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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video 
görüntülerine göre Doğu Türkistan’da, Çin’in 
ceza kamplarından serbest bırakılan insanla-
rın çeşitli fiziksel engellerle can çekişmekte 
olduğunu ortaya koyuyor.

Görüntülerde Kampta verilen kimyasallar ve 
uygulanan işkenceler sonucu gücünü kay-
bettiği düşünülen ve bir deri bir kemik kalan 
adamın, kızı tarafından omuzlarında taşıya-
rak evine getirdiği gösteriliyor.

Buna benzer diğer görüntüler dede aynı man-
zara gösterilmiş Uygur Türkleri kamptan çı-
kan akrabalarının içler acısı durumu ve hane 
halkının perişan halı an be an kaydediliyor.

Daha önce elde ettiğimiz kanıtlar ve toplama 
kamplarından tanıkların ifade ettiklerine göre 
Çinlilerin kamp tutsaklarına açlık, susuzluk, 
darp, elektrik şoku, tırnak sökme, su hapsi, ve 
daha nice dayanılmaz ve akıl almaz işkenceler 
uyguladığı biliniyor.

Ancak Çin komünist partisinin bu tür insanlık 
dışı muameleleri uluslararası toplumda ifşa 
edildikten sonra ise Doğu Türkistan’daki top-
lama kampları için “eğitim merkezi” diyen 
Çinli yetkililer Dünya toplumunu aldatmaya 
veya ekonomik gücünü kullanarak ülkeleri 
susturmaya devam ediyor.

TOPLAMA KAMPLARINDAN ÇIKANLARIN 
SON DURUMU KRİTİK
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ÇİN’DEN GELEN PERUKLARIN
 UYGUR TÜRKLERİNE AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

ABD’de 2.5 milyar dolarlık pazara sahip 
olan ve kadınların rağbet gösterdiği “Siyah 
Altın” olarak adlandırılan perukların, Çin’in 
Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 
tutulan Müslüman Uygur Türklerine ait ol-
duğu açıklandı.
Açıklamaya göre ABD gümrük işleri mü-
dürlüğü tarafından Çin’den gelen perukları 
incelemek üzere el konulduğu bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın son dönemlerde 
Çin’den tedarik edilen peruk benzeri ürün-
lerin, 2 milyon Uygur ve diğer Müslüman-
ların toplama kamplarında gözaltına alındı-

ğı sırada gösterdiği artışa dikkat çekilirken, 
Ticaret bakanlığı, ABD’deki saç ürünü sa-
tan birçok işletmedeki perukların, Çin’in 
Doğu Türkistan’daki toplama kampla-
rında zorla tutulan Müslüman Uygur 
Türklerine ait olduğunu tespit ettiklerini 
açıkladı.
Ticaret Bakanlığı’nın Çin’in ürettikleri 
ürünleri inceleme altına aldığı ve Çin’e ko-
nuyla ilgili uyarıda bulundukları aktarıldı.
ABD Gümrük ve Sınır Koruması, geçen ay-
larda Çin’de üretilen 800 bin dolar değerin-
de 13 ton saça el konulduğu biliniyor.
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Çin komünist partisi Doğu Türkistan’ın nü-
fusunu dizginlemek için yıllardır “aile plan-
laması” adı altında zorunlu doğum kontrol 
uygulaması yürütüyor.

Çin’in bu gibi insanlık dışı cinayetleri ulusla-
rarası topluma ifşa edilmiş ve sert tepkilerle 
karşılık verilmesine rağmen Çinli yetkililer 
işlediği tüm suçu inkar ederek ilgili politika-
larını sürdürmekte ısrar ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafta 
“planlı doğum onur belgesi alan aileler 
kendi rızalarıyla Kısırlaştırma Ameliyatı 
olurlarsa bir seferde 4.000 Yuen ile ödül-
lendirilecek” yazan bir ilan panosu gösteri-
liyor.

Fotoğrafla ilgili yorumda bulunan Dç. Dr. 
Ömer Kul, “Bir millet nasıl yok edilmek is-
teniyor? işte somut örneklerinden biri daha” 
paylaşımını yaptı.

Gözlemciler bu tür teşvik reklamlarının halkı 
alıştırmak için olduğunu, oysa Uygur Kadın-
larının yıllardır çeşitli sağlık kontrolleri baha-
nesiyle kendi rızası dışında kimyasal ilaçlar 
verilerek kısırlaştırıldığını veya herhangi bir 
ameliyatta hastanın bilgisi ve izni dışında kı-
sırlaştırılmakta olduğunu kaydetti.

2014 yılından bu yana toplama kampı politi-
kasını uygulayan Çinli yetkililer, milyonlarca 
Uygur kadını toplama kamplarına ve hapis-
hanelere kapattı, onlara çeşitli kimyasal ilaç-
lar enjekte edilerek kısırlaştırılırken, erkek 
tutuklularında çocuk sahibi olma yeteceğinin 
yok edilmesi için kimyasal ilaçlar dışında 
coğu zaman can alıcı işkence yollarına baş 
vurulduğu biliniyor.

UYGUR KADINLARA DOĞUM KONTROLÜ 
YASAĞI DEVAM EDİYOR
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan bilgi-
lere göre Çin komünist partisinin Guangz-
hou’daki bir tedarik zincirinde ABD’li “Ske-
chers’’marka ayakkabı firması için aynı iş 
üniformalarını giyen Uygur işçileri çalıştırdı-
ğı görüntüleniyor.

Videolar, Uluslararası Raporlarda bahsı ge-
çen Uygur gençlerin Doğu Türkistan’dan 
Çin vilayetlerine götürülüp Çin fabrikala-
rında “fazla emek” adı altında köle olarak 
çalışmaya zorlandığını kanıtlıyor.

Daha önceki raporlar Skechers tarafından 
üretilen ayakkabıların Çin’in zorunlu işçi ça-
lıştırmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu 
defalarca ortaya koymuştu.

Bir başka videoda ise Doğu Türkistan’ın ma-
lum bir köyünde hendek kazan bir grup genç 
ve orta yaşlı erkek ve kadın gösteriliyor.

Çin komünist partisi bir yandan Doğu Türkis-
tan halkını toplama kamplarına gönderirken 
diğer yandan çok sayıda insanı Çin’e transfer 
ederek düşük ücretle çalışmaya zorluyor. Bu-
nun yanısıra, Çinlileri yüksek maaş, bedava 
konut ve tarıma el verişli topraklar tahsis ede-
rek Doğu Türkistan’a yerleştiriyor.

ÇİN, ABD’Lİ ‘’SKECHERS’’ MARKASI İÇİN
 UYGURLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRIYOR
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Birkaç gün önce, Avustralya Stratejik Poli-
tika Enstitüsü, Çin tarafından Doğu Türkis-
tan’da kurulan üç kilometre uzunluğundaki 
devasa bir toplama kampının uydu görüntü-
sünü yayınladı.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü’nde-
ki Uluslararası Ağ Merkezi’nde araştırmacı 
olan NateenRusser, MBS Haber Ağı’na ak-
tardığına göre yeni keşfedilen kampın üç ki-
lometre uzunluğu ile şimdiye denk rastlanan 
en büyük kamplardan biri olduğu, kampın 
büyüklüğünün Disney Parkın çapıyala 
aynı olduğunu ve kamptaki tutsakların inan-
cı ve kültürleriyle ilgili “suçlar” nedeniyle 
tutulduğunu açıkladı.
Araştırmacı NateenRusser, Kampın geçen yıl 
Kasım ayında genişletildiğini ve 1 kilometre 
daha uzatıldığını vurguladı.

NateenRusser başkanlığındaki Avustralya 
Stratejik Politika Enstitüsü Doğu Türkis-
tan’daki Uydu görüntülerini analiz ederek 
yaklaşık 380 adet toplama kampın yerini tes-
pit ettiğini ve bu kampların genişlemeye de-
vam ettiğini rapor etmişti.
Konuyla ilişkin BBC’nin 2018’deki kamplar-
la ilgili bir canlı yayında Doğu Türkistan’da-
ki en büyük kampın Urumçi yakınlarındaki 
Dawanqing bölgesinde olduğunu belirlemiş-
ti. Avustralyalı uzmanlar, Dawanqing’deki 
kampın yaklaşık 130.000 kişi kapasitesine 
sahip olduğunu tahmin etmişti.
Enstitü’ye ait yakın tarihli bir başka rapor ise 
Doğu Türkistan’daki yaklaşık 16.000 Cami-
nin yıkıldığını ortaya koyuyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA YİNE BİR 
DEVASA TOPLAMA KAMPI BULUNDU
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Amerika’nın Sesi VOA’ya göre, 12 Ekim’de 
Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından sözde 
“İslam cemiyeti” dışında hiç kimsenin Hac 
organize edemeyeceğini öngören Müslüman-
lara yönelik ‘’Hac İdari Yönetim Tedbirleri” 
bildirisi yayınlandığını bildirdi.

“ Hac İdari YönetimTedbirleri’negöre Hac 
yapacakMüslümanlar Çin yasalarına göre ha-
reket etmesi gerektiği Hac’ı organize edecek 
yasal kuruluşun Çin İslam Cemiyeti olduğu-
nu ve Hacca gitmek isteyen Müslümanların 
yetkililerce inceleneceğini belirten yedi bö-
lüm ve 42 maddeden oluşuyor.

İslam Cemiyeti tarafından düzenlenen faali-
yetler dışında hiç kimsenin başına buyruk iba-
det yapamayacağı, ihlal edenlerin çok ciddi 
cezalandırılacağı belirtilen “Hac İdari Yöne-
tim tedbirler” bildirisinde, Hacca gitmek iste-
yen Müslümanların önce ön kayıt yaptırması 
ve kamu güvenlik teşkilatı tarafından detaylı 
incelemenin ardından onaylanacağı daha son-

ra İslam cemiyetine başvurmaları talep edilir-
ken, başvuruların Çin komünist partisine bağ-
lılık ve Çin yasalarına uyma derecesine göre 
değerlendirileceği vurgulanıyor.

Bu yıl 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan 
“Hac İdari Yönetim Tedbirleri” nin Çin’deki 
sekiz bakanlık tarafından ortak onaylandığı 
bunların sözde Çin Ulusal Din İşleri komitesi, 
Çin Dışişleri Bakanlığı, Kamu Güvenlik Ba-
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal 
Sağlık Komisyonu, Gümrük İdaresi ve Pazar 
denetim idaresi ve Çin Sivil Havacılık İdaresi 
olduğu aktarıldı.

Gözlemciler Çin’in uzun yıllardır Doğu Tür-
kistan’da bu tür dini yasaklamaları sürdür-
düğü, kendi başına Hac yapan Uygur Müs-
lümanları dini aşırılıkla suçlayıp ağır şekilde 
cezalandırdığını Çinli yetkililerin bu yasak-
lamaları bu yıl meşrulaştırdığını ve bundan 
sonra bölgedeki Müslümanların durumu da-
hada kötüleşeceğini kaydetti.

ÇİN “HACLA İLGİLİ İDARİ YÖNETİM
 TEDBİRLERİNİ” AÇIKLADI

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ADIMLARI
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PEKİN, DOĞU TÜRKİSTAN’A 
DENETİM EKİBİ GÖNDERDİ 
Doğu Türkistan’daki Çin komünist partisi 
Merkezi hükümet çalışmalarının nasıl yürü-
tüldüğünü araştıran altıncı Merkez Denetim 
grubu, 13 Ekim’de Urumçi’de Sözde “Xinji-
ang seferberliği toplantısı” düzenledi. 
Toplantıya Doğu Türkistan’daki Komünist 
Parti üyelerinden her derece insan, tim daire 
başkanları katıldı. Ayrıca il ve ilçe başkanla-
rıda tele konferans şeklinde dahil oldu. 
WangRon- gjun liderliğindeki Merkez 
Denetim grubu Doğu Türkistan’ının 
işgalinden sonraki Çin merkezi hükü-
meti tarafın- dan 

gönderi- len al

tıncı denetim ekibi, esas olarak bölge Par-
ti komitesinin idari yönetiminde ve çe-
şitli yerlerinde hükümet çalışmalarının 
nasıl yürütüldüğünü gözd en geçirecek. 
Toplantıda WangRongjun, Çin Komünist Par-
tisi genel başkanı XiJinping’in özel talimatıyla 
tüm kadroların siyasi uyanıklığı ve kalıcı istik-
rarın sağlanması konusunda kararlılığın arttı-
rılması için görevlendirildiği vurgulanırken 
partililerin merkezi hükümete bağlı kalması 
ve disipline uymaya özen göstermesi istendi. 
Hariçteki analistler, iki aydır Urumçi’de bu-
lunan grubun, Doğu Türkistan’daki yönetici-
lere yönelik yeni bir siyasi baskı getirdiğini 
belirterek zaten var olan sıkı yönetimin da-
hada artması konusunda endişeli olduğunu 
kaydetti.

SOYKIRIM POLİTİKASINI   
GÜÇLENDİRME KARARI ALINDI

Birkaç gün önce Çinli yetkililer, Doğu 
Türkistan’da gelecek politikalarını gö-
rüşmek için Urumçi’de bir araya geldi. 
9 ve 10 Ekim tarihlerinde gerçekleşen sözde 
“Özerk Bölge Parti Komitesi” nin Toplantı-

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ADIMLARI
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sında Çin komünist partisinin 13. Genel Ku-
rulunda kabul edilen Doğu Türkistan’da “kar-
deş aile” ve İslam dininin Çin sosyalizmine 
uydurulması yönündeki politikalarını sür-
dürme kararlılığının önemi ve XiJinping’in 
“Xinjiang hizmetleri” oturumunda yaptı-
ğı konuşmaları ana konu olduğu bildirildi. 
XiJinping, geçen ayın sonundaki “Xinji-
ang hizmetleri” toplantısında, Çin’in ulus-
lararası alanda geniş çapta “soykırım” ile 
suçlanan Doğu Türkistan’daki zulüm poli-
tikasının tamamen doğru olduğunu ve uy-
gulanmaya devam edileceğini duyurmuştu. 
Bu konuda Çin medyasıXinjiang Daily’ye 
göre, toplantıda ChenQuanguo, XiJin-
ping’in konuşmasını uygulamak için do-
kuz temel başlığı özetlediğini aktarıyor. 
ChenQuanguo, “ulusal ortak düşünce”, “ulu-
sal birlik”, “kardeş aile” ve “milletler arası kay-
naşmanın derinleştirilmesi, İslam’ın Çinlileş-
mesi yoluna bağlı kalınması, siyasetin bölge 
genelinde özellikle güneye yayılmasını teşvik 
etme ihtiyacını vurguladığı öne sürülüyor. 
Analistler, Çin’in sözde “Xinjiangpolitikası-
nı” sürdürme kararının, bölgedeki ABD yap-
tırımlarından korkan Çinli yetkilileri ve Doğu 
Türkistan’daki Çinli yerleşimcileri sakinleş-
tirmek ve zulüm politikalarında devam ede-
ceğini ifade etmeyi amaçladığını kaydetti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA 7.  
NÜFUS SAYIMI BAŞLADI 
Çin’in organ yayını Xinjaing Gazetesi 14 
Ekim haberine göre, Doğu Türkistan’daki 

komünist parti hükümetinin 13 Ekim’de 
bölgedeki genel durumu değerlendirmek için 
“7. Ulusal Nüfus Sayımı Liderlik Grubu 3. 
Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdiği bildi-
rildi. 
Toplantıda Çin’in son dönemki vaziyeti ve 
devlet gücünü incelemeve sözde Xinjiang’ın 
kalkınması vede uzun vadeli istikrarın ko-
runması açısından nüfus değişikliğinin öne-
mi ve yapilacak 7. Nüfus sayımının oynaya-
cağı rolü vurgulanıyor. 
Toplantı ayrıca, devlet fonlarının kullanımı-
na ilişkin tam teşekküllü bir anketle kırsal-
larda dahil her derece Komünist parti ahali-
ler komitesi, her bir semt, her site ve her bir 
evin tek tek incelenerek, sabit ve hareketli 
nüfusun tam bir raporunun yapılmasını 
gerektiren nüfus sayımına ilişkin detaylar da 
ortaya konuluyor. 
Gözlemciler, Çin hükümetinin, Uygurlar gibi 
etnik grupları kendilerine tehdit olarak gör-
düğünü ve her nüfus sayımının sonuçlarını 
ulusal politika oluşturmanın temeli olarak 
belirlediğini ve uzun süredir Doğu Türkis-
tan’ın nüfusunu azaltmaya yönelik politika-
izlediğini vurgularken Çin’in bu seferki 7. 
Nüfus sayımının Doğu Türkistan’da son üç 
yıldır uygulanan soykırımdan sağ kurtulan-
ların sayısını belirlemeyi amaçladığını ve 
Doğu Türkistanlılara yönelik gelecek planla-
rını oluşturmada bu sayımın baz alınacağını 
kaydetti.


