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Son yıllarda Çin rejimi, bedava konut, üc-
retsiz arazi, çeşitli iş imkânı, nakit para 
desteği ve nüfus transferinin kolaylaştırıl-
ması yoluyla çok sayıda atıl ve düşük pro-
filli, sabıkalı Çinli yerleşimciyi Doğu Tür-
kistan’a kalıcı olarak yerleştiriyor.
Rejim hükümeti, Doğu Türkistan’ı tama-
men Çinlileştirmeye yönelik şeytani planı 
doğrultusunda ulaşım ve turizm merkez-
lerine yoğun bir şekilde yatırım yaparken, 
Çinlileri Doğu Türkistan’a çekmek için teş-
viklerini de arttırıyor.
Çinli iç turizm şirketlerinin neredeyse hep-
sinde Doğu Türkistan’la ilgili reklamların 
arttığı, bunun yanı sıra devlete ait resmi 
internet sitelerinde de hükümet desteği 
açık bir şekilde belirtilen reklamların art-
maya başladığı dikkat çekiyor.

“YER YÜZÜNDEKİ CENNET”
Bilgilere göre, Çinlileri Doğu Türkistan’a 
cezbetmek için öne sürülen reklamlarda, 
“Karla kaplı zirveler ve uçsuz bucaksız 
yaylalar, yemyeşil ormanlar ve sessiz çöl-
ler iç içe, Xinjiang adeta yer yüzündeki 

cennet” ibareleri kullanılıyor.
Çin haber kaynaklarına göre, Çin rejimi 
Çinlileri Doğu Türkistan’a çekmek için 
900’den fazla kültür, turizm, spor ve di-
ğer etkinlikler düzenledi.  Ayrıca tabiat 
manzaralı doğal noktalara ücretsiz giriş, 
indirimli bilet fiyatları ve bilet hediyesi 
dahil olmak üzere 300’den fazla teşvik 
paketi uyguladı. 
Korgas İlçesindeki Ustikuddus Çiftliği, 
Kutub İlçesindeki Taşalma Çiçek Festi-
vali, İli Ustikuddus Kültür ve Turizm Fes-
tivali, Hotan Çölü Manzara Alanı, Tarım 
Nehri Manzara Alanı vb. gibi Çin propa-
gandasında özel yer alan mekanların dı-
şında Tarbagatay Yayla Müzik Festivali, 
447 çeşit kültür sergisi, Aksu, Korla, Ku-
çar’daki müzelere konulan tarihi eserle-
rin tanıtımları yapılıyor.
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Kül-
tür ve Turizm İdaresi” resmi verilerine 
göre, bu yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkis-
tan’a toplam 29 bin 424 Çinli turist geldi.
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“SONUMUZ ENDÜLÜS’TEN FARKLI OLMAYACAK”
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin sosyal medyasında Çinli yerleşimcilerin yılda 
en az bir kez Doğu Türkistan’a gelmesi teşvik edilen bazı reklamlar viral ol-
duğu, isteyenlerin hükümetle anlaşma imzalayarak sağlanan imtiyazlardan 
yararlanırken, Doğu Türkistan’a kalıcı olarak taşınabileceği iddia ediliyor.
Doğu Türkistan’daki “Çin Demiryolu Şirketi Xinjiang Şubesine” göre, Çin’den 
gelen tren, Doğu Türkistan’daki tüm il, vilayet ve şehirlere ve Çin’i Doğu Tür-
kistan’a bağlayan yüksek hızlı demiryolu ağına sahip olup, yerleşimci Çin-
lilerin ulaşım sıkıntısı kökten çözüldü. Buna ek olarak Doğu Türkistan’daki 
havaalanı sayısının da 23’e çıkardığı belirtiliyor.
Şu anda Doğu Türkistan’da Çin yapımı Ulusal A düzeyinde 573 turistik böl-
ge olduğu tahmin ediliyor.  Doğu Türkistan’da dört mevsimlik kırsal turizm 
noktasına ek olarak, Çin’den gelen sözde turistleri çekmek için Doğu Tür-
kistan’ın güneyinde ve kuzeyinde iki devasa kayak merkezi ve 84 orta tip 
kayak merkezi bulunduğu biliniyor.
Gözlemciler, Çin’in 2017’den beri büyük ölçekli keyfi tutuklamayla ilk etapta 
milyonlarca Doğu Türkistanlıyı toplama kamplarına veya hapishanelere ka-
pattığını, ikinci etap olarak da boşluğu Çinlilerle doldurmaya, toprak sahibi-
ni Çinli gibi göstermeye çalıştıklarını, Doğu Türkistan’daki soykırım devam 
eder, insanlık sessiz kalır ve Uygular unutulursa, sonucun 1000 yıllık İslam 
toprağı Endülüs’ten farklı olmayacağını vurguladı.
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Dünyanın en büyük ikinci mobil çölü olan 
Doğu Türkistan'daki Taklamakan Çölü’n-
den geçen ve yakın zamanda çölü kuşatan 
demir yoluna bağlanan Lopnur-Çerçen 
Otoyolu’nun 16 Haziran’da hizmete açıldı-
ğı öğrenildi.
Bilgilere göre, Taklamakan Çölü’nden ge-
çen otoyolun toplam uzunluğu 334km 
olup, yolun G315 hattı G0612 aks mesa-
fesine bağlanacağı, böylece Çerçen’den 
Korla’ya ulaşımda altı saat daha tasarruf 
edildiği iddia ediliyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’I ÇİN İLLERİNE BAĞ-
LIYOR
Karayolu kuzeyde Lopnur İlçesinden baş-
layıp Ogan Nehri, Tarım Nehri, Toğraklık, 
Lopnur Köyü, Çerçen Nehri’ni geçerek gü-
neyde Çerçen İlçesine bağlı Tatirang Kö-
yüne ulaşıyor.
Taklamakan Çölü’nü kuşatan demir yo-
luyla doğrudan bağlanan hattın Hotan’ın 
Lop, Chira, Kiriye, Niye ve diğer yerlerden 
geçerek, Qinghai- Golmud ve Gansu Eya-

leti olmak üzere Çin’in Lanzhou Eyaletine 
kadar ulaşıyor.

Gözlemcilere göre, 2014 yılından 
itibaren Doğu Türkistan halkının 
sistematik bir şekilde toplama 
kampına veya hapishaneye alın-
dığını, boşalan yerlere ise Çinli-
lerin getirildiğini, Çin rejiminin 
son yıllarda Doğu Türkistan’ı ta-
mamen Çinlileştirmek için Doğu 
Türkistan’da hava yolu, demiryo-
lu ve otoyollara büyük yatırım-
lar yaparak birbirine bağladığı-
nı, her şey yerleşimci Çinlilerin 
yaşam koşulunu iyileştirmeyi 
amaçladığını belirterek, tüm ula-
şım projelerinin talan edilen do-
ğal kaynakların Çin illerine kaçı-
rılması içinde önemli olduğunun 
altını çizdi.
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Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hükü-
meti” 17 Haziran’da 165. Olağan Toplantısı 
için toplandı ve oturumda, Çin’in “Çin Tarzı 
Sosyalizm” safsatasını Doğu Türkistan’da 
yaygınlaştırma ve 21. yüzyıl modern Çin inşa 
etme gibi ideolojik beyin yıkama uygulama-
larına vurgu yapıldı.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer 
alan 20 Haziran 2022 tarihli habere göre, 
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hü-
kümeti” Kukla Başkanı Erkin Tuniyaz, Çin 
Komünist Partisi 165. Olağan Oturumuna 
başkanlık ederek, devam eden soykırım po-
litikalarını yineledi. Çin Ulusal Bilincin güç-
lendirilmesini isteyen Tuniyaz, Çin ulusunun 
bir bütün olarak Parti Hükümeti dinlemeleri 
ve iyi takip etmeleri için siyasi eğitimlerin 
yoğunlaştırılması vurgusu yaptı.

ŞİMDİ “14. BEŞ YILLIK PLAN” DÖNEMİ NE 
OLACAK?
Çin rejimi 2018-2023 yılına kadarki “13. Beş 
Yıllık Plan” döneminde çocuk, genç, yaşlı de-
meden 7 milyon insanı toplama kamplarına v- 

eya hapishanelere kapatarak, sistematik soy-
kırım uyguladı. Bu minvalde sözde “Xinjiang’ı 
(Çin) Kültür Yokuyla Besleme” ve “İslam’ın 
Çince Sosyalizme Uyarlanması” adı altında 
Uygur kız ve kadınlarını Çinlilerle evlenmeye 
zorluyor. Her bölgeden kız ve erkek gençleri 
köle işçi olarak çalıştırmak üzere Çin illerine 
sürgün ediyor. Uygur çocuklarını ebeveynle-
rinden zorla ayırıp tamamen Çinlileştirmeye 
odaklı asimilasyon programlarıyla eğitiyor. 
Dini inanç, milli kimlikleri, Uygur kültür me-
deniyetini yok etmeye, yerine Çin kimliğini 
kabul etmeye zorluyor.
Gözlemciler, Çin’in çeşitli bahanelerle Doğu 
Türkistan halkının dini inançlarını, ulusal 
kültür ve geleneklerini kısıtladığını, onla-
rı Çin kültürünü benimsemeye zorladığını, 
hatta ana dillerini, her türlü dini özgürlükle-
rini yasakladığını, Çin’in soykırım ve insanlı-
ğa karşı suç eylemlerinin uluslararası kamu-
oyunda ifşa olmasına, ülkeler, hükümetler 
bazında eleştirilmesine ve kınamalara, hatta 
yaptırımlara rağmen, Doğu Türkistan halkı-
na zulmetmeye ve Çin kültürünü dayatarak, 
asimile etmeye ve insanlık suçu işlemeye de-
vam ettiğini kaydetti.
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               Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hükümeti Parti Komite-
si” Sekreteri Ma Xingrui, Xinjiang Sanat Merkezi’ne ziyaret düzenleyerek, 
işgalci Çin’in sistematik soykırım suçlarının bir parçası olarak uygulanan 
“Xinjiang’i (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” adı altında yoğun asimilasyon ve 
beyin yıkama politikasını yineledi.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 20 Haziran 2022 tarihli ha-
bere göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hükümeti Parti Komitesi” 
Sekreteri Ma Xingrui, Sanat Merkezi’nde birtakım söylemlerde bulunarak 
Doğu Türkistan’daki ciddi durumun değişmeyeceğini, aksine 35 Milyonluk 
Müslüman toplumun İslami inançlarından ve milli kimliğinden vazgeçmeye 
zorlamanın yanı sıra, kontrolü daha da sıkılaştıracağından sinyal verdi.
Haberde belirtilenlere göre Ma Xingrui konuşmasında, Doğu Türkistan’ı 
(Çin) kültür yoluyla beslemeyi derinleştirme, Doğu Türkistan’da “Sosyalist 
Çin İnşa Etme” çabalarını bir bütünleştirme, Çin ulusal imaja uygun bir dizi 
önem geliştirmek ve planlamak, Çin ulusunun bir bütün olarak ortak bilin-
cini pekiştirmek gibi Çin kültürünü öne çıkaran kültürel, sanatsal çalışma 
ve faaliyet başlatma ihtiyacına vurgu yaparken, Komünist rejimin soykırım 
politikalarına bağlılık göstergesi sergiledi.
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AMAÇ UYGURLARI ÇİNLİLERİN ARASINDA SİNDİRMEK
Son yıllarda rejim, Doğu Türkistan’ın tarihi yapısını tahrip etme-
ye çalışırken, aynı zamanda Uygur kültürel anıtlarında çok sa-
yıda değişikliğe yol açacak sözde turistik cazibe merkezi kurdu 
ve iç turizmi güçlü bir şekilde teşvik etmeye çalışırken, işin arka 
görünüşünde ise Çin anakarasındaki Çinlileri Doğu Türkistan’a 
kalıcı olarak yerleşmesi için teşvikini arttırıyor.
Gözlemciler, Çin’in yalan dolan, kedi köpek yiyen iğrenç (Çin) 
kültürünü Yer yüzüne uygarlık dağıtan Uygur medeniyetinin 
üstüne koyarak tanıtıp, Doğu Türkistan halkının maneviyatını, 
inandığı tüm değerlerini, örfü ve kültürel varlıklarını tamamen 
yok ederek Çinlileştirmeye çalıştığını, zira Doğu Türkistan’daki 
halkın işgalci Çin’in sistematik asimilasyonlarından, dini inanç 
ve milli kültürüne sımsıkıya bağlılığından ötürü ayakta kalabil-
diğini, fakat son dönemdeki kültürel yapıların tahribatı ve Çin’in 
iç bölgelerine köle işçi olarak gönderme politikası sonucunda 
Uygurların Çinlileşmesinin hız kazandığını kaydetti.
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Çin rejimi, son yıllarda Doğu Türkis-
tan’daki soykırım uygulamalarının infa-
zında kilit rol oynayan bazı özel kuvvet 
ve polis memurlarını “Kahraman” ilan 
etti.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 
yer alan 22 Haziran 2022 tarihli habere 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinji-
ang Hükümeti Parti Komitesi” Sekreteri 
Ma Xingrui, seçkin polis memurlarının 
çalışmalarını gözden geçirmek, “Terör-
le Mücadele” politikasının uygulanması, 
yoğunlaştırılması ve kalıcı istikrarın ko-
runmasına yönelik özel bir toplantı ger-
çekleştirdi. Çin Komünist Partisi’nin 20. 
Kongresi’nin başarılı bir şekilde açılma-
sı için siyasi ortamın sağlanması doğrul-
tusunda talimatlar verdi.
Toplantıda 10 raportör tarafından Urum-
çi, Kumul, Yarkent, Karamay ve Çakı-
lık’taki polis birimlerinin hizmet tertiba-
tı tanıtılmasının yanı sıra, Gayret Mamut 
ve Rahman Ahat başta olmak üzere dört 
polis memuru kahraman ilan edildi.

KENDİ MİLLETİNİN KATİLİNE DÖ-
NÜŞTÜRÜYOR
Bilgilere göre, Guma İlçesi Gökterek 
Köy Polis Karakolu eski müdürü olan 
Gayret Mamut’un 2013 yılında ma-
sum sivilleri terörist yaftasıyla suç-
layıp düzenlenen bir baskında sözde 
terörist olduğu iddia edilen bir kişiyi 
olay yerinde ateş açarak şehit ettiği, 
Eylül 2016’da yine bir sözde terör 
hücresini çökertmek için polis kuvve-
tine liderlik ettiği sırada, canlı bom-
ba olduğu iddia edilen şahsın kendini 
patlatması sonucu öldüğü belirtiliyor.
2017 yılında Çin Kamu Güvenlik 
Bakanlığı, Gayret Mamut’u Ulusal 
Kamu Güvenliği Sisteminde 1. dere-
celi “Kahraman” olarak belirlendiği 
ve 2019’a gelindiğinde Çin Komü-
nist Partisi tarafından “Ulusal Kah-
raman” ilan edildiği ifade ediliyor.
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KAÇMAYA ÇALIŞANLARI “VUR! ÖL-
DÜR!” TALİMATI
Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki Uygurlar 
gibi Türk halklarına karşı soykırım yap-
mak için polisleri özel olarak kullanıyor. 
Son 5 yıldır polis gücünü ve güvenlik 
kollarını büyük ölçekte destekleyerek, 
genişletti ve polis sayısını katbekat art-
tırdı. Nitekim yeni sızan “Xinjiang Polis 
Belgelerine” göre cellat Chen Quangu-
o’nun terörist olarak tanımladığı masum 

halka yönelik olay yerinde öldürme emri, 
Gayret Mamut gibi gözü dönmüş, aklın-
dan Çin’e yaranmaktan başka bir şey 
geçmeyen acımasız polisleri, kendi mil-
letinin katili haline getirmeye teşvik etti. 
Ancak bunun gibileri Çin hükümeti için 
örnek şahsiyet ve bir “Ulusal Kahraman”-
dır. Bu nedenle uluslararası araştırmacı 
ve analistler, Çin’in Doğu Türkistan’da 
bir “Polis Devleti” kurduğunu ve bölgede 
korkunç “Devlet Terörü” estirdiğini kay-
detti.


