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                            İşgalci Çin rejiminin bu yıllık çalışma planı, Doğu Tür-
kistan’da Uygur kültür medeniyeti ve topluma yönelik baskılar da dahil 
olmak üzere, sistematik soykırım politikalarının daha geniş ölçekte de-
vam edeceğini ortaya koyuyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 19 Şubat tarihli haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki Komünist yetkililer, Urumçi’de konut ve kent-
sel-kırsal kalkınma çalışmaları üzerine bir toplantı düzenledi.
Toplantıda 2021 yılında kentsel kesimden 231.500 haneyi kapsayan 
1.714 yerleşim alanının yok edildiği ve bu yıl 203.000’den fazla haneye 
Çin tarzı 1273 yerleşim bölgesini yeniden inşa etmeyi planladığı öğre-
nildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON HANE ÇİNLİLEŞECEK
Çin basınında çıkan habere göre Çin rejimi, 2021’den 2025’e kadar 
beş yıl içinde Doğu Türkistan genelinde milli üslupta varlığını sürdüren 
870.000 haneyi kapsayan 5.761 yerleşim bölgesini Çin tarzına dönüş-
türmek için bir takıp plan içerisinde olduğu öne sürülüyor.
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Bilgilere göre Komünist yetkililer, Doğu 
Türkistan’daki yerleşim yerlerinin ye-
niden inşa edilmesini organize edecek, 
taban kadrolara kapsayıcı plan hazırla-
dığı ve bunun için “Yeniden Yerleştirme 
Çalışmaları Grubu” kurmanın yanı sıra, 
kültür katliamı siyasetini meşru göster-
mek için “Yol Gösterici İlkeler” adı altın-
da yönerge yayımladığı bildirildi.
Nitekim yakın bir tarihte Urumçi’de 
gerçekleşen İnsan Kaynakları ve Sosyal 
Güvenlik Çalışma Konferansı’nda alı-
nan kararlar, rejim hükümetinin bu yıl 
içerisinde Doğu Türkistan genelinden 
2,75 milyon kişiyi köle işçi olarak, farklı 
bölgelere gönderme ve 1,5 milyondan 
fazla kişinin sözde “Eğitim Merkezi” de-
nilen ceza kamplarına alma yönünde 
olduğu dikkatlerden kaçmadı.

       Gözlemciler, Çin rejimi-
nin Doğu Türkistan’da-
ki Uygur toplumunu 
kültürel varlıklarıyla 
birlikte topyekûn yok 
etmek için, bölgedeki 
Müslüman Türklerin ta-
rihi izlerini, cemaat kül-
türünü, mahalle kültü-
rünü, mimari kültürünü 
ve komşuluk ilişkilerini 
sistematik bir şekilde 
kaybettirmeye çalıştı-
ğını kaydetti.



3

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
21 - 27 Şubat 2022

              Çin-İran arasındaki öğren-
cileri Şiileştirme antlaşmasının 
tamamen siyası olduğu, ileride 
Doğu Türkistanlı ve Çinli Müs-
lümanların olası baş kaldırımla-
rına yönelik “Böl Parçala Yönet” 
hilesinin ön hazırlığı olduğu ileri 
sürülüyor.

Komünist Çin hükümeti tarafından 
İran’a gönderilen Çinli Müslüman öğ-
rencilerin İran’ın Golestan İl merkezi 
Gorgan kentindeki “Camiet-ül Mustafa” 
adlı Şiileştirme merkezinde eğitim gör-
mekte olduğu ortaya çıktı.
Çinli Müslüman öğrenciler, Çin Budist-
lerinin “Kötü Ruh Kovalama Bayramı” 
diye de bilenen ve “Bahar Bayramı” diye 
de adlandırılan geleneksel “Yeni Yıl Bay-
ramı”nı Camiet-ül Mustafa merkezinde 
İran’ın Şii din adamlarıyla birlikte kutladı.

10’larca senedir İran ile Çin kendi ara-
larında anlaşarak, Doğu Türkistanlı ve 
Çinli Müslümanları Şiileştirme konu-
sunda büyük çaba harcıyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA MEZHEP 
ÇATIŞMASI İSTİYOR
Doğu Türkistan’da işgalci Çin hükumeti 
tarafından bütün İslami değerler ayak-
lar altına alınırken ve İslami etkinlikler 
yasaklanırken, İranlı din adamlarının 
Şiilik tebliğlerini rahat yapmalarına, 
hatta açık alanda Doğu Türkistanlı Şii 
müritleri ile birlikte muharrem ayinleri-
ni düzenlemesine izin verdiği haberlere 
yansımıştı.
Bölgeden gelen haberlere göre, Çin 
İran’la anlaşmalı olarak her yıl düzenli 
şekilde Doğu Türkistanlı ve Çinli Müs-
lümanları İran’a eğitim için gönderiyor. 
İran’a giden çoğu öğrenciler Şii olarak 
geri dönüyor.
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Uzmanlar, İran–Çin arasındaki öğ-
rencileri Şiileştirme antlaşmasının 
siyasi olduğunu, ilerde Doğu Tür-
kistanlı ve Çinli Müslümanların olası 
baş kaldırımlarına yönelik “Böl Par-
çala Yönet” hilesinin ön hazırlığı ol-
duğunu ileri sürdü.

ÇİN’İN ŞİİLEŞTİRME POLİTİKASI, 
OSMANLIDAN BERİ VAR
Sultan 2. Abdulhamit Han döneminde, 
tamamen Ehli-Sünni akidesine sahip 
35 milyonluk Doğu Türkistan’da İran’ın 
misyoner mollalarını göndererek Şiileş-
tirme çabalarını başladığı ve Sultan 2. 
Abdulhamit Han’ın da İranlı mollaların 
bu gizli misyonuna karşı koymak için 
Doğu Türkistan’a özel eğitimli Hocalar 
gönderdiği tarih sayfalarında kaydedi-
liyor.

Asırlar boyu devam eden bu gizli çaba-
lar neticesinde İran, Doğu Türkistan’da 
çoğunluğu Kaşgar-Yarkent bölgesin-
de olmak üzere 4-5 bin Şii mürit edi-
nebilmişti ancak son 15 senedir bölge 
genelinde Çin-İran ortak çalışması neti-
cesinde bu sayının 40 bine ulaştırılma-
sının planlandığı düşünülüyor.
Doğu Türkistanlı Ehli-Sünni Müslü-
manların din adamları toplama kamp-
larına kapatılırken ve bütün dini hak-
ları ayaklar altına alınmışken, işgalci 
Çin hükümeti Şiilere ayrıcalık tanıyor 
ve çoğalmalarına özel destek veriyor.
Çinli Müslümanlardan ise toplam ne 
kadarının Şiileştirildiği hakkında he-
nüz net bilgi bulunamazken, Komü-
nist Çin hükümeti ve İran hükümeti de 
Çin’den gelen öğrenci sayısını devlet 
sırrı gibi açıklamaktan kaçınıyor.
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Çin rejimi Kış Olimpiyatları sırasında ulus-
lararası toplumun dikkatini Doğu Türkis-
tan’daki sorunundan uzaklaştırmak için 
güçlü bir propaganda ordusuyla çalıştı.
4-20 Şubat tarihleri arasında Pekin’de 
gerçekleşen soykırım olimpiyatlarının he-
men ardından işgalci Çinliler Doğu Türkis-
tan’la ilgili Çin propagandası yaptığı bildi-
rildi.
Çin propaganda ajansı Halk Ağı’na göre, 
Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, 22 
Şubat’ta Cenevre Çin temsilciliği ve 
Urumçi’deki Komünist yetkililer eş za-
manda “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” adı al-
tında bir video konferans toplantısı dü-
zenlendiği öğrenildi.

ÇİN’İN SAFSATALARINA KİMSE İNAN-
MAZ
Bazı ülkelerden diplomatlarında özel da-
vetle katıldığı toplantıda, Uygurlarla ilgili 
uluslararası suçlamaların asılsız olduğu-
nu savunan Çinli yetkililer, halkın müref-
feh ve barışçıl bir hayat yaşadığını iddia 
etti. Çin karşıtı güçlerin, Çin’deki asayişi 

ve kalkınmayı baltalamaya çalıştığını öne 
sürdü. Yabancıların Doğu Türkistan’ı ziya-
ret etmek istediklerini memnuniyetle kar-
şıladığını ancak Uygur Türklerine yönelik 
baskıya dayalı soruşturmaların istenme-
yeceğini ifade etti.
Konferansta uzun yıllardır koyu bir (Mao 
hayranı) komünist sevicisi olan, sözde 
“Fransız Gazeteci Maxime Vivas” olarak 
tanıştırılan bir kişi ifade verdi.
Doğu Türkistan’daki soykırımı örtbas et-
mek için Uygurlar hakkında “Yalan Haber-
leri Bitirmek” adlı bir kitap yayınlayan ya-
lancı gazeteci Maxime Vivas dakikalarca 
Çin propagandası yaptı.
Çin Cenevre temsilcisi ile Urumçi arasın-
daki bu video konferansa Rusya, Pakistan, 
İran ve Kuzey Kore dahil 13 ülkeden diplo-
matlar katıldı.
Çin rejimi daha öncede Doğu Türkis-
tan’daki soykırımı birçok ülkede video 
konferanslar düzenleyerek örtbas etmeye 
ve Uygurları kötüleyip Çin propagandası 
yapmaya çalışmıştı.
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Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Parti (ÇKP) yetkilileri, “Çin Ulu-
su Bilincini Pekiştirmek ve İslam’ın Çinlileştirilmesi” politikalarına 
bağlı kalma gereğini vurguladı.
Çin Propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre, Doğu Türkistan’daki 
Komünist yetkililer, geçen hafta ÇKP 13. Halk Hükümeti’nin 152. 
Olağan Toplantısını gerçekleştirdi.
ÇKP Kuklası Uygur yetkili Erkin Tuniyaz’ın başkanlık ettiği toplan-
tıda konuşulan konular, Çin rejiminin sözde “Xinjiang’ı (Çin)Kültür 
Yoluyla Besleme”, “Her Millet Bir Bütün Olarak Çin Ulusu Bilincini 
Pekiştirme” ve “Kalıcı İstikrarın Korunması” gibi sistematik soykı-
rım politikalarının yaygınlaştırılması konusunu bir kez daha doğ-
ruluyor.
21 Şubat’ta Urumçi’de gerçekleşen sözde “Xinjiang Dini işler Ça-
lışma Konferansı”na katılan, ÇKP tarafından yeni atanan sözde 
Xinjiang Valisi Ma Xingrui konuşma yaparak, Doğu Türkistan’da 
Komünist Lider Xi Jingpng’ın ortaya koyduğu “İslam'ın Sosyalist 
Topluma Uyarlanması” da dahil olmak üzere dinin Çinlileştirilmesi-
ne bağlı kalmaya emredercesine çağırılar yaptı.
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“SOYKIRIM UYGULAMALARINI 
SÜRDÜRÜN” EMRİ
Gözlemciler bu konuşmayı insanların 
dini ve yaşama özgürlüğüne baskı-
cı ve akıl almaz köle işçilik, toplama 
kampları ve beyin yıkama, sistematik 
soykırım politikalarının katı bir şekilde 
uygulanmasına çağıran açıklamalar 
olarak yorumladı.
Çin’in, İslam’ın Çinlileştirilmesini öne 
sürerek maddi ve manevi kültürünü 
çeşitli yollarla ve farklı bahanelerle kı-
sıtladığını sonra yok ettiğini söylüyor.
%99’ü Müslüman olan Uygur halkını 
ve Doğu Türkistan’ı “Kültür Yoluyla 
Besleme Politikası”nı şiddetle teşvik 
etmek suratıyla, Doğu Türkistan halkı-
nın hak ve hürriyetinden, milli ve dini 
kimliğinden mahrum eden züllümler 
ediyor.

Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve 
insan hakları ihlallerine maruz 
kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş 
gücü olarak Çinli şirketlerde ça-
lıştırılıyor. Uygur ve diğer Türk 
halklarından milyonlarca kişi suç-
suz yere toplama kamplarına alı-
narak çeşitli uygulamalarla ideo-
lojisi değiştiriliyor. Bu baskı tüm 
şiddetiyle halen devam etmekte-
dir. Tanıkların ifadelerine göre tu-
tuklulara ağır işkencelerde edili-
yor. Sağlıksız şartlarda ellerinde 
kelepçe, ayaklarında zincirle yaşı-
yor. Kampta tutulanlara ne olduğu 
belirsiz ilaçlar ve iğneler veriliyor. 
Tırnak çekme, kamçı, elektrik ver-
me gibi işkencelere maruz kalıyor. 
Kadınlar toplu tecavüze uğruyor.
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Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Parti-
si (ÇKP) “Xinjiang Askeri Birlik” Politbüro 
toplantısında İslam’ın Çinlileştirilmesine 
vurgu yapıldı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Çin Komünist Partisi’nin 20. Kong-
resi yaklaşırken, toplantının başarılı bir 
şekilde açılması için İslam’ın Çinlileştiril-
mesi politikasına bağlı kalmaya ve tedbir-
leri sıkılaştırmaya yönelik Urumçi’de bir 
toplantı düzenlendi.
Doğu Türkistan’daki Komünist yetkili 
Zumrat Obul, sözde Xinjiang Parti Komi-
tesi Sekreter Yardımcısı Zhang Chunlin ve 
diğer üst yönetici kadrolarla birlikte top-
lantıda ayrı ayrı konuşma yaparak, hep 
bir ağızdan Çin ulusunun bir bütün olarak 
bilincini pekiştirme gereğini yeniledi.
Komünist yetkililer Aralık 2017’de, 
Müslümanlara yönelik baskı ve dini kı-
sıtlamaları meşrulaştırmak için “Dini 
Sosyalist Topluma Uyarlama” yasası 
çıkardı. 2018’den 2022’ye kadar süren 
13. beş yıllık plan kapsamında İslam’ın 
Çinlileştirilmesi yasallaştırıldı.

ÇİN’İN DİN DÜŞMANLIĞI GİTTİKÇE AR-
TIYOR
Rejimin din düşmanlığı politikası yüzün-
den son 6 yıldır yıkılan cami sayısı resmi 
raporlara göre 16.000’den fazla. Pekin 
yönetiminin İslam karşıtı terör siyasetle-
ri kapsamında sayısız din adamı toplama 
kamplarına alınırken, binlerce mabet, me-
zarlık ve ibadet yerleri tahrip edildi. Amacı 
dışında turizm cazibe merkezine dönüştü-
rüldü.  Ayrıca tüm dini faaliyetler tama-
mıyla yasadışı belirlenerek yasaklandı ve 
Müslümanlar İslam’dan vazgeçmeye, dini 
inancını inkâr etmeye zorlanıyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki dini baskılarının uluslarara-
sı toplum tarafından sert bir şekilde 
kınanmasına rağmen, her derece ko-
münistlere özel talimat vererek böl-
gede illegal, devlet terörü politikalar 
sürdürmekte ısrar ettiğini, resmin 
bütününe baktığımızda uygulanan 
siyasetlerin Doğu Türkistan’daki sis-
tematik soykırımın bir parçası oldu-
ğunu görmenin zor olmadığını kay-
detti.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
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
www.istiqlalmedia.com

Çin Rejimi tüm eleştirilere rağmen Doğu Türkistan’da sistematik 
Soykırım yapmaya devam ediyor.


