
1

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
07 - 13 Mart 2022

Çin yönetiminin zulmü altındaki Doğu Tür-
kistanlı kadınların sesi olmak için, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye gene-
linde Doğu Türkistanlı kadınların yaşadık-
larına dikkati çekmek için “Mavi Yürüyüş” 
düzenlendi.

Genç İHH, Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği ve 
Doğu Türkistan Nuzugum Kül-
tür ve Aile Derneği, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Çin 
yönetiminin Doğu Türkistanlı 
kadınlara yönelik işlediği zu-
lümleri protesto etmek için 61 
ilde yürüyüş düzenledi.

“DOĞU TÜRKİSTANLI KADINLARA SES 
VERİN”
İstanbul’daki eylem, Fatih Camii’nden Sa-
raçhane Parkı’na kadar yapılan yürüyüşle 
başladı.

Yürüyüşün varış noktasında ise or-
tak basın açıklaması yapıldı. “Doğu 
Türkistanlı Kadınlara Ses Verin!” 
başlığıyla düzenlenen basın açık-
lamasını Doğu Türkistan Nuzugum 
Kültür ve Aile Derneği Başkanı sa-
yın Münevver Özuygur Hanım yaptı.
“HAK İHLALLERİ SON BULMALI”
Açıklamada, “Doğu Türkistan bölgesinde 
illegal yollarla kurulan toplama kampla-
rında kadınlığı, anneliği ve en başta in-
sanlığı gasp eden bu işgali kınıyoruz. Gü-
nümüzde Doğu Türkistan’da olduğu gibi 
kadınlar savaşların en çok kaybeden cep-
hesi olmuştur. Suriye, Yemen, Libya, Fi-
listin ve Mısır’da çatışma ortasında kalan 
kadınların uluslararası sözleşmelerdeki 
haklarının ihlal edildiğine dikkat çekmek 
ve bu ihlallerin son bulması için kanun-
ların icra edilmesi gerekliliğini belirtmek 
için buradayız” ifadeleri kullanıldı.
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“KAMPLARDA BİRÇOK ZULÜM YAŞA-
NIYOR”
Açıklamada ayrıca, “Sadece Doğu Tür-
kistan’ın Hoten bölgesinde 15 bin kadı-
nın tutulduğu bir kamp olması çok sayıda 
kadının sesi olmamız gerektiği gerçeğini 
bir kez daha göstermektedir. Kamplarda; 
haksız ve keyfi tutuklama, hapsedilme, iş-
kence ve toplu tecavüz, zorunlu kürtaj ve 
kısırlaştırma uygulaması, dini anlam ifade 
eden isimlerin değiştirilmesi, “Aile Olmak 
Projesi” adı altında ev içine Çinli erkeği 
zorla sokma, aile parçalanması ve çocuk-
ların annelerden alınması ile kültürel ve 
inanca dair faaliyetlerin tamamen yasak-
lanması gibi pek çok hak ihlali ve zulüm 
yaşanıyor.” ifadelerine yer verildi.

“BM, ÇİN’İ DURDURMAKLA SORUMLU”
Açıklamada son olarak, “Çin’in hak ihlal-
leri, uluslararası hukuka göre soykırım ve 
insanlığa karşı suçlar kategorisinde olan 
suçlardır. Çin, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi Üyesidir ve Birleşmiş Millet-
ler bünyesindeki çok sayıda insan hakları 
sözleşmesine taraftır. BM ve BM üyesi tüm 
devletler Çin’in yapmış olduğu bu suçları 
durdurmakla sorumludur.” denildi.

“ÇİN YÖNETİMİ SOYKIRIM VE ASİMİ-
LASYON YÜRÜTÜYOR”
Yeniden Refah Partisi İstanbul Kadın Kol-
ları Başkanı sayın Setenay Kanar Hanım,

Doğu Türkistan’daki zulümlerin 70 yılı aş-
kın süredir devam ettiğini belirtti. Kanar, 
“Doğu Türkistan’da 30 milyon insan Müs-
lüman oldukları için Çin tarafından zulme 
uğruyor. Çin, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı 
dahi gözetmeden sistematik asimilasyon 
ve soykırım faaliyeti yürütüyor.” dedi.

“ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HAREKE-
TE GEÇMELİ”
HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üye-
si sayın Meryem KİRAZ Hanım da ulusla-
rarası örgütlerin zulümler karşısında çifte 
standart uygulamaması ve harekete ge-
çerek yaptırımlar uygulaması gerektiğini 
belirtti.
Tesettür Seferberliği Platformu Başka-
nı sayın Mürvet Cengiz Hanım ise, “Çin, 
Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur hal-
kına karşı baskı, tecrit, işkence, zulüm, 
katletme, aile ve özel yaşantıdan mahrum 
bırakma, dini ve kültürel haklarını ellerin-
den alarak asimile etmeye çalışmak gibi 
sayısız suç işliyor. Sistematik bir soykırım 
yapıyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca İstanbul dışında Kahramanma-
raş, Bartın, Trabzon, Karabük, Konya, 
Kırklareli, Diyarbakır, Bilecik, Eski-
şehir ve Bayburt başta olmak üzere 
Türkiye’nin 61 ilinde Çin yönetiminin 
Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik iş-
lediği zulümleri protesto etmek için 
“Mavi Yürüyüş” düzenlendi.
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Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Ulusal Halk 
Kongresi ve Siyasi Büro Toplantısında ele 
alınan mazmunlar, Doğu Türkistan’daki 
vaziyetin kötüleşmeye doğru gideceğini 
ortaya koyuyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Çin komünist Partisi’nin 4-10 Mart 
arası Pekin’de gerçekleşecek 13. Ulusal 
Halk Komitesi’nin 5. Oturumu ve Siyasi 
Büro Toplantısında Çin ulusu bilincinin bir 
bütün olarak derinleştirilmesinin, Çin’in 
Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur, Kazak, 
Kırgız ve diğer Müslüman toplumu Çinli-
leştirme politikasını sürdüreceğinin altı çi-
zildi. Bu durum Çin’in Doğu Türkistan’da-
ki korkunç soykırım politikalarına devam 
edeceğini bir kez daha teyit ediyor.
Haberde, Doğu Türkistan’dan kukla yetki-
lilerin de dahil olduğu her derece yönetici 
kadro, 3 Mart öğleden sonra kendi bölge-
leriyle ilgili toplandığı ve “Zhonghua (Çin) 
ulusu ortak bilinci oluşturma planı kapsa-
mında kadroların ve gençlerin eğitilmesi 

gerektiği, ortak görüş, ortak bilinç, ortak 
kültür ve sosyalist din anlayışı oluşturul-
ması bakımından ÇKP’nin rehberlik etme 
gerekliliği konusuna vurgu yaparak, Doğu 
Türkistan’daki asimilasyon politikasının 
katı bir şekilde uygulanacağına işaret edi-
liyor.

YOĞUN SİSTEMATİK SOYKIRIM UYGU-
LANACAK
Toplantıda konuşan yeni Vali Ma Xingrui, 
söz konusu toplantının ÇKP 20. Ulusal 
Halk Kongresi’nin başlaması beklenen kilit 
bir dönemde yapıldığını ve kongrenin iyi 
bir şekilde açılmasının gerektiğini, bunun 
fikirleri birleştirmek için elverişli ortam 
hazırlanmak anlamına geldiğini belirtme-
si, Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur 
Türklerine Komünist ideolojiler aşılamaya 
“Siyasi Beyin Yıkama” uygulamalarıyla 
Çinlileştirmeyi hızlandırmaya yönelik bas-
kıların artacağı anlamına geliyor.
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                   Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’da sözde “İslam’ın Çin-
lileştirilmesi” politikasını şiddetle teşvik ederken %99’u Müslüman 
olan Doğu Türkistan halkını inançlarından ve milli kimliklerinden 
vazgeçmeye zorluyor. Kabul etmeyenleri ise cezaevlerine ve topla-
ma kamplarına atıyor. Ayrıca rejim, sözde “Mahalle Yapısını İyileş-
tirmek” adına Uygur mimarisinin ve mahalle kültürünün ortadan 
kaldırılması için baskı uyguluyor.
Gözlemciler, Çin’in bu iki toplantıda zulüm politikalarını yeniden te-
yit ettiğini ve Doğu Türkistan’daki ciddi durumun eskisi gibi olma-
yacağını, Çin rejiminin son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik 
katliamlar gerçekleştirdiğini, masum halka yönelik şeytani planlar-
la keyfi tutukladığı Müslümanları toplama kamplarına koyduğunu, 
insanları ideolojilerinin inançları ve ulusal kimlikleriyle çeliştiğine 
inandırmaya çalıştıklarını, tüm bunların Doğu Türkistan’daki sis-
tematik soykırım politikasının devam edeceği anlamına geldiğini 
kaydetti.
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Çin rejiminin ağır zulmü altında “Gözlerini Aç ve Kendine Gel Erkek” adlı maka-
leleri ile halkın gönlünden yer alan, Xinjiang Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Nurmemet Ömar (Uçkun), 2017 yılında Doğu Türkistan genelinde din 
adamı, akademisyen, sporcu, memur, esnaf, iş adamları, sanatçılar, bilim adamları 
gibi toplumda öne çıkan şahsiyetlere yönelik başlayan keyfi tutuklamalar sırasın-
da ortalıktan kaybolmuştu.
Nurmemet Ömar Uçkun’un Norveç’te yaşayan sınıf arkadaşı Hüseyincan’ın bildir-
diğine göre, genç yazarın “Milli Duyguyu Tetikleme ve Bölücülük” suçlamasıyla 
10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Edebiyat, çeviri, araştırma ve bilgisayar bilimi alanlarında iyi eğitim almış, bil-
diklerini de Uygur toplumuna kötü alışkanlıkların sindirilmesini engellemek ve 
yabancı illetlerin def edilmesinde olağanüstü emek sarf eden Nurmemet Ömer 
Uçkun’un 2018 yılının başlarında gözaltına alındığını söyleyen Hüseyincan, 10 
yıl hapse mahkûm edildiğini ve şu an Hoten Vilayetine bağlı Kiriye Cezaevinde 
tutulduğu bilgisine ulaştığını ifade etti.
Amerikan merkezli Özgür Asya Radyosunun bildirdiğine göre, Nurmemet Ömar 
Uçkun’un Urumçi polisi tarafından çalıştığı Üniversite’de gözaltına alındığı ve bir 
süre toplam kampında tutulduktan sonra Hotan polisine teslim edildiği ve ar-
dından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Nurmemet Ömer Uçkun’un Kiriye’deki 
cezaevine atıldığı bilgisi ailesinin yaşadığı Karakaş İlçesi Yavag (Yar bağ) Köyü 
Polis Karakolunca doğrulandı.
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NURMEMET ÖMAR (UÇKUN) KİMDİR?
Bilgilere göre, Hotan-Karakaş şehrinden olan 
Nurmemet Ömer (Uçkun), 2009 yılında Urum-
çi’deki Xinjiang Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nden mezun oluyor. 2011’den 2015’e kadar 
Şanghay Huadong Üniversitesi’nde doktora 
eğitimini tamamladıktan sonra Xinjaing Üniver-
sitesi’nde işe başlıyor.
Eğitim ve öğretimin yanı sıra bilimsel araştır-
malara, edebi eserlere ve çeviriye de katkıda 
bulunmuş ve Uygur toplumuna önemli değerler 
katmıştır. “Gözlerini Aç, Kendini Bul Erkek” adlı 
eserleri Çin zulmü altında baskı ve sistematik 
soykırıma maruz kalan halkın, birlik beraberliği 
ve milli şuurunu geliştirmesini sağlamış, “Bü-
yük Satranç Tahtası” adlı çeviri kitabı ise re-
jim yönetiminin zulüm siyasetine karşı politik 
olarak duyarlı olmasına katkı sağlamıştır. Söz 
konusu iki eser genç yazar Uçkun’u “Ayrılıkçı-
lık” şüphesiyle sorguya alınmasına yol açarken 
“Görebilene Top’ta Altın Küre” adlı çeviri kitabı 
ise yetkililer tarafından “Ulusal Kültürün Dış-
lanması ve Batı Propagandası Yapma” suçla-
masıyla 10 yıllık hapse atılmasına neden oldu-
ğu öne sürülüyor.

YILLARDIR YASAL OLAN, BİRANDA YASAK 
OLDU
Nurmemet Ömer (Uçkun), Doğu Türkistan’daki 
toplum tarafından ilgi gören ve belli bir dönem 
kısmen de olsa Uygur yazarlar ve akademis-
yenlerin fikirlerine yer verdiği “Xinjiang Mede-
niyeti” dergisinin konuk editörlüğünü yapmıştı. 
Derginin tanınmış editörlerinden Kurban Ma-
mut’un da diğer kader arkadaşları gibi 2017’de 
başlayan Keyfi tutuklamada kaybolduğu ve 
akıbetinin halen meçhul olduğu biliniyor.
Gözlemciler, “Gözlerini Aç ve Kendine gel 
Erkek” adlı iki eserinin yıllardır “Meşru” gö-
rüldüğünü, hatta bununla ilgili Çin’in Doğu 
Türkistan’daki resmi organ kanalı XJTV-5’te 
canlı yayımlanan “Medeniyet Bostanı” tele-
vizyon programında dahi yorumlandığı, ne 
zaman keyfi tutuklamalar başladıktan sonra 
“İllegal” kabul edildiğini ve elitlerin tamamı 
tutuklandığını kaydetti. Ayrıca Çin polisleri-
nin Nurmemet Ömer ile Kurban Mammut’u 
birbirine ilişkilendirerek cezalandırabileceği 
görüşünü paylaşırken Doğu Türkistan’daki 
vaziyetin dikkatlice takip edilmesi gerektiği-
ni söyledi.
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                       Çin’in Doğu Türkistan’daki Xinjiang Kadınlar Federasyonu Baş-
kanı kukla yetkili Aynur Mehsut, merkezi hükümetin Uygur kadınlarının 
hak ve özgürlüklerine büyük önem verdiğini iddia etti
Aynur Mehsut, önceki gün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 49. 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’da kadınların hak ve 
özgürlüklerinin korunmasına ilişkin durum hakkında Çin propagandası 
yaptı.
Çin propagandası yapan Hibya Haber Ajansı’na göre, Doğu Türkistan’da 
kadınların karar alma sürecine, yönetime ve denetime katılım konusun-
daki hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığına dikkat çeken Ay-
nur Mehsut, “Xinjiang’da kadınların doğum hakkı korunuyor. Aile planla-
masının yerine getirilmesi sürecinde, insanlar gebelik önleyici tedbirleri 
uygulayıp, uygulamamaya ve gebelik önlemede kullanılacak yöntemle-
re tamamen kendi özgür iradeleriyle karar veriyorlar. Kadınlara yöne-
lik sağlık hizmetleri sürekli olarak güçlendirilmektedir. Xinjiang’da ya-
şayan kadınların sağlık durumu büyük ölçüde iyileşti. Bunun dışında 
Xinjiang’da kadınların istihdam hakkı da güvence altına alındı. Bölgede 
uygulanan kadınların istihdamını teşvik eden politikalar sayesinde, ka-
dınlar Xinjiang’ın sosyo-ekonomik inşasında önemli rol oynuyor.” diye 
konuştu.
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ÖNEM VERDİĞİ İÇİN Mİ SOYKIRIM YAPILIYOR?
Gözlemciler rejim yönetiminin her fırsatta etkisi ve baskısı altın-
daki Uygurları yalan ifade vermeye zorlayarak soykırımı örtbas 
etmeye çalıştığını, oysa Doğu Türkistan’da kadın, çocuk, genç, 
yaşlı demeden milyonlarca insana yönelik sistematik soykırım 
fiili uygulamalarına ilişkin uluslararası insan hakları kuruluş-
larınca hazırlanan raporlar, kamp tanıkları ve Doğu Türkistan 
diasporası Uygur kadınlarının kamplarda sistematik asimilas-
yon, zorla kısırlaştırma, kürtaj, toplu tecavüz ve kamuoyunda 
bilinen zorunlu çalıştırma (köle işçilik) gibi ağır insanlık suçu 
işlendiğini öne sürüyor.
Ayrıca Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından hazır-
lanan bir rapor, Doğu Türkistan’daki doğum oranının yalnızca 
2017’den 2019’a kadar olan iki yılda %48,74 düştüğünü doğ-
ruluyor. Bu rakam Suriye’deki iç savaş veya Ruanda, Kamboç-
ya soykırımı sırasındaki nüfus düşüşünden daha fazla olduğunu 
gösteriyor.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com
www.istiqlalmedia.com

Rusya’nın spor sahalarından men edilmesi çağrısında bulunan, 
ancak “Spor Politize Edilmemeli” bahanesini öne sürerek Çin reji-
minin soykırım olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasına izin veren 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne tarih lanet okuyacak!


