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ÇİNLİ ŞİRKETLERİN İŞE ALIM
İLANLARINDA, UYGURLARA AYRIMCILIK

                               Çin’in tanınmış Shein Ka-
dın Moda Şirketi, işe alımlarında 
Uygurlara karşı ayrımcılık yap-
tığını inkar ederek, başka bir işe 
alım ilanı ajansının isimlerini kö-
tüye kullandığını iddia etti.

Geçen yıl Nisan ve Aralık ayları arasında 
Çinli bir işe alım ilanı ajansı sosyal medyada, 
Shein Kadın Moda Şirketi için işe alım ilanı 
yayınlayarak Uygurlar ve birkaç diğer millet 
hariç isteyenlerin Guangzhou’daki fabrikada 
yada depoda çalışabileceğini duyurmuştu.
BBC’nin konuyla ilgili verdiği haberine göre, 
Çin hükümeti uluslararası alanda Uygurlara 
karşı “Soykırım” yapmakta olduğunu giz-
lemek için baskısı ve etkisi altındaki sivil 
halktan insanları yalan ifade vermeye zorla-
yarak suçu inkar etmeye ve örtmeye çalışır-
ken, Shein Kadın Moda Şirketi adına yapılan 
böyle bir işe alım ilanı, uluslararası toplumun 

dikkatini çekti ve Çinli şirket hakkında derhal 
soruşturma başlatıldı.
İşe alım ilanında fabrika ve depolarda 
çalışmak için Uygurların da aralarında 
bulunduğu bazı milletlerin başvuru yap-
masına izin verilmeyeceği ifade ediliyor.
Fakat Shein Kadın Moda Şirketi yöneti-
mi böyle bir ilanla alakası olmadığını ve 
durumdan haberi olmadığını belirterek 
sorumluluktan kaçıyor.
Gözlemciler, işe alım ajansının Shein 
Kadın Moda Şirketinden habersiz büyük 
masrafı olan ilanlar vermesinin mantık 
dışı olduğunu vurgularken, insan hakla-
rı grupları ve batılı araştırma enstitüleri, 
Çinli yetkililerin Doğu Türkistan’da “İs-
tihdam” adı altında Uygurlara karşı ay-
rımcılık ve kölelik muamelesini yaygın 
olarak uygulamakta olduğunu söylüyor.
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ÇİN, ZORUNLU ÇALIŞTIRMA
ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYA SATIYOR

Doğu Türkistan’daki Korgas 
Gümrük Bölgesi resmi sitesin-
den alınan istatistiklere göre, 
son yedi ayda gümrükten ya-
pılan hammadde ithalat hac-
mi, başta demir cevheri, tahıl, 
yağ, kimya alanında kullanılan 
hammaddeler vb. mallar olmak 
üzere 19.589 milyon ton ithalat 
yaptığı ve bir önceki yıla göre 
%35,6 artış göstererek toplam 
ithalat hacmi 2.624.200 tona 
ulaştığı aktarıldı.

Bilgilere göre Doğu Türkistan’dan ihraç edi-
len mallar arasında makine, otomotiv parça-
ları, giyim, ayakkabı, günlük ihtiyaçlar, mey-
ve ve sebzeler olduğu gözlemleniyor. Mallar 

ağırlıklı olarak beş Orta Asya ülkesine ve 
Rusya’ya ihraç ediliyor. Doğu Türkistan’daki 
Korgas Gümrüklerinin ithalat ve ihracat mik-
tarı Doğu Türkistan genelindeki limanlardan 
ithal ve ihraç edilen malların %60’ından faz-
lasını oluşturuyor.
Korgas’taki uluslararası bir lojistik şirketi-
nin endüstri direktörü Zhang Bin, şirketin 
ağırlıklı olarak Kazakistan, Rusya ve Kır-
gızistan’dan Korgas’a günde ortalama 15 
tır ihraç mal getireceğini açıkladı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’a ithal 
ettiği büyük miktarlardaki ürünlerin ne ol-
duğuna dair uluslararası kamuoyunun hiç-
bir fikri olmadığı, aslında buradan geçen her 
ürünün Doğu Türkistan’daki ceza kampla-
rında zorla tutulan Uygur mahkumların köle 
gibi çalıştırılmasıyla elde edilen zorunlu ça-
lıştıra ürünü olduğunu, toplumun Çin mal-
ları alırken eline kardeş kanı bulaştırmaktan 
dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.
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XİNJİANG YETKİLİLERİ,
TALİBAN’A ÇAĞIRI YAPTI

Çin medyasında çıkan haberlerde, Sözde Xinjiang hükümetinden kukla yetkililerin ilk kez 
Afganistan’daki değişiklik hakkında yorum yaptığı yazıyor.
Radyo France Enternasyonele’nin (RFİ) konuyla ilgili verdiği haberine göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin Komünist Parti Sözcüsü Elijan İnayet, 30 Ağustos’ta Pekin’de 
düzenlenen basın toplantısında Doğu Türkistan İslami Hareketi (TİP) gibi güçlerin 
Doğu Türkistan’ın güvenliğini ve istikrarını tehdit ederek, Afganistan’da toplan-
maya devam edeceğini ve Çin Komünist Partisi olarak Taliban’ın Doğu Türkistan 
İslami Hareketi (TİP) de dahil olmak üzere “Tüm Terör Örgütleri” ile sınırlarını 
ayırmasını umduğunu ve onlara ağır darbe indirmesini istediği ifade ediliyor.
Gözlemciler, Doğu Türkistan İslami Hareketi’nin Afganistan’da var olduğuna dair net bir ka-
nıt bulunmadığını, ancak Çin hükümetinin bu grubun var olduğunu vurgulayarak, Uygurlara 
yönelik “Soykırımını” örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.
Çin hükümeti 20 yıl önce, Doğu Türkistan İslami Hareketi’nin (TİP) Taliban ve El Ka-
ide ile olan bağlantılarını terörizmle ilişkili olarak göstermişti. Ancak kukla sözcü Eli-
jan İnayet 30 Ağustos’ta gazetecilere verdiği demeçte, Taliban’ın “Bölgesel güvenlik, 
istikrar ve kalkınma iş birliği önündeki engelleri kaldıracağını ve bu hususta olumlu rol 
oynayacağını ve uygun koşullar yaratacağını” umduğunu belirtti.
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Xİ JİNPİNG: UYGURLARA YÖNELİK
BASKI ARTACAK

Xi Jinping, 27 ve 28 Ağustos’ta Hebei 
eyaleti, Chengde şehrinde düzenledi-
ği “Milletler Çalışma Toplantısında” 
Uygurlara yönelik baskı ve asimilas-
yonu daha da yoğunlaştıracağının 
sinyalini verdi.
Xi Jinping toplantıda, “Ayrılıkçılık ve Dini 
Aşırılığın Ortadan Kaldırılması” ve “Tehdi-
din Kökünden Yok Olması için Potansiyel 
Tehlikelerin Kararlı Bir Şekilde Önlenmesi” 
çağrısında bulundu.
Çin hükümeti uluslararası arenalarda Uygur-
lara karşı soykırım yapmakla suçlandığı bir 
dönemde, mevcut etnik politikasını, sözde 
“Terörle Mücadele Ve Dini Aşırılıkçı” baha-
nesiyle örtmeye çalışması dikkatlerden kaç-
madı.
Çinli yetkililer, 11 Eylül saldırılarından sonra 
Doğu Türkistan’da “Terörizm” ve “Din Aşırı-

lıkçı” bahanesiyle Uygurlara karşı sert politi-
kalar izliyor. Hatta son zamanlarda Çin Dışiş-
leri Bakanı Wang Yi, ABD’ye Doğu Türkistan 
İslami Hareketi’ni “Terör Örgütü” listesinden 
çıkarması nedeniyle tepki göstermişti ve geri 
adım atmaya çağırmıştı.
South China Morning Post’un konuyla ilgili 
verdiği haberine göre, Xi Jinping toplantıda; 
“Xi jinping ideolojisine bağlı kalmalıyız. Et-
nik ve ideolojik sorunları aktif ve kararlı bir 
şekilde çözmeliyiz, ayrılıkçılığı ve dini aşırı-
lık fikirlerini ortadan kaldırmaya devam et-
meliyiz.” İfadelerini kullandı.
Xi yine, çoğu ülke, uluslararası kuruluş, 
yurt dışındaki Çinliler ve başka Çin işbir-
likçileriyle ortak çalışarak “Terörle Müca-
dele” konusunda uluslararası iş birliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, 
“Çin Ulusal Bilinci”’nin tüm Çin’de şe-
killenmesi için odağa yoğunlaşmanın öne-
minden bahsetti.
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SÖZDE KARDEŞ, ÖZDE ASİMİLASYON!
Tanrıdağ haber sitesinin haberine 
göre, Çin sözde “Kardeş Köyler” 
politikası adı altında daha fazla Çin-
li şirketi ve göçmen Çinlileri Doğu 
Türkistan’a yerleştirmeyi hızlandı-
rıyor.

Haberde, Çin hükümetinin Turfan şehri 
İdikut bölgesi Yar ilçesine bağlı Yenişehir 
Batı Kovuk köyünü 2020 yılında Hunan 
eyaleti Huaiyuan ilçesi Shibadong köyü 
ile sözde “Kardeş Köy” olarak ilişkilen-
dirdiği bildirildi. Sözde “Doğu Türkistan 
Cephe Hattı Karargahına Yardım Bürosu”, 
Çin köylerini Doğu Türkistan köyleri ile 
ilişkilendirerek, Çinlilerin Doğu Türkis-
tan’a yerleşimini hızlandırmak için kay-
nak paylaşımı ve endüstriyel refah gibi 
noktalar vurgulandı.

Çin yine Sözde “Kardeş Köyler” tedbirine 
ek olarak, Hunan eyaletindeki “Doğu Türkis-
tan’a Yardım Cephesi Karargahı”, “Milletler 
İttifakını” pekiştirmek için Hunan eyaletinde-
ki 100 özel işletme ve Doğu Türkistan Ticaret 
Odasındaki işletmelerle de anlaşmalar imza-
ladı.
Ayrıca Çin, “milletler ittifakı” politikasını 
Doğu Türkistan’ın kırsal kesimlerine de ge-
nişletmiş olup, buralara yerleşen Çinliler Uy-
gur halkını denetliyor.
Çin, son dönemde soykırımcı politikaları 
nedeniyle bazı ülkeler tarafından cezalan-
dırılmış olsa da, bir yandan Çinli şirketleri 
çeşitli yollarla Doğu Türkistan’a yatırım 
yapmaya teşvik ederken, diğer yandan 
Çinlileri Doğu Türkistan’a “Milletler İtti-
fakı, Yeteneklileri Taşıma” adı altında yer-
leşmeye teşvik ediyor.
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ÇİN, İSLAM’I ÇİNLİLEŞTİRME
PLANINI TEYİT ETTİ

               Çin’in Tigxun haber sitesine 
göre, Doğu Türkistan’daki Çin-
li yetkililer sözde “12. Xinjiang 
Uygur Bölgesi Siyasi Konseyi” 
olarak 46. Başkanlar toplantı-
sında İslam dininin Çinlileştiril-
mesi planının yeniden onaylan-
ması için 31 Ağustos’ta bir araya 
geldi.

Toplantıda, “Çin Halk Cumhuriyeti yasası ge-
reğince din işlerinde her derece memuriyetin 
Çin ulusal çıkarlarını göz önünde bulundu-
rarak hareket etmesi, Doğu Türkistan’da İs-
lam’ın Çince sosyalizme uyarılmasını teşvik 
etmek ve uygulamak” üzerine odaklanacağı 
aktarıldı.
Doğu Türkistan’daki sözde Siyasi Konseyi 
Başkanı Nurlan Abilmejin’in başkanlık etti-
ği toplantıya kukla yetkililerden Jurat Emin, 
Mutallib Obul, İlham Sabir ve Aziz Musa’lar 
katıldı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA İSLAM DİNİ 
YASAK!
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) sözde “İslam 
Dinini Çin’ce Sosyalizme Uyarlama” adında-

ki Çinlileştirme politikası yürürlüğe girdiği 
2018 yılından bu yana, Doğu Türkistan hal-
kının tüm dini ve milli ritüelleri, faaliyetleri 
çeşitli yasaklamalarla kısıtlandı. ASPİ rapor-
ları son yıllarda bu kısıtlamalara ek olarak 
16.000’e yakın caminin yıkılmış, bozulmuş 
ya da içki evi, otele, tuvalet ve ahıra dönüştü-
rüldüğünü doğruluyor.
Çin hükümeti, Aralık 2017’de İslam dini baş-
ta olmak üzere semavi dinler hakkında yeni 
bir yasa çıkarmıştı ve yasanın değiştirilmiş 
bir versiyonunu da Çin eyaletlerindeki Huy 
Müslümanlar üzerinde olduğu gibi uygulan-
maya geçti. Söz konusu politika, 2018’den 
2022’ye kadarki beş yıl içinde İslam’ın Çinli-
leştirilmesini hedefliyor.

HER ŞEY, DİNDEN UZAK KALMALA-
RINI SAĞLAMAK
Çin’in son 5 yıldır Doğu Türkistan halkın-
dan Çin’e karşı çıkabilecek genç ve orta yaşlı 
büyük çoğunluğu toplama kamplarına ve ha-
pishanelere kapattığı biliniyor. Diğer yandan 
zorunlu çalıştırma politikasıyla Uygur Türk-
lerinin Çin eyaletlerine veya farklı bölgelere 
çalışmak üzere sürgün edilmesi uluslararası 
toplumda eleştiriler ve yaptırımlarla karşı 
karşıya.
Gözlemciler Doğu Türkistan’da yaşayan in-
sanlar, aile terbiyesi ve milli kültürden zorla 
koparılırken aynı zamanda İslam’dan da uzak-
laştırılmaya çalışıldığını söylüyor. Ancak bu 
durumun uluslararası arenada Çin’in etkisi ve 
baskısı altındaki siviller tarafından zoraki ifa-
deler ve yalancı şahitlikler yoluyla inkâr edildi-
ğini ve Uygurların dini özgürlüğünü kimsenin 
engellemediği yalanını ortaya atan Çinli yetki-
lilerin toplumu aldatmaya ısrarla devam ettiği-
ni kaydetti.
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OKULLAR AÇILDI, İLK DERS
ÇİN PROPAGANDASI

Çin’in organ yayını Tanrıdağ haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki ilk ve ortaokul öğrenci-
leri 1 Eylül’de eğitime başladığı bildirildi.

          Habere göre, yeni eği-
tim-öğretim yılının ilk gü-
nünde Doğu Türkistan’daki 
okullarda, “ÇKP Tarihi” ve 
“Komünizmin Varisi Ol-
mak” başlığıyla kızıl propa-
ganda dersleri ilk ders ola-
rak Uygur Türkü çocuklara 
dayatıldı.

İlkokul ve lise öğrencilerinin o gün Komü-
nist Partiyi övme konulu bir fotoğraf sergi-
sini görmek zorunda kaldıkları, hatta Doğu 
Türkistan’ın Kuça şehrindeki 10. Lisenin ilk 
eğitim gününde “Komünizmin Varisi Olmak” 
etkinliği düzenlediği ve Uygur çocukların 
ÇKP propagandası yayınını izlemek zorunda 
kaldığı öğrenildi. 
Gözlemciler son zamanlarda Çin’in “Siyasi 
Eğitim” ve “Ulusal Bilinç” adı altında be-
yin yıkama, ideolojik değişim politikalarının 
dozu arttırdığını ve Doğu Türkistan, Tibet 

gibi işgal altındaki bölgelerde bu siyasetin ge-
niş bir şekilde devam ettiğini, özellikle Doğu 
Türkistan’da milli öğrencilere Çin ulusal bi-
linci ve komünizm fikrini dayatarak, dini ve 
milli kimliklerini yok etmeyi hızlandırdığını 
kaydetti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇOCUK 
KAMPLARI 
Araştırmacı Adrian Zenz’in, Economist der-
gisinde yayınlanan bir makalesinde, 2019 yılı 
sonuna kadar sadece Kaşgar ili ve Yerken il-
çesinde 880.500 çocuğun yatılı okul tarzı ço-
cuk kamplarına yerleştirildiği raporlanıyor.
Ayrıca raporda, yatılı okulların yarı askeri dü-
zeyde kontrol edilen, 7/24 gözetim kamerala-
rıyla izlenen tesisler olduğu ve Çinli yetkili-
lerin şu anda Uygur çocukları üzerinde beyin 
yıkama, kimlik ve ideoloji, aidiyet değiştirme 
programı izlediği, Doğu Türkistanlıları gele-
cekte tıpkı bir Çinliymiş gibi atalarından ta-
mamen farklı bir nesil haline getirmeyi plan-
ladığı doğrulanıyor. 
Alman araştırmacı, antropolog Dr. Adrian 
Zenz’in raporları, bütünüyle Çin rejimi ta-
rafından resmi sitelerde yayınlanan verilere 
dayanıyor. Çin’in baskısı ve etkisi altındaki 
halktan sivilleri yalan ifade vermeye zorla-
dığı bir dönemde Dr. Zenz’in raporları Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırıma ışık tu-
tuyor.
Çin ise Doğu Türkistan’daki soykırımı dur-
durmak yerine, Dr. Adrian Zenz hakkında 
köle işçi çalıştıran Çinli şirketleri ve yalancı 
şahitleri dava açmaya teşvik etti. 



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

8

30 Ağustos - 05 Eylül 2021

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com
www.istiqlalmedia.com

Doğu Türkistan’da anne babası toplama kamplarında veya 
hapishanelerde zorla tutulan milyonlarca çocuk, Çin rejimi-
nin beyin yıkama ve Çinlileştirme politikalarına maruz kal-
makta.


