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Çin, Doğu Türkistan’daki Türkler üze-
rindeki etnik soykırım ve modern köle 
oluşturma politikası kapsamında, Uygur 
Türklerini Çin’in iç kesimlerine zorunlu 
çalıştırmak üzere sürgün etmeye devam 
ediyor.
Çin haber kaynaklarına konu olan sür-
günle ilgili, Çin komünist Partisine bağlı 
işletmelere ihale edilen gençlerin, Doğu 
Türkistan’ın Hotan-Guma ilçesinden ve 
Gulca-Korgas ilçesinden Çin’in belirli bir 
bölgesindeki fabrikaya zorunlu çalışma-
ya götürüldüğü anlaşılıyor. 
Çin medyasına göre, 24 Mart 2022 tari-
hinde Guma ilçesinden K6715 sayılı özel 
trenle ve polis ekiplerinin gözetiminde 
Çin’e transferleri sağlanan Uygur gencin 
736 kişi olduğu, diğer ilçelerden kaç kişi 
var bilinmezken, hepsinin güya gönüllü 
olarak çalışmaya gideceği ifade ediliyor. 
Fakat Uygur Türklerinin yüz ifadeleri ve 
konuşma seslerinden bunun rızası dışın-
da gerçekleşmekte olduğu okunabiliyor.

       7.5 MİLYON İNSAN KÖLE-
LEŞTİRİLMEK İSTENİYOR
Gözlemcilere göre, sadece bir il-
çeden bu denli çok sayıda insanın 
zorunlu çalıştırmaya tabi tutul-
ması soykırımın apaçık göster-
gesi olduğunu, böyle daha hangi 
ilçelerden kaç gencin köle işçisi 
olarak Çin’e sürgün edildiği ko-
nusunda net bir bilgi olmadığı, 
ancak Çin’in 14. Beş Yıllık Planı 
çerçevesinde 7.5 milyon insanın 
toplama kampına alınarak sözde 
“Mesleki Beceri Talimi” alacağı 
ve hükümet, kamp, işletme işbirli-
ğinde bölgede “Yoksulluktan Kur-
tarma” yalanının güçlendirilece-
ği konusunda planları olduğunu 
kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki işgalci Çin yöne-
timi, iki Uygur yetkili de dahil olmak 
üzere “Merkezin Sekiz Yönetmeliğinin 
Ruhunu İhlal Etmek” bahanesiyle altı 
Komünist Parti idarecisini soruşturma-
ya aldığını açıkladı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 
29 Nisan 2022 tarihli haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Di-
siplin Kurulu ve Denetim Komitesi’nin 
geçtiğimiz günlerde duyurduğu altı 
dosyadan ikisi Uygur yetkilileri içerdi-
ği ve Çin tarafından çeşitli bahaneler-
le cezalandırılan Uygur yetkililerden 
biri Xinjiang Yüksek Mahkeme Başkanı, 
kukla yetkili Enver Hizim olduğu bildi-
rildi.
Habere göre, Enver Hizim 2013’ten 
2021’e kadar 69.000 Yuan değerinde 
hediye ve rüşvet aldığıyla ilgili hakkın-
da soruşturma başlatıldığı, ayrıca parti 
içi ciddi disiplin ihlalleri yaptığı iddia e-

dilirken, henüz soruşturmanın detayları 
bilinmiyor. Enver Hezim, Şubat 2022’de 
Çin Komünist Partisi’nden ihraç edildiği 
ve ceza davası soruşturma ve kovuştur-
ma için savcılığa sevk edildiği öne sürü-
lüyor.
Bilgilere göre, soruşturmaya alınan 
diğer bir kukla yetkili, Yengisar İlçesi 
Parti Komitesi Eski Sekreter Yardımcı-
sı, Hükümet Eski Valisi Mihrigül Omer, 
2013’ten 2020’ye kadar komutası al-
tındaki ve de diğer kişiler tarafından, 
toplam 146.000 Yuan değerinde hedi-
ye ve rüşvet aldığı, ilçe karakolu po-
lis aracını kişisel amaçlarla kullandığı 
ve iki akrabasına lüks düğün törenleri 
düzenlediği, ayrıca toplumsal düze-
ni bozmakla suçlandığı ifade ediliyor. 
Mihrigül Omar’ın Mayıs 2021’de Çin 
Komünist Partisi’nden ihraç edilerek, 
görevden atıldığı belirtilirken ceza da-
vaları, inceleme ve kovuşturma için 
savcılara sevk edildiği aktarıldı.
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               AMAÇ, MİLLİ KADROYU YOK ETMEK
Aslında Çin geneline baktığımızda, rejim yönetimi içerisinde 
rüşvet ve kamu mallarının şahsi amaçla kullanması gibi yolsuz-
lukların dünyada eşi benzeri görülmemiş düzeyde yaygın oldu-
ğu biliniyor. Uygur yetkililere karşı suçlamada bahsedilen para 
miktarı Çin Komünist Parti içerisindeki yolsuzluğa kıyasla yok 
hükmünde. Bu durum, Çin rejiminin nişan aldığı milli kadroyu 
yok etmek için yolsuzluğu bir bahane olarak kullandığını gözler 
önüne seriyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı Çinlileştirmek ve Doğu Tür-
kistan halkını tamamen yok etmek için çeşitli suçlamalarla her 
taraftan Uygurları kıskaç altına aldığını, bir yandan Komünist 
Parti için çalışan Uygur yetkilileri “İki Yüzlülük” ve “Rüşvet” 
bahanesiyle cezalandırırken, diğer yandan Doğu Türkistan’da-
ki Komünist Parti üyelerine gözdağı verdiğini ve sadık olmaya 
zorladığını yorumladı.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Parti Ko-
mitesi Sekreteri Ma Xingrui, 29 Nisan’da dü-
zenlenen “Risk Önleme ve Yok Etme” çalışma 
konferansında Doğu Türkistan’da yürüttüğü 
devlet terörü siyasetinin güçlendirileceğine 
işaret ederek sözde “Terörle Mücadele” poli-
tikasını sıkılaştırma gereğini vurguladı.
Çin’in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Ma Xingrui 29 Nisan’da Doğu Tür-
kistan’da düzenlenen “Risk Önleme ve Yok 
Etme” çalışmaları konulu bir toplantıya baş-
kanlık ederek, Doğu Türkistan’daki durumun 
daha da ağırlaşacağını, sözde “Terörle Mü-
cadele” politikasının gerçek anlamda sağ-
lanması ve istikrarın kalıcı olarak korunması 
için sözde “Terörle Mücadelenin” önündeki 
her türlü engelin kaldırılması, muhasaranın 
baştan sona daraltılması gerektiğini, aksine 
dönmesine asla izin verilmemesi gerektiği-
ne dikkat çeken söylemler sarf etti.
Ma Xingrui ayrıca, sözde barış ve istikrarı 
korumak, merkezin buyruklarını icra etmeye 
odaklanmak ve salgının önlenmesi, kontro-
lü konusunda kararlılıkla mücadele ederek, 
Çin’in “Sıfır Kovid” politikasında salgına karşı 

mücadelede kazanmanın şart olduğunu be-
lirtirken, salgın önlemleri bahanesiyle Doğu 
Türkistan’daki baskıcı eylemlerine devam 
edeceği sinyali verdi.

ÇİN, BM GÖZLEM HEYETİNİ ENGELLEMEK 
İSTİYOR
Çin, 1949 işgalinden bu yana çeşitli bahane-
lerle Doğu Türkistan halkına yönelik baskı 
ve çeşitli terör politikaları izleyerek, sayısız 
Doğu Türkistanlıyı keyfi tutuklamış, bilhassa 
2017 yılından itibaren çeşitli uluslararası bas-
kı ve yaptırımlara rağmen daha vahşi yollara 
başvurarak, sözde “Aşırıcılık ve Terörle Müca-
dele” bahanesiyle Uygurları hedef alan siste-
matik soykırım suçu işliyor.
Gözlemciler, yaptıklarından dolayı Çin’in 
küresel toplum tarafından şiddetle tepki 
görmesine rağmen, hala zulmü inkâr etme-
ye çalıştığını ve bir yandan suçlarını çeşit-
li bahanelerle meşrulaştırmaya çalışırken, 
aynı zamanda hiçbir şey yapmıyormuş-
çasına sözde “Sıfır Kovid” politikası veya 
“Aşırıcılık ve Terörle Mücadele” bahanesiy-
le, Doğu Türkistan halkının normal yaşa-
mına müdahale ederek, yeri doldurulamaz 
zararlar verdiğini kaydetti.
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Çin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Doğu 
Türkistan halkının barışçıl ve mutlu bir 
Ramazan Bayramı kutladığını iddia ede-
rek, uluslararası toplumun gözünü boya-
maya çalıştı.
Çin rejimi, dünyanın geri kalanından 
farklı olarak bu yıl Ramazan Bayramı’nı 
kasten 3 Mayıs’a erteledi. Ramazan Bay-
ramı’nı fırsat bilen Çin rejimi propagan-
dalar yapmaya başladı.
Çin kaynaklı sosyal medyada dolaşan 
bir dizi video, bir grup Uygur’un 6 yıl-
dır ibadete kapalı, sadece iç turizme 
açık bırakılan Kaşgar-Heytgah Camii 
önünde geleneksel Semah gösterisi 
yaptığını kaydediyor. 
Video kaydından Bayram Namazı kı-
lınıp kılınmadığı anlaşılmazken, bu 
Çin’in uzun yıllardır uyguladığı bir 
taktik olduğu ve dünyaca ünlü Heyt-
gah Meydanı’nı dans platformu olarak 
kullanıp soykırım suçunu, özellikle dini 
baskı politikasını saklamaya, gözlerden 
ıraklaştırmaya çalıştığı bilinen gerçek. 

GEÇMİŞTE KULLANILAN YÖNTEMLE 
AYNI
Hatıralarımızı tazeleyecek olursak geçen 
yıl Ramazan Bayramı’nda da aynı numa-
rayı kullanan Çin rejimi, o sırada aynı gö-
rüntüler yayınlanmış, Uygurları Ramazan 
Bayramı arifesinde bir caminin önünde 
toplayıp, Sama oynattığı ortaya çıkmıştı. 
Bu durum yakınlardaki yabancı gazeteci-
ler tarafından insanların Meydana doğru 
yürümesi üzerine nereye gittiklerini sor-
ması ve ne olduğunu bilmediklerini, üst-
lerinin meydana toplanma talimatı verdi-
ğini söylemesiyle kurmaca olduğu ortaya 
çıkmıştı.
Gözlemciler, Çin rejiminin Bayram kut-
lama tiyatrosunu Doğu Türkistan’daki 
soykırımı örtbas etmek ve BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği’nin Doğu 
Türkistan’a yapacağı ziyareti olumlu 
yöne çekmek için kurguladığını, oysa 
6 yıldır Doğu Türkistan diasporası 
akrabalarıyla görüşememekten şika-
yetçi olduğunu kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki kukla yetkili Erkin Tuniyaz, Urumçi’deki sözde “İslam Ce-
miyeti'ni” ziyaret ederek, İslam'ın Çinlileştirilmesine bağlı kalınması vurgusu 
yaptı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 30 Nisan haberine göre, Ramazan 
Bayramı arifesinde Doğu Türkistan’daki Xinjiang Başkanı Komünist Parti 
kuklası Erkin Tuniyaz, sözde “Xinjiang İslam Cemiyeti” ve Urumçi’deki Nogai 
Camii’ni ziyaret ederek, Komünist imamlara merkezi yönetimin “İslam’ın Çin-
lileştirilmesi” politikasına bağlı kalınması gerekliliğini tekrarladı.
Habere göre, kukla yetkili Erkin Tuniyaz, Doğu Türkistan’daki baskıcı politika-
nın devam edeceğini de ima ederek, parti hükümetin yeni dönemde Xinjiang’ı 
yönetmeye yönelik önlemleri tam olarak yerine getirmede, İslam’ın Çinlileşti-
rilmesine bağlı kalınması ve İslam’ı Sosyalist topluma daha iyi uyum sağlar 
hale getirmek için aktif rol oynaması gereken öncülerin imamlar olduğunu 
belirtiyor.
Kukla yetkililerden Zumrat Obul, Abdurakib Tomurniyaz başta çok sayıda Ko-
münist yetkililerin katıldığı ziyarette Tuniyaz, sözde din adamlarına “Sosyalist 
temel değerlere bağlı kalıp, Çin ulusunun bir bütün olarak ortak bilincini güç-
lendirmek, sızmaya en şiddetli biçimde karşılık vermek, aşırıcılığı temelden 
kurutmak” gibi radikal devlet terörü siyaseti kapsamında Uygurlar üzerinde 
yürütülen sistematik soykırım politikasını teyit etti.
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AMAÇ, DOĞU TÜRKİSTAN’I İSLAMSIZLAŞTIRMAK
Son yıllarda Çin rejimi, “İslam’ı Çinlileştirmek” için sistematik asimilas-
yonun yanı sıra, Doğu Türkistan’da açıkça soykırım suçu işliyor. Başta 
“Dine, İnanca Yönelik Baskı, Kısıtlamalar”, “Toplama Kampı” ve “Köle 
İşçi Çalıştırma” politikasını meşrulaştırmaya çalışıyor.
Rejim, Aralık 2017’de İslam hakkında yeni bir yasa çıkararak, onaylan-
mış bir versiyonunu Çin eyaletlerindeki Huy Müslüman toplumlarına 
tebliğ etti. Yasada, Çin’in “13. Beş Yıllık Plan” kapsamında 2018’den 
2022’ye kadar beş yıl içinde sözde “Dinin Çinlileştirilmesi” ve “Aşırıcı-
lığın Yok Edilmesi” hedefleniyor.
2017’den beri hissedilen büyük çaplı tutuklamada Çin rejimi, “İslam'ı 
Çinlileştirme Planını” yürürlüğe koyarak, geçen beş yıl içinde on bin-
lerce camiyi yıktı veya tahrip etti. Muhammed Salih Damolla gibi çok 
sayıda öne çıkan din adamları, önemli şahsiyetleri, hacı-hocaları keyfi 
tutuklayarak hapse attı.

GÜÇ KARŞISINDA ÜLKELER SUSUYOR
Çin, Doğu Türkistan’daki soykırımı, İslam ve Müslüman karşıtı zulüm 
politikaları nedeniyle uluslararası toplum tarafından geniş çapta eleşti-
riliyor ve yaptırımlara maruz kalmasına rağmen, suçlarını inkâr ederek, 
ülkeler üzerindeki ekonomik ve teknolojik hegemonyasını kullanarak, 
insanlık dışı suçlarını gizlemeye çalışıyor.
Gözlemcilere göre, Ramazan Bayramı arifesinde Uygur görünümlü Çinli 
yetkililerin Çin propaganda aracı olmaktan başka vasfı olmayan “İslam 
Cemiyeti” ve Komünist imamları ziyaret ederek, “İslam'ın Çinlileştiril-
mesi” ile ilgili vaz vermesi, Doğu Türkistan’daki sorunun nedenli büyük 
olduğunu gözler önüne seriyor.


