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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ GÜNCEL DURUM,
“ZULÜM DEVAM EDİYOR!”

Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın Çin kaynaklı sosyal medya platformundan paylaştığı son 
videolar, Doğu Türkistan’daki baskının devam ettiğini ve daha da şiddetlendiğini gözler önüne 
seriyor.

   Görüntülerden birinde, 
Korla’nın belli bir köyün-
de bir grup genç ve orta yaşlı 
Uygur’un zorunlu çalışmaya 
gönderilmek üzere valizlerini 
hazırlayıp beklediği görüntü-
leniyorken, onlara eşlik ede-
cek polis memurları da kayde-
diliyor.

ADETA SAVAŞ VAZİYETİNİ ANIMSA-
TIYOR
Bir başka videoda ise çeşitli imtiyazlar vat 
edilerek Doğu Türkistan’a yerleştirilen Çinli-
nin birisi “Xinjiang en güvenli yer. Şuna bak, 

her yerde fazlasıyla polis var” diyerek halkın 
üzerindeki baskı ve bölgedeki savaş vaziyeti-
ni anımsatan manzarayı özetliyor.
Diğer bir görüntüdeyse, tarlalarda 7’den 70’e 
Uygur Türkünün ağır işlerde çalıştırıldığı 
gösteriliyorken zaman zaman koca adamların 
zulme dayanamayıp göz yaşı döktüğü video-
lara da rastlanabiliyor.

ÇİN İSE TÜM SUÇLAMALARI REDDE-
DİYOR
Çin hükümeti ise uluslararası toplumun bas-
kılarına rağmen zulmü sürdürürken tüm suç-
lamaları reddederek Doğu Türkistan’da soy-
kırım var diyen ülkelerin Çin’i kıskandığı 
için sorun yaratmaya çalıştığını iddia ediyor.
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UYGUR TÜRKÜ ANNELERDEN
YÜREKLERİ DAĞLAYAN ÇAĞIR!

Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkü anneler, çocuklarına kavuşmak için katıldığı Akit TV canlı 
yayın programında gözyaşlarıyla yardım istedi.
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Akit TV’de gerçekleştirdiği Doğu Türkistan Özel Yayınına Uy-
gur Türkü anneler de konuk oldu.

“5 SENEDİR ÇOCUKLARIMIN SESİNİ DUYAMADIM”
Gözyaşları içerisinde evlatlarından haber alamadığını anlatan anne Ami-
ne Muhammed, “Ben bir anneyim, 5 senedir çocuklarımın sesini duyama-
dım” dedi.

“EN AZINDAN HAYATTA OLUP OLMADIĞINI BİLMEK İSTİYO-
RUZ!”
Doğu Türkistanlı anne Reyhangül Ahmet de açıklamada bulunarak “Be-
nim kalbim çok acıyor” dedi ve ekledi:
“Yavru kedinin annesinden ayrıldığında attığı çığlığa bile dayanamıyo-
ruz. Biz evlatlarımızdan ayrıldık, yüreğimiz nasıl dayansın? Türkiye’den, 
çocuklarımızın en azından hayatta olup olmadığını araştırabilmemiz için 
yardım bekliyoruz.” çağrısını yaptı.

İSTANBUL’DAN ANKARA’YA YÜRÜDÜ
Türkiye’de yaşayan ve uzun zamandır Çin yönetiminin alıkoyduğu çocuklarından haber ala-
mayan Doğu Türkistanlı anneler seslerini duyurmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş düzenleyerek gündeme gelmişti.
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BİR ÇİNLİ ÖĞRETMEN DAHA
UYGUR ÖĞRENCİ DÖVDÜ!

Doğu Türkistan’da çekildiği ileri sürülen bir 
videoda, Çin’in işlediği insan hakları ihlalleri 
ve zulüm politikaları bir kez daha gözler önü-
ne serildi.

Doğu Türkistan’ın Aksu vi-
layetinde kaydedildiği tah-
min edilen ve Çin kaynaklı 
sosyal medya platformunda 
paylaşılan videoda, Çinli 
bir öğretmenin, tüm sınıfın 
önünde Doğu Türkistanlı öğ-
renciye hakaretler savurup 
tokatladığı görüldü.

ÇOK SAYIDA ZULMÜ BELGELEYEN 
GÖRSEL İÇERİKLER BULUNUYOR
Çin’in Doğu Türkistan’da ortaya koyduğu 

baskı ve asimilasyon politikalarının belgeleri 
her geçen gün dünya kamuoyunun gündemi-
ne geliyor. Son birkaç gündür popüler sosyal 
medya platformlarından Doğu Türkistan’da 
bir okulda çekildiği belirtilen videoda, Çinli 
öğretmenin Uygur çocuğa şiddet uyguladığı 
görüntüler ortaya çıktı.

TİKTOK, ÇİNLİ ÖĞRETMEN DEHŞE-
TİNİ PLATFORMDAN KALDIRDI
Doğu Türkistanlı aktivistler, skandal vide-
onun, Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetinde 
kaydedildiğini bildirdi. Tiktok’un Çince 
versiyonu olan “Duyun” uygulamasında 
canlı yayımlanan videonun sınıftaki bir 
başka öğrenci tarafından çekildiği ve daha 
sonra videonun yurtdışında yayılmasının 
ardından kaldırıldığı gözlemlendi.
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KARGALIK’TAN BİR GURUP GENÇ
ÇALIŞMAYA GÖNDERİLDİ

Çin, Doğu Türkistan halkına yönelik soykırı-
mın bir parçası olarak Uygurları çeşitli suç-
lamalarla hapse atarken, öte yandan da sözde 
“Fazla İş Gücü” ve “Yoksullukla Mücadele” 
bahanesiyle sayısız insanı Çinli fabrikalarda 
zorla çalıştırıyor.

                  Çin kaynaklı sosyal med-
yadan alınan video görüntüleri-
ne göre üniformalı ve zorunlu 
çalışmaya gönderilmeyi bekle-
yen yüzden fazla Uygur genci-
nin Doğu Türkistan’ın Kargalık 
şehrinde bulunan bir istasyonda 
sıraya dizildiği kaydediliyor.

ÇİN HİÇBİR ZAMAN UYGURLAR 
İÇİN İYİLİK YAPMADI
Çinli yetkililer uluslararası toplumu 
zorla çalıştırma konusunda, böyle bir 
durumun söz konusu olmadığı, insanla-
rın gönüllü olarak çalıştığı ve Çin po-
litikasının halkı zenginleştirmek, hayat-
larını iyileştirmek için olduğunu iddia 
ederek işlenen insanlık dışı soykırımı 
örtbas etmeye çalışıyor.
Ancak kamp tanıkları, ilgili uluslararası 
raporlar ve buna benzer videolar, Doğu 
Türkistan’daki köle işçi çalıştırma soru-
nunun devam ettiğini gösteriyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİNLİLEŞTİRİLME
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Doğu Türkistan’daki ÇKP yetkilileri halka yönelik komünizm fikrini aşılama ve Çinlileştirme 
sözde siyasi eğitimlerini giderek daha fazla yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Doğu Türkistan’ın belli bir kö-
yünde yaşayan Uygurların, yaş-
lı-genç, kadın-erkek fark etmek-
sizin siyasi öğrenim adına gece 
yarısı Ahaliler Komitesine alındı-
ğı ve polis gözetiminde Çin’e sevgi 
besleyen kızıl şarkılar ve komü-
nizm öğretileri ezberlemeye zor-
landıklarını gösteriyor.

MÜSLÜMAN HALKI ÇİNLİ OL-
MAYA ZORLUYOR
Diğer pek çok videoda da Uygur kadın-
ları Çince giyinmiş, ÇKP propagandası 
yaparken kaydediliyor.
Kızıl şarkı, Çin Komünist Partisi’nin 
Kültür Devrimi sırasında kullandığı 
başlıca beyin yıkama uygulamalarından 
biridir ve tüm insan haklarından mah-
rum kalan Doğu Türkistan halkı bu mo-
dası geçmiş politikaların hedefi haline 
getirilmiş vaziyette.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİKKAT ÇEKEN
RAMAZAN BAYRAMI

Çin’in asimilasyon politikalarıyla karşı karşı-
ya olan Doğu Türkistan’da Ramazan Bayra-
mı’nın kutlanma biçimi dikkat çekti.
Bölgeden paylaşılan ve bir kısmı kısa bir süre 
sonra sosyal paylaşım sitelerinden kaldırılan 
videolarda, Doğu Türkistan’ın Urumçi ve 
Kaşgar şehirlerinde bayram namazı ve sonra-
sına ait anlar yer alıyor.

HUTBE YERİNE KOMİNİZİM MAR-
ŞI OKUNDU
Urumçi’den paylaşılan videolarda, bay-
ram namazı için Nogay Camii’nde topla-
nan Müslüman Uygurlara öncelikle Çin 
milli marşı okutulduğu görülüyor. Na-
maz için toplanan kalabalıktan sadece 
birkaç kişide takke olduğu ve neredeyse 
sakallı erkeklerin olmadığı göze çarpı-
yor.
Kaşgar şehrinden paylaşılan görüntüler-
de ise toplanan halkın namaz kılmak ye-
rine Çin Komünist Partisi’ne ait marşlar 
okuyarak el çırptığı anlar yer alıyor.

HER ŞEY KURGULANMIŞA BENZİ-
YOR

Videoda Müslüman Uygurlar askeri düzende 
dizilmiş durumda ve “Önceden Ayarlandığı” 
okunabilen tempoyla el çırpıyorlar. Görüntü-
lere dair yorumlarda Uygur aktivistler, törene 
katılanların gönülsüzlüğüne ve törenin yapay 
havasına vurgu yapıyor.

“BİZNİM XİNJİANG YAHŞİ YER” PRO-
PAGANDASI YAPILIYOR
Aynı şekilde Kaşgar’daki Heytgah Camii 
önüne toplanan halkın (Bayram namazı kılıp 
kılmadığı bilinmiyor) güya, Bayram nama-
zından sonra “Samah” gösterisi yaptığı kay-
dediliyor.
Bölgede Çin’in baskı ve asimilasyon politi-
kaları kapsamında İslami uygulamaların ya-
saklandığı biliniyorken Gözlemciler, Heyt-
gah önünde oynanan Samah’ın, geleneksel 
Bayram aktivitelerinden olduğunu ve Çin’in 
bu gösteriyi kullanarak dünya kamuoyunun 
gözünü boyamaya çalıştığını, amacın ise 
Doğu Türkistan’da bayram şenliği propagan-
dası yapmak olduğunu, oysa diğer bölgeler-
de söylenen marşların toplama kamplarında 
tutulan Müslüman Uygurlara zorla söyletilen 
marşlarla aynı olduğunu belirtti.
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UYGUR TÜRKÜ YAŞLILARA
ÇİNCE DAYATILIYOR

Son zamanlarda neredeyse her gün sosyal medyaya düşen kanıt niteliğindeki videolar, Çin 
propagandasının aksine Doğu Türkistan halkının her taraftan kıskaç altında insan hakları öz-
gürlüğünden tamamen mahrum bırakılarak gece gündüz Çince öğrenim bahanesiyle beyin yı-
kama uygulamalarına tabi tutulduğunu gösteriyor.

İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN BAS-
KI GÖRÜYOR
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan ve 
Doğu Türkistan’ın Kaşgara Bağlı Yar-
kent Nahiyesi-Almet köyünde çekildiği 
tahmin edilen görüntülerde ellerinde kü-
çük sandalyeler taşıyan ve Çince öğren-
mek için Ahaliler Komitesine giden yaşlı 
insanlar kaydediliyorken, bir başka vi-
deoda ise sınıfta sandalyeleri doldurmuş 
Çince öğrenen koca adamları gösteriyor.

Çin hükümeti ise uluslararası toplumun suç-
lamalarını tümden reddediyor ve Doğu Tür-
kistan halkının dili, milli ve dini değerlerini 
yasaklarken sistematik baskı ve insanlık dışı 
uygulamalarıyla Uygur Türklerini birçok 
yönden topyekûn imha, ve milletçe yok etme 
peşinde.
Gözlemciler gençlerin ya kampta veya zorun-
lu çalıştırmada olduğunu vurgulayarak yaşlı-
ların ilerleyen yaşlarına rağmen beyin yıka-
ma eğitimlerine alındığını kaydetti.


