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YARKENT’TE BİR TARİHİ MEKÂN
YOK EDİLDİ

2017 yılında Çin’in geniş çaplı keyfi tutuk-
lamalarıyla başlayan ve bugüne kadar devam 
eden sistematik soykırımın bir parçası ola-
rak, Uygur Türk İslam medeniyetini yansıtan 
bütün ögeler, tarihi kalıntılar, milli mimari 
yapılar ve el sanatları gibi Doğu Türkistan 
halkının kültürel değerleri yok edilmeye ça-
lışılıyor.
Son zamanlarda Çinli yetkililerin Doğu Tür-
kistan’da gerçekleştirdiği kültür katliamının 
üstünü örtmek ve bölgeye Çin görünümü ver-
mek için Uygur yapılarının yerine Çin tarzı 
imaretler inşa edilmenin yanı sıra Uygur el 
sanatlarının da yok edilmeye çalışıldığı bil-
dirildi.

Çin medyasında çıkan haberlere göre, 
Doğu Türkistan’ın Güney kısmında-
ki Uygur halkının çok eski yerleşim 
alanlarından biri olan Yarkent şeh-
rinin Eski şehir reyonunda bulunan 
Tarihi Kazançi Bakırcılar Pazar’ının, 

şu anda Çin’in mevcut kültürel yıkım 
politikasından etkilendiği ve yüzlerce 
yıllık geçmişe sahip olan Uygur el sa-
natları pazarının Çinli turistler için 
turizm cazibe merkezine dönüştürül-
düğü öğrenildi.
İşgalci Çin Komünist hükümeti, 2017 yılın-
dan bu yana Uygur toplumundaki eski ritüel-
leri ve kültürel varlıkları, mimari ve el sanat 
eserleri, çeşitli han ve pazarları vb. tarihi mi-
rasları yok etmek adına Doğu Türkistan’daki 
eski yaşam alanlarını haritadan silerek Çinli 
görünümü vermeye ve Çinliler için en uygun 
koşullara getirmeye çalışıyor.
Çin haberlerine göre, Yarkent’teki ÇKP yet-
kilileri Pazarı boşaltan sakinlerin istekleri 
doğrultusunda dükkân sahibi Bakırcı ustalara 
30.000 Yuan sübvansiyon ödedikleri ve res-
torasyon bahanesiyle de yeniden inşa, onarım 
çalışmalarını çoktan başladığı ileri sürülüyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
3 YILDIR YETKİLİ DEĞİŞİYOR

Pekin yönetiminin yakın bir 
tarihte Ningxia Huy Bölge-
si Çin Komünist Parti (ÇKP) 
Komitesinin Daimî Üyesi ve 
Yinchuan Şehri ÇKP Komi-
tesi Sekreteri Zhang zhu’yu 
Doğu Türkistan'a sözde ÇKP 
Xinjiang Parti Komitesinin 
Daimî Üyesi olarak atadığı 
bildirildi. Ancak Çin medya-
larında Zhang zhu’un Doğu 
Türkistan’a taşınmasıyla ilgi-
li ve görevi, vizyonu hakkında 
fazla bilgi bulunmuyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, 
Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve diğer 
AB ülkeleri Zhu Hailun, Wang Junjing, Chen 
Mingguo ve Wang Mingshan da dahil olmak 

üzere Doğu Türkistan’daki dört üst düzey 
Çinli yetkiliye, Uygur Türklerine Uyguladığı 
sistematik soykırım gerekçesiyle bu yıl mart 
ayında yaptırım uygulayarak bazı kısıtlama-
lar getirmişti.

NEDEN YILDA BİR YETKİLİ DEĞİŞİ-
YOR?

Çin’in Ekonomik Haber sitesinin ko-
nuyla ilgili bildirdiğine göre, Ningxia 
doğumlu (53) Zhang zhu, yedi yıl önce 
Yinchuan Şehri ÇKP Sekreterliğine ta-
yin edilmiş olup, şu anda Doğu Türkis-
tan’daki sözde ÇKP Xinjiang Parti Ko-
mitesi’nin en genç üyesi ve son üç yıl 
içinde Ningxia’dan Doğu Türkistan’a 
atanan ikinci üst düzey yetkili sayılıyor. 
İlk ki ise ABD ve diğer AB ülkelerinin 
yaptırım listesinde olan Wang Junjing 
olarak biliniyor. Çinli yetkililerin bu 
transferinin batı ambargosunun hemen 
ardından gerçekleşmesi ise gözlemcile-
rin dikkatini üzerine çekti.
Bilgilere göre, son üç yılda Doğu Tür-
kistan’a gelen 3 yetkili isim var. Eylül 
2018’de ÇKP yetkilileri, Ningxia bölge-
sinde ÇKP üyesi Ji Zheng’i Doğu Tür-
kistan’a transfer ediyor. Fakat ertesi yıl 
aralık ayında ne olduysa Çinli yetkiliyi 
Pekin’e transfer ederek, yerine şu anki 
Zhang zhu’un atandığı ifade ediliyor.
Gözlemciler, son 3 yıldır neden Doğu 
Türkistan’a 3 farklı Çinli yetkili atandı-
ğını merak ediyor.
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ÇİN, KADINLARA ÖZEL
BEYİN YIKAMA EĞİTİMİ BAŞLATTI

Son dönemlerde işgalci Çin hükümeti Doğu 
Türkistan’daki halk üzerinde devam eden 
siyasi propagandasının içeriklerini genişlet-
mekle birlikte, aynı zamanda çeşitli beyin yı-
kama ve dini, milli kimliklerinden arındırma 
eğitimleriyle sistematik soykırım uyguluyor.

ÇKP kontrolündeki Aksu Gazete-
si’nin haberine göre, Doğu Türkis-
tan’da ilk defa kurulacak olduğu 
vurgulanan “Kadın Vatanperverlik 
Eğitim Merkezi” Aksu ili İgerçi kö-
yünde resmi olarak açıldığı bildirildi.
Tesisin açılışına katılan Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang Kadınlar Birleşmesi Sekreteri 
Wang Lishia, “Bu merkez aracılığıyla ulusal 
kimliğe ilişkin farkındalığı daha da artırmak 
ve Komünizmle yoğrulan kızıl geleneği daha 
iyi yürütmek istiyoruz” dedi. Ayrıca Doğu 
Türkistan’da bu tür eğitim merkezlerinin 
yaygınlaştırılması gereğini, Çin kadınlarının 

dayanışma içerisinde bunu başarabileceğini 
vurguladı.

AMAÇ; UYGUR TÜRKLERİNİ ASİMİ-
LE ETMEK
Gözlemciler, bunun aslında Çin hükümeti-
nin Doğu Türkistan’da “Zhong Hua Millet-
leri (Çinliler) Bir Karındaştır” kisvesi altında 
sistematik soykırımın bir parçası olarak Çin 
ulusal kimliğin Müslümanlara zorla dayatıl-
dığını kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ba-
ğımsız bir analist olan İlşat Hasan konuyla 
ilgili yaptığı yorumda Çin’in böyle bir eğitim 
merkezi kurmalarının mevcut toplama kamp-
larını gizlemek ve faşist ideolojilerini daha 
da geniş kitleye özelliklede Uygur annelere 
sindirmek ve tüm bu insanlık dışı soykırım 
uygulamalarını meşru göstermek amacına 
hizmet ettiğini dile getirdi.
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UYGUR TÜRKÜ UZMAN DOKTOR
25 YIL HAPSE ATILDI

Çin yönetimi, Doğu Türkistan’da insanlığa 
karşı suç ve sistematik soykırım uygulamak-
la eleştirildiği Müslüman Uygur Türklerin-
den 20 senelik dış hastalıkları uzman doktoru 
Seyit Hacı Kasım’ın Eylül 2017 yılı Kurban 
Bayramı gecesi kaldığı evinden Çin polisle-
rince götürüldükten şimdiye denk haber alı-
namadığı haber edilmişti.
47 yaşındaki doktorun tutuklanması, “Gide-
rek büyüyen elde ettiği başarıları ve Doğu 
Türkistan genelinde ün kazanması, halkın 
sevgisine mazhar olmasının” sebebiyet verdi-
ği düşünülüyor.

Konuyla ilgili Özgür Asya Rad-
yosunun haberine göre, Uzman 
Doktor Seyit Hacı Kasım’ın Çin 
tarafından 25 senelik hapis ce-
zasına çarpıtıldığı bildirildi.

Haberde, Seyit Hacı Kasım’ın hizmet nede-
ni ile Doğu Türkistan’ın Yopurga bölgesine 
gittiğinde sözde “Terör” örgütlerinin olduğu 
bir otelde kalması nedeni ile tutuklandığı, 
daha sonra 25 senelik hapis cezasına çarpıtıl-
masına ise “2013 yılında Doğu Türkistan’da 
sakallı ve başörtülü dolaşan kişilere yönelik 
yasak sırasında, sırf sakallı ve başörtülü oldu-
ğu için hastanede tedavi edilmesi yasaklanan 
kişileri evine giderek tedavi etmek suratıyla 
Çin merkezi yönetimin dini aşırılıkçı fikirle-
ri yok etme politikasına karşı gelerek radikal 
dini unsurlara kol kanat germek” suçundan 
25 yıl hüküm aldığı ifade ediliyor.
Doğu Türkistan’daki siyasi huzursuzluğun, 
devlet terörünün kurbanı olan Seyit Hacı Ka-
sım’ın kardeşi RFA muhabirlerinin ziyaretini 
kabul ederek, ağabeyinin mesleğiyle kendini 
ve toplumu memnun eden, çok disiplinli ça-
lışan bir profesyonel doktor olduğunu, millet 
için çalışmaktan başka suçu olmadığını söy-
ledi.



5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
06 - 12 Eylül 2021

ZORUNLU ÇALIŞTIRMA BÖLGELERİ
ŞEHİR OLUYOR

Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’da insan hak-
ları grupları tarafından “Zorla Çalıştırma Üs-
leri” olmakla suçlanan bazı bölgeleri “2021. 
Yıllık Xinjiang Dijital Ekonomik Model Par-
kı” olarak tanımladığını duyurdu.
Doğu Türkistan’daki zoraki çalıştırmanın en 
yoğun olduğu bölgelerden Aksu Tekstil Sana-
yi Parkı da dahil olmak üzere listede 6 farklı 
il ve bölgenin adı geçiyor.

ÇKP yayın organı Xinjiang Gün-
delik Gazetesinin 7 Eylül tarihli 
haberinde, bu 6 “Örnek Ekonomik 
Parkı” arasında Urumçi Yüksek ve 
Yeni Teknoloji Geliştirme Bölge-
si, Xinjiang Yazılım Parkı Bölgesi, 
Gulca Sınırı Ekonomik İş Birliği 
Bölgesi, Karamay Bulut Bilişim En-
düstri Parkı ve Aksu Tekstil Sana-
yi Parkı adıyla bilinen köle işçi ça-
lıştırma bölgelerinin “2021. Yıllık 
Xinjiang Dijital Ekonomik Model 
Parkı” olarak merkezi hükümet ta-
rafından seçildiği belirtiliyor.

Listede yer alan “Aksu Tekstil Sanayi Parkı” 
uzun zamandır Çin’in Doğu Türkistan’daki 
ana zorunlu çalıştırma üslerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Bu nedenle ABD hükümeti 
geçen yıl Aksu Tekstil Sanayi Parkı’nda üre-
tim yapan Huafu Tekstil Şirketi’nin ürünleri-
ni yasaklamıştı.

UYGURLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRI-
YORLAR
Geçen yıl Çin’in iç kesiminden video kaydı 
paylaşarak tanıklık vermesinden kısa süre 
sonra kaybolan Uçturfan’lı genç Miradil Ha-
san, Aksu’daki toplama kamplarından Aksu 
Tekstil Sanayi Parkı’na getirilen 20.000 Uy-
gur’un zorla çalıştırıldığı hakkında ifade ver-
mişti.
Konuyla ilgili Özgür Asya muhabirlerinin 
haberine göre, Miradil Hasan’ın verdiği bil-
giler ışığında yapılan araştırmaların Aksu’da 
“Aksu Tekstil Sanayi Parkı” adıyla binlerce 
insanın zoraki çalıştığı bir tesisin olduğu doğ-
rulanıyor.
Xinjiang Gazetesine göre, şu anda Aksu 
Tekstil Endüstri Parkı’na dahil olan 546 
işletme bulunuyor. Bunlardan 42’si, yıl-
lık üretim değeri 10 milyar yuan’dan fazla 
olan büyük ölçekli işletmeler olduğu ifa-
de edilirken, söz konusu sanayi parkları, 
Çin’deki tekstil ve hazır giyim sektörün-
de Uygurları zorla çalıştırmaya odaklı Çin 
hükümeti tarafından “Üç Şehir, Yedi Park, 
Bir Merkez”’i kapsayan Doğu Türkis-
tan’ın güneyine kurulacak ilk yapay şehir 
olarak görülüyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ÇOCUK KAMPLARI GENİŞLİYOR

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinden alı-
nan video görüntülerine göre, Çin rejimi ta-
rafından toplama kamplarına hapsedilen mil-
yonlarca Doğu Türkistanlı öksüz çocukların 
anne babasız Çinlileştirme tesislerinde kaldı-
ğı görüntüleniyor.
Amatör kamerayla çekilen görüntüler eğlen-
ce için tasarlanan TikTok’un Çince versiyonu 
olan “Douyin” platformunda paylaşıldı.

Çinli yetkililer, yaş aralığı 4-7 olan 
çocukların kaldığı yere “Melekler 
Yuvası” adını veriyor. Gerçekte ise 
bu masum görünen isimlerin arka-
sında 21. yüzyılın yüz karası beyin 
yıkama, asimilasyon ve soykırım 
uygulamalarını saklıyor.
Yeni görüntüdeki çocuk kampla-
rına hapsedilen çocuklar beş altı 
yaşlarında olup, anne-baba sevgisi, 
aile terbiyesi, dini ve milli değerle-
ri, kültür ve medeniyetinden kopa-
rılmak üzere olan Müslüman Türk 
çocukların haykırışları kulak ve-
renlerin yüreğini burkuyor.

Çinli eğitmenler Uygur çocuklara tamamen 
Çince eğitim veriyor ve ayrıca zorla Çin kim-
liği dayatıyor. Özellikle kız ve erkek çocuk-
ların hepsinin suçlular gibi tek tip saç kesimi 
ise dikkat çeken ayrıntılardan biri.
Daha önceki belgeler kamptaki çocukların 
ana dillerini konuşmalarının yasak olduğu, 
ihlal edenlerin cezalandırılacağı, Uygurların 
Çin kültürünü öğrenmesinin zorunlu olduğu 
ve kampın tamamen kızıl propaganda slogan-
ları, Çin bayrağı ve siyasi eğitim teşvikleri ve 
ulusal kimlik vurgulanan levhalarla dolu ol-
duğunu gösteriyor.
BBC muhabiri John Sadvors, Türkiye’de ya-
şayan Uygurların Doğu Türkistan’da kayıp 
ve hiç haberi alınmayan çocukları hakkındaki 
ifadelerinden yola çıkara gerçekleri öğren-
mek için Doğu Türkistan’a gitmişti. Ancak 
bu süreçte Çinliler tarafından “Anaokulu” 
olarak bilinen alan güvenlik elemanları tara-
fından kuşatıldığı için yanına gidip fotoğraf 
çekmek mümkün olmuyor. Yine de uzaktan 
fotoğraflanan yatılı anaokulların etrafı tama-
men tel çitlerle çevrili olduğu ve dört tarafı 
güvenlik kameralarıyla 7/24 izlendiği, hatta 
bu anaokulların toplama kamplarının yanına 
kurulduğu belgelerle doğrulanıyor.

Bilgilere göre Çinli yetkililer, sözde 
“Anaokullarının” inşası için 1,2 milyar 
dolar harcadığı ve yalnızca Kargalık il-
çesindeki 4 Nolu yatılı okula sadece Ni-
san 2020’de 2.000’den fazla çocuk geti-
rilip yerleştirildiği ifade ediliyor. Doğu 
Türkistan’daki toplama kamplarının 
hızla artmasıyla birlikte, sözde “Anao-
kulların” da hızla genişlemesi gözlem-
cilerin dikkatinden kaçmadı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇİN PROPAGANDASI ARTTI

Çin’in kontrolündeki Tanrıdağ Haber sitesi-
nin dün bildirdiğine göre, Doğu Türkistan’da-
ki sözde Xinjiang yetkilileri, taban düzeyinde 
siyasi eğitim alma çalışmaları hakkında bir 
video konferans toplantısı düzenleyerek, “Si-
yasi farkındalığı zirveye yükseltmek ve ta-
banda siyasi eğitimin coşkusunu hissetmek” 
temaları vurgulandı.

Tanrıdağ Haberine göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin Komünist 
Parti (ÇKP) Komitesi Daimî Üye-
si ve aynı zamanda ÇKP Propa-
ganda Dairesi Başkanı Tian Wen 
her derece memurlara seslenerek 

“Siyasi farkındalığı zirveye yük-
seltmeye devam etmeli, durumu 
ve görevleri net bir şekilde kavra-
malı, her zaman parti hükümeti 
takip etmeli, siyasi eğitim görevi-
ni tamamlamalı ve siyasi terbiye-
nin etkili olması sağlanmalıdır” 
ifadelerini kullandı.
Bilgilere göre, Doğu Türkistan’ın yedi il ve 
ilçesindeki sözde ÇKP Tarihi Araştırma Li-
derlik Grup Ofisinden yetkililer, siyasi eğitim 
programlarının her düzeyde güçlendirilmesi-
ni sağlamak için çabaladığı ifade ediliyor.
ÇKP yetkilileri bu yıl yüzüncü yılını anma 
bahanesiyle Doğu Türkistan’da kızıl propa-
gandasını yoğunlaştırmıştı. Bu süreçte Çin, 
Doğu Türkistan’da şiddetli baskılar altında 
yaşamını sürdüren Müslüman Türkleri beyin 
yıkama, asimilasyon, siyasi eğitim yoluyla 
daha fazla bastırmak ve kontrol etmek için 
“Parti Hükümeti Sonsuza Kadar Takip Et” 
adı altında Doğu Türkistan’ın her yerine mis-
yonerler gönderdiği ve tabana kadar memur 
indirdiği biliniyor.


