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Çin işgal hükümeti son yıllarda çeşitli ba-
hanelerle Doğu Türkistan halkına karşı 
sistematik bir şekilde soykırım uygular-
ken, geçtiğimiz günlerde düzenlediği özel 
bir toplantıda sözde “Karanlık, Rezil Güç-
leri Yok Etme” ve “Terörle Mücadele” poli-
tikasını bir kez daha yeniledi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
hükümeti Karanlık, Rezil Güçlerle Müca-
dele Rehberlik Gurubu liderliğinde 19 Ni-
san’da bu yıl ikincisi düzenlenen toplan-
tıda, komünist yetkililer “Karanlık, Rezil 
Güçleri Yok Etme” ve “Terörle Mücadele” 
politikasının derinleştirilmiş düzenli bir 
mücadele olarak ele alınması gerektiğini 
öne sürdü.
Çin medyasına göre, toplantıya başkanlık 
eden sözde Xinjiang hükümeti Siyasi Hu-
kuk Komitesi Sekreteri Wang Mingshan, 
“Karanlık, Rezil Güçleri Yok Etme” ve “Te-
rörle Mücadele” ile istikrarı sağlamlaştır-
mayı pekiştirerek, gözetim ile yönetimi ve 
özel idare sistemini güçlendirerek, Çin’de 
düzenlenecek 20. Kongre’nin başarılı bir 
şekilde açılması için Doğu Türkistan’da 
güvenli, istikrarlı bir siyasi ve sosyal orta-
mın sağlanması çağrısında bulundu.

GÖZETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNE VUR-
GU YAPILDI
Wang Mingshan ayrıca, merkezi alanların 
kategorize bir şekilde yeniden düzenlenme-
si, denetim ve gözetimin yoğunlaştırılması, 
internet ağı ile ilgili karanlık, rezil güçleri 
çökertmek için özel operasyonların uygulan-
ması gerektiğine vurgu yaptı.
Çin, son birkaç yıldır sözde “Terörle Müca-
dele, Karanlık Güçlerle Mücadele ve Aşırı-
cılığı Ortadan Kaldırma” bahanesiyle Doğu 
Türkistan halkını keyfi tutukladı ve şiddet 
eylemleriyle bastırdı. Bahse konu mücadele 
sözcüklerini de Doğu Türkistan halkına karşı 
işlenen sistematik soykırım suçlarını gizle-
mek ve meşrulaştırmak için kullandı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’da 
çeşitli yalan-dolanlarla halkı bastırmaya 
çalıştığını, aslında kendisi sivillere yöne-
lik devlet terörü estirdiğini, bu kez Çin 
rejiminin sözde “Karanlık, Rezil Güçle-
ri Yok Etme” politikasını yoğunlaştırma 
vurgusu, Doğu Türkistan’daki durumun 
daha da gerginleşeceği ve baskıcı uy-
gulamaların daha da artacağı anlamına 
geldiğini, bu bakımdan uluslararası top-
lumun sessizliği Çin’e cesaret vereceğini 
kaydetti.
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                              Çin rejimi, “1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı” kutla-
maları öncesinde özel bir basın toplantısı düzenleyerek, Doğu Tür-
kistan’daki sözde işçilerin özgür bir ortamda çalışmalarını garanti 
altına aldığı yalanıyla uluslararası toplumu kandırmaya çalıştı.
Çin’in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre rejim yetkilileri, 22 
Nisan’da Pekin’de Doğu Türkistan ile ilgili bir basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantıya Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti 
Sözcüsü Xu Guixiang, İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları Tahkim Dairesi 
Başkan Yardımcısı Jiang Jie ve ilgili çalışma departmanlarından, 
işletmelerden yetkililer, sözde uzman ve işçi temsilcileri olarak ta-
nıtılan bazı kimseler katıldı.
Toplantıda, Komünist yetkililer ve sözde işçi temsilcileri, Çin’in 
Doğu Türkistan’daki masum halkı keyfi olarak toplama kamplarına 
ve hapishanelere kapatarak, onları köle işçiliğe zorlama suçlarını 
tamamen inkâr ederek, bu siyasetin merkezi hükümetin Uygurlara 
sunduğu fırsat olduğu safsatasıyla uluslararası toplumun gözünü 
boyamaya çalıştı.
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ÇİN’E GÖRE ZORLA ÇALIŞTIRMA, UYGURLARA SUNULAN FIRSAT İMİŞ!
Adeta bir yalan makinesi gibi işlev gören Sözcü Xu Guixiang toplantıda ga-
zetecilere konuşarak, Çin’in aslında Uygurları “Yoksulluktan Kurtarmak”, 
sözde eğitim merkezlerindeki insanların yaşam standartlarını arttırmak ve 
yasalarla korumak yükümlülüğünü yerine getirdiğini, kendilerinin Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ilgili sözleşme ve standartlarının ruhuna 
uymak için kapsayıcı önlemler uyguladığını, her milletten işçilerin kendi 
gönüllü mesleğini seçme hakkına sahip olduğu yalanını ortaya atarak, 
Uygurların köle işçi olarak zorla çalıştırıldığı gerçeğinin bir “Söylenti” 
olduğunu ve bunu yurtdışındaki Doğu Türkistan güçlerinin yaydığını söy-
ledi.
Toplantıya çevrimiçi katılım sağlayan ve Urumçi’deki bir petrol şirketi ça-
lışanı olarak tanıtılan bir Uygur, rejimin baskısı altında “Kendisinin işe gi-
rip ilk yaptığı şeyin şirketle bir iş sözleşmesi imzalamak olduğunu” beyan 
ederek yalan ifade verdi.
Rejim sözcüsü Xu Guixiang’ın uluslararası toplumda saygın medya kuru-
luşlarından gelen raporlar, Uydu görüntüleri, artı uluslararası insan hak-
ları örgütlerinin raporları ve en önemlisi de toplama kamplarında biz-
zat kalmış canlı tanıklarca, Çinli yetkililerin Doğu Türkistan halkını köle 
olarak zorla çalıştırıldığı gerçeğinin kanıtlanmasına rağmen, Çin’in her 
yıl Doğu Türkistan halkını “Yoksulluktan Kurtarmaya” yönelik politikalar 
izlediğini açıklayarak, gerçekleri çarpıtmaya çalışması hayrete düşürdü.
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Doğu Türkistan’daki Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ababekir Abdureşit 
isimli Uygur akademisyenden 2018 yılından beri haber alınamıyordu. Yıllardır 
kayıp olan Uygur akademisyenin, yayımladığı akademik yazıları ve araştırma ala-
nıyla ilgili Türkiye ve Almanya ile bağlantılı akademik çalışmaları nedeniyle, Çin 
tarafından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Doğu Türkistan’daki Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Uygur akademis-
yen Dr. Ababekir Abdureşit’ten, yüzlerce Uygur akademisyenin gözaltına alındığı 
2018 yılından bu yana haber alınamıyordu. Özgür Asya Radyosu (RFA), 22 Nisan 
2022 tarihli haberinde Abdureşit’in 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğrula-
dı. RFA muhabiri, üniversite çalışanlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Abdure-
şit’in 2018 yılında gözaltına alındıktan sonra 13 yıllık hapis cezasına çarptırıldığı 
bilgisine ulaştı. Ancak hangi suçtan tutuklandığıyla ilgili net cevap alamadı.

SUÇU TÜRKİYE’YE GELMİŞ OLMAK
Abdureşit, Çin Merkezi Milletler Üniversitesinde doktora eğitimi aldığı süre içinde 
misafir öğrenci olarak Almanya’da bir sene okumuştu. Aynı zamanda doktora tez 
konusuyla ilgili fikir alışverişi yapmak amacıyla Türkiye’ye gelerek, Türkoloji ala-
nında tanınmış akademisyenleri ziyaret etmişti.
Arkadaşı Hüseyin’in aktardığına göre, Abdureşit’in Çin tarafından tutuklanma 
nedeni; yayımladığı akademik makalelerinin yanı sıra akademik çalışma alanıyla 
ilgili Türkiye ve Almanya üniversiteleriyle kurduğu bağlantılar.
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Çin rejimi, kısa süre önce Doğu Türkistan’daki sözde “Mesleki 
Eğitim Merkezleri” dedikleri toplama kampı için yeni eylem 
planı yayımladı. İlgili veriler Çin’in “14. Beş Yıllık Plan” kapsa-
mında önümüzdeki beş yıl içinde Doğu Türkistan’da yedi buçuk 
milyon kişinin daha kampa alınması yönünde planlar içeriyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 26 Nisan 2022 tarih-
li haberine göre, merkezi yönetimin planları geçmiş “13. Beş 
Yıllık Planı” sırasında, Doğu Türkistan’da sözde “Mesleki Eği-
tim Çalışmaları” adı altında inşa edilen toplama kamplarında 7 
milyonu aşkın İnsanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu doğ-
ruluyor.
Çin’in “14. Beş Yıllık Planı”na göre, Doğu Türkistan’da 2021’den 
2025’e kadar çeşitli sözde “Mesleki Beceri Merkezlerinde” 7,5 
milyon kişiye eğitim ve talim verileceği, devlet himayesinde 
sözde “İstihdam” yalanıyla, “Yoksulluktan Kurtarma” bahane-
siyle “Köle İşçi” olmaya zorlama politikaları, Uygurlara sunu-
lan “Fırsat” olarak değerlendiriliyor.
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ÇİN, CEZA KAMPLARINI İNKÂR ET-
MİŞTİ
Oysa 2017-2018 yılları arasında, Doğu 
Türkistan’daki Nazi ceza kamplarının 
uluslararası toplumda ifşa olması ve 
Çin’e yönelik baskı neticesinde baş-
langıçta toplama kamplarının varlığı-
nı inkâr eden Çin rejimi, daha sonra 
“Mesleki Eğitim Merkezleri” adını kul-
lanarak bu tesislerin birer okul oldu-
ğunu iddia ederek, suçlarını örtbas 
etmeye çalıştı ve bundan sonraki sü-
reçte yedi buçuk milyon kişi aynı ba-
haneyle hapsedeceği anlaşılıyor.
Çin’in rezil planında ayrıca, sözde 
“Mesleki Eğitim Sistemi”nin daha da 
iyileştirileceği, bölge genelinde her vi-
layet, il, ilçe, köy ve mahalle bırakma-
dan beş seviyeli “Mesleki Eğitim Sis-
temi”nin uygulanacağı ve hükümet, 

okul ve işletme iş birliğinin güçlendi-
rileceği vurgulanıyor.

BELGELER SOYKIRIMI DOĞRULU-
YOR
İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Tür-
kistan halkını sistematik bir şekilde 
keyfi tutuklamayla toplama kampla-
rına veya hapishanelere hapsetmenin 
yanı sıra, Çin’e bağlı işletmelere mah-
kumları ihale vererek, sözde “Fazla İş 
Gücü” yalanıyla Uygurları Çin illerine 
köle işçi olarak göndermeye devam 
ediyor.
Ancak Çinli Komünistler uluslararası 
toplumun suçlamalarını sürekli olarak 
yalanlarken yoğun bilgi ablukasına 
rağmen sızan bu tarz belgeler, Çin’in 
sistematik soykırım uygulamalarını 
doğruluyor.
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Uygur halk sanatçısı tanınmış ünlü şarkıcı Şi-
rali Eltikin 2021’in ortasından beri gözaltında 
olduğunu ve hapse atılma ihtimali olduğu öğ-
renildi.
Norveç’te yaşayan Uygur aktivisti Ab-
duveli Ayup’un kişisel sosyal medya 
hesabından 27 Nisan 2022 yaptığı 
paylaşımında, sanatçı Şirali Eltikin’in 
Haziran 2021’de Urumçi’de Çin polisi 
tarafından “Yabancılarla Temas Kur-
mak” bahanesiyle gözaltına alındığı, 
Milli şuuru güçlü usta müzisyen önü-
müzdeki ay Çin’in kurmaca mahkeme-
sine çıkarılacağı. Kaynağa göre, uzun 
yıl hapis cezası tehlikesi olduğu iddia 
ediliyor.
Eltikin, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
Makam Ansambli Makam Ustası, geleneksel 
müziğe hâkim, Uygur halk sanatçısıydı.
Uygur 12 makamı, Uygur geleneksel halk 
müziği ve popüler şarkılar alanlarında önem-
li başarılara imza atmıştı. 1975 Kaşgar do-
ğumlu sanatçı, Sanat Enstitüsü’nden mezun 
olduğundan beri Urumçi’deki Uygur makam 
topluluğunda çalışıyordu.

ÜNLÜ SANATÇILAR BİR-BİR TUTUKLANDI
Uygur aktivist Ayup, daha önce 3 Nisan 
2022 tarihinde Uygur sanat sahnesinde 
parlayan yıldız, çağdaş Uygur müziğinin 
ve şarkılarının en etkili temsilcilerinden biri 
olan Tursun Şeyh’in 30 Temmuz 2021’de 
Çinli polisleri tarafından tutuklanıp, on yıl 
hapis cezasına çarptırıldığını ve ünlü Uygur 
komedyen, şarkıcı Memetcan Abdukadir’in 
de tutuklu olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Abduveli Ayup paylaşımında, üç Uygur şar-
kıcının suçsuz yere tutuklandığını, BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in 
Doğu Türkistan ziyaretinde, onları tutulduğu 
hapishanede kesinlikle görmesi gerektiğini ve 
Çin rejiminden Uygurca şarkı söylemenin na-
sıl olurda hapis cezasıyla sonuçlandığını sor-
ması gerektiğini ifade etti.
Sanatçıların tutuklanması, Çin’in 2017’de baş-
lattığı büyük ölçekli keyfi tutuklama sırasında 
Uygur seçkinlerinin, yazarların, sanatçıların, 
araştırmacılar başta olmak üzere halk arasın-
da büyüyen diğerlerin tutuklandığı döneme 
denk geliyor. Çin rejimi o sırada tutukladığı 
Uygur elitleri çeşitli bahanelerle hapse attı ve 
hatta idam cezasına çarptırmıştı.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Par-
ti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 25-26 
Nisan tarihleri arasında Hotan’a bağlı 
Niye İlçesi, Kiriye İlçesi ve Çira İlçesinde 
ziyaret gerçekleştirdi. Bölgedeki merke-
zi hükümetin buyrukları ne düzeyde uy-
gulandığını sözde teftiş eden Ma, Doğu 
Türkistan’daki devlet terörü politikala-
rının daha da güçlendirilmesine yönelik 
talimatlar verdiği bildirildi. 
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ 
Ağı’nın 28 Nisan tarihli haberine 
göre, Ma Xingrui, Kiriye İlçe Polis 
Karakolunu ziyaret ederek, Doğu 
Türkistan’daki durumun, özellikle-
de bölge genelindeki siyasi-hukuk 
sisteminin yönetimini sıkılaştırması, 
sözde “Terörle Mücadele”yi derin-
leştirmesi, “Aşırıcılığı Ortadan Kal-
dırma” siyasetinde kararlılıkla, şid-
det ve terör olaylarının oluşmasını 
kesin olarak engelleme yönünde bu-

yruk vererek, Doğu Türkistan’daki 
baskıların daha da artacağı sinya-
lini verdi.

HER ŞEY ÇİNLİLEŞTİRMEYE, YOK 
ETMEYE ODAKLI 
Ma Xingrui ayrıca Çira İlçesi, Niye 
İlçesi Savcılığı ve Mahkemesini söz-
de teftiş ederek, Çin’in Doğu Tür-
kistan’ı Çinlileştirme planına uygun 
olarak, “Xinjiang’ı Çin Kültür Yo-
luyla Besleme” ve “Sosyal İstikrarı 
Kalıcı Olarak Koruma” gibi baskıcı 
ifadeleri yeniden teyit etti.
1949 Çin işgalinden bu yana çeşitli ba-
hanelerle Doğu Türkistan halkına zul-
medildi ve baskıcı politikalar izleyerek, 
sayısız Doğu Türkistanlıyı zoraki kay-
bettirdi. Özellikle 2017’den beri söz-
de “Aşırıcılığa Son Verme” adı altında 
Uygurlar keyfi tutukladı. Vahşi yollarla 
masum halka yönelik sistematik soykı-
rım uygulandı.
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Michel Bachelet’in Çin 
ve Doğu Türkistan’a ziyaret gerçekleşti-
receği, tüm odakları üzerine çektiği bir 
dönemde Çin Komünist rejimi, Doğu Tür-
kistan’daki durumu gizlemek için halkı 
seferber ederek “Devlet Sırlarının İfşa 
Edilmemesi” konusunda baskı uyguladığı 
öğrenildi.
Bilgilere göre, merkezi yönetim tarafından 
iki ay önce “Devlet Sırlarını İfşa Etmeme” 
ile ilgili tebligat yapıldığı ve devlet sırrı-
nı ifşa etmenin ağır cezası olduğu, han-
gi hususların devlet sırrı tanımına girdiği 
yönünde kısa bilgiler ve uyarılar içerdiği 
ortaya çıktı.

GERÇEK DURUM GİZLENMEK İSTENİYOR!
Gözlemciler Çin’in, bölge sakinlerini ger-
çek durumu BM insan hakları gözlemci 
heyetine aşikare etmesini engellemek için 
baskı yapıldığını öne sürüyor.
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinden 
alınan ilgili video kaydına göre, Kaşgar’a 
bağlı Yerken İlçesi Parti Komitesi, geçtiği-
miz günlerde “10 Sakınma” adı altında bir 
seferberlik başlattığı ve 10 kampanyacı 
kadının 10’unu tek tek neyden sakınılması 
gerektiğiyle ilgili detayları sıraladığı, böl-
gedeki gerçek durumun devlet sırrı oldu-
ğu, ifşa edilmemesi gerektiği hususunda 
ciddi uyarılar yapıyor.


