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Doğu Türkistan’da ailelerinden zorla koparılan ve “yatılı 
anaokulu” adı altında Çinlileştirme kamplarında tutularak 
beyinleri yıkanan Uygur çocuklar, Bölgedeki vahim 
durumu gözler önüne seriyor.

İşgalci Çin hükümetinin, Doğu Türkistan genelinde 
tüm okullardan Uygur Türkçesini yasakladığı biliniyor. 
Yerleşik halkın gündelik yaşamlarında da sözde devlet 
dili Mandarin Çincesi kullanmaları talep ediliyor. Nitekim 
%99 Müslüman olan halkın çocuklarını dinde eğitme, 
milli kültür medeniyeti, gelenek göreneklerine göre 
yetiştirmesini yasaklarken, Çinlileştirme kamplarına 
alınarak aile terbiyesinden koparılıyor ve inandığı tüm 
değerlerinden vazgeçmeye, tıpkı bir Çinliymiş gibi 
büyümesini sağlıyor.

DELİLLER TAM AKSİNİ SÖYLÜYOR

Daha önce veya yakın tarihlerde, Çin kaynaklı sosyal 
paylaşım sitelerinde dolaşıma giren video görüntülerinde 
konuşan Uygur Öğrenciler, Bölgedeki vahim durumu 
gözler önüne seriyor Çinli öğretmenin Uygur 
öğrencilere en büyük kaygılarının ne olduğunu sorduğu 
videoda, çocuklar babaları ve diğer akrabalarıyla 
kavuşamadıklarını dile getirdi.

Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı soykırım politikaları 
kapsamında, yüzbinlerce Uygur Türkünün suçsuz yere 
hapiste tutulduğu, milyonlarcasının ailelerinden uzaktaki 
çalışma kamplarında zorla çalıştırıldığı, çocukların 
ebeveynlerinden koparıldığı biliniyor.

Yakında Çin’in sosyal medya platformlarında paylaşılan 
bir video, ebeveynleriyle kavuşamayan ilkokul 
öğrencilerinin kaygılarını ortaya koyuyor.

“BABAM NEDEN ‘EĞİTİM’ ALMAYA GİTTİ?”

Videoda, Çinli öğretmen Uygur öğrencilere “En büyük 
kaygın nedir?” sorusunu yöneltirken, çocuklar, “Babam 
ne zaman geri dönecek?”, “Amcam ne zaman geri 
dönecek?”, “Abim beni özlüyor.”, “Babam neden ‘eğitim’ 
almaya gitti?”, “Babam neden öldü?” gibi yanıtlar veriyor.

Çocukların yanıtlarından, onların babaları, amcaları 
ve ağabeylerinin “mesleki eğitim merkezleri” adındaki 
toplama kamplarına, çalışma kamplarına götürüldüğü 
anlaşılıyor. “Babam neden öldü?” sorusundan ise 
babanın belki işkence sonucu ölmüş olabileceği tahmin 
edilebiliyor.

Çin verileri, rejim hükümetinin 2020 yılında yatılı 
anaokulları tarzındaki Çinlileştirme kamplarının 
inşası için 1,2 milyar dolar harcadığı ve sadece Nisan 
2020’de Kaşgar’ın Kargalık İlçesindeki 4 Nolu sözde 
“yatılı anaokuluna” 2.000’den fazla masum çocuk 
Çinlileştirilmek üzere getirildiğini gösteriyor.  Ayrıca Doğu 
Türkistan’daki Toplama kamplarının hızla çoğalmasıyla 
birlikte, sözde “yatılı anaokulu” adı verilen Çinlileştirme 
kamplarının muazzam bir şekilde genişlemekte olduğu 
gözlemlenmişti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken,  BM İnsan Hakları 
Konseyi 52. Oturumunda yaptığı konuşmada Çin’in 
Doğu Türkistan’da Uygurlar başta Kazak, Kırgız, Özbek 
gibi Müslüman etnik gruplara karşı soykırım uygulamaya 
devam ettiğini dile getirdi.

Amerika’nın Sesi VOA’nın bildirdiğine göre,  “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi”nin Birleşmiş Milletler’de 
kabulünün 75. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen 
BM İnsan Hakları Konseyi 52. Oturumunda, ABD Dışişleri 
Bakanı Anthony Blinken video konferans yöntemiyle bir 
konuşma yaptı.

Blinken Konuşmasında, Çin’in Doğu Türkistan’da 
Uygurlar ve diğer etnik gruplara karşı soykırım yapmaya 
ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini, İnsan haklarını 
korumanın BM üyesi her devletin sorumluluğu olduğuna 
vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 
geçen yıl ağustosun sonunda Doğu Türkistan’la ilgili 
yayınladığı rapora atıfta bulunarak, Çin’in Doğu Türkistan 
halkına karşı keyfi tutuklama, temel hak ve hürriyetinden 
yoksun bırakma, fiziki, siyasi işkence ve cinsel şiddet 
eylemlerinin güvenilir kaynaklarla delillendiğini ve 
ülkelerin Çin’in insanlık suçunu incelemeyi artırması için 
konseyde daha fazla önlem alma çağrısında bulundu.

BM RAPORUNDA NE TAVSİYELER YER ALIYOR

BM insan hakları yüksek komiserliği tarafından geçen yıl 
31 ağustosta yayımlanan 48 sayfalık raporda yapılması 

gerekenler hakkında tavsiyede bulunarak, Uygurlara ve 
diğer Türk halklarına yapılan muameleyi bağımsız olarak 
incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurmayı 
amaçlayan Özel veya Acil oturum düzenleyip, tartışmada 
konuyu ele almalı.

BM Özel Prosedürleri, raporda sunulan kanıtları göz 
önünde bulundurmak ve BM ve uluslararası topluma 
tavsiyelerle cevap vermek üzere, BM Soykırımı Önleme 
Ofisi, Uygurları ve diğer Türk halklarını hedef alan, 
soykırım ve insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere, 
vahşetin riskleri hakkında derhal bir değerlendirme 
yapmalı ve ilgili failleri uyarmalı,  bir caydırı güç 
oluşturmalı.

Raporaa, Uluslararası Ticaret Örgütünün (ILO) Uzmanlar 
Komitesi yıllık raporunda belirtilen zorla çalıştırmaya 
dair ek kanıtlar eklenmeli, İLO’e üye ülkeler Çin’e karşı 
sorumluluklarını yerine getirerek şikayette bulunulmalı.

Ayrıca Çin hükümetiyle soykırım ortaklığı bulunan 
kuruluşlarla, özellikle yüksek teknoloji gözetim ve devlet 
tarafından uygulanan zorla çalıştırma sistemleriyle tüm 
bağlarını derhal kesmeli.  

BM’ye bağlı ülke Hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar, 
22 mülteci hakları ve düzinelerce insan hakları gurupları, 
50’i aşkın Doğu Türkistan kuruluşlarıyla yakın zamanda 
ortak işbirliği kurarak Uygurları ve diğer Türk halklarını 
korumak için acil adımlar atmalı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin Komünist Partisi ÇKP 14. “Ulusal Halk 
Kongresi”, 1. Oturumunda çalışmalarından 
rapor veren Çin Başbakanı Li Keqiang, “Dini 
Çince sosyalizme uyarlama” stratejisine atıfta 
bulunarak kararlılık vurgusu yaptı.

Çin Halık Ağı’nın bildirdiğine göre 5 Mart 2023 
tarihinde başlayan 14. “Ulusal Halk Kongresi”, 
13 Mart 2023 tarihine kadar devam ederken, 
Doğu Türkistan’dan Kongreye katılacak sözde 
vekiller, 3 Mart’ta Pekin’e geldiği bildirildi.

5 Mart’ta konuşan Çin başbakanı Li Keqiang, 
“Partinin temel dini çalışma prensiplerine 
sıkı sıkıya bağlı kalarak, dini Çinlileştirme 
ilkesinde kararlılıkla devam etmeli ve “14. 
beş yıllık plan” döneminde de dinin sosyalist 
topluma uyarlanması seferberliğinde halkı 
aktif ve doğru yönlendirmeliyiz.” İfadelerine 
yer verdi.

İSLAM DİNİNE TOPYEKÜN SAVAŞ AÇTI

Çin rejimi önceki “13. beş yıllık plan” 
döneminde, Doğu Türkistan’ın işgalinden bu 
yana görülmüş en şiddetli zulüm politikasını 
uyguladı. Bu süre zarfı içerisinde milyonlarca 
Doğu Türkistanlıyı hapishane ve Toplama 

kamplarına hapsetmenin yanı sıra islam 
dinine topyekün savaş açarak, sözde 
“İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama” 
ve sözde “Xinjiang’ı (Çin) kültür yoluyla 
besleme” adı altında Doğu Türkistan halkının 
Çinlileştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm 
politikaları izledi. Bunun sonucu olarak, 8 bini 
tahrip edilmek üzere 16.000’den fazla cami 
yok edildi veya amacı dışında turizm için 
kullanıldı. 2016’dan beri sayısız Din adamı, 
Bilim Adamı, Akademisyen, Sanatçı, Yazar ve 
zanaatkarlar hapsedildi veya ağır işkenceyle 
cezaevinde şehit edildi.

Gözlemciler rejim yönetiminin İslam’ın sözde 
Çinlileşmesi, Çin bilincinin pekişmesi gibi 
safsatalarla Doğu Türkistan’daki etnik ve 
kültürel soykırım politikasını yoğunlaştırdığını, 
aynı zamanda çeşitli yollarla uluslararası 
toplumun gözünü boyamaya çalıştığını, 
bahse konu toplantıda “İslam’ı Çinlileştirmeye 
devam etme” konusunda ısrar ederek 
soykırımcı politikasını uygulamaya devam 
edeceğinin sinyallerini verdiğini kaydetti

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Sivil Toplum Kuruluşları, Çin’in Doğu 
Türkistanlı kadınlara yönelik işlediği zulümleri 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul 
Fatihte, basın açıklama toplantısıyla protesto 
etti.
Çin, 74 yıllık işgal sürecinde Doğu Türkistan’da 
insanlık dışı soykırım suçu işliyor. Bugüne 
kadar Çin yönetimlerince Doğu Türkistan’da 
Toplama kampları, zorla çalıştırma dahil yüz 
binlerce insan köleleştirildi. yüz binlercesi ise 
çeşitli kimyasal deneylere ağır işkencelere 
maruz kalarak şehit edilirken, çok sayıda 
insan ise sakat bırakıldı.
Her şey tüm dünyanın gözleri önünde cereyan 
ediyor olsa da, uluslararası kurumlarca Çin 
yönetimini durduracak adımlar atılmış değil. 
Bu sebeple Doğu Türkistan’daki zulümler 
aralıksız bir şekilde devam ede dursun, Çin ise 
sahte propaganda yoluyla “soykırım” suçunu 
kamuoyundan gizleme çabası sarf ediyor.
DOĞU TÜRKİSTANLI KADINLARIN SESİNE 
KULAK VERİN

8 Mart Kadınlar Günü dolaysıyla İHH Kadın 
konlaarı, Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği, Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve 

Aile Derneği ve Uluslararası Mülteci Hakları 
Derneği ve diğer kardeş kuruluşlar olarak, Çin 
yönetiminin Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik 
işlediği zulümleri dünyaya duyurmak amacıyla 
Fatih’te bulunan bir Hotel’de basın açıklama 
toplantısı düzenlendi.
Toplantıda açılış konuşmasını İHH Kadın 
Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı yaptı. 
Sırp işgali sırasında Bosna’da ve iç savaş 
sürecinde Suriye’de kadınlara yapılan 
tecavüz ve işkencelerin Doğu Türkistan’da 
da yaşandığının altını çizen Taşçı, sözlerine 
şöyle devam etti: “Doğu Türkistan’da 1949’dan 
bu yana Çin işgali devam ediyor. Doğu 
Türkistanlılar korkunç zulümlere maruz kalıyor. 
‘Mavi Gözyaşı’ sloganıyla düzenlediğimiz 
basın toplantımızla tüm dünyaya sesleniyoruz. 
Toplama kamplarında kadınlar, çocuklar ve tüm 
Doğu Türkistanlılar işkencelere maruz kalıyor. 
Çinlileştirme ve asimilasyon politikaları çok 
yoğun bir şekilde sürüyor. Doğu Türkistan’ın 
dışındaki Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz 
memleketlerindeki aileleriyle hiçbir şekilde 
irtibata geçemiyor. Ailesinden kim öldürüldü, 
kim yaşıyor, kim hapiste bu konuda dahi hiçbir 
bilgiye sahip değiller.”
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“ZULME RIZA GÖSTERMEK, ONA ORTAK 
OLMAKTIR”

Taşçı’nın ardından Uluslararası Mülteci 
Hakları Derneği Hukuki Destek Koordinatörü 
Av. Zeynep Ertekin söz aldı. Doğu 
Türkistan’daki 1300’den fazla toplama 
kampında 1 ile 3 milyon arasında insanın 
tutulduğunu hatırlatan Ertekin, “Soykırım 

suçunun çok açık bir örneği yaşanıyor. Yapılan 
insan hakları ihlalleri dünya kamuoyunda 
bilinmesine rağmen sessiz kalınıyor. Çin, 
uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. Doğu 
Türkistan’daki zulümlerin durması için tüm 
uluslarararası kuruluşları, Uluslararası Yargı 
Mahkemesi’ni göreve davet ediyoruz. Zulme 
sessiz kalmak ve rıza göstermek ona ortak 
olmaktır” dedi.
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ZULÜM 74 YILDIR SÜRÜYOR

Konuşmaların ardından, Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği Kadın Kolları Başkanı Münevver Özuygur 
tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, kadın 
hakları ihlallerinin en yaygın olduğu dönemlerden birinin 
yaşandığı belirtilerek, “Kadınlar, özelikle Suriye, Yemen, 
Libya, Filistin, Mısır, Afganistan, Keşmir ve Myanmar 
gibi birçok ülkede işgalin, göçün, savaşın, çatışmanın 
ve bunların beraberinde sistematik hak ihlallerinin 
korkunç sorunlarıyla boğuşmaktadır. Doğu Türkistanlı 
kadınlar da, Çin’in işgal sürecinin başlamasıyla birlikte 
tam 74 yıldır sistematik bir şekilde büyük hak ihlalleri 
yaşamaktadır. Burada çok acı bir gerçek daha var ki o da 
ne kadar acı çekerlerse çeksinler, ne kadar zulme maruz 
kalırlarsa kalsınlar seslerini duyurmaya hiçbir şekilde 
imkan bulamadılar. Süresiz bir şekilde açık ve kapalı 
hapishanelerde yaşıyorlar” denildi.

“KADIN HAKLARI ÖRGÜTLERİ YAŞANAN İNSAN 
HAKLARI İHLALLERİNE SESSİZ”

Kadınlara yönelik yapılan hak ihlallerine uluslararası kadın 
hakları örgütlerinin sessiz kaldığı belirtilen açıklamada, 
“Kadın hakları savunucusu sistemler tarafından kadın 
haklarına yönelik suçlar diye tanınan fiziksel şiddet, cinsel 
şiddet, sözlü şiddet, duygusal şiddet, psikolojik şiddet ve 

ekonomik şiddetin her türlüsü Doğu Türkistanlı kadınlara 
uygulanmaktadır. Eşlerinden, ana-babalarından ve 
çocuklarından ayrı konulmak, yakınlarının ölü mü diri 
mi olduğunu bilmeden yaşamaya mahkum bırakılmak, 
Doğu Türkistanlı on binlerce kadının yaşadığı büyük 
travmalardan bazıları” ifadeleri kullanıldı.

TEHDİT, ŞANTAJ, TECAVÜZ…

Açıklamanın son bölümünde Çin yönetimi tarafından 
Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik uygulanan zulümler şu 
şekilde sıralandı:

-“İnanca ve kültüre dair uygulamaların tamamen 
yasaklanması, dini anlam ifade eden isimlerin 
değiştirilmesi, giyim tarzına müdahale, Müslüman 
olunduğunu ifade etme özgürlüğün yasaklanması,

-İş gücü adı altında evlenme yaşında olan genç kızları 
Çin’in uzak iç bölgelerine tehdit ve şantaj yoluyla 
taşımaları ve buralarda zorunlu çalıştırma ve genelevlere 
satılma durumlarının yaşanması,

-Evlenme yaşı ve hamile kalma sürecinin devlet tarafından 
kontrol altına alınarak, istenilen yaş ve zamanda hamile 
kalınmasının sağlanmaya çalışılması. Hamile kalmanın 
yasaklandığı süreçte hamile kalanların cezalandırılması. 
Zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma uygulaması,
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ÇOCUKLAR ÇİNLİLEŞTİRİLMEK İÇİN YUVALARA 
GÖTÜRÜLÜYOR

-Haksız ve keyfi tutuklama, hapsedilme, hapise 
atıldıktan sonra ortada kalan çocukların  kadın ya da 
erkek tarafının akrabalarına verilmesini yasaklayarak, 
çocukların Çinlileştirmek amacıyla kurulan yuvalara 
götürülmesi,

-Kamplara götürülen ve hapislere atılan kadınlara 
cezaevlerinde dayak, elektrik vererek işkence, çıplak 
tutma, toplu tecavüz yapma ve tecavüzü yakınlarına 
izletme, cisimle cinsel organlara saldırı, hücre hapsi, 
su içerisinde hapsetme, aşırı kalabalık yerlerde tutma, 
vücutta sigara söndürme, bilinmeyen ilaçlar içirilme, 
organ ticareti için organ çıkarma, kısırlaştırma, 
zorunlu kürtaj, Çin Komünist Partisi marşı okutma ve 
ezberler yaptırma gibi korkunç işkence uygulamaları 
yapılması,

-Hiçbir sebep göstermeksizin kamplarda zorla tutma 
ve sistematik asimilasyon uygulanması,

-Asimile politikasının bir icrası olarak Müslüman 
kadınların kimliğini hiçe sayıp Çinlilerle tehdit ve 
şantajlarla zorla evlendirilmesi,

ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN KOPARILIYOR

-Çin Yönetiminin “Aile Olmak” Projesi adı altında evin 
içine Çinli erkeği zorla sokarak kadının Çinli erkekle 
aynı odada aynı yatakta kalmaya zorlanması. Kadın 
ya da ailenin öbür fertleri tarafından herhangi birinin 

hoşnutsuzluğunun ifadesini bile devlet yasalarına 
karşı gelme suçu sayarak hapise atılması,

-Anne babası hapse atılan ya da kamplarda tutulan 
çocukların kardeşlerinden koparılması,

-Sağlıksız koşullarda ve zor şartlar altında kadınların 
angarya sisteminde çalıştırılması ve hak arayışlarının 
engellenmesi…”

ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUKLARINI 
YERİNE GETİRMELİ

Açıklamanın son bölümünde ise, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki insan hakları ihlallerinin uluslararası 
hukuka göre soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar 
kategorisinde olduğu belirtildi. Açıklama şu cümlelerle 
sona erdi: “BM ve BM üyesi tüm devletler Çin’in 
yapmış olduğu bu suçları durdurmakla baştanbaşa 
sorumludur. Tüm kadınları, Doğu Türkistanlı 
kadınlara ses olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz. 
Çin’in işlediği bu soykırım suçları ve insanlığa karşı 
suçlardan dolayı yargılama başlatılmasını ve Çinli 
yetkililerden sorumluluğu olanların yargılanması ve 
cezalandırılması için uluslararası toplumun üzerine 
düşen sorumluluklarını yerine getirmesini talep 
ediyoruz. İslam ülkeleri Doğu Türkistan’ın sesine 
ses olmalıdır. Ellerindeki imkân ve güçleri ile bu 
zulmün durdurulması için Çin’ e etkili yaptırımlar 
uygulamalarını talep ediyoruz.”

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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5 ile 13 Mart arası gerçekleşecek olan Çin Komünist Partisi ÇKP 
14. “Ulusal Halk Kongresi”, 1. Oturumunda sunulan yıllık hizmet 
raporuna göre, Doğu Türkistan›daki enerji ve maden kaynaklarının 
geliştirilmesinin güçlendirilmesi gereğine vurgu yaparken, bu yıl 
bölge kaynaklarının daha fazla yağmalaması odak nokta edildi.

Çin Halk Ağı sitesinde 7 Mart yer alan habere göre ÇKP 14. “Ulusal 
Halk Kongresi” ‘inde Çin›in Doğu Türkistan›daki petrol ve doğal gaz 
kaynaklarının arama ve çıkarma çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve 
Mart ayının başından bu yana Doğu Türkistan›da inşaat çalışmaları 
seferberliği başladığı öne sürülüyor.

Özellikle Teklimakan çölünde büyük çaplı inşaatlar başlatıldığı, 
Tarım Petrol havzasındaki Fumen ve Kuzeybatı Petrol Sahasındaki 
Shunbei gibi bölgelerde petrol ve gaz çıkarma işlemleri için kuyular 
açılmış, Çin›e giden boru hatlarının da dört bir yandan uzatıldığı, 
sondaj makinelerinin sayısını da arttırdığı ifade edilirken, sadece 
bir hafta kadar önce Tarim petrol sahasındaki “Gole 3C» adı verilen 
petrol kuyusu 9375 metre derinliğe kadar açıldığı dikkat çekiyor.

DÜNYANIN %19’UNU OLUŞTURUYOR

Çin›in açıkladığı verilere göre, Tarım Havzası›nda 6.000 metre 
ila 10.000 metre derinlikteki petrol ve doğal gaz kaynakları, Çin 
toplamının sırasıyla %83,2›sini ve %63,9›unu oluştururken, ultra 
derin petrol ve gaz yatakları ise yaklaşık olarak tüm dünyanın 
%19›unu oluşturuyor.

Bilgilere göre işgalci Çin, 1 milyar tonluk iki büyük petrol rezervi 
olan Jimsar petrolü ve Mahu kayalı petrol sahasının gelişimini 
hızlandırıyor. Bu çerçevede 2022›de Jimsar petrolü üretimi 500.000 
tona, Mahu kaya petrolü üretimi ise 3,4 milyon tona çıkarıldığı, 
ÇKP’nin “14. Beş Yıllık Plan” dönemi sonunda yağmalanan doğal 
kaynak miktarının sırasıyla 1,7 milyon ton ve 5 milyon ton olarak 
hedeflendiği öne sürülüyor.

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Kalkınma ve Reform Komisyonu 
istatistiklerine göre, Çin rejimi Doğu Türkistan›daki çeşitli kaynakları 
yağmalamayı yoğunlaştırırken 2022›de Doğu Türkistan›ın ham 
kömür üretimi bir önceki yıla göre %28 artışla toplam 413 milyon tona 

ulaştı. Ham petrol üretimi ise bir önceki yıla göre %7,5 artışla 32,133 
milyon tona ulaştı. Doğal gaz üretimi de bir önceki yıla göre %4,9 
artarak 40,67 milyar metreküpe ulaştı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TABİİ KAYNAKLAR

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 oluşturuyor. Bunlardan hariç 
Doğu Türkistan›da rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojisi kullanım 
alanında da ön planda.

Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Ulusal Halk kongresinde Doğu Türkistan 
kaynaklarını nasıl daha etkin sömürme planlarını incelerken, 
mazlum halka yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü, 
Doğu Türkistan›dan çıkan kaynakları durmak sızın talan ettiklerini, 
asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp 
ettiklerini, Doğu Türkistan›ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı 
verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte yağmalanan 
kaynakların Çin›in açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu 
söylüyor.

İŞGALLE BİRLİKTE 73 YILDIR TALAN EDİYOR

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 51/, 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›in Doğu Türkistan›da devam eden baskıcı politikaları halkın 
sosyal hayatını ciddi şekilde bozguna uğratmaya devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlarken, Kamp Tanığı 
Zumret Davut Hanım efendi kişisel sosyal medya hesabından 
paylaştığı video görüntüleriyle, Rejim hükümetinin Uygur 
Türklerine yönelik asimilasyon politikalarına paralel olarak Halk 
arasında “Haşar” adı verilen “Orta Çağ derebeyleri” zihniyetli 
kölelik sistemi gibi zorunla çalıştırmaya devam ettiğini gözler 
önüne serdi.

Açık kaynaklardan elde edilebilen benzeri bir düzine videolarda 
göze çarpan detay ise  Doğu Türkistan’daki tarlalar, baraj ve 
muhtelif yerlerde zorla çalıştırılan insanlar arasında Erkekler 
az rastlanırken, çoğu genç veya orta yaşı kadınların zorunlu 
çalıştırmaya tabi tutulduğu anlaşılıyor.

HALK FİZİKSEL VE ZİHİNSEL İŞKENCE GÖRÜYOR

Çin daha önce Doğu Türkistan›da zorla çalıştırmanın olmadığını 
savunarak tarımsal alanların tamamen makineleştiğini iddia 
etmişti. Ancak ilgili uluslararası raporlar, Kamp tanıklarının 
beyanları, ÇKP rejim yönetiminin halkı fiziksel ve zihinsel baskı 
altına alma planının bir parçası olarak zorunlu çalıştırmayı 
sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyon zulmüyle dini, 
etnik, kültürel ve siyasal anlamda “soykırıma” varan faaliyetleri, 
her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine 
gelmesi gerekiyor.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN MERKEZİ: DOĞU 
TÜRKİSTAN

Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama kampındaki 
Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli 
tutmaya çalışırken, aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı 
uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya Baskısı, etkisi 
altındaki İnsanları zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek 

yalanlamaya çalışıyor.

Oysa Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan hakları 
ihlallerine, dahası Soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar, 
ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman 
Kadınlar kısırlaştırılırken Dine ait her şey yasaklanmış durumda.

8 MİLYON İNSAN TOPLAMA KAMPINA ALINDI

Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, Pekin 
idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama 
kamplarında yaklaşık 2 milyondan fazla Uygur Türkünü rızası 
dışında zorla tutuyor. Bu sayı, Kamp tanıkları ve Çin kaynaklı 
belgelerde ise 2016’dan beri 8 milyon insanın dönüşümlü 
olarak alıkonulduğunu gösteriyor.

Gelinen noktadaysa Çin’in sistematik baskısı ve şiddet 
politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar, birçok 
yönden topyekûn İmha, ve milletçe yok edilme tehlikesiyle karşı 
karşıya.

ERKEKLER HAPİSTE, KADINLAR HEDEFTE

Gözlemciler, son zamanlarda çeşitli küresel sorunların 
gölgesinde Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık dışı cinayetleri 
gündemden düşmeye başladığını, Fakat dünyanın geri kalanı 
kendi derdiyle meşgul olurken, 73 yıldır Çin esareti altında 
kalan Doğu Türkistan’da her geçen gün artarak devam eden 
sistematik soykırım gözlerden ıraklaştırıldığını, hatta kasten 
germezden gelindiğini, oysa bu gibi görsel deliller, Toplama 
kampları haricinde kalan yaşlılar, çocuklar ve kadınların Çin’in 
hedefi haline geldiğini, anlaşılıyor ki son 7 yıldır gözaltına 
alınanların büyük çoğunluğu Erkek olduğundan dışarıda 
yaşlı, çocuk ve çoğunlukta kadınların kaldığı, Çin’in zorla 
çalıştırma zulmünü artık kadın yaşlı ve çocuklar üzerinden 
gerçekleştirmekte olduğunu kaydetti.
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Çin Kamu Güvenlik bakanlığı 8 Mart›ta düzenlediği basın 
toplantısında, terörizm ve bölücülüğe karşı önlemleri 
sıkılaştırmaya devam edeceğini ve şiddet içeren 
terör olaylarının asgari düzeyde kalmasını kararlılıkla 
kuruyacağını açıkladı.

Çin Halk Ağına göre, Çin Kamu Güvenlik bakanlığından 
yapılan açıklamada, siyasi istikrarı  korumak adına 
her düzeydeki memuri birim ve güvenlik personelleri, 
amirlerin cephe hattına komuta etmesi, önemli bağlantıları 
organize etmesi ve ülke siyasi güvenliğin uygulanmasını 
denetlemesi gerektiğini öne sürerken, bölücülük karşıtı 
önlemleri sıkılaştırmaya, şiddet içeren terör olaylarını 
minimum düzeyde tutmaya, siber güvenlik düzeyini ve kritik 
bilgi altyapısının güvenliğini korumaya yönelik sistemi sıkı 
bir şekilde uygulamaya ve mutlak siyasi gücü kararlılıkla 
korumak için güçlü önlemler almaya devam edeceğini 
duyurdu.

“SIKI YÖNETİM İLE KONTROLU SAĞLAYACAĞIZ”

Açıklamada ayrıca, Çin›in son dönemde Doğu Türkistan 
halkını bastırmak ve katletmek için bahane olarak 
uyguladığı sözde “Bulut Kılıcı”, “Temel Temizleme” “ 

Koylun” ve “Tilki Avı” adı altında yürütülen yüksek baskı 
eylemlerini sürdüreceği ve geliştireceği belirtilirken 
«istihbarat, komuta, eylem» entegrasyonu, tasarım ve ön 
tasarım ile «erken uyarı, erken yönlendirme, erken kontrol, 
erken müdahale»nin sağlanması, tehlikeli ve kesici alet” 
öğelerinin sıkı yönetim ile kontrol altına almayı sürdüreceği 
vurgulanıyor.

ELİNDE DEMİRİN KIRI BİLE YOK!

Gözlemciler, Çin›in “bölücülük ve terörle mücadele” 
adı altında Doğu Türkistan halkını sebepsiz yere keyfi 
tutuklayarak Ceza kampları veya hapishanelerde ağır 
işkenceyle canına kastettiğini, Doğu Türkistan halkının 
yıllardır saban kürekten evlerdeki bıçak satıra kadar 
tamamı QR kod ve kimlik bilgileriyle sıkı kontrole tabi 
tutulduğunu, Çin rejiminin daha önce de olduğu gibi çeşitli 
isimler altındaki zulüm politikalarını zaten en üst düzeyde 
sürdürdüğünü, Çin kamu güvenlik birimlerinin bu sefer 
yine sözde “Terörle mücadele tedbirlerini” güçlendirme 
vurgusu yapması, Doğu Türkistan’daki soykırımın daha da 
artmasının göstergesi olduğunu değerlendirdi.


