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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
BİR YILDIZ DAHA KAYDI

             Ünlü yazar ve şair 
Hacı Mirzahid Kerimi 82 
yaşında Çin hapishanesin-
de şehit oldu.

Deneyimli bir şair, yazar ve tarihçi olan 
HaciMirzahid Kerimi, Doğu Türkistan 
halkı için amansız mücadele eden, benzeri-
ne çok az rastlanır bir Edebiyatçı, Tarihçi, 
Şair ve Mütefekkir idi.
24 Kasım 1939'da Kaşgar'ın batısındaki 
Tarboğuz köyünün Mahdum Dong mahal-

lesinde bir tüccar ailesinin çocuğu olarak 
dünyaya geldi.
“Yusuf Has Hacip”, “Mirza Ababekri”, 
“Sultan Abdurreşid Han”, “Cudalık”, 
“Sultan Said Han” gibi değerli tarihi eser-
ler onun önde gelen eserlerindendir.
Üstad toplam 30 yıldan fazla Çin hapsinde 
ve ev hapsinde gözetim altında tutulmasına 
rağmen hakkı konuşmaktan ve yazmaktan 
asla vaz geçmedi.
Nihayetinde 82 yaşında tutulduğu Çin ha-
pishanesinde akıl almaz işkencelere boyun 
eğmeden cesurca hakkın rahmetine kavuş-
tu.
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Hacı Mirzahid Kerimi, 1959'da üniversi-
te döneminde Çin komünist partisi tara-
fından "milliyetçi” ve "Doğu Türkistan 
Teşkilatı kurma" suçlamasıyla 1972'ye 
kadar 13 yıl hapse mahkûm edildi. Ceza 
süresi bittikten sonra Hapisten çıktığın-
da ise çok geçmeden yine "devrimci" 
yaftasıyla yedi yıl ev hapsinde tutuldu.
2017 yılına gelindiğinde Çin komünist 
partisi “Yusuf Has Hacip”, “Mirza Aba-
bekri”, “Sultan Abdurreşid Han”, “Cu-
dalık”, “Sultan Said Han” gibi 7 ciltli beş 
tarihi romanlarını 15 sene önce yayın-
lanmış olmasına rağmen “Dini içerik” 
ve “Tarihi bilgiler” bulundurma gerek-
çesiyle evindeki kitaplara bile el koydu 
ve kitapevlerinden toplattı, yayın yasağı 
getirdi. Ayrıca yazarın yıllardır üzerinde 
çalışmakta olduğu çok sayıda el yazma-
ları da el konuldu.

Bunlarla yetinmeyen Çin işgal güçleri 
birçok yazar ve aydınlar ile birlikte 2018 
yılında kadım Türk yurdu KAŞGAR'da 
tekrar tutuklandı ve zayıflamış, bükül-
müş bünyesi ile 11 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı ve 9 Ocak 2021'de Aziz diyar 
KAŞGAR'da tutulduğu Çin hapishane-
sinde şehit düştü.
Doğu Türkistan’ın incisi merhum Alim 
Haci Mirzahid Kerimi’ye Allahtan rah-
met dileriz, Rabbim mekanını Firdevs 
Cennet eylesin. başta ailesi olmak üzere 
yakınlarına, Türk dünyasına ve tüm hal-
kımıza başsağlığı dileriz.
Çin’in aziz Vatanımız Doğu Türkis-
tan’da işlediği ve işlemekte olduğu tüm 
vahşet asla cevapsız kalmayacaktır!
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            Doğu Türkistan’daki 
Çin komünist parti Disiplin Ko-
misyonu tarafından 17 Ocak'ta 
yapılan açıklamaya göre Yeni-
sar (Yenihisar) İlçe valisi ve ilçe 
parti komitesi sekreter yardım-
cısı Mihrigül Ömer hakkında 
Xinjiang Disiplin ve Denetim 
Komisyonu tarafından “hukuku 
kötüye kullanma” suçlamasıyla 
soruşturma başlatıldığı bildiril-
di.

Çin komünist partisi son yıllarda mil-
yonlarca Doğu Türkistanlıyı toplama 
kamplarına hapsetmenin yanı sıra, Ko-
münist parti üyesi çok sayıda Uygur 
memuru "disiplin cezası” adı altında 
‘partiye sadakatsizlik’ ve ‘ikiyüzlülük’ 
gibi çeşitli bahanelerle cezalandırdı.
Gözlemciler bunun, Çin'in Doğu Tür-
kistan halkını yok etme yönündeki top-
yekûn imha politikasının bir parçası ol-
duğunu kaydetti.

BİR UYGUR YETKİLİYE DAHA
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’NIN HER KÖYÜNE
BİR YARGI OFİSİ KURDU

Çin’in Organ yayını Tanrıdağ ha-
ber sitesinde yer alan 18 Ocak ta-
rihli haberine göre Çin komünist 
partisi Doğu Türkistan’daki zulmü 
ve cezalandırmayı yoğunlaştırmak 
için bölge genelindeki çeşitli köy 
merkezlerine "adli ofis departma-
nı" kurduğu bildirildi.
Habere göre, geçen yıl mart ayı 
itibariyle Doğu Türkistan’daki 
Xinjiang yüksek mahkemesi, her 
ilçede en az bir adliye departmanı 
kurma kararı aldığı ve bu kapsam-
da Doğu Türkistan genelinde 1486 
mahkeme ofisi kurulduğu öğrenil-
di.

Haberde Çin rejiminin Korla ili Koşirik 
köyünde ve Hoten’inNiya İlçesinde ve 
komşu yedi ilçede, Çöçekbölgesindeki 
13 ilçede de adli bürolar kurduğu belir-
tiliyor.
Gözlemciler Çin komünist partisinin, 
kırsaldaki dini ve milli duyguya sahip 
insanları şehre taşımadan anında kayıt-
lı olduğu yerleşim bölgelerinde sözde 
yargılayarak halk üzerinde en katı dene-
timi sağlamak için Doğu Türkistan’da 
keyfi tutuklamalarını yoğunlaştırmayı 
hedeflediğini kaydetti.
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Son bir yıldır Dünya kamuoyu Çin virüsüyle uğraşırken zorla çalışmaya 
mecbur edilen Doğu Türkistan halkının içinde bulunduğu kötü durumu 
gösteren Uluslararası raporlar ve neredeyse her gün ortaya çıkan yeni 
verilerle birlikte çok sayıda zorla çalıştırmayla ilgili görüntülerde sosyal 
medyaya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Çin zulmü nedeniyle Doğu Türkistan'dan 
kaçan kazak Türkü Ersin Erkin’in paylaştığı bilgilere göre Doğu 
Türkistan'daki bazı köleliğe zorlanan işçilere ayda 50 dolara teka-
bül eden maaş ödendiği ve üç ay çalıştıktan sonra yıllık sözleşme 
imzalamaya mecbur edildiği reddedenler olursa hapse atılmakla 
tehdit edildiğini, hatta ödenen ücretlerin geri iadesinin isteneceği-
ni aktardı.

KAZAK TANIK: ZORUNLU ÇALIŞMAYI
REDDEDENLER HAPSE GİRECEK
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UYGUR TÜRKÜ KADINLAR
ZOR GÜNLER YAŞIYOR

Son yıllarda, Çin'in soykırım ve asimilasyon politikasının en göze çarpan tezahürlerinden biri 
olan Uygur kızlarını ve kadınlarını Çinlilerle evliliğe zorlama uygulaması, uluslararası top-
lumda büyük tartışmalara neden oldu.
Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan bilgiler Çin’in söz konusu politikası halen uygulan-
makta olduğunu gösteriyor.

Çin kaynaklı Sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Doğu Türkistan'ın malum bir kö-
yünden bir Uygur kızının Çinli 
biriyle evlendirildiği ve Çin gele-
neklerine göre giyinen Uygur kı-
zının avluda Çinlilerle dans etti-
ğini kaydediyor.

Görüntüde Uygur kızının yüzündeki solgun 
ve umutsuzluk ifadeleri bunun zorunlu bir 
evlilik olduğunu net bir şekilde yansıtıyor.
Daha önceki raporlar ve Zulümden kaçan 
tanıkların söylediklerine göre birçok Uygur 
Türkü kadının, aile üyeleri toplama kampla-
rına veya hapishanelere gönderilmemesi için 
Çinlilerle evlenmeyi kabul etmek zorunda 
kaldığı doğruluyor.
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Çin Komünist Partisi son yıllarda Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri başta olmak 
üzere halkı Çinleştirme politikası ile birlikte İslam dinini Çince sosyalizme uydur-
ma siyasetini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Doğu Türkistan'da çok sayıda cami ve 
kutsal mekanlar yok edilerek haritadan silindi.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan video görüntülerine göre, Doğu 
Türkistan'daki bazı mezarlıklarda 
Mezar taşlarına yazılan ayet ve şah-
sın bilgileri yasadışı belirlenerek 
kaldırıldığını gösteriyor.

Daha önceki raporlar ve tanıkların ifa-
delerine göre Çin'in Uygur mezarlık-
larındaki islam-i sembollerin kubbe ve 
hilalin kaldırıldığı, cenaze namazlarının 
kılınmasına izin vermediğini doğrulu-
yor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA MEZAR TAŞI
YAZILARI YASAKLANDI
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UYGUR TÜRKLERİ HER SEKTÖRDE
KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR

Uluslararası raporlar ve sosyal medyaya dü-
şen görüntüler son yıllarda Doğu Türkis-
tan'da köleliği zorlanan Uygur Türkü kadın-
ların mevcut durumunu net bir şekildi gözler 
önüne seriyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre, 
Kaşgar'daki bir fabrikada çalış-
maya zorlanan orta yaşlı Uygur 
kadınların ceviz ayıklamamakta 
olduğunu gösterirken, başka bir 
videoda ise genç kızlardan olu-
şan işçilerin malum bir fabrikada 
kıyafet diktiğini ve diğer bir gö-
rüntüdeyse Uygur kadınların bir 
oyuncak fabrikasında çalıştırıldı-
ğını kaydediyor.

Geçen yıl, bazı uluslararası medya kuruluşla-
rı Çin'den ithal edilen kıyafetlerin, Noel he-
diyelerinin zorla çalıştırmayla ilgili olduğu 
bulgularına rastladığını duyurmuştu. Ayrıca 
ABD gümrük muhafızları Çin’den gelen 13 
ton saç ürünlerine el koyduğunu ve bunların 
Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırma yoluyla 
üretildiğini belirlemişti.
Sosyal medyaya yansıyan bu tür video görün-
tüleri Çin komünist partisinin Uygur Türkle-
rini her sektörde köle olarak çalıştırmaya de-
vam ettiğini doğruluyor.
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Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com

Çin merkezli Huawei, Çin'in Doğu Türkistan'daki soy-
kırım suçuna dahil olarak Çin Komünist rejimine Uygur 
Türklerini fişleyen yüz tanıma teknolojisi sağlıyor.


