Falun Dafa Nedir?

Çin’de Neden Zulüm Görüyor?

Falun Dafa, antik Çin’in sağlık
ve kişisel gelişim temelleri
üzerine kurulu öğrenmesi ve
uygulaması
kolay
bir
meditasyon
sistemidir.
Uygulama sağlık üzerinde çok
hızlı bir iyileştirme oranına
sahiptir. Yapılan araştırmalar
Falun Dafa uygulamasının
vücudun
savunma
mekanizmasını
oluşturan
hücrelerin ömrünü uzattığını,
hastalıklara olan cevabı hızlandırdığını ve gen yapısını
olumlu yönde değiştirdiğini bilimsel olarak ispatlamıştır.
Hatta bu araştırmalar Falun Dafa uygulayanların modern
tıbbın şu anda yapamadığını yaparak Şeker Hastalığından
bile tamamen kurtulduklarını tespit etmiştir. Ayrıntılı
bilgi için www.falundafa.org sitesini ziyaret ediniz.

Falun Dafa insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve
topluma sağladığı faydalar sayesinde sadece Çin’de 7 yıl
gibi kısa bir sürede öğretmenlerden, doktorlara,
askerlerden, Çin Komünist Partisinin kilit konumundaki
isimlerine kadar toplumun her kesiminden 70 milyonun
üzerinde insan tarafından uygulanmaya başladı.

Falun Dafa, halen dünya üzerinde 100’den fazla ülke ve
bölgede 100 milyonun üzerinde insan tarafından
uygulanmaktadır. Falun Dafa’nın insan sağlığı ve toplum
üzerinde kanıtlanmış etkileri başta BM olmak üzere
birçok kuruluş ve ülke tarafından ödüllendirilmesini,
tanınıp, destek görmesini sağlamıştır.

1998 yılında
Çin’in Shenyang
şehrindeki
uygulayıcılar
Falun Dafa
egzersizlerini
yaparken

(Falun Gong)

Falun Dafa, 1993 yılında
Devlet tarafından
Pekin’de düzenlenen
Doğu Sağlık Fuarında En
İyi Qigong ödülünü aldı

Çin Komünist rejimi, ülke çapında Falun Dafa
uygulayıcılarının sayısının Komünist Partinin üye
sayısını aştığının farkına varması üzerine 20 Temmuz
1999’da Falun Dafa’yı yasakladı.
Ateist yapıya sahip Komünist rejim 60 yıldır savunduğu
Marksist doktrinlerden sonra, kendi üyeleri de dâhil bu
kadar fazla insanın ahlaki ve manevi değerleri izlemesini
asla kabul edemezdi. Bu yüzden Uygur Türklerine,
Tibetlilere, insan hakları savunucularına, entelektüellere
ve muhaliflere yaptığı asimilasyonun bir o kadar daha
barbarcasını Falun Dafa uygulayıcılarına karşı
uygulamaya başladı. www.faluninfo.net

“Falun Dafa, gördüğü zulüm ve baskıya
rağmen dünya üzerindeki dini, sosyal,
kültürel, ekonomik ve etnik geçmişe sahip
bütün insanlara tamamen sağlıklı ve
uyumlu
yaşamın
anlamını
vurgulamaktadır...”
—Amerikan Kongre Üyesi, Lynn Woolsey
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Üniformalı ve sivil polisler Tiananmen Meydanında Falun Dafa
uygulayıcılarını dö vüp, gözaltına alırken
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36 yaşındaki öğretim görevlisi Gao Rongrong, Falun Gong’u uyguladığı
iç in Çin’deki Çalışma Kampında elektrikli coplar ile yapılan işkenceler
sonucu tanınmaz hale getirilerek yaşamını kaybetti

Falun Dafa, 13 yıldır Çin’de zulüm görmektedir.
Ülkedeki Falun Dafa uygulayıcıları hiçbir sorgulamaya
gerek duyulmaksızın keyfen ve topluca alıkonulmakta.
Binlerce
uygulayıcı
gözaltı
merkezlerinde,
hapishanelerde, zorunlu çalışma kamplarında ve akıl
hastanelerinde hapsedilmekte. Buralarda şiddetli dayak,
elektrik şoku, zorla-besleme, fiziksel şiddet ve zehirli
ilaçlar enjekte etme gibi akıl
almaz ve insanın vicdanını
titretecek işkencelere maruz
kalmakta ve organları satılmak
üzere toplanmaktadır. Bugüne
kadar 3,715 cinayetin ve
63,397
işkence
vakasının
detayları
kanıtlanmıştır.
Yaşamını kaybeden bu insanların
Wang Lixuan ve 7 aylık oğlu en küçüğü yedi aylık en büyüğü
polisin işkencesi sonucu ise yetmiş yaşın üzerindedir.
ö ldü rü ldü
. www.clearharmony.net
.
Çin hükümetinin Falun Dafa uygulayıcılarına yönelik
işlediği insanlık dışı suçlar ve yok etme kampanyası BM
İnsan Hakları Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü, İnsan
Hakları İzleme Komitesi, Dünya Psikiyatri Birliği
raporları ve dünya çapındaki basın kuruluşları tarafından
belgelenmiştir. www.faluninfo.net
“Çinli yetkililer genç ya da yaşlı, erkek ya
da kadın, yetişkin ya da çocuk ayrımı
yapmaksızın
insan
yaşamına
saygı,
merhamet ve pişmanlık göstermiyor. Falun
Dafa’ya karşı işlenen zulüm bitmeli hem
de HEMEN bitmeli.”
—AP Başkan Yard., Edward McMillan-Scott

Canlı Uygulayıcılardan Organ Toplama
Temmuz 2006’da Kanadalı ünlü insan hakları avukatı
David Matas ve Parlamenter David Kilgour’un bağımsız
araştırmaları sonucu uluslararası kamuoyuna açıklanan
‘Kanlı Kampanya’ adlı rapor dünya üzerinde
gerçekleşmekte olan yeni bir vahşeti daha gözler önüne
serdi. Rapor, Çin Komünist Partisinin şimdiye kadar
tespit edilen Çin’deki 51 toplama kampında yasadışı
olarak alıkoyduğu Falun Dafa uygulayıcılarını organ
ticaretinin canlı kaynakları olarak kullandığını ve bu işten
her yıl artan oranlarda büyük karlar elde ettiğini gözler
önüne sermektedir.

“Dünya üzerinde vahşetin yeni bir formu
ile karşı karşıyayız”
BM İşkence Özel Raportörü Manfred Nowak “Yaşam
tarzı ve sosyal yapısı yüzünden Falun Dafa
uygulayıcıları en uygun organ vericileridir. Onlar
sigara ya da içki içmezler.” sözleri ile raporu
desteklemiştir. Çin, raporun yayınlandığı günden itibaren
başta BM ve AP olmak üzere dünya çapındaki çok sayıda
ülke, insan hakları ve sivil toplum örgütleri ve tıp
otoriteleri tarafından kınanmış ve söz konusu iddiaların
kesin olarak aydınlatılması talep edilmiştir. Fakat Çin
yönetimi ne bu iddiaları, ne de 2000 yılından beri
gerçekleştirilen organ nakillerinin kaynağını somut
deliller ile açıklayamadığı gibi ülkede konuyla ilgili
araştırma yapmak isteyen BM, Af Örgütü ve bağımsız
araştırmacıların ülkeye girişine de izin vermemiştir.
Ayrıca dünya çapında 300’ün üzerinde avukat, doktor,
profesör, politikacı ve sivil toplum örgütü yöneticisi
CIPFG adıyla bağımsız bir koalisyon oluşturarak
Çin’deki Falun Gong zulmünü araştırmaya, zulmün
kurbanlarını kurtarmaya ve dünyanın dikkatini Çin’de
yaşananlara çekmeye çalışmaktadır. www.cipfg.org

Wang Bin, Falun Dafa uyguladığı için 2000 yılında işkence ile
ö ldü rü ldü ve organları yasadışı olarak toplandı

“ÇKP hükümetinin 1999’dan beri sayısı bilinmeyen
Falun Dafa uygulayıcısını ölüme götürdüğünü
düşünmekteyiz. Uygulayıcıların böbrek, karaciğer,
kornea ve kalp gibi hayati organları, kendi ülkelerinde
bağışçı bulmak için uzun süreler beklemesi gereken
yabancılara yüksek fiyatlarla hemen satılmak üzere el
konulmuştur.”
Raporun
tamamına
www.organharvestinvestigation.net ’ten ulaşabilirsiniz.
Raporda,
2000
yılından
beri
Falun
Dafa
uygulayıcılarından toplanan organlar ile Çin’de en az
42,000 organ naklinin gerçekleştirildiği, bu acımasızlığa
ülkedeki hastanelerin, askeriyenin ve halk mahkemesinin
karıştığı ortaya konulmaktadır.

“Çin'de işlenen bu insanlık ayıbına karşı
sorumlu
olmalıyız.
Eğer
bu,
bizim
sessizliğimizden dolayı insanların ödedikleri bir
bedel ise, bu tüyler ürpertici bir trajedidir."

Dünya çapındaki uygulayıcılar uluslararası topluma Çin’de devam eden
insanlık dışı zulmün bir an önce durdurulması için çağrıda bulunurken

