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Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım ve işkence kampları sayısız aileyi parçaladı. Milyonlar-
ca Uygur Türkü ceza kamplarına alınırken Ebeveynlerinden ayrılan çocuklar yatılı ana okul-
lara yerleştirildi.
Akrabalarına veya yaşlılara bırakılan bir kısım çocuklar ise ailesine duyduğu vuslatı ve içler 
acısı durumunu sessiz çığlıklarıyla dünyaya duyurmaya çalışıyor.

EBEVEYNLERİN ÇOĞU KAMPLARDA TUTULUYOR
Kamp tanığı Zumret Davut’un Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı 
video görüntülerine göre 10 yaşlarındaki bir Uygur çocuk babasının fo-
toğrafını kaldırarak duyduğu özlemi ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor.
Diğer bir görüntüdeyse “Her gün görmeyi umut ettiğim doğru, mümkün 
olmayacağı gerçek, sadece ne durumda olduğunu bilmek bile yeterdi.” 
şeklinde yazılan satırlar Uygur Türklerinin kendi memleketinde yaşadığı 
ayrılığı ve üzerindeki baskıyı net olarak yansıtıyor.

MİLLET OLARAK ÇİN’E TEK BİR SORU; “AİLEM NEREDE?”
Gözlemciler Doğu Türkistanlıların şu anda Çin’in Doğu Türkistan’da kurduğu mutlak kontrol 
gücü nedeniyle hem yurt dışında hem de yurt içinde zoraki kaybolan aile bireylerinden ha-
ber alamamakta olduğunu, diasporadaki Uygurların “Ailem Nerede?” diyerek Farklı ülke Çin 
büyükelçilikleri önünde gösteriler yaparken, Doğu Türkistan’dakiler ise sessiz çığlıklarıyla 
sesini duyurmaya çalıştığını aslında Tüm Doğu Türkistanlıların Çin’e tek bir ağızdan “Ailem 
Nerede?” sorusunu yöneltmekte olduğunu kaydetti.

BİR UYGUR ÇOCUĞUN KAYDETTİĞİ
“TANIKLIK” VİDEOSU SIZDI
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ÇİN VERİLERİ, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ DOĞURGANLIK
ORANINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI GÖSTERİYOR
Çin hükümeti tarafından yayımlanan resmi verilere göre Doğu Türkistan’daki Uygurların do-
ğum oranında son üç yılda keskin bir düşüş yaşandığını doğruluyor.

Hong Kong merkezli medya ku-
ruluşları, Çin’in yeni verilerin-
deki nüfus istatistikleri, Uygur 
nüfusunun son iki yılda nere-
deyse üçte iki oranla azaldığını 
kaydederken, Çin Ulusal İstatis-
tik Bürosu'na göre 2017'de yüz-
de 15,88 olan doğurganlık oranı 
2019'da yüzde 8,14'e düştüğünü 
gösteriyor.

Gözlemciler, Çin’de ise durumun daha farklı 
olduğunu, ortalama doğum oranı aynı dönem-
de sadece %2 düştüğü, bunun Çin hükümeti-
nin açıkça Uygurları büyük ölçekli kamplar-
da tuttuğu ve onlara zorunlu doğum kontrolü 
uyguladığının göstergesi olduğunu söyledi.
Alman antropolog Adrian Zenz, geçen yıl ya-
yımladığı raporda, Uygur nüfusunun %49’a 
düştüğünü ve sistematik olarak yok edilmek-
te olduğunu ortaya koymuştu. Ancak Çin hü-
kümeti nüfusun azaldığını reddetmişti ve Ad-
rian Zenz'e karşı sosyal medyada yalanlama 
ve karalama, linç girişimlerinde bulundu.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÜYÜYOR
Kamp tanığı Zumret Davut’un Çin kaynaklı 
sosyal medyadan paylaştığı bilgiler, Çin işgal 
hükümetinin Doğu Türkistan'da domuz yetiş-
tiriciliğini yaygınlaştırdığını ortaya koyuyor.

Görüntülerde Aksu ve Lopnur böl-
gesi dahil olmak üzere Doğu Tür-
kistan genelinde inşa edilen domuz 
çiftlikleri, üst teknoloji donanımlı 
domuz ağılları ve tesis pansiyonları 
gösteriliyor.

Bilgilere göre Xinjiang Qiang Du Mi Lan Zhu 
Ye LTD. Şti. tarafından kurulan domuz yetiş-
tirme tesisi, en az 100 bin domuz yetiştirme 
kapasitesine sahip ve bu tür Çiftlikten belirli 
bölgelerde farklı Şirketler tarafından işletilen 
çok daha fazlası var.

Çin, Doğu Türkistan’da halkı köle işçiliğe 
zorlarken hep gösterdiği bahane “Yoksulluk-
tan Kurtarma” olmuştu. Bir yandan Çin vi-
layetlerindeki domuz yetiştiricilerini Doğu 
Türkistan’a yatırım yapmaya teşvik ederken, 
diğer yandan Doğu Türkistan’da domuz ye-
tiştiriciliğini yaygınlaştırmaya çalışıyor. Üs-
telik bu tesislerde Müslüman Türkleri de köle 
gibi çalışmaya zorluyor.
Ayrıca Ağustos 2019’da Çin Tarım Bakanlı-
ğı Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye 
Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekolo-
ji ve Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 
Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komis-
yonu gibi birkaç bakanlık bir araya gelerek 
ortak belge imzaladığı ve Doğu Türkistan’ın 
bir yetiştirme üssü haline getirilmesi için 17 
türde politika geliştirdiği bilgiler arasında.
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16 BİN CAMİ YIKAN ÇİN,
SUÇUNU GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çin, Doğu Türkistan’da din karşıtı ve Müslüman karşıtı baskıları kapsamında 16.000'den fazla 
Cami’yi haritadan sildi.
Doğu Türkistan halkına yönelik yapılan soykırım, uluslararası toplumun gündeminde. Çin ise 
var gücüyle suçlarını örtbas etmeye çalışıyor.

28 Şubat'ta, Merkezi Çin’e bağlı 
Kumul televizyon kanalı ulusla-
rarası toplumu kandırmak için 
Doğu Türkistan’daki Xinjiang 
İslami Enstitüsü’nün sekiz şube-
si olduğu, her yıl binlerce öğrenci 
dini eğitimlerini tamamlayıp böl-
gelerine giderek imamlık yapabil-
diği hakkında propaganda yaptı.

Çinli işgalciler 2017’den beri dini alimleri, 
öne çıkan davetçi ve kanaat önderlerini keyfi 
tutuklayarak Toplama Kamplarında veya ce-
zaevlerinde işkence ediyor. Çoğu tanınan din 
adamının karanlık zindanlarda şehit düştüğü 
haberleri geldikçe Türk ve İslam dünyası de-
rinden yaralanıyor.
Çin komünist partisi Doğu Türkistan’da Ku-
ran-i Kerim ve diğer dini kitapları evinde 
bulunduran, Helal-haram ayrımı yapanları 
“Etnik Ayrılıkçı, Aşırıcı, Terörist” yaftasıyla 
yasa dışı dini faaliyete karışmak suçundan 
cezalandırıyor.
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ÇİN’İN ZORUNLU BAYRAK TÖRENİNE
KATILMAYANLAR HAPSE GİRECEK
Doğu Türkistan’daki sözde serbest olduğu söylenen halk, Komünist Partisinin her Pazartesi 
gerçekleşecek zorunlu bayrak çıkarma törenine ne olursa olsun kesinlikle katılmak zorunda.
Bilgilere göre 3 defadan fazla katılım sağlamayan veya yetkililerin hoşlanmadığı davranışta 
bulunanların cezalandırılacağı bildirilirken görülen ilk yanlışta kınama daha sonraki sorunlara 
verilecek cezanın Toplama Kampı veya hapis olduğu biliniyor.

BAYRAK TÖRENİ, SADECE UYGURLARA ZORUNLU
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Tür-
kistanlı olan her kimsenin her Pazartesi sabahı bayrak törenine katılmaya 
mecbur olduğunu doğruluyor.
Görüntülerde Hotan’dan Çin’in Nanchang bölgesine götürülen yaklaşık 
100’e yakın Uygur Türkü sözde Xinjiang sınıfı öğrencilerinin diğer Çinli 
öğrencilerin aksine iki sıra halinde bayrak törenine katılmaları kaydedi-
liyor.

Daha önce benzer videoların yayınlandığı ve bayrak çekme törenine katılmayanların cezalan-
dırıldığı bilgisine erişilmişti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA HALKA YÖNELİK
BEYİN YIKAMA EĞİTİMLERİ ARTIYOR

Son zamanlarda Çin kaynaklı sosyal medya, Uygur Türklerinin Çince öğrendiği ve Komünist 
Partisine sevgi besleyen kızıl şarkı söylediği görüntülerle dolu.
Kamp Tanığı Zumret Davut’un neredeyse her gün paylaştığı videolar, Çin'in Doğu Türkis-
tan halkına komünizm fikrini nasıl aşıladığı, Çince eğitim bahanesiyle gece gündüz demeden 
Müslüman Türkleri Çinli olmaya mecbur ettiğini kanıtlıyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ZU-
LÜM EDİYOR
Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan video görüntülerine göre, Kaş-
gar’ın Peyzavat (Feyiz Abat) nahi-
yesinde belirli bir cadde üzerindeki 
binada gece saatlerine kadar Uygur 
Türklerinin zorla kızıl şarkı söyle-
diği kaydediliyor.

“Uygurlar Şarkı Söylüyor” başlığıyla 
paylaşılan benzeri video görüntülerinde 
Uygur Türklerinin sınıf ve meydanlarda 
sıraya dizilerek Çince şarkı söylediği gös-
terilirken, halkın evde, dışarıda, çalıştırı-
lırken, kampta veya hapiste dolaysıyla her 
ortamda Çince öğrenmeye zorlandığını ve 
komünist partisine sevgi gösterisi yapma-
ya mecbur edildiğini yansıtıyor.
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UYGURCA KONUŞAMAYAN KIZIN,
ÇİNLİLERE VERDİĞİ YANIT ŞOK EDİCİ 

Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da 10 
sene önce başlattığı “Çift Dil” eğitim 
sisteminin Uygur dilini ve Uygur milli 
medeniyetini, en önemlisi de Uygurla-
rın tarihini yok etme hareketi olarak ta-
nımlanıyor.
2017’den beri Doğu Türkistan’ın fark-
lı bölgelerine kurulan ceza kamplarının 
peşi sıra sahipsiz kalan çocuklar için 
de çok sayıda yatılı okulların açılmaya 
başladığı ve bu okullara alınan Uygur-
lara Çince eğitim verilmekte olduğu bi-
liniyor 
Kamp Tanığı Zumret Davut’un Çin 
kaynaklı sosyal medyadan paylaştı-
ğı görüntülere göre Doğu Türkistan’ın 
belirli bir köyünde bulunan ana okulda 
okuyan Sabire adında bir Uygur kız ço-
cuğunun Çinli öğretmenlerine verdiği 
yanıt, Çin Komünist Partisinin Uygur 
Türkü Çocukları kendi milli kimliğin-
den nasıl kopardığını yansıtıyor.

UYGUR TÜRKÇESİ, YAŞAMIN 
HER PARÇASINDAN ÇIKARIL-
DI
Videoda Uygur kızının, ağabeyinin 
adını soran Çinli eğitmenine verdi-
ği yanıt ise şok edici.
Çinli eğitmen; “Ağabeyinin adını 
söyler misin?” Kız; “Ağabeyimin 
adı çok tuhaf geliyor. Söyleyemiyo-
rum, hem Uygurca konuşursam ce-
zalanmaktan korkarım.” Şeklinde 
cevap veriyor. 
Çinli eğitmen ise; “Evet. Okulda 
Uygurca konuşman doğru değil. 
Fakat ben izin veriyorum. Söyleye-
bilirsin.” diyor. 

UYGUR ÇOCUKLAR ÇİNLİ OLARAK 
YETİŞTİRİLİYOR
Araştırmalara göre yatılı okullarda kalan Uy-
gur çocuklara Çince eğitim dışında Çin kültü-
rü, Komünizm ideolojileri ve siyasi düşünce 
eğitimleri, Komünist Partisine bağlılık ve Çin 
seviciliği eğitimleri verilerek Çinlileştiriliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda idama hükmedilen Rek-
tör Taşpolat Tiyip ile Eğitim Bakanlığında 
yetkili Sattar Savut meselesinin de Ana Dil 
eğitimiyle ilgili olduğu biliniyor.
Ayrıca bazı yabancı kaynaklara göre Uygur 
Türkü çocukların bahsi geçen eğitimlerden 
arta kalan zamanlarında Çinli fabrikalarda 
çocuk işçi olarak zorla çalıştırıldığı ve çalışan 
çocukların 15 yaş ve altı çocuklardan oluştu-
ğu iddialarda var.
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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

Çin görgü tanıklarının Doğu Türkistan’daki toplama kamp-
ları hakkındaki konuşmalarını inkâr ediyor.


