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DOĞU TÜRKİSTAN’DA “14 YASA DIŞI
İNTERNET KULLANIMI” AÇIKLANDI

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) son yıl-
larda uyguladığı Uygur Türklerinin kim-
lik ve kültürlerine yönelik ihlaller, ulusla-
rarası kamuoyu tarafından sert bir şekilde 
eleştiriliyor. Pekin’in “Mesleki Eğitim 
Merkezleri” olarak adlandırdığı, ulusla-
rarası kamuoyunun ise “Yeniden Eğitim 
Kampları” diye tanımladığı Toplama 
Kamplarında Birleşmiş Milletler (BM) 
verilerine göre en az 1 milyon, kamp ta-
nıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise 
En az 8 milyon insan kendi rızası dışında 
dönüşümlü olarak zorla tutuluyor.
Çin’in yayın organı Tanrıdağ Haber ağın-
da 14 Mayıs çıkan haber, Çin’in keyfi 
suçlamalarla Doğu Türkistan halkına yö-
nelik baskılarını arttırarak devam ettirdi-
ğini doğruluyor.

 BUDA KEYFİ TUTUK-
LANMALARIN YENİ KI-
LIFI...
Habere göre, Doğu Türkis-
tan’daki sözde “Xinjiang 
Bölge Ağ Güvenliği Dairesi 
ve Xinjiang Bölge Kamu Gü-
venliği Dairesi” tarafından 
son zamanlarda yoğunla-
şan tutuklanmaların meşru 
gösterilmeye çalışıldığı ge-
rekçelerinden “14 yasa dışı 
internet kullanımının tipik 
örnekleri” başlıklı bir bildiri 
yayınlandı.
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İnternet ile ilgili yasaları ihlal ettikleri ve dü-
zenlemelere uymadığı için tutuklanan vakala-
rın listelendiği haberde tutuklanma vakaların-
dan bazılarının hükümlülerin isimleri, etnik 
kökenleri gibi kişisel bilgiler verilmezken 
yargılanma veya herhangi bir suçlama gerek-
çesi belirtilmediği dikkat çekiyor.

“ESSALAMU ALEYKÜM” AŞIRICILIK 
BELİRTİSİ...
Bildiride sosyal iletişim aracı kullanıcılarının 
her türlü “Ulusal nefreti kışkırtan ve ulusal 
birliği bozan içerikler paylaşmaması vurgu-
lanırken dini aşırıcılık yaymak , etnik ayrım-
cılığı ve nefreti kışkırtmak” gibi içeriklerin 
paylaşımı hapis cezasıyla sonuçlanabileceği 
ifade ediliyor.
Haberde Kızılsu bölgesinde yaşayan bir sa-
kinin bu yıl 14 Ocak’ta ulusal birliği bozan 
paylaşımları nedeniyle tutuklandığı ve bazı-
larının da etnik ayrımcılığı kışkırtmak için 
e-posta kullandığı gerekçesiyle Urumçi’de 
tutuklandığı ve buna ek her birine idari para 
cezası verildiği örneklendiriliyor.

TÜM DÜNYANIN KULLANDIĞI PLAT-
FORMLAR YASAK
Çin, Doğu Türkistan’da kısmi iletişim 
araçlarının kullanımına izin veriyor gibi 
görünse de uluslararasında yaygın kullanı-
lan Youtube, WhatsApp, Google, Facebo-
ok, Twitter ve Instagram gibi sosyal payla-
şım siteleri yasak! Yurt içi ve yurtdışında 
kendi kontrolündeki uygulamaların da de-
netimini sıkı sıkıya yapıyor.
Gözlemciler, yurt dışındaki her bir Doğu 
Türkistanlının memleketini aradığında er-
tesi gün Çin polisinin kapıya dayandığını, 
yıllardır internet üzerinden veya herhangi 
bir uygulama aracıyla iletişime geçildi-
ğinde aynı durumun söz konusu olduğu-
nu belirterek uluslararası toplumun Doğu 
Türkistan’da işlenen insanlığa karşı suçlar 
nedeniyle Çin’e yönelik eleştirilerini ve 
yaptırımlarını sıkılaştırdığını ancak Çin’in 
“Çeşitli Bahanelerle” insanları keyfi tu-
tuklayarak soykırım politikasına devam 
ettirdiğini kaydetti.
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ÜNLÜ KOMEDYEN, TÜRKİYE ZİYARETİ
NEDENİYLE HAPSE ATILDI

                 Uygur Haber Ajansı’nın 
15 Mayıs tarihli haberine 
göre tanınmış genç komed-
yen Hemra Kayyum’un 9 
yıl hapis cezasına çarptırıl-
dığı öğrenildi.

ABD’deki yakınlarından Alimcan tarafın-
dan da doğrulanan haberde Çin hükümetinin 
Hemra Keyyum’u 2014 yılında Türkiye’ye 
yaptığı iş ziyareti sebebiyle “Bölücülük ve 
Dini Aşırılığa Kışkırtmak” bahanesiyle içeri 
aldığı ileri sürülüyor.
Son dönemlerde yerel TV programlarında 

sahne alan ve 1985 yılında Gulca Celiyüzü 
kasabasında doğan genç komedyen Keyyum, 
halk arasında usta Komedyen ve hayat Nas-
rettin Hoca olarak tanınan Hisam Kurban ile 
olan akrabalığı nedeniyle “İkinci Hisam” ola-
rak da biliniyordu.

TÜRKİYE’YE GELDİĞİ İÇİN HAPSE 
ALINDI
Hemra Keyyum gibi tanınmış çok sayıda Ko-
medyen ve sanatçının içeride olduğu bilini-
yor.
Çin, 2014’ten itibaren Uygur Türklerini mil-
letçe yok etme çabalarını sistematik hale ge-
tirdiklerinden beri Uygur kültür medeniyeti-
nin temsilcilerini gözaltına alıyor, Çinli gibi 
olması için bastırıyor veya sindiriyor.
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ÇİN, RAMAZAN BAYRAMI’NA
ÖZEL TOPLANTI DÜZENLEDİ

China Reference News sitesine yer alan habere göre, Doğu Türkistan’daki “Xinjiang Halk 
Hükümeti” 13 Mayıs Bayramın ilk günü Pekin’de bir “Ramazan Bayramı Basın Toplantısı” 
düzenlediği öğrenildi.
Toplantıya Doğu Türkistan’daki Sözde “Xinjiang İslam Enstitüsü” müdürü ve İslam Cemiye-
ti Başkanı Abdurakib Tomurniyaz’ın yanı sıra çok sayıda ÇKP üyesi dini şahsiyetle beraber 
Çin’deki İslam İşbirliği Teşkilatına üye 20’den fazla ülkeler temsilcisi olup 100’ü aşkın kişi 
katıldı.

Toplantıda ÇKP’nin ektisi ve baskısı altında olan Doğu Türkistan’daki 
Xinjiang İslam Enstitüsü başkanı Abdurakib Tomurniyaz başta olmak 
üzere Enstitü mensupları ve ÇKP üyesi dini şahsiyetler, Urumçi’deki No-
gay Camii İmamı Muhterem Şerif, Heytgah Camii İmamı Memet Cuma 
ve Urumçi’deki Homdanlık (Nianzigu) Camii imamı Bai Xingfu (Çinli 
Müslüman) Doğu Türkistan’daki mevcut durum hakkında zoraki ifadeler 
verdi.

ZULMÜ EĞLENCENİN ARKASINA SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR
Ayrıca Kaşgar’daki Heytgah Cami önü ve Urumçi’deki Hantangri Camii önünde önceden dü-
zenlenen Sama gösterileri ve Ramazan Bayramı kutlamaları canlı olarak gösterildi.
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Toplantıda ÇKP üyesi Abdurakib 
Tomurniyaz, “Doğu Türkistan’da-
ki toplumun normal dini faaliyet-
lerini istedikleri gibi yapabildikleri 
ve hiçbir kısıtlamanın söz konusu 
olmadığı, Dini özgürlüklerin yasa-
larla korunduğunu, Ancak ABD ve 
Batı ülkelerinin uydurma raporla-
rıyla Çin’de insan hakları ihlalleri 
olduğu konusunu siyasi çıkarlar için 
kullandıklarını vurguladı ve Çin’in 
Doğu Türkistan’da işlediği insanlık 
dışı suçlarını inkar ederek ulusla-
rarası toplumun tüm suçlamalarını 
reddetti.”

SOYKIRIMI MEŞRU GÖSTERMEYE 
ÇALIŞIYOR
Heytgah Cami imamı ÇKP üyesi Mehmet 
Cuma konuşmasında uluslararası raporlarda 

belirtilen çok sayıda din adamlarının tutuk-
landığı yönündeki suçlamaları doğrularken 
onların hiçbirinin din adamı olmadıklarını 
ve İslam adına “Ayrılıkçı ve Terör Eylemle-
rinde” bulunduklarını iddia ederek soykırımı 
meşru göstermeye çalıştı.
Çin hükümeti, son zamanda “İslam’ın Çinli-
leştirilmesi” adı altında din karşıtı politikala-
rının şiddetini arttırırken uluslararası toplu-
mun gözünü boyamak için bu tür propaganda 
toplantılarını da yoğunlaştırıyor.

1046 DİNİ ŞAHSİYET HAPİSHANEDE 
ÇÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta Uygur İnsan Hakları Kuru-
luşu tarafından yayınlanan son raporda Çin’in 
2014 yılından bu yana Doğu Türkistan’da 850 
imam, 122 molla, 20 müezzin, 33 din talebe-
si ve öne çıkan din şahsiyetler olmak üzere 
1.046 din adamını tutukladığı ve 5 ile 20 yıl 
hapis cezasına çarptırıldığı yer alıyor.
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ÇİN’İN SAHTE PROPAGANDASI
İFŞA OLDU

Arap medyasında çıkan habere göre, Çin ta-
rafından uluslararası alanda soykırımı örtbas 
etmek ve kendini savunmak için yayımladığı 
Ramazan Bayramı’na özel görüntülerin önce-
den uydurulmuş kurmaca olduğu ortaya çıktı.
Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygurlar başta 
olmak üzere Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbek 
Müslümanlarının dininden vazgeçirmeye ça-
lışılması ve Cami yıkımı da dahil din karşıtı 
politikası had safha ulaştığı ve uluslararası 
toplumdan şiddetle tepki aldığı bir dönemde, 
bu yıl Ramazan ayı boyunca Uygurların dini 
ibadetler yapabildiği ve Bayram kutlaması 
yapabildiklerini göstermek adına güçlü bir 
propaganda için uluslararası toplumu kandır-
maya yönelik bir çalışma başlattı.

Özellikle Ramazan Bayramı gününde, 
Doğu Türkistan’daki Müslümanların 
dini bayramları özgürce kutlayabildik-
leri ve mutlu bir hayat yaşadıkları gös-
terilen Kaşgar Heytgah Camii önünde 
yaptığı Samah gösterisinin görüntü-
lerini paylaştı. Ancak bu sahnelerde-
ki anormallikler uluslararası toplumun 
dikkatinden kaçmadı.

ARİFE GÜNÜ BAYRAM KUTLA-
MASI İÇİN PROVA YAPILDI
Bilgilere göre Çinli yetkililerin Uy-
gurları bayramdan bir gün önce Hey-
tgah Camii önünde toplayarak onları 
Samah oynamaları için eğittiklerini 
gösteriyor.
Tedirgin davranışlarından ve yüz 
ifadelerinden, bunun zorunlu bir et-
kinlik olduğu anlaşılıyor. İnsanları 
kuşatan çevrelerindeki sivil giyimli 
polis ve istihbarat elamanı kadrolar 
da dikkat çekiyor.
Simon Leblatter adlı bir muhabir, 
Bayramdan bir gün önce meydana 
gelen insanları gördüğünü ve birkaç 
Uygur’a nereye gittiklerini sorduğun-
da neler olup bittiğini bilmediklerini 
ve yetkililerin arife günü meydanda 
toplanmalarını emrettiğini söylediği-
ni ifade ediyor.

ÇİN DİNİ ÖZGÜRLÜK PROPAGANDA-
LARINI YOĞUNLAŞTIRDI
Doğu Türkistan’daki “Xinjiang Halk Hükü-
meti” 13 Mayıs’ta Pekin’de bir “Ramazan 
Bayramı Basın Toplantısı” düzenleyerek 
Çin’deki İslam İş birliği Teşkilatına (İİT) üye 
20’den fazla ülke büyükelçisi ve Doğu Tür-
kistan’dan 100’ü aşkın ÇKP üyesi dini figü-
ranların katılımıyla bir propagandası toplan-
tısı yapmıştı.
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MÜSLÜMAN UYGURLARA
ALKOL İÇME EĞİTİMİ VERİLİYOR

Doğu Türkistan’da yapılan insanlık dışı soy-
kırım suçlarını tümden inkar eden Çin, ulus-
lararası raporlar, güçlü deliller ve kamp ta-
nıklarının ifadelerine rağmen zulmü örtbas 
etmek için uluslararası topluma yönelik pro-
pagandasını arttırıyor.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın Çin 
kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı video 
görüntülerinde Doğu Türkistan’daki malum 
bir bölgede uzun ve tek sıra halinde alet ede-
vatlarını omuzlarında taşıyan yüzlerce Uygur 
Türkünün kurak bir arazide çalışmaya getiril-
diği gösteriliyor.
Başka bir videoda, belirli bir Uygur ailesin-
den yaşlı bir kadının amatör kamera karşısın-
da başındaki örtüyü sorun yaşama korkusuyla 
alelacele çıkardığı kaydediliyor.

              YENİ SIZAN GÖRÜNTÜ-
LER, SOYKIRIMI DOĞRULU-
YOR
Ayrıca Doğu Türkistan’ın Sanji 
şehrinde çekildiği tahmin edilen 
ve tabelasına “Alkol İçme Eği-
tim Merkezi” yazan bir tesisin 
gösterildiği video, Çin’in son za-
manlardaki dini özgürlük propa-
gandalarının tam tersine Uygur 
Müslümanlarını dini ve milli de-
ğerlerinden koparmaya yönelik, 
mankurtlaştırma politikasının 
sürdüğünü doğruluyor.
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Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıcı politika-
ları yüzünden Doğu Türkistan halkı, dininden 
ve milli kimliğinden vazgeçmeye zorlanıyor. 
Öte yandan halk arasında “Haşar” adı verilen 
yorucu ve zorunlu çalıştırmayla fiziki olarak 
işkence uygulanırken gece gündüz bitmek 
bilmeyen siyasi propagandalarla beyin yıka-
ma eğitimlerine tabi tutuluyor.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN 
MERKEZİ: DOĞU TÜRKİSTAN
Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimi-
lasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal 
anlamda “Soykırıma” varan faaliyetleri, her 
geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gün-
demine geliyor.
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama 
kampındaki Uygur Türklerinin gerçek duru-
muna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışır-
ken aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı 
uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle 

veya Baskısı, etkisi altındaki İnsanları zoraki 
ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya 
çalışıyor.
Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan 
hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz 
kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü ola-
rak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman 
kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey ya-
saklanmış durumda.
Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi veri-
lerine göre, Pekin idaresinin soykırım uygu-
ladığı Doğu Türkistan’daki toplama kampla-
rında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü rızası 
dışında zorla tutuyor. Bu sayı, kamp tanıkları 
ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insa-
nın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu göste-
riyor.
Özetlemek gerekirse Çin’in sistematik baskı-
sı ve şiddet politikalarına maruz kalan Doğu 
Türkistanlı Müslümanlar birçok yönden top-
yekûn imha ve milletçe yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmakta.
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UYGUR KIZLARI ÇİNLİLERLE
ZORLA EVLENDİRİLİYOR

Son yıllarda Doğu Türkistan’da Uygur kız-
larının ve kadınların Çinlilerle evlenmeye 
zorlandığına dair bilgiler Çin kaynaklı sosyal 
paylaşım sitelerinde çokça gündeme gelmesi, 
Çin’in zorla evlendirme politikasının hala de-
vam ettiğini gösteriyor.

          Çin kaynaklı sosyal med-
yadan alınan bir videoda Doğu 
Türkistan’ın belirli bir köyün-
de Uygur Türkü aileye gelen 
Çinlilerin kızını istediği ve Hü-
kümetin baskısı ve etkisi altın-
daki Müslüman ailenin Çinli 
misafirlere şarap ikram etme-
ye mecbur bırakıldığı gösteri-
yor.

ZORUNLU EVLİLİK SİYASETİ UZUN-
DUR DEVAM EDİYOR

Daha önce de Çin kıyafetleri giyen ve 
Çin geleneğine göre merasimle Uygur 
kızlarının Çinlilere verildiğini kayde-
den videolar defalarca gündeme gel-
mişti.
Çin rejimi, asimilasyon politikasının 
bir parçası olarak, akrabaları hapse-
dildiği için ailesiz, dayanağı kalmamış 
bazı Uygur kızları ve kadınları çeşitli 
tehditler altında Çinlilerle evlenmeye 
zorlarken, insanları bulabiliyorsa ken-
disi iş bulup çalışmaya veya hüküme-
tin belirlediği alanlarda ucuz iş gücü 
olarak (köle) çalışmaya zorluyor.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com

Basın özgürlüğü konusunda yer yüzündeki en kötü profile sahip ül-
kelerden biri olan Çin rejimi, Gazeteci ve Aktivist Gülçihre Hoca 
Hanımı hem Uygur olduğu için hem de Çin’in suç faaliyetlerini ifşa 
etmede öncülerden olması nedeniyle “Terörizmle” suçladı.


