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ÇİNLİLER DOĞU TÜRKİSTAN’A
İŞTE BÖYLE DAVET EDİLİYOR

Çin komünist partisi, Çinli yerleşimcileri 
Doğu Türkistan’a getirmek için ülkenin dört 
bir yanındaki Çinlilere tarım arazisi, konut, 
iş, sosyal destek ve ücretsiz eğitim teklif eden 
propaganda çalıştırmalarını yoğunlaştırdığı 
öğrenildi.
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan bilgi-
lere göre Doğu Türkistan’ın güney kısmına 
yerleşen ve hükümetin bedava konut, tarla ve 
diğer ayrıcalıklarıyla müreffeh bir hayat sü-
ren bir Çinli, Çin vilayetlerindeki hemşehri-
lerini Doğu Türkistan’a gelmesi için ikna ko-
nuşmaları ve ne kazanacaklarını anlatan bir 
video görüntüsüne erişildi.
Videoda konuşan Çinli, parti hükümetin 
Doğu Türkistan’daki Çinli yerleşimcile-

re ücretsiz konut, tarım arazisi ve nakit 
para desteği sağlayacağı, çocuklar için 
eğitim masrafı ve aylık harçlarının hü-
kümet tarafından karşılanacağını, ister-
se iş imkanı, bekarsa evlendirileceği ve 
60 yaşın üzerindekilere aylık sosyal yar-
dım verileceğinden bahsediyor.

Çin’in milyonlarca insanı Doğu Türkistan’da-
ki toplama kamplarına kapattığı ve çoğu genç 
olmak üzere sayısız erkek ve kadını Çin ille-
rine köle gibi çalıştırmak için sürgün etmesi 
Dünya toplumu tarafından eleştirilen bir dö-
nemde, Çin komünist parti desteğiyle bölgeye 
Çinli yerleştirmenin hızlanması uluslararası 
baskıların yetersiz kaldığını ve Doğu Türkis-
tan’daki Soykırım politikasının giderek arttı-
ğını gösteriyor.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Çin’deki bir ayakkabı fabri-
kasında köle gibi çalıştırılmakta olan bir Uygur Türkü gencin aile bireylerinin fotoğraflarını 
göstererek onlara duyduğu özlemini ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor.

Diğer görüntülerde ise, çoğu 
orta yaşlı Uygur kadınların 
malum bir köyde fidan dikme, 
nehir kazıma gibi Halk arasın-
da “Haşar” adı verilen zorunlu 
çalıştırmaya tabi tutulduğu ve 
Çinli yetkililerin bir kenarda 
Uygur kadınlarını gözetlediği 
gösteriliyor.

Çin komünist partisi uluslararası topluma, bir 
yandan Uygurların özgürce yaşadığını ve her 
şey güllük gülistanlık olduğu yalanını ortaya 
atarken diğer yandan Doğu Türkistan halkı-
nı çeşitli bahanelerle çalışmaya zorluyor. Er-
keklerin keyfi tutuklanması ve de Çin illerine 
köle olarak gönderilmesinin ardından bölge-
de serbest kalan genç ve orta yaşlı kadınlar 
Çinli yetkililer tarafından hor görülüyor. Ve 
hür iradesi dışında her işi yapmaya mecbur 
ediyor.

UYGUR ERKEKLERİN YOKLUĞU,
KADINLARI ZORA SOKTU
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GÖRGÜ TANIKLARI, ÇOCUK KAMPLARI
HAKKINDAKİ VERİLERİ DOĞRULADI

Doğu Türkistanlı tanıklar, Alman araştırmacı 
AdrianZenz’in Çin’in çocuk kamplarındaki 
Uygur çocuklarıyla ilgili bazı verilerini doğ-
ruladı.
Bitter WinterNetwork’un 18 ekim haberine 
göre Çin’in 2017’de Uygurlara yönelik baş-
lattığı keyfi tutuklamaları kapsamında ebe-
veynlerini kaybeden Uygur Türkü çocukların 
durumundan haberdar bir kısım yerli halkla 
yapılan röportaj, Binlerce Uygur çocuğun ya-
tılı okullara hapsedildiğini ortaya çıkarıyor.
AdrianZenz geçtiğimiz günlerde çoğu ebe-
veynleri toplama kamplarında ve hapisha-
nelerde olan yüz binlerce Uygur çocuğunun 
yetiştirme kamplarında tutulduğunu ortaya 
koyan bir rapor yayınlamıştı. Rapordaki 
veriler Çin yerel makamlarından 
alınan belgelere dayandırılırken, 
Kaşgar’a bağlı Yarkent nahiye-
sinde bulunan çocuk kampların-

da 10.000’den fazla Uygur çocu-
ğunun zorla tutulduğu, bunların 
hepsinin ebeveynlerinden en az 
birinin taplama kampında oldu-
ğunu öne sürüyor.
Bitter WinterNetwork’e göre, 
Roshangul adlı bir Uygur tanık, 
2017’de evinin önündeki polis 
karakolunda çok sayıda ufak ço-
cuğun karakol salonunda topla-
narak bir yerlere götürüldüğünü 
teyyit ediyor.
Çocuk kamplarında esir tutulan Uygur Türkü 
Çocukların kaderi ne olacak bilinmiyor. Fa-
kat Çin komünist partisinin Uygur Türkleri-
ne yönelik uygulanan bu kanlı sistem kisvesi 
altında koca bir uygarlık tüm yönüyle adım 
adım ortadan kayboluyor.
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Doğu Türkistan’ın Aksu bölgesinden son dört 
yılda 600.000’den fazla Çiftçi ve çobanın ata 
miras topraklarından, ev ve barkından taşına-
rak Çin’in “Emin Konut Projesi” adı verilen 
toplu yerleşim alanlarına yerleştirildiği öğre-
nildi.
Aksu Daily gazetesinin 14 Ekim’de verdiği 
haberine göre Projenin Çin komünist parti-
sinin “13’üncü beş Yıllık Planı” kapsamında 
uygulandığını ve 10.811 milyar Yuan bütçe 
harcandığı, devlet tarafından karşılanan tuta-
rın üçte biri kadar köylülerden para toplandı-
ğı ileri sürülüyor.
Gözlemcilerin Çin’in “Emin Konut Projesi” 
ile ilgili yaptığı diğerlendirmelerinde Pro-

jenin Çin komünist Partisi tarafından ‘’eski 
evlerinyerine depreme dayanıklı Güvenli ev 
dönüşümü’’ yalanıyla Uygurları daha etkili 
kontrol altına almak için vede geleneksel Uy-
gur yaşam tarzını yok etmeye yönelik çalış-
malarından bir parça olduğunu kaydetti.

Çin basınında çıkan diğer ha-
berlere göre, bu dönem 1,7 mil-
yondan fazla köylü halkın Hotan 
vilayetindeki “Emin Konut Pro-
jesi” alanında hazır bulunan söz-
de “güvenli evlere” yerleştirildiği 
ifade ediliyor.

AKSU’DA 600 BİNDEN FAZLA KÖYLÜ,
YURDUNDAN ÇIKARILDI
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Görgü tanıklarının aktardığı Aksu’daki Hua-
fu tekstil fabrikasının Doğu Türkistanlı kamp 
tutsaklarını çalışmaya zorladığı hakkındaki 
iddialar, fabrikanın Shenzhen ofisi tarafın-
dan, Aksu’daki kamptan 20.000’den fazla 
işçinin tahliye edildiği yönündeki açıklama-
larıyla teyit edildi.
Birkaç ay önce Çin’de eğitim alan Miradil 
Hasan İsimli bir Uygur Türkü genç, VPN uy-
gulaması kullanarak Youtube üzerinden dış 
dünyaya Uygur gençlerinin Çinliler tarafın-
dan işletilen Zhejiang merkezli Huafu Tekstil 
Fabrikasında köle gibi çalışmaya zorlandığını 
söylemesinin ardından Çin polisleri tarafın-
dan tutuklanmıştı.
Miradil Hasan’ın verdiği bilgiler ışığında 
araştırma yapan Özgür Asya muhabirleri, Ak-
su’daki Huafu Tekstil Fabrikasının Zhejiang 
Eyaletinde kurulan HuafuTextileCompany 
şirketine ait olduğu ve Doğu Türkistan’da sa-
dece Aksu bölgesinde 12 fabrikası bulundu-
ğunu ortaya çıkardı.
Özgür Asya haberine göre HuafuTextileCom-
pany şirketi Aksu ili Uçturfan yetkilileri ile 
ortaklık kurduğuve kamptaki tutsakları Çinli 
şirkete teslim ettiği doğrultusunda Çinli yet-
kililerin yorum yapmaktan kaçındığı kayde-
dildi.

Bilgilere göre Çinli şirketin Zhejiang ofisin-
de 100’den fazla çalışanı olduğu, Shenzhen 
şubeside20’den fazla çalışana sahip olduğu, 
Ancak Aksu şubesinde ise üretimden sorumlu 
30.000’den fazla çalışanı bulunduğu aktarı-
lırken Aksu’nun ağırlıklı olarak tekstil ham-
maddeleri ve ekipmanları ürettiği söyleniyor.
Muhabirler şirketin yetkilileri ile yaptığı gö-
rüşmede Shenzhen ve Zhejiang şubelerin-
de Uygurların olup olmadığını sorduğunda 
“hayır” cevabını aldığı ve Uygurların sadece 
Aksu’daki fabrikalarda işçi olarak çalıştığını 
belirtiyor.

Şirketin Aksu’daki fabrikaların-
da kamplardan tahliye edilen işçi 
olup olmadığı sorusuna “Evet” 
diye cevap veren Yetkili çevredeki 
kamptan tahliye edilen Uygurların 
20.000’den fazla olduğunu açıkladı.

Ayrıca Kayıp Miradil Hassan, Uçturpan böl-
gesinden HanzohraSaidahmat ve Arzugul 
Samet adında iki kızın kamptan ‘’salıveril-
di’’denildikten sadece bir gün sonra yerel 
polis tarafından gözaltına alınarak ortadan 
kaybolduğunu ihbar etmişti. Uygur kızların 
akıbetinden endişe ediliyor.

AKSU’DA 20 BİN KAMP TUTSAĞI
KÖLE İŞÇİ YAPILDI
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Kanada parlamentosu İnsan Hakları ko-
mitesi, Çin’in Doğu Türkistan’daki bas-
kıcı politikalarının soykırıma yol açtığını 
tanıyan ve Kanada hükümetini Çinli yetki-
lilere karşı Magnitsky yasası ile yaptırım-
lar uygulamaya çağıran bir basın bildirisi 
yayınladı.
21 Ekim’de Kanada İnsan hakları komi-
tesi tarafından açıklanan Bildiride, Çin’in 
Doğu Türkistan’daki gözaltı tesisleri topla-
ma kampları olarak nitelendiriliyor ve Çin’in 
Doğu Türkistan’daki eylemlerini kınamakla 
beraber aynı zamanda Çin’in etnik Uygurlara 
yönelik “soykırım” suçu işlediği vurgulanır-
ken, bu doğrultuda müttefiklerle birlikte ça-
lışmaya, Uluslararası gözlemcilerin bölgeye 
ulaşmasına yardımcı olmaya çağırılar bulu-
nuyor. Ayrıca Soykırıma dahil olan Çinli yet-
kililere yaptırım uygulanması talep ediliyor.
Bildiride “Uluslararası toplum, Çin hüküme-
tinin Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlal-

lerine karşı durmazsa, örnek teşkil edilecek 
ve bu insanlık dışı soykırım, diğer rejimler 
tarafından benimsenecektir.’’ Deniliyor.
Kanada parlamentosu İnsan Hakları komite-
si ve Kanadalı millet vekillerinin Doğu Tür-
kistan’da yapılanlardan ciddi şekilde rahatsız 
olduğu ve Çin hükümetinin, toplu tutuklama-
lar, zorla işçi çalıştırma, zorunlu doğum kont-
rolleri de dahil olmak üzere, Doğu Türkistan 
halkına yönelik çok yönlü soykırım stratejile-
rinin izlediği ifade ediliyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan 
Çin komünist partisinin bölgedeki eylemleri 
Uygur kültürünü ve dinini ortadan kaldırmak 
ve halkı Çinlileştirmenin yanı sıra fiziki iş-
kence, zoraki kaybolma ve köle işçiliği, Zorla 
kısırlaştırma eylemlerinin, 1948’de imzala-
nan Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Ceza-
landırılması Sözleşmesinde belirlenen tüm 
belirtilerin vuku bulduğunu kaydediliyor.

KANADA, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ZULMÜ
SOYKIRIM OLARAK TANIDI
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Dünyanın pamuk tedarikinin 
sürdürülebilirliğini ve yüksek 
kalitesini sağlamak amacıyla ku-
rulan uluslararası kuruluş Bet-
ter Cotton Initiative, 21 Ekim’de 
Çin hükümetinin Doğu Türkis-
tan’daki zorunlu çalıştırma sis-
temi ve diğer insan hakları so-
runları nedeniyle “Bu yüzden 
bölgedeki tüm saha faaliyetleri-
mizi derhal durdurmaya karar 
verdik.” Açıklamasıyla bölgedeki 
pamuk tarlalarıyla tüm temasla-
rını kestiğini duyurdu.

Yahoo News’e göre, daha önce uluslararası 
alanda tanınan Worldwide Responsible Acc-
redited Production’unda Doğu Türkistan’da-
ki ciddi insan hakları ihlalleri ve Uygurları 
zorla çalıştırma karşılığı elde edilen pamuk 
ürünlerini tedarik etmeyi durdurmuştu.
Doğu Türkistan dünyanın pamuk talebinin 
yüzde 20’sini oluşturuyor ve insan hakları 
grupları Doğu Türkistan’daki Çin’e ait pa-
muk ve tekstil şirketlerinin Uygurların köle-
leştirildiği başlıca alanlardan biri olduğunu 
belirtiyor.
ABD hükümeti Doğu Türkistan’da zorla üre-
tilen pamuk ve domates ürünlerine ambargo 
uyguladıktan sonra tedarik zincirlerini kade-
meli olarak değiştiriyor ve diğer ülkelerden 
pamuk ürünleri ithal etmeye başladığı bilini-
yor.
Gözlemciler, ABD hükümetinin aldığı am-
bargolar başta tüm önlemlerinin Çin hüküme-
tinin ve herhangi bir Çinli veya yabancı iş-
letmenin Uygurların zorla çalıştırılmasından 
yararlanmasını önlemede önemli bir rol oy-
nadığına dikkat çekerek “kimse Çin’den mal 
almaz ve tedarik zincirleriyle ilişki kurmazsa, 
Uygurlar köle işçi yapılamayacak” diye kay-
detti.

KÜRESEL ŞİRKETLER, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
PAMUK TEDARİKÇİLERİYLE İLİŞKİSİNİ KESTİ


