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DOĞU TÜRKİSTAN’A
ÇİNLİ TURİSTLERİN İLGİSİ ARTTI

Batı ve AB ülkeleri tarafından Çin’in insan 
hakları ihlalleri ve soykırım suçu işlemekle 
suçlandığı Doğu Türkistan’da, Uygur Türkle-
rinin köle olarak çalıştırılması sonucu küresel 
çapta revaç bulan hizmet sektörlerinde, 59 
milyar 340 milyon Yuan katkıyla Çin ekono-
misinin büyümesinin en önemli konumundan 
biri olduğu belirtildi.
Dünya toplumundan tecrit edilerek kapa-
lı idare edilen İşgal altındaki Doğu Tür-
kistan’a bu yılın ocak-nisan aylarında 
Kaşgar, Hoten, Turfan ve benzeri turizm 
cazibeme merkezlerine dönüştürülen hal-
kın yaşam alanlarına Çin illerinden gelen 
Çinli turist sayısı geçen yılın aynı dönemi-
ne göre %69,49 artarak 3 milyon 287 bin 
900’ü bulduğu, aynı dönemde elde edilen 
turizm geliri de %22,10 artışla 2 milyar 
348 milyon Yuan’a yükseldiği bildirildi.
Bilgilere göre Çin hükümeti dünyayı etki-
leyen Çin virüs salgını Kovid-19 sırasında 
sözde salgın önlemleri bahanesiyle evine ka-
patılan Çinlilerin gezmesi ve hoşuna giderse 
de yerleşmesi için sadece 2020 yılı kültür tu-
rizm sektörünün canlanması için Doğu Tür-
kistan’da “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” temalı 
çok sayıda yeni ihaleler ve projelerle Uygur 
Müslümanlarının yaşadığı tarihî Kaşgar kenti 

dahil bir çok bölgedeki koyu milli tarzı ya-
pıları Çinli görünümü verilmek üzere toplam 
28 milyar 874 milyon Yuan yatırım yapıldı-
ğı, bölgenin gayrisafi hasılası, 113 milyar 20 
milyon Yuan’ı bulduğu iddia ediliyor.

ÇİN, TÜM SUÇLAMALARI REDDEDE-
REK ZULMÜ İNKÂR EDİYOR
Çinli yetkililer söz konusu veriler ışığında, 
Doğu Türkistanlıların gün geçtikçe daha zen-
gin ve mutlu yaşadığı propagandasını yap-
mak için etkisi ve baskısı altındaki sivilleri, 
dini figüranları kamuoyu yanıltıcı yalan ifade 
vermeye zorlayarak bölgede işlenen soykırı-
mı meşru göstermeye dahası örtbas etmeye 
çalışıyor.
Gözlemciler dünya toplumunun 35 milyon 
nüfuslu Müslüman halkın zulüm ve sistema-
tik soykırım altında yaşadığı Doğu Türkis-
tan’la ilgili endişeleri artarken Çin işgal hü-
kümetinin bölgeyi Çinli turistlerin gezeceği 
bir özel turistlik alana çevirmesinin kabul 
edilemez olduğu, üstelik toplama kampların-
da Müslüman kadınlar çeşitli kimyasallar-
la kısırlaştırılırken deneylerde kobay olarak 
kullanılırken, dışarıdaki halkı “Yoksullukla 
Mücadele” bahanesiyle köle yerinde Çinli 
fabrikalarda zorla çalıştırılırken Uygur Türk-
lerinin yurtlarından ev barklarından sürgün 
edilerek daha kapsamlı kontrol amaçlı top-
lu konutlara kapatılması ve boşalan alanlara 
bahse konu kültür cazibe merkezlerinin tesis 
edilmesi ve Çinli turistlerin gelip eğlenerek 
gezmesi Çin’in insanlığa karşı işlediği suçlar-
dan bir parça olduğunu kaydetti.
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ÇİN’DEKİ FELAKET
UYGURLARA EZİYET OLDU

Aşırı yağıştan dolayı birkaç haftadır büyük 
sel felaketi ile karşı karşıya olan Çin’de 11 
milyar dolar ekonomik zarar yaşandı. Ba-
rajlar, köprüler ve yollar çöktü 2 milyona 
yakın insan selden etkilenirken 58 Çinli 
selde öldü.
Uygurlara sistematik soykırım uygulayan 
Çin, selden sonra kum fırtınasına teslim oldu. 
Bilgilere göre Çin’in Gansu eyaletinde yer 
alan Dunhuang kenti saniyeler içinde kum ile 
kaplandı. Yüksekliği 100 metreyi aşan kum 
fırtınası Çinliler tarafından saniye-saniye 
görüntülendi. Çin kaynaklı sosyal medyada 
yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu. 
Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüğü 
için Çin polisleri pek çok ana yolu trafiğe ka-

pattı. Sürücülere otobanları terk etmeleri ve 
servis alanlarında beklemeleri yönünde uyarı 
yapıldı. Kum fırtınası nedeniyle tüm şehirde-
ki Çinliler panik yaşadı.

HAZİRAN AYINDA DOĞU TÜRKİS-
TAN’DA YAŞANMIŞTI
Haziran ayında da Doğu Türkistan’ın Hotan 
şehrinde kızıl kum fırtınası görüntüleri bası-
na yansımıştı. O dönem Çin medyası, insan 
faaliyetleri ve ormansızlaşma nedeniyle deği-
şen hava koşullarının yol açtığını felaket ol-
duğu açıklamasını yaparken gözlemciler bu-
nun normal kum fırtınası olmadığı, belki de 
bölgede yapılan nükleer denemelerin sonucu 
meydana gelen hafa kirliliği olabileceği endi-
şesi taşıdığını kaydetmişti.
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Uluslararası toplumda “Milyonlarca Uygur’u 
kamplara hapsetmek, kamptaki kadınları zor-
la kısırlaştırmak, toplu tecavüz, dinden vaz-
geçirme ve ağır işkence yapmak, Uygurları 
köle yerinde çalışmaya zorlamak” gibi insan-
lığa karşı suç ve soykırım işlemekle suçla-
nan Çinli yetkililer Henan’daki sel felaketine 
Gansu’deki kum fırtınasına “Yardım Etmek” 
bahanesiyle Uygurları seferber ettiği öğrenil-
di.

FELAKET SIRASINDA UYGURLARA 
EZİYET EDİLDİ
Xinhua Haber Ajansı’na göre, Geçen haf-
ta Kumul şehrinde bulunan Kumul Lezzet 
Nan’ları ve Gıda Geliştirme San.Tic.Ltd. 
Şirketine ait fabrikada bir gece bir gündüz 
1 milyon ekmek üretildiği ve Kumul’un 
Evergol ilçesine bağlı Bagven köyünden 60 
ton kavun Çin illerine gönderildiği öne sü-
rülüyor.
Ayrıca soykırım altındaki Uygurları Çin-
lilerle sözde “Kardeş” olduğu safsatasıy-
la başlatılan seferberlik kapsamında Çin 
Komünist Parti yönetimi Doğu Türkistan 
genelinde birçok bölgede olduğu gibi Pei-

zavat İlçesine bağlı Mişa köyündeki Çilak 
mahalle sakinlerini aynı şekilde 24 saat ça-
lıştırarak Henan’a “Yardım” kampanyası-
na 5000 Nan göndermeye zorladığı aktarıl-
dı.

UYGUR İŞÇİLERİ GECE GÜNDÜZ ÇA-
LIŞTIRDILAR
Bilgilere göre Çinli yetkililer, 2017’de baş-
layan büyük tutuklama sırasında Doğu Tür-
kistan’daki farklı yerlerden birçok bireysel 
fırıncı ve kamp tutsaklarını “Ekmek Kültürü 
Üretim Parkı” adı altında inşa ettikleri çalış-
tırma kamplarında zoraki çalıştırmayla bü-
yük ölçekli fırın işletmeleri kurduğu ve yüklü 
miktarlarda kar elde etmeye başladığı bilini-
yor.
Çin hükümetinin zorlamasıyla “Ekmek Kül-
türü Üretim Parklarında” çalışmaya zorlanan 
ustalar, ürünlerini günlük olarak Çin eyaletle-
rine tedarik etmeye başladığı belirtiliyor. Ay-
rıca Kumul Lezzet Nan’ları ve Gıda Geliştir-
me San.Tic.Ltd. Şirketinin 2017’deki büyük 
tutuklama sırasında kurulmuş ve 500’den 
fazla köle işçi çalıştıran Çin hükümetinin fı-
rıncılık işletmelerinden biri olduğu öğrenildi.
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DOĞU TÜRKİSTANLILARIN SİYASİ
EĞİTİME ALINMASI PLANLANDI

Doğu Türkistan’daki Xinjiang Parti 
Komitesi yetkilileri, uluslararasın-
da “Soykırım” ile suçlanan “Xinji-
ang Politikası” hakkında herhangi 
bir değişiklik olmayacağı sinyalini 
vererek, Uygurlar için “Beş Temel 
Prensibin Tanınması” adı altında 
siyasi baskısını güçlendirmeyi plan-
ladığı öğrenildi.

Çin’in yayın organı Xinjiang gündelik gaze-
tesine göre 25 Temmuz’da düzenlenen top-
lantıda Çin Komünist Partisi’nin "Yeni Dö-
nem Xinjiang’ı Yönetim Planı”’na sıkı sıkıya 
bağlı kalınması vurgulanırken, “Milletler Bir-
liğinin” pekiştirilmesi Uzun vadeli sosyal is-
tikrarın korunması konuları ele alındı.

BEŞ TEMEL PRENSİP EĞİTİMİ VERİ-
LİYOR
Habere göre, toplantıda soykırım uygulanan 

halka yönelik zulümlere kılıf olarak uygula-
nan Komünist Parti öğretilerinden “Ulusal 
kimlik bilinci eğitimi ve Çin’e bağlılık (va-
tanseverlik) eğitimi, ayrılıkçılıkla mücadele 
eğitimi, Marksist ideoloji’li Çin milliyetçili-
ği eğitimi, Çince Komünizm tarihi ve Ulusal 
kültür medeniyet ve inanç eğitimi adı altında 
beş ana prensibin tanınmasını güçlendirmeye 
devam edin.” Talimatı verildi.
Son yıllarda, Çinli yetkililer milyonlarca Uy-
gur Türkünü Doğu Türkistan içinde veya Çin 
illerinde “Fazla Emek” adı altında ucuz işçi 
olarak köleliğe zorluyor. Öte yandan da Çinli 
yerleşimcileri bölgeye getirerek çeşitli imti-
yazlar sağlayıp iyi bir yaşam sunmaya çalı-
şıyor.

Çin’in söz konusu siyasi eğitimlerle 
hedefe alınan Doğu Türkistanlı halkı 
“Eğitim Bahanesiyle” beyin yıkama ve 
asimilasyon uygulamalarıyla sistematik 
soykırım yaptığı bariz bir şekilde oku-
nabiliyor.
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MISIR’DAN ÇİN’E İADE EDİLEN UYGURLARLA
İLGİLİ RAPOR YAYIMLANDI

Mısır’daki Uygurlar 2016’dan beri Çin hü-
kümetinin doğrudan ve dolaylı yollarla bas-
kı kurması neticesinde memleketlerine geri 
dönmeye zorlanırken, sene 2017’de ise Mısır 
hükümetinin Çin ile yapmış olduğu iş birliği 
sayesinde Çin’den Mısır’a gelen Çin ulusal 
güvenlik güçleri tarafından yüzlerce Uygur 
öğrenci tutuklanıp Doğu Türkistan’a götürül-
düğü olay uluslararası çapta gündem olmuştu.
Uygur gençlerin başlarına siyah çu-
val geçirilerek özel uçakla götürülme-
si 1500’u aşkın öğrencinin ise özellikle 
Türkiye ve üçüncü ülkeye kaçtığı olay 
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği tarafından raporlandı.
O dönem Mısır ve Çin’in Uygur öğrencilere 
uygulamış olduğu bu insanlık dışı haraketli 
uluslararası insan hakları grupları tarafından 
geniş çapta eleştirilmişti.
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derne-
ğinin Raporuna göre, Mısır’daki Tura hapis-
hanesine suçsuzken kapatılan yüzlerce Uygur 
öğrenciden bir kısmı bırakılmasının ardından 
üçüncü ülkeye kaçmayı başarmış olsa da yine 
30’ya yakın öğrencinin ortadan kaybolduğu 
ve bu çocukların Çin’e gönderilip gönderil-
mediği hakkında şimdiye kadar hiçbir bilgi 
bulunamadığı öne sürülüyor.

Mısır’dan direk Doğu Türkistan’a götürülen 
öğrencilerin tamamı ailesiyle beraber ceza 
kamplarına kapatılarak en az 15 seneden 
hapis cezası verildiği, hatta bazılarının ceza 
kamplarındaki kötü koşullar, ağır İşkence yü-
zünden şehit edildiği belirtiliyor.
Mısır’dan üçüncü ülkelere kaçmaya çalışır-
ken kaybolan veya Mısır’dan Doğu Türkis-
tan’a götürüldüğü bilinen öğrencilerin diaspo-
radaki aile üyeleri yıllardır Çin yönetimine ve 
Mısırlı yetkililere yakınlarının akıbeti ile ilgi-
li bilgi vermesi için çağrıda bulunuyor. Doğu 
Türkistanlı STK’ların yanı sıra uluslararası 
insan hakları örgütleri ve Uluslararası Af Ör-
gütü gibi uluslararası çapta Çin ve Mısır’ın 
olaydan sorumlu tutulması çağrıları yapılıyor.
Olayın 4. Yıl dönümü nedeniyle Türkiye 
merkezli Doğu Türkistan İnsan Hakları İzle-
me Derneği tarafından “Doğu Türkistan İçin 
Mısır Raporu” adında tüm detaylarıyla, bel-
gelerle tanıkların ifadeleriyle kapsamlı hale 
getirilerek rapor edildi.
Rapor hakkında açıklama yapan Doğu Tür-
kistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel 
Sekreteri Nureddin İzbasar kendilerinin Ekim 
2020’den itibaren konuyla ilgili çalışmalarını 
başladığını, raporun içeriği, o zamanlar Ka-
hire’de eşleri tutuklanan kadınlar olarak 20 
kişinin verdiği ifadelere dayandığını belirtti.
Raporda ayrıca Mısır hükümetince Çin’e sı-
nır dışı edilen 30’dan fazla Uygur’un ayrın-
tılı bilgileri ve fotoğrafları bulunuyor. Türkçe 
başta olmak üzere Uygurca, Arapça ve İngi-
lizce olarak yayınlanan rapor uluslararası top-
lumu Çini ve işbirlikçi hükümetleri söz konu-
su trajik olaydan sorumlu tutmaya çağırıyor.
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PEKİN, DOĞU TÜRKİSTAN’A
DENETİM EKİBİ GÖNDERDİ

Çin’in organ yayını Bortala Gazetesinin 
26 Temmuz’da bildirdiğine göre Çin Ko-
münist Parti (ÇKP) merkez hükümetinin 
Doğu Türkistan’daki “Xinjiang’ı İdare 
Etme” çalışmalarında uygulama ve yay-
gınlaşma konuları üzerine bazı il ve şehir-
lere soruşturma ve denetim ekibi gönderdi.

        Habere göre, Doğu 
Türkistan’daki ÇKP yet-
kilileri geçtiğimiz günlerde 
2021 yılı “Yerinde İnceleme 
Seferberlik Toplantısı” adı 
altında bir toplantı düzenle-
yip 26 Temmuz-01 Ağustos 
tarihleri arasında Gulca, 
Bortala, Urumçi, Kumul, 
Aksu ve Kaşgar dahil olmak 
üzere altı şehre dört gurup 
soruşturma ve denetim eki-
bi göndereceğine karar al-
dığı belirtiliyor.

HALKI KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRMA-
YI AMAÇLIYOR
Doğu Türkistan’a gönderilen denetim gru-
bunun hedefinde sözde “Xinjiang’ın Kalkın-
ması ve İş Ortamını Reform Etmek, Yoksul-
lukla Mücadelede, İstihdamı Çoğaltmak ve 
Üretimi Genişletmek” bahanesiyle ÇKP’nin 
Uygur Türklerini köleleştirmek ve gerçekleş-
tirdiği insanlık dışı soykırım uygulamalarını 
meşrulaştırmaya yönelik bir takım kilit pro-
jelere yatırımı genişletmek için denetimi sıkı-
laştırmayı planladığı aktarıldı.
Bilgilere göre Pekin rejiminin Doğu Türkis-
tan'daki sistematik soykırımın sorunsuz ve 
disiplinli bir şekilde uygulanması için baş-
lattığı denetimin 1 Şubat 2021’de yayınlanan 
“Devlet Soruşturma ve Denetim Çalışmaları-
na İlişkin Yönetmelik” uyarınca yürütüldüğü 
ve bu yıl içerisinde ÇKP yetkililerinin bölge-
deki ilk kapsamlı soruşturma ve denetim ça-
lışmasına başladığı öne sürülüyor.
Gözlemciler Çinli yetkililerin soruşturma ve 
denetim adı altında Doğu Türkistan’daki hal-
ka yönelik ekonomik, siyasi ve sosyal baskı-
yı daha da güçlendirmek ve ezici, katı yöne-
timlerle tam kontrol altına alınan Uygurların 
köle işçiliğe zorlanmasının amaçlandığını 
kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA 110 NÜKLEER
FÜZE FIRLATMA SAHASI KEŞFEDİLDİ

Deutsche Welle’ın (DW) dün verdiği ha-
berine göre, Amerikan Bilim Adamları 
Birliği’nin 26 Temmuz’da yayınladığı son 
rapordaki uydu görüntülerinde işgalci 
Çin’in Doğu Türkistan’ın Kumul şehri 
yakınına 110 adet füze fırlatma rampası 
inşa ettiği belgeleniyor. Bu durum ABD 
Savunma Bakanlığı ile her iki partiden 
parlamento üyelerinin dikkatini çekti ve 
Çin’in Doğu Türkistan’daki savunma si-
lahlarını sistematik soykırım uyguladığı 
Uygur Müslümanlarına karşı baskı aracı 
olarak kullanabileceği endişesi taşıdığını 
belirtiyor.
Wall Street Journal’a göre, çeşitli platform-
larda çevrimiçi olarak paylaşılan fotoğraf-
larda 14 fırlatma rampası inşaat alanı göste-
rilmiş olup her birinin yaklaşık 3 km’lik bir 
mesafeyle ayrıldığı, kötü hava koşullarından 
kaçınmak için her fırlatma rampasının bir ka-
pakla kapatıldığı bildirildi.
Ayrıca yine inşaat için hazırlanmakta olan 19 
diğer konumdan da bahsedilen haberle ilgili 
Araştırmacılar, fırlatma sahasının inşaatının 
bu yıl Mart ayında başladığını ve muhteme-
len yaklaşık 110 fırlatma platformunun inşa 
edileceğini tahmin ettiklerini ifade ediyor.

Birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki başka bir düşünce kuruluşundan 
uzmanlar, ticari uydu görüntülerini kullanan 
bir fırlatma platformu keşfettiğini, bu yerin 
Kumul’un güneydoğusundan 380 kilometre 
uzaklıktaki Yümen, Gansu Eyaleti’nde oldu-
ğunu, hatta bu konumda tahminen 120 adet 
fırlatma platformunun olduğunu öne sürmüş-
tü.
Bilgilere göre, Yümen ve Kumul fırlatma 
rampalarının inşası, yalnızca Çin’in nükleer 
cephaneliğinin en büyük genişlemesi değil, 
aynı zamanda ABD ile Sovyetler Birliği ara-
sındaki Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük 
fırlatma platformunun genişletilmesi olarak 
kabul görülüyor. Bu iki yeni fırlatma plat-
formunun toplam sayısı Rusya’yı da aşıyor. 
ABD’deki tüm kıtalararası balistik füzelerin 
yarısından fazlasını da aşıyor.
Çin tarafından konuyla ilgili cuma günü ya-
pılan açıklamada ise, “Çin’in nükleer prog-
ramıyla ilgili benzer, asılsız iddialar Çin kar-
şıtı güçler tarafından bir kereden fazla defa 
ortaya atıldı. Çin’in nükleer gücü, ulusal gü-
venliği sağlamak için gereken minimum sevi-
yededir” iddiasında ısrarcı takınarak kendini 
savunmaya geçti.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’IN KONTROLÜ İÇİN
ASKER EMEKLİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ
Çin’in yayın organı Xinhua Haber 
Ajansı 24 Temmuz’da Doğu Tür-
kistan’ın Aksu ilinde Çin Komünist 
Parti Komitesi Silahlı Kuvvetler 
Çalışma Grubu başkanlığında bir 
toplantı düzenlendiği ve toplantıda 
askerlerden ordudan çekilseler bile 
partiden kopmamaları ve “Xinji-
ang’ı İdare Etme” konusunda ihti-
yaç olduğu vurgulandı.

Toplantıya Doğu Türkistan’daki işgalci 
Çin’in kukla yöneticilerinden, Aksu vilayet 
Kaymakamlığı İdari Ofisi Komiser Yardım-
cısı Niyaz Haşim ve Omarjan Emin katıldı.
Toplantıda Çinli askerlerden Çin Komünist 
Partisi’ni takip etmeleri ve sözde Doğu Tür-
kistan’ın yönetiminde öncü rol oynamalarının 

istendiği, ayrıca yeni sistemlerin oturtulması 
için askerden geri çekilen Çinli kadrolardan 
yardım beklendiği, tepeden tabana iletişimi 
geliştirerek aynı ideolojik sıklığı sağlamak 
ve ileri sürmek, ordudan çekilenlere Xinjiang 
politikası, ilgili yasalar ve yönetmeliklerin 
zamanında, etkin bir şekilde uygulanmasında 
yeşil ışık yakılması ve bunun yanı sıra “Kı-
zıl Hikaye” adı altında ulusal kimliğin, Çin 
propagandasının yaygınlaştırılması vurgusu 
yapıldı.
Gözlemciler, işgalci Çin Komünist Partisi-
nin Doğu Türkistan’ı kontrol etmek ve Çin-
lileştirmek için Çin eyaletlerinden çok sayıda 
Çinliyi getirip yeniden yerleştirmeyi planla-
dığını, Doğu Türkistan halkını izlemek için 
emekli askerleri organize ettiğini ve Doğu 
Türkistan’ı tam kapasite kontrol edip bastır-
mak için öncü birlik oluşturmaya çalıştığını 
kaydetti.
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İşgalci Çin, Doğu Türkistan’daki Soykırımı gizlemek ve pro-
paganda harcamaları için kesenin ağzını sonuna kadar açtı.


