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Doğu Türkistan’da 5 Temmuz 2009’da 
gerçekleşen Urumçi Katliamının 13. yıl dö-
nümünde şehitleri anmak ve Çin’in Doğu 
Türkistan’da uygulamakta olduğu soykırı-
mın durdurulması için çağrıda bulunmak 
amacıyla, Doğu Türkistan Sivil Toplum Ku-
ruluşları Birliği öncülüğünde “Soykırıma 
Sessiz Kalma” temalı basın açıklaması ve 
protesto gösterisi düzenlendi.
Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde 
gerçekleşen Protestoda 5 Temmuz’da kat-
ledilen hanım kardeşlerimizin kanlı kefe-
nini üzerinde taşıyan kız öğrenciler, alana 
elleri zincirli bir şekilde getirilerek vahşeti 
canlandırdı.
Akabinde Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği Başkanı sayın Hidayetullah 
Oğuzhan Basın açıklama metnini okudu.

“SOYKIRIM BİRAN ÖNCE DURDURUL-
MALI”
Basın açıklamasının ardından Doğu Tür-
kistan Ulemalar Birliği Başkan Vekili sayın 
Mahmutcan Damollam İslam  dünyasına 
seslenerek, 73 yıldır Çin’in hiç bitmek bil-

meyen din düşmanlığı politikası ve bunun 
bir göstergesi olarak, 13 yıl önce Urumçi’de 
Uygur Müslümanlara yönelik katliam ger-
çekleştirildiğini, sayısız şehit ve tutuklan-
malar yaşandığını, Uygurların hala bu acıyı 
içinde hissettiğini, İslam dünyasının Müslü-
man kardeşlerine yapılan zulme karşı sessiz 
kalmaması gerektiğini dile getirdi.
Akabinde, Doğu Türkistan İnsan Hakla-
rı İzleme Derneği Başkanı sayın Nurmu-
hammet Türkistan-i İngilizce konuşan top-
luma seslenerek, Çin’in Uygurlara yönelik 
sistematik soykırım uyguladığını söyledi.
Daha sonra, Yesevi Alperenler Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı sayın Kür-
şat Mican, yaptığı konuşmasında Doğu Tür-
kistan’daki soykırımın uluslararası medya 
kuruluşlarınca görmezden gelindiğini, oysa 
bölgede Çin rejiminin masum Uygurları sis-
tematik bir şekilde katlettiğini, soykırımın 
bir an önce durdurulması için uluslararası 
toplum başta tüm STK’lar ve insan hakla-
rı savunucu kuruluşların harekete geçmesi 
gerektiğini ifade etti.
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URUMÇİ KATLİAMI DÜNYA ÇAPINDA 
PROTESTO EDİLDİ
Ayrıca yıllardır Doğu Türkistan davası 
için hassasiyet gösteren Malezya Müs-
lüman Gençlik Hareketi (ABIM), Wadah 
ve “Uygurlar için Malezyalılar” Hareketi 
gibi 50’den fazla kuruluşla iş birliği için-
de Malezya'da bir protesto düzenlendi.
5 Temmuz Urumçi Katliamının 13. yıl-
dönümü. Malezya’daki Çin Büyükelçiliği 
önünde gerçekleştirilen gösteride, Ma-
lezyalı Müslümanların Doğu Türkistan 
bayrağını dalgalandırdıkları, Çin rejimi-
ne Doğu Türkistan’daki soykırıma son 
vermesi ve toplama kamplarını kapat-
ması çağrısında bulundukları aktarıldı.
Aynı gün, Londra’daki Çin Konsolosluğu 
önünde, “Uygurlar İçin Ayağa Kalk” Ha-
reketinin İngiltere’deki yüzü aşkın Müslü-

man örgütle iş birliği içinde düzenlediği 
bir basın toplantısı ve canlı sanat göste-
risinde yapılan açıklamada, Çin rejimine 
Doğu Türkistan’daki soykırımı sona er-
dirmeye, toplama kamplarını kapatmaya 
ve tüm insan haklarına saygı gösterme-
ye çağrı yapıldı.
Göstericiler, Çin'in Doğu Türkistan hal-
kına yönelik kanlı baskısını gösteren ve 
Çin’in sahte protestolarını simgeleyen 
bir sanat eseri de çizdi.
Öte yandan İsveç’te yaşayan Uygur 
Toplumu İsveç Uygur Maarif cemiyeti 
organize etmesiyle 5 Temmuz Urumçi 
Katliamını protesto etmek için toplanır-
ken, aynı gün Norveç’in Oslo kentinde 
de Norveç Uygur Komitesi öncülüğün-
de Urumçi Katliamının 13. yıldönümü 
münasebetiyle gösteriler düzenlendi.
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30 Haziran’da, Taklamakan Çölü’nü geçen 
üçüncü karayolu S254 üzerindeki Lop-
nur-Çerçen Karayolunda trafik başladı. 
Çin rejimi ise yolun “Halka Kolaylık” ama-
cıyla inşa edildiğini iddia ederken, Doğu 
Türkistan’daki çeşitli kaynakları Çin’e ta-
şımak ve Çinli yerleşimcilerin ulaşım prob-
lemini çözmek için olduğu gerçeğini gizli-
yor.
Çin rejiminin son yıllarda Doğu Türkis-
tan’ı tamamen Çinlileştirmek için Doğu 
Türkistan’da hava yolu, demiryolu ve oto 
yollarına büyük yatırımlar yaparak birbi-
rine bağlıyor, her şey yerleşimci Çinlilerin 
yaşam koşulunu iyileştirmeyi amaçlarken, 
öte yandan da tüm ulaşım projeleri talan 
edilen doğal kaynakların Çin illerine kaçı-
rılması için de kullanılıyor.
Çin Halk Ağı’na göre, Taklamakan Çölü’n-
den geçen S254 hattındaki Lopnur-Çerçen 
Karayolunda trafik 30 Haziran’da başladı. 
Toplam uzunluğu 334 km ve çöl yolu bö-
lümü yaklaşık 307 km olan Lopnur-Çerçen 
Karayolu, Çin hükümetinin sözde “13. Beş 
Yıllık Plan” dönemine ait Doğu Türkistan’ı 

Çin’e bağlayan otoyol ağının bir parçası 
olduğu aktarıldı.
Çince kaynaklara göre, Lopnur-Çerçen 
Otoyolu Çerçen Şehri ile Korla Şehri 
arasındaki mesafeyi 350 km azaltacak 
ve seyahat süresini 12 saatten altı saate 
indirecek.
Çin raporlarına göre, Lopnur-Çerçen Ka-
rayolu, Tarım Havzası’nın zengin petrol ve 
gaz jeolojik kuşağından geçiyor. Gelecek-
te petrol ve gaz arama, geliştirme ve nak-
liye için güçlü destek sağlayacak alt yapı 
projelerinden biri olarak kaydediliyor.
Gözlemciler, Doğu Türkistan’ın ye-
raltı ve yerüstü kaynaklarının işgalci 
Çin rejimi tarafından sömürüldüğünü, 
Çin vilayetlerine her gün milyonlarca 
ton doğal kaynağın taşındığını, Doğu 
Türkistan halkının ise kendi kullanı-
mına asla izin verilmediğini, bu kadar 
zenginlik içerisinde Uygurların “Yok-
sulluktan Kurtarma” yalanıyla köle-
leştirildiğini söyledi.
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Bilindiği üzere Çin Doğu Türkistan halkına 
karşı yapılan soykırımın bir parçası olarak, 
insanları köle gibi “Zorla Çalıştırma” siya-
seti izliyor. Bazı ülke hükümetleri Çin ile 
olan hesaplaşması kapsamında yaptırım-
lar uygularken, insan hakları savunucu ku-
ruluşlar da giderek artan soykırıma karşı 
seslerini yükseltiyor.
Bu minvalde özellikle ABD hükümeti, 21 Hazi-
ran’da “Uygur Zorunlu Çalışmayı Önleme Ya-
sası”nı uygulamaya başladı. Derinden rahat-
sız olan Çin rejimi ise, uluslararası toplumun 
suçlamalarını yalanlamak, köle işçi çalıştırma 
suçunu örtbas etmek için sözde uluslararası 
uzmanları organize ederek, sahte ve karala-
ma propagandasını yoğunlaştırdı.
Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 30 Ha-
ziran Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang 
Üniversitesi”nin ev sahipliğinde ve Çin İn-
san Hakları Geliştirme Derneği’nin öncülü-
ğünde çevrimiçi bir konferans düzenlendi.
Sözde “Xinjiang’da İşgücünün Korunması ve 
Tüm Etnik Gruplar İçin Daha İyi Yaşam” konu-

lu konferansta, Komünist yetkililer, Doğu Tür-
kistan’daki işçilerin özgür bir ortamda çalış-
malarını sağladıklarını iddia ederek, uluslara-
rası toplumun gözünü boyamaya çalıştı.

BU KEZ SÖZDE “UZMANLARI” KONUŞ-
TURDU
Konferansta işgalci Çin rejiminin mevcut 
Doğu Türkistan politikası savunulurken, Batılı 
ülkelerin Doğu Türkistan hakkında yanlış bil-
gi yaydığı ve yalan üzerine Çin’in gelişmesini 
baltalamaya çalıştığı vurgulandı.
Ayrıca, konferansta Brezilya, Pakistan ve Ka-
merun’dan bazı sözde uzmanlar da Çin yanlı-
sı konuşmalar yaptı.
Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan’daki sistematik asimilasyon politikala-
rı uluslararası toplum tarafından soykırım 
olarak şiddetle kınandığını, ABD hükü-
metinin Uygurların zorla çalıştırılmasını 
ve Çin’in kölelik sistemini çökertmek için 
kanun çıkardığını, buna karşı Çin’in kan-
dırmaca propagandalarının da arttığını, 
böylece zulmü örtmeye çalışacağını kay-
detti.
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               Çin, bu yıl başlangıçtan bu yana Doğu Türkistan’dan köle işçilik 
ürünleri ve hammadde olmak üzere 100 milyon tondan fazla malı Çin illerine 
kaçırdı.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 28 Haziran 2022 tarihli habe-
re göre, yerel saat 11.00’de Urumçi Batı Tren İstasyonu’ndan 2.310 ton mısır, 
kimyasal gübre ve diğer mallarla dolu bir tren Çin’in Sichuan Eyaletindeki Lis-
han Kuzey Tren İstasyonu’na doğru yola çıktı.
Çin Demiryolu Şirketine ait Xinjiang Demiryolu Urumqi Şubesi Nakliye De-
partmanı Müdür Yardımcısı Li Xing, konuşması sırasında yılın başından bu 
yana Doğu Türkistan’daki demiryolları ulaşımı kullanılarak, yağmalanan kay-
nakların 100 milyon tondan fazla olduğunu açık ediyor. Resmi kaynaklar Çin 
illerine yapılan sevkiyatların geçen yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında 
arttığını gösteriyor.
Bilgilere göre, 16 Haziran’da Taklamakan Çölü’nü kuşatan Hotan-Çarkılık De-
miryolunun hizmete açılmasıyla Doğu Türkistan demiryolunun işletme mesafesi 
9091.1 km’ye ulaştığı ve şu anda Çin rejiminin, Doğu Türkistan’ı Çine bağlamak 
için Lanzhou-Xinjiang Yüksek Hızlı Demiryolu ve aynı zamanda Lanzhou-Xin-
jiang Otoyolu, kuzeyde ise Linhe-Kumul Demiryolu ve doğuda Golmud-Kor-
la Demiryolu’nu bölge kaynaklarını Çin’e kaçırmak için kullanıyor. Rejim bu 
hatlarıyla Doğu Türkistan’dan Çin’e gidecek bir ana yol, iki ek yol oluşturmuş 
durumda.
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BÜYÜK BÜTÇELERLE GÜÇLÜ DESTEK VERDİ
Tanrıdağı’nın güneyi ve kuzeyinden geçen demiryolu hattı, Doğu Türkistan’ın 
kömür, metal cevheri, tahıl ve kimyasal gübre gibi malların Çin’e taşınmasına 
büyük bütçelerle güçlü destek verdi.
Xinjiang Demiryolu Şubesi 2021 yılında Doğu Türkistan’daki 33 merkezi iş-
letme ve iştirakçılarıyla stratejik iş birliği anlaşması imzaladığı, anlaşma kap-
samında bölge kaynaklarını %7,1’lik bir artışla yıllık 153,45 milyon ton malın 
Çin’e transfer edildiği öğrenildi.
Daha önceki veriler işgalci Çin’in Doğu Türkistan’dan kömür, metal cevheri ve 
pamuk ürünleri olmak üzere her gün 10.000 vagonla mal kaçırdığını doğru-
larken, Çin’in Doğu Türkistan kaynaklarını Çin illerine taşıma çabalarını hız-
landırdığını gözler önüne seriyor.
Son zamanlarda Çin’in “Sıfır Covid” politikası kapsamında alınan katı önlem-
ler ve köle işçi çalıştırma gerekçesiyle, uluslararası toplumun Çin’deki ticarete 
ambargo koyması ve Çin eyaletlerinde art arda yaşanan doğal felaketler gibi 
etkenler nedeniyle Çin ekonomisinde yavaşlama yaşandı. Küresel tedarik zin-
cirinde kırılmalar yaşandı. Çin rejimi ise ihtiyaçlarını karşılamak ve küresel 
taleplere cevap vermek için Doğu Türkistan kaynaklarını büyük miktarlarda 
talan ediyor.
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Xiaoguan olayları sonrası meydana gelen 
5 Temmuz Urumçi Katliamının 13. yıl dönü-
münde dünyanın dört bir yanında yaşayan 
Uygurlar Çin’i protesto ederken, Pekin’den 
Doğu Türkistan’a üst düzey Çinli yetkililer 
gönderildiği öğrenildi.
Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, Çin Ko-
münist Partisi (ÇKP) Siyasi Bürosu Daimî Ko-
mitesi Üyesi ve Çin Merkez Disiplin Teftiş Ku-
rulu Yetkilisi Zhao Leji, 28 Haziran-1 Temmuz 
tarihleri arasında Doğu Türkistan’da sözde 
“Denetim” gerçekleştirdiği ve merkezi hükü-
metin “Xinjiang” politikasına vurgu yaptığı 
belirtildi.

SİSTEMATİK SOYKIRIM POLİTİKASINI 
GÜÇLENDİRECEK
Haberde Zhao Leji, sözde denetimi sırasında 
Doğu Türkistan’ın Urumçi, Hotan ve Kaşgar’ı 
gezerken, bölgedeki Bingtuan karargâhları-
nı (Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu) özel 
olarak ziyaret ettiği öne sürülüyor. Ziyare-
tinde merkezi hükümetin Doğu Türkistan’da 
yürüttüğü devlet terörü politikasının daha 
da yoğunlaştırılması, sözde “Xinjiang'ı (Çin) 
Kültür Yoluyla Besleme”, Sözde “Hukukun 

Üstünlüğünü Sağlama” ve “Çin Ulusal Bilin-
cini Pekiştirme”nin yanı sıra siyasi kontrolü 
güçlendirerek, Çin komünist Partisi’nin 20. 
Kongresi için güvenilir siyasi ortamın hazır-
lanması doğrultusunda bir dizi direktifler ver-
diği aktarıldı.
Çin, Doğu Türkistan’da işlediği soykırım suç-
ları nedeniyle uluslararası toplum tarafından 
güçlü baskı ve bazı yaptırımlarla karşı karşı-
ya kalmasına rağmen, tüm söylem ve eylem-
lerinde Doğu Türkistan’da kararlılıkla devlet 
terörü politikası izleyeceğini ortaya koyuyor. 
Ayrıca da 5 Temmuz Urumçi Katliamı gibi 
mazlum Müslümanlar için kara bir günün ari-
fesinde, Doğu Türkistan’a üst düzey Çinli yet-
kilinin gönderilmesi Çin’in bölgedeki zulmünü 
arttırma niyetini yansıtıyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’da 
gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle ulus-
lararası toplum tarafından eleştirilmesine 
ve kınanmasına rağmen, Doğu Türkistan 
halkına zulmetmeye ve Çin kültürünü da-
yatarak, asimile etmeye ve insanlık suçu 
işlemeye devam ettiğini kaydetti.
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Çin’in Doğu Türkistan halkına yönelik siste-
matik soykırım uygulamaları, bazı ülke hükü-
metleri ve insan hakları savunucu STK’ların 
şiddetli eleştirileriyle uluslararası toplumun 
gündeminde. Bu süreçte az sayıda Batı ve Av-
rupa ülkeleri Çin’e karşı yaptırımlar geliştirdi. 
En son ABD’nin “Uygur Zorunlu Çalıştırma-
yı Önleme Yasası” resmi uygulamaya konul-
masıyla Çin rejimi, zorla çalıştırma konusuna 
ilişkin yalan ve çarpıtıcı bilgiler içeren sözde 
raporlar hazırlayarak uluslararası toplumu al-
datmaya, işlediği suçları inkâr etmeye ve giz-
lemeye çalışıyor.
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Üniversi-
tesi”nin resmî web sitesinde 4 Temmuz 2022 
tarihli, “Xinjiang’daki Tüm Milletlerden İnsan-
ların En İyi Koşullarda Çalıştığının Delilli Be-
yanı” başlıklı raporunun Çince ve İngilizce ver-
siyonlarını yayımladı.
Rapor, Doğu Türkistan’daki köle işçilik siste-
mini ve Uygurların zorla çalıştırılmasını tama-
men yalanlıyor ve tümden inkâr ediyor.

YALAN RAPORU, HER YERE YAYMAYI DÜ-
ŞÜNÜYOR
Sözde araştırma ekibinin yaklaşık bir yıldır üz-

erinde çalıştığı, Doğu Türkistan’daki 14 ilçe ve 
şehirde, insanların çalışma ortamı incelenme-
si sonucu tamamlandığı iddia edilen raporda, 
Doğu Türkistan halkının istihdamının tama-
men gönüllülük esasına dayalı olduğu ve rejim 
yetkililerinin Doğu Türkistan halkını “Yoksul-
luktan Kurtarma” Yalanıyla “Yerel İstihdam”, 
“Düzenli İşe Yerleştirme” ve “Şehir Dışı İstih-
dam” gibi uluslararası medya kuruluşlarınca 
ayyuka çıkmış bir dizi politikalar izledikleri 
öne sürülerek, bölgedeki köle işçi çalıştırma 
sistemi meşru gösterilmeye çalışılıyor.
Sözde “Xinjiang Üniversitesi” Rektör Yardımcı-
sı ve bu yalan raporun yazarlarından biri olan 
Komünist Parti Üyesi Zulhayat İsmail şunları 
söyledi: “Raporumuzu uluslararası topluma, 
tüm araştırma merkezlerine ve önde gelen bil-
ginlere sunmayı amaçlıyoruz.”
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
terör politikasının soykırım suçu olarak 
tanımlandığı ve Doğu Türkistan’daki köle-
lik sisteminin çökertilmesi için yasa uygu-
landığı bir dönemde, Çin rejiminin suçları-
nı örtbas etmek için yalan propagandasını 
yoğunlaştırdığını, ancak mevcut durumda 
Çin ne yaparsa yapsın uluslararası toplu-
mu kandıramayacağını söyledi.
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Bundan 13 yıl önce 5 Temmuz günü faşist Çin, Uurmçi’de zulme 
karşı ayağa kalkan Doğu Türkistan halkını kanlı bir şekilde bastır-
mıştır.


