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Giriş

Kadın aileyi oluşturan temel unsurlardan biridir 
ve toplum için önemli etkendir. Onun etkisi 
aileden topluma, toplumdan da devlete yansır. 
Kadının yeryüzündeki önemi çok büyüktür. Birçok 
toplumda “vatan” kavramı “ana” kavramıyla birlikte 
kullanılmaktadır. Ananın kutsiyeti vatanın kutsiyeti 
ile iç içe geçmiştir. Birçok toplumda kadının iffeti 
ve namusu sadece kendi ailesinin değil, bir milletin 
haysiyetinin simgesidir. Türkler tarihten bu yana 
kadınlara çok büyük değer vermiş ve onları “vatanın 
namusu” olarak tanımlamıştır. Türk kültüründe 
kadınların önemli rol taşıdığına dair birçok örnek 
ve tarihsel kaynak vardır (Acar, 2019; Kuşçu, 
2016; MEB, 2001). Kadınlar sadece Türklerin 
ve Müslümanların değil insanlığın kültüründe de 
ailenin, toplumun ve devletin onuru olarak temsil 
edilmektedir.

İslam dinine göre Âdem insanların atasıdır, Havva 
ise insanların anasıdır. İslam dininde kadının önemi 
ve rolü büyüktür. Kur’an-ı Kerim’de kadınlarla ilgili 
birçok ayet bulmaktadır. Hadislerde de kadınların 
değerini anlatan çok sayıda kaynak vardır.  

Günümüzde Türkiye dâhil birçok ülkede kadınların 
hakları, siyasi ve hukuki çerçevede ele alınarak kadın-
erkek eşitliği bağlamında sosyoekonomik, siyasi 
ve yasal haklar olarak tanımlanmaktadır. Ancak 
Çin Hükümetinin Doğu Türkistanlı Müslümanlara 
yönelik keyfî gözaltına alma, zorla kısırlaştırma, 
yeniden eğitim bahanesiyle “beyin yıkama”, zorla 
çalıştırma, köle yerine koyma ve kadınları taciz ve 
toplu tecavüz etme gibi insan hakları ihlallerine dair 
korkunç raporlar hazırlanmıştır (Fergus Ryan & 
Ruser, 2018; İzbasar, 2020; Ruser, 2020; Ruser et 
al., 2020; Xu et al., 2020; Yılmaz, 2020; Zenz, 2019, 
2020d, 2020c, 2020b). 

Aslında “soykırım” bir insan topluluğunu ulusal, 
dinsel vb. sebeplerle yok etmek demektir (TDK, 
2020). 2021 senesi Nisan ayının sonu itibarıyla ABD, 

Kanada, Hollanda ve İngiltere parlamentoları Çin’in 
Doğu Türkistan’daki uygulamalarını soykırım olarak 
tanımış durumdadır. 19 Ocak 2021’de ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo Çin’in Uygurlar başta olmak 
üzere bölgedeki Türk asıllı Müslüman topluluklara 
yönelik “soykırım yaptığını” ve Çin’in insanlığa 
karşı suç işlediğini söylemiştir (BBC News, 2021a; 
DW News, 2021a). 23 Şubat 2021’de ise Kanada 
Federal Parlamentosu, Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türklerine yönelik uygulamaları “soykırım” olarak 
tanımlayan yasayı onaylamıştır. 266 milletvekilinin 
katılmış olduğu oylamada tüm milletvekilleri 
tasarıya evet oyu vermiştir (Aydoğan, 2021; BBC 
News, 2021b; Euronews, 2021). 25 Şubat 2021 
tarihinde Hollanda Parlamentosunda yapılan 
oylamada, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur ve 
diğer Türk Müslüman etnik gruplara yönelik 
uygulamaların soykırım olduğuna dair karar teklifi 
kabul edilmiştir. Aynı zamanda Hollanda, Çin 
Hükümetinin Uygurlara yönelik uyguladığı doğum 
kısıtlaması, kısırlaştırma ve toplama kamplarına 
kapatma gibi politikaların Birleşmiş Milletler’in 
“soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırmasına 
dair” 260 sayılı karara aykırılığını dile getirmiştir 
(DW News, 2021b). 22 Nisan 2021 tarihinde 
İngiltere Parlamentosu, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
Uygurlar ve diğer etnik guruplara karşı soykırım 
uyguladığını ilk kez ilan etmiştir (BBC News, 
2021d). Mezkûr toplantıda konuşan milletvekili 
Nus Ghani, soykırımın ulusal, etnik, ırksal veya 
dinî bir grubu “tamamen veya kısmen yok etme” 
olduğunu ve soykırımın beş kriterinin tamamının 
Doğu Türkistan’da gerçekleştiğinin kanıtlandığını 
söylemiştir. 

Bunlara ek olarak, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
Uygurları sıkı denetim altında zorla çalıştırdığı, hatta 
Çin’in uzak bölgelerine götürdüğü ve “satılık” işçi 
olarak “istihdam” ettiği tespit edilmiştir (Sudworth, 
2020; Xu vd., 2020; Zenz, 2020b). Avustralya 
Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) tarafından yapılan 
araştırmalara göre, 2017’den 2019’a kadar iki sene 
içinde Çin’in iç bölgelerindeki fabrikalara Doğu 
Türkistanlı Uygur ve Kazaklardan 80 binin üzerinde 
kişinin taşındığı belirlenmiştir. Bu fabrikaların 
80’den fazlasının tanınmış küresel markaların 
tedarik zincirinde bulunan fabrikalar olduğu da tespit 
edilmiştir (Xu vd., 2020). Uluslararası kuruluşlar, 
milyonlarca insanın Doğu Türkistan’dan Çin’e köle 
işçi olarak taşındığını tahmin etmektedir.

Uluslararası baskılar sonucu köle işçilik zincirinde 
yer alan H&M markası Doğu Türkistan’da üretilen 
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pamukları satın almayı durdurmuştur (Congar, 
2020). Marks & Spencer da Uygurların zorla 
çalıştırılmasıyla bağlantısı olan tedarikçilerle 
çalışmayacağını resmen duyurmuştur (Independent 
Türkçe, 2021). Japonya’nın 12 büyük şirketi, Doğu 
Türkistan’daki Uygurlar başta olmak üzere köle 
işçilikten yararlandığı tespit edilen Çinli şirketlerle 
iş anlaşmalarını tekrar gözden geçireceğini, iş 
birliklerini bırakmayı düşüneceklerini açıklamıştır 
(Erim, 2021).

Bütün uluslararası tepkilere rağmen Çin, Doğu 

Şekil 1: Çin’in Ankara Eski Büyükelçisi toplama kamplarını yalanlamakta (DW News, 2019).

Çin, Doğu Türkistan’da uyguladığı politikaları 
gizlemekte, basın ve medyaya sansür ve kısıtlamalar 
getirmektedir. Bundan dolayı gazetecilerin serbest 
bir şekilde Doğu Türkistan’a gidip orada yaşayan 
insanlardan, Çin hapishanelerinde ve toplama 
kamplarında tutuklu bulunan kişilerden bilgi 
almaları neredeyse imkânsız hale gelmiştir (Business 
Standard, 2021; CBC Radio, 2019; CNN, 2019; 
France 24, 2019; Guardian News, 2021; Ponsford, 
2021).

British Journalism Awards’da Marie Colvin ödüllü 
gazeteci Sophia Yan’ın çalışmalarından biri de Çin’in 
Doğu Türkistan’daki Uygurlara yönelik uyguladığı 
baskıları ortaya koyduğu raporlardır (Press Gazette, 
2020).

Sophia Yan, Press Gazetesine Doğu Türkistan’da 
haber yapmasına Çin’in nasıl engel olduğunu şu 
şekilde anlatmıştır: “Genellikle hassas bölgelerin 

etrafında birkaç kez farklı olaylar oldu. Örneğin, bir 
toplama kampına yakın konumdaydık; etrafımızda 
altı, yedi veya sekiz adam vardı. Bir fotoğrafçıyla 
birlikteydim, yani iki kadın. Fotoğraf çekmeye 
çalışıyorduk. Caddeden aşağıya inmeye çalışırken 
tamamen belirsiz bir nedenden ötürü daha fazla 
aşağı inemeyeceğimiz söylendi. Aslında toplama 
kampının ölçeğini öğrenmek için aşağıya inecektik. 
Ama onlar beni arkadan tuttu ve geri çektiler.”. 
(Ponsford, 2021).

Telegraph muhabiri Sophia Yan, Doğu Türkistan’da 
ziyaretteyken içinde bulunduğu taksinin şoförüne 
isimsiz bir talimat geldiğini, taksi şoförünün 
kendisini ve meslektaşlarını yarı yolda bırakarak 
gittiğini ve yaklaşık 50 mil yolu yürüyerek geri 
dönmek zorunda kaldıklarını aktarır (Ponsford, 
2021; France 24, 2019).

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) yıllık 
anketine göre, 2020’ye kadar Çin, iki yıl boyunca 

Türkistan’da uyguladığı baskı ve yok etme 
politikalarını gizlemek için ortaya çıkan gerçekleri 
yalanlamaya devam etmektedir. Çin, ABD 
ve Kanada’nın Doğu Türkistanlılara yönelik 
uygulamaları soykırım olarak tanımasından hemen 
sonra bu kararı kınamıştır (BBC News, 2021a, 
2021b; Euronews, 2021). Aynı şekilde İngiltere 
Parlamentosunun  Doğu Türkistan’da yapılanların 
soykırım olduğunu ilan etmesinin ardından Çin, 
İngiltere’nin “yanlış hamlelerini” derhâl düzeltmesi 
gerektiğini bildirmiştir (BBC News, 2021d).
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meselelerle uğraşmış, yoğun bir biçimde beyin 
yıkama programlarına muhatap olmuş ve netice 
olarak Müslüman kadınlar komünizm ideolojisini 
benimsemek zorunda kalmıştır. 1986 senesinden 
itibaren ÇKP tarafından uygulanan doğum kontrol 
politikaları sonucunda kadınlar kısırlaştırılmış ve 
kürtaja zorlanmıştır. Kadınların inanç özgürlüğü 
ve kıyafet özgürlüğü erkeklere göre daha fazla 
kısıtlamaya maruz kalmıştır. 2017’den beri yaygın 
hale gelen toplama kamplarına çok sayıda kadın 
alınmış ve bu kamplar İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra yeryüzünde insan haklarının en çok ihlal 
edildiği soykırım merkezilerine dönüşmüştür. 
Sadece giydiği kıyafetlerden dolayı ya da 80’li 
ve 90’lı yıllarda doğduğu için Çin’in gözünde 
“şüpheli” olarak görülerek toplama kamplarında 
veya hapishanelerde tutulan kadınlar söz konusudur. 
Birçok kadın ailelerinden zorla kopartılarak 
kaybolmuştur. Eşleri toplama kampına alınan 
kadınlar ise Çinli erkek memurları misafir olarak 
kabul etmek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca toplama 
kampı uygulamasından sonra meydana gelen maddi 
giderleri ve açıkları kapatmak için köle işçiliğinde 
ağırlıklı olarak kadınlar çalıştırılmaya başlanmıştır.

Aşağıdaki grafikte 21 Mayıs 2021’e kadar shahitbiz.
com web sitesinde Doğu Türkistanlılara dair toplanan 
veriler gösterilmektedir. Bu veriler 2017’den itibaren 
Doğu Türkistan’da kaybolan, toplama kamplarına 
alınan veya hapishanelere atılanlar hakkındaki 
tanıklıklara dayanmaktadır. Tanık olan 14.604 kişi 
çoğunlukla Uygur Türklerinden oluşmaktadır ve her 
beş tanıktan ikisinin kadın olduğu tespit edilmiştir 
(shahit.biz, 2021).

gazetecilerin en çok hapsedildiği ülke olmuştur. 
FCCC’ye göre, gazeteci John Sudworth ve eşi 
Yvonne Murray 23 Mart’ta Pekin’den ayrılmak 
zorunda kalmıştır (Guardian News, 2021).

Bu çalışmada Doğu Türkistan genelinde 
uygulanmakta olan baskı ve yok etme politikalarına 
dair araştırmalar ve veriler, Çin hapishanelerinde ve 
toplama kamplarında tutuklu kalan kişiler, toplama 
kamplarında görev yapan kadınların tanıklıkları, 
yerel ve uluslararası medyalara verilen röportajlar 
ve kadınların Doğu Türkistan İnsan Hakları 
İzleme Derneği’ne verdiği bilgiler incelenmiştir 
(BengüTürk TV, 2019; Bitter Winter, 2019a; Doğu 
Türkistan TV, 2019; DW News, 2019; DW Türkçe, 
2021; euronews, 2019a; Gülçehre, 2019, 2020b, 
2020a, 2021; GZT, 2019; Hill vd., 2021; Hong 
Kong Free Press, 2018; ICNA CSJ, 2020; Istiqlal 
TV, 2020b, 2020c, 2020d, 2021; Muslim Port, 2019; 
Rubio, 2018; Türkistan Press, 2019; Türköz, 1998; 
UTJD, 2020; Uygur Haber, 2019; VOA News, 2019; 
Zenz, 2020c).

MESELE NEDİR? 

1949 senesi ÇKP ordusunun işgalinden sonra 
Doğu Türkistanlı kadınlar “özgürleştirme” adı 
altından milli kültüründen uzaklaştırılmış ve aile 
yapısındaki değerler yok edilmeye çalışılmıştır. 
1966’da başlayan ve 10 yıl süren “Kültür Devrimi” 
sırasında kadınlar tarihte hiç olmadığı kadar sosyal 

Şekil 2: Diasporadaki Doğu Türkistanlıların kayıp aile üyeleri hakkında bilgiler (shahidbiz.com)
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Doğu Türkistanlıların Çin’in toplama kamplarında 
insan hakları ihlallerine uğradıklarına dair iddiaları ile 
birçok araştırma ve raporun sonuçları örtüşmektedir 
(Fergus Ryan & Ruser, 2018; İzbasar, 2020; Ruser, 
2020; Ruser vd., 2020; Xu vd., 2020; Yılmaz, 2020; 
Zenz, 2019, 2020b, 2020c, 2020d). Adrian Zenz gibi 
araştırmacılar ve ASPI gibi araştırma merkezleri bu 
konuda uzmanlaşmıştır. Ayrıca farklı zamanda farklı 
toplama kamplarında ve hapishanelere tutuklu kalan 
tanıkların ifadeleri birbiriyle uyum sağlamaktadır. 

Önce Doğu Türkistan’da toplama kamplarının 
varlığını inkâr eden Çin Hükümeti sonradan bu 
kampların yoksulluğu giderme ve terör tehdidini 
ortadan kaldırma amaçlı kurulan “yeniden eğitim” 
kampları olduğunu açıklamıştır (BBC News, 2019a). 
Ancak araştırmalar ve tanıklıklar sonucunda buraların 
eğitim merkezleri olmadığı, toplama kampları olduğu 
ortaya çıkmıştır. Çin Hükümeti yaptıklarını kabul 
etmemekte ne kadar uğraşsa da “eğitim” ve “suçu 
önleme” bahanesini kullandığı toplama kamplarının 
gizli soykırım merkezleri olduğu kanıtlanmıştır 
(Yılmaz, 2020). Bu durum ABD, Kanada, Hollanda 
ve İngiltere gibi ülkelerin parlamentoları tarafından 
da soykırım olarak tanınmıştır. 

Doğu Türkistanlı kadınların tanıklıklarına göre 
bölgedeki kadınlar doğum kısıtlamasına ve zorla 
kürtaja maruz kalmıştır. Hapishanelerde ve toplama 
kamplarında ise kadınlara adı bilinmeyen ilaçlar 
verilerek âdetlerinin durdurulması ve üreme 
yeteneklerinin kısıtlanmasına yol açılmaktadır. 

Araştırmacı Adrian Zenz’in yaptığı araştırmaya göre 
Doğu Türkistan’daki Uygurların kısırlaştırılması 
oldukça yaygın durumdadır (Zenz, 2020c). Zenz’in 

raporuna göre Doğu Türkistan’da 2017-2019 yılları 
arasında doğum oranı %15,88’den %8,14’e (%48,7); 
doğal nüfus artış oranı ise %11,40’tan %3,69’a 
(%67,6) düşmüştür (Zenz, 2020a).

Çin’in Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik suçlamaları 
kadınların başörtü takmak, Kur’an okumak, 
Arapça öğrenmek, telefonda Türk bayrağı olan 
resimler bulundurmak, yurt dışında eğitim almak, 
yurt dışına seyahate gitmek, telefonda WhatsApp 
gibi uygulamalar bulundurmak, üçten fazla çocuk 
doğurmak ve domuz eti yememek vb. nedenlere 
dayanmaktadır (cssn.cn, 2014).

1.1 Doğum Kontrolü, Zorla Kürtaj ve Kısırlaştırma

1.1.1. Çin’in doğum kontrol politikası 

Çin’in Aile Planlama Politikası (计划生育政策) Doğu 
Türkistan’daki hak ihlallerinin temelini oluşturan 
sorunlardan bir tanesidir. Bu politika 1971’den beri 
zorunlu, 1982’de ise Çin’in temel ulusal politikası 
olarak belirlediği nüfus politikasına bağlı olarak 
yürütülmektedir. Nüfus planlaması, aynı yıl aralık 
ayında Çin anayasasına, Çin Halk Cumhuriyeti Nüfus 
ve Aile Planlaması Kanunu (中华人民共和国人口
与计划生育法) olarak sokulmuştur. Çin’e göre bu 
politikanın içerik ve amacı ise nüfusu planlı bir şekilde 
kontrol etmek ve bunun için geç evlilik, geç doğum, 
az doğum ve iyi doğumu (晚婚、晚育，少生、优
生) teşvik etmektir (Baidu Baike, 2021). Bu politika 
Çin’in genelinde uygulanmışsa da 1986 senesinden 
itibaren Doğu Türkistan’daki demografik yapının 
değiştirilmesi için çok sert bir şekilde uygulanmıştır. 
Çin’in amacı Doğu Türkistan’daki nüfus kalabalığını 
azaltmak değil Türk etnik nüfusunu azaltarak yerine 
etnik Han Çinlilerinin nüfusunu arttırmak olmuştur.

Şekil 3: Doğu Türkistan’ın köylerindeki kendi 
rızasıyla tüp bağlatma ameliyatı yaptıranlara 

4.000 yuan ödül verileceği ile ilgili reklam
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Çin’in mezkûr politikası ve yasası sonucunda Çin 
nüfusunun hızla yaşlanması sorunu ortaya çıkmıştır. 
Bunun farkına varan Çin Hükümeti 21. yüzyılın 
başlarında bu politika üzerinde düzenleme yapmış; 
özellikle etnik Han Çinlilerinin yaşadığı Çin’in daha 
gelişmiş ekonomiye sahip olan bölgelerinde nüfus 
politikası gevşetilmiştir. Etnik Han Çinlisi nüfusunu 
yükseltmek ve nüfusun yaşlanma problemini 
çözmek için 2016’da Çin Devlet Konseyi Ulusal 
Nüfus Geliştirme Planı (2016-2030) yayımlanmış 
ve 2030’da Çin’in toplam nüfusunun yaklaşık 1,45 
milyara ulaşması hedeflenmiştir (Baidu Baike, 2021; 
BBC News, 2018; Xinhua Net News, 2017).

Bu uygulama 1 Ocak 2016’dan itibaren Çin’in 
Tek Çocuk Politikasının 
kaldırılması anlamına 
gelmektedir. Çin Hükümeti 
etnik Han Çinlilerinin 
nüfusunu arttırmak için 
bastırdığı posta pulunda, 
üç çocuklu mutlu bir 
domuz ailesinin resmini 
vererek Çinli aileleri 
üç çocuk sahibi olmaya 
özendirmeye çalışmaktadır 
(airmb.com, 2019). BBC 
tarafından yayınlanan bir 

habere göre Çin Hükümeti Sağlık Komisyonu 2018 
yılının sonuna kadar etnik Han Çinlisi ailelerin 
çocuk doğurmalarını engelleyen sınırlamaları 
kaldırmayı planlamaktadır (BBC News, 2018). Çin 
Hükümeti etnik Han Çinlilerini doğum konusunda 
teşvik etmekte ve o bölgelerde doğurganlık oranını 
arttırmak için çaba göstermektedir.

Ancak Çin yönetimi Doğu Türkistan’da yukarıda 
bahsedilen uygulamaların tam tersini uygulamaktadır. 
Doğu Türkistanlı kadınlar kısırlaştırılmakta ve plan 
dışı çocuk yapma suçundan dolayı hapse ya da 
kampa alınmaktadır. 1986 yılından bugüne kadar 
Doğu Türkistan’ın kırsal alanlarında üç, şehirlerde 
ise ikiden fazla çocuk sahibi olmak yasaklanmıştır. 
2017’den itibaren ise tüm Doğu Türkistan’da tek 
çocuk sahibi olmaya yönelik propaganda ve baskılar 
arttırılmıştır. Çin’den sızdırılan “Karakaş Listesi” 
adı verilen gizli evraktaki verilere göre Doğu 
Türkistanlıların toplama kamplarına götürülmeleri 
için yeterli görülen 48 sebepten biri de çok çocuklu 
olmaktır (Ozoğlu, 2020; shahit.biz, 2021; Shepherd 
& Pitel, 2020; Yılmaz, 2020; Zenz, 2020d). 
Ancak Çin Halk Cumhuriyeti Nüfus ve Doğum 
Planlaması Yasası (中华人民共和国人口与计划

生育法)’nın 43. ve 44. maddelerine göre çok çocuk 
sahibi olanlara idari para cezası haricinde herhangi 
bir ceza verilmemektedir (People’s Net, 2015). 
Toplama kamplarının hiçbir yasal dayanağı olmadığı 
gibi üçten fazla çocuk sahibi olan ebeveynlerin 
hapishanelere ya da toplama kamplarına alınarak 
cezalandırılmasının da Çin yasalarına göre hiçbir 
dayanağı bulunmamaktadır.

Nüfus planlama ve kısırlaştırma politikaları 
yüzünden Doğu Türkistanlı kadınlar fiziksel ve 
ruhsal travma yaşarken milyonlarca bebek anne 
karnından alınmıştır. Yüz binlerce kadın bir daha 
çocuk doğuramayacak duruma getirilmiştir. 2016 
senesinde Urumçi’de ikamet etmekteyken nüfus 
kütüklerinin bulunduğu adrese zorla gönderilen 
kadınlar çok çocuklu olduğu için toplama kamplarına 
alınmıştır (Istiqlal TV, 2020b). Shahit.biz tarafından 
güncellenen verilere göre toplama kamplarına ya da 
hapishanelere atılanların tutuklanma sebeplerinden 
biri de Nüfus ve Aile Planlama Yasasını ihlal 
etmektir (shahit.biz, 2021).

Sadece 1993 senesinde Doğu Türkistan’da nüfusu 
200.000 civarında olan bir şehirdeki anne adaylarının 
35 binden fazlasının doğum hakkı kısıtlanmıştır. 
Onlardan 10.708 kadın zorla kısırlaştırılmış ve 953 
kadın kürtaja zorlanmıştır (Türköz, 1998). 18.000 
nüfuslu diğer bir şehirde ise sadece 1.000 kadına 
çocuk doğurma hakkı verilmiştir. Üstelik birçok 
anne zorunlu kürtaj sırasında hayatını kaybetmiştir 
(Türköz, 1998).

Aşağıdaki grafiğe baktığımızda Çin Komünist Partisi 
Doğu Türkistan’ı işgal ettikten sonra, özellikle 
1964’ten sonra Doğu Türkistan’daki doğurganlık 
oranı (mavi çizgi) ve doğal nüfus artış hızının 
(kırmızı çizgi) sürekli düşüşte olduğunu görebiliriz. 
Özellikle 2017 senesi toplama kampları kurulduktan 
sonra keskin bir düşüş söz konusudur (Li, 2021).

Şekil 5: Çin kaynaklarında 1949-2018 yılları arasında Doğu 
Türkistan’daki doğurganlık ve nüfus artışı

Şekil 4: Çinlileri üç çocuk 
yapmaya teşvik eden posta 

pulu, 2019
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1.1.2. Zorla kürtaj

Zorunlu kürtaj anne karnında yaşayan bebeği 
öldürmek demektir. Kürtaj gebeliğin sonlandırılması, 
çocuk düşürme ve rahim tahliyesidir. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün verilerine göre, Avrupa ülkelerinde 
kürtaj sıkı kurallara tabi tutulan bir uygulamadır 
(Cuddy & Aktan, 2018). Dünyada kürtajın tamamen 
yasak olduğu beş ülkenin beşinde de Katolikler 
çoğunluktadır: El Salvador, Nikaragua, Malta, 
Dominik Cumhuriyeti ve Vatikan (Çelik, 2018).

Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı doğum 
kontrolü siyaseti nedeniyle milyonlarca kürtaj 
yapılmıştır. 1990-1991 yıllarında sadece Hotan 
vilayetinde 7.100 hamile kadına kürtaj yaptırılmıştır 
(Türköz, 1998).

Kadının rızası olmadan zorla kürtaj yapmak, kasten 
öldürme niteliği taşıyan bir eylemdir. Bu eylem 
anne karnında yaşayan bir insanın dünyaya gelme 
ve yaşama haklarını tamamen ortadan kaldırmaktır. 
Doğu Türkistanlı kadınlar “kota dışı” hamile 
kaldıklarında zorunlu kürtaja maruz kalmakta 
ve kürtaj sonrası zorla kısırlaştırılmaktadırlar 
(Aktan, 2020; CNN, 2020; Istiqlal TV, 2020d; The 
Associated Press, 2020b, 2020a; Zenz, 2020c). 
Bunlara rağmen “yasa dışı” dünyaya gelen bebekler 
ise öldürülüyor (Istiqlal TV, 2020b; Mazlumder Dış 

İlişkiler Komitesi, 2010b; RFA, 2013; Türköz, 1998). 
Yedi aylık hamile olan kadın dâhil zorla kürtaja 
maruz kalan dört Uygur kadının tanıklıklarına göre 
kürtaj sonrasında bebeklerden nefes alanlar dahi, 
doktorlar tarafından iğneyle öldürülmüştür (RFA, 
2013). Abisinin bir etnik Han Çinlisi tarafından 
öldürüldüğünü söyleyen Zumret Davut, abisinin 
ölümünden sonra yengesine zorla kürtaj yapıldığını 
ifade etmiştir. Sadece ÇKP yönetiminin ortaya 
koyduğu iki çocuk arasındaki  “üç yaş fark”  
kuralına uymadığı için dokuz ay dört günlük hamile 
bir kadının karnındaki bebeği öldürülmüştür (Istiqlal 
TV, 2020b).

Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik uyguladığı 
zorunlu doğum kontrol işlemine katılan bir doktor, 
Doğu Türkistan’da çalıştığı 20 yıl süre içinde Çin 
Hükümetinin emriyle en az 600 kadına kürtaj 
yaptığını aktarmaktadır (Erim, 2020).

2015 senesi Hotan’dan Türkiye’ye gelen Zehra, 
üçüncü çocuğuna hamile olan bir yakınının karnındaki 
dokuz aylık bebeğine Çin yetkilileri tarafından kürtaj 
yapıldığını, bebek ve annenin öldüğünü söylemiştir 
(Milliyet, 2015). Çin’in Uygurların nüfusunu 
azaltmak amacıyla Doğu Türkistanlılara yönelik 
doğum kontrolü ve kısırlaştırma politikasının toplu 
olarak uygulandığı Dr. Zenz’in raporunda da tespit 
edilmiştir (Zenz, 2020c). 

Şekil 6: Kum Arık Muhtarlığında kadınların hamilelik durumunun periyodik olarak kontrol edildiği liste (Zenz, 2020c)
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değil erkeklere de uygulanmıştır (Türköz, 1998).

20 Mayıs 1976 tarihinde Doğu Türkistan’ın Aksu 
iline bağlı Uçturfan nahiyesinde doğan Patigül 
Osman ile yaptığımız mülakatta, kendisinin 2004 
yılında dördüncü çocuğuna hamile kaldığında 
çocuğunu dünyaya getirebilmek için beş ay boyunca 
evinden dışarı çıkmadığını belirtmiştir. Patigül 
Osman, Nüfus Planlama Ofisi çalışanlarının sürekli 
olarak polislerle birlikte evleri gezip kadınların 
hamile olup olmadığını kontrol ettiklerini, kota 
dışı hamile olduğu tespit edilenlere iğne yapılarak 
hamileliklerinin sonlandırıldığını, canlı doğan 
bebeklerin de başına vurulan iğneler sonucu 
öldürüldüğünü, bu sebeple köyünden uzak bir 
bölgede saklanarak çocuğunu ölümden kurtardığını 
ancak doğum sırasında doktorların kendisinin 
rızası olmadan tüp bağlama ameliyatı yaparak gebe 
kalmasını önlemeye çalıştıklarını anlatmaktadır.

2016 yılının sonundan itibaren Doğu Türkistan’da 
uygulanan soykırım politikaları ile kürtaj ve 
kısırlaştırma daha sert uygulanmaya başlamıştır.  
Kota dışı çocuk sahibi olan kadınlar için uzun vadeli 
doğum önlemleri alınmıştır. Kadınların, Rahim İçi 
Araç (RİA) ile çocuk sahibi olmaları engellenmiştir. 
Fazla çocuk sahibi olanlar büyük miktarlarda para 
cezasına çarptırılmış ve cezayı ödeyemeyenler 
çocuklarından uzak toplama kamplarına 
gönderilmiştir (Istiqlal TV, 2020b; Ozoğlu, 2020; 
RFE, 2020; The Associated Press, 2020a; Zenz, 
2020c).

Çin’in kısırlaştırma politikasının kurbanı olan 
Zumret Davut, 2016’dan sonra bu politikanın tüm 
Doğu Türkistan’da uygulandığını ifade etmektedir. 
Normal tıbbi uygulamalarda kadınlara uygulanan 
kontrol halkaları en fazla beş yıl sonra çıkartılıp bir 
süre dinlendikten sonra tekrar uygulanabilir. Ancak 
Çin Hükümeti, Uygur kadınlara takılan doğum 
kontrol halkalarının beş yılın sonunda çıkartılmasına 
izin vermemiştir. 2016 yılı itibarıyla Çin Hükümeti, 
Doğu Türkistan’daki hastanelerde Uygur kadınlara 
uygulanan gebeliği önleme halkasının çıkartılmasını 
yasaklamış; halkaların çıkartılabilmesi için beş 
kamu kurumunun mührü olan bir belge getirilmesi 
şartı koşulmuştur (Istiqlal TV, 2020d).

Çin genelinde uygulanma oranı düşük olan 
RİA uygulaması Doğu Türkistan’da arttırılmış 
durumdadır. Araştırmalara göre Doğu Türkistanlı 
kadınlara 2014 senesinde 200.000’den fazla, 
2018’e gelindiğinde ise 330.000 RİA uygulanmıştır 

Yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi Doğu Türkistanlı 
kadınların hamile olup olmadıkları devamlı olarak 
gözetim altında tutulmaktadır. Listede kadınların 
adı soyadı, kimlik numarası, çocuk sayısı, kontrole 
geldiği tarih ve test sonuçları yer almaktadır. Eğer 
test sonucunda kadının kota dışı hamile olduğu ortaya 
çıkarsa zorla kürtaj yapılmakta ve kısırlaştırma 
ameliyatına tabi tutulmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Raile Kaşgarlı, 1960 doğumlu Aksu 
Şehrine bağlı Yenibazar mahallesinde ikamet eden 
halası Aycamal Samet’in, 1990 yılında üçüncü 
çocuğuna hamile kaldığı zaman Mahalle Nüfus 
Planlama Ofisi’nin kürtaj için sürekli baskı yaptığını; 
halasının hastaneden kürtaj için sağlığı elvermez 
raporu alarak kurtulduğunu aktarır. Ancak 1994 
senesinde dördüncü çocuğuna hamile kaldığı zaman, 
uzun süre saklanabilse de doğuma birkaç gün kala 
fark edilerek çocuğun zorla kürtajla alındığını ve 
bebeğin ölüsünün dahi verilmediğini anlatmaktadır.

Toplama kamplarından kurtulan Doğu Türkistanlı 
şahitlerin tanıklıklarına göre ülkedeki kadınlar zorla 
kısırlaştırma ve kürtaja maruz kalmakta, kamplarda 
kadınlar adı bilinmeyen ilaçları kullanmaya 
zorlanmaktadır (Bitter Winter, 2019b; Biz10 TV, 
2019; Doğu Türkistan TV, 2019; Istiqlal TV, 2020b). 
Kota dışı hamilelikler zorunlu kürtajla sonlandırıldığı 
için sadece çocuğunu doğurabilmek ve bebeğinin 
yaşam hakkını korumak için yurt dışına kaçan çok 
sayıda Uygur aile bulunmaktadır (euronews, 2019b).

Araştırma sonuçları şunu gösteriyor ki Çin’in Doğu 
Türkistan’daki bu insanlık dışı uygulamalarının 
açıkça nedeni bölgedeki Türk nüfusunu kontrol 
etmek ve yok etmektir (Mazlumder Dış İlişkiler 
Komitesi, 2010a; RFA, 2013; Türköz, 1998; Zenz, 
2020c).

1.1.3. Kısırlaştırma 

Doğu Türkistan’da kısırlaştırma, 1986 yılında 
uygulanmaya başlanan Doğum Planlama Yasası 
adı altında kürtajla paralel olarak uygulanmaya 
başlamıştır. Özellikle 1990 senesinden sonra yasa 
denetimi Doğu Türkistan’ın tamamında iyice 
hissedilmeye başlanmıştır. 12 Eylül 1992 tarihinde 
Xinjiang Hükümeti tarafından yayımlanan habere 
göre 1991 yılında sadece Hotan’ın Karakaş ilçesinde 
18.700 Uygur kadın ameliyat sonucu çocuk doğurma 
yeteneğini kaybetmiştir. Kısırlaşma sadece kadınlara 
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(Zenz, 2020c). 2018 yılında bölgedeki her 100.000 
kadından binine RİA uygulanmıştır ve bu Çin’de 
uygulanan toplam sayının %80’ini oluşturmaktadır. 
Doğu Türkistan’da kısırlaştırma oranı 2016’dan 
2018’e kadar yedi kat artmış, ancak Çin genelinde 
bu oranlar düşmüştür. 2019 senesi Hotan’da tüm 
evli genç kadınların %34’ünün kısırlaştırılması için 
hükümetin özel bütçe tahsis ettiği bilinmektedir 
(Aktan, 2020; The Associated Press, 2020a; Watson 
vd., 2020; Zenz, 2020c).

2013 senesinden sonra Doğu Türkistan’dan 

Türkiye’ye gelmiş olan 300 Uygur kadın test 
edildiğinde %27’sinin kısırlaştırılmış olduğu ortaya 
çıkmıştır (Aktan, 2020).

Aşağıdaki fotoğraf, toplama kampı şahidi Zumret 
Davut’un üçüncü çocuğu için çarptırıldığı para 
cezasına dair belgedir. Eşi Pakistan vatandaşı olsa 
bile Zumret Davut, üç çocuk sahibi olduğu için hem 
para cezası ödediğini hem de zorla kısırlaştırıldığını 
belgelemiştir (CNN, 2020; Istiqlal TV, 2020d; 
Watson vd., 2020).

Şekil 7: Zumret Davut’un üçüncü çocuğu için 18.400 RMB para cezası ödediğine dair belge

Aşağıda görselde Doğu Türkistanlı Kazak Türkü 
Gülnar Omirzakh’ın üçüncü çocuğunu doğurduğu 
için ödediği para cezasının makbuzudur. Gülnar 
Omirzakh’a para cezası verilmiş, aynı zamanda 

üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra zorla RİA 
uygulaması yapılmıştır (The Associated Press, 
2020b, 2020a; Zenz, 2020c).

Zumret Davut, yaşadığı kasabadan yaklaşık 200 
kadının çok çocuklu olduğu için para cezasına 
çarptırıldığını, ceza miktarının doğum yaptığı yıla 
göre farklı olduğunu, hatta 77.000 yuan ödeyenlerin 
de bulunduğunu söylemiştir. Çin Hükümeti, yine aynı 
bölgedeki yüzlerce kadının kısırlaştırma ameliyatı 
yaptırmasının zorunlu olduğunu ve ameliyatın 
ücretsiz olduğunu anlatmıştır (Istiqlal TV, 2020d).

Toplama kamplarında kadınlara uygulanan 
işkenceler arasında kadınların kısırlaştırılması da 
yer almaktadır. Toplama kampı şahitleri burada 
tutulan kadınlara adı bilinmeyen ilaçların verildiğini, 
iğnelerin uygulandığını, küçük kızların bile 
adetlerinin durduğunu söylemektedir. Kamplardan 

Şekil 8: Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gülnar 
Omirzakh’ın ödediği 17.405 yuan para cezasının makbuzu
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evlerinde konaklaması, böylece bir suni akrabalık 
oluşturulması amaçlanmıştır. Projeye karşı çıkmak 
ve Çinlilerle akraba olmayı reddetmek devlete karşı 
çıkmak suçuyla eş değer sayılarak zorla uygulamaya 
başlatıldı. Doğu Türkistanlı ailelerin evlerine etnik 
Han Çinlilerinin yerleştirilmesindeki amaç; Uygur 
Türklerinin günlük yaşamlarını gözetlemek ve kontrol 
altında tutmak, aynı zamanda “istenmeyen” insanları 
tespit etmek ve onların günlük yaşamlarından 
düşüncelerine kadar her şeyi not altına almaktı. 2017 
senesinden itibaren evlere yerleşen milyonlarca Çinli 
memurun kayıtlarına dayanılarak “istenmeyen” ve 
“eğitilmesi gereken” milyonlarca Doğu Türkistanlı 
toplama kamplarına götürüldü ve bunların çoğu da 
evin erkekleriydi. Kocaları toplama kampına götürülen 
kadınlar, Çin Hükümeti tarafından belirlenen etnik 
Han Çinlilerini ve Çin devlet memurlarını evlerinde 
misafir etmeye ve onlarla “akraba” olmaya devam 
etmek zorunda kaldı. Üstelik Doğu Türkistanlıların bu 
politikaya karşı çıkması ve iyi ev sahipliği yapmaması 
onların toplama kamplarına götürülmesine sebep 
olmaktaydı (Greer, 2018). Çin’in “İkiz Akraba” 
politikası evlere yerleşen etnik Han Çinlilerinin 
Uygurların yataklarında yatmasına ve yemeklerini 
yemesine izin vermek şartıyla devam etmektedir 
(Byler, 2018a; Greer, 2018; Yılmaz, 2020).

Çin’in yayınladığı belgelere göre 2017 ve 2018 
senelerinde Doğu Türkistanlıların evlerine yerleştirilen 
etnik Han Çinlilerin sayısı çoktan bir milyonu aşmış 
durumdadır. Eşleri toplama kamplarına götürülen ya 
da hapishanelere mahkûm edilen kadınlar yatağını 
etnik Han Çinlileriyle paylaşmak zorunda kalmaktadır 
(Bag, 2019; Chiara, 2018).

Çin Hükümeti bu uygulamalarla sadece Doğu 
Türkistanlıları kontrol altına almamakta aynı 
zamanda insanların dinî inancına ve milli kültürüne de 
saldırmaktadır. Hatta bu Çin’in Doğu Türkistanlıları 
Çinlileştirme politikasının da bir parçası olmuştur 
(Atayurt, 2021; Türkistan TV, 2021).

kurtulabilen kadınlar doğum haklarının ellerinden 
alındığına tanıklık etmektedir.

ABD’deki Çin Büyükelçiliği’nin resmi Twitter 
hesabından 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan 
paylaşımda Uygur kadınların zorla kısırlaştırılarak 
“özgürleştirildiği” ve artık “bebek yapma makinesi” 
olmaktan kurtarıldıkları yazılarak Doğu Türkistanlı 
kadınlara uygulanan kısırlaştırma politikası itiraf 
edilmiştir.

Şekil 9: ABD’deki Çin Büyükelçiliği’nin Doğu Türkistanlı 
kadınlarla ilgili attığı tweet

1.2 “İkiz Akraba” Projesi ve Özel Yaşamın İhlali

2016 yılında ÇKP’nin Tibet Bölge Sekreterliğini 
yürüten Chen Quanguo, ÇKP Xinjiang Uygur Özerk 
Bölge Sekreterliğine atandı ve hemen sonra Doğu 
Türkistan’da “ikiz aile projesi” diğer adıyla “akraba 
olma projesi”ni başlatacağını açıkladı. Bu projeyle 
Han Çinlisi devlet memurlarının Uygur Türklerinin 

Şekil 10: “İkiz Akraba” projesiyle Doğu Türkistanlı Uygur ailelerin evlerine yerleştirilen etnik Han 
Çinlisi erkekler
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bir kızla zorla evlenmek isteyen bir Han Çinlisine 
karşı ayaklanma olmuş ve bu ayaklanma sonunda 
tüm Doğu Türkistan’da Çinlilere karşı büyük isyan 
başlatılmıştır. Bu isyan sonucu 12 Kasım 1933’te 
Doğu Türkistan’da bağımsız cumhuriyet ilan 
edilmiştir. 

1949-1961 yılları arasında çoğunlukla erkeklerden 
oluşan yaklaşık 1.877.200 etnik Han Çinlisi, 
Çin’den Doğu Türkistan’a çalışma bahanesiyle 
yerleştirilmiştir (Sina News, 2014). Çin’in 1990 
yılındaki nüfus istatistiklerine göre Doğu Türkistan 
nüfusuna kayıtlı Han Çinlilerinin sayısı 1.405.653’tür 
ve Doğu Türkistan’daki farklı etnik gruplar arasında 
evlilik yapanların sayısı 38.398’dir. Bu sayı toplam 
evlilik oranın %1’ine denk gelmektedir (Rong, 2001). 
Çin kaynaklarında geçen bu evlilik oranları da Doğu 
Türkistan’daki Türk kökenliler ve Müslümanlar 
arasındaki evlilik olup etnik Han Çinlileri ile evlilik 
toplum nezdinde kabul edilemez bir davranış olarak 
nitelendirilmektedir. 2000 ve 2010 yılları arasında 
Doğu Türkistan, Çin’in genelinde etnik Han Çinlileri 
ile evlilik oranı en düşük bölge olarak kaydedilmiştir 
(Guanchazhe, 2018). 2000 yılındaki 5. nüfus sayımı 
verilerine göre ÇKP yönetimi altındaki 56 etnik grup 
arasında Uygur Türklerinin diğer etnik gruplarla 
evliliği %1,05 oranındadır ve Uygurlar 56. sıradadır. 
Uygurların yoğun yaşadığı bölgelerde bu oran daha 
da düşüktür (Li, 2004).

Çin’in bu politikasının sonucunda eşi toplama 
kamplarında olan Doğu Türkistanlı kadınlar hamile 
kalmaktadır. Toplama kampı şahidi Zumret Davut’un 
anlattıklarına göre Xinjiang Tıp Üniversitesi 
Hastanesinde çalışan bir kadın hastalıkları 
profesörü, Kaşgar’a göreve gönderildiğini ve orada 
çalıştığı 4 ay boyunca Uygur kadınların çocuklarını 
düşürmekle meşgul olduğunu itiraf etmiştir. Eşleri 
toplama kamplarında veya cezaevinde olan kadınlar 
bunu “ikiz akrabalarının” yaptıklarını söylemektedir 
(Istiqlal TV, 2020c).

1.3 Uygur Kızların Han Çinlileriyle Zorla 
Evlendirilmesi 

Evlilik bir insanın en temel insan haklarından biridir. 
Anne babası dâhil hiç kimsenin zorlaması olmadan 
insanın tamamen kendi rızası ile gerçekleştirmesi 
gereken temel hakkıdır. Zorla evlendirme, Çin’in 
kendi yasalarına da aykırı bir davranıştır. Çin Halk 
Cumhuriyeti Medeni Kanunu Evlilik Hukuku’nun 
5. ve 6. maddelerinde evliliğin her iki tarafın 
rızasıyla olması gerektiği, hiç kimsenin evliliğe 
zorlanamayacağı açıkça yazılmaktadır (The State 
Council of China, 2005). Ancak Doğu Türkistanlı 
Uygur Türk’ü kızlar etnik Han Çinlileriyle zorla 
evlendirilmektedirler (Bag, 2019; Muhafız, 2018).

1933’te Doğu Türkistan’ın Kumul vilayetinin doğu 
kesimindeki küçük bir kasabada Doğu Türkistanlı 

Şekil 11: Çin resmî verilerine göre 2004 senesi Çin’deki 56 etnik gurubun diğer etnik gruplarla evlilik oranını gösteren tablo
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Araştırmalar normal şartlarda Doğu Türkistan’ın 
güney bölgelerindeki Uygur-Çinli evlilik oranlarının 
çok düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Li, 2012). 
2003 senesi Kaşgar vilayetinin bir köyünde bulunan 
345 hanenin sadece bir tanesinde etnik Han Çinlisi 
ile evlilik yapılmıştır. 2005 senesi Aksu vilayeti 
Kuça ilçesindeki bir Köyde 200 hane vardır ve 
bunlardan 13’ü Han Çinlisidir. Ancak yine sadece 
bir kişi etnik Han Çinlisi ile aile kurmuştur. 2000 
yılında Çin genelinde etnik Han Çinlisi ile evlenen 
toplam 19.004 Doğu Türkistanlı vardır (Li, 2008).

Tibet’teki, Han Çinlileri ile Tibetliler arasındaki 
evlilik politikasının ardından Çin Hükümeti kısa 
süre içerisinde Doğu Türkistan’da da Uygur-Çinli 
evliliğini teşvik etmeye ve destek politikalarını 
uygulamaya başlamıştır. 25 Ağustos 2014 tarihinde 
Çin Hükümeti yetkilileri Doğu Türkistan’ın Çerçen 
ilçesinde Çinlilerle Diğer Etnik Gruplar Arasındaki 
Evliliği Teşvik ve Destek Yönetmenliği (关于鼓
励民汉通婚家庭奖励办法) yayımlamıştır. Bu 
yönetmenlik etnik Han Çinlilerle kurulan evlilikler 
ve onlardan doğan çocukları için çok cömert 
içeriklere sahiptir. Buna göre Uygur-Çinli evliliği 
gerçekleştirenlerin en fazla beş yıl, yılda 10.000 
yuan ödül alabileceği, eğer işsiz ise istihdamının 
sağlanacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra iki tarafın 
ailesinden herkese her sene tedavi desteği için en fazla 
20.000 yuan sübvansiyon sağlanacağı, evlilikten 
doğan çocuklarının anaokulundan liseye kadar tüm 
okul masraflarının devlet tarafından karşılanacağı ve 
çocuklar üniversiteyi kazanırsa her sene 5.000 yuan 

destek verileceği belirtilmiştir (Aximu, 2020; Erdem, 
2019; Guanchazhe, 2018; Hualv Lvshi, 2021; Huang, 
2014). 2018 senesi Çin kaynaklarında yayımlanan 
makalelerde Çinlilerle diğer etnik gruplar arasındaki 
evliliğin, ulusal bütünleşmenin sağlanmasında çok 
kritik ve önemli bir adım olduğu, evlilik oranlarının 
ulusal bütünleşmeyi gösteren en büyük gösterge 
olduğu ifade edilmiştir (Guanchazhe, 2018).

Doğu Türkistanlı Müslüman kadınların etnik Han 
Çinlileriyle evlendirilmesi Çin Hükümeti tarafından 
desteklenen ve teşvik edilen bir politika haline 
gelmiştir. Toplama kampları uygulamasından sonra 
ise bu politika devlet gücüyle görünmez bir baskı 
unsuru haline getirilmiştir. Uygur Türk’ü kızın 
anne babası ya da kendisi Çinlilerle evlenmeyi 
kabul etmezlerse sorunlu zihniyete sahip oldukları 
düşünülerek toplama kamplarına alınmaktadır. Doğu 
Türkistan’da gerçekleşmekte olan zorla evlendirme 
politikalarını gizlemeye çalışan Çin Hükümeti sosyal 
medya platformlarında Uygur kızlarını etnik Han 
Çinlileriyle evlenmeye teşvik etmekte ve ailelere 
baskı uygulamaktadır.

2020 senesi Çin’in sosyal medya platformu 
Douyin’de (抖音) Çin Hükümetinin etnik Han Çinlisi 
erkeklerle evlendirmek için acilen 100 Uygur kıza 
ihtiyaç olduğu ve evlenenlere para ödülü verileceği 
hakkında bir reklam videosu yayınlanmıştır (Pandya, 
2020). Çin’in sosyal medyalarında yayınlanmakta 
olan Han Çinlilerinin Uygur kızlarıyla olan düğün 
fotoğrafları ve videolarının sayısı artmaktadır. 

Şekil 12: Han Çinlileriyle zorla evlendirilen Uygur Türk’ü kızlar
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Doğu Türkistanlı kızlar evliliği kabul etmezlerse, 
aile üyelerinin toplama kamplarına götürüleceği 
tehdidiyle yüz yüze kalmaktadırlar (Bag, 2019). 
Yayınlanan düğün fotoğraflarında ve videolarda 
Çinlilerle evlenmek zorunda kalan Uygur 
kızlarının yüzünden korku ve çaresizlik duyguları 
yansımaktadır. Toplama kampları şahidi Zumret 
Davut’un anlattıklarına göre ÇKP’nin politikası 
üzerine mahalle muhtarlıkları, aile üyeleri toplama 
kamplarına alınan kızlara Çinlilerle evlenmeleri 
durumunda kamplardaki anne babalarının ya 
da akrabalarının serbest bırakılmasına yardımcı 
olacaklarını telkin etmekte ve mecburen Çinlilerle 
evlenen kızların aileleri serbest bırakılmaktadır 
(Istiqlal TV, 2020a). Zumret Davut ile yaptığımız 
mülakatta Urumçi’de uzun yıllar komşusu olan 
muhafazakâr bir ailenin başına gelenleri şu şekilde 
anlattı: “2013-2014 seneleri Kaşgar’ın Merkit 
ilçesinden bizim mahalleye taşınan bir aile vardı. 
Onların üç erkek ve bir kız çocukları vardı. Babanın 
adı Nurahmet, annenin adı Gülcemal’dı. Urumçi’de 
açtıkları bakkal ile geçimini sağlayan kendi halinde 
bir aileydi. 2016 yılında Doğu Türkistan’ın güney 
illerinden Urumçi’ye gelen Uygurların geri dönmeleri 
kararlaştırıldı ve aile Urumçi’den Merkit’e gitmek 
zorunda kaldı. Merkit’e gittikleri ilk gün Nurahmet 
Bey gözaltına alınarak toplama kampına götürüldü 
çünkü kendisi beş vakit namaz kılan dindar biriydi. 
Baba toplama kampına gittikten sonra ailenin en 
büyük çocuğu olan Aycamal bir fabrikada çalışmaya 
başladı. Henüz 18 yaşını yeni doldurmuştu. Çalıştığı 
fabrikada çalışan bir Çinli, Aycemal ile evlenmek 
istediğini annesine söyledi. Çinlinin evlilik teklifi 
Aycemal’in annesi tarafından reddedilince adam, 
aileyi aşırı düşüncelere sahip suçlamasıyla yerel 
karakola şikâyet etti ve polisler kızın annesine baskı 
kurmaya başladı. Anneye Nurahmet Bey’in 20 yıllık 
hapis cezasına çarptırıldığını, eğer kızını Çinliye 
vermezse onun da aynı şekilde 20 yıl hapis cezasına 
çarptırılacağını, diğer çocuklarını ise yetimhaneye 
alacaklarını söylediler. Aycemal annesini korumak 
için Çinli adamla evlenmeyi kabul etmek zorunda 
kaldı.”. Zumret Davut bütün bu hikâyeyi Aycemal’ın 
annesi Gülcemal’dan bizzat aktarmaktadır.

1.4 Zorla Çalıştırma, Haşar (Angarya) ve Köle 
İşçilik

Çin 2000’li yıllardan sonra Doğu Türkistanlıları 
“fazla iş gücü” adı altında Çin’in iç bölgelerine 
taşımaya başladı. Bu “fazla iş gücü” politikasının 
hedef kitlesi evlenmemiş Uygur Türk’ü genç 

kızlardı. Bu politika son 20 yıldır durmadan devam 
etmektedir. Uygur Türk’ü genç kızların Çin’in iç 
kesimlerine götürüldükten sonra fuhuşa zorlandıkları 
ve geri gelmek isteyenlere izin verilmemesi çok 
büyük rahatsızlıklara sebep oldu. 2009 senesi Çin’in 
Dongguan Eyaleti Shaoguan şehrindeki oyuncak 
fabrikasına götürülen Uygur Türk’ü işçilerin Çinli 
işçiler tarafından öldürülmesi sonucu Urumçi’de 
protesto olayları yaşandı. Bu protesto olayları 
Çin güvenlik güçleri tarafından kanlı bir şekilde 
bastırılarak katliama dönüştü.

Şekil 13. 2018’de Çin’in Hubei Eyaletine gönderilen Uygur 
gençler

Haşar (Angarya) sistemi de Doğu Türkistan’ın 
işgal yıllarından günümüze kadar devam ettirilen 
bir politikadır. Doğu Türkistan’ın köylerinde 
ahali yılın her mevsimlerinde özellikle bahar ve 
sonbahar mevsimlerinde kanal açma, ağaç dikme, 
yol yapma gibi belediyelerin üstlenmesi gereken 
ve artık iş makineleri ile rahatça yapılabilen işleri 
elle ve ilkel tarım aletleriyle yapmak zorundadır. 
Doğu Türkistan’ın güney bölgelerinde öğrencilerin 
pamuk tarlalarında çalışarak katıldığı bu sistem 
2017 yılından sonra tüm Doğu Türkistan’a yayıldı. 
Angarya sistemindeki amaç Doğu Türkistanlılar için 
boş zaman bırakmamak ve onları sürekli meşguliyet 
altına almak, sistemi sıradanlaştırmaktır.

Doğu Türkistanlıları zorla çalıştırma, 2017 
senesinden sonraki toplama kampları ile köle işçilik 
sistemine çevrilmiştir. Bugün Uygurlar Çin’in 
uzak bölgelerindeki fabrikalarda zor koşullarda 
ve gözetim altında her türlü özgürlüklerinden 
mahrum bir şekilde çalıştırılmaktadır (Anhui 
Guoyuan Financial Holdings Group Co. Ltd, 2018; 
Hotan People’s Republic, 2019; Xu vd., 2020). Bu 
sistemde özellikle kadınlar Çin’in hedefindedir. Aile 
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2018). Çin sosyal medya platformlarında Doğu 
Türkistanlı kadınların cinsel köleliğe zorlandıkları ve 
pazarlandıklarına dair videolar tespit edilmiştir. 

ASPI tarafından yapılan araştırmada 2017-2019 yılları 
arasında Doğu Türkistan’daki toplama kamplarından 
Çin’e köle işçi olarak gönderilen 80 binden fazla 
kişi tespit edilmiştir (Xu vd., 2020). Özellikle 2020 
senesi covid-19 salgınından sonra Çin’de boşalan 
fabrikalardaki iş gücü eksikliğini doldurmak için 
Doğu Türkistan’dan çok sayıda insanın Çin’e 
zorla götürüldüğü sosyal medyadaki görüntülerden 
anlaşılmaktadır. Toplama kampları şahidi Kazak 
Türkleri Tursinbek ve Gülzira, hiçbir ücret almadan 
çalıştırıldıklarını ifade etmişlerdir (BBC News, 2020).

bağlarından koparmak, rızası olmadan memleketinden 
götürülmek Doğu Türkistan’da milyonlarca kadının 
kaderi haline gelmiştir.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre Çin 
Hükümeti, Doğu Türkistanlıları Çin’deki fabrikalara 
götürmekte ya da Doğu Türkistan’daki fabrikalarda 
ve tarlalarda düşük ücretle çalıştırmaktadır (Zenz, 
2020b).. Doğu Türkistan’dan uzak, Çin fabrikalarında 
çalıştırılan Doğu Türkistanlı kadınlar ailelerinden, 
çocuklarından ayrı kalmakta; uzun saatler çalışmakta, 
işten sonra Çince ve Çin Komünist Partisi ideolojik 
derslerine katılmak zorunda kalmaktadır (Anhui 
Guoyuan Financial Holdings Group Co. Ltd, 2018; 
Hotan People’s Republic, 2019; People’s Daily, 

Şekil 14: Çin’in uzak bölgelerindeki fabrikalara gönderilen Doğu Türkistanlı gençler

2020 Aralık ayında araştırmacı Adrian Zenz, Çin 
kaynaklarına dayanarak Çin’in Doğu Türkistan’daki 
pamuk üretiminde Doğu Türkistanlıları zorla 
çalıştırdığını tespit etmiştir. Raporda 2018 senesinde 
toplam 570.000 kişinin Çin Hükümeti tarafından 
pamuk toplamaya zorlandığını, üstelik bölgedeki 

pamuğun %70’inin elle toplandığı ifade edilmektedir 
(Zenz, 2020b). Buna göre kocaları toplama kampına 
alınan kadınlar bu iş gücünün önemli bir kısmını 
teşkil etmektedir. Tarlalardan ve çalışma alanlarından 
kadınların küçük yaştaki çocuklarını yanlarına alarak 
çalıştığını gösteren fotoğraflar yansımaktadır.

Şekil 15: Küçük yaştaki çocuğuyla çalışmak zorunda kalan Uygur anne
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Çin’in sosyal medya platformlarında Doğu 
Türkistan’da tarla sahipleri olan Han Çinlileri 
tarafından yayınlanan videolarda elleriyle pamuk 

toplayan ve ceviz kıran Doğu Türkistanlı kadınlar 
yer almaktadır (Fabrika Sahibi, 2020; Tarla Sahibi, 
2020).

Şekil 16: Doğu Türkistan’da Han Çinlilerinin sahiplendiği tarla ve fabrikalarda çalıştırılan kadınlar

2020’de Çin sosyal medya platformlarında 
yayınlanan, Doğu Türkistan’daki Han Çinlilerine 
tahsis edilen fabrikalarda Çinliler tarafından çekilen 
videolara bakıldığında çalıştırılanların çoğunun kadın 
olduğu görülmektedir. Sadece küçük bir kasabadaki 
Çinlinin fabrikasında bile yüzlerce kadının 
çalıştırıldığı dikkat çekmektedir. Mesela Hotan 

Yeniavat’ın Gıcek Köyü “Yoksulluğu Azaltma” 
Fabrikasında 500’den fazla Uygur kadının çalıştığı 
Heyun (和云) haber bülteninde yayınlanmıştır. Bu 
fabrika sahiplerinin söylediklerine göre çalışanların 
çoğu Uygur kadınlardır. Bu işçi kadınların günde 
kaç saat çalıştırıldığı ve maaşı hakkında bilgi 
bulunmamaktadır.

Şekil 17: Aksu Hong Sheng Plastik Fabrikasında çalıştırılan Uygur kadınlar (Hongsheng Plastik Sanayı, 
2020)
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3 Mart 2021’de yayınlanan BBC haberinde 
Çin yetkililerinin Hotan’da Uygur kızları Çin 
fabrikalarına götürme çabası anlatılmıştır. 2017 
yılında Çin’in Anhui eyaletinde çalıştırmak 
için “Anhui’da çalışmak ister misin?” sorusuna 

“Hayır!” diye cevap veren Uygur Türk’ü Zeynep’in 
hikayesi anlatılmıştır (BBC News, 2021c). Haberin 
devamında Çin’e gitmeye ikna etmek için Zeynep’e 
telkinler yapılmaktadır.

Şekil 18: Çin’in Uygur kızları Çin fabrikalarına götürme çabası

Doğu Türkistanlı Ayşe Yasın, 2010’larda Doğu 
Türkistanlı genç kızların Çin’in uzak bölgelerindeki 
Çin fabrikalarına zorla götürüldüğünü, kendi 
kızlarından endişe ettiğini ve onları korumak için 
Türkiye’ye geldiğini anlatmıştır (GZT, 2019).

1.5 İnanç Özgürlüğü İhlalleri 

Doğu Türkistanlı kadınların camiye girmesi yıllardır 
yasaklar listesindedir. Kadınların kıyafetleri ve 
başörtüsü takmaları da ÇKP yönetiminin en çok 
müdahalede bulunduğu konulardan biridir. 2011 
senesinden itibaren Çin yönetimi Doğu Türkistan’da 
“Xinjiang Kadınlarının Güzellik Kuruluşu” adı 
altında bir politika başlatmış; kadınların kısa etek ve 
şık elbiseler giymeleri, süslenerek sokağa çıkmaları 
gibi hususları ön plana çıkarmıştır (Li, 2021). 
Bu politika özellikle Doğu Türkistan’ın güney 
illerinde sıkı bir şekilde takip edilmiştir. Bu politika 
çerçevesinde kadınların tesettürünün yasaklanacağı 

duyurulmuş ve Çin güvenlik güçleri hanelere kadar 
girerek kadınların giysileri üzerindeki baskılarını 
arttırmıştır. 

2014 senesi Ramazan ayının son gününde Kaşgar 
vilayetine bağlı Yarkent ilçesinin İlişku kasabasında, 
kadınların ibadet yaptıkları ev basılarak hukuksuz 
bir şekilde göz altına alınmaları sonucu kasaba 
halkı Çin güvenlik güçlerine direnmiş ve çok sayıda 
köylü öldürülmüştür. Tanıklar yaklaşık 1.000 insanın 
ağır silahlarla öldürüldüğünü ve en az iki köyün 
haritadan silindiğini ifade etmiştir (Ekrem, 2016). 
2013 senesinden sonra Çin medyalarının “şiddet 
olayları” diye öne sürdüğü birçok olayın fitilini, Çin 
güvenlik güçlerinin evlere baskın yaparak kadınların 
kıyafetlerini kontrol altına alma çabası ateşlemiştir. 
2017’den sonra ise Doğu Türkistan’da tüm ibadetler 
yasaklanırken eskiden başörtüsü takan ve tesettürlü 
olan kadınlar hapse ya da toplama kamplarına 
alınmıştır. 

Şekil 19: Doğu Türkistanlı bir Uygur Türk’ü kızın 
evinin Çin yetkilileri tarafından aranması ve dinî 

kitaplar bulunduğu için suçlanması
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Mömin, sadece peçe taktığı gerekçesiyle muhtarlık 
tarafından 2 nolu toplama kampına kapatılmıştır. 
Kayıtlarda muhtarlık çalışanlarının Buayşehan 
Mömin’in evini ziyaret ettiği ve onun namaz kılmayı 
bildiği, “dört iş”i yaptığı , iki bayramda ve evde 
namaz kıldığı, babası Mömin Nasir’in ona ibadet 
etmeyi öğrettiğini tespit ettikleri yer almaktadır. 

Bunlardan başka kılık kıyafet seçmek ve istediğini 
giymek insanların en temel haklarından birisi 
olmasına rağmen Doğu Türkistanlı Müslüman 
Türk kadınların bu hakları kendi ellerinde değildir. 
Kadınların dinî inançlarının gerektirdiği kıyafetler 
giymeleri yasaklanmakla kalmamış, uzunluğu 
belin altında olan giysiler giymelerine de izin 
verilmemektedir. Belin altında kıyafetler giyen 
kadınlar sokaklarda durdurularak kıyafetleri 
kesilmektedir. 

Çin 2014 senesinden itibaren Doğu Türkistanlı 
kadınların peçe takmasını yasaklamıştır (BBC 
News, 2014). Aşağıdaki görsellerde Çin’in Doğu 
Türkistanlıların dinî kıyafetleri yasaklaması ve açık 
giyinmeye teşvik etmesini ifade eden duyurular ve 
afişler yer almaktadır. Doğu Türkistan’ın şehir ve 
kırsal alanlarında sokaklara asılan afişlerle saçları 
açık gezmenin medenilik ve güzellik olduğu, 
başörtüsü takmanın ise gericilik ve yobazlık olduğu 
propagandası yapıldığı açıkça görülmektedir. 
Çin’den sızdırılan ve sonra Karakaş Listesi adının 
verildiği gizli belgede, toplama kampına alınan 
600 kişinin kişisel bilgileri ve kamplara alınma 
nedenleri yer almaktadır. Bu listeye göre sadece 
peçe taktığı için toplama kampına alınan çok sayıda 
kadın bulunmaktadır. Örneğin Karakaş ilçesi, 
Şatlik Mahallesi 2. grup, no. 26 adresinde yaşayan 
653222198007120267 kimlik numaralı Buayşehan 

DUYURU: Peçeli, sakal bırakan ve 
tesettürlü insanların kamu alanlarına 

ve yerleşim bölgelerine girmesi 
yasaktır.

Dergide basılan makalenin başlığı: 
Tesettür giymek kötü bir gelenektir.

Kaşgar’da bulunan panoda şöyle yazılmıştır: 
Aşırı dinî sembol içeren giysiler 

Şekil 20: Çin’in Doğu Türkistanlıların dinî kıyafetlerini yasakladığını ve onları açık giyinmeye teşvik ettiğini gösteren 
duyuru ve afişler
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Aşağıdaki görsel 2013 yılında Çin’in Doğu 
Türkistan’daki peçeli kadınların tüm kişisel 
bilgilerini kayıt altına aldığını gösteren formdur. 
Formun başlığı “Bulaksu Kasabası 10. Köy’deki 
Peçeli Kadınların Genel Durumu”dur. Formda 
kadınların adı soyadı, yaşı, eğitim durumu, adresi 

gibi genel bilgileri; ne zamandan beri peçeli olduğu 
ve peçe takmasının nedeni; ne zaman, nerede ve 
kimden dinî eğitim aldığı; eşinin kişisel bilgileri vb. 
yer almaktadır.

Şekil 21: Bulaksu Kasabası 10. Köy’deki Peçeli (Çarşaflı) kadınların genel durum tespit formu
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Şekil 22: Uzun kıyafet giydiği düşünülen Doğu Türkistanlı kadınların kıyafetleri Çinli 
yetkililer tarafından evlerinin avlularında kesilmektedir

2017 senesi Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye gelen 
Amine Vahit, Doğu Türkistan’da Çinli polislerin 
sürekli evleri aradığını; ablasının evinde Kur’an-ı 
Kerim bulunduğu için üç ay gözaltına alındığını 
söylemiştir (GZT, 2019). 2016’dan itibaren Doğu 
Türkistanlıların zekât vermesi, ramazan orucu 
tutması, “Allah, Hüda, selamünaleyküm vb.” 
kelimeleri söylemesi ve yazışırken kullanması 
tamamen yasaklanmıştır. 

13 yaşında hafız olan ve daha 16 yaşındayken 
sadece namaz kıldığı ve Kur’an okumayı 
öğrendiği için 16 çocukla beraber hapse atılan 
Rukiye Barat, polislerin gece saat 02:00’da 
evlerini basarak onları hapishaneye götürdüğünü, 
hapishanede çocukların sorgulanarak işkenceye 

maruz kaldıklarını aktarır (GZT, 2019).

Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Reyhangül 
Abdugupur’un Türkiye’de lise eğitimi gören 
akrabası Melike Ahmet’in tanıklığına göre 
Reyhangül sadece Kur’an okumayı öğrendiği 
için 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 
652201199311283222 kimlik numaralı 
Reyhangül, 28 Kasım 1993’te Kumul şehri, 
Karadöve kasabasında doğmuştur. 2010 yılında 
liseyi bitirdikten sonra köyünde 15-20 gün Kur’an 
okumayı öğrenen Reyhangül, 2012 yılında 
evlenmiş ve iki çocuk dünyaya getirmiştir. 2018 
yılında Kur’an okumayı öğrendiği için toplama 
kampına götürülmüş, ardından hapse atılmış; 
geride biri beş diğeri iki yaşında iki kız annesiz 
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tutuklanmış ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.kalmıştır. Reyhangül’ün ablasının anlattıklarına 
göre kuzenleri Hayrigül Talip de aynı gerekçe ile 

Şekil 23: Kur’an okumayı öğrendikleri için 2018 yılında hapis cezasına çarptırılan genç Uygur kadınlar

Bunların yanı sıra Çin Hükümeti Doğu 
Türkistanlı Müslümanların İslami anlam taşıyan 
isimlerinin değiştirilmesini istemektedir.  21 Temmuz 
2017 tarihli resmî gazete Xinjiang Gazetesi’ndeki 
ilanda Şehide, Müslime ve Nurislam gibi Çin’in 
hoşuna gitmeyen isimler yayımlanmıştır. 

21 Temmuz 2017 tarihli resmî Xinjiang Gazetesi’nde 

isimleri değiştirilen Uygurların bilgileri yer 
almaktadır. İlana göre Arafat adı Behtiyar, Müslime 
adı Merhaba, Nurislam adı Fazilet, Ebubekri adı 
Esker, Muhammet adı Memet ve Şehide adı Dilber 
olarak değiştirilmiştir (Byler, 2018b; Xinjiang 
Gazetesi, 2017).

Şekil 24:21 Temmuz 2017 tarihli ve 24034 sayılı ÇKP’nin resmî gazetesi olan Xinjiang Gazetesi’nde 
isim değiştirme duyurusu
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Şekil 25: Nüfus kaydı Urumçi’de olmayan Doğu Türkistanlıların Urumçi’de kalması için şart koşulan 
ikamet belgesi

Doğu Türkistan’da insanların cep telefonlarına 
casusluk görevi yapan gözetim uygulamalarını 
indirmeleri zorunludur (Baidu Tieba, 2017; 
Dong, 2017; downcc.com, 2018;Rajagopalan, 
2018; solidot, 2018). 净网卫士 (Jingwangweishi) 
adındaki cep telefonu uygulaması telefon 
üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteleri takip ederek 
istenmeyen söz ve hareketleri anında karakola 
iletmektedir (Altunkaya, 2019; Dong, 2017; 
solidot, 2018). Bu uygulama Doğu Türkistanlı 
kadınların kıyafetlerinin renkleri, uzunluğu dâhil 
olmak üzere onların günlük aktiviteleri, isimleri ve 
telefon görüşmelerini ince ayrıntıyla denetlemekte 
ve kaydetmektedir (Altunkaya, 2019). 

1.6 Seyahat Kısıtlaması 

Doğu Türkistanlıların taşıdığı kimlik kartlarında etnik 
köken bilgileri yer almakta ve başta Urumçi olmak 
üzere istediği bölgelere özgürce seyahat etmeleri etnik 
kimlikleri yüzünden engellenmiş durumdadır. Doğu 
Türkistanlıların kendi istediği bir şehirde yaşama, 
çalışma ve seyahat etme özgürlüğü bulunmamaktadır. 
2016’dan önce Urumçi şehrinde ikamet etmek isteyen 
ancak nüfus kaydı burada olmayan Doğu Türkistanlıların 
devlet kurumlarına ikamet kartı için başvurması ve 
onay alması halinde Urumçi’de kalabilmesine izin 
verilmekteydi. Eğer bu belge olmadan birkaç ay ya 
da daha uzun süre Urumçi’de kaldığı tespit edilirse 
hemen nüfus kaydının bulunduğu bölgeye zorla 
gönderilmekteydiler.

2016 senesinde Çin, toplama kampı politikasını 
uygulamadan hemen önce Çin’in iç bölgelerinde 
ve Doğu Türkistan’ın herhangi bir yerinde 
ikamet etmekte olan Doğu Türkistanlılara, nüfus 
kayıtlarının bulunduğu adrese dönmelerini 
emretmiştir (Istiqlal TV, 2020b; Tynen, 2019). 
Doğu Türkistanlıların pasaportları toplanmaya 
başlamadan önce bölgedeki kadınlar dâhil herkes 
pasaport alabilmek için etnik Han Çinlilerinden 
daha farklı işlemler yapmak zorunda kalmış ve çoğu 

zaman onaylanmamıştır. Son yıllarda pasaport alan 
ve yurtdışına seyahate gidenler ise tutuklanmıştır.

Aşağıdaki şekilde Hotan’dan yurt dışına seyahate 
gidecek olan kişiler hakkındaki inceleme formu 
gösterilmektedir. Formda kişisel bilgiler, meslek 
bilgisi, gidilmek istenen ülke, gitme nedeni 
ve köydeki Yerel Hükümet Komitesi, Kredi 
Kooperatifi, Polis Merkezi ve Doğum Kontrol 
Ofisi’nin kişinin yurt dışına çıkmasına izin verip 
vermediği hakkındaki karar yer almaktadır. 
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Nüfus Planlama Ofisinin onay vermediği kadınlar 
pasaporta başvuramaz.

Şekil 26: Yurtdışına seyahat etmek isteyen Hotan’daki köylülerin 
pasaporta başvurmak için hazırlaması gereken izin belgesi

Yurt dışında eğitim görmekte olan Doğu Türkistanlı 
kadınların bazıları eğitimini tamamladıktan sonra 
geri dönerken bazıları Çin tarafından ailesi ile tehdit 
edildikleri için geri dönmek zorunda kalmıştır. 
Ancak geri dönen Uygurlar, yurt dışına gittikleri 
bahane edilerek toplama kamplarına alınmıştır. 
Bunlara örnek olarak Uygur Türk’ü Seyide Memet 
ve Müyesser Muhammed’in akıbeti verilebilir.

1984 doğumlu Seyide Memet, Nanjing 
Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra yüksek lisans eğitimi almak için Türkiye’ye 
gelmiştir. Mezun olduktan sonra, 2016 yılının aralık 
ayında eşi Abdüllatif ve iki çocuğuyla beraber 
Doğu Türkistan’a dönmüştür. Çin Hükümeti 2017 
yılının haziran ayında “yeniden eğitim” bahanesiyle 
Seyide Memet’i toplama kampına almıştır. 2020 Çin 
Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından 
verilen bilgilere göre Seyide Memet 18 senelik hapis Şekil 27: Türkiye’de eğitim alan Seyide Memet ve eşi 

Abdüllatif

cezasına çarptırılmıştır.
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Şekil 28: Seyide Memet’in pasaportu ve öğrenci vizesi

1986 doğumlu Müyesser Muhammed, Kaşgar 
Pedagoji Enstitüsü’nün Çin Dili bölümünden mezun 
olmuştur. 2006 yılında eğitim almak için Mısır’a 
gitmiş, orada Kazakistan vatandaşı olan Sadreddin 
ile tanışmış ve evlenmiştir. 2007 senesinden itibaren 
Kazakistan’da yaşayan Müyesser, 2016 yılının Eylül 
ayında annesinin “Kızım geri dönmen lazım, polisler 
babanı götürdü.” demesi üzerine memleketi Artuş’a 
dönmeye mecbur kalmıştır. Müyesser Muhammed, 
sınırdan geçtikten sonra hemen tutuklanmış ve 
Mısır’da eğitim görmesi suç sayılmıştır. Eşi 
Sadreddin’in anlattıklarına göre Müyesser, 2017 
Mart ayında toplama kampına alınmış, 2019 
yılının mayıs ayında fabrikalara götürülerek zorla 
çalıştırılmıştır. Müyesser fabrikadan tekrar toplama 
kampına götürüleceğini anlayınca eşi Sadreddin’e: 
“Ben bittim, benden umudu kesin.” diye haber 
göndermiştir. Sadreddin, eşi Müyesser’in Artuş’a 
döndüğünde dördüncü çocuğuna hamile olduğunu 
ancak toplama kampına alındıktan sonra bebeğin 
kürtajla alındığını söylemiştir. Eşinin anlattıklarına 
göre sadece Müyesser değil, 14 yaşındaki kız kardeşi 

dâhil tüm ailesi toplama kampına ve hapishaneye 
götürülmüştür. Müyesser’in 57 yaşındaki annesi 
de hacca gittiği, dinî sohbetler dinlediği ve yurt 
dışındaki tanıdıkları ile iletişim kurduğu için “terörü 
teşvik etmek” suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır (Gülçehre, 2019).

Şekil 29: Müyesser Muhammed’in 2018 yılında toplama 
kampından hastaneye götürürken çekildiği fotoğrafı

Şekil 30: Müyesser Muhammed’in memlekete dönmeden önceki son fotoğrafı ve Kazakistan’da onu bekleyen üç çocuğu
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2017’de Çin, dünyanın farklı ülkelerine eğitim için 
giden Doğu Türkistanlı öğrencilerin memleketlerine 
dönmelerini istemiştir. Geri dönmek istemeyen bazı 
öğrenciler aileleriyle tehdit edilmiştir.

Aşağıdaki görselde 2017 yılında Malezya’da eğitim 
görmekte olan Habibe Memetabit’in ailesine Çin 
Hükümeti tarafından gönderilen bir tebligat yer 
almaktadır. 17 Nisan 2017’de Kaşgar Emniyet 
Müdürlüğü tarafından gönderilen bu belgede 
yurt dışına eğitim almaya giden Habibe’nin 7 
gün içerisinde geri dönmesi gerektiği, eğer bunu 
kızlarına bildirmez ya da bildirdiği halde kızları geri 
dönmezse yasal işlem yapılacağı açıkça yazmaktadır. 
Geri dönmeyen Habibe bir süre babasından haber 
alamamış; 2020’de babasının hapishanede olduğunu 
öğrenmiştir.

Şekil 31: Ailesi tehdit edilen Habibe Memetabit

Şekil 32: Emniyet Müdürlüğü tarafından Habibe’nin geri dönmesi için gönderilen tebligat
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1.7 Keyfî Tutuklama

Çin Hükümeti çok sayıda profesör, öğretmen, yazar, 
doktor, sanatkâr ve çeşitli iş ve meslek grubundan 
kadınları “Eğitim Merkezi” adını verdikleri 
toplama kamplarına kapatmış durumdadır. 2017 
Nisan ayından bu yana Çin Hükümeti tarafından 
tutuklandığı tespit edilebilen aydınların sayısı en 
az 338‘dir. Bunların içinde Xinjiang Üniversitesi 

Uygur Folkloru uzmanı Profesör Rahile Davut da 
bulunmaktadır (DUK, 2019). Rahile Davut gibi 
çok sayıda akademisyen, sanatçı, öğretmen ve iş 
kadını hatta polis dâhil olmak üzere Çin’in “şüpheli” 
eleğine takılan yüz binlerce kadın toplama kampına 
alınmıştır. Temmuz 2021’de alınan habere göre 
Rahile  Davut’un hapis cezasına çarptırıldığı teyit 
edilmiştir (Huşur, 2021).

Şekil 33:Çin Hükümeti tarafından toplama kamplarına ve hapishanelere gönderilen Doğu Türkistanlı kadınlardan bazıları

Yan tarafdaki fotoğraf Çin’in resmî yayın organı 
olan “Xinjiang Kadınları Dergisi”nin 2017/1 sayılı 
kapağıdır. Bu derginin adı geçen sayısında Prof. 
Dr. Rahile Davut tanıtılmıştır. Rahile Davut, 2017 
senesinde bir toplantı için Pekin’e gitmiş ve bir 
daha evine geri dönememiştir. Kızı Akide Polat’ın 
tanıklığına göre 12 Aralık 2017’den beri annesinden 
hiçbir haber alamamış, ancak daha sonra annesinin 
“Eğitim Merkezi” adındaki toplama kamplarına 
götürüldüğünü öğrenmiştir.

Şekil 34: “Xinjiang Kadınları Dergisi”nin kapak 
sayfasındaki Prof. Dr. Rahile Davut’un fotoğrafı
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ÇKP’nin Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik 
uyguladığı keyfî tutuklamalar 2016’dan sonra hat 
safhaya ulaşmıştır. Aşağıdaki belge Savlia Mirtay 
adındaki Kazak Türk’ü kadına verilen gözaltı 
tebligatıdır. Mırtay “asayişi bozma ihtimali olan 
güvenilmez kişi” gerekçesiyle 11 Ocak 2018’de 
gözaltına alınarak araştırılmaya başlanmıştır. Mırtay 
gibi birçok Doğu Türkistanlı kadın, hiçbir suç isnat 
edilmeden sadece “güvenilmez kişi” ve “potansiyel 
tehdit” bahanesiyle özgürlüğünden mahrum 
bırakılmaktadır.

Özgür Asya Radyosu’nun (RFA) haberine göre 2020 
Ocak ayında Doğu Türkistan’ın Turfan vilayeti 
Çatkal köyünde 67 yaşındaki Zeytunhan İsmail 
adlı kadın, komşusunun evinden kavga sesleri ve 
çığlıklar işitir. Komşusunun evine giderek hamile 

eşine bağıran sarhoş kocaya içki içmemesi ve 
karısına iyi davranmasını nasihat eder ve kavganın 
bitmesine vesile olur. Bu durumdan komşular 
ve köydekiler memnun olur. Ancak konu ÇKP 
yetkililerinin kulağına gidince Zeytunhan dinî 
aşırılık suçu işlediği iddiasıyla başına siyah çuval 
geçirilerek toplama kampına götürülmüştür. RFA 
muhabirinin Çatkal köyündeki Polis Karakolu’nda 
çalışan bir görevliyle yaptığı telefon konuşmasında 
son zamanlarda gözaltına alınan kişiler arasında 
Zeytinhan İsmail’in de olduğunu teyit edilmiştir. 
Zeytunhan’ın sarhoş komşusunu alkol içmemeye, en 
azından daha az içmeye davet etmesi Çin yetkilileri 
tarafından insanların alkol kullanmasını engellemek 
olarak düşünülmüş ve dinî aşırılığın bir göstergesi 
olarak tanımlanmıştır (Huşur, 2021b).

Şekil 35: Savlia Mırtay’a verilen “ asayişi bozma ihtimali olan güvenilmez kişi “ gözaltı tebligat

Doğu Türkistanlı Kazak Türk’ü Nurzade Cumahan’a 
“inancına bağlılıktan yasaların uygulanmasına 
engel olmak” suçu yöneltilmiş ve 20 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Hâlbuki Çin anayasasın 36. 
maddesinde “Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının 
inanç özgürlüğü vardır. Herhangi bir devlet kurumu, 

sivil toplum kuruluşu ya da bireyin insanları bir 
dine inanmaya veya inanmamaya zorlama, inanan 
ya da inanmayan herhangi birini aşağılama yetkisi 
yoktur.” yazmaktadır.

Şekil 36: Nurzade Cumahan’ın “inancına bağlılık” suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dair mahkeme kararı
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1.8 Annelik Hakkının Gaspı

Çin’in 1986’dan beri uygulamakta olduğu 
Aile Planlama Politikası yüzünden birçok 
bebeğin yaşamına son verilirken anneler de 
bebeklerini dünyaya getirme haklarından mahrum 
bırakılmaktadır. Çin Hükümeti, Doğu Türkistanlı 
anneler başta olmak üzere çok sayıda kadını 
Çin’in uzak bölgelerindeki fabrikalara köle işçi 
olarak götürmektedir. Toplama kamplarına ve 
hapishanelere kapatılan anneler çocuklarından ayrı 
kalmaktadır. Doğu Türkistan’dan İstanbul’a gelen 
bir şahidin anlattıklarına göre 1995’te Aksu vilayeti 
Onsu ilçesi Kızıl kasabası, Cağda köyündeki bir 
Uygur ailenin yeni doğan 40 günlük bebeği “kota 
dışı” sayıldığı için Nüfus Planlama Ofisi ekibi 
tarafından götürülmüştür. Anne-babaya bebeğin 
izini sürmemeleri, aksi takdirde işten atılacakları ve 
cezalandırılacakları söylenmiştir (Türköz, 1998).

25 Mart 2021’de CNN tarafından yayınlanan habere 
göre, CNN muhabirleri beş sene önce Malezya’da 
eğitim alan, ardından Kaşgar’a dönen ve burada 
tutuklanan Muharrem Ablet’in kızı Muhlise’yi 
ziyaret etmiştir. Muhlise ağlayarak annesinin yanında 
olmadığını muhabirlere söylemiştir. İki çocuğundan 
ayrı kalan Muharrem, sadece yurt dışına gittiği ve 
orada eğitim gördüğü için 15 senelik hapis cezasına 

çarptırılmıştır (Wright vd., 2021).

Diasporadaki Doğu Türkistanlı kadınlar, Çin’in 
pasaport ve seyahat kısıtlamaları, zorla kürtaj vb. 
uygulamaları sebebiyle yurt dışına çıkaramadığı 
çocuklarından haber alamamaktadır. 2016 
yılından beri aileleri ve çocuklarıyla irtibat 
kuramayan ve çocuklarının hangi durumda 
olduklarını öğrenemeyen bir grup Uygur anne 
seslerini duyurmak için 2021 yılının Mart 
ayında İstanbul’dan Ankara’ya yürümüştür 
(Gergerlioğlu, 2021; Polemikhaber, 2021).

Şekil 37:  Doğu Türkistanlı Muharrem Ablet’in 
ailesi ile Malezya’da çekildiği fotoğraf

Şekil 38: Doğu Türkistan’da kalan çocuklarından 
haber alamayan anneler
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Toplama kamplarında tutuklu bulunan kadınlar da 
çocuklarından ayrı kalmaktadır. Kucağında bebekleri 
olan anneler kamplara götürülürken bebekleri 
yetimhanelere alınmaktadır. Toplama kampı şahidi 
Gülbahar Celilova, aynı koğuşta kaldığı bir kadının 
doğum yaptığı gün hastaneden direkt kampa 
alındığını, çocuğunun ise hastaneye bırakıldığını şu 
şekilde anlatmaktadır: 

“Yanıma bir kadın getirilmişti, kadının göğsünden 
süt damlıyordu. Çocuğu hastanede kaldığı için 
anne bebeğinin ne durumda olduğunu bilmiyordu. 
Kadınlara bir ilaç veriliyordu, sütleri kesiliyordu.”

1.9 Cinsel İstismar ve Tecavüz

Tarih boyunca kadınlara karşı cinsel saldırılar 
savaşlarda bir şiddet türü olarak uygulanmıştır. 
Hapishanelerde ve toplama kamplarında Doğu 
Türkistanlı kadınlara yönelik cinsel tecavüz 
ve işkence olağanüstü bir seviyeye ulaşmıştır. 
Kamplarda Çinli polisler istediği kadınları seçmekte 
ve onlara tecavüz edebilmektedir (Hill vd., 2021). 
Doğu Türkistanlı kadınlar Türk ve Müslüman 
oldukları için Çin Hükümeti onların onurlarını 
ve kültürel direncini kırarak onları değişmeye 
zorlamaktadır. Çin, Doğu Türkistan’ın namusu 
olan Türk asıllı Uygur Müslüman kadınlara karşı 

çırılçıplak soyma, taciz ve tecavüz gibi çeşitli 
insanlık dışı suçları işlemektedir. Kadınlara bu 
vahşeti yaşatmaktadır.

Toplama kampları yaygınlaşmadan önce de 
hapse atılan Doğu Türkistanlı kadınlar tecavüze 
maruz kalıyorlardı. Türkiye’ye göç eden bir Doğu 
Türkistanlı kadın küçük yaşlardayken hapse 
atıldığını ve hapishanede tecavüze uğradığını 
anlatmıştır (GZT, 2019). Onun anlattıklarına göre 16 
yaşında hapse atılan bir Uygur kız, hapiste kaldığı 
bir sene boyunca Çin polisleri tarafından tecavüze 
uğramış ve acıya dayanamayıp kafasını duvara 
çarparak intihar etmiştir. Yine aynı kadının her gün 
farklı on kişi tarafından tecavüze uğradığını, eğer 
İslam dininde kendini öldürmek haram olmasaydı 
cezaevindeki kadınların ilk tercihinin bu olacağını 
anlatmıştır. Aynı yıllarda cezaevinden hamile 
bırakılan 13 ve 14 yaşındaki diğer iki kız kendini 
öldürmüştür (GZT, 2019).

“Erkek polisler beni dövdü, sonra başka bir 
odaya götürdü. Bana “hani sen Allah bana yardım 
edecek, ben ona inanıyorum diyordun, o yüzden 
direniyordun. Şimdi çağır, sana yardım etsin dedi ve 
bana tecavüz etti.”

Şekil 39: Hapishanede tecavüze urağan Doğu Türkistanlı kadın
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Toplama kamplarına küçük kızlardan yaşlı 
ninelere kadar milyonlarca Doğu Türkistanlı kadın 
kapatılmıştır. Bu kamplarda tecavüz ve toplu 
tecavüz olayları sistematik olarak yaşanmaktadır 
(Hill vd., 2021). Toplama kampı şahidi Tursunay 
Ziyavudun kampta defalarca tecavüze uğradığını 

ifade etmektedir. Ziyavudun, Mayıs 2018’de kendisi 
ve 20’li yaşlardaki bir kadının koğuştan alınarak 
farklı odalardaki maskeli Han Çinlisi erkeklere 
teslim edildiklerini ve elleri ayakları bağlanarak 
tecavüze uğradığını anlatmıştır.

Şekil 40: Çin’in toplama kampında tecavüze uğrayan Tursunay Ziyavudun

Toplama kamplarındaki tecavüzün sistematik bir hale 
geldiğini ve Doğu Türkistanlı kadınların işkenceye 
maruz kaldığını anlatan Kazak Türk’ü Gülzira, 
kampta 18 ay tutulmuştur. Gülzira’nın anlattıklarına 
göre Han Çinlisi erkekler kamptaki genç ve güzel 
kızları seçebilmek için para ödemektedir. Gülzira 

toplama kampında temizlik işçisi olarak çalıştırılmış, 
aynı zamanda seçilen kızların tüm kıyafetlerini 
çıkartıp onları hareket edemeyecek şekilde yataklara 
kelepçeleme işini yapmak zorunda bırakılmıştır 
(Hill vd., 2021).

Şekil 41: Toplama kamplarında tecavüz için seçilen kızları hazırlama görevine zorlanan Kazak 
Türk’ü Gülzira
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İlkokul öğretmeniyken 2017 yılının Mart ayından 
Eylül ayına kadar Urumçi Eğitim Müdürlüğünün 
emriyle Urumçi’de erkeklerin kaldığı bir toplama 
kampında öğretmen olarak görevlendirilen Kalbinur 
Sıdık, polis ve gardiyanların kamplardaki kadınlara 
nasıl tecavüz ettiklerini anlattıklarına şahit olmuştur 
(Gülçehre, 2020a; Istiqlal TV, 2021).

Toplama kamp şahidi Gülbahar Celilova kampa 
götürüldüğünde bir evraka imza atmaya zorlandığını, 
bunu reddettiğinde ise cinsel istismara uğradığını 
anlatmıştır:

“Sorguya çekildiğim sırada ellerim kelepçeli 
otururken 27 yaşlarındaki bir adam geldi ve 
pantolonunun fermuarını açarak ‘istediğimiz belgeye 
imza atmazsan senin ağzına sokacağım’ dedi.”

Toplama kampında öğretmen olarak çalıştırılan ve 
oradan kurtularak Hollanda’ya kaçmayı başaran 
Doğu Türkistanlı Özbek Türk’ü Kalbinur Sıdık, “ikiz 
akraba” olarak evine yerleştirilen 56 yaşındaki Han 
Çinlisi Fang tarafından defalarca sözlü ve fiziksel 
tacize maruz kaldığını anlatmıştır. Sıdık, bütün 
bu tacizlere sert bir tepki gösterildiğinde Fang’ın, 
“zorunlu akraba” olduğu için öpebilme, sarılabilme 
ve onunla uyuyabilme yetkisi olduğunu söylediğini 
ifade etmiştir (Gülçehre, 2020b).

1.10 Öldürme

Doğu Türkistanlı kadınlar hapishanelerde 
ve toplama kamplarında fiziksel ve zihinsel 
işkencelerle öldürülmektedir. 23 Şubat 1990 yılında 
Kaşgar’da doğan Mihray Erkin, Çin’in en prestijli 
üniversitesi olan Shanghai Jiaotong Üniversitesi’nde 
lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında Tokyo 
Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almak üzere 
Japonya’ya gitmiştir. Mihray Erkin’in akraba ve 
arkadaşlarının bize aktardıklarına göre, Mihray 
Erkin 2017 yılından itibaren ailesiyle bağlantısını 
kaybetmiş ve birçok kez yerel Çin polisleri 
tarafından Kaşgar’a dönmeye zorlanmıştır. Mihray 
Erkin 2019 yılında Kaşgar’daki Çin polislerinin 
annesini rehin alması üzerine geri dönme kararı 
almıştır. Akraba ve arkadaşlarının itirazlarına 
rağmen ailesini zor durumda bırakmak istemediğini 
söyleyen Mihray Erkin, 17 Haziran 2019’da 
Kaşgar’a dönmüş ve kendisinden bir daha haber 
alınamamıştır. 2021 yılı ocak ayında Kaşgar’daki 
yakınlarından Mihray Erkin’in ölüm haberi 
gelmiştir. RFA muhabirlerinin verdiği bilgilere 
göre Mihray, Kaşgar’a döndükten sonra Yanbulak 
toplama kampına götürülmüş, ardından Kaşgar İl 
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Birimindeki polisler 
tarafından Yanbulak Karakolundaki sorgusu 
sırasında işkenceyle öldürülmüştür (Huşur, 2021a).

Şekil 42: Soykırım kurbanı Mihray Erkin
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Mihray Erkin, Kaşgar’a dönmeden önce yakınlarına 
memlekete döndükten sonra hayatına yeniden 
başlamak, öğretmen olmak ve aile kurmak istediğini 
anlatmıştır. Bununla birlikte başına kötü şeylerin de 
gelebileceğini tahmin eden Mihray Erkin arkadaşına 
yazdığı son Watsaap mesajında eğer öldürülürsem 

kabrime kırmızı güller koyun ifadesini kullanmıştır. 
Mihray Erkin gibi yurt dışında eğitim alan çok 
sayıda Doğu Türkistanlı öğrenci memleketlerine 
döner dönmez göz altına alınmıştır (QHA, 2017; 
Uyghur Haber, 2017; Uygur Akademisi, 2018).

Şekil 43: Mihray Erkin’in Tokyo Üniversitesi’nde katıldığı bir araştırma

Mihray’ın son mesajı:

İki saat sonra uçağım kalkacak.

Bir öğretmen olmak için gidiyorum.

Eskisi gibi çocuklarımızı bir odaya 
hapsederek değil, onlar ile uçurtma 
yapıp uçurarak, dağda bayırda su 
kaynatıp derecesini ölçerek, gazete 
çıkartıp…

Uçurtma uçurarak uçup gidelim!

Büyüdüğümde mutlu bir şekilde 
yaşasam, benim de ailem olsa… 
Sizlerle abla-kardeş olarak yaşamak 
istiyorum. 

Toplama kampı şahitleri Gülbahar Celilova ve 
Mihrigül Tursun kamptayken kadınların ölümüne 
şahit olduklarını aktarmışlardır. Celilova’nın kaldığı 
koğuşta 27 yaşındaki Hürriyet isimli bir kadın 
işkenceden ölmüştür. Kadının suçu ise 7 yaşındaki 
kızıyla tatil için Türkiye’ye gitmektir. Geri 

döndüğünde toplama kampına alınan Hürriyet maruz 
kaldığı işkencelerden dolayı önce aklını kaybetmiş 
bir müddet sonra koğuşta hayatını kaybetmiştir. 

Toplama kampı şahidi Mihrigül Tursun kaldığı 
koğuşta kısa süre içinde 9 kadının ölümüne şahit 

Şekil 44: Mihray’ın Doğu Türkistan’a gitmeden önceki son mesajı
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olmuştur. Bu kadınlardan biri olan 23 yaşında 2 çocuk 
annesi Fatma, içkisiz ve İslami usulde yapılan bir 
düğüne katıldığı için kampa alınmıştır. Bir koğuşta 
2-3 ay içinde bu kadar kadının öldüğü, her koğuşta 
en az 24 insan bulunduğu ve 60’tan fazla binada 
yüzlerce koğuşun bulunduğu düşünüldüğünde 
binlerce toplama kampındaki ölüm sayısını tahmin 
etmek zor değildir. Toplama kampında Çince 
öğretmeni olarak çalışmaya zorlanan Kalbinur Sıdık 
da geldiği ilk gün 19 yaşındaki bir kızın ölümüne 

şahit olduğunu ifade etmektedir.

İki çocuğu ile İzmir Göç İdaresi tarafından Tacikistan 
aracılığıyla Çin’e teslim edilen Zinnetgül Tursun’un 
önce hapse atıldığı, bir süre sonra öldürüldüğü 
iddia edilmektedir. Tursun’un Suudi Arabistan’da 
yaşayan ablası Gülcennet, kardeşinin öldüğüne ve 
annesinin iki çocuğuna baktığına dair haber aldığını 
söylemiştir (Doğu Türkistan Bulteni, 2020).

Şekil 45: Türkiye’den Tacikistan’a gönderildikten sonra Çin’e teslim edilen Zinnetgül Tursun ve iki çocuğu

1.11. Beyin Yıkama

Çin’in beyin yıkama politikaları Doğu Türkistan’ın 
her köşesinde yıllardır devam etmektedir. İlk 
okullardan itibaren Ateizm ve Darwinizm 
propagandasına maruz kalan Doğu Türkistanlı 
öğrenciler, dinsizlik ve sosyalizmi benimsemek 
zorunda kalmaktadır. Buna ilaveten Doğu 
Türkistan’ın işgal edilme gerçeği örtbas edilerek, 
bölgenin tarihî gerçekleri gizlenmektedir. 
Ayrıca devlet tarafından Çin şovenizmi ve Çin 
milliyetçiliğinin gösterişli bir propagandası 
yapılmaktadır. 2011’den itibaren halkın yaşadığı 
bölgedeki hükümet binası önünde Çin’in bayrak 
törenine katılması ve Çin Komünist Partisi’ni öven 

şarkıları söylemesi zorunlu hale getirilmiştir. Doğu 
Türkistanlılar her pazartesi bayrak törenine katılmak 
için işlerini bırakmak ve saatlerce orada kalmak 
zorundadır (Istiqlal TV, 2020c). Toplama kampı 
şahidi Zumret Davut’un anlattıklarına göre bayrak 
törenine katılmak puanlama sistemine tabidir ve 
katılanların davranışlarına göre puan verilmektedir. 
90’dan aşağıda puanı olanlar toplama kamplarına 
götürülmektedir. Bu beyin yıkama baskısına 87 
yaşındaki yaşlı kadınlar dahi tekerlekli sandalye 
ile gelmek zorunda kalmışlar. Aşağıdaki fotoğrafta 
Çinli yetkililerin bayrak töreninde verdiği puanlama 
defteri yer almaktadır. Zumret Davut, kendisine ait 
olan bu defteri yurt dışına çıkartabilmiştir. 
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Şekil 46: Toplama kampı şahidi Zumret Davut’a ait bayrak töreni katılımcı kayıt ve puanlama defteri

Doğu Türkistan’da zorunlu hale gelen bayrak 
törenine başörtüsüyle çıkmak da kadınların 
hapsedilme nedenidir. 2018 yılında Tarbagatay iline 
bağlı Mongolküre Özerk İlçesinin Motge köyünde 
yaşayan 51 yaşındaki Kazak Türk’ü Erlan Qabadan, 

bu gerekçeyle “aşırılık, yasaya aykırı davranmak” 
ile suçlanmış ve 14 Haziran 2019’da 19 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştır (Cuma, 2020; shahit.biz, 
2020).

Şekil 47: Erlan Qabadan’ın 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığına dair mahkeme kararı
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Milyonlarca Doğu Türkistanlı Türk asıllı Müslüman 
toplama kamplarında tutulmaktadır. Araştırmalar 
ve tanıklıklar toplama kamplarında yoğun fiziksel 
işkenceyle birlikte insanların beyninin yıkandığını 
göstermektedir (Atajurt Kazakh Human Rights, 
2019; BBC News, 2019b; BengüTürk TV, 2019; 
Biz10 TV, 2019; Gülçehre, 2020; Hong Kong Free 
Press, 2018; Istiqlal TV, 2020b, 2020a, 2021; Xu et 
al., 2020; Yılmaz, 2020). 

Toplama kamplarından kurtulabilen kadınlar, 
kamplarda beyin yıkamanın nasıl uygulandığını 
anlatmıştır. Onların tanıklıklarına göre kamptaki 
herkese Komünist Partisi’ni öven Çince kitapçıklar 
dağıtılmakta, kadınlardan bunu okumaları ve 
ezberlemeleri talep edilmektedir. Her gün “Yaşasın 
Xi Jinping! Biz Çin’i seviyoruz! Çin Komünist 
Partisi iyidir.” ifadelerinin söylenmesi zorunludur. 
Bu tür Komünist Partisi’nin şarkıları her gün rutin 
olarak sabah ve akşamları söyletilmektedir. Çince 
bilmedikleri için bunları söyleyemeyen bazı kadınlar 

işkenceye maruz kalmaktadır. Komünist Partisi’ne 
teşekkür etmek, marşlarını söylemek şart olduğu 
için bunu söyleyemeyen kadınlara en basit ceza 
olarak yemek verilmemektedir. Gülbahar Celilova, 
kaldığı kampta kadınlara sürekli “Pişmanlık 
Dilekçesi” adında yazı yazdırıldığını, bu yazıda 
kadınların ÇKP’ye olan teşekkürünü, bundan sonra 
çocuklarını Çince okullara göndereceğini ve Çin’in 
dünyadaki en güçlü devlet olduğunu ifade etmeleri 
istenmektedir. 

Toplama kampının dışında kalanlar, özellikle kadınlar 
üzerinde beyin yıkama ve asimilasyon faaliyetleri 
hızla devam etmektedir. Han Çinlilerine has 
bayramlar ve etkinlikler Doğu Türkistanlı kadınlara 
zorla kutlatılmakta ve kadınların Çin kültürüne ait 
kıyafetleri giyerek süslenmeleri istenmektedir. Tüm 
dinî ibadetlerin yasak olduğu Ramazan aylarında 
kadınlar, köy meydanlarına toplanarak içki içme 
yarışmasına katılmaya zorlanmaktadır. 

Şekil 48: Çin kültürüne ait giysilerle sokaklarda dolaşmaya zorlanan Uygur kadınlar

1.12 Toplama Kamplarında İşkence 

Suçsuzken toplama kamplarına alınan ve sonradan 
kurtularak yurt dışına çıkmayı başaran sekiz 
kadın şahidin kampta yaşadıkları gerçek hikayeler 
ETHR tarafından “Koğuş Hikayeleri” serisi olarak 
yayınlanmaktadır. Dolaysıyla bu raporda bunlardan 
özet halinde bahsedilecektir.

Gülbahar Celilova: 

4 Nisan 1964 tarihinde Kazakistan’da doğdu. 
Kazakistan vatandaşı Uygur Türk’üdür. 1997 
yılından itibaren 20 yıl boyunca Urumçi – Kazakistan 
arasında ticaretle uğraştı. 20 Mayıs 2017’de 
Urumçi’ye geldi ve 22 Mayıs sabahı saat 08:00’da 
üç polis tarafından kaldığı otelden toplama kampına 
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götürüldü. Toplama kampında bir yıl üç ay on gün 
(467 gün) tutuklu kaldı ve türlü işkenceye uğradı. 
Kamptan kurtulduktan sonra Kazakistan üzerinden 
Türkiye’ye ardından Fransa’ya gitti. Fransa’da 
sığınmacı olarak yaşamaktadır.

Mihrigül Tursun: 

1989 yılında Doğu Türkistan’ın Çerçen ilçesinde 
doğan Mihrigül Tursun Uygur Türk’üdür. 2010 
senesinde liseyi bitirdikten sonra lisans eğitimi 
almak üzere Mısır’daki British Üniversitesi’ne 
gitti. 2015’te evlenen Mihrigül Tursun, üçüz çocuk 
doğurduktan sonra aile ziyareti için Doğu Türkistan’a 
döndüğünde Urumçi Havalimanı’nda gözaltına 
alındı. 2015-2018 yılları arasında üç kez toplama 
kampına alındı, toplam 10 ay (300 gün) kampta kaldı 
ve her türlü işkenceye maruz kaldı. Kamplardan 
kurtulduktan sonra önce Mısır’a, ardından ABD’ye 
gitti ve orada sığınmacı olarak yaşamaktadır.

Zumret Davut: 

16 Haziran 1982’de Urumçi’de doğan Zumret 
Davut Uygur Türk’üdür. 2005 yılında Urumçi’de 
ticaret yapan bir Pakistan vatandaşı ile evlendi. 
31 Mart 2018’de polisler tarafından hiçbir sebep 
gösterilmeden Urumçi’deki toplama kampına 
götürüldü. Zumret Davut toplama kampında 62 
gün kaldı ve türlü işkencelere maruz kaldı. Serbest 
kaldıktan sonra önce Pakistanlı eşiyle Pakistan’a, 
ardından ABD’ye gitti, orada sığınmacı olarak 
yaşamaktadır.

Gülzira Auelkhan: 

20 Haziran 1979 yılında Doğu Türkistan’da 
doğan Auelkhan Kazak Türk’üdür. 2014 yılında 
ailesiyle beraber Kazakistan’a gitti. 2017’de 
Doğu Türkistan’a döndüğünde pasaportuna ve 
Kazakistan ikamet kartına polisler tarafından el 
konuldu. 15 Temmuz 2017’de göz altına alınarak 
toplama kampına götürüldü, türlü işkencelere maruz 
kaldı. Gülzira toplama kampında temizlik işçisi 
olarak çalıştırıldı, aynı zamanda kamptaki polisler 
tarafından tecavüz edilmek için seçilen kızların 
kıyafetlerinin çıkartılması ve yatağa kelepçelemesi 
görevini yapmaya zorlandı. 15 Kasım 2018’de 
toplama kampından çıkarıldıktan sonra çalışma 
kampına alındı, ardından Kazakistan’a kaçtı. Bir 
müddet Türkiye’de yaşadıktan sonra ABD’ye gitti; 
orada sığınmacı olarak yaşamaktadır.

Kalbinur Sıdık: 

5 Haziran 1969 tarihinde Urumçi’de doğan Sıdık 
Özbek Türk’üdür. 9 Ekim 1990 yılında Urumçi 24. 
İlkokulu’nda Çin Dili öğretmeni olarak çalışmaya 
başladı. 2017 yılının Mart ayından Eylül ayına kadar 
Urumçi Eğitim Müdürlüğünün emriyle Urumçi’deki 
erkeklerin kapatıldığı toplama kampında eğitmen 
olarak görevlendirildi. Buradaki tutsaklara Çince 
öğretti. Ardından yaklaşık 10.000 kadının kapatıldığı 
toplama kampında eğitmenlik yapmaya zorlandı. 
Eğitim kamplarında yaklaşık sekiz ay eğitmenlik 
yaptıktan sonra eskiden çalıştığı ilkokula döndü ve 
işten çıkartıldığını öğrendi. 9 Ekim 2019’da türlü 
zorluklara rağmen pasaportunu geri almayı başardı 
ve Hollanda’daki kızını ziyarete gitti. Hollanda’da 
sığınmacı olarak yaşamaktadır.

Gülbahar Haitiwaji:

1966 yılında Gulca’da doğan Haitiwaji, Uygur 
Türk’üdür. 2002 yılında eşi ve iki çocuğuyla ilk 
yurtdışı seyahatini yaptı. 2006’da Fransa’ya yerleşti. 
2016 yılına kadar Doğu Türkistan’a gidip gelerek 
hayatını sürdürdü. 2016’da Doğu Türkistan’a 
döndüğünde pasaportuna el konuldu. 29 Ocak 
2017’de Gulca’daki yerel karakola çağırıldı ve o 
tarihten sonra 3 sene boyunca toplama kampına 
kapatılarak türlü işkencelere maruz kaldı. 

Sayragül Savutbay: 

16 Eylül 1976’da Doğu Türkistan’ın Mongolküre 
ilçesinde doğan Savutbay, Kazak Türk’üdür. 
Üniversiteden mezun olduktan sonra memleketinde 
kreş müdürü olarak çalıştı. Eşi Kazakistan vatandaşı 
olan Savutbay iki çocuk annesidir. 2016 yılında 
ailesi ile Kazakistan’a taşınmayı planlarken elindeki 
kimlik belgelerine Çin Hükümeti tarafından el 
konuldu. 2017 yılından sonra toplama kampında 
Çince eğitmenlik yapmaya zorlandı. Çalıştığı işten 
atıldı ve 5 Mayıs 2018’de Kazakistan’a kaçtı. 
Ardından Almanya’ya sığındı ve orada yaşamaktadır.

Tursunay Ziyavudun:

1978 yılında Doğu Türkistan’ın Künes ilçesinde 
doğan Ziyavudun, Uygur Türk’üdür. 2010 yılında 
ilk kez Kazakistan’a gitti ve orada yedi ay kaldı.  
Doğu Türkistanlı bir Kazak Türk’üyle evlendikten 
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sonra 2011 yılında Kazakistan’a gitti ve beş sene 
orada kaldı. Kazakistan vatandaşlığını alamayınca 
pasaport süresini uzatmak için 2016 yılının aralık 

ayında Doğu Türkistan’a döndü. 8 Mart 2018’de 
Künes’teki toplama kampına götürüldü ve dokuz ay 
burada kaldı. Toplama kampında tecavüz dahil türlü 
işkenceye maruz kaldı.

Şekil 49: Toplama kampı kadın şahitleri

Toplama kamplarından kurtulan kadınların 
tanıklıklarına göre kamplarda 13 yaşındaki küçük 
kızlardan 80’li yaşındaki ninelere kadar her yaş 
grubundan kadın bulunmaktadır. Buradaki kadınların 
maruz kaldığı fiziksel ve zihinsel işkencelerin 
bazıları şunlardır:

Dayak, saçları kazıma, aç ve susuz bırakma, dinî 
inanca saldırma, aşağılama, konuşma yasağı, onur 
zedeleme, sağlık ve temizliği ihmal etme, hijyensiz 

ortama zorlama, tedavi etmeme, beyin yıkama, 
psikolojik baskı, çıplak arama, hareket etmemesi 
için uzun süre sandalyeye zincirleme, elektrik şoku 
verme, anneliğe saldırı, cinsel istismar ve tecavüz, 
kürtaj, kısırlaştırma, tıbbi deneye tabi tutma, 
öldürme, cesedi hor görme (BengüTürk TV, 2019; 
Bitter Winter, 2019a; Doğu Türkistan TV, 2019; DW 
News, 2019; DW Türkçe, 2021; euronews, 2019a; 
Gülçehre, 2019, 2020b, 2020a, 2021; Hill vd., 2021; 
Hong Kong Free Press, 2018; ICNA CSJ, 2020; 
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Istiqlal TV, 2020d, 2020b, 2020c, 2021; Muslim 
Port, 2019; Rubio, 2018; Türkistan Press, 2019; 

Şekil 50: Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında kadınların saçları kesilerek peruk 
yapımında kullanılmaktadır

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Günümüzde Çin’in Doğu Türkistan’daki hak 
ihlalleri soykırım boyutuna ulaşmış durumdadır. 
Çin Halk Cumhuriyeti 1971’de BM İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmiştir. Dahası Her 
Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Uluslararası Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
(IAOKİS), İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani 
veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası 
Sözleşmesi’ni de imzalamıştır. Buna rağmen Çin, 
imzaladığı bu sözleşmeleri hiçe sayan uygulamaları 
Doğu Türkistan’da devam ettirmektedir.

Çin işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarında 
küçük kızlar ve yaşlı kadınlar dahil Türk asıllı 
Müslüman kadınların insan haklarını ihlal etmekte, 
bu uygulamaları her geçen gün arttırmakta dahası 
yenilerini eklemektedir. Çin’in Doğu Türkistan’daki 
Uygurlar başta olmak üzere Türk asıllı Müslüman 
kadınlara uyguladığı insanlık dışı eylemler aşağıda 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki bazı 
maddelere göre değerlendirilmiştir.

Madde 3: Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği 
herkesin hakkıdır.

UTJD, 2020; Uygur Haber, 2019; VOA News, 2019)

Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı çeşitli 
uygulamalar Doğu Türkistanlı kadınların bu 
maddede bahsedilen en temel haklarını tamamıyla 
ihlal etmektedir. Doğu Türkistanlı kadınlar;

• Zorla kürtaj olmakta ve kısırlaştırılmakta,

• Dinî eğitim alma ve vermeleri 
yasaklanmakta,

• Kılık-kıyafet özgürlükleri kısıtlanmakta,

• Evliliğe zorlanmakta,

• “İkiz Akraba” projesiyle hanelerine etnik 
Han Çinlilerinin yerleştirilmekte,

• Keyfî olarak tutuklanmakta,

• Hapishanelere ve toplama kamplarına 
kapatılmakta, organlarının çalınma tehlikesi 
bulunmakta vb.

Bu uygulamalar kadınların özgürlüklerinin ve 
güvenliklerinin ipotek altına alınması anlamına 
gelmektedir. Hatta cep telefonlarına ÇKP’nin 
talep ettiği gözetim uygulamalarını yüklemeleri 
yasalaştırılmış, telefonlarında hangi uygulamayı 
kullanıp kullanamayacaklarına kendileri karar 
veremeyecek duruma getirilmiştir.
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Madde 4: Hiç kimse kölelik veya kulluk altında 
bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü 
biçimde yasaktır.

Doğu Türkistanlı kadınlar;

• Ücretsiz çalıştırılmakta,

• Zorla çalıştırılmakta,

• Köle işçi olarak satılmakta, 

• Saçlarından peruk imal edilmekte vb.

Doğu Türkistanlı kadınların Çin fabrikalarına 
köle işçi olarak satılarak kendi iradeleriyle 
hareket edememeleri, iletişim ve yaşamın diğer 
alanlarında özgür olmamaları; neyi öğrenip neyi 
öğrenmeyeceğinin, hangi tür kıyafetler giyeceğinin, 
hangi tür yemekler yiyeceğinin vb. ÇKP’nin emriyle 
belirlenmesi Çin’in Doğu Türkistanlı kadınlara köle 
muamelesi yaptığının kanıtıdır.

Madde 5: Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, 
insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda 
bulunulamaz ve ceza verilemez.

Doğu Türkistanlı kadınlar suçsuz olmalarına rağmen 
insanlık dışı muamelelere maruz kalmaktadır. 
Çin’in yaygın hale getirdiği toplama kamplarında 
ve hapishanelerde Doğu Türkistanlı kadınların tüm 
hakları ihlal edilmektedir. Yukarıdaki bölümde 
bahsedildiği gibi Doğu Türkistanlı kadınlar;

Dayak, hareketsiz bırakma, sağlık ve temizliği ihmal 
etme, aç ve susuz bırakma, elektrik şoku verme, 
beyin yıkama, çıplak arama, hijyensiz ortama 
zorlama, tedavi etmeme, kasıtlı ölüme terk etme, 
cesedi hor görme, psikolojik baskı, anneliğe saldırı, 
cinsel istismar ve tecavüz, saçından peruk imal 
etme, kürtaj, kısırlaştırma, tıbbi denek kullanma, 
dinî inancına saldırma, aşağılama, konuşma yasağı, 
onur zedeleme vb. gibi türlü işkencelere maruz 
kalmaktadır. 

Madde 13: 1. Herkesin bir devletin toprakları 
üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı 
vardır.  2. Herkes, kendi ülkesi de dahil olmak 
üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine 
yeniden dönmek hakkına sahiptir.

Hiçbir Doğu Türkistanlının kendi istediği bir 
şehirde yaşama, çalışma ve seyahat özgürlüğü 
bulunmamaktadır. Kadınlar dahil herkesin 

pasaportları toplanarak yurt dışı seyahati yasaklanmış 
durumdadır.

Çin yurt dışında eğitim görmekte olan veya eğitimini 
bitirip memleketine dönen kadınları tutuklamıştır, 
hatta ölümlerine sebep olmuştur. Doğu Türkistanlı 
kadınların; 

• Bölge içindeki seyahatleri kısıtlanmakta,

• Pasaport alamamakta ve verilen pasaportlar 
toplanmakta,

• Yurt dışına gidenler tutuklanmakta ve 
hapsedilmekte, 

• Yurt dışında eğitim görenler geri dönmeleri 
için tehdit edilmektedir.

Bütün bu uygulamalar Çin’in anılan maddede 
bahsedilen temel insan haklarının çiğnendiğinin 
kanıtıdır.

Madde 16: 1. Yetişkin her erkeğin ve kadının 
ırk, uyrukluk veya din bakımından herhangi 
bir kısıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile 
kurmaya hakkı vardır.  2. Evlenme sözleşmesi, 
ancak evleneceklerin özgür ve tam iradesiyle 
yapılır. 3. Aile, toplumun doğal ve temel 
unsurudur; toplum ve devlet tarafından korunur. 

Çin Doğu Türkistanlı kadınları Han Çinlileriyle 
evlendirerek onların dinî inancını ve kültürünü 
değiştirmeye, yok etmeye çalışmaktadır. Doğu 
Türkistanlı Müslüman kadınların dinsiz Han 
Çinlileriyle evlendirilmesi Çin Hükümeti tarafından 
desteklemekte ve devamlı olarak teşvik edilmektedir. 
Müslüman kadınların bu evlilikleri kabul etmemesi 
“etnik nefret, aşırılık” olarak tanımlanmakta ve 
kadınların toplama kampına götürülmesine yeterli 
sebep olabilmektedir. 

Çin’in Müslüman Türk kadınlarını zorla komünist 
Han Çinlileriyle evlendirmesi, ailelerine Han Çinleri 
yerleştirerek aile mahremiyetini çiğnemeleri bu 
maddedeki hakların ihlalidir.

Madde 18: Herkesin düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya 
topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, 
uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma 
özgürlüğünü içerir.

Çin öteden beri Doğu Türkistanlıların dinini 
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öğrenmesi ve öğretmesini kısıtlamıştır, dinî alimleri 
tutuklamış ve yayınları yasaklamıştır. Günümüzde 
ise Doğu Türkistanlıların dinî ve kültürel yaşam 
tarzları “aşırılık” olarak nitelendirilmekte, 
onların “sağlıklı olmayan düşünceler ile enfekte 
oldukları” ve toplama kamplarının onları “bu 
virüsten kurtarmak” için açılan merkezler olduğu 
söylenmektedir. Doğu Türkistanlı kadınların;

• Dini eğitim alması ve vermesi,

• Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek 
gibi ibadetleri yerine getirmesi,

• Kılık-kıyafetlerinde dinî kurallara uygun 
olması, 

• Evinde Kur’an-ı Kerim ve diğer dini 
kitapların bulunması,

• Dinî şekilde yapılan düğünlere katılması vb. 

tutuklanmasına ve senelerce hapiste kalmasına sebep 
olmaktadır. Bütün bu yasaklar, Doğu Türkistanlı 
kadınların dinî özgürlüğünün olmadığının kanıtıdır. 

Madde 19: Herkesin düşünce ve anlatım 
özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, 
düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek, 
ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve 
düşünceleri her yoldan araştırmak, elde etmek ve 
yaymak hakkını gerekli kılar.   

Doğu Türkistanlı kadınların İslam dinine inanması, 
dinî kültüre sahip çıkması ve dinini yaşaması onların 
beyin yıkamaya maruz kalmasının sebeplerinden 
biridir. Çin, Doğu Türkistanlı kadınların 

düşüncelerini değiştirmek için;

• Zorla bayrak törenleri düzenlemekte,

• ÇKP’yi öven marşları ve şarkıları 
söylettirmekte,

• Saatlerce Xi Jinping’in konuşmalarını 
izletmekte, 

• Toplama kamplarında dininden vazgeçmeye 
zorlamakta vb.

Çin’in bu tür uygulamaları nedeniyle Doğu 
Türkistanlı kadınların kendi düşüncelerine dair 
araştırma yapma, bunları öğrenme ve yayma hakları 
yoktur. Kadınlar düşüncelerini ÇKP’nin istediği 
şekilde değiştirmeye zorlanmaktadır. Hatta kendi 
düşünceleri yüzünden suçlanarak hapsedilmektedir.

Çin’in Doğu Türkistan’da yaptıkları açıkça soykırım 
niteliği taşımaktadır. Nitekim bu uygulamaları 
dünyanın farklı yerlerindeki araştırmacılar, 
insan hakları örgütleri ve ülkeler soykırım 
olarak tanımlamaktadır. Hollanda ve Kanada 
parlamentolarından sonra İngiltere Parlamentosu, 
Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım yaptığını 
kabul etmiştir. Soykırımın yapıldığı bir ülkede 
hak ihlallerinden en çok zarar görenler de kadınlar 
ve çocuklardır. Bu hak ihlalleri ve sistematik 
soykırımın durdurulması için tüm insanlığın, insan 
hakları savunucularının acil harekete geçmesi 
gerekmektedir. Doğu Türkistan’daki soykırım 
çoktan acil müdahale edilmesi gereken bir insanlık 
meselesi haline gelmiştir.
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