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YETKILILERDEN DOĞU TÜRKISTAN ACIL YARDIM EKIBINE TEŞEKKÜR
Türkiye’nin birçok yerinde Çıkan yangından
etkilenenlere yardımda bulunmak için Manavgat’a giden Doğu Türkistan yardım ekibi,
üç günlük planını tamamlayıp bugün İstanbul’a doğru yola çıktı.

çalışmalarında bulunan Ekip ihtiyaç duyulan
malzeme taşımak, yerleştirmek, yiyecek ve
İçecek dağıtmak dahil lojistik hizmetlerinde
Kızılay ve İHH ekipleri ile omuz omuza çalıştı.

Uluslararası Doğu Türkistan
STK’lar Birliği tarafından oluşturulan ve Doğu Türkistan Yeni
Nesil Hareketi, Doğu Türkistan
Mavi Ay İnsani Yardım Derneği, Doğu Türkistan Basın ve
Medya Derneği öncülüğünde
daha onlarca sivil toplum örgütünün desteğiyle 4 Ağustos’ta
36 kişilik Doğu Türkistanlı Acil
yardım ekibi Antalya’nın Manavgat ilçesine giderek 3 gün
boyunca yardım hizmetinde
bulundu.

1500’er kişilik olmak üzere 3 Kazan Uygur
pilavı yaparak afetzedelere ve yangın söndürme ekiplerine dağıtarak üzere guruplara
ayrılarak hareket etti.
Yardım ekibi ayrıca Manavgat’a vardığı ilk
günden buyana yangınla mücadele çalışmalarının devam ettiği bazı bölgeleri ziyaret
ederek afetzedelerle, muhtar ve ilçe başkanları ile sohbette bulunarak acılarını paylaştı.

Serik ilçesine yakın bölgede kurulan Acil
Yardım Merkezinde Üç gün boyunca yardım
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Cuma Namazı sonrası bölge ziyarette bulunan Manavgat Kepez İlçe Kaymakamı Hakan Tütüncü ile karşılaşan Doğu Türkistanlı
heyet Kendilerinin de Tük halkıyla aynı acıyı
paylaştıklarını vurgulayarak yırdım için İstanbul’dan geldiklerini ifade etmesi üzerine
Kaymakam Tütüncünün takdirine ve teşekkürüne mazhar oldu.

Ayrıca Anadolu Haber Ajansı 6 Ağustos’ta
verdiği haberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Savunma Bakanlığı’nın, Türk
Orman İdaresi ile koordineli arama kurtarma
ekibinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Orman Tugayı ve Doğu Türkistan acil kurtarma yardım
ekibinin yangına karşı mücadele ettiğini bildirdi.

DOĞU TÜRKİSTAN ACİL YARDIM
EKİBİ TÜRK BASANINDA
Ayrıca TRT Avaz da Doğu Türkistanlıların
afetzedeler için yaptığı Uygur Pilavı’nı takdir ettiğini bildirdi.

Sosyal medya platformlarında kamuoyu tarafından büyük ilgi gören Doğu Türkistan Acil
Yardım Ekibi hakkında en çokta “Türkün
Türk’ten başka dostu yok” yorumları atıldı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistan halkının
yangın söndürme hizmetine yardım ettiği
gibi, yeniden inşa etme hizmetine de elinden
geldiğince destek olacağını belirtti.
Her zaman Türkiye’nin huzuru için duacı
olan Uygur diasporası aldığı Pozitif Yorumlardan ziyadesiyle memnun oldu.
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KASTAMONU’DAKİ DOĞU TÜRKİSTANLI HEYET, YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Afet zedelerle, bölgedeki halkla acılarını paylaşan Doğu Türkistan Acil yardım
ve Kurtarma Ekibi afet bölgesinde İçişleri
Bakanı Sayın Süleyman SOYLU ve Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Sayın Julide SARIEROĞLU İle görüşüp bölgedeki faaliyetlerinden brifing verdi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği tarafından oluşturulan ve Doğu Türkistan
Yeni Nesil Hareketi, Doğu Türkistan Mavi
Ay İnsani Yardım Derneği, Doğu Türkistan
Basın ve Medya Derneği öncülüğünde daha
onlarca sivil toplum örgütünün desteğiyle 13
Ağustos’ta İstanbul’dan 8 kişilik bir gurup,
Kastamonu’ya doğruyola çıkmıştı.

Doğu Türkistan Acil yardım ekibinin üç günlük çalışmaları, Çok sayıda resmi ve Bireysel
sosyal medya hesapları ve AA, Yeniyüzyıl gazetesi, Aykırı Haber, Kırım Haber Ajansı gibi
Türk medya kuruluşlarında geniş yer aldı.

Doğu Türkistanlılar olarak 3 gün
boyunca Kastamonu’nun Bozkurt başta olmak üzere çeşitli
ilçelerindeSel felaketinden etkilenen bölgelerdeyemek dağıtım hizmetleri, alan temizleme
işlerinde aktif görev alan Doğu
Türkistan Acil Yardım Ekibi afet
bölgesinde yardım hizmetlerinde iken sahaya ziyarete gelen
Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın
Murat KURUM İle görüştü.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
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DOĞU TÜRKISTAN’DA 110 NÜKLEER FÜZE FIRLATMA
SAHASI KEŞFEDILDI
Deutsche Welle’ın (DW) dün verdiği haberine göre Amerikan Bilim Adamları Birliği’nin 26 Temmuz’da yayınladığı son rapordaki uydu görüntülerinde İşgalci Çin’in Doğu
Türkistan’ın Kumul Şehri yakınına 110 adet füze fırlatma
Rampası inşa ettiği belgeleniyor. Bu durum ABD Savunma bakanlığı ile Her iki partiden parlamento üyelerinin
dikkatini çekti ve Çin’in Doğu Türkistan’daki savunma
silahlarını Sistematik soykırım uyguladığı Uygur Müslümanlarına karşı Baskı aracı olarak kullanabileceği endişesi taşıdığını belirtiyor.
Ayrıca yine inşaat için hazırlanmakta olan 19
diğer konumdan da bahsedilen haberle ilgili
Araştırmacılar, fırlatma sahasının inşaatının
bu yıl Mart ayında başladığını ve muhtemelen yaklaşık 110 fırlatma platformunun inşa
edileceğini tahmin ettiklerini ifade ediyor.

Wall Street Journal’a göre, Çeşitli platformlarda çevrimiçi olarak paylaşılan fotoğraflarda 14 fırlatma Rampası inşaat alanı gösterilmiş olup Her birinin yaklaşık 3 km’lik bir
mesafeyle ayrıldığı, Kötü hava koşullarından
kaçınmak için her fırlatma rampasının bir kapakla kapatıldığı bildirildi.
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Bilgilere göre, Yümen ve Kumul fırlatma
rampalarının inşası, yalnızca Çin’in nükleer
cephaneliğinin en büyük genişlemesi değil,
aynı zamanda ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük
fırlatma platformunun genişletilmesi olarak
kabul görülüyor. Bu iki yeni fırlatma platformunun toplam sayısı Rusya’yı da aşıyor.
ABD’deki tüm kıtalararası balistik füzelerin
yarısından fazlasını da aşıyor.

Birkaç hafta önce, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başka bir
düşünce kuruluşundan uzmanlar, ticari uydu görüntülerini
kullanan bir fırlatma platformu
keşfettiğini, bu yerin Kumulun
güneydoğusundan 380 kilometre uzaklıktaki Yümen, Gansu
Eyaleti’nde olduğunu, hatta bu
konumda tahminen 120 adet
fırlatma platformunun olduğunu öne sürmüştü.

Çin tarafından konuyla ilgili Cuma günü yapılan açıklamada ise, “Çin’in nükleer programıyla ilgili benzer, asılsız iddialar Çin karşıtı
güçler tarafından bir kereden fazla defa ortaya atıldı. Çin’in nükleer gücü, ulusal güvenliği sağlamak için gereken minimum seviyededir” iddiasında ısrarcı takınarak kendini
savunmaya geçti.
Zehra Özuygur - Türkistan Press
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DOĞU TÜRKİSTAN ÖĞRENCİLERİ MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

T

ürkiye’de Farklı Üniversiteden 150’ye yakın Doğu
Türkistanlı öğrencinin başarılı bir şekilde mezun olması nedeni ile, 21 Ağustos İstanbul’da Doğu Türkistan
Öğrencileri Mezuniyet Töreni Düzenlendi.

Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı,
Uluslararası Doğu Türkistan teşkilatlar Birliği, Doğu Türkistan Alimler Birliği, Mavi
hilal İnsani Yardım Derneği ve Uygur İlim
ve Kültür Araştırma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen tören İstanbul’un Eyüp Sultan semtindeki BahariyeMevlevihane’sinde gerçekleştirildi.

cileri tebrik edeceğini belirterek, bu törenin
Doğu Türkistan halkını yok etmeye çalışan
Çin’e verilen darbe olmasını diledi. Ayrıca
Doğu Türkistanlı öğrencilerin Türkiye’deki eğitiminde emeği geçen Sutuk Buğrahan
Vakfı’na, Mavi Ay İnsani Yardım derneğine
ve Türkiye’deki bazı üniversitelerin yöneticilerine ayrı ayrı minnettarlığını bildirdi.

Kuran-i Kerim tilaveti ve İstiklal marşıyla açılan Tören’e STK başkanları, Kanaat
önderleri, üniversite öğretim üyeleri, çeşitli üniversite temsilcileri başta olmak üzere
300’e yakın kişiiştirak etti.

Ardından Doğu Türkistan STK’lar birliği
Başkanı, aynı zamanda Doğu Türkistan Ma-

Açılış konuşmasınıSutuk Buğrahan İlim ve
Medeniyet Vakfı mütevelli heyet Başkanı ve
Yeni yüzyıl üniversitesi Hukuk fakültesi dekanı eski Milletvekili Prof. Dr. Calal Erbay
yaptı ve öğrencilerin başarılarından fevkalade memnun olduğunu,mezun olan öğren-

6

DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI

AĞUSTOS 2021

Uygur Akademisi Vakfı Genel Sekreteri Dr.
Şevket Nasir, diasporadaki öğrencilerin her
zamankinden daha fazla fırsat ve destek aldıklarını ve bu avantajın değerini daha çok
bilmeleri gerektiğini vurguladı.
Akabinde SutukBughrakhan Bilim ve Medeniyet Vakfı Başkan Yardımcısı AbdurraşidEmin, Vakfın amaç, hedef ve yıllar içerisindeki çalışmaları hakkında detaylıca bilgi verdi.

arif ve dayanışma Derneği Başkanı Hidayet
Oğuzhan, mezun Öğrencileri tebrik ederek,
öğrencilerin gelecek yaşamlarında hangi
alanda olursa olsun Doğu Türkistan davasına katkıda bulunmalarının önemine değindi.
Çin’in düşüşü ve Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını kazanması için hareket etmesi,stratejik ve geleceğe yönelik plan, Parlak projelere odaklanması gerektiğini vurguladı.
Daha sonra Doğu Türkistan Alimler Birliği
Başkanı Dr. Ataullah Şahyar, diasporadaki
Doğu Türkistanlı öğrencilerin eğitimlerini
sürdürmekte çeşitli zorluklar yaşadıklarını ancak bu zorluklara yenik düşmeyip her
zaman misyonlarını yerine getirmesini umduğunu, mezunların almış olduğu bilimleri
doğru bir şekilde kullanarak kariyerlerine
devam etmesi ve bir dava adamı olmaları temennisinde bulundu.

Hemen ardından Kanaat Önderi Sayın AbdukadirYapçan, Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım suçunu önlemek ve doğru fikre
sahip olmak için eğitimin en önemli araç
olduğunu belirterek, eğitim gören gençlerin
ilmini dünya ve ahiret için, özelliklede zalim Çine karşımazlum halkın kurtulması için
kullanmaları ve Davada aktif olmaları hususunda nasihat etti.

Törene katılan Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi başta
olmak üzere Öğretim Üyesi Hocalar üniversitenin en çalışkan ve seçkin öğrencilerinin
Uygur öğrenciler olduğunu, okuldaki performanslarından memnun olduklarını söyleyip
mezunları içtenlikle kutladığını bildirdi.

Son olarak mezun olan 147 öğrenciiçin
Ödülleri teslim edilmek üzere sahneye davet
edildi ve Okuduğu Üniversiteyi birincilik ile
bitiren Abdullah Muydunoğlu ve Ömer Yüksel isimli iki gence 2000’er TL Nakdi destek Ödülü verilirken, Lisansüstü öğrencilere
1.000 TL, Çeşitli okullardan onur derecesiyle mezun olan öğrencilere ise 200-800TL
ödül verildi. Yapılan duanın ardından Tören
sona erdi.
Zehra Özuygur-Türkistanpress
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ÇİN ,DOĞU TÜRKİSTAN’DAN AVRUPA’YA GİDEN
SEVKİYATLARI ARTTIRDI

ulaşım güzergahına sahip olduğu, Orta Asya
ve Avrupa’da bulunan 19 ülkede 26 şehrden
geçerek Rotasına varacağı aktarıldı.

Çinin organ yayını Xinjiang gündelik gazetesinin bugün verdiği haberinde Doğu Türkistan’dan Avrupa’ya demiryolu ile taşınılan ürünlerin hacminde yılın ilk yarısından
önemli ölçüde arttış görüldüğü bildirildi.

Konuyla ilgili Çinli yetkililer, artık dört ila
beş gün içinde Urumçi’de bir tren dolusu
ihracat malı toplayabildiklerini ve bu yılın
başından bu yana Türkiye, Gürcistan, Polonyagibi devletlere otomobil parçaları ve ağaç
tutkalı gibi büyükten küçüğe her malı ihraç
ettiklerini söylüyor.

H

abere göre Yılın altı ayında
Urumçi-Sanci Gümrükleri
tarafından işletilen Çin-Avrupa treni, Kargo hacminin yaklaşık 200.000 ton olduğu,Urumçi Kargo Merkezitren sayısında
200’e ulaştığıve Ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine
göre %57,2 artarak 1,1 milyar
doları aştığı belirtildi.

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’daki
zorla çalıştırma suçlarından dolayı uluslararası toplum tarafından güçlü bir baskı, eleştiri ve hatta ceza ile karşı karşıya kaldığını, ancak Çin rejiminin Uygur Türklerini köle gibi
çalıştırmaya devam ettiğini ve Bazı ülkelerin
bunları görmezden gelerek Doğu Türkistan
halkının kanı ve göz yaşı pahasına üretilen
ürünleri kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bilgilere göre Çin-Avrupa trenleriyle taşınan
mallar,günlük mallar, tarım ürünleri, kimyasal ürünler, tekstil hammaddeleri ve bir düzine diğer ürünü içeriyor ve ortalama günde
iki kez tren kongre merkezinden kalkıyor.
Urumçi Kargo Merkezinin bugüne kadar 21

Zehra ÖZUYGUR-Türkistan Press
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İHAF’DAN DOĞU TÜRKISTAN AÇIKLAMASI
DOĞU TÜRKİSTANLI KADINLARI
ZORLA ÇİNLİ ERKEKLERLE EVLENDİRİYORLAR

İnsan Hakları Avrasya Formu Çin’in Doğu
Türkistan Türklerine yönelik yapmış olduğu baskı ve zulümlere yönelik olarak ‘Doğu
Türkistan Duyurusu’ ile bir bildiri yayınladı.

Buksur “Çin devleti hayatın her alanını kapsayacak biçim de geliştirdiği algoritmalarla
hedef kişi ve gurupları 24 saat kesintisiz takip ve kontrol etmekle kalmıyor, bir de üstüne, kullanacakları ödül ve cezaları belirlemek için puanlıyor. Kendisi için öteki olarak
tanımladığı kişiler, kimlerle görüşüyor, nasıl
ibadet ediyor, toplum ve aile ilişkisi nedir?
Sorularından da öte geçerek, hedefledikleri
ailelerin evlerine Çin Komünist Partisi mensubu etnik Çinli devlet memurlarını yerleştirerek, aile mahremiyetini yok ediyor, onların
duygu ve inanç dünyasını etkileyecek, sevindikleri ve üzüldükleri hallerdeki yüz şekillerini, tavır ve davranış verilerini dahi kayıt altına alıyor. Doğu Türkistanlı Kadınlarla Çinli
erkekleri, demografik yapıyı Doğu Türkistan Halkının aleyhine değiştirecek biçim de
planlı olarak zorla evlendiriyorlar.

İnsan Hakları Avrasya Formu (İHAF) günümüzde Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan Türklerine yönelik baskı, zulüm ve ağır
insan hakları ihlallerine karşı kamuoyunun
dikkatini çekmek amacıyla “Doğu Türkistan
Duyurusu’ adlı bir bildiri yayınladı.
İHAF Genel Sekreteri ve İnsan Hakları Experti Abdullah Buksur imzası ile yayınlanan
açıklamada “İnsanlığın birlikte yaşama tecrübesinin bir birikimi olarak; İnsan Hak ve
Özgürlükleri ortak değer olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki Çin Devleti, etnik Han
Çinlisi olmayan, Konfüçyüssizm, Budizm,
Taoizm gibi felsefe ve inançlar dışında kalan
herkesi, ama en başta, kendilerine benzemeyen, onlar gibi düşünmeyen ve farklı inanç
sahibi Türk ve Müslüman kimliğine sahip
Doğu Türkistan halkının varlığına kendisine
tehdit olarak görmektedir.” denildi.

Çin’in Doğu Türkistan Türklerini insanlık
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dışı bir şekilde yok edişine Susanlar Bu soykırıma ortak olmuş sayılırlar” dedi.

Çin komünist partisinin onları yok etmesine
sesiz kalınamaz.

Duyuruda “Çin yönetiminin özellikle dünyaya lanse ettiği hak ve özgürlükler ise, insanlığın ortak değeri olarak kabul gören hak
ve özgürlüklere hiç benzemiyor. Çince’nin
dışında başka dili konuşan, Çinceyi düzgün
konuşmayan Müslüman Türk kimliği onlar,
yeterince öteki olma özelliği taşımış sayılıyor. Çin komünist partisine göre, Çin için en
büyük tehdit Müslüman Türklerdir.

Çin yönetimi Uygurlar, 2014 yılından itibaren sürekli olarak ayrımcılık yapmakla suçlamakta, bu nedenle baskı ve şiddete uğramakta. “Kardeş Aile” adı altın da evlerin de bile
baskı altında tutulmakta. Buna dayanamayan
insanlar intihar etmekte. Bu insanlar, İslami
radikaller olarak kamuoyuna sunularak üstü
örtülmektedir. Kısaca hayatın her alanı kontrol altına alarak, Doğu Türkistan Halkının,
kendisi olarak yanı kimliği ile yaşamasına
izin vermemektedir.

Kökten dinci olup olmadıklarına bakılmaksızın, Çinlileştirilme konusunda tehdit oluşturan Uygur ve diğer Türk gurupları; temel
halkı oldukları Doğu Türkistan toprakların
da, kültürel ve fiziki olarak, adım, adım yok
ediliyorlar.

Yapay zeka kullanarak insanlar Etnik ve Millet gurup kimliklerine göre puanlamaya tabi
tutulmaktadır. Cezalandırılma amaçlı yapılan devlet tarafından planlanmış böyle bir
eylem kabul edilemez.

Seyahat özgürlüğü olmayan, Çin anayasasına göre
kendi yerel yöneticilerini
seçme hakkı olan, eğitim
de kendi dilleriyle eğitim
yapma hakkına sahip olan,
bir zamanlar kendi dilleriyle ilkokuldan Üniversiteye
kadar bütün seviyelerde
öğretim kurumları olan, uygarlığımızın beşiği bu coğrafyada yaşayan insanlara
karşı uygulanan, ruhsal ve
fiziki yok edilişe sesiz kalınamaz.

Batılılar Çini zenginleştirirken, Onların zulmü de zenginleştirdiklerinin farkına varmadılar.
Bir ulus zenginleştikçe daha özgür ve demokratik değerlere göre düşünen ve bu değerlere göre hareket eden bireyler haline
gelir. Oysa Çin, kendisinden farklı tanımlayan herkesi, Çin komünist partisine tam
itaat etmeme ihtimaliyle baskı ve zulme tabi
tutuyor. Dayatmalarını kabul ve İtaat etmeyenleri ve etmeme potansiyeli olduğundan
şüphe ettiklerini , çeşitli gerekçelere dayalı

ÇKP’lı İşgalcıların Türkleri soykırımla onları yok etmesine asla sesiz Kalınamaz.
Türk Milleti de en az Çin ulusu kadar kadim
bir tarihe ve parlak kültür ve medeniyete sahiptir. Kedilerini Çinlilerden aşağı görmeyen
Doğu Türkistan halkının, yarınlara kendi
kimlikleri ile taşınmasına engel olmak için
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Doğu Türkistan’da Han Çinlisi olmayanların
tamamı potansiyel suçlu olarak suçlanmış
cezalandırılır hale gelmiştir.
Kısaca Doğu Türkistan da yaşayan temel
halk için hak ve özgürlükler yasaklanmıştır. Yapılan bu zulümden kaçanların aileleri
“suçun şahsiliği ilkesi” yok sayılarak, suçlu
olarak görülmekte ve ağır bir biçim de cezalandırılmaktadır.

uygulamalarla, asimile ve yok etmeye yanı
soykırıma tabi tutuyor.

Doğu Türkistan Meselesi
Her Şeyden Önce Bir
İnsanlık Dramı Haline
Gelmiştir

“Batılılar Çini zenginleştirirken, zulmü de
zenginleştirdiklerinin farkına varmadılar.
Sonuçta Çin tarafından fikren ve fiilen uygulamaya konulan, “Batılı ülkeler tarafından finanse edilmiş” insanlık dramı, Doğu
Türkistan sorunu ortaya çıkmıştır. Medeni
dünyanın ürettiği bütün kavramlar yerle bir
edilmiş/ edilmektedir.

Her şeyden önce Doğu Türkistan sorunu bir
insanlık dramı haline gelmiştir. Söz de mesleki eğitim kampları adı altında Hitler’in Nazı
Kamplarından ilham ve örnek olarak Toplama Kamplarında 1-3 milyon Müslüman Türk
hiç bir hukuki sebep gösterilmeden hapsedilmiştir. Burada tutulan bu masum insanlar hijyenik olmayan ve uygunsuz kamp şartları,yetersiz beslenme sürekli olarak kendilerine
yapılan psıkolojik baskı ve işkenceler sonucunda önce sağlıklarını daha sonra ise,hayatlarınıı kaybetmelerine yal açmaktadır.

Çin yönetimi Türklerin İnsan Olmalarından
Kaynaklanan Yaşama Haklarını Gasbetmiştir
Günümüzde Doğu Türkistan’da gelinen
mevcut durum “İnsanın insan olmasından
kaynaklanan haklarının en başında gelen yaşama hakkı yok sayılmış”tır.

inanç ve ifade özgürlüğü
yerle yeksan edilmiştir. Ailenin mahremiyeti, gizliği
Çin devleti tarafından hiç bir
onurlu insanın kabul edemeyeceği şekilde çiğnenmektedir. Resmi rakamlara
göre şu ana kadar 400 bin
Çinli devlet memuru, eşleri
Toplama kamplarına gönderilen ailelerin evlerine şu
veya bu gerekçeyle zorunlu
olarak kalmaları sağlanmış
ve özel hayatın gizliliği yok
edilmiştir.

Doğu Türkistan’daki Çin Tipi Toplama
Kampları Kapatılmalı ve Tutuklular Serbest
Bırakılmalıdır
BM.başta olmak üzere demokrasi ve insan
haklarını önceleyen ülkeler insan hakları ve
hukuk kuruluşları Çin’in Doğfu Türkistan
genelinde açtığı yüzlerce Çin tipi Toplama
Kamplarının kapatılması ve burada suçsuz
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konuda hassasiyet gösteren batılı ülkelerle
ve insanlıkla birlikte kolektif bir tutum alınmalı ve derhal harekete geçilmelidir.

Doğu Türkistan Konusunda
kapandığımız Siyası
Kamplardan çıkarak Ortak
Tavır Belirlemeliyiz
Türk Milleti olarak Hepimiz siyasi kamplarımızdan çıkarak ortak tavır belirlemeli ve
harekete geçmeliyiz. Türkiye Medyası tüm
platformlarda konuyu gündeme taşıyacak bir
tutum alması sağlanmalıdır.

olarak hapiste tutulan tutukların derhal serbest bırakılmaları için acilen harekete geçmelidir.
Aile mahremiyetini ortadan kaldıran uşağılık
uygulamalar ile Türk kadınların Çinli erkeklerle zorla evlendirilmesi uygulamasına son
vermesi sağlanmalıdır.

Doğu Türkistan’da günümüzde yaşanan
dram, bir halkın : Uygurların,Kazakların ve
diğer Türklerin yok edilmesinden öte, insanlığın ortak değerlerinin yok edilmesidir.

Türkiye ortak Milli ve İnanç
Değerlerine Sahip Olan
Doğu Türkistan Konusunda
Daha Aktif Olmalı
Türkiye, Milli ve İnanç değerlerinin bir parçası olan bu insanlarla(Doğu Türkistanlılarla) dünyada ki bütün ülkelerle birlikte aktif
bir tutum almalıdır.
ÇKP Yönetiminin Var olmakla yok olmak
arasında kalmış başka hiç bir seçenek bırakılmayan Doğu Türkistanlı bu Kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı cinayetlere karşı,
insan hakları ve özgürlükleri temel alan, bu

Müslüman ülkelerin bu konuda sessizliği
üzücü ve düşündürücüdür.
Türkiye de siyaset yapıcıların, toplumu bilgilendirenler başta olmak üzere, gücümüz
nispetin, kabiliyetlerimizi kullanarak, Çin
komünist partisi tarafından, yapılan insanlık
suçu karşısında ses vermemezin ve bu insanlık dışı cinayetlere karşı tutum almamızın vicdanı,insani ve milli bir vecibe olduğu
açıktır.
Kamu Oyunun Bilgisine Saygı İle arz olunur.” denildi.
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DOĞU TÜRKISTANLI BIR PROFESÖR DAHA HAPSE ATILDI
yansımıştı. Gelen bilgilere göre
geçtiğimiz sene Prof. Osman’a,
on yıllık hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri
üzerinde uyguladığı insanlık dışı politikalar,
gün geçtikçe artarak devam ediyor.
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Üniversitesi’nde Profesör ve araştırmacı olan Gheyretcan Osman’ın bir sene önce hapse atıldığı
teyit edildi.

SUÇLAMALAR DERS VERMEK VE
TÜRKİYE’DE KONFERANSA KATILMAK

Doğu Türkistan’daki Xinjiang
Üniversitesi Filoloji Okulu’nda
Profesör ve Uygur Klasik Edebiyatı araştırmacısı olan Gheyretcan Osman’ın 100’den fazla
bilimsel makale, 30’dan fazla
kitabı bulunuyor. Uluslararası
seminerlere katılan, alanında
40 yıla yakın çalışmış ve müfredat hazırlamaya katkıda
bulunmuş olan Prof. Osman,
2018 yılında ‘eğitim’ kampına
gönderildiği haberi medyaya

Prof. Gheyretcan Osman’na yöneltilen suçlamalar arasında ders vermesi ve Türkiye’de
bir konferansa katılmış olması da gösteriliyor.
Gheyretcan Osman, Üniversitede düzenlenen konferanslarda, tüm ders kitaplarında ve
araştırma makalelerinde “Uygur kültürünü
abartmak ve özelleştirmek ve Uygur öğrencilerine ayrımcılık fikrini aşılamakla” suçlanıyor. Ancak üniversite yetkilileriyle yapılmış
telefon görüşmelerinde bilgilerin doğruluğu
veya eksiksizliği ile ilgili bir soruya cevaben,
bunun “ulusal sır” olduğu, onun için yanıtlanmayacağı söyleniyor.
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Prof. Osman’nın on yıllık hapis cezasına
çarptırıldığı bilgisi üniversiteden yetkili bir
kişi tarafından ailesi ile paylaşılırken üniversite yetkilileri hapis cezası haberlerini de yalanlamıyor.

Doğu Türkistan’daki uzun hapis cezalarına
çarptırıldığı bildirilen kişi sayısında ciddi bir
artış olduğunu görülüyor.

Bir başka üniversite çalışanının beyanına
göre, Gheyretcan Osman’ın ceza kararının
bir sene verildiği ve o tarihte hapse atıldığı
yönünde oldu.

Gheyretcan Osman’ın “Antik Tarim Kültürü” kitabındaki biyografisine göre, Gheyretcan Osman 1958’de Kaşgar’da doğdu
ve 1978’de Doğu Türkistan’daki Xinjiang
Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı Fakültesi’ne kabul edildi. O zamandan beri, Gheyretcan Osman’ın 40 yıllık hayatı, 2018’de
görevden uzaklaştırana kadar Xinjiang Üniversitesi’nde öğretim ve araştırma yaparak
geçti. Olağanüstü çabaları ve aralıksız keşifleriyle dikkat çeken Gheyretcan Osman,
zengin araştırma sonuçlarıyla da tanınıyor.
“Doğu ve Batı’da Uygurlar” ve “Uygur Klasik Edebiyat Tarihi” gibi önemli eserlerin
yazarıdır. Ayrıca “Uygur Edebiyatı Mesleki Eğitim Projesi” gibi Uygur dili edebiyatı
üzerine ve üniversitenin ders kitaplarına da
büyük katkıda bulunmuştur.

GHEYRETCAN OSMAN KİMDİR?

Japonya’da bir üniversitede ders veren Osman’nın, bu derslerinde bahsettiği bazı örnekler “Çin kültürünün dışlanması” olarak
değerlendirilmiş. 2008 yılında Bursa’daki
Türkoloji konferansına katılması ve Uygur
kültürünü tanıtması “bölücü propaganda”
olarak değerlendirilmişti.
Öğrenciler yetiştiren Uygur bilim alanında
önemli yere sahip Gheyretcan Osman’ın nerede tutulduğu ve durumu ise halen bilinmiyor.
Öte yandan Çin hükümetinin verileri, Pekin’in bölgedeki Müslüman Uygurlara yönelik baskılarını başlattığı 2014’ten bu yana

Muhammed Ali ATAYRUT -Türkistan Press
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CIR ÇIN’IN PROPAGANDA ORDUSUNU RAPORLADI
BBC’nin haberinde sahte bilgileri engellemeyi
amaçlayan, kar amacı gütmeyen araştırma enstitüsünün 5 Ağustos’taki yeni bir raporunda, Çin
lehine olan içerikleri şiddetle teşvik etmek ve
çeşitli şekillerde yaymak için 350’den fazla sahte sosyal medya hesabından oluşan geniş bir ağ
oluşturulduğunu, Çin karşıtı eylemcilerin imajını
zedelemek için her türlü eylemleri yaptığı, böylece Çin’in uluslararası arenadaki nüfuzu ve imajını
geliştirme hedefine ulaşmak istediğini bildirdi.
dan kapatılan Çin yanlısı hesaplara benzediğini belirtti.

Rapora göre bu ağ Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlarda aktif
durumda ve bunların bazıları yapay zekâ
teknolojisi kullanılarak oluşturulan profilleri kullanırken, diğerleri farklı dillerde içerik
yaymak için çalıntı hesapları kullanıyor.

Bu hesapların içeriği, esas olarak ABD’deki insan hakları durumunun kötülüğüne ve
ırkçılığın ciddiyetine odaklanıyor. Hatta hesaplardan bazıları, Doğu Türkistan’da baskıcı bir politikanın olmadığını, bunu ABD ve
Batı devletlerinin üretip geniş çapta kamuoyuna teşvik ettiğini duyuruyor.

Bu siber gurubun Çin rejimiyle doğrudan bir
bağlantısı olduğuna dair net bir kanıt olmasa
bile, araştırma ajansı tespit edilen siber gurubun daha önce Facebook ve Twitter tarafın-
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kapattığını ve konuyla ilgili soruşturmanın
sürdüğünü belirtti.

D

oğu Türkistan’daki Çin soykırımı uluslararası gündemin ön saflarına taşındığından
beri Çin rejiminin, ülke içinde
ve dışında sahte propaganda
yapmak için büyük bedeller
ödediği. Çin’in bu konuda daha
önce yalan tanıklık, yalan haber yayma gibi eylemlerde bulunduğu, yurtdışındaki Çinli
öğrencilerin Çin’i savunması
için sahte hesaplar ve propaganda araçlarını kullandığı
açıklanmıştı.

CIR raporunu sosyal medyada yayınladıktan
sonra Facebook, raporda yayınlanan tüm hesapları kapattığını ve sahte propaganda ekiplerinin yeniden ortaya çıkmasını önlemek
için araştırma kurumlarıyla çalışmaya devam
edeceğini söyledi. YouTube, ağın kurallarını
ihlal eden hesapları da kapattı. Twitter ayrıca
raporda bahsedilen sahte hesapların ve benzeri şüpheli hesapların neredeyse tamamını

Zehra ÖZUYGUR-Türkistan Press
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“

İHLALLERE SON VERILSIN

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr.
Musa Kâzım Arıcan Doğu
Türkistan’da devam eden
insan hakları ihlallerine
karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Manuel de Oliveira Guterres’e
mektup yazdı.

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılan Türklerin kadim yurdu Doğu Türkistan’dan gelen haberlerden ve ülkemizde
yaşayan canlı tanıkların ifadelerinden; Müslüman Türklerin, özellikle Uygur Türklerinin
Dini ve milli kimliğinden ötürü biyolojik,
fizyolojik ve kültür temelli çok ağır insan
hakları ihlallerine maruz kaldığı, milyonlarca insanın toplama kamplarında tutulduğu,
baskılar nedeniyle ailelerin parçalandığı,
eğitim ve çalışma haklarının elinden alındığı
anlaşılmaktadır. Bu durum dünya basınında ve siyasetinde birçok kere ve tekrarlanan
şekliyle yer almaya devam etmektedir.

TYB Genel Başkanı Arıcan’ın mektubunda
şu ifadeler yer aldı:
Değerli Genel Sekreter;
Türkiye Yazarlar Birliği; Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyat adamlarının 1978 yılında kurduğu, kamu yararına çalışan, genel
merkezi Ankara’da bulunan bir sivil toplum
kuruluşudur. Ülkemizin yazarları olarak;
dünyanın neresinde olursa olsun; ırk, renk,
cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapılmaksızın herkesin yaşama hakkı ve kişi özgürlüğünün olması gerektiğine inanıyoruz.
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mektup yazarak “Vatandaşınız olan Uygurların biz Türkiye Türkleri ile aynı soy ve
inançtan olduğunu hatırlatırken, onların kendi coğrafyasında huzur içinde bütün haklarından istifade ederek yaşamaları, bizim en
büyük beklentimizdir. Uygurlar huzurlu olmazsa milyonlarca akrabası da huzur içinde
olmayacak ve bu durum ikili ilişkilere olumsuz yansıyacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

ÇİN’E ÇAĞRIDA BULUNMANIZI TALEP ETMEKTEYİZ
Söz konusu olayları müzakere ederek değerlendirilmek amacıyla; akademisyenler,
yazarlar, tarihçiler, gazeteciler ve Doğu Türkistan üzerine çalışmalar yapan sivil toplum
kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin katıldığı “DOĞU TÜRKİSTAN ÇALIŞTAYI”
düzenledik. İnsan hak ve özgürlüklerine verdiğiniz önemi biliyoruz ve sizi takdir ediyoruz.

BM ACİLEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI
BM Genel Sekreteri António Guterres’e
mektup yazma gerekçesiyle ilgili de bilgi veren Genel Başkan Arıcan, Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin artık
saklısı gizlisinin kalmadığını tüm dünyanın
gözleri önünde gerçekleşen baskıların biran
evvel sona erdirilmesi için BM’nin acilen
olağanüstü toplanması gerektiğini söyledi.

İnsan hakları konusunda uluslararası yükümlülüklere uyması konusunda Çin’e, gerekli
çağrıda bulunmanızı talep etmekteyiz.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım
Arıcan, Doğu Türkistan’da devam eden insan hakları ihlallerine karşı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi CİNPİNG’a da

Genel Başkan Arıcan ayrıca beş ayrı dilde hazırladıkları çalıştay sonucunu mektup
ekinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Başkanı Robert Spano’ya ve NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg’e de göndererek
Çin’in insan hakları ihlalleri konusunda uyarılmasını istedi.
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ULUSLARARASI TOPLUMA UYGUR ÇOCUK
SOYKIRIMINI ÖNLEME ÇAĞRISI..
Uygur Haraketi Başkanı Rushan Abbas, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Çin’in
Uygur Türkü çocuklara yaptığı soykırımın
önlenmesini istedi.

çalanmışlık, çocukları süregelen soykırımın
merkezinde tutmaktadır. Onlara yönelik bu
yaklaşım ÇHS’nin hem maddelerine hem de
anlaşmanın ruhuna aykırıdır.

Bugüne kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 140’tan fazla ülke imza atmasına karşın
Uygur çocuklarını korumak
için uluslararası toplumun
harekete geçmediğini vurgulayan Uygur insan hakları aktivisti Rushan Abbas, şunları
ifade etti:

Uluslararası toplumun bir kısmı, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) ‘Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’ olarak tanımladığı, Uygurların ana
vatanı ve diğer Türk ve Müslüman halklarının bulunduğu Doğu Türkistan’daki insan
hakları krizinin farkındadır. Milyonlarca Uygur ile diğer Türk toplulukları ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu topluluklar
etnik ve dini kimlikleri nedeniyle toplama
kamplarında tutukludur. Yüz binlercesi de
Çin’e dağıtılmış şekilde zorla çalıştırma sisteminin kurbanı haline gelmiştir.

“

Çin hükümeti, kendisinin imza attığı Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ni (ÇHS) ihlal etmektedir, uluslararası toplum buna karşı çıkmalıdır. Ailelerin parçalanmakta, çocuklar
devlet yetimhanelerine gönderilmekte, çocuklar Uygur kimliğine sahip oldukları için
ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Herhangi bir
iletişimin de olmadığı bu uluslararası par-
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bir şekilde toplama kamplarında veya zorla çalıştırma sisteminde hapsedildikleri için
çocuklarla ilgilenilmesi gerekmektedir. Yaklaşık yarım milyon Uygur Çocuğun yatılı
okullara yerleştirildiği raporlarda yer almıştır. Etkin kimliğe dayalı bu yerleştirme çocukların haklarının ihlal edilmesi demektir.
Devletin işlettiği yetimhaneler veya yatılı
okullar ayrıca genç Uygur neslinin ÇKP’ye
bağlı olarak yetiştirilmesi amacını taşıyan
bir sosyal mühendislik aracıdır. Örneğin,
çocuklara ‘Büyükbaba Xi’ye teşekkür etme,
ÇKP’yi öven konuşmalar ve şarkılar öğretme, onların Müslüman kimliklerinin silinip
Çinlileştirlimesi amacına hizmet etmektedir.

Devletleri, Çin hükümetinin işlediği suçları
insanlığa karşı işlenmiş soykırım olarak nitelendirmiştir. Bu tanımlama ve onun sonuçları
haklı olarak dikkat çekmiş olsa da bu toplu
vahşeti Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ve Koruma
Sorumluluğu’nun ötesinde çeşitli açılardan
değerlendirmek gerekmektedir. ÇKP’nin eylemleri Soykırım Konvansiyonu’nu, Koruma
Sorumluluğu’nu ve Roma Statüsü’nü açıkça
ihlal ederken aynı zamanda Çocukları Konvansiyonu’nu da çiğnemektedir.

Sözleşme’nin 2. Maddesi, imza atan tarafların, “çocukları her türlü ayrımcılığa maruz
bırakılmaması ile mevcut durum, aktivite,
görüşlerini açıklama veya ailesinin, yasal
hamilerinin veya aile üyelerinin inançlarından dolayı cezalandırılmaması gerektiği”
çağrısını yapmaktadır. Her ne kadar Çin, çocukların ailelerinden zorla ayrılmasını cezalandırma olarak tanımlamasa da bu tür ayırma yöntemleri çocukların gelişmesine ciddi
zarar verecek şekilde değerlendirilmektedir.
Çünkü çocukların zorla alınıp götürülmesi
duygusal dengesizlikler ve kaygı sorunlarına
yol açmaktadır. Bu aynı zamanda sonraki nesillere yansıyan travma ve gelecek nesillerin
demografik olarak yok edilmesi sonucuna
da götürmektedir. Uygur kimliğinin, Uygur
gençler içinde hızla silindiğine dair alarm
zilleri çalmaktadır.

Soykırım Konvansiyonu ve ÇHS birbirleri
ile yakından bağlantılıdır. Mağdur çocukların başka bir grubun içine zorla yerleştirilmesi soykırım suçu olarak kabul edilmektedir.
Aynı şekilde, ÇHS’nin 5. Maddesi, çocuklarla ilgilenme sorumluluğu, ailesinin yakınlarının ve kendi toplumların sorumluluğunda olduğunu belirtmektedir. Ailesi toplama
kamplarında veya hapishanelerde bulunan
Uygur çocuklar ailelerinden ve yakınlarından zorla ayrılmaktadır. Yüzbinlerce Uygur
çocuk, kendi etnik ve dini kimliklerinden
uzaklaştırılmak ve Çin Komünist Partisi’ne
bağlı hale getirmek amacıyla kurulu devlet
yetimhanelerine zorla yerleştirilmiştir.

Çin, çocukların ailelerinden koparılıp başka
yere yerleştirilmesi ve anne babanın zorla
tutuklanmasını ‘tedavi edilmesi gereken bir
hastalık’ şeklinde gördüğü dini inançlara karşı yaptığını söyleyerek gerekçelendirmektedir. Bu cezalandırma doğrudan ve açık bir
şekilde ailenin inancından kaynaklı olduğu
için ÇHS’nin açıkça ihlal edilmesi demektir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
İhlal Edilmesi
ÇKP’nin devlet olarak yatılı okullar kurması
iki temel nedene dayanmaktadır. Aileler ve
çocuklara bakabilecek yakınları hukuksuz

ÇHS, ayrıca bütün tarafları, “Ebeveynlerin
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kilitlenmiş çiftlik hayvanlarına’ benzer durumda olduklarını ortaya koymaktadır. Çin
hükümeti, sadece Doğu Türkistan’ın büyük
şehirlerinden Kaşgar Bölgesi’nde en az 18
tane dev yetimhane inşa etmiştir.
Yetimhanelere gönderilenlerin dışında, diğer
ülkelerde bulunan ve ailesi Çin tarafından
tutuklanan ve aileleriyle irtibat kuramayan
çocuklar ise tam anlamıyla arafta kalmıştır
ve bu durumdan kurtulamamaktadır. Kazakistan’da yaşayan Seyil Eldos ve kardeşlerinin ebeveynleri Doğu Türkistan’a gittikten
sonra ortadan kaybolmuştur. Seyil ve avukatı
Çin’in onu ve kardeşlerini geri transfer etmeye başlamasından ve böyle bir durum olduğunda ağır toplama kampları ve yetimhanelere gönderilerek yok olmalarına sağlayacak
durumdan endişe etmektedir.

hakları, sorumlukları görevlerine saygı duymaya” ve “çocuğa daha fazla fayda sağlayacak” istisnalar dışında “çocukların ebeveynlerinin rızası dışında onlardan ayrılmasana”
izin vermemeye çağırmaktadır. ÇKP, devlet
tarafından işletilen yetimhanelerin ve Uygur çocuklara sağlanan eğitimlerin onları
‘İyi birer Çin vatandaşı’ olması için hayati
önemde olduğunu iddia ederken Uygur anne
ve babalar çocukların yararına olacak hiçbir
gerekçe olmadığı halde toplama kamlarında
tutulmaktadır. Uygur Soykırımı’na daha geniş bağlamda bakıldığında çocukların ailelerinden ayrılmasına gerçek amacına ışık tutulduğunda ve Çin’in devlet tarafından işletilen
yetimhanelerinin çocukların yararına olmadığı görülecektir. 9. Madde ayrıca, çocukların aileleriyle irtibat haklarını korumaktadır
ki, bu da Çinli yetkililer tarafından açık bir
şekilde inkâr edilmektedir.

“

Uygur çocukların sosyal
mühendislik aracı olan yetimhanelere yerleştirilmesi
geniş çapta Çin Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yabancı etkisini
azaltma yaklaşımı ile de bağlantılıdır. Çocukların ebeveynlerinin rızalarının ailelerinden zorla ayrılması ÇHS’nin 9.
Maddesi’nin açıkça ihlalidir.
Çocukların ailelerinin inançlarından dolayı ayrımcılığa
tabi tutulmasına karşı koruyan 2. Maddesinin ihlali de
soykırımın devam ettiğini
göstermektedir. Anne babaları toplama kamplarındayken çocukların yetimhanelere yerleştirilmesi, çocukların
ayrımcılığa tabi tutulması ve
soykırım mağduru olması demektir.

Çin’in politikaları, çocukların anne ve babası onlarla ilgilenemeyecek durumlar dışında
ebeveynlerinden ve yasal hamilerinden ayrılmamasını şart koşmaktadır. Bu düzenleme, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün geniş
aileler içinde yer alan çocukların sadece belli
kotaları doldurmak üzere alıp yetimhanelere
gönderilmesine dair raporuyla çelişmektedir.
Diasporada yaşayan ve yatılı okullarda görev
yapmış tanıkların anlattıkları, oradaki şartların çok kötü olduğunu ve çocukların ‘ahırlara
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Bu yetimhanelere dair yayınlanan videolar ortaya koymuştur ki Uygur öğrenciler yaygın
dil Uygurca olmasına rağmen
Mandarince konuşmakta, hatta
bazıları anne ve babalarını kötü
insanlar olarak küçük düşürmektedir. Çocuklarından zorla
ayrılmak zorunda kalan yurt
dışındaki bazı Uygurlar kendi
çocuklarını sosyal medyaya düşen görüntülerde bulmaktadır.
Onlar, çocuklarının kendilerini
artık düşman olarak gördüklerini rapor etmektedir.

13. ve 14. Maddeler ise özellikle çocuk eğitimi döneminde ifade özgürlüğünü savunmaktadır. Çin’in dile yönelik baskıları ve Uygurcanın öğrenmesine dair yasakları ile tek bir
dil altındaki toplum oluşturma girişimleri
zorla asimilasyondur ve bu maddelerin ihlalidir.

Çocuklar, anne ve babalarının ve ailelerindeki yetişkinlerin ne tür acılar çektiklerini tam
olarak farkında olmasalar da kendi köklerinden koparılmalarından kaynaklanan travmaları net bir şekilde tecrübe etmektedirler. Aşırı stresli durumların neden olduğu travmalar,
sağlığı, hayat kalitesini ve yaşam ömrünü
etkilemektedir. Durumun bütün nüanslarını göremeseler de Uygur çocuklar etrafında
neler olup bittiğinin farkındadırlar. Savaşlar
ve felaket dönemlerinden geçen çocukların
stres ve bundan kaynaklı sorunlarla mücadele edemedikleri bu konudaki çalışmalarda
ortaya konulmuştur. Uluslararası Gözlem ve
Psikiyatri organizasyonuna göre, bunun nedeni, büyük ölçüde bu şartlardaki çocukların,
aile varlığından yoksunlukla birleşen stresle
başa çıkma mekanizmalarını geliştirilememeleridir.

Bu ihlal, Uygur çocuklarda, kendi kültürel
kimliklerini ifade etmenin yasaklanması ve
aileleri veya toplumları ile irtibatlarının koparılması sağlıklarında ve gelişmelerinde
belirgin olumsuz etkilere yol açmaktadır. BU
aynı zamanda onların geleceklerine karar verememelerine de yol açmaktadır.

Uygur Çocuklardaki Psikolojik Etkiler
Eğer Çin, Uygurların kendi dillerini kullanma haklarını ihlal
etmeye devam ederse, kendini ifade etme özgürlüğü yolları daha da kısıtlanacaktır. Bir
çok çocuktan, aile üyelerinin
aktivitelerini, dini pratiklerini okula rapor etmeleri istenmektedir ki bu da onları zorla
ihbarcıya dönüştürmektedir.
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Çocukların yerlerinden edilmesinin uzun dönemli etkilerine dair somut veriler, Kanada
ve ABD’de daha önce görülmüştür. Her iki
ülkede yerli halkların çocuklarını ailelerinden zorla koparıp, ‘ev okullarına’ yerleştirme
yöntemini uygulamıştır. Bu programlarda,
çocuklar kendi kültürlerinin pratiklerini ve
dillerini konuşmaları yasaklanmıştır. Fiziksel, psikolojik, cinsel taciz, öldürmeye ilişkin onlarca rapor bulunmaktadır. Bu okulların görünür amacı fakir yerli halk mensubu
çocukların eğitimi olsa da oradaki slogan,
‘Kızılderiliyi öldür, insanı kurtar’ şeklindedir. Bu da o programların gerçek amacının
o çocukların zorla asimile edilmesi ve kültürlerinin yok edilmesidir. Bugün Uygur çocuklar da aynı durum ile karşı karşıyadır ve
maalesef, daha derin ve büyük benzer bir etki
ortaya çıkacaktır.

Mevcut yaptırımlar, tarif düzenlemeleri ve
gümrüklerde ürünlere el konulması gibi
adımlar Çin’e baskı yapılması için mutlak
gereklidir. Ek olarak, küresel sivil toplumun katılımı da hayati derecede önemlidir.
Bu noktada ahlaki olarak ortak bir paydanın
kabul edilmesi, Çin ile angajmanla ilgili izolasyonist pragmatizmin atılması gerektiği
anlamına gelmektedir. Biden yönetimi, soykırım suçu işleyen bir rejimi kızdırmaktan
kaçınmak gibi naif isteklerden vazgeçmelidir. Çin’in ÇHS’nin gereklerini yerine getirmemesi ve işlediği vahşetler, ileride ABD
ile Çin arasındaki herhangi bir müzakerenin
merkezinde yer alması gerektiğini göstermektedir. Bugüne kadar Çocuk Hakları Sözleşmesine 140’tan fazla ülke imza atmasına
rağmen, Uygur Çocukları korumak için uluslararası toplum harekete geçmemiştir.

Sonuç
Şu anda bir çok ülke ve büyük şirket Çin’deki
toplama kamplarına ve kölelik düzenine karşı çıkmamaktadır. Şirketler, Uygur çocukların haklarına yönelik saldırıları, sonunda onları insanlıktan yana olmalarını sağlayacak
bardağı taşıran son damla olarak görmelidir.
Eğer Çin, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
ihlal ettiği için sorumlu tutulmayacaksa, bu
anlaşmayı ihlal etmenin cezasız kalacağı
uluslararası alanda yaygınlaşacaktır. Doğu
Türkistan’daki durumun ciddiyetini kavramak için hiçbir Uygur’un hatta çocukların ile
Çin’in soykırım politikalarına karşı güvende
olduğunu kabul etmemek gerekmektedir.
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ÇIN, UYGUR EVLERINDEN HALILARI YASAKLADI
pılmazsa durum ilgili yetkililere bildirilecek.
Ayrıca tüm cezai sorumluluğu üstlenecek”
deniliyor.

Çinli yetkililer 25 Ağustos’ta Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinde Uygurlara halıları
evlerinden çıkarmalarını ve belirlenen mobilyaları yerleştirmelerini emreden bir bildiri
yayınladı.

ÇİN’E TOPLUMSAL BASKI OLUŞMASI ŞART!

Çin’in son zamanlarda Doğu Türkistan halkının mimari, avlu ve ev süsleme kültürünü
çeşitli isimlendirerek Çin kültürüyle yok
etme çabalarını hızlandırdığı biliniyor. Kamp
tanıklarının bildirdiğine göre Kaşgar’da “Yaşam ortamının iyileştirilmesi” adı altında
Uygur evlerindeki geleneksel süslemelerin
ortadan kaldırılması için Sakinlerden evindeki Halıları kaldırıp parti hükümetin belirlediği mobilyaları yerleştirmesini istiysen yazılı
bildirge yayımladığı bildirildi.

26 Ağustos’ta Kaşgar’daki malum We Chat
gurubuna atılan ahaliler komitesi üyelerinin
sakinleri tehdit ettiği mesajda “ evdeki halıları kaldırıp koltuk, masa takımları alıp yerleştirmeyenler şansınızı denemeyin hızlıca
harekete geçin, Daha sonra pişmanlığa yer
yok, birde baş örtü takanlar, eteğinin altına
pantolon giyenler kendinize dikkat edin uzun
kıyafetler giymeyin” uyarıları yazılı bulunuyor.
Gözlemciler, Türk-İslam kültürünün bir parçası olan Uygur kültürünün, Uygur yaşamının tüm yönleri ile Çin kültürüyle çok farkı
olduğunu, bu nedenle Uygurları tamamen
yok etmek için Uygur kültürünü de yok etmeyi planlayan Çin rejiminin Halılara bile
tahammül edemediğini, Soykırım hedefine
ulaşana kadar her türlü kötü yöntemi uygulamaya çalışacağını ileri sürerek. Zulmün
durdurulması için Çin’e toplumsal baskının
artırtılması gerektiğini söyledi.

Kaşgar şehir Parti Komitesi tarafından yayımlanan sözde “yaşam ortamının iyileştirilmesi” adındaki bildiride:” tüm evlerin halıları
tamamen kaldırılmaları, zemin temizlenmeli, evlere üç yeni mobilya yani (uyumak için
yatak, oturmak için kanepe, koltuk takımları,
yemek için Masa Sandalye tek tip takımlarıyla dizayn edilmeli.
Bugünden itibaren hepimiz harekete geçeceğiz. Çalışmalar 5 Eylül’den önce tamamlanmalı, bunun için İlçe halk komitesi özel
bir soruşturma başlatacak ve istenenler ya-

Zehra ÖZUYGUR-TÜRKİSTANPRESS

24

DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI

AĞUSTOS 2021

Doğu Türkistan’da anne babası toplama kamplarında veya
hapishanelerde zorla tutulan milyonlarca çocuk, Çin rejiminin beyin yıkama ve Çinlileştirme politikalarına maruz
kalmakta.
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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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