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ÇİN ZULMÜNE KARŞI UYGULANAN YAPTIRIMLAR 
 
1.Giriş 
Tarih boyunca dünyanın birçok bölgesinde insanların vahşice öldürüldüğü birçok zulüm yaşanmış ve bunlar 
dünya tarihine birer kara leke olarak geçmiştir. Fransa’nın Afrika’da izlediği politikalar, İngilizlerin Hint 
yarımadasındaki stratejisi, Sovyet Rusya’nın Kafkas ve Orta Asya coğrafyasında gerçekleştirdikleri, İsrail’in 
halen süregelen politikaları yakın tarihten verebileceğimiz örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çin’in 70 
yıldır süregelen Doğu Türkistan zulmü ise, buna en acı örneklerden birini oluşturmaktadır. 
 
Çin, kabul edilen yasalar ve uygulanan politikalar çerçevesinde 1949 yılından itibaren Doğu Türkistan 
üzerindeki hâkimiyetini arttırmayı ve bölgedeki Türk Uygur nüfusunu olabildiğince etkisiz hale getirmeyi 
amaçlamıştır. Uygur azınlıklarının yaşadığı bu bölge konumu ve yeraltı kaynakları potansiyeliyle büyük bir 
öneme sahiptir. Ekonomik olarak, ünlü ipek yolunun bölgeden geçmesi, Çin petrolünün beşte ikisini üretmesi, 
zengin altın ve bakır yataklarına sahip olması ve büyük miktarlarda yün üretilmesi bölgeyi stratejik olarak 
önemli bir konuma getirmektedir. 
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Orta Asya’nın tam da ortasında bulunan, Çin’in Batıya açılan çıkış kapısı olan Sincan’da uzun yıllardır Çin zulmü 
devam etmektedir. Çin hükümeti tarafından Uygurların ve diğer etnik grupların dinlerini özgürce yaşamaları, 
dillerini konuşmaları ve kültürlerini yaşatmaları engellenmektedir. Uygurların Orta Asya devletleri ile tarihsel 
ve kültürel anlamda bağlarının bulunması Çin’e Orta Asya devletlerinde meydana gelebilecek 
istikrarsızlıklardan Doğu Türkistan’ın etkilenebileceğini düşündürmektedir. Bu anlamda bölgede istikrarının 
sağlanması ve sürdürülmesi açısından baskıcı bir dizi politika uygulamaktadır. Bu politikalarının bir ürünü 
olan “mesleki eğitim merkezleri” 2017 yılı itibariyle, Sincan bölgesinde toplama kamplarının varlığı iddiası ile 
uluslararası kamuoyuna yansımıştır. Eğitim merkezi olarak adlandırılan bu kamplarda eğitime dair hiçbir 
şeyin yer almadığı Uygur halkının uydurma sebeplerde ailelerinden koparılarak  zorla çalıştırıldığı, esir 
muamelesi gördüğü  çok geçmeden gün yüzüne çıkmıştır. İlk başta tüm bu iddiaları reddeden Çin yönetimi, 
kampların uydu görüntülerinin medyaya yansımasının ardından kampların varlığını kabul etmek zorunda 
kalmış fakat buraların eğitim kurumları olduklarını ve aşırılıkla mücadele etmek için kullanıldıklarını iddia 
etmiştir. 
 
Uluslararası örgütlerin raporlarına göre, bu sözde eğitim kamplarında yaklaşık 1 milyon Uygur, Kazak ve 
diğer Müslüman etnik gruplar bulunmaktadır. (Uluslararası Af Örgütü; BM Irk Ayrımcılığının Ortadan 
Kaldırılması Komitesi Raporu, 2018)  Uygur Türkleri ve diğer etnik gruplar “mesleki eğitim merkezleri” kisvesi 
altında uzun yıllardır din, kültür ve dillerinden menedilerek özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Çin, Uygur 
Türklerinin çoğunu tarım, tekstil, otomobil ve teknoloji sektörlerinde rızaları dışında çalıştırmakta ve büyük 
bir çoğunluğu ise başka eyaletlere götürerek insan ticareti gerçekleştirmektedir. Hükümet tarafından Uygur 
halkının dinini yaşaması ve kültürünü yaşatmaya çalışması dahi ”aşırılık” olarak görülmekte ve bu gerekçe 
ile birçok insan haksız yere yargılanarak idam edilmektedir. Bu da Pekin Hükümeti’nin birçok uluslararası 
örgüt tarafından eleştirilmesinin önünü açmıştır. Temmuz 2019’da BM İnsan Hakları Konseyi üye ülkeleri, 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Çin’in gerçekleştirdiği uygulamaların durdurulmasına yönelik çağrıda 
bulunmuştur. Çağrının üzerinden uzunca bir süre geçmesi ve pek çok gizli belgenin ortaya çıkmasına 
rağmen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği herhangi bir eylemde bulunamamıştır. Konunun yakın takipçisi 
olan Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin kampların detaylı incelenmesi taleplerini 
reddederek yalnızca koşullu incelemesine müsaade eden Pekin Hükümeti, bu incelemede kendilerinin 
seçmiş olduğu birkaç kampın sınırlı sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından, kısmen 
görülebilmesi şartını koşmuş olsa da bunu da gerçekleştirmemiştir. 
 
Uzun yıllardır süren Çin’in Doğu Türkistan zulmüne dünyanın çeşitli bölgelerinden yükselen sesler olsa da 
uluslararası kamuoyu nezdinde herhangi bir yaptırım kararı çıkmamış, Uygur halkı tüm dünyanın gözü 
önünde kaderine terk edilmiştir. Son üç yıldır Avrupa ülkelerinin ilgisini çekmeye başlayan Doğu Türkistan 
konusu AB, ABD, Kanada ve Birleşik Krallığın finansal yaptırım kararları sonrasında konu uluslararası 
kamuoyunda detaylı bir şekilde yer almaya başlamıştır. İlerleyen süreçte ABD, Kanada ve Hollanda Çin’in 
Uygur Türklerine yaptıklarını soykırım olarak tanımlamasıyla beraber konu taraflar arasında birbirlerinin 
geçmiş zulümlerinin ortaya döküldüğü bir hal almıştır. Tüm bu gerçekler ortada iken Çinli yetkililer 
uluslararası kamuoyunu uyutmak için “radikalleşme ile mücadele” amacıyla eğitim ve iş programlarının 
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uygulandığını açıklayarak yöneltilen tüm iddiaları reddetmiş ve  ‘soykırım’ denilince “16. yüzyılda Kuzey 
Amerika, 19. yüzyılda Afrika’da yaşananların, 20. yüzyılda da Yahudilerin akıllara geldiğini” belirterek Çin’i 
eleştiren ülkelerin insan hakları geçmişine vurgu yapmıştır. 
 
2. Avrupa Birliği’nin Yaptırım Kararı 
Avrupa Parlamentosu (AP), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara 
yönelik kötü muamelesini ve zorla çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan yetkililere 
yaptırım için AB ülkelerine çağrıda bulunmasıyla başlayan süreç parlamento milletvekilleri ile siyasi 
grupların “Zorla çalıştırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygurların durumu” konulu ortak karar 
tasarısını kabul etmesiyle devam etmiştir. Tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle 
Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda 
sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin’in başka bölgelerine gönderilmesi, bilinen Avrupa 
markaları ve şirketlerinin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği” kuvvetli şekilde kınanmıştır. 
Milletvekilleri, özel sektörden Sincan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz zincirlerinde insan haklarına 
riayet edildiğinin tespiti için denetim yapmalarını, şayet uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini talep 
etmiştir. Çin’in Sincan bölgesinde bağımsız gözlem yapabilmesi için uluslararası gözlem grubuna izin 
vermesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Tasarıda AB’nin insan hakları ihlali yapan kişi, kurum ve kuruluşlara 
yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal dayanağı “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini” 7 Aralık’ta kabul 
ettiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verilmiştir: 
 
“Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, Çinli 
yetkililer ve Sincan Üretim ve İnşaat şirketi gibi, Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla 
çalıştırılmaları için topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanmasını 
hızlıca değerlendirmeleri çağrısında bulunmaktadır.” 
 
Ardından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 22 Mart’ta yapmış oldukları toplantıda Uygur azınlığa 
yönelik uygulamalardan dolayı Çin’e yaptırım uygulanması kararı alınmış, bu karar neticesinde, Sincan 
bölgesindeki dört parti ve bölge yetkilisi yaptırım listesine eklenmiştir. Bu listede Sincan Kamu Güvenliği 
Bürosu Direktörü Chen Mingguo, üst düzey Çinli yetkili Wang Mingshan ve Sincan Bölgesi’nin eski yöneticisi 
Zhu Hailunda yer almıştır. Yaptırım kararları insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilerin AB 
ülkelerine seyahat etmesinin engellenmesi ve bu kişilerin AB ülkelerinde bulunan varlıklarının 
dondurulmasını içermektedir. AB, bu yaptırımlara yasal dayanak olarak “Küresel İnsan Hakları Yaptırım 
Rejimi” diye adlandırılan yaptırım mekanizmasını kullanmaktadır. 
 
Böylelikle AB,  1989 yılında Tiananmen Meydanı’ndaki protestoların kolluk güçleri tarafından şiddet 
kullanılarak bastırılması nedeniyle Çin’e yaptırım uygulanması kararından bu yana ilk kez insan hakları 
ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı almıştır. 
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Tüm bu süreç yaşanırken yaptırım kararlarına sessiz kalmayan Pekin, AB’nin yaptırım kararının gerçekleri 
görmezden geldiğini savunarak bunun iç işlerine müdahale olduğunu belirtmiş, ardından 10 Avrupa 
Parlamentosu üyesine ve 4 kuruma misilleme yaparak yaptırım kararı almıştır.  Alınan bu yaptırım 
kararlarıyla beraber söz konusu kişilerin ve ailelerinin Çin ana karası ile Çin’in Hong Kong ve Makau özel idari 
bölgelerine girişlerinin yasaklandığı, bu kişilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların Çin ile iş yapmasının da 
sınırlandırıldığı duyurulmuştur. 
 
3. İngiltere’nin Yaptırım Kararları 
Uygur halkına yönelik işkencenin, insanlık dışı muamelenin durdurulması adına daha önceleri Çin 
Hükümeti’ne çağrıda bulunup kınamada bulunan İngiltere, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur 
Türklerine yönelik kısırlaştırma, kitlesel gözaltı ve gözetleme, işkencenin de yer aldığı insan hakları ihlalleri 
nedeniyle 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa 22 Mart itibariyle yaptırım kararı almıştır. Dışişleri Bakanı Dominic 
Raab,  yaptırım kararının ardından yaptığı açıklamada, Çin’in Uygurlara karşı uyguladığı baskı ve ihlalleri 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen “en büyük insan hakları krizlerden biri” olarak değerlendirmiştir. 
Çin ise İngiltere’nin yaptırım kararına misilleme yaparak ”Çin’in egemenliğine zarar veren ve yalan bilgiler 
yayan 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldıklarını” açıklamışlardır. 
 
4.ABD’nin Yaptırım Kararları 
Covid-19 salgını sebebiyle Washington ile Pekin arasında geçen sene suların durulmadığı zamanlarda 
gerginliği artıracak gelişmeler de yaşanmış ve ikili arasında Doğu Türkistan meselesi sık-sık gündeme 
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gelmiştir. ABD, Trump başkanlığı döneminden bu yana Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine tepki 
göstermiş ve Çin’in Sincan’da ‘insanlığa karşı suç’ ve ‘soykırım’ suçu işlediği açıklamalarında bulunmuştur.  
 
Son olarak ABD Başkanı Biden, Çin’in Sincan’da yaptığı ağır insan hakları ihlallerinin bedelini ödeyeceğini 
açıklamıştır.  Ekonomik yaptırımlardan geri kalmayan ABD, Uygurların zorla çalıştırıldığı Sincan 
fabrikalarından gelen pamuğun ülkeye girişini yasaklamıştır. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin sayısız 
açıklamalarda bulunmuştur.  Ardından Sincan Bölgesi’nde insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit 
edilen Komünist Partisi, Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu 
Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamına 
giren 13818 no’lu Başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alınmışlardır. 
 
Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan 
yaptırımların tamamlayıcısı olduğunu belirten ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri 
için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlı olduğunu göstermiştir. Çin, ABD’nin 
yaptırım kararını iç işlerine müdahale olarak değerlendirmiş ve bu açıklamaların ikilinin arasında gerilim 
yaratacağını vurgulamıştır. 
 
Sonuç 
Tarihin tozlu sayfalarına göz gezdirdiğimizde birçok devletin karşıt gruplara, toplumlara, milletlere veya 
inananlara karşı birçok asimile politikası izlediğini görmekteyiz. Şüphesiz Çin, tarihin bu kanlı yüzünde 
bugün en etkin olan devletlerden biridir. 2001 yılında artan radikalleşmeyi bahane ederek uluslararası 
alanda asimilasyon politikasına meşruluk kazandıran Çin, toplama kamplarının sayısını hızla arttırmış, 
Müslüman Uygur halkını önce şiddet ve katliamlarla baskılamaya çalışmış, ileriki yıllarda da manevi 
değerleri üzerinden insanlık dışı yaptırımlar uygulamış ve sonucunda psikolojik harp konusunda etkili 
olmuştur. Mevcut düzen itibariyle inşa ettiği kamplarda kölelik sistemi üzerine bir sistem kuran Çin,  bu 
gücünü kamplarda esir hayatına tabii tuttuğu Uygurlu Müslümanların çalıştığı şirketlerden almıştır. Tecavüz, 
kölelik ve işkence gibi muamelelere maruz kalan Doğu Türkistan halkı manevi değerleri, aile hayatları, 
istismar edilirken yardım eli aramış, AB ve BM başta olmak üzere birçok uluslar üstü oluşum ve devletler bu 
zulme karşısında kınama yayınlamaktan ve heyet göndermekten öteye geçememiştir. 
 
2010’dan bu yana ekonomik gücü müthiş bir hızla artan Çin’in, birçok ülkede yatırımlarını ve etkinliğini 
artırması, borsalarda belirleyici bir figür olması, Balkanlar’da ve Afrika’da etkinliğini artırması, başta ABD, 
İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere birçok devleti rahatsız etmeye başlayınca AB’nin ve ABD’nin desteği ile 
Çin’e karşı baskı oluşturabilecek olan Doğu Türkistan meselesi gündeme gelmeye başlamıştır. Uluslararası 
medya kuruluşları Uygur Müslümanlarına yönelik asimilasyon ve işkencelerini kendi devletlerinin durduğu 
siyasal pozisyondan ele almaktadır. Bundan dolayı üretilen haberler genellikle belirli bir ideoloji veya siyasi 
pozisyon doğrultusunda kurgulanarak gerçekliğin yeniden inşası olarak ortaya çıkmaktadır. 
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AB içinden de çeşitli parti ve grupların Çin’e karşı bir tavır alınması konusunda yapılan çağrıların neticesinde 
alınan yaptırım kararlarını şimdilik yükselen basıncı azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirmek 
mümkündür. AB’nin yaptırım kararlarının ABD tarafından desteklendiği bilinen bir gerçektir. ABD yönetimleri 
sürekli AB ile birlikte Çin’e karşı bir blok oluşturmanın gayreti içerisindeydi. Bu zulüm karşısında yaptırım 
kararı alması, yürüttüğü Çin politikasının bir parçasıdır. Bu politikanın ise, insani gerekçelerden ziyade kendi 
çıkarlarına hizmet ettiğini bilinen bir gerçektir. Batı’nın samimiyeti göreceli adımları Çin’e karşı ciddi politik 
baskı oluşturmakta ve üç yıldır da ekonomik açıdan baskılamalara neden olmaktadır. AB’nin Çin’e yaptırım 
kararlarından hemen sonra Pekin, cephe ve etki alanını genişletmek için dikkate değer adımlar atmıştır. 
ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya ve Çin’e karşı yaptırım yöntemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda 
Rusya ile ortak anlayışa sahip olan Çin’in bu yaptırımlar sonrasında ABD, İngiltere ve AB’nin ciddi yaptırımlar 
uyguladığı İran ile 25 yıl geçerliliğini koruyan tarihi bir anlaşmaya imza atmasını misilleme olarak 
değerlendirmemiz yanlış olmayacaktır. Tüm bu gelişmeler, ABD ve AB’nin yaptırımları ve baskıları karşısında 
Çin ve Rusya’nın gelecekte daha fazla yakınlaşacağının sinyallerini veriyor.  
 
Son olarak ifade etmeliyim ki, Çin radikallik maskesinin ardına saklanarak asimile politikalarına devam 
etmekte ve alınan yaptırım kararları zulmün sona ermesini sağlamamaktadır. Çin’in sahip olduğu ekonomik 
hacim, yüksek imalat gücü, güçlü yatırım hamleleri ve dünyaya en fazla turist gönderen ülke olması gibi 
sebeplerle AB ülkeleri, İngiltere ve ABD gibi devletler ekonomik gerekçeler yüzünden Çin’e karşı sembolik 
yaptırım kararları almaktadır.  Atılan tüm bu adımlar Çin’in zulmünü engellememektedir. Birçok ülke 
tarafından Doğu Türkistan meselesi  ‘soykırım’  olarak adlandırılsa da bu ifadenin siyasi açıdan kullanılması, 
yalnızca bu ifadeyi kullanan devletlerin dış politikalarının gerekçelendirilmesi açısından siyasi bir anlam 
taşımaktadır. Soykırım suçunun uluslararası hukuk açısından gündeme gelebilmesi için Uygur Türklerine 
uygulanan şiddetin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ivedilikle taşınması ve yargılama sonucu hukuki 
yaptırımlar getirilmesi gerekmektedir. 
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