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Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde
yayılan son görüntüler, Çin propagandalarının yalanlarla dolu olduğunu bir kez
daha kanıtladı.

15 Ağustos’ta sosyal medya da yayılan
32 saniyelik bir video görüntüsünde,
sözde “Salgın Önlemleri” bahanesiyle
alınan tedbirler kapsamında, evlerine
kapatılan bazı kimseler, ne durumda olduğunu basit sözlerle ifade etmeye çalıştığı kaydediliyor. Videoda konuşan bir
kadın, bahçesinde yetiştirdiği bitkilerden yemek yapıp yapamayacağını söyleyerek yiyeceklerinin bittiğini şu şekilde anlatıyor; “Bu çiçeğin yapraklarında
ne yemek yapılabilir? Bileniniz var mı?
Başka yiyecek bir şey kalmadı, çiçeklerin yapraklarını yemek zorundayız!”
YASAĞA UYMAYAN ÇOCUKLARI CEZALANDIRDI
14 Ağustos çekilen bir diğer 8 saniyelik videoda ise, sokağa çıkma yasağına
uymayıp dışarı çıkan 3 çocuğun polis
tarafından tutuklanıp semt konağına gö-

türüldüğü ve “İbret Olsun” diye başlarına bir tahta koyarak, semt merkezinde
koşmaya zorlayarak cezalandırdığı ve
sosyal medyada paylaşarak, her kimse
evden çıkmaya kalkışırsa ağır biçimde
cezalandırılacağıyla tehdit edildiği öğrenildi.

15 Ağustos’ta yayılan bir başka görüntüyse, Çin medyasında yapılan “ürün
arzı yeterli, fiyat istikrarı korundu ve
halkın ihtiyaçları garanti altına alındı” gibi yalan propagandalarının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Video da
konuşan ve Turfan’dan olduğu tahmin
edilen bir çiftçi kadın, durumu şöyle
anlattı. “Ey salgın! Nereden geldin?
Senin yüzünden her şeyin fiyatı uçtu.
Ancak üzümlerimizin fiyatları artmadı.
Bir kilo üzüm bu kadar para etmezken,
bir demet sebze nasıl bu kadar pahalı
olabilir? Sonumuz ne olacak?” şeklinde Doğu Türkistan halkının karşı karşıya olduğu baskı ve zorluğu dile getirdi.
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Doğu Türkistan’da yeniden çoğalmaya başlayan ve semptom göstermeyen
Çin Virüsü enfeksiyonu nedeniyle rejim
hükümetinin sözde “Salgın Önlemleri”
bahanesiyle baskıcı kontrollerini meşrulaştırdığı ve daha da sıkılaştırmaya
devam ettiği bildirildi.
Çin haber kaynaklarına göre, Doğu
Türkistan’da 16 Ağustos bir günde 307
kişiye asemptomatik Çin Virüsü bulaştığı, rejim hükümetinin salgın bahanesiyle Doğu Türkistan halkının baskı ve
gözetimini yoğunlaştırdığı öğrenildi.
Çin’in Haisha Ağı’nda 17 Ağustos yer
alan habere göre, son 24 saat içerisinde
Doğu Türkistan’da 307 yeni asemptomatik Çin Virüsü enfeksiyonu vakası tespit
edildiği, 27’si Urumçi şehri Tanrıdağ ilçesinde, 46’sı Saibag ilçesinde, 9’u Şimigo ilçesinde, 1’i Yüksek Teknoloji Sanayi
Geliştirme Bölgesi’nde, 4’ü Ekonomik ve
Teknolojik Kalkınma Bölgesi’nde, 126’sı
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Gulca’da, 4'ü Tarbagatai’ın Vusu ilçesinde, 63’u Sanji Kutubi ilçesinde, 7’si Turpan’da, 5’i Korla şehrinde bulunduğu ve
hepsi tıbbi müdahale için belirlenen hastanelere nakledildiği ve ayrı ayrı izolasyona alındığı aktarıldı.

VİRÜS YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Çin kaynaklarına göre, 57 asemptomatik hastanın devam eden izolasyonunun
sona erdiği, net tanı konulan hasta sayısı
ise Urumçi şehrinin Tanrıdağ Bölgesi’nde 1, Saibag ilçesinde 3, Şimigo ilçesinde 1, Yeni Şehir Bölgesi’nde 1, Ekonomi
ve Kalkınma Bölgesi’nde 1 olmak üzere
18 teyit edilmiş Çin Virüsü vakası bulunuyor. Gulca’da 20 kişi, Gulca ilçesinden
2 kişi, Tarbagatai’ın Vusu ilçesinde 6
kişi ve Turpan şehrinden 29, Baingolin
Eyaletine bağlı Korla şehrinde 3, Sanji
ili kutubi ilçesinde 2, Kumul’un Ivergöl
bölgesinde 4 hasta bulunuyor. Şu anda
Doğu Türkistan genelinde 2.779 asemptomatik enfeksiyon vakası bulunuyor.
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Beijing Günlük Gazetesi’ne göre, Doğu Türkistan’daki Bingtuan’da “Xinjiang İnşaat ve Üretim Kolordusu” bir günde 32
yeni asemptomatik virüs enfeksiyonu tespit edildiği bildirildi.
GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos Urumçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Kontrol noktalarından geçecek olanlardan 24 saat geçerli
sağlık sertifikası, dijital sağlık sistemlerinde yeşil kod olması
ve büyük veri tabanına entegre iletişim kartına sahip olmaları gerektiği, bulunduğu bölge yetkililerince uygulanan karantina önlemlerine uymaları istendiği bildirilmişti.
Yerel sosyal medya platformlarından halkın paniklediği, bazı
bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının on kat arttığı, insanların evde yiyecekleri kalmadığından bitkileri yemeye mecbur
kaldığı gözlemlendi.
VİRÜS BAHANESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Çin Virüsü salgınının bu dalgası sırasında “Sıfır
Covid” politikası kapsamında sıkı tedbirler uygulamıştı. Gözetim ve kontrolü arttırmıştı. Bu sadece Çin ekonomisine zarar
vermekle kalmayıp, aynı zamanda Çin vatandaşları arasında
kızgınlığa da neden oldu. Ayrıca Çin rejimi “Virüs Önleme”
bahanesiyle 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.
Nitekim BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de Doğu Türkistan ziyareti sırasında salgın önlemlerini
bahane ederek, kısıtlayıcı davrandığını söylemişti.
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Çin rejimi, “Sıfır Covid” politikası kapsamında salgın önlemlerini bahane ederek Urumçi’de 10
Ağustos günü beş günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti ve
“Geçici Sakinleştirme Yönergesi”
bildirmişti. 16 Ağustos’ta Urumçi’den giriş-çıkış ile ilişkin bir
bildiri daha yayımlayan Çin, sivil
halk üzerindeki baskıyı daha da
arttırmaya çalıştığı öğrenildi.
Çin Halk Ağı’nın 17 Ağustos haberine göre, 16 Ağustos’ta sözde
Xinjiang Hükümeti Propaganda
Dairesi, “Salgın Önleme ve Kontrol” konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Urumçi Şehri
Ulaştırma Bürosu Başkanı Wang
Huijun, merkezi hükümetin Uru4

mçi’ye giriş-çıkışla ilgili siyaseti
hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Urumçi şehrinde hala “Geçici Sakinleştirme
Yönergesi” uygulamada olduğu, halkın zorunlu olmadıkça
Urumçi’ye gelmemeleri veya
Urumçi’den ayrılmamaları gerektiği, gelmek zorunda olanların ise tıbbi tedavi, eğitim, iş
vb. faaliyetler için Urumçi’ye
gelmeleri durumunda, özel
araç veya hizmet araçları kullanımı şartıyla gidip gelebileceği, önce ikamet ettiği adrese
bağlı karakollara bildirilmesi
ve belirlenen süre içerisinde
dönmeleri ve de bazı belgeler
isteneceği belirtiliyor.
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HERKES ALINAN TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDA
Çin’in Urumçi’den ayrılma politikasına ilişkin yönergede,
Urumçi’den ayrılacakların özel durumlarına göre, orta ve
yüksek riskli bölgelerden ayrılmaları durumunda il ve ilçe
düzeyinde tüm kontrol noktalarında kapsamlı değerlendirmelere tabi tutulması, tehlike ortadan kalktıktan sonra serbest bırakılacağı ileri sürülüyor. Düşük riskli bölgeden ayrılmak isteyenlerin 72 saat içerisinde 3 geçerli tıbbi muayene
ve negatif bir antijen kanıtı sağlamaları, salgın olmayan bölgeden ayrılacakların ise 48 saat içinde yapılan iki test sonuçlarında anormallik olmadığını teyit ettikten ve sorumlu
karakoldan bilgi aldıktan sonra Urumçi’den ayrılması mümkün olacağı, ayrıca bu kişilere kapalı bir şekilde ulaşım istasyonuna götürülmesi, şahsın gideceği yere varmasıyla birlikte derhal yetkililere ve ilgili birimlere rapor vermesi, dijital
sağlık sistemlerinde yeşil kod olması ve büyük veri tabanına
entegre iletişim kartına sahip olmaları gerektiği, bulunduğu
bölge yetkililerince uygulanan karantina önlemlerine uymaları gerektiği yer alıyor.
AMAÇ BASKIYI DEVAM ETTİRMEK
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde yayılan video görüntülerinde, Gulca Eyalet yönetimi, sözde “Salgın Önlemleri” bahanesiyle devasa “Merkezi İzolasyon Merkezi” adı verdiği tesisler inşa ettiği ve enfekte insanları yedi gün boyunca
gözlem altında tutmaya başladığı, herhangi bir anormallik
gözlemlenmeyen kısmen kişilerin “Evlerinde Kalması” koşuluyla tahliyesi gerçekleşirken, çoğunluğun içeride tutulmaya devam ettiği anlaşılıyor. Gözlemciler Çin’in yaklaşan 20.
Kongresi ile virüsün patlak vermesini ilişkilendirerek istikrarı
korumak için Çin’in devasa izolasyon merkezlerini çoğalttığını, salgın bahanesiyle izlediği baskıcı politikalarını devam
ettirmeyi amaçladığını yorumladı.
5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
15 - 21 Ağustos 2022

4 Ağustos Gulca, ardından 10
Ağustos Urumçi olmak üzere virüs
artışı nedeniyle Doğu Türkistan’da
sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Çin rejimi, Çin Virüsü salgınının
bu dalgası sırasında “Sıfır Covid”
politikası kapsamında sıkı tedbirler ve gözetimi, kontrolü arttırmıştı. Yerel sosyal medya platformlarında yayılan video görüntüleri,
yasaktan Çinli yerleşimcilerin etkilenmediği ve Çin’den Doğu Türkistan’a gelecek Çinliler için özel
izolasyon yöntemleri geliştirdiğini
ortaya çıkardı.
Kamp tanığı Zumret Davut Hanımın paylaştığı görüntülerde,
Çin’in Doğu Türkistan halkını salgın bahanesiyle devasa karantina
merkezleri kurarak izole ederken,
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Çin’den gelen yerleşimci Çinliler
içinde ayrı tesisler kurduğu ve
bazı Çinlilerin Tük hanelere yerleştirildiği dikkat çekti.
15 Ağustos Çin kaynaklı sosyal
medya platformlarında yayılan
görüntülere göre, Gulca şehrinde düzinelerce devasa Karantina
merkezlerinin kurulduğu ve dev
depo tarzı alana sıkı yerleştirilen yatakların ve kötü koşulların
olduğu ortamlarda Uygur halkının sözde tıbbi müdahale gördüğü, Ancak 17 Ağustos’ta yayılan
diğer üç dakikalık videoda ise
Çin’den gelen yerleşimci Çinlilerin izolasyon tıbbi gözlem ünitesinde belirlendiği üzere çoğunluk
olarak kulübe şeklindeki daha iyi
ortamlara sahip gözlem noktaları
gösteriliyor.
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İKİ HAFTA UYGUR KIZIYLA AYNI ODADA YAŞAYACAK
Bir başka videoda ise, Çin’den yeni gelen bir Çinlinin tek başına evde yalnız kalan Uygur kızının olduğu
(muhtemelen Evin erkeği toplama kampında) Türk haneye yerleştirildiği, iki hafta boyunca Uygur kadınla
aynı evde karantina altında kalacağı gösteriliyor.
Zumret Davut Hanımın konu üzerine yaptığı yorumda
ise “İşgalci Çin, muhteşem Uygur mutfağına sahip lüks
bir Uygur evinde Çinli bir adamın biçare Uygur kızıyla
karantinaya alınmasını sağladı. Çinli erkek ve Uygur
kıza sadece bir oda veriliyor. Karantina süreci 14 gün.
İki hafta boyunca bir Çinliyle aynı odada yaşayacak
demek ne anlama geliyor?” Paylaşımında bulundu.
Gözlemciler, birçok Çinlinin Doğu Türkistan’daki karantina sürecinde gündelik yaşamını video kaydına alarak
sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunduğunu,
bir yandan Çinli yerleşimcileri bölgeye gelmeye teşvik
ederken diğer yandan da Uygur kızlarıyla geçirdiği
günleri paylaşarak, Çinli yerleşimcileri tahrik etmeye
çalıştığını kaydetti.
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