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BELGELENDİ! HOTEN’DEN 3 MİLYONA
YAKIN UYGUR ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Partisi 
sözde Xinjiang Hükümetinin 10. Kongresi 
21 Ekim’de Urumçi’de başladı.
Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre, toplantıda Doğu Türkistan’ın çeşit-
li il ve şehirlerinden gelip sözde “14. Beş 
Yıllık Plan”ı raporlayan kukla yetkililerin 
“İşçi Transferi” adı altında başka bölgele-
re sürgün edilen, zorla çalıştırılan Uygur-
ların sayısının 2,75 milyonu geçtiğini ifa-
de eden belirtiler Çin’in köle işçi siyasetini 
açık etti.
Toplantıda ayrıca, Hotan İl İnsan Kaynak-
ları ve Sosyal Güvenlik Bürosu Parti Gru-
bu Sekreter Yardımcısı kukla yetkili Gülni-
sahan Emin’in, son beş yıldaki çalışmaları 
hakkında bir rapor sunumu gerçekleştirdi.
Gülnisahan Emin’in verdiği rapora 
göre, beş yıl içinde ilçe ve köylerden 
14.333 milyon insan sözde “İŞÇİ 
TRANSFERİ” adı altında Hotan vi-
layetinden başka bölgelere sürgün 
edildiği, “İstihdam” bahanesiyle 
2.348.600 kişinin Çin’deki fabrika-
larda zorla çalıştırıldığı, son beş yıl-
da 13 milyondan fazla insanın çeşitli 
isimler altında çalışma kamplarına 
yerleştirildiği öğrenildi.

Kukla yetkilinin verdiği raporda ayrıca, 
Doğu Türkistan’ın Hotan şehrinde son 
beş yılda birçok büyük işletme ve sana-
yi şirketinin kurulduğu, bölgede şu anda 
525 tekstil, hazır giyim, elektronik-montaj 
alanında işletmeler bulunduğu, köylerde 
işletme bölgelerinin, ilçe ve kentlerde fab-
rika bölgelerinin ve hanelerde dördüncü 
nesil üretim tesisi yapısının oluşturulduğu, 
sözde yoksul istihdamı adına ev hanımla-
rının zorunlu çalışma oranının 2016’daki 
40.000 den aşarak, bu yıl bu rakamın 
170.800’e yükseldiği açıklandı.
Haberde, raporun sonunda Gülnisahan 
Emin önümüzdeki beş yıl içinde sözde “İs-
tihdam” adına dört grupta yıllık yer değiş-
tirme veya yerinde istihdam oranını artır-
maya çalışacağını vurguladığı bildirildi.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan halkı-
nın sözde “Çinlileştirilmesi” planını, Uy-
gurları hapishane ve kamplara kapatıp 
zulüm etmek, Çin’in iç kesimlerine sürgün 
etmek, yoğun nüfuslu bölgelerin dağıtıl-
ması, Uygur dilinin yasaklanması, Doğu 
Türkistan’ın kırsal kesimleri dahil Çin fab-
rikalarının kurulması, insanların zorla ça-
lıştırılması gibi politikalar ile gerçekleştir-
meye çalıştığını ve bu tür rezil planlarını 
sürekli devam ettirmeyi amaçladığını ileri 
sürdü.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

2

25 - 31 Ekim 2021

40-50 YAŞ UYGURLARA
TUTUKLAMA EMRİ ÇIKTI

Çin’in uluslararası toplum ve Doğu Türkistan diasporası toplama kampları ya da ceza 
kampları olarak belirlediği Çinli yetkililerin ise “Mesleki Eğitim Merkezi” okul olduğunu 
iddia ettiği toplama kampları politikalarını geniş çapta yürütmekte olduğu ve yaş aralı-
ğını da genişlettiği öğrenildi.

           Çin yayını Aksu Gazetesi’nde yer alan haberde, “İlçemiz çok çeşitli 
mesleki beceri eğitimi gerçekleştirdi ve işçiler istihdam konusunu kapsamlı 
bir şekilde geliştirdi. Eylül ayı sonuna kadar çeşitli alanlarda ek mesleki be-
ceri eğitimleri görmüş 73.800 kişi yetkililer tarafından belirlenen hedeflerin 
yüzde 141,92’sini tamamlamıştır” ifadelerine yer verildi.
Haberde yine, “Kırsal alanlarda 40 yaş üstü kadınlar, 50 yaş üstü erkeklerin 
odak noktası yapılan tarım sektöründe istikrarlı istihdam açısından mevcut 
durumu geçme hareketi başladı” denildi.

Uzmanlara göre, sözde “Mesleki Eğitim”in “40 Yaş Üstü Kadınlara ve 50 Yaş Üstü Erkek-
lere” odaklanmış olması dikkat çekiyor.
Doğu Türkistan’daki ÇKP yetkilileri, kampların “Mesleki Eğitim Merkezleri” olduğunu 
savunarak, ceza kampların varlığını sürekli olarak yalanladı. Çin hükümeti ayrıca Uy-
gurların zorla çalıştırıldığını reddetmesine rağmen, işçilerin “Mesleki Eğitim” sahipleri 
olduğunu da iddia ediyor.
Gözlemciler, Aksu vilayetinin “Mesleki Eğitiminin” “40 Yaş Üstü Kadınlar ve 50 Yaş Üstü 
Erkekler” üzerine odaklandığını, bölgedeki kampların genişletilmesi sözde “Eğitim” he-
deflerinin orta ve yaşlı nüfusa doğru yükseldiğini tahmin ediyor.
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SHOHRAT ZAKİR
YENİ VAZİFESİNE ATANDI

Çin Halk Ağı’na göre, Çin Ulusal Halk 
Kongresi Daimî Komitesi, yeni atanan 
eyalet parti komitelerinin eski sekreterle-
rinden sekiz kişinin listesini yayınladı.

          Yayınlanan listede Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinji-
ang hükümetinin eski başka-
nı Shohrat Zakir’inde yer al-
dığı ve onun 13. Ulusal Halk 
Kongresi Etnik İşler Komitesi 
Başkan Yardımcılığına atan-
dığı belirtiliyor.

Çinli yetkililer 30 Eylül’de Doğu Türkis-
tan’daki sözde Xinjiang hükümetinin 2015 
yılından bu yana başkanlığını yürüten 
Shohrat Zakir’in istifasının kabul edildi-
ğini, onun yerine sözde Xinjiang hükü-

metinin başkan yardımcısı olan Erkin Tu-
niyaz’ın geçici başkan olarak atandığını 
duyurmuştu.
Shohrat Zakir Doğu Türkistan’daki sözde 
Xinjiang hükümetinin başkanı olarak gö-
rev yaptığı zamanlarda, Çin hükümetinin 
Uygurlara yönelik baskıcı politikalarını 
şiddetle arttırmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 Uluslara-
rası din özgürlüğü raporunda, Uygurların 
dini durumlarının yıldan yıla kötüleştiğini, 
Çin hükümetinin Doğu Türkistan diaspo-
rasına göre sekiz milyon Uygur’u kamp-
lara hapsederek dini ve ulusal kimliklerini 
yok etmek, siyasi eğitim, fiziksel işkence, 
zihinsel istismar, cinsel taciz, zorla kısırlık, 
zorla çalıştırma ve uzun süreli hapsetme 
gibi politikaları kullandığını kanıtları ile 
ortaya koymuştu.
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ANKARA VE URUMÇİ’DE “BİZİM
XİNJİANG YAHŞİ YER” PROPAGANDASI

                  Çinli ve Türk temsilci-
ler, 22 Ekim video konferans 
yoluyla düzenlenen “Bizim 
Xinjiang Yahxi Yer” adlı top-
lantıda Doğu Türkistan’daki 
gerçek durumu gizleyen sah-
te ve aldatıcı bilgiler ile giz-
lenmiş durumu ele aldı.

Çin propaganda medyası CRL’ye göre, 
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Halk Mec-
lisi Daimî Komitesi Başkanı Şevket Emin, 
hiçbir gücün Xinjiang’daki etnik grupla-
rın güzel yaşama kavuşma sürecinin önü-
ne geçmeyeceğini kaydetti. Şevket Emin, 
“Xinjiang’da refah ve kalkınmaya zarar ge-
tirecek tüm girişimler sonunda başarısız 
olacaktır. Xinjiang’ın geleceği son derece 
parlaktır.” diye konuştu.
Çinli yetkililer toplantıda etkisi ve 
baskısı altındaki sivil halktan bazı ki-
şileri konuşma yaptırarak, Doğu Tür-
kistan’daki gelişmeler başlığı altında 
yalan ifade vermeye zorladı.

Kendisinin “Kaşgar Mesleki Eğitim Merke-
zi”nden mezun olduğunu anlatan Ezimet 
Ehed, şimdi Uygur ekmeği “Nan” Kültür 
ve Endüstri Bölgesi’nde çalıştığını ve mes-
leki eğitim merkezindeki kurs süreciyle 
ilgili konuşma yaparken: “Mesleki Eğitim 
Merkezi, beni dini aşırıcılıktan kurtardı 
ve mesleki beceri kazandırdı. Bu merkez-
ler çok güzel okullardır, orada gördüğüm 
eğitim sayesinde şimdi güzel bir yaşama 
kavuştum. Ben ve ailem okulumuza çok 
teşekkür ederiz” dedi.
Doğu Türkistan’daki Xinjiang Eğitim Bi-
limleri Üniversitesi Kimya ve Kimya Mü-
hendisliği Fakültesi’nden Doç. Dr. Nurzat 
Hebibul, Turfan’da doğmuş küçük bir ço-
cuktan doçent doktorluğa gelme sürecini 
anlattı.
Doçent Doktor Hebibul, “Etrafımdaki bir-
çok akrabam, iş arkadaşım ve öğrencim 
benim gibi güzel eğitim gördüler. Bazı 
yabancı siyasetçiler ve medya kuruluş-
ları, Xinjiang’daki etnik grupların kötü ve 
ayrımcı muameleye maruz kaldığını iddia 
ettiler, bu tamamen bir yalandır. Ben bu 
iddiaların yalan olduğunun somut kanıtı-
yım.” diye konuştu.
Çin propaganda medyasına göre, toplan-
tıya katılan Türk temsilcilerin soruları da 
yanıtlandı. Ayrıca Doğu Türkistan’daki 
istihdam, yoksullukla mücadele ve insan 
haklarının korunduğu gibi aldatıcı ve ya-
nıltıcı bilgiler verildi.
Bilgilere göre, “Bizim Xinjiang Yahxi Yer” 
temalı basın toplantısının, Çin’in Ankara 
Büyükelçiliği ve Çin’in Doğu Türkistan’da-
ki Xinjiang Halk Hükümeti tarafından or-
taklaşa organize edildiği aktarıldı.
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ELİ KANLI BİR ÇİNLİ DAHA BAŞA GELDİ
2014 yılında Doğu Türkistan’ın 
Kuça şehrinde Uygurlara karşı 
gerçekleştirilen baskıda görev ya-
pan Kuça İlçe Parti Komitesi Eski 
Sekreteri Yang Fasen’ın, Urumçi 
Şehir Parti Komitesi Sekreterliği-
ne terfi ettiği öğrenildi.

Bilgilere göre, Çin Kızıl Ordusu’nun nük-
leer test biriminde görev yapan eski as-
ker Yang Fasen’in, ordudan nakledildikten 
sonra Aksu İl Valiliğinde Yetkili ve Kuça 
İlçe Parti Komitesi Sekreteri olarak görev 
yaptığı, 2017’de ise Çin’in Doğu Türkis-
tan’da başlatan geniş çaplı tutuklama sı-
rasında Hoten İl Parti Komitesi Sekreteri 
olarak görev yaptığı ve Mart 2021’de Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang Halk Hükümetinin 
Başkan Yardımcılığı görevine tayın edildi-
ği biliniyor.

Çin Sabah Postu Gazetesi’nin haberine 
göre, Yang Fasen, 2014 yılında Kuça İlçe 
Parti Sekreteri olarak görev yaptığı sıra-
da, Kuça’da sözde “Terör Örgütü”nün 30 
üyesini tutuklayıp hizmet gösterdiği için 
Pekin’in dikkatini çektiği ve daha sonra 
“Terörle Mücadele Uzmanı” adı verilerek, 
Doğu Türkistan’daki sözde teröristleri yok 
etme görevlileri listesinde yer alanlardan 
biri olduğu belirtildi.
Yang Fasen’in Urumçi Şehir Parti Komitesi 
Sekreteri olarak atanmasının, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki sözde Parti Daimî Komi-
tesi’ni yeniden düzenlemeye yönelik son 
hamlesinin bir parçası olduğu aktarılıyor.
Çinli yetkililer, Chen Chuanguo liderliğin-
deki sözde xinjiang Hükümeti Parti Komi-
tesi’nin 15 üyeli Daimî Komitesini yeniden 
düzenlemeyi planlamıştı.
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ÇİN, 5 YILLIK ÇİNLİLEŞTİRME
PLANI KURDU

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Halk Hükümeti” Parti Komitesi, birkaç gün önce 
yaptığı bir toplantıda, önümüzdeki beş yıl boyunca “İslam’ın Çinlileştirilmesi” politika-
sını daha da sıkılaştıracağını duyurdu.
Çinin yayın organı Tanrıdağ web sitesinin 
haberine göre, sözde “Xinjiang Halk Hükü-
meti” parti grubunun, 10. Parti Kongresi’n-
de alınan kararların ruhunu incelemek için 
26 Ekim’de bir toplantı gerçekleştirdiği, 
toplantıya, sözde Xinjiang Halk Hüküme-
ti Başkan Vekili, Parti Komitesi Sekreter 
Yardımcısı Kukla Yetkili Erkin Tuniyaz’ın 
başkanlık ettiği belirtiliyor.

Toplantıda önümüzdeki beş yıl bo-
yunca “Uzun vadeli istikrarı koruma, 
İslam’ın Çinlileşmesini güçlendirme 
ve iyi bir ideolojik çalışma ortamı 
oluşturma” politikalarının vurgulan-
masın yanı sıra ayrıca 2022 ekono-
mik ve sosyal kalkınma çalışmaları-
nın sözde “İslam’ın Çinlileşmesi ve 
İdeolojik Kontrol” temelinde düzen-
lenmesi çağrısında bulunulduğu bil-
dirildi.

Çin hükümeti önceki beş yıllık plan sıra-
sında Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana 
en ciddi terör politikasını gerçekleştirdi. 
2016’dan bu yana milyondan fazla Doğu 
Türkistan Halkı ceza kampları ve hapisha-
nelere dönüşümlü olarak zorla kapatıldı. 
Sözde “İslam’ın Çinlileştirilmesi” politika-
sı şiddetle gerçekleştirildi. Sonuç olarak, 
16.000’den fazla cami yıkıldı veya bozul-
du, binlerce dini şahsiyet, alimler öldürül-
dü veya ömür boyu hapse atıldı.
Gözlemciler, Çin’in uluslararası top-
luma yönelik suçlamalarına rağmen, 
önümüzdeki beş yıl içinde Doğu Tür-
kistan’da din düşmanlığı ve terör politi-
kası izlemeyi planladığını, diasporadaki 
Doğu Türkistan halkının Çin’in suçla-
rını uluslararası topluma teşhir etmek 
için her türlü eylemleri arttırdığı fakat 
uluslararası toplumunda Çin’i suçlarını 
durdurmaya zorlayacak harekete geç-
meleri talep ediliyor.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang hükümeti Çin Parti Komitesi (ÇKP) Sekreteri Chen 
Chuanguo’nun, 27 Ekim’de Urumçi’deki sözde Xinjiang Üniversitesi’ne yaptığı ziyarette 
öğrencilere “Kişisel İdeallerini Parti, Hükümetle ve Devlet İşleri ile Birleştirmeleri” çağ-
rısında bulunduğu bildirildi.
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti Parti Komitesi’nin 10. Kongresi’nin ka-
panış gününde, Türkiye dahil dünyanın dört bir yanındaki 43 ülke BM’de bildiri yayın-
layarak, Çin’e Doğu Türkistan’da bağımsız müfettişlerin soruşturma yürütmesine izin 
vermesi konusunda çağrı yapmıştı.

Çin’in yayın organı Xinjiang Ga-
zetesi’ne göre, Chen Quanguo’nun 
üniversite ziyaretinde “ÇKP’nin 
yeni dönem Xinjiang yönetim stra-
tejisini kapsamlı bir şekilde uy-
gulamaya, sosyal istikrar ve uzun 
vadeli istikrar inşa etme hedefine 
bağlı kalmaya” çağırarak,  Xi Jin-
ping’in yeni dönem Çin tarzı sos-
yalizm fikrinin ders kitaplarına, 
dersliklere ve öğrencilerin zihinle-
rine işlenmesi gerektiğini söyledi-
ği belirtildi.

Gözlemciler, Chen Chuanguo’nun açık-
lamalarının Doğu Türkistan’da Türk ve 
Müslüman kimliğini, Uygur kişisel ka-
rakteri yok edip “Kültür Devrimi” döne-
minde olduğu gibi kolektivizmi destek-
lediğini ileri sürmenin yanı sıra, Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang hükümetinin yeni 
Daimi Komitesi’nin yapısını, bazı Batılı 
ülkeler tarafından “Soykırım” ve “İnsan-
lığa Karşı Suçlar” ile suçlanan Doğu Tür-
kistan’daki eylemlerinde hiçbir değişiklik 
olmayacağı, aksine daha da sıkılaştıra-
cağına bir işareti olarak nitelendirdi.

“HER ÇİN VATANDAŞININ
İDEALLERİ AYNI OLMALIDIR!”
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