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SOYKIRIM HAKKINDA
YENİ BELGE SIZDI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Doğu 
Türkistan’da batılı hükümetlerin “Soykı-
rım” olarak tanımladığı şeyle doğrudan 
bağlantılı olduğuna işaret eden belgeler 
sızdı.
Çin’in Uygurlara yönelik acımasız baskısı-
nın merkezindeki toplama kampları sızan 
belgeler ile gündemde.

317 sayfalık yeni belgeler Uygur-
lara yönelik insanlık dışı uygula-
maların doğrudan hükümet tara-
fından verdiğine işaret ediyor.
Söz konusu belgeler Çin Komünist 
Partisi üyesi üst düzey isimlerin 
Uygurlar için toplama kampları 
kurulması, zorunlu çalıştırılması 
ve kısırlaştırılması gibi baskıcı uy-
gulamaların emrini verdiği bilgisi-
ne ev sahipliği yapıyor.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan 
habere göre, bu üst düzey isimler arasın-
da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de yer 
alıyor.
Belgeleri inceleyen Alman Akademisyen 

Dr. Adrian Zenz belgelerin Çinli liderlerin 
Uygur zulmündeki rolünün daha büyük 
olduğuna işaret ettiğinin altını çizdi.
Dr. Zenz’in incelemesi sonrası Xi ve diğer 
üst düzey isimler tarafından verilen emir-
lerin bölgedeki görevliler tarafından uy-
gulandığı bilgesine ulaşıldı.
Örneğin, Xi’nin 2014 yılında yaptığı “Nü-
fus oranı ve nüfus güvenliği, uzun vadeli 
barış ve istikrar için önemli temellerdir” 
açıklaması sonrası, Doğu Türkistan’daki 
Uygur kadınlarını hedef alan zorla kısır-
laştırma ve doğum kontrol propaganda-
larının başladığı belirtiliyor.
Xi, doğum kontrol politikalarının “Tüm Et-
nik Gruplar İçin Eşit” hale getirilmesi ge-
rektiğini de belirtti.
Bu tabir daha sonra Doğu Türkistan’daki 
sözde Sağlık Komisyonu tarafından Uy-
gur nüfusu arasındaki doğum oranlarını 
düşürmenin ana amacı olarak lanse edildi.
Dr. Zenz, “Belgeler Xi Jinping ve Başba-
kan Li Keqiang’in doğrudan ve dolaylı 
olarak daha sonra uygulanan politikaları 
talep ettiğini gösteriyor” dedi.
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İŞTE CEZA KAMPINDA
KULLANILAN GÖZETİM KAMERASI

İngiltere’deki İngiliz teknoloji şirketleri ta-
rafından satın alınan ve kullanılan güven-
lik kameraları, Doğu Türkistan’daki top-
lama kamplarında da kullanılan gözetim 
kameralarıyla aynı olduğu öğrenildi.
İngiltere’deki Sunday Post’un bildirdiğine 
göre, iki İngiliz şirketi tarafından iki Çinli 
şirketten satın alınan 275.000’den fazla 
ayrı ayrı sisteme sahip, çevrimiçi göze-
tim kamerasının, Doğu Türkistan’daki beş 
toplama kampındaki güvenlik sistemlerin-
de kullanılan kamera ve yazılımın aynısı 
olduğu ortaya çıktı.
Haberde, tüm bu kameraların Haikang 
Technology şirketi ile Dahua Technology 
şirketi tarafından üretildiği ve İngiltere’nin 
Çin yapımı güvenlik kameralarını kullanan 
dünyanın dördüncü büyük ülkesi olduğu 
belirtiliyor.

Haikang ve Dahua şirketi, Çin hükümeti-
nin Doğu Türkistan’da Uygurlara yönelik 
“Soykırım” gerçekleştirmesine yardımcı 
olmak, yüksek teknolojili gözetim sistemi 
sağlamak ve servisini yapmakla suçlanan 
Çinli teknoloji şirketlerindendir.
Söz konusu iki şirket, 2020 yılında eski 
Başkan Trump yönetimince kara listeye 
alınmıştı.
Sunday Post bu durumun ABD’deki IPVM 
adlı bir siber güvenlik araştırma firması 
tarafından keşfedildiğini bildirdi.
Biliglere göre, IPVM yakın zamanda Doğu 
Türkistan’a giderek bölgedeki toplama 
kamplarını gizlice videoya çeken Çinli ak-
tivistin videolarını analiz ederek, videoda-
ki 5 kampta kullanılan güvenlik kamerala-
rının Birleşik Krallık’ta kullanılan Heikang 
ve Dahua marka gözetim kameraları oldu-
ğunu doğruladığı aktarıldı.
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ÇİN: ZORLA ÇALIŞTIRMA
SÖZ KONUSU DEĞİL

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang hü-
kümet yetkilileri, Doğu Türkistan halkı-
nın ve kamplardaki esirlerin zorla çalış-
tırıldığına dair suçunu inkar etmek için 
özel bir basın toplantısı düzenledi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, son dönemde Doğu Türkistan’a yö-
nelik propagandalarını hızlandıran sözde 
Xinjiang hükümet yetkilileri, 27 Kasım’da 
Doğu Türkistan’ın zorla çalıştırma po-
litikasına ilişkin özel bir basın toplantısı 
düzenleyerek, Doğu Türkistan’daki zorla 
çalıştırma suçunu tamamen inkâr etti.
Toplantıya bu sefer Awat İlçesi, Bağ-
tograk Köyü, Yukarı Dongmahalla 
Köyü Camii İmamı Abdurehim Rah-
man ve Sheishin Yeni Enerji Şirketi 
İşletmecisi Zulfiyah Ahmet adlı kişi-
ler katılarak, yalan tanıklık etmeye 
zorlandı. Onlar toplantıda “ABD ve 
bazı Batılı ülkeler, Çin’i Uygurları 
zorla çalıştırdı diye suçlayarak, pa-
muk endüstrisine zarar verdi. Biz 
burada zorla çalıştırma diye bir şey 

duymadık ve mutlu bir hayat yaşı-
yoruz” ifadelerine yer verdi.
Toplantının sonunda, sözde Xinjiang 
hükümet sözcüsü, kukla yetkili İlyas 
İnayet, artık uluslararası toplumun-
da tamamen ifşa olan zorla çalıştır-
ma iddialarını yalanlayarak, “ABD 
ve bazı Batılı ülkeler zorla çalıştır-
ma konularını uydurdu. Amaçları, 
Xinjiang’daki tüm millet insanlarını 
yaşam ve çalışma haklarından mah-
rum etmek ve onları yoksullaşmaya 
zorlamak.” dedi.
Gözlemciler, uluslararası toplumun Çin 
rejiminin Doğu Türkistan’daki terör politi-
kasını “Soykırım” olarak nitelendirdiği bir 
dönemde, Çin rejiminin suçlarını örtbas 
etmek için sahte propagandasını yoğun-
laştırdığını, uluslararası toplumun Çin’e 
karşı gerçekleştirdiği yaptırımlarının işe 
yaradığını, bu nedenle Çin’in Doğu Tür-
kistan halkını yalan söylemeye zorlayarak 
uluslararası toplumu kandırmaya çalıştı-
ğını ileri sürdü.
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ÇİN: UYGUR KÜLTÜRÜNÜ KORUYORUZ!

       Doğu Türkistan’daki iş-
galci Çin yanlısı “Xinjiang 
Hükümet Yetkilileri”, Uy-
gurlar başta olmak üzere 
diğer milletlerin kültürü-
nü sindirme ve Çin görü-
nümü verme asimilasyon, 
sistematik soykırım su-
çunu gizlemek için geçen 
hafta Urumçi’de “Kültü-
rel Mirası Koruma” konu-
sunda bir düzmece basın 
toplantısı düzenledi.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ Ağı haberine 
göre, basın toplantısında konuşan “Xin-
jiang Hükümet Yetkilileri”, katılımcılara 
Doğu Türkistan’ın kültürel mirasını ve ilgili 
profesyonelleri desteklediği propagandası 
yapan 8 kısım video gösterdi.
İlgili haberlerde, Toplantıya operatörlük 
eden Çin yanlısı yetkililerden Gayret isimli 
şahıs, işgalci Çin Komünist rejiminin Uy-
gur halkının “Kutad-gu Bilik” eseri, Kır-
gızların “Manas Destanı” gibi milli değer-

leri, kültürel mirasları koruduğunu, 
“Mashrab” gibi kültürel faaliyetleri her 
zaman canlandırdığını iddia ederek Doğu 
Türkistan’daki baskıcı politikaları Uygur-
lar, “Dans eden ve şarkı söyleyen mutlu 
bir millettir” propagandası yaparak, “Batı, 
gerçeklere karşı yalanlar uyduruyor. Xin-
jiang konusunda hak ihlalleri söz konusu 
değildir.” İfadeleri yer alıyor.
Çin rejim yönetiminin Doğu Türkistan’da-
ki kültür katliamı politikası Doğu Türkis-
tan’daki soykırım suçlarına ilişkin bazı 
raporların yayılmasıyla, uluslararası top-
lumda geniş bir şekilde yer aldı ve büyük 
yankı uyandırdı.
Ancak geçtiğimiz yıllarda Çin’in “Uygur 
12 Makam” tekstlerini Mandarin Çince-
sine değiştirmesi, Kaşgarlı Mahmut’un 
Opal’daki heykelini yıkması ve yerine 
Mao’nun heykeli veya Çinli düşünür ve 
filozofların heykeliyle değiştirmesi. Konu 
üzerine Çinli bilim adamlarının “Divanu 
Lugatit Türk” üzerine Uygurlar ile hiçbir 
alakası yok diye makaleler yayımlamak 
gibi Uygurların köklerini koparmaya yö-
nelik çalışmalar Çin’in gerçek niyetini 
gözler önüne seriyor.
Gözlemciler, “Çin’in Doğu Türkistan’ı iş-
galinden bu yana değerli Uygur kültürel 
mirasına, ilgili kitap ve yazılı materyalle-
re el koydu, bunlardan haberdar olan mil-
yonlarca Uygur’u toplama kamplarına ve 
hapishanelere kapattı. Yaşlılar birkaç yıla 
kalmayacak. Yeni yetişen nesil Çinli en-
telektüel görüşlere sahip bireyler olacak 
ve Uygur kültürünü takmayacak, amaçta 
bundan ibarettir. Maalesef ama Çinli sal-
dırganlar, mevcut insanlığa karşı suçlarını 
uluslararası toplumdan gizlemeye çalışı-
yor.” Değerlendirmesini yaptı.
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YENİ BELGE: UYGUR ÇİFTÇİLER
ÇİN’E GÖNDERİLİYOR

Çin son yıllarda Doğu Türkistan’daki zu-
lüm politikalarını arttırmasının yanı sıra 
çok sayıda Uygur çiftçiyi sözde “İşgücü 
İstihdamı” yalanıyla zorunlu çalıştırma 
kapsamında Çin’in “Tarımsal Sanayileşme 
Üssü” dedikleri iç bölgelere sürgün ediyor.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ Ağı’nın 
27 Kasım bildirdiğine göre işgalci 
Çin rejimi, toplu yerleşik hayata alış-
kın Uygur Türklerini dağıtmak için 
bu yıl Doğu Türkistan’da sözde ta-
rımsal sanayileşme seferberliği baş-
latarak, kırsal kesimden “Artı Emek” 
olarak belirlediği çiftçileri Çin’deki 
dev sanayi işletmelerine zorla çalış-
tırmak için göndermeyi hızlandırdığı 
bildirildi.

Haberde ileri sürülenler ise, şok edici cins-
ten bilgiler içeriyor. Bilgilere göre, şu anda 
Doğu Türkistanlıları köle olarak işletmeye 
hazır sözde tarımsal sanayileşme tesisle-
rinden 29.600 kayıt yaptırdığı, Doğu Tür-
kistan’daki çiftçilerin %70’inin ise “Kırsal 
Artı Emek” bahanesiyle Çin’e ait sanayi iş-
letmelerinde çalıştırmak için sürgün ettiği 
yer alıyor.
Çinli yetkililer, geçtiğimiz yıllarda çeşit-
li tercihli politikalarla Çinli küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri Doğu Türkistan’a teşvik 
ederek ve konuşlandırarak, Doğu Türkis-
tan’daki çeşitli il ve şehirlerde bulunan Çin 
Komünist Parti’ye (ÇKP’ye) bağlı toplam 
tarımsal işletme sayısını 1.151’e çıkarmıştı. 
Ayrıca önde gelen işletmeler, kooperatif-
ler, tarım üsleri kurulmuş ve çiftçileri bu 
işletmelere yerleşmeye zorlayarak, Doğu 
Türkistan’da doğrudan ÇKP kooperatif 
sayısı 28.700’e ulaştı. Çin’in bu kötü uy-
gulamalarından 431.000 hanenin zarar 
gördüğü biliniyor.
Gözlemciler Çin rejiminin önce kırsaldaki 
çiftçileri çeşitli yollarla tarım arazilerini 
kooperatife vermeye zorladığı, daha son-
ra yerinden edilmiş çiftçileri sözde “Artı 
Emek” veya “İşgücü İstihdamı” yalanıyla 
diğer memleketlere, hatta Çin eyaletleri-
ne sürgün ettiğini şu şekilde anlattı. “Çin, 
1960’lardaki kooperatif sisteminin temel 
yapısını oluşturmaya başladığı günden 
beri zorunlu çalıştırma sistemi zaten var-
dı. Bu sayede yoğun nüfuslu Uygurlar 
Çin’in çeşitli bölgelerine dağıtılarak “Azın-
lık” nüfusa indiriliyor. Ayrıca bu politika 
sayesinde Uygur nüfusunu daha etkin bir 
şekilde kontrol etmeye çalışıyor.”
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ZORUNLU ÇİNCE EĞİTİMİ YAYGINLAŞTI

Çin rejimi son zamanlarda mandarin Çin-
cesini yaygınlaştırma çabalarını hızlandı-
rarak, diğer ulusların dillerinin yok olma 
riskini artırıyor.

Amerika’nın Sesi VOA’nın 
haberine göre Çin, ulusal dil 
bahanesiyle Çincenin yay-
gınlığını 2025 yılına kadar 
%85’e çıkarmayı hedefle-
yen bir siyasi seferberlik 
başlattı.
Çin’in bu hamlesi, bin yıllık 
tarihi olan Türk dillerinin 
ve lehçelerinin yok olma-
sıyla ilgili endişeleri artırdı. 
Özellikle Çin zulmü altında 
yaşayan Uygurlar, Tibetli-
ler ve Moğolların dilleri Çin 
rejimi tarafından yavaş ya-
vaş yok edilme tehlikesiyle 
karşı karşıya.

Çin Devlet Konseyi Merkez Bürosu, 30 Ka-
sım’da “Yeni Çağ Dil ve Edebiyat Çalışma-
sının Kapsamlı Güçlendirilmesine Yönelik 
Öneriler” başlıklı bir genelge yayınladı. 
Buna göre, Çin ulusal dilinin kullanımında

hala dengesizlik ve düşük oranda olduğu, 
bu nedenle Çincenin 2025 yılına kadar 
ülke genelinde yaygınlaşma oranın %85’e 
çıkarılması ve daha fazla standardizasyon 
sağlanması gerektiği belirtiliyor.
Genelge kapsamında, Çin Komünist reji-
minin, dil ve yazı çalışmalarını güçlendir-
me konusunda Devlet Konseyi adına ilk 
defa yayınlanan genelge olarak biliniyor.
Çin, geçmişten bugüne zaman zaman 
Çince dayatması yapıyor. Son yıllarda 
çabalarını zirveye çıkaran Çinli işgalciler 
özellikle de Doğu Türkistanlıların Çinli-
leşmesi konusunda başarı sağlamış de-
ğildi. Fakat Uygur Türkçesinin tüm okul-
larda yasaklanması ve her yerde siyasi 
eğitim ayağına Çince dayatma politika-
sından bölge halkı güçlü bir şekilde et-
kilendi.
Eylül 2020’de Çin Komünist Partisi, İç 
Moğolistan’daki yerel okulların tüm öğ-
retimi Moğolcadan Çinceye çevirmesi-
ni talep etmesi üzerine bölge halkından 
bir kısım insanlar anadillerini kaybetme 
korkusuyla protesto gösterileri başlat-
tı ve birçok öğretmen, sözleşmeli işçiler 
görevlerini terk etti. Çinli dikta rejimi ise 
“Kamu Düzenini Bozma” suçlamasıyla 
çok sayıda sivili tutukladı.
Geldiğimiz noktada ise, Çin rejiminin 
Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak ve Kır-
gız dillerini yasaklama, baskı altına alma 
politikası eşi görülmemiş seviyelere ulaş-
mış durumda. Uygur çocukların okulda 
Uygurca konuşmalarının yasaklanması 
ve ihlal edenlere fiziksel cezaların veril-
diğini gösteren görüntü kayıtları sosyal 
medyada yayınlanmasının ardından bü-
yük tepki çekmişti.
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UYGUR EVLERİ ÇİNLİLERE
PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan vi-
deo görüntülerinde, Çin’in Uygurları zorla 
evlerinden çıkardığı ve Çin rejiminin Doğu 
Türkistan’daki terör politikasının gerçek 
ispatlarından biri olarak Çinlilere taksim 
edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
14 dakikalık video kaydında, Kor-
la şehrinin Langer köyünün Gong-
rat mahallesindeki Çin yanlısı kukla 
yetkililerin, bir Uygur ailesinin evini 
boşaltması için zorladığı ve hane hal-
kının bu duruma tepki gösterdiği gö-
rüntüleniyor.
Kayıttaki konuşmalara göre, Çin re-
jim güçleri bu aileye taşınması için 
iki ay süre verdiği, ancak ailenin ta-
şınmak için uygun ev bulamadığı, 

açıkçası Uygur oldukları için kimse-
nin onlara kiralık ev vermedikleri, bu 
neden ile taşınamadığı ancak işgalci 
hükümet yetkiliklerinin bu durumu 
göz ardı ederek, hane halkını iki saat 
içinde taşınmadığı takdirde dışarı at-
makla tehdit ettiği anlaşılıyor.
Bilgilere göre, taşınmaya zorlanan kişi 
daha öncede rejim yanlısı Komünistlerden 
Rehimjan tarafından hakarete maruz kal-
dığı, döneme ait çekilen video görüntüleri-
nin güvenlik güçlerince zorla imha edildiği 
ortaya çıktı.
Gözlemciler, “Çin, Doğu Türkistan’da söz-
de “Fazla Emeği İşe Yerleştirme” veya söz-
de “İstihdam”, “Eski Yerleşim Alanlarının 
Yenilenmesi” bahanesiyle yoğun nüfuslu 
bölgeleri dağıtarak, Uygurları toplu ko-
nutlara tahliye etmeye çalışıyor. Bu saye-
de zorunlu çalıştırma politikasına eleman 
sağlıyor ve geri kalan halkın kontrolünü 
kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca boşalan 
nüfus oranındaki eksikliği doldurmak için 
Çinli yerleşimcileri davet eden Çin rejim 
yönetimi şimdi ise, Uygur evlerini Çinlilere 
peşkeş çekmeye başladı.” diye kaydetti.


