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İSTANBUL’DA “DOĞU TÜRKİSTAN
CUMHURİYETLERİ ANMA TÖRENİ” DÜZENLENDİ

                   Uluslararası Doğu Türkis-
tan Sivil Toplum Kuruluşları Bir-
liğince, İstanbul’da “1933/1944 
Doğu Türkistan Cumhuriyetleri 
Anma Töreni” düzenlendi.
Doğu Türkistan Basın ve Med-
ya Derneği temsilcisi Abdullah 
YalKun’un sunuculuğunu yaptığı 
ve Zeytinburnu Belediyesi Kaz-
lıçeşme Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen tören, Kur'an-ı Ke-
rim tilavetiyle başladı.

Milli marşların okunduğu etkinlikte, 
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve 
Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kuru-
luşuyla ilgili kısa film sunuldu.

Etkinlikte konuşan Doğu Türkistan Ma-
arif ve Dayanışma Derneği Genel Sek-
reteri Abdulahad Abdurrahman, “Bu-
gün 1933 ve 1944 yıllarında kurulan 
iki cumhuriyeti anmak ve şehitlere dua 
etmek için burada toplandık. Davetimi-
ze icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz” 
ifadelerini dile getirdi.
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Etkinlikte, Saadet Partisi Genel Başkanı 
sayın Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah 
Partisi Genel Başkanı sayın Fatih Erbakan 
ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan’ın gön-
derdiği telgraflar okundu.
Aralarında Gelecek Partisi, İyi Partisi, 
Hür Dava Partisi başta olmak üzere Tür-
kiye’deki çeşitli sivil toplum kuruluşları 
temsilciler ve Doğu Türkistanlı Teşkilat 
başkanları ve Gazeteci, yazar, basın men-

suplarının katıldığı anma töreninde siyasi 
parti temsilcileri ayrı ayrı konuşma yaptı.  
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı (Ak Parti 23. Dönem Millet Vekili) 
sayın Prof. Dr. Celal ERBAY ve Uygur Ka-
naat Önderi sayın Abdülkadir YAPÇAN 
gibi önemli şahsiyetler katılımcılara öğüt 
verdi ve iki kere bağımsızlığını ilan eden 
Doğu Türkistan Cumhuriyetinin tekrar 
kurulmasına hiçbir şüphe olmadığına 
vurgu yaptı.
Ayrıca Anma Töreninde askeri ünifor-
ma giyen çocukların askerî geçit töre-
ni gösterisi katılımcıları heyecana sevk 
ederken, minicik çocukların Cumhuriyet 
Bayramı kutlama gösterileri etkinliği üst 
seviyeye taşıdı. 
Aksakallı Niyaz Damollam’ın duasıyla 
Cumhuriyeti Anma Töreni son buldu ve 
yemek ikramı sonrası camia dağıldı.



3

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
08 - 14 Kasım 2021

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ZULÜM ARTIYOR

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang 
hükümeti” Siyasi Konseyi Parti Komitesi 
Sekreteri olan kukla başkan Nurlan Abil-
mejin’in, Peiziwat (Feyzi Abat) İlçesinde 
gerçekleştiren teftiş sırasında, partinin 
yeni dönemde Xinjiang’ı yönetmeye yöne-
lik önlemlerinin tam olarak uygulanması 
gerektiğini söylediği bildirildi.
Habere göre yine, kukla yetkili Nur-
lan Abilmejin’in “Önümüzdeki beş 
yıllık mücadele boyunca, uzun vadeli 
istikrarı korumalıyız, Xinjiang’da İs-
lam’ın Çinlileşmesini sağlam bir şe-
kilde desteklemeli, ideolojiyi kontrol 
etmeliyiz ve iyi bir ideolojik çalışma 
yapmalıyız.” İfadelerini dile getirdi.
Çin, son beş yılda 8 milyondan fazla Doğu 
Türkistanlıyı çeşitli keyfi suçlamalarla 
cezaevlerine ve toplama kamplarına dö-
nüşümlü olarak kapattı. Doğu Türkistan 

halkının Çinlileşmesi ve sözde “İslam’ın 
Çinlileşmesi” adı altında 16.000 cami-
yi yıktı. Yüzlerce alim ve din adamlarını 
kamplarda işkence ederek öldürdü. Böy-
lesine vahim bir durumda, yurt dışında 
yaşayan Uygurlar veya uluslararası top-
lum tarafından Çin’in suç faaliyetlerini ya-
saklamak için pratik bir eylemin olmaması 
nedeniyle Çin de suç faaliyetlerine devam 
etmeyi ve daha da arttırmayı planlıyor.
Gözlemciler: Çin’in göz boyamak için 
kullanan propaganda faaliyetlerine bü-
yük yatırımlar yaptığını, uluslararası 
toplumu sahte yalanları ile ikna edebi-
leceğine inanarak, Doğu Türkistan’daki 
suç faaliyetlerine devam etmeyi planla-
dığını, Uygurların sesinin duyulması ve 
Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmünün 
durdurulması için uluslararası toplu-
mun harekete geçmesinin çok önemli 
bir noktaya geldiğini kaydetti.
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TARİHİ BÖLGELER YOK EDİLİYOR
Çinli yetkililerin “Çevreyi Modernize Et-
mek” adı altında Doğu Türkistan’daki 
Uygur tarihi bölgelerini yıkma ve bölge 
sakinelerini daha iyi kontrol için toplu ko-
nutlara taşıma planını sürdürdüğü bildiril-
di.

Çin medyasında çıkan haberlere 
göre, Kaşgar şehrindeki 201 “Ta-
rihi İmaretin” yıkıldığı ve Çin Ko-
münist Parti (ÇKP) bu yıllık planın 
%100 yerine getirildiği, halk ara-
sında Konaşehir olarak bilinen ve 
şuan yıkılan bölgenin 14.549 ha-
neyi kapsadığı öğrenildi.

Çin hükümeti 2017’den beri çok sayı-
da Uygur’u hapishanelere, kamplara ka-
patmak, sürgün ederek zorla çalıştırma-
nın yanı sıra, Doğu Türkistan’daki tarihi 
imaretlerin, hanelerin, camilerin yıkımını 
genişletti. Çok sayıda Uygur yıllardır ya-
şadıkları ve sosyal uyum biçimi olan top-
luluklarından izole edilmiştir.
Çin’in bu planı, insan hakları grupları ve 
bazı yabancı uzmanlar tarafından Uygurl-

arı dağıtarak, asimile etmeyi amaçlayan 
“Kültürel Bir Katliamın Parçası” olmakla 
suçlanıyor.
Çin’in yayın organı Xinjiang Günlük Ga-
zetesi’nin bildirdiğine göre, yeniden inşa 
etme ve modernize bahanesiyle, elektrik, 
su ve gaz boru hatlarının geliştirilmesi ve 
artı sakinlerin ortadan kaldırılması veya 
çoğunluk Uygurların yerine Çinlilerin yer-
leştirilmesi sonucu Kaşgar şehrindeki eski 
toplulukların görünümünde ciddi ölçüde 
önemli bir fark (Çin görünümü) yaratıldığı 
kaydediliyor.
Haberde ayrıca, 2021’de başlayan ye-
niden geliştirme projesinde 201 eski 
yerleşim alanında yer alan 14549 aile-
nin tamamında inşaatın başladığı, 7606 
haneyi kapsayan kentsel dönüşüm pro-
jesinin tamamlandığı belirtildi.
Gözlemciler Çinli yetkililerin bunu res-
torasyon bahanesiyle Uygurlara iyi bir 
hizmet yapıldığını iddia ettiğini, bunun 
aslında Uygur kültür medeniyetini, kül-
tür tarihini, milli medeniyetini ortadan 
kaldırarak Çinliler arasında sinmesini 
istediğini ifade etti.
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ÇİNLİ YETKİLİLERDEN YENİ TALİMAT
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükü-
meti Parti Komitesi Sekreteri Chen Chu-
anguo, 6 Kasım’da Xinjiang Hükümeti 
Parti Komitesi’nin Çalışma Konferansı’nda 
Çin’in Doğu Türkistan’daki etnik çalışma-
lara yönelik mevcut hedeflerine ilişkin ko-
nuşma yaparak, “Xinjiang Etnik Çalışma-
sının Amacı, Çin Ulusunun Ortak Bilincini 
Oluşturmaktır” ifadelerine yer verdi.

Chen Quanguo’nun ayrıca, Xi Jin-
ping’in Merkez Çalışma Konferansı’nda 
partinin etnik çalışmasının karşılaştığı 
“Yeni Durumun Derinlemesine Analizi-
nin”, etnik çalışmayı güçlendirmek ve 
değiştirmek için önemli fikirleri yorum-
ladığını ve etnik çalışmaların güçlendi-
rilmesinin nasıl yapılacağı hakkında, 
ayrıca etnik hizmetlerde nasıl bir yol-
da yürümek ve bayrağı nasıl kaldırmak 
gerektiği konularında bir takım sözel 
buyruk verdiği bildirildi.

Çin’in organ yayını Xinjiang Gazetesi’nin 
haberine göre, toplantıda Chen Quangu-

o’nun, Xi Jinping’i “Yeni dönemde Partinin 
ulusal çalışmasının yüksek kaliteli gelişi-
mini teşvik etmek için yol gösterici fikirle-
ri, stratejik hedefleri, önemli görevleri, po-
litikaları netleştirdi ve Çin ulusunun ortak 
bir bilincinin oluşması için ana çizgiyi be-
lirledi.” İfadelerini kullandığı vurgulanıyor.
Chen Quanguo’nun bu konuşmaları Ulus-
lararası toplumun ve çeşitli insan hakları 
grupları ve bazı yabancı uzmanların özel-
liklede Xi Jinping’i Uygur soykırımının 
ana suçlusu, Quanguo’nu genel uygulayıcı 
olmakla suçladığı bir dönemde yapması 
dikkat çekti.
Çin’in etnik politikasındaki tarihi dönüm 
noktası 2014’te başladı. Bu yıl 8. Ulusal 
Çalışma Konferansı’nda Uygurlara yönelik 
soykırım politikası onaylanmıştı.
Gözlemciler, Chen Chuanguo’nun sözleri-
nin, Çin’in 2017’deki geniş çaplı tutukla-
mayla birlikte, etnik siyasette zorla asimi-
lasyona yönelik politikasında zorlayıcı bir 
döneme işaret ettiğini söylüyor.
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BİR YILDA 440.500 UYGUR,
ZORLA ÇALIŞTIRILDI

Çinli yetkililerin “Yoksulluktan Kurtarmak” 
adına Uygurları zorla çalıştırmayı yaygın-
laştırmaya devam ettiği bildirildi.
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang İs-
tatistik Kurumuna göre, Çinli yetkililerin 
bu yılın ilk üç çeyreğinde Doğu Türkis-
tan’ın kentsel alanlarında 440.500 kişiyi 
sözde “İstihdam” ederek yıllık görevleri-
nin yüzde 95,8’ini tamamladığı, buna ek 
olarak bölgede güya iş bulmakta zorluk 
çeken 28. 200 kişinin de dahil olduğu 
öğrenildi. Ancak İstatistik Bürosu, bu ki-
şilerin hangi alanlarda hangi iş ve işlere 
yerleştirildiği konusunda ayrıntılı bilgi 
vermedi.
Çin hükümetinin 2017’deki geniş çaplı tu-
tuklama politikasını başlatması ile aynı 
zamanda, çok sayıda Uygur’u “Yoksulluk-
tan Kurtarmak” adı altında Doğu Türkis-
tan’ın içindeki ve Çin eyaletlerindeki Çinli 
işletmelerde zorla çalıştırdı. Bazı Uygur 
ustalar, Çinli yetkililer tarafından Çin’in iç 
kesimlerine sürgün edilerek zorla yerleşti-

rildi. Büyük ölçekli fırın işletmeleri ku-
ruldu ve Uygur fırıncılar kendi fırınlarını 
zorla kapatıp büyük fırında çalıştırılmaya 
başladı.
Kısacası insanlara azıcık maaş bağlanarak 
adına “İstihdam” denildi. Böylece tüm öz-
gürlüklerinden tamamen mahrum bırakıl-
dılar.
Çin’in bu hamlesi ABD gibi ülkelerde kı-
nandı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri, 
bu şirketler tarafından üretilen ürünlerin 
ithalatını yasakladı.
Çin'in organ yayını Xinjiang Gazetesi’ne 
göre, Doğu Türkistan’daki Xinjiang İstatis-
tik Bürosu yetkililerinin, bu durumu “Ki-
lit sakinlerin istihdamını ve girişimciliğini 
sağlamak için çalışmak, çok yönlü gelişti-
rilmiş istihdam kanalları oluşturmak” ola-
rak değerlendirdiği bildirildi.
Haberde ayrıca, Doğu Türkistan’daki Xin-
jiang İstatistik Bürosundaki Çinli yetkililer, 
kentsel alanlarda kayıtlı işsizlik oranının 
bu yılın Eylül ayı sonunda yüzde 2,49 ol-
duğunu açıkladı.
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“ZULMÜ ARTTIRIN” TALİMATI
Daha çok zulüm ve baskılar, işgalci Çin’in 
2022’de Doğu Türkistan’ın sıkı denetimi-
ne ilişkin yayınladığı yeni belgesi dikkat 
çekiyor.

Winter ağı 10 Kasım tarihli haberi-
ne göre Çin’in, Doğu Türkistan’da 
gözetimi daha da sıkılaştırmak 
için 1 Ocak 2022’de yürürlüğe gi-
recek olan “Kamu Güvenliği İnşaat 
Yönetmeliği” adı altında yeni bir 
belge yayınladığı bildirildi.

Doğu Türkistan, devlet terörünün, insan 
hakları ihlallerinin en sıkı izlendiği bölge 
olmasına rağmen Çinli yetkililer tüm bun-
ları yetersiz buluyor ve soykırım politika-
sını daha da güçlendirmeye çalışıyor.
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Halk 
Hükümeti yetkilileri, merkezin buyrukla-
rını icra etmekte denetimi sıkılaştırmak 
amacıyla 28 Eylül’de sözde Kamu Güven-
liği İnşaat Yönetmeliği kapsamında bir bel-
ge yayınladı. Bu belge, 13. Çin Halk Kong-

resi Daimî Komitesi’nin 28. oturumunda 
kabul edildi ve Ekim ayının sonunda ilan 
edildi.
Bilgilere göre, yayınlanan belgede Çin’in 
gelecek yıl atacağı adımların “Şiddet ve 
teröre karşı mücadeleyi derinleştirmek, 
etnik ayrılıkçı güçleri, bölücü ve terörist 
güçleri çökertmek, dini aşırılık yanlılarını 
ve ulusal güvenliği baltalayan diğer yasa-
dışı faaliyetleri önlemek, engellemek, kara 
güruh ve kötü güçleri yok etmek”, söz-
de “Yasadışı dini faaliyetler, yasadışı dini 
propaganda ve yasadışı dini içerik ağının 
kontrol altına alınması, halkın radikalleş-
mesinin önlenmesi üzerine odaklanmak” 
gibi maddeleri içerdiği kaydediliyor.
Çin’in 1994, 1997 ve 2009 yıllarında Doğu 
Türkistan halkına yönelik benzer sıkı kont-
rol ve baskı politikası uyguladığı biliniyor. 
Doğu Türkistan’daki durum, bu düzenle-
melerin yayımlanmasından sonra daha 
farklı ve korkunç boyuta ulaşmasından 
endişe ediliyor.
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HALKA BİLİNMEYEN
BİR TÜR İLAÇ İÇİRİYOR

Çin virüsünün delta varyantı son zaman-
larda Çin eyaletlerinde yeniden ortaya çık-
maya başladı. Ancak Doğu Türkistan’da 
yeni vaka görülmemesine rağmen Çinli 
yetkililer Doğu Türkistan halkını bilinme-
yen ilaçlar almaya zorladığı bildirildi.
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden 
alınan videoda Çinli yetkililerin virüsü 
önleme bahanesiyle Uygurların evlerine 
girdikleri ve ne olduğu bilinmeyen ilaç-
ları almaya zorladıkları, yetmemiş gibi 
ilaçları bitirene kadar başında dikilerek 
içip içmediğini kontrol ettiği gösteriliyor.
Görüntülerde ayrıca ilacı içirmeye gelen 
Çinli yetkililerin halkın tepkisine uğradı-
ğı ve verdikleri ilacı aldıktan sonra baş 
dönmesi, kusma, karın ağrısı gibi sorun-
ları yaşadıklarını bildirerek: “Halkı böyle 
bilinmeyen ilaçları içmeye zorlasanız olur 
mu? Eğer ki bu ilaçlar virüsü önleme ilaç-
ları olsaydı bizler niye aşı yaptırıyoruz? 
Buna da tamam, şimdi kalkıp ilacı alıp al-

madıklarımızı kontrol ediyorsunuz!” şek-
linde tepki gösterdiği kaydediliyor.
Çinli yetkililerin 2020’de de virüs baha-
nesiyle Uygurlara bilinmeyen ilaçları zorla 
içirmesi ve bu ilaçların gizli tutulması ko-
nusunda halka baskı yapması ciddi şüp-
heler uyandırmıştı.
Geçen yıl toplama kampına bir aydan faz-
la kapatıldıktan sonra serbest bırakılan 
bir Uygur kadın, Amerika’nın sesi VOA’nın 
muhabirinin ziyaretini kabul edip ceza 
kampından bırakılıp eve döndükten sonra 
Çinli yetkililerin günde bir kez evine gel-
diğini ve hiçbir açıklama yapmadan onu 
bilinmeyen ilaç almaya zorladığını ve eğer 
ilacı almasa tekrar hapse kapatacaklarını 
söyleyip tehdit ettiğini bildirmişti. Daha 
sonra, zorla uygulanan ilacın “Lianhu-
aQingwen” adlı bir Çin tıbbı ilacı olduğu 
ortaya çıktı. Bununla birlikte, ABD Gıda 
ve İlaç İdaresi, ilacın Çin virüsü üzerinde 
terapötik bir etkisinin olmadığını ve Çin’in 
eylemlerinin şüpheli olduğunu belirlemiş-
ti.
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Çin rejimi, çeşitli ülkelerde sahte propaganda toplantıları düzenle-
yerek Doğu Türkistan’daki soykırım suçlarını gizlemeye çalışıyor.


