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“ÇİN DEMOKRASİSİ” ADINDA
BEYAZ KİTAP YAYIMLANDI

                          Çin Devlet Konseyi Propagan-
da Ofisi geçtiğimiz günlerde “Çin 
Demokrasisi” adı altında beyaz ka-
paklı kitap (Rapor) yayımladı.
Beyaz kitabı, Pekin’de düzenlenen 
özel basın toplantısında duyuran 
Çin işgal yönetimi Doğu Türkis-
tan’daki tüm suçlarını inkâr etmek-
le birlikte dünyanın gözü önünde 
Çin’in demokrasi alanında en iyisi 
olduğunu iddia etti.

BBC’nin konuyla ilgili haberinde beyaz 
kitapta, Çin’in geliştirmekte olduğu şeyin 
sözde “Tam Teşekküllü Halk Demokrasisi” 
olduğu, Çin'in siyasi ve sosyal yaşamının 
tüm yönleriyle halkın iradesini yansıttığı 
ve halkın sesini dinlediği yalanı, seçim-
lerde halka yönelik baskılar kurulduğu ve 
seçim sonrası halkla ilgilenmeyen demok-
rasisinin gerçek bir demokrasisi olmadığı 
şeklinde yorumlanıyor.
İşgalci Çinli yetkililer düzenlediği basın 
toplantısında, “ABD, İç Demokratik Yöne-
timinde Çin’i Eleştirdi” denilerek, kendile-

rinin bölgede izlediği terör politikalarının 
meşru olduğunu savundu.
Xi Jinping, 2019 yılında Çin tarzı demok-
rasiyi sözde “Tam Teşekküllü Halk Demok-
rasisi” kavramını ortaya koyarak, bu yol ile 
Çin tarzı demokrasiyi tanımlamayı amaç-
lamıştı. Bir zamanlar, uluslararası toplum 
Çin’in bu tutumunu “Boş Sloganlar” ola-
rak eleştirmişti. Bu yıl şubat ayında ga-
zetecilerin sorularına yanıt olarak, ABD 
Başkanı Joe Biden, Xi Jinping’i “Çok Akıllı 
ve Çok Güçlü” tanımını yaparken, “Xi Jin-
ping’in Kanında Demokrasiden Eser Yok.” 
Açıklamasında bulunmuştu.
Çin bu kez “Çin Demokrasisi” adlı sözde 
beyaz kitap yayımlayarak, Başkan Biden 
tarafından düzenlenen ve Çin’in davet 
edilmediği, önümüzdeki hafta yapılacak 
olan “Demokratlar Zirvesi” ile rekabet et-
meyi amaçlıyor.
Çin, bir önce yayımladığı benzeri beyaz 
kapaklı yalanlarında da açlığın ve esenli-
ğin en önemli insan hakları olduğunu id-
dia ederek, sözde insan haklarını savunan 
bir ülke olarak gözükmeye çalışmıştı.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
DEMOKRASİ UYGULANDIĞINI İDDİA ETTİ
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
hükümeti 6 Aralık’ta Pekin’de bir basın 
toplantısı düzenleyerek, Doğu Türkis-
tan’da “Özerklik” ve “Demokrasinin” 
tam olarak uygulandığını savundu.
İşgalci Çinli yetkililer bu sayede, bölgede-
ki tüm etnik grupların hak hukuku ve ege-
menliği yasalarla garanti altına alındığını 
vurguladı.
Çin rejiminin savunması, bazı ülkeler tara-
fından Uygurlara karşı “Soykırım” ve “İn-
sanlığa Karşı Suç” olarak belirlenmesinin 
ardından son iki yılda düzenlenen 62. ba-
sın toplantısı olduğu biliniyor.
Pekin’de düzenlenen basın toplantısın-
da, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde Washin-
gton’da gerçekleşecek Demokrasi Zirvesi 
ve Londra Uygur Mahkemesinin Çin’in 
Uygurlara karşı “Soykırım” yapıp yap-
madığına ilişkin resmi kararın açıklanma 
arifesinde gerçekleşti ve sözde Xinjiang 
hükümet sözcüsü Xu Guixiang, “ABD’deki 

Çin karşıtı güçlerin Xinjiang demokrasisi-
nin gelişimine iftira attığını” iddia ederek 
ABD’ye saldırdı.
Çinlilere göre, “Amerikan demokrasisi 
azınlığın ayrıcalığıdır. Xinjiang’daki de-
mokrasi ise, sosyalist, Çin tarzı demokra-
sinin ve bölgenin refah, birliğinin canlı bir 
göstergesidir.” dedi.
Toplantıda, sözde Xinjiang hükümeti 
Yasama Komitesi üyesi kukla yetkili 
Nebican İbrahim, Doğu Türkistan’daki 
tüm milletlerden insanların il, ilçe, şe-
hir, köy olarak ulusal halk kongrelerin-
de oy kullanarak, vekilleri seçeceğini 
ifade ederek Çin propagandası yaptı.
Bu seferki basın toplantısı, Çin’in geçen 
hafta yayınladığı “Çin Demokrasisi” adlı 
beyaz kitap ile bağlantılı olduğu okunabi-
liyor.
Gözlemciler, beyaz kitap ve basın toplantı-
sının Washington’daki Demokrasi Zirvesi-
ne davet edilmeyen Çin’in derinden kaygı-
sını yansıttığını kaydetti.
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Xİ JİNPİNG:
“İSLAM DİNİ ÇİNLİLEŞMELİ”

Çin Doğu Türkistan’daki İslam karşıtı terör 
politikası nedeniyle uluslararası toplumun 
yoğun baskısı altında olduğu bir dönem-
de, Pekin’de Çin rejiminin iki günlük bir 
dini çalışma konferansı düzenlendi ve söz-
de “Dini Çinlileştirme” politikası yeniden 
vurgulandı.
Çin’in yayın organı Xinhua haberine göre, 
3-4 Aralık tarihinde Pekin’de düzenlenen 
Çin Ulusal Dini İşleri toplantısına Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti 
Daimî Komite Üyesi Kukla Yetkili Abdur-
reqip Tomurniyaz da katıldı.

Toplantıda konuşan Xi Jin-
ping, “Dinin Çinlileştiril-
mesine bağlı kalma, dini 
sosyalist topluma uyar-
lama ve bir bütün olarak 
Çin ulusunun bilincini sü-
rekli pekiştirme” şeklinde-
ki baskıcı politikaları ye-
niden teyit etti.

Toplantıya Doğu Türkistan’dan sözde “Xin-
jiang Hükümeti” sözde İslam Derneği Baş-
kanı ve aynı zamanda sözde İslam Enstitü-
sü Müdürü Abdurreqip Tomurniyaz, sözde 
“Xinjiang Hükümeti” İslam Derneği’nin 
Özel Başkan Yardımcısı Abliz Tohti gibi 
kukla yetkililer, ayrı ayrı “Xi Jinping’in ko-
nuşması dinin yönetimi için temel bir kri-
ter oluşturdu” ifadelerini dile getirerek Çin 
propagandası yaptı.
Gözlemciler Doğu Türkistan’daki Çin’in 
dini baskısı uluslararası toplum tarafın-
dan sert bir şekilde kınanmasına rağmen, 
Çin’in hala İslam dinine yönelik düşman-
lığı politikasını sürdürmekte ısrar ettiğini, 
Doğu Türkistan halkını tamamen Çinlileş-
tirmeye yönelik rezil planından vazgeç-
mediğini, Doğu Türkistan halkının bundan 
sonrada bu konuda ciddi baskılarla karşı-
laşmaya devam edeceğini, yurt dışındaki 
Uygur halkı ve STK’ların Çin’i terör politi-
kasına son vermeye zorlamak için ulusla-
rarası toplumun desteğini kazanması ge-
rektiğini kaydetti.
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SOYKIRIMIN BAŞ SUÇLUSU
Xİ JİNPİNG VE CHEN CHUANGUO

Washington Post, Doğu Türkistan’daki 
Müslüman Türklere yönelik soykırım-
dan Komünist Parti Lideri Xi Jinping 
ve Bölge Valisi Chen Chuanguo’nun 
sorumlu olduğunu iddia ediyor.
Amerikan merkezli Washington Post, Xi 
Jinping ve Doğu Türkistan’daki sözde Xin-
jiang hükümeti Komünist Parti Sekreteri 
Chen Chuanguo’nun merkezi hükümetin 
Uygurlara yönelik soykırımından sorumlu 
olduğunu öne süren bir makale yayınladı.
Makalede, son yıllarda Çin’in Uygur, Kazak 
ve diğer Müslüman Türk halklarına karşı 
soykırım gerçekleştirdiğine dair artan ka-
nıtlar olduğu, her bölgede çok sayıda de-
vasa ceza kampları kurularak milyonlarca 
insanın zorla alıkonulduğu ve işkenceyle 
öldürüldüğü, çeşitli kimyasallarla bünyesi 
zayıflatıldığı ve zorla kısırlaştırma yoluyla 
Uygur nüfusunun kontrol edildiği, sözde 
özgür oldukları vurgulanan halkın zorla 
köle olarak çalıştırıldığı ve onca zulmün 
hesabını kim verecek sorusunun ortaya 
çıktığı vurgulanıyor.

“Soykırımı kim emretti? Çin liderinden 
başka birine bakmayın” başlıklı makaleye 
göre Londra’da kurulan bağımsız Uygur 
Mahkemesinin yakın zamanda yayınladığı 
yeni belgeler ve Alman Araştırmacı Adri-
an Zenz’in bu belgelere ilişkin ortaya çı-
kardığı sonuçlar “bu soykırımın Xi Jinping 
ve diğerlerinin kasıtlı bir siyasi karar oldu-
ğunu” ileri sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Londra Uygur Mah-
kemesi, Xi Jinping ve Chen Quanguo’nun 
Uygurlara yönelik baskıcı uygulamaların 
ve tehdit unsuru belirlenen herkesin tu-
tuklanması talimatı hakkında yeni “Gizli 
Belge” yayınlamıştı.
Makalede ayrıca Çin’in soykırım planının 
Mayıs 2014’te Urumçi’de gerçekleşen sal-
dırının ardından oluşturulduğuna dikkat 
çekilerek “Uygur soykırımı, potansiyel in-
sanlığa karşı suçlardan kimin sorumlu tu-
tulması gerektiği konusunda ciddi sorula-
rı gündeme getiriyor. “Gizli Belge”leri, Xi 
Jinping ve çevresinin dilin, kültürün, gele-
neklerin ve tüm ulusun umutlarının ve mil-
li dini değerlerinin yok edilmesini emretti-
ğini gösteriyor.” İfadelerine yer verildi.
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ÇİN: UYGUR KÜLTÜR MEDENİYETİ
KORUNUYOR

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang hü-
kümeti kukla yetkilileri, sahte propagan-
danın devamı olarak “Geleneksel Kültür 
Mirasları Korumak” adı altında 6 Aralık’ta 
özel bir basın toplantısı düzenledi.
Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre sözde Xinjiang hükümetinin kukla 
yetkilileri, Doğu Türkistan’daki Uygurla-
rın ve diğer etnik grupların ulusal kültü-
rünü koruduğunu iddia eden “Geleneksel 
Kültür Mirası Koruma” adlı özel bir basın 
toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında Çin Doğu Türkis-
tan’da geçtiğimiz yıllardır yoğun bir şe-
kilde uygulaya geldiği dine karşı bas-
kılarını, ulusal kültürü, milli gelenekleri 
ve zanaatlarına yönelik kısıtlamalarını, 
Uygurların tarihi yapı ve milli tarız ev 
imaretlerini, avlularını yıkarak yerine 
Çin tarzı tek tip yapılar inşa etmesi gibi 
gerçekler ortadayken, raporlanmış iken, 
suçlarını her zaman inkâr ederek kaçaca-
ğını zanneden işgalci Çinliler ilk fırsatta 
kendini aklamaya çalışıyor.

Çin rejim yetkilileri toplantıda “Tüm böl-
gedeki geleneksel sanatlar ve zanaatlar 
listesine toplam 4.640 somut olmayan 
kültürel miras projesinin dahil edildiğini” 
ifade etti.
Basın toplantısında Çin’in etkisi ve bas-
kısı altındaki bazı Uygurlar, Kazaklar ve 
Kırgızlardan sivil olarak tanıtılan kişiler, 
Çin’in Doğu Türkistan halkının kültürel mi-
rasını koruduğuna dair ifade vermeye ve 
Çini savunmaya çalıştığı gözlemlendi.
Gözlemciler, Çin’in çeşitli bahanelerle 
Doğu Türkistan halkının dini inançlarını, 
ulusal kültür ve geleneklerini kısıtladığını, 
onları Çin kültürünü benimsemeye zorla-
dığını, hatta ana dillerini dinlerini yasak-
ladığını, bunu yapan Çin’in soykırım ve in-
sanlığa karşı suç eylemlerinin uluslararası 
kamuoyuna ifşa edildiği karşı yoğun tep-
ki oluştuğu bir dönemde, Doğu Türkistan 
halkını yalan ifade vermeye zoraki tanık 
olmaya zorlayarak, kendi suçlarını örtbas 
etmeye çalıştığını kaydetti.
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ÇİN’İN YENİ TRENİ, YAĞMALANAN
KAYNAKLAR TAŞIYACAK

Çin, yağmaladığı pamuk kaynaklarının 
çoğunu Doğu Türkistan’dan Çin’e taşımak 
için Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetinden 
Çin’in Shandong eyaletine özel bir direkt 
tren hattı oluşturdu.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre, 21 Kasım’da Doğu Türkistan’dan 
yağmalanmış 1.500 ton pamuk taşı-
yan bir trenin Aksu vilayetinden ilk 
kez Çin’in Shandong eyaletindeki Wei-
fang’a doğru hareket ettiği, bunun doğ-
rudan Aksu vilayetinden Shandong’a 
giden ilk pamuk yüklü özel tren olduğu 
ve Huajiang Logistics şirketinin demir-
yolu hattı ile taşınacağı bildirildi.

Çinli pamuk şirketi yetkililerine göre, özel 
trenin Doğu Türkistan’dan Shandong eya-
letine 30.000 ton saf pamuğu taşıma ka-
pasitesine sahip olduğu ve tek duraklı di-
rekt tren dört gün içinde malları karşıya 
teslim edebileceğinden bahsediyor.

Çin medyasında çıkan haberde yine, 
Doğu Türkistan’ın pamuk kaynakları-
nın taşınmasında kullanılacak olan hat-
tın, ara bağlantıların sayısını azaltarak 
en kısa sürede son istasyona teslim 
edilmesini sağlayacağı vurgulanıyor.
Bilgilere göre Çin, yalnızca 2020 yı-
lında Aksu vilayet demiryolu ile Çin’e 
490.000 ton pamuk taşıdı. Bu yıl 21 
Kasım itibarıyla 6.114 vagonla 386.400 
ton pamuğu Çin illerine kaçırdığı ve yıl 
boyunca toplam 540.000 ton pamuğun 
yağmalanmasının planlandığı bildirildi.
Gözlemciler, Çin’in uluslararası toplu-
ma Doğu Türkistan’da pamuğun elle de-
ğil makine ile toplatıldığı hakkında yalan 
söylediğini, aslında Doğu Türkistan’da pa-
muğun zorla çalıştırılan Uygur köle işçiler 
tarafından toplandığını, Çin’e gönderilen 
sonra uluslararası markalara satılan pa-
muğun zorla köle olarak çalıştırılan halkın 
canı bedeline elde edildiğini hatırlattı.
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ARAP ÜLKELERİNDE
ÇİN PROPAGANDASI

Çin, Doğu Türkistan meselesinde Arap 
dünyasının gözünü boyamak için 6 Ara-
lık’ta Urumçi ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’ndeki sözde “Xinjiang” temsilcileri ve 
orada okuyan öğrencilerle bir video kon-
ferans düzenledi.
Çin yayın ajansı Tanrıdağ ağına göre, top-
lantıya Birleşik Arap Emirlikleri’nde oku-
yan veya çalışan bazı Çin yanlısı Uygurla-
rında katıldığı ifade ediliyor.
Konferansta Çin, Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde eğitim gören Uygur öğrencileri 
Doğu Türkistan’daki akrabaları ile video 
yoluyla sahte görüştürme sahnesi hazır-
layıp, Uygurların her zaman Doğu Tür-
kistan’daki akrabaları ile istediği şekilde 
görüşebileceğini ispat etmeye çalıştığı 
kaydediliyor.

ÇİN, KURGULADIĞI “XİNJİANG” PRO-
PAGANDASI YAPIYOR 
Toplantıda konuşan Çin’in Dubai Baş-
konsolosu Li Xuhang ve Doğu Tür-
kistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti 
Başkan Yardımcısı Meglik Siit şunları 
söyledi: “Sözde Xinjiang’ın sosyal ge-
lişimi ve insanların geçim kaynakla-
rı eşi görülmemiş bir şekilde iyileşti. 
Öğrencilere vatanı sevme gibi onurlu 

geleneğini teşvik etmek ve bir bütün 
olarak Çin ulusunun bilincini pekiştir-
mek gerekiyor.” dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki sözde 
“Xinjiang Ticaret Odası ve Yurttaşlar 
Derneği” başkanı Çin yanlısı Ablet 
Mehmet, toplantıda “Göçmen kardeş-
lerin bayrağı net olmalı ve ulusal bir-
liği baltalayan tüm eylemleri durdur-
malıyız” ifadelerini sarf etti.

TOPLUMDA DOĞU TÜRKİSTAN BİLİNCİ 
OLUŞTURULMALI
Gözlemciler, Çin’in diasporadaki Doğu 
Türkistanlıların memleketteki akrabalarıy-
la tüm iletişimini kestiğini, ancak uluslara-
rası topluma böyle bir durumun olmadığı-
na dair yalan propaganda yaptığını ve Çin 
medyasına daha fazla para harcayarak 
sahte propagandasını yoğunlaştırdığını, 
Çin’in bu ve benzeri propagandası Batı’da 
pek etkili olmazken Arap dünyası, Afrika 
ve Latin Amerika gibi ülkelerde bir ölçüde 
işe yaradığını, bu neden ile Doğu Türkis-
tan diasporasının Çin’e karşı lobi faaliyet-
lerini daha çok yoğunlaştırması gerektiği-
ni kaydetti.
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Şu ana kadar Litvanya, ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada, 
Birleşik Krallık ve İskoçya, Çin’deki “Pekin Soykırım Olimpiyat-
ları”nı boykot etti. Daha fazla ülke ve bireyin bu saflara katılarak 
insani değerleri savunması gerekiyor.


