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20 Ocak Çin haber kaynaklarına göre Çin 
yeni yılı  Bahar Şenliği yaklaşırken Çin 
Komünist Parti (ÇKP) Lideri Xi Jinping, 18 
Ocak’ta Pekin’deki 1 Ağustos Binasında 
çevrimiçi özel bir toplantı gerçekleştirerek 
Doğu Türkistan’daki askeri bölgelerden 
Afganistan ile sınırdaş Kaşgar- Konjirap 
sınır savunma karakolunun savaş 
hazırlıklarını gözden geçirdi.

Bilgilere göre soykırımcı Xi Jinping, sınır 
savunması, deniz savunması, hava 
savunması ve istikrarın korunması, acil 
durum müdahalesi ve savaş hazırlığından 
sorumlu ilgili birimlerle ayrı ayrı video 
konferans yöntemiyle görüşmeler 
gerçekleştirdi.

VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAYA ÇAĞIRDI

Görüşmede Xi Jinping, Konjirap Askeri 
Bölgesinde görev icra eden Çinli askerlerin 
sınır devriyesi, yönetimi ve kontrolünün 
durumu hakkında bilgi aldı ve onları sınırın 
korunmasında var gücüyle çalışmaya 
teşvik etti.

Xinhua Haber Ajansı’nın bildirdiğine 
göre soykırımcı Xi Jinping, Tarım Petrol 
Şirketinin doğal gaz toplama alanı Güney 
Bügür Petrol ve Doğal Gaz Depolama ve 
Aktarma Merkezi, “Batıdan Doğuya Gaz 
iletimi 1. Noktasında çalışan Çinlilerle 
de video bağlantısı aracılığıyla görüştü 
ve Petrol sahası çalışanlarından işlerine 
odaklanmaları ve Çin’in doğal gaz arzını 
güvence altına almalarını istendi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan’ın Gulca 
şehrinin Karayaağaç köyündeki Altın madeninde 
yaşanan göçük sonrası 18 işçinin enkaz altında 
kaldığı bildirilmişti. Çin’in “Batı Nehri Altın Madenciliği 
şirketi”ne ait Madende  24 Aralık öğle saatlerine doğru 
meydana gelen kazada mahsur kalan İşçilerin çoğu 
Uygur Türkü olduğu ortaya çıkmıştı. Olaydan haftalar 
geçmesine rağmen Çin rejimi, arama kurtarma 
sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında 
bulunmadı.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar sırasında bir başka 
madende çalışanlardan hayatını kaybeden Uygurların 
olduğu ortaya çıktı. 

DAHA 40 YAŞINDAYDI

Özgür Asya Radyosunun (RFA) Karayaağaç köyü 
güvenlik görevlisine dayandırdığı bilgilere göre, Bu 
köyde üretim tesisi bulunan Çinli Çinghua Şirketine 
ait kömür madeninde çalışan Halide Kurban adındaki 
bir kadının 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği 
öğrenildi.

Uzun zaman önce Kocasını kaybeden ve iki çocuk 
annesi Halide Hanımın Kömür Madeninde çalışarak 
geçimini sağladığı, 2018 yılının sonbaharında 
madenin bir köşesinde iki çocuğu ile birlikte gizlice 
namaz kılarken kömür madeni görevlileri tarafından 
fark edilerek, karakola ihbar edildiği ve “yasadışı 
dini faaliyet”‘lerde bulunduğu gerekçesiyle aynı gün 
kaldığı evinden tutuklandığı aktarıldı.

İKİ ÇOCUĞU HAKKINDA BİLGİ BULUNMUYOR

Halide Kurban Hanım hakkındaki sözde suçlamalar 
uyarınca 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunu 10 yıl önce 
yasadışı dini eğitimde yetiştirdiği için 7 ila 14 yıl, gizlice 
namaz kıldığı için ise 4 yıl olmak üzere toplam 18 yıl 
hapis cezasına çarptırıldığı, Gulca Şehrindeki Baikol 
Kadınlar hapishanesinde tutulduğu, bu yıl 40 yaşında 
olan Halide kurban hanımın kötüleşen hastalıkları 
sonucu hapishane işkencelerine dayanamayıp Kasım 
2022’de hapishanede şehit düştüğü ortaya çıktı. İki 
çocuğunun nerede ve ne durumda olduğu henüz 
bilinmiyor.

KÖLE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIRILIYORLAR

Yıllarca sistematik soykırım ve insanlığa karşı suç 
işlediği ancak 2017’de ayyuka çıkan Çin rejimi,  
milyonlarca Doğu Türkistanlıyı sudan bahanelerle ceza 
kamplarına ve hapishanelere hapsediyor. Tutsaklara 
çeşitli kimyasallar vererek zorla kısırlaştırılırken, 
Kızlar Çinli erkeklerle evliliğe zorlanıyor. Kadın Erkek 
ayrıt etmeden gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere, 
adını “istihdam” koyup zorla çalışmaya sürgün ediyor.  

Gözlemciler Halide hanım gibi suçsuz yere hapsedilen 
ve şehit edilen sayısız anne babaların evlatlarının 
köle işçi olarak zorla çalıştırılmakta olduğunu, Halide 
hanımın da çocukları hayattaysa Çin illerinde veya 
başka bölgelerde çalıştırılmakta olabileceğini kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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İşgalcı Çin komünist yönetimi uzun zamandır aşikara 
bir şekilde Doğu Türkistan Türklerinin milli bayramlarını 
kutlamasına yasak getirip Çin bayramlarını kutlamaya 
zorluyor. 2017’de başlayan büyük ölçekli keyfi tutuklama 
olayından bu yana Uygurların Ramazan Bayramı, 
Kurban Bayramı ve Nevruz kutlamalarını yasaklayan 
Çin rejimi, bölgedeki Uygurlar ve diğer Müslüman etnik 
gruba Çin geleneksel bayramlarını dayatıyor.

Bu yıl 23 ocakta kırsaldaki ahalileri Çin yeni yılı “Çuncie” 
bayramını kutlamaya zorladığı, köy ve kasabalardaki 
Çinli yetkililerin Uygur ailelerin evlerine, kapılarına 
ve pencerelerine Çin motifleri ve fener asmalarını, 
geleneksel Çin yemekleri yemelerini istediği ortaya 
çıktı.

Özgür Asya Radyosunun bildirdiğine göre Aksuda’da 
alışık olmadığı için Çince yazılı bayram motiflerini ev içi 
ve kapı, pencereleri üzerine ters astıkları gerekçesiyle 
çok sayıda aile üyelerinin cezalandırıldığı öğrenildi.

“ÇİN MOTİFİNİ TERS ASMAK” NE BÜYÜK SUÇ!

23 Ocakta elde edilen bilgilere göre Aksu’da Çin motiflerini 
ters asan ailelerden 178 kişinin cezalandırıldığını ve 
3 kişinin “Çin kültürünü aşağılamak” suçlamasıyla 
gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Çin medyasında çıkan ilgili haberlerde, Pamir 
Dağları’ndan Tarım Nehri kıyılarına, Gulca Nehri 
Vadisi’nden Turpan Havzası’na kadar sözde büyük Çin 
ulusu hep birlikte Bahar Şenliğini gönlünce kutladıkları 

propagandası yapılıyor.

İSLAM’A DÖNMEDİKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR

Bilgilere göre bazı şehirlerde Çin bayramı dolaysıyla 
Uygurları Çin yemeği kisvesi altında içki içmeye, domuz 
eti yemeye, domuz yağıyla yapılan kekleri yemeye, Çin 
mabetlerini ziyaret etmeye ve Çin putlarına tapmalarını 
talep ederek İslam’a dönmediklerini ifade etmeye 
zorladığı belirtiliyor.

Ayrıca Çin medyasında çıkan haberlere göre 
Doğu Türkistan’ın Kaşıgar, Hoten, Artuş ve Aksu 
bölgelerindeki Uygur Türkleri, Çinli yetkililerin talimatı 
üzerine Çinlilerin yöresel kıyafetlerini giyerek Çine 
özgün ‘’Yngır’’ve Ejderha dansı yaptığı, Çin Komünist 
Partisine (ÇKP) bir dizi mediheler içeren Şirler okuduğu 
ve Caddelerde teşhir edildiği bildirildi.

UYGUR MEDENİYETİ YOK OLMANIN EŞİĞİNDE

Gözlemciler, Çin’in aslında Halkı Çinli gibi davranmaya 
teşvik ederek komünizm fikrini telkin etmek istediğini, 
derin Kültüre sahip Uygur Türklerinin elinden alınmaya 
çalışılan Kültürel Değerlerin tükenmek üzere olduğuna 
dikkat çekerken, Çin’in nihai hedefinin daha ileri 
kuşaklara kadar beyinlerini tamamen yıkamak ve 
özbeöz vatanı Doğu Türkistan’ın işgal edilmiş toprak 
olduğunu hatırlayacak kimseyi bırakmamak olduğunu, 
böylece Uygur görünümlü Çinlileri peydahlamayı 
başaracağını kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Doğu Türkistan’ın en Büyük Alim ve Düşünürlerinden 
olan kuran Kerim’in ilk ve Tek Mealini yazan, Sahihul 
Buhari, Siyer-i Nebi, Riyâzu’s Sâlihîn gibi Arapça 
Kitapları Uygur Türkçesine çeviren ve çok sayıda 
eserleri bulunan, Dini Alimler içinde Aksakal olarak 
bilinen büyün Üstad Muhammed Salih Damolla (Allah 
ondan razı olsun) 24 Ocak 2018’de Çin tarafından 
tutulduğu hapishanede 82 yaşında şehit edilmişti.

20’YE YAKIN AKRABASI TUTUKLANMIŞTI

Aralık 2018’de Merhum şehidin araştırmacı, yazar 
olan kızı Nezire hanım ve sözde “Xinjiang halk 
radyo istasyonu” personeli, şair, tanınmış yazar 
olan kocası Adil Tunyaz’ın da olduğu 20’ye yakın 
akrabasının tutuklandığı haberi gelmişti. O günden 
beri hiçbirinden haber alınamamıştı.

En son elde edilen Bilgilere göre Profesör Nezire 
Muhammed Salih ve Kocası Adil Tunyaz’ın müebbet 
hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

“Terörizm ve dini aşırılığı teşvik etmek” ile suçlanan 
Profesör ve kocası hapse atılır atılmaz 19 yaşındaki 
en büyük oğulları İmran’ Adil’in de içeri alındığı, 
ancak diğer oğullarını çocuk esirgeme kurumlarına 
gönderdikleri bildirildi.

BİN YILLIK İSLAM YURDU DOĞU TÜRKİSTAN

73 yıldır Doğu Türkistan’ı işgal altında tutan Çin 
Komünist yönetimi, 2016 yılından itibaren Dini alim, 
bilim insanları, aydın ve sanatçılara ve topluma 
yön veren kimselere yönelik keyfi tutuklamalar 
gerçekleştiriyor.

Bin yıldan beri İslam toprakları olan Doğu Türkistan’da 
bugün misli görülmemiş bir zulüm yaşanmaktadır. 
Halk kendi topraklarında zulme maruz kalmakta, 
azınlığa düşürülmekte ve sistematik bir şekilde 
unutturulmaktadır. Doğu Türkistan’daki Çin zulmü 
nitelik bakımından Moğol istilasının İslam dünyasına 
verdiği tahribatı aratmayacak niteliktedir.

Halkın dini inancı kısıtlanırken binlerce Cami yıkılmış 
veya eğlence mekanlarına çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim 
ve dini kitaplar toplanarak halkın gözleri önünde 
yakılmakta, oruç tutana zorla içki içirilmekte, namaz 
kılan bir Müslüman yakalanırsa 10 yıldan başlamak 
üzere hapse mahkûm edilmektedir. Müslüman 
gençler zorla Çinlilerle evlenmeye zorlanmakta, 
Yerel dilin kullanılmasına bile izin verilmemekte 
ve Uygur kimliğine ait hiçbir unsura müsamaha 
edilmemektedir.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri 
üzerinde uyguladığı insanlık dışı politikalar, gün 
geçtikçe artarak devam ediyor.

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Pedagoji 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir 
Celalettin’in önce Toplama Kamplarına, Sonra 
müebbet hapis cezasına çarptırıldığı teyit edildi.

ÇİN UYGUR TÜRKÜ AYDINLARI YOK EDİYOR

Bilgilere göre Çin rejimi 21 Ocak 2018 yılında 
hiçbir gerekçe olmaksızın Uygur Türkü Aydın, 
Çağdaş Uygur edebiyatının önemli isimlerinde 
biri olan Prof. Dr. Abdülkadir Celalettin’i 
Toplama Kamplarına alarak her türlü hak ve 
özgürlüklerinden merhum bırakmıştı. Sayısız 
Öğrenci yetiştiren akademisyen, tanınmış Uygur 
şairin 2019 yılına gelindiğinde ise uyduruk 
bahanelerle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 
ortaya çıktı.

UYGURLARA UZUN HAPİS CESZASI

Çin Rejiminin 2017’de başlattığı büyük ölçekli 

keyfi tutuklama sırasında Uygur seçkinlerinin, 
yazarların, sanatçıların, araştırmacılar başta 
olmak üzere halk arasında büyüyen diğerlerin 
tutuklandığı biliniyor. Zalim Çin, o sırada 
tutukladığı Uygur elitleri çeşitli bahanelerle 
hapse attı ve hatta idam cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Çin verilerine göre, Pekin’in bölgedeki 
Müslüman Uygurlara yönelik baskılarını filen 
arttırdığı 2014’ten bu yana Doğu Türkistan’daki 
uzun hapis cezalarına çarptırılan kişi sayısında 
ciddi bir artış olduğu görülüyor.

ÇİN ESARETİNDE YAZDIĞI ŞİİR GÜNDEM 

OLMUŞTU

Çin’in toplama kamplarında tutsak edilen Uygur 
şair, düşünür ve bilim adamı Prof. Dr. Abdülkadir 
Celâleddin’in esaret altında yazdığı “Yanarım 
Yok (Dönüşüm yok)” şiiri, Prof. Dr.Ahmet 
Bican Ercilasun tarafından Türkiye Türkçesine 
Çevrilirken kamuoyu tarafından büyük beğeni 
toplamıştı.
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YANARIM YOK (Dönüşüm Yok)

Bir buluŋda yegânimen, nigârım yok
Kiçiliri kara bastı,           tumârım yok
Bu hayattın özge yeme humârım yok
Cimcitlıkta hıyâl ezdi,       amâlım yok

(Bir köşede yalnızım,  sevdiğim yok
Geceleri kara bastı,       tılsımım yok
Bu hayattan başka,   hiç isteğim yok
Sessizlikte hayaller ezdi, çarem yok)

Men kim idim, nime boldum, bilelmidim
Kimge deymen dil sözümni, diyelmidim
Yâ pelekniŋ huy peylini         sizelmidim
Yar kışiŋge baray deymen, karârım yok

(Ben kim idim,      ne oldum, bilemedim
Kime deyim yürek sözümü, diyemedim
Belki de feleğin işini            sezemedim
Yâre varmak isterim       , karârım yok)

Pesillerni bilip turdum burceklerdin
Hiçbir hever alalmidim çiçeklerdin
Bu sığınişler ötüp ketti süŋeklerdin

Kandak yer bu, karârım bar, yanarım yok

(Mevsimleri fark ettim çatlaklardan
Hiçbir haber alamadım çiçeklerden
Bu özleyişler geçip gitti kemiklerden
Nasıl yer bu, karârım var, yolum yok)

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Malta Cumhuriyeti’ne sığınan Uygur Türkü karı Koca 
çifti, Çin’e geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya.
Amerika’nın Sesi VOA’nin bildirdiğine göre, 16 
Ocak’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Malta 
Cumhuriyeti’ne iki Uygur çifti Çin’e iade etme 
teşebbüsünden derhal vazgeçmesi hususunda 
yazılı buyruk verdi. 
Malta merkezli Aditus Vakfı ve İspanya merkezli insan 
hakları örgütü “Guardian” 13 Ocak 2023 tarihinde, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Malta 
göçmenlik makamlarına karşı şikayette bulunarak 
Malta makamlarının insanlık dışı davranışlarını 
kınadı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÖZ KONUSU

Çin’e iade kararı bulunan Uygur çifti adına Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesine dava açan Aditus 
Vakfı, Ailenin 2016’da Malta’ya geldiğini ve Malta 
makamlarının sığınma taleplerini ilk kez 2017’de 
reddettiğini, geriye kalan yıllarda saklanarak kaçak 
hayat yaşamaya mecbur kaldığını 2018’de ise Malta 
Göçmenlik Bürosunca geri gönderme merkezine 
alınan Çift hakkında sınır dışı kararı alındığını, 
hükümetin bu kararından derhal vazgeçmesi ve 
Uygurları asla Çin’e geri göndermemesi gerektiğini, 
aksi halde hayati tehlikesinin söz konusu olduğunu 
bildirdi.
İki Uygur’un geçtiğimiz günlerde Çin’e iade 
edilmemelerini talep ederek ilgili makamlara 
başvuruda bulunduklarını, ancak başvurularının 

12 Ocak 2023’te tekrar reddedildiğini ve yetkililerin 
onları Çin’e geri göndermek istediklerini açıkça 
beyan ettiklerini belirten Aditus Vakfı yetkilileri, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
verilen talimat, Malta Cumhuriyeti’ndeki sığınma 
prosedürlerine yönelik ikinci iddianame olduğunu, 
daha öncede aynı husustan uyarıldığını aktardı.
İNSANİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRME ZAMANI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaptığı 
açıklamada, “Malta’nın sığınmacı politikalarını biran 
evvel gözden geçirmenin ve mülteci koruma esasında 
temel görevini yerine getirmesini sağlamanın zamanı 
geldi” denildi.
Bilgilere göre İki Uygur çifti, Malta göçmenlik 
bürosuna verdiği başvuru dilekçesinde, kendilerinin 
zulme maruz kalan Mazlum Uygur Türklerinden 
olduğunu, zulme dayanamayıp kaçtığını ve ülkesine 
sadece insan gibi yaşamak için sığındığını, Çin’e 
geri gönderilmeleri halinde ırkları ve dini inançları 
yüzünden, insanlık dışı muameleye maruz 
kalacaklarını, hatta idam edileceğini vurgularken, 
Çin yerine buradaki yaşamına izin verilmesi veya 
üçüncü bir ülkeye gönderilmesini talep ediyor.
Uygur Türkü çift, şu anda Malta’nın Güney 
Bölgesi’nde bulunan Safi’deki bir göçmen geri 
gönderme merkezinde tutuluyor ve avukatları 
sonraki adımları görüşmek üzere iletişim halinde 
olduğu belirtildi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin Deprem gözlem evi internet sitesine göre 25 Ocak yerel saatle 00.11’de Hoten vila-
yetine bağlı Hotan ilçe sınırlarında merkez üssü derinliği 10 kilometre ve enlemi 35.83 
derece kuzey, boylamı 79.89 derece doğu, 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirildi.

KUÇAR’DA DA DEPREM YAŞANDI
Aynı gün Aksu vilayetine bağlı Kuçar Şehrinde de yerel saatle 13.19’da, enlemi 41.22 
derece kuzey, boylamı ise 83.97 derece doğu ve merkez üssü 18 Kilometre olarak belir-
lenen 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Fakat Çin medyası her iki felaketten herhangi 

bir yaralanma veya mali kayıp bildirmedi. 

SON BEŞYILDA 173 DEFA SALLANDI
Çin Deprem Ağı’na göre son beş yılda Hoten ve merkez üssünün 200 kilometre çevresinde 
3 veya üzeri büyüklükte toplam 174 deprem meydana geldiği ifade ediliyor. En büyük 
deprem 17 Mart 2022’de Hotan’in Guma İlçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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