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BBC aylarca inceleme sonucu, Doğu 
Türkistan’daki Çin’in toplama kampları 
ve hapishanelerle ilgili bilinmeyen ay-
rıntılı 5 binden fazla fotoğraf ve bilgi, en 
az 2 bin 884 aralarında kişinin gözaltı 
kamplarına alındığını kanıtlayan verileri 
açıkladı.
Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türk-
lerine yönelik baskı politikalarıyla ilgi-
li bugüne kadar bilinmeyen ayrıntılar, 
BBC’nin yayınladığı binlerce belge ve 
fotoğrafla ortaya kondu. Polis bilgisa-
yarlarının hacklenmesi sonucu elde edi-
len belgeler, bölgedeki birçok kişinin 
sadece Müslüman oldukları için gözaltı 
kamplarına yerleştirildiğini gösteriyor.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Doğu 
Türkistan’daki Çin’in “Yeniden Eğitim 
Kampları” adını verdiği toplama kamp-
ları ve resmi hapishanelerle ilgili bilin-
meyen ayrıntıları içeren belgeleri aylar-
ca inceledikten sonra yayınladı.
Çin, bölgedeki kampların sadece eğitim 
amaçlı olduğunu savunurken yeni ya-

yınlanan belgeler, kampların bir hapis-
haneden farksız olduğunu gösteriyor. 
Çin hükümetine ait belgelerde kampın 
silahlı gardiyanlar tarafından korundu-
ğu görülüyor.
Kamptaki esir Uygurlara ait 5 binden 
fazla fotoğraf ve bilgi de yayınlandı. Bir-
çok kişinin sadece Müslüman oldukları 
için ya da Müslümanların çoğunlukta ol-
duğu ülkeleri ziyaret ettikleri için gözal-
tı kamplarına yerleştirildiği belirtildi.
Tutuklanan kişilerin çoğunun da 
inançlarından dolayı hapis cezası al-
dığı, çok sayıda kişinin akrabaları tu-
tuklandığı için şüpheli listesine alına-
rak takip edildiği kaydedildi.
Son yıllarda uluslararası basına yansı-
yan Doğu Türkistan’a ait uydu görün-
tüleri, bölgede gözaltı kamplarının sayı-
sındaki artışı ortaya koymuştu. Kampta 
kalmış tanıklar da tecavüz ve işkence 
olaylarının yaygın olduğunu savunuyor.
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Anne babaları gözaltına alınan bin-
lerce çocuğun da hükümet kontro-
lündeki yatılı ana okul tarzı yurtlara 
yerleştirilmesi tepkilere yol açıyor.
Çin hükümetinin 2017’den bu yana 
Doğu Türkistan genelinde inşa edi-
len toplama kamplarının “Okullar-
dan” başka bir şey olmadığını iddia 
etmesi; ortaya çıkan iç polis talimat-
ları, koruma kadroları ve tutukluların 
daha önce hiç görülmemiş görüntüle-
ri ile çelişiyor.
Sızdırılan dosyalar, Uygurların Ocak 
ve Temmuz 2018 arasında çekilmiş 5 
binden fazla fotoğrafını içeriyor. Fo-
toğrafların ve sızdırılan belgelerin in-
celenmesi ile birlikte Konaşehir ilçe-
sinde en az 2 bin 884 kişinin gözaltına 
alındığı tahmin ediliyor. Görüntü ve 
belgeler, Çin’in kamp tutsaklarına “İs-
tekli Öğrenciler” iddiasıyla çelişiyor.

İSLAMİ SEMBOLLER TAŞIDIKLARI 
İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR
Belgeler, birçok Uygur’un İslami 
semboller taşıdıkları ya da Müslü-
man nüfusa sahip ülkeleri ziyaret et-
mek istedikleri gerekçesiyle gözaltı-
na alındığını doğruluyor.
Kamptan sızdırılan fotoğraflardan 
bazılarında silahlanmış gardiyanlar 
görülüyor.
Büyükannesi ile Kuran okuduğu ge-
rekçesiyle bir Uygur’un 2017’de hapis 
cezasına çarptırıldığı öne sürülürken, 
yüzlerce kişinin yasadışı dini vaz din-
lemek veya cep telefonlarında şifreli 
uygulamalar bulundurmak sebebiyle 
hapis cezasına çarptırıldığı aktarılıyor.

KAÇMAYA ÇALIŞANLAR İÇİN VUR-ÖL-
DÜR POLİTİKASI YÜRÜRLÜKTE
Sızdırılan belgeler arasındaki bir dizi da-
hili polis protokolü, tüm alanlarda silahlı 
subayların bulunduğuna, gözetleme ku-
lelerine makineli tüfek ve keskin nişancı 
tüfeklerinin yerleştirildiğine ve kaçmaya 
çalışanlar için vur-öldür politikasının var-
lığına işaret ediliyor. Nakledilen herhangi 
bir Uygur için göz bağı, kelepçe ve pran-
ganın zorunlu olduğu belirtiliyor.
Rapora göre, birçok kişi sadece Müslüman 
olduklarına dair işaretlerden yola çıkılarak 
ya da Müslümanların çoğunlukta olduğu 
ülkeleri ziyaret ettikleri için gözaltı kamp-
larına yerleştiriliyor.
Fotoğraflar arasında 60 yaşındaki Tacigül 
Tahir adlı kadının yasa dışı vaaz vermek 
suçlamasıyla Ekim 2017’de kampa yerleş-
tirildiği bilgisi yer alıyor. Oğlunun alkol 
veya sigara içmediği için kadının “Güçlü 
Dini Eğilimlere” sahip olduğu ifadesinin 
yer aldığı belgede, oğlunun da terör suçla-
malarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı-
ğı belirtiliyor.

KAÇMAYA ÇALIŞANLAR İÇİN “VUR-ÖL-
DÜR” POLİTİKASI 
Fotoğraflarda en genç olarak gözüken 
Rahile Ömer’in, 15 yaşında gözaltında ol-
duğu ifade edilirken, 73 yaşındaki Ani-
han Hamit’in kamptaki en yaşlı kişi ola-
rak kayıtlara geçtiği bilgisi yer alıyor.
Belgeler arasında üst düzey yetkililerin 
gizli konuşmaları, polis kitapçıkları, per-
sonel bilgileri ve 30 binden fazla Uygur 
Türkü için gözaltı ayrıntıları yer alıyor.
Raporda, polis protokolünde yer alan, 
kampların tüm bölgelerinde silahlı me-
murların, gözetleme kulelerinde makineli 
tüfeklerin ve keskin nişancı tüfeklerinin 
konumlandırılması bilgisinin, kaçmaya 
çalışanlar için “Vur-Öldür” politikasının 
varlığını açıkladığına işaret ediliyor.
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                           26 Mayıs’ta Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde “Gizlen-
miş Soykırım” Basın Açıklaması ve Protesto gösterisi düzenlenerek, dünya 
kamuoyuna Doğu Türkistan’daki soykırıma son verilmesi çağrısı yapıldı.
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği öncülüğünde tertip edilen gös-
teri Türkiye ve Doğu Türkistan İstiklal Marşı okunarak başladı.
Göstericiler Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Polis Arşivlerinden” ele 
geçirilen belgelere ilişkin keyfi tutuklanan Uygurların resimlerinin bulun-
duğu pankartlar taşırken, “Doğu Türkistan Türk’tür! Türk kalacak!”, “Ya-
şasın Bağımsız Doğu Türkistan!”, “Çin Toplama Kamplarını Kapat!”, “Doğu 
Türkistan’a Özgürlük!” ve “Çin Soykırımı Durdur!” gibi sloganlar attı.
Protestoda Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Sözcüsü, Doğu Tür-
kistan İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Sekreteri sayın Nuriddin İZBA-
SAR, dünyaya Doğu Türkistan’daki sistematik soykırımı sona erdirmeye 
çağıran basın açıklama metnini okudu.
Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkan Vekili sayın Mahmudcan 
Damullam, Arap ve İslam ülkelerini Doğu Türkistan meselesine odaklanma-
ya çağırdı.
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Ardından Yesevi Alperenler Derneği Başkanı sayın Kurşat MİCAN, 
Doğu Türkistan’daki mazlumların derdi tüm Türk dünyasının ve İs-
lam dünyasının ortak derdi olduğunu, nitekim oradaki insanların 
hem Türk hem de Müslüman olduklarını, özellikle de Türk Müslü-
manlarının böylesine kötü günde Doğu Türkistanlılara sahip çıkma-
sı gerektiğini ifade etti.
Gösteri sonunda Türkiye’de ikamet eden sayın Mahmut Tohti amca 
“Konaşehir İlçesi”den iki oğlu Gopur Tokhti, Barat Tokhti, bir torunu 
Arzugul hanımında tutuklu olduğunu sızan bilgilerden öğrendiğini 
ve şu an uzun süreli hapis cezasına çarptırıldığını, 5 yılık bir bekle-
yişin sonunda ailesinden aldığı ilk haberin hapse atıldığı yönünde 
olduğunu duyunca yıkıldığını, dünyanın bu soykırımı durdurmak 
için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
Uygur kızı Reşide Yasin, sızan belgelerde gördüğü yaşıtları veya 
nenelere, dedelere armağan ettiği şiirini okumasının ardından ka-
labalık dağıldı.
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                   İli Pedagoji Üniversitesi’nde bilgisayar profesörü olan Abdureşid 
Hamit'in, 2016 yılında Çin rejiminin Doğu Türkistan’da yürüttüğü “Karanlık 
ve Üç Çeşit Güçlere Karşı Durma” siyaseti kapsamında, Çin Komünist Parti-
si’ne bağlılık ve görev yeminini imzalamamakla suçlanıp tutuklandığı ortaya 
çıktı.
1995 yılında Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Üniversitesi”ne kabul edi-
len, 2000 yılında üniversiteden bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olan 
ve kampüste büyüyen Profesör Abdureşid Hamit’in, İli Pedagoji Üniversite-
si’nin eski dekanı Hamid Kadirghuja’nın oğlu olduğu belirtildi.
Profesör Hamit hem mesleki hem de sosyal olarak iyi derecede İngilizce konu-
şan. 2000 yılında İli Pedagoji Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nde 
öğretim görevlisi olarak göreve başladığında, sadece profesyonelliğiyle de-
ğil, kişiliğiyle de kısa sürede öne çıkan isimlerden biri olduğu öne sürülüyor.

UYGUR AKADEMİSYENLER ÇİN’İN HEDEFİ HALİNE GELDİ
Bilgilere göre, okula alınan öğrenci oranındaki eşitsizlikten, okul öğretmen-
lerinin dağılımındaki iniş çıkışlara kadar her konuda her zaman farklılık ve 
memnuniyetsizliğini dile getirmekten, yeri geldiğinde okul liderleriyle tar-
tışmaktan çekinmeyen, adeta okuldaki Uygur ve Kazak öğretmenlerin resmi 
olmayan bir temsilcisi haline gelmişti.
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O dönem okulun Çinli liderleri tarafından ba-
sitçe “Kavgacı” olarak anılan Profesör Abdu-
reşid Hamit, 2017’de başlayan büyük ölçekli 
keyfi tutuklama sırasında “Etnik Ayrılıkçılık” 
ve “İkiyüzlülük” ile suçlanarak içeri alındı. 
Tıpkı sayısız Uygur akademisyen, yazar, şair, 
sanatçı ve aydın insanlar gibi. En son, aynı 
okuldan İli Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı 
Marksizm Enstitüsü’nün Çin Komünist Partisi 
Sekreter Yardımcısı olan 65 yaşındaki Dilmu-
rat Avut’un, öğrencilerine Mandarin Çincesi 
yerine kendi ana dilinde eğitim vermesi ne-
deniyle tutuklanıp hapse atılmıştı.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ UYGU-
LAMALARI
Çin rejim hükumetinin sistematik baskıla-
rı ve asimilasyon politikaları ile Doğu Tür-
kistan’da topyekûn bir halk, asimilasyon 
ve soykırıma uğradı, uğruyor ve uğra-
maktadır. Milli, dini, siyasi ve kültürel ola-
rak Doğu Türkistan’da Çinli olmayan tüm 
Türk kökenli milletler bu baskının kurbanı 
olmaktadır. Doğu Türkistan’daki sistema-

tik soykırım uygulamaları her geçen gün 
dünya kamuoyunun daha çok gündemine 
geliyor. Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve 
ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan 
Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak 
Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yan-
dan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine 
göre ise, Çin Komünist Partisi idaresinin 
kültürel soykırım uyguladığı Doğu Tür-
kistan’daki toplama kamplarında en az 
2 milyon insan (5 yıldır revize edilmedi) 
yasa dışı bir şekilde alıkonuluyor.
Çin hükumeti, toplama kamplarında ve 
ceza kamplarında insanlık dışı şartlar-
da tutulan Uygur Türklerinin durumuna 
dair tüm verileri dünya kamuoyundan 
gizliyor. Ancak Çin’den sızan “Çok Giz-
li” belgeler ve kamp tanıklarının ifadele-
ri, Doğu Türkistan diasporası, 2016’dan 
itibaren Doğu Türkistan’daki toplama 
kamplarında dönüşümlü olarak 8 milyon 
insanın rızası dışında zorla tutulduğunu 
iddia ediyor.
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Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin 
köle olarak çalıştırılması sonucu yapılan ve 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç edilen 
“Peruk” başta bütün “Saç Ürünleri” üreti-
minden kaynağa kadar toplama kampla-
rındaki Uygur Türklerine bağlanıyor.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, 
“Zorla Çalıştırma” ve “Soykırım” ile 
ilişkilendirilen sözde “Kuaför Sanayi 
Parkı” adı verilen peruk ve saç ürün-
leri üretme tesisinin son iki yılda gide-
rek genişlediğini ortaya koyuyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’n-
da 11 Mayıs 2022 tarihinde yer habe-
re göre, Hotan’ın Lop İlçesinde sözde 
“Kuaför Endüstrisi Parkı” adı verilen 
peruk üretimi tesisinin sayısı 52’ye 
ulaştığı, her biri Çin’in Henan, Hubei 
ve Sichuan eyaletlerinden Doğu Tür-
kistan’a kalıcı olarak yerleşen 52’den 
fazla Çinli sanayiciler olduğu, fabrika-
larında çalışan işçilerin, yerel halk ol-
duğu ve sayılarının 10 binden aştığı, 

Çin’in Uygurların zorla ürettiği peruk 
ve saç ürünlerini ABD başta çeşitli ül-
kelere ithal edileceği belirtiliyor.

İNSAN SAÇI PERUKLARIN HEMEN HEP-
Sİ ÇİN MALI
Çin’den gelen saç ürünlerinin oranı ve 
kaynakları hakkında ipuçları bulmak için 
ABD’in başkenti Washington, D.C. yakın-
larındaki küresel mağazaları ve plazaları 
ziyaret eden araştırmacılar, söz konusu 
mağazalar ve kuaförlerde satılan peruk ve 
saç ürünlerinin hemen hepsinin menşei, 
üreten şirketi ve ihracat ülkesi gibi detay-
ların bulunduğu etiketi kaldırdığını, esnaf-
lara bu gerçek insan saçının nereden ithal 
edildiğini sorduğunda, hepsi cevap ver-
meyi reddettikleri veya “Çin’den Gelmedi” 
şeklinde terslendiğini belirtti.
Daha önce de ABD Gümrük ve Sınır Ko-
ruması, “Çin’de Üretildi” etiketiyle küresel 
pazara sokulan 800 bin dolar değerindeki 
13 ton insan saçı ürünlerine el konulduğu 
bildirmişti.
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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Çin Direktörü Sophie Richar-
dson, Lop’taki saç endüstrisinin devam eden genişlemesini öf-
keyle karşıladığını ve ABD’nin dünyanın en büyük saç ithalatçı-
sı haline geldiğini, bunu da Çin’den sağladığını, oysa bu gerçek 
insan saçının Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında tutulan 
insanların saçı olabileceği ve üretimini de Uygurların köleleşti-
rilmesi sonucu elde edildiğini, Çin’in bunu gizlemek için bin bir 
çeşit oyun oynadığını kaydetti.
Bilgilere göre Lop, Kiriye ve diğer bölgelerdeki bu işletmelerin 
tümünün 2017’den sonra kurulduğu biliniyor. Bu da rejim yö-
netiminin 2017’den beri Doğu Türkistan’daki (Gayrı resmi veri-
lere göre) 8 Milyondan fazla Müslümanı dönüşümlü ceza kamp-
larında “Eğitim” yalanıyla köle olarak çalıştırmaya zorladığını 
gözler önüne seriyor.
Rejim yetkilileri Uygurları sözde “İstihdam” ettirdiğini ve onla-
rı yoksulluktan kurtardığını iddia ediyor. Oysa Çin, Uygurları 
kontrol altında tutarak gerektiğinde köle, gerektiğinde de or-
gan deposu veya çeşitli deneyler için kobay olarak kullanmak 
istiyor.
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Doğu Türkistan’daki Komünist yetkililerden Ma 
Xingrui, Çin kuklası Erkin Tuniyaz, Shavket Emin, 
Nurlan Abilmejin ve diğerleri, 22 Mayıs’ta sözde 
“Xinjiang Müzesi”ni ziyaret ederek, “Xinjiang’ı (Çin) 
Kültür Yoluyla Besleme” adı altındaki sistematik 
soykırım uygulamalarını bir kez daha teyit etti.
Çin haber kaynaklarına göre, Çinli Vali Ma Xingrui 
ve diğerleri ziyaret sırasında, merkezi hükümetin 
sözde “Xinjiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” pla-
nının derinleştirilmesi, sözde “Merkezi Beş İlkeye 
Bağlı Kalmak” adı altındaki, “Halkı doğru yola baş-
lamanın ortak ulusal bilinç, doğru tarih, doğru etnik 
köken, kültürel ve dini yönlerden eğitilmesi” safsa-
talarını öne sürerek, Doğu Türkistan’daki baskı ve 
sistematik soykırımın daha da artacağından sinyal 
verdi.
Bilgilere göre Çin rejimi, Doğu Türkistan halkının 
milli kimliğini unutturmak ve tarihini çarpıtmak 
gibi kötü amaçlı topyekûn asimilasyon için sözde 
“Xinjiang Müzesi”ni üç kat daha büyüttüğü belir-
tiliyor. Sözde “Xinjiang Tarihi ve Kültürel Eserler 
Sergisi” adı altında Çin hanedanlık dönemlerine ait 

ve işgal süreci, güya Doğu Türkistan’daki Çin var-
lığı ve Doğu Türkistan’ın Çin’in ayrılmaz bir parça-
sı olarak gösteren baştan aşağı çarpıtılmış bilgiler 
bulunuyor.

SERGİ, DOĞU TÜRKİSTAN’I ÇİN PARÇASI OLA-
RAK GÖSTERİYOR
Sergi Çin tarihi kroniklerine göre, Qin Hanedanlı-
ğı’ndan Qing Hanedanlığı’na kadar yedi bölümden 
oluşan Çin kültürünün sergilenmesine odaklanı-
yor. Ayrıca Doğu Türkistan’ın ezelden beri Çin’in 
bir parçası olarak göstermek için hazırlanan 1.570 
sahte tarihi kültürel kalıntı ortaya seriliyor.
Çin, tarihsel olarak çeşitli bahanelerle Doğu Tür-
kistan halkını ciddi baskı altına almış, son 5 yıldır 
açıkça bir şekilde sistematik soykırım yapmaktadır.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleş-
tirdiği soykırım nedeniyle uluslararası toplum ta-
rafından eleştirilmesine ve kınanmasına rağmen, 
Doğu Türkistan halkına zulmetmeye ve Çin kültü-
rünü dayatarak, asimile etmeye ve insanlık suçu 
işlemeye devam ettiğini kaydetti.


