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UYGUR KADIN VE ERKEKLERİN ZULMÜ ANLATMAYA
ÇALIŞTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dayanılmaz ve ağır baskı altında yaşayan Doğu Türkistan halkı, Çin Komünist Partisi tarafın-
dan etnik ayrımcılık, keyfi tutuklama, hor görme, asimilasyon ve zorunlu doğum kontrolü baş-
ta olmak üzere sistematik soykırım uygulamalarıyla milletçe yok ediliyor. Durum uluslararası 
toplumda güçlü ve şiddetli kınamalar, eleştiriler ve yaptırımlarla karşılık buldu.
Son gelen bilgilere göre şiddetli Çin zulmü 
altında ezilen ve sesini yükseltmekten aciz 
olan Doğu Türkistanlı halkın sessiz çığlıkları-
nı yansıtan görüntüler sosyal medyaya düştü.

KOCA ADAMLAR VE KADIN-
LAR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞ-
LIYOR
Kamp tanığı Zumret Davut’un 
paylaştığı Doğu Türkistan’daki 
Uygur Türklerinin zoraki kaybo-
lan anneleri veya babaları, çocuk-
larının fotoğraflarını göstererek 
hüngür hüngür ağladığını göste-
ren videolar içler acıtıyor.

Daha öncede bu gibi videolar Çin kaynaklı 
sosyal medyada çokça rastlandı. Genelde ço-
cuklar kampa götürülen ebeveynlerinin res-
mini kaldırarak ağladığı veya anne babaların 
evlatlarına duyduğu hasreti “Nasılsın Sevgili 
Çocuğum?” yazılı videolar yaparak paylaştı-
ğı görüldü.
Ayrıca bazı görüntülerde apaçık kampta tutuk-
lu annelerin bebeklerini ya da dışarıdakilerin 
içerideki çocuklarını demir sütun arkasından 
öpmeye çalıştığı görüntülenirken bazılarında 
ise koca adam ve kadınların göğsüne yumruk 
atarak gözyaşı döktüğü kaydediliyor.
Ancak uluslararası toplumdan gelen sert tep-
kilere ve karşı tedbirlere rağmen Çin Komü-
nist Partisi ise, tüm suçlamaları inkâr ederek 
ve yalanlayarak kendini her fırsatta savunma-
ya çalışıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA CAMİLER
MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çin işgal rejiminin din karşıtı politikası Doğu 
Türkistan’da binlerce caminin yıkımına ne-
den oldu. Bir kısım ibadet yerleri turistik me-
kanlara ve müzeye dönüştürülerek Çinli tu-
ristlerin hizmetine açıldı. Avustralya Stratejik 
Araştırmaları Enstitüsü ASPİ raporunda son 
beş yılda 16 bin caminin yok edildiği kayde-
diliyor.

            Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan video görüntülerine 
göre Gulca’nın doğusundaki bir 
Cami olduğu düşünülen ve için-
de resimler, geleneksel eşyaların 
sergilendiği turizm merkezine 
dönüştürüldüğü gösteriliyor.

ÇİN, TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİ-
YOR
Geçmişte de aynı mekânda Çinli turistler için 
dans eden, şarkı söyleyen ve oyunlar oyna-
yan personellerin görüntüleri sosyal medyaya 
yansımıştı.
Çinli yetkililer ise uluslararası baskılara karşı 
zulmü örtbas etmek için basın toplantıları dü-
zenleyip sözde Uygur imamları konuşturarak 
Doğu Türkistan’daki her millet halkının dini 
inancına saygı duyulduğunu, herkesin kendi 
seçtikleri hayatı özgürce yaşama hakkına sa-
hip olduğu propagandası yaparken tüm suçla-
maları reddediyor.
Ancak basına sızan bu türdeki görsel kanıtlar, 
Çinli yetkililerin yalan söylediğini ve halkın 
dinine ve tüm değerlerine yönelik saldırıların 
devam ettiğini gösteriyor.
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CHEN QUANGUO
“ÇKP’YE MUTLAK SADAKAT” İSTEDİ
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Par-
ti Komitesi Sekreteri Chen Chu-
anguo, “Siyasi Kanun Seferberlik” 
çağrısında bulunarak her derece 
memurların “Sadık Ve Güvenilir” 
olmasını talep etti.

14 Mart düzenlenen “Siyasi Kanun Seferber-
lik” toplantısında konuşan Chen Chuanguo, 
memurların siyasi ve hukuki terbiye hiz-
metlerini düzenlemede güç birliği oluşturma 
vurgusu yaparken tüm siyasi kanun hadımla-
rının Xi Jinping Merkezli Parti Komitesinin 
düzenlemelerini ve uygulamalarını iyi takip 
etmesi gerektiğini belirtti.
Uluslararası toplumun “Uygur Soykırımı” 
için Çin’i şiddetle eleştirdiği ve birtakım ted-
birler almaya başladığı, uluslararası hesap ve-
rebilirlik çağrısının arttığı bir dönemde ger-
çekleşen bu toplantıda Xinjiang Valisi Chen 
Quanguo, siyasi kanun sahasında bundan 

sonra ne yapılması gerektiği konusunda tali-
matlar verdi.

CHEN CHUANGUO, BM TARAFINDAN 
ZULMÜN FAİLİ OLARAK SUÇLANI-
YOR
Çin medyası Xinjiang günlük gazetesine 
göre Chen Chuanguo’nun toplantıda, siyasi 
kanunu uygulayıcı memurlar “kendi kendi-
ni incelemede gizli, soruşturmada katı, ce-
zai işlemlerde tutarlı, hastalığı derinlemesine 
iyileştirme, azı cezalandırıp çoğunluğa ibret 
verme” konuları üzerinde durdu ve memur-
lardan “ÇKP’ye Mutlak Sadakat” talebinde 
bulundu.
Reuters haberine göre Avrupa Birliği’nin 
(AB) Doğu Türkistan’daki Komünist Parti 
üyesi dört Çinli yetkiliye yönelik almış ol-
duğu yaptırım kararı kapsamında Uygurlara 
karşı soykırımın ana faili Chen Chuanguo 
olarak belirlendiği ve kararın 22 Mart’ta açık-
lanacağı ileri sürülüyor.
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APPLE, UYGURLARI ZORLA ÇALIŞTIRAN
ÇİN İLE İLİŞKİLERİNİ KESTİ

              Bloomberg’in haberine göre, 
Apple’ın, ABD tarafından Tem-
muz 2020’de zorla çalıştırma 
uygulamalarına karıştığı gerek-
çesiyle yaptırım listesine alınan 
Çinli Ofilm Group ile sözleşmele-
rini bitirdiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili isminin açıklanmasını isteme-
yen bir kaynak, Apple’ın bu kararı birkaç ay 
önce aldığını belirtirken, ABD’li teknoloji 
şirketinden konuya ilişkin açıklama yapılma-
dı.
Durum, Çinli Ofilm Group firmasının dün, 
ismini paylaşmadığı “Özel Bir Denizaşırı 

Müşterisinin” ürünlerini almayı durdurduğu-
nu açıklamasıyla anlaşıldı.

PAMUK TEDARİKİNİ DE ETKİLEMİŞ-
Tİ
İsveç merkezli giyim firması H&M de Eylül 
2020’de, etnik azınlıkların “Zorunlu Çalıştı-
rılması” nedeniyle Doğu Türkistan’dan pa-
muk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.
Uluslararası denetim, kontrol, belgelendirme, 
uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının 
sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kulla-
nılması gibi konularda hizmet veren Sümer-
ra, Bureau Veritas SA, TUV SUD, RİNA SpA 
ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim 
(WRAP) şirket ve firmaları da Doğu Türkis-
tan’dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.
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 UYGUR TÜRKLERİ 
ZORLA ÇALIŞTIRILI-
YOR
Avustralya Stratejik Poli-
tika Enstitüsünün (ASPI) 
Şubat 2020’de yayımladığı 
raporda da Çin’in 2017-
2019 yıllarında 80 binden 
fazla Uygur Türkünü Çin-
li fabrikalarda çalışmaları 
için zorla gönderdiği orta-
ya konulmuştu. ASPI, İs-
veç şirketi H&M’nin boyalı 
iplik üreticisi Huafu Fashi-
on firması ile olan ilişkileri 
nedeniyle zorunlu iş gücü 
transfer programından ya-
rarlananlardan biri oldu-
ğuna işaret etmişti.

KAMPLARDA, RIZALARI OLMADAN 
TUTULUYORLAR
Çin’de son yıllarda Uygur Türklerinin kim-
lik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslara-
rası kamuoyu tarafından da eleştiriliyor. Pe-
kin’in “Mesleki Eğitim Merkezleri” olarak 
adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise 
“Yeniden Eğitim Kampları” diye tanımladığı 
yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine 
göre en az 1 milyon Doğu Türkistan diaspo-
rasına göre ise 7 milyon Uygur Türkü dönü-
şümlü olarak kendi rızası dışında tutuluyor. 
Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da kaç kamp 
bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna 
ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal 
hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların 
incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, 
Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç 
kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın 
mensubu tarafından kısmen görülmesine izin 
verdi. Çin makamları zorla çalıştırma iddiala-
rını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan 
bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe ince-
leme yapma talebini ise geri çeviriyor.
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2020 ÇİN VERİLERİ, 3 MİLYON İNSANIN
SÜRGÜN EDİLDİĞİNİ DOĞRULUYOR

Çin’in organ yayını Tanrıdağ ha-
berine göre Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang hükümetinin yıllık 
çalışma raporunda geçen yıl “İşçi 
Transferi” adı altında 3.154.700 
kişiyi farklı bölgelere zorla çalıştı-
rılmak üzere gönderildiğini ortaya 
koyuyor.

UYGUR TÜRKLERİ, ÇİN İLLERİNE 
SÜRGÜN EDİLİYOR
Habere göre Çinli yetkililer geçtiğimiz yıl 
itibariyle Doğu Türkistan’ın dört bir ya-
nındaki şehir ve ilçelerden 461.100 kişiyi 
işe yerleştirme bahanesiyle zorunlu çalış-
maya gönderdiği ve 3.154.700'den fazla 

kişiyi ise “Fazla Emek” adı altında kırsal 
alanlara yerleştirdiği öne sürülüyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ın 
güney bölgelerinde yaşayan Uygur nüfu-
sunu azaltmak ve aileleri parçalayarak yok 
etmek gibi kötü niyetine ulaşmak için Çin 
verilerinde bahsedilen milyonlarca insanın 
Çin illerine sürgün edildiğini kaydetti.



7

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
15 - 21 Mart 2021

ÇKP, UYGUR TÜRKÜ ÇOCUKLARA
KOMÜNİZM DÜŞÜNCESİ DAYATIYOR

Çin’in Organ Yayını Tanrıdağ haberine göre 
Çin komünist Partisinin (ÇKP) “Okullara Kı-
zıl Kültürü Tanıtmak” adı altında anaokulu 
çağındaki Uygur çocuklara komünizm fikri-
ni empoze etmek için Doğu Türkistan’da bir 
plan uygulamaya koyduğu bildirildi.

    Habere göre, son günler-
de, Aksu Eyaleti Bay Nahiyesi 
Eğitim Bilimleri ve Teknoloji 
Başkanlığı, çeşitli şekillerde, 
ilçedeki öğrencileri Çin ve Ko-
münist Partisi tarihini öğren-
meye zorladığı ve bunu “Mi-
ras Almak” olarak tanımladığı 
aktarıldı. 

UYGUR ÇOCUKLARINA KOMÜ-
NİZM FİKRİ AŞILANIYOR
Bay Nahiyesi Kar Leylisi Anaokulu ve 
2 Nolu İlköğretim Okulu, ilk saat derste 
kızıl tiyatro ve propaganda filmi gös-
tererek çocuklara komünizm ideolojisi 
aşılamaya çalıştığı belirtiliyor.
Gözlemciler ÇKP yönetiminin Doğu 
Türkistan’da Keyfi tutuklamayla mil-
yonlarca aileyi parçaladığı ayrıca kamp-
larda sistematik tecavüz dahil katliam-
lar yapmanın yanı sıra ebeveynlerinden 
ayrı kalan Uygur çocuklara yönelik asi-
milasyon uygulamalarında sınır tanıma-
dığını kaydetti. 
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ÇİN, TEKLİMAKAN ÇÖLÜ’NÜ DEMİR YOLUYLA
ÇEVRELEMEK İÇİN İNŞAATA BAŞLADI

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’nın 
18 Mart tarihli haberine göre 
dünyanın en büyük ikinci çölü 
olan Teklimakan Çölü Çinli yet-
kililer tarafından demir yolu şir-
ketine ihale edildiği ve dairesel 
bir şekilde tamamen çevreleyen 
büyük ölçekli bir demiryolu in-
şaatına başlandığı, projenin yeni 
teknolojilerle birlikte hızla ilerle-
diği bildirildi.
Bilgilere göre 825 kilometrelik dairesel de-
miryolu projesi Hoten’den başlayıp Çarkalık 
ilçesinde sona erecek ve proje Çin’deki en 
önemli ulusal demiryolu hatlarından biri ola-
rak görülüyor. 

ASIL AMAÇ, İŞÇİ TRANSFERİ VE 
ÇİN’E DOĞAL KAYNAK AKTARMAK
Xinhua’nın bu yıl şubat ayında bildirdiğine 
göre, Teklimakan Çölü Demiryolu Çevre Yo-
lu’nun son bölümü 2022’de trafiğe açılacak 
ve hali hazırda faaliyete geçmiş olan Gol-
mud-Korla Demiryolu, Kaşgar-Hoten Demir-
yoluna bağlanacak. 
Göç analistleri Çin işgal hükümetinin son yıl-
larda Doğu Türkistan’da bir dizi hava limanı 
ve demir yolu inşa ettiğini ve bu ulaşım ağla-
rının normal talebi aştığını vurgulayarak, bu 
rotaların sadece yolcu trafiğine yönelik olma-
dığını, Çin hükümetinin milyonlarca insanı 
Çin dahil farklı bölgelere zorla çalıştırılmak 
üzere yerleştirdiğini ve Doğu Türkistan’da-
ki yeraltı kaynakları daha fazla aktarabilmek 
için bu yolları kullandığını kaydetti.
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