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İSTANBUL’DA MÜSLÜMANLAR
ÇİN’İ PROTESTO ETTİ

Yüzlerce Doğu Türkistanlı Çin’in İslam’a ve Kelime-i Tevhide yaptığı hakarete tepki gös-
termek amacıyla İstanbul Çin Konsolosluğu önünde protesto yaptı.

Çin devlet başkanının “İslam’ın Çinlileştirilmesi ve komünizme 
uyarlanma kararına ve Çin’in İslam’a, Kelime-i Tevhide yaptı-
ğı hakarete tepki göstermek amacıyla, 17 Aralık Cuma günü 
Çin’in İstanbul Konsolosluğu önünde protesto ve basın açıkla-
ması gerçekleşti.

500’e yakın Doğu Türkistanlının katıldığı ve Doğu Türkistan Alimler Birliği tarafından 
düzenlenen basın açıklamasında kanaat önderleri, aktivistler Çin’in Doğu Türkistan’daki 
sistematik soykırım uygulamaları ve İslam dinine yaptığı hakarete yönelik tepkilerini 
göstermek için ayrı ayrı konuşma yaptı.
Ellerinde ay yıldızlı gök ve al bayrak taşıyan göstericiler “İslam’ı Çinlileştirmeyi Durdur” 
yazılı pankartlar taşıyarak çeşitli sloganlar attı.
Saat 11.00 sularında ise Doğu Türkistan Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Atavullah 
Şahyar basın açıklama metnini okudu.
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Akabinde Birlik Üyesi Abdureşit Emin İngilizce, Birlik Başkan Vekili Mahmudcan Da-
molla Arapça basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi.
Filistinli Alimler Birliği Üyesi Dr. Nuef Ettekruni’nin konuşmasından sonra yoldan geçer-
ken Doğu Türkistan protestosunu görüp Uygurlarla hemhal olmak isteyen sanatçı Ah-
met Yenilmez de konuşma yaparak, duygularını paylaştı. Son olarak Birlik Üyesi Ömer 
Qarım’ın duasıyla göstericiler dağıldı.
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ÇİN YANLISI İKİ UYGUR YETKİLİ
KARA LİSTEYE ALINDI

ABD, Doğu Türkistan’daki sözde 
Xinjiang Hükümet yetkililerinden 
geçici başkan (kukla) Erkin Tuni-
yaz da dahil olmak üzere Çin, Kuzey 
Kore ve Burma’daki çok sayıda ku-
rum ve kişiye yaptırım uyguladığını 
duyurdu.
Agence France-Presse’nin bildirdiğine 
göre, ABD Hazine Bakanlığı 10 Aralık’ta 
yaptığı açıklamada Çin, Doğu Türkistan, 
Kuzey Kore ve Burma gibi ülkelerde belir-
li kurum ve kişilere yaptırım uyguladığını 
duyurdu. Yaptırımlar listesinde Uygurla-
rın kitlesel gözetiminde rolü olan 15 Çin-
li şirket, bir Kuzey Kore çizgi film üretim 
merkezi, bir Rus hukuk araştırma enstitü-
sü ve sekiz ülkeden insan hakları ihlalleri 
ve baskılara karışmış 15 kişi yer alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkla-
masında, Doğu Türkistan’daki sözde 
“Xinjiang Hükümeti” geçici başkanı, 

kukla yetkili Erkin Tuniyaz ve eski 
başkan Şöhrat Zakir’in milyonlarca 
Uygur ve diğer Müslümanları keyfi 
hapse atmak ve sistematik soykırım 
uygulamakla suçlandığı, ABD’nin 
insan hakları konusundaki dünya 
çapında ceza listesine dahil edildiği 
ifade ediliyor.
Ekim 2019’da ABD hükümeti, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki baskıcı politikalarını uy-
gulamakla ilgili Çinli yetkililere yaptırım 
uygulamaya başlamıştı ve kukla yetkili 
Şöhret Zakir de listeye alınan dokuz kişi 
arasındaydı.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan daha önce 
yapılan açıklamada ise, Yüz tanıma yazı-
lımı geliştiren bir şirket olan Shangai Tech 
de “Sakal, gözlük ve maske gibi ayrıntılara 
karşın Uygurları tanıyan” yazılım geliştir-
mesi nedeniyle ceza listesine dahil edildiği 
açıklanmıştı.
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ÇİN’DEN “İSLAM DİNİNİ
ÇİNLİLEŞTİRME” VURGUSU

İşgalci Çin Doğu Türkistan’da “Dini 
Sosyalist Topluma Uyarlama” politi-
kasını yeniden teyit etmek için Daimî 
Komiteyi toplayarak, Çin’in İslam düş-
manlığını bir kez daha gözler önüne 
serdi.
Çin’in Tanrıdağ ağına göre, Çin Komünist 
Partisi lideri Xi jinping sözde “Xinjiang 
Hükümeti Genel Sekreteri Chen Quanguo 
başkanlığındaki Daimî Komiteyi uzun bir 
toplantıya çağırdı. Toplantı Doğu Türkis-
tan’daki kukla yetkililerden Erkin Tuniyaz, 
Şevket Emin ve Nurlan Abilmajin, Zumrat 
Obul, Yang Fasen, Yusupjan Mehmet, Elzat 
Ahmetcan ve Qaden Kabin gibi Çin yanlı-
sı yönetici kadronun katılım sağlamasıyla 
gerçekleştirildi.
Gözlemciler “Son yıllarda Doğu Türkis-
tan’da İslam’ı ortadan kaldırmayı amaçla-

yan dine yönelik baskı ve uzaklaştırma, 
inkâr ettirme, her türlü hakaret girişim-
lerini uluslararası toplumda dini özgürlük 
savunucusu kılığına bürünerek, sürdüren 
rejimin başındaki isim olan Xi, böylece Din 
düşmanlığı politikalarını itiraf etmiş oldu.” 
Diye kaydetti.
Ayrıca 12 aralıkta, Çin’in Shandong 
kasabasında çekildiği tahmin edilen 
bir Çin lokantası zeminine müşteri-
ler tarafından çiğnenmesi için üze-
rinde kelime-i Tevhit yazılı seramik 
döşediği video kayıtları sosyal med-
yada büyük tepki gördü.
Bundan önce de oyun parkında Çin-
lilerin üzerinde Kâbe-i Şerif işlemeli 
seccadeleri kay kay olarak kullandı-
ğı ve günlünce eylendiği görüntüle-
ri dikkat çekmişti.
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ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİN 
DÜŞMANLIĞI YAPIYOR
Çin, Doğu Türkistan’da İslam karşıtı 
terör politikaları uygulamaya baş-
ladığından bugüne kadar 16.000’e 
yakın cami yıkıldı veya haritadan 
silindi.
Kültür yıkımından sağ kalan camile-
rin bazıları bar, turizm cazibe mer-
kezi, iş yerleri, atölye hatta tuvalete 
dönüştürülmüş ve Çinlilerin kulla-
nımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca 
tüm dini faaliyetler tamamen ya-
saklandığı gibi insanlar İslam’dan 
vazgeçmeye zorlanıyor.
İşkence kamplarında Muhammed 
Salih Damolla gibi tanınan binlerce 
dini ulema şehit edildi ve sırf dini 
vecibeleri yerine getiren milyonlar-

ca Müslüman hala işkence görüyor.
Birleşmiş Milletlerin resmi verileri-
ne göre, işgalci Çin hükümeti Doğu 
Türkistan’daki toplama kampların-
da en az 2 milyona yakın Uygur 
Türkünü rızası dışında zorla tutu-
yor. Bu sayı, kamp tanıkları ve Çin 
kaynaklı belgelerde ise 8 milyon in-
sanın dönüşümlü olarak rızası dışın-
da kapatıldığını gösteriyor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve 
uluslararası örgütlerin doğrudan 
bilgi almak amacıyla bölgede ser-
bestçe inceleme yapma talebini 
sürekli olarak reddeden Çin, kendi 
belirlediği birkaç kampın az sayıda 
yabancı diplomat ve basın mensubu 
tarafından kısmen görülmesine izin 
vermiş gibi yapıyor.
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CEZA KAMPINDAN
ŞEHİT HABERİ GELDİ

Çin’in Doğu Türkistan’daki şiddetli baskı ve topyekûn imha politikası çerçevesinde ha-
yatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
14 Aralık’ta bir Uygur gencin daha toplama kampında ağır işkence sonucu şehit edildiği 
ile ilgili haber geldi.

                                 Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Urumçi 
doğumlu Obulkasım Hasan (33) adlı genç bir Uygur Türkünün toplama 
kampında şehit olduğu öğrenildi.
Kasım 2018’de Kampa alınan Hasan’ı tanıyanlar, 14 Aralık 2021’de 
toplama kampı yakınlarındaki bir hastanede tedavisi sürerken hayatını 
kaybettiğini bildirdi.

Obulkasım Hasan’ın toplama kampına alınmadan önceki ve sonraki hallerini kıyaslayan 
görüntülere bakıldığında, onun kimyasallara bünyesi dayanamayıp şehit olduğu ve acı 
çektirildiği okunabiliyor.
Gözlemciler merhuma ait fotoğrafları inceleyerek, Holokst döneminde çekilmiş, Yehudi 
tutsakların bünyesinde aynı derecede eremeye rastlandığını ve Çin’in de bu Nazi Varı 
kamplarda Müslümanlara kimyasal zarar verdiğini kaydetti.
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ASPİ, ÇİN’İN PROPAGANDA
ORDUSUNU İFŞA ETTİ

Avustralya Stratejik Politika Enstitü-
sü (ASPİ), Doğu Türkistan hakkında 
Çin’in yurtdışındaki geniş çaplı sah-
te propaganda ve Çin’e casusluk fa-
aliyetlerini ifşa eden bir yeni rapor 
yayımladı.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu 
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün 
yakın tarihli bir raporu, Çin’in Doğu Tür-
kistan’daki suçlarını örtbas etmek için ya-
bancı sosyal medya ünlülerini kullandığını 
ve bu ünlülerin Çin’in uluslararası propa-
ganda gücü haline geldiğini belirtiyor.
“Xinjiang Hakkında Ismarlama Konuşma-
lar” başlıklı rapor, Avustralya Stratejik Po-
litika Enstitüsü’nün Ocak 2020’den Ağus-
tos 2021’e kadar Çin kontrolündeki çeşitli 
sosyal medya platformlarında Doğu Tür-
kistan’daki tüm durumu kapsayan bir dizi 
makale yayınladığını gösteriyor. Bu içerik, 
Çin propagandası için çalışan 13 yabancı 
ünlü tarafından derlendiği belgeleniyor.
Ünlü isimler önce Doğu Türkistan’da Çin’in 
organizasyonuyla bir tura çıkacak ve he-
men sonra Çin’in Doğu Türkistan’daki 
politikalarını savunan, karalayan videolar 
veya başka içerikler hazırlayıp yayacak-

lar. Uygur yemeklerine, kültürüne, dans ve 
şarkı, halk oyunlarına odaklanmanın yanı 
sıra Doğu Türkistan’daki zorunlu çalıştır-
ma veya büyük çaplı tutuklamaların hiç 
var olmadığı yönünde iddialarını ortaya 
atıyor.
Rapora göre, şahıslar ayrıca Doğu Türkis-
tan hakkında yabancı medya ve araştırma 
kurumlarından gelen haberleri, araştırma 
sonuçlarını yalanlamaya çalışıyor. Video 
ve yazıları Çin’deki yabancı medya kuru-
luşları, elçilikler, diplomatlar tarafından 
geniş çapta servis edilmek üzere dağıtılı-
yor ve tek kaynaktan alıntılanıyor. Onları 
daha tanınır hale getirmeyi ve izleyici sa-
yısını artırmayı hedefliyor.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, ra-
porda çeşitli sosyal medya şirketlerini Çin 
rejimiyle ilgili bu tür hesapları ve içerikleri 
daha etkili bir şekilde tanımlayacak ön-
lemler ve düzenlemeler önermeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang 
Wenbin’in 13 Aralık’ta düzenlediği basın 
toplantısında Avustralya Stratejik Politika 
Enstitüsü’ne yanıt olarak, “Çin’i şiddetle 
eleştiren bu raporda itirafının işkence yo-
luyla alındığını iddia ediyor. Bu tamamen 
iftiradır.” diyerek kendini savundu.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, 
Doğu Türkistan’la ilgili son yıllarda ya-
yımlanan raporlarıyla bilinen en bağımsız 
araştırma merkezi sayılıyor. Doğu Türkis-
tan’da Çin’in soykırımının dünyaya teşhir 
edilmesinde kilit rol oynamış ve “Satılık 
Uygurlar” başlıklı raporun da 20 yıllık bi-
limsel çalışmaların en çok bulunduğu ra-
por olduğu söyleniyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

8

13 - 19 Aralık 2021

BM’DEN FAS’A
“İDRİS HASAN” ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 
Uzmanları Fas hükümetini, Uygur Tür-
kü İdris Hasan’ın “Ciddi insan hakları 
ihlalleriyle karşı karşıya kalma riskinin 
bulunduğu” Çin’e iade edilme kararını 
durdurmaya çağırdı.

BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü 
Nils Melzer ve BM İnsan Hakları ve Terör-
le Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni 
Aolain gibi isimlerin bulunduğu uzmanlar, 
yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Fas’ta 
bir mahkemenin “Terör” faaliyetleriyle 
suçlanan İdris Hasan isimli Uygur Türkü-
nün Çin’e iade edilebileceği yönünde aldı-
ğı karara tepki gösterdi.
Açıklamada, mahkemenin aldığı iade ka-
rarından derin endişe duyulduğunun altı 
çizildi. Uzmanlar, aynı zamanda insan 
hakları savunucusu olan Hasan’ın Çin’e 
iade edilmesi durumunda “Keyfi gözaltı, 
ortadan kaybolma, işkence ve diğer zali-
mane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele 
veya ceza riskleriyle karşı karşıya kalabi-
leceği” uyarısı yaptı.
Açıklamada, Uygur Türkü Hasan’ın “İş-
kence ve İnsanlık Dışı Muameleyle” karşı-
laşacağı Çin’e iadesinin uluslararası huku-
kun ihlali olduğu vurgulandı.

2012’den beri Türkiye’de yaşayan Uygur 
aktivist İdris Hasan 19 Temmuz’da Fas’a 
seyahati sırasında hakkındaki kırmızı bül-
ten gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, 
Çin hükümetinin Fas ile arasındaki adli an-
laşma uyarınca iadesi talep edilmişti.
Geçtiğimiz hafta Fas yargısı, “Terör” faali-
yetlerle suçlanan İdris Hasan’ın Çin’e iade 
edilebileceği yönünde kararı aldığını açık-
layarak, kabul edilemez bir hataya imza 
atmıştı.

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN UYARI
Çin tarafından terör örgütü üyesi olmakla 
suçlanan İdris Hasan hakkında 2017 yılın-
da terörist faaliyette bulunmak suçundan 
uluslararası arama kararı bulunuyordu.
Ancak Uluslararası Af Örgütü’ne göre In-
terpol, Hasan ile ilgili kuruma ulaşan yeni 
bilgilere dayanarak ismini kırmızı bülten-
den çıkardı.
Örgüt, Pekin yönetiminin suçlamalarının 
ardından Hasan’ın Uygur Türklerinin hak-
larını savunan gruplar için çalışmalarının 
bulunduğunu ve bu nedenle iadesi duru-
munda keyfi gözaltı ve işkenceye maruz 
kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
Çin hükümetinin Uygur Türklerinin kimlik 
ve kültürlerine yönelik ihlalleri uluslarara-
sı kamuoyunca eleştiriliyor.
Fas Yargıtay’ının kararı da Londra’da Çin’in 
Uygur halkına yönelik hak ihlallerine ilişkin 
delilleri değerlendiren bağımsız bir mahke-
menin Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da 
soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği so-
nucuna varmasının ardından gelmesi dikkat 
çekti. Çin ise her zaman olduğu gibi bütün 
suçlamaları kabul etmiyor.
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Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
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Mail: info@turkistanmedia.com
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Şu ana kadar Litvanya, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, 
Birleşik Krallık ve İskoçya, Çin’deki “Pekin Soykırım Olimpiyat-
ları”nı boykot etti. Daha fazla ülke ve bireyin bu saflara katılarak 
insani değerleri savunması gerekiyor.


