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                    Çin'in Organ yayını Xinjiang günlük gazetesinde peş peşe çıkan 
5-6-7 Şubat tarihli "Xinjiang Sorunları Hakkında yalanları Ortaya Çıka-
ran Gerçekler" başlıklı bir makale Çin komünist Partisinin Doğu Türkis-
tan’da işlediği suçlarını doğruluyor.

Makalede, Çin'in soykırım suçları 
ile ilişkili yalanlamak istenen Ka-
dınlara yönelik zorla kısırlaştırma, 
keyfi tutuklanma, Çin eyaletlerine 
transferlerin, genç ve yetişkinlerin 
köle olarak çalıştırılması, Camile-
rin yok edilmesi ve din adamlarına 
yönelik sindirme girişimleri ile ala-
kalı “24 reddiye” başlıkları listele-
niyor.

HER ZAMANKİ GİBİ TÜM İDDİALARI 
REDDETTİ
Çin, söz konusu makalede her zamanki gibi 
tüm iddiaları reddediyor. Ve Doğu Türkistan 
halkının müreffeh ve barışçıl bir hayat yaşa-
dığını, ekonomilerinin büyüdüğünü, nüfus ar-
tışında muazzam bir ilerleme kaydedildiğini 
ve halkın tüm haklarından yararlandıklarını 
savunuyor.  Ayrıca Uluslararası basına konu-
şan Kamp tanıklarından Zumret Davud, Mih-
rigul Tursun, Sayragul Savutbay ve Tursunay 
Ziyavudun gibi canlı şahitlerin ifadelerini 
tümden yalanlıyor.

ÇİN MEDYASINDA ÇIKAN HABERLER,
SOYKIRIMI DOĞRULUYOR
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Uygurların Çin eyaletlerine zorla çalıştırıl-
mak üzere transferleri yalanlanmaya çalışılan 
makalede, 151.000 kişinin 2018'den bu yana 
yer değiştirdiği ve sözde "istihdam edildiği", 
hepsinin gönüllü olarak çalışmayı kabul etti-
ği öne sürülerek “Xinjiang’da ekonomik ve 
sosyal kalkınma alanında misli görülmemiş 
performanslar elde edildi, halkın geçim kay-
nakları desteklenirken, bölgenin 3 milyonluk 
yoksul nüfusu da yoksulluktan kurtarıldı.” 
İfadeleriyle köle işçiliği meşrulaştırılıyor.
Oysa Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan 
videolar ve görsel kanıtlar Uygur halkının 
Çinli yetkililer tarafından köleliğe zorlandı-
ğını teyit ederken Çin vilayetlerinden Doğu 
Türkistan'a çok sayıda Çinli yerleşimcilerin 
getirilip yerleştirildiğini, bunun üzerine be-
dava konut, tarla, meyve bahçeleri ve nakit 
mali destek sağladığını, bunu da sözde "yok-
sulluğu azaltma ve destekleme" bahanesiyle 
yapıldığını gösteriyor.

YATILI ANA OKULLARI DEVLET PO-
LİTİKASI OLARAK SAVUNDU
Makalede Uygur Çocukların yatılı okullara 
yerleştirilmesi 1980’lerden itibaren uygula-
nan ve son yıllarda yoğunlaştırılan bir devlet 
politikası olarak ifade edilirken Çin komünist 
partisinin Uygur Türklerine yönelik Asimi-
lasyon uygulamalarının bir parçası olan söz 
konusu politikayı "modernleşmeyi hızlandır-
mak, yoksullara yardım” siyaseti adı altında 
meşrulaştırmaya çalışılıyor.

Makale ayrıca 2017’den beri Uygur 
Türklerini yaşamın her alanında 7/24 
takip ve gözetleme adına sürdürülen 
“Kardeş aile” politikası kapsamında 
1,1 milyon Çinli memurun 1,6 milyon 
kişiyle sözde "akraba" olduğu ve iliş-
kileri pekiştirme yalanıyla 30 milyon 
defa aile ziyareti gerçekleştirildiğini 
kabul ediyor.
Makalede, Çin'in gözetleme kameraları, bü-
yük veri ve diğer bilim ve teknoloji ürünlerini 
"etkili suç önleme, topluluk güvenliği hissini 
geliştirme ve sosyal iletişim düzeyini yük-
seltme” bahanesiyle halkı izlemek için kulla-
nıldığı itiraf ediliyor.

CAMİLERİN YOK EDİLDİĞİNİ İNKAR 
EDEMEDİ
Makalenin sonunda Çin Komünist partisi, 
Doğu Türkistan’da 16 bin Caminin haritadan 
silindiğini reddediyor fakat şu anda Doğu 
Türkistan'da kaç tane Cami olduğundan bah-
setmiyor. Sadece Doğu Türkistan’daki Cami 
sayısının Müslümanların normal dini ihtiyaç-
larını tam olarak karşılayabileceği şeklinde 
kaçamak ifadeler kullanılıyor.
Çinli yetkililer söz konusu makalede işlediği 
insanlık dışı cinayetlerine yönelten suçlama-
ları hiçbir delil göstermeksizin tümden red-
detme ve yalanlama yöntemi kullanmasının 
yanı sıra bazı ince ve hassas konuları yanıt-
lamaktan kaçındığı bariz bir şekilde görüle-
biliyor.
Gözlemciler, Çin'in insanlığa karşı işlediği 
suçlar nedeniyle küresel çapta eleştirildiği bir 
dönemde, bu tür karalama propaganda yayın-
larının uluslararası tanınırlık kazanamadığı 
ve toplum tarafından kabul görülmediğini 
vurgulayarak yalnızca Çin içinde sindirme ve 
baskı unsuru olarak propaganda için kullanı-
labileceğini kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN'DA İLK VE ORTA OKULLARDA
CEP TELEFONU YASAKLANDI

Yakın zamanda, Doğu Türkistan’daki 
Çin eğitim departmanı, cep telefonla-
rının ilk ve orta okullarda kullanımını 
yasaklayan bir bildiri yayınladı.
Çin’in yayın organı Xinjiang günlük 
gazetesinde yer alan habere göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin Eğitim Departmanı 
kısa süre önce "İlkokul ve Ortaokul Öğ-
rencilerine yönelik denetimin güçlendi-
rilmesine İlişkin bir bildiri yayınlayarak 
öğrencilerin okullara girişini sıkı bir şe-
kilde kontrol etmeye başlayacağını du-
yurdu.
Haberde, "Öğrencilerin zaruri haller 
dışında gerekmedikçe Cep telefonları-
nı okula getirmelerine izin verilmeye-
ceği öne sürülürken, özel durumlarda, 
ebeveynlerin okula yazılı dilekçeyle 
önceden başvurması gerektiği ancak o 
zaman sınırlı sayıda ve durumun acili-
yetine göre Cep telefonlarının okula alı-
nacağı belirtiliyor.

      OKULLARA NEDEN CEP 
TELEFONLARI ALINMI-
YOR?
Gözlemciler Çinli yetkilile-
rin Aralık 2020'nin sonun-
da, Kaşgar’ın Peyzavat (Fe-
yiz Abat) ilçesinde Çinli bir 
öğretmenin Uygur öğren-
ciyi sınıftaki herkesin gözü 
önünde acımasızca şiddet 
uygulayarak darp ettiği anın 
görüntüleri Sosyal medyaya 
sızmasının ardından cep te-
lefonlarını okulda yasakla-
ma kararı aldıklarını kayde-
diyor.

PEYZAVAT'TAKİ OKULDA 
NE OLMUŞTU?
29 Aralık 2020’de Kaşgar'ın Peyzavat nahi-
yesindeki bir okulda Çinli bir öğretmenin bir 
Uygur öğrencisini acımasızca dövdüğü anın 
görüntüsü sosyal medyada hızla yayılarak 
büyük tartışmalara neden olmuştu.
Olayın ardından Peyzavat İlçe güvenlik bü-
rosu Uygur öğrenciyi darp eden Çinli öğret-
menin soruşturmaya alındığını ve Uygur öğ-
rencinin sol kulak kısmından yaralandığını 
doğrulamak mecburiyetinde kalmıştı.
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Tayvan Uluslararası Radyosu'na göre Çin’in 
geleneksel bahar bayramı yaklaşırken Doğu 
Türkistan'daki Uygurlar da dahil olmak üzere 
Müslüman milletlerin Çin bayramı için zo-
runlu hazırlıkları yapmaya başladığı bildiril-
di.

                   Çin komünist parti yet-
kilileri 12 Şubat’ta Çin genelin-
de kutlanacak Bahar Bayramı 
her yıl olduğu gibi  Doğu Tür-
kistan'ın Kaşgar, Hotan ve Aksu 
bölgeleri başta olmak üzere Çin-
li yetkililerin denetimi altında 
Uygur Türklerinin de evlerine 
ve kapı önlerine renkli fenerler 
ve Bayram kutlama levhaları 
asarak  ZhongHua milletleri-
nin (Çin Ulusu) topyekûn Bahar 
bayramı şenliği kutlamasını ta-
lep ettiği öğrenildi.

BAYRAM KUTLAMAYANLAR AŞI-
RICILIKLA SUÇLANIYOR
Habere göre Çin Komünist Partisi, Doğu 
Türkistan'daki Çinli yetkililer tarafından 
Uygurların Çin politikasından memnun 
olup olmadıklarını belirlemek için Bahar 
Şenliği'nde Uygurlardan avlularına, kapı 
önlerine Fener asmalarını ve Bahar Bay-
ramını kutlamasını kriter olarak öne sürü-
yorken Bayram kutlamayan ve evlerini Çin 
usulü süslemeyenlerin Çin’e karşı olduğu 
iddiasıyla ve aşırılıkçı yaftasıyla Toplama 
kamplarına alınacağı ifade ediliyor.
Çinli yetkililer ayrıca Bahar Şenliği sıra-
sında kırsala kadar bölge genelinde yerel 
yöneticilerin çeşitli etkinlikler düzenle-
mesini istediği ve tüm ahalinin organizas-
yonlara aktif olarak katılmasını talep ettiği 
ileri sürülüyor.

MÜSLÜMANLARA ŞARAP VE DO-
MUZ ETİ YEDİRİYOR
2017'den beri Çin komünist partisi her Çin 
bayramı geldiğinde Uygurları ve diğer et-
nik grupları bayram kutlamaya zorluyor. 
üstelik her aileye domuz eti ve şarap dağı-
tarak Müslüman halkı  haramı yemeye ve 
içmeye mecbur ediyor. Karşı çıkan olursa, 
dini aşırılıkçı ve terörist olarak nitelendi-
rip Ceza kamplarına veya hapishanelere 
atıyor.

YETKİLİLER, UYGURLARI ÇİN BAHAR
ŞENLİĞİ KUTLAMAYA ZORLUYOR
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DAHUA KAMERALARININ UYGURLARI
TANIMA ÖZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

          Dünyaca ünlü Amerikan 
merkezli video gözetim ve 
analiz kuruluşu IPVM, 9 Şu-
bat'ta Çin'in en büyük göze-
tim kamerası üreten Dahua 
Şirketinin geliştirdiği göze-
tim kameralarında bulunan 
“Uygur alarmı” sisteminin 
Uygur Türklerini nasıl ta-
nımladığını ve sistemin po-
lise nasıl sinyal göndereceği 
cereyanlarını detaylandıran 
bir kısa filim yayınladı.

Film yayınlanmasının ardından, Çinli göze-
tim kameraları üreten şirketlerin Çin komü-
nist partisi tarafından Uygur mazlumlara kar-
şı işlenen ciddi insan hakları ihlallerinin suç 
ortağı oldukları bir kez daha gözler önüne 
serildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE OLMASINA 
RAĞMEN 80 ŞİRKETLE İLİŞKİSİ VAR
Aynı konu 10 şubatta Los Angeles Times'da 
da haber yapılarak dünyanın en büyük gü-
venlik kamerası üreticileri olan bu firmaların, 
ABD pazarı ve dünyanın diğer bölgeleri için 
hala ürün sağladığı ortaya çıkarıldı.Bilgilere 
göre Dahua Şirketi ABD hükümeti tarafından 
yaptırım listesine alınan ilk 20 şirket arasında 
yer almasına rağmen, şirketin yalnızca Kali-
forniya'da en az 80 şirketle 10 milyon dolar 
değerinde bir anlaşmasının olduğu tespit edil-
di.

ÇİN ZULMÜNE PATENT ALMAK İSTİ-
YORLAR
IPVM, geçtiğimiz ocak ayında, Haikang, Da-
hua ve Yushi gibi Çinli teknoloji şirketlerinin 
Uygurları tespit etme ve izleme özelliği için 
patentler aldığına dair kapsamlı bir rapor ya-
yımlayarak dikkati çekmişti.
Çinli yetkililer ise gazetecilerin sorularını 
yanıtlarken "patent başvurusunun amacı, bu 
teknolojilerin söz konusu tespit için kullanıl-
ması gerektiği anlamına gelmez" diyerek sa-
vunma yapmıştı.
Şu an Dahua gibi Çinli teknoloji firmalarının 
ABD veya diğer ülke pazarlarına ihraç ettiği 
gözetim ve güvenlik kameralarında “Uygur 
Alarmı” sisteminin olup olmadığı henüz bi-
linmezken insan hakları örgütleri bu konuda 
endişeli olduğunu belirtti.
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BİR DİN ADAMI DAHA
ÇİN HAPSİNDE ŞEHİT DÜŞTÜ

              Şehit oğlu Abduraouf Ha-
cının tutulduğu Çin cezaevinde 
12 Şubat 2021 (Cuma) günü şehit 
düştüğü haberi Diasporada bü-
yük üzüntüyle karşılandı.

Merhum Din bilgini Abdurraouf Hacı, ha-
yatını dini öğretmeye ve öğrenmeye adayan 
en cesur ve özverili hocalardan biriydi ve 
1993'ten beri Çin tarafından Hotan dışına çık-
ması yasaklanmıştı. 
2015 yılında Keyfi olarak tutuklandı ve altı ay 
sonra serbest bırakıldı. Fakat çok geçmeden 

2017 yılında tekrar tutuklanarak 10 yıl hapis 
cezasına çarptırılan Hoca Efendi, 63 yaşında 
hapishanede şehit edilerek ailesine cansız be-
deninin verildiği, ancak meyyit yıkıma veya 
cenaze namazı kılınmasına izin verilmediği 
bildirildi. 
Merhum şehit Abdurrauf Hacının ölümü Türk 
ve İslam dünyası, özellikle de Uygurlar için 
büyük bir kayıptır. 
Allah’tan Şehit oğlu Şehit merhum alime rah-
met ve merhametle muamele etmesini, Aile-
sine, yetiştirdiği talebelerine, yakınlarına ve 
tüm Doğu Türkistan halkına başsağlığı dili-
yoruz.
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ÇİN, KIRSALDAKİ 40 İLE 50 YAŞ GURUBU UYGUR
TÜRKLERİNİ KÖLE İŞÇİLİĞE HEDEF SEÇTİ

Çin komünist partisi uzun zamandır Doğu 
Türkistan’daki Uygurları zorunlu çalışmaya 
mecbur ederek mutlak kontrol elde etmek 
için çalışıyorlar.

Çin’in organ yayını Aksu gaze-
tesinde yer alan habere göre, 8 
Şubat'ta Aksu ilinde, kırsal ke-
simdeki 40 ile 50 yaş gurubu in-
sanları “işgücünün istikrarlı 
istihdam edilmesi” adı altında se-
ferberlik konferansı düzenlendi. 

Toplantıda orta yaş gurubunun istihdam du-
rumuna ilişkin temel verilerin toplanması, 
40 ve 50 yaşlarında olan kırsal kesimdeki in-
sanların istihdam algısını düzeltme ve parti 
hükümetin belirlediği alanlarda tüm halkın 
istikrarlı bir şekilde çalışmasının sağlanması 
öne sürülüyor. 

Son Yıllarda, Çinli yetkililer milyonlarca Uy-
gur Türkünü Doğu Türkistan içinde veya Çin 
illerinde "fazla emek" adı altında ucuz işçi 
olarak köleliğe zorluyor. Öte yandan da Çinli 
yerleşimcileri bölgeye getirerek çeşitli imti-
yazlar sağlayıp iyi bir yaşam sunmaya çalı-
şıyor. Bölge nüfusunun neredeyse tamamen 
Çinli olduğu şehirlerin yanı sıra söz konusu 
seferberlik ile hedefe alınan 18 yaşın üzerin-
deki insanları çalışma bahanesiyle başka böl-
gelere transfer ederek Doğu Türkistan’daki 
kırsal alanlara da Çinli yerleşimcileri yerleş-
tirmeyi planladığı bariz bir şekilde okunabi-
liyor. 
Ayrıca Çinli yetkililerin toplantıda, yıl sonu-
na kadar kapsamlı bir nüfus kontrolünün par-
çası olan Uygurlara yönelik zorunlu iş gücü 
politikası kapsamında bölge üzerindeki mut-
lak kontrollerini daha da genişleteceği ve tam 
anlamıyla güvenilir yaşam alanı oluşturmayı 
hedeflediğini belirtti.
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CHEN QUANGUO, ÇİN ORDUSUNU "SAVAŞA VE
TERÖRİZMLE MÜCADELEYE" ÇAĞIRDI

Doğu Türkistan’daki 
Xinjiang Parti Komite-
si genel sekreteri Chen 
Chuanguo, bölgede ko-
nuşlanmış Çin askerleri 
ve silahlı kuvvetlerle gö-
rüşerek "terörizmle mü-
cadele ve istikrarı sağla-
ma" konuları üzerinde 
taleplerini bildirdi. 

Çin'in organ yayını Tanrıdağ haberine göre, 
Chen Chuanguo'nun da aralarında bulunduğu 
Çinli yetkililer, 8 Şubat öğleden sonra Doğu 
Türkistan'daki Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve 
Polis kuvvetleriyle bir araya geldi. 
Chen Quanguo yaptığı konuşmada, Çin or-
dusunun ve silahlı polis güçlerinin bölgede 
sağladığı olağan üstü performansına övgüde 
bulundu ve daha fazla istikrar, daha fazla ça-
lışma çağrısı yaptı. 

Habere göre Chen Chuanguo, Çin Halk Kur-
tuluş Ordusu ve Silahlı Polis Gücü görevli-
lerini ÇKP Merkez Komitesi, Merkez Aske-
ri Komisyonu Başkanı Xi Jinping'in emrine 
sıkı sıkıya itaat etmeye çağırıda bulunurken 
sıradan insanları da bu büyük ulusal mesele-
yi çözmede yer almaya teşvik etti. "Sizin ve 
diğer insanların yapabileceği şeylerden biri 
baskıyı sürdürmek ve kurallara uymaktır” 
diye konuştu.
Çin rejiminin Doğu Türkistan'da toplama 
kampları kurduğuna, milyonlarca insanı öz-
gürlüklerinden mahrum bıraktığına, yüksek 
teknolojinin yardımıyla mutlak kontrolü kul-
landığına ve soykırım yaptığına dair güçlü 
uluslararası eleştiriler ve yaptırımlar olması-
na rağmen Çinli yetkililerin hala savaş düze-
yinde baskıyı sıkılaştırma eğilimi diasporada 
güçlü protestolara neden oluyordu. 
Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki soy-
kırım politikalarından vazgeçmeyeceğini ve 
uluslararası toplumun Çin üzerindeki baskısı-
nı artırması gerektiğini vurguluyor.
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