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İşgalci Çin hükümetinin Doğu Türkis-
tan’daki sözde “Eski Yerleşim Yerlerini 
Yenilemek ve Güzelleştirmek” bahane-
siyle Kaşgar’daki Tarihi Merkezi Çarşıyı 
yıktığı öğrenildi.
Çin kaynaklı sosyal medyada platform-
larında paylaşılan birkaç video, Çin re-
jiminin Kaşgar’da Tuman derya boyun-
da bulunan halk arasında “Yeni Bazar” 
olarak tanınan “Kaşgar Orta Batı Asya 
Uluslararası Ticaret Merkezi”ni, “Yeni-
leme” bahanesiyle zorla yıktığını ortaya 
koyuyor.
Yeni Pazar’ın yıkımdan önceki son gö-
rüntülerini içeren videolarda ise birkaç 
gün evvel, dükkanların terk edildiği, 
bakımsız halde dağınık olduğu kayde-
diliyor.
Videoda, kaydeden kişiye ait olduğu 
düşünülen Orijinal seste ise “Ey dünya! 
Yalvarıyorum! Herkes gibi normal ha-
yat yaşamak mümkün olmayacak mı?” 
nidaları duyuluyor.

AMAÇ, MİLLİ YAPILARI YOK ETMEK
Kaşgar’daki Tarihi Çarşı ile ilgili röpor-
tajımızı kabul eden diasporadaki Uygur 
Türkleri, pazarın yiyecek, giyecek, ev 
eşyaları ve mutfak eşyalarından tutun 
zücaciyeden çeyize, günlük yaşamın her 
ihtiyaçlarını karşılayan, tek Çinli tüccarın 
olmadığı Uygur geleneksel pazar kültü-
rünü yansıtan çarşı olduğunu söyledi.
Gözlemciler, pazarın yıkımını yorum-
larken, Çin’in tarihi çarşıyı dağıtmakla 
kendi hayatını sürdürmeye çalışan in-
sanların ekmek kapısını kapatmak ve 
ekonomik olarak dar boğaza sürükle-
mek, böylece rejimin gösterdiği fabri-
kada köle işçi olarak çalışmaya mecbur 
bırakmak niyetinde olduğunu, aynı za-
manda Uygur tüccarların toplu şekilde 
bir arada bulunmasını engellemek iste-
diklerini, bunun Kaşgar’daki Uygur kül-
tür merkezlerini Çin görünümüne getir-
mek için olduğunu kaydetti.
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Çin, son yıllarda Doğu Türkistan halkının 
dini ve etnik kimliğini, kültür medeniyeti-
ni yok etmek, sistematik asimilasyon kötü 
niyetine ulaşmak için sözde “Eski Yerleşim 
Yerlerini Yenilemek ve Güzelleştirmek” ba-
hanesiyle milli yapı ve Uygur tarzı avluları, 
bazı Uygur geleneksel sembolik mekanla-
rı, obje, motifleri zorla yok ederek Çin tar-
zına dönüştürme siyaseti izlediği biliniyor.

YIKIM, DOĞU TÜRKİSTAN GENELİNDE 
YAPILIYOR
Çin basınında çıkan haberlere göre, Kaş-
gar ilinde 2021 yılında toplam 1 milyon 
150.400 metrekarelik kentsel alan ve 
14.549 haneyi kapsayan 201 yerleşim 

bölgesinde Uygur tarzı ev imaret, 616 site-
yi “Eski Yerleşim Birimlerinin Yenilenmesi” 
yalanıyla aslı görünümü tahrip edilerek 
Çin geleneksel fenerleri asılmış herhangi 
bir Çin bölgesine benzetildiği anlaşılıyor.
Çin’in organ yayını Xinjiang Günlük Ga-
zetesi’nin 7 Mayıs 2020 tarihli haberinde 
de Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililerin 
sözde “Eski Yerleşim Yerlerini Yenilemek 
ve Güzelleştirmek” bahanesiyle yaklaşık 
310.000 haneye ait milli tarzı evi yıkmayı 
planladığını, şu yılı Nisan ayı sonuna kadar 
96.400 İmareti yıktığını, rejim yönetimi-
nin Uygur tarzı yapıları yıkma girişiminin 
Urumçi, Aksu, Kuçar, Hotan ve Kaşgar’da 
yoğun olarak yürüttüğünü ortaya seriyor.
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Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerin-
de yayımlanan video görüntüleri Çin 
eyaletlerinde Doğu Türkistan halkının 
zorla çalıştırıldığı bazı bölgeleri ve bir 
kısım Çinli şirketleri ortaya çıkardı.
Görüntülerde bir grup Uygur erkek 
ve kadının Çin’in Tianjin kentine zorla 
çalışmaya götürüldüğü ve Hawiutong 
şirketinin organize etmesiyle köle işçi-
liğe mecbur edildiği gösteriliyor.
Başka bir videoda ise, malum bir Çinli 
atölyeye ait depo tarzı alanda yaklaşık 
yüz Uygur erkek ve kadının yemek al-
mak için toplandığını gösterirken, vi-
deo kayıtlarındaki insanların çoğunlu-
ğu kız ve kadınlardan oluşması dikkat 
çekiyor.

YILDA YAKLAŞIK 3 MİLYON UYGUR KÖ-
LELEŞTİRİLİYOR
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Çin rejim yönetimi 15 Şubat’ta Doğu 
Türkistan’da “İnsan Kaynakları ve Sosyal 

Güvenlik” konulu bir konferans düzenlene-
rek, geçen yılki çalışmalarını raporladığı ve 
bu yıl için planlarını sunduğu, plana göre 
Çin rejimi, 2022’de Doğu Türkistan’da 
2,75 milyon kişiyi sözde “Kırsal İş Göçü” 
bahanesiyle Çin eyaletlerine sürgün ettiği 
öne sürülüyor.
Çin’in suç planları kapsamında sözde “Ye-
rel İstihdam”, “Düzenli İşe Yerleştirme” 
ve “Şehir Dışı İstihdam” adı altında Doğu 
Türkistan halkını köle işçiliğe mecbur etti-
ğini anlaşılıyor.
İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Türkistan 
halkını sistematik bir şekilde keyfi tutukla-
mayla toplama kamplarına veya hapisha-
nelere hapsetmenin yanı sıra, sözde “Faz-
la İş Gücü” yalanıyla Uygurları Çin illerine 
köle işçi olarak göndermeye devam ediyor.
Ancak Çinli Komünistler uluslararası top-
lumun suçlamalarını sürekli olarak yalan-
larken, yoğun bilgi ablukasına rağmen sı-
zan bu tarz video kayıtları Çin’in sistematik 
soykırım uygulamalarını doğruluyor.
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Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’da geniş çaplı bir keyfi tutuklamayla milyonlar-
ca insanı toplama kamplarına kapattı. Ailelerini kaybeden Uygur Türkü çocuk-
lara yönelik asimilasyonunu da hızlandıran rejim yönetiminin yatılı ilk okul tarzı 
Çinlileştirme merkezlerinin görüntüleri Çin kaynaklı sosyal medya platformları-
na yansıdı.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve Kaşgar’ın Yenişehir İlçesi’ndeki Taşmilik Ka-
sabası Ortaokulu’nda çekildiği belirtilen birtakım videolar, Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki Müslüman halkı milli kimliğinden uzaklaştırmak için çocukları tecrit 
ettiğini ve beyin yıkama uyguladığını, Komünist Çin ideolojilerini ve Xi Jinping 
öğretilerini ezberlemeye zorladığını, Çin’in Uygur Müslümanlara sistematik soy-
kırım uyguladığını kanıtlar niteliği taşıyor.
Görüntülerde okul yetkilileri birkaç Uygur öğrenciye “Bir cümleyle Çinli oldu-
ğunuzu kanıtlayın?” diye soruyor. Uygur Kızlar sırayla, “Tayvan, Çin’in ayrılmaz 
bir parçasıdır; Çinli olmaktan gurur duyuyorum; Xinjiang, Çin’in ayrılmaz bir 
parçasıdır; Çin’de yaşadığım için mutluyum; Doğuda çok eski zamanlardan beri 
bir ejderha vardır ve bu Çin’dir; Mao Zedong, bize iyi öğrenmeyi öğreten dâhi-
mizdir.” gibi standartlaşmış Komünist ifadelerle yanıt verdiği kaydediliyor.
Öğrencilerin yüz ifadeleri ve cevap verirken ki tedirgin tavırlarından, hal ve ha-
reketlerinden, böylesine düzenli bir şekilde yanıt vermeye zorlandıklarını, önce-
den ezberletildiği okunabiliyor.
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MÜSLÜMANLARI DİNSİZLEŞTİR-
ME POLİTİKASI İZLİYOR
Görüntü kaydından anlaşıldığı üze-
re, oda başına on öğrenci kapasiteli 
tam donanımlı bir yarı askeri düzen 
yatılı okul gibi kamufle edilmiş mer-
kez sözde lise.  Çin rejimi, bu Uygur 
gençlerini ailelerinden ve aile terbi-
yesinden, Uygur kültür medeniye-
tinden, dini ve milli değerlerinden, 
aile ortamından uzaklaştırarak, sis-
tematik asimilasyon uygulamalarıy-
la beyinlerini yıkamaya çalışıyor.
Çin basınında çıkan haberlere göre, son 
yıllarda Çin, Uygur çocukları Çinlileştirme 
kamplarında tutmasının yanı sıra, Çin eya-
letlerindeki okullara zorla yerleştiriyor, on-
ları yavaş yavaş Çin ulusu bilincine getir-
mek için dini kimliklerini ve geleneklerini 

unutmaya zorluyor, ailelerinden mahrum 
ediyor ve en insani temel hak özgürlükleri-
ni kısıtlıyor. Bu süreçte Çin eyaletlerindeki 
Xinjiang sınıfı idaresi sıkı yönetim şeklinde 
yönetiliyor. “Sizler Özelsiniz”, “Seçilenler-
densiniz” yalanıyla Uygur öğrencileri, “Çin 
Tarzı Sosyalizm Öğretileri”, “Komünizm 
İdeolojileri”, “Marksizm İdeolojisi”, “Vatan 
(Çin) Sevgisi”, “Ateizm” ve “Dinsizleştirme” 
eğitimleri veriliyor.
Daha önceki ilgili videolar ve uluslarara-
sı araştırmacıların raporları, Çin’in Uygur 
çocuklara yönelik zorunlu tecrit ve zorunlu 
beyin yıkama siyaseti izlediklerini, çocuk-
ların yoğun Çin propagandasına maruz 
bırakıldığını, tüm özgürlüklerinin kısıtlan-
dığını, amacın Uygur görünen Çin ulus-
lu oluşturmak olduğunu, Doğu Türkistan 
topraklarını savunacak Müslüman Uygur 
Türkünü bırakmamak için sistematik soy-
kırım uygulamak olduğu ortaya koyuyor.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan vi-
deo görüntülerine göre Çin rejiminin Uy-
gur gençleri, farklı Çin eyaletlerindeki 
atölyelerde elektrikli ürünler üretmede 
köle olarak çalıştırdığını görüntülüyor.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın kişisel 
hesabından paylaştığı delil niteliğindeki 
videolar, uluslararası raporlarda bahsi ge-
çen Uygur gençlerin Doğu Türkistan’dan 
Çin vilayetlerine götürülüp, Çin fabrikala-
rında “Fazla Emek” adı altında köle olarak 
çalışmaya zorlandığını ve bu atölyelerin 
çoğu yabancı markaların tedarik zincirleri 
olduğunu doğruluyor.
Çin Komünist rejimi, bir yandan Doğu Tür-
kistan halkını toplama kamplarına gönde-
rirken, diğer yandan binlerce insanı Çin’e 
transfer ederek düşük ücretle çalışmaya zor-
luyor. Bunun yanı sıra, Çinlileri yüksek maaş, 
bedava konut ve tarıma el verişli topraklar 
tahsis ederek Doğu Türkistan’a yerleştiriyor.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü 
raporda, dünya çapında tanınmış Batılı

83 markanın tedarik zincirleri Uygurla-
rın zorla çalıştırılmasından yararlandığı 
gösteriliyorken, buna ek olarak 9 Avrupa 
menşeli şirketi de kapsayan dünya çapın-
da önemli teknoloji şirketleri, otomobil, 
ayakkabı ve giyim markaları da Çin’le 
suç ortaklığı yapıyor.

83 MARKA UYGUR KÖLE ÇALIŞTIRIYOR
Ayrıca, Avustralya Stratejik Politika Ensti-
tüsü’nden bir ekibin kamu verileriyle, Uy-
gurların Çin eyaletlerine sürgün edilmesi-
nin özellikle son zamanlarda hız kazandığı 
ve Uygurların milli değerlerini benimseme-
si yahut dini inancına bağlı olmasına kati-
yen izin verilmediği gözlemleniyor.
Raporda listelenen 83 şirket arasında Al-
manya’nın BMW, Bush, Mercedes-Benz, 
Puma, Siemens şirketleri, İtalya’nın Caddy 
şirketi, İsveç’in (H&M), Electrolux şirketi, Fi-
lipinler’den Jack ve Jill şirketi, Fransa’dan 
Lacoste şirketi, İspanya’nın Zara markala-
rı bulunuyor. Nitekim H&M gibi bazı mar-
kalar soykırımla suçlanmasının ardın dan 
Çin’le ilişkilerini kestiğini duyurdu.
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Doğu Türkistan’daki kukla yetkili Nurlan Ebil-
mejin, Çin basınına verdiği demeçte İslam ve 
Müslüman karşıtı politikasını sürdürmeye de-
vam edeceğinin sinyalini verdi.
Çin Halk Ağı’na göre, Çin Siyasi Danışma 
Konseyi Üyesi ve sözde Xinjiang Siyasi Büro 
Başkanı olarak görev yapan kukla yetkili 
Nurlan Ebilmejin gazetecilerin sorularını ya-
nıtlarken, Doğu Türkistan’daki devlet terörü 
politikalarını savunarak, Çin ortak bilincini 
güçlendirmenin yanı sıra, çeşitli etnik grupla-
rın kaynaşması ve Çin tarzı sosyalist toplum 
oluşturma gereğini yeniledi. Özelliklede kad-
roların etnik meselelerde iletişim kabiliyetini 
iyileştirme ve seviyesini yükseltme, Xinjiang’ı 
(Çin) kültür yoluyla besleme planlarının kap-
sayıcı uygulamaya devam edeceğini ve Çin 
geleneksel kültürünü teşvik edileceğini ifade 
etti.
Çin hükümetinin son yıllarda Doğu Türkis-
tan’daki halka yönelik uyguladığı beyin yı-
kama çalışmaları çerçevesinde doğru ulusal 
görüş, tarihi, etnik, kültürel ve dini görüşler 
konusunda eğitme, bir bütün olarak sözde 
Çin ulusunun bilincini derinleştirme ihtiyacı-
nı vurgulayan Komünist yetkili Ebilmejin’in 
sözleri, Çin’in 13. Ulusal Halk Kongresi ve 
Çin Siyasi Danışma Konferansında ele alınan, 
sistematik soykırım politikalarının ve gelecek 

planlarının içeriğinin Doğu Türkistan’daki 
durumun daha da kötüleşeceği, Çin’in insan-
lık suçu işlemeye devam edeceği anlamına 
geldiğini gösteriyor.

8 MİLYON İNSAN TOPLAMA KAMPINDA
Çin rejimi işgalinden bu yana Doğu Türkistan 
halkını tamamen asimile etmeye çalışıyor ve 
Çin’in sistematik soykırım planı kapsamında 
bir milyonu aşkın Doğu Türkistanlı, sözde “Faz-
la Emeğin İşe Yerleştirilmesi” yalanıyla Çin vi-
layetlerine sürgün edildi. Uygurlar Çin’de köle 
olarak çalıştırılırken, boşalan yerlere Çinlileri 
özel imtiyazla yerleşmeye teşvik ediyor.
Doğu Türkistan’da sivillere karşı sürdürülen “Te-
rörle Mücadele ve Aşırıcılığa Son Verme” baha-
nesiyle keyfi tutuklama yürüten Çin, 2016’dan 
beri 8 milyon insanı dönüşümlü olarak toplama 
kamplarında ve hapishanelerde zorla tutuyor. 
Dini inancından milli kimliklerinden vazgeçme-
ye ve Çin kültürünü kabul etmeye zorluyor.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki soykırım suç-
lusu eski vali Chen Chuanguo’nun yerine Ma 
Xingrui isimli Komünisti değiştirmesine ve 
uluslararası baskı, ağır suçlamalarla karşı kar-
şıya kalmasına rağmen, Çin kültür dayatması 
ve İslam'ı Çinlileştirme politikasını sürdürüyor.
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Doğu Türkistan’da geniş çaplı keyfi tutuklama siyaseti izleyen Çin, ebe-
veynlerinden koparılan Uygur çocuklara yönelik Komünizm terbiyelerini 
hızlandırdı ve kendilerinin birer Çinli olduklarını kabul etmeye zorluyor.
Geçtiğimiz günlerde Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerine düşen 
bir kısım video görüntüleri, Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslüman 
Uygur çocukları tamamen Çinlileştirmek için zorunlu beyin yıkama-
yı hızlandırdığını, onları erken yaşlardan itibaren Uygur karşıtı fikir 
ve ideolojileri benimsemeye zorladığını ortaya koydu.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın kişisel sosyal medya hesabından 
paylaştığı görüntü kayıtlarında Çinli eğitmenlerin, 5-6 yaşlarındaki 
Uygur çocuklara Çin ulusal marşlarını öğrettiğini ve kendilerinin as-
lında birer Çinli olduğunu aşılamaya çalıştığını gösteriyor.
Başka bir videoda ise, Çinlinin kucağında oturan öksüz Uygur çocuğun 
“Ben Çinli Çocuğum” şarkısını söylemeye çalıştığını kaydediyor. Benzeri 
bir başka videoda da kayda alan Çinli, küçük Uygur kızına “Ne Yapıyor-
sun?” sorusunu yöneltirken, kız “Büyüdüğümde Bende Komünist Olmak 
İstiyorum” diye cevap veriyor. Çinli adamın “Komünist Nasıl Olduğunu 
Biliyor Musun?” sorusuna ise, küçük kız “İyi İnsanlar” yanıtını veriyor.
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KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN KOMÜ-
NİZMLE BÜYÜYOR
Neyin iyi, neyin kötü olduğunu idrak ede-
meyecek kadar küçük 4-5 yaşlarında olan 
Müslüman çocukların tamamen yabancı 
bir dilde şarkı söylemeyi öğrenmesi ko-
lay bir şey değildir ki, Uygur Türkü ço-
cuklar Komünist öğretileri ve kızıl şarkılar 
öğrenmeye zorlanıyor. Aile ortamından, 
Anne-Baba terbiyesinden uzaklaştırılmış 
ve Çin’in çocuk kampında büyüyen Müs-
lüman Uygur Türkü çocuklar, fiziki olarak 
Uygur görünümlü ancak dili, düşünce-
si, istekleri ve yaşam felsefesi tamamıyla 
Çinlileştirilmiş hale getirilmek isteniyor. 
Bütün bunlar Çinlilerin, Uygur çocukların 
küçük yaşlardan başlayıp Çinlileştirilmesi 
ve asimilasyon edilmesi gibi şeytani planı-
nı şiddetle uyguladıklarını doğruluyor.

Öte yandan soykırımcı Çin faşistleri Uygur 
gençlerini iyi insanlar tarafından yetişti-
rildiğine inandırmaya çalışırken, Çinlileri 
kurtarıcı olarak görmelerini istiyor.
Ayrıca bu tarz videolar, Uygur çocukları-
nın ana dilleri yerine akıcı bir şekilde Çin-
ce konuştukları, Doğu Türkistan’da Uygur 
dilinin baskı altına alınmasının ne ölçüde 
uygulandığını da gözler önüne seriyor.
Çin haber kaynaklarına göre rejim yöneti-
mi, son yıllarda Uygur çocuklarını Çinlileş-
tirme kamplarına hapsetmenin yanı sıra, 
Çin illerindeki okullara da yerleştiriliyor. 
Uygur çocukların ailelerinden zorla kopar-
dığını, giderek milli ve dini kimliklerinden, 
gelenek göreneklerinden uzaklaştırmaya 
çalışıldığın, ana dillerinden yoksun bırakı-
larak beyin yıkamaya zorlandıklarını doğ-
ruluyor.
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Dünya gündemi sürekli değişiyor, ancak Çin’in Doğu Türkistan’da-
ki sistematik soykırım uygulamaları aynen devam ediyor!


