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ÇİN, UYGUR TÜRKLERİNE İLİŞKİN
SOYKIRIM SUÇUNU İNKÂR ETTİ

Çin Dışişleri Bakanı WangYi, dü-
zenlediği basın toplantısında Çin’e 
Uygur Türkleriyle ilgili yöneltilen 
soykırım iddialarının “Saçmalık” 
ve “Büyük Bir Yalan” olduğunu 
söyledi.

Pazar günü düzenlenen yıllık basın toplan-
tısında konuşan Wang, Doğu Türkistan’da 
soykırım oluyor iddialarının batının yalanları 
olduğunu belirterek bölgeyi ziyaret etmek is-
teyenlere kapısının açık olduğunu söyledi.
Reuters haber ajansına göre Wang konuşma-
sında, “Xinjiang’a dair dile getirilen sözde 
soykırım iddiaları saçmalık. Bu söylentilerin 
belirli bir amacı var ve tamamen yalan” söz-
lerini sarf etti.

Çinli yetkili aynı zamanda “Soykırım” denil-
diği zaman “16. yüzyılda Kuzey Amerika, 19. 
yüzyılda Afrika’da yaşananların, 20. yüzyılda 
da Yahudilerin akıllara geldiğini” belirterek 
Çin’i 21. Yüz yılın mezalimi olarak eleştiren 
ülkelere “Önce Kendi Geçmişinize Bakın” 
mesajı verdi.

ABD, KANADA VE HOLLANDA, SOY-
KIRIMI TANIDI
ABD, Kanada ve Hollanda parlamentoları 
Çin Komünist hükümetinin Uygurlara yöne-
lik politikasını “Soykırım” olarak ilan etti.
Ardından, Türkiye’nin de aralarında bulundu-
ğu İngiltere, Belçika, Fransa ve Avustralyalı 
siyasiler, parlamentolarda Çin hükümetinin 
insanlık dışı cinayetlerinin soykırım olarak 
tanımlanmasını talep edeceklerini açıkladı.
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KAMPLARDA TUTUKLU 200 CİVARI UYGUR
İŞ ADAMININ İSMİ AÇIKLANDI

            Arap Haber Ajansı Akhbaralaan’da 7 Mart yer alan habere göre, 
Çin işgal hükümeti tarafından çeşitli suçlamalarla kampta gözaltına 
alınan yaklaşık 200 Uygur iş adamının adlarını içeren özel bir listeye 
ulaşıldı.

Habere göre Uygur Türkçesi ve el yazısıyla 
yazılan liste, Uygur aktivist Abduwali Ayub 
tarafından kaydedildiği ileri sürülüyor.

TUTUKLULARIN RESİMLERİ VE AD-
LARI SIRALANIYOR
Listede son yıllarda Çin tarafından cezalan-
dırılan Uygur iş adamlarının isimleri sıralanı-
yor. Ayub, ayrıca tutuklanan iş adamlarından 
bazılarının fotoğraflılarını da paylaştı.
Bilgilere göre Listede, aralarında Hotan’de-
ki tanınan Uygur Türkü milyarder/madenci 
Ömer Muhammed Kurban’ın da bulunduğu 
200’e yakın büyük ve küçük çaplı iş adamla-
rının isimleri yer alıyor.

MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKÜ OLDU-
ĞU İÇİN 10 YIL HAPSE ATILDI
Abduwali Ayub’a göre Listede adı bulunan 

zengin iş adamlarının Çin hükümetiyle nor-
mal ilişkilerini sürdürmesine rağmen Çin’in 
baskıcı zulümlerinden kurtarılamadığı, sade-
ce Müslüman ve Uygur Türkü oldukları için 
aralarındaki bazı milyarderlerin keyfi suçla-
mayla en az 10’er yıl hapis cezasına çarptırıl-
dığını ve ihtişamlı Evlerini de Kültür turizm 
merkezine dönüştürerek Turistlere açtığı id-
dia ediliyor.
Gözlemciler Çin’in sözde “Yoksullukla Mü-
cadele” bahanesiyle Doğu Türkistanlıları zor-
la çalıştırdığını vurgulayarak, ÇKP’nin yok-
sullukla falan mücadele etmediğini, “Çin’in 
tek amacı Uygurları bastırmak, köle olarak 
kullanmak veya yok etmek. Aksi takdirde 
Uygur İş adamlarını, milyarderleri kamplara 
veya hapishanelere mahkûm etmezdi” diye 
kaydetti.
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SÖZDE “XİNJİANG HEYETİ” MERKEZİN ÖĞRETİLERİNİ
“HARFİYEN UYGULAYACAĞINI” BİLDİRDİ

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı 
5 Mart’ta Pekin’de başladı.
Çin basınında çıkan haberlerde, 4 Mart günü 
Çin Halk Kongresi'ne katılmak üzere Doğu 
Türkistan’dan gelen “Xinjiang Heyetinin”, 
Çin’in Xinjiang politikasının ruhu ve ÇKP 
Merkez Komitesinin kararlarını ve düzenle-
melerini, öğretilerini tam anlamıyla uygulan-
masının ele alındığı bir oturum düzenlediği 
öne sürülüyor.

CHEN CHUANGUO: XİNJİANG POLİ-
TİKASININ RUHU “HARFİYEN UYGU-
LANACAK!”
Çin’in organ yayını Tanrıdağ Haberine göre 
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Parti Komi-
tesi genel sekreteri Chen Chuanguo, sözde 
“Xinjiang Heyetinin” başkanı Shohrat Zakir 

(Kukla Yönetici) ve başkan yardımcısı Shaw-
ket Emin’in (Kukla Yönetici) başkanlık ettiği 
toplantıya katıldı.

                 Chen Quanguo toplan-
tıda yaptığı açıklamada, “Xin-
jiang Heyetinin” Xi Jinping 
merkezli Komünist Parti ile 
entegre halde ideolojik düşün-
ce, politika, eylemde ve fikirde 
birliğini sürdüreceğini ve ÇKP 
Merkez Komitesinin kararla-
rını ve düzenlemelerini yüksek 
bir anlayışla harfiyen uygulaya-
cağını söylerken Siyasi ve tarihi 
sorumluluğunu vurguladı.
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ÇİN’İN UYGUR DİLİNİ YASAKLADIĞINA
DAİR YENİ KANITLAR SIZDI

Geçtiğimiz hafta Doğu Türkistan’daki bir 
anaokulunda okuyan Sabire adında Uygur 
Türkü kızın Uygurca konuştuğu için ceza-
landırılacağını söylediği bir Çin kaynaklı 
video görüntüsü Sosyal medyada kullanı-
cılarının dikkatini çekmişti.
Kamp Tanığı Zumret Davut tarafından 
paylaşılan benzeri bir başka video ise 
Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türkle-
rine yönelik dil, din ve kültürel soykırım 
uygulamalarını gün yüzüne çıkarıyor.

UYGUR ÇOCUKLARI KEN-
Dİ ARALARINDA ÇİNCE KO-
NUŞMAYA ZORLUYOR
Görüntülere göre Kaşgar’da 
okul çıkışı Uygur çocuklarıyla 
mülakat eden Çinli bir kadın tu-
rist, “Okulda kaç Çinli, kaç milli 
öğrenci var? Ailenizde Uygurca 
mı yoksa Çince mi konuşuyorsu-
nuz?” gibi sorular soruyor.

Uygur Türkü çocuk Çinli kadına, 
okulunda Çinli öğrenci olmadığı-
nı ancak okulda Uygurca konuş-
mak yasak olduğundan arkadaş-
larıyla Çince iletişim kurmaya 
çalıştığını, sadece eğitmenlerinin 
Çinli olduğunu söyleyerek yanıt 
veriyor.

ÇİNLİ YETKİLİLER SOYKIRIM İDDİ-
ALARINI İNKÂR EDİYOR
Oysa Çinli yetkililer, her fırsatta Doğu Tür-
kistan’daki soykırım politikalarını övgüy-
le savunurken bölgede etnik gurupların dil 
ve kültürel değerlerine yönelik kısıtlamanın 
söz konusu olmadığını, aksine korunduğunu 
iddia ederek yaşanan onca zulmü defalarca 
inkâr etmişti. Etmeye de devam ediyor.
Ancak bölgeden sızan bu ve benzeri görsel 
kanıtlar, kamp tanıklarının ve uluslararası ra-
porların yanı sıra Doğu Türkistan’daki siste-
matik soykırımın güçlü delili olarak nitelen-
diriliyor.
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SIZAN GÖRÜNTÜLER, ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ASİMİLASYON UYGULAMALARINI GÖSTERİYOR
Çin Komünist Partisi 2017’den beri Doğu 
Türkistan’da başlattığı keyfi tutuklama ve 
toplama kampları uygulamaları sonucunda 
yüzbinlerce Uygur Türkü çocuk ebeveynle-
rinden ayrıldı ve “Sevgi Evi” gibi çeşitli isim-
ler verilen çocuk kamplarında Çinli eğitmen-
ler tarafından ve komünist partiye bağlılık 
eğitimleri verilerek Çinlileştiriliyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Doğu Türkistan'ın Hoten vilaye-
tinde bir anaokulunda yaklaşık 
30 Uygur Türkü çocuğun Çin ge-
leneksel kıyafetleri giyerek Çin 
dansı gösterisi yaptığı kaydedili-
yor.

MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKLERİNİ 
ÇİNLİ OLMAYA ZORLUYOR
Daha önce, Çin devlet medyasında çıkan 
haberlerden Doğu Türkistan’daki Uygur-
lar ve Kazaklar gibi yerli halklara, sözde 
“Ulusal Kültür Oluşturma” adı altında Çin 
kültürünün dayatıldığı öğrenilmişti.
Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’da etnik 
gurupların din, dil ve kültürel değerlerine 
yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını 
ve halkların geleneklerine saygı duyul-
duğunu söyleyerek uluslararası toplumun 
soykırım iddialarını defalarca yalanlasa 
da bu türden değerli kanıtlar tam aksini 
söylüyor. Ayrıca İlgili bilgiler Çin'in etnik 
temizlik yapmakta olduğunun kanıtı nite-
liğini taşıyor.
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ÇİNLİ YETKİLİLER YIKILAN
16 BİN CAMİ’Yİ BÖYLE SAVUNDU

             Çin küresel televizyon ağında 
9 Mart yer alan habere göre Çin-
li yetkililer Doğu Türkistan’daki 
dini kısıtlamalardan ve din karşı-
tı suçlamalardan kurtulmak için 
Urumçi’de bir basın toplantısı 
düzenleyerek Çin baskısı altında-
ki Uygur Türkü yönetici ve bir kı-
sım dini şahsiyetleri ifade verme-
ye zorladı.

ZULMÜ YALANLAMAK İÇİN UYGUR 
TÜRKLERİNİ KONUŞTURDULAR
Habere göre toplantıda Doğu Türkistan’daki 
Komünist Parti Enformasyon merkezi sözcü-
sü Elijan Anayat, Milletlerin Eski Kitaplarını 
Toplama, Sıralama, Yayınlama ve Planlama 
Dairesi Direktörü Ablet Hesen, Kaşgar vila-
yeti Yarkent nahiyesi sözde İslam enstitüsü 
şube müdürü Abduveli Ablimit ve Urumçi 
Saybağ bölge İttifak Camii imam hatibi Tas-
htömur Kadir ve Hoten şehir Elçi semtindeki 

Tofuça Camii imamı Lutfulla Abdurehim gibi 
Çin güdümündeki bazı isimler konuşturuldu.
Basın toplantısında, Çinli gazetecilerin “Çin 
Komünist Partisi Doğu Türkistan’da Cami-
leri yok etti ve Uygur Müslümanlarının dini 
inançları kısıtlanıyor” iddiaları üzerine sor-
duğu sorulara, sözde din adamı kukla yetkili-
ler ve imamlar önceden hazırlanmış standart 
savunmalar üzerinden yanıt vererek Doğu 
Türkistan’daki dini mevcudiyetlerin meşru 
hakları kanunla korunduğunu ve hiç kimse-
nin buna müdahale etmediği, din adamlarının 
dini faaliyetler ve törenler düzenleme hakkı-
nın serbest olduğu ve Müslümanların istediği 
yerde ve istediği şekilde ibadet etme hakkına 
sahip olduğu propagandası yapıldı.

ÇİN’İN DİN DÜŞMANLIĞI BÖYLE 
ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILDI
Ayrıca uluslararası raporlara dayanan Çin’in 
dört yıldır uyguladığı İslam’ı Çinlileştirmeye 
yönelik planı kapsamında yok edilen yaklaşık 
16 bin Camiyi savunarak Doğu Türkistan’da-
ki Camilerin çoğu 1990'larda inşa edilen eski 
yapılar olduğu ve rüzgâr, deprem, sağanak 
gibi benzeri doğal afetler karşısında yıkılma 
riski olduğundan vatandaşın can güvenliği 
için yeniden inşaat gerektiğini öne sürdü.
Çinli yetkililer, bölgedeki kitlesel yıkımları 
hep restorasyon bahanesiyle örtbas ediyordu, 
toplantıda konuşturulan sözde din adamları 
da aynı şekilde “Müslüman kitlelerin isteği 
ve çağrısı üzerine Camilerimiz yenilenmiş, 
yer değiştirmiş ve genişletme yoluyla uygun 
şekilde onarılmıştır.” dedi.



7

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
08 - 14 Mart 2021

DOĞU TÜRKİSTAN’DA GÜNDÜZ “KÖLELİK”,
GECE “SİYASİ EĞİTİM” BASKISI

Çin’in Doğu Türkistan’da artan baskıcı politikaları halkın sosyal hayatını ciddi şekilde bozgu-
na uğratmaya devam ediyor.
Çin’in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon politikalarına paralel olarak Halk arasında “Ha-
şar” adı verilen zorunla çalıştırma uygulaması ile gündüz çalışmaya mecbur edilen Halk, gece 
saatleri ise ideolojik düşünce ve siyasi eğitimlerle beyinleri yıkanıyor.

Çin kaynaklı sosyal medya plat-
formundan alınan video görüntü-
lerinde Doğu Türkistan’ın çeşitli 
yerlerinde Uygurların Haşar’a 
zorlandığını gösteriyorken Uygur 
Türklerinin her gün yol yapımı, 
hendek kazıma, ağaçlandırma ve 
arazi çalışmalarına rızası dışında 
mecburen dahil edildiği kaydedi-
liyor.

UYGURLARA, GÜNDÜZ “KÖLELİK”! 
GECE “SİYASİ EĞİTİM” BASKISI
Ayrıca çalışma bittikten sonra akşamları ise 
Ahaliler Komitesine toplanan sakinlere Ko-
münist Parti öğretileri ve Xi Jinping ideoloji-
si eğitimleri verilerek ÇKP ve başkanı Xi’ye 
sevgi besleyen kızıl şarkılar ezberletiliyor ve 
“Ulusal Dil” öğrenme kisvesi altında Çince 
dayatılıyor. Bir nevi açık hava hapishanesi-
ne dönüşen Doğu Türkistan’da Çin’in çeşitli 
baskıcı politikaları sayesinde halkın yaşama 
hakkı ellerinden alınıyor.
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Şu anda Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslüman Uy-
gur Türkü hanım kardeşimiz Çin’in zorunlu çalıştırma, 
kısırlaştırma, işkence ve sistematik tecavüzlerine maruz 
kalmaktadır.


