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Sözde Çin İnsan Hakları Araştırma Derneği (CSHRS) 
BM İnsan Hakları Konseyi’nin 52. oturumu kapsamında 
yan etkinlik olarak “Çin’de İnsan Hakları Konsepti ve 
Uygulamaları” temalı bir toplantı düzenledi.

Beijing Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Bilim, Teknoloji 
ve İnsan Hakları Merkezi’nden Qi Yanping, toplantıda 
yaptığı açıklamada, ekonomik gelişmenin insan 
haklarını koruma çalışmaları için uygun somut koşullar 
sağladığına işaret ederek, Çin’in ekonomik gelişmesini 
güçlendirirken insan haklarını koruma çalışmalarına da 
büyük önem verdiğini iddia etti.

UYGUR FİGÜRANLARI KULLANIYOR

Çin Uluslararası Radyosuna göre Doğu Türkistan’dan 
bu toplantı için özel olarak getirilip konuşturulan sözde 
Profesör Memet isimli şahıs ise yaptığı açıklamada, 
bölgede istihdam teşvik politikalarının uygulandığını, 
bu sayede bölgede istihdam edilenlerin becerilerinin ve 
gelir seviyelerinin yükseldiğini ifade etti.

Guangdong eyaletinde bulunan Jinan Üniversitesi’nden 
Zhen Liang, ülkede alınan “terör ve aşırıcılıkla mücadele” 
önlemlerinin, vatandaşların temel insan haklarının 
korunması için büyük önem taşıdığını savundu.

BM’DEN ÇİN’E DOĞU TÜRKİSTAN ÇAĞIRISI

Oysa aynı gün Çin’in sahte propagandaları devam 
ederken Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
52. Oturumuna katılarak BM İnsan Hakları Ofisi’nin 

raporunu sundu. Türk, Doğu Türkistan’da keyfi 
gözaltılar ve ailelerin parçalanması gibi ciddi endişelerin 
belgelendiğini dile getirdi ve somut takip çağrısında 
bulundu.

UZMANLARDAN ZULMÜ “DERHAL” DURDUR 
ÇAĞRISI

Geçtiğimiz hafta BM destekli uzmanlar, Çin’e 
mahkemelerinin bağımsızlığını artırma, Çin virüsü 
Kovid-19 hakkındaki verileri paylaşma, kömür 
santrallerinin inşaatını askıya alma ve Doğu Türkistan 
‘daki insan hakları ihlallerini “derhal” sona erdirme 
çağrısında bulunmuştu.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN MERKEZİ: DOĞU 
TÜRKİSTAN

Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama kampındaki 
Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri 
gizli tutmaya çalışırken, aynı zamanda da bölgedeki 
insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle 
veya Baskısı, etkisi altındaki İnsanları zoraki ifadeler 
vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor.

Nitekim Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan 
hakları ihlallerine, dahası Soykırıma maruz kalan 
Doğu Türkistanlılar, yaşama hürriyetinden merhum 
bırakılırken, sözde “istihdam” yalanıyla da ucuz iş gücü 
olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman Kadınlar 
kısırlaştırılırken Dine ait her şey yasaklanmış durumda.
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Zalim Çin’in öncelikli hedefi haline gelen Uygur 
Çocukları, etnik kimliklerinden zorla kopararak, 
Çinlileştirme merkezlerinde mankurtlaştırma 
çabalarını yansıtan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çin Komünist Yönetimi yıllardır sürdürdüğü 
asimilasyon ve soykırım uygulamaları kapsamında 
Doğu Türkistan’da yaşayan halkların masum 
çocuklarını en öncelikli hedef olarak belirleyip, ulusal 
bileşenlerini (etnik kimliklerini) zorla yok ederek “tek 
tip insan yaratmak” olarak tarif edilen Çin ulusal 
kimliğine dönüştürme ve değiştirme çabaları hız 
kesmeden devam ediyor.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde dolaşıma 
giren birkaç video görüntüsünde, mandarin Çince 
dışında hiçbir dilin konuşulmadığı yatılı ana okulu 
tarzındaki Çinlileştirme merkezlerinde tutulan 
masum Uygur Çocukların Çinli eğitmen tarafından 
“nerelisin?” şeklinde sorduğu soruya verdiği yanıt 
ise sistematik soykırımın geldiği son noktayı gözler 
önüne seriyor.

Görüntülerde onlarca Uygur Türkü çocuğun 
alıkonulduğu merkezlerden birinde Çinli eğitmenin 
soru sorduğu görülüyor. Uygur çocuklar “nerelisin” 
sorusuna tek bir ağızdan “Ben Çinliyim” diye cevap 
veriyor.

‘UYGUR HALKINI TOPTAN YOK ETMEYİ 
AMAÇLIYORLAR’

Çin’in etnik soykırım konusunda Doğu Türkistan’ı pilot 
uygulama bölgesi olarak belirlediği biliniyor. Öyle ki 
bölgedeki aşırı ve acımasız baskı uygulamalarından, 
Doğu Türkistan’ın etnik nüfus yapısının kasten ve 
zorunlu olarak değiştirilmeye çalışıldığı açık ve net 
olarak anlaşılıyor.

Gelinen noktadaysa Milyonlarca Uygur’u kollektif 
bir şekilde kamplara ve hapishanelere hapsetmesi, 
onların köle/işçi olarak zorla çalıştırması sonucu 
geride kalan yüzbinlerce masum çocuğun bu Çocuk 
kamplarında, Aile terbiyesi başta olmak üzere dil, 
din, örf adet, giyim kuşam gibi tüm etnik özellikleri 
ve değerlerinin, dolayısıyla dünya görüşlerinin 
değiştirilmesine yol açtı.

SOYKIRIM YAPMAK DEVLET POLİTİKASI

Amerika merkezli insan hakları örgütü olan 
“Freedom House” 2023 insan hakları raporunda, 
Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki zulmünü 
ele alarak yapılanların, Çinli olmayan etnik diğer 
halkların coğrafi ve etnik yapısını zorla değiştirme 
uygulamalarının ülkenin resmi politikası olduğunu 
kaydetti. Örgüt, Çin’in Kovid-19 (Çin virüsü) salgınını 
bahane ederek Doğu Türkistan’da baskı, zulüm ve 
etnik ayırımcılık uygulamalarını zirveye taşıdığını 
ifade etti. Asimilasyon ve soykırım uygulamalarında 
da ilk hedefin çocuklar olduğunu belirledi.
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14. Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇHUK), “14. Beş Yıllık 
Plan” döneminin 1. genel kurul toplantısı, dünkü 
kapanış oturumuyla sona erdi. Çin’in en üst düzey 
yasama organında Doğu Türkistan meselesi öne 
çıktı.

Çin’in başkenti Pekin’de Halk Sarayında 
gerçekleştirilen kongrede, Çin Komünist Parti 
(ÇKP) Başkanı Xi Jinping, yeniden koltuğa oturdu. 
Başbakanlığa Li Çiang, ÇKP Başkan Yardımcılığına 
Han Cıng, Meclis Başkanlığına Cao Lıci getirildi.

Çin genelindeki tüm eyalet ve bölgeleri, meslek 
gruplarını ve etnik unsurları temsil eden 3 bine yakın 
Komünist Parti üyesi, Kongrenin 14. Dönemini, 1. 
Genel Kurulunun son oturumunda, hafta boyunca 
görüşülen karar tasarılarının tümünü kabul etti.

Doğu Türkistan’dan Kongreye katılmak için 3 Mart 
Pekin’de hazır bulunan Sözde “Xinjiang heyeti” yan 
etkinlik olarak düzenlediği grup toplantısında, Doğu 
Türkistan’ı “ (Çin) kültür yoluyla besleme” olarak 
tarif edilen sistematik asimilasyon politikasına bağlı 
kalacağını ifade ederek soykırımcı Xi’ye sadakatini 
bildirdi.

ZULMÜN DAHA DA ARTACAĞI SİNYALİNİ VERDİ.

Çin Halk Ağı’nın 10 Mart tarihli haberine göre grup 
toplantısına sözde “Xinjiang Parti Komitesi sekreteri 

Ma Xingrui, kukla başkan Erkin Tuniyaz, Zumrat 
Obul, Şöhret Zakir ve Şevket Emin katılarak “parti 
hükümetin sözde “Xinjiang’ı yönetme tedbirlerini 
tereddütsüz bir şekilde uygulayacağız.” Dedi.

Toplantıda, Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım 
politikasının etkinliği arttırma kararlılığına vurgu 
yapan Çinli yetkililer, “Çin ulusu Ortak bilincinin 
pekiştirilmesi, sözde Xinjiang’ı (Çin) kültür yoluyla 
besleme politikalarına devam edeceğini dile getirerek 
zulmün daha da artacağı sinyalini verdi.

İSLAM DİNİNE TOPYEKÜN SAVAŞ AÇTI

Çin rejimi önceki “13. beş yıllık plan” döneminde, 
Doğu Türkistan’ın işgalinden bu yana görülmüş en 
şiddetli zulüm politikasını uyguladı. Bu süre zarfı 
içerisinde milyonlarca Doğu Türkistanlıyı hapishane 
ve Toplama kamplarına hapsetmenin yanı sıra İslam 
dinine topyekûn savaş açarak, sözde “İslam dinini 
Çince sosyalizme uyarlama” ve sözde “Xinjiang’ı (Çin) 
kültür yoluyla besleme” adı altında Doğu Türkistan 
halkının Çinlileştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm 
politikaları izledi. Bunun sonucu olarak, 8 bini tahrip 
edilmek üzere 16.000’den fazla cami yok edildi 
veya amacı dışında turizm için kullanıldı. 2016’dan 
beri sayısız Din adamı, Bilim Adamı, Akademisyen, 
Sanatçı, Yazar ve zanaatkarlar hapsedildi veya ağır 
işkenceyle cezaevinde şehit edildi.



5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
13 Mart - 19 Mart 2023  

SOYKIRIMA DEVAM EDECEK

Gözlemciler Komünist rejim yönetiminin 
Doğu Türkistan’daki etnik ve kültürel soykırım 
politikasını yoğunlaştırmak adına sözde “Çin 
ulusu Ortak bilincinin pekiştirilmesi”, sözde 
“Xinjiang’ı (Çin) kültür yoluyla besleme”, “İslam’ı 
Çinlileştirmeye” gibi bir devlet politikası haline 
gelen soykırım uygulamalarına vurgu yapması, 
Çin’in insanlık dışı suç işlemeye devam edeceği 
anlamına geldiğini, Çin tarihinde ilk defa ve 
üçüncü kez diktatörlüğünü sağlamlaştıran Xi 
Jinping’in soykırıma kaldığı yerden devam 
edeceğini kaydetti.
DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN MERKEZİ: 
DOĞU TÜRKİSTAN

Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama 
kampındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna 
dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken, 
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 ciddi insan 
hakları ihlallerine, dahası Soykırıma maruz 
kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak 

Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman Kadınlar 
kısırlaştırılırken Dine ait her şey yasaklanmış 
durumda.
BM’DEN ÇİN’E DOĞU TÜRKİSTAN ÇAĞIRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Volker Türk, 8 Mart BM İnsan Hakları 
Konseyi’nin 52. Oturumuna katılarak, BM 
İnsan Hakları Ofisi’nin raporunu sundu. Türk, 
Doğu Türkistan’da keyfi gözaltılar ve ailelerin 
parçalanması gibi ciddi endişelerin belgelendiğini 
dile getirdi ve somut takip çağrısında bulundu.
UZMANLARDAN ZULMÜ “DERHAL” DURDUR 
ÇAĞRISI

Öte yandan BM destekli uzmanlar, Çin’e 
mahkemelerinin bağımsızlığını artırma, Çin 
virüsü Kovid-19 hakkındaki verileri paylaşma, 
kömür santrallerinin inşaatını askıya alma ve 
Doğu Türkistan ‘daki insan hakları ihlallerini 
“derhal” sona erdirme çağrısında bulunmuştu.
Gelinen noktadaysa Çin’in sistematik baskısı ve 
şiddet politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlı 
Müslümanlar, birçok yönden topyekûn İmha, ve 
milletçe yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine 
göre Çin rejiminin Uygur gençleri, farklı Çin eyaletlerindeki 
atölyelerde elektrikli ürünler üretmede köle olarak 
çalıştırmaya devam ettiği anlaşılıyor.

Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın kişisel hesabından 
paylaştığı delil niteliğindeki Videolarda, Uluslararası 
Raporlarda bahsi geçen Uygur gençlerin Doğu Türkistan 
veya Çin vilayetlerine götürülüp Çin fabrikalarında “fazla 
iş gücü” adı altında köle olarak çalışmaya zorlandığını 
doğruluyor.

Bilgilere göre Çin Komünist Parti kontrolündeki “Weihai 
Jiu Balıkçılık Teçhizatı Şirketi” Doğu Türkistan şubesinde 
çalışmaya zorlanan yüzlerce Uygur kadın ve erkeği 
tek sıra halinde Çin’in sözde “milli marşını” okumaya 
zorlandığı, Uygurların kan-ter bedeline ürettikleri eşyalara 
bakılırsa bu atölyelerin çoğu Yabancı markaların tedarik 
zincirleri olduğunu gösteriyor.

BÖLGE BYOGRAFİSİNİ ZORLA DEĞİŞTİRİYOR

Çin komünist rejimi, bir yandan Doğu Türkistan halkını 
toplama kamplarına gönderirken diğer yandan binlerce 
insanı Çin’e transfer ederek düşük ücretle çalışmaya 
zorluyor. Bunun yanı sıra, Çinlileri yüksek maaş, bedava 
konut ve tarıma el verişli topraklar tahsis ederek Doğu 

Türkistan’a yerleştiriyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPİ) Raporunda 
dünya çapında tanınmış Batılı 83 markanın tedarik 
zincirleri Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlandığı 
gösteriliyorken, buna ek olara 9 Avrupa menşeli şirketi 
de kapsayan dünya çapında önemli teknoloji şirketleri, 
otomobil, ayakkabı ve giyim markaları da Çin ile suç 
ortaklığı yapıyor.

83 MARKA UYGUR KÖLE ÇALIŞTIRIYOR

Ayrıca Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nden bir 
ekibin kamu verileriyle Uygurların Çin eyaletlerine sürgün 
edilmesinin özellikle son zamanlarda hız kazandığı 
ve Uygurların milli değerlerini benimsemesi yahut 
dini inancına bağlı olmasına katiyen izin verilmediği 
gözlemleniyor.

Raporda listelenen 83 şirket arasında Almanya’nın 
BMW, Bush, Mercedes-Benz, Puma, Siemens şirketleri, 
İtalya’nın Caddy şirketi, İsveç’in (H&M), Electrolux şirketi, 
Filipinler’den Jack ve Jill şirketi, Fransa’dan Lacoste 
şirketi, İspanya’nın (Zara) markaları bulunuyor. Nitekim 
H&M gibi bazı markalar soykırımla suçlanmasının ardın 
dan Çin’le ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi, çeşitli uluslararası baskılara rağmen, 
sahte ve yanıltıcı bilgiler, etkisi ve baskısı 
altındaki insanları kullanarak Doğu Türkistan›da 
işlediği insanlık dışı suçlarını, sistematik soykırım 
uygulamalarını yalanlamaya ve örtbas etmeye 
çalışıyor.

Son yıllarda Doğu Türkistan›da Uygur kızlarının 
ve kadınların Çinlilerle evlenmeye zorlandığına 
dair görüntü ve bilgilerin Çin kaynaklı sosyal 
paylaşım sitelerinde çokça gündeme gelmesi, 
Çin’in zorla evlendirme politikasının hala devam 
ettiğini gösteriyor.

Kamp tanığı Zumret Davut’un kişisel sosyal medya 
hesabında paylaştığı video görüntülerinde Doğu 
Türkistan›ın belirli bir bölgesinde yaşayan Uygur 
Türkü kızın Çinli bir adamla evliliğe zorlandığı 
kaydediliyor.

KIZA İÇKİ İÇİRİRKEN ANNE SAHNEYE FIRLADI

Uygur milli kültür medeniyetine zıt, tamamen 
Çin geleneksel kostümleri giymiş ve törenin 
kuralları da Çince gerçekleşen düğünde, içki 
içirilen Uygur Kızın çaresiz bakışları ve düğünün 
polis gözetiminde gerçekleşmesi, Uygur Ailenin 

rejimin baskısı altında olduğunu yansıtıyor. Ayrıca 
görüntüde Çinli adamın Uygur kızına şarap 
içirmeye çalıştığı sırada kızın annesi iki bardak çay 
alarak sahneye fırlaması dikkatlerden kaçmadı. 

Daha önce de Çin kıyafetleri giyen ve Çin 
geleneklerine göre merasimle Uygur kızlarının 
Çinlilerle everildiği gösterilen videolar defalarca 
gündeme gelmişti. Öyle ki Çin rejimi Doğu 
Türkistanlı Erkeklerin büyük çoğunluğunu ya 
hapse veya Toplama kamplarına kapatma ve geri 
kalan her türkün evine sözde “Kardeş Aile” kisvesi 
altında bir Çinli yerleştirme uygulamalarından 
sonra Uygur Türkü kızları baskı ve zorlama yoluyla 
Çinliler ile evlendirme sürecini hızlandırıyor.

PRESTİJLİ YAŞAM VADEDİYOR

Çin rejimi, asimilasyon politikasının bir parçası 
olarak, akrabaları hapsedildiği için ailesiz, 
dayanağı kalmamış bazı Uygur kızları ve kadınları 
çeşitli tehditler altında Çinlilerle evlenmeye 
zorlarken, Uygur kızlarıyla evlenen Çinlilere 
bedava konut, iş, nakti destek ve 40 dönüm arazi 
tahsis ederek prestijli yaşam vadediyor. 
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Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 13 Mart yer 
alan habere göre Doğu Türkistan’daki sözde «Xinjiang 
hükümeti» 2023 yılı kilit projeler listesini açıklayarak, yıl 
içerisinde bölgeyi Çinlileştirmeye yönelik 400 kilit proje 
planlandığını ve bu iş için toplam 2,7 trilyon yuan›ın 
üzerinde yatırım yapmayı planladığı öğrenildi.

Haberde sözde «Xinjiang Kalkınma ve Reform Komisyonu” 
Proje İnşaat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Zhang 
Yongliang, Doğu Türkistan›ın Çinlileştirilmesine yönelik bu 
yılki planını açıklayarak, 2023 yılında 170 kilit proje ve 90 
devam edecek proje vede yeni inşa edilecek 140 yedek 
projelerin hayata geçirileceğini iddia etti.

ULAŞTIRMA PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bilgilere göre Çin’in yatırım projeleri arasında, Doğu 
Türkistan›ın Çinlileştirilmesi için 77 kilit proje hazırlandığı 
ve esas olarak demiryolları, otoyollar ve havaalanları gibi 
ulaştırma alt yapı projeleri ön plana çıkıyor.

Çin›in, Doğu Türkistan›ı Çinlileştirme hedefine ulaşmak 
için Çin’i doğu Türkistan’a bağlayan ulaşım alt yapı 
projelerine önem verdiğini belirtmekte fayda var. Nitekim 
rejim yönetimi, Çinli yerleşimcilerin Doğu Türkistan›a 
yerleştirilmesini hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca bahse 
konu yıllık projeler arasında ağırlıklı olarak elektrik enerjisi, 
petrol ve doğal gaz, kömür ve çeşitli tabii kaynakları içeren 
85 enerji projesi ile Doğu Türkistan kaynaklarının Çin’e 
transferlerini sağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda “Xinjiang Enerji İletimi” olarak adlandırılan 
3. enerji kaynağı projesi, sözde “Batı’dan Doğu’ya Gaz 
iletimi” projesi gibi devam eden diğer 37 inşaat projesi, 
yüksek voltajlı statik elektrik iletim projesi gibi 18 yeni proje 
çalışmaları bulunduğu dikkat çekiyor.

İŞGALLE BİRLİKTE 73 YILDIR TALAN EDİYOR

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından 
beri işgal ettiği Doğu Türkistan›dan petrol ve Gazın yanı 
sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 
çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin’in %40 enerji 
talebini karşılayan bölgede, üstün kalite Pamuklarıyla 
dünyanın 51/, Çin’in %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını 
yoksul ve geride bırakarak, köleliğe zorlayan Çinli otoriter 
rejim, gelinen noktadaysa Küresel çapta boykot ve çeşitli 
yaptırımlarla ile karşı karşıya.

Gözlemciler, Doğu Türkistan’ın enerji kaynakları 
bakımından muazzam bir zenginliğe sahip olduğunu, Çin’in 
Doğu Türkistan›ı işgal ettiğinden beri çeşitli isimler altında 
tabii kaynakları sömürdüğünü, Çin›de yakın zamanda 
ortaya çıkan enerji krizinin ardından Doğu Türkistan›dan 
Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımını hızlandırmak için 
farklı projeler geliştirdiğini ve durmak sızın talan ettiklerini, 
Doğu Türkistan›ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı 
verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte 
yağmalanan kaynakların Çin›in açıkladığı miktarın kat kat 
üstünde olduğunu kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber



9

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
13 Mart - 19 Mart 2023  

Çin zulmünün canlı şahitlerinden Kamp 
Tanığı Zumret Davut Hanımefendi, geçtiğimiz 
günlerde kişisel sosyal medya hesabından 
bazı görüntü kayıtları paylaştı. Bu videoları 
izledikten sonra her yanı Müslüman kokan, 
cehri Türk aziz vatandaki halkımın maruz 
kaldığı trajedi, gözümün önünden filim şeridi 
gibi geçti.
Çin Komünist parti rejimiyle yönetilen Çin devleti, 
1949 işgal ettiği ana vatan Doğu Türkistan›ın 
tarihi yapısını tahrip etmeye çalışıyor. Aynı 
zamanda Uygur kültürel anıtlarında çok sayıda 
değişikliğe yol açacak büyük tahribatlarla bölge 
biyografisini değiştirmeye yönelik insanlık suçu 
işliyor.
Tarihsel olarak Doğu Türkistan’ın Turfan 
bölgesine yapılmış en eski yeraltı su şebeke 
sistemi olan Kariz (Kehriz), Dünya uygarlık 
tarihinin en önemli yapılarından biri olarak 
kabul ediliyor. Kanallar “Dünya mirası” olarak 
görülen ve yaklaşık 2500 yıl önce çölün altına 

Uygur Türkleri tarafından inşa edilen muazzam 
yapılar idi…
16 Mart açık kaynaklardan ulaşılan yeni video 
kayıtlarında, Çin’in 73 yıllık esareti altında 
kalan Doğu Türkistan’ın Turfan bölgesinde 
bulunan 2800 adet Kariz (Kehriz) ‘in tamamen 
yok edildiğini gözler önüne seriyor.
Görüntülerde konuşanlar Turfan’daki yerli halk. 
Epey tepkililer.
Videolarda yerel halkın söylediklerine göre, 
1949 Çin işgalinden önce bölgede 3.000 
adetten aşan Turfan Karizlerinin, gelinen 
noktadaysa 200 civarı kadar azaldığı, gerisinin 
rejim yönetimi tarafında tamamen imha edildiği 
anlaşılıyor.
Ayrıca konuşan hanımefendi kendi köyündeki 
durumu aktararak “eskiden 5 kanal 
bulunduğunu ve şimdi 3’e indiğini, bunlarında 
kaynağı kesilmeye başladığını” belirtirken 
üzüntüsünü gizlemeye çalışıyor.
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“Kültür Katliamı”

9 Şubat 2023 tarihinde Washington 
merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi, Çin 
rejiminin Uygur kültürel miraslarını yok 
etmekte olduğunu ortaya koyan yeni bir 
rapor yayımlayarak, Çin rejiminin Uygur halk 
sanatından 12 Mukam, Mashrep geleneği, 
Kariz (Kehriz) ve Kırgız Türklerinin Manas 
destanı gibi kültürel mirasları yasakladığı 
veya tamamen yok ettiği vurgulanırken, 
Doğu Türkistan halkı ve kültürel mirasların 
büyük bir yıkımla, hatta tarih sahnesinden 
silinmeyle karşı karşıya olduğu, Çin›in 
buradaki davranışının UNESCO tarafından 
ortaya konulan sistematik “kültür katliamı” 
suçu kapsamına girdiğini ortaya koymuştu. 

Buradan anlayabiliyoruz ki, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki eylemleri sistematik 
soykırımın bir parçasıdır.

Propaganda Aracı ve Ekonomik Kazanç…

Neticede, işgalci Çin’in Geleneksel Kültür, 
halk sanatları yerine soykırım altındaki 
Halkın beyinlerini yoğun Siyasi, ideolojik ve 
komünizm içerikli propaganda etkinlikleriyle 
uyuşturarak, sindirmeye, Mankurtlaştırma’ya 
çalışırken, öte yandan “Mutlu Uygur” 
imajı çizerek, hem turizm alanında akıl 
almaz ekonomik kazanç elde ettiği, hem 
de propaganda aracı olarak, Uluslararası 
toplumu kandırmak için kullandığını 
söyleyebiliyoruz.


