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ÇİNLİ YETKİLİLER TEK TEK AÇIKLADI! 
UYGURLAR NEDEN AİLESİYLE GÖRÜŞEMİYOR?
Çin’in küresel televizyon ağına göre, Doğu 
Türkistan’daki sözde "Xinjiang Hüküme-
ti"nin kukla yetkilileri, Çin'in Doğu Tür-
kistan'daki terör politikaları, Doğu Türkis-
tanlıların yurtdışındaki akrabalarıyla temas 
kurmasına konulan engel ve onlarla iletişime 
geçenlerin ağır şekilde cezalandırılması, yurt-
dışındaki akrabalarını reddetmeye mecbur 
bırakan taahhütleri zorla imzalatılması gibi 
konuları gizlemek ve Doğu Türkistan’daki 
bilgi ablukasını, iletişim kopukluğunu akla-
mak için 18 Haziran'da Pekin'de özel bir ba-
sın toplantısı düzenlediği bildirildi.

Basın toplantısında konuşan Doğu Türkis-
tan’daki sözde Xinjing Hükümet sözcüsü 
Elijah İnayet ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) 
Hükümet sözcüsü Xu Guixiang, gazetecilerin 
sorularını yanıtlarken Yurtdışındaki Uygur-
ların memleketlerindeki aileleriyle iletişime 
geçmesine izin verilmediği yönündeki soru-
lara “Yurtdışına giden bazı Uygurlar, Terör 
örgütlerine katıldıkları veya ayrılıkçı gurup-
lara dahil oldukları için Çin hukukuna göre 
onların Xinjiang’daki akrabaları ile görüş-
mesi yasak. Zaten Ailesi de onları reddediyor 
ve temasa geçmesini istemiyorlar” yanıtını 
vererek sözde vatandaşların bilgi ve iletişim 
özgürlüğünün yasalarla korunmakta oldu-
ğundan bahsetti.
DAHA ÖNCE TERÖRİST İDİ. ŞİMDİ 
UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI MI OLDU?
"Yurt dışındaki bazı Uygurların Xinjiang’da-
ki akrabalarıyla görüşememesinin diğer bir 
nedeni ise cinayet, tecavüz, uyuşturucu ka-
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çakçılığı veya soygun gibi yasadışı suçlardan 
dolayı polis güçleri tarafından gözaltına alın-
mış olabilir.” İfadesini kullanan sözcü, yıllar-
dır Terör ve aşırıcılık ile suçladığı halkı bu 
sefer illegal suç işlemekle itham etti.
Ayrıca, “Yurtdışındaki bir kısım Uygurlar ise 
yanlış anlaşılmalar yüzünden veya ailesinin 
numarası ezberinden kaçtığı yahut numara 
değişikliği nedeniyle akrabalarıyla iletişim 
kuramıyor olabilir” diyen Elijan İnayet Doğu 
Türkistan’daki akrabalarıyla iletişim kurama-
yan Uygurların, bulunduğu ülkedeki Çin bü-
yükelçilik görevlileriyle iletişime geçmeleri 
halinde büyükelçilik tarafından iletişim sağ-
lanması konusunda yardım alabileceklerini 
söyledi.
TÜRK DEVLETLERİNİN GÖZÜ ÖNÜN-
DE SOYKIRIMI YALANLADILAR
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan ve 
Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu beş 
ülkeden temsilcilerin katıldığı Basın toplan-

tısında Çin’in etkisi ve baskısı altında Doğu 
Türkistan’dan getirilen sivil halk, yalan ifade 
vermeye zorlandı.

Gözlemciler, Diasporadaki Doğu Tür-
kistan halkının büyük çoğunluğunun 
memleketlerindeki akrabalarıyla 5-6 
yıldır görüşemediğini, bazı ailelerin 
yurtdışıyla temas kurduğu gerekçe-
siyle cezalandırıldığını hatırlatarak, 
Çinli yetkililerin Türkiye başta olmak 
üzere Kazakistan, Japonya, Almanya 
ve Avusturya'daki Çin konsoloslukla-
rı önünde180 günden fazladır "Ailem 
nerede?" diye soran Doğu Türkistan-
lılar uluslararası kamuoyuna sesleri-
ni duyurmaya çalıştığını, ancak Çinli 
yetkililerin bunları cevaplandırmak 
yerine hala suçu gizlemeye ve kamu-
oyu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.
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UYGUR MUHTAR,
KÖLE İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYI İTİRAF ETTİ!

Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmayı itiraf 
eden bir mahalle muhtarının ses kaydı ortaya 
çıktı.
Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan'da 
"yoksullukla mücadele" ve sözde "istihdam" 
adı altında Doğu Türkistan halkını Çin eya-
letlerine sürgün ederek Uluslararası pazara 
ithalat yapan Çinli tedarik zincirlerinde farklı 
endüstriyel fabrikalarda köle gibi zorla ça-
lıştırıyor. Konu üzerinde binlerce makale ve 
rapor yayımlanmasının yanı sıra AB Çin ya-
tırım anlaşması zorunlu çalıştırma yüzünden 
askıya alındı. Birçok batılı ve Avrupa Ülkele-
ri tarafından şiddetle eleştiriliyor. En son G7 
zirvesinde de kınandı
Kamp tanıklarının Çin kaynaklı sosyal med-
ya uygulamasına dayandırdığı ses kaydında 
Doğu Türkistan'da bir mahalle muhtarı oldu-
ğu anlaşılan şahıs, ÇKP’nin zorla çalıştırma 
uygulamalarını farkında olmadan açık ediyor.
ELEMAN LAZIMSA POLİSLE SÖZ-
LEŞME YAPILIYOR
Ses kaydında Çin’deki İş verenlere seslenen 

Muhtar; “Bana direkten mesaj atan patronlar. 
İyi dinleyin! Eğer eleman lazımsa iş yerini-
zi 2-3 gün kapatın ve kente gelin. Karakol-
la, Ahaliler komitesiyle (ÇKP yetkilileriyle) 
konuşmanız ve anlaşmanız lazım. Sözleşme 
imzalandıktan sonra transfer gerçekleşebilir. 
Bir mesajla adam gönder. Böyle olmaz.! İşi 
garanti yapmamız lazım!” sözlerini sarf ettiği 
kaydediliyor.
Son yıllarda Çin’in eğlence için tasarladığı 
çeşitli sosyal medya uygulamalarında benzeri 
delil niteliği taşıyan görsel deliller, Ulusla-
rarası ilgili Raporları güçlendiriyorken Hala 
Çin’in Baidu başta olmak üzere birçok in-
ternet sitelerinde “Satılık Uygurlar” ile ilgili 
ilanlar yer alıyor ve bazı Çinli patronlarında 
arz etmesine ek olarak Çin komünist partisi-
nin Doğu Türkistan’daki Uygur, kazak ve di-
ğer Müslümanları zorla çalıştırmakta olduğu-
nu doğruluyor.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) 
tarafından Mart 2020’de yayınlanan “Satılık 
Uygurlar” başlıklı rapora göre Çin, 2017 ile 
2019 yılları arasında Doğu Türkistan'daki top-
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lama kamplarından yaklaşık 80.000 Uygur'u 
bölgedeki ve Çin vilayetlerindeki fabrikalara 
çalışmak üzere gönderdiği belgelenmişti.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKI-
LAR YAPILIYOR
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan 
toplama kampındaki Uygur Türk-
lerinin gerçek durumuna dair tüm 
verileri gizli tutmaya çalışırken aynı 
zamanda da bölgedeki insanlık dışı 
uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bil-
gilerle veya Baskısı, etkisi altında-
ki İnsanları zoraki ifadeler vermeye 
mecbur ederek yalanlamaya çalışı-
yor.
Oysa Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan 
hakları ihlallerine dahası Soykırıma maruz 
kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak 
Çinli şirketlere satılıyor. Müslüman Kadınlar 
kısırlaştırılırken Halk Köle gibi çalıştırılıyor.

8 MİLYON İNSAN TOPLAMA KAMPIN-
DA TUTULUYOR
Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi veri-
lerine göre, Pekin idaresinin soykırım uygu-
ladığı Doğu Türkistan’daki toplama kampla-
rında 2 milyondan fazla Uygur Türkünü rızası 
dışında zorla tutuyor.
Bu sayı, Kamp tanıkları ve Çin kaynaklı bel-
gelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü ola-
rak alıkonulduğunu gösteriyor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve uluslarara-
sı örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla 
bölgede serbestçe inceleme yapma talebini 
sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği 
birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve 
basın mensubu tarafından kısmen görülmesi-
ne izin vermiş gibi yaptı.
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Çin Merkezi Televizyonu 18 Haziran'da 
Doğu Türkistan'daki Tarım petrol sahasında 
bir milyar ton petrol ve gaz rezervinin keşfe-
dildiğini bildirdi.
Çin Tarım Petrol ofisine göre, Tarım Neh-
ri'nin güneyinde, Taklimakan Çölü'nün iç kıs-
mında yer alan Tarım petrol sahasının Fumen 
bölgesinde 1 milyar tona kadar ekstra derin 
petrol ve doğal gaz rezervleri keşfedildiği ve 
bu buluşun Tarım Havzasında son on yılın en 
büyük keşfi olduğunu açıkladı.
ÇİN’İN YAĞMALADIĞI KİLİT ALAN-
LARDAN BİRİ TARIM HAVZASI
Çin Tarım Petrol Ofisi genel müdürü Yang 
Xuowen, Fuman Petrol Sahası'ndaki ana ürün 
katmanının derinliğinin yaklaşık 8.000 metre 
olduğunu ve bu da Tarım havzasını dünyanın 
en önde gelen madencilik sahası haline getir-
diğini açıkladı. Son altı yılda, Tarım Petrol 
Sahası geliştirdiği bir dizi teknolojiyi kulla-
narak yeni kuyuların kazısında başarı oranını 
%75'ten %95'e yükselttiği ve Son zamanlar-

da Tarım Havzası'nın Fuman bölgesinde yeni 
petrol rezervleri kesintisiz keşfedilmeye baş-
landığını öne sürdü.

Tarım Havzası, Çin'in sahip oldu-
ğu toplam petrol kaynaklarının 
%64’den fazlasını oluşturuyor-
ken Çin'in Doğu Türkistan’daki 
zengin petrol ve gaz kaynakları-
nı yağmaladığı kilit alanlardan 
biri olarak görülüyor.
Çin şu anda Tarım petrol saha-
sındaki en büyük süper derin 
petrol ve gaz üretim üssüne sa-
hip ve Çin projeyi "Çin'in enerji 
güvenliği için yeni bir alan ola-
rak nitelendiriyor.

TARIM HAVZASINDA 1 MİLYAR TON PETROL 
REZERVİ BULUNDU
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ÇKP'NİN PROPAGANDA FİLMİNDE UYGUR 
TÜRKLERİ ZORAKİ FİGÜRAN YAPILDI

İşgal altındaki Doğu Türkistan'da 
soykırımın kurbanı Uygur Türkleri, 
gerçekleri perdelemek adına çekilen 
propaganda filmlerinde zorla figüran 
olarak oynatılıyor.
Özgür dünyanın karşısındaki en bü-
yük tehdit haline gelen Çin Komü-
nist Partisi (ÇKP)'nin hüküm sürdü-
ğü Çin Halk Cumhuriyeti'nin işgali 
altındaki Doğu Türkistan'da insan 
hakları ihlallerine her geçen gün bir 
yenisi eklenmeye devam ediyor.
BU BİR “ZULMÜ MEŞRU GÖSTERME” 
ÇABASI
Zorunlu kısırlaştırma, kürtaj ve köle işçilikten 
toplama kamplarına kadar sayısız skandaldan 
sonra şimdi de Çin Diktatörü Xi Jinping'in 
değişen dış politikası ile soykırımcı ülkeyi 
dışarıya 'sevimli, sempatik' gösterme hedefi 
doğrultusunda hazırlanıp yayımlanan propa-

ganda filmlerinde Uygurların zorla figüran 
olarak oynatıldığı ortaya çıktı.
Birçok devletin parlamentolarında oy birliği 
veya oy çokluğu ile tanınan ve ortaya çıkan 
sayısız belge ile ispatlanan soykırımı dün-
ya tarihine kara leke sürmeye devam ederek 
yalanlayan ÇKP, yıllardır söz konusu propa-
ganda filmlerini uluslararası platformlarda 
dolaşıma sokarak gerçekleri çarpıtan bir algı 
oluşturmaya çalışıyor.
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UYGURLAR KAMPTAKİ BABALARI 
İÇİN VİDEO ÇEKTİLER

Uygurlar Türkleri Toplama Kampların-
da zorla tutulan Babaları için “Baba” 
diye haykıran videolar çektiler.
Çin hükümeti Uygur Türklerine yönelik 
Doğu Türkistan’daki Toplama Kampı 
politikasıyla küçük çocukları ebeveyn-
lerinden, kadınları kocalarından, yaş-
lıları bakıcılarından kopararak sayısız 
aileyi yok etti.
Soykırım mağduru Halk gördüğü eşi 
benzeri görülmemiş zulüm ve tarifsiz 
acılarını dış dünyaya anlatmak için her 
fırsatı kullanmaya çalışıyor. Bu çerçe-
vede Doğu Türkistan’daki sosyal medya 
kullanıcılarının eğlence için tasarlanan 
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde 
zulmü anlatmaya çalıştığına rastlandı.

ARKA FON’DA BABA! BABA! DİYE 
HAYKIRIYOR
Kamp tanıklarının paylaştığı video gö-
rüntülerinde bazı kişilerin Toplama 
kamplarına götürülen ve uzunca bir 
süredir görüşemediği Babalarının re-
simlerini paylaşarak arka fonda çalan 
“Baba! Baba!” diye haykırışlar eşliğin-
de ailesine karşı beslediği özlem duygu-
sunu ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor.
Daha önce ortaya çıkan görüntülerde 
Doğu Türkistanlı halkın benzeri kısa vi-
deolar vasıtasıyla sessizce işaretler veya 
çeşitli emojiler kullanarak aile üyele-
rinden kaç yıldır ayrı olduğunu anlatan 
içerikler paylaşılmıştı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
KOMÜNİZM PROPAGANDASI YOĞUNLAŞTI

Doğu Türkistan’da 7’den 70’e her yaştan in-
sanların Çin Propagandasıyla beyinlerinin yı-
kandığı görüntülendi.
İşgalci Çinliler, Doğu Türkistan’ı ve Müslü-
man Halkı tamamen Çinlileştirmek ve komü-
nizm fikrini aşılamak için gece gündüz Pro-
paganda çalışmalarını sürdürüyor.
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden alı-
nan video görüntülerinde Doğu Türkistan'ın 
Kaşgar şehrindeki belirli bir semt konağına 
toplanan 7’den 70’e her yaştan insanların 

Çin Komünist Parti tarihi ve komünizm fik-
ri üzerine verilen siyasi eğitime tabi tutuldu-
ğu yansıtılıyorken büyük toplantı salonunda 
herkesin Komünist Parti'ye sevgi besleyen ve 
övgü düzen kızıl şarkı söylemeye zorlandık-
ları kaydediliyor.
ÇKP’YE VE BAŞKANI Şİ’YE TEŞEK-
KÜR ETMEYE ZORLUYOR

Gözlemciler Çin Komünist Par-
tisi, kuruluşunun 100. yıl dönü-
müne yaklaşırken işgali altındaki 
Doğu Türkistan halkının beyin-
lerini yıkamak ve komünizm fik-
rini telkin etmek için 1960’larda 
gerçekleştirdiği "Kültür Devri-
mi" sırasındaki deforme olmuş 
uygulamalarını halka dayatma-
ya çalıştığını söylüyor.
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12 yıl önce, Çin'in Shaoguan şehrindeki Xuri oyuncak fabrikasında 
50'den fazla kız ve erkek Uygur genci, ırkçı Çinliler tarafından 
vahşice katledilmiştir.


