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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN
PAMUĞUNA BAĞIMLI

Doğu Türkistan’daki zorunlu çalıştırma 
nedeniyle Çin rejimi üzerinde artan ulus-
lararası baskıya rağmen Çin, hala Doğu 
Türkistan pamuğunu talan etmeyi sürdü-
rüyor.
Çin’in organ yayını Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Doğu Türkistan’ın bu yılki top-
lam pamuk miktarı, Çin’in yaklaşık 
%90’ını oluşturuyor ve bu yıl net ola-
rak 5.129 milyon ton pamuk hasadı ol-
duğu kaydedildi.
Bilgilere göre, Doğu Türkistan pamu-
ğu dört yıl üst üste 5 milyon tonun üze-
rinde kalırken, Çin rejim yönetiminin 
talan ettiği bölge pamuğu 2017’den 
itibaren %80’den azalmadığı ve yüzde 
10 daha arttırdığı öne sürülüyor.
Haberde Çinli yetkililer, pamuk üreten ilçe 
ve şehirler üretmeye odaklı iş gücü ve pa-
muk çeşitleri bakımından zenginliklere sa-
hip vurgusu yaparken, Doğu Türkistan ge-
nelinde pamuk ekim alanı geçen yılın aynı 
dönemine göre 4.200 hektar artarak 2,5 
milyon hektarı aştığını ifade ediyor.
Ayrıca Çinli makamlar “Makineleşmiş 
Pamuk Hasadı” adı altında Doğu Türkis-

tan’daki insanların tarlalarda fiziki ça-
lışmaya zorlandığı gerçeği gizlemeye 
çalışırken, tedarik zincirini ve üretimini 
genişlettiği belirtiliyor. Bunun yanında ko-
münist Çin hükümetine ait tarım koopera-
tifi politikalarının son zamanlardaki geniş-
lemesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında.
Doğu Türkistan pamuğu sadece Çin için 
ana pamuk kaynağı değil, aynı zamanda 
dünya pamuk tedarik zincirinin beşte bi-
rinden fazlasını oluşturuyor. Çin’in Doğu 
Türkistan’da zorla çalıştırmayı yoğun-
laştırması uluslararası toplum tarafın-
dan gündeme getirildikten hemen sonra, 
H&M, MUJİ gibi tanınmış markalar, ABD 
liderliğindeki bazı ülke yaptırımları neti-
cesinde Doğu Türkistan kaynaklı pamuk 
kullanımını durdurdu. Çin de buna kar-
şın çeşitli misillemeler yaptı.
Geldiğimiz noktada Nike gibi küresel 
giyim şirketleri ise, Doğu Türkistan’da 
zorunlu çalıştırma ürünü pamukları kul-
lanmakla eleştiriliyorken, Çin mezalimi 
Doğu Türkistan’da zorla çalıştırma olma-
dığını ve pamuğun tamamen makine ile 
hasat edildiğini iddia ediyor.
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YURT DIŞINDAKİ ÇİNLİLER
“XİNJİANG” PROPAGANDASI YAPIYOR

Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı son 
dönemde uluslararası arenada ön plana 
çıkarken, Çin rejimi de uluslararası toplu-
mun gözünü boyamak için sahte propa-
gandasını artırmaya devam etti.

Çin yayın organı Halk Ağı’na göre, 
Çin bu kez Doğu Türkistan’daki 
Çinli yetkililer ve beş kıtada 19 
ülkeden gelen Çinli göçmenlerin 
temsilcileriyle bir video konferans 
düzenledi. 16 Aralık’ta düzenlenen 
toplantıya, Utah’daki Weber Eya-
let Üniversitesi’nde profesör olan 
Le Tawwen ve Çin hükümetinin 
Malezya’daki Özel Elçisi Yan Tian-
lu da dahil olmak üzere yurt dışın-
daki Çinliler katıldı.

Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım uygu-
lamaları tüm dünyaya duyurulmasına ve 
birçok ülke tarafından kınanmasına rağ-
men, özgür dünyada yaşayan Çinliler ve 
hatta diğer ülkedeki Çinli demokratlar bile 
Doğu Türkistan konusunda her zaman (kö-
küne dönerek) Çin Komünist rejiminden 
yana tavır alıyor. Bu yıl 8 Mart’ta Hollan-
da’daki 50’den fazla Çinli örgüt, Hollanda

Parlamentosunun Çin’in suçunu soykırım 
olarak tanımasını protesto eden ortak bir 
bildiri yayınlamıştı. Bunun yanı sıra Çin-
liler “Soykırım” suçlamalarının Çin karşı-
tı güçler tarafından uydurulduğunu iddia 
ediyor.
Çin’in en önde gelen demokratlarından 
biri olan Wei Zhengsheng de bu yıl Nisan 
ayında RFE/RL’nin Çin servisi hakkında 
Uygur tarihini tamamen çarpıtan ve Twit-
ter’da Doğu Türkistan’daki Çin soykırımı-
nı inkâr etmekle kalmayıp, aynı zamanda 
Uygurlara yönelik soykırımı meşrulaştır-
maya çalışan bir makale yayınladı.
Gözlemciler, Çin’in bir yandan uluslararası 
topluma Doğu Türkistan’ı ziyarete açma 
konusunu haksız yere teklif ettiğini, iste-
diği zaman bölgeye gelebileceğini lanse 
ederken, diğer yandan çeşitli ülke ve insan 
hakları örgütlerinin, BM yüksek müfettiş-
lerinin ziyaret etmesine ve gözlem yapma-
sına izin vermiyor. Aynı zamanda başta 
Müslüman ülkeler olmak üzere çeşitli ül-
kelerde Xinjiang Propagandası yürütmeye 
devam ediyor. Uzun yıllar yurt dışında ya-
şayan ve Çinli iç güdüsünden arındığı dü-
şünülen Çinli göçmenlerin de çoğu Doğu 
Türkistan konusunda aktif olarak buna ka-
tılması dikkat çekici.
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ÇİN PROPAGANDA ORDUSU
HAKKINDA FLAŞ BELGELER SIZDI

Dünyanın en etkili haber kaynaklarından 
biri olan New York Times, 20 Aralık’ta 
Çin’in denizaşırı paralı propaganda ağının 
yeni kanıtlarını ortaya koyan yeni bir ra-
por yayınladı.

             Rapora göre, Çin polisi söz-
de “Kamuoyu Teknolojisi Hizmet-
leri” adına özel şirketlerden teklif 
alarak aslında Çin’in sahte propa-
gandası için çalışmak üzere yurt-
dışındaki sosyal medya platform-
larında paralı propaganda ordusu 
oluşturduğu teyit edildi.

Raporda, Şanghay Belediye Polis Depart-
manı’nın Pudong şubesi, bu yıl 21 Ma-
yıs’ta çevrimiçi platformlarda bir ilan ya-
yınladı ve “Kamuoyu Yönetim Projesi” adı 
altında yerel özel şirketler gibi gözükerek 
teklif vermeye başladığı, teklifi beğenenle-
re Facebook ve Twitter gibi yabancı sosyal 
medya platformlarında propagandaları-
nı servis etmek üzere platform başı ayda 

yaklaşık 300 hesap sağlayacağı belirtili-
yor.
İlanda ayrıca iş başına en az 40.000 Yuan 
Çin parası maaşla, yabancı sosyal medya 
hesabı kaydı, yazı yazma, video prodüksi-
yonu vb. dahil olmak üzere altı iş türü için 
fiyat listelerini sunuyor.
Çin, sahte hesapların oluşturulması ve 
reklamda bahsedilen takipçi toplama gibi 
yurtdışı hesap doğrulama çalışmalarına 
özel önem veriyor. Ancak bu tür şirketlerin 
Çin’deki gerçek kimliklerini gizlemesi ve 
tüm bilgilerini saklı tutması istendiği için, 
şirketler üzerine hiçbir şüphe çekmemeye 
çalışıyor.
Rapora göre, Şanghay polisi reklamı ya-
yınladıktan üç hafta sonra, projeyi “Shan-
ghai Yunlin” adlı küçük bir şirket satın 
aldı. New York Times konuyla ilgili Çinli 
yetkililerle temasa geçmeye çalıştı ancak 
reklam, orijinal web sitesinden hemen kal-
dırıldı.
Çin’in uluslararasında dijital sosyal medya 
platformları aracılığıyla sahte propagan-
da yayma ve kamuoyunda algı değiştirme 
ve yönetme girişimleri yıllardır sürüyor ve 
Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler 
Çin’in birçok sahte hesabını defalarca ka-
patmış olmasına rağmen, işin temelini yok 
etmedikçe sorun devam ediyor.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nün 
(ASPI) yakın tarihli bir raporunda, Çin re-
jiminin Doğu Türkistan’daki suçlarını ört-
bas etmek amacıyla düzinelerce yabancı 
ve popüler kişileri sahte propaganda yap-
mak için kullandığını doğruladı.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

4

20 - 26 Aralık 2021

ÇİN, ÖZBEKİSTAN’DA
XİNJİANG PROPAGANDASI YAPTI

Çin, Özbekistan’daki Uygur öğrencileri 
Doğu Türkistan’daki ailesiyle görüştüre-
rek zulmü örtmeye çalıştı.

             Uluslararası toplumun eleşti-
rilerine rağmen Doğu Türkistan’da-
ki soykırımına devam eden Çin, 17 
Aralık’ta Özbekistan’da eğitim gö-
ren Uygur öğrencileri toplayıp “Ak-
raba Semineri” adı altında uzun yıl-
lardır görüşemediği akrabalarıyla 
görüştürme bahanesiyle “Xinjiang” 
propagandası yaptı.

Özgür Asya Radyosunun Xinhua Ağı’na 
dayandırdığı habere göre, Özbekistan’da 
eğitim gören Uygur öğrencileri bir araya 
toplayan Çinli otoriter rejim, ABD liderli-
ğindeki batı ülkelerinin Çin karşıtı söylem-
lerini yalanlamaya odaklanan ve Urumçi 
ile Taşkent’te eş zamanlı olarak toplu gö-
rüştürme etkinliği organize ettiği bildirildi.

Video konferans yoluyla gerçekleşen 
programda Doğu Türkistan’da “Zorunlu 
Çalıştırma” ve “Soykırım”ın hiç olmadığı, 
aksine tüm insanların “Sonsuz Mutlu” ya-
şadığı vurgusu yapıldı.
Çin’in Taşkent Büyükelçiliği tarafından 
düzenlenen görüşmelerde, “Ulusal Birliği 
Korumak”, “Çin’i ve Komünist Partiyi Sev-
me” ve “Etnik Ayrılıkçılıkla Mücadele” gibi 
safsataların kullanıldığı, konferansın tipik 
bir siyasi propaganda tarzında gerçekleş-
tiği belirtiliyor.
Gözlemciler 21. yüzyılda yurt dışında-
ki Uygur toplumunun Doğu Türkistan 
ile iletişiminin tamamen koparıldığını, 
şu gelişmiş teknolojiler, akıllı telefonla-
rın bile işe yaramadığını ve durumun 
5 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, 
Çin’in zulmü örtbas etme ve kamuoyu-
nu yanıltma girişimlerinin Doğu Tür-
kistan’daki mevcut baskı ve olağanüstü 
halin açıkça bir göstergesi olduğunu 
kaydetti.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’A
TEFTİŞ EKİBİ GÖNDERDİ

Çin Merkezi Hükümet İstatistik Bürosu, Doğu Türkistan genelinde istatistiksel verilere 
yönelik bir operasyon başlatmak üzere denetim ekibi gönderdi.

                         Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı, Çin rejim yöneti-
minin 20 Aralık’ta Doğu Türkistan’daki baskı ve sistematik soykırımın 
uygulanmasını teftiş etmek için Merkez İstatistik Bürosu’nun 921. İsta-
tistik Denetim Grubunun Urumçi’ye yerleştiğini bildirdi. 
Bilgilere göre, Chen Chuanguo ve Doğu Türkistan’daki Kukla Yetkili 
Erkin Tuniyaz’ın da katıldığı ekip, istatistikleri izlemek için sekiz gün 
Doğu Türkistan’da kalacağı öne sürülüyor.

İşgalci Çin, Doğu Türkistan’daki soykırım suçunu ve devlet terörünü meşrulaştırmaya 
ve kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. 
Bu minvalde zulüm altındaki Müslüman Türklerin genel durumuyla ilgili verileri ve Doğu 
Türkistan nüfusunu aldatıcı, sahte verilerle gizlemek suratıyla “Halkın Yaşam Kalitesini 
Arttırıyoruz” propagandası yapıyor. 
Gözlemciler, dünyanın Doğu Türkistan’la ilgili durumu doğrulamaya çabaladığı kritik 
bir dönemde, Çin rejim yönetiminin çeşitli istatistiksel verileri saklamaya ve değiştirme-
ye, böylece uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştığını kaydetti.
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CHEN QUANGUO GÖREVDEN ALINDI
Önce Tibet, sonra Doğu Türkistan’a ata-
nan ve milyonların ölümünden sorumlu 
olan cellat Chen Quanguo’un görevinden 
alındığı bildirildi.

Çin’in yayın organı Xinhua Haber 
Ajansı’nın bildirdiğine göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin Komünist Parti 
Sekreteri ve Daimî Komite Üyesi Chen 
Quanguo’nun 25.12.2021 tarihinde 
görevden alındığı ve yerine eski Gu-
angdong Eyalet Valisi Ma Xingrui’nin 
atandığı öğrenildi. Ancak nedenleriy-
le ilgili hiçbir bilgi henüz bulunmuyor.

Bilgilere göre, 2013’ten beri Guangdong 
eyalet yönetiminde çeşitli görevlerde bu-
lunan Xingrui 2017’den beri Guangdong 
İl Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı ve 
Vali olarak görev yaptı. Geçen yıl sözde 
“Xinjiang’a Yardım Çalışmaları” adı altın-
da Doğu Türkistan’daki merkezi hükümet 
uygulamalarını denetlemek için giden bir 
Guangdong’lu heyete önderlik etti.
Çin yanlısı kukla yetkili Şöhret Zakir’in 30 
Eylül’de gizemli bir şekilde istifa etmesi ve 
Erkin Tuniyaz’ın geçici başkanlığa getiril-

mesi, son aylarda Doğu Türkistan’daki du-
rumun ciddiyetini ve Çin rejiminin büyük 
plan içerisinde olduğunu düşündürüyor.
Çin rejiminin kararı, uluslararası baskılar, 
ambargolar, Londra’da kurulan bağımsız 
Uygur Mahkemesi’nin soykırımı tescil et-
mesi ve Pekin Kış Olimpiyatları’na yönelik 
küresel boykotun genişlemesinin sonucu 
olabileceğini, ayrıca ABD hükümetinin 
“Uygur Zorunlu Çalıştırma Yasasını” res-
men onaylamasından hemen sonra, Doğu 
Türkistan’daki Çin’in bir numaralı yetkili-
sinin görevden alınması manidar. 
Gözlemciler, “ABD’nin ‘Uygur Zorunlu Ça-
lıştırma Yasasını’ resmen onaylamasıyla 
birlikte Çin’in gelecekle ilgili niyetleri ve 
planlarının ayyuka çıktığını, daha iki gün 
önce merkezi hükümetten Doğu Türkis-
tan’a teftiş heyeti göndererek istatistiksel 
verileri değiştirmeye çalıştığını ve nihaye-
tinde Çin’in Doğu Türkistan’daki bir nu-
maralı adamı, Chen Quanguo gibi soykırım 
suçlusunu apar-topar görevden uzaklaş-
tırması dikkat çekicidir. Çinliler yine neler 
planlıyor? Bundan sonrası nasıl olacak? 
Vicdanı olan insani duygularını yitirme-
mişi herkesi pür dikkat Doğu Türkistan’ı 
izlemeye davet ediyoruz” yorumunu yaptı.
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ÇİN, DİNE ALAKALI YENİ YASA GETİRDİ

Çin, bütün sosyal platformlarda dini içe-
riklere katı kısıtlamalar getireceğini belir-
ten yeni bir düzenleme yayınladı.
Çin’deki sözde Din İşleri İdaresi, İn-
ternet Enformasyon Ofisi, Sanayi ve 
Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu 
Güvenliği Bakanlığı ve İç Güvenlik 
Bakanlığı da dahil olmak üzere beş 
Çin kurumu ortaklaşa “İnternetteki 
Dini İçerik Servisleri Yönetmeliği” 
adı altında yeni bir düzenleme ge-
tirdiği öğrenildi.
1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe 
girmesi beklenen yönetmelik kap-
samında Çinli otoriter rejim ve ilgili 
makamların izni olmadan herhangi 
bir cemaat veya bireyin vaaz ver-
mesi, dini eğitime katılması, sözde 

uygunsuz dini içerik, web sitesi üze-
rinden vaaz verme, yayma, çevrimi-
çi dini faaliyetler düzenleme, dini 
törenler ve din adına bağış toplan-
ması yasaklandığı bildirildi.
İşgalci Çin, din düşmanlığı politikalarını 
“Din yoluyla hükümeti devirmeye teşvik 
etmek, Komünist Partiye karşı çıkmak, 
ulusal birliği ve sosyal istikrarı baltalamak 
ve aşırılık, terörizm veya etnik ayrılıkçı ey-
lemleri teşvik etmek, ulusal güvenliği ko-
rumak” bahaneleriyle gizlemeye çalışıyor.
Gözlemciler, Çin’in bu hareketini İslam 
dinine ve dindar topluluklara, dini şahsi-
yetlere yönelik sindirme ve baskı politika-
sı olarak nitelendirdi. Çin Komünist Parti 
(ÇKP) Lideri Xi Jinping’in son dönemde 
dini sosyalizme uyarlama, Çinlileştirme si-
yasetine vurgu yapması uluslararası top-
lumun da dikkatini çekmişti.
Son beş yıldır Doğu Türkistan’da Müslü-
man Türklere karşı sadece ibadetlerini kı-
sıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda dine 
ait en ufak emare bile bırakmayarak her 
şeyi yasakladı. İnsanlar gelişi güzel tu-
tuklanarak, toplama kamplarına alınıyor. 
Özgür dünyada yaşayan diğer insanların 
hayal bile edemeyeceği ağır işkence ve 
şiddetli zulüm görüyor.


