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Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği tarafından 2022 
Pekin Kış Olimpiyatlarına tepki 
göstermek ve 5 Şubat Gulca Kat-
liamı’nı anmak amacı ile 4 Şubat 
günü Çin’in İstanbul Sarıyer’de 
bulunan Başkonsolosluğu önünde 
basın açıklaması ve protesto gös-
terisi düzenlendi.
Doğu Türkistan’da Çin işgalinden 
bu yana birçok kez büyük katliam-
lar gerçekleştirildi. Bunlar arasın-
da en önemli olaylardan birisi de 
5 Şubat Gulca Katliamı. Katliamın 
25. yıl dönümünde Doğu Türkis-
tan STK’lar Birliği, 2022 Pekin 
Kış Olimpiyatları’na tepki göster-
mek ve 5 Şubat Gulca Katliamı’nı 
anmak amacıyla İstanbul’daki Çin 
konsolosluğu önünde Protesto 
yaptı.

500’e yakın Doğu Türkistanlının iştirak 
ettiği protestolarda Çin karşıtı çeşitli slo-
ganlar atılırken gurup adına basın açık-
lama metnini STK’lar Birliği Başkanı sa-
yın Hidayet Oğuzhan okudu.
Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği 
Başkan Vekili sayın Mahmudcan Damol-
la İslam dünyasına hitaben arapça basın 
açıklaması yaptı.
Hemen arkasından merkezi Malezya’da 
olan Uygurlar için Malezya Hareketi 
Başkanı sayın Zohri Yuhyi İngilizce basın 
açıklamasında bulunurken, Türk Dünya-
sı Sivil Toplum Platformu Genel Başkanı 
sayın Serdar Şahin soykırımcı bir ülke-
nin dünyada barışı, iyiliği, kardeşliği pe-
kiştirmeyi amaçlayan olimpiyat oyunla-
rına ev sahipliği yapma hakkı olmadığı 
konusunda açıklamalarda bulundu.
Ayrıca Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Baş-
kanı sayın Abdulhamit Abdureşit tarafın-
dan basın açıklaması yapıldı.
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Ardından Gulca Meşrebi Vakfı Temsilcisi 
ve Doğu Türkistan Alimler Birliği Üyesi 
sayın Kasımcan Damolla 5 Şubat Gulca 
Katliamı’nın önü ve arkasını anlatarak, 
Doğu Türkistan’ın Gulca ilinde 5 Şubat 
1997 kadir gecesinde ibadet için topla-
nan kadınların tutuklanmasını barışçıl 
şekilde protesto eden Doğu Türkistanlı 
gençler, Çin askerleri tarafından vuru-
larak ve soğukta su pompaları ile don-
durularak vahşice katledilmişti. Katliam 
sonrası yüzlerce genç usulsüz tutuk-
lanmış, yok edilmiş ya da müebbet ha-
pis cezasına çaptırılmıştı. Çin yönetimi, 
Doğu Türkistan’da son yıllarda soykırım 
politikaları ile milyonlarca Uygur ve baş-
ka Türk halklarını toplama kamplarına 
hapsetmiş, kadınlara toplu tecavüz et-
miş, çocukları çocuk kampına kapatmış, 
dilini ve dinini yasaklamış, tüm özgürlük-
leri yok etmişken olimpiyat oyunlarına 
ev sahipliği yapması ve dünyanın buna 

seyirci kalması insanlık tarihinde utanç 
verici bir tablo olduğunu ifade etti.
Akabinde Balıkesir Genç İHH Başkanı 
sayın Ali Karataş Doğu Türkistan’la il-
gili yazdığı şiiri okudu. Uygur Hareketi 
Temsilcisi Mahliya Çetinkaya hanımefen-
di İngilizce açıklamalarda bulunurken, 
Merhaba Osman hanımefendi de Doğu 
Türkistan şirini okudu. En son Doğu Tür-
kistan Alimler Birliği Üyesi sayın Ömer 
Kari Hacım tarafından edilen duanın ar-
dından protesto sona erdi. 
Çin rejimi Doğu Türkistan’ı işgal 
ettiğinden beri bölgede asimilas-
yon ve soykırım politikalarının 
yanı sıra birçok katliamı gerçek-
leştirdi. 5 Nisan Barin Katliamı, 
5 Şubat Gulca Katliamı ve 5 Tem-
muz Urumçi Katliamı sadece bun-
lardan bir kaçıdır.
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Doğu Türkistan’ın Korla şehrinde bir ai-
leden altı kadın iki erkek acımasızca uzun 
müddetli hapis cezasına mahkûm edildi.
Bilgilere göre, Korla şehrinde yaşayan 
Melikezat Mehmet 20 yıl, Zahire Mehmet 
15 yıl hapis cezasına çarpıtıldığı “Mil-
li Duyguyu Tetiklemek”, “Kamu Düzenini 
Bozmak, Halkı Kin ve Nefrete Sürükle-
mek” suçlamalarıyla şu an Sanci Kadınlar 
Hapishanesinde tutulduğu öğrenildi.
Altı kadından Patigül Mehmet 7 yıl, gelin 
Bostan ibrahim 19 yıl hapse atıldığı ve bi-
rinin suçu başörtüsü takmak, diğerinin-
ki ise evinde dini faaliyette bulunduğunu 
itiraf etmemek olduğu belirtilirken şu an 
Sanci Kadınlar Hapishanesinde olduğu 
aktarıldı.

78 YAŞINDA 17 YIL HAPSE ATILDI
Amerikan merkezli Özgür Asya Rad-
yosuna göre, Aile büyüğü 7 çocuk an-
nesi 78 yaşındaki Helçem Pazıl hanı-
mefendiye 17 yıl hapis cezası verildiği, 

gerekçeler arasında “Vaz Dinleme” ve 
“Dini Faaliyetlere Meydan Hazırlama” 
suçlamasıyla şu an Sanci Kadınlar Ha-
pishanesi 4. Bölüğünde tutulduğu bil-
dirildi.
Keyfi olarak tutuklanan 6 kadının aile-
sinden şu an İstanbul’da yaşayan gelin 
Kifaya Yakup hanımefendinin bildirdiği-
ne göre, ailesinden suçsuz yere tutukla-
nan 8 kişi olduğu ve bunlar arasında eşi 
Mahmut Mehmet, kayınbiraderi Musa-
jan Mehmet’in sözde “Terörle Mücadele” 
kapsamında ömür boyu hapse alındığı 
ve Yengesi Zohragul Hudabardi’nin ise 
“Teröristlere Yardım Ve Yataklık Etme” 
suçlamayla müebbet hapis cezasına 
çarptırıldığı, ancak Çin’in bilgi ablukası 
nedeniyle yakınlarının nerede tutulduğu 
ile ilgili hiçbir haber alamadığını söyledi.
Bililere göre, 2017 tutuklanan aile üyele-
rinden 6 kadının hepsi ev hanımı olduğu 
iddia ediliyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

4

31 Ocak - 06 Şubat 2022

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sa-
hipliği yapmaya hazırlanan Çin’in, bu 
ülkede bulunan yabancı gazetecilerin 
Doğu Türkistan’la ilgili haber yapma-
larını yüzde 90 oranında engellediği 
ortaya çıktı.
Çin Yabancı Muhabirler Kulübü’nün 
(FCCC) yayınladığı yıllık “Çalışma Ko-
şulları” raporuna göre, ülkede med-
ya özgürlüğü “Son Hızla” azalırken 
Çin’deki yabancı gazeteciler “Benzeri 
Görülmemiş Engellerle” karşı karşıya 
kaldı.
FCCC’nin anketine katılan yabancı ga-
zetecilerin yüzde 99’u, “Haber koşulla-
rının uluslararası standart olarak kabul 
edilen seviyeye ulaşmadığı” yönünde 
görüş beyan etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, daha önce 
yaptığı bir açıklamada yabancı gazeteci-
leri temsil eden örgütün “Yasadışı” oldu-
ğunu iddia etmişti.

Gazeteciler, yetkililerin haber yapmalarını 
engellemek için sıklıkla Çin Virüsünü (Co-
vid-19) bahane ettiğini ya da vize geciktir-
me yöntemine başvurduğunu aktardı.
Euronews’in bildirdiğine göre, ankete ka-
tılan yabancı gazetecilerin yarıdan fazlası 
sağlık önlemleri nedeniyle bir yeri terk et-
meye zorlandıkları veya erişimlerinin en-
gellendiğini söylüyor. Keza gazetecilerin 
yüzde 46’sı yeni muhabir getiremedikleri 
için bürolarında yeterli personel bulunma-
dığı bilgisini paylaştı.
Kulübün anketine katılan yabancı gazete-
cilerin yüzde 60’ından fazlası polis veya 
yetkililer tarafından en az bir kez engel-
lendiklerini ifade etti.
Rapora göre, 2021’de Doğu Türkistan’a 
seyahat eden gazetecilerin yüzde 88’i 
gözle görülür şekilde takip ediliyor.
Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin 
alıkonulduğu toplama kamplarını haber-
leştirmek için, Doğu Türkistan’a seyahat 
eden gazetecilerin yüzde 90’ı engellendik-
lerini dile getirdi.
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FCCC’nin anketine katılan gazetecilerin 
dörtte birinden fazlası, kaynaklarının “Ta-
ciz edildiği, gözaltına alındığı veya polis 
tarafından defalarca sorguya çağrıldığını” 
söyledi.
Muhabirler kulübü, Çinli yetkililerin gün 
geçtikçe yabancı gazetecilere karşı daha 
sert tedbir almaya başladığı ve taciz ne-
deniyle ülkede bulunan bir avuç yabancı 
muhabirin de ülkeden ayrıldığını belirtti.
Çin’de kalan az sayıdaki yabancı gaze-
tecinin “Devlet Destekli Trol Ordusu” 
tarafından taciz edildiğine atıfta bulu-
nulan raporda, bu durumun Çin’de ka-
lan gazetecilerin faaliyetlerini giderek 
daha da zor hale getirdiği kaydedili-
yor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
Çin, 2022 Kış Olimpiyatları’na ev sahipli-
ği yapmaya hazırlanıyor, ABD, Kanada ve 
bazı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 
birçok ülke, insan hakları ihlalleri nedeniy-
le olimpiyatları diplomatik olarak boykot 
edeceğini bildirdi.

Çin’in Doğu Türkistan’da inşa ettiği 
1400’ün üzerinde toplama kampı bulunu-
yor. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine 
göre Pekin yönetimi, bu kamplarda 1 ile 3 
milyon civarında Doğu Türkistanlıyı zor-
la tutuyor. Bu sayı, kamp tanıkları ve Çin 
kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 
dönüşümlü olarak alıkonulduğunu göste-
riyor.
Komünist yetkililer suçlamaları yalanlaya-
rak buraların radikalleşmeye karşı kuru-
lan “Mesleki Eğitim Merkezleri” olduğunu 
iddia ediyor.
Uluslararası kamuoyu Çin’in Uygur-
lara yönelik politikalarına tepki gös-
teriyor. Avrupa Birliği, Uluslarara-
sı Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme 
Örgütü başta olmak üzere pek çok 
uluslararası örgüt de Çin’den topla-
ma kamplarında tutulan Uygurları 
serbest bırakmalarını ve kampların 
kapatılmasını belirterek, insanların 
köle işçi olarak kullanılmasına şid-
detle karşı çıkıyor.
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1 Şubat günü, Japonya alt meclis tara-
fından kabul edilen kararda, uluslararası 
toplumun, Doğu Türkistan, Tibet ve Hong 
Kong’daki keyfi gözaltı ve din özgürlüğü-
nün kısıtlanması gibi konularda endişele-
rini dile getirdiği belirtildi. Kararda, Çin’in 
Doğu Türkistan’da işlediği ağır insan hak-
ları ihlallerine ilişkin, “İnsan hakları so-
runları sadece ülke içi meseleler olamaz, 
çünkü insan hakları evrensel değerlere sa-
hiptir ve uluslararası toplum için haklı bir 
endişe konusudur” denildi.
Japonya, önceki gün Çin’in insan hakları 
durumuyla ilgili endişeler üzerine yaklaş-
makta olan 2022 Pekin Kış Olimpiyatla-
rı’na bir hükumet heyeti göndermeyeceği-
ni duyurmuştu.

JAPONYA PARLAMENTOSUNUN 
UYGUR KARARI
Japonya Parlamentosu, Japonya h-

ükumetini sorunu çözmek için ulus-
lararası toplumla birlikte çalışmaya 
çağırdı. Kararda, “Hükümet, duru-
mun tamamını kavramak için bilgi 
toplamalı. Uluslararası toplumla iş 
birliği içinde ciddi insan hakları du-
rumunu izlemeli ve kapsamlı rahat-
latıcı önlemler uygulamalıdır” ifa-
delerine yer verildi.
İnsan hakları sorunlarının “Bir ülkenin 
iç işlerinin ötesine geçtiği ve uluslara-
rası toplumu ilgilendirdiği” vurgulanan 
kararda, Doğu Türkistan başta olmak 
üzere Tibet, Hong Kong ve İç Moğolis-
tan gibi bölgelerde zulüm altında yaşa-
dığını iddia eden kişilerin varlığına ve 
diğer ülkelerin de bu kişilere yardım et-
mesi gerektiğine dikkat çekildi.
Kararda, gidişatın izlenmesi ve kap-
samlı önlemler uygulaması için diğer 
ülkelerle iş birliği yapılması da talep 
edildi.
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OLİMPİYATLARDAN SONRA BİR KA-
RAR DAHA
Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşima-
sa, kararın ardından yaptığı açıklamada, 
“Değerlerimizi paylaşan ülkelerle iş birliği 
halinde çalışıyoruz. Bu kararın amacını te-
mel alarak, hükümet uluslararası toplumla 
yakın iş birliğini sürdürecek.” dedi.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 
yetkililerine göre, Danışma Meclisinin de 
benzer bir kararı, hafta içi başlayacak Pe-
kin 2022 Kış Olimpiyatları sonrası kabul 
etmesi muhtemel.

ÇİN’DEN JAPONYA’YA TEPKİ
Japon Meclisinin kararına tepki gösteren 
Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama-
da, kararın “Gerçekleri görmezden geldi-
ğini, Çin’in insan hakları durumuna kötü 
niyetli bir şekilde iftira attığını, ulusla-
rarası hukuku ve uluslararası ilişkileri 
düzenleyen temel normları ciddi şekilde 
ihlal ettiğini, Çin’in içişlerine büyük öl-
çüde müdahale ettiğini ve doğası gereği 
son derece korkunç olduğunu” söyledi. 
Çinli Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian ko-

nuşmasında, insan hakları meselelerinin 
Çin’in egemenliğini ve toprak bütünlüğü-
nü ilgilendiren tamamen Çin’in iç işleri 
olduğunu ve hiçbir dış gücün bu konuda 
konuşmaması gerektiği yönünde ifadeler 
kullanarak, Doğu Türkistan’da yaşanan 
hak ihlallerini gizlemeye çalıştı.
Çinli sözcü, Doğu Türkistan’daki soykı-
rıma varan hak ihlallerini örtbas etmek 
için, Japonya ile ilişkileri öne sürerek, 
“Japonya, tarihte yabancı ülkelere kar-
şı savaş açtığında, sayısız suç işledi ve 
insan hakları konularındaki kendi sicili-
ni kötüledi. Diğer ülkelerin insan hakla-
rı durumuna karışma vasfı yoktur. Bazı 
Japon politikacılar, Çin-Japonya ilişki-
lerinin durumunu ve korunmasını hiçe 
sayıyor. Çin halkına ciddi bir siyasi pro-
vokasyon olan sözde kararı düzmece ola-
rak ortaya çıkardı. Çin hükumeti ve halkı, 
ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma 
çıkarlarını korumaya kararlıdır” dedi.
Ayrıca Lijian, Japon tarafına görüşme 
teklifinde bulunduğunu ifade ederek, 
“Çin daha fazla önlem alma hakkını saklı 
tutar” ifadelerini kullandı.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hü-
kümeti Kukla Yetkilisi Erkin Tuniyaz’ın 13. 
Halk Kongresi’nin 5. Oturumunda sundu-
ğu “2021 Xinjiang Çalışma Raporu”, Çin 
rejiminin ısrarla reddettiği soykırım suçu-
nu doğruluyor.
Çin’in Tanrıdağ Ağı’na göre, Çin Yanlısı 
Erkin Tuniyaz, 13. Halk Kongresi’nin 5. 
Oturumunda 2021. Yıllık hizmet raporu 
vererek 2021’de “Kırsal Fazla İşgücü İs-
tihdamı” adı altında, Doğu Türkistan nüfu-
sundan 3.174 milyon kişiyi köle işçi olarak 
farklı şehirlere veya Çin illerine taşıdığı, bu 
rakam geçen yıla göre hedeflenen yükse-
lişin üzerinde gerçekleştiği ve namı diğer 
“Eğitim Merkezleri” olarak adlandırılan 
toplama kamplarında 2.214 milyon kişiye 
sözde çeşitli mesleki beceriler öğrettiği ve 
bu oran geçen yıla göre %79,85’lik artışla 
gerçekleştiğini vurguladı.
Ayrıca kırsal kesimdeki 4-6 yaş arası Uy-
gur çocukların yatılı ana okullara alındıkl-

arı, dahası okul çağındaki tüm çocuk ve 
gençlerin ortak ulusal dilde eğitimlerini 
eksiksiz gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
asimilasyon uygulamalarının sınır tanıma-
dığını itiraf etti.

Çin Yanlısı Yetkili Tuniyaz kırsaldaki 
milli üslupla inşa edilen ev imaretle-
rin yıkılışından bahsederek, “Barın-
ma Alanlarının Yenilenmesi” kisvesi 
altında 1.000 köyü yeşillendirdiği, 
şehir ve köylerde “Kentsel Dönü-
şüm” projelerini hayata geçirmek 
suratıyla toplam 231.500 yapıyı yı-
kıp yok ettiği, yerine ise Çince gö-
rünüm verildiği ve halkı daha etkili 
kontrol etme amacıyla Doğu Türkis-
tan genelinde 63.900 toplu konut 
inşa ederek 168.800 sözde yoksul 
ahaliyi yerleştirme çalışmalarını ta-
mamladığını ifade etmekle bölgede 
2021 yıl içerisinde gerçekleşen  kül-
tür katliamını teyit etti.
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Raporunda ayrıca, Xi Jinping iktidarının 
ortaya koyduğu sözde “Çin Ulusal Bilin-
ci”ni ana hedef belirleyerek Müslüman 
halkın tarihi, etnik, kültürel ve dini gö-
rüşlerini değiştirmeye yönelik çalışmala-
rı yoğunlaştırdığı ve “Milletlerin Kaynaş-
ması” adı altında şehir ve kırsaldaki 1,6 
milyondan fazla haneye sözde “Kardeş 
Aile” politikası kapsamında Çinli yerleş-
tirilmesinin yanı sıra 383.000'den faz-
la Çinli eğitmenin 4.51 milyon Uygurlar 
başta olmak üzere Kazak, Kırgız, Özbek 
öğrenci ile entegre çok etnik gruptan 
oluşan Çin ulusu yapısı şekillendirdiği, 
hepsinin de Çin kültür medeniyetini be-
nimsemesi için büyük çaba sarf edildiği-
ni söyledi.
Erkin Tuniyaz’ın raporunda, yine Komü-
nist Lider Xi’nin Doğu Türkistan’da istik-
rarlı bir şekilde İslam’ı Çinlileştirme ve dini 
sosyalist topluma uyarlama politikasının 
kararlılıkla izlediğini doğrulanırken Çin 
rejiminin dini baskı uygulamalarının yıl 
boyunca merkezi hükümetin buyruğuna 
uygun biçimde şiddetli devam ettiği belir-
tiliyor.

Raporda, Çin rejiminin 2022’deki kötü 
planlarını bir-bir detaylandırmasının yanı 
sıra sözde “Terörle Mücadele” kapsamında 
aşırıcılık ve bölücülüğün ortadan kaldırıl-
ması ihtiyacını yenilerken, Batı’nın Doğu 
Türkistan meselesindeki tutumuna karşı 
etkili önlemler konusunda ciddi çalışmalar 
yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca İslam’ın Çinlileştirilmesi politika-
sının devam ettirilmesini, Çin kültürünün 
okullara, evlere kadar yaygınlaşmasını 
güçlendirerek toplulukların entegrasyo-
nunu hızlandırma hedefleri sıralanıyor.
Önceki dönem Pekin iktidarına yaranmak 
için var gücüyle çalışan ve soykırımın ger-
çekleşmesinde kilit isimlerden olan kukla 
yetkili Shohrat Zakir’in yerine Çin yanlı-
sı Erkin Tuniyaz 27 Ocak 2022 tarihinde 
resmi olarak başkan atanmıştı. Analistler, 
Çin’in Doğu Türkistan’daki üst düzey yet-
kilileri değiştirme hamlelerinin sadece el 
değiştirmeden ibaret olduğunu ve zulüm, 
soykırım politikalarında hiçbir değişkenlik 
olmayacağını, giderek daha şiddetlenebi-
leceğini değerlendiriyor.
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