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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇOCUK KAMPLARI ÇOĞALIYOR

Uygurları asimile etmek için geniş çaplı 
yatılı anaokulu tarzı kreşler, gerçekte ise 
“Çocuk Kampları” tesis eden ve asıl hedefi, 
Uygur çocukları olan Çin hükümeti, bu yıl 
yine Doğu Türkistan’da anaokulu inşaatını 
genişletmeye devam ettiği bildirildi.
Çin’in yayın organı Xinjiang Günlük Gaze-
tesi’ne göre Doğu Türkistan’daki sosyalist 
inşaatçıların ve haleflerindeki eğitim plan-
larının aynı zamanda Çin Komünist Parti-
sinin (ÇKP)14. Beş Yıllık Plan döneminde 
temel hedeflerinden biri olduğu ifade edi-
liyor.
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Eğitim 
Departmanı sorumluları 2 Kasım’da 
gazeteye verdiği demeçte, bu yıl Doğu 
Türkistan’daki okul öncesi yatılı ana-
okullarına 428 Milyon Yuan yatırım 
yapıldığını, böylece 28 yeni anaokulu-
nun daha kurulduğunu belirtti.
Haberde, bu anaokullarının hangi böl-
gelerde kurulduğu ve öğrenci kaynağı 
hakkında henüz bilgi bulunamadı. An-

cak 28 anaokulunda 8400 çocuk için 
konaklama yeri olduğu bilgisine ula-
şıldı.
Çin hükümeti, 2017 yılında başlatan ve 
bazı Batılı Hükümetler ve Parlamentolar 
tarafından “Soykırım” yapmakla eleştiri-
len geniş çaplı keyfi tutuklamada, birçok 
kamp tipi yatılı anaokulu kurdu ve ebevey-
nleri tutuklanan Uygur çocuklarını, sözde 
“Melekler Evi” adı verilen çocuk kampları-
na kapattı ve hala Çinli eğitmenler saye-
sinde Çinlileştiriliyor.
Araştırmacılara göre, 600.000 ila 
800.000 Müslüman Uygur çocuğun şu 
anda Çin hükümeti tarafından sözde “Ya-
tılı Ana Okullarda” barındırıldığını doğru-
luyor. Uzmanlar, Çin’in 14. Beş Yıllık Plan 
sırasındaki hedefi, 2025 yılına kadar okul 
öncesi anaokullarının ve liselerin toplam 
kayıt oranının yüzde 98’den fazla olmasını 
sağlamak olduğunu ve bunun Doğu Tür-
kistan nüfusunun tamamı demek olduğu-
nu kaydetti.
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ÇİN: DOĞU TÜRKİSTAN’DA
MİLLİ GELİR %9 ARTTI

Doğu Türkistan’da yılın ilk üç çeyre-
ğinde gerçekleştirilen Gayrisafi Yurt 
İçi Hasıla geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,8 arttığı bildirildi.
Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer Xinji-
ang ekonomisinin istikrarlı bir şekilde bü-
yüdüğü ve farklı açılardan göstergelerin 
olumlu olduğunu söylüyor.
Çin Ulusal Radyosunun haberine göre, ilk 
dokuz ayda Doğu Türkistan’daki tarımsal 
üretim büyük ölçüde artarken, sanayi üre-
timinin istikrarı korunduğu ve yüksek tek-
nolojiye dayalı imalat sektöründe büyük 
artış gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
Yine, Doğu Türkistan’daki Xinjiang İstatis-
tik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya 
göre; İlk üç çeyrekte yatırım, tüketim ve 
ihracat alanında kaydedilen artışlar, bölge 
ekonomisine büyük katkı sağladığı yönün-
de.
Nitekim tüm bu başarılar Çin işgal hükü-
metinin Halkı zoraki çalıştırma yoluyla eld- 

e ettiğini Diasporadaki Doğu Türkistan-
lılar sürekli olarak dile getiriyor. Türkiye 
başta olmak üzere ABD ve Avrupalı bir 
çok ülke G7, NATO, BM, AP gibi küresel 
güçler Çin’in zorunlu çalıştırma politika-
sından endişelerini ifade eden açıklamalar 
yapıyor. Geldiğimiz noktada ülkeler, zo-
runlu çalıştırmayı önleme yasaları çıkart-
mak için çalışmalar başlattı. Hatta Çin’e 
yaptırımlar uygulanmış durumda.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü 
(ASPI) tarafından Mart 2020’de yayınla-
nan “Satılık Uygurlar” başlıklı rapora göre 
Çin, 2017 ile 2019 yılları arasında Doğu 
Türkistan’daki toplama kamplarından 
yaklaşık 80.000 Uygur’u bölgedeki ve Çin 
vilayetlerindeki fabrikalara çalışmak üzere 
gönderdiği ortaya konuluyor.
Ancak, Doğu Türkistan’da köle olarak 
çalıştırılanların sayısı milyonları aşmış 
ve küresel baskıya rağmen Çinli yetkili-
ler ise zorunlu çalıştırmayı uluslararası 
topluma “Uygurlara Sunulan İstihdam 
Fırsatı” olarak tanıtıyor.
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ÇİN’DEN “KARDEŞ AİLE”
POLİTİKASINA TEŞVİK

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang 
Hükümeti”nin 10. Parti Kongresi’ne 
Doğu Türkistan’ın dört bir yanından 
gelip katılan kukla yetkililer, mem-
leketlerine döndükten sonra sözde 
“Kardeş Aile” kapsamında Han Çin-
lisi ve Uygurları birleştirdiğini iddia 
ederek, ailelerine kadar girme pro-
jesi ve hani halkını gözetleme ve ra-
porlama hizmetinin yerinde sıkı bir 
şekilde işleyeceğini vurguladı.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine göre, 
Kaşgar şehri Asayiş Bürosu Nazarbağ Po-
lis Karakolunun Parti Şubesi Sekreteri Tao 
Yongsheng’ın, sözde “Xinjiang hükümeti” 
10. Parti Kongresi ruhunu yaymak adında 
halkın evlerine girerek, Çin Komünist Parti 
propagandası yaptığı bildirildi.
Haberde, “26 Ekim sabahı erken saatlerde 
Tao Yongsheng polis üniforması giyerek, 
akrabası Tajigul Yusuf’un evine girdi” ifa-
delerine yer verildi. Buradan, Çin’in zorla 
uyguladığı sözde “Kardeş Aile” politikasını 
hala devam ettirerek, Doğu Türkistan hal-

kının mahremiyetini ihlal etmeyi sürdür-
düğü anlaşılıyor.
Haberlerde yine, Nazarbagh Pazarı’nın 
Kaşgar’ın kentsel-kırsal kesimlerinde de 
yer aldığı Çinli Komünistlerin evleri ziya-
ret etme adına Komünist Parti propagan-
dası yaptığı ve Uygurların evlerini teftiş 
ettiği ifade ediliyor.
Haberde ayrıca, Nazarbağ Polis Karako-
lu’ndaki polis ve yardımcı polislerin, sık sık 
evlere ani baskın düzenlediği ve bölgedeki 
sakinleri izlediği, yıl boyunca 970’kezden 
fazla Uygurların evlerine baskın düzenle-
diği belirtiliyor.
Gözlemciler: Çin’in son yıllarda uluslara-
rası toplumdan gelen baskılar nedeniyle 
sözde "kardeş aile" politikasını gevşettiği 
ve kamplardaki tutsakların çoğunu ser-
best bıraktık izlenimi yaratmaya çalıştığı 
ancak aslında sözde "kardeş aile" politika-
sı ve Çin tarafından "mesleki eğitim mer-
kezleri" olduğu iddia edilen ceza kampla-
rı politikasının hala devam ettiğinin birer 
kanıtı olduğunu Çin’in konuyla ilgili yap-
tığı açıklamalarının tamamen uluslar ara-
sı toplumu kandırmaya yönelik olduğunu 
söylüyor.
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ÇİNLİ YETKİLİLER ZORUNLU
ÇALIŞTIRMAYI YİNE YALANLADI

Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer 
Urumçi’de düzenlediği basın toplantı-
sında zorunla çalıştırmayla ilgili tüm 
iddiaları yalanladı.

Çin Gençliği Ağı 28 Ekim tarih-
li haberine göre, Urumçi’de dü-
zenlenen basın toplantısında ko-
nuşan sözde “Xinjiang Sanayi ve 
Bilgi Teknolojileri Dairesi” Bakan 
Yardımcısı Judagang’ın, ABD’nin 
yasakladığı ürünlerle ilgili, “Do-
mates salçası üretim endüstrisin-
deki işçilerin insan hakları garanti 
altına alınmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Batı’da söylendiği 
gibi zorla çalıştırma diye bir şey 
yoktur.” ifadelerini kullanarak, 
araştırmacılar ve tanıkların verdi-
ği kanıtları reddettiği bildirildi.

Ayrıca basın toplantısında, Sanci, Baingo-
in Moğol Bölgesi Hejing İlçesi’nden birkaç 
sivilin toplantıya video yoluyla katılarak, 
yalan tanıklık vermeye zorlandıkları, ta-
nıklardan Hejing İlçesi’nden Mehmet Ke-
virin’nin Çin Propagandası yaparak, “Batı, 
Uygurların zorla çalıştırıldığını söyledi ve 
domates sanayi işletmelerimize engel ge-
tirdi.”
“Biz kendi gücümüze dayanarak işimizi 
kurduk.” diyerek gerçekleri yanıltmaya 
çalıştı.
Gözlemciler: Uluslararası toplumun Doğu 
Türkistan’daki gerçek durumun farkına 
varmaya başladığı ve Doğu Türkistan’da-
ki insanlara yönelik baskıyı “Soykırım” ve 
“İnsanlığa Karşı Suçlar” olarak nitelen-
dirdiği bir dönemde, Çinli saldırganların 
yalan propagandayı yoğunlaştırmayı de-
vam ettiğini, yurt dışındaki Uygur halkının 
Doğu Türkistan’daki suça tanıklık etmesi 
ve bu konularda lobi faaliyetlerini yoğun-
laştırması gerektiğini belirtti.
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UYGURLARI YOK ETMEK İÇİN
PEKİN’DEN EKİP GELDİ

            Çin’in sözde “Kara, 
Rezil Güçleri Ortadan 
Kaldırma” ofisi 31. Tef-
tiş ve Yönlendirme Gru-
bu’nun 28 Ekim’de Doğu 
Türkistan’a gönderildiği, 
bu grubun Doğu Türkis-
tan'da özel bir kapasi-
teyle gözetimin güçlen-
dirilmesinden sorumlu 
olacağı bildirildi.

Çin yayın organı Tanrıdağ haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükü-
meti Siyasi Büro Komitesinin, 29 Ekim’de 
sözde “Kara, Rezil Güçleri Ortadan Kaldır-
ma Grubu”nu karşılamak için özel bir top-
lantı yaptığı öğrenildi.

Haberde ayrıca, toplantıda konuşan Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti 
Siyasi Büro Komitesi Sekreteri Wang Min-
gshan’in Doğu Türkistan halkı üzerindeki 
baskının daha da artacağını ima ederek, 
“Kara, Rezil Güçleri Ortadan Kaldırma 
Grubu, bu mücadelesinin sürekli olarak 
devam etmesi için güçlü rehberlik ve des-
tek sağlayacaktır. Katı disiplinle caydırıcı 
önlemlerin uygulanmasını garanti etmeli-
dir.” ifadelerine yer verdiği belirtildi.
Gözlemciler, Çin’in yıllardır Doğu Türkis-
tan halkına çeşitli isim ve bahanelerle bas-
kı uyguladığını, bu kez Doğu Türkistan’a 
sözde “Kara, Rezil Güçleri Ortadan Kaldır-
ma” grubu ismiyle baskıcı ekip gönderdi-
ğini ve tüm bu gelişmelerin Doğu Türkis-
tan’daki durumun giderek kötüleştiğinin 
bir işareti olduğunu kaydetti.
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ÇİN, UYGURLARI
KÖLE İŞÇİLİĞE ZORLUYOR

Çin kaynaklı sosyal paylaşım platformla-
rında yayınlan bazı videolar, Çin’in Doğu 
Türkistanlıları “İstihdam” yalanıyla zorla 
çalıştırdığını gözler önüne seriyor.
Çinli yetkililer son dönemlerde Doğu Tür-
kistan’da zorla çalışmanın olmadığını, tüm 
emeğin tamamen makineleştiğini iddia 
ederek çeşitli yanıltıcı ve yalan propagan-
dasıyla uluslararası toplumu kandırmaya 
çalışıyor. Ancak Çin kaynaklı sosyal pay-
laşım platformlarında yayınlan bazı vide-
olar, Çin’in Doğu Türkistanlıları “İstihdam” 
yalanıyla zorla çalıştırdığını gözler önüne 
seriyor.
Elde edilen görüntülerde, yaklaşık 
50 Uygur kız ve erkek gencin otobü-
se alındığını, otobüsteki boş alanın 
bavul ve valizlerle dolu olduğunu 
gösteriyor. Arka fonda çalan şarkı-
lar ve otobüsteki gençlerin üzgün 

yüz ifadeleri, onların kendi memle-
ketlerinden zorunlu çalışmaya sür-
gün edildiğini açıkça belirtiyor.
Benzeri diğer video kaydında genç 
ve orta yaştan bir dizi Uygur’un 
tarlada kırmızı biber ve domates 
toplamaya mecbur edildikleri, işçi-
lerin başına dikilen Çinli yetkililerin 
onları izledikleri ve yemek saati ge-
lince Çinli yetkilinin onlara yemek 
dağıttığı gösteriliyor.
Çin, son beş yıldır Doğu Türkistan halkı-
nı toplama kamplarına ve hapishanelere 
kapatmanın yanı sıra, kendi memleketle-
rinden Çin’in iç kesimlerine sürgün ederek 
çalışmaya zorluyor. Gönderilen Uygurla-
rın nüfus oranını doldurmak için ise adi 
Çin, çok sayıda Çinli yerleşimci getirip 
yerleştiriyor, çeşitli imtiyazlar sağlıyor ve 
kök salmalarını istiyor.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAN
ENERJİ KAÇIRIYOR

İşgalci Çin rejiminin 
Doğu Türkistan kaynak-
larını çalmayı sürdüre-
rek, geçtiğimiz son 10 
ay içinde Doğu Türkis-
tan’dan Çin eyaletlerine 
102,4 milyar kilovatsaat 
elektrik transferi gerçek-
leştirdiği öğrenildi.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre, eylül ayında Çinli yetkililerin Doğu 
Türkistan’dan Çin’e elektrik iletiminin öl-

çeğini daha da arttırdığı, bu yılın üçüncü 
çeyreğinde Doğu Türkistan’ın Çin’e elekt-
rik iletiminin üç ay üst üste 10 milyar kilo-
vatsaati aştığı, Çin’e taşınan elektrik mik-
tarının şuanda 13,9 milyar kilovatsaate 
arttığı belirtiliyor.
Haberde ayrıca, Doğu Türkistan’daki söz-
de “Xinjiang Hükümeti Elektrik İhracatı” 
adı altında yağmalanan 102,4 milyar ki-
lovatsaat elektriğin, 1,4 milyar insanın 34 
günlük elektrik ihtiyacını karşılamaya ye-
teceği ifade ediliyor.
Bilgilere göre Çinli yetkililer, Doğu Türkis-
tan’dan Çin’e taşınan elektrik miktarını yıl 
sonuna kadar 120 milyar kilovatsaat ola-
rak belirlemişti.
Ancak Son zamanlarda Çin illerindeki 
enerji kıtlığını gidermek için kömürlü ter-
mik santrallerini genişlettiği, Doğu Türkis-
tan’dan Çin’e elektrik akışını hızlandırdığı 
ve güneydoğudaki elektriği düzenleme 
kapasitesini arttırarak 1,8 milyon kilova-
ta yükselttiği, Ayrıca 186 elektrik kesinti 
noktalarını güçlendirerek şebekenin ihraç 
edebileceği elektrik miktarını 300 milyon 
kilovatsaate çıkardığı öne sürülüyor.


