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ÇİNLİ YETKİLİLER DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ACİL DURUMUN DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI
Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlen, Doğu 
Türkistan’da karantina altına alınan Kaşgar 
ve Kızılsu bölgelerini ziyaret ederek salgın 
tedbirlerinin ‘’Savaş vaziyet” halinde Acil 
Durum” Protokolünde kalmasını talep ettiği 
bildirildi.
Kaşgar’daki salgın ilk olarak Kaşgar’ın Ko-
naşehir (Eski şehir) bölgesindeki Zemin köyü 
3. Mahalleye kurulan Çin’e ait Fabrikada zor-
la çalıştırılan 17 yaşındaki bir kız çocuk işçi-
de tespit edildiği biliniyor.
Bu durum, salgının zorunlu iş gücü kullanan 
İşletmelere yayılıp yayılmadığı konusunda 
derin endişelere yol açarken Fabrikadaki iş-
çilerin virüsü nasıl bulaştırdığı henüz netlik 
kazanmadığı ifade ediliyor.
Güney Çin sabah gazetesinin 6 Kasım tarih-
li haberinde Çinli makamlar, bu yıl Temmuz 
ayında Urumçi’de patlak veren Virüsle Kaş-

gar’daki salgının bir ilgisi olmadığını iddia 
ediyor.
Bilgilere göre Kaşgar Bulaşıcı Hastalık Kont-
rol Merkezi direktörü Cui Yan, yapılan test 
sonuçlarının iki bölgede görülen enfeksiyon-
ların bir biriyle hiçbir bağlantısının olmadı-
ğını gösterdiğini söylerken yine de virüsün 
kaynağı hakkında net bir ifade bildirmediği 
kuşku uyandırıyor.

            Güney Çin sabah gazetesine 
göre, yerel yetkililer 5 Kasım’da Bölge 
genelinde 78 Çin virüs vakası ve hiçbir 
semptom göstermeyen 339 hastalık va-
kası olduğunu duyurdu. Enfekte olanla-
rın Çoğu Kaşgar’da belirli bir kısmı ise 
Aktu’da olduğu belirtiliyor.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan gö-
rüntülere göre Doğu Türkistan’ın malum bir 
köyünde Salgın önleme tedbirleri adı altında 
sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardın-
dan, Çiftçilerin bin bir meşakkatle ektiği pa-
mukları toplama zamanına denk gelen yasa-
ğa uymayıp tarlasına giden bazı Uygurların 
yetkililerce azarlandığı, cezalandırılma kor-
kusundan biçare çiftçinin yetkiliye söyledik-

leri, yalvarış yakarışları izleyenlerin yüreğini 
ezdi.
Çin virüsünün Doğu Türkistan’da yakın za-
manda yeniden ortaya çıkması, Halk üzerin-
deki baskıyı ve gözetimi daha da artırdı. Vi-
rüsün yayılmadığı bölgelerde dahi insanların 
evlere kapatıldı ve Uygur çiftçilerin tüm faa-
liyetlerine kısıtlama getirilmişti.

Kaşgar ilinde 23 Ekim günü birden 137 kişinin pozitif çıkması, 
virüsün kaynağı Çin fabrikalarında çalıştırılan 17 yaşındaki bir 
kız çocuk işçi olması, hemen ardından Doğu Türkistan genelinde 
sokağa çıkma yasağı ilan edilerek insanların evlerine kapatılması 
Diasporadaki Uygur Türkleri arasında derin endişelere yol açtı.

ÇİN, VİRÜS BAHANESİYLE
ÇİFTÇİLERİ ZARARA UĞRATIYOR
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3578 ÇİNLİ MEMURUN
UYGURLARI GÖZETLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çin’in organ yayını Xinjiang günlük ga-
zetesinin 10 Kasım tarihli haberine göre 
Doğu Türkistan’daki Çin komünist parti 
yetkilileri tarafından köy düzeyinde söz-
de halk işleri koordine ekibi adında 3,578 
memurun kırsal kesime ulaşarak halkın 
arasına karışması doğrultusunda görev-
lendirildiği ve bunların esas hizmet ala-
nının Doğu Türkistan’ın en ücra köşele-
rine kadar inerek halk üzerinde kapsamlı 
gözetleme gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Bilgilere göre Doğu Türkistan’ın güney böl-
gelerine atanan sözde Halk işler koordine eki-
binin son bir yıl boyunca her gün her mahalle 
sakinlerinin evlerine kadar ziyaret ettikleri ve 
ailenin genel durumu, gelir kaynağı ve sosyal 

çevresini kayda geçirerek 7/24 kesintisiz iz-
lediği ve sık sık hane halkına Komünist Parti 
propagandası yaptığı aktarıldı.
Karakaş İlçesindeki Komünist parti halk İşler 
Bürosu kukla yöneticisi Aziz Abdurraşid’in 
gazeteye verdiği röportajda Karakaş ilçesin-
de şu anda kırsal düzeyde halk işleri koordine 
ekibi mensubu 389 görevlinin olduğunu ve 
her mahalleye birden dağılmış vaziyette ol-
duğunu açık ediyor.
Haberde, Doğu Türkistan’ın Uçturpan, Chi-
ra, Awat, ve Karakaş İlçesine bağlı 37 köyde 
2018 yılından beri gözetleme ve izleme ey-
lemlerinin devam ettiği,2019 yılından buyana 
ise Doğu Türkistan’ın güneyindeki diğer ilçe 
ve köylerde kapsamlı izleme faaliyetinin yü-
rütüldüğü yer alıyor.
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Özgür asya radyosunun bildirdiğine göre 
Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde ikamet 
eden 25 yaşındaki Subhi Mevlan’ın Türk di-
zisi “Muhteşem Yüzyıl” filmini izlediği ge-
rekçesiyle ailesiyle beraber tutuklandığı ve 
15 gün sorgudan sonra Annesi Arzigül hanım 
ve Urumçi’de ticaretle uğraşan ablasının ser-
best bırakıldığı, 6 ay boyunca Subhi Mevlan 
hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bu-
lunmak sızın hapis cezasına hükmedildiği öğ-
renildi.
Radyo muhabirlerinin bölgede yaptığı 
araştırmaları sonucu Subhi Mewlan’ın 
şu an kaç yıllık kesildiği henuz bilinme-
yen namelum bir yerde hapiste olduğu, 
onunla birlikte 50-60 civarı kişinin söz 
konusu filmi izlediği gerekçesiyle tutuk-
landığı teyit edilirken muhabirin görüş-
tüğü bölge polisleri Subhi Mevlan hak-
kında detaylı bilgi vermeyi reddettiği 
kaydediliyor.

Bilgilere göre Babası çocukken vefat eden 
Subhi Mevlan’ın annesi ve kız kardeşi ile bir-
likte Gulca şehri Gençlik Yolu üzerindeki Ba-
ilin Alışveriş Merkezi’nde bir kozmetik dük-
kanı işleterek geçimini sağlayan sıradan bir 
vatandaş olduğu, bu yılın Mart ayı başlarında 
Subhi Mevlan’ın evine baskın düzenleyen 
Çin polis güçleri evde arama yaparken eşya-
lar arasında Türk dizisi “Muhteşem Yüzyıl” 
filminin CD plakını ele geçirdiği ve yasadışı 
faaliyetle ilişkilendirilen Uygur gencin hapse 
atıldığı öne sürülüyor.
Ayrıca Subhi’nin annesi ve kız kardeşi, neza-
rette sorguya çekildiği 15 gün süre zarfında 
Çin polisleri tarafından korkutulması sonucu 
oğlu hakkında yetkili makamlardan bilgi al-
maya cesaret edemediği belirtiliyor.
Daha önce Türkiye’ye seyahat için gelen veya 
çocuklarını Türkiye’de eğiten yahut Türk 
filmleri ve Türk mallarına özel ilgi gösteren 
çok sayıda Uygur Türklerinin keyfi suçlama-
larla tutuklandığı biliniyor.
Şu anda Türkiye’de yaşayan ve daha önce 
Karamay’daki Maybulak dergisinde editör-
lük yapan Abdurraşid Niyaz’ın konuyla ilgi-
li Özgür asya radyosuna verdiği Röportajda 
mevcut durumun şaşırtıcı olmadığını dile ge-
tirerek Uygurlara karşı son dört yıldır artan 
soykırımın amacı, Uygurlar arasındaki dini, 
siyasi ve tarihi bilinci zayıflatmak veya orta-
dan kaldırmak olduğunu, bu gibi Filim veya 
Türk kimliğine duyulan en ufak imrenişin, 
Halkın milli kimlik duygusunu güçlendirme 
tehlikesine karşın Uygur Türklerini Çin’in 
açık hedefi haline getirdiğini söyledi.

“MUHTEŞEM YÜZ YIL” FİLMİNİ İZLEYEN
60 UYGUR TÜRKÜ TUTUKLANDI
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Norveç merkezli Uygur Adliye 
Arşivleri, (UTJD) Aksu’da iki 
ve Korla bir olmak üzere 3 adet 
toplama kampının uydu görün-
tülerini paylaştı.

Fotoğraflardan bazıları, turuncu ve mavi gi-
yinmiş mahkumların toplama kamplarından 
sıraya dizildiğini ve kampyakınındaki fabri-
kalara götürüldüğünü gösteriyor.
Uygur Adliye Arşivleri (UTJD)tarafından 
sağlanan fotoğrafların ilk kısmı, 24 Ekim 
2018’de çekilmiş Aksu Şehri Bulaşıcı Hasta-
lıklar Hastanesi’nin doğusundaki 900 metre 

uzunluğundaki yola ait. Kampın fotoğraf-
larından birinde, turuncu renkli üniformalı 
yaklaşık 1.200 kişinin kamp alanından çıkıp-
yüksek güvenlik kapılarından geçerek zorun-
lu çalıştırma fabrikasına girmesinin yanı sıra 
çevredeki güvenlik ve polislerin sayısının 
tespit edilebildiği öne sürülüyor.
Uygur Adliye Arşivlerinden araştırmacılar, 
uydu görüntülerini incelerken Aksu’daki 
kampın Ağustos 2017’de kurulduğunu ve Çin 
komünist partisinin kampa bitişik atölyele-
rinin inşaatına Nisan 2018’de başladığını ve 
Ağustos 2018’de aktifleştirildiğini belirlediği 
aktarıldı.

UYGUR ADLİYE ARŞIVLERİ, KAMPLARIN
EN YENİ GÖRÜNTÜLERİNİ AÇIKLADI
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Bilgilere göre Aksu’daki kamp 25.000 met-
rekare alana kurulmuş olup, toplamda 27 
binave yaklaşık 544 hücreye sahip. Kamp 
yakınındaki Fabrikaların ise 12.796 metreka-
relik bir zemine inşa edildiği belirlendi.Kamp 
tanıklarının ifadelerine göre her hücrede tah-
mini tutuklu sayısına göre bu kampta 16.300 
kişinin tutuklu bulunduğu düşünülüyor.
İkinci keşif, Aksu’nunHangzhou Yolu ve 
Wuxi Yolu yakınında kurulan bir kamp, içe-
risinde mavi giyinmiş, sıralar halinde dizilen 
160 tutsağın yüksek güvenlikli kapılardan-
geçerek zorunlu işçi fabrikasına götürüldüğü 
anlaşılırken, yaklaşık 200-300 mahkumunye-
mek hane olduğu tahmin edilen alanda kuy-
ruk oluşturduğu görüntüleniyor.
Toplam alanı 450.000 metrekare olan Kam-
pın Ağustos 2018’de resmi olarak açıldığı ve 
şu anda 21 bina ve 1.136 odası bulunduğu ve 
burada 34.080 kişinin alı konulduğu düşünü-
lüyor.

AKSU’DAKİ İKİ KAMPIN OR-
TASINDA CESET YAKMA TE-
SİSİ BULUNDU
Ayrıca Uydu görüntüleri, Aksu’da bulunan 
iki kampın tam ortasında ceset yakma tesisi-
nin olduğu ve hemen yakınında 2017’den beri 
sürekli genişleyen bir mezarlığın bulunduğu-
nu ve mezarlığın giriş kapısına Aksu bölge 
Cenaze Evi olarak yazıldığını gösteriyor.
Üçüncü keşif, Korla’daki Jianguo Güney 
Yolu yakınlarındaki kamp inşaatına 2017 
yılında başlandığı ve Nisan 2018’de fabrika 
ile eş zamanlı olarak aktif kullanıma geçir-
diği, toplam alanının 32.300 metrekare ve 6 
binadan oluştuğu, Toplam hücre sayısı 384 
olduğu,Kampta yaklaşık 11.520 kişinin hap-
sedilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Mavi 
üniformalı dört tutuklu grubun sıra halinde 
zorunlu çalıştırma fabrikasına yürüdüğü an 
görüntüleniyor.

Her üç kamp, şehir otoyoluna yakın 
bir yerde kurulu ve üç yerdeki bir-
leşik çalışma kamplarında tutulan 
toplam tutuklu sayısının 60.000’den 
fazla olduğu, Bu kamplardan çok 
uzak olmayan bir yerde, tam kapasi-
te 2018’in ilk çeyreğinde hizmete gi-
ren bir ceset yakma tesisinin olduğu 
ve çevredeki mezarlığın genişlemeye 
devam ettiği gösteriliyor.
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İngiliz The Guardian gazetesi 9 Kasım’da 
Everett Hobbs tarafından imzalanan “Sessiz-
lik Ölümdür” başlıklı bir mektup yayınladı.

Mektupta geçtiğimiz yüzyılda 
Alman Nazi rejimininYahudile-
ri yok etmek için İnsanlığa kar-
şı gerçekleştirdiği soykırım su-
çundan bahsedilirken “Bugün, 
Çin Komünist hükümeti Uy-
gurları yok etmek için herkesin 
gözü önünde aynı suçu işliyor. 
Ama dünya bir kez dahabu suç-
ta sessiz kaldı.’’ ifadelerine yer 
veriliyor.

Hiçbir ülkenin Somut adım atmadığı, ancak 
Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini sürdür-
düğü vurgulanan makalede, ‘’Zulüm ve suça 
sessiz kalmak, onu işleyen faile destek ol-
maktır. Eğer böyle devam ederse bugün Uy-
gurların başına gelen gün yarın başkalarının 
kaderi olacaktır. Deniliyor.
Mektupta ayrıca MartinNimoller’in şu söz-
lerine yer veriliyor; “Onlar Sosyalistleri tu-
tuklamaya geldiler ve sosyalist olmadığım 
için konuşmadım. Sonra sendika üyelerini 
tutuklamaya geldiler ve buna da bir şey söy-
lemedim, çünkü ben sendika üyesi değildim. 
Sonra Yahudileri tutuklamaya geldiler ve ben 
Yahudi olmadığım için buna da konuşmadım. 
En son beni tutuklamaya geldiler ve o anda 
benim için konuşacak kimse kalmamıştı.”

“SESSİZLİK ÖLÜMDÜR”
ADLI MEKTUP DİKKAT ÇEKTİ
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Çin’in organ yayını Xinjiang günlük gazete-
sine göre Doğu Türkistan’daki Çin Komünist 
parti yetkililerinin Taşkurgan sınır bölgesinde 
devriyeleri arttırdığı bildirildi.

                     Bilgilere göre, geçtiğimiz birkaç 
gün içinde, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
Kaşgar Sınır müdafaa bürosu Tarşkur-
gan sınır yönetimi, bölgedeki devriyele-
ri yoğunlaştırmak için art arda 200’den 
fazla polis ve güvenlik güçleri takviyesi 
yaptığı ve dış sınıra giden 40’tan fazla 
dağ geçidi, ana yollarda devriye gezildi-
ği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda, Çinli işgalcilerin sınır bo-
yunca devriyeleri önceki yıla göre daha fazla 
artırdığı ve askeri güçlerin yanı sıra dronla-
rında kullanıldığı basına yansımıştı.

ÇİN, TAŞKURGAN SINIRINDAKİ
DEVRİYE GÜCÜNÜ ARTIRDI


