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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ MEVCUT BASKILARIN
DAHA DA ARTACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Çinli yetkililerin sözleri Doğu Türkistan’daki mevcut baskıların daha da artacağını gösteriyor.
25 Mart’ta, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang hükümeti, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimî 
Komitesi Başkanı Wang Yang’ın Urumçi’de ve başka yerlerde yaptığı denetim hizmetlerinin 
“Ruhunu Öğrenme” temalı her derece daire ve büro başkanlarının katılımıyla genişletilmiş 
uzun bir toplantı düzenlendiği öğrenildi.

                    Çin’in organ yayını Tanrıdağ haberine göre Wang Yang’ın böl-
ge genelindeki teftiş hizmetlerinin özetinde Xi Jinping dönemindeki Doğu 
Türkistan yönetim stratejilerine ek olarak “3. Xinjiang Hizmetleri Kon-
feransı”nın ruhunu özdeşleştirmek, bölgede uzun vadeli sosyal istikrar 
sağlamak, “Polis Güvencesiyle Dikkati Merkezîleştirerek Uzun Vadeli Gü-
venliği Sağlamlaştırmak”, “56 Millet Çin Ulusu, Ortak Tarih, Ortak Dil, 
Ortak Yapı Ve Ortak Kültüre Ulaşan Yolda El Ele Yürümek” ve “İslam'ın 
Çince Sosyalizme Uyumlu Hale Getirme” hizmetleri üzerine teşvikler yer 
alıyor.

ÇİN’İN UYGURLARI YOK ETME PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Analistler, “Bu, Çin Makamlarının Uygurlara Yönelik Mevcut Baskıca Uygulamalarını Daha 
Da Geniş Ölçekte ve Ağırlaştırarak Devam Ettirme Planının Göstergesi Olduğunu Kaydetti.”
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAN SIZAN GÖRÜNTÜLER
ÇİN ZULMÜNÜ YANSITIYOR

Çin Komünist Partisi işgalden buyana Doğu 
Türkistan’da hem bölge üzerine hem de halka 
yönelik topyekûn imha politikası izleniyor.
Uluslararası insan hakları savunucuları, 
kamp tanıkları ve ilgili raporlar halkı milli 
ve dini değerlerinden vazgeçmeye zorlamak 
ve Çin kültürü, yaşam tarzı ve medeniyetini 
dayatarak asimile etmeye çalışmak, bölgede-
ki Türk ve İslam kültürü ile özdeşleşmiş ka-
dim imaretleri restorasyon bahanesiyle Çin 
görünümünde yeniden inşa etmek, Çin’deki 
Hitay’ları (halk arasında Çinli demek) özel 
imtiyazlar verip Doğu Türkistan’a yerleştir-
mek, Uygur Türklerinin büyük çoğunu fark-
lı şehirlerdeki Çinli işletmelerde veya Çin’e 
sürgün etmek yoluyla Çinli fabrikalarda zor-
la çalıştırılmak üzere köleleştirmek gibi uy-
gulamalarla bölge biyografisinden nüfusuna 
kadar sistematik soykırım ve kültürel katliam 
politikası yürütüldüğünü öne sürüyor.
En son Kamp tanığı Zumret Davut hanımın 
Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı vi-
deo görüntülerinde Uygur Türkü İki gencin 
düğün merasimi gösteriliyor.

DÜĞÜN DEĞİL YEMİN TÖRENİ!
Ancak görüntülerden düğünün Ko-
münist Parti organizasyonuyla ger-
çekleştirildiği net bir şekilde anlaşı-
lırken mikrofonla konuşan görevli 
kadının söylediklerini tekrar eden 
çift, adeta yemin törenindeymiş gibi 
“ÇKP’ye Bağlıyız!”, “ÇKP’ye Sa-
dığız!”, “ÇKP’yi Himaye Ederiz!”, 
“ÇKP’nin Kanun Nizamına Riayet 
Ederiz!”, “ÇKP’nin Doğum Kont-
rolü Siyasetine Kesinlikle Uyarız!”, 
“ÇKP’yi Seviyoruz!”, “Ulusal Gü-
venlik ve Sosyal İstikrarı Koruruz!” 
gibi vatlar verdiği görüntüleniyor.

UYGUR TÜRKLERİ, ÇİN KÜL-
TÜRÜ DAYATMASIYLA ASİMİLE 
EDİLİYOR
Bir başka videoda ise Doğu Türkis-
tan’da, belirli bir salonda Uygur Türkle-
rinin Çin geleneksel kostümleri giyerek 
Çin tiyatrosu gösterisi yaptığı ve eğitim 
süreci kaydediliyor.
Ancak Çin sıkılmadan ve utanmadan, 
uluslararası toplumun gözüne baka baka 
Uygurları yalanlayan ve bölgede hiçbir 
insan hakları ihlallerinin söz konusu ol-
madığı, Uygurların kültürüne saygı du-
yulduğu iddiası üzerinde durmayı ısrar 
ediyor.
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ÇİN, TURDİGUL NURALİ ÜZERİNDEN ULUSLARARASI
TOPLUMU KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Çin, iki gün önce Uygur kadınlarına yöne-
lik baskı suçunu örtbas etmek için Global 
Times’ta bir video görüntüsü yayınladı.
Çin’in Doğu Türkistan’daki baskı, toplama 
kampları ve Uygur kadınlarına zorla kür-
taj gibi baskıcı politikaları, kamp tanıkla-
rının ifadeleri ve araştırmacıların raporları 
aracılığıyla uluslararası toplumda büyük 
tartışmalara neden oldu.  Çin Komünist 
Partisinin (ÇKP) Doğu Türkistan’da işle-
diği insanlık dışı soykırım suçlarının ulus-
lararası çapta ifşa edilmesinin ardından 
Çin hükümeti, cinayetlerini çeşitli yollarla 
örtmeye çalışıyor.
Doğu Türkistan’daki Xinjiang hükümeti 
iki gün önce Uygur kadınlarına yönelik 
baskı suçunu örtbas etmek için Global Ti-
mes Televizyonunda üç dakikalık bir vi-
deo görüntüsü yayınladı.
Çin’in devlet kanalı Global Times’ın 27 
Mart tarihli haberine göre “Eğitim Kam-
pı Mezunu” olduğu iddia edilen Turdigul 
Nurali üzerinden karalama ve yalanlama 
propagandası yaparak zorla kısırlaştırma 
suçunu uluslararası toplumdan gizlemeye 
çalıştı görüntüleniyor.

ÇİN, UYGUR KADINLARININ 
KISIRLAŞTIRILDIĞINI YALAN-
LAMAYA ÇALIŞTI
Bir çocuk annesi ve Kaşgar doğum-
lu olduğu ifade edilen Turdigul Nu-
rali, Kaşgar’da belirli bir kampta 
sözde “Eğitim” aldığını anlatırken 
2019’yılında kamptan çıktığını ve 
sonra yeniden bir çocuğu daha oldu-
ğunu belirterek uluslararası toplu-
mun Çin’i Uygur kadınlara yönelik 
zorunlu kısırlaştırma uyguladığına 
dair suçlamalarını yalanlamaya ça-
lıştığı gösteriliyor.

Gözlemciler, Çin’in bu gibi propaganda ya-
yınlarının itibarsız olduğunu sadece iç kamu-
oyunu kandırabileceğini ancak uluslararası 
toplumun Çin’in Nazi Varı Kamplarından 
kurtulan tanıklara, insan hakları araştırma-
cılarının yayınladığı araştırma raporlarına 
ve Çin medyasında yayınlanan bazı verilere 
dayandığını belirterek bu tür materyallerin 
aslında Çin’in Uygur Türkleri üzerindeki sis-
tematik soykırım uygulamalarını örtmeye ça-
lıştığının önemli kanıtı olduğunu kaydetti.
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ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ÇİN’İN UYGURLARI
ÇALIŞMAYA ZORLADIĞINI DOĞRULUYOR

Çin kaynaklı görsel kanıtlar, ilgili uluslararası raporlar ve kamp tanıklarının beyanları ulus-
lararası toplumda Çin’in “Köle İşçi Çalıştırmakla” suçlanmasına yol açtı. Çinli yetkililer ise 
Doğu Türkistan’daki pamuğun Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasıyla değil, pamuk yetişti-
ricileri tarafından ekildiğini iddia ederek Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin köle gibi zorla 
çalıştırılmasını inkâr etmeye çalışıyor.

GÖRSEL KANITLAR TAM AKSİNİ SÖYLÜYOR
Oysa kamp tanığı Zumret Davut’un Çin kaynaklı sosyal medyadan pay-
laştığı video görüntülerine göre Doğu Türkistan’ın bazı köylerinde pamuk 
tarlalarında çalışan Uygurlar Türklerini (yani Çinli yetkililerin bahsettiği 
pamuk üreticilerinin aslında çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu) 
gösteriyor.
Başka bir videoda ise, Uygurları taşıyan kafes gibi arabanın içine doldu-
rulmuş Uygur Türklerinin pamuk toplamak için yatak-yorganlarını, boh-
çalarını alarak tarlalara götürüldüğü, geceleri tarlalarda yatıp- kalktığını 
kaydediyor.

Bu yüzden Amazon dahil H&M, Burberry, Adidas, Nike, New Balance ve 10’larca uluslararası 
üne sahip Japon markaları Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerini köle iş olarak kullanıp 
ürettiği pamuğu kullanmayacaklarını açıklamıştı.
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UYGURLAR “KARDEŞ AİLE” POLİTİKASI
ADI ALTINDA GÖZETLENİYOR

Çin Komünist Partisi 2017’den beri Doğu 
Türkistan’da sözde “Kardeş Aile” politikası 
diyerek her Uygur Türkünün evine bir Çinli 
memur yerleştirdi.
Evdeki Çinli memur sayesinde bir yandan 
halkı evlerinde dahil izleyen Çinli yetkililer 
Uygurların kültür ve geleneklerinden uzak 
yaşamasını sağlarken diğer yandan Uygurla-
ra Çin dili ve kültür medeniyeti dayatmasıyla 
Çinli olmaya zorluyor.

UYGURLAR ÇİNLİLERLE BİR 
ODADA YAŞAMAYA ZORLANI-
YOR
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan 

video görüntülerine göre Doğu Tür-
kistan’ın malum bir köyünde yaşa-
yan Uygur hanesinde sözde misafire 
gelen Çinlilerin yatmaya hazırlandı-
ğını gösteriyor.
Görüntülerde sıra halinde bir odaya 
serilmiş yorganlar, Çinli memurların 
Uygur ailesiyle beraber kalacağını 
gözler önüne seriyor.
Kamp tanıklarının beyanlarına göre eve ge-
len Çinliler hane halkını keyfi olarak hizme-
tini yapmaya mecbur ettiği, şarap içmeye ve 
domuz eti yemeye zorladığı, Çinlilerin ev 
sakinlerinin davranışlarını tek tek not ederek 
üstlerine rapor edeceği ifade edilmişti.
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KANITLAR, ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
SOYKIRIMINI DOĞRULUYOR

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Doğu Türkis-
tan’daki Uygur çocukların ana dillerinden ve 
kültür medeniyetinden mahrum bırakılmaları 
üzerine Çin kültürü ve Çince dayatmasıyla 
milli ve dini değerlerinden koparmaya çalı-
şıyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Çinli gibi makyaj yapan 7 ile 8 
yaşları arasındaki birkaç Uygur 
Türkü çocukların Çin geleneksel 
kostümlerini giyerek Çince şarkı 
ve dans etmeye mecbur edildiği 
gösteriliyor.

ANNE-BABALARINDAN KOPARI-
LAN UYGUR ÇOCUKLAR ÇİNLİ-
LEŞTİRİLİYOR
Başka bir video da ise 6 ila 7 yaşları 
arasındaki 20 civarı Uygur çocuğun 
belirli bir okul bahçesinde Çinli kı-
yafetler giyerek dans gösterisi yaptığı 
kaydediliyor.
Çin’in toplama kampı politikası sonucu mil-
yonlarca insan kampa alınırken geride kalan 
öksüz çocuklar “Yatılı Anaokulu” adı altında 
Çinlileştirme merkezlerine yerleştirildi.
Uygur çocuklar bu tür Çinlileştirme kampla-
rında öz benliğinden koparılmaya çalışılıyor.
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ÇİN, KAMP TANIKLARINI
AİLESİYLE TEHDİT EDİYOR

Hollanda’da yaşayan kamp tanığı Kal-
binur Siddik Hanım, Çin polisleri tara-
fından aranarak şantaj edildi.
Uluslararası medyada ve çeşitli ülke 
resmî kurumlarında Çin Komünist Par-
tisinin 2017 yılından bu yana kamplar-
da milyonlarca Uygur’u keyfi gözaltına 
aldığını ve kamp içindeki insanlık dışı 
uygulamaları kamuoyuna anlatmaya ça-
lışan kampın canlı tanıklarından Kalbi-
nur Hanım ve diğer şahitler, Doğu Tür-
kistan’da Çin polisleri tarafından rehin 
alınan aileleri üzerinden zaman zaman 
tehdit ve şantaja maruz kalıyor.

AİLESİ REHİN ALINDI VE GERİ 
DÖNMESİ İÇİN TAAHHÜT VER-
MEK ZORUNDA KALDI
Geçtiğimiz hafta Kalbinur hanı-
mın BBC’ye röportaj verdiği sıra-
da uzundan beri görüşmediği kız 
kardeşinden cep telefonuna bir gö-
rüntülü arama geliyor ve umutla-
nıp açınca Çinli polisleri tarafından 
şantaj edildiği öğrenildi.

Bilgilere göre Kalbinur hanımın 17 Şubat’ta 
Urumçi’de ikamet eden Kız kardeşi ve diğer 
akrabaları, Çin Ulusal Güvenlik elamanla-
rı tarafından karakola çağrıldığı ve ailesiyle 
tehdit edildiği, en kısa zamanda memlekete 
döneceği konusunda akrabalarından zorla ta-
ahhüt alındığı aktarıldı.
1 Mart 2017 ile 9 Ekim 2019 yılları arasında 
Urumçi’de belirli bir kampta eğitmenlik yap-
mış kamp tanığı Kalbinur Siddik Hanım tıbbi 
tedavi adına kamptan serbest bırakılınca bir 
yolunu bulup Hollanda’ya sığınarak kızının 
yanına yerleşti, o gün bugündür diğer tanıklar 
gibi Doğu Türkistan’daki zulmün ifşasında 
önemli rol oynuyor.
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com

Çin’in Doğu Türkistan’daki zorunlu çalıştırma suçlarına 
dur demek, tüm şirketlerin vicdani sorumluluğudur.


