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İSTANBUL’DA BÜYÜK
BAYRAMLAŞMA GERÇEKLEŞTİ

Kurban Bayramı dolaysıyla İstanbul’da 2 
binden fazla Doğu Türkistanlının katılımıyla 
büyük Bayramlaşma etkinliği düzenlendi.
22 Haziran’da bu yılki Kurban Bayramı mü-
nasebetiyle İstanbul’un Zeytinburnu ilçesin-
deki Kazlıçeşme Kültür Merkezi Meydanı’n-
da büyük bayramlaşma etkinliği düzenlendi. 

Kurban Bayramının üçüncü gü-
nünde Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği tarafından organi-
ze edilen etkinliğe 2 bini aşkın Doğu 
Türkistanlı katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan etkinlikte Kanaat 
Önderi Abdukadir Yapçan yüzlerce çocuğa 
bayram harçlığı dağıttı.

ÖZGÜRLÜK İÇİN “HER AN HAZIR 
OLUN” ÇAĞIRISI   
Ardından Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuz-
han teşkilatlar adına tüm Doğu Türkistan 
halkının Kurban Bayramı’nı kutladı.  Çin’in 

Doğu Türkistan halkına yönelik baskıcı ve 
soykırım politikalarını hatırlatarak, diaspora-
daki Doğu Türkistan halkının birlik beraber-
liğini pekiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı. 
Mevcut mücadelenin Doğu Türkistan’ın ba-
ğımsızlığı için bir hazırlık aşaması olduğunu 
da ifade eden Oğuzhan, tüm Doğu Türkistan-
lıları her an hazır olmaya çağırdı.
Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği 
Başkanı Dr. Ataullah Shahyar yaptığı tebrik 
konuşmasında, Doğu Türkistanlıların kendi 
kimliklerini korumalarının önemini dile geti-
rirken, Uygur halkının milli kimliği ile dini 
kimliğinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vur-
guladı.

MİLLİ GELENEĞE SAHİP ÇIKMA 
VURGUSU YAPILDI 
Etkinlikte ayrıca Doğu Türkistan davasının 
yılmaz savunucularından Akit Televizyonu 
Sunucusu, Program Yapımcısı Sayın Halis 
Özdemir Doğu Türkistan halkının Kurban 
Bayramı’nı kutladı.  Diasporadaki Uygurların 
varlıklarını sürdürebilmeleri, Doğu Türkistan 
davasını devam ettirebilmeleri ve farklılıklar-
dan uzak durabilmeleri için “Dinlerini, Örf ve 
Adetlerini, Dillerini ve Tarihlerini” koruma-
ları ve bilmeleri gerektiğini söyledi.
Binlerce Doğu Türkistanlının bir araya geldi-
ği etkinlik Doğu Türkistanlı küçük çocukla-
rın çeşitli gösteriler ve Türkiye başta olmak 
üzere ümmeti Muhammed’e, mazlum Doğu 
Türkistanlı halka yapılan duanın ardından 
sona erdi.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
GAZETECİLERE TAKİP ŞOKU

Deutsche Welle DW haberine göre, Alman 
gazeteciler geçtiğimiz günlerde Doğu Türkis-
tan’ı ziyaret ederek durumun Çin propagan-
dasından tamamen farklı olduğunu belgeledi.
Habere göre, Şanghay’daki Alman Yayın 
Kurumu muhabiri ve Pekin’deki Alman 
İş Gazetesi muhabirleri birkaç gün önce 
Doğu Türkistan’a ziyarete gitti. Amaçları 
Doğu Türkistan’daki Alman firmalarını 
ziyaret etmek ve zorunlu çalıştırma iddia-
larına ilişkin ip uçlarına ulaşmaktı. Fakat 
gazetecilerin Doğu Türkistan’a girişlerin-
den itibaren yol boyu Çin polisi tarafından 
çeşitli kontrol ve yakın takiple taciz edildi-
ği, faaliyetlerinin engellenmeye çalışıldığı 
bildirildi.
Haberde gazetecilerin Her sabah, otelin ya-
kınında bir arabada oturan 3 Çin istihbarat 
elemanları tarafından takip/gözetildiği, ele-
manların muhabirlerin tepkisine aldırmayıp 
sürekli bir telefon görüşmesi halinde olduğu, 
kendilerini fark ettiklerini belirtmesine rağ-
men umursamayıp ayrı ayrı takip etmeyi sür-
dürdüğü ifade ediliyor.
Bilgilere göre gazeteciler Corla’daki BASF 
fabrikası, Urumçi’deki Volkswagen fabrika-
sı gibi bazı alanları ziyaret etmeye çalıştılar 
ancak yolda defalarca kontrol noktalarıyla 
karşılaştıkları ve Çin polisleri tarafından kim-

liklerini doğrulamak bahanesi dakikalarca 
bekletildiği aktarıldı.
Volkswagen şirketi çalışanlarından biri “Al-
man müdürümüz pandemi nedeni ile Urum-
çi’deki fabrikaya gidemedi“ bahanesi ile 
muhabirlerin ziyaretini reddederken muha-
birlerin aniden ziyarete gittiği ve o sırada gü-
venlik tarafından engellenmeye çalışılması 
daha sonra bindiği takside şoföre bir telefon 
geldiği, şoförün karşı tarafa “Evet iki yabancı 
var“ diye cevap verdiği kaydedildi.
Haberde yine iki muhabirin Volkswagen’in 
fabrikası yakınlarındaki bir toplama kampına 
gittiğini, kapısında “Teknoloji Eğitim Merke-
zi” yazılı bir bina ile karşılaştığı, binanın her 
tarafına güvenlik kameraları yerleştirilmiş 
olup binanın yanında biraz bekleyen gazete-
cilere içeriden yüksek sesle toplu söylenen 
Komünizm öğretileri ve Çin marşları, kızıl 
şarkı seslerinin duyulduğu tam o sırada se-
kiz Çin polisi tarafından katı üslupla en yakın 
kontrol noktasına götürüldüğü belirtiliyor.
Çinli yetkililer Doğu Türkistan’da işlenen in-
sanlık dışı soykırım suçunun aşikâr olmaması 
için BM başta olmak üzere uluslararası toplu-
mun Doğu Türkistan’a yönelik soruşturması-
na sürekli olarak karşı çıkarak doğrudan kanıt 
elde etmeyi zorlaştırıyor.
Ancak bazı batılı gazeteciler, Çin’den gelen 
çeşitli tehdit ve tacizlere rağmen tüm Çin 
propagandalarının aksine Doğu Türkistan’a 
gidip kendi gözleriyle gerçekleri gün yüzüne 
çıkarmayı hedef belirlemiş ve Çin’in sistema-
tik soykırım suçunu belgelemede önemli delil 
ve bilgiler sağlıyor.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA PROPAGANDA
SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Çin’in organ yayını Tanrıdağ ağına göre Çin 
Komünist Partisi, Doğu Türkistan’da sözde 
“Xinjiang’a Yardım” çalışması kapsamında 
tüm radyo ve televizyon kurumlarına yönelik 
yeni bir seferberlik başlattığı bildirildi.

Haberde, Doğu Türkistan’daki Çinli 
yetkililer 15 Temmuz Perşembe günü 
Urumçi’de Xinjiang Radyo ve Tele-
vizyon Kurumuna özel bir toplantı 
düzenlediği ve toplantıya Çin Merke-
zi Halk Radyo ve Televizyon İstasyo-
nu Başkanı ve Merkezi Komite Üyesi 
Meng Dong, Başkan Yardımcısı Tian 
Wen, sözde Xinjiang hükümeti Çin 
Komünist Parti Komitesi üyesi kukla 
yöneticiler ve Çin propaganda daire 
başkanı katıldı.
Toplantıda, Çin merkezi halk radyo ve tele-
vizyon kurumu tarafından sözde “Xinjiang’a 
Yardım” kapsamında daha da ilerlemek ve 
genişlemek için harekete geçilmesinin gereği 
vurgulandı.
Toplantıda konuşan Tian Wen ayrıca, Doğu 
Türkistan’da bir medya merkezi inşa etmek, 
acil müdahale radyo sistemi kurmak ve sözde 

Xinjiang’ı Çin kültürü ile zenginleştirme ana 
hedefini esas alarak radyo ve televizyon ya-
yınlarında “Ulusal Kimlik” ve “Ortak Bilin-
ci” teşvik etmeye odaklanma talimatı verdi.
Toplantıda, bazı il, ilçe radyo ve televizyon 
bürolarının, plan çerçevesinde kırsal kesime 
özel TV programları ve belgeseller hazırlana-
rak ulusal kimliğin benimsenmesine hizmet 
edilmesi ve Hazırlanan içeriklerin Doğu Tür-
kistan’ın dört bir tarafına ulaşması için geniş 
çapta dağıtılmasının altı çizildi.
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, 
ABD’nin Çin’in bölgede yaşayan Uygurlar 
başta yerli halklara yönelik soykırım yaptığı-
nı açıklamasının ardından Çin rejimi, kendi 
içinde ve yurt dışında propaganda çalışmala-
rını yoğunlaştırdığı ve buna ciddi yatırımlar 
yaptığı biliniyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan halkının ideolojisini zorla değiştirmek, 
Çinlileştirmek ve Doğu Türkistan’daki te-
rör politikasını gizlemek için yalan yanlış 
bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını 
ve bu minvalde amacına ulaşmak adına tüm 
propaganda sistemlerini seferber etmeye 
başladığını kaydetti.
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ÇİN’DEN DOĞU TÜRKİSTAN’DA
“KURBAN BAYRAMI” KUTLAMASI

Çin medyası bu yıl Kurban Bayramı’nı 
kutlayan Doğu Türkistan halkının özel 
olarak hazırlanmış video ve fotoğraflarını 
yayınlayarak bir kez daha suçu örtmeye ve 
uluslararası toplumun gözünü boyamaya 
çalıştı.
Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik soykı-
rım politikasının Türkiye başta bir çok ülke 
tarafından şiddetle eleştirildiği ve uluslararası 
gündemde olan insanlığa karşı Çin’in işlediği 
suç faaliyetlerinin ABD, Hollanda, Kanada, 
Litvanya, İngiltere Çek ve Belçika parlamen-
tosu tarafından soykırım olarak kabul edildi-
ği, BM, G7 zirvesi gibi gelişmiş ülkeler ve 
daha pek çoğu Çin’in köle işçi siyasetine yap-
tırım uyguladığı bir dönemde işgalci Çin hü-
kümetinin Kurban Bayramı kutlaması ulusla-
rarası toplumun dikkatini çekti.
2021 yılı Kurban Bayramı’nın gelişiyle bir-
likte Çin rejimi, resmi ve gayrı resmi med-
ya ve Çin gündelik gazetesi ve Global Times 
gibi küresel televizyon ağı, sosyal medya 
platformlarında, Kaşgar, Hotan ve Urumçi 
dahil olmak üzere Doğu Türkistan’ın çeşitli 
bölgelerinden toplumu aldatmaya teşebbüs 
niteliğinde taşıyan ve önceden düzenlenmiş 
sahte eğlence görüntülerini, insanların dans 
ettiği kısa videoları ve fotoğrafları yayınla-
yarak uluslararası topluma, “Doğu Türkistan 
Müslümanlar Mutlu Mesut Bayram Şenliği 
Yaşıyor” imajı veren kamuoyu yanıltıcı içe-

rikler servis ettirdi.
Bilgilere göre, sistematik soykırım başlama-
dan önce Kurban Bayramı’nda sıcak ve ka-
labalık pazar yerleri olan Hotan ve Kaşgar 
sokaklarını gösteren görüntüler, milyonlarca 
kişinin hapsedilmesiyle ıssız hale gelen böl-
gedeki gerçek durumu gözlerden ırak tutmayı 
amaçlıyor. Ayrıca videolardan birinde sahne 
arka planda “Hoten Dansçılar Cemiyeti Tara-
fından Düzenlenen Bayram Kutlaması Etkin-
liği” yazan pankart asıldığı işin gerçek yüzü-
nü net bir şekilde gösteriyor.

ÇİN, SOYKIRIMI ÖRTMEYE ÇALIŞI-
YOR
Çin’in toplama kamplarında ve hapishaneler-
de, Çin Komünist Parti (ÇKP) öğretileri ve 
siyasi şarkılarla beyin yıkama eğitimlerinden 
geçirilen işkence gören tutsakların sesleri 
yankılanan Doğu Türkistan’da meydanlarda 
dans eden kişiler veya çeşitli şekilde bayram 
kutlamaları yapıldığı kaydedilen videolar ser-
vis edildi.
Gözlemciler “Madem her şey bu kadar nor-
mal olduğu söyleniyor. Neden sözde Çin İs-
lam Cemiyeti’nin Uygurca resmî web site-
sinde ve çevrimiçi izleyici platformlarında 
Müslümanlar için en önemli gün olan Kurban 
Bayramı ile ilgili hiçbir içerik bulunmuyor?” 
Sorusunu işaret ederek Çin rejiminin Doğu 
Türkistan’da İslam ile ilgili her şeyi ortadan 
kaldırmak için çalıştığını, bayram namazla-
rının, kurbanların, bayram ziyaretlerinin ve 
toplu kutlamaların yasaklandığını ve Çin’in 
propagandasının yalnızca uluslararası kamu-
oyunu aldatmaya yönelik tasarlandığını kay-
detti.
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ÇİN, KURBAN BAYRAMI’NA ÖZEL
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, soykı-
rım uygulamalarını örtbas etmek için Kurban 
Bayramı’na özel bir basın toplantısı düzenle-
di.
Doğu Türkistan’daki Sözde Xinjiang hü-
kümet yetkilileri, halk üzerindeki soykırım 
uygulamalarını örtbas etmek için Kurban 
Bayramı dolayısıyla özel bir basın toplantısı 
düzenledi.
Çin’in yayın organı Xinjiang Gündelik Ga-
zetesi 21 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın 
gelmesiyle birlikte Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang Halk Hükümeti” yetkilile-
rinin Kurban Bayramı ile ilgili özel bir ba-
sın toplantısı düzenleyerek devlet kanalları 
ve sosyal medya platformlarında yayınla-
maya başladığını bildirdi. Çin bu şekilde 
uluslararası topluma, “Doğu Türkistan 
Müslümanları özgürce bayram sevincini 
yaşıyor. Herhangi bir dini faaliyetleri ya-
saklanmadı” izlenimi vermeye çalışıyor.
Basın toplantısına Urumçi’deki büyük Ca-
milerden “Ak Mescid” imamı Abdushukur 
Rahmatullah, Kaşgar’da bar sahibi Yakupjan 

Yalkun ve Toksun ilçesi Bostan Çarşısı Chan-
gan köyünden Ablikim Erkin’in de araların-
da bulunduğu beş kişini, Komünist Partinin 
himayesinde Doğu Türkistan’daki her millet 
halkının birlikte Kurban Bayramı’nı kutla-
dıklarına vurgu yaparak, “Her yıl bu bayram-
larda aileme bayram hediyeleri veririm. Kur-
ban Bayramı giderek daha renkli hale geldi. 
Uzak akrabalar bile gelip bayramlaşacak ve 
her günümüz bayram gibi geçiyor.” gibi ya-
lan ifade ile Çin propagandası yaptı.
Urumçi’deki Ak Mescid imamı Abdushukur 
Rahmatullah basın toplantısında, Doğu Tür-
kistan Müslümanlarının din özgürlüğü hak-
kında zoraki beyanda bulunarak, “Batı’daki 
Çin karşıtı güçler Xinjiang’da dini baskı ol-
duğunu söylüyor” şeklinde yalan ifadeye ver-
meye zorlandı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’da İs-
lam’a ait her şeyi ortadan kaldırmak için ça-
lıştığını ve basın toplantısının uluslararası 
toplumun Kurban Bayramı gibi önemli bir 
günde bölgeye daha fazla ilgi göstermesin-
den dolayı toplumun gözünü boyamak için 
düzenlendiğini kaydetti.
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ÇİN, TOPLAMA KAMPLARINI
CEZAEVLERİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Çin Devlet denetiminde bölgeye yapılan ga-
zetecilerini de yer aldığı bir tur kapsamında, 
Urumçi’de bulunan Dabancheng Toplama 
Kampı’nda bulunan 3 Nolu Gözaltı Merkezi-
nin sadece bir bölümünü ziyarete açtı. 

Çin, Devlet denetiminde izin verdiği 
bölgeye yapılan ve AP gazetecileri-
nin de yer aldığı bir tur kapsamında, 
Doğu Türkistan’ın Başkenti Urum-
çi’de bulunan Dabancheng Toplama 
Kampını yeni dönüştürülmüş haliyle 
“3 Nolu Gözaltı Merkezi” olarak zi-
yarete açtı. 
220 dönümlük bir alana yayılan Dabancheng 
Toplama Kampı, ülkedeki ve muhtemelen 
dünyadaki en büyük gözaltı merkezi konu-
munda. Ziyarete açılan bölümün Tahmini 240 
hücreden oluştuğu söyleniyor. 
Euronews’in bildirdiğine göre Yerleşkenin 
önünde asılı olan tabelada, “Mahkeme Önce-
si Gözaltı Tesisi” anlamına gelen “kanshou-
suo” yazısı bulunuyor.

Çinli yetkililer, sayının değiştiğini belirterek 
burada kaç mahkûm tutulduğu konusunda 
bilgi vermeyi reddediyor.
Ancak AP, uydu görüntülerinin yanı sıra tur 
sırasında görülen hücreler ve bankların ana-
lizine dayanarak 10 bin civarında kişinin ba-
rındırılabileceği tahmininde bulunuyor.
Toplama kampındaki faaliyetlere bakıldığın-
da Çin’in hala çok sayıda Uygur ve diğer Türk 
toplumlara mensup kişileri tuttuğu ve tutmayı 
planladığı net olarak anlaşılıyor.
Ayrıca uydu görüntüleri, 2019 yılında Daban-
cheng’in merkezine yaklaşık 1,6 km uzaklı-
ğında yeni binaların eklendiğini gösteriyor.
Pekin geçen dört yılda 8 milyon insanı dö-
nüşümlü olarak zorla bu ve benzeri toplama 
kamplarında alıkoydu. Bu adımını da “Terör-
le Mücadele” şeklinde dünyaya lanse etti.
Daha önce kamplarda kalanların “Acımasız 
Gözaltı Kampı” diye tarif ettiği ve dış dün-
yanın toplama kampı olarak tanımladığı bu 
merkezleri Çin yönetimi ise “Mesleki Eğitim 
Merkezi” olarak isimlendiriyor.
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TOPLAMA KAMPLARINDAN CEZAE-
Vİ SİSTEMİNE GEÇİLİYOR
Yoğun uluslararası eleştirilerin ardından Çin 
yönetimi, “Mesleki Eğitim Merkezlerindeki” 
tüm “Öğrencilerin” mezun olduklarını bildir-
mişti. Ancak AP’nin Dabancheng ziyareti, 
uydu görüntüleri, uzmanlar ve eski tutuklu-
larla yapılan röportajlar, Çin’in “Eğitim Mer-
kezi” olarak tanımladığı bu tesislerin kapatıl-
mış olmasına rağmen, bu ve benzeri birçok 
toplama kampının ya hapishane veya mahke-
me öncesi gözaltı merkezlerine dönüştürül-
düğünü ortaya koyuyor.

Uydu görüntülerine göre, Dabanc-
heng’deki 3 numaralı yolun hemen 
aşağısında 85 dönümlük yeni bir gö-
zaltı merkezi de dahil olmak üzere 
birçok yeni tesis inşa edildiği öğrenil-
di.
Gazetecilere göre söz konusu değişiklikler, 
kanun dışı “Eğitim Merkezlerinden” daha 
kalıcı bir cezaevi sistemine ve “Yasal Olarak 
Gerekçelendirilen” duruşma öncesi gözal-
tı tesislerine geçme girişimi gibi görünüyor. 
Toplama kamplarındaki Uygurların aciz ve 
halden gitmiş, hasta olan küçük bir kısmı bı-
rakılırken, diğerleri bu hapishanelere doldu-
rulmuş durumda.
Dabancheng’i gören gazetecilere göre, dış 
dünyadan gelen baskıların neticesinde hiçbir 
yasal dayanağı bulunmayan toplama kamp-
larının yerini nispeten daha yasal bir zemi-
ne oturtulan cezaevleri ve gözaltı merkezleri 

aldı. Uygurların çoğu da cezaevlerine ve gö-
zaltı merkezlerine konuldu.
Uluslararası araştırmacılar buralara konulan 
kişilerin genellikle yurt dışına çıkmak ya da 
dini faaliyetlere katılmak gibi sıradan, basit 
nedenlerden ötürü gözaltına alındığını belir-
tiyor.
Colorado Üniversitesi’nden antropolog Dar-
ren Byler, birçok mahkûmun “Herhangi Bir 
Standartta Gerçek Suç” işlemediğini ve hak-
larında yasal süreç olmaksızın bir “Gösterme-
lik” duruşmadan geçtiklerini belirtiyor. Byler, 
“Polis devletinden toplu hapsetme devletine 
geçiliyor. Yüz binlerce insan ortadan kaybol-
du. Bu normal davranışların suç haline geti-
rilmesidir.” ifadelerini kullandı.
Çinli yetkililerin “Kapatıldığı” iddialarına 
rağmen, kanıtlar Dabancheng’deki 3 Nolu 
Gözaltı Merkezinin gerçek bir toplama kampı 
olduğunu gösteriyor.
Eylül 2018’de Reuters tarafından çekilen bir 
fotoğrafta, aynı tesisin kapısında daha önce 
“Urumçi Mesleki Beceriler Eğitim Merkezi" 
yazılı olduğu görülüyor.
2018’de bu merkezi ziyaret eden bir inşa-
at mühendisi, AP’ye yaptığı açıklamada, 
2019’da tesisin sadece adının değiştirildiğini 
ve bir gözaltı merkezine dönüştürüldüğünü 
söyledi. Ancak Çinli mühendis, ailesine zarar 
gelebileceği gerekçesiyle ismini vermeyi is-
temedi.

MAHKUMLARIN İNTİHAR EDİP ET-
MEYECEĞİNİ İZLİYOR
Mavi boyalı geniş kompleksin 7, 8 metre 
yüksekliğindeki beton duvarlar, gözetleme 
kuleleri ve elektrik tellerle çevrili olduğunu 
belirten gazeteciler, yetkililerin kendilerini 
askeri kamuflajlı yüz tarama turnikelerinin 
ve tüfekli muhafızların yanından geçirdiğini 
aktarıyor.
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Üzerinde tepeden tırnağa tıbbi kıya-
fet bulunan merkezin müdürü Zhu 
Hongbin’in kampın bir köşesinde, bir 
hücrenin penceresine vurarak, cam-
lara atıfla, “Kesinlikle Kırılmazlar” 
dediğini aktaran gazeteciler, kontrol 
odasında gördüklerini de anlatıyor.
Buna göre, kontrol odasındaki personel, her 
hücreden canlı görüntü akışı sağlayan 20’den 
fazla ekranı izliyor.
Yetkili, bir başka platformda mahkumlara 
devlet yayın organı CCTV’den programların 
izlettirildiğini dile getiriyor.
Zhu, “Buradan ne izlediklerini kontrol ediyo-
ruz. Yönetmelikleri ihlal edip etmediklerini, 
kendilerine zarar verip vermediklerini ya da 
kendilerini öldürüp öldürmeyeceklerini göre-
biliriz.” diyor.
Ayrıca Zhu, merkezin onlara (mahkumlar) 
suçlarını öğretmek için video dersleri izletti-
ğini de ifade ediyor.
Tesisin içerisindeki sandalyeli ve bilgisayarlı 
22 oda, mahkumların avukatları, akrabaları 
ve polisle görüntülü olarak sohbet etmelerine 
olanak sağlıyor. Habere göre mahkumlar bu 
sırada koltuğa bağlanıyor.
Koridorun aşağısındaki bir ofis, resmi bir 
hapishane sistemine geçişin bir başka işare-

ti olarak Urumçi Savcılığının bir şubesine ev 
sahipliği yapıyor.

“MAHKUMLARA İŞKENCE UYGULA-
YIN”
Yakındaki bir revirde bir sedye, bir oksijen 
deposu ve ilaçla dolu bir dolap göze çarpıyor. 
Duvarda asılı olan yönergede, personele hasta 
mahkumlarla nasıl ilgilenecekleri konusunda 
bilgi veriyor. Ayrıca açlık grevi yapan mah-
kumları burunlarına tüp sokarak zorla besle-
meleri konusunda talimat yer alıyor.
Bir yetkili, mahkumların 15 gün ile 1 yıl ara-
sında değişen sürelerde burada tutuklarını be-
lirtiyor.
Gözaltı Merkezi, büyüklük olarak New 
York’taki Rikers Adası ile hemen hemen 
aynı. Urumçi’de en az üç gözaltı merkezi ve 
10’dan fazla hapishane bulunuyor.
Dabancheng Toplama Kampı, 3 Nolu Gözaltı 
Merkezindeki her hücrede 6 ile 10 mahkû-
mun kaldığı belirtiliyor. Ancak kamplardan 
kurtulanlar hücrelerde tutulanların bu sayının 
iki hatta üç katı olduğunu dile getiriyor.
Uygur mahkumlar, bacakları lotus pozisyo-
nunda çapraz halde (bağdaş kurmuş), sırtları 
dik, numaralı ve etiketlenmiş üniformalarıyla 
sıralı şekilde oturmuş siyah-beyaz görüntü-
lerle, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) tarihi-
ni gösteren bir televizyon ekranına bakıyor.
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ÇİN, “XİNJİANG HEDEFLİ YARDIM”
KONULU ÖZEL TOPLANTI DÜZENLEDİ

19-21 Temmuz tarihleri Aksu’da sözde 8. 
“Merkezi Xinjiang Hedefli Yardım Çalışma 
Konferansı” düzenlendi. 
Çin’in yayın organı Xinjiang Gündelik Ga-
zetesinin bildirdiğine göre, 19-21 Temmuz 
tarihleri arasında Aksu’da sözde 8. “Merkezi 
Xinjiang Hedefli Yardım Çalışma Konferan-
sı” düzenlendi.  
Toplantıya, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bü-
rosu Daimî Komitesi Üyesi ve sözde “Mer-
kezi Xinjiang Çalışma Koordinasyon Grubu” 
Başkanı Chen Quanguo ve Wang Yang gibi 
soykırımı yöneten Çinli yetkililer katıldı.
Toplantıda, “Kalıcı istikrarı etkileyen ça-
tışmaları ve sorunları önceden çözmek, 
hedeflenen yardımın etkinliğini daha da 
geliştirmek, ideolojik yardımı işin odak 
noktasına koymak, merkezi kadroları ekip 

çalışmasındaki komuta zincirine bağlılığı-
na göre seçip göndermek ve İyileri ödüllen-
dirmek ve önemsemek” gibi baş tan aşağı 
Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme ve özellik-
lede Çinlileri bölgeye cezbetmeye yönelik 
planlar üzerine konuşuldu. 

HEDEF; DOĞU TÜRKİSTAN’IN ÇİNLİ-
LEŞTİRİLMESİ 
Gazeteye göre Çinli yetkililer açık bir şekilde 
Doğu Türkistan halkını ulusal kültürlerle bes-
lemek ve “Doğu Türkistan Halkını Tanımak” 
gibi son yıllarda şiddetle teşvik edilen asimi-
lasyon ve sistematik soykırım politikasını da 
teyit ediyor.
Gözlemciler, Çin Komünist Partisinin 
1949’da da aynı “Yardım” yalanıyla Doğu 
Türkistan’ı işgal ettiğini ve bunu kendi med-
ya platformlarında “Xinjiang’in Barış İçeri-
sinde Azat Edilmesi” olarak lanse ettiğini ha-
tırlatarak planın asıl amacı Doğu Türkistan’a 
daha fazla Çinli yerleştirmenin dışında  aynı 
zamanda uluslararası toplumun Doğu Tür-
kistan’daki insanlığa karşı işlenen soykırım 
cinayetine karşı aldığı tavırdan kurtulmak ve 
daha fazla ülke ve şirketi yeniden Çin’e doğ-
ru harekete geçirmek olduğunu söylüyor.


