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Doğu Türkistan’daki bir altın 
madeninde yaşanan göçük nedeniyle 
18 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Çin 
medyasında çıkan haberlere göre, 
Kazakistan sınırına 100 kilometre 
mesafede olan İli kazak bölgesi Gulca 
ilçesindeki madende öğlen saatlerinde 
göçük meydana geldi. 

Göçüğün ardından yer altında çalışan 
40 madenciden 22’si çıkarılırken 
18’i mahsur kaldı. Mahsur kalanları 
kurtarma çalışmalarının sürdüğü 
bildirildi. Genellikle Çin rejiminin 
kontrolündeki işletmelerde altyapıları 
eski, güvenlik düzenlemelerinin 
yetersiz olduğundan maden 
kazalarına sık rastlanıyor.

18 İŞÇİ İLE TÜM İLETİŞİM KESİLDİ

Eylül 2021’de Doğu Türkistan’ın 
kuzeybatısında ve Tibet’in 
güneybatısında yer alan Çinghay 
eyaletinde çöken kömür madeninde 
mahsur kalan 19 işçi yaşamını 
yitirmişti. Bu yıl 25 Şubat’ta ise Çin’in 
Guicou eyaletinde çöken maden 
ocağında mahsur kalan Çinliler 
ölmüştü. 

Bilgilere göre Gulca’daki çökmede 
mahsur kalan 18 işçinin kimliği son 
durumu hakkında henüz herhangidir 
bilgi bulunmazken, yer altında mahsur 
kalan işçilerle iletişimin kesildiği 
aktarıldı.
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Çin yönetimi, Uygur Türkü çocukları Çinlileştirilmeye 
devam ediyor. Bağımsız araştırmacılara göre, 500 
binden fazla Uygur Türkü çocuk toplama kamplarında 
tutuluyor.

Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’da devam ettirdiği 
asimilasyon politikası tüm sertliğiyle devam ediyor. 
Dünyanın görmezden geldiği Doğu Türkistan’daki 
soykırımı yaşayan Uygur Türkü küçük çocuklar 
ailelerinden koparılarak zorla alıkonuluyor. Çin 
hükumetinin son yıllarda inşa ettiği kamplarda 
Uygur Türkü çocuklar her türlü taciz ve asimilasyon 
politikalarına maruz kalıyor. Ailesinin izni 
alınmaksızın Çin’in iç bölgelerine götürülen çocuklar 
asimilasyona tabi tutuluyor.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ASİMİLASYON 
KAMPLARI 

Kırım Haber Ajansının bildirdiğine göre İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne göre anne-babalar, 
çocuklarına verilecek eğitimi seçme konusunda 
hak sahibi iken Çin rejimi, Doğu Türkistanlı ailelerin 
bu hakkını gasp ediyor. Çin rejimi “Ülkeye sadakat 
aşılamak” adı altındaki sloganıyla yaklaşık yarım 

milyon Uygur Türkü çocuğu kamplara hapsederek 
onları asimile ediyor. Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) 
ise Çin rejiminin Uygur Türkü çocukları ailelerinden 
ayırarak çocuk toplama kamplarına gönderdiğini 
delillere dayanan bir rapor yayımlayarak duyurdu. 
UAÖ raporunda, Doğu Türkistanlı ailelerin rızası 
olmadan Çin’in söz konusu “çocuk kamplarında” 
tutulan bütün Uygur Türkü çocukların özgürlüğüne 
kavuşturulması için çağrıda bulundu. 

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇOCUK OLMAK

Doğu Türkistan’ın geneline bakılacak olursa 2017 
yılından beri yatılı okullarda eğitim gören çocukların 
sayısında yüzde 76,9 oranında artmış durumda. 
Hükumetin “çocuklara daha iyi eğitim vermek” 
bahanesiyle başlattığı yatılı okulları yaygınlaştırma 
projesiyle, Uygur Türkü öğrencilerin daha hızlı 
asimilasyon edilmesine kapı aralanıyor. Çin rejimi 
söz konusu yatılı okullarla ile ilgili yaptığı açıklamalar 
ise, Doğu Türkistan’daki okullarda çocukların kendi 
ana dillerini konuşmadığı, kültürlerini ve dinlerini 
yaşama hakkının tanımadığını ortaya çıkardı.
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ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ CEZA KAMPLARINDA 
NELER YAŞANIYOR?

Sözde “Çin Halk Cumhuriyeti” rejim hükumetinin 
sistematik baskıları ve asimilasyon politikaları ile 
Doğu Türkistan’da topyekûn bir halk, asimilasyon ve 
soykırıma uğramaktadır. Milli, dini, siyasi ve kültürel 
olarak Doğu Türkistan’da Çinli olmayan tüm Türk 
kökenli milletler bu baskının kurbanı olmaktadır.

Doğu Türkistan’da ağır insan hakları ihlallerinden 
aşmış soykırım derecesine ulaşan, her geçen gün 
dünya kamuoyunun daha çok gündemine gelen küresel 
mesele haline geldi. Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve 
insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, 
ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. 
Öte yandan, Ortaya çıkan Resmi veriler ise, Çin 
Komünist Partisi idaresinin kültürel ve etnik soykırım 
uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 
milyonlarca insanı yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu 
gösteriyor. Fakat Çin hükumeti, toplama kamplarında 
ve ceza kamplarında insanlık dışı şartlarda tutulan 
Uygur Türklerinin durumuna dair tüm verileri dünya 
kamuoyundan gizlemeye ve soykırımı yalanlamaya 
çalışıyor.

 Günümüzde şu an bile Doğu Türkistan’da Uygur ve 
diğer Türk halklarından milyonlarca kişi suçsuz yere 
toplama kamplarında tutuluyor. Bu baskı tüm şiddetiyle 
devam ederken, tanıkların ifadelerine göre tutuklulara 
işkence ediliyor. Sağlıksız şartlarda ellerinde kelepçe, 
ayaklarında zincirle yaşıyor. Kampta tutulanlara ne 
olduğu belirsiz ilaçlar ve iğneler veriliyor. Tırnak çekme, 
kamçı, elektrik verme gibi işkencelere maruz kalıyor. 

Kadınlar toplu tecavüze uğruyor.

Milyonlarca genç Doğu Türkistan’daki çalışma 
kamplarında veya Çin’deki fabrikalarda zorunlu köle 
işçi olarak çalıştırılıyor. Birçoğu toplama ve çalışma 
kamplarına gönderildikten sonra geride kalanlar da 
siyasi propaganda ezberlemeye, kamu hizmeti adıyla 
ücretsiz çalışmaya zorlanıyor. Kadınlar kısırlaştırılıyor, 
hamilelere zorla kürtaj yaptırılıyor. Genç kadınlar 
Çinlilerle evliliğe mecbur ediliyor. Ailelerinden koparılan 
yaklaşık 800 bin Uygur Türkü çocuk, “melekler yuvası 
” denilen çocuk toplama kamplarında asimile ediliyor. 
Çince konuşmaya Çince yaşamaya, tıpkı bir Çinliymiş 
gibi davranan, yaşam felsefesi, ideolojisi, hayata bakışı 
tamamen Uygurlardan kopuk komünist bireyler olması 
için yetiştiriliyor.

Milli ve dini kültür mirasları, Uygur tarihi ve kültürü, 
Türk- İslam mimarileri, tarihi şahsiyetlerin türbeleri yok 
ediliyor. İnanç özgürlüğü hiçe sayılıyor. 16 bin Cami 
yıkıldı. Kur’an-i kerim başta olmak üzere Uygurca 
yazılmış sayısızca eresi kitapları yakıp yok etti. 
Namaz kılmak, oruç tutmak kampa alınma nedeni 
olarak gösteriliyor. Türkiye başta olmak üzere yurtdışı 
ülkelerinde okumuş, seyahat etmiş olmak ya da sadece 
bunları yapan birinin akrabası olmak bile toplama 
kampına alınma veya hapse atılma nedeni sayılıyor.

“Kardeş aile” projesi adı altında her Türk aileyle 
ilgilenecek Çinli memur atandı. Sözde “kardeşler” aile 
mahremiyetini çiğneyerek Uygurların evlerinde 10 
günlerce konaklıyor, aile üyelerinin rejime bağlığını 
denetliyor.
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2022 yıl içerisinde Doğu Türkistan’dan demiryolu ile 
Çin’e kaçırılan doğal kaynak miktarının 201,7 milyon 
tondan aştığı bildirildi.

Çin rejimi, sözde “Bir Kuşak Bir Yol” ticari planı 
kapsamında Orta Doğu ve Avrupaya açılan stratejik 
öneme sahip Doğu Türkistan’da çok sayıda 
havayolu, demiryolu ve karayolu inşa ederek çeşitli 
doğal zenginlikleri talan ediyor.

Çin propaganda ajansı sözde Xinjiang gazetesinin 
25 Aralık tarihli haberine göre, Çin Demiryolu 
şirketi Xinjiang şübesi, yıl başından bu yana Doğu 
Türkistan’dan demiryolu ile Çin’e kaçırılan doğal 
kaynak miktarını 201,7 milyon ton olarak açıkladı. 
Ancak Gözlemciler Doğu Türkistan’dan sömürülen 
kaynaklara ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin 
güvenilmez olduğunu, yağmalanan kaynakların 
açıklanan miktarın kat kat üstünde olduğunu söyledi. 

YILLIK BAZDA 100 MİLYON TON ARTIRILDI

Bilgilere göre Çin Demiryolu şirketi Xinjiang 
şübesinin Doğu Türkistan’daki yıllık taşıma hacminin 
2018 yılında ilk kez 100 milyon tonu aştığı, o 
gündür şirketin taşıma hacminin her yıl 100 milyon 
ton bazında artırıldığı bildirildi. İşgalci Çin rejiminin 
2022 yılı itibariyle, Doğu Türkistan’dan sömürülen 
kaynakların Çin’e sevkiyatını 200 milyon tonun 
üzerine çıkardığı iddia ediliyor. 

İŞGALLE BİRLİKTE 73 YILDIR TALAN EDİYOR

Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından 
zengindir ve Çin, Doğu Türkistan’ı işgal ettiğinden 
beri Doğu Türkistan’ın farklı kaynaklarını çeşitli 
isimler altında yağmalıyor ve Çin’e kaçırıyor.

Çin’de yakın zamanda ortaya çıkan enerji 
krizinin ardından Doğu Türkistan’dan Çin illerine 
enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu 
Türkistan’daki kömür rezervleri, Çin’in toplam kömür 
rezervlerinin %37’sini oluşturmaktadır. Petrol ve 
gaz rezervlerinin de Çin’in toplam rezervlerinin 
%25’ini oluşturduğu bilinirken, bunlardan hariç Doğu 
Türkistan’da rüzgar ve güneş enerjisi teknolojisi 
kullanım alanında da ön planda.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TABİİ KAYNAKLAR

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 
yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan’dan petrol 
ve Gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve 
kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, 
artı Çin’in %40 enerji talebini karşılayan bölgede, 
üstün kalite Pamuklarıyla dünyanın 5/1, Çin’in %80 
ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride 
bırakarak, köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim, 
gelinen noktadaysa Küresel çapta boykot ve çeşitli 
yaptırımlarla ile karşı karşıya.
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Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 27 
aralık 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang Disiplin ve Teftiş Kurulu, merkezi 
hükümetin sekiz düzenlemesinin ruhuna aykırı 
davranma gerekçesiyle Komünist parti kuklası iki 
Uygur yetkiliyi cezalandırdıklarını açıkladı.

Hotan İli Konut ve Kentsel Gelişim Bürosu parti 
komitesi eski sekreter yardımcısı ve eski daire 
başkanı kukla yetkili Turdimemet Rozi’nin “rüşvet 
almak, Kamu aracını kişisel amaçlar için kullanmak 
gibi klişeleşen suçlardan cezalandırıldığı bildirildi.

Kukla yetkili Rozi, 2013’ten 2022’ye kadar yönetim 
ve hizmet sürecinde hediyelik eşya ve hediye 
para aldığı, alınan rüşvetin toplam miktarı 462.600 
yuan kadar olduğu, hakkında açılan soruşturma 
ve kovuşturma dava dosyalarının savcılığa sevk 
edildiği, nihayi karara göre görevden atılmanın 
yanı sıra, Çin Komünist Partisinden ihraç ve hapis 
cezasına çarptırılacağı öğrenildi.

DÜĞÜNDE VERİLEN HEDİYELER RÜŞVET SAYILDI

Cezalandırılan bir diğer Uygur yetkili ise Kaşgar 
vilayetine bağlı Yeken şehri Halk Kongresi Daimi 
üyesi parti komitesi eski sekreter yardımcısı ve 
eski müdür Muhtar Hasan, aynı düzenlemelere 
aykırı olarak “rüşvet alma, düğün hediyesi alma” 
gibi uyduruk sebepten dolayı soruşturmaya alındığı 

ifade ediliyor.

Muhtar Hasan’ın 2019’dan 2021’e kadar yönetim 
süresi boyunca birçok kez  hediyelik eşya ve para 
aldığı, rüşvetin toplam miktarının 120.800 yuan 
olduğu, Nisan 2021’de oğlunun düğün resepsiyonu 
sırasında elinde çalışan on personelden 30.000 
yuan kadar hediyelik para aldığı bildirildi.

Kukla yetkili Hasan’ın görevden ve komünist partiden 
atıldığı öne sürülürken hakkında açılan soruşturma 
ve kovuşturma dava dosyalarının savcılığa sevk 
edildiği aktarıldı.

HERŞEY ÇİNLİ OLMADIĞI İÇİN

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı tamamen 
Çinlileştirme hedefine ulaşmak için milyonlarca 
insanı çeşitli bahanelerle toplama kamplarına ve 
hapishanelere hapsederek sistematik bir şekilde 
soykırım yaptığını, bu süreçte Çin rejimine bağlı Uygur 
yetkililerin bile eksik kalmadığını, etnik unsurların 
topyekûn fişlenmesinden ötürü Milli kadrolara 
acımasız davranıldığını, “iki yüzlülük, “rüşvet”, 
“görevini kötüye kullanma” gibi Komünist Partisi 
içinde olağan durumu gerekçe göstermekle aslında 
Uygurları temizleme operasyonu gerçekleştirdiğini 
değerlendirdi.
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Çin Deprem gözlem evi internet 
sitesine göre 28 Aralık günü yerel 
saat 11:16’da Aksu Eyaleti, Onsu 
İlçesinde 5.7 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldi. Ayrıca Aksu 
Eyaletine bağlı Şayar İlçesinde de 
3.6 büyüklüğünde deprem yaşandığı 
bildirildi. 

BU KEZ DAĞLIK ARAZİLER SALLANDI

Onsu’da Merkez üssü derinliği 100 
kilometre ve enlemi 41,82 derece 
kuzey, boylamı 79,58 derece doğu, 
5.7 büyüklüğünde deprem yaşandığı, 
ancak Çin medyası deprem ile ilgili 
herhangi bir yaralanma veya mali 
kayıp bildirmediği aktarıldı.

ONSUDA DURUM AĞIR OLABİLİR

Aynı gün yerel saatle 19:19 sularında 
Aksu-Şayar’da da 3.6 büyüklüğünde 
bir deprem yaşandığı, enlemi 40.16 
derece kuzey, boylamı 83.12 derece 
doğu,  Depremin ağırlıklı olarak 
dağlık bölgelerde meydana geldiği 
ve 5 kilometre içindeki merkez 
üssünün ortalama yüksekliği deniz 
seviyesinden yaklaşık 985 metre 
yüksek olduğu ifade ediliyor.

Bilgilere göre Onsu’da yaşanan 
deprem şiddetli geçerken Çin medyası 
olay hakkında hala bir yaralanma veya 
mali kayıp bildirmedi.
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AKTU VE KARGALIKTA DA DEPREM 
YAŞANMIŞTI 

Öte yandan 26 Aralık’ta Doğu 
Türkistan’ın Kızılsu Kırgız 
Bölgesi’ne bağlı Aktu İlçesi’nde 3,1 
büyüklüğünde deprem meydana 
geldi.

27 Aralık yerel saatle 18:28’de 
Kaşgar’a bağlı Kargalık ilçesinde 3 
büyüklüğünde bir deprem meydana 
geldi. 

SON BEŞYILDA 213 DEFA SALLANDI

Çin Deprem Ağı’na göre son beş 
yılda merkez üssünün 200 kilometre 
yakınında 3 veya üzeri büyüklükte 
toplam 216 deprem yaşandı. En 

büyük deprem bu yıl 16 ocak’ta 
Doğu Türkistan’ın Aksu iline bağlı 
Kuçar ilçesinde 5.6 büyüklüğünde 
meydana gelmişti.

HALK 4 AYDIR EVLERİNE KAPALI

Açık kaynaklardan elde edilen ve kısa 
süre önce yaşanan deprem anına 
ait, avizelerin şiddetle sallandığı, 
depremin yerleşim bölgesine yakın 
olması nedeniyle yaklaşık 4 aydır 
evlerine kapatılan halkın, kapı 
dışarıdan mühürlü olmasından dolayı 
yaşanabilecek tehlikeden korunma 
imkanı olmadığından paniklediği 
görüntü kayıtları ortaya çıkmıştı.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Parti Komitesi 
sekreteri Ma Xingrui, 28 Aralık’ta Urumçi’de yaptığı 
toplantıda Doğu Türkistan’ın önemli bir tahıl üssü 
haline getirileceğini söyledi.

Toplantıda soykırımcı Xi Jinping’in Doğu Türkistan 
üzerindeki planlarını aktaran Ma Xingrui, kırsal 
alanları ve tarımı geliştirmenin ve kırsalda 
yaşayanların gelirini artırmanın önemli olduğunu 
vurgularken, tarımsal üretimi güçlendireceğini ve 
Doğu Türkistan’ı Çin’in tahıl, yağ, pamuk ve meyve 
üssü haline getireceğini dile getirdi. 

PLAN İKİ AŞAMALI İLERLİYOR

Ma Xingrui’nin Doğu Türkistan’ı Çin için önemli bir 
gıda üssü yapma planının perde arkasında Doğu 
Türkistan halkı üzerindeki sistematik soykırım 
kapsamında yürütülen iki aşamalı zulüm politikası 
göze çarpıyor.

Son yıllarda Çin’in Doğu Türkistan’da “ucuz iş gücü” 
yalanıyla köle işçi çalıştırma siyaseti, endüstriyel 
alanlara yapılan büyük yatırım ve kalkınmaya ağırlık 
vermesi ilk olarak öne çıkıyor. Doğu Türkistan’daki 
tahıl üretiminde ana güç haline gelen Uygurlar, 
fiziki çalıştırmak suratıyla geleneksel yollarla ekim 
yaptırılıyor. Pamuk tarlalarında çocuk işçilerin dahi 

zorla çalıştırıldığı biliniyor.

Bir diğer aşamada ise “Toprak Reformu” adı altında 
çiftçilerin topraklarını ellerinden alan kooperatif 
sistemleri olup, tarım arazilerini kaybeden köylüler, 
yüne Çin eyaletlerine ve diğer bölgelere zorunlu 
çalıştırılmak üzere sürgüne gönderilmekte olduğu 
dikkat çekiyor.

UYGURLARI KÖLELEŞTİRİYOR

Gözlemciler, son yıllarda Doğu Türkistan’da 
kadın ve erkek, çok ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin 
İnsanların keyfi gözaltına alındığını, 8 milyonu 
aşkın insanın dönüşümlü olarak Toplama 
Kamplarında zorla alıkonulması sonucu birçok 
ailenin param parça olduğunu, rejim hükümetinin 
Uygur gençleri  “istihdam” yalanıyla Çin eyaletlerine 
ve diğer bölgelere gönderdiğini, 2 milyon 
çocuğun Çinlileştirme kamplarında tutulduğunu, 
çocuklarından ve kocalarından ayrı yaşamaya 
zorlanan kadınların yerleşimci Çinlilere devlet eliyle 
peşkeş çekildiğini, çiftçilerden aldıkları toprakları yine 
Çinli yerleşimcilere “ihale” diyerek bölüştürdüğünü 
kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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27 Aralık’ta Çin Göçmenlik Bürosu, göç yönetimine 

yönelik politikaları ve önlemleri hakkında bildiri 

yayımladı. Bildiride 8 Ocak 2023 tarihinden itibaren 

Salgın önlemlerinin ülke çağında kaldırılacağı 

açıklandı.

29 Aralık’ta Çin Halk Ağı’na göre, son 3 yıldır katı 

bir biçimde sürdürülen salgın önlemleri kapsamında, 

yasaklanan yurt dışı seyahatlerinde Çin vatandaşları 

için umuma mahsus pasaport başvurularının kabul 

ve onayının eski haline getirileceği ve vatandaşların 

turizm veya Ticari amaçlarla Hong Kong ve yurt 

dışına gitme işlemlerinin alınacağını duyurdu. 

Göç Bürosu ayrıca kademeli olarak kara yolu 

taşımacılığı ve gümrük işlemlerinin de devam 

edeceğini, sınır noktalarından yolcu giriş çıkışların 

yeniden başlatılacağı, Hong Kong ve Makao limanına 

bitişik sınır kontrol otobanı restore edildiği ve hizmete 

açılacağını bildirdi.

ÇİN’DEN GELENLERİN YARISI VİRÜS ÇIKTI

Çin’de enfeksiyon almış başını giderken, vaka 

sayıları 250 milyon, ölümlerin hat safhaya ulaştığı 

bir vaziyette, pasaportu kapan milyonlarca Çinli’nin 

Çin’i terk etmek için teyakkuzda bekliyor. Nitekim 

hızla yayılan Çin virüsü endişesiyle birçok ülke, 

Çin’den gelenlere karşı virüs testi ve diğer tedbirler 

uygulamaya başlarken, İtalya’da Çin’den gelen 

yolcuların yarısından fazlası, Çin virüsü çıktığı basına 

yansıdı.

DOĞU TÜRKİSTANLILAR İTİBAR ETMEYECEKTİR

Öte yandan zorunlu tecrit uygulamalarının resmi 

olarak kaldırılmadığı Doğu Türkistan’da Çin’in bahse 

konu siyasetinin uygulanmayacağı tahmin ediliyor. 

Neticede her ne kadar bütün Çin medyasında pasaport 

serbestiyeti teşvik ediliyor olsa da, Uygur Türklerinin 

daha önce pasaport aldıkları için toplama kamplarına 

atılanların serbest bırakılmasını beklerken yapılan bu 

propagandalara itibar etmeyeceği düşünülüyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber


