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                         Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2012’de 
Türkiye Başbakanı döneminde Doğu Türkistan’a tarihi bir ziyaret ger-
çekleştirmişti. Urumçi’de Çin’in katı kontrol ve sıkı yönetimine rağmen 
Uygurlar tarafından coşkuyla ve sevinçle sıcak karşılanmıştı. Ancak dö-
nemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan, ona çiçek su-
nan, yiyecek ve içecek ikram eden kim varsa hepsi hapse atıldı.
Bilgilere göre, İstanbul’da yaşayan Türk vatandaşı Abdüllatif Kuçar’ın 
eşi Meryem Emet hanımefendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğu 
gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve şu an Sanci Kadınlar 
Hapishanesinde tutuklu olduğu öğrenildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 yıl aradan son-
ra Türkiye’den Çin’e yapılacak resmi ziyareti, Urumçi’den başlanması 
uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmişti.
Dönemin başbakanı Erdoğan o sırada Urumçi “Dong Kövrük” (Tepe 
Köprü) semtindeki “Büyük Bazar” çarşısını ziyaret etmişti, pazardaki 
birçok Uygur esnaf tarafından kuşatılan Erdoğan’a halktan büyük ilgi 
ve saygı gösterisi yapılmış, sıcak bir sohbet ortamı oluşmuştu.
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İKİ KARDEŞE İKİ FARKLI ÇİNLİLEŞTİR-
ME MERKEZİ
Meryem Emet, o dönemde Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ile görüşme ve sohbet etme 
fırsatına erişen sayılı Uygurlardan bi-
riydi. Ancak kocası Türk vatandaşı olan 
ve Urumçi’de “Yenan Yolu” üzerinde ya-
şayan iki çocuk annesi Meryem Emet, 
2017’de Doğu Türkistan’da başlayan bü-
yük ölçekli keyfi tutuklamalar sırasında 
tutuklandığı ve Kuçar şehrinde bulunan 
bir toplama kampına kapatıldığı ortaya 
çıktı.
Eşi içeri alınmadan önce çeşitli bahane-
lerle sınır dışı edildiğini söyleyen Koca 
Abdüllatif Kuçar, Meryem Emet Hanım 
tutuklanmasından bir yıl sonra, 3 ve 5 
yaşındaki iki çocuğunun bakıcısız çocuk 
belirlenip Urumçi’deki iki ayrı sözde “Ye-
timhane” aslında Çinlileştirme merkezle-
rine götürüldüğünü belirtti.

“SANKİ BİZİ TANIMIYORDU!”
Radio Free Asia RFA’ya konuşan Ab-
düllatif Kuçar, bu olaylardan sonra 
ağır kanser hastası olduğunu ha-
len tedavisinin sürdüğünü belirterek 
aralık 2019’da dışişleri bakanlığının 
müdahalesiyle Doğu Türkistan’daki 
çocuklarını sözde yetimhanelerden 
Türkiye'ye getirdiğini, ancak Çin va-
tandaşı olan Meryem Emet hanımın 
ise Çin rejimi tarafından “Ülke Dışı 
Evlilik Yaptığı ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan İle Görüştüğü” gerekçesiyle 20 
yıl hapse mahkum edildiğini, bin bir 
çeşit engeller sonrası eşini görme izni 
verildiğinde ise iki yıldır görüşmediği 
çocuklarını ve 3-4 yıldır görüşmediği 
kocasını hiç tanımıyormuş gibi dav-
randığını aktardı.
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Doğu Türkistan’daki işgalci yönetimin başın-
daki isim, Çin Virüsü Kovid-19’un Çin’de ye-
niden ortaya çıkmasıyla “Omicron” varyanta 
dönüştüğü ve her an bölge genelinde acil 
önlem başlatabileceği uyarısında bulunarak, 
virüse karşı önlemler kapsamında Doğu Tür-
kistan halkı üzerindeki kontrolü sıkılaştıraca-
ğının sinyalini verdi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 16 
Mart tarihli haberine göre, Doğu Türkis-
tan’daki sözde Xinjiang Parti Komitesi Sekre-
teri Yoldaş Ma Xingrui ve Kukla Yetkilisi Yoldaş 
Erkin Tuniyaz, Doğu Türkistan’daki “Xinjiang 
Salgın Önleme ve Kontrol Merkezini” ziyaret 
ettiği ve bir toplantı tertip edildiği bildirildi.
Bilgilere göre, toplantıda konuşan Komü-
nist Sekreter Ma Xingrui, sözde ideolojik 
farkındalığın artırılması, yalanıyla salgın 
önleme çalışmaları kapsamında kontrol-
lerin sıkılaştırılması gerektiğini bütün 
kuvvetlerin buna odaklanması, salgının 
önlenmesi ve kontrolüne yönelik çeşitli 
çalışmaların şimdiden uygulanmasının, 
sıkı bir şekilde uygulamaların sürdürül-
mesi ve ağ kopukluğuna çözüm, sosyal 
iletişimin sürdürülmesi gerektiğine de-
ğindiği öne sürüldü.

SALGIN BAHANESİYLE KONTROLÜ SIKI-
LAŞTIRMIŞ
Komünist yetkilinin konuşmalarına göre, 
Doğu Türkistan’da “Salgını Kontrol” ba-
hanesiyle halk üzerinde baskı olduğunu 
ve Uygurların bölgede bir şekilde kontrol 
altına alındığı görülebiliyor.
Gözlemciler, virüsün Çin illerinde yayılması 
bahane edilerek Doğu Türkistan’da salgın 
almasa da kontrolü sıkılaştırdığını “Salgın 
Karşıtı Önlemler” bahanesiyle halka ne ol-
duğu bilinmeyen bazı sıvıları içmeye zorla-
dığı ve insanları on günlerce aç susuz kendi 
hallerine evlerine kapattığı, çeşitli insanlık 
dışı tedbirlerin alındığını dile getirdi.
Ayrıca Çinli yetkililerin salgın bahanesiyle, 
uzun zamandan beri uygulanan sistematik 
soykırım ve sonucunda 4-5 yıldır kayıp olan 
milyonlarca insanın, Doğu Türkistan’da yaşa-
nan nüfus erimesinin sorumlulukları ile kar-
şılaşmak istemediğini, Uluslararası toplumda 
sert tepki görmekte olan ve soykırım yap-
makla suçlanan Çin hükümeti ise utanmadan, 
sıkılmadan karşı karalama ve aklamaya yöne-
lik çalışmalarını hızlandırdığını, buna büyük 
bütçeler harcadığını öne sürdü.
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BM İnsan Hakları Komitesi ve uluslararası kuru-
luşların raporlarına göre, 2 buçuk milyon, gayri 
resmi verilere göre ise 8 milyondan fazla Uygur 
Türkünün 2016’dan beri dönüşümlü olarak top-
lama kamplarında tutulduğu Doğu Türkistan’da, 
Çin rejiminin sistematik soykırım, baskı uygula-
maları halkı canından bezdirmiştir. Yaşadığı zul-
me isyan eden Müslüman Uygurlar arasında son 
zamanlarda intihar girişimlerinin arttığı gözlem-
lendi.

Kamp tanığı Zumret Davut hanımın kişi-
sel sosyal medya hesabından paylaştığı 
Çin haber bülteninde, 17 Mart öğle saat-
lerinde Korla’da bir Uygur kadının ağa-
cın ucuna tırmanarak, intihar etme te-
şebbüsüne kalktığı ve çevre sakinlerinin 
girişimleriyle kurtarıldığı ileri sürülüyor.
Çin kaynaklı sosyal medya platformları-
na yansıyan bir diğer görüntü kaydında 
ise, 19 Mart gündüz saatlerinde malum 
bir şehirde yaşayan bir Uygur gencin in-
tihar etmek için bir sitenin çatısına çıktı-
ğı ve intihar etmeye çalışırken polis ekip-
lerinin müdahalesiyle engellendiği öne 
sürülüyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
Çin hükumetinin sistematik baskı ve asi-
milasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve si-
yasal anlamda “Soykırım” uygulamaları, 
her geçen gün dünya kamuoyunun daha 
çok gündemine geliyor.
Çin hükumeti, dünya kamuoyundan 
toplama kampındaki Uygur Türklerinin 
gerçek durumuna dair tüm verileri giz-
li tutmaya çalışırken, aynı zamanda da 
bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını 
sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı, 
etkisi altındaki insanları zoraki ifadeler 
vermeye mecbur ederek yalanlamaya 
çalışıyor.
Oysa etnik, kültürel ayrımcılığa ve in-
san hakları ihlallerine, dahası soykırıma 
maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş 
gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılı-
yor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken, 
Doğu Türkistan’da dine ait her şey ya-
saklanmış, halk birçok yönden topyekûn 
imha ve milletçe yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya.
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Uluslararası toplum tarafından güçlü eleş-
tiriler alan Çin, BM’nin Cenevre’de gerçek-
leşen İnsan Hakları Konseyi’nin 49. Otu-
rumunda da Uygur Müslümanlara yönelik 
köle işçi çalıştırma ve sistematik soykırım 
uygulamaları nedeniyle güçlü tepkilerle 
karşı karşıya kaldı.
Her zaman suçlamaları reddeden ve zulmü 
yalanlayan rejim hükümeti, Uluslararası 
arenada yalnız kalmak üzere olduğunu 
anlayınca ise bu sefer, Doğu Türkistan’la 
ilgili Çin propagandası yapmak için çeşitli 
şekillerde sözde alimleri satın alarak, on-
ları sübvanse ederek uluslararası toplumu 
kandırmaya çalıştığı dikkatlerden kaçma-
dı.
Çin’in kendi propaganda ajansı Tanrı-
dağ Ağı’nın 15 Şubat’ta bildirdiğine göre, 
Doğu Türkistan’da “İnsan Kaynakları ve 
Sosyal Güvenlik” konulu bir konferans 
düzenlenerek, Komünist Parti üyesi kukla 
yöneticilerin geçen yılki çalışmalarını ra-
porladığı ve bu yıl için planlarını sunduğu, 
plana göre Çin rejimi, 2022’de Doğu Tür-

kistan’da 2,75 milyon kişiyi sözde “Kırsal 
İş Göçü” bahanesiyle Çin eyaletlerine sür-
gün edeceği öne sürülüyor.
Çin’in suç planları kapsamında sözde 
“Fazla İş Gücü”, “Yerel İstihdam”, “Düzen-
li İşe Yerleştirme” ve “Şehir Dışı İstihdam” 
adı altında Doğu Türkistan halkını köle iş-
çiliğe mecbur ettiği anlaşılıyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOY-
KIRIMI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR
Çin basınına göre, 16 Mart’ta Urum-
çi’de ve Cenevre’de eş zamanlı ola-
rak BM İnsan Hakları Konseyi 49. 
Oturumuna video konferans yönte-
miyle katılan sözde sorumlu Çin İn-
san Hakları Araştırma Derneği Baş-
kanı, “Xinjiang’da İnsan Haklarının 
Gelişimi ve Tüm Uluslardan Birey-
lerin Ortak Refah İçerisinde Mutlu 
Yaşamı” adlı sözde bir toplantı dü-
zenledi.
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Rusya, Pakistan ve Küba’dan birçok işe alınan uzman ve akademisyen toplantıda 
canlı veya çevrimiçi olarak konuştu. “Xinjiang'da toplumun istikrarlı olduğunu, 
ekonomik kalkınmanın ve insan haklarının sürekli geliştiğini” söyleyerek, Doğu 
Türkistan’daki halkın köle olarak çalıştırılmasını meşrulaştırmak için Çin propa-
gandası yaptı.
Toplantıya Çin’in Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jiang Duan’da ka-
tıldı. Ayrıca Çin’deki Xinan Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi İnsan Hakları 
Enstitüsü Müdürü Zhang Yonghe ve Qinghua Üniversitesi’nde Araştırmacı olan 
Ming Zhu gibi sözde aydınlar Komünist ağzıyla, “Xinjiang’da zorunlu çalıştırma 
hiç var olmamıştır. Komünist Parti himayesinde Xinjiang’ın tarım ve kırsal alanla-
rındaki birçok fazla işi gücü devletin sağladığı güvenceyle tamamen gönüllü ola-
rak, “Şehir Dışı İstihdam” ve “Düzenli İşe Yerleştirme” siyasetine destek veriyor.” 
yalanıyla Çin’i savunmaya, Çin Komünist Patiyi (ÇKP) aklamaya çalıştı.
Son olarak, Urumçi’deki Xinjiang Üniversitesi Hukuk Fakültesi Müdür Yardımcısı 
Kukla Yetkili Erkin Samsak, son yıllarda Xinjiang’ın “Düzenli İşe Yerleştirme” ve 
“Yerel İstihdam”ın inşasında istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini ve tüm milletler-
den işçilerin büyük ölçüde kendi kendini geliştirme özgürlüğü olduğunu söyleye-
rek, köle işçiliği normalleştirmeye yönelik gerçek dışı yalan söyledi.
İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Türkistan halkını sistematik bir şekilde keyfi tu-
tuklamayla toplama kamplarına veya hapishanelere hapsetmenin yanı sıra, sözde 
“Fazla İş Gücü” yalanıyla Uygurları Çin illerine köle işçi olarak göndermeye de-
vam ediyor.
Ancak Çinli Komünistler uluslararası toplumun suçlamalarını sürekli olarak yalan-
larken, yoğun bilgi ablukasına rağmen sızan bazı bilgiler Çin’in sistematik soykı-
rım uygulamalarını doğruluyor.
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Çin, 2016 yılında Doğu Türkistan’ın fark-
lı vilayet ve çevre şehirlerinden merkezi 
Urumçi’ye yerleşen Uygurları çeşitli baha-
nelerle tutuklamaya başlamıştı. Bu arada 
Çin rejimi anakaradan Çinlileri Urumçi’ye 
getirme çabalarını arttırdı. Yankın tarihte 
Doğu Türkistan’daki Xinjiang hükümeti 
Urumçi’ye nüfus kaydı yaptırma işlemle-
rinin kolaylaştırılması yönünde bildirge 
yayımladı.
Çin yayını Baijiahao Ağı’nın 22 Mart bil-
dirdiğine göre, rejim yönetimi, “Nüfusu 
Yeniden Yerleştirme Politikası Hizmet Yö-
netmeliği” gereğince çalışmalarını iyileş-
tirmek için 20 Mart’ta bir deneme süreci 
başlatacağını duyurdu.
Duyuruda, Urumçi’deki üniversite öğren-
cileri, profesyonel meslek sahipleri, genç 
girişimciler, ordudan emekli olanlar ve ya-
kınları, akrabaları ve her sahadan Urum-
çi’ye yerleşmek isteyenlerin, nüfus kayıt 
işlemlerinde kolaylıklar sağlayan politika-
dan yararlanabileceği belirtiliyor.

UYGURLAR İÇİN GEÇERLİLİĞİ YOKTUR!
Konuyla ilgili Çin medyasına röportaj ve-

ren Urumçi Kamu Güvenliği Bürosu Nüfus 
Yönetimi Daimî İkamet Yönetim Ekibi Baş-
kanı Yongtao Pekin’in nüfus yönetim po-
litikasını anlatarak, “Nüfusu yeniden yer-
leştirme artık çok basit. Birçok yolu var.” 
ifadesini kullanarak, Uygur Türklerinin 
tutuklanarak temizlendiği Urumçi şehrine 
Çinlileri yerleştirme planını teyit etti.
Gözlemciler, Çin’in nüfus yerleştirmey-
le ilgili siyaseti yüzünden yıllardır Uy-
gurların bir yerden diğer bölgeye nüfus 
transfer etmesi engellendiği, özelliklede 
Urumçi’de baskıcı uygulamalarla kont-
rol edildiğini, 2016’dan beri çok sayıda 
Uygur iş adamı, zanaatkârlar, tüccarların 
çeşitli bahanelerle öz yurtlarına kovuldu-
ğu ve çoğunun da toplama kamplarına 
kapatılmasından sonra boşalan yerlere 
Çinlileri doldurmak için siyasetler ge-
liştirdiğini vurgulayarak, bu seferki uy-
gulamanın Çinliler için teşvik olduğunu, 
böylece bölge biyografisini değiştirme 
planının meşrulaştırıldığını, gerçekteyse 
kolaylık sağlayan sözde politikaların Uy-
gurlar için geçerliliği olmadığını değer-
lendirdi.
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Çin’in toplama kampları ve zorunlu ça-
lıştırma politikaları Doğu Türkistan’da-
ki aileleri paramparça ederken, çok sa-
yıda insanı da ucuz iş gücü olarak köle 
gibi çalışmaya mecbur ediyor. Son dö-
nemlerde Çin kaynaklı sosyal medya 
platformlarına yansıyan lise yaşların-
daki Uygur erkek, kızlarının okullarda 
ilim tahsil etmesi gerekirken ucuz iş 
gücü olarak çalıştırılması dikkatlerden 
kaçmadı.
Kamp tanığı Zumret Davut ha-
nımın kişisel sosyal medya he-
sabından paylaştığı video gö-
rüntülerinde, 1 Şubat 2022’de 
Doğu Türkistan’dan Vuhan’daki 
bir fabrikaya 17-21 yaş arası 100 
erkek ve kızları zorunlu çalıştırıl-
mak üzere getirildiğini gösterili-
yor.

APAÇIK KÖLE TİCARETİ YAPIYOR
Bir başka görüntüde de videoyu 
kaydeden Çinlinin “Şirketimde ka-
yıtlı çok sayıda Xinjiang’lı öğrenci 
var. Uysal, her türlü işe eli yatkın, 
güvenli ve istikrarlı çalışma alış-
kanlığı var! İşe almak isteyen işve-
renler, iletişime geçebilir. (Numara 
veriliyor)” şeklinde dünyanın gözü 
önünde köle ticareti yaptığı kayde-
diliyor.
Çin Komünist Partisi son beş yıldır Doğu 
Türkistan halkının toplama kampların-
da ve cezaevlerinde hapsedilme, zorunlu 
kürtaj ve kısırlık gibi suçlarla nüfusunu 
azaltmaya çalışıyorken, bir yandan da 
Doğu Türkistan halkını zorunlu çalıştır-
mak için Çin’e sürgün etmeye devam edi-
yor. Diğer yandan Çinli yerleşimcileri çe-
şitli teşvik ve prestijli hayat koşulları vat 
ederek, bölgede kök salmaları için propa-
ganda çalışmalarını yoğunlaştırıyor.
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Doğu Türkistan’ı işgal eden ve 73 yıldır sistematik soykırım uygu-
layan Çin, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yla aynı safta yer alıyor.


