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Doğu Türkistan’daki soykırımın başta İslam
dünyası olmak üzere uluslararası toplumun
gündeminde olmasından rahatsız olan Çin rejimi, İslam dünyasının gözünü boyamak için
Doğu Türkistan’daki sahte “Din Adamlarını”
Çin propagandası için kullanıyor.

Son yıllarda Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım suçu uluslararası toplumun dikkatini
üzerine çekerken, Çin rejimi yalan beyanlar ve
yalancı tanıklar kullanarak insanlık dışı suçlarını gizlemeye çalışıyor. Bu kez Urumçi’deki sözde “Xinjiang İslam Enstitüsü” müdürü,
Çin’e sadakatle çalışan Komünist İmam Abdurakip Tömürniyaz’ı öne çıkartarak, İslam’a ve
Müslümanlara karşı yürüttüğü zulüm siyaseti hakkında İslam dünyasının ve uluslararası
toplumun gözünü boyamaya çalıştı.
Çin rejimi 26 Temmuz’da bölgedeki medya kuruluşlarını seferber ederek, Komünist rejimin
Çin propaganda aracı olmaktan başka vasfı
olmayan sözde İslam Enstitüsü ve Enstitü Müdürü kokla yetkili, Abdurakip Tömürniyaz ile
yapılan röportaj ve diğer kurgularla özel bir
kısa film hazırlayıp servis etti.
“DİVANİ LÜGATİ TÜRK” AYRINTISI DİKKAT
ÇEKTİ

Çin rejimi, söz konusu kısa filmi çekmek için
özel çaba sarf etmiş ve hatta yıllardır yasaklanan şah eser “Divani Lügati Türk” ve bazı

dini kitapları, enstitünün kütüphanesinde özel
bir yere yerleştirdiği görülüyor. Çin ayrıca
tüm dini faaliyetlerin yasaklanmasıyla gündeme gelen Doğu Türkistan’da dini eğitim alan
öğrencilerin olduğunu iddia etmek için sahte
görüntüleri kurgulayarak, Uygurların özgürce
din eğitimi alabildikleri izlenimi vermeye çalışıyor.

Sahte din adamı Abdurakip Tömürniyaz bu
kısa filmde Çin’in işlediği suçlar hakkında
yalan beyanda bulunarak, “Parti hükümetin
himayesinde Altı kez hacca gittim, birçok ülkeye seyahat ettim... Enstitüdeki derslerin
%70’i İslam’ı bilgiler içeriyor. Hükümetimizin
Müslümanlara yönelik din özgürlüğü politikasını hissediyoruz” gibisinden Çin’i aklayan ve
soykırımı örtbas eden konuşmalar yaptı.
MÜSLÜMAN KARŞITI RADİKAL POLİTİKALAR İZLİYOR

Gözlemciler, Çin rejiminin son zamanlarda Doğu
Türkistan’daki soykırım suçlarını ve İslam karşıtı radikal baskıcı politikasını haklı çıkarmak
için paralı basın ve Abdurrakib gibi baskısı etkisi altındaki yalancı şahitler aracılığıyla toplumu kandırmaya çalıştığını, oysa Müslümanların
en temel dini inancına yasaklamalar getirdiğini
ve bundan dolayı Milyonlarca kişiyi “Dini Aşırıcı” yaftasıyla toplama kamplarına veya hapse mahkûm ettiklerini belirtti.
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Bir İngiliz üniversitesi tarafından yakın tarihte yayınlanan yeni araştırma raporu,
Doğu Türkistan’daki BingTuan’nın (Xinjiang
Üretim ve İnşaat Kolordusu) Çin’in bölgedeki “Soykırım” politikasında belirleyici ve
baskının temel güç kaynağını oluşturduğunu teyit etti.
Sheffield Hallam Üniversitesi’ne bağlı Helena Kennedy Uluslararası Adalet Merkezi,
26 Temmuz’da “Köklerinden Kurutma” adlı
bir rapor yayımlayarak, Çin’in Doğu Türkistan’daki zorla çalıştırma, yerinden yurdundan sürgüne gönderme, zorla kısırlaştırma,
keyfi tutuklama, topraklarını devlet eliyle
gasp etme, dini ve milli kimliklerinden koparma gibi sistematik soykırım suçlarını
doğruladı.
RAPOR ÇİN’İN SOYKIRIM SUÇUNU DOĞRULUYOR

Raporda, Doğu Türkistan’daki BingTuan adı
verilen “Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu”nun aslında üst düzey Çinli yetkililer tarafından yönetilen bir sömürge ordusu olduğu, Uygurları bastırmak için yeterli düzeyde
askeri ve personel güce sahip olduğu vurgulanıyor. Ayrıca Doğu Türkistan halkının topluca tutuklanmasının bölgedeki BingTuan’l-
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arın ana iş gücü haline geldiği, hatta üretim alanlarında esir kampları kurduğu veya
başka toplama kamplarından tutsakları zorla çalıştırdığı vurgulanıyor.
Rapor, Doğu Türkistan’daki tüm fabrikaların
ve inşaat projelerinin Uygurların bastırılmasında rol oynadığını, BingTuan yetkililerin,
Uygurları topraklarını teslim etmeye zorladığını, insanları “Ucuz İş Gücüne” dönüştürdüğünü, kültürlerini ve yaşam tarzlarını,
düşünce yapısını bilinçli veya garazlı bir şekilde yok etmekte ve değiştirmekte olduğunu gösteriyor.
NEREDEYSE 1 MİLYON ŞİRKETLE BAĞLANTISI VAR

Rapor ayrıca, bu suçların sistematik soykırım belirtileri olduğunu kesin bir dille vurgularken, farklı ülke hükümetlerine Doğu Türkistan’da üretilen zorla çalıştırma ürünlerini
yasaklama ve BingTuan ile ilişkili şirketleri
veya gümrük bilgilerini ifşa etme çağrısında
bulundu.
Washington’daki bir düşünce kuruluşuna
göre, halı hazırda BingTuan tarafından kontrol edilen 2900’e yakın şirket var. Dünya
çapında BingTuan ile doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkilisi bulunan 862.000’den fazla
şirket ve kurum bulunuyor.
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Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, sözde
eski “Yerleşim Alanlarını Yenilemek” bahanesiyle Uygur milli tarzı evleri zorla yıkıp
Çin görünümü vermeye çalışıyor.
İşgalci Çin, Doğu Türkistan halkının dini
ve milli kimliğini, kültür medeniyetini yok
etmek için son birkaç yıldır kentsel dönüşümü bahane ederek, sözde “Eski Yerleşim
Yerlerini Yenilemek ve Güzelleştirmek” gibi
çeşitli isimlerle Türk-İslam yapısını, milli
tarz binaları ve avluları zorla değiştirmeye
Çin görünümü vermeye çalışıyor.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde
yer alan 27 Temmuz 2022 tarihli habere
göre, Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, sözde “Güvenli Evlerin İnşası”, “Eski
Yerleşim Alanlarının Onarım Ve Tadilatı”
yalanıyla Uygur etnik ve İslami yapısına
sahip milli tarzdaki tüm evleri yıkarak,
Çin tarzı yapılara dönüştürme çalışmalarının hızlandırıldığı, bu kapsamda 30
Haziran’a kadar Doğu Türkistan genelinde 1.156 yerleşim yeri ve mahallenin
değişime zorlandığı, Çin’in bahse konu
tahribatı 192.400 aileyi kapsadığı ve
çalışmaların %90.81 oranda başlatıldığı
bildirildi.

UYGUR TARZI YAPILARA ÇİN GÖRÜNÜMÜ VERİYOR

Çinli kaynaklara göre, Komünist yetkililer Uygur tacirleri dağıtmak ve daha
iyi kontrol sağlamak için birkaç ay önce
Kaşgar Yenibaza (Yeni Pazar) semtini
yıktı. Ayrıca 2021 yılında Kaşgar ili,
sözde “Şehir İçi Eski Yerleşim Alanlarının Değiştirilmesi” adı altında Uygur
milli tarzında inşa edilen 201 yerleşim
alanını, 616 binayı tahrip ederek toplam 14.549 aileyi kapsayan 1.150.400
metrekarelik büyük yıkımı gerçekleştirdiği ve planın tamamlandığı öğrenildi.

Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan’daki Uygur topluluklarını yok
etmeye çalıştığını, tarihi izleri, milli değerleri, komşuluk bağlarını ve Uygur
kültür medeniyetini yok etmeye çalıştığını, bunu yaparken de halkın ekonomik olarak zayıflatılması, kontrol ve
gözetimin daha etkili bir şekilde sağlanması, nüfusun azaltılmasına yönelik
politikalar geliştirerek kötü hedeflerine
ulaşmaya çalıştığını söylüyor.
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Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 31 Temmuz 2022 tarihli
habere göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Parti Komitesi” Sekreter Yardımcısı ve Propaganda Daire Başkanı Zhang Chunlin, “Denetim”
adı altında Doğu Türkistan’daki bazı tarihi mekanları ve kültürel anıtları
gezdi.
Komünist yetkili gezi sırasında yerel yöneticilere, “Çin ulusal kültürel kalıntılarının yönetimini güçlendirmek, sözde koruma ve ulusal miras seviyesini yükseltmek”, “Çin ulusu ortak bilincinin pekiştirilmesi için zengin
tarihi ve kültürel kalıntıların iyi kullanılması gerektiği” vurgusu yaptı.
Çinli yetkililer Aralık 2017’de, İslam’a karşı topyekûn imha kanun taslağı
hazırlamış, Doğu Türkistan’da 2018-2025 yılı içerisinde İslam’ın Çinlileştirilmesi için yasallaştırılmıştı. Kanun tasarısının revize edilmiş bir versiyonu ise Çin illerindeki Huy Müslümanların yoğunlukta olduğu bölge
yöneticilerine tebliğ edilerek, camilerin tahribatına başlamıştı.
Çin’in “13. Beş Yıllık Plan” döneminde, Doğu Türkistan’da İslam’a karşı
hızlı bir radikal terör politikası uygulamaya başlanmış ve bugüne kadar
Doğu Türkistan’da 16.000’e yakın cami yıkılmıştır veya amacı dışında
kullanılmaktadır. Ayrıca İslam’la ilgili her şey, “Yasa Dışı Dini Faaliyet”
olarak belirlenmiş ve insanlar İslam’ı inkâr etmeye zorlanıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIM GİDEREK ARTIRIYOR

Çin’in “13. Beş Yıllık Plan” dönemi sırasında dönüşümlü olarak 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlı toplama kampı veya
hapse gönderildiği, 5 yıl boyunca Uygur
toplumunu Çinlileştirme planının hız kesmeden devam ettiği ve Doğu Türkistan’ı
işgalinden bu yana ki en vahşi soykırımını
bu süre zarfında gerçekleştirdiği biliniyor.

Çin rejimi, “Xinjiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla
Besleme ve Çin Ulusu Ortak Bilincini Güçlendirme” adı altında sistematik asimilasyon planlarının bir parçası olarak Uygur
kızları Çinlilerle evlenmeye zorlarken, diğer yandan gençleri “İstihdam” yalanıyla
Çinli fabrikalarda zorla çalıştırmak üzere
sürgüne gönderiyor. Uygur kültürel ortamından uzaklaştırıyor, ailesinden kopa-

rıyor. Uygur çocukları ebeveynlerinden
ve aile terbiyesiyle büyümü hakkını, milli
kültüre dayalı yaşama haklarını elinden
alıyor.

Gözlemciler, Çin’in geçtiğimiz 5 yıllık
planına binaen Doğu Türkistan halkının
maddi ve manevi kültürünü çeşitli şeytani planlar kurup, buna da güzel isimler
bularak bastırdığını, öz benliğini yok etmeye çalıştığını, el sanatlarından mimariye, ev eşyalarına kadar her şeyi tamamen Çinlileştirmeye çalıştığını, nitekim
sadece ideolojik düşünce yapısı değil, yaşam felsefesi, alışkanlıkları, davranışları
ve yemesi içmesi dahil tıpkı bir Çinliymiş
gibi olmasını sağlamaya, Uygurları mankurtlaştırmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca bundan sonraki “14. Beş Yıllık Plan”
çerçevesinde uygulayacağı zulmün daha
şiddetli olacağı endişesini dile getirdi.
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Nikkei tarafından elde edilen uydu fotoğraflarının analizine göre Çin, Doğu Türkistan’daki nükleer test tesislerini genişletiyor.

Pekin, yıllar önce bölgedeki nükleer testlerini durdurduğunu iddia etmişti. Ancak
uydu fotoğraflarına göre, Çin’in nükleer test kapasitesini tekrardan güçlendirmeye çalıştığı görülüyor.
İddianın kanıtı olarak, bölgede bir dağın yamacına dikilen geniş kaplamalar ve
yakınlarda yığılmış kırık kayaların altına gizlenmiş test için yeni bir “Altıncı Tünel” kazısının varlığı olduğu söyleniyor.

Yeni inşaatın kanıtı, Doğu Türkistan üzerindeki bir uydu tarafından tespit edildi.
Birçok analist, gizli nükleer test alanının Çin ordusu tarafından güvence altına
alındığına inanıyor.
ABD’li özel bir şirket olan AllSource Analysis’den bir uzman, “Çin, batıdaki askeri
nükleer test tesislerini doğudaki olası yeni test alanlarına bağlanmasıyla birlikte
nükleer testleri her zaman yapabilir” dedi.
ÇİN, ABD İLE EŞİT BİR ASKERİ GÜÇ OLMAYI HEDEFLİYOR

Çin’in 2,04 milyon askeri personeli var. Çin Ordusu dünyanın en büyük askeri
gücü konumunda olmasına ve personel sayısı bakımından ABD’nin ordusundan
1,5 kat daha büyük olmasına rağmen, son zamanlarda asker sayısı konusunda
sıkıntı yaşıyor. Bu durumun sebebinin, Çin’de eskiden uygulanan “Tek Çocuk Politikası” olduğu düşünülüyor.
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Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) “Doğu, Batı, Kuzey, Güneyi” yönettiğini söyledi. Ancak Çin’in askeri sisteminin yolsuzluğu büyük bir sorun olmaya
devam ediyor. Çin ordusu ayrıca hazırlıksız durumda; ordunun son gerçek savaş
deneyimi 1979 Çin-Vietnam Savaşıydı.

Xi yönetimi, Tayvan’ı zorla almak istiyor olabilir. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rus askeri teçhizatının kalitesindeki sıkıntıların yanı sıra Çin’in ekipmanının
kalitesini de sorgulattı.
NÜKLEER SİLAHLAR

Nükleer silahların tüm bu hesaplamaları nasıl etkileyeceği belli değil. Çin, Doğu
Türkistan’da sonuncusu 1996’da olmak üzere beş yeraltı nükleer testi gerçekleştirdi. Altıncı bir tünelin kazıldığına dair kanıtlar, bir yeniden başlamaya işaret
ediyor.
Bölgeden davet edilen ihalelerde de bazı çarpıcı kanıtlar var. Nisan ayında, resmi
bir Çin tedarik web sitesi, “10 Radyasyon Dozu Alarmı”, “12 Koruyucu Giysi” ve
“Bir Yara Yeri Lekesi Dedektörü” için teklifleri davet etmişti.

Doğu Türkistan’da nükleer santral olmamasına rağmen, 2022’nin bölgede radyoaktivite izleme kapasitesini güçlendirmenin başlangıç yılı olduğu açıklandı.
Ekim 2020’de bölgede uydular yeni arazi tesviye faaliyeti tespit etti. 2021’de
büyük kamyonlar gelip gitti ve 2022’nin ilk yarısında altıncı tünelin güç altyapısı
yapıldı. Haziran ayında patlayıcı depolama tesisi tamamlandı.
Bu gelişmelerle birlikte çevrede artan radyasyon tespit edildi. Yakınlarda nükleer
füze fırlatmak için kullanılabilecek yeni bir yeraltı tesisi kuruldu.
TAYVAN BOĞAZI

Hitotsubashi Üniversitesi’nde Doğu Asya güvenliği üzerine çalışan bir profesör
olan Nobumasa Akiyama, “Muhtemelen Çin küçük nükleer silahlar kullanmakla
tehdit ederek ABD’nin Tayvan Boğazı’na müdahalesini caydırmak istiyor.” dedi.

Tayvan Boğazı’nda acil bir durum olursa, zaferde deniz kontrolü elbette kilit olacaktır. Sınırlı vuruş kabiliyetine sahip küçük nükleer silahlar, ABD uçak gemilerinin bölgeye girmesini engelleyebilir.
Rusya da Ukrayna’daki havaalanlarında ve nüfusun az olduğu bölgelerde küçük
nükleer silahları kullanma tehditlerinde bulundu.
Bu arada analizlere göre, Nevada Ulusal Güvenlik Bölgesi’ndeki U1a Kompleksi’nde ABD nükleer faaliyetlerini artıyor gibi görünüyor.

Başkan Joe Biden’in “Nükleersiz Bir Dünya” sözlerine rağmen, ABD 2021’de altı
adet nükleer test gerçekleştirdi. ABD, dünyanın nükleer savaş başlıklarının dörtte
birinden fazlasını elinde tutarak, Çin ve Rusya ile rekabet etmeye devam ediyor.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping,
Doğu Türkistan’ı Çinlileştirmeyi amaçlayan sözde “Xinjiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” politikasını hayata geçirmenin çok önemli “Tedbir” olduğunu
söyledi.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde
dün yer alan habere göre, 31 Temmuz
öğleden önce Doğu Türkistan’daki Çin
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sözde
Xinjiang hükümetinin organize etmesiyle “2022 Xinjiang Yahşi Yer, Xinjiang’a
Yardım Eden 19 Eyalet ve Doğrudan
Bağlı Bölgelerin Somut Olmayan Kültürel Mirası” başlıklı sergi, Urumçi Güzel
Sanat Sarayı’nda açıldı.
Sergiye Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu
Heping ve sözde “Xinjiang Parti Komitesi” Sekreteri Ma Xingrui, Xinjiang Hükümeti Kukla Başkanı Erkin Tuniyaz ve
Çin Propaganda Daire Başkanı Zhang
Chunlin gibi Komünist yetkililer katıldı.
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ÇİN’İN ÇİNLİLEŞTİRME POLİTİKALARI
ŞİDDETLENECEK
Sergide konuşan Hu Heping, Çin Komünist rejimin Doğu Türkistan’ı yönetme
planlarının tam ve uygun bir şekilde uygulanması, kaynakların iyi kullanılması,
genel verimliliği artırarak Çin kültür yoluyla Xinjiang'ı daha iyi beslemek Doğu
Türkistan’ı sözde daha müreffeh hale getirmek, tüm milletlerin kalplerini birleştirmek, kalkınmayı teşvik etmekten bahsederken, bunları gerçekleştirmede Çin
ulusunun ortak bilincini pekiştirme gereğini vurguladı.
Sergide konuşan kukla yetkili Erkin Tuniyaz “Yeni dönemde partinin Xinjiang’daki
yönetim önlemlerini tam olarak uygulamaya yönelik adımların atılmasıyla birlikte, Xinjiang’ı (Çin) kültür yoluyla besleme politikasıyla, halkın Çin kültürünü
tamamen benimsemesi ve Çin ulusunun
bir bütün topluluk olarak ortak bilincini
güçlendirmesi” gerektiği safsatasını öne
sürdü.
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Çin, Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım uygulamaların bir parçası
olarak Çinli yerleşimcileri bölgeye yerleştirmeye devam ediyor ve Doğu Türkistan
halkını çeşitli bahanelerle zorla çalıştırmak üzere Çin’e sürgüne gönderiyor. Çin,
2022 yıl içerisinde “Batı Bölgesi Gönüllüleri” adı altında 36.700 sözde üniversite
mezunu Çinliyi “Yeniden İşe Alım” için Doğu Türkistan ve Tibet’e yerleştirdi.
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Gazetesi’nin haberine göre, devlet kontrolündeki
Medya kuruluşları ve yerel sosyal medya, hükümete ait sosyal yardım ve insan
kaynakları kuruluşları, Çin’in “Köle İşçi Çalıştırma” politikası kapsamında sözde
“Kırsal İşgücünü İşe Yerleştirme” adı altında yoğun ve geniş çapta Çinli şirketlerin teşvikini yapıyor.
Çin halk ağında çıkan 2 Ağustos 2022 tarihli haberine göre, Çin Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde
Çin’in dört bir yanından Çinlileri Batı bölgesine (Doğu Türkistan’a) göndermek
için bir tören düzenlediğini açıkladı.
ÇİNLİLERE PRESTİJLİ YAŞAM VAAT EDİLİYOR

Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesi için toplanan 36.700 sözde genç gönüllü Çinlilerin, “Çin’in 2022 Batı Bölgesi Kalkındırma Planı” çerçevesinde Komünist Gençlik Birliği’nin “Üniversite Öğrencileri Hizmet Planı” adı altında merkezi hükümetin desteğiyle Doğu Türkistan’da yeni düzenlerinin kurulacağını belirtti.
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Bilgilere göre, Doğu Türkistan’a yerleştirilecek olan Çinli Komünist gençler,
Uygurlara yönelik uygulanan sistematik soykırımın bir parçası olarak “Kırsal Kesimlerde Çince Eğitim”, “Komünist İdeolojisi Aşılamak”, “Kalkınmaya
Hizmet Etmek”, “Sağlam Temel Oluşturmak”, “Kırsal Toplumu Yönetmek” ve
sözde “Xinjiang’a Hizmet Etmek” gibi görevleri üstlendiği ifade ediliyor.

Çin haber kaynaklarına göre bu yıl, Çin genelinde 2.300’den fazla üniversiteden 250.000’den fazla lisans ve yüksek lisans öğrencisi Çinli mezun oluyor.
Çoğu da Çin’in Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesini amaçlayan “Üniversite
Öğrencileri Hizmet Planı”na kaydolduğu öğrenildi.
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