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TBMM Başkanı Prof.Dr.Mustafa  Şentop, ”Çin’in Doğu Türkistan’da 2 milyondan 
fazla çocuğu, kültürel asimilasyona tabi tutarak ailelerinden alınıp kamplarda 

bulundurulduklarını söyledi.
TBMM Başkanı Prof.Dr.Mustafa  Şentop, ”Yetim ve 
Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu”undaki konuşmasında   
Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’daki  Müslüman 
Türk çocuklarının dramatik durumu  ile bu kadim Türk 
ülkesindeki  insanlık dramını gündeme taşıyarak :”Çin’in 
Doğu Türkistan bölgesinde 2 milyondan fazla çocuğun, 
kültürel asimilasyona tabi tutulmak için ailelerinden 
alınıp kamplarda bulundurulduklarını da unutmamamız 
gerekir.” açıklamasında bulundu.  

TBMM Başkanı   Prof.Dr.Sayın Mustafa Şentop,  
Yetim Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Bağcılar 
Belediyesi işbirliğiyle “Dünya Çocuk Hakları Günü”  
münasebetiyle  düzenlenen “Yetim ve Kimsesiz Çocuklar 
Sempozyumu’nün  açılışında konuştu.  

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
tarafından geçen yılın sonunda hazırlanan rapora göre, 
dünyada 150 milyon çocuğun yetim olduğunu, bunlara 
her gün 10 bin çocuğun katıldığını vurgulayan Şentop 
şu ifadeleri kaydetti:  “Çocukların tek sorunu, yetim 
ve kimsesiz kalmak değildir. Aynı zamanda savaşlar, 
çatışmalar sebebiyle yaşadıkları yerleri terk etmek 
zorunda kalan ailelerin çocukları da yetim ve kimsesiz 
çocukların mahrumiyetini yaşamaktadır. 

Geçen yıl 82 milyon insan yaşadıkları yeri terk etmek 

zorunda kalmıştır dünya üzerinde. Bu insanların 35 
milyonu çocuklardı ve onlar da ya sokaklarda ya 
kamplarda yaşamak zorunda kalıyorlar. “dedi.

TBMM. BAŞKANI ŞENTOP’TAN ÇİN ZULMÜNE TEPKİ 
TBMM

Başkanı Sayın Mustafa Şentop Çin’in işgalindeki Doğu 
Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik baskı Zulüm ve 
etnik soykırım suçlarına yönelik en açık ve net tepkiyi 
gösterdi ve şöyle konuştu: ” Günümüzde insanlığın en 
önemli sorunu, adil bir paylaşımın olmamasıdır. Yetersiz 
beslenme, açlık sorunu yaşayan 1 milyar nüfusun 400 
milyonunu çocuklar teşkil etmektedir. Her 5 çocuktan 1’i 
savaş ve çatışmalar sebebiyle mağdur olmaktadır.  

Bu arada Çin’in idaresindeki Doğu Türkistan bölgesinde,  
2 milyondan fazla Müslüman Türk  çocuğun, ailelerinden 
zorla koparılarak  kültürel asimilasyonla  dönüştürmek 
amacı ile (Çinlileştirmek  için)  Çin tipi toplama kamplarında 
tutulduklarını da  unutmamamız gerekir. Bu sorunları 
sosyal öksüzlük, yetimlik olarak değerlendirebiliriz. 

20 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK SAĞLIKSIZ 
BESLENİYOR

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılardan en fazla şüphesiz 
ki çocuklar etkilenmektedir. Nitekim son 10 yılda 12 



3

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
21 - 27 Kasım  2022

Çin rejimi 112 gündür açlık soykırımı yaşanan Doğu Türkistan’da Çin virüsü 
“Kovid-19” u gerekçe göstererek, Uygur Türklerini ölüm karantinasına aldı. 

Çin, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerini Kovid-19’u 
gerekçe göstererek, steril olmayan bir ortamda ölüm 
karantinasına aldı. KARAR gazetesinde yer alan habere 
göre açık kaynaklardan elde edilen   görüntü kayıtlarında 
içeride en az 600 kişinin olduğu bir karantina kampı 
gösteriliyor. Götürülmeyi kabul etmeyen Uygurların ise 
tutuklandığı aktarıldı

KARAR gazetesinin ulaştığı görüntülere göre; işgalci 
Çin (Kovid-19) salgını bahanesi ile Uygurları ölüm 
karantinasına aldı. Sağlıklı kişilerin, Kovid-19 salgını 
bahanesi ile pis bir ortama götürüldüğü görülen videoda, 
hiçbir sağlık personelinin olmadığı, tedavi ekipmanlarının 
yer alamadığı görülüyor.

Zorla götürüldüğünü ve tecrit altında olduğu söyleyen 
bir Uygur Türkünün kayıt altına aldığı videoda, ortamın 
adeta bir toplama kampına benzediği görülürken, 
videoyu çeken kişi, “Ben de buraya getirildim. Burası çok 
büyük bir salon. Burada bulunan kişiler, hastalandıkları 
takdirde onları tedavi edecek sağlık ekipmanları veya 

herhangi bir doktor ve sağlık personeli bulunmuyor. 
Akşam, genç bir kişi az daha ölecekti. Kendisi kalp ve 
tansiyon hastasıymış. Burasını dezenfekte edecek 
ve kalan kişileri mikroplardan koruyacak herhangi bir 
ekipman bulunmuyor. Ortam çok kötü, pis ve sağlıksız 
durumda. Şu gördüğünüz camekan bölmede beyaz 
tulum giyen sözde fedailer kalıyor ve içeride mikropları 
öldürmek için şok lambaları bulunuyor” şeklinde o anları 
kayıt altına aldı.

“EN AZ 600 KİŞİ VAR”

Videoyu çeken Uygur Türkü, zorla tutuldukları yerde en 
az 600 kişinin olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Burada şu anda 600 kişi var. Beyaz önlüklülerin kaldığı 
bölmede bulunan dezenfekte aletlerini görüyor musunuz. 
Burada kaç kişiyiz ama bizi virüsten koruyacak hiçbir 
şey yok. Şu dolaplarının haline bir bakın. Burada kalan 
kişilere, sürekli olarak ellerini en az 15 saniye süre ile 
yıkamaları, temizliğe dikkat etmelerini ve pencereleri 
açarak havalandırmaları söyleniyor.

12 binden fazla çocuk İsrail askerlerinin silahlarından 
çıkan kurşunla yaralanmış, 980 çocuk da hayatını 
kaybetmiştir.” açıklamasında bulundu.  Suriye, 
Afganistan ve Yemen’de 20 Milyondan fazla Çocuk 
sağlıksız Besleniyor. 
Afganistan’da ve Yemen’de 20 milyona yakın 
çocuğun sağlıklı beslenme yardımına ihtiyaç 
duyduğunu dile getiren Şentop, Suriye’de yaşanan 
terör saldırıları ve iç savaş sebebiyle de 1 milyondan 
fazla çocuğun yetim kaldığını anımsattı. 
TÜRKİYE’DE 270 BİN YETİM ÇOCUK 
YAŞAMAKTADIR

Ülkemizde 23 milyon çocuğumuzdan 270 bine 
yakını yetim, 82 bine yakını da öksüzdür. Ayrıca 5 
bine yakın çocuğumuz da hem öksüz hem yetimdir. 
Çocuklarımızın ruhen ve bedenen sağlıklı insanlar 
olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin, başta 
devlet olmak üzere toplumumuzun ve birlikte 
bir organizasyon, işbirliği içerisinde bunu yerine 
getirmemizin bir sorumluluk, bir görev olduğunu ifade 
etmek isterim. Hiçbir karşılık beklemeden üstlenilen 
bu sorumluluklar son derecede de değerlidir.” diye 
konuştu.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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“TECRİT Mİ TEDAVİ Mİ?”

Burayı görüyorsunuz. Burası tecrit ya da toplama 
merkezi mi yoksa hastalık ve tedavi yöntemleri için 
insanlar üzerinde deney yapılan bir yer mi? Yani 
bu hastalık ne kadar sürede bulaşır kaç dakikada 
etkisini gösterir? Mehmet’e bulaşırsa kaç dakikada 
etkisini gösterir? Belli değil.”

Görüyorsunuz, temizlik fırçası ile çöpleri alma 
aleti ne kadar pis? Sanki uzun zamandır hiç 
kullanılmamış gibi. Burası bir hastane mi? Bizi 
buraya ne amaçla getirdiler? Biz buraya ne için 
geldik? Sağlıklı insanları buraya zorla topladılar 
ve kimse ile görüşmeyeceksiniz diyerek mahalle 
mahalle, ev ev kontrol ederek evlerimize kapattılar. 
‘Dışarıya çıkılması, birbirimizle görüşmemiz ve 

toplanmak yasaktır’ talimatı ile tecrit ettiler. Bu kez 
ise mahalle ve evlerimizden bizleri buraya zorla 
getirerek kapattılar. Şu sağlıksız ortamda sağlam 
gelen insanların hepsini hasta yapacaklar.

GİTMEYİ KABUL ETMEYENLER TUTUKLANDI

Bu kez kapattıkları bu yerde de bizlerin bir araya 
toplanmamızı, birbirimizle sohbet etmemizi, poker 
oynayarak vakit geçirmemiz gerektiğini söylüyorlar. 
Gördüğünüz gibi burası bir acayip yer. Bu uygulama 
kimin aklı ile yapılıyor? Buna cevap verecek birileri 
var mı? şeklinde sistematik soykırımı açık ediyor. 

Tüm bunların haricinde görevlilerin zorlamalarına 
karşı çıkan Uygurluların ise tutuklandığı ve hala 
tutukluluklarının devam ettiği öğrenildi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi, Doğu Türkistan halkını tamamen abluka altına almak 
için yurtdışı kaynaklı “bilinmeyen numara” aramaları hakkında ne 

yapılması gerektiğini içeren acil durum bildirimi yayımladı.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’da işlediği insanlık 
dışı suç faaliyetlerinin uluslararası topluma 
sızmasını önlemek ve Doğu Türkistan halkını 
içe kapalı tamamen abluka altına almak 
için yurtdışı kaynaklı “bilinmeyen numara” 
aramaları hakkında ne yapılması gerektiğini 
içeren bir acil durum bildirimi yayımladı. 
Kaşgar İli Merkit İlçe Asayiş şube müdürlüğü 
tarafından 18 Kasım’da yayımlanan acil durum 
bildirgesine göre, yabancı ülkelerden gelen 
herhangi bir arama kesinlikle reddedilmeli ve 
bölge polis birimlerine ihbar edilmeli.
Ayrıca bildirgede, bireylerin yurt dışından 
aramalar gelmesi ve süreklilik söz 
konusuysa, 10086 nolu Mobil İletişim hattı 
İnsan Kaynakları Hizmet Merkezi’ni arayarak, 
numaralarını değiştirip kapatmaları gerektiği, 
incelenip tespit edilmesi durumunda ise 
cezalandırılacağı ileri sürülüyor.
ÇİN ZULMÜNE MANİ İSTENMİYOR

Günümüzde Doğu Türkistan’da sebepsiz yere 
Toplama kamplarına atılan ve cezaevlerinde 
suçsuz yere hapsedilen insanların dramatik 

durumu tüm dünya kamuoyu tarafından 
biliniyor. Son altı yıldır da yurt dışındaki Uygur 
Türkleri aileleriyle ilgili her hangi bir haber 
alamamaktan şikayetçi. Halı hazırda soykırım 
bir başka boyuta taşınmış, bölge halkı 112 
gündür açlık çekiyor. Bunun üzerine dev 
karantina kampları kuran zalim Çin, şehirleri 
boşaltarak Müslüman Türkleri acımasızca 
yeni kamplara topluyor. Ailelerinden haber 
alamayan ve bölgedeki vaziyetten haberdar 
uluslararası medya ve STK’lar bölgedeki 
gerçek durumu yansıtan bilgileri başta sosyal 
medya olmak üzere bütün sosyal paylaşım 
sitelerinde gündeme taşıyor. Bu nedenle 
Çin rejimi, masum halkı korkutarak yurt 
dışıyla iletişimi engelleyerek bilgilerin dışarı 
sızmasını engellemeye çalışıyor.
Nihayetinde dış dünyadan tamamen izole 
edilmiş Doğu Türkistan halkına yönelik 
emellerini rahat ve engelsiz bir şekilde 
uygulamak istiyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi Doğu Türkistan›daki salgın bahanesiyle inşa ettiği karantina 
kamplarına yenilerini ekliyor. Korla’daki yeni tip tecrit kampları şok edici. 

Çin rejimi Doğu Türkistan halkına karşı işlediği 
sistematik asimilasyon politikalarının en bariz örneği 
olan toplama kamplarına yenilerini ekliyor. Doğu 
Türkistan’ın Korla şehrinde inşa edilen devasa 
karantina kampları, Çin vahşetini bir kez daha gözler 
önüne seriyor.

Uygur Türklerini toplama kamplarına kapatan ve 
Doğu Türkistan’ı dünyanın en büyük hapishanesine 
çeviren Çin rejimi, bu kez soykırım politikalarını bir 
başka boyuta taşıdı. Çin virüsü Covid-19’u bahane 
ederek sıkı karantina uygulaması başlatan Çin rejimi, 
Uygur Türklerini yok etmek için devasa karantina 
kampları inşa ediyor. 

21 Kasım 2022 tarihinde Doğu Türkistan’ın Korla 
şehrinden sızdırılan görüntülerde, Uygur Türklerini 
yok etmek için inşa edilen devasa kamplar 
görüntülendi. Bu karantina kamplarının Uygur 
Türkleri başta olmak üzere diğer Türk topluluklarını 
topyekun yok etmek için inşa edildiği düşünülüyor.

Öte yandan açık kaynaklardan elde edilen ilgili 

görüntü kayıtlarına göre, soğuk kış başladığı ve bazı 
noktalarda bahse konu tecrit merkezlerinin çadırdan 
yapılması dolaysıyla halkın soğuktan donarak ölme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyarken 
“Karantina biz soğuktan ölene kadar mı sürecek?” 
başlığıyla paylaşılan görüntünün yorum kısmında 
“Kar durmadan yağıyor, çadır gittikçe daha soğuyor” 
açıklaması bulunuyor.

ÇİN’İN YENİ BASKI ARACI KARANTİNA KAMPLARI!

Çin rejminin Doğu Türkistan’da sözde sıfır Kovid 
politikası bahanesiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp 
ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit uygulamasının üzerinden 
113 gün zaman geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden 
değil açlıktan ölmeye başladı. Uygur Türklerinin 
topyekun yok edilmesi için karantina bahanesiyle 
inşa edilen toplu tecrit kamplarının büyüklüğü Çin 
vahşetini ve amacını bir kez daha gözler önüne 
seriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu 
Türkistan’da “16 bin kişi kapasiteli” en büyük tecrit 

kampının inşa edilmekte olduğu ortaya çıktı.
Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa ettiği toplama 
kamplarına Çin virüsünü bahane ederek yeni tür 
karantina kamplarını dahil ediyor. Karantina adı 
altına evlerine, karantina kamplarına, fabrikalara ve 
okullara hapsedilen Uygur Türkleri açlık soykırımına 
tabi tutuluyor.  

Geldiğimiz noktada Soykırımcı Xi Jinping, Doğu 
Türkistan’da Uygur Türkleri başta olmak üzere 
Müslümanlara karşı işlenen soykırım politikasını 
meşru bir zemine taşımış bulundu. Şi’nin Doğu 
Türkistan genelinde çok sert bir şekilde Çin’dekinden 
farklı olarak daha insanlık dışı uygulamaya koyduğu 
“Sıfır Covid” politikası ile karantina kampları inşa 
ediliyor. Çin rejimi Uygur Türklerini virüs bahanesiyle 
karantina kamplarına kapatarak açlık ve soğuktan 
ölmesini hedefliyor.

DOĞU TÜRKİSTANLILARI KARANTİNA 
KAMPLARINDA KATLEDİLİYOR

Doğu Türkistanlılara karşı soykırımın her türlüsüne 
başvuran Çin rejimi şimdi de, Uygur Türkleri başta 
olmak üzere Müslüman tolumu bir bütün olarak yok 
etmek için son 4 aya yakın bir süredir sözde “salgın 
önlemleri” bahanesiyle Uygur Türklerini zorunlu 

izolasyona aldı. Karantina adı altında halkı hijyenin 
sıfır olduğu, insanların sosyal mesafe olmaksızın 
bir arada tutulduğu ve bir çok insanın öksürdüğü 
duyulan ortamın görüntüleri basına yansıdı. 

23 Kasım’da Çin kaynaklı sosyal medya da yayılan 
36 saniyelik videoda Çin, bilinmeyen bir bölgede, 
Doğu Türkistan’daki en büyük karantina kampı 
inşa etmekte olduğunu gösteriyor. Adeta açık hava 
hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan’daki 
sadece bahse konu bu tecrit kampının, “16 bin kişi 
kapasiteli” olduğu ekrana Çince harflarla yazıyor. 

ÇİN’İN YENİ BASKI ARACI KARANTİNA KAMPLARI!

Çin rejminin Doğu Türkistan’da sözde “sıfır covid” 
politikası bahanesiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp 
ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit uygulamasının üzerinden 
114 gün zaman geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden 
değil açlıktan ölmeye başladı. Uygur Türklerinin 
topyekun yok edilmesi için karantina bahanesiyle 
inşa edilen toplu tecrit kamplarının büyüklüğü ve 
bunun gibi Doğu Türkistanın her yerinde inşasının 
devam etmesi, Çin vahşetini ve amacını bir kez 
daha gözler önüne seriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu Türkistan’da “16 bin kişi 
kapasiteli” en büyük tecrit kampının inşa edilmekte olduğu ortaya çıktı.

Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa ettiği toplama 
kamplarına Çin virüsünü bahane ederek yeni 
tür karantina kamplarını dahil ediyor. Karantina 
adı altına evlerine, karantina kamplarına, 
fabrikalara ve okullara hapsedilen Uygur 
Türkleri açlık soykırımına tabi tutuluyor.  
Geldiğimiz noktada Soykırımcı Xi Jinping, 
Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri başta olmak 
üzere Müslümanlara karşı işlenen soykırım 
politikasını meşru bir zemine taşımış bulundu. 
Şi’nin Doğu Türkistan genelinde çok sert 
bir şekilde Çin’dekinden farklı olarak daha 
insanlık dışı uygulamaya koyduğu “Sıfır Covid” 
politikası ile karantina kampları inşa ediliyor. 
Çin rejimi Uygur Türklerini virüs bahanesiyle 
karantina kamplarına kapatarak açlık ve 
soğuktan ölmesini hedefliyor.
DOĞU TÜRKİSTANLILARI KARANTİNA 
KAMPLARINDA KATLEDİLİYOR
Doğu Türkistanlılara karşı soykırımın her 
türlüsüne başvuran Çin rejimi şimdi de, Uygur 
Türkleri başta olmak üzere Müslüman tolumu 
bir bütün olarak yok etmek için son 4 aya yakın 
bir süredir sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle 
Uygur Türklerini zorunlu izolasyona aldı. 
Karantina adı altında halkı hijyenin sıfır olduğu, 
insanların sosyal mesafe olmaksızın bir arada 

tutulduğu ve bir çok insanın öksürdüğü duyulan 
ortamın görüntüleri basına yansıdı. 
23 Kasım’da Çin kaynaklı sosyal medya da 
yayılan 36 saniyelik videoda Çin, bilinmeyen 
bir bölgede, Doğu Türkistan’daki en büyük 
karantina kampı inşa etmekte olduğunu 
gösteriyor. Adeta açık hava hapishanesine 
dönüştürülen Doğu Türkistan’daki sadece 
bahse konu bu tecrit kampının, “16 bin kişi 
kapasiteli” olduğu ekrana Çince harflarla 
yazıyor. 
ÇİN’İN YENİ BASKI ARACI KARANTİNA 
KAMPLARI!
Çin rejminin Doğu Türkistan’da sözde “sıfır 
covid” politikası bahanesiyle sokağa çıkmayı 
yasaklayıp ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit 
uygulamasının üzerinden 114 gün zaman geçti. 
Çocuklar artık Çin virüsünden değil açlıktan 
ölmeye başladı. Uygur Türklerinin topyekun yok 
edilmesi için karantina bahanesiyle inşa edilen 
toplu tecrit kamplarının büyüklüğü ve bunun 
gibi Doğu Türkistanın her yerinde inşasının 
devam etmesi, Çin vahşetini ve amacını bir kez 
daha gözler önüne seriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Kaşgar›ın Yeken ilçesine bağlı Çarıbağ köyü ikinci mahallede ikamet 
eden bir anne, kızının 2018›den beri ortalıktan kayıp olduğunu 

sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştığı görülüyor.
İşgalci Çin, 2017’dan itibaren ifşa olan Doğu 
Türkistan’da kurduğu Toplama kampları ve 
hapishanelere milyonlarca insanı yargısız 
bir şekilde hapsetti. Sözde “mesleki beceriler 
merkezi” diye adlandırılan ceza kamplarında 
sayısız genç köle işçi olarak çalıştırılmak 
üzere alıkonuldu. Bu süre zarfında zoraki 
kaybettirilen Doğu Türkistanlıların sayısı her 
geçen gün artarak devam ederken, kayıp 
ailelerin izini sürmeye çalışan yakınları 
muhatap bulamazken Çinli makamlarca 
tehdit edildiği ortaya çıktı.
20 Kasım’da Çin kaynaklı sosyal 
medyada yayılan ilgili video kaydı, Doğu 
Türkistan’da yıllardır kayıp olan kişilerin hala 
bulunamadığını ortaya koyuyor.
Görüntü kaydında, Kaşgar’ın Yeken ilçesine 
bağlı Çarıbağ köyü ikinci mahallede ikamet 
eden bir anne, kızının 2018’den beri ortalıktan 
kayıp olduğunu sosyal medya aracılığıyla 
duyurmaya çalıştığı görülüyor.
18 YAŞINDA ÇALIŞMAYA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Videoda kızı hakkında endişesini ağlayarak 
anlatan anne, Çinli yetkililerin 2018 yılında 

henüz 18 yaşında olan kızını sözde “mesleki 
eğitim merkezi” dedikleri zorunlu çalıştırma 
kampına götürdüğünü, 4 yıldır kızının izini 
bulmaya çalıştığını, ancak hiçbir sonuç 
alamadığını, perişan halde kızının dönmesini 
bekledikten başka çaresi kalmadığını, evlat 
acısına dayanamayan ailenin kızını bulak için 
her yola başvurduğunu, ancak yetkililerin yanıt 
vermekten kaçındığını, şu an 23 yaşında olan 
kızının hayatta olup olmadığını bilmek için bu 
kaydı açarak sosyal medya kullanıcılarından 
yardım istediğini dile getiriyor.  
Çinli yetkililer uluslararası toplumu zorla 
çalıştırma konusunda, böyle bir durumun 
söz konusu olmadığı, insanların gönüllü 
olarak çalıştığı ve Çin politikasının halkı 
zenginleştirmek, hayatlarını iyileştirmek için 
olduğunu iddia ederek işlenen insanlık dışı 
soykırımı örtbas etmeye çalışıyor.
Ancak kamp tanıkları, ilgili Uluslararası 
raporlar ve buna benzer pek çok videolar, 
Doğu Türkistan’daki köle işçi çalıştırma 
sorununun devam ettiğini gösteriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber



10

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
21 - 27 Kasım  2022

Halk açlıktan ölmek üzeriyken beyaz tulum giyen sözde fedailerin, yangından 
mal kaçırır gibi yaklaşık 4 aydır eve kapalı halka yüksek fiyatlardan sebze ve 

meyve satmaya çalıştığı kaydediliyor.
Çin’in Doğu Türkistan’da keyfi uyguladığı sözde 
“salgın önlemleri” sırasında, halk evlerine 
kapatılırken dışarıdan kaynakla, demir telle, 
çelik duvar örerek mühürlemesi, 115 gündür 
devam eden açlık soykırımında ölüm vakalarının 
artmasına yol açtı. Bunun üzerine insanların 
evlerinde erzak kalmadığı gibi gıda yardımı 
başvuruları da yanıtsız kalırken, hastaların 
hastanelere kabul edilmediği, kentsel alanlardaki 
ahalilerin sıfır hijyen, hiçbir sağlık önlemleri veya 
personelin olmadığı toplu tecrit kamplarına 
alındığını kanıtlayan görüntüler basına yansıdı. 
20 Kasım açık kaynaklardan elde edilen 
video görüntülerine göre Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar’dan Hotan’a kadar olan bölgelerde 
sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle insanların 
hala evlerine kapı dışarıdan kapatıldığını veya 
tellerle mühürlendiğini, Mührü kırarak dışarı 
çıkmaya çalışanların gözaltına alındığı veya 
para cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı. 
15 Saniyelik ilgili videoda ise halk açlıktan ölmek 
üzeriyken beyaz tulum giyen sözde fedailerin, 
yangından mal kaçırır gibi yaklaşık 4 aydır eve 
kapalı halka yüksek fiyatlardan sebze ve meyve 

satmaya çalıştığı kaydediliyor.
ÇİN’İN YALAN PROPAGANDASI AYYUKA ÇIKTI

Çin medyasında 29 Eylül yer alan haberlerde, 
merkezi hükümet sangın hastalıkları önlem ve 
kontrol merkezi tarafından düzenlenen basın 
toplantısında Salgın önleme ve Kontrol bürosu, 
mahkeme başkanı Lizhonglong Çin virüsü 
“Covid-19” salgını kontrol önlemleri sırasında 
insanların evlerine dışarıdan kapatılmasının 
yasadışı olduğunu, Çin genelinde böyle olaylara 
müsaade edilmeyeceğini iddia etmişti.
Sosyal medyada yayılan bu tarz video görüntüleri 
açlık soykırımında kasten ve garazlı olarak aç 
bırakılan ve ölüme terk edilen Uygur halkı, her şeyi 
göze alarak sızdırıyor.  Çin’in sözde “sıfır covid” 
politikası kapsamında yürürlükte olan radikal 
tedbirleri, dünya sağlık örgütü başta olmak üzere 
uluslararası toplumun şiddeti kınamalarıyla karşı 
karşıya. Ancak insanlıktan nasibini almamış 
komünist rejim, Doğu Türkistan’daki soykırımı 
salgın bahanesiyle meşru bir zemine taşımış 
durumda. 

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi “kardeş aile” politikasının sonuçlarını özetledi ve bu 
insanlık dışı siyasetini bundan sonraki süreçte de devam ettireceğini 

vurguladı.
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Kültür ve Turizm 
bakanlığına bağlı Kültür Müzesi, video konferans 
toplantısı düzenleyerek, sözde “halkı anlama, Halka 
menfaat sağlama, Halkın gönlünü alma” adı altında, 
Çin rejiminin yıllardır Doğu Türkistan’da uyguladığı 
“kardeş aile” politikası kapsamında halkın evlerine 
Çinli komünistleri yerleştirme ve 7/24 gözetleme 
eylemlerinin sonuçlarını özetledi ve bu insanlık 
dışı siyasetini bundan sonraki süreçte de devam 
ettireceğini vurguladı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet 
sitesinde yer alan 23 Kasım 2022 tarihli habere 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Kültür ve 
Turizm bakanlığına bağlı Kültür Müzesi tarafından 
düzenlenen toplantıda, kültür ve turizm bakanlığı 
siyasi komiseri, Bakan Yardımcısı Xu Ruijun, Çin 
Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi ruhunun 
kapsamlı bir şekilde tanıtılması ve uygulanması 
gerektiğini söyledi. Kültürel yapılaşma ve turizmin 
geliştirilmesinde kongrenin amaç ve buyruklarını 
gerçekleştirmek üzere, sözde “Halkın gönlünü alma” 
kisvesi altında kırsal kesime memur gönderilmesi, 
istihdamı güçlendirme yalanıyla köle işçi çalıştırma 
suçunun “Halka menfaat sağlama” kisvesi altında 
uygulanması gerektiğinden bahsederken, istikrarın 

korunması, internetteki dedikoduların temizlenmesi 
gereğinin altını çizdi.

SOYKIRIMIN GELİŞME SÜRECİ NASIL OLDU?

Çin rejimi 2014 yılından beri sözde “Halkı anlama, 
Halka menfaat sağlama, Halkın gönlünü alma” 
adı altında, Doğu Türkistan’ın ücra köselerine 
kadar Çinli komünistler yerleştiriyor. Başlangıçta, 
tabandaki komünist parti üyesi milli kadroyu ve 
köyün genel durumunu gözlemlediler. Daha sonra 
Çinli komünistler sözde “kardeş aile politikası” adı 
altında her Uygur evine bir Çinli memur yerleştirme 
siyaseti izleyerek, Doğu Türkistan halkının sosyal 
etkileşimini, aile durumunu ve günlük yaşamını 
anbean takip ederken, üst makamlara Uygurların 
durumunu rapor ediyorlar.

2019 yılına gelindiğinde Çin rejimi, sözde yargı 
reformu adı altında, Doğu Türkistan’ın çeşitli 
bölgelerinde mobil mahkemeler kurdu ve masum 
halkı sudan bahanelerle cezalandırdı. Nitekim Çin 
verilerine göre, söz konusu “Mobil mahkemelerin” 
sayısı 2020 yılı itibariyle 1.486’ye ulaştığı, 28 Mart 
- 29 Aralık 2020 tarihleri arasında sadece Hoten’in 
Karakaş İlçesinde kurulan Mahkemenin 1.008 dava 
dosyasına baktığını ortaya koyuyor.  

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Soykırımcı Çin’in sözde salgın bahanesiyle garazlı bir şekilde kapıları dışardan 
kilitlemesi, Yangın anında eve mahsur kalan ve hiçbir çıkış kapısı bulamayan 

44 kişinin diri diri yanarak ölmesine yol açtı.
24 Kasım Urumçi’nin Tanrıdağ Bölgesinde 
Uygurların yoğunlukta yaşadığı sitenin 16. 
Katında çıkan yangında aralarında çocukların da 
olduğu çok sayıda Uygur Türkü hayatını kaybetti. 
Soykırımcı Çin’in sözde salgın bahanesiyle 
garazlı bir şekilde kapıları dışardan kilitlemesi, 
Yangın anında eve mahsur kalan ve hiçbir çıkış 
kapısı bulamayan 44 kişinin diri diri yanarak 
ölmesine yol açtı.
Soykırımla beslenen Çin komünist parti elebaşı 
Xi Jinping, 117 gündür Doğu Türkistan’da “Sıfır 
Covid” bahanesiyle insanları evlerine kilitleyerek 
ölüme terk etti.
Yaklaşık 4 aydır evlerinde kilitli kalan Uygur 
Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken, 24 
Kasım günü saat 18:00 sularında elektrikten 
kaynaklı meydana gelen yangında, Urumçi’nin 
en işlek caddelerinden birinde bulunan 21 
katlı bir apartmanın beş katı alev-alev yandı. 
4 saat süren yangına, itfaiye ekipleri çok geç 
müdahalede bulundu. Yangının kaynağına şu 
veya bu sebeplerden dolayı tazyik ulaştırmayan 
itfaiye ekibi, facianın önlenmesi için çaba sarf 
etmedi. Çin medyası, vefat edenlerin sayısını 10, 

yaralıları ise 9 olarak açıklarken İtfaya şefi ise 
basın açıklaması düzenleyerek, hane halkının 
yangın anında nasıl korunması gerektiğinden 
bahsederek yine halkı suçlamaya çalıştı. 
Birçok vatandaş duruma tepki göstererek Çin 
kanallarının yalan haber yaptığını, feci olayda 
44 kişinin kendi evinde, kapı dışarıdan tellerle 
kapatıldığı için yanarak öldüğünü ortaya koydu.
Görgü tanıklarının kaydettiği video görüntülerinde 
de duyulduğu üzere, yangın anında hane 
halkının “imdat” çığlığı atmak yerine “Kapıyı aç!” 
diye bağırdığı, Yangının kasıtlı ihmalkarlık ile 
önlenmemesi ise kitlesel hareketlenmeye neden 
oldu. 
URUMÇİ’DE BEŞ AİLE YANARAK CAN VERDİ 

Kaç Yıllardır Kocası ve en büyük oğlu toplama 
kampında olan ailenin yüreği değil bu kez bedeni 
yandı. Yangının ortasında kalan anne ve 3 
çocuğunun ölümü yürekleri dağladı. Yürek yakan 
yangında ilk belirlemelere göre 5 aile yaşamını 
yitirdi. Henüz Kimliği belirlenen ailede Anne 
Kambernisa Abdurrahman (48) ve çocukları 
İmran Abdurrahman (5), Şehide Abdurrahman
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 (8) ve Nehile Abdurrahman (14) evlerine 
vurulan kilit yüzünden yanarak can verdi. 
Çin’in acımasız ve sorumsuz tavırlarına 
ilişkin olarak Urumçi genelinde ayaklanma 
başladı. Baskıcı ve zorba rejime karşı 
çıkan Uygur Türkleri, sokağa döküldü. 
Sosyal medyada yayılan pek çok görüntü 
kayıtlarında halkın, “karantina kaldırılsın” 
sloganları attığı, işin içine Yerleşimci 
Çinlilerinde karıştığı görülüyor. Uygurları 
en ufak baş kaldırıda kolayca sindirebilen 
rejim güçlerinin, Çinliler karşısında suspus 
kaldığı, öfkeli gurubu yatıştırmaya çalıştığı 
gözlemlendi. 
HALK, POLİSLERLE KARŞI KARŞIYA

Çin’de 100 gündür süren sözde “sıfır 
Covid” politikası bahanesiyle halkı evlerine 

kilitleyen Çin rejimine karşı tepkiler çığ 
gibi yayılıyor. Evlerde başlayıp sokaklara 
taşan isyan dalgası, Urumçi’deki yangının 
ardından büyüdü. Merkezi şehir Urumçi’de 
Çinliler dahil birçok kişi Çin rejimine karşı 
slogan attı ve “karantina kaldırılsın” dedi.
ÇKP Rejimi, protestoları bastırmak için 
Çin Polis Özel Kuvvetlerini devreye soktu. 
Ellerinde Çin bayrağı taşıyan çoğu Çinli 
Protestocular, Urumçi Şehrindeki hükumet 
binasının kapısını kırarak içeri girmeye 
çalıştığı, ana Cadde üzerinde toplanan 
kalabalığın hükumet binasındakilere, 
“binadan inin! Sorunu çözün” nidalarıyla 
seslendiği gözlemlendi.
Bilgilere göre Urumçi’nin Tanrıdağ ilçesi, 
Saybağ ilçesi, Hualing ve diğer bölgelerde 
insanların sokakları doldurduğu, salgın 
bahanesiyle kurulan barikatları geçen 
protestocuların önüne, beyaz tulum giyen 
Polisler Set oluşturarak engellemeye 
çalıştığı ve nihayetinde kuşatmayı bozan 
eylemcilerin Urumçi Halk Hükümeti Binası 
önünde toplandığı öğrenildi.
TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARDILAR

Beijing Gençlik gazetesinin bildirdiğine 
göre 25 Kasım’da Urumçi’deki yangında 
hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını 
sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 
24 yaşındaki bir genç kızın “İnternette 
dedikodu yayma” gerekçesiyle tutukladığı 
aktarıldı.
Ayrıca her noktaya sinyal kesici araçlar 
konuşlandırılması, bazı Çinlilerin 
telaşlanması, Urumçi’de İnternet ve 
Elektriğin kesileceği iddialarıyla ilgili 
şüpheleri artıyor.
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Çin rejimi Doğu Türkistan›da yaklaşık dört aydır karantina bahanesiyle 
uygurları evlerine hapsederek açlık soykırımı yapıyor.

Bilindiği üzere 24 Kasım 2022 tarihinde 
Doğu Türkistan’nın Urumçi şehrinde 
çoğunluğu Uygurların yerleştiği ve 
karantina altına alınan bir sitenin 21 
katlı bir apartmanda yangın çıkmış ve 
maalesef evlerine kapı dışarıdan zorla 
kapatılan 5 aile yangında hayatını 
kaybetti.
26 Kasım günü, Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği olarak Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırımını 
protesto etmek için Sarıyer’deki İstanbul 
Çin Konsolosluğu önünde Urumçi’de 
hayatını kaybedenler başta olmak 
üzere Çin zulmü altında şehit düşen tüm 
kardeşlerimiz için basın açıklaması ve 
Protesto gösterisi düzenledi.
Çok sayıda STK mensubu, gazeteciler, 
1000’e yakın Doğu Türkistanlının 
katıldığı Protesto, Şehitlerin ruhuna 
adanmış kuran tilaveti ile başladı, 
Eylemciler ellerinde ay yıldızlı gök ve 

Türk bayrağı kaldırarak tek kurtuluş 
bağımsızlık sloganları attı.
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği adına basın açıklamasını okuyan 
Doğu Türkistan Maarif ve dayanışma 
derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, 
öz vatanında Çin tarafından yürütülen 
işgal ve asimilasyon politikasına, son 
günlerde zirveye çıkan Açlık soykırımına 
dikkat çekerek Uluslararası İnsan 
hakları kuruluşları, BM ve bir çok ülke 
Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur ve diğer 
milletlere yönelik soykırım ve insanlığa 
karşı suç işlemekte olduğunu kanıtlarla 
ortaya koymuş olmasına rağmen, tüm 
dünya sessizliğini koruyarak Doğu 
Türkistan halkını ölüme terk ettiğini 
söyledi ve bunun kabul edilemez ama 
gerçek olduğunu hatırlatarak şunları 
söyledi; 
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24 KASIM ÜRÜMÇİ YANGININA İLİŞKİN 
BASIN AÇIKLAMASI
Aziz milletimiz, sayın STK temsilcilerimiz 
ve değerli basın mensupları;
24 Kasım 30’dan fazla masum insan 
hayatını kovid bahanesi ile kapatıldığı 
binada yanarak kaybetti. 24 Kasım biz 
Doğu Türkistanlılar için vehim ve hiç 
unutmayacağımız bir gündür. 24 Kasım 
akşam saatlerinde Doğu Türkistan’ın 
başkenti Ürümçi şehrinde Uygurların 
yoğunlukta olduğu bir mahallede yangın 
vahşeti yaşanmıştır. Meydana gelen bu 
yangın esnasında Çin yönetimi tarafından 
Kovid bahanesiyle kapıların ve yangın 
merdivenlerin kaynatılarak kapatılmış 
olması, bina sakinlerinin anında haber 
vermelerine rağmen yangın arabaları 
için özel yolların dahi kapatılmış olması 
ve geçişlerine zamanında müsaade 
etmemelerinden dolayı aralarında 
çocuklar ve kadınlar bulunan 30 küsür 
Doğu Türkistanlı yanarak ve bazıları 
kendilerini 25 katlı binadan atarak hayatını 
kaybetmiştir. Biz bu acı haberi dünya ile 
paylaşmak ve bu vahşetin tek sorumlusu 

olan işgalci Çin’in bu zalimane faşist 
uygulamasını kınamak, lanetlemek ve 
halkımızın yaşadığı vahşet ve hala maruz 
kaldığı soykırımı durdurmak amacıyla tüm 
milletimiz, STK temsilcilerimiz ile burada 
bulunuyoruz. 
Çin Ağustos 2022 tarihinden bugüne 
kadar Doğu Türkistan’ın farklı şehirlerinde 
“sıfır kovid” adı altında insani olmayan 
uygulamalar ile halkı evlerine kapatıp, 
gıda ve sağlık ulaşımını aksatarak binlerce 
insanın açlık ya da hastalıktan dolayı 
hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 
Çin bu kısa süreçte “karantina kampları” 
adı altında daha fazla toplama kampı inşa 
ederek, 2016 yılından bugüne kadar devam 
ettirdiği toplama kamplarının sayısını daha 
arttırarak, soykırım politikalarını daha da 
güçlendirmektedir. 24 Kasım Perşembe 
günü akşam Ürümçi’de yaşanan bu 
vahim olay, Çin’in Doğu Türkistan halkının 
can güvenliğini hiçe sayarak uyguladığı 
“sözde karantina”, aslında “insanları eve 
kapatarak öldürme” olayıdır ve bu Çin’in 
Doğu Türkistan’da uygulamakta olduğu 
vahşetin ve soykırım uygulamasının 
sonuçlarından biridir.
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Aldığımız bilgilere göre Urumçi Yangınıda 
5 aile çocukları ile birlikte yanarak hayatını 
kaybetmiştir. Yangın esnasında Çin 
makamlarının yangın arabaları, polisler, 
sağlık çalışanlarına “müdahale etmeme” 
talimatı doğrultusunda hiçbir devlet 
yetkilileri müdahale etmemiş, çevrede 
yaşamakta olan komşuları dahi kapıların 
kapalı olması nedeni ile sadece izlemeye 
mahkûm bırakılmıştır. Bu vahşet sonrası 
devam eden zulme Ürümçi halkı Çin’in 
kapatma politikalarına rağmen sokaklarda 
eylem yapmış, sosyal medyalarda 
tepkilerini göstermiş, kendi hayatlarını 
tehlikeye atma pahasına bile olsa hak 
arama mücadelesi vermektedir. Çin 
Doğu Türkistan halkının haklı ve barışçıl 
eylemlerini zorla bastırmış, sosyal medya 
paylaşımı yapanları tutuklamış ve halka 
açık açık tehdit mesajları göndermiştir. 
73 yıldır Çin esareti altındaki Doğu 
Türkistan farklı üslup ve boyutlarda katliam 
ve soykırıma maruz kalmış, insan hakları 
ihlalleri insaniyet tarihinin en uç noktasına 
çıkmıştır. İşgal gününden bu yana İşgalci 

Çin asil toprak sahipleri olan Uygur ve 
diğer Türk toplulukları doğrudan öldürme, 
yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla 
soykırıma tabi tutmaktadır. Her çeşit fiziki 
işkenceler, iç organları çalma, tecavüz, 
hakaret, ırkçılık, hukuksuz tutuklama, dini 
inanç hürriyetlerinden mahrum bırakma, 
mal varlıklarına el koyma, alimler kanaat 
önderleri ve aydınların öldürülmesi, 
zorla kürtaj ve kısırlaştırma, cami ve 
kutsal mekânların tahrip edilmesi, Doğu 
Türkistanlıların Çin’deki fabrikalarda köle 
işçi olarak zorla çalıştırılması, aileleri 
parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri 
kendi çocuklarını eğitme ve dil kültürlerini 
tanıtma haklarından mahrum bırakma, 
ebeveynleri öldürülen yahut kamplara 
kapatılan çocukları Çinlilere zorla evlat 
olarak verme  gibi zulümleri uygulamaktadır. 
İşgalci Çin Doğu Türkistan’da uygulamakta 
olduğu tüm bu vahşi cinayetleri işleyerek 
evrensel insan hakları beyannamesindeki 
tüm maddelerini ihlal etmektedir. Hatta 
daha fazlası Çin tam anlamıyla Soykırım 
suçu işlemektedir.
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Doğu Türkistan halkı olarak, Uluslararası 
Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları 
Birliği olarak her türlü meşru yollarla, tüm 
imkanlarımızı sarf ederek, Doğu Türkistan 
halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için 
mücadelemizde devam edeceğimizi tekrar 
söylemek istiyorum. 
Çin 73 senedir işgal yaparken, son 6 
senedir soykırım suçu işlerken, köle işçilik 
ve zorla çalıştırma ürünlerini ihraç ederken, 
ve daha ileriye giderek uluslararası 
barış, insan hakları, evrensel değerleri 
koruması, güçlendirmesi ve ezilen 
halkları kurtarması gereken Uluslararası 
kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve 
tüm ülkeler Çin’in çirkin yöntemleri ile 
işlevsizleştirilirken, bugün dünyanın, sözde 
insan hakları savunucularının, sosyal ve 
siyasi hareketlerin sessiz kalması, Doğu 
Türkistan sorununa çözüm bulmakta aciz 
gelmesi ve Doğu Türkistan halkını kendine 
ölüme terk etmesi günümüzün en acı 
gerçeklerinden biridir. 
8 Milyon insan suçsuz olarak toplama 
kamplarına kapatılırken, 500 binden fazla 
çocuk kampında tutsakken, namuslar 
çiğnenirken ve hayatlar kaybolurken 

Biz Doğu Türkistan halkı dünyanın ve 
özellikle Türk-İslam aleminin vicdanına 
sesleniyoruz. Türkiye Cumhuriyet başta 
olmak üzere tüm ülkeleri günümüze 
kadar yapılan tüm desteklere şükranımızı 
sunmakla beraber kemiğe dayanan 
bu zulmün durdurulması için daha çok 
mesafenin aşılması gerektiğini hatırlatmak 
isteriz. 
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği olarak, buraya toplanan Tüm STK 
temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler, 
aziz Doğu Türkistan halkımız ve bizi 
desteklemek için gelen tüm kardeşlerimiz 
ile beraber Türk Devletleri Teşkilatı, 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Tüm Türk – İslam 
Dünyasını, BM, AB ve diğer Uluslararası 
kurumları ve devletleri Doğu Türkistan’da 
soykırımın durdurulması için daha 
verimli adımları atmaya, Çin’e yaptırım 
uygulamaya, Çin ürünlerini boykot etmeye, 
soykırımı kınamaya ve karşı direnmeye, 
sesimize ses olmaya ve Doğu Türkistan 
soykırımını durmak için acil, verimli 
ve pratik adımlar atmaya çağırıyoruz. 
Özellikle Türkiye Cumhuriyetini bölgede 
devam eden vahşeti durdurmak, her gün 
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daha korkunç şekilde hayatını kaybetmekte 
olan suçsuz insanlar, masum çocuklar ve 
kadınların haklarını koruma ve hayatını 
kurtarmak için acil müdahale etmeye, 
diplomatik, siyasi, ekonomi ve diğer türlü 
üsluplar ile Çin’e baskı uygulamaya, Doğu 
Türkistan halkının hürlüğü için verimli 
inisiyatifleri geliştirmeye çağırıyoruz.
Tüm basın mensuplarına, tüm halkımıza ve 
STK temsilcilerine ve organizatör ekibine 
verdiğiniz destekten dolayı saygılarımı 
sunuyorum. 
“SOYKRIM BİRAN ÖNCE 
DURDURULMALI”

Basın açıklamasının ardından Doğu 
Türkistan Ulemalar Birliği Başkan vekili 
Mahmutcan Damollam 100 günden fazladır 
Çin’in salgını bahane ederek Müslümanları 
evlerine zorla kapattığını, asıl niyetinin 
Topyekûn imha olduğundan 24 kasım 
gece yaşanan yangında kaçacak yer dahi 
bırakmadığını, Müslüman toplumun şehit 

düşen kardeşlerinin cenaze namazını kılma 
şansları olmadığını, zulüm had safhayı 
aştığı böylesine musibetli dönemde, İslam 
dünyasının Doğu Türkistanlı kardeşlerine 
yapılan zulme karşı sessiz kalmaması 
gerektiğini dile getirdi.
Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği 
üyesi Ataullah Halfethacim tarafından 
şehitlerin ruhuna dua okundu ve gurup 
dağıldı.
Aynı gün akşamı yatsı namazı sonrası 
Doğu Türkistan ulemalar birliğinin çağrısı 
üzerine İstanbul’un Küçükçekmece 
ilçesinde bulunan Fatih Camiinde Urumçi 
şehitleri için gıyabi cenaze namazı ve 
Konut duası okundu.
Ayrıca 25 Kasım gece yarısından itibaren 
dünyanın dört bir yanında yaşayan Doğu 
Türkistanlılar Urumçi’deki elim olaya tepki 
göstermek için Çin mezalimini protesto 
ediyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber


