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GÜN, TARAF OLMA GÜNÜDÜR…
calar Devri ve Yakup Han Be-devlet
dönemlerinde yani bilinen tarihi kayıtlara göre bölge, M.Ö. 208 ila M.S.
1879 tarihleri arasında Türk ve Müslümanlar tarafından iskân edilip, devletler kurulmuştur.
1879 tarihinde Zo Zo-tang adlı Çinli
general tarafından işgal edilen bölge,
18 Kasım 1884 tarihinde Çin Meclisinin aldığı bir kararla Merkezi Çin’e
bağlanmış ve bu tarihten itibaren bölgenin demografik yapısı sistemli bir
Çinliler lehine değiştirilmeye başlanmıştır.

Doç. Dr. Ömer KUL
(İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Doğu Türkistan, Türk milletinin neşet
ettiği, devletler kurduğu, bölge insanının İslam dinine girmesinden sonra da
dünya kültür ve medeniyetine sayısız
eserler bıraktığı 1 milyon 824 bin 418
km2 büyüklüğünde bir vatan toprağıdır.

1911 yılında Çin Cumhuriyetinin kurulması ile Doğu Türkistan, Çinli Genel Valilerin keyfi uygulamalarına
maruz kalmış, yaşanan zulümlere dayanamayan bölge halkı 1931’de Kumul’da bir istiklal hareketi başlatmış
ve 12 Kasım 1933 tarihinde Kaşgar
merkezli bağımsız bir devlet kurmuştur.

GÜN, TARAF OLMA GÜNÜDÜR…

Hunlar, Göktürkler, Uygur Kağanlığı,
Karahanlılar, Moğol İmparatorluğu,
Çağatay Hanlığı, Saidiye Hanlığı, Ho-
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reketi başlatmıştır. Bu hareket 1944
yılı 12 Kasımı’nda Doğu Türkistan’ın
Gulca şehrinde bağımsız bir Doğu
Türkistan devletinin kurulmasıyla nihayetlenmişti.
1944 Cumhuriyeti de yine dönemin
emperyal devletleri Çin, Rus, Amerikan ve İngiliz işbirliği ile yıkılmıştır.
Zikredilen devletler alacaklarını almış,
II. Dünya savaşı sonunda dünyayı paylaşımlarında Doğu Türkistan’ı Çin’e
peşkeş çekmişlerdi.

Bölgede bağımsız bir Türk devletinin
kurulması bilhassa Sovyet Rusya ve
Çin’in işine gelmemiş, zikredilen dönemde Çin iç savaşında Komünistlere
karşı Guo Min Dangcıları yani milliyetçi Çinlileri destekleyen Amerika ve
İngilizler de kurulan bu devletin Çin
ve Rus eliyle yıkılmasına ses çıkarmamışlardı.

1949 yılında Çin iç savaşını kazanan
Mao’nun Komünist birlikleri, bütün
Çin’i olduğu gibi Doğu Türkistan’ı da
işgal etmişlerdi. 1955 yılına gelindiğin Doğu Türkistan’ı “Xinjiang Uygur
Özek Bölgesi” adıyla merkezi ÇKP
yönetimine bağlayan Çin, özerk bölgenin başına kukla bir Uygur getirmek
lakin bütün yetkinin ÇKP’nin bölge
sekreterinde olduğu bir düzen tesis etmiştir.

1933’ü müteakip keyfi uygulamalar
had safhaya ulaşmış, yaşanan insanlık ayıplarına daha fazla dayanamayan
bölge halkı 1940 yılında Doğu Türkistan’ın Altay bölgesinde Esim ve Irıs
hanlar ve 1941 yılı itibariyle de Osman
Batur liderliğinde yeni bir istiklal ha-

1955’ten günümüze Doğu Türkistan’da tam bir asimilasyon siyaseti
bağlamında, dini ve milli değerleri
aşağılama, bölgenin demografik yapısını değiştirme, keyfi uygulamalar
cümlesinden olarak, işkence, tecavüz,
hakaret, aşağılama ve dahi akla hayale gelmeyecek uygulamalar artık sıradanlaşmış vaziyettedir.
1884’te Çinli nüfus genel nüfusun
%1,5-2’sini oluştururken, bu rakam
1945’te %2,5-3’e Çin’in 2010 verilerine göre %43,1, muhtemelen günümüzde ise en az %50,1’e yükseltilmiş du-
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rumdadır. Sadece bu veriler bile Çin’in
bölgenin demografik yapısını nasıl değiştirdiğinin bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.

ta yemeklere ve ÇKP’nin nimetlerine
methiyeler yazmaya zorlandığı insan
aklı ve hafsalasının alamayacağı uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

ÇKP yönetimin Doğu Türkistan’da
yapmış olduğu ağır insan hakları ihlallerini kamufle etmek, hatta biraz
daha ileri giderek bu türden ihlallere
meşruiyet kazandırmak için “ayrılıkçı
ve terörizm” propagandasına girişmiş,
2017 yılı itibariyle de artık pes dedirten uygulamaları hayata geçirmiştir.

Genç kızların rızaları dışında Çinlilerle evlendirildiği, 3-13 yaş arası çocukların tam bir Çinli gibi yetiştirilmek
üzere adına “melek evleri” denilen
kreşlere toplandığı, evlerine 1 ila 3 ay
arasında yatılı Çinlilerin gönderildiği
Doğu Türkistan’da Ramazan aylarında sokak ortalarında içki içme partileri
düzenlenmekte, camiler yıkılıp eğlence mekanlarına dönüştürülmekte, dine
ve milli değerlere tahammülsüzlüğün
her çeşidi ise normal karşılanır hale
getirilmiştir.

Günümüzde Doğu Türkistan’da milyonlarca insanın sözde “eğitim” adı
verilen Nazi vari beyin yıkama kamplarına kapatıldığı, hiçbir suç isnat edilmeden, mahkeme süreçleri olmadan
insanlara 5, 10, 15, 20 hatta ömür boyu
hapis cezaları verildiği, insanların bu
sözde eğitim kamplarında 15-20 m2
alanlarda 20 hatta 25’er kişi kalmaya
zorlandığı, iki saat uykuyu dönüşümlü olarak uyudukları, yemek olarak bir
dilim kara ekmek ve bir küçük su ile
idare edildikleri, koğuşların içerisinde
açık tuvaletlerin bulunduğu ve herkesin o tuvalete bakarak saatlerce zaman
geçirmek zorunda bırakıldığı, her haf-

Bütün bu ağır insan hakları ihlalleri karşısında dilsiz şeytan olmamak ve insanlık onur ve şerefi için taraf olmak adına
Gazeteci Yazar, Tv programcısı Halis ÖZDEMİR, Doğu Türkistan Vakfı Başkanı
Dr. Muhittin CANUYGUR ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği
Başkanı Hidayetullah OĞUZHAN beylerle birlikte bir sivil inisiyatif hareketi
başlattık. Kampanya nihayetinde dilek-
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çemizi BM’nin ilgili kuruluşlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve TBMM İnsan Hakları Komisyonuna sunacağız.
Gün insanlık adına bu zulme dur deme günüdür, gün zulme
rıza göstermemek adına taraf olma günüdür. Gelin hep birlikte bu zulmü önce iç kamuoyumuza, akabinde ise uluslararası teşkilatlara duyuralım. Bir dakikanızı almayacak
aşağıdaki linki lütfen dolduralım ve dostlarınızın da doldurması için sosyal medya hesaplarınızdan çağrıda bulunalım.
Siz yoksanız biz eksiğiz diyor, hassasiyet gösteren bütün
dostlarımıza bilvesile kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.
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ÇİN’DE UYGUR TÜRKLERİNE

ZORLA KISIRLAŞTIRMA

YÖNTEMLERİ UYGULANDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Çin’de Uygur Türklerinin yoğunlukta
yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerinin nüfusunun
azaltılmasına yönelik kadınlara zorla
kısırlaştırma yöntemleri uygulandığı
iddia ediliyor.
CNN’in haberinde, Uygur Türklerinin
yoğunlukta yaşadığı özerk bölgede,
Çin hükümetinin son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları kısırlaştırma işlemlerine zorladığı ileri sürüldü.
Televizyona konuşan Uygur Türkü
kadınlardan 3 çocuğu bulunan Zumrat
Davut, çocuk sayısı fazla olduğu için
Çin hükümetinin kendisini zorla kısırlaştırdığını söyledi.

Bir zamanlar özerk bölgenin başşehri
Urumçi’de yaşayan 38 yaşındaki Davut, Çin hükümetinin fazla çocuğu olduğu için kendisini 18 bin 400 yuan(
yaklaşık 18 bin 326 Türk lirası) para
cezasına çarptırdığını anlattı.
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Para cezasını ödemeye gittiğinde kendisine zorunlu doğum kontrol prosedürüne girmesi gerektiğinin söylendiğini kaydeden Davut, bir kliniğe
götürülerek genel anestezi yapıldığını
ve cerrahi bir operasyona maruz kaldığını aktardı.

odadaki kadınlarla kampın avlusunda
soyunmaya ve güvenlik görevlilerinin
önünde çömelip kalkmaya zorlandıklarını anlattı.
Bir güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğradığını ileri süren Jalilova,
görevliye “’Utanmıyor musun? Senin
annen, kız kardeşin yok mu? Bana
böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin?’ dedim.” ifadelerini kullandı. Jalilova, görevlinin ise kendisine elektroşok verdiğini ve “Sen insana benzemiyorsun.”
şeklinde hakaret ettiğini aktardı.

Davut, işlemi yapan doktorun kendisine daha fazla çocuk sahibi olamayacağını ve zorla yapılan doğum
kontrolünün etkisinin kalıcı olduğunu
söylediğini ifade etti.

KADINLARIN YÜZDE 80’İ
KISIRLAŞTIRILDI
Televizyona konuşan ve doktor olduğu belirtilen Gulgine isimli kişi, özerk
bölgeden yurt dışına kaçan 300’e yakın
kadını incelediğini ve hemen hepsinin
bazı doğum kontrol yöntemlerine maruz kaldığını tespit ettiğini ifade etti.

Davut ayrıca Mart 2018’den itibaren
3 ay özerk bölgede “yeniden eğitim
merkezi” adı altında kurulan kamplarda kaldığını ve kendisine zorla bazı
ilaçlar verildiğini ve adet göremediğini
aktardı
KAMPLARDA TECAVÜZ İDDİASI

Zorla kısırlaştırma yöntemlerine maruz kaldığını öne süren Kazak Türkü
Gulbakhar Jalilova ise özerk bölgeye
Mayıs 2017’de iş ziyaretine gittiği sırada polis tarafından aniden alıkonulduğunu ve kamplarda 15 ay tutulduğunu söyledi.

Gulgine, kadınların yüzde 80’inin kısırlaştırıldığını kaydederek, kampta
kalan Uygur kadınların konuyu kendilerine söyleyene kadar böyle bir prosedüre maruz kaldıklarının farkında
olmadığını belirtti.

Jalilova, hapishane gibi bir odada
bazıları 14 yaşında olan 20 kadınla
kaldığını belirterek, her 10 günde bir
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ÇİN, EŞİT HAKLAR SAĞLADIĞINI SAVUNUYOR

Bölgesi’ndeki Uygur Türkleri ve diğer
azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao
Licien, 1 Temmuz’da konuya ilişkin
yaptığı açıklamada Uygur Türklerinin
nüfusunu azaltmayı hedefleyen zorla
kürtaj iddiaları karşısında tüm etnik
gruplara eşit haklar sağlandığını savunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün
(HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan
Uygur Özerk Bölgesi’nde çok sayıda
kişinin “önleyici polisiye tedbiri” adı
altında suçsuz yere alıkonulduğu ve
siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı
kararı olmaksızın toplama kamplarına
gönderildiği belirtilmişti.

Cao, “Çin hükümeti azınlıklar dahil
tüm etnik grupların yasal haklarını ve
çıkarlarını eşit şekilde koruyor.” ifadelerini kullanmıştı.
ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE
YÖNELİK POLİTİKASI

BM ve diğer uluslararası örgütler
kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar
kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine
izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla
bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin
yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “eğitim merkezi” adı altında
faaliyet gösteren kamplar ile Uygur
Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.
ÇİN’İN SİNCAN’DAKİ BASKI
POLİTİKASINA İLİŞKİN BELGE

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz’da, Çin’in Sincan Uygur Özerk

New York Times’ın geçen ay bası-
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na sızdırılan Çin yönetimine ait 403
sayfalık resmi belgeye dayandırdığı
haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik birimlerine “nasıl
hareket etmeleri gerektiğine dair verilen detaylı talimatlar” dikkati çekmişti.
Belgenin en az 200 sayfasında Çin

Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer
Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur
nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer
alırken, İslam’ın yayılmasını önlemek
için önlem alınması uyarısında bulunulduğu görülüyordu.

Belgede, Şi’nin 11 Eylül saldırısı sonrası ABD’nin “terörle savaş” politikasını
örnek alarak bölgede yaşananları “terörizmle mücadele” olarak tanımladığı, güvenlik birimlerine “asla merhamet gösterilmemesi” talimatı verdiği, diğer yetkililerin de bölgedeki kampları ve keyfi tutuklamaları meşrulaştıran yorumlarının
yer aldığı belirtilmişti.
-sabah gazetesi
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RAPOR: ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ FAALİYETLERİ
BM’NİN “FİZİKİ SOYKIRIM” KRİTERİNİ KARŞILIYOR
-evronews

Çin’nin, Doğu Türkistan’daki Uygurlar ve diğer Türki toplumlara yönelik
nüfusu eritme çabalarıyla ilgili yayımlanan bir rapor, Pekin yönetiminin 1849 yaş arası kadınları doğrudan hedef
aldığını ortaya koyuyor.

elde edilen rapor, 2019 ve 2020’de
Doğu Türkistan’ın güney bölgelerini
hedef alan daha geniş kapsamlı projenin bir parçası olduğunu gösteriyor.
Sadece Hoten kentiyle ilgili 2019 aile
planlaması bütçesinin bulunduğu raporda iki cümle, şu şekilde yer alıyor;

Uygurların yoğun yaşadığı bazı şehirlerinin örnek verildiği raporda, Çin’in
kadınların yüzde 34’ünü kısırlaştırmayı planladığı gözler önüne seriliyor. Raporda, Pekin’in kendi
hükümet belgelerinin Doğu
Türkistan’da
potansiyel
soykırım suçlarına yol açan
kısırlaştırma planları yer alıyor.

Hedef 1: Rahim içi kontrasepsiyon (doğum kontrol) cihazının
yerleştirilmesi
Hedef 2: Kısırlaştırmalar için
hedef nüfus 14 bin 872 kişi
Raporda,
Çin
yönetiminin,
2017’den bu yana Doğu Türkistan’da 1,8 milyon Uygur,
Kazak, Kırgız ve diğer Türki
azınlıkları gözaltına aldığına işaret edilirken Foreign
Policy’nin haberine göre
bu rakamlar, Holokost’tan
(Yahudi Soykırımı) bu yana
yaşanan en büyük etnik-dini
azınlığın hapsedilmesi anlamına geliyor.

Elde edilen rakamlar,
1998 ile 2018 yılları
arasındaki 20 yıllık süreçte Çin genelindeki
kısırlaştırmadan daha
fazla olduğu anlamına geliyor.
Sincan sağlık
otoritelerinden
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pılan faaliyetlerden herhangi biri” olarak nitelendiriyor.

ÇİN’İN EYLEMLERİ ARTIK ‘FİZİKİ SOYKIRIM’ AŞAMASINDA

Maddeye göre, “Grup üyelerinin öldürülmesi, grup üyelerine bedensel ya da
zihinsel hasar verilmesi, grubun yaşam
koşullarının bunun grubun bütününe
ya da bir kısmına getireceği fiziksel
yıkım hesaplanarak kasten bozulması;
grup içinde doğumları engelleyecek
yöntemlerin uygulanması ve / veya
çocukların zorla bir gruptan alınıp bir
diğerine verilmesi.” ifadeleriyle tanımlanıyor.

Sürgünde yaşayan Uygurlar ve Çin
uzmanlarına göre Çin’in söz konusu
faaliyetleri, ‘kültürel soykırım’ olarak
nitelendiriliyor.
Ancak Alman vatandaşı Çin uzmanı
Adrian Zenz’in Washinton merekzli
Jameston Vakfı’yla birlikte hazırladığı
yeni rapora göre, Pekin’in Doğu Türkistan’daki doğum kontrol önlemleri
ve kısırlaştırma faaliyetleri artık ‘fiziksel soykırım’ olarak tanımlanabilir.

DOĞAL DOĞUM ORANLARI
KESKİN DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Zira, Çin’in bu bölgedeki faaliyetleri,
Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması
Sözleşmesi’nin (SSECS) ikinci maddesinde belirtilen kriterlere uyuyor.

Eski toplama kampı tutuklusu kadınların verdikleri tanık ifadelerine göre,
2018’den itibaren kamplarda tutuldukları sırada kendilerine aylık adet
döngülerinde değişikliğe veya kadın
hislerinin tamamen kaybolmasına neden olan ilaçlar enjekte edildi. Diğer
kadınlara ise ya spiral takıldı veya

Sözleşmenin 2’inci maddesi ‘fiziki
soykırımı’, “Ulusal, etnik, ırksal ve
dinsel bir grubun bütününün ya da bir
bölümünün yok edilmesi amacıyla ya-
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çeşitli operasyonlarla kısırlaştırmaya
tabi tutuldular.
AYNI YIL, DOĞU
TÜRKİSTAN’DAKİ DOĞAL
NÜFUS BÜYÜME ORANLARI DA
SERT DÜŞÜŞ KAYDETTİ

rapor da yayınlanmadı ve ölüm oranları da açıklanmadı. Ancak kentin Uygur nüfusu bir önceki yıla göre azaldı.
2020 doğal nüfus artış hedefini açıklayan Kızılsu bölgesi ise hedefini sıfıra
indirdi.

Uygur nüfusun yoğun yaşadığı Kaşgar
ve Hoten kentlerindeki doğum oranları
2015 ile 2018 arasında 1,6’dan yüzde
0,26’ya geriledi. 2018’de bazı Uygur
kentlerinde doğumlardan fazla ölümler yaşandı.

SİSTEMATİK BİR DEVLET
KAMPANYASI
Adrian Zenz’in, Jameston Vakfı ile
yayımladığı araştırma raporuna göre,
Uygur doğum oranlarının, Kültür Devrimi yıllarında bile sabit kaldığı göz
önüne alındığında, son düşüşler endişe
verici bir yeni gelişmeye işaret ediyor.

Doğu Türkistan’da 2019’daki doğum
oranları genel olarak yüzde 24 daha
azalırken, etnik azınlıkların yoğun olduğu bölgelerde bu rakam yüzde 30 ile
56’ya varan seviyelerde düşüşler gösterdi.

Kitlesel gözaltıların doğum oranlarını
olumsuz etkileyeceği belirtilirken bununla birlikte, bu durumun nüfus artışını bu denli düşük seviyelere indiremeyeceğinin altı çizildi.

Çin genelinde 2018 ve 2019’da ise bu
rakam sadece yüzde 4,2’ydi.

Hükümet belgelerinden elde edilen
kapsamlı yeni kanıtların, bu gelişmelerin azınlık doğum oranlarını bastırmaya yönelik sistematik bir devlet
kampanyası olduğu belirtildi. İlaveten
hükümetin, Han Çinli yerleşimcilerin
Doğu Türkistan’a göç etmesini teşvik
ettiğine atıfta bulunuldu.

Öte yandan endişe verici bir şekilde,
Uygur bölgelerindeki son doğum oranı rakamları yayınlanmaz oldu. Her
yıl mart veya nisan aylarında yayımlanan Hoten’in yıllık raporu, temmuz
olmasına rağmen yayımlanmadı. Ancak eyaletlerinden biri negatif nüfus
artış oranı bildirdi. Kaşgar’a dair yıllık
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BAZI BÖLGELERDE ERKEKLERİN YÜZDE 50’Sİ TOPLAMA
KAMPLARINA ALINDI

edenlerin toplama kampı cezasıyla cezalandırıldığı belirtilen bilgide,
dünya genelinde doğum kontrol spirallerinin en fazla Çin’de kullanıldığı
ancak Çin’deki rahim için engelleyici
araçların (RIA) yüzde 80’inin de Doğu
Türkistan’da kullanıldığının belirlendiğine işaret edildi.

“Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP)
Doğu Türkistan Valisi Chen Quanguo’nun toplama kampları fikrinin
hayata geçirilmesi, azınlıklara yönelik doğum kontrolleri için eşi benzeri
görülmemiş bir ‘fırsat’ sundu” ifadelerinin kullanıldığı raporda, toplama
kamplarında hedef kitlenin öncelikli
olarak erkekler olduğunun altı çizildi.

Oysa Uygurlar ve diğer Türki grupların Çin nüfusunun yüzde 1,8’ine denk
geldiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, “Hükümet belgelerine göre,
bazı bölgelerde nüfusun yüzde 50’si
toplama kampı ya da cezaevine gönderildi. Bu da çocuk sahibi olmaları
tamamen engelledi” denildi.
DOĞURMA YAŞINDAKİ KADINLARIN YÜZDE 80’İNE ÖNLEM
UYGULANDI

Uygur nüfusunu eritmeye yönelik ikinci adımın spiral kullanılması olduğu belirtilen rapora göre Çin,
2019’dan itibaren Doğu Türkistan’ın
kırsal kesiminde yer alan 4 bölgede,
doğurma yaşındaki kadınların yüzde
80’inden fazlasını “uzun vadeli etkili
doğum kontrol önlemleri” ne tabi tutmayı planladı.

“DOĞUM KONTROL UYGULAMASINI İHLAL EDENLER TOPLAMA KAMPINA GÖNDERİLİYOR”

Çin’in 2016’da bir çocuk politikasından geri adım attığına atıfta bulunulan raporda, Han Çinlilerin çok çocuk
sahibi olmalarının teşvik edildiği bir
ortamda azınlıkların bu haklarının ellerinden alındığı ve engellendikleri
belirtildi.

UYGUR KADINLAR, HAN ÇİNLİ
ERKEKLERLE EVLENMEYE ZORLANDI YA DA TEŞVİK EDİLDİ

Bölgesel yetkililerin, Doğu Türkistan’a getirilen Han Çinli yerleşimci
erkeklerle Uygur kadınları evlenme-

Doğum kontrol uygulamasını ihlal
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ye zorlama ya da teşvik
etme gibi bir plan uyguladığı kaydedilirken, Uygur erkeklerin toplama
kapı, çalışma kampı ya
da cezaevinde bulunduğu
bir ortamda Doğu Türkistanlı kadınların bu kişilerle evliliklerinin ‘daha
kolay’ olduğu vurgulandı.

işaret edilirken uluslararası toplumun
hızla önlem almasının zamanının geldiği uyarısında bulunuldu.

“Çin’in eylemleri, fiziki soykırım kriterlerini karşılıyor”
Raporda, doğum önleme taktiklerinin
‘etno-ırksal tahakküm stratejisi’ni andıran unsurlardan sadece biri olduğuna
işaret edildi.

Ayrıca Pekin’in Doğu Türkistan’daki
politikalarının kültürel soykırımdan
demografik soykırım biçimine doğru
ilerleyip ilerlemediğine dair değerlendirme de dahil olmak üzere işlenen
insanlığa karşı suçlarla ilgili uluslararası bir soruşturmanın gerekliliği dile
getirildi.

Çin’in Doğu Türkistan’daki faaliyetlerinin, BM tarafından belirlenen fiziki
soykırım kriterlerinden en az beşini
karşılayan bir kampanya olduğuna
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Xin-Jiang Üretim ve İnşaat
Kolordusu (BİNGTUAN)

Xin-Jiang Üretim ve İnşaat Kolordusu (BİNGTUAN)
Zikredilen yazı üzerine yeni bilgi ve
belgeler bulunca, dahası son dönemlerde Doğu Türkistan’a aşırı derecede iskân amaçlı gönderilen öğretmen,
bürokrat gibi Çinlilerin varlığı ortaya
çıkınca konuyu tekrar değerlendirme
durumu hasıl oldu.

Doç. Dr. Ömer KUL
(İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Bu yazımızda ise BİNGTUAN yapısını farklı bir açıdan değerlendireceğiz.

Ülkemiz kamuoyunda pek bilinmeyen,
dahası gizemli yapısı ile ne olduğuna
dair güvenilir bilgileri bulmanın zor
olduğu, Çinli yetkililerin ifadesiyle
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin bütün toprakları üzerinde sadece Doğu
Türkistan’da faal olan BİNGTUAN
yapısı ile ilgili daha önce bir yazı kaleme almış ve konuya dikkat çekmiştik.

Başlıktaki ifade de geçen “kolordu”
tabiri hep dikkatimi çekmiştir. Mesela
bir kolordunun askeri personeli kaç kişiden oluşur?
Askeri terimler sözlüğünde geçen
şekliyle kolordu; “3-4 tümenden olu-
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şan askeri birim. Kolordular birleşerek orduyu oluştururlar ve korgeneral
veya koramiral tarafından yönetilirler.
Bünyesinde takriben 40.000 asker barındırır. Bölge savunmasında etkilidir,
kolordu olarak çok seyrek operasyon
yaparlar. Genellikle ordu karargahından gelen emirle tümenleri görev yapar”.

tirme siyasetinin bir sonucudur şeklinde değerlendirilse de, bundan çok daha
hayati konular için bu yapının kurulduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir.
Çünkü daha önce de yazdığımız gibi
bu (Makâleyi buradan okuyabilirsiniz..) yapı bir nevi “devlet içinde devlet” yani paralel yapı.
Tanımda ifade edildiği şekliyle40.000
kişilik bir askeri gurup bir kolorduyu,
4-7 kolordu da bir orduyu oluşturur.
Doğu Türkistan’daki BİNGTUAN’ın
uhdesinde ise, bendeniz Çinlilerin verdiği hiçbir veriye inanmamakla beraber, velev ki doğru olduğunu varsayalım, 3.100.000 personel bulunmakta.

Tabi bu normal bir askeri birlik için
kullanılan veya tarif edilen bir tanım.
Bunun Doğu Türkistan’da uygulanmasını ise nasıl değerlendirmek gerekir?
Yani ÇKP yönetimi, bölgedeki hem
polis hem asker teşkilatı yanına neden
adında “kolordu” geçen bir yapı kurma
ihtiyacı hissetmiş olabilir?
Bu siyaset mümbit Doğu Türkistan
topraklarına Çinli göçmenleri yerleş-

Dostlar yanlış okumuyorsunuz üçmilyon yüz bin. Ortalama 40’ar bin kişilik
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7 kolordudan bir ordu çıkarılıyorsa, siz
düşünün Doğu Türkistan’da Çin eliyle
kaç ordu beslendiğini ve bunların beslenmesi için Doğu Türkistan’ın nasıl
sömürüldüğünü.

bir bölge olup, tarlalarda birkaç sene
çalışma karşılığında çalışırken bulunduğu yere yerleşip yeni göçmen sıfatı
alma ödülü. Azılı suçlu bir Çinli için
hiç de fena bir teklif değil. Lakin bu
sayede Doğu Türkistan bir nevi azılı
suçluların açık hava kampına dönüştürülmüş.

Doğu Türkistan’daki BİNGTUAN,
Çin’in günümüzde hâlâ faal durumdaki tek üretim inşaat ordusu olduğunu
da hatırdan çıkarmamak gerekir. En
azından Çin, Tibet ve İç Moğolistanda
dahil kapattığını deklare etmiş.
BİNGTUAN askeri, siyasi, ticari yetkilere sahip bir topluluk yani devlet
içindeki devlet. Kendi adli sistemleri mevcut olup bakanlık düzeyinde
merkezi yönetime direk bağlılar ve bu
ordunun genel sekreterliği görevi de
genellikle Doğu Türkistan’daki ÇKP
genel sekreteri tarafından üstlenilir.

Günümüzde Doğu Türkistan’da bulunan Han Çinlilerin ikinci, üçüncü hatta
dördüncü nesilleri, genellikle bu suçluların soyundan gelenler olup, ÇKP
nimetinden faydalanan kesimdir. Böyle bir nesilden ne bekleyebileceğinize
siz karar verin.
Bu türden BİNGTUAN üyesi kişilerin
asla ama asla ÇKP aleyhinde olmasını
bekleyemezsiniz veya ÇKP uygulamalarına karşı gelmelerini hayal edemezsiniz. Bunun sebebini onların yedi
göbek geriye doğru dedelerin karanlık
geçmişlerine dair ÇKP’nin elindeki
dosyaları söylemek yeterli olacaktır.

Yazılı metinler dışında da BİNGTUAN yapısını irdelemek farklı bazı
ipuçları da verecektir. Çin iç kamuoyuna ve oradan dünyaya yayılan yapının işleyişi hakkında şirin sözcükleri
unutun derim.

Bir empati yapıp ve düşünelim; geçmişinde sayısız suça bulaşmış, dosyası
kabarmış birisine ÇKP tarafından yeni
bir hayat sunuluyor, suçları örtbas ediliyor. Kim kabul etmezdi ki?

Şöyle ki;Doğu Türkistan genellik-

le Çin’in adi suçluları sürgün ettiği
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Kalabalık nüfusu, son teknolojiyle
donanımlı fiziki ve sosyal imkanları, Doğu Türkistan’ın bütün stratejik noktalarına yerleştirilmiş görünüz-görünmeyen varlıklarıyla adeta
bölge halkına göz açtırmadıkları zaten bilinen bir gerçek.

ki; Doğu Türkistan’da bu BİNGTUAN yapısı olduğu müddetçe, Doğu
Türkistan’da bırakın terörist gruplar
kumayı veya terörist eylemlerde bulunmayı, halkın eline bir parça kesici
alet bile geçmesi imkansızdır.
Burada akla şu sor gelebilir; Peki
Çin’in mal bulmuş mağribi gibi sarılıp, dolaştırmaktan bıkmadığı 2009
Urumçi, 2013 Tiananmen meydanı
veya 2014 Kunming tren istasyonundaki olayları nasıl değerlendireceğiz?
Nasıl bir oyun oynandığını bilirseniz bu sorunun cevabını vermek kolay olacaktır. Bu olaylar tamamen
BİNGTUAN tarafından planlanan,
malzemeleri tedarik edilen ve kukla
Uygurları kullanıp gerçekleştirilen
birer mizansen şovdur. Amaç ise bir
taraftan Merkezi Yönetim’den biraz
daha fazla imtiyaz kopartırken, diğer
taraftan ise Doğu Türkistan halkını
dünyaya terörist olarak gösterme tiyatrosu.

Konuyu araştırırken çok enteresan
bilgilerle karşılaştık. Yapının gün
geçtikçe büyümesi, devlet içinde
devlet konumu, imkanlarının fazlalığı gibi hususlar zaman zaman kontrolden çıkmasına da neden olmakta.
Bazen Pekin Merkezi yönetiminin
bile söz geçiremediği olaylar yaşanmakta. Xi Jin-ping’in Çin’de iktidarı
ele geçirmesi Doğu Türkistan’daki
BİNGTUAN yapısında bayram havası oluşturmuştur. Yapı, Xi Jin-ping ile
beraber hem devlet bütçesinden hem
de Doğu Türkistan yeraltı zenginliklerden nemalanmayı arttırmış gözükmektedir.

Eee, ne de olsa ÇKP ve yan kuruluşu
BİNGTUAN’ın lügatinde bir taşla bir
kuş değil, kuş sürüsü telef etmek baş
satırlarda yazılmakta.

BİNGTUAN yapısı, uygulamaları,
mensupları, hakları ve imkanları bir
bütün halinde değerlendirildiğinde
ÇKP yönetiminin Doğu Türkistan’da
radikal terör olaylarından bahsetmesi gülünç olacaktır. Kesin olan şudur

Bırakın yerli halkı, Doğu Türkistan’da ticaret yapan Çinlilere bile
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BİNGTUAN’ın desteğini almadan
asla ama asla iş yaptırılmaz. İncelendiğinde görülecektir ki çoğu büyük sanayi, endüstri, petrokimya sektörlerin
tamamı BİNGTUAN’ın elindedir.

Artık Çin eliyle büyütülen ve bir nevi
dev haline getirilen BİNGTUAN’ın
ejderhaya kafa tutabilecek kadar kontrolden çıktığını söylemek abartı olmasa gerekir. 5 Temmuz Urumçi katliamı
çıkaran da bu yapıdır. Tarih şayet Çin
normal bir ülke olur ve arşivleri açılırsa gerçekleri yazacaktır.

Hatta zamanın Çin başbakanı Zhu
Rong-ji ziyaret amaçlı Doğu Türkistan’a geldiğinde,yerel ÇKP genel sekreteri Wang le-quan, Zhu’ya gözdağı
vermek için, Urumçi’de bombalar patlatır. Maalesef o bombaların sorumluluğu Doğu Türkistanlıların üstüne
kalır. Zhu Rong-ji de apar-topar Çine
geri döner.

Doğu Türkistan’dan halkının yüzü
sadece ÇKP’nin değil aynı zamanda
BİNGTUAN ve şürekâsının da bölgeden çekilmesiyle mümkün olacaktır.
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DEMBA BA: TÜM DÜNYANIN UYGUR TÜRKLERİ İÇİN

BİRLEŞMESİNİ İSTİYORUM

Medipol Başakşehir’in golcü oyuncusu Demba Ba, dünyanın Çin’in Uygur
Türklerine yaptığı baskıya karşı
ses çıkarmaları gerektiğini söyledi.
Demba Ba, “Tüm dünyanın Uygur
Türkleri için birleşmesini istiyorum”
ifadelerini kullandı.

Uygur Türklerine yapılan baskıdan
bahseden Demba Ba, “Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini
istiyorum. Dünyanın geri kalanının
Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİR ARAYA GELMEMİZ
GEREKİYOR”

Daha önce Mesut Özil’de Demba Ba
gibi Uygur Türklerine destek vermişti.

Sporcuların bir araya gelerek konuşmalarını ve destek olmaları gerektiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu,
“Futbolcuların bir araya gelebilmesi
ve bu konu hakkında konuşabilmeleri
için bir şeyler düzenlemem gerekiyor,
çünkü pek çok insan bunu yapmak
istemiyor. Müslüman, Budist, Hristiyan, herhangi bir inanç olsun, adalet
için savaşmak isteyen futbolcular

Daha önce Mesut Özil’de Demba Ba
gibi Uygur Türklerine destek vermişti.
Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir
ile şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu Demba Ba, Çin’in Uygur Türkleri’ne yaptığı baskı hakkında konuştu.
BBC’ye açıklamalarda bulunan
Senegalli oyuncu, tüm dünyayı Uygur
Türkleri için birlikte olmaya çağırdı.
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olduğunu biliyorum. Sporcular olarak,
bizim bile bilmediğimiz bir gücümüz
var. Bir araya gelip konuşursak işler
değişir. Ayağa kalkarsak, insanlar
bizimle birlikte ayağa kalkar” dedi.

düğünüzde nasıl harekete geçmezsiniz” ifadelerini kullanan Demba Ba,
“Black Lives Matter için mali bir risk
olsaydı, bu gerçekleşmezdi. Arsenal
Black Lives Matter destekledi, ancak
konu Uygur’un hayatları olduğunda
baskı ve ekonomik etki nedeniyle
konuşmak istemedi. Finansal faydalar
olduğunda, bazı insanlar gözlerini
kapatır. Para, gerçek değerlerden daha
değerli” dedi.

“ARSENAL UYGUR TÜRKLERİ İÇİN KONUŞMADI”
“Bence kulüpler oyunculara dahil
olmamak için çok baskı yapıyor ama
adaletsizliği kendi gözlerinizle gör-
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ABD SEÇİME GİDERKEN,
UYGUR SOYKIRIMI GÖNDEME GELDİ

Amerikanın sesi haberine göre şu anki
ABD başkan adayı Joe Bidenin Salı
günü yaptığı açıklamada Çin’in Doğu
Türkistan’daki baskıcı politikalarını “soykırım” olarak nitelendirdiği
bildirildi.

önce, Trump yönetiminin Çin’in Doğu
Türkistan’daki politikasını bir “soykırım” olarak nitelendirmeyi düşündüğü
ilan edilmişti.
Doğu Türkistan’daki insan hakları
meselelerine de dikkat çeken ABD
başkanlık seçimlerinde Trump ve
Biden’ın Çin konusundaki tutumu
gündemde üst sıralarda yer almaya
başladı. Çin komünist partisinin yıllardır İslama ve Müslümanlara karşı
uyguladığı din düşmanlığı politikaları
çerçevesinde Doğu Türkistan’daki
kutsal mabetleri, Camileri yıktığı ve
bir çoğunu iş yeri , atölye ve bar’a
dönüştürdüğü biliniyor.

Açıklamada, “Çin’in Uygurlara ve
diğer müslümanlara yönelik tarif edilemez baskısı soykırımdır” Joe Biden
bunu mümkün olan en güçlü şekilde
protesto ediyor “ dedi.
Açıklamada ayrıca Trump yönetimini
Doğu Türkistan’daki mevcut duruma
karşı harekete geçmeye çağırdı.
ABD haber ajansı Politics, Biden’in
seçim kampanyasından kısa bir süre

Son gelen bilgilere göre Doğu Tür-
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kistan’ın Artuş şehrine bağlı Süntag
köyündeki Tökül Camii’nin bölgeye
atanan Çinli yetkililerin ‘’ihtiyacı
için’’denilerek iki yıl önce Çinli bir
inşaat firması tarafından tuvalete
dönüştürüldüğü, diğer bir Camii’yi
yıkarak yerine içki ve sigara satan
market açıldığı öğrenildi.

Ayrıca Çinli yetkililer uluslararası arenadaasla dine karşı olmadığını, sadece
dini asebiyliğe karşı önlemler aldığını,
Çin’in dine saygılı bir toplum olduğunu savunuyor. Oysa günden güne
ortaya çıkan bilgiler, Çin’in müslüman karşıtı politikalarını gün yüzüne
çıkarıyor.

Türk islam medeniyetini, Uygur
kültürünü yansıtan imaretlerin ve dahi
halkın evlerini, sayısız Cami’yi yıkıp
yok ederek veya Çinli görünüme
dönüştürmeye çalışan Çin Komünistleri Kaşgar şehrindeki Çong Bazar’da
(Büyük pazar) bulunan ve Uygur
mimari tarzında yapılan Tuvaleti Çinli
turistler için hizmete açık tutarak adeta alay editor.

Trump, sürekli olarak Biden’in Çin’e
yakın olduğunu ve Biden seçimi
kazanırsa ABD’nin Çin baskısı altında
olacağını vurguluyor.
Biden ise konuşmalarında Tayvan,
Hong Kong ve Doğu Türkistan meselesini dile getirip gelecekte Çin’e
karşı sert bir politika izleyeceğini
kanıtlamaya çalışıyor.
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ARTUŞ’TA BİR CAMİ
TUVALETE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Çin komünist partisinin yıllardır İslama ve Müslümanlara karşı uyguladığı din
düşmanlığı politikaları çerçevesinde Doğu Türkistan’daki kutsal mabetleri,
Camileri yıktığı ve bir çoğunu iş yeri , atölye ve bar’a dönüştürdüğü biliniyor.
Son gelen bilgilere göre Doğu Türkistan’ın Artuş şehrine bağlı Süntag köyündeki Tökül Camii’nin bölgeye atanan Çinli yetkililerin ‘’ihtiyacı için’’denilerek
iki yıl önce Çinli bir inşaat firması tarafından tuvalete dönüştürüldüğü, diğer bir
Camii’yi yıkarak yerine içki ve sigara satan market açıldığı öğrenildi.
Türk islam medeniyetini, Uygur kültürünü yansıtan imaretlerin ve dahi halkın
evlerini, sayısız Cami’yi yıkıp yok ederek veya Çinli görünüme dönüştürmeye çalışan Çin Komünistleri Kaşgar şehrindeki Çong Bazar’da (Büyük pazar)
bulunan ve Uygur mimari tarzında yapılan Tuvaleti Çinli turistler için hizmete
açık tutarak adeta alay editor.
Ayrıca Çinli yetkililer uluslararası arenadaasla dine karşı olmadığını, sadece
dini asebiyliğe karşı önlemler aldığını, Çin’in dine saygılı bir toplum olduğunu
savunuyor. Oysa günden güne ortaya çıkan bilgiler, Çin’in müslüman karşıtı
politikalarını gün yüzüne çıkarıyor.
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Doğu Türkistan’da neler oluyor? Doğu Türkistan’la ilgili haberlerin
hangisi gerçek, hangisi gerçek değil?... Dergimiz, güvenilir haber
kaynakları ve yaşayan tanıkların beyanlarıyla, Çin rejiminin insanlığa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için servis ettiği
gerçekdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde Doğu
Türkistan halkının maruz kaldığı insanlık dışı zulümleri dünya kamuoyuna sunmayı hedefler.
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