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Çin’in Doğu Türkistan’daki insan-
lık dışı uygulamaları nedeniyle 
Soykırım Olimpiyatları küresel 
çapta boykot edilirken, Komünist 
Çinliler Pekin Kış Olimpiyat me-
şalesini yakan iki Uygur ile bütün 
dünyanın gözü önünde şov yaptı.
Çin rejiminin uluslararası toplum-
da dibe düşen imajını düzeltme-
ye yönelik göz boyama ve Doğu 
Türkistan’daki soykırım suçlarını 
örtbas etme planı tamda 5 Şubat 
Gulca Katliamının 25 yıl dönü-
müne denk gelen Pekin Kış Olim-
piyatları açılış töreniyle ortaya 
çıktı, Gulca Katliamı döneminde 
“Çin’e Üstün Hizmet Ödülü” alan 
Uygurlardan bazılarını özellik-
le seçerek, Olimpiyat meşalesini 
yakma ve teslim etme ritüellerin-

de kullanması uluslararası toplum 
tarafından şiddetle eleştirildi.
Çin medyası Tanrıdağ Ağı’na göre, 
Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uy-
gulamaları nedeniyle Soykırım Olim-
piyatlarına küresel çapta boykot tep-
kileri yükselirken Komünist yetkililerin 
Pekin Kış Olimpiyat meşalesini teslim 
etmek ve yakmak için özenle seçilmiş 
bazı profilleri ön plana çıkardı ve Pekin 
Soykırım Olimpiyatları’nın meşale rö-
lesine iki Uygur katıldı.
4 Şubat’taki 2022 Pekin Kış Olimpi-
yatları’nın açılış törenine uluslararası 
toplumdan 25 ülke lideri ve diğer ulus-
lararası kuruluşların temsilcileri olmak 
üzere toplam 32 kişi iştirak etti. Tören-
de soykırımla suçlanan Çin’in Olimpi-
yat meşale rölesini iki Uygur ve diğer 
etnik guruplardan kişilerin gerçekleş-
tirdiği dikkatlerden kaçmadı.
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Bilgilere göre, seçilen iki ki-
şiden biri 1997 yılında Doğu 
Türkistan’ın Gulca kasabasında 
meydana gelen katliamda sayı-
sız Uygur gencinin tutuklanıp 
öldürülmesinde büyük rol oyna-
yan ve Çin Komünist Partisi’ne 
gösterdiği sadak, üstün hizmet-
leri dolaysıyla ödüllendirilen 
Mehmet Ömer, diğerinin de 20 
yaşındaki Doğu Türkistanlı Uy-
gur atlet Dilnigar İlhamcan ol-
duğu aktarıldı.
Araştırmacı Adrian Zenz, Twitter hesa-
bından Çinli yetkililerin Doğu Türkis-
tan’daki sistematik soykırımı iki Uygur’a 
meşale vererek, örtbas etmeye çalıştığını 
paylaştı.

Dönemin mehelle muhtarı Mehmet Ömer, 
1997 Gulca Katliamından birkaç gün 
önce, Muhtarlığın avlusuna atılan hak-
sızlığa karşı kamuoyu oluşturulmasıyla 
ilgili çağrı broşürlerine rastladığını ve 
hemen köy kadrolarını toplayarak saba-
ha kadar bildirileri topladığı, daha sonra 
Uygurların yasal bir şekilde hükümete 
taleplerini göstermek için birbirini des-
teğe çağıran Uygurları erken tespit ve 
ihbarı nedeniyle 5 Şubat Gulca direnişi 
kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Sokaklara 
dökülen kim var kim yok terör ve bölücü-
lükle suçlanıp kurşuna dizilmişti.
Mehmet Ömer, Çin Komünist Partisi’ne 
bağlılığından ötürü aldığı birçok ödülün 
yanı sıra, geçen yıl Çin Komünist Parti-
si’nin en yüksek rütbesi olan ve sadece 
Çin’e özellikle sadık olanlara verilen “1 
Temmuz Nişanı” ödülü almıştı.
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Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı yüzyı-
lın en büyük insanlık suçunu işleyen Çin, bozulan 
imajını düzeltmek için Pekin Kış Olimpiyatları’nın 
meşalesini yakarken Olimpiyat “Bayrak Krizi”ne 
sahne oldu.
Kayakla atlama dalında müsabakalara katılmaya 
hak kazanan ilk Türk kayakçı Fatih Arda İpçioğ-
lu’nun kayaklarındaki “Uygur Bayrağı” detayı 
kriz yarattı. Türk Olimpiyat Heyeti, “Uygur Bay-
rağı ile Alakası Yok” dedi.
Uygurlara karşı yüzyılın en büyük insanlık suçu-
nu işleyen Çin, geçtiğimiz hafta 2022 Pekin Kış 
Olimpiyatları’nın meşalesini yakarken, 25 ülke 
Pekin’e baskı oluşturmak için büyük bir fırsat 
olabilecek boykot çağrılarına yine uymadı. Uy-
gurların ve yüzlerce kuruluşun boykot çağrıları-
na birçok batılı ülke icap ederken, Türk ve İslam 
dünyası yine kulaklarını tıkadı.

UYGUR BAYRAĞI POLEMİĞİ
Kayakçı Fatih Arda İpçioğlu elemeleri geçerek 
kayakla atlama dalında Pekin Kış Olimpiyatla-
rı’nda yarışmaya hak kazanan ilk Türk olarak 
tarihe geçti. Fatih Arda İpçioğlu’nun elemelerde 
kullandığı kayaklarda mavi zemin üstünde be-
yaz ay-yıldız bulunması, “Türk yarışmacı Doğu 
Türkistan bayrağı mı kullandı?” polemiği yarat-
tı.

“YARIŞMAYA TÜRK BAYRAĞI İLE KATILDIM”
Karar Gazetesi’nin Reuters’e dayandırdığı ha-
berine göre, gazeteciler Fatih Arda İpçioğlu’na 
“Politik bir duruş mu sergilediniz?” sorusunu 
yöneltti. Başarılı sporcu Fatih Arda İpçioğlu ise 
“Bu konuda konuşamam. Sadece Türk bayrağı 
ile ilgili konuşabilirim. Yarışmaya Türk bayrağı ile 
katıldım. Daha fazla cevap vermek istemiyorum” 
dedi.

“YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU”
Türk Olimpiyat Komitesi yetkilileri, durumun ta-
mamen bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu 
söyledi. Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakların-
da aynı ay-yıldızın olması ve kayakların da mavi 
olması sebebiyle bir “Yanlış Anlaşılma” olduğunu 
söyleyen Türk yetkililer, kesinlikle Uygur bayrağı 
kullanılmadığının altını çizdi. Yetkililer, “Karışıklı-
ğa izin vermemek için, sporcumuzun kayakların-
da bundan sonra ay-yıldız yerine olimpiyat komi-
temizin armasını kullanacağız” dedi.
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Uygur 
Türkleri ise, sporcumuz Fatih Arda İpçioğ-
lu’nun “Politik bir tavır takındığını ve Uygur 
Türklerine destek çıktığını” iddia ederek, sos-
yal medyada çokça paylaşımda bulunmuştu.
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Çin’in sözde “Terörle Mücadele” ekibi 
başkanı Zhao Keji, Çin’de düzenlenen il-
gili çalışma konferansında Doğu Türkis-
tan üzerinden Çin’e yönelik engellemele-
re kararlılıkla karşı çıkacağını söyledi.
Çin’in organ yayını Halk Ağı’na göre 
sözde “Terörle Mücadele” ekibi başka-
nı Zhao Keji, yakın tarihte gerçekleşen 
“Terörle Mücadele” ekibi yönetim kurulu 
toplantısı ve telekonferans yöntemiyle 
düzenlenen “Ulusal Terörizme Karşı Bir-
lik Saf Çalışması” toplantısında özellikle 
Doğu Türkistan meselesinden bahsetti. 
Batı’nın Çin’i Doğu Türkistan üzerinden 
zayıflatmaya yönelik “Suikast” düzenle-
diği ve ülkesinin buna kararlılıkla karşı 
duracağının altını çizdi.
Toplantıda Zhao Keji, ülke içi şiddet ve te-
rör olaylarına sert önlemlerle anında son 
verilmesi ve önlenmesi, aşırıcı ve radikal 
terör tehdidinin kalıcı olarak yok edilmesi 
gerektiği vurgusu yaparken, Çin’in yurt dı-

şındaki lobi faaliyetlerinde de güçlü adım-
ların atılmasının yanı sıra Çinli uluslara-
rası kuruluşların ulusal güvenlik ve ülke 
çıkarlarını koruma kabiliyetini artırmaya 
yönelik söylemleri dikkatlerden kaçmadı.

“ÇİN KARŞITI SINIR DIŞI OPERASYON-
LARA KARŞI DURMALIYIZ”
Ayrıca Çin’deki aşırılığı çözmekle birlikte 
yurtdışındaki Çin karşıtı hareketlere karşı 
koymayı, bu tarz girişimleri önlemeyi güç-
lendirme ihtiyacını vurguladı.

2000’li yıllardan bu yana, rejimin 
halka yönelik devlet terörü politika-
sı sürdürmesine karşı protesto eden 
Uygurları, yani tüm Doğu Türkistan-
lıları uluslararası topluma terörist, 
aşırı dinci ve radikal toplum olarak 
göstermeye çalışıyor. Aynı zaman-
da Doğu Türkistan’da sözde “Terörle 
Mücadele” adı altında keyfi tutukla-
ma yürüterek topyekûn imha politi-
kası sürdürüyor.
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Gözlemciler, Zhao Keji’nin toplantıdaki 
açıklamalarının aslında Çin rejiminin söz-
de “Terörle Mücadele” bahanesiyle Doğu 
Türkistan halkını katletmeye yönelik kara 
niyetinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ CEZA KAMP-
LARI
Öte yandan Çin’in Doğu Türkistan’da, 
“Aşırıcılıkla Mücadele” bahanesiyle Uy-
gur Türkleri başta olmak üzere Kazak, 
Kırgız, Tatar ve Özbekler gibi Müslü-
man topluma ait insanları sözde “Mes-
leki Eğitim Merkezi” adını verdiği ceza 
kamplarında ağır işkence, kısırlaştırma, 
tıbbi deneyler ve canlı organ deposu, 
toplu tecavüz ve fuhşa zorlama vs. in-
sanlık dışı uygulamalarla soykırım suçu 
işliyor.
ABD başta bazı Avrupa ülkeleri de-
mokrasi, insan haklarını öne sürüyor 
ve Çin’in sistematik soykırım, insanlı-
ğa suç işlediğini belirterek, çok sayıda 
soykırım suçlusu yetkiliye ve 2022’nin 
en önemli etkinliklerinden olan Olimpi-
yat oyunlarına karşı yaptırımlar getirdi.

KAMPLARDA 8 MİLYON İNSAN TUTSAK
BM verilerine göre, en az 2 milyon (4 yıl-
dır hiç revize edilmedi) kamp tanıkları ve 
Çin verilerine göre 2016’dan beri 8 mil-
yona yakın Uygur Türkünün rızası dışın-
da dönüşümlü olarak zorla tutulduğunu 
gösteriyor. Ancak işgalci Çin yönetimi, 
bölgede kaç kamp bulunduğuna dair bil-
gileri gizlerken uluslararası kuruluşlar 
1400’ün üzerinde kamp bulunduğunu 
savunuyor.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kamp-
ların incelemeye açılması çağrılarını yine-
lerken Çin, kendi belirlediği birkaç kam-
pın az sayıda yabancı diplomat ve basın 
mensubu tarafından kısmen görülmesine 
izin vermiş gibi yapıyor. BM yetkililerinin 
doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede 
serbestçe inceleme yapma talebini sürekli 
olarak geri çevrilmişti.
Küresel baskılar sonucu Doğu Türkis-
tan’daki Çin yanlısı Komünist yöneticiler, 
2019’un sonunda güya “Kamplardaki tüm 
öğrencilerin mezun olduğunu, kalanların 
ise kendi rızasıyla serbest sürekli eğitim 
programlarına devam edeceğini” bildir-
mişti.
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Hollandalı bir gazeteci Pekin 
Kış Olimpiyatları’nın canlı yayın 
sırasında Çin güvenlik güçleri 
tarafından engellenmesi ve böl-
geden uzaklaştırılması, dünya 
gündemine oturdu. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi (IOC) konuy-
la ilgili açıklama yapmak zorun-
da kaldı.
Hollanda ulusal kanalı NOS’un 
Pekin muhabiri Sjoerd Den Da-
as'ın, Pekin Kış Olimpiyatları’nın 
açılış törenini sunduğu sırada 
Çin güvenlik güçleri tarafından 
dışarı atıldığı o an canlı yayında 
gerçekleşti.

Olayın ardından internette hızla yayılan 
video görüntülerine küresel çapta tepkiler

yağmaya başladı. Uluslararası Olimpi-
yat Komitesi (IOC) ertesi gün olayla ilgili 
yaptığı açıklamasında “Eşi Benzerine Az 
Rastlanır Talihsizlik” değerlendirmesinde 
bulundu.
Çin propaganda ajansı Global Times’ın 
haberinde ise, yabancı muhabir ve opera-
törün geçici yönetim bölgesini ihlal etme-
si, kimliğine dair herhangi bir kanıt sun-
maması nedeniyle güvenlik görevlilerinin 
müdahalesiyle karşı karşıya kaldığını ve 
nihayetinde dışarı atmasında haklı olduğu 
savunuluyor.

KİMSE GÖRÜŞLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE 
EDEMİYOR
Çin rejimi ve Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi, olimpiyatlar sırasında yabancı gaze-
tecilerin ifade özgürlüğünü garanti etme 
sözü vermesine rağmen kimse buna itimat 
etmiyor. Zira uluslararası toplum hala ya-
bancı gazetecilerin Çin’de özgürce çalışıp 
çalışamayacakları konusunda endişeli.
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         Öte yandan gazetecilerin 
Pekin Olimpiyatları’nda altın 
madalya kazanan Alman kı-
zak yarışçısı Natalie Geisen-
berger, Çin’deki insan hakları 
ihlalleriyle ilgili soruya kar-
şılık “Ülkeme döndüğümde 
söyleyeceğim birkaç şey daha 
olabilir, ancak burada hiç bir 
şey söylemeyeceğim” ifade-
lerini kullanarak, Soykırım 
Olimpiyatlarına katılan spor-
cuların özgürce görüşlerini 
ifade etmesine engel bir du-
rumun söz konusu olduğunu, 
oysa Çin’in uluslararası top-
lum önünde verdiği vatların 
tamamının göz boyamadan 
ibaret olduğunu bir kez daha 
gözler önüne serdi.

12 ÜLKE SOYKIRIM OLİMPİYATLA-
RINI BOYKOT ETTİ
Bilindiği üzere 4 Şubat’ta başlayan 
Pekin Olimpiyatları’na karşı ABD, 
Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, 
İskoçya, Kosova, İsviçre, Danimarka, 
Japonya, Almanya ve Yeni Zelanda 
doğrudan veya dolaylı bir şekilde 
Çin’in Uygur ve diğer Müslümanlara 
yönelik işlediği insanlık dışı soykırım 
politikası nedeniyle boykot kararını 
açıklamıştı.
Aralarında 11 İslam ülkesi ve 5 Türk 
cumhuriyetlerinin de olduğu 25 ülke 
lideri, Çin’in olimpiyat açılışına katı-
lım davetine icap ederek Pekin’e gitti. 
Sadece BM Genel Sekreteri António 
Guterres ise ikili görüşmelerde, rejim 
yöneticilerinden Doğu Türkistan’a 
erişim izni istedi.
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Doğu Türkistan asıllı Uygur Bilim 
İnsanı Dr. Abduhelil Abdurehim, 
yüksek eğitimini Japonya’da ta-
mamladıktan sonra 2010 yılında 
memleketine geri döndü. Hayatı 
boyunca siyasi olaylardan uzak 
kalan ve Çin karşıtı hiçbir suç iş-
lemediğine emin olan ve memleke-
tinde faydalı hizmet etme amacıy-
la Doğu Türkistan’a dönen Bilim 
İnsanı Dr. Abduhelil Abdurehim, 
11 yıl boyunca sorunsuz bilim-
sel çalışmalarına devam ederken, 
Aralık 2021’de yurt dışında eğitim 
görmesi sebebiyle “Bölücülükle” 
suçlanarak tutuklandığı ve Urum-
çi’de hapse atıldığı öğrenildi.

Amerikan merkezli Özgür Asya Rad-
yosuna göre, Dr. Abduhelil Abdure-
him’in kardeşi Abdusami, ağabeyinin 
1998’den 2010’a kadar Japonya’da 
12 yıl bilim tahsil ettiği ve çalıştıktan 
sonra, hayatının geri kalanını vata-
nında geçirmeye karar verdiğini ve 
2009’da eve dönmesi planlanıyor-
ken 5 Temmuz Urumçi olayları patlak 
verdiği, ardından yaşanan gerginlik-
ler nedeniyle seyahatini bir yıl erte-
lediği ve 2010’da Doğu Türkistan’a 
döndüğünü bildirdi.
Bilgilere göre, mesleki dil bilgisi-
ne göre uygun bir iş bulamayan 
Abduhelil, Urumçi’deki bir elektrik 
santralinde bilgisayar hizmetlerin-
den sorumlu olarak işe girdiği ve 
2018’de Harambag şirketinde bil-
gisayar uzmanı olarak işe başladı-
ğı ifade ediliyor.
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      ÖNE ÇIKAN UYGUR AYDINLARI YOK EDİLİYOR!
Abduhelil Abdurehim’in çalışkan ve hizmete bağlı yaşam tarzı 
onu 10 yıl boyunca siyasi kargaşadan uzak tutsa da 2022’nin 
ilk aylarında Uygur kimliği ve sosyal bilimlerdeki entelektüel 
birikimi yüzünden onun tutsak meslektaşları, sınıf arkadaşları 
ile birlikte aynı kaderi paylaşmaya mahkûm oluyor.
Bilim İnsanının Urumçi Galibiyet Polis Karakolu ekiplerince 
gözaltına alındığı, Dr. Abduhelil Abdurehim hakkında “Bölü-
cülük” iddiasıyla tutuklu yargılanmasına hükmedildiği ve ce-
zaevine sevk edildiği aktarıldı.
Gözlemciler, ‘’Çin, din adamlarını yok ettikten sonra akade-
misyen, iş adamları ve öne çıkan kim varsa hepsini keyfi suç-
lamayla tutuklayıp hapse attı. Böylece dini inancından, milli 
değerlerinden ve kültür medeniyetinden uzaklaştırılan Doğu 
Türkistan toplumunu hiç çaba sarf etmeden Çinlileştirmeyi 
planlıyor.’’ diye kaydetti.
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Doğu Türkistan’da soykırım yapan Çin rejimi, Pekin Kış Olimpi-
yatları’na karşı sesleri kısmaya çalışıyor.


