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ÇİN, SAHTE ARKEOLOJİK VERİLERLE
DOĞU TÜRKİSTAN TARİHİNİ ÇARPITIYOR
Çin yayın organı Tanrıdağ haberin-
de, dört Çinli arkeoloji ekibinin Doğu 
Türkistan’ın her yerinde arkeolojik 
kazılar yaptığı, bu yıl içerisinde 17 
arkeolojik araştırma yürütüldüğü 
ve 80.000 metrekarelik arazide söz-
de “Tarihi Bulgular” keşfedildiği ve 
binlerce kültürel kalıntıyı ortaya çı-
kardığı iddia ediliyor.
Habere göre, Bügür Küyük Antik Ken-
ti, Zorkut Antik Kenti, Kucha Uçtur Antik 
Kenti, Korla Antik Kenti, Bortala Daltu An-
tik Kenti gibi eski yerleşim alanlarında ya-
şayanların Çin hanedanlarıyla yakın ilişki-
ler kurduğu ve Doğu Türkistan ile Çin’in 
giderek entegre bir kültür oluşturduğu 
öne sürülüyor. 
Haberde, Doğu Türkistan’ın çeşitli yer-
lerinde bulunan antik kalıntıların Doğu 
Türkistan’da çok etnikliliğin karıştığını ve 
birçok dinin bir arada yaşadığını kanıtla-
dığının iddia edilmesinin yanı sıra Kumul 
bölgesinde ortaya çıkarılan “Çin Seddi 
Kalıntıları” Tang hanedanının Doğu Tür-
kistan’ı yönettiği ve bunun bir tarihi kanıtı 
olduğu savunuluyor.

Haberde yine, “Tarihi anıtlar, Xinjiang’ın 
her zaman çok etnikli, çok kültürlü, çok 
dinli bir yer olan Çin topraklarının ayrıl-
maz bir parçası olduğunu tam olarak açık-
lıyor” deniliyor.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki işgalci ko-
numunu örtbas etmek amacıyla, her fır-
satta “İslam dininin Uygurların ezelden 
beri inandığı tek din olmadığını ve Doğu 
Türkistan’ın hiçbir zaman bağımsız bir 
ülke olmadığını ısrarla vurguluyor. Çin 
işgal güçleri için çalışan sözde araştır-
macılar ve propaganda ajansları da Çin 
politikası doğrultusunda çarpıtılan tarih 
ve sahte delil üreterek, 1933-1944’te dün-
yaya bağımsızlığını iki kez ilan eden Doğu 
Türkistan Cumhuriyetlerinin hiç var olma-
dığı tezini savunmayı yoğunlaştırıyor. 
Gözlemciler, geçmişte Çinli sözde arkeo-
logların ölen Çinli cesetlerini Doğu Tür-
kistan’ın farklı bölgelerine define ederek, 
daha sonra “Kaç bin yıl önce Çinlilerde bu 
topraklarda yaşamış” gibi uyduruk kalıntı 
ve arkeolojik veriler oluşturmak suratıyla, 
Doğu Türkistan’ın ezelden beri Çin toprağı 
olduğunu iddia etmeye çalıştığını kaydet-
ti.
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MA XİNGRUİ, ÇİN REJİMİNİN POLİTİKALARINI
TAM OLARAK UYGULAYACAĞINI SÖYLEDİ

Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Parti 
Sekreterliğine yeni atanan Ma Xingrui, 
Çin rejiminin “Doğu Türkistan’ı idare 
etmeye yönelik zulüm politikasını oldu-
ğu gibi devam ettireceğini ve yoğun bir 
şekilde uygulayacağını vurguladı.”
Çin’in organ yayını Xinjiang Gazete-
sine göre, Doğu Türkistan’daki Çin 
Propaganda Dairesi, Ma Xingrui, 
kukla yetkili Erkin Tuniyaz ve diğer 
Çin yanlısı isimlerle birlikte 27 Ara-
lık Urumçi’de bazı yerleri ziyaret et-
tiği ileri sürülüyor.
Haberde Ma Xingrui, Xi Jinping’in 
Doğu Türkistan’ı yönetme konu-
sundaki talimatlarını eksiksiz uy-
gulayacağını, sözde “Çin Ulusunun 
Ortak Bilincinin” oluşturulmasına 
bağlı kalacağını, tüm etnik grup-
ların etkileşimini ve kaynaşmasını 
teşvik edeceğini vurguladı. Ayrıca

Ma, Çin rejiminin son yıllarda art-
tırdığı beyin yıkama ve asimilasyon 
uygulamalarının üstünü örtmek için 
öne sürdüğü “Xinjiang’ı Çin Kültür 
Medeniyetiyle Besleme”, “Uzun Va-
deli Sosyal İstikrarı Sıkılaştırma” 
adı altındaki sistematik soykırım 
politikalarına önem vereceğini taah-
hüt ettiği ifade ediliyor.
Çin rejim hükümeti Doğu Türkistan’da-
ki baskı ve soykırımdan sorumlu cellat 
Chen Chuanguo’nun yerine eski Gu-
angdong Valisi Ma Xingrui’yi atamıştı. 
Analistler, işgalci Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki politikasını soykırım suçlusu 
yetkili isimleri değiştirmek suratıyla 
üzerindeki baskıyı yumuşatabileceğini 
düşündüğünü söylerken, Çin’in Doğu 
Türkistan’a yönelik uzun vadeli plan-
lamasında ve büyük meblağ ayırdığı, 
soykırım politikasında çok az değişiklik 
olacağın, hatta ilerleyen dönemlerde 
daha da arttıracağından endişeli.
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YAPTIRIMLAR AVRUPA’YA GİDEN
TRENLERİ DURDURAMIYOR

İşgalci Çin, Doğu Türkistan’da köle işçi 
çalıştırma başta sistematik soykırım 
politikaları yürütürken, Avrupa Birliği 
(AB) dahil batılı bazı ülkeler tarafın-
dan yoğun yaptırımlarla karşı karşıya. 
Ancak tüm bu önlemler, Doğu Türkis-
tan’dan Avrupa’ya giden tonlarca zo-
runlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını 
durduramıyor.
Çin yayın organı Tanrıdağ Ağı’na göre, 
bu yıl ilk 11 ayda Doğu Türkistan’daki 
farklı gümrük kapılarından AB’ye yapı-
lan ithalat ve ihracat hacminin net %30 
artarak 261,82 milyar Yuan’a ulaştığı, 
sadece ihracat hacminin 197,91 milyar 
Yuan olduğu ve geçen yılın aynı döne-
mine göre %27,7 arttığı, İhracat hac-
minin ise geçen yılın aynı dönemine 
göre %37,6 artışla 63,91 milyar Yuan’ı 
bulduğu öne sürülüyor.

AB ile ticaretin koyu bir şekilde sürmesini 
Doğu Türkistan’dan Avrupa’ya giden tren 
sayısının artmasına işaret edilen haberde, 
otomobil, elektronik ve yenilebilir enerji 
ürünlerinin ihracatında artışa gidilmesin-
den kaynaklandığı belirtiliyor. 
Bilgilere göre, son 11 ayda Doğu Türkistan 
sınırından giriş çıkış yapan kargo trenleri 
11 bin kat artarak, 1,73 milyon ton oldu-
ğu ve geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık 

%30 artış gösterdiği, çoğu da Almanya, 
Polonya, Hollanda, Fransa ve Macaristan 
gibi ülkelere transfer edildiği kaydediliyor.
 
YAPTIRIMLAR ÇİN’İ DURDURMAYA 
YETMİYOR
Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik soy-
kırım politikalarının bir parçası olan zorla 
çalıştırmanın gündeme gelmesiyle birlikte 
Çin mallarının boykot edilmesi uluslarara-
sı toplumda gündem oldu. Amerikan Baş-
kanı Jeo Biden 23 aralıkta her türlü zorla 
çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına iliş-
kin bir yasayı onaylayarak, Çin mallarının 
ABD pazarına girmesini yasaklamıştı.
AB, Doğu Türkistan’daki baskıcı politika-
ları nedeniyle Çin’e bazı yaptırımlar uygu-
lamış olsa da, Avrupa ülkelerindeki birçok 
şirket, Çin ile ticari ilişkilerine devam edi-
yor.

BİRÇOK ŞİRKET HAKKINDA SUÇ DU-
YURUSUNDA BULUNULDU
Bu yılın eylül ayında, merkezi Berlin’de 
bulunan Federal Anayasa Mahkemesi 
(ECCHR), birçok tanınmış Alman hazır gi-
yim üreticisini Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan’daki köle işçi çalıştırma siyasetinden, 
doğrudan veya dolaylı olarak yararlan-
makla suçlayan 96 sayfalık bir iddianame 
sunmuştu.
Gelinen noktada ise alınan onca önlem ve 
getirilen yaptırımların, alınan diplomatik 
boykot kararlarının işgalci Çin yönetimi-
nin Uygurları köle olarak çalıştırmasını 
durdurmada yetersiz kaldığını gösteriyor.
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ONLARCA İSLAMİ TEŞKİLATTAN
ACİL “İDRİS HASAN” BİLDİRİSİ

23 Uluslararası İslami Teşkilat, Fas ma-
kamlarınca tutuklanan İdris Hasan’ın Çin’e 
sınır dışı edilme kararına karşı acil durum 
bildirisi imzaladı.
Faslı yetkililerin İdris Hasan’ı Çin’e sınır 
dışı etme kararını açıklamasının ardından 
Doğu Türkistan diasporası haftalardır İs-
tanbul Fas Konsolosluğu önünde protesto 
ederek, hiçbir suçu olmadan yakalanan 
Hasan’ın derhal serbest bırakmasını talep 
ediyor.

Doğu Türkistan Alimler Birli-
ği başta olmak üzere Arap-İslam 
dünyasında Müslümanlar ayağa 
kalkmıştı. Uluslararası düzeyde 
gündeme gelen olayla ilgili dün 
itibariyle 23 Uluslararası İslami 
Kuruluş, Fas makamlarınca tutuk-
lanan İdris Hasan’ın Çin’e sınır dışı 
edilme kararına karşı acil durum 
bildirisi imzaladı.

2012’den beri Türkiye’de yaşayan Uygur 
Aktivist İdris Hasan 19 Temmuz’da Fas’a 
seyahati sırasında Çin’in ısmarladığı In-
terpol tarafından çıkarılan hakkındaki kır-
mızı bülten gerekçe gösterilerek gözaltına 
alınmış, Çin hükümetinin Fas ile arasında-
ki adli anlaşma uyarınca iadesi talep edil-
mişti.
Faslı yetkililer de dahil olmak üzere Ha-
san’ın iade edilmemesini talep ederken, 
Müslüman alimlerden birçoğu onu ölü-
me göndermenin haram olduğu fetva-
sını vermişti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) pazartesi günü 
İdris Hasan hakkında geçici bir tedbir 
yayınlayarak, Fas hükümetini İdris Ha-
san’ı iade etmemeye çağırdı.
Fas İnsan Hakları Konseyi, Uluslarara-
sı Af Örgütü gibi kuruluşlar, ilgili ma-
kamlara itirazlarını ifade ederken İdris 
Hasan’ı kurtarmak için farklı ülkelerde 
çeşitli çalışmalar yapılıyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN PAMUĞU
YILIN ÖNE ÇIKAN ÜRÜNÜ OLDU

2021’de küresel çapta gündem haline 
gelen 12 ana haber başlığı arasında, 
Doğu Türkistan kaynaklı pamuk tar-
tışmalarının ön sırada yer aldığı bildi-
rildi.
Deutsche Welle’nin (DW) bildirdiğine göre, 
2021’in ilgi odağı haline gelen 12 büyük 
haber başlıkları derlendiği ve ilk sıralarda 
Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik soy-
kırımın bir parçası olarak insanları pamuk 
tarlalarında zorla çalıştırma yoluyla elde 
edilen Pamuk Ürünleri, Tokyo Olimpiyatla-
rı, Tayvan Boğazı’ndaki Durum, Taliban’ın 
Afganistan İslam Emirliği’ni Kurması, 
Hong Kong’daki İnsan Hakları İhlalleri ve 
Çin’in Uzay Teknolojisi İle İlgili Girişimleri 
olmak üzere 12 konu, küresel çapta büyük 
tartışmalara neden olan başlıklar halinde 
sıralanıyor.

KÜRESEL MARKALAR KÖLE İŞÇİ ÇA-
LIŞTIRMAYA KARŞI ÇIKTI
Haberde, bu yıl mart ayında tanınmış gi-
yim firması H&M öncülüğündeki bazı ba-

tılı şirketlerin Doğu Türkistan’da zorla ça-
lıştırmayla olan ilişkilerini kesme kararı, 
Çin içinde ve uluslararası arenada yoğun 
tartışmalara yol açmıştı. Çin’de büyük pa-
zarı olan tanınmış markların satışları da 
etkilenmişti.
Bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin (ABD) yasalaştırmasıyla Doğu Tür-
kistan’da insanların zorla çalıştırılarak, 
üretilen tüm ürünlerin ithalatındaki kısıtla-
malar, meseleyi 2022’ye kadar taşıyacağı 
ön görülüyor. Nitekim Başkan Biden’in im-
zaladığı “Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme 
Yasası”, hazır giyim endüstrisinden daha 
fazlasını etkiliyor.

ABD, ZORUNLU ÇALIŞTIRMA ÜRÜNLE-
RİNİ YASAKLADI
ABD Başkanı Joe Biden’in, 23 Aralık’ta 
yasalaştırdığı 6256 sayılı kanuna göre, 
Doğu Türkistan’da üretilen tüm ürünler 
insanların köle kılınması sonucu elde edi-
len ürün olarak kabul edilmekte ve ABD’ye 
ithalatı tamamen yasaklıdır.
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ÇİN’İN ART NİYETLİ
TEKNOLOJİSİ İFŞA OLDU

ABD’den şoke eden iddia; Çin rakiplerini 
felç etmek için beyin kontrol silahı geliş-
tiriyor!

ABD, Çin’in rakiplerini öldürmek 
yerine felç etmek için kullanıla-
bilecek “Beyin Kontrol Silahları” 
geliştirdiğini iddia ederek, Çin’in 
Askeri Tıp Bilimleri Akademisi 
ve akademiye bağlı 11 araştırma 
enstitüsüne yaptırım uygulama 
kararı aldı. Yetkililer söz konusu 
silahların Doğu Türkistan’da sis-
tematik soykırıma maruz kalan 
Uygur Türkleri üzerinde kullanıl-
masından endişeli olduğunu vur-
guladı.

Çin Askeri Bilimler Akademisi ve bağlı ku-
ruluşları, ABD’nin artık varlık listesinde 
yer alıyor, yani Amerikan firmaları lisans 
olmadan onlara mal ihraç edemez veya 
transfer yapamaz duruma getirildi.

RAKİPLERİNİ ÖLDÜRMEK YERİNE FELÇ 
EDECEK
Çin enstitülerini kara listeye alan ABD Ti-
caret Departmanı, silahlar hakkında ay-
rıntılı bilgi vermedi ancak 2019’da kaleme 
alınan bir askeri belge Pekin’in neyi ba-
şarmaya çalıştığına dair ipuçları veriyor. 
Washington Times’ın ele geçirdiği rapo-
ra göre, Çin rakiplerini öldürmek yerine, 
düşmanın direnme iradesine saldırarak 
rakibini kontrol ya da felç etmeye odaklı 
teknolojiler geliştiriyor.
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GEN DÜZENLEME, İNSAN PERFORMANSINI ARTIRMA, BEYNİ PROGRAMLAMA
FT’ye konuşan bir yetkili, Çin’in geliştirmeye çalıştığı teknolojinin gen düzenleme, insan 
performansını artırma ve beyin programlamayı içerdiğini söyledi.
Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım uyguladığı Uygur Müslümanları da dahil olmak üze-
re kendi vatandaşları üzerinde kontrolü sürdürmek için bu tür silahları kullanacağına 
dair endişeler olduğunu belirten ABD ticaret sekreteri Gina Raimondo şunları söyledi;
“Ne yazık ki Çin Halk Cumhuriyeti, halkı üzerinde kontrol sağlamak ve farklı etnik grup-
ları bastırmak için bu teknolojileri kullanmayı seçiyor. Tıp bilimini ve biyoteknik yeniliği 
destekleyen ABD teknolojilerinin ABD ulusal güvenliğine aykırı kullanımlara yönlendi-
rilmesine asla izin veremeyiz.” dedi.

ÜRETİLEN KOVİD AŞISI ENDİŞELERİ ARTIRDI
Merkezi Pekin’de bulunan Askeri Tıp Bilimleri Akademisi şu anda bir Çin virüsü aşısının 
geliştirilmesinde aktif olarak çalışıyor. Ancak ABD, Çin’deki sivil ve askeri araştırmalar 
arasındaki bağlantılardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

UYGUR TÜRKLERİ KAMPLARDA HAPİS
ABD hükümeti, bir milyondan fazla Uygur’un İslami kültürel geleneklerini kökünden 
kazımak amacıyla kamplarda hapsedildiğini söylüyor. Bu sayı kamp tanıkları, hak uz-
manları ve Çin’in kendi verilerine göre 2016’dan itibaren 8 milyona yakın Müslümanın 
dönüşümlü olarak bahse konu ceza kampında alıkonulduğunu gösteriyor.
ABD, Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı yıkıcı uygulamayı “Soykırım” olarak nitelen-
dirdi ve gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Oyunları’nı resmi olarak boykot edeceğini 
açıkladı.
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Çin, çeşitli propaganda konferansları ger-
çekleştirip uluslararası toplumu kandır-
mak istiyor.
ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta, 
Doğu Türkistan’da üretilen tüm ürünlerin 
zorunlu çalıştırma ürünü olduğu gerekçe-
siyle ithalatını resmen yasaklayan “Uygur 
Zorla Çalıştırmayı Önleme” yasasını imza-
lamasının ardından, Çin’in gelecekle ilgili 
plan projeleri sekteye uğradı. İşgalci Çinli 
yetkililer Batı ve AB yaptırımlarına karşı 
bir dizi konferanslar düzenleyerek, etkisi 
ve baskısı altındaki sivilleri yalan propa-
ganda yapmaya zorladı ve topluma yöne-
lik manipülasyon yürüterek algısını değiş-
tirmeye çalıştı.

Çin’in organ yayını propaganda 
ajansı Halk Ağı haberine göre, 
merkezi hükümet ve Urumçi’deki 
Çin yanlısı Komünist yetkililerin, 
çeşitli üniversitelerde konferans-
lar düzenlemesi ve öğretmenlerin 
bu konuda itirazlarını ifade etmesi 
ile ilgili talimat verdiği ortaya çık-
tı.

İşgalci Çin, son birkaç aydır Urumçi ve 
Kaşgar’daki üniversitelerde çalışan bazı 
Uygur öğretim görevlilerinin öğrenciler-
le birlikte zoraki ifade vermeye mecbur 
kaldığı, Çin rejiminin bunu öğretmenlere 
“Emek Yoluyla Daha İyi Bir Yaşam Yarat-
mak” adı altında birçok bölgede seminer-
ler düzenleyerek yaptırdığı basınında pro-
paganda edildi.  
Genellikle bu tür propaganda seminer-
lerinde ABD ve diğer Çin karşıtı güçlerin 
bölgedeki milyonlarca insanın sözde “İs-
tihdam” edilmesine engel olduğu, özellikle 
ABD’nin her milletten insanların iş bul-
ma çabalarını görmezden gelerek yasayı 
imzaladığı ve Doğu Türkistan’daki sözde 
“Zirveye Ulaşan Refahı” kıskandığını ve 
Çin’in kalkınma hamlelerini “Baltalamak” 
için bunu yaptığı propagandası yapılıyor.
Oysa Çin rejimi Doğu Türkistan’da binler-
ce toplama kampı kurup, yanına da dev 
endüstri ve tekstil şehircikleri inşa ede-
rek, bunu da “Yoksulluktan Kurtarmak” ve 
“İstihdam” bahanesiyle 8 milyona yakın 
insanı köle olarak çalıştırıyor. Ayrıca böl-
gede 10 binin üzerinde şirket bulunduğu 
ve hepsinin de ABD’nin yaptırımlarından 
etkileneceği, hatta iflasa mahkûm olabile-
ceği tahmin ediliyor.
Gözlemciler, Çin’in uluslararası topluma 
yüksek maaş, bedava sosyal güvence ve 
toplu konutlarda mutlu- mesut yaşadıkla-
rını lanse ettiği belli bir Çin yanlısı kadro 
dışındaki tüm Doğu Türkistanlı halkın, as-
lında acı dolu kısmete ve sistematik soykı-
rıma maruz kaldığını, işgalci güçlerin her 
fırsatta “Xinjiang Propagandası” yaparak 
algı yönetmeye çalıştığını kaydetti.

YALANLARINI YUTTURMAK İÇİN
BUNU DA YAPTI
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İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan halkını tamamen Çinlileştirmek 
maksadıyla “İslam Dinini Sosyalizme Uyarlama” gibi rezil siyase-
tini devamlı olarak güçlendiriyor.


