
1

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
04 - 10 Ocak 2021

ÇİN’İN UYGURLARA KARŞI DEVLET TERÖRÜ,
TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Wall Street Journal’ın yakın tarihli bir habe-
rine göre Çin'in resmi belgeleri ve Komünist 
parti propagandalarında sözde "milletlerin 
birleştirilmesi” adı altındaki asimilasyon pla-
nını dahada güçlendirdiğini bildirdi.

Haberde, Çin'in Doğu Türkis-
tan'daki kitlesel hedef operasyon-
larının büyüdüğü ve Doğu Türkis-
tan'da kurulan Toplama kampları 
başta olmak üzere İkinci Dünya Sa-
vaşı'ndan bu yana etnik gurupların 
keyfi tutuklanma oranında en yük-
sek düzeye ulaşıldığı belirtiliyor.

Bilgilere göre Çin'in Doğu Türkistan'da sür-
dürdüğü zorunlu Çalıştırma ve asimilasyon 
girişiminin bir parçası olan ceza kampları, 
Uygurların nüfus artışını kontrol altına almak 
için inşa edilmiş yüksek teknolojili bir göze-
tim sistemine dayanıyor.

2016 yılından bu yana Çinli yetkililerin Doğu 
Türkistan'da binlerce yeni polis karakolu kur-
duğu, yüksek teknolojili gözetleme ekipma-
nıyla donatılan kamplar ve gözaltı tesisleri 
kurduğu ve Uygur Müslümanlarının faaliyet-
lerini benzeri görülmemiş bir ölçekte izlediği 
ve yasakladığı belirtiliyor.
Haberde, Çin'in son zamanlarda Doğu Tür-
kistan'da, İç Moğolistan'da bir terörizm poli-
tikası izlediği, Uygurlarda olduğu gibi yavaş 
yavaş Moğol dilini kaldırdığı ve Çince öğre-
tim materyallerinin uygulanmasını zorunlu 
kıldığı vurgulanıyor.
Bu plan kapsamında Çin, “Çift Dil” eğiti-
mi dayatmasıyla Doğu Türkistan’da Uygur 
Türkçesini tamamen yasaklayarak her derece 
eğitim kurumlarından Uygurca kitapların çı-
karılıp imha edilmesi emri vermişken 1 Eylül 
2020'den itibaren İç Moğolistan'daki tüm ilk 
ve orta okullarda Çift Dil eğitimi adı altında 
Moğol geleneklerini yansıtan ders kitaplarını 
müfredattan çıkarmaya çalışıyor.
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                Çin’in Organ yayını 
Xinjiang günlük gazetesi 2 Ocak 
tarihli haberine göre Çin'in "ba-
tıdan doğuya gaz iletimi" adı al-
tında Doğu Türkistan'daki Târım 
petrol sahasından günde 95 mil-
yon metreküpten fazla doğal gaz 
kaynağını Çin’e taşımakta olduğu 
bildirildi.

Haberde Çin rejimi kısa süre önce Târım pet-
rol sahasında Kara 2, Dinar 2, Keshen, Yeni-
mahalla ve Yaka başta olmak üzere çok sayı-
da büyük ölçekli doğal gaz sahası kurduğu ve 

bölgedeki doğal gaz üretiminin Çin'in toplam 
üretim hacminin altıda birini oluşturduğu be-
lirtiliyor.
“Batıdan Doğuya Gaz İletiminde” ana gaz 
kaynağı olan Târım petrol sahasının günlük 
doğal gaz üretimi ilk kez 95 milyon metrekü-
pü aştığı vurgulanan haberde, Doğu Türkis-
tan’daki Târım petrol sahasından Çin’e trans-
fer edilen kaynağın Çin'deki 15 il ve 120'den 
fazla büyük ve orta ölçekli şehre taşınarak, 
yaklaşık 400 milyon Çinli ve 3.000'den fazla 
işletmeye ulaştırılacağı ileri sürülüyor.
Bilgilere göre Çin'in 2020 yılında Tarım pet-
rol sahasının keşif ve geliştirme çalıştırma-
larını genişlettği ve yıl boyunca 6,20 milyon 
ton ham petrol, 31,1 milyar metreküp doğal 
gaz ürettiği biliniyor.

ÇİN TÂRIM HAVZASINDA GÜNDE 95 MİLYON
METREKÜP DOĞAL GAZ ÇIKARIYOR
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ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER TURİZM ADI ALTINDA
DOĞU TÜRKİSTAN’A CEZBEDİYOR

Çin’in organ yayını Xinjiang haberler sitesinde yer alan 3 Ocak tarihli habere göre Çin rejimi 
Doğu Türkistan'daki turistik bölgeleri artırarak Çinlileri Doğu Türkistan'a çekmeye çalışıyor.
Haberde Çin yönetiminin Doğu Türkistan'ı Çinlileştirme hedefine ulaşmak için bölgedeki pek 
çok doğal nokta başta olmak üzere Doğu Türkistan'daki yıkım sonrası sağ kalan Cami ve ma-
betleride turistik bölgelere dönüştürdüğü ileri sürülüyor.

Bilgilere göre Çin merkez televizyonuna bağlı Xinjiang televizyon 
kanalı Yeni yıl tatilinde Doğu Türkistan’a çok sayıda muhabir 
gönderdiği, çeşitli turistik yerleri ziyaret eden muhabirlerin, canlı 
video çekimi ve tanıtım programı gerçekleştirerek Çinli yerleşim-
cilerin odağını Doğu Türkistan'a çekmekte olduğu öğrenildi.

Çin komünist partisi, Çinlileri Doğu Türkistan'a cezbetmek için yalnızca 2020 yılında 400'den 
fazla turistik yer kurduğu, ayrıca 2021 yıl sonuna kadar turistik yerlerin sayısını artırmayı 
planladığı gelen bilgiler arasında.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan bir video görüntüsünde Doğu 
Türkistan'da belirli bir şehirde 
mahalle mesulu olduğu Düşünü-
len bir memurun bireylerin bir-
birine “Hayırlı sabahlar” ve “İyi 
akşamlar” gibi söylemlerde bulun-
masının Çin komünist partisi tara-
fından yasaklandığını ve ahalinin 
buna dikkat etmeleri doğrultusun-
da tembih eden konuşmaları yer 
alıyor.

Memurun konuşmalarına göre 1 Ocak'tan iti-
baren yasağın resmileşeceği ifade edilirken 
bundan sonra herkesin konuşmalarına dikkat 
etmeleri isteniyor.
Son yıllarda Çin rejim yönetimi, "İslam di-
ninin Çinleştirilmesi" kisvesi altında, İslam'la 
ilgili olan tüm faaliyetleri ve söylemleri orta-
dan kaldırmaya çalışıyor.
Daha önce Doğu Türkistan'daki dini terimle-
rin yanı sıra Allahın selamını vermek ve al-
manın yasa dışı dini faliyet olarak kategorize 
edildiği ve duayı dileklerde bulunmanın ağır 
hapis cezasıyla cezalandırıldığı biliniyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA
“HAYIRLI SABAH” DEMEK YASAKLANDI
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ÇİN’İN “KARDEŞ AİLE” POLİTİKASINDAKİ
ÇİNLİ MEMURUN VAZİFESİ ORTAYA ÇIKTI

Çin komünist partisi 2017 yılının sonundan 
itibaren Doğu Türkistan’daki her türkün evi-
ne bir Çinli memur yerleştirerek “kardeş aile” 
adı altında sözde milletler arası kaynaşma po-
litikası izleyerek Doğu Türkistan halkını ya-
şamın her alanında izleme hedefine ulaşmış 
durumda.
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan bilgile-
re göre Doğu Türkistan'daki Tumshuk şehrin-
de bulunan malum aileye yerleştirilen Çinli 
bir kadın memurun “kardeş aile” siyasetinde 
üstlendiği vazifeyi nasıl ifa ettiği gözler önü-
ne seriliyor.

Bilgilere göre evdeki Çinli, dü-
zenli olarak hane halkı hak-
kında izlenimlerini iş günlüğü 
olarak raporluyor ve belir-
lenmiş formlara ev sakinleri-
nin davranışları, düşünceleri 
ve sosyal çevresi başta olmak 
üzere en ufak detaylara kadar 
kayda geçiriyor.

Ev sakinlerinin yapılanları “kabul ediyorum” 
şeklinde imza attığı görülen forumda, Hane 
halkı ile Çinli memurun “mutlu Uygur ailesi” 
pozları verilerek çekilmiş Fotoğraflarınında 
bulunduğu dikkat çekiyor.
Geçmişte, Doğu Türkistan halkının 7/24 
Çinliler tarafından izlendiği haberleri basına 
yansımıştı. Kamp mağduru tanıkların bildir-
diklerine göre ise Kardeş aile bahanesiyle 
yerleştirilen Çinliler evlerde birçok insanı 
domuz eti ve içki içmeye zorladığı, kocaları 
ve babaları toplama kamplarında hapsedilen 
kadın ve çocukların olduğu birçok ev sakini 
Çinlilerle aynı evde yaşamak zorunda kaldığı 
biliniyor.
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2017 yılından itibaren Doğu Türkistan’da 
yoğunlaşmaya başlayan Keyfi tutuklama so-
nucu milyonlarca insan Toplama kamplarına 
alındı. Kampta çeşitli Terbiyelerden geçiri-
len aralarında akademisyen, din adamı, hoca, 
hafız, profesör, sanatçı başta olmak üzere en 
üst düzeyden tabana kadar her kesimden Uy-
gurlar, türlü zorunlu çalıştırmayla köle olarak 
çalıştırılmaya başladı ve halende sürüyor.
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görün-
tülere göre Doğu Türkistan’daki Aktu İlçesi, 
Barın köyünde bulunan elektrikli ürün üreten 
Fabrikanın bir Çinli tarafından tanıtımı yapı-
lıyor.

    Videoda konuşan Çinli, söz 
konusu Fabrikada çalışan kız ve 
erkek çocukların hepsinin yerel 
halk olduğunu ve kaç para alacağı 
hakkında bilgi vermezken ailesine 
dönmeleri için dokuz ayda sadece 
beş gün izin verileceğini söylüyor.

Doğu Türkistan'daki köle işçiliğinin dış dün-
yaya ifşa edilmesiyle birlikte Çin komünist 
partisi bunun zorunlu çalıştırma olduğunu 
ısrarla reddederek bölgede istihdamın arttı-
rılması için gereken adımların atıldığını sa-
vunuyor. Hatta son günlerde bu tür propagan-
dayı yoğunlaştırarak uluslararası toplumdan 
gelen baskıyı azaltmaya çalışıyor.

KÖLE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BİR BAŞKA
FABRİKA DAHA ORTAYA ÇIKTI
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ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA
ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

           Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan bir video gö-
rüntüsünde 13-18 yaş arası bir 
grup Uygur Çocuğun Doğu 
Türkistan'daki malum bir şe-
hirden silahlı polis gözetimin-
de eşyalarını omuzunda taşı-
dıkları ve başka bir bölgeye 
götürdüklerini gösteriyor.

Çocukların geçişini izleyen çevredekilerin 
üzgün ifadeleri anne-babalarından uzaklaştı-
rılan gençlerin zorunlu çalışmaya gidecekle-
rini yansıtıyor.
Geçmişte, aileleri toplama kampında olduğu 
tahmin edilen küçücük Çocukların pamuk 
tarlalarında zorla çalıştırıldığını kaydeden 
bir dizi benzeri videolar Çin kaynaklı sosyal 
medyaya yansımıştı. Çin, Doğu Türkistan'da-
ki toplama kampı politikasını uygulamaya 
koyduğundan beri uluslararası toplumdan 
ciddi eleştirilerle karşı karşıya olmasına rağ-
men bu tür köle işçiliğini ısrarla sürdürüyor.


