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KAMPTAN ÇIKAN KARI KOCANIN
CANSIZ BEDENİNE ERİŞİLDİ

Doğu Türkistan’da Çin yönetiminin baskı ve soykırım politikaları her geçen gün artarak de-
vam ediyor.

Uygur aktivistlerin son dönemde paylaştıkları videolardan birinde kamp-
tan çıkan karı koca iki yaşlı Uygur Türkünün kısa bir süre evlerinde kal-
dıktan sonra cansız bedenlerine ulaşıldığı görüntüleniyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da toplumun her kesiminden insana karşı işlediği soykırım fiilleri, bü-
tün bir halkın kitlesel olarak yok olması tehlikesini ortaya koyuyor. Çin’in yaygın sosyal med-
ya platformlarında da paylaşılan görüntülerde, kamplardan çıkan insanların vahim durumları 
net bir şekilde görülüyor.
Uluslararası insan hakları örgütlerinin de raporlarıyla ortaya koyduğu üzere, Çoluk çocuk, 
genç yaşlı demeden toplama kamplarına atılan Doğu Türkistanlıların, toplama kamplarından 
çıktıktan kısa süre sonra akıl sağlıklarını yitirdikleri, psikolojik olarak çöktükleri ve hatta ya-
şanan ağır şiddet eylemleri ve soykırıma varan fiiller nedeniyle hayatlarını kaybettikleri bili-
niyordu.
Uzmanlara göre Doğu Türkistan’da çekilen ve Çin kaynaklı sosyal medyada paylaşılan görün-
tüler, Çin’in vahşet derecesindeki insan hakları ihlallerinin delili niteliğinde.
Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda 
“soykırıma” varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor.
Batı kaynaklı resmi verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyon gayrı resmi bilgilere 
göre ise 7 milyonun üzerinde Uygur Türkü ve diğer Müslümanlar, eğitim adı altında Ceza 
kamplarında tutulmakta.
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Komünist Çin rejimi Doğu Türkistan’da başta 
Müslüman Uygur Türkleri olmak üzere bölge 
halkını baskı altında tutma politikası izliyor.
Bu kapsamda camiler ve mezarlıklar yıkılır-
ken, milyonlarca insan suçsuz yere cezaevle-
rinde ve toplama kamplarında tutuluyor.
Mepa News, bölgede bulunan cezaevlerinin, 
toplama kamplarının, yıkılan cami ve me-
zarlıkların konumlarını Uygur aktivistlerin 
paylaştığı haritalardan ve yerel kaynakların 
aktardığı bilgilerden faydalanarak interaktif 
harita hazırladı.

    Haritada Toplama kampları 
kırmızı noktalarla, Cezaevleri Si-
yah, yok edilen Mezarlıklar Mavi 
ve yıkılan Camiler de Yeşil nokta-
larla işaret ediliyor.

Batılı kaynaklara göre Çin komünist partisi 
Doğu Türkistan’da 1.200 civarı toplama kam-
pı tesis ettiği ve 2018 ile 2020 yılları arasın-
da 16 bin Caminin haritadan silindiği güçlü 
delillerle öne sürülerek Uluslararası toplum 
tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
CEZA KAMPLARI HARİTALANDI
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“ÇİN ONAYLANMAMIŞ AŞILARI
UYGURLAR ÜZERİNDE DENEYECEK”

Aşı henüz resmi onay almamış ol-
masına rağmen Çin, önümüzdeki yı-
lın başlarında Doğu Türkistan’daki 
Uygur Türklerini aşılamak için bir 
program başlatmayı planlıyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Çin 
Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Aşı Araş-
tırma ve Geliştirme Çalışma Grubu başkanı 
Zeng Yix’in yaptığı açıklamada, ülkesinin kış 
ve ilkbahar mevsimlerinde, Çin virüsü aşısıy-
la ilk önce “temel risk gruplarını” aşılamaya 
odaklanacağını ardından aşı kapsamını geniş 
kitleleri kapsayacak şekilde genişleteceğini 
söyledi.
Güney Çin sabah gazetesinin aktardığına 
göre Çin takvimi’nin yılbaşı tatili (12 Şubat 
2021) başlamadan önce 50 milyona kadar in-
sanı aşılamayı planladığını belirtilken Haber-
de Pekin’in, Sinopharma ve Sinovac Biotech 
şirketlerinin aşılarından 100 milyon doz aşı 
alıp dağıtacağı da yer alıyor.

Bilgilere göre Çin, virüse karşı gelişiminin 
son aşamalarında olan beş aşıya sahip oldu-
ğu, ancak bunların hiçbiri yetkililerden resmi 
onay almadığı ve son aşamalarındaki deney-
lerinin sonuçları henüz açıklanmadığı ifade 
edilirken deneme aşamasındaki iki aşının 
“acil durumlarda kullanım için” onay alma-
sının ardından Çin’de en az bir milyon kişi 
aşı olduğu ve şu ana kadar devlet çalışanları 
ve uluslararası öğrenciler gibi öncelikli olan 
gruplarla sınırlı olduğu belirtiliyor.
Bir il sağlık yetkilisi, yerel basına yaptığı 
açıklamada, Çin takviminin yılbaşı tatilinden 
sonra aşıların Doğu Türkistan genelinde uy-
gulanacağını doğruluyor. Yetkililer, bölgeye 
şimdiye kadar 118 bin doz aşının ulaştığını 
ve aşılama programını bölge nüfusunun ta-
mamına uygulamadan önce sözde risk altın-
daki tüm grupları 5 Şubat’a kadar aşılamayı 
planladıklarını duyurdu.
Çinli Yetkililer, Aşıların kim tarafından yapıl-
dığını açıklamazken Doğu Türkistan, halkın 
tamamının aşılanması planı için bir takvim 
belirleyen ilk bölge olarak öne çıkıyor.
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Çin, Doğu Türkistan’da uygulanan kısıtlama-
lardan geri adım atmayacağı sinyalini verdi.

Çin Komünist Parti Halkla İlişkiler Bö-
lümü Genel Müdür Yardımcısı Şü Guişi-
ang, Pekin’de Associated Press ajansıyla 
yaptığı söyleşide, Doğu Türkistan’daki 
güvenlik önlemlerinin gevşetilip gevşe-
tilmeyeceğine ilişkin soruya “Şu anda 
kayıtsız kalamayız çünkü tehditler hala 
mevcut. Dört yıl boyunca terörizmden 
kurtulmuş olmak, hiçbir suretle tehlike 
veya tehdit olmadığı anlamına gelmez.” 
yanıtını verdi.

Şü, “Komünist Partinin Uygurlar gibi çok et-
nikli sınır bölgelerinde istikrarı sağlamanın 
yöntemlerini araştırdığını belirterek “Sosyal 
yardımlaşma ile terörizmi ve aşırıcılığı yük-

selten zemin dahil kemikleşmiş meseleler 
hakkında daha çok düşünmemiz lazım” ifa-
desini kullandı.
Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin zorla 
çalıştırıldığı haberlerini kesin bir dille redde-
den Şü, 2014 yılından bu yana eğitim prog-
ramları sayesinde 117 bin kişinin Çin’in diğer 
kesimlerine köle gbi çalışmaya gönderdiğini 
de doğruladı.
Şü Guişiang, ABD’nin zorla çalıştırılma ha-
berleri üzerine Doğu Türkistan’dan ithalatı 
engellemesine ilişkin olarak da “Çin şirket-
leri, ABD pazarı veya bazı ABD şirketleri ol-
madan yaşayamayacak sanılmasın” diyerek 
yaptırımların Doğu Türkistan’daki kölelik 
ve soykırım siyasetini engelleyemeyeceğini 
açıkça söyledi.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
KISITLAMALARI GEVŞETMEYECEK
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“TURFAN’DA SOKAKLAR BOMBOŞ,
EVLER VE DÜKKANLAR KİLİTLİ”

Çin sosyal medyasından alınan 
video görüntülerinde Doğu Tür-
kistan’ın Turfan şehrine bağlı Sai 
pazar sokaklarında kimsenin ol-
madığı dükkan ve evlerin kapısı-
na kilit vurulduğu gösteriliyor.

Video’daki Turfan’a ziyaret için gelen Çinli 
turistin konuşmalarına göre kendisinin Tur-
pan’da olduğunu ancak koca şehirde turistler 
dışında kimsenin olmadığını, tüm iş yerleri-
nin kapalı olduğunu, “Açığız” yazan dükkan-
ların kapısına kilit vurulduğunu, Sai Pazarına 
komşu birkaç sokakta ara sıra insanları rast-

ladığını vurgulayarak “yerliler nerede” diye 
soruyor. Ve şaşkın olduğunu ifade ediyor.
Çin komünist partisi son dört yıldır Doğu 
Türkistan’da toplama kampları politikası iz-
liyor. İnsanların çeşitli bahanelerle kamplara 
atılması sonucu şehirler bom boş bir hal aldı.
Daha öncede Kaşgar, Hotan, Urumçi ve diğer 
şehirlerdeki belli bölgelerde sokakta gezenle-
rin azaldığını gösteren video görüntüleri sos-
yal medyaya yansımıştı.
Çinli yetkililer Uygur Türklerinin Toplama 
kamplarında olduğunu inkar etsede ilgili vi-
deo görüntüleri milyonlarca insanın Tutsak 
olduğunu gözler önüne seriyor.
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          Çin’in organ yayını Xin-
jiang Haberleri sitesinin dün bil-
dirdiğine göre Çin işgal yönetimi 
Doğu Türkistan’daki çiftçilerin 
arazilerine el koyduklarını ve 1,8 
milyondan fazla çiftçiye sözde 
“Toprak Dönüşümü” adı altında 
bir kooperatif sistemi uyguladık-
larını duyurdu.

Habere göre, Çin komünist yönetimi 2017 
yılından itibaren Doğu Türkistan’ın Bortala 
Bölgesi’ndeki 13 köyde çiftçilerin toprak-
larına el koymak için bir hareket başlattığı, 

2020 yılına kadar şehrin 43 köyündeki çift-
çiler topraklarını “Toprak Dönüşümü” adı al-
tında kooperatiflere katılmaya zorlandığı ve 
şimdiye kadar, Bölgedeki 13.700’den fazla 
çiftçi arazilerini kooperatife devrettiği, Kırsal 
alanlarda arazi haklarının tescili ve dağıtımı 
% 100’e ulaştığı öne sürülüyor.
Bilgilere göre Uygulamanın ilk olarak Ak-
su’da başladığı belirtilirken Doğu Türkis-
tan’ın güneyindeki dört şehirde kooperatif 
sistemine devredilen toplam arazinin 5,71 
milyon hektar olduğu ve arazi sözleşmesi 
idare ve tescil belgelerinin verilmesi ile baş-
latıldığı bildirildi.
Ayrıca Çiftçilerin “Toprak Dönüşümü” adı 
altında el konulan arazilerin oranı% 99,02’ye 
ulaştığı aktarıldı.

ÇİN, YAKLAŞIK 2 MİLYON ÇİFÇİNİN
TOPRAKLARINA EL KOYDU
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UYGUR KADINLARIN ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI
ORTAM GÖRÜNTÜLENDİ

       Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan video görüntülerine 
göre Doğu Türkistan'da belirli 
bir şehirde bulunan ve toplama 
kampına ait olduğu düşünülen bir 
fabrikadaki köle olarak çalıştırı-
lan Uygur kadınlarının durumu 
gözler önüne seriliyor.

Videodaki büyük fabrikada yüzden fazla ka-
dın sıra halinde dizilen çalışma masası önün-
de durarak komünist parti öğretilerini yüksek 

sesle okuyor ve Çinli yetkilinin komutuyla iş 
başladığı gösteriliyor.
Uygur Kültüründe el işlemeli ürünlerin ayrı 
yeri olduğu biliniyor. Özellikle Hoten’in el 
dokumalı halıları, Atlas kumaşı, Uygur ka-
naviçe işlemeli ürünler ve giysileri gibi elle 
özenle yapılan ürünler Çin ve Uluslararası 
pazarlarda oldukça rağbet görüyor.
Nitekim İşgalci Çinlilerin Doğu Türkistan-
lıları sebepsiz yere hapsederek Fabrikalar-
da zorla çalıştırma yöntemiyle elde ettikleri 
ürünlerin Uluslararası pazarda satması çoğu 
Ülke tarafından şiddetle kınanıyor ve yaptı-
rımlarla zorunlu çalıştırmayı engellemeye ça-
lışılıyor.


