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Doğu Türkistan’daki keyfi karantina
önlemleri, halkı canından bezdirdi. İntihar
girişimleri ve ölüm haberleri endişeleri
arttırıyor.
Çin
rejimi “Sıfır
Kovid” politikası
kapsamında Doğu Türkistan'daki insanlık
dışı uygulamalarını sözde “salgın önleme”
bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.
Çinli kaynaklara göre Doğu Türkistan’daki
“Xinjiang Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi” mevcut durum hakkında bir basın
toplantısı düzenleyerek son 24 saat içerisinde
bölgede 42 asemptomatik enfeksiyon
vakası tespit edildiğini ve net tanı konulan
Çin virüsü bulunmadığını, enfekte olanların
Çoğu Urumçi Şehri, Ili Eyaleti, Sanji Eyaleti,
Komul Şehri ve Kutubi İlçesi olmak üzere
toplam 1481 enfeksiyon bulunduğunu
açıkladı. KEYFİ KARANTİNALARIN BİTMESİ
BEKLENİRKEN DAHA DA ARTTI

Çin kaynaklı Sosyal medyada yayılan
görüntüler, salgın bahanesiyle alınan
tedbirlerin
insanlık
dışı
olduğunu,
halkın kırsalda kapı dışından kaynakla
mühürlenirken, kentsel bölgelerde ise site
girişlerine çelik duvarlar örülerek evlerine
kapatıldığını, bunalıma giren bazı kimselerin
çatıdan atlayarak canına kıymaya çalıştığını
gösteriyor. Ayrıca evde tedavi görme fırsatı
bulamayan hastaların ise hayatını kaybettiği
haberleri endişe yaratıyor.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanım’ın sosyal
medyada paylaştığı video görüntülerinden,
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına yönelik
uyguladığı sözde önlemlerin giderek
acımasız hale geldiği anlaşılıyor. Kaşgar’da
çekildiği tahmin edilen 13 saniyelik video
kaydında konuşan malum kadın, site
girişinin çelikten duvarla kapatıldığını,
oysa sakinlerin uzun zamandır süren tam
kapanmanın sona ereceğini beklediğini dile
getiriyor.
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kaldığı, halkın 30 gündür dışarı çıkmaları
engellendiği ,Gulca ve diğer bölgelerde
devasa toplu
karantina tesisleri kurulurken, yüksek
riskli bölge yalanıyla yerleşik ahaliyi
ev barklarından zorla çıkardığı ortaya
çıkmıştı.
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

duvarla kapatıldığını, oysa sakinlerin
uzun zamandır süren tam kapanmanın
sona ereceğini beklediğini dile getiriyor.
Benzeri bir çok görüntülerde halkın bir
aydır evlerine kapatıldığını, canından
bezen halkın görevlilerle tartıştığını,
tartışma sırasında “al nereye kapatırsan
kapat!, Kurşun sıksan da sık!, Biz insan
değil miyiz?! Açız! Aç!” şeklindeki isyanları
yürek yakıyor.
GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos
Ürümçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha
pazartesi günü Urumçi’de Üç günlük
“Olan üstü hal” ilan edildi.
Yerel sosyal medya platformlarından bazı
bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının on
kat arttığı ve insanların evde yiyecekleri
kalmadığından bitkileri yemeye mecbur
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Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu
dalgası sırasında “sıfır kovid” politikası
kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor.
Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde
sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor.
Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa
Çin’in bu eğilimi zaten var olan Soykırım’ı
hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu
örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.
AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA
ETMEK
Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki mahsulleri, yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama
bunu yapmadığını, Çin'in buradaki
davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca,
İnsanlık dışı, apaçık topyekûn imha
politikası olduğunu söyledi.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çeşitli bölgelerden gelen şikayetlerden,
30 gündür tam kapanma yaşayan Doğu
Türkistan halkının, evde yiyecekleri
kalmadığı, çocukların ve yaşlıların açlıktan
ölmek üzere olduğu anlaşılıyor.
Doğu Türkistan'da yeniden çoğalan Çin
virüsü enfeksiyonu nedeniyle rejim hükümeti
sözde “Salgın önlemleri” bahanesiyle baskıcı
kontrollerini meşrulaştırmaya, dahada
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.
Çin kaynaklı Sosyal medyada yayılan
görüntüler, salgın bahanesiyle alınan
tedbirlerin
insanlık
dışı
olduğunu,
halkın kırsalda kapı dışından kaynakla
mühürlenirken, kentsel bölgelerde ise site
girişlerine çelik duvarlar örülerek evlerine
kapatıldığını, bunalıma giren bazı kimselerin
çatıdan, pencereden atlayarak intihar
etmeye çalıştığını gösteriyor.
“ÇOCUKLARIMIZ AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE”
6 Eylül Yayılan 51 saniyelik bir video
kaydında keyfi karantina nedeniyle açlıktan
ölmek üzere olan dört çocuğunun, ateşide
çıktığını belirterek, yetkililerin durumdan
haberdar olmasına rağmen kimsenin

yardım etmediğinden şikayet ediyor.
Ayrıca benzeri, evde tedavi görme fırsatı
bulamayan hastaların, çocukların hayatını
kaybetmek üzere olduğu veya gelen ölüm
haberleri endişe yaratıyor.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanım’ın sosyal
medyada paylaştığı video görüntülerinden,
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına yönelik
uyguladığı sözde önlemlerin giderek acımasız
hale geldiği anlaşılıyor. Gulca’da çekilen
bir video kaydına göre 13-14 yaşlarında bir
Uygur Kızın pencereden atlamaya çalıştığı,
çevredekilerin müdahelesiyle kurtarıldığı
görülüyor.
“İKİ HAFTADIR SU İÇİYORUZ”
“Halkın temel giderlerini teminat altına
alıyoruz” propagandası yapan Çin rejimine
tepki gösteren bir kadın ne halde olduğunu
video çekip anlatarak, sözde fedailerin
getirdiği kurtlanmış unu ayıklayıp yediğini
dile getirirken, bir diğer görüntüde ise dört
Çocuğuyla iki haftadır su içerek yaşamaya
çalıştığını, çok zor durumda olduğunu
anlatan bir babanın feryadı kaydediliyor.
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bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının on
kat arttığı ve insanların evde yiyecekleri
kalmadığından bitkileri yemeye mecbur
kaldığı, halkın 30 gündür dışarı çıkmaları
engellendiği ,Gulca ve diğer bölgelerde
devasa toplu karantina tesisleri kurulurken,
yüksek riskli bölge yalanıyla yerleşik ahaliyi
ev barklarından zorla çıkardığı ortaya
çıkmıştı.
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR Çin
rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası
sırasında “sıfır kovid” politikası kap
samında sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu
Türkistan'ın çeşitli yerlerinde sıkı kontrol
ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi
sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in
bu eğilimi zaten var olan Soykırımı
hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu
örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.
AMAÇ UYGURLARI
ETMEK

Görüntülerden dikkat çekeni ise malum
bölgedeki sitede oturan sakinler kapılarının
dışarıdan kapatıldığından camı açıp var
gücüyle şöyle bağırıyor: Beş gündür bize
yemek verilmedi! karnımız acıktı! Evde
yiyecek kalmadı! Binaya bakacak kimse
yok mu? Görevliler neredesiniz?
GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos
Ürümçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha
pazartesi günü Urumçi’de Üç günlük “Olan
üstü hal” ilan edildi.
Yerel sosyal medya platformlarından bazı
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TOPYEKÛN

İMHA

Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki
mahsulleri,
yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere
dağıtabileceğini,
çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama bunu
yapmadığını, Çin'in buradaki davranışı
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı,
apaçık topyekûn imha politikası olduğunu
söyledi.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Rejim hükümeti, Urumçi halkını daha sıkı
kontrol altında tutmak için sözde “üç günlük
olağanüstü hal” ilan edildiğini duyurdu.

ulaştıracak şekilde değişiklik yapılmasına
karar verildiği dikkat çekiyor.

Rejim hükümeti, Urumçi halkını daha sıkı
kontrol altında tutmak için sözde “üç günlük
olağanüstü hal” ilan edildiğini duyurdu.

Genelgede yüne, insanlara tehdit vari
uslûpla, halkı kin ve kışkırtmaya yeltenenlerin
ağır biçimde cezalandırılacağı, herkesin en
iyi biçimde sözde “salgın önleme ve kontrol”
prosedürlerine uyarak toplumsal istikrarın
sağlanmasını temin etmesi gerektiği
isteniyor.

Çin Halk ağında 2 Eylül yer alan habere göre,
Çin rejimi Urumçi halkı üzerindeki abluka ve
kontrolü daha da sıkılaştırmak için sözde “üç
günlük olağanüstü hal” ilan etti. Genelgede
hedef noktalar arasında Uygurların
yoğunlukta olduğu Tanrıdağ reyonu, Saibağ
reyonunda yüksek ve orta riskli bölgelerin
hala çok olması, üstelik düşük riskli
bölgelerle karışık olması, nüfus yoğunluğu
göz önünde bulundurulduğunda salgının
potansiyel artış eğiliminde olduğunu
gerekçe gösteriyor. Ayrıca halkın gündelik
ihtiyaçlarını karşılayan sözde fidilerin,
bundan böyle her defasında üç günlük veya
haftalık ihtiyaçları, haftada bir kere halka

HALK AÇLIĞA TERK EDİLİYOR

Gözlemciler, Çin rejiminin abluka altındaki
ailelere gıda yrdımı teminatı verdiği
propagandasını güçlendirirken Çin kaynaklı
sosyal medyada yayılan halkın gerçek
durumunu yansıtan görüntüler Çin’in
yalanlarını çürüttüğünü, Doğu Türkistan
halkının salgının bu dalgasında, topyekün
kuşatma altında acı çektiğini, hatta açlıktan
ölmek üzere olduğunu, hem maddi hem
manevi
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açıdan bir aydır zor günler geçirdiğini
vurgulayarak “bırakın üç gün veya haftalık
erzak ihtiyacı yapılacakmış da! Uygurlar
Çin’den gelecek yardımı bekleyecekmiş
de! Halka garazlı bir şekilde eziyet ediliyor,
çürümüş kokuşmuş yiyecekler verilerek
hor görülüyor. Ortaya çıkan videolarda,
kırsalda sakinlerin kapıları dışarıdan kaynak
yapılarak mühürleniyor. Kentsel yerleşim
bölgelerindeki site giriş kapılarına ise
çelikten duvar örülüyor.” Değerlendirmesini
yaptı
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Xi Jinping’in ortaya attığı “sıfır
kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler
uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli
yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti
izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor.
Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var olan
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Soykırım’ı hızlandırmak, meşrulaştırmak
ve suçunu örtbas etme çabası olarak
nitelendiriliyor.
Konuyla ilgili Washington merkezli
Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı'nın
kıdemli üyesi ve Çin araştırmaları merkezi
direktörü Dr. Adrian Zenz, Çinli yetkililerin
Uygurlar ve Tibetliler üzerindeki baskıyı
artırmak ve soykırımı meşru göstermek için
yeni “salgın kontrol” önlemlerini kullandığını
belirtti.
Amerikanın sesi (VOA) ile yaptığı röportajda
konuşan Dr. Adrian Zenz, Çin'in Uygurları
atıl, geride kalmış, aşırıcı, terörist olarak
damgalaması göz önüne alındığında,
Uygurların salgın bahanesiyle daha sert
muamele ve daha katı kısıtlamalarla karşı
karşıya kalabileceğini söyledi.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Soykırımcı
Çin,
sözde“internetteki
dedikodular”a karşı ülke çapında üç aylık bir
hareket başlattı.

yüksek kontrol
vurgulanıyor.

Çin rejimi sözde“internetteki dedikodular”a
karşı ülke çapında üç aylık bir hareket başlattı.

Gözlemciler, Doğu Türkistan’daki sistematik
soykırımın bir parçası olarak salgın bahanesiyle
uygulanan keyfi karantinalarda Çin rejiminin bu
gibi ağ kontrol ve siyasi baskılardaki ana hedefi,
Çin Komünist Partisine (ÇKP) karşı muhalif
görüşler ve her türlü aksi düşünce, söz ve eylemi,
İnternetteki dedikodular ve provokasyon olarak
görüldüğünü, Doğu Türkistan'da yıllardır süren
sistematik soykırımın, asıl amacı Uygur halkını
yok etmek olan siyasi, ideolojik ve fiziki baskının
ayyuka çıkmasını engellemek olduğunu, bu
kez başlatılan hareketin ÇKP’nin 16 ekimde
gerçekleştireceği 20. Kongresi'nin güvenliğini
sağlamak için olduğunu kaydetti.

Çin Halk Ağında 5 eylül yer alan habere
göre, Çin İnternet Bilgi Güvenliği Ofisi, sözde
“internetteki siber zorbalık, sahte haberleri,
dedikoduları temizlemek ve çökertmek” adı
altında Çin genelinde üç aylık hareket başlattı.
YÜKSEK KONTROL PROSEDÜRÜ UYGULANACAK
İnternette siber zorbalık, karalama, örtbas
etme ve kötü niyetli dedikodular yayma eğilimi
içerisindeki hesapların tek tek takibe alınacağı
ve ulusal güvenliği, asayişi tehdit ettiği için
cezalandırılacağı belirtiliyor.
Haberde ayrıca, Çin'in hareket kapsamında
düzenli bir kontrol mekanizması kuracağını ve

prosedürü

uygulayacağı

“SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI”

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Çin'in Hangzhou kentinden Doğu Türkistan'ın Aksu
kentine “Xinjiang hedefli yardım” kapsamında 143
Çinlinin, sözde “öğretmen” adı altında yerleştirildiği
bildirildi.
Çin'in Hangzhou kentinden Doğu Türkistan'ın Aksu
kentine sözde “Xinjiang hedefli yardım” kapsamında
143 Çinlinin, “öğretmen” adı altında yerleştirildiği
bildirildi. Ayrıca Çinlileri taşıyan uçağın HangzhouAksu rotasında ilk sefer olduğu öğrenildi.
Çin rejimi Doğu Türkistan'a birçok Turizim bölgesi
açmayı ve havayolu, demiryolu, otoyolu ağını daha
sıkılaştırmayı, böylece daha fazla Çinlilerin Doğu
Türkistan'a taşınmasını sağlamak, nihayetinde
Doğu Türkistan'ı tamamen Çinlileştirmeye yönelik
sistematik soykırım gerçekleştirmeyi planlıyor.
ÇİNLİLEŞTİRME MERKEZLERİNDE GÖREV YAPACAK
Çin halk ağına göre, 31 ağustos günü 143 Çinliyi
taşıyan ve “Çin güney havayolları” şirketine ait
CZ5742 sefer sayılı uçuağı Aksu Havalimanı'na indi.
Sözde “öğretmen” olduğu iddia edilen Çinlilerin,
Doğu Türkistan'da farklı bölgelerdeki Çinlileştirme
merkezlerinde görevlendirileceği tahmin ediliyor.
Yıllarca sistematik soykırım ve insanlığa karşı suç
işlediği ancak 2017’de ayyuka çıkan Çin rejimi,
milyonlarca in
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sanı ceza kamplarına ve hapishanelere hapsediyor.
Tutsaklara çeşitli kimyasallar vererek zorla
kısırlaştırılırken, Kızlar Çinli erkeklerle evliliğe
zorlanıyor. Kadın Erkek ayrıt etmeden gençleri Çin
illerine ve diğer bölgelere, adını “istihdam” koyup
zorla çalışmaya sürgün ediyor. Bir yandan Uygurların
nüfusunu azaltırken, yerine Çinli yerleşimcilere
bedava konut, prestijli yaşam koşulları, iş imkanı
vat ederek, bölgede kök salması talep ediliyor. Öte
yandan da Havayollarının yanı sıra demiryollarını
ve otoyollarını doğrudan Çin'e bağlayan ulaşım
projelerine yatırımı artırarak Doğu Türkistan
kaynaklarını sömürüyor.
ÇİNLİLEŞTİRME KAMPLARI GİDEREK ÇOĞALIYOR
Gözlemciler
Rejimin
Doğu
Türkistan’da
Ebeveynlerinden zorla koparılan Çocukları,
Çinlileştirmek üzere “yatılı anaokul” tarzı
Çinlileştirme kamplarının inşası için büyük paralar
harcadığını, Toplama kamplarının hızla çoğalmasıyla
birlikte, sözde yatılı anaokulların muazzam bir
şekilde genişlediğini, gelen Çinli öğretmenlerin işte
bu tesislerde eğitmenlik yapacaklarını yorumladı.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan
video kayıtları, rejimin halkı 39 gündür
evlerine kapatarak açlıktan ölmesine
neden olduğunu ortaya koyuyor.
Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası
kapsamında Doğu Türkistan'daki insanlık
dışı uygulamalarını sözde “salgın önleme”
bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan
video kayıtları, rejimin halkı 39 gündür
evlerine kapatarak ölümüne neden
olduğunu ortaya koyuyor.
Çin kaynaklı sosyal medyada infial
yaratan görüntü kayıtlarında, Çin'in keyfi
karantina ve ciddi ihmali sonucunda çok
sayıda kişinin evinde ölü bulunduğunu
gösteriyor. 8 Eylül'de yayılan 42 saniyelik
bir videoda, malum bölgede bir kadının
yerel saatle 3 sularında evinde hayatını
kaybettiği, evde bir küçük kızı bulunduğu,
annesinin nefessiz yattığını görünce
"Anne konuş, korkuyorum" diye feryat
ettiği yürek yakıyor.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDULAR
9 eylülde yayılan 30 saniyelik diğer bir
görüntüde ise Ahmed adında bir kişinin
kapatıldığı evinde cesedinin bulunduğu,
merhumun naşi ihmallerden dolayı 2
haftadır fark edilmediği, yakınları ve
görevlilerin eve geldiğinde ise merhumun
cesedi kokmaya başladığı kaydediliyor.
Aynı şekilde 10 Ağustostan beri evlerine
kilitlenen bir diğer amcanın 9 Eylülde
hayatını kaybettiğini gösteren video
kayıtları can yakıyor.
GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos
Ürümçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha
5 Eylül Urumçi’de Üç günlük “Olan üstü
hal” ilan edildi.
Yerel sosyal medya platformlarından bazı
bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının on
kat arttığı ve insanların evde yiyecekleri
kalmadığından bitkileri yemeye mecbur
kaldığı,
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halkın bir ayı aşkın süredir dışarı
çıkmaları engellendiği ,Gulca ve diğer
bölgelerde devasa toplu karantina
tesisleri kurulurken, yüksek riskli bölge
yalanıyla yerleşik ahaliyi ev barklarından
zorla çıkardığı ortaya çıkmıştı.
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu
dalgası sırasında “sıfır kovid” politikası
kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor.
Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde
sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor.
Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa
Çin’in bu eğilimi zaten var olan Soykırım’ı
hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu
örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.
AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA
ETMEK
Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki mahsulleri, yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama

bunu yapmadığını, Çin'in buradaki
davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca,
İnsanlık dışı, apaçık topyekûn imha
politikası olduğunu söyledi.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com
www.istiqlalmedia.com

10

