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SÖZDE “XİNJİANG HÜKÜMETİ” UYGURLARA YÖNELİK
“SOYKIRIM” YAPILDIĞINI YALANLADI

Doğu Türkistan’daki ÇKP yönetimi Uygur 
Türklerine “Soykırım” yapıldığını inkâr ede-
rek yalanladı.
ÇKP’nin Doğu Türkistan’daki Xinjiang Yö-
netimi 18 Mart’ta Pekin'de düzenlenen basın 
toplantısında Uygur Türklerine “Soykırım” 
yapıldığını inkâr ederek yalanladı.

Toplantıda Kaşgar-Yarkent 
ilçesi sözde İslam Enstitüsü 
Şube Müdürü ve Yarkent Altın 
Camii İmam Hatibi Abduwali 
Ablimit gibi bazı yerli halktan 
kişileri konuşturan Çinli yet-
kililer, dini baskıların mevcut 
olmadığı ve Müslümanların 
özgürce ibadet edebildiği pro-
pagandası yaptı.

YASAKLANAN ORUCU, YIKILAN CA-
MİLERİ YALANLADI!
Basın toplantısında Uygur Müslümanların, 
(Her Yıl Yasak Olduğu Bilinen) Ramazan 
ayında dilediği gibi oruç tutabildiği ve (Ulus-
lararası Raporlarda 16 Binden Fazlasının Yı-
kıldığı Doğrulanan) Camilerde, Müslümanla-
rın teravih namazları dahil 5 vakit namazlarını 
özgürce kılabildiği savunuldu.
Ayrıca toplantıda konuşan sözde Xinjiang 
Sosyal Bilimler Akademisi Araştırmacısı 
Mahmud Abduwali, Uygurlara yönelik soy-
kırımı raporlayan Alman araştırmacı Dr. Ad-
rian Zenz’e saldırarak “Uygurlara Soykırım 
Yapılıyor” suçlamasının “Saçma” olduğunu 
ve raporundaki istatistiklerin uydurma oldu-
ğunu savundu. 
Oysa Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine 
göre Adrian Zenz’in Uygur nüfusunun son iki 
yılda yaklaşık %3 oranında azaldığını doğru-
larken uzmanlar, böyle bir erimenin 1-2 yıl 
içinde gerçekleşmesinin mümkün olmadığını 
belirtiyor.
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ÇKP, ÜLKELERİN “SOYKIRIM”I TANIMASINA
KARŞI KANITLARI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR
Soykırımın ilan edilmesinden sonra ÇKP, 
bölgedeki suçlarını gizlemeye ve üstünü ört-
meye çalışıyor.

             Washington Post’ta yayın-
lanan 17 Mart tarihli bir maka-
lede, ABD öncülüğündeki Batılı 
ülkelerin ve Avrupa ülkelerinin 
Çin’in Doğu Türkistanlılara yö-
nelik baskısını “soykırım” ola-
rak ilan etmesinden sonra Çin 
komünist Partisinin (ÇKP) böl-
gedeki suçlarını gizlemeye ve 
üstünü örtmeye çalıştığına yer 
verildi.

Makaleye göre, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
kapsamlı abluka politikası neticesinde, ya-
bancı ziyaretçilerin ve gazetecilerin bölgeyi 
incelemesini ve nelerin yaşandığını anlaması-
nı yıllardır engellediği, Geçen yıldan bu yana 
ÇKP, virüs bahanesiyle Çin’de kalan az sa-
yıda yabancı basın mensuplarını da sınır dışı 
ettiği ve bölgeyle ilgili çok sayıda bilgileri 
internet ortamından sildiği ileri sürülüyor.
Makaleye göre, “Soykırım” açıklanmasının 
ardından ÇKP, soykırım suçuyla ilgili çalış-
ma için gerekli ipuçlarını sağlayan tüm bil-
gileri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar 
başlattığı ve bu sırada yabancı gazetecileri, 
araştırmacıları engellediği, bu nedenle Uygur 
meselesini inceleyen uzmanların ilgili soruş-
turma ve araştırmalarını askıya almak zorun-
da kaldıkları öne sürülüyor.
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SOYKIRIMI TANIYAN ÜLKELER ÇO-
ĞALDIKÇA, BASKIDA BÜYÜYOR
Avustralyalı soykırım uzmanı Debra Myer-
sin, soykırım gerçekleştiren hükümetlerin 
kendisine zararlı olan bilgilerin dışarıya sız-
maması için engellemeye çalıştığını vurgu-
layarak Çin Komünist Partisi ve başkanı Xi 
Jinping’in tarihin sayfalarından asla siline-
meyecek insanlığa karşı suç işlediğini, eğer 
Çin’in suçu “Soykırım” olarak tanımlanmaya 
devam ederse ve Ülkelerin Çin’e ekonomik 
yaptırımları da sürerse, bunun sonucu 2022 
Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyatlarının 
boykot edilmesi ile sonuçlanacağını ifade etti.

Ayrıca Alman araştırmacı ve Antropo-
log Dr. Adrian Zeniz, “Şu anda Uygur-
lar üzerindeki son araştırmalarda zor 
durumlar yaşadığı ve araştırmalarının 
'Yarı Tarih' olarak kaldığını söyledi.”

ÇİN YİNE İNKÂR EDİYOR VE SOY-
KIRIM DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda ÇKP propaganda ajans-
ları, çeşitli basın toplantısı düzenleyerek 
Uygur sivillerden zorla konuşturduğu 
tanıklar vasıtasıyla Batı medyasında çı-
kan güncelliğini yitirmiş veya belirsiz 
bilgileri ele alarak soykırım kanıtlarını 
çürütmeye, tersine çevirmeye ve yalanla-
maya çalışıyor.

Analistler, Çin’in Doğu Türkistan’daki soy-
kırım uygulamalarını tam olarak araştırmanın 
ve ifşa etmenin şimdilik mümkün gözükme-
diğini, bunun ancak Çin hükümeti devrildi-
ğinde gerçekleşebileceğini belirterek döne-
min kamplarında yapılan Yahudi katliamı, 
Nazi Almanya’sı yıkıldıktan sonra netleştiği 
ve dünya kamuoyuna anca duyurulabildiğini 
kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA HALKA YÖNELİK
ZORUNLU ÇALIŞTIRMA SÜRÜYOR

Uygur Türkleri hemen her gün “Haşar” adından zorunlu çalışmalara mecbur ediliyor. Çin’in 
Doğu Türkistan’da artan baskıcı politikaları halkın sosyal hayatını ciddi şekilde bozguna uğ-
ratmaya devam ediyor.
Çin’in Uygur Türklerine yönelik asimilasyon politikalarına paralel olarak Halk arasında “Ha-
şar” adı verilen zorunla çalıştırma uygulaması ile gündüz çalışmaya mecbur edilen Uygur 
Türkleri, çalışmadan artı kalan zamanlarda ise İdeolojik düşünce ve siyasi eğitimlerle beyin 
yıkama eğitimlerine tabi tutuluyor.

        Çin kaynaklı sosyal medya 
platformundan alınan video gö-
rüntülerinde Doğu Türkistan’ın 
çeşitli yerlerinde Uygurların Ha-
şar’a zorlandığını gösteriyorken 
Uygur Türklerinin her gün yol 
yapımı, hendek kazıma, ağaçlan-
dırma ve arazi çalışmalarına rıza-
sı dışında mecbur edildiği kayde-
diliyor.

UYGURLARA, GÜNDÜZ “KÖLELİK”! 
GECE “SİYASİ EĞİTİM” BASKISI  
Daha öncede sosyal medyaya yansıyan ben-
zeri görüntüler, Uygur Türklerinin gündüz 
Haşar çalışması bittikten sonra akşamları top-
latılıp Komünist Parti öğretileri ve Xi Jinping 
ideolojisi eğitimleri verildiği, ÇKP ve başka-
nı Xi’ye sevgi besleyen kızıl şarkılar ezber-
lemeye zorlandığı ve “Ulusal Dil” öğrenme 
kisvesi altında Çince dayatıldığı ve Bölge 
tam olarak bir açık hava hapishanesine dön-
düğünü gözler önüne seriyor.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARINI
YAĞMALAMAYI HIZLANDIRDI

Çin, Doğu Türkistan’dan Çin illerine do-
ğal gaz ve elektrik transferinde en yüksek 
seviyeye ulaştığını açıkladı.
Bu yılı Doğu Türkistan’dan Çin’in doğu-
daki il ve şehirlerine doğalgaz ve elektrik 
transferinde en yüksek seviyeye ulaşıldığı 
bildirildi.

          Çin’in Xinhua ajansı 21 
Mart tarihli haberine göre Çin-
li petrol Şirketinin sahibi olduğu 
Tarim Petrol Ofisi tarafından ge-
çen yılın Kasım ayından bu yana 
Çin’in doğusundaki 15 vilayete ve 
120 şehre 12,76 milyar metreküp 
gaz sağlandı.

Habere göre Doğu Türkistan kaynaklı do-
ğal kaynaklardan faydalanan söz konusu 
Çin eyaletleri ve şehirlerindeki sakinlerin 
400 milyon kişi, şirketlerin ise 3.000 fab-
rika kadar olduğu ileri sürülüyor.

Xinhua’nın bildirdiğine göre, dönem boyun-
ca doğal gaz arzı bir önceki yıla göre 1.236 
milyar metreküp artarken, Tarım petrol sahası 
günde 90 milyon metreküpten fazla gaz üre-
tiyor. Aynı zamanda rüzgâr ve güneş enerjisi 
üretiminde de artış olduğu aktarıldı.

ÇİN UYGURLARIN DOĞAL KAYNAK-
LARINI ÇİN’E KAÇIRIYOR
Ayrıca verilere göre son 10 yılda 4 hat üzerin-
den Çin’in doğusunda yaklaşık 20 eyalet ve 
şehre toplam 100 milyar kilovat saatten fazla 
elektrik iletildiği, geçen yıl Çin’e gönderilen 
toplam elektrik miktarının 267,6 milyar kilo-
vat-saate ulaştığı bildirildi.
Ancak enerji aktarımı konusu, Doğu Türkis-
tan’dan Çin’e aktarılmakta olan Doğal kay-
naklardan küçük bir bölümünü oluşturuyor 
ve büyük ölçüde ise kömür madeni yer alı-
yor. Bu yılın başlarında, Çin Enerji Bakanlı-
ğı, Doğu Türkistan’da altı adet kömür madeni 
daha onaylamıştı.
Gözlemciler, Çin’in Uygurlara karşı bir 
“Soykırım” yürüttüğünü ve Uygur Türkle-
rinden işgal aldığı topraklardaki madenleri 
Çin’e transfer etmekte olduğunu vurgulaya-
rak Çin’i sömürgeci olarak nitelendirdi.
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ARAŞTIRMACILAR; ÇİN UYGURLARI
YAVAŞ YAVAŞ YOK ETMEYE NİYETLİ

Çin’in Uygur etnik gurubuna yönelik kade-
meli olarak yok etme “Kötü Niyetli” planı 
var.
Uluslararası toplumda Uygur Türkü Müslü-
manların doğurganlık oranındaki azalmaya 
dair çıkan son raporların ardından, bazı araş-
tırmacılar Çin’in Uygur etnik gurubuna yöne-
lik kademeli olarak yok etme “Kötü Niyetli” 
planın olduğunu öne sürdü.

Amerika’nın sesi VOA haberine göre, 
bazı insan hakları aktivistleri ve bağım-
sız araştırma raporları yakın zamanda 
Doğu Türkistan’daki doğum oranının 
2017’den 2019’a kadar yaklaşık %50 
düştüğünü gösteren belgeler yayımla-
dı.  Ancak Çin Komünist Partisi (ÇKP), 
Doğu Türkistan’daki azalan nüfus artış 
oranını “Aile Planlamasının Katı Bir Şe-
kilde Uygulanması ve Evlilik Kavramın-
daki Bir Değişiklik” olarak göstererek, 
suç faaliyetlerinin durdurulmasını ma-
nipüle etmeye çalıştı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ DOĞU ORA-
NI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Uluslararası rapora göre, Doğu Türkistan’da-

ki nüfus artış hızı 2017’den bu yana keskin 
bir düşüş gösterdi ve Doğu Türkistan’da-
ki doğum oranı 2017’den 2019’a kadar 
%15,88’den %8,14’e düştü. Bu, sadece iki 
yılda yaklaşık %50 düştü demek oluyor.
Bilgilere göre Doğu Türkistan’daki nüfu-
sun doğal büyüme hızı da geçen yılın aynı 
dönemine göre keskin bir düşüşle 2017’de 
%11,4’ken 2019’da %67’den fazla düşüşle 
%3,69’a geriledi.

ÇİN’İN SAVUNMASI VE YAYIMLANAN 
ULUSLARARASI RAPORLAR
Doğu Türkistan’daki Çin propaganda daire 
başkanlığı tarafından yayımlanan veriler, bazı 
bölgelerde nüfus artışının Doğu Türkistan or-
talamasına göre normal olduğunu gösteriyor, 
Uygur Türklerinin çoğunluk olarak yaşadığı 
yerleşim alanlarından Hoten bölgesinde 2018 
yılları nüfus artışı kaydedildiğini savunarak 
Hoten’de doğum oranı ve doğal nüfus artışı 
sırasıyla %20 ve %15’in üzerinde olduğunu 
gösteriyor.
Çinli yetkililer 2019 yılına ait Doğu Türkis-
tan için nüfus sayımı istatistiklerini henüz 
yayınlamadı. Ancak elde edilen bilgilere göre 
Hotan vilayeti Chira İlçesinden sızan bir ista-
tistik raporu, ilçenin 2019 yılında nüfus artış 
oranının %6,54 olduğu ve bunun bir önce-
ki yıla kıyasla düşüş eğiliminde seyrettiğini 
doğruluyor.
Alman Araştırmacı Dr. Adrian Zenz’in Uygur 
nüfusunun son iki yılda yaklaşık %3 oranında 
azaldığını raporlarından ortaya koyarken uz-
manlar, böyle bir erimenin 1-2 yıl içinde ger-
çekleşmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.
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ÜNLÜ JAPON MARKASI, ZORUNLU ÇALIŞTIRMA
NEDENİYLE ÇİNİ BOYKOT ETTİ

Japon firması MUJI Doğu Türkistan’daki 
zorunlu çalıştırma ve sistematik baskı ne-
deniyle fikrini değiştirdiğini açıkladı.

Radyo Fransa İnternasyo-
nale göre tanınan Japon fir-
ması MUJI Doğu Türkis-
tan’daki zorunlu çalıştırma 
ve sistematik baskı nedeniy-
le Çin ile iş yapma fikrini de-
ğiştirdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde H&M, Nike ve Adi-
das gibi uluslararası üne sahip giyim fir-
maları, Çin’in zorunlu iş gücü çalıştırması 
nedeniyle Doğu Türkistan pamuğunu kul-
lanmayacaklarını açıklamıştı. 

Durum ÇKP’nin baskısı altında Çin’de ve 
Doğu Türkistan’da halk tarafından “Xinji-
ang’ın Pamukları Çok İyi” ve “Uygurlar Zor-
la Çalıştırılmıyor” propagandası yapılarak 
büyük tepkiler gösterildi.

“UYGURLARIN KÖLE OLARAK ÇA-
LIŞTIRILMASINI CİDDİYE ALIYO-
RUZ”
Çin’in resmi medya kuruluşu China Glo-
bal Times’a göre Japon markası MUJI, 25 
Mart’ta yaptığı açıklamada Doğu Türkistan 
kaynaklı pamuk ürünlerini kullanmayacağını 
ve konuyu ciddiye aldıklarını duyurdu.
MUJI’den yapılan açıklamada, şirketin Doğu 
Türkistan’daki ürünleri tedarik eden fabrika-
ları incelediği ve bazı sorunlar tespit ettiği 
belirtildi.  Açıklamada, şirketin Doğu Türkis-
tan’daki AB ve ABD insan hakları yasalarına 
uymaya çalıştığı vurgulandı.
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UYGURLARA KARŞI ZORLA
ÇALIŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Yeni belgeler Doğu Türkistan’daki zorla çalıştırmanın yoğunlaştığını gözler önüne seriyor. 
Son zamanlarda Çin kaynaklı sosyal medyaya düşen video görüntüleri, Doğu Türkistan’daki 
zorla çalıştırmanın yoğunlaştığını gözler önüne seriyor.

Kamp tanığı Zumret Da-
vut’un Facebook sayfasın-
da paylaştığı görüntüler 
Doğu Türkistan’da belirli 
bir bölgede bulunan ve şe-
hirden uzak ıssız bir arazi 
üzerine inşa edilen fabri-
ka önünde zorla çalıştırıl-
mak üzere getirilen Uygur 
Türklerinin sıralar halinde 
dizildiğini gösteriyor.

HER SABAH ÇALIŞMAYA ÇKP ÖĞRE-
TİLERİYLE BAŞLIYORLAR
Başka bir videoda ise bölgede açılan bir di-
kiş fabrikasını ve orada iş başı yapan 100’den 
fazla genç Uygur erkek ve kadınların Komü-
nist Parti öğretilerini yüksek sesle okuyarak 
güne başladığı kaydediliyor. 
Çin Komünist Partisi uluslararası platform-
larda işlediği insanlık dışı suçunu sürekli ola-
rak inkâr etmeye çalışsa da bu gibi deliller, 
kamp tanıklarının beyanları ve ilgili raporlar 
Doğu Türkistan’da zorla çalıştırmanın devam 
ettiğini ve durumun daha da kötüye gittiğini 
ortaya koyuyor.
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