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KOMÜNİST İMAM, DİNİ ÖZGÜRLÜK
PROPAGANDASI YAPTI

Yakın bir tarihte Çin Komünist Parti yöne-
timinin, Kadim Kaşgar kentinde bulunan 
Doğu Türkistan’daki en büyük ve en tari-
hi eski camilerden Heytgah Camii, Yarkent 
Saidiye Hanlığı dönemine ait “Altun Camii” 
Hoten’deki Gulca, Turfan ve daha birçok il 
ve ilçelerdeki tarihten bugüne bölgenin en 
sembolik yapısı niteliği taşıyan mabetlerin 
İbadete kapatılıp Çinli turistlerin ziyareti-
ne açık tutularak turizm cazibe merkezine 
ve müzeye dönüştürdüğü ile ilgili haberler 
gündeme gelmişti.
Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygurlar başta 
olmak üzere Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbek 
Müslümanlarının dininden vazgeçirmeye ça-
lışması ve cami yıkıma da dahil din karşıtı 
politikaları zirveye ulaştığı ve uluslararası 
toplumdan şiddetle tepki aldığı bir dönemde 
Çin’in yalan propagandalarına her gün bir ye-
nisi daha eklenerek devam ediyor.
Londra’daki Bağımsız Uygur Mahke-
mesinde ifade veren kamp tanıklarından 
Zumret Davut hanımın paylaştığı Çin kay-
naklı sosyal medya platformundan alının 
video görüntülerine göre Komünistlerin 
etkisi ve baskısı altında olan bazı Doğu 
Türkistanlıların dini özgürlük konusunda 
yalan ifade vermeye mecbur edildiğini or-
taya koyuyor.

      Görüntülerde Ka-
dim şehir Kaşıgar’da bu-
lunan meşhur Heytgah 
Camii imam hatibi (Çin 
yanlısı olmakla tanınan 
Cuma Tahir’in oğlu) Me-
met Cuma bölgede hiçbir 
dini baskının söz konusu 
olmadığı hakkında yalan 
ifade vererek Çin propa-
gandası yapıyor.

Komünist Parti üyesi sözde imam Cuma 
konuşmasında Heytgah Caminin her za-
man halkın ibadet etmesi için açık oldu-
ğunu, Parti hükümetin Camiye bütçe ayı-
rıp restorasyon yaptığını, caminin şu an 
eskisinden daha kullanışlı bir hale geldi-
ğini ve herkesin istediği zaman gelip iba-
detini yapabildiğini iddia etti.
Çin propaganda yayınında Memet Cuma 
cami hakkında konuşurken çekilen vi-
deo görüntülerinde camiye giren çıkan, 
abdest alan insanlar, cami içinde Memet 
Cuma ile beraber namaz kılan insan-
lar gösteriliyor. Ancak bu sahnelerde-
ki insanların tedirgin bakışları, anormal 
davranışlarından ve yüz ifadelerinden, 
bunun zorunlu bir etkinlik olduğu gören-
lerin dikkatinden kaçmadı.
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KAYBETTİKLERİ YAKINLARI İÇİN
SESSİZCE TANIKLIK VERDİLER

Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım ve iş-
kence kampları sayısız aileyi parçaladı. Mil-
yonlarca Uygur Türkü ceza kamplarına alı-
nırken ebeveynlerinden ayrılan çocuklar, 
eşlerinden ayrılan kadınlar perişan durumda-
lar.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitele-
rinden alınan video görüntülerinde 
Uygur Türklerinin zoraki kaybolan 
yakınlarının fotoğraflarını göğsüne 
basarak gözyaşları içerisinde zulme 
sessizce tanıklık vermeye çalıştığı gö-
rüntüleniyor.
Videolarda 10 yaşlarındaki bir Uy-
gur çocuk babasının fotoğrafına ba-
kıp fotoğrafı öpüp- öpüp babasına 
duyduğu özlemi sessizce ifade etmeye 
çalıştığı kaydediliyor.
Diğer bir görüntüdeyse 4 yaşların-
daki bir çocuğun annesiyle yatarak 
babamı özledim diye ağladığı, çare-
siz annenin de çocuğuna bakarak göz 
yaşı döktüğü, benzeri bir diğer vide-

oda da 35 yaşlarındaki bir adamın 
elindeki babasıyla beraber çekilmiş 
fotoğrafa bakarak ağladığı kaydedi-
liyor.
Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’da halkın 
güllük gülistanlık içerisinde yaşamakta ol-
duğu propagandasını yapıyor. Gerçekteyse 
Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur Tür-
künün toplama kamplarında tutulduğu ve akıl 
almaz eziyetler gördüğü uluslararası toplum 
tarafından sert dille eleştirildiği, batılı ülkeler 
ve AB tarafından çeşitli yaptırımlar konuldu-
ğu, ancak tüm bu tepkilere rağmen Çin rejim 
hükümeti, BM’nin bölgede serbestçe incele-
me yapma talebini sürekli olarak reddederken 
halkı yalan ifade vermeye zorlayarak zulmü 
örtmeye çalışıyor.
Gözlemciler Çin kaynaklı belgelerin ve kamp 
tanıklarının ifadeleri, İlgili uluslararası rapor-
ların sayısız ailenin param parça olduğunu, 
geride çok sayıda öksüz çocuk ve himayesi 
kadınların, ilgilenecek kimsesi olmayan yaşlı 
insanların kaldığını, bu insanlar üzerinde de 
Çince öğrenme bahanesiyle siyasi beyin yı-
kama eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti.
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ÇİNLİLER DOĞU TÜRKİSTAN’A
DAVET EDİLİYOR

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden 
alınan video görüntülerine göre Çin hüküme-
ti, Doğu Türkistan’ı Çinlileştirmeye yönelik 
kötü planına bağlı kalarak yerleşimci Çinlile-
ri Doğu Türkistan’ın Aral şehrine yerleşmesi 
için teşvik propagandaları içeren bir ilan ya-
yınladı.
Çin makamları, Doğu Türkistan’da milyon-
larca insanı suçsuz yere tutuklayıp toplama 
kamplarına ve hapishanelere kapatmayı yo-
ğunlaştırmanın yanı sıra, Çinlileri Çin illerin-
den tahliye etme çabalarını da genişletiyor ve 
konu ile ilgili Çinlilerin dikkatini çeken çok 
sayıda ilanları yayınlıyor. Özellikle, önceki 
yıllarda Doğu Türkistan’a yerleşen Çinlile-
re verilen 50.000 Yuan nakdi desteğin bu yıl 
75.000 Yuan’a çıkarıldığı gelen bilgiler ara-
sında.

SAĞLANACAK NAKDİ DESTEK YATI-
RILDI
Bilgilere göre Çin’in Baidu Arama Moto-

runda yayımlanan 5 dakikalık bir videoda 
Aral şehri ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Yaş-
ları 18 ile 35 arasında değişen tüm Çinli-
lerin, Doğu Türkistan’a kalıcı olarak ta-
şınmaları halinde ev satın almaları için 
75.000 Yuan sübvansiyon verileceği, her 
Tarım Meslek Yüksekokulu’na kaydolan 
lise öğrencileri için Aileye 20 bin Yuan eği-
tim desteği verileceği, ayrıca düşük bedelli 
ev kiralama dahil çeşitli iş imkânı sağlana-
cağı ifade ediliyor.
Aral şehri, Doğu Türkistan’ın Aksu iline bağ-
lı ilçe düzeyinde bir şehirdir. Aral Çinli yetki-
lilerin 1. Tümen dediği BingTuan’a (Xinjiang 
Üretim ve İnşaat Kolordusu) ev sahipliği ya-
pıyor. Bir Şanghay’dan daha büyük olan Aral 
şehri Tarım Nehri’nin her iki yakasına bağ-
lanıyor ve 1949’da Çin’in Doğu Türkistan’ı 
işgalinden sonraki bir sürgünle “Kara Savaş 
Ordusu”, “Toprak Islahı” adı altında Çinlileri 
ve bir bölük Uygur aileyi yerleştirmiştir.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden 
alınan video görüntülerinde okul çağındaki 
Uygur çocukların Çin fabrikalarında çalıştı-
ğı gösterildi ve bu trajik sahneler uluslararası 
toplumun dikkatinden kaçmadı.

Videolarda, altı ila on yaşları arasın-
daki bir grup Uygur çocukların bir 
dikiş atölyesinde çalıştığı, Çinli pat-
ronun onlara para öderken fotoğraf-
lar çekindiği gösterildi. Ayrıca çalışan 
çocuklardan birinin ayak bileğinin 
sarılı olduğu ve yürürken zorlandığı 
da net bir şekilde kaydediliyor.
Daha önce, Çin arma motorlarında satılık Uy-
gur işçi ilanları veya işçilerin toplu bir şekil-
de transferlerini içeren ilanlarda köle işçilerin 
yaş sınırı olmadığı 18 yaşın altındaki gençle-
rin de varlığı ortaya çıkmış uluslararası ve ye-
rel bazı haberler raporlarda yer almıştı. Oysa 
Çin ana yasalarında 18 yaşından küçüklerin 
işçi olarak kullanılması yasaktır ve yukardaki 

videodaki çocukların tamamen yasadışı ola-
rak köle gibi kullanıldığın ispat ediyor.
Gözlemciler konuyla ilgili değerlendirmele-
rinde bu çocukların ebeveynlerinin toplama 
kamplarında veya hapishanelerde olduğunu 
Çin hükümetinin bunun gibi sayısız çocuğu 
ailelerinden kopararak Çinli yetiştirme mer-
kezlerinde bakmakta olduğunu ileri sürüyor.
Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’da keyfi tu-
tuklama, asimilasyon, zorla çalıştırma, kısır-
laştırma, dininden vaz geçirme, gibi eylem-
ler ile zulüm Uyguladığı Uygur Türklerine 
yönelik sistematik soykırım yapıyor. Yaşlılar 
ve anne karnındaki bebekler dahil tüm Doğu 
Türkistan halkı işgalci Çin rejiminin hedefi 
olarak zulüm görmektedir.
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama 
kampındaki Uygur Türklerinin gerçek duru-
muna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zaman-
da da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını 
sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı, etki-
si altındaki İnsanları zoraki ifadeler vermeye 
mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor.
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UYGURLARA Xİ JİNPİNG FİKİRLERİ
ZORLA DAYATILIYOR

Doğu Türkistan’da artan siyasi 
baskının önemli bir kısmı, “Kızıl 
Eğitim” yani Çin Komünist Par-
ti öğretileriyle beyin yıkama uy-
gulamaları, yıllardır Müslüman 
Uygur Türklerine zorunlu olarak 
uygulanıyordu. Son zamanlarda 
bu tür “Siyasi Eğitim” ’in kamp 
içinde ve dışında halka eşit olarak 
uygulanmaya başladığı ve yaygın-
laştığı bildirildi.

Çinin organ yayını Tanrıdağ Haber Sitesinde 
11 Ağustos yer alan habere göre Doğu Türkis-
tan’daki Çin Komünist Parti Sekreteri sözde 
Xinjiang Valisi Chen Chuanguo “Çin başkanı 
Xi Jinping’in 1 Temmuz Konuşmasının Ru-
hunu İncelemek” başlıklı bir parti toplantıda 
özel bir konuşma yaptı.
Çin medyasına göre Çinli yetkilinin konuş-
maları “Yeni dönem Xinjiang çalışmalarında 
önemli bir rehber rolü oynayacağı öne sürü-

lürken, Chen Chuanguo’nun konuşmalarının 
içeriğini tüm milletlerden insanlara basit ve 
halk dili ile aktarmanın önemine vurgu yapı-
lıyor.”
Chen Chuanguo’nun konuşmasındaki “Kalıcı 
istikrar ve milletlerin birliği dahil olmak üze-
re mevcut ve gelecekteki ÇKP planlarından 
ip uçları veriyor.”
Gözlemciler Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan’daki siyasi baskı ve dijital kontrolünün 
daha da güçlendirileceğinden endişe etiğini 
kaydetti.
ABD’de bağımsız bir analist olan Elşat Has-
san konuyla ilgili şunları söyledi: Bu anlam-
da Doğu Türkistan’daki Uygurların kampın 
içinde veya dışında olmalarının hiçbir farkı 
yok. Herkes aynı beyin yıkama eğitimlerine 
tabi tutuluyor ve birer Çinli olmaya zorlanı-
yor.
Ayrıca Xi Jinping’in Çin Komünist Parti-
si’nin kuruluşunun 100. yıldönümünde yap-
tığı konuşmayı, Çin Merkezi Büro Uygurca-
ya çevirdi ve Milliyetler Neşriyatı tarafından 
yayınlandı. Son zamanlarda Doğu Türkis-
tan’daki Uygur kütüphane ve kitapevlerinde 
satılmaya başladı.

Ancak son birkaç yılda Doğu Tür-
kistan’da çeşitli okullarda Uygur dili 
yasaklandı ve Uygurca kitapların ya-
yınlanması durma noktasına gelmiş-
ti.  Şimdi ise Çin hükümetinin Xi Jin-
ping’in konuşmasını tamamen Uygur 
Türkçesine tercüme edip kitap şeklinde 
yayınlaması uluslararası toplumun dik-
katini çekiyor.
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GULCA’DA BİR CAMİ PANSİYONA ÇEVRİLDİ
Birkaç gün önce Çin kaynaklı sosyal 
paylaşım sitelerinden alınan video 
görüntülerinde Çinli yetkililerin Gul-
ca’daki bir camiyi turistler için pan-
siyona çevirdiği ortaya çıktı. Görüntü 
kayıtları Çinli yetkililerin uluslarara-
sı kamuoyunu kandırmak için yaptı-
ğı “Uygurların Dini Özgürlüğünün 
Garanti Altına Alındığı” ile ilgili sah-
te propagandalarının külliyen yalan 
olduğunu bir kez daha gözler önüne 
serdi.

Çinli yetkililer, 2018’de Doğu Türkistan’da 
İslam’ı Çinlileştirmek için beş yıllık bir plan 
yürütüyor. Plan kapsamında önce çeşitli ca-
milerdeki hilal sembolleri, kubbeleri ve cami-
lerin duvarlarındaki dini içerikli yazıları yok 
edildi. 
Uluslararası raporlara göre Doğu Türkis-
tan’da 16 binden fazla cami yıkıldı ve bozgu-
na uğradı. Hatta barlara ve turistik mekanlara 

dönüştürüldü. Şu an Doğu Türkistan’da ulus-
lararası toplumun gözünü boyamak için meş-
hur ve ana caddeye yerleşen birkaç sembolik 
cami sağ bırakıldı. 
Bilgilere göre videoda gösterilen cami Gul-
ca şehrindeki Yeni yol üzerinde yer alan cami 
olup, camiye giriş kapısındaki kubbe yıkıl-
mış ve turistler için bir konaklama ve eğlen-
ce mekanına dönüştürülmüş durumda. Şu an 
pandamı nedeniyle ticaretinin askıya alındığı 
öğrenildi. Ayrıca bu pansiyonda sadece Çinli 
turistler kalabiliyor, ancak diğer ülkelerden 
gelen yabancı turistlerin girmesi yasaktır. Bir 
günlük konaklama maliyeti 1000 Yuan civa-
rında olup, odada bir kerelik fotoğraf çekimi 
yaptırma bedeli ise 200 Yuan olduğu öğrenil-
di.
Gözlemciler, uluslararası baskılara rağ-
men Çin’in çeşitli şekillerde Doğu Tür-
kistan halkının kutsal mekanlarına açıkça 
hakaret ettiğini, her bir Müslümanın Doğu 
Türkistan’daki din düşmanlığına karşı ses 
çıkarması gerektiğini ileri sürüyor.
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ÇİNLİ YETKİLİLER “KARDEŞ AİLE”
POLİTİKASINI YAYGINLAŞTIRDI

Çin devlet medyası sözde “Kardeş Aile” po-
litikasını yaygınlaştırmak için Çinli kadrola-
rı seferber etmeye odaklı içerikler üretmeyi 
güçlendirdi.

Çin’in organ yayını Xinjiang Gün-
delik Gazetesinde 12 Ağustos'ta ya-
yınlanan bir habere göre, Doğu Tür-
kistan’daki Xinjiang Sosyal Bilimler 
Akademisindeki Çinli kadrolar ve 
çalışanların, “Ulusal Birlik ve Bir 
Aile Olma”, sözde “Kardeş Aile” po-
litikasının daha yaygın bir şekilde 
uygulanmasını teşvik etmek için Yu-
purga ilçesindeki Yeniavat köyüne 
giderek, bölgedeki sivillerin evlerine 
girdiği ve gözlem yaptığı bildirildi.

Uzmanlara göre Çin hükümetinin sözde 
“Uygurlar ile Han Çinlilerinin Tarihten Beri 
Barış ve Beraberlik İçerisinde Yaşadığı” 
propaganda edilen teşvik çalışmalarının as-
lında 2017’de başlayan büyük çaplı Keyfi 

tutuklama sırasında yoğunlaştığını, Çinliler-
le yakınlaşmak istemeyen Türklerin aşırılıkçı 
yaftasıyla içeri alındığını vurguladı. Çin kay-
naklarında yaklaşık 1,2 milyon Çinli kadro-
nun “Kardeş Aile” politikası adı altında her 
Uygur aileye yerleştirildiği her ayda 10 gün 
Uygur evlerinde konakladığı biliniyor.
Bilgilere göre yakın bir tarihte Doğu Türkis-
tan’daki Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri 
Chen Chuanguo, Xi Jinping’in talimatları-
nı uygulamak ve bölgedeki etnik grupların 
“Ulusal Birlik” bilincini daha da derinleştir-
mesi için çalışmaları güçlendirmek adına top-
lantılar düzenlediği ifade edilirken “Kardeş 
Aile” politikası Çin hükümetinin Uygurlara 
yönelik asimilasyon politikasının bir parçası 
olarak uygulandığı öne sürülüyor. 
Çinli yetkililerin “Kardeş Aile” politikasını 
daha da genişleterek Çin Komünist Partisi 
tabandan en üst bürokrasilere kadar indirge-
yebileceği ve derinleştirebileceği tahmin edi-
liyor.
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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
www.istiqlalmedia.com

Çinli yetkililer, AB diplomatlarının Doğu Türkistan’a yapacağı ziya-
retin Akademisyen İlham Tohti ve diğer tutsaklarla görüşmek iste-
mesi gibi “Uygunsuz Talepler” nedeniyle reddedildiğini açıklayarak, 
AB’nin doğrudan bilgi alma amacıyla bölgede serbestçe inceleme ta-
lebini geri çevirdi.


