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ÜLKER’İN UYGUR İŞ ORTAĞINA
18 YIL HAPİS CEZASI

        Bisküvi ve çikolata üretiminde Doğu Türkistan’daki en 
büyük marka olan İhlas’ın sahibi iş insanı Musa İmam’ın, 
2018’den beri kendisinden haber alınamadan tutulduğu kamp-
ta 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Bildirildi.

Uygur Help Organizasyonu Kurucusu 
Abduveli Ayup’un duyurduğu habe-
re göre ağabeyi Türk vatandaşı olan 
Musa İmam Ailesi 2000-2017 yılları 
arasında 17 yıl Ülker’in Çin bayiliğini 
yapmış, İhlas markasıyla da bölgedeki 
önde gelen iş adamlarından biri olarak 
biliniyor.

İŞ ADAMI MUSA İMAM, 18 YIL HAPİS 
CEZASINA ÇARPTIRILDI
Bilgilere göre Musa İmam 2018’den beri 
Çin’in “Yeniden Eğitim Merkezi” dediği top-
lama kamplarında tutulduğu, hapis cezasının 
mayıs ayının ilk yarısında verildiği öğrenildi. 
Kısa bir süre önce Musa İmam’ın kampta tu-
tulan 22 yaşındaki oğlu Muzaffer Musa da 8 
yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
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1991 yılında Türkiye vatandaşlığı alan karde-
şi Ruzahun Atuş ve Musa İmam 2000 yılın-
dan beri Doğu Türkistan’da faaliyet gösteren 
İhlas Gıda Endüstri Şirketi’nin sahipleriydi. 
İlk adı İstanbul Marketleri olan İhlas süper-
marketler zincirinin Çin’de ve Doğu Türkis-
tan’da 500’ün üzerinde şubesi bulunuyor.
Çin’de inşaat sektöründe de faaliyet yürüten 
Musa İmam’ın fabrikasında binlerce işçi çalı-
şıyor ve yıllık 5 bin ton besin tozu, 2 bin 500 
ton bisküvi, 2 bin ton çikolata, bin ton şeker 
ve bin ton hamur işi üretme kapasitesine sa-
hip.

ÜLKER’İN ÇİN ACENTESİYDİ
2000-2017 yılları arasında Ülker ve Evyap 
gibi Türk firmalarının Çin acenteliğini yapan 
İhlas Gıda, uzun yıllar Çin televizyonlarında 
Ülker ürünlerinin reklamlarını yayımlattı. İd-
diaya göre 2015 yılında Çin idaresince Doğu 
Türkistan’da “Helal” damgalı ürünlerin sa-
tışına yönelik engellemelerin başlamasıyla 

yaşanılan sıkıntıların sonunda 2017’de Ülker 
acentelikleri son buldu.

FABRİKASININ KURDELESİNİ TÜZ-
MEN KESMİŞTİ
Çin’de faaliyet yürüten İhlas Grubu’nun gıda 
ürünleri üreten İhlas Gıda Sanayi Tesisinin 
açılışında (2008) kurdeleyi dönemin eski 
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen kesmişti. Tüz-
men fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada 
“İhlas’ın yatırımının Urumçi’ye, Çin-Türk 
ilişkilerine hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” demişti.
İş insanı İmam Musa’nın ABD’de yaşayan 
oğlu Mustafa Musa, “Ailemizin tamamı iş 
adamıdır ve bırakın siyasete karışmak veya 
kamu düzenini bozmak bir yana, hiçbir za-
man sabıka kaydı olmamıştır.” Açıklamasını 
yaparken 2018’den bu yana haber alamadığı 
babası ve polis tarafından götürülen karde-
şinin durumuyla ilgili Washington’daki Çin 
Büyükelçiliği’ne bir mektup yazdığını ifade 
etti.

MURAT ÜLKER: “BİZ ÇİN’İN YANIN-
DAYIZ”
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Ülker, 29 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da 
Çin’e yakın bazı siyasi parti temsilcileri ve 
Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin de ka-
tıldığı “Üretimde Atılım İçin Çin-Türkiye İş 
Birliği” toplantısına katılarak konuşma yap-
mış, “Dünya Çin’in karşısında ve yanında 
olanlar saflaşmasına gidiyor. Biz Çin’in ya-
nındayız” ifadeleri basında geniş yer almıştı.
Ülker aynı toplantıda Çin pazarına girişinin 
Doğu Türkistan’dan başladığını, “2000’lerin 
başında biz Uygur tarafına çok ihracat yapar 
hale geldik. Hatta oradaki binaların tepesinde 
reklamlarımız dönüyordu” diyerek anlatmış-
tı.
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ÇİNLİLER ARTIK
ÇOCUK GELİN İSTİYOR

Çin Yönetimi Doğu Türkistan’da bütün sınır-
ları aşalı çok oldu. Öyle ki Doğu Türkistanlı 
erkeklerin büyük çoğunluğunu ya hapse veya 
toplama kamplarına kapatma ve geri kalan 
her türkün evine “Kardeş Aile Politikası” adı 
altında bir Çinli yerleştirme olayından sonra 
Uygur Türkü kızları baskı ve zorlama yoluyla 
Çinliler ile evlendirme sürecini hızlandırıyor.

BÖYLE GİDERSE “SOY” DİYE BİR 
ŞEY KALMAYACAK
Toplu evlilik programları ile, şartlı veya an-
laşmalı olarak zorla evlendirilen Uygur kızla-
rının hele ki ailelerinin içinde yaşadığı acıla-
rın tarifi yok.
Son gelen görüntülerde çocuk denecek ka-
dar küçük yaştaki Uygur Türkü kızların yaşlı 

Çinlilerle evlendiğine ait evlilik cüzdanı ve 
bazı fotoğraflar görenlerin kanına dokundu.

ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER, ÇO-
CUK GELİN PEŞİNDE
Çin kaynaklı sosyal paylaşım site-
sinden alınan görüntülerde yaşlı bir 
Çinlinin Uygur Türkü Müslüman 
genç kızla evlendiğini gösteriliyor.

Gözlemciler bu gibi durumların yaygınlaştı-
ğı anlatarak çeşitli imtiyazlarla Doğu Türkis-
tan’a getirilen yerleşimci Çinlilerin, işgalci 
yönetimi arkasına alarak Uygur Türkü kızları 
istediği şekilde aldığını son günlerde Çinlile-
rin çocukların tutulduğu çocuk kamplarından 
dahi eş edine bildiğini söylüyor.
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ÇİN’İN ZORUNLU ÇALIŞTIRMA
POLİTİKALARI SÜRÜYOR

Çin’in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon 
politikalarına paralel olarak Halk arasında 
“Haşar” adı verilen zorunla çalıştırma uygu-
laması ile gündüz çalışmaya mecbur edilen 
Uygur Türkleri, çalışmadan artı kalan zaman-
larda ise ideolojik düşünce ve siyasi eğitim-
lerle beyin yıkama eğitimlerine tabi tutuluyor.

              Çin kaynaklı sosyal med-
ya platformundan alınan video-
lara göre Doğu Türkistan’daki 
belirli bir kırsalda aynı renkte 
üniforma giyen ve alet edevat-
larını taşıyan, çoğu kadın 40-50 
kişinin otobüslerle getirildiği ve 
Haşar alanına doğru yürüdüğü-
nü gösteriyor.

UYGURLARA, GÜNDÜZ “KÖLELİK”! 
GECE “SİYASİ EĞİTİM” BASKISI
Ayrıca bir başka videoda ise zorunla çalıştır-
ma uygulaması ile gündüz çalışmaya mecbur 
edilen halkı, gece saatleri ise Ahaliler Komi-
tesine çağırtıp Komünist Parti öğretileri ve Xi 
Jinping ideolojisi eğitimleri verildiği, ÇKP 
ve başkanı Xi’ye sevgi besleyen kızıl şarkılar 
ezberletildiği ve “Ulusal Dil” öğrenme kisve-
si altında Çince dayatıldığı kaydediliyor.
Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan’da artan 
soykırım uygulamaları halkın sosyal hayatını 
ciddi şekilde bozguna uğrattığını vurgulaya-
rak, devasa açık hava hapishanesine dönüşen 
Doğu Türkistan’da Çin’in çeşitli baskıcı po-
litikalarıyla halkın yaşama hakkını gasp etti-
ğini ve bölge halkını yoksun bırakarak köle 
işçiliğe zorladığını ifade etti.
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URUMÇİ’DE ÇİN POLİSLERİNE
ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Doğu Türkis-
tan’da hayatın her kesiminden milyonlarca 
insan sözde “Sosyal İstikrar ve Asayiş” baha-
nesiyle keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kal-
dı. Aynı zamanda, birçok Uygur kadrosunun 
da keyfi suçlamalarla Çin Komünist Partisine 
(ÇKP) sadakatsizlikten içeri alındı.

Son gelen habere göre Çin’in soykı-
rım eylemlerinde önemli katkıları 
bulunan Çinli kadro ve polis kuv-
vetleri için 20 Mayıs'ta Urumçi’de 
bir ödül töreni düzenlendiği öğre-
nildi.

“BASKI, XİNJİANG’IN İSTİKRARI 
İÇİN ÖNEMLİ”
Çin’in organ yayını Tanrıdağ Ağında 21 ma-
yıs çıkan habere göre Doğu Türkistan’daki 
ÇKP Komitesi Sekreteri Chen Chuanguo top-
lantıda konuşma yaparak, “Kötü ve Karanlık 

Güçlere Yönelik Baskıyı”, “Xinjiang'ın İstik-
rarı İçin Önemli Bir Görev” olarak nitelen-
dirdi.
Ayrıca Xi Jinping’in, “Kötü ve karanlık güç-
lerle mücadele konusundaki talimatlarını ta-
kip etmeyi ve merkezin düzenlemelerine bağ-
lı kalınması doğrultusunda” kararlı bir duruş 
sergilemelerini talep etti.

AMAÇ ÇKP KARŞITI GURUPLARI 
YOK ETMEK
Analistler, “Karanlık ve Kötü Güçlerle Mü-
cadele” olarak adlandırılan bu gibi siyasi 
sloganlı hareketlerin aslında, ÇKP karşıtı gu-
ruplardan kurtulmanın en kolay bahanesi ve 
yasal yolu haline geldiği ve Çin’in Doğu Tür-
kistan’daki milli kadroların çeşitli suçlama-
larla görevden alınması ve hapse atılmalarına 
neden olduğunu özelliklede halk arasında et-
kisi olan yönetici kadroların hedefe alındığını 
kaydetti.
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ÇİN, YENİ “XİNJİANG”
POLİTİKASINI AÇIKLADI

Çin’in Yayın Organı Tan-
rıdağ Ağında 25 Mayıs yer 
alan habere göre Çinli yet-
kililer tarafından Doğu Tür-
kistan üzerindeki kontrolü 
sıkılaştırmak için yeni bir 
“Karar” alındığını bildirdi.

Habere göre, Doğu Türkistan’daki Xinjiang 
Hükümeti 12. Siyasi Konseyi Daimî Komi-
tesi’nin 16. toplantısı 19 ve 20 Mayıs tarih-
lerinde Urumçi’de gerçekleştirildi. Toplantı-
da, “Partinin yeni dönemde Doğu Türkistan’ı 
idare etmeye yönelik tedbirlerinin tam ve za-
manında uygulanması, sosyal istikrar ve ka-
lıcı asayişin sağlanması, bölgeyi Çin kültür 
medeniyetiyle zenginleştirme planını uygula-
mada daha fazla çaba gösterme” kararı alın-
dığı açıklandı.

MÜSLÜMANLARA (DİNSİZ) ÇİN KÜL-
TÜRÜ DAYATILIYOR
Ayrıca toplantıda Xi Jinping’in “İstikrar ve 

Arayışı” koruma ve Çin kültürünü, ulusal 
kimliği ve Çin Komünist Parti ideolojisini 
telkin etme çalışmalarının yanı sıra, sözde 
“Xinjiang’ı Çin Kültürü İle Zenginleştirme” 
planının önemi vurgulanıyor.
Haberde yeni kararın, politik ve ekonomik 
temelini güçlendirmek gerektiği, fikri toplu-
mun tüm kesimlerine yaymak ve teşvik et-
mek için her türlü yolun açık olduğu belirti-
lirken ÇKP’nin Xinjiang politikasının güçlü 
bir şekilde savunulması ve Çin karşıtı güçlere 
yönelik karşı saldırıların yoğunlaştırılması 
çağrısı yapılıyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKI-
RIMINI DURDURMAYACAK
Gözlemciler, sözde “Xinjiang’ı Çin Kül-
türü ile Zenginleştirme” planı başlı başı-
na ciddi bir ayrımcılık biçimi olduğunu ve 
Çinlilerin on yıllardır bunu savunduklarını 
belirterek, Çinli yetkililerin Doğu Türkis-
tan’daki soykırım politikası kapsamında 
Uygurları Çin kültürünü ve komünizm 
fikrini benimsemeye zorladığını ve bu ni-
yetini yeni aldıkları kararla açık bir şekil-
de gösterdiğini kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇOCUKLAR AĞLIYOR!

Son 4 yıldır zulmü arttıran Çin işgalcilerinin Doğu Türkistan’da izledikleri soykırım politikala-
rı sonucunda sayısız Doğu Türkistan halkı keyfi tutuklamayla toplama kamplarına hapsedildi.

Geride kalan çocuk ve yaşlıların yanına 
ise “Kardeş Aile Projesi” adı altında her 
türkün evine birer Çinli memur yerleş-
tiren Çin, Uygur Türklerini her taraftan 
kıskaç altına almış durumda.
Yaşadığı acı ve çaresizliği göz yaşla-
rından anlaşılan Doğu Türkistanlı ök-
süz çocukların ebeveynlerine olan öz-
lemi, Çin’in eğlence için tasarladığı 
TikTok’un Çin versiyonu sosyal medya 
uygulamalarına yansıdı.

Kamp tanıklarından Zumret 
Davut Hanımın paylaştığı video 
görüntülerine göre Doğu Tür-
kistan’daki ailesinden zorla ko-
parılan küçük çocukların kısa 
videolar aracılığıyla babalarına 
duydukları özlemi ifade ettikle-
ri, sessizce gözyaşı döktükleri ve 
mektuplar yazdığı ayrıca “Babam 
Ne Zaman Dönecek?" sorularını 
tekrarladığı kaydediliyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ
24 - 30 Mayıs 2021

8

Bir diğer video da ise sadece 
Türk ve Müslüman olduğu 
için kendi vatanında sürgün 
ve esir hayatı yaşayan Uygur 
Türklerinden annesi ayrı zo-
runlu çalıştırma kampında, 
evladı ayrı çocuk kampında 
alı konulan bir aileyi göste-
riyor.

ÇİN, TÜM SUÇLAMALARI İNKÂR 
EDİYOR
Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’da hal-
kın güllük gülistanlık içerisinde yaşa-
makta olduğu propagandasını yapıyor. 

Ancak 161 gündür Çin İstanbul Konso-
losluğu önünde ve 121 gündür Almatı 
Çin Konsolosluğu önünde ve 7 haftadır 
her Cuma Avustralya’daki Çin Elçilik-
lerinin önünde gerçekleştirilen protesto 
eylemlerinde “Ailem Nerede?” sloganı 
atan Doğu Türkistanlılara cevap vermi-
yor.
Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan görüntüler ve uluslararası raporlar 
Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı 
insanlık dışı soykırım ve Nazi varı top-
lama kampları politikalarının bir sonu-
cu olarak bölge genelinde sayısız aile-
nin param parça olduğunu ve geride çok 
sayıda öksüz ve bakıcısı olmayan yaşlı 
insanların kaldığını doğruluyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’IN DOĞAL
KAYNAKLARI YAMALANIYOR

Çin İşgal Hükümeti, Doğu Türkistan’daki 
doğal kaynakları yağmalamak için çabalarını 
hızlandırıyor ve son yıllarda Çin vilayetlerine 
büyük miktarda transferlerini arttırıyor.

Çin’in Tanrıdağ Ağında yer alan 
habere göre, Doğu Türkistan’ın 
Kumul bölgesinden Çin’in Zhengz-
hou kentine transfer edilen toplam 
elektrik miktarı, geçen yedi yılda 
237.241 milyar kilovat-saate ulaştı-
ğı ileri sürülüyor.

ÇİN’DE ÇEVRE KİRLİĞİ DÜŞTÜ 
Habere göre Doğu Türkistan’ın Kumul böl-
gesinden Çin’in Zhengzhou kentine özel yük-
sek gerilim enerji nakil hattı 27 Ocak 2014 ta-
rihinden itibaren hizmete açıldı.  Enerji nakil 
hattı, Kumulun İvirghul reyonu Boğaz köyün-
deki elektrik şebekesi, Doğu Türkistan’da-
ki Xinjiang Araştırma ve Onarım Şirketi'nin 
Tianjin Enerji Dönüşüm İstasyonunda baş-
ladığı ve Alıcı noktasının, 2192 kilometrelik 

bir iletim mesafesi ile Çin’in Henan Eyale-
ti, Zhengzhou Şehri Güç İletim İstasyonuna 
ulaştırılacağı belirtiliyor. 
Bilgilere göre Doğu Türkistan kaynaklı 
237,241,9 milyon kilovatsaat saatlik enerji 
transferleri sayesinde Çin anakarasında 190 
milyon tondan fazla karbondioksit salınımı, 
1,8 milyon tondan fazla kükürt dioksit salı-
nımı ve Azot oksit emisyonları 1,54 milyon 
tondan fazla azaldığı öne sürülüyor. 

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇEVRE KİRLİ-
LİĞİ OLUŞACAK
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan'da en-
düstriyel kirlilik merkezleri kurduğunu, Çin 
vilayetlerinde ise Doğu Türkistan halkının 
zorla çalıştırılmasıyla üretilen ürünleri tüket-
tiğini ve Çin’in “Doğu Türkistan’da Sanayi 
Bölgeleri Kurup Geliştirdik" propagandası-
nın uluslararası toplumu yanıltmak için ol-
duğunu belirterek bölge kaynaklarının yağ-
malanmasının yanı sıra çevreye ciddi şekilde 
zarar verdiğini söylüyor.
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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 halkına yönelik soykırım suçu işleyen Çin’in, 
Filistin-İsrail çatışmasında gösterdiği tavır, Çin’in ne kadar 
da iki yüzlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.


