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ÇİN ZORUNLU ÇALIŞTIRMA BAZLI FABRİKALARININ
PROPAGANDALARINI ARTIRDI

Çinli yetkililer, son zamanlarda Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma fabrikaları ile ilgili 
istihdam adı altında teşvik propagandalarını hızlandırdığı bildiridi.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerinde Guma İlçesin-
de inşa edilen bir dikiş fabrikası tanıtılıyor. Fabrika çalışanlarının tamamı 
genç ve orta yaşlı kadınlar olduğu ve en az 300 kadının zorla çalıştırıldığı 
gösteriliyor.
Bir diğer görüntüdeyse Doğu Türkistan'ın Yarkent ilçesinde bulunan ve 
600'den fazla kişinin zorla çalıştırıldığı bir fabrika görüntüleniyor.

Burada çalışanların çoğu yine kadın. Görüntüde Fabrikayı tanıtan Çinlinin konuşmalarına 
göre, fabrikanın çeşitli elektrikli cihazlar ve tel kablolar üretimi yaptığı ve Çin eyaletlerine, 
bazıları yabancı müşterilere gönderileceği ileri sürülüyor.
Gözlemciler Doğu Türkistan’da halkın köle gibi zorla çalıştırılmasıyla ilgili uluslararası top-
lum tarafından gösterilen ciddi tepkilere rağmen Çin komünist partisinin bu tür propaganda ve 
teşvik çalışmalarını sözde "yoksulluğun azaltılması ve istihdam adı altında meşrulaştırmaya 
çalışması toplumun Çin’e karşı tepkilerinin yetersiz kaldığını ve daha sert önlemlerin alınması 
gerektiğini düşünüyor.
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Doğu Türkistan’daki Xinjiang Geliştirme ve 
Araştırma Merkezi, Çin hükümetinin Uygur 
nüfusu üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve 
Uygur nüfusunun azaldığını reddeden bir ra-
por yayınladı.

Raporda Uygur nüfusunun 
1949'dan 2018'e kadar istikrarlı bir 
şekilde arttığı vurgulanıyorken, Uy-
gur nüfusunun doğum ve doğal nü-
fus artışının 2017'den bu yana hızla 
düştüğünü kabul ederek nedenleri 
konusunda ise saptırılmış iddialar 
ortaya atılıyor.

Çin'in Raporu, Uygur nüfusunun 2017 öncesi 
durumunu, son üç yıldaki güncel durumunu, 
milyonlarca Uygur'un kamplarda ve hapisha-
nelerde hapsedilmesinin nüfus gelişimi üze-
rindeki etkisini ve 2017-2018'de Uygur erkek 
ve kadınların çocuk doğurma ve evlilik hak-
kındaki düşüncelerindeki ani değişimi ele alı-

yorken 2017’den itibaren Uygurların medeni 
hayata entegre olmaya başladığı ve çoğunun 
istihdama yönelmeleri noktasında aile planla-
masına dahil olması ve Uygur çiftlerin çocuk 
doğurma ve evliliğe yönelik tutumlarındaki 
değişikliklerin yanı sıra dini aşırılıkla müca-
delede halkın aydınlatılması gibi faktörlerden 
kaynaklandığı safsatası öne sürülüyor.
Raporda verilen rakamlara bakıldığınday-
sa Uygur nüfusunun 2010'dan 2018'e kadar 
% 25.04 arttığını, ancak doğum oranının 
2018'den buyana % 10.69'a ve doğum ora-
nındaki artışın ise % 6.13'e düştüğü ifade edi-
liyor.
Rapor, Uluslararası toplumun Uygur Türk-
lerine yönelik zorunlu kürtajda dahil olmak 
üzere soykırım yapıldığı gerekçesiyle tep-
ki topladığı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo'nun Çin'in "soykırım" yapıp yapma-
dığına dair bir soruşturma emri verdiği bir 
döneme denk geliyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA NÜFUS KONTROLÜ
UYGULAMADIĞINI SAVUNDU
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ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER TURİZM ADI ALTINDA
DOĞU TÜRKİSTAN’A CEZBEDİYOR

Son günlerde sosyal med-
yada dolaşımda olan sözde 
"Yoksulluğun Azaltılması" 
adı altındaki zorunlu ça-
lıştırma bazlı fabrikaların 
propaganda videoları Doğu 
Türkistan’daki mevcut du-
rumu gözler önüne seriyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video 
görüntülerine göre Doğu Türkistan'ın Kuçar 
ve Gulca şehirlerinde genç ve orta yaşlı Uy-
gur kadınların zorla çalıştırıldığı fabrikaların 
teşvik propagandasının yoğunlaştığı görüldü.
Videolarda tanıtım yapan Çinlilerin konuş-
malarına göre fabrikalarda köle olarak çalış-
tırılan Uygur kadınların okul üniformaları, iş 
kıyafetleri gibi çeşitli kıyafetler üreteceği öne 
sürülüyor.
Videolarda gösterilen tüm işçilerin kadın ol-
ması, Uygur erkeklerin çoğu toplama kam-
pı ve cezaevinde hapsedildiğini kanıtlarken 
Çin'in Doğu Türkistan’daki soykırımını ve 
insan hakları ihlallerini yansıtıyor.
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Çin komünist hükümeti son yıllarda Doğu Türkistan'daki Uygur gençlerini çeşitli bahanelerle 
zorla çalıştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda köle gibi çalıştırılan Uygur gençlerinin Çin-
lileşmesine yönelik çalışmalarında olduğu ve komünist partisine sadakatin bir kriter olarak 
sunulduğu ortaya çıktı.

             Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan video görün-
tülerine göre Doğu Türkistan'ın 
Hotan şehrinde bir zorunlu ça-
lıştırma fabrikasında 18 ile 25 
yaşları arasındaki bir grup Uy-
gur kız ve erkeğin sıraya girip 
Çin bayrağı önünde komünist 
partisine sevgi gösterisi sergile-
diği gösteriliyor.

Daha önce küçük çocukların ve yaşlıla-
rında komünist partisine sevgi besleyen 
kızıl şarkılar ve sloganlar atmaya zor-
landıkları sosyal medyaya yansımıştı.
Çin, Doğu Türkistan'da bir yandan zor-
la çalıştırma politikası izlerken diğer 
yandan halkı Çinlileştirmeye yönelik 
çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

ÇİN, ZORLA ÇALIŞTIRMAYLA ÇİNLİLEŞTİRME
POLİTİKASINI BİRLEŞTİRDİ
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ POLİS GÜÇLERİ,
ZULMÜ ARTTIRMAYA YEMİN ETTİ

Çin Komünist partisi Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur Türkünü toplama kamplarında 
tutmak ve zorunlu çalıştırma politikasında en önemli aktörlerinden olan polis güçlerini daha 
sert olmaya teşvik ediyor.

Çin’in organ yayını Aksu Gazetesin-
de yer alan 11 Ocak tarihli haberine 
göre Çin rejim hükümeti 2020’nin 
Temmuz ayında gerçekleştirdiği 
güvenlik güçleriyle ilgili toplantıda 
her yıl 8 Ocak tarihini Polis Günü 
olarak belirlediği ve geçtiğimiz haf-
ta 8 ocak günü sıralar halinde Çin 
bayrağı önünde dizilerek Yemin tö-
reni düzenleyen il ve ilçe düzeyinde-
ki tüm asayiş büro mensuplarının 
sözde “Aşırılıkçı ve kara güçlerin" 
ortadan kaldırılmasında ve Bölgede 
kalıcı istikrarın sağlanmasında Çin 
komünist partisine bağlılık ve sada-
katle çalışmaya devam edeceği nok-
tasında yemin ettiği aktarıldı.

Törende Polis güçlerinin Çin Komünist 
Partisi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı 
için katı standartlar ve zor şartlar üze-
rinde dahi yılmadan çalışacağı ve böy-
lece istikrara özel bir katkı sağlayacağı 
belirtiliyor.
Gözlemciler bu tür siyasi faaliyetle-
rin Doğu Türkistan’daki soykırım si-
yasetinin bir parçası olduğunu, Polis 
güçlerinin acımasız ve sert duruşunu 
arttırmanın Doğu Türkistanlılara yöne-
lik zulmün artacağı anlamına geldiğini 
vurguladı.
Bilgilere göre Doğu Türkistan genelin-
deki tüm il ve ilçelerde bu tür siyasi fa-
aliyetlerin devam edeceği öğrenildi.
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Çin’in organ yayını Xinjiang gazetesinde yer alan 12 Aralık tarihli bir habere göre, Çin hükü-
meti 2017'nin başlarında Doğu Türkistan’daki yaşlı ve çocuk bakım evlerinin genişletileceğini 
duyurmuştu.
2020'nin sonuna gelindiğinde ise Çinli yetki-
lilerin bölge genelindeki yaşlı ve çocuk bakım 
evleri olarak adlandırdığı Toplama kampları-
nın sayısında ciddi artışın olduğu Uluslarara-
sı raporlarca ortaya konuldu.

Çin komünist hükümetinin 
2020'de sözde yoksulları, yaşlıları 
ve çocukları rehabilite etmek için 
sanatoryum ve yatılı anaokulu 
tarzındaki toplama kamplarının 
inşası için 1,6 milyar Çin Yuan’ı 
kaynak ayırdığı biliniyor.

Bilgilere göre 2020 yıl sonu verilerine göre 
Doğu Türkistan’daki büyük ölçekli yaşlı ba-
kım evlerinin sayısı 265'e ulaştığını gösteri-
yor. Ancak Çin’in bilgi ablukası nedeniyle 
tesislerde kaç kişinin tutulduğu ile ilgili net 
bilgi bulunmuyor.
Gözlemciler Çin hükümetinin 2017'de Uy-
gurları kamplarda toplu hapsetmeye başlar 
başlamaz, birçok yaşlı insanın ve çocuğun 
bakıcısız kalacağı nedeniyle hazırlıklarını 
ona göre yaptıklarını ve onları Komünist öğ-
retileriyle beyinlerini yıkamak için tesisler 
kurmaya başladığını vurguladı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ “YAŞLI BAKIM EVLERİ”,
KAMP SORUNUNUN CİDDİYETİNİ YANSITIYOR
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAN ZORUNLU
ÇALIŞTIRMAYLA İLGİLİ VİDEOLAR SIZDI

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Doğu Türkistan'ın malum bir 
kentinde bulunan büyük bir 
kapalı alana kurulmuş atölyede 
zorla çalıştırılan 300'den fazla 
Uygur Türkü kadın görüntüle-
niyor.

Bir başka görüntüdeyse erkeklerin çalıştırıl-
dığı elektrik kabloları üreten fabrikada genç 
ve orta yaşlı Uygur erkeklerinin zorla çalıştı-
rıldığı kaydediliyor.
Neredeyse her gün bölgeden sızan video gö-
rüntüleri Doğu Türkistan'daki halkın rıza-
sı dışında Çinli fabrikalarda köle olarak zor 
şartlar altında, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin 
aylardır evlerine dönmeden zorla çalıştırıldı-
ğını ortaya koyuyor.


