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DOĞU TÜRKİSTAN’DA MEZARLIKLARA
GİRİŞ-ÇIKIŞ ENGELİ

Çin Komünist Partisi son yıllarda Doğu Tür-
kistan’daki Uygur Türkleri başta olmak üzere 
halkı Çinlileştirme politikası ile birlikte İslam 
dinini Çince sosyalizme uydurma siyasetini 
yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda Doğu Türkistan’da çok sayıda 
cami ve kutsal mekanlar yok edilirken Uygur 
mezarları da büyük ölçüde bozguna uğradı.

               Çin kaynaklı sosyal med-
yadan alınan video görüntüleri-
ne göre, Doğu Türkistan’daki 
bazı mezarlıklarda etrafı tel ör-
gülerle çevrilmiş ve insanların 
istedikleri zaman mezarlıklara 
ulaşmasının imkansız hale geti-
rildiği öğrenildi.

ÖLEN YAKINLARINI ZİYARET ET-
MEK YASAKLANDI
Görüntülerde Doğu Türkistan’ın belirli bir 
bölgesinde bulunan mezarlığa giriş-çıkışın 
tek kapıdan yapılabilmesi için dikenli tel çit-
lerle çevrildiği, girmek isteyenlerin kimlik ile 
kayıt yaptırmalarının zorunlu hale getirildiği 
bildirildi.
Daha önceki raporlar ve tanıkların ifadelerine 
göre Çin’in Uygur mezarlıklarındaki İslam-i 
sembollerin kubbe ve hilalin kaldırıldığı, ce-
naze namazlarının kılınmasına izin vermedi-
ğini, mezar taşına yazılan ayet ve şahsın bil-
gilerinin yasadışı belirlenerek kaldırıldığını 
veya Mezarla beraber yok edildiğini doğru-
luyor.
Ayrıca daha fazla ceset koymak veya mezar-
ları dönüşümlü olarak kullanmak adına 4 kat-
lı mezarlarında inşa edildiği biliniyor.
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ÇİN, İSLAM’IN ÇİNLİLEŞTİRİLMESİ
POLİTİKASINI YENİLEDİ

Çin’in yayın organı Sanji Gazetesine 
göre, Doğu Türkistan’daki “Çin Ko-
münist Parti (ÇKP) Xinjiang Komi-
tesi Çalışma Grubu", merkezin İslam 
dininin Çinlileştirilmesi politikasına 
bağlı kalacağını bildirdi.

Habere göre, 29 Mayıs sabahı Doğu Türkis-
tan’daki “ÇKP Xinjiang Komitesi Çalışma 
Grubu” tarafından düzenlenen toplantıya, 
Şevket Emin ve Nurlan Abilmejin gibi ÇKP 
üyesi kukla yöneticilerde katıldı ve merkezin 
düzenlemelerini aynen uyacağını teyit etti.

DAHA FAZLA YIKIM, BASKI VE KEY-
Fİ TUTUKLAMA

Toplantıda konuşan Doğu Türkistan’da-
ki ÇKP Xinjiang Komitesi Genel Sek-
reteri Chen Chuanguo, “İdeolojimizi 
sarsılmaz bir şekilde sağlamlaştırmalı, 
Xinjian’da İslam’ın Çinlileştirilmesine 
bağlı kalınmalı, bu doğrultuda çalışma 
kapasitemizi geliştirmeli, İslam dinini 
sosyalist topluma uyarlamak için daha 
fazla çaba göstermeli, vatansever dini 
figüranların yetiştirilmesini ve eğitimi-
ni güçlendirmeli ve dini şahsiyetlerin 
terbiyesini güçlendirmeliyiz.” Açıkla-
masını yaptı.
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Çinli yetkililer Aralık 2017’de İslam hakkın-
da yeni bir yasa çıkarmıştı. Yasanın değişti-
rilmiş bir versiyonu Çin eyaletlerindeki Huy 
Müslüman toplumlarına dağıtıldı. Yasa, İs-
lam’ın Çinlileştirilmesinin 2018’den 2022’ye 
kadar olan beş yıl içinde yasallaştırılmasını 
öngörüyor.

ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİN DÜŞ-
MANLIĞI YAPIYOR

Plan kapsamında Çin, Doğu Türkis-
tan’da İslam karşıtı terör politikala-
rı uygulamaya başladığından bugü-
ne kadar 16.000’e yakın cami yıkıldı 
veya tahrip edildi.
Kültür yıkımından sağ kalan camilerin bazı-
ları bar, turizm cazibe merkezi, iş yerleri ve 
atölye, hatta tuvalete dönüştürülmüş Çinlile-
rin kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca 
tüm dini faaliyetler tamamen yasaklandığı 
gibi insanlar İslam’dan vazgeçmeye zorlanı-
yor. 

İşkence kamplarında Muhammed Salih Da-
molla gibi tanınan binlerce dini ulema şehit 
edildi ve sırf dini vecibeleri yerine getiren 
milyonlarca Müslüman hala işkence görüyor. 

8 MİLYON İNSAN TOPLAMA KAMPI-
NA ALINDI
Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, 
işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında en az 1 milyondan 
fazla Uygur Türkünü rızası dışında zorla 
tutuyor. Bu sayı, kamp tanıkları ve Çin 
kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 
dönüşümlü olarak kapatıldığını gösteriyor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve uluslara-
rası örgütlerin doğrudan bilgi almak ama-
cıyla bölgede serbestçe inceleme yapma 
talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi 
belirlediği birkaç kampın az sayıda yaban-
cı diplomat ve basın mensubu tarafından 
kısmen görülmesine izin vermiş gibi yaptı.
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DOĞU TÜRKİSTAN İLE İLGİLİ
YENİ GÖRÜNTÜLER SIZDI

Çin işgal yönetiminin Doğu Türkistan’daki 
tüm bilgileri sıkı bir şekilde kontrol ettiği bi-
liniyor. Ancak Çin’in eğlence için tasarladığı 
TikTok’un Çince versiyonu olan sosyal pay-
laşım sitesine düşen video görüntüleri Doğu 
Türkistan’daki gerçek durumu bir kez daha 
gözler önüne seriyor.

               Kamp tanığı Zumret Davut 
Hanımın paylaştığı videoda aile-
sinden zorla kopartılarak Doğu 
Türkistan’daki belirli bir çocuk 
kampına alınan küçük çocukların 
uzun sırayla dizilmiş yataklarda 
yattığını ve etrafında Çinli eğit-
menlerin olduğunu gösteriyor.  

ZORUNLU EVLİLİK SİYASETİ DE-
VAM EDİYOR
Başka bir görüntüdeyse, Uygur Türkü bir 
kızın Çinlilerle evliliğe mecbur edildiğini 
gösteriyorken Komünist Partinin zorunlu 
evlilik siyasetinin devam ettiğini doğrulu-
yor. 
Daha önce reşit olmayan çocuklarla yaşlı 
Çinlilerin evlendirildiğini gösteren video-
lar sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Son zamanlarda Çinli yetkililerin sahte 
propagandalarını yoğunlaştırmaya yöne-
lik ciddi yatırımlarının olduğu biliniyor ve 
özellikle Doğu Türkistan halkı için “Mutlu 
Mesut Yaşıyorlar” propagandası yapılıyor.
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UYGUR MÜSLÜMANLARA
ÇİNCE DAYATILIYOR

Doğu Türkistan’daki asimilasyon ve Çinlileş-
tirme politikası kapsamında cinsiyeti ve yaşı 
ne olursa olsun halka yönelik topyekûn imha 
politikası uygulanıyor.
Çin’in soykırım uygulamaları ABD gibi 5 
Ülke tarafından kabul edilirken Avustralya 
ve Yeni Zelanda gibi çoğu ülkeler tarafından 
eleştiriliyor.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım si-
tesinden alınan video kaydında, 
mahallede oyun oynaması gereken 
küçük çocukların, Çin’in “Devlet 
Dili” dayatması sonucu ana dilleri-
nin yerine Çince öğrenmeye çalıştı-
ğı ortaya çıkıyor. 

ANA DİLLERİ YASAK! ÇİNCE ÖĞRE-
NİYOR
Videoda Doğu Türkistan’ın malum bölgesin-

de ellerinde Çince kitaplar taşıyan ve Çince 
kelimeleri ezberlemeye çalışan çocuklar gö-
rüntüleniyor.  
Başka bir görüntü, babasına Çince öğreten 
genç bir kızı gösterirken, diğer videoda da 
Ahaliler Komitesine toplanan bir grup insa-
nın “Siyasi Eğitim” bahanesiyle Çince ve ko-
münizm ideolojisi eğitimleriyle beyin yıka-
maya tabi tutulduğu kaydediliyor. 

ÇİN, SOYKIRIMI ÖRTBAS ETMEYE 
ÇALIŞIYOR
Çin yönetimi ise Doğu Türkistan’daki hal-
kın sonsuz mutlu yaşadığını iddia eden pro-
pagandalarını yoğunlaştırıyor. Doğu Türkis-
tan’daki toplama kampları, dini baskı, zorla 
çalıştırma, kadınları zorla kısırlaştırma gibi 
uygulamalarına yönelik uluslararası suçlama-
ları reddeden Pekin, insanlığa karşı işlenen 
soykırım suçunu inkâr ediyor.
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YAŞLI KADINLARIN AĞIR İŞLERDE
ÇALIŞTIRILDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Son yıllarda Doğu Türkistan’da toplama 
kampları politikasına paralel olarak asimilas-
yon ve zorla çalıştırma siyaseti yoğun bir şe-
kilde sürdürülüyor.
Çin kamp dışındaki insanları halk arasında 
“Haşar” adı verilen fiziki çalışmaya zorluyor.

YÜRÜYEMEYECEK KADAR 
YAŞLILAR 
Çin kaynaklı sosyal paylaşım site-
sinden alınan video görüntüleri-
ne göre Doğu Türkistan’ın belirli 
bir köyünde 70’li yaşlarındaki bir 
grup yaşlı Uygur kadınların ağır 
ağaçları kaldırarak taşımaya ça-
lıştığı kaydediliyor.

Gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan’da baskıcı politikalar izlemekte oldu-
ğunu, son zamanlarda yaşlılar, çocuklar ve 
kadınların hedef alındığını vurgulayarak 
gözaltına alınanların büyük çoğunluğu er-
kek olduğundan dışarıda kalanların yaşlı 
ve çoğunlukta kadınların olduğunu Çin’in 
zorla çalıştırma uygulamalarını ise yaşlı 
kadınlar üzerinden gerçekleştirmekte ol-
duğunu kaydetti.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA TOPLUMSAL
YIKIMI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Çin’in Tanrıdağ Ağı internet sitesin-
de yer alan bir habere göre Çin, Doğu 
Türkistan’daki “Eski Yerleşim Yerle-
rinin Yenilenmesi” bahanesiyle Uy-
gur topluluklarını yok etme çabaları-
nı hızlandırdığı öğrenildi.
Haberde, Doğu Türkistan’daki Çin Komünist 
Partisi (ÇKP) Xinjiang hükümet yetkilileri, 
bu yılın Nisan ayı sonuna kadar 135 eski yer-
leşim yerini yıkarak sözde modern şehir ge-
liştirme sürecini hızlandırmayı planladığını 
açıkladı.

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN TÜM İMA-
RETLER HEDEFTE
Doğu Türkistan’da Türk İslam tarzı yerle-
şim alanlarının tahrip edilmesi, Çin’in 14. 
Beş Yıllık Planı’na dahil edildiği belirtilirken 
2021 yılına kadar 230.000 yerleşim bölgesi 
ve 96.000 mahalleyi yenilemeyi planladığı 
ifade ediliyor.

Doğu Türkistan’daki Xinjiang Kalkınma ve 
Reform Komisyonu 2020’nin ilk yarısında 
Çin rejiminin Uygur topluluklarına ait 788 
yerleşim bölgesinde 116.300 hanenin evini 
yıkıp toplu yerleşim bölgelerine yerleştirdiği-
ni bildirildi. İkinci yarıda 1.090 yerleşim ala-
nında 193.400 hane yeniden yerleştirilirken 
plan kapsamına alınan alanların esas olarak 
2000’den önce inşa edilen Uygur yerleşim 
bölgeleri oldu öne sürülüyor.

AMAÇ, ÇİNLİ GÖRÜNÜM SAĞLAMAK

Gözlemciler, Çinli yetkililerin bu eyle-
mi Doğu Türkistan’daki toplama kam-
pı politikasıyla paralel gittiğini ve nihai 
amacın Uygur tarzı yapıları ve Uygur 
toplumunu yok etmek olduğunu, değe-
rinden çok daha düşük tazminat ödenen 
ahalileri daha sıkı kontrol etmek ama-
cıyla toplu yerleşim bölgelerine sürgün 
ettiğini kaydetti.
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ÇİN, ZORLA ÇALIŞTIRMA SUÇUNU YİNE İNKÂR ETTİ

Çin’in organ yayını Xinhua ha-
ber ajansına göre Çin, Doğu Tür-
kistan’daki zorunlu çalışma po-
litikalarını örtbas ederek inkâr 
etmek için 3 Haziran Pekin’de 
“Xinjiang ile İlgili Meseleler” te-
malı bir basın toplantısı düzenle-
di.
Doğu Türkistan’daki kukla yetkililerden 
“Xinjiang İnsan Kaynakları ve Sosyal 
Güvenlik Dairesi” Başkanı Rahmanjan 
Davut, basın toplantısında yaptığı konuş-
mada, “Çin vilayetlerine gönderilen iş gü-
cünün gönüllü olarak istihdam edildiğini 
ayrıca Uygurları Çin eyaletlerine transfer 
eden Çinli yetkililer ve polis hakkında da 
‘İşçilerin Güvenliğini Korumak İçin Gö-
revlendirildiklerini’” söyleyerek Çin pro-
pagandası yaptı.

BASKI ALTINDAKİLER ZORAKİ İFA-
DELER VERİYOR
Toplantıda Çin’in etkisi ve baskısı altında 
olan Aksu Pamuk Tekstil Fabrikası çalışanı 
Ekbar Turgun’un da “Kendi Deneyimlerini 
Anlatmak” adına zoraki ifade verdiği görül-
dü.
Ekber Turgun ifadesinde, “Xinjiang’da zorla 
çalıştırma yok ve eşimle ikimiz sekiz bin Çin 
Yuan’ı kazanıyoruz. ABD ve Batı, şirketle-
rimizi cezalandırarak işçi haklarımıza zarar 
verdi ve biz bundan memnun değiliz.” sözle-
rini sarf etti.

ÇİN, ULUSLARARASI TOPLUMUN 
SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR
Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı baskı, 
zorla çalıştırma, toplama kamplarına mahkûm 
etme, Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırıl-
ması gibi baskıcı politikaları, görgü tanıkları-
nın ifadeleri ve araştırmacı raporlarıyla ulus-
lararası toplumda büyük yankı uyandırdı. 
Doğu Türkistan’da işlediği suçları uluslarara-
sı düzeyde ifşa edilmesinden sonra Çin Ko-
münist Parti yönetimi, çeşitli şer yöntemlerle 
suçlarını inkâr etmeye çalışırken son aylarda 
artan bu gibi sahte ve düzmece organizasyon-
larıyla Çin propagandası yaparak uluslararası 
toplumu kandırmaya çalışıyor.


