
1

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
13 - 19 Eylül 2021

ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARIN
UYGUR RAPORU SANSÜRLENDİ

Çinli araştırmacılar tarafından “Uygurlardan 
Alınan DNA Örneklerinin Kullanımı” ile il-
gili hazırlanan makaleler, iki tanınmış bilim-
sel dergi tarafından sansür uygulanarak tüm 
platformlardan silindi.
New York Times’ın bildirdiğine göre, 
Çinli araştırmacıların iki makale-
si 2019 yılında Uluslararası Adli Tıp 
Dergisi ve İnsan Genetiği Dergisi ta-
rafından yayınlanmıştı ve bilim cami-
ası, Uygurların araştırma için gönüllü 
olarak kan örneği bağışlayıp bağışla-
madıkları, özelliklede Çin polislerinin 
numune alma işine dahil olup olmadı-
ğı konusunda şüphelerini ortaya ko-
yarak tepki göstermiş. Nitekim her iki 
derginin de Çinlilerin makalesini ya-
kın tarihlerde sildiğini açıklandı.
Habere göre, 30 Ağustos’ta Uluslararası Adli 
Tıp Dergisi, Çinli araştırmacıların ilgili 2 ma-
kalesini sildiğini açıklarken, İnsan Genetiği 
Dergisi ise Çinli araştırmacıların söz konusu 
makalelerini 7 Eylül’de sildiğini belirten bir 
bildiri yayınladı.
New York Times, bu iki makaleyi onlar-
ca Çinli araştırmacının yazdığını ve bunla-
rın arasında Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı 
Adli Tıp Doktoru Li Seixia’nın adı geçtiğini 

vurgulayarak, işgalci Çin hükümetinin Doğu 
Türkistanlıların DNA örneklerini güç kulla-
narak zorla aldıklarını ve bunu da Çin polis 
güçleri vasıtasıyla gerçekleştirdiklerine dik-
kat çekiyor.
Mayıs 2020’de Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Doğu Türkistan’daki insan hakları ih-
lallerine karışması nedeniyle Çin Kamu Gü-
venliği Bakanlığı Adli Araştırma Merkezi’ni 
kara listeye alarak Çinlilere ABD teknolojisi 
satışını yasaklamıştı.
Ayrıca New York Times gazetesinin, 2019’da 
yayımladığı Çinli araştırmacıların yüzlerce 
Uygur’un DNA örneklerini analiz ettiği ve 
DNA örneklerini kullanarak yüz özellikleri 
ve boy da dahil olmak üzere bir kişinin fizik-
sel özelliklerini yeniden oluşturmaya yönelik 
çalıştığı iki bilimsel makale hakkındaki ha-
ber, Çin Komünist Rejiminin Doğu Türkis-
tan’daki topyekûn imha politikasını bir kez 
daha gözler önüne sermişti.
Bilgilere göre, Belçika’daki Leven Katolik 
Üniversitesi’nde profesör olan Yves Moraw, 
daha önce genler üzerine 529 Çin araştır-
ma makalesini analiz ederek, 2011 ile 2018 
arasında yayınlanan araştırma makalelerinin 
yazarlarının yarısından çoğu Çin kamu gü-
venliği, askeri veya yargı mensubu olduğunu 
tespit ettiğini açıkladı.
Uluslararası Adli Tıp Dergisi ve İnsan 
Genetiği Dergisinden ayrı ayrı yapılan 
açıklamalarda “Çinli araştırmacıların söz 
konusu makalelerinin verdiği bilgiler ye-
tersiz ve editoryal düzenlemelere, ulusla-
rarası standartlara uygun olup olmadığını 
belirlemekte zorlanıyoruz” denildi.
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ÇİNLİLER İÇİN 30 YENİ
HAVALİMANI İNŞA EDİLDİ

Çin’in Tibet ve Doğu Türkis-
tan’da 30’dan fazla askeri ve 
kamu amaçla kullanılabilen ha-
valimanı inşa etmekte olduğu öğ-
renildi.
Konuyla ilgili Çin medyasında çıkan haberle-
re göre, Çin işgal hükümetinin, askeri ve si-
vil hava altyapısını, turizm, özelliklede Doğu 
Türkistan’da kalıcı asayişin sağlanması adına 
askeri olarak ta savunma, taşımacılık kabili-
yetini güçlendirmeyi planladığı öne sürülü-
yor. Şu an bu havalimanlarından bazılarının 
inşası tamamlanmış açılışa hazır bekletiliyor. 
Bazıları ise yapım aşamasında olduğu akta-
rıldı.
Çin haberlerinde havaalanlarının nerede ol-
duğu ile ilgili detaylar verilmezken özellikle 
Hindistan sınırındaki sınır bölgelerinin sivil 
ve askeri altyapısının güçlendirileceği konu-
suna vurgu yapılıyor.
İşgalci Çin Komünist hükümeti 2017’den bu 
yana, Uygurların toplama kamplarında geniş

çaplı gözaltıyla alıkonulması ve zorunlu ça-
lıştırılmak üzere başka bölgelere sürgün edil-
mesi ile aynı zamanda Çin’in iç kesiminden 
yerleşimci Çinlileri bölgeye getirmek için 
hava taşımacılığı altyapısını da güçlendirme-
ye çalışıyor.

ÇKP, NEDEN YOL VE TAŞIMACILIĞA 
YATIRIM YAPIYOR?
Son zamanlarda Çin’in Doğu Türkistan’ın 
Taşkurgan bölgesinde Uluslararası Havaala-
nı da dahil olmak üzere yaklaşık 20 projeye 
temel attığı ve bunların çoğunun taşımacılık, 
hava yolu ağırlıklı olduğu basını yansımıştı.
Times of India’nın bildirdiğine göre, Çin’in 
demiryolları, otoyolları ve havaalanlarını 
geliştirmesi ve kapsamlı olarak bu alanlara 
yatırımlarını çoğaltması, Çin ordusunun bir-
likleri, teçhizatı ve silahları sınır bölgelerine 
taşıma yeteneğini büyük ölçüde artıracağını, 
bundan ötürü Çin’in yatırım konusunda ke-
senin ağzını sonuna kadar açtığı, ayrıca Çi-
nin, bu yıl asker taşımak için Tibet ve Doğu 
Türkistan’a 23 askeri nakliye yolu açtığı ileri 
sürülüyor.
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ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAK

Çin rejim hükümetinin Doğu Türkistan’daki bir kısım bölgelerde hava saldırılarını 
önleme tatbikatı gerçekleştirerek, halkın kalbine korku salmak için gövde gösterisi 
yapmayı planladığı bildirildi.

Çin medyasında çıkan haberlere göre, 14 Eylül’de Doğu Türkis-
tan’daki sözde “Xinjiang Parti Hükümeti”, 18 Eylül’de bölge ge-
nelinde eş zamanlı bir hava saldırısı müdahale sinyali tatbikatı 
düzenleneceği aktarıldı.

Çin güdümündeki Xinjiang Gündelik Gazetesi’nin konuyla ilgili verdiği haberine 
göre, 18 Eylül öğlen 12 sularında yapılacak tatbikatın, Urumçi, Kaşgar, Aksu, Ho-
tan vb. tüm büyük şehirlerde aynı anda yapılacağı ifade ediliyor.
Ayrıca Çin medyası insanların (Çinlilerin) bu konuda endişelenmemeleri ve nor-
mal yaşamlarına devam etmeleri konusunda bilgi paylaşımında bulunuyor.
Gözlemciler, Çin dikta rejiminin haddinden ziyade düşmanı olması hesabıyla her 
zaman bir korku içerisinde olduğunu ve bu tür tatbikatlara baş vurarak, bir yandan 
halkın gönlüne korku salmayı hedeflerken, diğer yandan da deniz aşırı ülkelere 
göz dağı vermeyi amaçladığını kaydetti.
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YARKENT’TEKİ
KONAŞEHİR REYONU YOK EDİLDİ

Çin hükümeti Doğu Türkistan’ın farklı il ve 
ilçelerinde yer alan Konaşehir (Eski şehir) 
adını alan tüm tarihi yerleşim alanlarının yı-
kımı veya restorasyon bahanesiyle Çin görü-
nümü vermek için genelge yayımlamıştı.
Nisan 2018’de başlayan Yerkent ilçesindeki 
Konaşehir reyonu yıkım çalışmalarının yakın 
zamanda tamamlandığı bildirildi.

     Çin rejim hükümeti tarafın-
dan işletilen Tanrıdağ Ağında 
14 Eylül yer alan habere göre, 
Kaşgar’a bağlı Yarkent şehrin-
deki Çinli yetkililerin “Evler 
Eskiyor, Sokaklar Daralıyor” 
sloganıyla Konaşehir ahalile-
rinin yerleşim alanlarını bo-
şaltması için teşvik çalışmala-
rını yoğunlaştırdığı ve bölgeyi 
baştan aşağı sözde “Modern 
Yapı ile Yenileme” projesinde 
sona gelindiği ifade ediliyor.

Çin medyasına göre, Konaşehir bölgesindeki 
ticari ve konut alanlarının genelge kapsamın-
da yıkıldığı ve yerine yaklaşık yeniden inşa

edilen Çin tarzı binalara 50 bin kişinin yerleş-
tirildiği öne sürülüyor.

SİVİLLERİ ÇİN PROPAGANDASI YAP-
MAYA ZORLUYOR
Haberde, tandır ekmeği ustası Abduqahar 
Anwar ve Kazançi Caddesi’ndeki tüccar Hay-
rigül Tursun isimli iki esnafında dahil olduğu 
bir kısım sakinler parti hükümetin sözde “İyi 
Siyaseti” sayesinde fırsatı değerlendirmeleri 
tavsiyesinde bulunarak, Konaşehir ahalisine 
Çin propagandası yaptı.
Gözlemciler Çinli yetkililerin hiçbir za-
man Uygurlar için iyi bir şey düşünme-
diğini vurgulayarak, bunun aslında Çin 
hükümetinin kendi suçlarını örterek Uy-
gurlara iyilik yapmış gibi gösterme çabası 
olduğunu, nihai amacının ise Doğu Tür-
kistan’daki tüm bölgeye Çin görünümü 
vermek olduğunu kaydetti.
Uygur İnsan Hakları Projesi tarafından 
2019’un sonlarında yayınlanan “İnancın 
Yıkımı” başlıklı geniş çaplı bir raporda, 
Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki 
eski tarihi bölgeleri yıkmasının Uygurla-
rın milli ve dini kimliğini yansıtan her şeyi 
silmek ve kültür katliamı yoluyla Uygur-
ların daha hızlı Çinlileşmesini sağlamak 
olduğunu ortaya çıkarıyor.
İlgili kaynaklara göre, 1514 yılı Yarkent 
Saidiya Hanlığının başkenti olduğu dö-
nemlerden itibaren yüzyıllardır siyasi 
ve kültürel bir merkez olma geçmişine 
sahip ve Eskişehir bölgesi de o günden 
beri mevcudiyetini koruduğu biliniyor.
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ÇİN PROPAGANDASINA
KADINLAR HEDEF ALINDI

Çin’in yayın organı Xinhua Haber Ajansı’nın 13 Eylül’de verdiği haberine göre, Doğu Tür-
kistan’da Çin Komünist Parti (ÇKP) idaresindeki sözde Kadın Federasyonu derneğin rolünü 
güçlendirerek, “Çin Milletinin Bilincini Sağlamlaştırmak ve Öğrenme, Düşünme, Test Etme, 
Etkileme” adı altında zorunlu siyasi dersler tertiplettiği bildirildi.
Etkinlikte Aksu Uçturpan ilçesi İmamlar köyü ilköğretim okulu müdürü, geçtiğimiz yıllarda 
ÇKP Üstün Üyesi ve “Emek Modeli” olarak ödül verilen Kurban Niyaz’ın, “Çin Kültürünü 
Ailelere Kadar Getirme” konulusunda ders verdiği belirtildi.

             Haberde, etkinliğe katılan Doğu Türkistan’daki sözde Kadınlar 
Birliği Parti Komitesi Sekreteri Wang Lixia, “Çin ulusunun bilincini pe-
kiştirmeyi göz önünde bulundurarak, her milletteki kadınlar, hak ve hu-
kukta, yaşamda ve ölümde, kısacası Zhonghua milletleri (Çinliler) aynı 
kültürü ve aynı kaderi paylaşmalı.” İfadelerini kullandığı aktarıldı.

Gözlemciler, Çin hükümetinin sözde “Çin Kültürü” adı altında Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme 
palanını ailelere kadar sızdırdığını, bir taraftan hapishanelere veya kamplara kapatılan insan-
ların beyinlerini yıkarken diğer yandan sözde özgür dediğimiz kadınların ve çocukların hedef 
alınıp her türlü Çin propagandasına mahkûm edildiğini söylüyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

6

13 - 19 Eylül 2021

UYGURLAR TOPLU KONUTLARA
YERLEŞTİRİLİYOR

Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki antik 
kentlerin, yerleşim birimlerinin, toplulukların 
ve geleneksel etnik yapıları çeşitli bahane-
lerle yıkması, uluslararası toplumda şiddetle 
kınandığı bir dönemde, Doğu Türkistan’da-
ki sözde Xinjıang hükümet yetkilileri, bölge 
genelinde tarihi yerleşim alanlarının yıkımı 
konusunda özel bir basın toplantısı düzenledi.
Çinli yetkililer bölgedeki eski toplulukların 
yok edilmesi veya modernize etme bahane-
siyle sözde “Restorasyon” gerçekte ise kültür 
katliamı politikasını “Yerel Halkın Gelenek-
sel Kültürlerine Saygı Gösterme” adı altında 
örtbas etmeye çalışıyor.

Çin Halk Ağı’nın konuyla il-
gili verdiği haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki sözde 
ÇKP Propaganda Daire Baş-
kanlığı 13 Eylül’de düzenledi-
ği toplantıda, “Kırsal kesimin 
yeniden yerleştirilmesi baha-
nesiyle, ahalileri modern ha-
yata yönlendirme ve gelenek-
sel kültürü parti hükümetin 
himayesi altına alarak, her 
zaman ulusal kültüre bağlı 
kalma” propagandası yapıl-
dığı bildirildi.

Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer (Chen 
Lei) toplantıda konuyla ilgili: Yeniden yer-
leştirilen sakinlerin kültür ve gelenekleri Çin 
Komünist Partisinin koruması altına alındı-
ğını, geleneksel faaliyet merkezi, geleneksel 
kültür teması, geleneksel ritüellerin icra edi-
leceği ve halk sanatının ulusal kültür ile bes-
lenmesi, varis yetiştirme kuruluşu gibi kamu 
hizmeti tesisleri kurulduğunu dile getirdi.
Ayrıca Çinli yetkililer, kırsaldaki sakinlerin 
tuğla evlerde yaşamak, çamurda uyumak ve 
çamurlu yollarda yürümek, göl suyu içmek, 
ateş yakmak gibi yoksulluktan kurtularak, 
yeni ve modern olan ev aletleri kullanılmaya 
başladığı, daha eğlenceli ve daha güzel yeni 
bir hayat yaşamadığını ifade ederek Çin’in 
soykırım politikalarını öretmeye çalıştı.

Gözlemciler Çin hükümetinin “Yeniden 
Yerleştirme” baskısında ısrar ederek, 
bölgenin yerli halkı olan Uygurları he-
def alırken onları daha kapsamlı göze-
tim ve kontrol için toplu yerleşim alan-
larına yığdığını ve babadan oğula miras 
kalan yüz yıllardır yaşadıkları evlerin-
den ederek tarihi bölgeleri, camileri 
yıkmayı devam ettirmeyi amaçladığını 
kaydetti.



7

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
13 - 19 Eylül 2021

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
BASKI ARTIYOR

Doğu Türkistan’daki Xinjiang hükümet yet-
kililerinin merkezin ideolojik görüşlerine 
bağlı kalarak yüksek baskı politikasını yo-
ğunlaştırdığı gözlemlendi.

            Çin medyasında çıkan 
haberlere göre, Çinli yetkililerin 
Doğu Türkistan’ın Maytag böl-
gesinde “İlk Suçluyu Tanımlama, 
Cezalandırma ve Soruşturma Ofi-
si” kurduğu bildirildi.

Çin Halk Ağı’nın 16 Eylül bildirdiğine göre, 
yeniden kurulan bu ofis hakkında “Suçunu 
kabul edenler ve hüküm giyenler için af siste-
minin kapsamı, yetki dairesinin genişletilme-
si, uygulamalar ve şikâyet, savunma ve da-
nışma bağlantılarının iyileştirilmesi, fişleme 
ve ifşa hizmetinin genişletilerek önemli bir 
görev haline getirilmesi” konusunda profes-
yonel hizmet göstereceği ifade ediliyor.
Maytag bölge savcılığından ilgili yetkililer, 
bu şekilde, şüphelinin ve sanığın suçundan 

beraat etme isteğini ve tekrar hayata dönme 
isteğini güçlendirmek, suç işleme hissini et-
kili bir şekilde önlemek, suçunu itiraf etme 
veya cezayı kabul etme kabiliyetini geliştir-
meyi amaçladığını ileri sürdü.
Çinli yetkililer ayrıca, 2017’de geniş çaplı 
bir kamp sistemi başlatmadan önce bazı böl-
gelerde şu anki gibi “İtirafçı Olma” hareketi 
başlatarak, sakinleri kendilerini ve başkaları-
nı ifşa etmeye zorladığı, her yere ihbar kutusu 
ve ihbar telefonu tesis ettiği biliniyor.
Daha önce konu hakkında doğrulanmış ha-
berler birçok kişinin kamplarda tutulmasına 
sözde “İtirafçıların” isim vermesinden kay-
naklandığı ve masum insanların hepsi suçlu 
addedilerek tutuklandığını teyit ediyor.
Çin hükümetinin şimdi bu karalama kampan-
yasını meşrulaştırarak, resmi bir devlet kuru-
mu tesis ettiği uluslararası toplumun dikkatini 
çekti. Gözlemciler Bundan sonra Çin hükü-
metinin bölgedeki baskı ve ablukalarının iki-
ye katlayacağından endişe ettiğini belirtiyor.
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NBC başta olmak üzere uluslararası medya kuruluşları, Pe-
kin 2022 Kış Olimpiyatlarını yayınlama planından vazgeç-
meye çağrıldı.


