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ÇİN’DEN UYGUR NÜFUSU ÜZERİNE
İSTATİSTİKSEL OYUN

Çin Komünist Partisi istatistik ve dijital veri-
ler üzerine oynayarak Uygur nüfusunu gizli-
yor.

    İnternet sitesi Newtalk, 4 
Mart’ta Uygur nüfusunun her se-
ferinde bir milyon azaldığı ve Çin 
Komünist Partisinin istatistik ve 
dijital veriler üzerine oynayarak 
gerçeği sakladığını bildirdi.

Haberde, Doğu Türkistan’daki Uygur nüfusu 
için, bazı Çinli araştırmacıların, Çin’in birkaç 
kez verileri değiştirdiği gerçeğini gizlemek 
için dokuz yıl önce hazırlanan verileri kullan-
dığı ileri sürülüyor.

UYGUR NÜFUSU İKİ YIL İÇİNDE YAK-
LAŞIK %50 DÜŞÜŞ
Daha önce Amerika’nın sesi VOA tarafından 
yayınlanan bağımsız bir raporda, Doğu Tür-
kistan’ın doğum oranının 2017 ve 2019 yılları 
arasında yaklaşık %50 düşüş ile %15,88’den 
%8,14’e düştüğünü ortaya koymuştu. İlgi-
li veriler, Çin’in Uygurlara yönelik doğum 

kontrolü, zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma gibi 
soykırım uyguladığını kanıtlıyor.
Rapor ayrıca, bazı bölgelerdeki nüfus artışı-
nın özellikle de bazı illerdeki ve ilçelerdeki 
ortalama seviyenin altına düştüğü konusunda 
Doğu Türkistan hakkında Çin tarafından ya-
yınlanan istatistiklere de atıfta bulunuyor.

ÇİNLİ YETKİLİLER TÜM SUÇLAMA-
LARI REDDEDİYOR
Bilgilere göre Doğu Türkistan’ın güneydoğu 
kesimindeki Hotan’da Uygur nüfusu %97’dir, 
doğum oranı ve doğal nüfus artışı 2018 yılın-
da %8,58’den %2,96'ya düştüğü belirtiliyor.
Hotan’daki nüfus artış hızı bir önceki yılın 
aynı döneminde sırasıyla %20 ve %15 oranla 
düşüş gösterdiği kaydedilirken yeni Raporlar, 
Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım uyguladı-
ğını doğruluyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chun-
ying, geçtiğimiz günlerde Doğu Türkis-
tan’daki insan hakları ihlallerine yönelik 
Uluslararası suçlamaları reddederek “Uygur 
nüfusu artmaya devam ediyor ve Xinjiang’da 
herhangi bir soykırım söz konusu değil. Batılı 
ülkeler Çin’i istikrarsızlaştırmak için sorunlar 
yaratıyor." Açıklamasını yaptı.
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ÇİN ASILSIZ İDDİALARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN
BASIN TOPLANTISI VE BELGESELLERE BAŞVURDU
Çin, Doğu Türkistan’da uyguladığı zulüm-
lerini dünya medyasına meşru bir hareket ve 
bölgede sükûnun hâkim olduğunu göstermek 
adına çeşitli şekillerde basın toplantıları, bir-
takım film ve belgeseller çekmeye başladı. 
Fakat son zamanlarda sosyal medyada ortaya 
çıkan videolarda görülüyor ki Çin’in yapmış 
olduğu bu propagandaların “Göz Boyama” 
stratejisinden öteye geçmedikleri gözlemlen-
di.

                    Çin kaynaklı videolardan 
birine göre Doğu Türkistan’ın bir 
köyünde küçücük bir salonun sı-
nıf olarak kullanıldığı ve Çinli bir 
öğretmenin oradaki Uygurlara 
Çince öğrettiği gösteriliyor.

Derse katılımın zorunlu olduğu bu yere ge-
lenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar 
oluşturuyorken bir başka videoda ise Doğu 

Türkistan’ın belirli bir bölgesindeki bir grup 
Uygur’un otobüslere binmek için sırtlarında-
ki büyük çantalarla sıraya girdikleri kaydedi-
liyor.

YORGAN VE VALİZLERİNİ TAŞI-
YAN KÖLE İŞÇİLER, ZORUNLU 
ÇALIŞMAYA GÖNDERİLECEK
Benzeri başka bir videoda zorlu ve uzun 
çalışmalar yüzünden bezgin ve bitkin olan 
pamuk toplayıcıları görüntüleniyor.
Çinli yetkililer son zamanlarda Doğu Tür-
kistan halkının pamuk toplama işini elle 
değil makineyle yaptığını ileri sürerek 
uluslararası camiada kendilerine yönelti-
len suçlardan aklanmaya çalışıyor. Fakat 
kamp tanıklarının beyanı, ilgili raporlar ve 
bu tarz videolarda görüldüğü üzere Çin’in 
birçok konuda olduğu gibi bu durumda da 
yalan söylediği ortaya çıktı.
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ÇKP, ÇİNLİLERİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA
KÖK SALMASINI İSTİYOR

Doğu Türkistan’daki sözde Xin-
jiang Üretim ve İnşaat Kolordu-
su (Bingtuan), Çinli yerleşimci-
lerin bölgeye yerleştirilmesini 
ve kök salmasını güçlendirmeye 
yönelik adımlarını yoğunlaştır-
dı.

Bingtuan gazetesine göre 7 Nisan’da, Çin 
eyaletlerinden genç Çinli öğrencileri Doğu 
Türkistan’a çekmek için 2020 Batı Bölgesi 
Planı kapsamında 21 projeyi daha hayata ge-
çirdiği bildirildi.
Habere göre, “Batı Bölgesi Planı” Çin hükü-
meti tarafından Doğu Türkistan’a gitmeyi ka-
bul eden Çinli yerleşimcilerin sayısını daha 

da artırmak için atılan özel bir stratejik adım 
olduğu ve Çinli yetkililer Ağustos 2018’den 
bu yana projeyi başlatarak iş ve prestijli ya-
şam koşulları vat ederek önemli ölçüde Çinli 
yerleşimci transferlerini artırmaya çalıştığı 
anlaşılıyor.

BİNLERCE ÇİNLİ, ÇEŞİTLİ VAATLER-
LE BÖLGEYE GETİRİLİYOR
Bilgilere göre, Bingtuan sadece proje kapsa-
mında 2020 yılında Çin anakarasından 3.009 
kişiyi yerleştirdi. Bunun dışında 1.377 aske-
ri memur işe aldı. Bunlardan 1.652’si Doğu 
Türkistan’da kalmayı ve çalışmayı kabul etti.
Gözlemciler Çinli yetkililerin, yerleşimci 
Çinlileri Doğu Türkistan’a getirmek için dü-
zenli olarak çeşitli faaliyetler organize ettiği 
ve özel bir politika izlediği, sonuç olarak on-
ları Doğu Türkistan’da tutmayı hedeflediğini 
kaydetti.
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ÇİN: “UYGURLARIN AKRABALARIYLA
İLETİŞİMİNİ YASAKLAMADIK!”

Çin basınından çıkan haberlere göre Doğu 
Türkistan’daki Çinli yetkililer, Çin’in bu-
radaki soykırım faaliyetlerini diasporadaki 
Çinli muhalifler ve Uygur Türkleri tarafından 
yürütülen 3 veri tabanındaki bilgilerle kanıt-
layan durumu eleştirmek için 9 Şubat’ta bir 
basın toplantısı düzenledi.

                 Habere göre, Doğu Türkis-
tan’daki “Xinjiang propaganda 
daire başkanlığı” sözcüsü Xu 
Guixiang, Pekin’de düzenlediği 
basın toplantısında “Doğu Tür-
kistan veri Platformu”, “Doğu 
Türkistan Kurbanları Platfor-
mu” ve “Uygur Adliye Arşivi” 
adında zoraki kaybolan Doğu 
Türkistanlıların izini süren üç 
platform hakkında karalama ve 
yalanlama çabası içerisine girdi-
ği anlaşılıyor.

Ayrıca Çin’in Doğu Türkistan’daki suçlarını 
inkâr eden ve yalanlarını tekrar eden Çinli 
sözcü, yurtdışındaki Uygurların Doğu Tür-
kistan’a dönüp akrabalarıyla görüşmelerinin 
engellenmediğinden bahsetti.

ÇİN CEZA KAMPLARININ OKUL OL-
DUĞUNU SAVUNUYOR
Doğu Türkistan’daki Nazi varı kampları sa-
vunan Xu Guixiang yaptığı açıklamada: 
“Veri tabanında adı geçen 380 kamptan 343'ü 
normal okullardır.” diyerek veri tabanında 
gösterilen harita üzerindeki kamp işaretlerini 
iş yerleri, hastaneler, konutlar, dükkanlar vb. 
olduğunu iddia ederek bu platformların ABD 
ve Avustralya’daki Çin karşıtı örgütlere ait ol-
duğunu söyledi ve tüm suçlamaları yalanladı.
Guixiang gazetecilerin sorusunu yanıtlarken 
Çin’in soykırım suçunu uluslararası topluma 
ifşa eden kamp tanığı Tursunai Ziaudun ha-
nımın ifadesini de “zorla doğum kontrolüne 
maruz kaldığına dair hiçbir kaydı ve hiçbir 
kanıtı yok.” diyerek yalanladı.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TEKSTİL
İŞLETMELERİNE SÜBVANSE SAĞLIYOR

Çinli yetkililerin Doğu Türkistan’da “Zorun-
lu Çalıştırma” uygulaması nedeniyle ulusla-
rarası boykotlarla karşılaşan tekstil ve hazır 
giyim şirketlerine düşük maliyetli elektrik 
sağladığı öğrenildi.

          Çin’in organ yayını Aksu 
Gazetesi’nin haberinde, bu 
yılın mart ayı sonu itibarıyla 
eyaletteki 227 tekstil ve hazır 
giyim işletmesi başta olmak 
üzere bu “Özel Fiyatlı” elekt-
rik politikasından yararlandı-
ğı yer alıyor.

Çin, küresel çapta Uygur Türklerine karşı 
“Soykırım” yapmakla ve milyonlarca Uy-
gur Türk’ünü zorla çalıştırmakla suçlanıyor. 
Çin'in Doğu Türkistan’daki Uygur emeğine 
odaklanan tekstil ve hazır giyim işletmele-
ri boykot edildi ve birçok uluslararası şirket 

Doğu Türkistan kaynaklı pamuk kullanmayı 
reddetti.

KÖLE ÇALIŞTIRAN FİRMALAR, ÇİN 
HÜKÜMETİ TARAFINDAN DESTEK-
LENİYOR
Aksu Gazetesi’ne göre, yetkililer eyalette-
ki tekstil ve hazır giyim işletmelerine Ocak 
2015’ten bu yana kilovat saat başına 0,38 
Yuan (0,47 TL) elektrik tedarik ediyor ve Çin 
devlet hazinesi bu işletmeleri kilovat saat ba-
şına 0,3 Yuan (0,37 TL) sübvanse (devletin 
yaptığı para yardımı) ediyor. Habere göre 
Aksu Eyaleti’ndeki tekstil ve hazır giyim iş-
letmelerinin elektrik maliyeti 34 milyon Yuan 
(42 milyon Türk lirası) azaltılırken bu çerçe-
vede Doğu Türkistan, en ucuz bölge olarak 
belirtiliyor.
Gözlemciler, “Düşük Maliyetli Enerji Teda-
rik Politikasının” Çin’in sorunlu bölgedeki 
tekstil ve hazır giyim şirketlerini kurtarmak 
için atılan bir adım olduğunu kaydetti.
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ÇKP’DEN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
POLİS GÜÇLERİNE ÖDÜL

Çin İşçi Sendikası, 13 Nisan tarihinde Doğu Türkistan’daki büyük ölçekli keyfi tutuklamalar-
da aktif görev yapan iki kurum ve 6 kişiyi baz alan 2021 “1 Mayıs Emek Ödülü” ve “Öncü 
İşçiler” adlı bir bildiri yayınladı.
Çin Ulusal Kamu Güvenlik bürosuna bağlı 4 kuruluş ve 17 kişi “1 Mayıs Emek Ödülü” için, 
14 kuruluşunda “Öncü İşçiler” için aday gösterildiği belirtilirken, bunlar arasında Doğu Tür-
kistan’dan birkaç isimde yer alıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ DÖRT UYGUR VE BİR KURUMA ÖDÜL 
VERİLDİ
Çin’in organ yayını Xinjiang Haberler Web sitesine göre, İli Kazak bölge-
si Seksen Ev Sınır Kontrol Noktası, Bortala Şehir Polis departmanı Baş-
kan Yardımcısı Abdurahim Yunus, Cing İlçe Emniyeti Müdür Yardımcısı 
Aman Rehim, Kaşgar Kunaşehr İlçesi Taşmılık Karakol amiri Tohtihaji 
Memettursun isimli şahsalar ve kurumlar “1 Mayıs Emek Ödülü” ile ödül-
lendirildi. Ayrıca Kaşgar şehir Özel harekât Polisi acil durum ekiplerine 
de “Öncü İşçi” unvanı verildi.

Gözlemciler, adı geçen birimlerden birinin ve Doğu Türkistan’daki dört kukla yetkilinin ÇKP 
tarafında 2017 yılında başlayan büyük çaplı tutuklamalarda aktif rol oynadığını hatırlatarak, 
bu dönemde Uygur Türklerine yönelik uygulanan şiddet, baskı, keyfi gözaltı, Toplama Kamp-
ları ve işkenceler ABD, Hollanda ve Kanada gibi ülkeler tarafından Soykırım olarak tanımlan-
dığına vurgu yaptı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA YENİ DİNİ
REHBERLİK GURUBU KURULDU

Çin’in yayın organı Tanrıdağ web 
sitesinde 13 Nisan’da yer alan ha-
bere göre, Çin Komünist Partisi 
Doğu Türkistan’daki Sözde İslâm 
Enstitüsünün yeni liderlik grubunu 
oluşturmak için referandum ger-
çekleştirdiği ve yeni ekibin çalışma 
tüzüğünü onayladığı bildirildi.

Bu bağlamda, ÇKP bölge valisi Chen Quan-
guo ve sözde Xinjiang başkanı kukla yönetici 
Şöhret Zakir gibi yetkililer, oluşturulan yeni 
dinî liderlik ekibini desteklediği ve kabul et-
tiğini ifade etti.

İSLAM DİNİNİ ÇKP İDEALLERİNE 
HİZMET ETTİRMEYE ÇAĞIRDI 
Kabul töreninde açıklama yapan Çinli yetki-

liler, din adamlarını “vatanseverlik bayrağını 
yüksek kaldırarak, dini asayişin sağlanması 
için her millet halkının uyum içerisinde parti 
hükümetin ideallerine hizmet etmeleri doğ-
rultusunda halka rehberlik etmeye çağrıldı.”
Ayrıca siyasî olarak tam bağlılık, kritik za-
manlarda rol oynama ve parti hükûmetle bir-
lik kurma gereğini de vurguladı.

MÜSLÜMAN TÜRKLERİN ÇİNLİLEŞ-
TİRİLMESİ HEDEFLENİYOR
Doğu Türkistan’daki sözde İslâm Enstitüsü-
nün çalışma tüzüğünde, “İslam'ın Çinlileş-
tirilmesi, Komünist Parti liderliğinde Xin-
jiang'ı yönetme, sosyal istikrar ve güvenlik 
için çalışma, aşırılığın ortadan kaldırılması ve 
ulusal kimliğin benimsenmesi” gibi stratejik 
planları içeriyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA İSLÂM ADINA 
HER ŞEY YASAK
Gözlemciler, bunun Çinli yetkililerin dün-
yayı kandırmak için ortaya çıkardığı bir hile 
olduğunu vurgulayarak “Şu an Doğu Türkis-
tan’da İslâm adına hiçbir emareden söz et-
menin mümkün olmadığı, Müslüman halka 
ramazan ayında zorla içki içirilip domuz eti 
yedirildiğini ÇKP’nin tüm çabaları aslında 
kendi suçlarını çok az sayıda dinî figüranları 
kullanmak yoluyla gizleme girişimi olduğunu 
söyledi.”
Öte yandan Çin İslam cemiyetinin Uygur-
ca web sitesinde son 2 yıl içinde hiçbir yeni 
mazmun eklenmediği, her yıl olduğu gibi bu 
Ramazan’da da herhangi bir içerik paylaşıl-
madığı gözlemlendi.

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN 
MERKEZİ: DOĞU TÜRKİSTAN
Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimi-
lasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal 
anlamda “Soykırıma” varan faaliyetleri, her 
geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gün-
demine geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının 
açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da 
yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve di-

ğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim 
adı altında zorla toplama kamplarında tutul-
makta.
Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları 
ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, 
ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırı-
lıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi 
verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel 
soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uy-
gur Türkünü zorla tutuyor. Farklı kaynaklarda 
cezaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulan-
larla birlikte bu rakamın 3-4 milyon arasında 
olduğu tahmin ediliyor.

Çin hükumeti, dünya kamuoyun-
dan toplama kampındaki Uygur 
Türklerinin durumuna dair tüm 
verileri gizlemektedir. Ancak, ABD 
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 
2 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı 
toplama kamplarında zorla tutu-
luyor. Çin Komünist Partisinin sis-
tematik baskı ve şiddet politikala-
rına maruz kalan Uygur Türkü ve 
azınlıklar, birçok hak ihlali ile karşı 
karşıya kalmaktadır.
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Çin rejimi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Uygur 
aydın, edebiyat eleştirmeni ve yazar Yalkun Rozi.


