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ÇİN’İN KÖLE İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
SİYASETİ SÜRÜYOR

Son 2 yıldır Çin, Doğu Türkistan halkının ai-
lelerini parçalamak ve tamamen kontrol altına 
almak için sözde “Fazla İş Gücü” yerleştirme 
adı altında Uygurları yerinden yurdundan çı-
karma planını yoğun bir biçimde uyguluyor. 
Çinlilerin güya “Fazla İş Gücü” dediği insan-
lar arasından yaşlılar başta olmak üzere ka-
dınlar ve Çocuklarda var. Hepsi Çin’in zorun-
lu çalıştırma siyasetine kurban ediliyor.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım site-
lerinden alınan video görüntülerin-
de Doğu Türkistan’daki belirli bir 
bölgeden birkaç uzun yol otobüsü 
ile Kuçar’da bulunan bir Çinli fab-
rikasına götürülen Uygur Türkleri 
gösteriliyor.

ÇOK KÖTÜ KOŞULLARDA ÇALIŞMA-
YA ZORLANIYOR
Depo olduğu tahmin edilen büyük bir alanda 
erkek ve kadın işçilerin beraber kaldığı, ara-

ya sadece bir kat duvar örüldüğü, sıra halinde 
dizilen çift katlı ranzalarda kaldığı, hijyensiz 
ve çok kötü yaşam koşulları içerisinde yaşa-
maya mecbur edildiği kaydediliyor.
Ayrıca videoda konuşan Çinli “Xinjiang’dan 
İki Otobüs Dolusu İşçi Getirdik! Çalışmaktan 
Hiç Yorulmuyorlar” ifadelerini sarf ederek 
Çin’in köle işçi çalıştırma politikasını bir kez 
daha gözler önüne seriyor.
Pekin ise Uygur Türklerinin tamamen gönül-
lü olarak çalıştığını iddia ediyor. Ancak kamp 
tanıkları ve ilgili uluslararası raporlar, bölge-
den sızan bu tür kanıtlar Doğu Türkistan’daki 
gerçek durumu ortaya koyuyor.
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ÇİN’İN KAZAKİSTAN’DAKİ MADEN
KAZILARINA HALKTAN TEPKİ

Çin’in Orta Asya’daki borç tuzağı ve yayıl-
macı politikaları hükümetler tarafından yatı-
rım sevinciyle kabul görülmüş olsa da yerel 
halk tarafından tepkilerle karşılık buldu.

Çin’in Kazakistan’dan satın aldığı 
araziler üzerinde maden kazıları ya-
pılması bölge sakinleri tarafından iş-
gal ve sömürü olarak nitelendirildi ve 
Çinlilere karşı güçlü protestolar ger-
çekleşti.
Elde ettiğimiz görsel bilgilere göre, Kaza-
kistan’ın Almatı şehri Enbekşi Kazak Reyo-
nunda, daha önce Çinliler tarafından 20 yıllık 
kullanım hakkı satın alınan bölgelerin etrafı 
dikenli çitler ve tel örgülerle çevrilerek ma-
den kazıları yapılmasına karşı bölgede yaşa-
yan Kazak Türklerinin karşılık gösterdiği or-
taya çıktı.
Çinlilere satılan arazinin yanı başında top-
lanan göstericiler Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Kasım Cömert Tokayev’in bu yıl mayıs 
ayında yabancılara, özellikle de Çin’e toprak 
satmamaya yönelik karar namesine atıfta bu-

lunarak Çin’in Kazakistan topraklarını işgal 
etmesinden kimin sorumlu olduğunu sorgula-
dı ve hükümeti protesto etti.

“ÇİN’İ DEĞİL 20 YIL, 20 SANİYE DAHİ 
TOPRAKLARIMIZDA İSTEMİYO-
RUZ!”
Kazak yetkililere soru yönelten eylemciler 
“Hani Çin’e toprak satmayacağız diye yasa 
çıkarmıştınız. Bu araziler nasıl Çinlilerin eli-
ne geçti, buna kim izin verdi? Çinliler top-
raklarımızı işgal etmeye çalışıyor! değil 20 
yıl, 20 saniye dahi Kazakistan topraklarında 
Çinli istemiyoruz! Ey Kazak halkı! Çin’den 
korkmayın! Uyanın!” şeklinde sloganlar ata-
rak tepkisini gösterdi.
Ayrıca protestocular Çin’in Kazak toprakla-
rından çıkmaması halinde milyonlarca Ka-
zak’ın protesto için buraya geleceğini ve çe-
şitli eylem yapacağını belirtti
Bilgilere göre Enbekşi Kazak Reyonunda tel 
çitlerle örülü ahalinin girmesinin yasaklan-
dığı arazilerde altın ve uranyum madenciliği 
yapmaya çalıştığı ileri sürülüyor.
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ÇİN UYGUR MAHKEMESİNE
YİNE SALDIRDI

Çin haber sitesine göre, Çin Komü-
nist Partisi (ÇKP) yetkilileri Lond-
ra’da kurulan Bağımsız Uygur 
Mahkemesine yönelik Urumçi’de 
yine karalama propaganda toplan-
tısı düzenledi.

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak ve 
diğer etnik gruplara yönelik soykırımını so-
ruşturmak amacıyla 4-7 Haziran tarihleri 
arasında İngiltere'nin Londra kentinde görü-
len Uygur Mahkemesinin ilk duruşmasından 
itibaren Çin tarafında hareketlilik başlamıştı. 
Kamp tanıklarının uzun yıllardır görüşeme-
diği, etkisi ve baskısı altındaki akrabalarını 
Urumçi’deki toplantıda zoraki ifade vermeye 
mecbur ederek tanıkları yalanlamaya ve ha-
karet etmeye zorlamıştı.
Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang ÇKP propaganda 
dairesi 12 Haziran’da Urumçi’de Doğu Tür-
kistan’ın Kaşgar, Hotan, Aksu ve diğer ille-
rinden Çinli makamların “Eğitim Merkezi” 

dediği, uluslararası kamuoyunun ise toplama 
kampları olarak nitelendirdiği yerler hakkın-
da yalan ifade vermeye mecbur edildi.

BASKI ALTINDA İFADE VERMEYE 
ZORLUYORLAR
Bilgilere göre Çinli yetkililer Uygur mah-
kemesinde Doğu Türkistan’daki soykırım 
hakkında ifade veren kamp tanıklarını ya-
lanlamak için Hotan’a bağlı Lop ilçesi kültür 
merkezi gösteri ekibi personeli olarak tanıtı-
lan Mehmet Aziz Ömercan’ı basın toplantı-
sında konuşturdu.
Ömercan ifadesinde tanıkların sahte delil uy-
durup eğitim merkezine şantaj yaptığını söy-
lerken tanıkları birer aktör olarak tanımladı.
Gözlemciler, Çin’in Uygurlara yönelik son 
dönemde yoğunlaşan uluslararası propagan-
da ve zoraki ifade yoluyla savunma çabaları 
sahtekarlıktan başka bir şey olmadığını, ulus-
lararası toplumun Çin’in gerçek yüzünü artık 
tanıdığını ve nitekim soykırımı tanıyan ülke-
nin 7 olduğu ve daha da çoğalacağını kaydet-
ti.
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ÇİN MENŞELİ DOMATES SALÇALARINI
“KÖLE” UYGUR İŞÇİLER ÜRETİYOR

Çin’in Doğu Türkistan’da halkın köle gibi 
zorla çalıştırılmasıyla ilgili uluslararası top-
lum tarafından gösterilen ciddi tepkilere rağ-
men Çin Komünist Partisinin sözde “Yoksul-
lukla Mücadele” ve “İstihdam” adı altında 
meşrulaştırmaya çalıştığı kölelik sistemi, Uy-
gurlar üzerinde genişleyerek devam ediyor. 
Kırsaldaki Uygur Türkleri zorunlu çalıştırma 
uygulamasına maruz bırakılıyor.
Kamp tanığı Zumret Davut hanımın (Çin 
kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden alınan) 
paylaştığı video görüntülerine göre Çin Ko-
münist Partisi (ÇKP) yetkililerinin bu tür zor-
la çalıştırma fabrikalarının teşviki ve propa-
gandasını yaptığı tanıtım filmlerine rastlandı.

ÇİN’Lİ DOMATES ÜRÜNLERİ 
FİRMASI KÖLE İŞÇİ ÇALIŞTIRI-
YOR
Çin’in propaganda videosunda Doğu 
Türkistan’ın Hoten bölgesinde bu-
lunan “SHENG SHI HUA QIANG” 
şirketine ait domates seralarında ça-
lıştırılan çoğu genç ve orta yaşlı ka-
dın olan bir grup Uygur’un açık mey-

danda sözde mesleki eğitim almakta 
olduğunu ve Uygurların zorla çalıştı-
rıldığı domates fabrikalarının paket
leme, nakliye işlemleri kaydediliyor.
Gözlemciler videolarda gösterilen işçilerin 
çoğunluk olarak kadın olması, Uygur erkek-
lerinin toplama kamplarında ve hapishaneler-
de hapsedildiğini doğrularken diğer yandan 
Çin'in zorla çalıştırma suçunu ortaya koydu-
ğunu ifade etti.

ABD ÇİN MENŞELİ DOMATESİ YA-
SAKLAMIŞTI
Bilgilere göre Doğu Türkistan’daki bu gibi 
zorunlu çalıştırma fabrikalarında üretilen do-
mates salçaları ve ketçap ürünleri dünyanın 
dört bir tarafına ihraç ediliyor.
Geçtiğimiz ocak ayında ABD, zorla çalıştır-
mayla üretildiği gerekçesiyle Çin’in yıllardır 
sömürdüğü ve soykırım yaptığı Doğu Türkis-
tan’dan pamuk ve domates ithalatını durdur-
ma kararı almıştı.
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HİLTON, ÇİN’İN YIKTIĞI CAMİNİN
YERİNE OTEL YAPACAK

                       ABD’nin en büyük Müs-
lüman sivil toplum örgütü Ame-
rikan-İslam İlişkileri Konseyi 
(CAIR), Doğu Türkistan’da Çin 
hükümeti tarafından yıkılan bir 
caminin yerine, otel inşaatı baş-
latmayı planlayan ABD Merkezli 
otel zinciri Hilton’a “Projeyi Dur-
durma” çağrısı yaptı.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad 
ve CAIR araştırmacısı İsmail Allison yap-
tıkları yazılı açıklamada, Çin’in, Uygur 
Türklerine yönelik “Soykırım Uygulama-
ları” kapsamında, Uygur Türklerinin kül-
türlerini, tarihlerini ve özellikle de İslami 
kimliklerini yok etmeye çalıştığını belirtti.

Açıklamada, “Hilton Gurubun, Doğu Türkis-
tan’ın Hotan kentinde buldozerlerle yıkılan 
bir caminin yerine otel inşa ederek, Çin’in 
soykırım hedefine ulaşmasına yardım edi-
yor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“UYGUR KÜLTÜRÜNÜ SİLİNMESİ, 
SOYKIRIMA ORTAK OLMAKTIR”
Hilton’un Çin’in şu ana kadar Uygurlulara 
ve diğer Müslümanlara yönelik baskı poli-
tikasının farkına varması ve projeyi durdur-
ması gerektiği belirtilen açıklamada, “Uygur 
halkının yok edilmesini sağlamak için, Çin 
kültür silme politikası yürütüyor. Camiler ve 
mabetler hedef alınıyor. Avustralya Stratejik 
Politika Enstitüsü, 2017’den bu yana Doğu 
Türkistan’da 16 bin caminin yok edildiğini 
ya da zarar gördüğünü belirtiyor.” ifadelerine 
yer verildi.
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Açıklamada, “Hilton şirketi, yıkılan bir ca-
minin yerine Hampton oteli dikmeye devam 
ederse, Çin hükümetinin Uygurlulara karşı 
kültür silme politikasına yardım etmiş olur. 
Uygur kültürünün silinmesine yardım etmek 
demek, soykırıma da yardım etmek demek-
tir.” görüşü paylaşıldı.
Söz konusu otel projesinin durdurulması için 
bir imza kampanyası başlatıldığına işaret edi-
len açıklamada, insan haklarına saygılı kişi-
lere bu kampanyayı imzalama çağrısında bu-
lunuldu.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOY-
KIRIM UYGULAMALARI
Çin, Doğu Türkistan’da İslam karşıtı terör 
politikaları uygulamaya başladığından bu-
güne kadar 16.000’e yakın cami yıkıldı veya 
haritadan silindi.
Kültür yıkımından sağ kalan camilerin bazı-
ları bar, turizm cazibe merkezi iş yerleri ve 
atölye hatta tuvalete dönüştürülmüş Çinlilerin 
kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca tüm 

dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi in-
sanlar İslam'dan vazgeçmeye zorlanıyor.
İşkence kamplarında Muhammed Salih Da-
molla gibi tanınan binlerce dini ulema şehit 
edildi ve sırf dini vecibeleri yerine getiren 
milyonlarca Müslüman hala işkence görüyor.

8 MİLYON MÜSLÜMAN CEZA KAMP-
LARINA ALINDI
Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, 
işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında en az 2 milyondan fazla 
Uygur Türkünü rızası dışında zorla tutuyor. 
Bu sayı, Kamp tanıkları ve Çin kaynaklı bel-
gelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü ola-
rak rızası kapatıldığını gösteriyor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve uluslarara-
sı örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla 
bölgede serbestçe inceleme yapma talebini 
sürekli olarak reddeden Çin, kendi belirlediği 
birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve 
basın mensubu tarafından kısmen görülmesi-
ne izin vermiş gibi yapıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
DİKKAT ÇEKEN YENİ MEZARLAR

Çin, Uygur Türklerini milli ve dini değerlerinden vaz geçmeye zorlarken milli tarzındaki ev 
imaretleri yıkarak büyük bir kültür katliamı gerçekleştiriyor.
Çin rejimi son 2 yıldır Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin defin işlemlerinde bazı uygula-
malar ve kısıtlamalar getirerek bu kapsamda Uygur Türk İslam medeniyetini yansıtan mezar-
ların üzerindeki hilal ve yıldız simgesinin, ayet veya kişi bilgilerinin bulunmasını yasaklamıştı.
Çinli yetkililer Uygur Türklerini milli ve dini değerlerinden vaz geçmeye zorlarken camileri, 
mezarları, türbeleri ve milli tarzındaki ev imaretleri yıkarak büyük bir kültür katliamı gerçek-
leştiriyor.

            Kamp tanıklarının Çin 
kaynaklı sosyal medyadan pay-
laştığı son görüntülerde Doğu 
Türkistan’ın belirli bir bölgesin-
de devasa alana yeni inşa edilmiş 
büyük bir mezarlık gösteriliyor. 
Hepsi aynı büyüklükte inşa edilen 
ve Müslümanların cenaze kural-
larına uygun yapılmayan mezar-
lıkların halka zorla dayatılacağı 
düşünülüyor.

ÇİN’İN DİN DÜŞMANLIĞI DEVAM 
EDİYOR
Daha önceki raporlar ve tanıkların ifadeleri 
Çin rejimi tarafından Uygur mezarlıklarında-
ki İslam-i sembollerin, kubbe ve hilalin kal-
dırıldığını, cenaze namazlarının kılınmasına 
izin verilmediğini, mezar taşına yazılan ayet 
ve şahsın bilgilerinin yasadışı belirlenerek 
kaldırıldığını veya mezarla beraber yok edil-
diğini doğruluyor.
Ayrıca daha fazla ceset koymak veya mezar-
ları dönüşümlü olarak kullanmak adına 4 kat-
lı mezarlarında inşa edildiği biliniyor.
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UYGUR ÇOCUKLAR, TUTSAK BABALARINI ÖZLÜYOR

Doğu Türkistan’daki param parça olan birçok ai-
lenin, geride bıraktığı öksüz çocukların feryadı 
sosyal medyaya yansıdı.
Dayanılmaz ve ağır baskı altında yaşayan Doğu 
Türkistan halkı, Çin Komünist Partisi tarafından 
etnik ayrımcılık, keyfi tutuklama, hor görme, 
asimilasyon ve zorunlu kısırlaştırma başta olmak 
üzere sistematik soykırım uygulamalarıyla mil-
letçe yok ediliyor. Durum uluslararası toplumda 
güçlü ve şiddetli kınamalar, eleştiriler ve yaptı-
rımlarla karşılık buldu. 
Fakat bir kısım ülkeler tarafından görmezden ge-
linirken Çin, halı hazırdaki soykırım politikala-
rını gevşetmiyor. Doğu Türkistan’da birçok aile 
parçalanmış, yok edilmiş ve tüm iletişim olanak-
larından mahrum bırakılan halk, ne dış dünyadan 
nede yanı başındakilerden haber almakta zorla-
nıyor.
Kamp tanıklarının paylaştığı Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan video görüntülerinde küçük bir 
kızın babasının fotoğrafını göstererek öperken 
arka planda çalan; 

“Babamı görmek istiyorum, Yanağına öpmek 
istiyorum. Ayak izleri tûtiyâ, Gözüme sürmek 
(tozunu) istiyorum.” Şarkı eşliğiyle toplama 
kamplarında veya cezaevinde işkence görmekte 
olduğu tahmin edilen babasına duyduğu özlemi-
ni ifade ettiği yansıtılıyor. 
Beş yıl sonra yeniden bir araya geliyor notu dü-
şen diğer bir görüntüdeyse genç bir Uygur karı 
kocanın birbirine sarıldığı an kaydediliyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TOPLAMA 
KAMPLARI
Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, İşgal-
ci Çin Hükümeti Doğu Türkistan’daki toplama 
kamplarında en az 2 milyondan fazla Uygur Tür-
künü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı, kamp 
tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon 
insanın dönüşümlü olarak kapatıldığını doğrulu-
yor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve uluslararası 
örgütlerin doğrudan bilgi almak amacıyla bölge-
de serbestçe inceleme yapma talebini sürekli ola-
rak reddeden Çin, kendi belirlediği birkaç kam-
pın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu 
tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi 
yapıyor.
Ancak Çinli yetkililer, uluslararası toplumun 
baskıları sonucu toplama kamplarının çoktan ka-
pandığını ve sözde kursiyerlerin %90’ının eve 
döndüğünü iddia ederek kamuoyunu yanıltmaya 
çalışıyor.


