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ÇİN, UYGURLARIN ZORLA
ÇALIŞTIRILDIĞINI İNKÂR ETTİ

Çin hükümeti, Uygurların 
büyük ölçekli zorunlu ça-
lışmaya maruz bırakıldığı-
na dair inandırıcı ve yeterli 
kanıtlara rağmen, zorla ça-
lıştırmanın varlığını inkâr 
etmek için 30 Nisan’da Çin 
Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan Pekin’de bir basın top-
lantısı düzenledi.

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjing Hü-
kümetinin” sözcülerinden Xu Guixiang, 
yaptığı açıklamada, “Xinjiang'ın her za-
man Uluslararası Çalışma Örgütü Tüzüğü-
ne bağlı kaldığını” savundu. Ancak Ulus-
lararası Çalışma Örgütü’ne göre Çin tarafı 
anlaşmayı henüz imzalamadığı öğrenildi.

İNSANLARI YALAN İFADE VERMEYE 
ZORLUYOR
Toplantıda Doğu Türkistan’daki “Xinjiang 
Ekonomi ve Konfeksiyon Cemiyeti” Başkan 
Yardımcısı Obulhasan Obulkasim ve Gul-
ca’da bir konfeksiyon fabrikası çalışanı olan 
Alida Turahmet ÇKP zoruyla yalan ifade ve-
rerek “Xinjiang’daki her milletten insanlar iş-
lerini seçmekte özgürdür. Nereye gideceğini 
ve nasıl çalışacağını kendisi belirleyebiliyor.” 
Şeklinde propaganda yaptı.
30 Nisan’daki basın toplantısı, Doğu Tür-
kistan’daki zorunlu çalıştırma ürünlerinin 
uluslararası çapta küresel şirketler tarafından 
boykot edildiği bir dönemde yapıldı ve Çin 
hükümeti zorla çalıştırmanın varlığını reddet-
mesine rağmen, uluslararası çalışma örgütleri 
tarafından bölgedeki meselelerin soruşturul-
masına izin vermiyor.
Japon basınında çıkan haberlerde ise, giderek 
daha fazla Japon şirketi şu anda Uygurların 
zorunlu çalıştırılması nedeniyle Çinli şirket-
leri boykot etmeyi planladığı ileri sürülüyor.
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BU YIL 4 BİNİN ÜZERİNDE MİLLİ
KADRO DİSİPLİN CEZASI ALDI

Çin’in Organ yayını Tanrıdağ 
haber sitesine göre, 2021’in ilk 
çeyreğinde Doğu Türkistan’daki 
“Xinjiang Disiplin ve Denetleme 
Kurumu” tarafından 4.556 kişi-
nin “Disiplin İhlali” bahanesiyle 
cezalandırıldığı öğrenildi.

Disiplin Kurumu Yetkililer, 11.634 şikâyet ve 
ilgili rapor teslim aldığını, 6.871 kişi hakkın-
da soruşturma açıldığını ve 4.556 kişinin ce-
zalandırıldığını açıkladı.
Cezalandırılanlar arasında, 21’i yönetici kad-
ro, 124’ü il ve ilçe düzeyindeki kadro, 658’i 
ilçe ve kırsal kesimdeki kadrolar, 419’u ta-
banda çalışan memurlar ve 3.334’ü köy me-
muru ve sözleşmeli kadroların olduğu ifade 
ediliyor.

ÇKP, BÖLGEDEKİ BASKISINI Gİ-
DEREK ARTTIRIYOR
Ayrıca haberde, 2021’in ilk çeyreğinde 
Doğu Türkistan’daki “her derece disip-
lin ve denetim kurumlarının destekle-
mesiyle 16.226 kişi siyasi ve ideolojik 
eğitimle sitilini sağlamlaştırdı” denili-
yor.
Gözlemciler, uluslararası toplumdan 
Uygurlara yönelik soykırım nedeniy-
le şiddetli eleştiriler ve baskılarla karşı 
karşıya olan ÇKP hükümetinin şu anda 
bölgedeki durumu daha da sıkılaştırdığı-
nı ve milli kadrolara baskısını arttırarak 
her türlü tehdide karşı parti hükümetin 
göstergelerine bağlı kalma seferberliği-
ni yoğunlaştırdığını kaydetti.
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ÇİN, ULUSLARARASI TOPLUMA YÖNELİK
PROPAGANDASINI ARTIRDI

Çin’in organ yayını Xinjiang Gazetesi’ndeki 
30 Nisan tarihli habere göre Çin’in Urum-
çi’de ve Yeni Zelanda büyükelçiliğinde “Bi-
zim Xinjiang Yahşi Yer” adlı özel bir video 
konferans düzenlediği bildirildi.

Çin’in Doğu Türkistan’daki “Soy-
kırım ve İnsanlığa Karşı Suç” teşkil 
eden uygulamaları son zamanlarda 
uluslararası arenada ön plana çıkar-
ken, Çin de uluslararası toplumun 
gözünü boyamak için sahte propa-
gandasını hızlandırıyor.  Bu kez Çin, 
Yeni Zelanda Büyükelçiliğinin orga-
nizasyonuyla Urumçi’de “Bizim Xin-
jiang Yahşi Yer” adlı özel bir video 
konferans düzenlediği öğrenildi.
Sahte propaganda kampanyasının Yeni Zelan-
da’daki Çin Büyükelçiliği ve Doğu Türkis-
tan’daki Çinli yetkililer tarafından ortaklaşa 
düzenlendiği belirtilen haberde Doğu Türkis-
tan’daki ÇKP Halk Kongresi Daimî Komitesi 
üyesi ve Xinjiang komisyonu başkanı Şevket 
Emin’in konferansa katılan Yabancı temsilci-
lerin Doğu Türkistan ile ilgili sorularını ya-
nıtladığı ileri sürülüyor.

SÖZDE DİN ADAMLARINI ÇİN PRO-
PAGANDASI YAPTIRDI
Bir Kukla yetkili olan Emin konuşmasında, 
7 milyondan fazla insanın Toplama kampla-
rında rızası dışında zorla tutulduğunu veya 
hapsedildiğini, çeşitli yollarla işkence gören 
ve öldürülen insanların trajik durumunu giz-
lemeye çalışırken Çin geleneğine göre baştan 
aşağı yalanlarla Uluslararası toplumu kandır-
maya yönelik propaganda yaptı. “Ekonomik, 
sosyal kalkınma ve geçim kaynakları son za-
manlarda iyileşti ve benzeri görülmemiş ba-
şarılar elde edildi, Tanrıdağ’ın güneyinde ve 
kuzeyinde istikrarlı bir toplum barış içinde 
yaşıyor. Ayrıca mutlu bir şekilde çalışabile-
cekleri ortamlar hazırlandı” şeklinde yorum 
yaparak Zorunlu çalıştırmayı meşru göster-
meye çalıştı.
Konferansta ayrıca, Doğu Türkistan’daki 
“Xinjiang Halk Hükümeti” sözcüsü ve ilgili 
yetkililer “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” propa-
gandasında Doğu Türkistan’daki durum ve 
parti hükümetin himayesi konusunda ifade 
veren sözde dini figüranlarında yer aldığı ak-
tarıldı.
Gözlemciler, Çin, son zamanlarda Doğu Tür-
kistan meselesinde çifte standardı uygula-
yarak bir yandan uluslararası toplumu sahte 
propaganda yoluyla Doğu Türkistan'ı ziyaret 
etmeye davet ederken, diğer yandan da in-
san hakları kurumlarına ve gözlem talebinde 
bulunan ülkelere bölgeyi ziyaret etmek için 
çeşitli şartlar koyduğu ve nihayetinde izin 
vermediğini, bunun aslında uluslararası top-
lumu kaydırmaktan başka bir şey olmadığını 
kaydetti.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ
03 - 09 Mayıs 2021

4

İŞ ADAMI ABDUHELİL HAŞİM
CEZAEVİNDE ŞEHİT EDİLDİ

Uygurlara yönelik soykırımın uluslararası 
alanda dikkat çekmeye başladığı bir dönemde 
Çin, Doğu Türkistan’daki zulmünü gün geç-
tikçe ağırlaştırarak sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Abduhelil Haşim adlı 
bir Uygur iş adamının hapishanede şehit edil-
diği bilgisine ulaşıldı.

İsminin verilmesini istemeyen ta-
nığın muhabirimize bildirdiklerine 
göre 1962 Gulca doğumlu iş adamı 
Abduhelil Haşim’in iki gün önce tu-
tulduğu hapishanede işkence sonu-
cu şehit olduğu haberini aldığını ve 
Çinli yetkililerin Haşim’in ailesin-
den iki kişiyi çağırıp cesedini aile-
sine vermeden hapishane çevresine 
gömdüğü öğrenildi.

Abduhelil Haşim, 1992 yılından beri Kaza-
kistan ile Doğu Türkistan arasında ticari fa-
aliyet gösteren sıradan iş adamı olduğu bili-
niyor.

ÇOCUKLARINI DİNDE EĞİTTİĞİ İÇİN 
19 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanma gerekçesiyse ilgili bilgi 
paylaşan gizli tanık muhabirimize mer-
humun çocuklarını dini eğitimle eğittiği 
için 2017 yılında “Dini Aşırıcı” baha-
nesiyle bir toplama kampına gönderil-
diğini ve kampta iki yıl alı konulduktan 
sonra 2019’un başlarında “Yasa Dışı 
Dini Faaliyete Karışmak” gerekçesiyle 
yargısız 19 yıl hapis cezasına çarptırıl-
dığını aktardı.
Gözlemciler, Çin rejiminin Uygurları 
mali açıdan Çin’e bağımlı, yoksun bı-
rakmak için çeşitli bahanelerle önde ge-
len Uygur zenginlerini ve iş adamlarını 
toplama kamplarına veya hapishanelere 
kapattığını, geçmişte Çin’e yakın ol-
makla bilinen çoğu iş adamlarına dahi 
ölünceye kadar işkence uyguladığını 
kaydetti.
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ÇOCUK VAKFINDAN, DOĞU TÜRKİSTAN 
ÇOCUKLARI RAPORU

           İstanbul merkezli Çocuk 
Vakfı, Doğu Türkistan’da işle-
nen ağır insan hakları ihlallerinin 
merkezinde olan çocukları konu 
alan bir rapor hazırladı.

Çin’in Doğu Türkistan’da işlediği etnik ve 
kültürel soykırım, asimilasyon politikaları ve 
Birleşmiş Milletlerin konuya bakışını içeren 
kapsamlı rapor, Nisan 2021 tarihinde kamuo-
yuyla paylaşıldı.
Çocuk Vakfı, Çin’in soykırıma varan insan 
hakları ihlalleri işlediği Doğu Türkistan’daki 
çocuk konusunu gündeme alan bir rapor ya-
yımladı.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan Nisan 2021 
tarihli raporda, Çin’in kültürel ve etnik soy-
kırım faaliyetleri, baskı ve asimilasyon politi-
kaları incelendi. Raporda, Doğu Türkistan’da 
işlenen kültürel ve etnik soykırım kaleme 
alındı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇOCUKLARA 
YÖNELİK ETNİK VE KÜLTÜREL SOY-
KIRIMIN BELGESİ
Doğu Türkistan’da çocuk raporunda geçen 
bazı saptamalar şu şekilde veriliyor.
Çin hükümeti özellikle Doğu Türkistan’da 
doğumları önlemek için zorunlu doğum kont-
rolü ve zorla kürtaj, kadınları kısırlaştırma 
stratejisi uyguluyor.
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2016 yılında başlayan “Aileden Kopuş” 
politikası hız kesmeden devam ediyor.
1-3 yaş bebek, 3-6 yaş grubu çocuklar için 
Çinlileştirmeyi amaçlayan kamp merkez-
leri kuruldu ve kaç çocuğun alı konulduğu 
bilinmiyor.
Anne ve babaları sözde “Politik Eğitim 
Kamplarına” götürülen çocuklar “Sevgi 
Dolu Kalp”, “Çocuk Sığınma Evi”, “Me-
lekler Yuvası” vb. isimlerle adlandırılan 
Çinlileştirme kamplarında dış dünyayla 
bağlantısı olmayacak şekilde tecrit edili-
yor.
Hem anne-baba hem de çocukları kampa 
alınanlar için “Çifte Alıkonulmuş Aile” uy-
gulaması giderek yaygınlaşıyor.
Uygur çocukların Çinli öğretmenlere 
“Anne” diye seslenmesi zorunlu bir kural 
olarak uygulanıyor.
Pekin yönetimi küçücük yaştaki çocukla-
ra yarı askeri disiplinle muamele ederken 
“Ulusal Kimlik” oluşturma bahanesiyle 
tek tipleştirici eğitim uyguluyor.
Kamplarda alıkonan çocukların anadilleri 
ile eğitim almaları engelleniyor ve zorunlu 
olarak Çince öğretiliyor.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN 
MERKEZİ: DOĞU TÜRKİSTAN

Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimi-
lasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal 
anlamda “Soykırıma” varan faaliyetleri, her 
geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gün-
demine geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 
açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da 
yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve 
diğer Müslümanlar, eğitim adı altında zorla 
toplama kamplarında tutulmakta.
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan topla-
ma kampındaki Uygur Türklerinin durumu-
na dair tüm verileri gizlemektedir. Etnik ve 
kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlalle-
rine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş 
gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte 
yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verileri-
ne göre, Pekin idaresinin soykırım uyguladığı 
Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 
milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutu-
yor. Bu sayı Kamp tanıkları ve Çin kaynaklı 
belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü 
olarak rızası dışında tutulduğunu gösteriyor.
Çin Komünist Partisinin sistematik baskı 
ve şiddet politikalarına maruz kalan Uygur 
Türkleri birçok yönden topyekûn imha ve 
milletçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır.
İşte Doğu Türkistan’da yaşanan soykırım, 
baskı ve asimilasyonun kurbanı olan çocukla-
rın durumuna ilişkin Çocuk Vakfı tarafından 
yayımlanan rapor internet sitemizde mevcut-
tur.
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ZORUNLU ÇALIŞTIRMA LİSE VE ORTA
OKULLARA KADAR YAYILDI

                          Uluslararası platformda Uygur-
ları çalışmaya zorlamakla suçlanan 
Çin rejim hükümeti, Doğu Türkis-
tan’daki lise ve orta okul öğrencileri-
ni de zorla çalıştırma kararı aldı.

Doğu Türkistan’daki ÇKP eğitim departma-
nından yetkililer, bu yıl mart ayında orta okul 
ve lise öğrencileri için “İş Gücü Eğitimlerinin 
Güçlendirilmesine” çağıran bir bildiri yayın-
ladığı öğrenildi.
Çin’in organ yayını Tanrıdağ web sitesinde 3 
Mayıs yer alan haberde Çinli yetkililer “Yeni 
Xinjiang Çağında Yüksek ve Orta Okulları da 
Kapsayan İşgücü Eğitimlerinin Güçlendiril-
mesinin Uygulanmasına İlişkin Görüş” baş-
lıklı bir belge yayınladığı bildirildi.

TOPYEKÛN, DEVASA KÖLE İŞÇİLİK 
SİSTEMİ AMAÇLANIYOR
Tanrıdağ haber sitesine göre, “Doğu Türkis-
tan’daki Kapsamlı İşgücü Eğitiminin Güçlen-
dirilmesine İlişkin Görüş, aile, okul ve top-
lumsal yapının tüm yönüyle çalışmaya odaklı 
birbirine entegrasyonu ve bölgede topyekûn, 
devasa köle işçilik sisteminin oluşturulması” 
çağrısında bulunuyor.
Gözlemciler Çin’in bölgedeki orta okul öğ-
rencilerine pamuk kesmesi tekniği ve benzeri 
fiziki çalışma eğitimlerine tabi tutarak çeşitli 
“İş Gücü Eğitimi” vermesinin nedeni, Uygur 
çocukları köle işçiliğe hazırlamak olduğunu 
vurgularken aynı zamanda Çin’in köle işçi 
çalıştırma politikası nedeniyle küresel şirket-
ler tarafından ambargo uygulandığı ve bölge-
deki Çinli tekstil işletmelerinin zor durumda 
bırakıldığını kaydetti.
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UYGUR ÖĞRENCİLERE ÇKP TARİHİNİ
ÖĞRENME DAYATMASI

Çin’in organ yayını Tanrıdağ web sitesinde 6 
Mayıs yer alan haberde, Çinli yetkililer son 
zamanlarda Doğu Türkistan’daki gençlere 
yönelik ÇKP propagandalarını hızlandırdığı 
öğrenildi.

Habere göre Çin, Doğu Türkis-
tan’daki ilk ve orta okullardaki 
Uygur çocuklara Komünist Par-
tiye sevgi besleyen şarkılar, sözde 
Çinli kahramanların hikayeleri ve 
ÇKP’nin kuruluş tarihi hakkındaki 
bilgiler üzerine yarışmalar ve çeşitli 
etkinlikler düzenleyerek beyin yı-
kama politikasını yoğunlaştırdı.

UYGUR ÖĞRENCİLERE BEYİN YI-
KAMA EĞİTİMLERİ VERİLİYOR
Okullarda Komünist Parti (Siyasi) ders-
leri verilmesinin yanı sıra, ÇKP tarihi, 
kuruluşu ve Çin lideri Mao öncülüğün-
deki devrim döneminde yapılan toplan-
tılar hakkında görsel-işitsel materyaller 
kullanılarak sanal ziyaretler yapıldığı 
ileri sürülüyor.
Bilgilere göre bu yıl 23 Temmuz’da kut-
lanacak Çin Komünist Parti’nin kurulu-
şunun 100. yıldönümü dolaysıyla Doğu 
Türkistan’daki okullarda kızıl propa-
gandaların hızlandırıldığı belirtildi.


