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URUMÇİ KATLİAMI, ÇİN KONSOLOSLUĞU
ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde 5 Tem-
muz 2009’da meydana gelen olayların 12’inci 
yıldönümü nedeniyle İstanbul’da protesto 
gösterisi düzenlendi.

Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği’nin öncülüğünde 
Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu 
yakınlarında bir araya gelen Uy-
gurlar, ellerinde “Doğu Türkistan” 
bayrakları ile Çin aleyhinde slogan-
lar atarak tepkilerini gösterdiler.

İstanbul’un dört bir yanından protesto için 
sabah 9’dan itibaren yürüyüş yapan yaklaşık 
3 bin Doğu Türkistanlı Sarıyer Tarabya sahi-
lindeki Çin Konsolosluğu yakınında toplandı. 
Saat 10’da ellerine Al bayrak ve Gök bayrağı, 
“Bağımsız Doğu Türkistan!” ve “Soykırımı 

Durdur!”, "5 Temmuz Katliamını Unutma-
yacağız!" yazılı pankartlar taşıyarak, “Kana 
Kan, Cana Can!”, “Bağımsız Doğu Türkis-
tan!” sloganları atarak Çin Konsolosluğu 
önüne yürüdü.
Türk ve Doğu Türkistan İstiklal marşlarıy-
la başlayan protestoda “Türkiye’den Doğu 
Türkistan’a gözlemci heyet gönderilmesini 
ve Urumçi’de Türk Konsolosluğu açılmasını 
istiyoruz!” diyen Uluslararası Doğu Türkis-
tan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayetullah 
Oğuzhan, 5 Temmuz Urumçi Katliamı ile il-
gili basın açıklamasında bulundu.
Ardından Doğu Türkistan Ulemalar Birliği 
Başkan Vekili Mahmutcan Damolla, İslam 
ülkelerine seslenirken, İfem kurucusu Dr. 
İhsan Şenocak Hocaefendi, sağlık sorunları 
nedeniyle internet bağlantısı üzerinden halka 
seslendi.
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Cübbeli Ahmet Hocaefendiye vekâleten tem-
silcilerin katıldığı protesto, pek çok teşkilat 
ve kuruluş tarafından desteklendi.
Akabinde Doğu Türkistan İnsan Hakları 
Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzbasar 5 
Temmuz Urumçi Katliamıyla ve Doğu Tür-
kistan’daki soykırımla ilgili kapsamlı rapor 
hazırladıklarını bahsederek kamuoyunun in-
celemesini talep etti.
Uygur Akademisi Vakfı Başkanı Prof. Fer-
hat Kurban Tanrıdağlı kamuoyunun dikkatini 
Çin’in Türkleri ve topraklarını tanrının hedi-
yesi olarak gördüklerini ve yavaş yavaş ele 
geçirme planı olduğunu anlatırken, Dünya 
Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Abdurraşid 
Abdülhamid, çini geri adım attırmanın eko-
nomik boykotlarla mümkün olabileceğini 
vurgulayarak Çin olimpiyatlarına karşı küre-

sel boykot çağrısı yaptı.

FARKLI ÜLKELERDE ÇİN ZUL-
MÜ PROTESTO EDİLDİ
Türkiye’nin başkenti Ankara, Kon-
ya, Kastamonu, Samsun, Kahraman-
maraş, Malatya ve diğer il ve ilçelerde 
de “5 Temmuz Urumçi Katliamını” 
anmak için gösteriler düzenlendi.
Ayrıca Avustralya, Kuveyt, Endonez-
ya, Fransa, Hollanda, Kanada, Ma-
lezya, Kazakistan, Japonya ve diğer 
ülkelerde yaşayan Uygurlar ve Ensar 
örgütleriyle “5 Temmuz Urumçi Kat-
liamını” hatırlamak için gösteriler 
düzenlendi.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
KÜLTÜREL YAPILAR YOK EDİLİYOR

Çin, Doğu Türkistan’da milli tarzındaki tüm 
İslami yapıların yok edilmesini hızlandırdı. 
Aynı zamanda Çin usulü yapıları inşa ederek 
her yere Çin görünümü vermeye çalışılıyor.
Doğu Türkistan’da sistematik baskı ve kültür 
katliamı gerçekleştirmekte olan Çin Komü-
nist yönetimi bölgede ‘’Yeni Köy Pazarı Kur-
ma’’ adı altında Uygur Türk kültür medeni-
yetini yansıtan imaretleri yıkmaya başlamıştı.
Hala tüm hızıyla devam eden yıkım çalışma-
ları Doğu Türkistan’da milli tarzındaki lo-
kantaların, evlerin iç ve dış kısmındaki hav-
lu, ahşaplara nakşedilen çeşitli desenler dahil 
tüm İslam tarzı yapıların yok olmasını hız-
landırıyor. Aynı zamanda Çin usulü yapıları 
inşa ederek her yere Çin görünümü vermeye 
çalışılıyor.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım si-
telerinden alınan videoda, Doğu 
Türkistan’ın Gulca şehrindeki 
yoğun milli tarzında yapılan ev 
imaretlerin kapı ve pencereleri 
sökülerek yıkıldığı gösteriliyor-
ken bir başka videoda ise malum 

bir köyde yol kenarındaki halkın 
evleri tamamen yıkılmış bazı Ev-
lerin buldozerle yıkım çalışma-
sında olduğu kaydediliyor.

ÇİN, SOYKIRIMIN ÜSTÜNÜ ÖRTME 
PEŞİNDE
Geçtiğimiz aylarda uluslararası tepkilerin 
ardına Çin Dışişleri Sözcüsü Doğu Türkis-
tan’daki restorasyon bahanesiyle yıkılan ca-
milerin tekrardan yapıldığını yukarıdaki ev-
lerin ise modern tarzda yapımının sürdüğünü 
iddia ederek suçu kısmen kabul ederken iş-
lediği kültür katliamını meşru göstermeye ve 
üstünü örtmeye çalışmıştı.
Gözlemciler, İşgalci Çin rejiminin bir yandan 
Uygur topluluklarını ve dini, milli değerleri-
ni kültürel varlıklarını yok ederek sistematik 
soykırım suçu işlediğini öte yandan insanla-
rı evinden barkından ederek daha iyi kontrol 
ve sıkı gözetim için toplu yerleşim alanlarına 
yerleştirdiğini boşalan yerlere de çeşitli im-
tiyazlarla Çinli yerleşimciler getirerek böl-
genin biyografisini değiştirmeye çalıştığını 
kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇOCUKLARI
BABA ÖZLEMİ ÇEKİYOR

Doğu Türkistan’daki ailesinden zorla koparı-
lan küçük çocukların kısa videolar aracılığıy-
la babalarına duydukları özlemi ifade ettikle-
ri, sessizce gözyaşı döktükleri ve “Babam Ne 
Zaman Dönecek?” sorularını tekrarladığına 
rastlandı.
Son 4 yıldır zulmü arttıran Çin İşgalcilerinin 
Doğu Türkistan’da izledikleri soykırım po-
litikaları sonucunda sayısız Doğu Türkistan 
halkı keyfi tutuklamayla toplama kamplarına 
hapsedildi.
Geride kalan çocuk ve yaşlıların yanına ise 
“Kardeş Aile Projesi” adı altında her türkün 
evine birer Çinli memur yerleştiren Çin, Uy-
gur Türklerini her taraftan kıskaç altına almış 
durumda.
Yaşadığı acı ve çaresizliği göz yaşlarından 
anlaşılan Doğu Türkistanlı öksüz çocukların 
ebeveynlerine olan özlemi, Çin’in eğlence 
için tasarladığı TikTok’un Çin versiyonu sos-
yal medya uygulamalarına yansıdı.

Kamp tanıklarından Zumret Da-
vut Hanımın paylaştığı video gö-
rüntülerinde Doğu Türkistan’da-
ki ailesinden zorla koparılan 
küçük çocukların kısa videolar 

aracılığıyla babalarına duyduk-
ları özlemi ifade ettikleri, sessiz-
ce gözyaşı döktükleri ve “Babam 
Ne Zaman Dönecek?” sorularını 
tekrarladığına rastlandı.

ÇİN, TÜM SUÇLAMALARI İNKÂR 
EDİYOR
Gözlemciler Çinli yetkililerin, Doğu Türkis-
tan’daki halkın güllük gülistanlık içerisinde 
yaşamakta olduğu propagandasını yaparken 
diasporadaki Doğu Türkistan halkının büyük 
çoğunluğunun memleketlerindeki akrabala-
rıyla 5-6 yıldır görüşemediğini, bazı ailelerin 
yurtdışıyla temas kurduğu gerekçesiyle ağır 
cezalandırıldığını hatırlatarak, Çinli yetkili-
lerin Türkiye başta olmak üzere Kazakistan, 
Japonya, Almanya ve Avusturya’daki Çin 
konsoloslukları önünde 6 aydan fazladır “Ai-
lem Nerede?” diye soran Doğu Türkistanlılar 
uluslararası kamuoyuna seslerini duyurmaya 
çalıştığını, ancak Çinli yetkililerin bunları ce-
vaplandırmak yerine hala suçu gizlemeye ve 
kamuoyu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.
Ayrıca benzeri video kayıtları, Uygur mahke-
mesinde ifade veren kamp tanıkları ve ulusla-
rarası raporlar Çin’in Doğu Türkistan’da uy-
guladığı insanlık dışı soykırım ve Nazi varı 
toplama kampları politikalarının bir sonucu 
olarak bölge genelinde sayısız ailenin param 
parça olduğunu ve geride çok sayıda öksüz 
ve bakıcısı olmayan yaşlı insanların kaldığını 
doğruluyor.
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URUMÇİ ÇONG BAZAR’DAKİ
KÜLTÜREL KANITLAR YOK EDİLDİ

Urumçi’deki turizm alanlarından mer-
kezi konumdaki Çong Bazar’da (Büyük 
pazar) Çin Komünist Partisi’nin 100. 
kuruluş yıldönümünü kutlama temalı 
bir etkinlik düzenlendi.

             Çin’in organ yayını 
Tanrıdağ haber sitesine göre 
o gün ki ana pazar kulesine 
Çince “Çok Yaşa Ulu Çin Ko-
münist Partisi” ve “Komünist 
Partiye Sonsuz Bağlı Kalaca-
ğım” yazılı ışık gösterisi yapıl-
dı.

Urumçi’deki “Büyük Pazar” merkezi, Uygur-
ların çoğunlukta olduğu Döng Körük semtin-
de Uygur kültürünün öne çıkması için inşa 
edilen ve son birkaç yıla kadar iç turizmin 
odağını çekmek için Uygur kültürel varlıkla-
rının tanıtıldığı ve ön plana çıkarıldığı yerler-
den biridir. Ancak, Çin Basınına yansıyan ha-
berlerde her yeri büyük Çince yazılar ve ÇKP 
sloganları kapladığı, Uygur Türkçesi veya 
Türklere ait herhangi bir bulgunun kalmadığı 
Çin görünümüne büründüğü tespit edildi.
Gözlemciler bunun İşgalci Çin hükümetinin 
2017’den bu yana bölgedeki açık kültürel 
asimilasyona maruz bırakılan Uygurları her 
yönden yok etmek için kamplara ve hapis-
hanelere hapsetme politikalarının bir parçası 
olduğunu yorumladı.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
BEŞ KİŞİYİ TUTUKLADI

Çin, Kaşgar, Hotan ve Aksu’dan beş kişinin 
dini içerikli ses ve video kayıtları yaydığı için 
“Aşırılık Yanlısı İçerikleri Yaymak” suçun-
dan tutuklandığını duyurdu.

                    Çin’in organ yayını Tan-
rıdağ ağı web sitesi tarafından 5 
Temmuz’da yayınlanan bir habe-
re göre, Doğu Türkistan’daki Çin 
Komünist Partisi (ÇKP) Xinjiang 
İnternet Bilgi Ofisi ve Xinjiang 
Kamu Güvenlik Dairesi, “Ulusal 
Hukuku İhlal Ettikleri” şüphesiy-
le beş kişiyi tutukladığını duyur-
du.

Çin rejimi işgal tarihinden bu yana çeşitli ba-
hanelerle Doğu Türkistan halkını baskı altı-
na almakta, terör politikası izleyerek sayısız 
Doğu Türkistanlıyı envaı çeşit suçlamalarla 
yok keyfi tutuklayarak yok etmektedir. 2017 
yılına gelindiğinde, daha acımasız yollara 
başvuran Çin merkez komitesi yetkilileri se-
bepsiz yere insan tutuklama ve aşağılayıcı, 
işkence uygulamalarıyla 8 milyona yakı in-
sanı rızası dışında dönüşümlü olarak toplama 
kamplarına hapsetti.

Haberde bildirdiğine göre Kaşgar ilinden bir 
şahsın 7 Nisan’da aşırılık yanlısı dini ideolo-
jiyi destekleyen ses ve video kayıtları yaydığı 
için “Aşırılık Yanlısı İçerikleri Yaymak” ba-
hanesiyle ile suçlanarak tutuklandı.
Kaşgar ilinden bir kişinin, etnik nefreti kış-
kırtan ses ve video yayınlamak için benzeri 
iletişim araçlarını kullanmak suçlamasıyla 
tutuklandığı ve yine 2 Mayıs’ta Hotan’da bir 
kişinin sözde “Ulusal Nefrete Tahrik Etmek” 
suçlamasıyla, Aksu vilayetinden bir kişinin 
de “Asılsız Bilgi Yaymak” suçlamasıyla aynı 
şekilde keyfi gözaltına alındığı bildirildi.
Gözlemciler: Çin’in Doğu Türkistan’daki 
baskısı uluslararası toplum tarafından geniş 
çapta rapor edildiği ve kınandığı bir zaman-
da, Çin’in insanlık dışı suçlarını inkar ederek, 
yalan ve yanıltıcı bilgiler yayarak uluslararası 
toplumda kendini haklı çıkarmaya ve soykırı-
mı örtmeye çalıştığını kaydetti.
Not; Çinli yetkililer baskı ve katliam suçla-
rını örtmek için Doğu Türkistan’da gözal-
tına alınanların kimliklerini kamuoyundan 
gizleyerek tutuklananların kimliklerine san-
sür uyguluyor ve isim yerine “X” işareti ve-
riyor.
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ÇİN, “5 TEMMUZ URUMÇİ KATLİAMINI”
GÜVENLİK ÖNLEMİ OLARAK SAVUNDU

            Xinhua haberlerine göre 
Doğu Türkistan’daki Çin Ko-
münist Partisi (ÇKP) Xinjiang 
Propaganda Daire Başkanlığı 
tarafından 5 Temmuz Pekin’de 
bir basın toplantısı düzenleye-
rek “12 yıl önceki 5 Temmuz 
Urumçi Katliamının güvenlik-
teki açık olduğunu, 5 Temmuz 
mücadelesi ve aziz şehitleri ise 
terör sorunları, şu anki ceza 
kampı ve ilgili soykırım poli-
tikalarının terörü engellemek 
amaçlı yapılan güvenlik ön-
lemleri” olarak tanımladı.

Toplantıda konuşan Çin Propaganda Dairesi 
Sözcüsü İlyas İnayet, Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir 
soruyu “Terörle Mücadele” konusuna atıfta 
bulunarak yanıtlarken, “Karmaşık Mücade-

le Koşulları Altında Kendilerinin BM Ulus-
lararası Terörle Mücadele Stratejisi” yoluyla 
iş yaptığını ve terörlere ağır ceza kullanarak 
sözde Xinjiang’ın güvenliğini sağladığını, 
eğitim adı altındaki ceza kamplarını kurarak 
ise aşırıcılığı önlediğini ve bu geçen dört yıl 
içinde Doğu Türkistan’da her hangi bir olay 
yaşanmadığını iddia ederek Çin’in Uygur 
başta olmak üzere yerli halkı yönelik mevcut 
insanlık dışı suç ve soykırım uygulamalarını 
savundu ve suç faaliyetlerini inkar etti.
Gözlemciler, diasporadaki Doğu Türkistan 
halkının büyük çoğunluğunun ülkedeki ak-
rabalarıyla 5-6 yıldır görüşemediklerini, bazı 
akrabalarının da temasları nedeniyle cezalan-
dırıldığını, bu gerçeğin uluslararası camiaya 
bilinen açık bir gerçek olduğunu, Çinli yet-
kililerin Türkiye, Kazakistan, Japonya, Al-
manya’daki “Ailem Nerede?” göstericilerin 
taleplerine henüz cevap vermediğini, ancak 
yukardaki gibi aynı utanç verici bahaneleri 
kullandıklarını, diasporada Çin’in ikiyüzlülü-
ğünü ortaya çıkarmak için güçlü ve açık bir 
şekilde cevap bekleyen Uygurların kamuoyu-
nun desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.
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UYGUR ÇOCUKLARIN TUTULDUĞU KAMPLARIN
UYDU GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

          Kaliforniya merkez-
li sivil toplum kuruluşu 
RAND’ın çeşitli uydu görün-
tülerini analiz ederek yaptı-
ğı araştırmaya göre, sadece 
Doğu Türkistan’ın Hoten 
kentinin Keriye ilçesinde 
yeni yapılmış 55 yatılı okul 
tarzı Çinlileştirme kampları 
tespit edildi.

Anne babaları toplama kampına götürülen 
küçük çocukların konulduğu yetimhanelerin 
inşa süreci ise, Pekin yönetiminin toplama 
kamplarını inşasına başladığı 2017’deki aynı 
döneme denk geliyor.
Batılı araştırmacılara göre yeni inşa edilen 
yatılı okullar, Çin’in “Nesiller Arası Bölün-

müşlük” politikasının bir parçası olarak gö-
rülüyor.
İnşaat süreci: Yeni tespit edilen tesislerin 
çoğu 2017’de altı aylık bir süre içinde inşa 
edilirken, diğerlerinin inşasına 2019’da baş-
landığı öne sürülüyor.
Fiziki özellikleri: Yetimhane ya da yatılı 
okulların fiziki özellikleri birbirine çok ben-
ziyor. Bu durum, inşaatların ya tek şirket ta-
rafından yapıldığını ya da birden fazla şirkete 
aynı inşaat planının verildiği gerçeğini ortaya 
çıkarıyor.
Tespit edilen binaların çoğunun yaklaşık 35 
metre uzunluğunda ve 15-20 metre genişli-
ğinde olduğu görülüyor. Önceki binaların ise 
50 metre uzunluğunda ve 15, 20 metre ge-
nişliğinde olduğu anlaşılıyor. Her tesiste bir 
oyun sahası ve zeminde renkli oyun hasırları 
bulunurken binaların tamamının ortak yönü, 
güvenlikli yüksek duvarlarla çevrili ve tek gi-
riş kapısına sahip olmaları.
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Temmuz ve Ağustos 2018’de yetkililerin, 
Hoten’de 5 bin Uygur çocuğu barındıracak 
şekilde 9 yatılı okul inşa ettiği ortaya çıkmış-
tı. Daha sonraki okulların ise her biri 100 ço-
cuğu barındıracak şekilde tasarlandığı belir-
tiliyor.
İlk raporunu nisan ayında yayımlanan RAND, 
araştırmasının karşılaştırmalı bir raporlama 
olmadığını vurgularken kuruluşun yayımladı-
ğı araştırma, Doğu Türkistan’ın bir kentinin 
sadece bir ilçesindeki yatılı okulların duru-
munu gözler önüne seriyor ve Doğu Türkis-
tan genelindeki 562 bin 900 küçük çocuk için 
4387 yatılı okul inşa edildiğini belgeliyor.

Ancak kuruluş, 2017’de Doğu Türkis-
tan genelinde 562 bin 900 küçük çocu-
ğun ailelerinden koparıldıktan sonra 
yerleştirileceği 4 bin 387 yetimhaneyi 
andıran “Okulun” inşasına başlandığı 
bilgisini de paylaştı.

Aşağıda Hoten kentindeki 2017’de yapımı 
tamamlanan bir okul öncesi eğitim tesisinin 
fotoğrafı bulunuyor. İki katlı binanın tek giriş 
kapısı, yüksek duvarlar, dikenli teller, göze-
tim kameraları ayrıca yönetim binası ve gü-
venlik nizamiyesi yer alıyor.
Uydudan çekilen bir başka fotoğrafta ise yine 
Hoten kentinde yapımı 2017’de tamamla-
nan farklı bir yatılı okul yer alıyor. Ancak bu 
“Okulun” bahçesinde oyun alanı ve renkli da-
ire bulunuyor.

Uydu görüntülerine göre Doğu Türkistanlı 
çocukların tutulduğu “Yatılı Okulların” iki 
ya da üç katlı oldukları anlaşılıyor. Kulelerin 
de bulunduğu “Süslü” yapıların mimari özel-
likleri genellikle aynı. Bazı bölgelerde, aynı 
yerleşke üzerine iki benzer binanın inşa edil-
diği görülüyor.
Keriye’de inşa edilen bir başka “Yatılı Okul” 
da renkli daireler, plastik oyun paspasları bu-
lunmuyor. Bununla birlikte binanın iki tara-
fında posta pulunu andıran çıkıntılı kenarlar 
göze çarpıyor.
Aktivistler: 500 bin Doğu Türkistanlı çocuk, 
ailelerinden alınıp yetimhanelere götürüldü
Yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlılar, 
Çin yönetiminin 500 bin civarında çocuğu 
ailelerinden zorla alıp farklı kentlerde inşa 
ettiği yetimhanelere yerleştirdiğini belirtiyor.
Çin yönetimi ise bu merkezleri, “Melek Okul-
ları” olarak tanımlıyor.
Ayrıca Doğu Türkistan diasporası ve Uygur 
mahkemesinde ifade veren tanıklar, İlgili 
uluslararası raporlar da, çocuklarının ailele-
rinden alınarak Çin Komünist Partili yetkili-
lerin gözetiminde asimilasyona tabi tutuldu-
ğunu dile getiriyor.
Uluslararası insan hakları örgütleri, daha önce 
yaptıkları açıklamalarda, çocukların ayda bir 
defa anne babalarıyla Weixin, Skype, Zoom 
ya da benzeri programlarla görüşmesine ola-
nak tanındığı belirtilmişti.
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