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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇİN KÜLTÜRÜ TEŞVİK EDİLİYOR

Çin rejiminin çeşitli yollarla Uygur kültü-
rünü kısıtladığı, ortadan kaldırdığı ve ay-
rımcılık yaptığı bir dönemde Doğu Tür-
kistan’ın Urumçi şehrinde Çin kültürünün 
tanıtımına yönelik bir sergi düzenledi.
14 Ekim’de Çin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından Doğu Türkistan’da-
ki sözde “Xinjiang Halk Hükümeti”, 
“Xinjiang Kültür ve Turizm Bakanlığı” 
ve Doğu Türkistan’a hedefli yardım 
sağlayan 19 ilin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ve belediyelerin ortaklaşa söz-
de “Bizim Xinjiang Yahşi Yer ve Xin-
jiang Hedefli Yardım Yapan, 19 İl ve 
Şehrin Kültürel Miras Sergisi” adında 
sergi düzenlendiği öğrenildi.
Çin medyasında çıkan haberlerde, Urum-
çi’deki Güzel Sanatlar Sarayı’nda düzen-
lenen bu sergi, tamamen Çin kültürünü 
tanıtmayı amaçlıyor.
Sergide Doğu Türkistan’daki sözde “Xin-
jiang Propaganda Dairesi” Başkanı Tian 
Wen, Çinli yetkililerin son yıllarda sürekli 

teşvik ettiği “Ulusal Çin Kültürü ile Xinji-
ag’ı Zenginleştirmek” adındaki propagan-
dasını tekrarlayarak yaptığı konuşmasın-
da: “Somut olmayan kültürel miras, Çin’in 
mükemmel geleneksel kültürünün önemli 
bir bileşeni. Bu kültür, bir bütün olarak 
Çin ulusunun bilincini pekiştirmede aktif 
bir rol oynayacaktır. Xinjiang’da Çin kül-
türünün gelişimsel damarını inşa etmek ve 
Xinjiang’ı kültür yoluyla zenginleştirmek 
projesini uygulamak gerekiyor.” ifadeleri-
ni kullandı.
Gözlemciler, Çin’in çeşitli bahanelerle 
Doğu Türkistan halkının maddi ve ma-
nevi değerlerini yasaklayıp, el sanatları, 
mimarlıktan ev döşemeye kadar Çinlileş-
tirmeye çalıştığını ve aynı zamanda özel 
propagandalar gerçekleştirerek Çin kül-
türünü tanıtmaya çalıştığını, bu durumda 
yurt dışındaki Uygur Türklerinin yavaş 
yavaş kültürünü kaybetmemek adına Uy-
gur kültür medeniyeti ile ilgili eğitimleri ve 
etkinlikleri yoğunlaştırmaları gerektiğini 
ileri sürdü.
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APPLE, ÇİN’İN İSTEĞİ ÜZERİNE
KURAN UYGULAMASINI KALDIRDI

Apple, Çin rejiminin talebi üzerine Çin uy-
gulama pazarından, Kuranı Kerim uygu-
lamasını kaldırdı. Böylece Çin’in yaptığı 
sözde “Dini Özgürlük Politikası” iddiasının 
yalan olduğu bir kez daha gözler önüne 
serildi.

BBC’in haberine göre, App-
le’in Çin rejiminin talebi üzerine 
Çin’deki App Store’dan “Quran 
Majeed” uygulamasını kaldır-
dığını, ancak Apple ya da Çinli 
yetkililerin konuyla ilgili herhan-
gi bir açıklama yapmadığı bildi-
rildi.
BBC haberinde, uygulamanın 
kaldırılmasının nedeninin sözde 
“Yasadışı Dini İçerik” bulunması 
olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, başka bir İncil uygulama 
geliştirme şirketinin de Çin’in talebi üzeri-

ne İngilizce İncillerin güncellenmesi ge-
rekçesi ile uygulamalarını kaldırmak zo-
runda kaldığı belirtildi.
“Quran Majeed” uygulamasını geliştiren 
Pakistan’ın veri yönetimi şirketinden ya-
pılan açıklamada, Çinli yetkililerden daha 
fazla bilgi bekledikleri belirtildi. Karaçi 
merkezli şirketin Çin’de yaklaşık bir mil-
yon ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon 
kullanıcısı bulunuyor.
Bu durumlar açıklandıktan sonra, ABD-İs-
lami İlişkileri Konseyi, Apple’ı “Çin’in 
Müslümanlara ve diğer dindar insanlara 
zulmetmesine yardım etmekle” suçladı. 
ABD-İslami İlişkiler Konseyi İçişleri Baş-
kan Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell 
yaptığı açıklamada, “Bu karar iptal edil-
melidir. ABD şirketleri şu anda Çin’e karşı 
koyamazlarsa, gelecek yüzyılda süper fa-
şist bir devlete tarafından güvenlik tehli-
kesiyle karşı karşıya kalacaklar.” ifadeleri-
ne yer verdi.
Ayrıca, Amazon’un sesli kitap hizmeti Au-
dible Audio and Video da İslami ve Hris-
tiyan kutsal kitaplarını okumak için kulla-
nılan bazı telefon uygulamalarını Çin’deki 
Apple App Store’dan da kaldırdı.
Audible, uygulamasının bir “İzin Talebi” 
nedeniyle geçen ay Çin’in en büyük Apple 
mağazasından kaldırıldığı belirtilmişti.
Çin rejimi her zaman din özgürlüğünü tam 
olarak koruduğunu iddia etse de bu tür 
olayların ortaya çıkması Çin’in gerçek yü-
zünü uluslararası topluma ifşa etmekte ve 
Çin’in uluslararası teknoloji şirketleri üze-
rindeki kontrolünün ve etkisinin arttığını 
açığa çıkarıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇKP
KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Çinli yetkililerin Doğu Türkistan’daki Çin 
Komünist Parti (ÇKP) Daimî Komitesini 
yeniden düzenlediği ve yeni daimî üyeler 
atadığı öğrenildi.
Doğu Türkistan’daki Çin Komünist 
Parti Daimî Komitesindeki değişik-
lik, eski başkan Şöhrat Zakir’in ge-
çen hafta istifa etmesinden kısa süre 
sonra gerçekleşmeye başladı. Çinli 
yetkililer, Şöhret Zakir’in yerine Er-
kin Tuniyaz’ın geçici başkan olarak 
atandığını duyurmuştu.
Çin’in yayın organı Xinjiang Haber 
Ağı’nın bildirdiğine göre, ÇKP Mer-
kez Komitesinin 18 Ekim’de Hainan 
Eyaleti, Haikou Şehri Parti Sekre-
teri He Zhongyu’yu Doğu Türkis-
tan’daki sözde Parti Komitesi sekre-
ter yardımcısı olarak atadığı, Çin’in 
Xi’an Eyaleti Belediye Başkan Yar-
dımcısı Yusufjan Mehmet’i ve China 
Zhongliang Group Şirketinin Müdür 

Yardımcısı Ilzat Ahmetcan’ı Doğu 
Türkistan’daki sözde Parti Komitesi 
kuruluna atadığı bildirildi.
Ancak haberlerde, bu ikilinin ne tür hiz-
met yapacağı belirtilmiyor. Bazı analistler, 
bu değişikliğin uluslararası alanda Uygur-
lara karşı soykırımla suçlanan Doğu Tür-
kistan’da Çin hükümetinin siyasi baskıla-
rının daha da artacağının habercisi olarak 
yorumluyor.
Bilgilere göre, Yusufjan Mehmet’in Xi’an 
Eyaleti Belediye Başkan Yardımcısı olarak 
görev yapmadan önce Doğu Türkistan’da-
ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanı ve 
Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptığı 
biliniyor.
Çin basınında çıkan haberlere göre, İlzat 
Ahmetcan daha önce China Foreign Eco-
nomicandTradeTrust Şirketinde Sekreter 
ve Genel Müdür olarak çalıştığı ve Nisan 
2020’den bu yana Zhongliang Group Şir-
ketinde Müdür Yardımcısı olarak görev 
yaptığı belirtiliyor.
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KARA LİSTEDE OLAN ÇİNLİ YETKİLİ,
TİBET’E ATANDI

                           Çin hükümeti 18 Ekim’de 
Doğu Türkistan’daki sözde 
Bölge Siyasi-Hukuk Komitesi 
Başkanı Wang Junjing’in Tibet 
Bölgesi Çin Komünist Parti Ko-
mitesi Sekreteri olarak atadığı-
nı duyurdu. Bununla birlikte, 
bazı yabancı medyanın “Xinji-
ang Polis Şefi” olarak adlandır-
dığı Wang Junjing’in böylece 
yükseltilmiş olması dikkatler-
den kaçmadı.

Haberde Wang Junjing’in yeni görevini 
ele almadan önce Doğu Türkistan’daki Çin 
Komünist Parti Komitesi Sekreter Yardım-
cılığı ve Bingtuan Parti Komitesi Sekreter-
liği görevlerinde olduğu belirtiliyor.

Bilgilere göre, 2021’in başlarında ABD 
hükümeti ve Avrupa Parlamentosu, 
Doğu Türkistan’da yürütülen soykırım-
daki rolü nedeniyle Wang Junjing de 
dahil olmak üzere dört Çinli yetkiliye 
yaptırım uygulamıştı. Güney Çin Sa-
bah Gazetesi’nde yer alan konuyla ilgili 
haberde de Doğu Türkistan’daki siyasi 
baskıda kilit rol oynadığı bildirilmişti.
ABD Hazine Bakanlığı’nın konuyla il-
gili açıkladığı ceza namesinde, “Wang 
Junjing’in hukuk alanındaki görev süre-
si boyunca Doğu Türkistan’da yasadı-
şı tutuklamaların ve fiziksel işkencenin 
artmasından doğrudan sorumlu oldu-
ğu” belirtiliyor.
Şimdi böyle bir kişinin Tibet Bölgesi’ne 
gönderileceği üstelik yetki alanının ge-
nişletildiği, yeni vahşetlere yol açacağı 
endişe ediliyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇİNLİLEŞMEYEN KALMAYACAK

Çin, Doğu Türkistan’daki soykırım ve asi-
milasyon politikalarını devam ettirdiği bir 
dönemde, Çin dışında başka milletlere 
karşı uygulayan Çinlileştirme politikasını 
hızlandırmaya başladı.
Çinli yetkililer, geçen ayın sonunda yeni 10 
yıllık “Çocuk Eğitimi Gelişim Programı”nı 
açıklayarak, Çin dışında etnik milletlerin 
çocukları için Çince dilinin ve okuryazarlık 
eğitiminin zorunlu olarak güçlendirilece-
ğini kamuoyuna açıklamıştı.
Hatta bu programın önceki versiyonunun 
3. Bölüm 4. Maddesindeki “Başka Millet-
lerin Ana Dillerinde Eğitim Görme Hakkı-
na Saygı Gösterilmeli ve Korunmalı” iba-
relerini kaldırarak, onun yerine “Çin Ulusal 
Dili Mandarin Çincesinin Yaygınlaşmasını 
Teşvik Etmek” maddesinin eklendiği du-
yurulmuştu.
Uzmanlara göre bu, gelecekte başka mil-
letlerin çocukların sadece Çince okuyup 
konuşacakları ve kendi dillerini kullanıl-
mayacakları anlamına geliyor.
Amerika’nın sesi VOA’nın bildirdiği-
ne göre, Çin’in bu hareketinin diğer 
milletlerin dilini ve kültürünü yok 

edeceğini ilan etmekle eşdeğer ol-
duğunu ve Çin’in sahte maskesini 
çıkarıp atarak, artık toplum arasın-
da açık ve şeffaf bir şekilde hareket 
etmesi gerektiğini vurguladı.
Tayvan’daki Yangming Ulaştırma 
Üniversitesi’nde profesör olan Pan 
Meiling, Çin’in asimilasyon politi-
kasının bir sonucu olarak gelecekte 
başka milletlerin kültürlerini kaybe-
debileceğini bildirdi. Ayrıca Çin’in 
şu anda Çinlileştirme politikalarını 
küçük çocuklardan başladığını ve 
kısa sürede çok sayıda Çinli yerle-
şimcinin Doğu Türkistan’a getirilip 
yeniden yerleştirilmesinin aslında 
kapsamlı bir Çinlileştirme planının 
parçası olduğuna dikkat çekti.
Haberde yine, Çin’in dil politikasında-
ki değişikliklerin yanı sıra, son yıllarda 
yerel olmayan yetkililerin Doğu Türkis-
tan’daki çeşitli bölgelere başkan olarak 
atandığı ve sözde “Özerklik” politikası-
nın boş adının kaldığı da belirtildi.
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UNİVERSAL ELECTRONİCS:
UYGUR İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARDI

Bir grup ABD Senatörü, ABD merkezli 
elektronik üreticisi olan Universal Elect-
ronics’e bir mektup göndererek, şirketin 
Çin’deki fabrikasında Uygurları çalıştırıp 
çalıştırmadığı konusunda soru yönelttiği 
bildirildi.
Arizona merkezli Universal Electronics 
şirketi, birkaç hafta önce Reuters’e, Çin’in 
Qingzhou ve Guangxi şehrindeki fabrika-
larında Doğu Türkistan’dan getirilip ça-
lıştırılan 365 Uygur işçisi olduğunu itiraf 
etmişti.
Amerika’nın sesi VOA’nın haberine göre, 
mektup Senato Dış İlişkiler Komitesi Baş-
kanı Bob Menendez ve Senato üyeleri 
Marco Rubio ve Jeff Merkel tarafından 
imzalandı.
Şirketin CEO’suna yazılan mektupta, şir-
ketin Uygurları zorla çalıştırdığı, şirketin 
Doğu Türkistan’daki soykırıma doğrudan 
karıştığından endişe duydukları ve Çinli 
yetkililerin Uygurları bastırmak için uzun 
süredir zorla çalıştırma politikasını uygu-
ladığı belirtildi.

Mektupta yine, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 
2021 insan kaçakçılığı raporunda açıkla-
nan Çin’in Doğu Türkistan’daki tutuklular 
üzerinde uyguladığı insan ticareti, cinsel 
taciz, fiziksel işkence, zorunlu kürtaj ve kı-
sırlaştırma, köle işçilik gibi durumları da 
ele alındığı belirtiliyor.
Senatörler mektubunda ayrıca, ABD şir-
ketlerini Çin’in Uygurları zorla çalıştırma 
yoluyla üretilen mallara karşı dikkatli ol-
maya çağırıyor.

         Universal Electronics şir-
ketinin sözcüsü VOA’ya yaptı-
ğı açıklamada, şirketin geçen 
hafta Uygur işçileri işten çıkar-
dığını, Uygur işçileri işe alan 
kurumla temasını kestiğini ve 
mektupta yapılan önerilerle iş 
birliği yapmayı umduğunu bil-
dirdi.
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ÇİNLİ YETKİLİDEN
5 YILLIK ZULMÜN İTİRAFI 

Doğu Türkistan’daki sözde Vali Çin Ko-
münist Parti Komitesi Sekreteri Chen 
Chuanguo, 21 Ekim’de Xinjiang Bölge 
Parti Komitesi Kongresi’nin 10. Oturu-
munda konuşma yaparak, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki son beş yıllık politikalarını 
ve çalışmalarını özetledi.
Chen Chuanguo konuşmasında, Çin’in 
son beş yıldır Doğu Türkistan’da uygu-
ladığı ancak bazı Batılı Hükümetler ve 
Parlamentolar tarafından “Soykırım” ola-
rak kabul edilen, sözde “Xinjiang Yönetim 
Stratejisi”ni başarı olarak nitelendirdi. 
Bu süreçte Doğu Türkistan’daki milletle-
re “Çin Ulusunun Ortak Bilincinin” tesis 
edildiğini ve bölgede “İslam’ın Çinlileş-
mesi”nin tam olarak uygulandığını bildir-
di.
Chen Chuanguo yine, yukarıdaki 
önlemlerin Doğu Türkistan’da uzun 

vadeli istikrar için sağlam bir temel 
oluşturduğunu vurgulayarak, “Son 
beş yılda Tanrıdağ’ının güneyinde 
ve kuzeyinde muazzam bir değişik-
lik oldu. Bu, Komünist Partinin yeni 
dönemde “Xinjiag’ı Yönetme Strate-
jisi”nin (Sistematik Soykırım Poli-
tikasının) çok akıllıca ve doğru ol-
duğunu tam anlamıyla kanıtladı ve 
Çin Komünist Partisi’nin politikaları 
Xinjiang’daki yönetim uygulama-
larıyla tamamen uyumlu hale geti-
rildi.” İfadelerine yer verdi. Ancak 
buna nelerin kurban gittiğinin ulus-
lararasında ortaya çıktığı, Uygur 
ve diğer Müslüman yerli halkların 
ne kadar zarar gördüğü konusunda 
hiçbir şeyden bahsetmedi.
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Chen Chuanguo ayrıca, “Xinjiang’da iyi bir iş çıkarmak için kadroların, sosyal istikrarı 
ve uzun vadeli istikrarı teşvik etmek için partinin yeni dönem Xinjiang yönetim strateji-
sini şaşmaz bir şekilde uygulaması gerektiğini derinden anlamaları gerekir.” dedi.
Çinli yetkili, bu sözleri ABD liderliğindeki bazı Batılı Hükümetler ve Parlamentoların 
Çin’in son beş yılda Uygurlara yönelik politikasını “Soykırım” olarak kabul ettiği ve 
Çin’den hesap sorulmasını talep ettiği bir zamanda söyledi.  
Aynı gün dünya çapındaki 43 ülke Uygurların durumuyla ilgili endişelerini dile getiren 
ortak bir bildiri yayınlayarak, Birleşmiş Milletler (BM) bazında Çin’e bağımsız müfettiş-
lerin Doğu Türkistan’da soruşturma yürütmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

                   Ayrıca, Chen Chuanguo’un yaptığı konuşmasına karşı tepki göste-
ren Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan 
kişisel sosyal medya hesaplarından, “Dünya Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım 
cinayetini konuşurken, Doğu Türkistan’daki işgalci Çin’in soykırım  politikasının 
baş aktörü Chen Chuanguo ÇKP genel kurulunda Doğu Türkistan’da 5 senedir 
yürüttüğü soykırım politikasının meyve vermeye başladığını, “Büyük Çin Milleti” 
kimliğinin kazandırıldığını ve İslam’ın Çinlileştirildiği yönündeki “Başarısını” dile 
getirdi. Türkiye başta olmak üzere 43 ülkenin Doğu Türkistan’daki Çin’in etnik ve 
kültürel soykırım icraatlarına karşı duyulan endişe neticesinde Doğu Türkistan’a 
erişim sağlansın çağrısı yapıldığı süreçte yapılan bu itiraf dünya halkının dikkat-
lerinden kaçmadı.” Paylaşımını yaptı.
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