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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ PAMUK
İŞLETMELERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

                        Çin’in yayın orga-
nı Xinhua Haber Ajansı’nın 17 Ey-
lül’deki haberine göre, Çin Tarımsal 
Kalkınma Bankası bu sonbaharda 
Doğu Türkistan’daki pamuk üretici 
işletmelere 50 Milyar Yuan özel kre-
di vermeye karar verdiği ve bunun 
pamuk piyasasını ve pamuk fiyatını 
istikrara kavuşturmayı amaçladığı 
iddia ediliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması geçen yıl 
Doğu Türkistan kaynaklı pamuk ürünlerini 
zorunlu çalıştırma nedeniyle yasaklamıştı.
Uluslararası Kaliteli Pamuk Örgütü de Doğu 
Türkistan pamuğu kullanımını durdurduğunu 
açıklamıştı.

Çin hükümetinin, 2017’den bu yana milyon-
larca Uygur’u hapishanelere, kamplara hap-
setmesi ve onları pamuk üretimi de dahil ol-
mak üzere çeşitli alanlarda düşük ücret (veya 
ücretsiz) ve kötü koşullarda çalışmaya zorla-
ması, ABD liderliğindeki Batı devletlerinin 
ciddi tepkisini çekmişti.
Bilgilere göre, Çin Tarımsal Kalkınma Ban-
kası’ndan alınan 50 Milyar Yuan’lık kredinin, 
bölgede 3 milyon tondan fazla pamuk satın 
alan şirketleri desteklemeyi amaçladığı belir-
tiliyor. Haberde yine bölgedeki 149 Çinli şir-
ketin bu politikadan yararlanacağı aktarıldı.
Gözlemciler, Çinin bu durumu ABD’nin 
Doğu Türkistan pamuk ürünleri ithalatını 
yasaklaması ve birçok tanınmış uluslararası 
şirketin, bölgedeki pamuk üretimini ciddi şe-
kilde boykot etmesinin ardından iflasın eşiği-
ne gelen Çinli şirketleri kurtarmaya mecbur 
kaldığını ileri sürüyor.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
MİLLİ KADROLARI CEZALANDIRIYOR

Doğu Türkistan’daki Merkez Disiplin Komisyonu ve Denetim Komitesi, bir Uygur ve bir Ka-
zak yetkili dahil olmak üzere birkaç Çin Komünist Parti Üyesi yönetici kadroları “Merkezin 8 
Yönetmeliğinin Ruhunu İhlal Etti” bahanesiyle cezalandırdığı bildirildi.

             Çin’in yayın organı Tanrıdağ Ağı’nın 19 Eylül verdiği haberine 
göre, Doğu Türkistan’ın Gulca İli Kazak Bölgesi, Çapçal ilçe karakolu-
na bağlı Endüstri Parkı (Zorunlu Çalıştırma Alanı) Merkez Bölük Amiri 
Murat Cangabil’in, “Rüşvet Almak” suçlamasıyla parti içi uyarı cezası 
verildiği öğrenildi.
           Ayrıca Korla şehir Çerçen ilçesi, Aççan reyonu Tarım ve Hay-
vancılığı Geliştirme Parkı (Zorunlu Çalıştırma Alanı) Merkezi Bölük Şefi 
Mehmet Memtimin’in “Sorumluluktan Kaçmak, Merkezin Buyruklarına 
Uymamak, Kamu Yararına Zarar Vermek” suçlamalarıyla idari cezaya 
çarptırıldığı ifade ediliyor.

Gözlemciler, Çin’in son yıllarda artan baskı ve soykırım uygulamalarından dolayı kendi ırkına 
şefkat besleyen milli kadroları tutuklayıp hapse attığını, Çin’le çalışan yerel işbirlikçi kukla 
yetkililerin genellikle “İkiyüzlülük”, “İtaatsizlik” ve “Rüşvet Almak” gibi envaiçeşit suçlama-
larla görevden alıp, onların yerine yerleşimci Çinlilerden getirmeyi amaçladığını ve bu işin 
yıllardır yavaş ilerlediği, şu an ise hızlandığını ileri sürüyor.
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UYGURLAR ÇİN BAYRAMINI
KUTLAMAYA ZORLANDI

Son yıllarda Çin, çeşitli bahanelerle söz-
de “İslam’ın Çinlileşmesi” ve Uygurlar gibi 
Müslüman Türk halklarının tamamen asimi-
lasyon olması gibi rezil planlarını yürütmek 
için Doğu Türkistan halkının tüm ibadetleri-
ni, Ramazan ve Kurban Bayramı’nı kısıtlar-
ken aynı zamanda Çin bayramlarını kutlama-
ya zorluyor.
Çin medyasında çıkan haberlerde, Doğu Tür-
kistan’daki çeşitli etnik grupların Çin’in “Ça-
ğan Festivali” adındaki bayramını birlikte 
kutladıkları yazıyor.

             Çin’in yayın organı 
Tanrıdağ Haberine göre, 17-19 
Eylül’de Hotan şehri, Jia köyü 
Şah mahalle Komitesi’ne ve 
Köktokay ilçesine gönderilen 
sözde “Halkı Tanıyan, Halka 
Yararı Dokunan, Halkı Seven” 
adı verilen ve Çinli yetkililer-
den oluşan grupları organize 
ederek adı geçen bölgelerdeki 
halkla birlikte Çağan kutladı-
ğı bildirildi.

Bilgilere göre bu organize için önceden yerel 
yetkililere “Çin Yöresel Ay Kurabiyesi” yapa 
talimatı verildiği, ayrıca Doğu Türkistan’ın 
farklı bölgelerinde Çin “Çağan Festivali” 
Bayramı’nı kutlamak için çeşitli etkinlikler 
düzenlendiği ve Uygurların sözde “Kardeş 
Aile” kapsamında Çinliler ile birlikte Çinin 
yöresel kurabiyesini hazırlayıp yemeye zor-
landıkları belirtildi.
Ayrıca 21 Eylül’de Çin kaynaklı sosyal pay-
laşım sitelerinde yayılan videolarda, Urum-
çi’deki Büyük Pazar reyonunda Çin’in “Ça-
ğan Festivali”ni kutlamak için Uygur ve 
Kazak Türkü kızları sokak ortasında dans et-
tirdiği görüntüleniyor.
Gözlemciler, Çin’in milyonlarca erkeği çe-
şitli bahaneler ile hapishanelere ve kamplara 
hapsederek sistematik soykırım gerçekleştir-
mekte olduğunu, asimilasyon uygulamaları 
kapsamında sözde özgür yaşadıkları iddia 
edilen insanları Çin ulusal bayramlarını kut-
lamaya zorladığını ve bu uygulamalarla bir 
yandan Doğu Türkistan halkının milli kül-
türünü ortadan kaldırmayı, diğer yandan da 
onları baskı altında zihinsel olarak işkenceye 
alıp Çin propagandasıyla beyinlerini yıkama-
ya çalıştığını öne sürdü.
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MİHRAY ERKİN HAKKINDA “ÖLÜM
KANITI” BAŞLIKLI VİDEO YAYINLANDI

Japonya’daki Nara Bilim ve Tek-
noloji Enstitüsü’nde araştırmacı 
olan, 2019’da Kaşgar’daki Çinli 
yetkililerin ailesine baskısı uy-
gulaması nedeni ile eve döndü-
ğünde tutuklanan ve daha sonra 
cezaevinde sorgu sırasında işken-
ceye dayanamayıp öldüğü doğru-
lanan, Uygur genç aydın Mihray 
Erkin’in ölümü hakkında Çinli 
yetkililer tarafından bir görüntü 
yayınlandı.

Diplomat dergisinin konuyla ilgili verdiği ha-
berine göre, Çinli yetkililer tarafından yayım-
lanan “Ölüm Kanıtı” başlıklı videoda Mihray 

Erkin’in sorgu sırasında ölmediği, aksine 
ölüm nedeninin hepatit B komplikasyonlarını 
tedavi etmeyi reddetmesinden kaynaklandı-
ğını iddia ediyor.
Haberde yine Çin’in yurtdışındaki Uygurla-
rın kayıp akrabalarını video çektirip Komü-
nist Parti’yi övdürmesinin, Komünist Parti’ye 
karşı eylem yapan Uygurlara karşı sürekli 
olarak uyguladığı bir sindirme taktiği olduğu 
belirtildi.
Söz konusu videonun çekildiği zaman ve yer 
hakkında bilgi bulunmazken, videoda daha 
30 yaşındaki genç kız Mihray Erkin’in dokto-
ru olduğu iddia edilen Dilara Mahmud isimli 
bayanla röportaj yapılıyor. Dilara Mahmud ta 
aynı şekilde Mihray Erkin’in “Çoklu Organ 
Disfonksiyonu” nedeniyle hepatit B’den öl-
düğünü ve tedaviyi reddettiğini söyledi.
Ancak Diplomat dergisine göre, Uzmanlar 
Çin’in kamp tanıklarını dikkate almayarak, 
Mihray Erkin’in ölümüne kendisinin neden 
olduğunu iddia ederken, “Ölüm Kanıtı” adlı 
videosunun, olayla ilgili birçok ip uçlarını 
açığa çıkarmış olabileceğini düşünüyor.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
DIŞ TİCARETİNİ ARTIRDI

Çin, Doğu Türkistan’da uyguladığı zorla ça-
lıştırma köle işçilik sözde “Mesleki Beceri 
Öğretme Merkezleri” gerçekte ise toplama 
kamplarında milyonlarca insanı alıkoydu. 
2019’da “Tesisleri Kapattık” diyerek hepsi-
nin serbest bırakıldığını söyleyen Çinli yet-
kililer, baskıcı politikaları nedeniyle çeşitli 
ülkeler tarafından yaptırım uygulamalarına 
maruz kaldı.
BM, AB, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin hak-
kında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken 
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama 
kampındaki Uygur Türklerinin gerçek duru-
muna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zaman-
da da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını 
sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı, etki-
si altındaki İnsanları zoraki ifadeler vermeye 
mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor.
Çin propaganda medyasından yayılan bir 
haberle uluslararası toplumun baskısına 
rağmen Çin’in bu yılın başından şimdiye 
kadar çeşitli yollarla baş vurarak Doğu 
Türkistan’daki dış ticaret hacmini arttır-
maya devam ettiği ortaya çıktı.
Çin’in yayın organı Tanrıdağ Ağın’da 20 
Eylül yer alan habere göre, Doğu Türkis-
tan’da ilk sekiz ayın dış ticaret ithalat ve 
ihracatının toplam değeri, geçen yılın aynı 
dönemine göre %9,5 artarak 97,39 milyar 
Yuan değerinde olduğu ileri sürülüyor.

Haberde bunlar arasında Çin Komünist 
Partisi (ÇKP) güdümündeki sivil görünen 
işletmelerin ithalat ve ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre %26,8 artarak, Doğu 
Türkistan’daki toplam dış ticaretin hacmi-
nin %84,2’sini oluşturduğu belirtiliyor.
Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği 
soykırım nedeniyle, Çin işletmelerinin Batı 
tarafından yaptırım uygulanması sonrası if-
lasa sürüklenen işletmeleri diriltmek için 50 
milyon Yuan kredi sağlamaya çalıştığı bilini-
yor.
Gözlemciler, “Bir Kuşak Bir Yol” ticaret pla-
nının uygulanmasıyla birlikte Çin rejiminin, 
önemli bir üretim merkezi haline getirdiği 
Doğu Türkistan’ın kaynaklarını yağmaladı-
ğını ve Uygurları köle işçi olarak dış ticaret 
faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, Doğu Türkis-
tan’ın asıl sahibi olan halkın ise bu durumdan 
hiçbir fayda görmediğini, aksine zorla çalıştı-
rıldığını bu insanlık dışı cinayete Çin’in “Bir 
Kuşak Bir Yol” ticaret projesine katılan tüm 
ülkelerin ortak olduğunu kaydetti.
Bilgilere göre, Çin’in köle işçi çalıştıran Çin-
li işletmeleri canlandırmak için Doğu Tür-
kistan’da dış ticaret faaliyetlerine yatırım 
yapılmasına yönelik teşviklerini arttırmasıyla 
Çin’in asıl amacı ortaya çıktı.
Uzmanlar Çin’in küresel pazarı hedeflediğin 
söylüyor. Zira Doğu Türkistan’dan ihraç edi-
len Çin mallarının çoğu “Bir Kuşak Bir Yol” 
ticaret projesi üzerindeki ülkelere gidiyor ve 
insanlar, köle edilen, sistematik soykırıma 
maruz kalan, kadınları kısırlaştırılan, ceza 
kamplarında toplu tecavüze urağan, Uygur 
köle işçilerin kanı canı bedeline ürettiği Çin 
mallarını kullanıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ZORUNLU ÇALIŞTIRMA ÇOĞALIYOR

                Çin’in yayın orga-
nı Tanrıdağ web sitesinin ver-
diği haberine göre, geçtiğimiz 
günlerde Doğu Türkistan’daki 
Çinli yetkililer “İnsan Kaynak-
ları ve Sosyal Güvenliğin Gelişi-
mi” konulu bir basın toplantısı 
düzenleyerek, bu yılın temmuz 
ayı sonu itibariyle, Doğu Tür-
kistan’daki kırsal alanlarda 
356.200 kişinin sözde istihdam 
bahanesiyle zorla çalışmaya 
gönderildiğini ve endüstriyel 
alanlarda yıllık hedeflenen gö-
revin %77’sinin tamamlandığı 
bildirildi.

Çin medyasında çıkan haberlerde, temmuz 
ayı sonu itibariyle Doğu Türkistan’da, top-
lam 693.600 saat mesleki eğitim gerçekleşti-
rilerek, 1,1 milyon kişi sözde istihdam edildi-
ği ve bu sayının yıllık hedeflenen plana göre 
%63,5 oranında gerçekleştiği ileri sürülüyor.
Çinli yetkililer yaptıkları propagandada kır-
saldaki sivillere yönelik Çin merkezi hükü-
metinin yeni siyaset ve himayesinde “Yoksul-
luğu Azaltma” “İstihdamı Yayma”, “Kalıcı 
İstikrarın Korunması” ve “Mesleki Beceri 
Eğitimi” adı altında Doğu Türkistan’da asi-
milasyon, köleleştirme ve sistematik soykı-
rım uygulamalarını güçlendirdiğini gözlere 
önüne seriyor.
Gözlemciler, kırsal alanlarda çalışan 
356.000’den fazla kişinin Çin hükümetinin 
Doğu Türkistan’daki geniş çaplı zorunlu ça-
lıştırma politikası kapsamında köleleştirildi-
ğine inanıyor. Nitekim Çin hükümeti, 2017 
yılında Doğu Türkistan’da geniş çaplı bir 
kamp sistemi uygularken sözde özgür ya-
şadıkları iddia edilen kişileri “Fazla Emek” 
adında Doğu Türkistan’ın içi ve dışındaki Çin 
fabrikalarına sürgün ederek zorla çalıştırıyor.
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4 YILDA 6 MİLYON KİŞİ
CEZA KAMPINA ALINDI

                 Doğu Türkistan’da, 
2016’dan 2020’ye kadar Çin’in 
13. Beş Yıllık Planı kapsamında 
en az 5 Milyon 950 Bin kişinin 
“Mesleki Eğitim Merkezi” adı 
altındaki ceza kamplarına kapa-
tıldığı, hatta bu dönemde çeşitli 
şehirlerden 2 Milyon 340 Binden 
fazla kişinin “İstihdam” bahanesi 
ile öz yurdundan başka bölgelere 
veya Çin’in iç kesimlerine zorla 
çalıştırılmak üzere sürgün edildi-
ği bildirildi.

Pekin’in “Mesleki Eğitim Merkezleri” olarak 
adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise 
“Yeniden Eğitim Kampları” diye tanımladı-
ğı yerlerde, Müslüman ve Türk oldukları için 
milyonlarca insan suçsuz yere alıkonuluyor. 
Çinli yetkililer ise tutsakları toplumda daha 
iyi insanlar olmalarına yardımcı olacağını id-
dia ederek toplumu kandırmaya çakışıyor.
Uluslararası İnsan Hakları Grupları bu tesis-
lerin, Gulag ve Nazi varı “Toplama Kamp-
ları” olduğu görüşünde hem fikir. Birleşmiş 
Milletler (BM) eski verilerine göre en az 

2 Milyon insan ceza kamplarında zorla tu-
tuluyor. Bu sayı Çin kaynaklı bilgilerde ise 
2016’dan itibaren hesaplandığında toplam 
7 ile 8 Milyon insanın işgalci Çin hükümeti 
tarafından “Yeniden Eğitim Merkezleri” adı 
altında kamplara kapattığını gösteriyor.
Çin’in Xinhua Haber Ajansı’nın 23 Eylül 
verdiği haberinde, 13. Beş Yıllık Plan dö-
neminde Çin’in, Doğu Türkistan’da mesleki 
beceri eğitimini geliştirmek için her türlü ça-
bayı gösterdiği ve çeşitli iş ortamı oluşturarak 
istihdam sağlandığı propagandası yapılıyor.
Gözlemciler Çin’in 13. Beş Yıllık Planı kap-
samında en az 6 Milyon insanı kamplarda 
tutması ve köle işçiliğe zorlaması, Doğu Tür-
kistan tarihinde yaşanmış en büyük zulüm ol-
duğunu ve sadece kamplar değil dışarıda olup 
bitenlerden, Uygurların dili, kültürü, dini, örf 
adetleri yasaklandığı, nüfus artışı %50 düştü-
ğü, bunlara Çin rejiminin Doğu Türkistan’da 
uzundan beri sürdürdüğü doğum kontrol uy-
gulamaları ve buna toplama kamplarındaki 
kadınların zorla kısırlaştırılması eklendiği, 
kamp yüzünden parçalanan aileler, kampa 
alınan Uygur iş adamlarının ve girişimcilerin 
mal varlıklarına el konulduğu ve sonra Çinli 
iş sitelerinde “Açık Arttırma” yapılarak satıl-
dığı biliniyor.
Çin’in insanlık dışı uygulamaları bazı Ba-
tılı ülkeler tarafından uluslararası düzeyde 
“Soykırım” olarak kabul edildi. Buna karşın 
Xinhua Haber Ajansı gibi Çin lobisi, Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinjiang hükümet yet-
kilileri bu dönemde bölgedeki işsizlik oranını 
%4’ün altında tutmayı başardığı propaganda-
sını yaparak, Çin rejim yönetimine toz kon-
durmuyor.
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Çin, Doğu Türkistan’da İslam’ı Çinlileştirme, asimilasyon ve top-
yekûn imha politikaları kapsamında geleneksel bayramlarını kutla-
maya zorluyor.


