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Son uydu görüntülerine göre, Çin rejimi 
Doğu Türkistan’ın Taklamakan Çölü’ne 
inşa ettiği ve yabancı savaş gemilerine 
karşı uzun menzilli balistik füze testleri 
için kullandığı simüle askeri hedef sayısını 
artırdı.
Amerika’nın sesi VOA’nun 13 Mayıs 
2022 tarihli haberinde, dünyanın 2. 
büyük çölü olan Doğu Türkistan’daki 
Taklamakan Çölü’ne simüle edilmiş bir 
deniz üssü de dahil olmak üzere çok 
sayıda büyük ölçekli simülasyon he-
definin eklendiğini bildirdi. Son Uydu 
görüntülerine göre, bunların birçoğu 
deniz hedefleriyken, aralarındaki ikisi 
limana taşınmış savaş gemileri olarak 
simüle edildiği öğrenildi.

HEDEFLER ABD SAVAŞ GEMİLERİNE 
BENZİYOR
VOA’ya göre, Tayvan’ı işgal etme hazırlığı 
içerisinde olan Çin, Boğaz’daki gerginlik-
ler nedeniyle simülasyon hedeflerini artı-
rıyor ve uçak gemilerine karşı askeri yete-

neklerini de güçlendirmeye çalışıyor.
Bilgilere göre, Taklamakan Çölü’nde Çin 
yapımı simüle edilmiş askeri hedefler ilk 
kez kurulmuyor ve geçen yıl Kasım ayın-
da bir ABD uydu şirketi tarafından yayın-
lanan görüntüler, Çin’in ABD gemileriyle 
aynı boyutta simüle modeller inşa ettiğini, 
bunlardan bazılarının uçak gemisi, diğeri-
nin ise savaş gemilerine benzer olduğunu 
ortaya çıkarmıştı. Ayrıca Çin’in bu simü-
latörleri, ABD savaş gemilerini hedef alan 
simülasyon arama ve test etme hedefi ola-
rak ta kullanabileceğini gösteriyor.
Ayrıca geçtiğimiz hafta ABD istihbara-
tı tarafından yapılan açıklamada, Çin’in 
askeri müdahale olmaksızın Tayvan’ı ele 
geçirmeyi tercih edeceğini, ancak Tay-
van’ı ele geçirebilecek bir ordu kurmaya 
da çalıştığını öne sürmüştü. Tayvan Dı-
şişleri Bakanı Joseph Wu, Çin’in ülkesi 
için tehdit oluşturmaya devam ettiğini 
belirterek, “Ülkemizi Korumak İçin Azim-
liyiz” ifadelerine yer vermişti.
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ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI
Çin’de İkinci Dünya Savaşı’nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong li-
derliğindeki Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 1949’da darbeyle iktidarı ele 
geçirmesi, aynı zamanda Doğu Türkistan’ı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi 
(Kuomintag) üyeleri, Tayvan’a yerleşip 1912’de kurulan “Çin Cumhuriyeti” 
iktidarının Ada’da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.
Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971’e ka-
dar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler 
ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriye-
ti’nden Çin Halk Cumhuriyeti’ne çevirmesinin ardından 1971’de BM Genel 
Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin’in tek meşru temsil-
cisi kabul edilmesiyle Tayvan’ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz 
hale gelmişti.
Pekin yönetimi, “Tek Çin” ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi toprakla-
rının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğazı ve çevresindeki askeri var-
lığının yanı sıra Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler 
kurmasına, BM’de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine kar-
şı çıkıyor.
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Çin Komünist Parti (ÇKP) rejimi 18. Ulu-
sal Kongresi’nden bu yana Doğu Türkis-
tan’daki Müslüman Uygur Türkü çocuk-
lara yönelik uygulanan beyin yıkama 
merkezleri ve Çinli eğitmenlerle ilgili 
yakın zamanda bir rapor yayımladı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı 14 
Mayıs tarihli haberine göre, işgalci Çin 
rejimi, Doğu Türkistan halkını tama-
men asimile etmek, böylece sözde ide-
olojik ve siyasi ortak bilincini aşılamak 
için özel eğitmenleri Doğu Türkistan’ın 
en kırsal kesimlerine kadar “İstihdam” 
ederek, Uygur Türkü çocukları man-
kurtlaştırmaya yönelik şeytani politi-
kalar izlediği ve halı hazırda Doğu Tür-
kistan’ın tamamında anaokulu, ilk ve 
ortaokul, Lise, kolej ve üniversitelerde 
toplam 1.524 özel amaçlı ideolojik ve 
siyaset teorisi öğretmeni,  2.723 özel 
amaçlı Komünizm rehberlik öğretme-
ninin aktif görevde olduğu yer alıyor.

                                     Bilgilere göre, Doğu Tür-
kistan’da Çin hükümetinin kırsal 
anaokullarına tam erişimini sağ-
lamak ve asimile olmamış hiçbir 
Türk çocuk bırakmamak talima-
tına uygun olarak, 2017 yılında 
yeni inşa edilen veya restore edi-
len 4408 kırsal anaokulu faaliyete 
geçirdiği ifade ediliyor. Ayrıca re-
jimin, kırsal kesimdeki okul öncesi 
çocukların sisteme dahil edilmesi 
için üç yıllık bir okul öncesi eğitim 
programı uygulamaya koyduğu, 
bunun sonucunda, Doğu Türkis-
tan’da 3-6 yaş gurubu okul ön-
cesi çağındaki Uygur çocukların 
toplam sözde “Okullaşma” oranını 
geçen yıl sonuna kadar %98,19’a 
çıkardığı belirtiliyor.
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YARIM MİLYON ÇOCUK ANNE BABASINDAN KOPARILDI
Komünist Çin, Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım politikası kapsamın-
da, tüm kentsel ve kırsal alanlarda yatılı okullar sistemini uygulamaya koy-
muştu, 2017’de başlayan büyük ölçekli keyfi tutuklamalarla eş zamanlı ola-
rak kimsesiz kalan çocukların da sayısı arttı. Doğu Türkistan’da geniş çaplı 
soykırım yürüten Çin, asimilasyonu hızlandırmak için Çin’den çok sayıda 
Çinli eğitmen getirip, çocukları zorla Çinlileştirme tesislerine kapatıp, adını 
da “Yatılı Anaokulu” deyip öz benliğinden uzaklaştırma politikası uygula-
maktadır.
New York Times’ta Aralık 2020’de yayımlanan raporda, Çin rejiminin soykı-
rım uyguladığı Doğu Türkistan’da, 500.000 Uygur çocuğun anne babasın-
dan zorla koparıldığı ve “Melekler Yuvası” gibi çeşitli güzel isimler altında 
Çinlileştirme merkezlerine alındığını, bu rakamın her geçen gün daha da 
arttığını öne sürüyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin milyonlarca Uygur Türkünü toplama kamplarında 
veya hapishanelerde alıkoyarak, masum çocuklarını zorla uzaklaştırdığı ve 
aile terbiyesinden ayırdığı, Uygur kültürel değerlerinden, dini inançlarından 
ve milli kimliklerinden tamamen yoksun bırakarak, Çince eğitimi küçük yaş-
lardan itibaren enjekte etmeyi sürdürdüğünü, bunun sonucu olarak Uygur 
görünümlü, fakat Çinli gibi düşünen, tıpkı bir Çinliymiş gibi davranan, ya-
şam felsefesi, ideolojisi, hayata bakışı tamamen Uygurlardan kopuk Komü-
nist bireyler yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.
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Çin polis teşkilatına ait veri tabanından sızan yeni 
belgeler Doğu Türkistan’da nüfusunun çoğunlu-
ğu Uygur Türkü’nden oluşan Konaşehir (Eskişe-
hir) ilçesinde dünyanın en yüksek hapis cezası 
oranının şaşırtıcı biçimde sürdürüldüğünü ortaya 
çıkardı.
Associated Press’in (AP) ulaştığı veriler, ilçe-
de yaklaşık her 25 kişiden birinin terörle ilgili 
suçlamalarla hapis cezasına çarptırıldığını işa-
ret ediyor. Doğu Türkistan’ın kırsal bir bölge-
si olan Konaşehir ilçesi 267 bin nüfusa sahip. 
Listeye göre, ortalama hapis süresi 9 yıl olan 
ilçede süreler 2 ile 25 yıl arasında değişiyor. 
Listedeki kadın, erkek, genç ve yaşlılardan olu-
şan isimlerin ortak noktasının Uygur olması 
dikkat çekiyor. Ayrıca veriler, son 5 yıldır Çin 
rejimi tarafından keyfi tutuklanan 30.000’e 
yakın Uygur Türkü hakkında ayrıntılı bilgiler 
içeriyor.
AP tarafından kısmen doğrulanan liste, Konaşe-
hir’de hapishaneye gönderilen 10 binden fazla 
Uygur’un isimlerini veriyor. Bugüne kadar sızan 
en büyük liste olma özelliğine sahip belge, Çin’in 
bir milyondan fazla kişiyi toplama kampları ve 
hapishanelere gönderme politikasının ne denli 
büyüklüğünü yansıtıyor.

HAPSEDİLEN KİŞİ SAYISI GERÇEKTEN ÇOK 
YÜKSEK
Doğu Türkistan’da kimin hapiste olduğuna dair 
şimdiye kadarki en geniş ve en ayrıntılı görünü-

mü sunan liste, Norveç’te yaşayan Uygur dilbi-
limci, aktivist Abdulveli Eyüp tarafından AP’ye 
aktarıldı.
AP, listedeki 194 kişiyi tanıyan sekiz Uygur’la ya-
pılan görüşmelerin yanı sıra yasal bildirimler, Çinli 
yetkililerle yapılan telefon görüşmelerinin kayıtla-
rı, adres, doğum günleri ve kimlik numaralarının 
kontrolleri yoluyla belgeyi doğruladı.
Liste, cinayet veya hırsızlık gibi tipik suçla-
rı bulunan kişileri içermiyor. Bunun yerine, 
terörizm, kökten dincilik veya geleneksel ola-
rak siyasi muhaliflere karşı kullanılan “Kavga 
Çıkarmak ve Sorun Çıkarmak” gibi belirsiz 
suçlamalarla ilgili suçlara odaklanıyor. Bu da 
gerçekten hapsedilen kişi sayısının daha yük-
sek olduğu ve sudan bahaneler le içeri alındığı 
anlamına geliyor.
Belge aynı zamanda ailelerin ve insan hakları 
gruplarının Çin’in, “Uygurları kontrol altında tut-
mak için uzun süreli bir hapsetme sistemi uygula-
dığı” ve “Hukuku bir baskı silahı olarak kullandığı” 
yönündeki yıllardır ileri sürdüğü iddiaları da teyit 
eder nitelikte. 
Uluslararası eleştirilere maruz kalan rejim yetkili-
leri, Uygurların suçlama olmaksızın gönderildiği 
kısa süreli, yargısız toplama kamplarının 2019’da 
kapatıldığını duyurmuştu. Fakat uzmanlar bin-
lerce Uygur’un “Uydurma Terörizm Suçlamaları” 
olarak nitelendirdiği sebeplerden dolayı yıllardır 
hapiste bulunduğunu belirtiyor.
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Çin’in Doğu Türkistan halkına karşı sürdürdüğü 
sistematik soykırım siyaseti, bazı ülke hükümetleri 
ve uluslararası organizasyonların soykırım suçlusu 
bir kısım Çinli yetkili veya sözde “Çin Halk Cum-
huriyeti” kurumlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı-
ğı bir dönemde, Çin’in Doğu Türkistan’daki kukla 
yetkilileri geçtiğimiz cuma günü bir basın toplantısı 
düzenledi.
Toplantıda Doğu Türkistan’daki sözde “Xinji-
ang Uygur Özerk Bölgesi Halk Hükümeti” rejim 
yetkilileri ve sözde çeşitli alanlardan uzman ve 
STK temsilcisi olarak tanıtılan sözde “Xinjiang 
İşçi Sendikası” Genel Başkan Yardımcısı Eldos 
Murat ve sözde “Xinjiang Tıp Üniversitesi” Mü-
dürü Kaysar Abdukerim gibi Komünist bireyler 
yalan ifade verip, rejim hükümetinin Doğu Tür-
kistan’daki insanlık dışı uygulamaları ve topla-
ma kamplarında zorla tutulan milyonlarca insan 
hakkında, yalan yanlış, gerçeği yansıtmayan 
açıklamalar yaparak uluslararası toplumun gö-
zünü boyamaya çalıştı.
Çin’in Tanrıdağ Ağı propagandasında toplantıy-
la ilgili, Komünist yetkili Eldos konuşmasında, 
ABD’deki bazı Çin karşıtı güçlerin Doğu Türkis-
tan’da zorunlu çalıştırma ve köle işçilik sistemi 
olduğunu iddia ederek, tarihi yalan uydurdu-
ğunu ve aslına bakarsa, “Zorla Çalıştırma”nın 
Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut olduğu-
nu öne sürdü.

ABD GELİŞMİŞ İSE NEDEN ÇİN VİRÜSÜNE 
YENİLDİ
Sözde “Xinjiang Tıp Üniversitesi” Müdü-
rü Kayser Abdukerim, basın toplantısında 
uluslararası basına yansıyan ve Uluslararası 
insan hakları kuruluşları tarafından da teyit 
edilen, pek çok uluslararası raporlarla sabit, 
“Kadınların Kısırlaştırılması”, “Zorla Çalış-
tırma”, “Toplama Kampları” ve daha nice 
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına baskı 
yaptığı sistematik soykırım uygulamalarını 
tümden inkar ederek,  bu yöndeki iddiala-
rın Çin’in kalkınması ve gelişimini engelle-
meyi amaçlayan ABD uydurması olduğunu 
savundu. Konuyla hiçbir alakasız şekilde; 
“Madem ABD gelişmiş ülkeydi! Neden Çin 
virüsü ile mücadele edemedi? Bence ABD 
bizi karıştırmak yerine önce enfeksiyon ve 
ölen sayısının en fazla olduğu ülke konumu-
na nasıl geldiğini sorgulamalı” şeklinde ko-
nuştu.
Gözlemciler uluslararası toplumun artık ayık ol-
duğunu ve Çin rejimini her platformda Doğu Tür-
kistan’da terör politikası izlemek, soykırım yap-
makla suçladığını ve BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği’nin Doğu Türkistan ziyareti yaklaşır-
ken, Çin’in de işlediği insanlık dışı suçlarını ört-
bas etmek için sahte propagandasını arttırdığını 
kaydetti.
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin 
Doğu Türkistan’a yapacağı ziyaretin he-
men öncesinde, Doğu Türkistan’daki söz-
de “Xinjiang Parti Komitesi”, 10. Komite-
sinin 3. Genel Oturumunu gerçekleştirdi. 
Çin’in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, 14-15 Mayıs 2022 tarihleri arasın-
da Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang 
Parti Komitesi”, 10. Komitesinin 3. Genel 
Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda soykı-
rım suçlusu yetkililer sözde “Xinjiang 48 
Karakterli Kararı” kabul etti. Kararda “Çin 
Ulusunun Bir Bütün Olarak Ortak Bilincini 
Güçlendirmek”, “İslam’ın Çinlileştirilmesi-
ni Teşvik Etmek” ve sözde “Xinjiang’ı (Çin) 
Kültür ile Beslemek” vs. din karşıtı siste-
matik asimilasyon uygulamaları 48 başlık 
altında sıralanıyor.

UYGURLARA YÖNELİK SOYKIRIM AR-
TACAK
Yasa uygulayıcıların daha da yoğun çalış-
ması istenen oturumda Komünist yetkili-
ler, “Ulusal Ortak Bilincin Pekiştirilmesi 
Çalışmalarının Pratik, Esnek, Verimli ve İyi 

Bir Şekilde Uygulanması”, “İslam’ın Çinli-
leştirilmesini Derinleştirerek, İslam’ın Sos-
yalist Topluma Uyarlanması”, Sözde “Xin-
jiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” gibi 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik baskıcı 
politikalarının güçlendirilmesi, genel ola-
rak dini sıkı bir şekilde yönetme ihtiyacının 
altını çizerek, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
soykırım politikalarının gelecek günlerde 
daha da artacağından sinyal verdi.
Gözlemciler, Çin’in çeşitli bahanelerle 
Doğu Türkistan halkının dini inançlarını, 
ulusal kültür ve geleneklerini kısıtladı-
ğını, onları Çin kültürünü benimsemeye 
zorladığını, hatta ana dillerini, her türlü 
dini özgürlüklerini yasakladığını, bunu 
yapan Çin’in soykırım ve insanlığa karşı 
suç eylemlerinin uluslararası kamuoyu-
na ifşa edildiğini, eğer bu ayki BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği Doğu Türkis-
tan ziyaretinde ilkelerine bağlı kalır ve 
güvenilirliğini ispat ederse, Çin’in soykı-
rım suçunu ortaya çıkarmada ziyaretin 
yararlı olabileceğini kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki Çin Komünist 
Partisi sözde Xinjiang Siyasi Konsey 
Grubu, uzun bir toplantı yaparak, İs-
lam ve Müslüman karşıtı radikal poli-
tikasını sürdürmeye devam edeceğini 
bir kez daha gözler önüne serdi.
Çin Siyasi Danışma Konseyi resmi in-
ternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 
Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Par-
tisi (ÇKP) sözde Xinjiang Siyasi Konsey 
Grubu Üyesi ve sözde Xinjiang Halk Hü-
kümeti Siyasi Danışma Komitesi Baş-
kanı Kukla Yetkili Nurlan Abilmejin, 17 
Mayıs 2022 tarihinde yapılan ÇKP ge-
nişletilmiş toplantısında konuşma yapa-
rak, Doğu Türkistan’da sözde “Çin Ulusal 
Ortak Bilinci Bir Bütün Olarak Pekiştir-
mek”, “İslam’ın Çinlileştirilmesini Teşvik 
Etmek”, “İslam'ın Çinlileşme Sürecini 
Hızlandırmak, İslam’ın Sosyalizme Uyar-
lanma Düzeyini Güçlendirmek” ve Sözde 
“Xinjiang’ı (Çin) Kültür İle Beslemek” gi-

bi Müslüman karşıtı uygulamalarına de-
vam etme gereğini yeniledi.

İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR
Toplantıda ayrıca, Çin hükümetinin son 
yıllarda üstüne basa basa vurguladığı 
sözde “Merkezi Beş İlkeye Bağlı Kal-
mak” adı altındaki, “Halkı Doğru Yola 
Başlamanın Ortak Ulusal Bilinç, Doğru 
Tarih, Doğru Etnik Köken, Kültürel ve 
Dini Yönlerden Eğitilmesi” safsatası ile 
dine karşı esas hedeften şaşmayacağını 
bildirdi.
Nurlan Abilmejin’in açıklamalarında, Çin 
rejiminin soykırım politikalarına yöne-
lik uluslararası toplumun son dönemdeki 
baskılarına, güya dış güçlerin Çin’in kal-
kınmasını baltalamaya çalıştığı yalanıy-
la rejim hükümetini aklamaya çalışırken, 
toplantıda öne çıkan bazı gelecek planla-
rın Doğu Türkistan’daki durumu daha da 
kötüleştireceğini ve Çin’in Doğu Türkis-
tan’da insanlığa karşı suç işlemeye devam 
edeceğini gösteriyor.
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Çinli Vali Ma Xingrui, Bayingulun Vilayetin-
deki numunelik camileri ve polis karakolla-
rını ziyaret ederek, “Fikir ve Eylemde Sözde 
Xinjiang’ın İstikrarını" sıkı bir şekilde koru-
maya teşvik etti.
Çin propaganda ajansı “Xinjiang Haberler” 
Ağı’na göre, Doğu Türkistan’daki sözde Xinji-
ang Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 16-
17 Mayıs tarihleri arasında Bayingulun Vila-
yetinde camileri ve polis karakollarını gezdi.
Çin’in yeni valisi Ma Xingrui, Korla Şehir İt-
tifak Camii ve Hotunsumbul İlçesindeki Ton-
gxin Hui Camii gibi göstermelik numune ca-
mileri ziyaret ederken, Çin Komünist Partisi 
(ÇKP) elebaşı Xi Jinping’in ortaya koyduğu 
sözde “Xinjiang’ı Yönetmede, 10. ÇKP Mer-
kez Komitesinin 3. Genel Toplantısının Ru-
hunu Yaygınlaştırmak” adı altında yürütülen, 
Doğu Türkistan’daki Müslüman karşıtı devlet 
terörü politikalarının daha da güçlendirilme-
sine yönelik talimatlar verdiği bildirildi.
Çin medyasına göre Ma Xingrui, 14 ve 15 
Mayıs’ta Urumçi’de 10. Parti Komitesinin 3. 
Genel Oturumunu topladı ve ardından kon-
feransın ruhunu aktarma yolculuğuna baş-
lamak için Bayingulun Vilayetine geçti.
Ayrıca ziyaret sırasında Bugur İlçesi, Hoshut 

İlçesi polis karakollarını gezerken, özellikle-
de bölge genelindeki siyasi-hukuk sisteminin 
yönetimini sıkılaştırması, sözde “Terörle Mü-
cadele”yi derinleştirmesi, “Aşırıcılığı Ortadan 
Kaldırma” siyasetinde kararlılıkla, şiddet ve 
terör olaylarının oluşmasını kesin olarak en-
gelleme yönünde buyruk vererek, Doğu Tür-
kistan’daki baskıların daha da artacağı sinya-
lini verdi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 28 
Nisan tarihli haberine göre, Ma Xingrui, her 
bölgede bir cami bir polis karakolu gezisi 
kapsamında Kiriye İlçe polis karakolunu ve 
camileri ziyaret ederek, Doğu Türkistan’daki 
baskıların artacağına işaret etmişti. 
Gözlemciler, Ma Xingrui’nin Bayingulun 
Vilayetine yaptığı ziyaretin bölgenin stra-
tejik ve ekonomik konumuyla ilgili oldu-
ğunu hatırlatarak, bir yandan da camileri 
ziyaret ederek Komünist imamlarla ideo-
lojik görüşmeler yaparken, diğer yandan 
polis güçlerine her türlü destek, teşvik ve 
gaz vererek “Aşırıcılık, Terörle Mücadele” 
yalanıyla Uygurları hedefe koyduğu, nite-
kim Doğu Türkistan halkının normal yaşa-
mına müdahale ederek yeri doldurulamaz 
zararlar verdiğini kaydetti.
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