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ÖZET
Doğu Türkistan’da yaşanan insan hakları krizi (ayrıca Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak da bilinir) acil bir uluslararası müdahale gerektirmektedir. Uygurların
bölgede bulunan kamplarda toplu şekilde gözaltına alınmasının temelinde, Çin hükümetinin, kemer ve yol inisiyatifiyle yönetişim ve ticaret modeli olarak kendini küresel olarak tanıtıyor olmasıdır. 11 milyonluk nüfus içerisinde bir milyondan
fazla Uygur gözaltındadır. Tutuklama, eziyet ve sistematik siyasi endoktrinasyon
(beyin yıkama) hakkında güvenilir raporlar uluslararası topluluğu Uygurlar adına
bir eylem yapmaya sevk etmektedir. Yıllar boyunca İnsan hakları koşulları çok az
rahatlama ile Uygurlar için kötüleştirilmiştir veya yok edilmiştir. Siyasi baskılar,
ekonomik marjinalizasyon, dini uygulamalardaki engellemeler, demografik mühendislik ve Çinlileştirme uygulamaları birçok aktör tarafından kapsamlı bir şekilde belgelendirilmiştir. Zamanlama, hassas grupların toplu uzun vadeli refahını sağlamak için insan hakları müdahalelerinde kilit konumdadır ve Uygurların toplu göz
altıları ile ilgili olarak Çin’den halka açık bir şekilde hesap sorma zamanı gelmiştir.
Uluslararası topluluk, Çin’i hiçbir suçlama olmadan gözaltı kamplarında tutulan herkesi derhal serbest bırakmaya davet etmelidir. Çin’in Doğu Türkistan’daki
gözaltı kampları sistemi hakkında hesap vermesini sağlayacak birçok araç bulunmaktadır. Birincisi, Birleşmiş Milletler (BM) süreçlerinin kullanılmasıdır. Çin’in
Kasım 2018’deki Evrensel Periyodik İncelemesi, Çinli yetkililerin gözaltı kampı
sistemi hakkında Uygur sorununu “çözmeyi” amaçlayan soruları yanıtlamalarını
sağlamak için geliştirilmelidir. Çin’in çok taraflı düzenlemeler içerisinde haklar
gündemini şekillendirme teklifine, BM’de siyasi ve sivil hakların sağlam bir savunması sunulmalıdır. Devletlere sunulan ikinci mekanizma, bir “Küresel Magnitsky Eylemi” biçiminin kabul edilmesidir. Bu eylemler ölçek itibariyle küreseldir ve Çinli yetkilileri, Doğu Türkistan’da gerçekleşen insan hakları ihlallerine suç
ortağı haline getirilmesinde kullanılabilir. Varlıkların dondurulması ve deniz aşırı
bankacılık sistemlerinin dışında tutulması ilgili hükumetlerin yetkisi dâhilindedir.
Üçüncü önlem, Uygurların Çin hükumeti baskısından dolayı zorla geri dönüşlerini
sağlamaktır. Yurt dışında yaşayan ya da deniz aşırı bağlantıları olan Uygurlar zorla
gözaltı kamplarına gönderilmiştir. Etnik kökene göre gözaltına alınma olasılığı
dikkate alındığında, yurt dışında barışçıl bir şekilde yaşayan Uygurların Çin’e geri
dönmesi için hiçbir neden bulunmamaktadır.
2017 ilkbaharından bu yana, Çin hükumeti sistematik olarak Uygurları kamplarda gözaltına almaktadır. Kampların amacı açıklanmazken, tekrarlanan siyasi
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endoktrinasyon, Çin dili ve kültürü oturumları üzerinden Çinlileştirme ve Uygur
İslam kültürü ve inancının zorunlu bir şekilde kınanması ile ilgili raporlar Çin yetkililerinin Uygurları zorla asimile etmeyi amaçladığını göstermektedir. Pekin, Doğu
Türkistan’ı XiJinping’in imzaladığı Kemer ve Yol İnisiyatifi Politikasının dayanağı
olarak hazırladığı için, Çin, Uygurların kendine özgü İslam inancı ve Türk kimliği
sorununa bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Uygurların kimliğini algılanan “harici”
sadakati ile değiştirme çabası, Çin’in işgal edip yerleşirken Uygurları kasıtlı bir
şekilde ana vatanlarının faydalarından uzak tutmayı amaçladığı son koloni faaliyetidir.
Bu rapor kamp sistemini belgelendirmekte, tesislerin ölçeğinin yanı sıra rapor
edilen şartlar ve tutuklu rakamlarını incelemektedir. Gözaltı kamplarından etkilenen
Uygurların seslerini duyurmak için, raporun sonraki bölümünde birincil ve ikincil
kaynakların bir sentezi sunulmaktadır. Kampların içinde tecrübe edinmiş Uygurlar
UHRP’ye konuşmuş ve bu açıklamalar uluslararası medyada mevcut hesaplara eklenmiştir. Ayrıca, UHRP’nin akrabaları ve arkadaşları kamplarda ortadan kaybolan
Uygurlarla yaptığı görüşmeler benzer açıklamaların olduğu halka açık kaynaklara
dâhil edilmiştir. Amaç, gözaltı kamplarının bir insan ölçeğinde yarattığı baskıyı
göstermektir. UHRP, hiçbir Uygur’un kamplar karşısında güvende olmadığını tespit etmiştir: öğrenciler, çiftçiler, mağazacılar, dini kişiler, sanatçılar, futbolcular,
yerel hükumet işçileri, kadınlar, erkekler, çocuklar, bebekler ve yaşlılar gözaltına
alınanlar arasındadır. Çin’in kamplar hakkında bilgileri baskıladığının bir göstergesi, FreeAsiaUyghur Service raportörlerinin akrabalarının hedef alınmasıdır.
Kampların ve tolu baskılama politikalarının Uygur nesilleri üzerindeki etkileri
kapsamlı olacaktır. Çin hükumeti, etnik azınlıklar için saygı isteyen söylemlerden
gözaltı kamplarında gözaltı ve etnik kimliğin yanı sıra dinin kriminalizasyonu üzerinden zorla asimilasyonuna net bir şekilde kaydığını göstermiştir. Gözlemciler,[1]
20 Mayıs 2018 tarihli başyazıda Sovyet Gulag’larındaki kamplarile karşılaştırma
yapmış ve Washington Post şunları yazmıştır: “Nazi imha kampları ve Stalin’in
gulag korkusundan sonra “bir daha asla” ilkesine inanan herkes Çin’in beyin yıkama, hapishane ve işkenceyi gülünç şekilde kullanımına karşı ses çıkarmalıdır.”[2] 2
Temmuz 2018 tarihinde Çin hakkında Kongre - İdare Komisyonu nezdinde sunduğu açıklamasında, araştırmacı RianThum, kamplarda kanuni sürecin olmaması
[1]
[2]

Nordlinger, J. (2018). China’s Uyghur Oppression: A New Gulag. [online] National Review. Available at: https://www.
nationalreview.com/magazine/2018/05/28/china-uyghur-oppression-new-gulag/ [Accessed 30 Jul. 2018].
Washington Post (2018). China’s repugnant campaign to destroy a minority people. [online] Washington Post. Available at:
https://www.washingtonpost.com/opinions/chinas-repugnant-campaign-to-destroy-a-minoritypeople/2018/05/20/9fe061b45ac0-11e8-b656-a5f8c2a9295d_story.html?utm_term=.e378b77a3b15 [Accessed 30 Jul. 2018].
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durumunda: “Toplu cinayet olasılığını ortadan kaldıramayız.” demiştir.[3]
Uygur gençliği, Çin kurumları için bir odak noktası haline gelmiştir. Uygur öğrencilerinin yurt dışından zorla geri döndürülmesi ve gözaltı kamplarında keyfi
bir şekilde gözaltında tutulmasından önce, genç Uygurların hâlihazırda okullarda ve üniversitelerde kendi dillerini konuşmaları yasaklanmış, orta öğretim için
bölge dışına gönderilmiş, istihdamları reddedilmiş, camilere girmeleri engellenmiş ve güvenlik taramalarında zorla ortadan kaybolmuştur. Gözaltı kampanyasının
en son aşamasında Çin kurumlarının bir veya iki ebeveyni kamplarda olan Uygur
çocuklarını gönderdiği çok sayıda yetimhane oluşturulmuştur. Devletin öncülük
ettiği ırksal profil belirleme, aşağılama ve şiddetin endemik olduğu bir ortamda,
Uygurların gelecek nesillerinin geleceği karanlık kalmaya devam etmektedir. Baskı
taktiklerinin diğer bir eskalasyonu göz ardı edilemez ve kısa vadede insan hakları
ihlallerinin çok daha acımasız bir yapıda sunulmasına neden olmaktadır.

ARKA PLAN
Doğu Türkistan’daki mevcut durumun Mao sonrası Çin’de hiçbir örneği yoktur
ve Kültürel Devrimin yanı sıra ırk ayrımının yapıldığı Güney Afrika gibi rejimlerle karşılaştırma yapmaya davet edilmiştir. ChenQuanguo, 2016’da Sincan Uygur
Özerk Bölgesinin (XUAR) Parti Sekreterinin bildirisini aldığından bu yana, güvenlik güçlerinde çok büyük bir genişleme olmasının yanı sıra, bir propaganda kampanyası Uygur halkının homojen bir Çin kimliğine zorla asimilasyonunu hızlandırmayı amaçlamaktadır. Çin Komünist Partisi (CCP) yetkililerinin Partinin kanunları
ve menfaatlerini açıklamak için Uygurların evlerinde kalmak üzere tayin edilmesi,
haftalık veya günlük bayrak törenleri, tüm yaşlar için Mandolin sınıfları ve Kuran
ile diğer dini konuların daha agresif müsaderesi, yeniden eğitim kamplarının en
aşırı tezahürü olduğu bir kampanyanın parçalarıdır.
2017 ilkbaharında, Uygur halkının maruz kaldığı baskının yeni bir aşamaya girdiği ilk kez ortaya çıkmıştır. Yurt dışında Dünyanın diğer ülkelerinde eğitim gören
Uygur öğrencileri ile memleketlerindeki kurumlar iletişim kurmuş ve 20 Mayıs
tarihine kadar siyasi değerlendirme için geri dönmelerini istemiştir[4]. Akrabalarının
refahı, buna uymaları için bir kaldıraç olarak kullanılmıştır. Sonbaharda, raporlar
binlerce Uygur’un “yeniden eğitim kamplarında” tutuklu olduğunuortaya çıkarmıştır.
[3]
[4]

Congressional-Executive Commission on China (2018). Hearing on Surveillance, Suppression, and Mass Detention: Xinjiang’s
Human Rights Crisis. [online] CECC. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=rE8Ve2nxPds [Accessed 30 Jul. 2018].
Hoshur, S. (2017) Uyghurs Studying Abroad Ordered Back to Xinjiang Under Threat to Families [online] Radio Free Asia.
Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/ordered-05092017155554.html
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Bu kamplar resmi hukuk sisteminin dışındadır ancak dev bir boyuta ulaşarak
muhtemelen bir milyon kadar insanı, ya da Uygur nüfusunun yüzde 10’unu barındırmaktadır. Bu tesisler için resmi belgelerde kullanılan bir takım terimler bulunmaktadır. En genel olarak kullanılanlardan birisi, merkezi yeniden eğitim öğretim
merkezleridir (集中教育转化培训中心). Her ne kadar 集中ifadesi “merkezi” ya
da “konsantre / odaklanmış” olarak tercüme edilebilir olsa da, bu rapor bu tesisleri
konsantrasyon kampları ya da resmi isimlerini yansıtan yeniden eğitim kampları
olarak değil gözaltı kampları olarak adlandıracaktır. Bu ifade, yapılarının her yaştan kadın ve erkekler ile bazı çocuklar dâhil olmak üzere nüfusun geniş bir kesimini
barındıran hukuk dışı gözaltı merkezleri olarak tanımlamaktadır.
Şimdiye kadar, Çin hükumeti tarafından kampların resmikabulünde çok az ilerleme sağlanmıştır. Kazakistan’da Konuya olan medya ilgisi Almaata Büyükelçisinin Sincan’da etnik Kazakların Çin’in iç işlerine müdahale etmeye çalıştığı
sorunları protesto edenleri suçlamıştır.[5] Çin hükumeti raportörlerin durumu olası
kaynaklara erişimlerini ve tehditlerini sınırlandırarak araştırmasını becerikli bir şekildeengellemiştir. Kendilerinin ya da akrabalarının tecrübelerini tartışan Uygurlar
kendilerini ve ailelerini tehlikeye atmaktadır. Deniz aşırı bağlantıları olan Uygurların hedef alınması, Uygur diasporasını arkadaşlarından ve ailelerinden koparmıştır ve bu da aile üyelerinin refahı hakkında bilgi alamaması anlamına gelmektedir.
Bu ayrıca bir çok Uygur’un ortadan kaybolmasının ve güvenliğe kaçmaya çalışanların açıklamalarının ötesinde, kampların çoğu kanıtı dolaylı kaynaklardan ve
resmi medyada yer alan açıklamalardan elde edilmiştir, ve ayrıca kamplardan bahseden bir çok Çin medya raporu da İnternetten silinmiştir. AdrianZens isimli bir
araştırmacı, Çin hükumetinin kampların inşası ve donatılmasına dair ihalelerinden
ve bunlara personel alımı için istihdam bildirimlerinden çok miktarda kanıt elde
etmiştir. Bu kanıtların PRC hükumetinin kendi kaynakları, kamplarda gözaltında
tutulan kişilerin gruplarının bazı tahminlerini geniş oranda kanıtlarla desteklediğini” iddia etmiştir.”[6]

Yeniden Eğitim Kampanyası “De-Extremification”dan Ortaya
Çıkmıştır
“Yeniden Eğitim” Çin’de uzun bir geçmişe sahiptir, her ne kadar Uygurlara kar[5]
[6]

Feng, Emily (2018) Kazakh trial throws spotlight on China’s internment centres [online] Financial Times. Available at: https://
www.ft.com/content/17b12756-93dc-11e8-b67b-b8205561c3fe [Accessed 22 Aug. 2018].
Zenz, A. (2018). New Evidence for China’s Political Re-Education Campaign in Xinjiang [online] Jamestown Foundation
Available at: https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-inxinjiang/ [Accessed 22
Aug. 2018].
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şı bu kadar büyük bir ölçekle kullanılsa da, en azından Kültür Devriminin sonuna
kadar dayanmaktadır. “İşgücü üzerinden yeniden eğitim” kampları 1950’lere kadar dayanmaktadır ancak terim çoğunlukla Uygurları “yeniden eğitme” programı
için kullanılmıştır, jiaoyuzhuanhua (教育转化), yani “eğitim üzerindendönüşüm”
ifadesi de ilk olarak FalunGong pratisyenlerinde kullanılmıştır. Amnesty International, “tutukluların günlük, genelde uzun süren, davranışlarını halka açık bir şekilde eleştirmeleri, başkalarının eleştirilerini kabul etmeleri, CCP belgelerini, yönetmelikleri ve ilgili siyasi doktrinleri okumaları ve genel olarak kampa yetkililerine
itaatli ve işbirlikçi yaklaşımlarını göstermelerinin istendiği “çalışma oturumlarına
katıldığı” bir süreci tanımlamıştır. Bu “düşünce çalışması” ve “çalışma oturumları”
sıklıkla tutukluların CCP’ye siyasi sadakatlerini belirtmelerini ve durumlarına olan
“endişesi” ve “özeni”için CCP’ye teşekkür ve şükranlarını ifade etmelerini gerektirmektedir”.[7] Birçok şekilde, bu ilk olarakDoğu Türkistan’daki kamplarda neler
olduğunun ilk elden açıklamaları ile paraleldir.
Bu yeniden eğitim kampanyası hükumetin seküritizasyon stratejisinin ideolojik
tarafını temsil etmekte ve yüksek teknolojili bir polis gücünün büyük ölçüde oluşumuna paralellik teşkil etmektedir. İdeolojik kampanya, ilk olarak önceki XUAR
Partisi Sekreteri ZhangChunxian tarafından 2011’de Hotan’da yapılan bir Parti
toplantısında kullanılan bir terim olarak “de-extremification” olarak ifade edilmiştir.[8] 2014’te yapılan İkinci Sincan İş Forumunda XiJinping bu “dini aşırıcılığın
Sincan’ın etnikayrılığının temeli olduğunu” ve bu nedenle Çin’in milli güvenliğine
büyük bir tehlike teşkil ettiğini ve “de-extremification” çalışmasının başlatılmasını
gerektirdiğini ifade etmiştir.[9] Ulusal düzeyde terör karşıtı kanun 2015’te kabul
edilerek ilgili hükumet departmanlarını XUAR bölgesel uygulama kılavuzlarında
ifade edildiği gibi eğitim ve propaganda yapmaya çağırmıştır.[10]
XUAR Ulusal Halk Kongresi ve Çin Halkı Danışma Kongresinin 2014’te yapılan bir toplantısında, “ideolojik sorunların ideolojik araçlar ile çözülmesinin”
de-extremification için “beş anahtardan” birisi olduğu beyan edilmiştir.[11] Hüku[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Amnesty International (2013). Changing the soup but not the medicine? Abolishing Re-education Through Labour in China
[online] Amnesty International. Available at: https://www.amnesty.org/download/Documents/12000/asa170422013en.pdf
[Accessed 22 Aug. 2018].
边驿卒 (2016). 张春贤治疆 6 年：推动去极端化禁公共场所穿蒙面罩袍 [online] 凤凰资
讯 Available at: http://news.ifeng.com/a/20160829/49857500_0.shtml [Accessed 22 Aug.
2018].
白丽 (2017) . 去极端化条例颁布实施意义重大 [online] 新疆日报Available at: http://theory.gmw.cn/201704/14/content_24204140.htm [Accessed 22 Aug. 2018].
第十二届全国人民代表大会常务委员会
(2015).
授权发布：中华人民共和国
反恐怖主义法 [online] 新华社 Available at:
http://www.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm [Accessed 22 Aug. 2018].
最后一公里 (2015). “ 五把钥匙 ” 如何治疆？ [online] 人民网 Available at: http://sh.pe-
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met, 2014’teki 75 aşırıcılık belirtisi gibi dini aşırıcılık belirtilerinin listelerini yayınlamış ve çalışma oturumlarını organize etmiştir.[12]Polis, liste hakkında broşürler
dağıtarak vatandaşların belirtilerden birini sergileyen kişileri rapor etmesini teşvik etmiştir.[13] 2015’te yapılan bir stabilite çalışması toplantısında o zamanki Parti
Sekreteri ZhangChunxian, “vuran elin sert olması ve eğitim elinin de sert olması
gerektiğini”[14] ilan etmiştir ve bu ifade kampanyada ortak bir ifade haline gelmiştir
(打击的一手要硬、教育疏导的一手也要硬).
Hükumet yetkilileri, Uygurlar arasında başkalarının “beynini yıkayan” ve şiddete ikna etmeye çalışan çok sayıda kişi olduğuna ikna olmuş gibi görünmektedir.
HongKong Medya sözcüsü Fenghuang ile 2015’te yapılan bir röportajda, XUAR
Adalet Departmanı Parti Sekreteri Zhang Yun (新疆司法厅党委书记张云) bir
köyde dini aşırıcılıktan etkilenmişkişiler arasında %70’i dini aşırıcılığa düşmüş,
%30’u dini aşırıcılıktan etkilenmiştir ve daha az sayıda kişi hâlihazırda terör suçları veya planlamasından suçlu durumdadır.[15] %70’in çevrelerinin değiştirilmesi
durumunda kolayca değişeceğini, %30’un yoğunlaştırılmış eğitim çalışmalarına
ihtiyacı olduğunu ve az sayıda kişiye kesin bir şekilde saldırılması gerektiğini ifade
etmiştir. Aynı raporda, Hotan Şehri Siyaset ve Hukuk Komitesi sekreteri, %5’in
“inatçı grup”, %15’in yoldaş ve %80’in kör takipçiler olduğunuifade etmiştir. AdrianZenz’in belirttiği üzere, bunlar gözaltı kamplarında tutuklu olan kişilerin sayısına benzerdir ve kotaların uygulanma olasılığını ortaya koymaktadır.[16]
Kampanyanın erken aşamalarında, hükumet belirli gruplar üzerinde de-extremification eğitimine odaklanmıştır: mahkûmlar ve tutuklular, “dini aşırıcı düşünceden” etkilenenler ve şiddet teröründe yer aldığı düşünülen kırsal halk.[17] Hükumet
tarafından hedef alınan ya da takip edilen insanlar “odak kişileri”重点人）ya da “özel
ilgi grupları” (特殊群体) olarak ifade edilmiştir. Hükumet, köy seviyesi yönetim[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

ople.com.cn/n/2015/0420/c369653-24566405.html [Accessed 22 Aug. 2018].
观察者网 (2014). 新疆部分地区学习识别 75 种宗教极端活动遇到可报警 [online] 中国
社会科学网 Available at: http://www.cssn.cn/zjx/zjx_zjsj/201412/t20141224_1454905.shtml
Cao Siqi (2014). Xinjiang counties identify 75 forms of religious extremism [online] Global Times. Available at: http://www.
globaltimes.cn/content/898563.shtml [Accessed 22 Aug. 2018].
新疆日报 (2015). 新疆自治区党委召开稳定工作会议 [online] 中国政府网 Available at:
http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/09/content_2802432.htm [Accessed 22 Aug. 2018].
陈芳 (2015). 独家重磅：新疆去极端化调查 [online] 凤凰网Available at: http://news.
ifeng.com/mainland/special/xjqjdh/ [Accessed 22 Aug. 2018].
Zenz, A. (2018). «Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude» China›s Political Re-Education Campaign
in Xinjiang [online] Available at: https://www.academia.edu/36638456/_Thoroughly_Reforming_them_Toward_a_Healthy_
Heart_Attitude__Chinas_Political_Re-Education_Campaign_in_Xinjiang [Accessed 22 Aug. 2018].
陈芳 (2015). 独家重磅：新疆去极端化调查 [online] 凤凰网 Available at: http://news.
ifeng.com/mainland/special/xjqjdh/ [Accessed 22 Aug. 2018].
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deki zaaflar olarak farz edilen şeyleridüzeltmeye ikna olmuştur. Taban örgütlenmesi kadrolarında “üçte bir” mekanizmasını oluşturdular, “Ziyaret, Fayda Sağlama
ve Toplama” (访惠聚) işini de Parti üyesi ekipler ve yerelpolis ofislerinde uyguladılar. Bu mekanizma, Uygurların ideolojik duruşunu incelemek ve kamplara
gönderilip gönderilmeyeceklerini belirlemek de dâhil olmak üzere yeniden eğitim
çalışmasının çoğunu meydana getirmektedir. Kadrolar aile üyeleri kamplarda bulunan Uygurların hane üyelerine tahsis edilmiştir. 2017’de Lop Şehri, Hotan İdare
Bölgesindeki bir Uygur kadını, kendisi ve dört çocuğunun hiç geliri olmadığını
çünkü kocası yeniden eğitimdedir.[19] “Aile üyeleri,” yerel Arazi ve Kaynaklar Dairesinden kadrolar kendisini haftalık olarak ziyaret ederek yiyecek ve az miktarda
para getirmiştir.” Bunun için Partiye ve “iyi politikalarına” ve kendisine “mükemmel bir Han akrabası” bulduğu için teşekkür etmiştir.”[20]
[18]

2014 yılındaki bir Bölgesel Halk Kongresi çalışma ekibi (地区人大工委组织)
oradaki de-extremification çalışmasını araştırmak için Turfan’da bir inceleme gezisi gerçekleştirmiştir. Şu anda sadece bir gözlemçi websitesinde bulunan çalışma
raporu, özel menfaat kategorilerinde 3,152 kişinin tespit edildiğini - 760 örtülü
kişi, 971 sakallı kişi, 1,388 jilbab giyen kişi ve 33 haç taşıyan giysi giyen kişi.
Bunun dışında, raporda 3,087 kişinin yeniden eğitildiği ve başarı oranının %97,9
olduğu ifade edilmiştir. Rapor, henüz yeniden eğitilmemiş kişilerin eğitimlerinin
güçlendirilmesini istemiş ve sayısız şehirde özel gruplar için yeniden eğitim sınıflarının oluşturulduğunu ifade etmiştir. Azınlık için “düşüncelerinde daha inatçı,
kalplerdeki engelleri yıkmaya odaklı, düşüncede önceden dönüşümü” savunmuştur. “Düşüncelerinde inatçı” olan kişiler de 24 saatlik “refakat tarzı”“bire bir”mentörlük-yöntemli merkezi eğitime tabi tutulmalıdır. Merkezi eğitim, dönüşümün özgün olmasını sağlamak için tahliye sonrasındatakiple birlikte gerçekleştirilmelidir.[21]
2014’te ayrıca kapalı düzenlerde sınırlı sürelerde yeniden eğitilen kişilerin görülmeye başlandığı ifade edilmiştir. Ghulja gibi bazı mahaller insanları A’dan D’ye
kadar etiketlenmiş 4 sınıfa ayrıldığı bir sistem oluşturmuştur. Sınıf A, tutuklu kişiler
ve Sınıf B, “inatçı düşünceye sahip kişiler” sırasıyla 20 ve 15 gün boyunca şehrin
Siyaset ve Hukuk İşleri Komisyonu tarafından eğitilmiştir. Sınıf C “dengesiz dü[18]
[19]
[20]
[21]

陈芳 (2015). 独家重磅：新疆去极端化调查 [online] 凤凰网http://news.ifeng.com/mainland/special/xjqjdh/
新疆洛浦(2017) 洛浦县 : 亲人帮助暖人心汉维团结一家亲 [online] 新疆洛浦 Available
at: http://www.xjluopu.com/Item/Show.asp?m=1&d=3359 [Accessed 22 Aug. 2018].
Ibid.
蒋新 (2014). 关于对落实《维护稳定 21 条禁令》和重点人群特殊群体 “ 去极端化
” 教育转化工作专题调研的 报告 [online] Available at: http://8gecn.com/html/index..
info545870952.html [Accessed 22 Aug. 2018].
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şüncelere sahip odak kişileri ve dini aşırıcı düşünceden etkilenen menfaat grupları”
ve Sınıf D “dini aşırıcı düşünceden etkilenebilecek kişiler” kasaba ve köy örgütleri
tarafından yedi gün eğitilmiştir.[22] Medya, bu hedeflenen yeniden eğitimi “damlama sulama” ile karşılaştırmıştır. Yeniden eğitim kampanyasının hedefleri de “üç
tür insan” olarak resmi bir şekilde belirlenmiştir. Kargilik İdare Bölgesindeki Yitimliqum köyünde, yerel kadrolara, üç insan türünü tespit etmeleri ve yeniden eğitime göndermeleri durumunda 500 yuan verilmiştir ancak üç tip köyde üç seferden
fazla tespit edilirse rütbeleri indirilmiştir.[23] 2014 raporunda 112 kişinin tespit edildiği ve yeniden eğitildikten sonra 75 kadının örtülerini çıkardığı, üçünün jilbab’ı
çıkardığı ve 34 erkeğin sakallarını kestiği ifade edilmiştir. Ayrıca, diğer 36kişi de
yeniden eğitilmiştir. Kapalı tarzda yeniden eğitime ek olarak, köyde ücretsiz nikâh
ve cenaze hizmetleri sunan “toplum hizmet merkezleri” oluşturulmuştur.
Yeniden eğitim sisteminin oluşturulma süreci, tahsis edilmiş tesislerin oluşturulmasını içermektedir. 2014 haber raporlarından birisinde KaşgarKonasheher
Şehrinde oluşturulmuş bir üç sıralı şehir-kasaba-köy “yeniden eğitim üssü” sistemi tanımlanmıştır.[24] Yeniden eğitime direnenler daha yüksek düzeyde “üslere”
gönderilirken uyumlu davrananlar daha düşük düzeylere gönderilmekte ve kademeli olarak tekrar köy yaşantısına bırakılmaktaydı. Makale, kadınların bir köyün
“yeniden eğitim üssünde” yeniden eğitime gittiğini ifade etmiştir. Bir çalışma ekibi,
“dini atmosferinden” dolayı köye gönderilmiş ve dini giysilergiyen seçilmiş kadınlar yeniden eğitime gönderilmiştir. Bir kadın, güvenlik güçlerinin kocasını “dini
aşırıcı düşüncelerinden” dolayı gözaltına aldığını, yeniden eğitilmesi ile yeniden
bir araya gelebileceklerine dair umutlu olduğunu ifade etmiştir. Kasım 2014’e kadar, 3,515 kişi üç sıralı sistemde eğitilmiş ve bunlardan 3,096’sı başarıyla “yeniden
eğitilmiştir”.
Eylül 2015’te Disiplin Denetim Komitesinin eski Sekreteri Hotan’da bulunan
ve “dini aşırıcı düşünceden” etkilenmiş 3,000 kişiyi eğitme kapasitesine sahip bir
“de-extremification eğitim öğretim merkezini” ziyaret etmiştir.[25] Bir medya raporuna göre, devlet politikası, etnik birlik konularında eğitilmiş, psikolojik danışman[22]
[23]
[24]
[25]

亚心网 (2015). 分类施策 标本兼治伊宁县营造 “ 去极端化 ” 宣传教育威猛声 [online]
凤凰网 Available at: http://news.ifeng.com/a/20150114/42926321_0.shtml [Accessed 22
Aug. 2018].
马登朝 (2014) 叶城县依提木孔乡采取 “ 七大抓手 ” 去极端化 取得明显成效 [online] 新
疆兴农网 Available at: http://www.xjxnw.gov.cn/c/2014-08-25/737366.shtml [Accessed 22
Aug. 2018].
天山网 (2014). 新疆疏附三级教育转化机制推进 “ 去极端化 [online] 凤凰网 Available at:
http://news.ifeng.com/a/20141118/42504518_0.shtml [Accessed 22 Aug. 2018].
符强 (2015). 喀什和田经济发展蓬勃向上 [online] 新疆日报Available at: http://cpc.people.com.cn/n/2015/0917/c398213-27598576.html [Accessed 22 Aug. 2018].
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lık almış ve karakterlerini dönüştürmek ve yeniden eğitmek için yazılı faaliyetlerde
yer almıştır. Raporda, bunlara ek olarak teknik becerilerini artırmak için iki aylık
eğitim aldıkları ifade edilmiştir. Merkezhâlihazırda beş döngüden geçmiştir ve eski
sekretere göre eğitilen kişiler artık “dini aşırıcı düşünce infiltrasyonundan” etkilenmemekte ve gönüllü olarak diğerlerine yanaşmaktadır.
Doğu Türkistan’daki Çin Üretim ve İnşaat Kolordusu (Bingtuan) ayrıca yeniden
eğitim merkezlerini işletmiştir. Örneğin 2015’te Payzivat Şehrinde Üçüncü Bölüm tarafından işletilen bir Hukuk Sistemi Eğitim Öğretim Okulu.[26] Öğretmenler,
Siyaset ve Hukuk İşleri Ofisi, Birleşik Ön Çalışma Departmanı, yerel polis istasyonları, taban örgütlenmesi propaganda ekipleri ve emekli kadrolardan alınmıştır.
Okulun amacı, yasa dışı dini faaliyetlerin düzeltilmesini merkezileştirmek,yasadışı
evlilik davranışını yönetmek ve “kültlerde inatçı, ıslah olmaz insanların toplu eğitimini gerçekleştirmektir”.[27] Öğrencilerin yeniden eğitilmesi ve ülkeyi ve Partiyi
sevmelerinin sağlanması hukuk, hükumet politikası alanlarında askeri tarzda dersler, bayrak törenleri marş söyleme, “Little Apple” pop şarkısında dans etme ve
askeri tatbikatlar ile gerçekleştirilmiştir.
ChenQuanguo 2016 yılında göreve geldiğinde, bu yeniden eğitim kampanyası
genişletilmiş ve daha sistematik hale getirilmiştir. 2017’de, “Sincan De-extremification yönetmelikleri” (新疆维吾尔自治区去极端化条例)[28] (resmi olmayan
tercümesi Çin Hukuku Tercümesinde mevcuttur)[29] yürürlüğe girerek“de-extremification” çalışmasının bu yeni aşamasına sahte bir yasallık verilmesine yardımcı
olmuştur. Bu yönetmelikler ilk kez ulus içerisinde hukukta “extremification” tanımı yapmış ve Madde 3 içerisinde bunu “dini aşırıcılıktan etkilenmek, görüşler ifade
etmek ve aşırıcılık ile normal üretim ve yaşamda yer almayı reddeden abartılı dini
konseptleri etkisi altında hareket etmek” olarak belirtmiştir. Aşırıcılığın 14 dışavurumunu “helal konseptini genelleştirme” ve “düzensiz sakallar veya isim tercihi”
gibi ortaya çıkarmış ve “diğer extremification söylem ve eylemlerini” belirsiz bir
şekilde ifade etmiştir.
Yönetmelikler ayrıca bölge, idari bölge ve şehir düzeylerinde her hükumet
[26]
[27]
[28]
[29]

張騁 (2015). 法制教育培訓學校正式開課 [online] 新疆兵團廣播電視台 Available at: https://kknews.cc/education/9m56n5l.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Ibid.
天山网 (2017) . 新疆维吾尔自治区去极端化条例[online] 博尔塔拉政府网 Available at:
http://www.xjboz.gov.cn/info/1799/158693.htm [Accessed 22 Aug. 2018].
China Law Translate (2017). Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification [online] China Law
Translate. Available at: https://www.chinalawtranslate.com/%E6%96%B0%E7%96%86%E7%BB%B4%E5%90%BE%E5%B
0%94%E8%
87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA%E5%8E%BB%E6%9E%81%E7%AB%AF%E5%8C%96%E6%9D%A1%
E4%BE%8B/?lang=en [Accessed 22 Aug. 2018].

10

dairesinde küçük liderlik gruplarının oluşturulmasını ve çalışma için bir liderlik
sorumluluk sisteminin ve sonuçların onaylanması için bir yıllık bütçenin oluşturulmasını istemiştir.Madde 14, yeniden eğitim çalışmasının “bireysel ve toplu eğitimin bir kombinasyonu,hukuk eğitimi ve mentörlük faaliyetlerinin bir kombinasyonu, düşünce eğitimi, psikolojik danışmanlık, davranış düzeltme ve teknik beceri
eğitiminin bir kombinasyonu, yeniden eğitim ve insanlık endişesinin kombinasyonu ve yeniden eğitim sonuçlarının güçlendirilmesi” üzerinden gerçekleştirilmesini istemiştir. Tüm hükumet departmanları ve toplum bölümlerinin, çalışmalarında
de-extremification’udâhil etmeleri istenmiştir. Yönetmelikleri, bir suç seviyesine
varmadan ihlal eden kişiler, kamu güvenliği ve ilgili departmanlar tarafından ya
“eleştiri eğitimi”(批评教育) ya da hukuk eğitimi ile düzeltilecek veya terör karşıtı
kanun gibi diğer ilgiliyasalar üzerinden cezalandırılacaktır.
Bu yasaya rağmen, mevcut toplu gözaltı sisteminin Çin kanunlarında bir dayanağının olmadığı görülmektedir. Çinli hukuk uzmanı JeremyDaum’un ifade ettiği
üzere, Terör Karşıtı Kanun, bir suç seviyesine ulaşmayan faaliyetler için en fazla 15 günlük gözaltına izin vermekte ve hukukun “eğitim” hükümleri ile alakalı
olarak “küçük suçlar için düzeltici mentörlük tartışmasında gözaltından bahsedilmemekte” ve De-extremification Kanunundaeğitim hükümlerinde gözaltı ifadesi
yer almamaktadır.[30] Şu ifadelerle devam etmiştir,Terör Karşıtı Kanunun süresiz
gözaltına izin verdiği görülen bir “eğitim yerleştirme” hükmü bulunurken, sadece
bir terör suçuyla hüküm giymiş olanlara uygulandığı görülmektedir. Gözaltı kamp
sistemi, bir suçtan hüküm giymemiş kişileri gözaltında tuttuğu için, mevcut kanıtlar
kampların hukuk dışı bir alanda bulunduğunu göstermektedir.

Mevcut Gözaltı Kamp Sisteminin Ölçeği ve Yapısı
Parti Sekreteri ChenQuanguo 2016’da göreve geldikten sonra, yeniden eğitim
kampanyası mevcut gözaltı kampları sistemine genişletilmiştir. Tesisler için bir
takım terimlerin kullanıldığı görülmektedir. 2016 tarihli bir çalışma raporu sözlüğü
Lopnur Şehri hükumet web sitesinde yayınlandığı şekliyle “üç üs, bir merkez: toplum düzeltme üsleri, hukuk eğitimi üsleri, özel ilgi grupları için yerleştirme üsleri
ve de-extremification yeniden eğitim merkezleri” terimini listelemektedir.
（ 三基地一中心：社区矫正基地、法制教育基地、特殊群体安置帮教基
地、”去极端化” 教育转化中心.）[31] 2016’da LiJianguo, Bayingol Partisi Ko[30]
[31]

Daum, J. (2018) XJ Education Centers Exist, but does their legal basis? [online] China Law Translate. Available at: https://
www.chinalawtranslate.com/xj-education-centers-exist-but-does-their-legal-basis/?lang=en [Accessed 22 Aug. 2018].
尉犁政府网(2016). 2016 年政府工作报告名词解释 [online] 尉犁政府网Available at:
http://www.yuli.gov.cn/Item/75581.aspx [Accessed 22 Aug. 2018].
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mitesi sekreteri (李建国同志巴州党委书记), tüm “üsleri” bir “merkezde” birleştiren ve daha sonra 1,029 kişiyi yeniden eğitmiş olan Lopnur’daki“merkezi” ziyaret
etmiştir.[32] Bu arada, Pichan Şehri, Turpan İdare Bölgesinde, AB sınıfı üç sıralı
sistem devam etmekte, 146 kişi “şiddetli önlemler gözaltı” A Sınıfında (严打收
押人员) ve 116 kişi “nispeten daha zehirli” B seviyesinde (中毒较深人员) idare
bölgesi seviyesinde yeniden eğitilmiş, diğer 21,884 B düzeyi kişi de kasaba ve köy
seviyesinde yeniden eğitilmiştir. [33]

Sol: 2015’te Lopnur Şehri hükumet web sitesinde görülen “de-extremification yeniden
eğitim merkezi” açılış töreninin bir resmi. Sağ: Yerel Parti Komitesi Sekreterinin 2016’da
Lopnur De-extremification eğitim merkezi ziyareti © Lopnur Zero Distance

Urumçi Parti Okulunda bir profesör tarafından 2017’de yayınlanan bir belge,
en az 300 kişi kapasiteli merkezi tesislerin oluşturulmasını istemiştir.[34] Yeniden
eğitim çalışmasının farklı departmanlar tarafından yapılmasının ve tesislere verilen farklı isimler ile ayrı mahallerde farklı örgütlenmesinin bir sorun olduğu ifade
edilmiştir. Belgede farklı terimler ifade edilmiştir- “‘merkezi eğitim üzerinden dönüşüm öğretim merkezleri’ (集中教育转化培训中心), ‘hukuk sistemi okulları’ (
法制学校), ve ‘rehabilitasyon düzeltme merkezleri’ (康复矫治中心)”AdrianZenz
tarafından incelenmiş 73 hükumet satın alım belgesinde görülmektedir.[35]

[32]
[33]
[34]
[35]

尉犁零距離 (2016). 巴州黨委書記李建國到尉犁縣調研，都去哪了 ? 尉犁零距離 https://read01.com/AdQMO.html#.W0jJnNhKjOY [Accessed 22 Aug. 2018].
3鄯善县“访惠聚”办公室 （2016） 凝心聚力 暖心富民民族团结 “ 十大工程 ” 成效显
著 -鄯善县民族团结进步创建工作综述之六 [online] 鄯善县“访惠聚”办公室 Available
at: http://www.xjssdj.com/ywkd/ywkdtb1/2016/1644503.htm [Accessed 22 Aug. 2018].
邱媛媛（2017） 紧紧围绕总目标做好 “ 去极端化 ” 教育转化工作 [online] 和谐和会
Available at: http://www.doc88.com/p-2921386725182.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Zenz, A. (2018). «Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude» China›s Political Re-Education Campaign
in Xinjiang [online] Available at: https://www.academia.edu/36638456/_Thoroughly_Reforming_them_Toward_a_Healthy_
Heart_Attitude__Chinas_Political_Re-Education_Campaign_in_Xinjiang [Accessed 22 Aug. 2018].
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Sol: TumshuqŞehri Bingtuan’da
dersleri gösteren şu anda silinmiş bir blog içindeki resimler
Üçüncü Bölüm Hukuk Sistemi
Eğitim Merkezi 50, 51ve 53.
Rejim sınıflarında “yeniden
eğitim öğrencilerine”“doğrunun yanlıştan
ayırt edilmesi” öğretilirken ©
BingtuanSatellite

Zenz, yeni tesislerin inşası için satın alım bildirimlerinin çoğunun Nisan’da genişletilmiş tutuklama kampanyasının başlamasından hemen önce Mart 2017’de görüldüğünü ifade etmiştir.[36]
Bildirimlerin sayısı ve parasal değeri, 2017 sonlarından 2018’e doğru inşaatların
başlamasından sonraki aylarda en yüksek orandadır. Bunlara personel alımı için
ilk istihdam bildirimleri Mayıs 2017’de görülmüş, öğretmenlerin yanı sıra polislerin gözaltı kamplarında pozisyonlarını ilan etmiştir. İhaleler, hem yeni tesislerin
inşasının hem de mevcut olanların genişletilmesinin mesleki eğitim tesisleri ile birleştirilmesini önermiştir. Zenz, ihalelerin içerisinde yüksek duvarlar, çitler, dikenli tel, görüntüleme ve erişimkontrol sistemlerinin yanı sıra silahlı muhafızlar için
barınmanın olduğunu bildirmekte ve bu tesislerin hapishane benzer yapısını ortaya
çıkarmaktadır.

Hukukun örneklerle anlaşılması”Bingtuan 14. Bölüm Hukuk Sistemi Yeniden Eğitim Merke�”
zi Guma Şehri, Hotan İdari Bölgesindeki de-extremification sınıfı 2017 © Bingtuan Online
[36]

Ibid.
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De-extremification kampanyasının bir gözaltı kampları sistemine dönüşümünün
ölçeği çok büyüktür. Newsweek Japan’da yayınlanan sızdırılmış bir resmi belgede,
2018 Mart ayında 890,000 Uygurun gözaltında olduğu belirtilmiştir. AdrianZenz, gözaltı sayısının bölgesel ve idari bölge düzeyinde şehirlerin bu sayıya eklenmesi durumunda bir milyonun üzerinde olabileceğini tahmin etmiştir ve %5 ila 10’luk bir anekdotal oran doğrudur.[38] Yeniden eğitim merkezlerinin sınırlı sayıda fotoğrafı medya
raporlarında veya sosyal medyada görülmüştür. Hükumetin ihale belgelerini ve diğer
kaynakları kullanarak, ShawnZhang, tesislerin varlığını Google Earth uydu görüntüleme sayesinde, mevcut tesislerin dönüştürülmesini ve yenilerin inşasını belgelendirerek ispat etmeye çalışmıştır.[39] Bir
örnekte, Artush’ta bir tesisin sokak
seviyesi resmini tespit etmiş ve bunun bir “mahalle merkezi” olduğunu
belirten bir işareti bir uydu resmine
yerleştirmiştir. Eskiden kullanılmayan bir fabrika kompleksi iken şimdi
yüksek duvarlar ve muhafız kuleleri
[37]

Üst: Artush’ta gözaltı kampının sokak seviyesi resmi Alt: Uydu resmi ile karşılaştırma
ShawnZhang©

[37]
[38]
[39]

水谷尚子(2018) ウイグル絶望収容所の収監者数は89万人以上 [online] Newsweek Japan Available at: https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/89-3_1.php [Accessed 22 Aug. 2018].
Zenz, A. (2018). «Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude» China›s Political Re-Education Campaign
in Xinjiang [online] Available at: https://www.academia.edu/36638456/_Thoroughly_Reforming_them_Toward_a_Healthy_
Heart_Attitude__Chinas_Political_Re-Education_Campaign_in_Xinjiang [Accessed 22 Aug. 2018].
Zhang, S. (2018). Where are the “Re-education camps”? [online] Medium Available at: https://medium.com/@shawnwzhang/
where-are-the-re-education-camps-77f3084bc2c4 [Accessed 22 Aug. 2018].
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ile çevrelenmiştir.[40]
Gözaltı kamplarının çoğu diğer binalardan dönüştürülmüştür. RadioFreeAsia
(RFA), bölgeye seyahat eden yetkililer ve diğer kişilerin çeşitli hükumet binaları
ve okulların gözaltı kampları olarak kullanıldığını belirtmiş[41] ve eğreti tesislerdeki
aşırı kalabalık, bazı insanların köylerinde yerel kadrolar tarafından yeniden eğitim
almaya devam etmek üzere tahliye edildiği anlamına gelmektedir.[42] Nisan 2018’de
bir Uygur iş adamı, Ghulja yakınlarında bir Parti Okulu ve eskiden bir polis eğitim
merkezi olarak kullanılan bir fabrika dâhil olmak üzere yeniden tasarlanmış beş
tesis olduğunu, kadrolar ve öğretmenler dâhil olmak üzere sayısız insanın bunlarda tutulduğunu söylemiştir.[43]Ocak 2018’de Kaşgar İdari Bölgesinden bir emniyet
yetkilisi, RFA’ya yaklaşık 120,000 Uygur’un birisi yeniden tasarlanmış bir ortaokul olan bölgedeki dört gözaltı kampında tutulduğunu söylemiştir.[44]

Kaşgar dışında 2017’de inşa edilmiş kampın Google Earth uydu resmi © the
Economist
[40]

[41]
[42]
[43]
[44]

Zhang. S. (2018). Satellite Imagery of Xinjiang “Re-education Camp” No. 23 新疆
再教育集中营卫星图 23 [online] Medium Available at: https://medium.com/@
shawnwzhang /satellite-imagery-of-xinjiang-re-education-camp-1%E6%96%B0%E7%96%86%E5%86%8D%E6%95%99%E8%82%B2%E9%9B%86%E4%B8%AD%E8%90%A5%E5
%8D%AB%E6%98%9F%E5%9B%BE-1-eea378e8ed8b
[Accessed 22 Aug. 2018].
Hoshur S. (2018). Uyghur Detentions Continue in Xinjiang, Despite Pledge to End With Party Congress [online] Radio Free
Asia. Available at; https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-01082018164453.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Sulaiman, E. (2017). China Runs Region-wide Re-education Camps in Xinjiang for Uyghurs And Other Muslims [online]
Radio Free Asia. Available at https://www.rfa.org/english/news/uyghur/training-camps09112017154343.html [Accessed 22
Aug. 2018].
Hoshur, S. (2018). Uyghurs in XUAR’s Ghulja City Held in at Least Five ‘Political Re-Education Camps’ [online] Radio Free
Asia. Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/ghulja-04242018132236.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Hoshur, S. (2018). Around 120,000 Uyghurs Detained for Political Re-Education in Xinjiang’s Kashgar Prefecture [online]
Radio Free Asia. Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions01222018171657.html [Accessed 22 Aug.
2018].
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Eylül 2017’de RFA, polis memurlarının Aktu şehrinde üç kamp olduğunu rapor
ettiğini ifade etmiş ve Ekim 2017’de Hotan dışındaki köylerde bulunan yetkililer
RFA’ya hedeflerinin %40 olduğunu ifade ederkenKaşgar idari bölgesindekiler kendilerine bir kota verilmediğini ancak hapiste tutulanların %80’ini “şiddetli bir şekilde
cezalandırılması”, geri kalanları kamplara gönderme emrini aldıklarını ifade etmiştir.[46]
Mart 2018’de Ghulja dışındaki bir köyde bulunan bir yetkili, RFA’ya köyde yaşayan
4,131 kişinin %10’unu gözaltı kamplarına göndermelerinin istendiğini söylemiştir.[47]
Haziran 2018’de Qaraqash şehrinde bir kasabadan bir yetkili, kasabanın 32,000 sakininin %10’undan fazlasının gözaltına alındığını, 1,721 kişinin kamplarda 1,731 kişinin hapislerde olduğunu söylemiştir.[48] Bir etnik Kazak kadro Kazakistan’a kaçmış
ve 2,500 Kazak’ın bulunduğu bir kampta çalıştığını ve bölgede aynı boyutta diğer iki
tesisin ve bölgede çok daha fazlasının olduğunu bildiğini ifade etmiştir.[49] Kampta
eğitim alması istenmeden önce bir kreşin müdürlüğünü yaptığını söylemiştir.[50]
[45]

Adrian Zenz tarafından incelenen ihalelerde, mesleki eğitim kampanyasının gözaltı kamplarına bölündüğü, bazı tesislerde her ikisinin de bulunduğu ya da mesleki
okulların aynı zamanda güvenlik sistemleri ve muhafız odalarının bulunmasının
yanı sıra yüzlerde muhafızın çalıştığı tespit edilmiştir.[51] Hotan’da bir alışveriş
merkezine yapılan bir ziyarette, Der Spiegel muhabirleri sadece yüzde elli doluluk
olduğunu, bazı mağazalarda bir “güvenlik ve istikrar önlemi” olarak kapalı olduklarını gösteren bildiriler olduğunu tespit etmiştir.[52] Oradan geçen bir kişi, mağazaların kullanıcılarının “okula gönderildiğini” söylemiştir ve bu da kamplara gönderilmenin edebi bir ifadesidir. Bununla birlikte, onları takip eden bir sivil kadın polis
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]

Sulaiman, E. (2017). China Runs Region-wide Re-education Camps in Xinjiang for Uyghurs And Other Muslims [online]
Radio Free Asia. Available at https://www.rfa.org/english/news/uyghur/training-camps09112017154343.html [Accessed 22
Aug. 2018].
Hoshur, S. (2017) Nearly Half of Uyghurs in Xinjiang’s Hogan Targeted for Re-Education Camps [online] Radio Free Asia.
Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/camps-10092017164000.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Hoshur, S. (2018). Xinjiang Authorities Up Detentions in Uyghur Majority Areas of Ghulja City [online] Radio Free Asia.
Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/detentions-03192018151252.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Hoshur, S. (2018). One in 10 Uyghur Residents of Xinjiang Township Jailed or Detained in ‘Re-Education Camp’ [online]
Radio Free Asia. Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/target-06292018132506.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Rickelton, C. and Dooley, B. (2018). Video: ‘This person will simply disappear’: Chinese secretive ‘reeducation camps’ in
spotlight at Kazakh trial [online] AFP. Available at: https://www.hongkongfp.com/2018/07/17/personwill-simply-disappearchinese-secretive-reeducation-camps-spotlight-kazakh-trial/ [Accessed 22 Aug. 2018].
Synovitz, R. (2018) Official›s Testimony Sheds New Light On Chinese ‹Reeducation Camps› For Muslims [online] Radio
Free Europe/Radio Liberty Available at: https://www.rferl.org/a/kazakhstan-officials-testimony-chinesereeducation-campsmuslims/29396709.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Zenz, A. (2018). «Thoroughly Reforming them Toward a Healthy Heart Attitude» China›s Political Re-Education Campaign
in Xinjiang [online] Available at: https://www.academia.edu/36638456/_Thoroughly_Reforming_them_Toward_a_Healthy_
Heart_Attitude__Chinas_Political_Re-Education_Campaign_in_Xinjiang [Accessed 22 Aug. 2018].
Zand, B. (2018) A Surveillance State Unlike Any the World Has Ever Seen [online] Spiegel Online Available at: http://www.
spiegel.de/international/world/china-s-xinjiang-province-a-surveillance-state-unlike-any-the-world-hasever-seen-a-1220174.
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onlara “çalışanların teknik eğitime gittiğini” söylemiştir.
Mesleki okullarda öğretmenler için istihdam bildirimlerinde sadece bir ortaokul
derecesi istenmekte ve en az bir tanesinde Han Çinlilerinin işe alınacağı söylenmektedir. Ocak 2018’de Kaşgar şehri, “işsiz gençler” ve “üç tip insanın” akrabaları için bir mesleki eğitim programı açıklaması yayınladı.[53] Bu kişilere merkezi
“kapalı askeri tarzda” sahalarda ya da dağınık köy sahalarında en az üç ay boyunca
kalmaları söylenmiştir. Askeri tatbikatlar, mesleki eğitim ve Çin diline ek olarak,
derslerin içerisinde 19’uncu Parti Kongresinin Ruhu, XiJinping Çin Karakteristiklerine Sahip Yeni bir Sosyalizm Çağı Düşüncesi, faydalı hükumet politikaları,
hukuk, de-extremification, etnik birlik ve “Beş Tanımı” artırmak için dersler üzerinden bilimsel ve sağlık bilgi (ana vatan ile tanımlama, Çin halkı, Çin kültürü, Çin
Komünist Partisi ve Çin karakteristikleri ile sosyalizm)[54] hukuka uymalarını ve
minnet hissetmelerini sağlamak için bulunmaktadır.[55]

Maralbeshi Şehrindeki 3,000 “genç” 2017’de “kapalı askeri tarzda” mesleki eğitime girmiştir. © Maralbeshi Zero Distance
[53]

[54]
[55]

叶城县人民政府办公室 (2018). 叶城县 2018 年职业技能教育培训工作实施方案 [online] Available at: https://web.archive.org/web/20180611081717/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HdbV3TLtuQJ:www.xjyc.gov.cn/html/zbwj/2018-19/1819115576882896.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ca [Accessed 22 Aug. 2018].
崔榕 (2016). 五个认同 ” 与民族地区意识形态安全 [online] 光明日报 Available at: http://
theory.people.com.cn/n1/2016/1106/c40531-28838685.html [Accessed 22 Aug. 2018].
叶城县人民政府办公室 (2018). 叶城县 2018 年职业技能教育培训工作实施方案 [online] Available at: https://web.archive.org/web/20180611081717/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HdbV3TLtuQJ:www.xjyc.gov.cn/html/zbwj/2018-19/1819115576882896.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ca [Accessed 22 Aug. 2018]
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Buna ek olarak, mesleki okullar, “erkeklerin sosyal stabiliteyi etkileyen faaliyetlerde yer almasını engellemek için” kırsal alanlarda yerel Parti Komiteleri tarafından
işletilmektedir ifadeleri Yarkand şehrindeki bir polis memuru tarafından sarf edilmiştir.[56] Bu okullar, gözaltı kampları gibi ağırlıklı olarak Çince öğretmeye odaklıdır.
Yarkand’da bir açık meslek sınıfına giden bir Uygur erkeği ulusal marşı söyleyemediği ve Çin’de Komünist Partinin sadakat yeminini bilmediği için altı aydan beş yıla
kadar bir gözaltı kampına gönderilmekle tehdit edildikten sonra intihar etmiştir.[57]

Tahir Hamut tarafından sunulan veri toplaması, tercüme edilmiş ve Wall Street Journal’da yayınlanmıştır. © WSJ
[56]
[57]

Hoshur, S. (2018). Threat of Re-Education Camp Drives Uyghur Who Failed Anthem Recitation to Suicide [online] Radio
Free Asia. Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/suicide-02052018165305.html [Accessed 22 Aug. 2018].
Ibid.
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Gözaltı hedefleri de-extremification eğitimi için daha önce hedefe alınanlarla
çoğunlukla aynıdır. Eylül 2017’de yerel bir polis memuru RFA muhabirlerine beş
tür insanın gözaltı için hedeflendiğini ifade etmiştir: “cep telefonlarının SİM kartlarını atan ya da kaydettirdikten sonra cep telefonlarını kullanmayanlar; hapisten
tahliye edilmiş eski mahkûmlar; kara listeye alınmış insanlar; bazı temel dini düşüncelere sahip “şüpheli insanlar” ve yurt dışında akrabaları olan kişiler”.[58]Ghulja
İdari Bölgesinde Bayanda kasabasındaki bir yetkili, RFA’ya kırk yaşın altındaki
herkesin bir “güvenilmez ve güvensiz nesilden” olarak hedeflendiğini ifade etmiştir. [59]Resmi bir form, Uygurlar hakkında günlük dua edip etmedikleri, bir pasaportun olup olmadığı, gözaltında akrabalarının olup olmadığı veya “odak kişilerden”
biri olup olmadığı ya da bir “özel ilgi grubunda” olup olmadığı dâhil olmak üzere
bilgileri toplayarak onları “güvenli, ortalama ya da güvenilmez” olarak etiketleyerek güvenilirliklerini belirlemektedir.[60]
“İkiyüzlü insanlar” olarak anılan Uygurlar, özellikle kadrolar veya dini personel, potansiyel olarak sadık olmadığından şüphelenilen kişiler kampanyanın diğer
hedefleridir. Bir Uygur kadrosu olan Pezilet Bekri, Han meslektaşları tarafından,
RFA’nın rapor ettiği anonim bir kaynağa göre kamplarda gözaltında olan Uygurlara sempati duymakla itham edildikten sonra bir yeniden eğitim kampına gönderilmiştir.[61]
Yeniden eğitim programı, yetkililer tarafından hastalığa bağışıklık oluşturmak
olarak tanımlanmaktadır.“Dini aşırıcı düşünce”, topluma zarar veren “kötü huylu
bir tümör” olarak tanımlanmıştır.[62] “De-extremification” tehlikeli düşünceye karşı “bağışıklığın” oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.[63] Aksu sağlık sistemi bile
ideolojik hastalıklara sahip “hastaların” tedavisi için bir “reçete” listesi düzenlemiştir.[64] Bunların içerisinde hastanın giyim tercihlerine ya da ruhani inançlarına
[58]
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at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/1980-03222018155500.html [Accessed 22 Aug. 2018].
[60]
Chin, J. and Burge, C. (2017). Twelve Days in Xinjiang: How China’s Surveillance State Overwhelms Daily Life [online] Wall
Street Journal. Available at: https://www.wsj.com/articles/twelve-days-in-xinjiang-how-chinassurveillance-state-overwhelmsdaily-life-1513700355 [Accessed 22 Aug. 2018].
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müdahalede bulunmak, yerel tıp personelinin bilgisayarları ve cep telefonlarının
habersiz incelenmesi, kişinin kendi düşüncesinin bir karşılaştırmalı kontrolünü
yapmak için bilimsel ve Marksist düşüncenin kullanılması bulunmaktadır.De-extremification kampanyası, kampların genişletilmesi ile sona ermemiştir. Temmuz
2017 ve Haziran 2018 arasında düzinelerce röportajdan kanıtlar toplanmış olsa da,
Çin İnsan Hakları Savunucuları (CHRD) Ağı, Doğu Türkistan’ın güney bölgesindeki kamplarda gözaltında tutulan 660.000 kişiye ek olarak, 1,3 milyon kişinin de
“çalışma oturumları” veya “açık siyasi kamplarda” gündüz veya geceleri yeniden
eğitim sınıflarına katılmaya zorlanıyor olabileceğini tahmin etmiştir.”[65] Bu, birçok
köy nüfusunun %20-40’unu teşkil etmektedir.
De-extremification kampanyası ve gözaltı kamplarında süresiz gözaltında tutma
konusunda geniş bir sisteme dönüşmesi, “aşırıcı düşünce” hastalığının tedavisini
amaçlamaktadır. Hotan Zero Distance, yeniden eğitime gönderilenlerin “hastalıklı
düşüncelere sahip” olduğunu, aşırıcılık ile “enfekte” olduğunu ifade eden ve dini
aşırıcılığı bir uyuşturucu, kanser ya da bir virüs ile karşılaştıran bir belge yayınlamıştır. “Terörist düşünce ile enfekte olmuş” kişilerin “hastane tedavisi” almak
üzere yeniden eğitimegönderilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, gözaltına alınmaları ceza değil, aksine tüm ailenin “tedavi edilemez bir hastalığa” yakalanmamasını
sağlamak için bir müdahaledir.[66]RFA’ya konuşurken, bir yetkili yeniden eğitimi
ekinlere kimyasal püskürtme ile kıyaslamış ve “tarladaki ekinlerin arasına saklanmış tüm otları tek tek yolamazsınız” demiştir. Yetkililerin bu gözaltı sisteminin ne
kadar süreceği belirsizken, Uygur nüfusunu dönüştürecek daimi bir çözüm olmasınıbekledikleri görülmektedir.

Gözaltı Kamplarına Tepkiler
Yüz binlerce Uygur’un hukuk dışı bir şekilde hapse atılmasının ilk kınaması,
insan hakları topluluğu ve Çin ya da Uygurlar ya da çalışmada uzmanlaşmış birçok kişi tarafından yapılmıştır. Georgetown Üniversitesi’nden James Millward,
New York Times’ta bir köşe yazısında kampların polis içerisindeki yerinin Çinli
yetkililer tarafından oluşturulduğunu ifade etmiştir.[67] Uygur dini uygulamaları
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tarihi hakkında bir uzman olan RianThum, “Sincan, Kuzey Kore’ye rakip olan bir
polis devleti haline geldi ve Güney Afrika ırkçılığı gibi resmileştirilmiş bir ırkçılık
söz konusu”[68] demiştir. La Trobe Üniversitesi’nden James Liebold, Avustralya
hükumetini Çin’in davranışını halka açık bir şekilde kınamaya çağırmıştır.[69] Çin
hukuk sistemi uzmanı JeromeCohen, ilgili BM anlaşması organlarını durumu incelemeye ve doğru bilgiler verme konusunda Çin’e baskı yapmaya davet etmiş
ve ABD’nin Magnitsky Anlaşması yaptırımlarını uygulamak için desteğini ifade
etmiştir.[70]
Bugüne kadar, hükumetler, vatandaşlarını etkilese bile durumu doğrudan ele almak için çok az şey yapmıştır. Kazakistan, Kazakların muameleleri hakkında resmi
bir beyanda endişelerini ifade etmiş ve sessiz bir şekilde gözaltı kamplarından birçok kişinin tahliye edilmesi için müdahalede bulunmuştur.[71] Kazak kökenli Çinli
yetkili, Kazakistan’a kaçtıktan sonra,kamplardaki çalışması açıklamış ve sınırı yasadışı bir şekilde geçmekten dolayı mahkemeye çağrılmış ancak savcıların isteği
üzerine cezası askıya alınmış ve sınır dışıedilmemiştir.[72]
Kampların ilk resmi kınamalarından bazıları ABD’den gelmiştir. B.N. Ekonomik ve Sosyal Konseyi ABD Elçisi KelleyCurrie, Çinli delegasyonu bir kez daha
Dünya Uygur Kongresi Başkanı DolkunIsa’nın BM’ye girişini engellemekle
suçladığında kamplardan bahsetmiştir.[73] Senatör MarcoRubio ve Kongre Üyesi
ChrisSmith, Çin Kongre - İdare Komisyonu Başkanları, Elçi Terry Branstad’ın
Doğu Türkistan’a gitmesini ve Çinli yetkililer ile yapılan toplantılarda konuya
öncelik vermesini istemiştir.[74] Temmuz 2018’de konuyu ele alan bir Kongre-İ[68]
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dare Komitesi birleşiminde, iki yasamacı uluslararası kurumların bu konudaki
sessizliğini eleştiren güçlü beyanlarda bulunmuş ve diğer milletlerin hükumetlerini devam eden baskıyı kınamaya çağırmıştır. MarcoRubio, özel şirketlere,
pazar erişimlerini engellememek için “olanlara kör gibi davranmaktan” dolayı
saldırmıştır.[75]Magnitsky Anlaşması yaptırımlarının uygulanmasını istemeye ek
olarak, Kongre Üyesi Chris Smith, 1998 tarihli Uluslararası Dini Özgürlük Anlaşmasının“Sincan’da, Çin’in siyasi liderlerine veya diğer devlete ait entitelere
menfaat sunan endüstrileri hedefleyen geniş ekonomik yaptırımlar” biçiminde
kullanılmasını önermiştir. [76] Dini Özgürlükten kaçan ABD Elçisi Sam Brownback, Küresel Magnitsky Anlaşması yaptırımlarının ChenQuanguo üzerinde,
kampları organize etme görevinden dolayı kullanılmasını istemiştir.[77] Bununla
birlikte gözaltı kamplarının düzenlenmesini özellikle ele alan uluslararası hükumetlerden çok az tepki gelmiştir.
Çin’in Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması hakkında
Konvansiyonun uygulanması, Çin’in kampların varlığına dair kanıtlara yanıt vererek uluslararası dikkati çektiği ilk olaydır. Irk Ayrımcılığını Ortadan Kaldırma Komitesi Başkan Yardımcısı, komitenin “dini aşırıcılıkla mücadele ve sosyal
dengenin sağlanması (Çin) adına almış olduğumuz sayısız ve güvenilir raporların
Uygur özerk bölgesini bir tür “sıfır hak bölgesi” olan, gizlilik içerisinde bulunan
büyük bir gözaltı kampına dönüştüğüne” dair endişelerini ifade etmiştir. Çinli
delegasyonun yanıtı, Birleşik Ön Çalışma Departmanının (UFWD) Sincan işlerini ele alan 9’uncu Bürosunun şef yardımcısı Hu Lianhe (胡联合) tarafından
verilmiştir, her ne kadar UFWD katılan Çinli bakanlar ve kurumlar arasında listelenmemiştir.[78] “Sincan’da “yeniden eğitim merkezleri” ya da “aşırıcılık karşıtı
eğitim merkezlerinin bulunmadığını ifade etmiş, sonrasında yetkililerin “sadece
küçük suçlara karışmış suçlulara”“rehabilitasyonları ve yeniden entegrasyonlarında yardımcı olma görüşü ile istihdam becerileri ve hukuk bilgisi elde etmek
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için onları mesleki eğitim ve istihdam eğitim merkezlerine göndererek yardım ve
eğitim” sunduklarını söylemiştir”.[79]Verdiği yanıtta, zaijiaoyuzhongxin (再教育
中心) ifadesini kullanmıştır; bu da “eğitim üzerinden dönüşüm merkezleri” (教育
转化中心) gibi ifadeler yerine resmi ihaleler ve diğer belgelerde kullanılan“yeniden eğitim merkezleri” anlamına gelmektedir. Bugüne kadar Çinli yetkililer
toplu gözaltı politikası eleştirilerine, gözaltı kampları ağını mesleki eğitim merkezleri olarak göstermeye çalışarak yanıt vermiştir.
CERD incelemesinden sonraki günlerde, Çin medya organı olan Global Times’ta Çin hükumetinin baskıcı politikalarını haklı gören ve “barış ve istikrarın herkesten önce gelmesi gerektiğini” belirten çeşitli makaleler görülmüştür.
Bu hedef olarak alındığında, tüm önlemler denenebilir.”[80] Bu, mevcut politikaların tamamen bir haklı kılınmasının yanı sıra diğer eskalasyonların da meşru
görülmesini sağlamaktadır. Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de benzer şekilde
kampların CERD incelemesinde “belirli Çin karşıtıgüçler” olarak ele alınmasını
ayıplamıştır.[81] Çin hükumetinin uluslararası medya raporlarının eleştirilerine bir
yanıt formüle ettiği görülmektedir. EmilyFeng’in“Sincan’da Kısıtlama: Herkes
nereye gitti?” başlıklı raporuna yanıt olarak Financial Times’a yazılan bir mektupta: [82]Çin’in İngiltere Büyükelçisi LiuXiaoming, bölgesel hükumetin “eğitim
ve öğretim önlemlerinin”“dini aşırıcılığın nüfuzunu” önlemede etkili olduğunu
ve içerisinde “istihdam eğitiminin” bulunduğunu ifade etmiştir.[83] Mektupta ayrıca İngiltere’nin aşırıcılık karşıtı inisiyatifleri ele alınmış ve şunlar ifade edilmiştir; “her ülkenin etkin bir şekilde bu sorunun üstesinden gelmesi gerekmektedir. Hukuki ve etkin engelleyici önlemler aldığı için Çin artık suçlanmamalıdır.
Mektupta bir kez daha kamplar mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırılmakta
ve diğer ulusların aşırıcılık karşıtı inisiyatifleri ile karşılaştırılarak diğer bir adım
atılmaktadır.
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KAMPLARIN SESLERİ
Her akşam ağlama sesleri duydum” Kamplardan tahliye edilen Uygurlar“
konuştu
Birinci Röportaj Yapılan Kişi
Şu anda yurt dışında yaşayan ilk röportaj yapılan kişi, gözaltı kamplarındaki
şartları yaşamış ve UHRP ile röportajı öncesinde AP gazetecisi GerryShih ile konuşmuştur.[84]
Birinci röportaj veren kişi, Urumçi’de varlıklı bir aileden gelmektedir ve Sincan
Üniversitesinden mezundur. Mısır’da eğitim görmüş ve Doğu Türkistan’a döndükten sonra Sincan Çin Komünist Partisi (CCP) için çalışmıştır. CCP’deki pozisyonunun sonrasında devlet medyasında iş bulmuştur.
Nisan 2017’de birinci röportaj veren kişi Uygurca bir mektup almış ve sonrasında mahalle polis memuru Shohret’ten bir gözaltı kampına çağrıldığına dair bir arama almıştır. Memurlara nedenini sorduğunda, kendisine her genç Uygur’un gitmek
zorunda olduğu, eğer gitmezse kendisini gelip alacakları söylenmiştir.
Mayıs 2017’de birinci röportaj veren kişi Ghulja yakınlarında bir kamptaydı.
Tutuklular Uygur ve Kazaktır ve tesiste yaklaşık 20,000 kişi bulunmaktadır. Tutuklular arasında birçok meslekten kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar
bulunmaktadır; bununla birlikte genç Uygurların sayısı diğer tüm gruplardan daha
fazladır. Birinci röportaj veren kişinin konuştuğu genç Uygurların birçoğu, eğitim,
seyahat veya akrabalar yoluyla yurt dışında bağlantılara sahiptir.
Muhafızlar kendisine, dile olan yüksek hâkimiyetinden dolayı tutuklulara Çince
öğreteceğini söylemiştir. Dersler küçük odalarda verilmekte ve her grupta yaklaşık
30 kişi ile iki saat sürmektedir. Derslerin içeriği, Konfüçyüs’ün yazılarına dayanmaktadır. Öğrencilerin birçoğu çok az Çince konuşmakta ve derslerde sıkıntı çekmektedir. Derste Uygurca konuşmak yasaktır.
Çinli yetkililer, tutukluları “iyi” öğrencilerden “en kötü” öğrencilere kadar üç
farklı gruba ayırmıştır. Sınıflandırmaya bağlı olarak bir tutuklu farklı türde ayrıcalıklar beklemektedir. Birinci röportaj veren kişi, güveni tutuklular grubundadır ve
en iyi muameleyi görmüştür. Penceresiz odasında 35 kişi kalmaktadır. Diğerleri ise
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bir odada 60 kişiye kadar kalmaktadır. Duş yoktur ve genelde günde bir kez kötü
kaliteli yemek verilmektedir. Ne tür yemekler verildiği sorulduğunda, birinci röportaj veren kişi şu yanıtı vermiştir: “bu yemeğin bir adı yok.”
Tutuklular, muhafızların vardiya değişimi yapılırken saat 06:00’da uyanmaktadır. 06:00’dan öğlene kadar tutuklular odalarında tutulmakta ve sessiz kalarak
ayaklarına bakmaları istenmektedir. Öğlen, tutuklulara günlük yemekleri verilmektedir. 19:00 - 21:00 arasında tutuklulardan öz eleştiriler yazmaları istenmektedir. Eleştirilerin içeriği, “hatalı düşünce”nin itirafları ve İslam inancının reddidir.
Ayrıca, tutukluların alkol içmesi, sigara içmesi ve diğer Uygurlara İslam’ın kötülüklerini anlatmaları zorunlu tutulmaktadır. Çin dili ve kültürü eğitimi, bu yazılı
itiraflarda övülecektir. Eğer tutuklular günlük öz eleştiriyi tamamlamaz ya da tamamlayamazsa, muhafızlar onları dövmektedir.
Akşamları, birinci röportaj veren kişi kampta duyulan tek sesin hıçkırarak ağlayan insanlar, havlayan köpekler ve bağıran muhafızlar olduğunu söylemiştir. UHRP’ye şunu söylemiştir: “Her akşam ağlama sesleri duydum”
Birinci röportaj veren kişi, muhafızlar tarafından tahliyesi için para vermeye
zorlanan bir Uygur iş adamının konuşmalarını ifade etmiştir. Üç haftalık tutukluluk
sonrasında birinci röportaj veren kişi, açıklanmayan bir aile sorunundan dolayı üç
aylığına tahliye edilmiştir. Kamptan ayrılmadan önce kendisine bir Uygur kadınından çocuklarına gönderilmek üzere gizlice bir el yazısı not verilmiştir. Notta her
bir çocuğunun adı geçmekte ve onları çok özlediğinden bahsetmektedir. Ayrıca
Çocukların da onu çok özlemiş olacağı çünkü birbirlerinden ilk defa ayrıldıkları
da ifade edilmiştir. Notun sonunda onları en son 84 gün önce gördüğü ve ne kadar
kalacağını bilmediği ifade edilmiştir.
Akrabaların da yardımı ile birinci röportaj veren kişi doğu Çin’e ve daha sonra
yurt dışına kaçmıştır. Şangay’da olduğu sırada kendisine Urumçi’ye dönmesi için
bir polis emri aldığını söyleyen bir Uygur’a yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, birinci röportaj veren kişi şunu söylemiştir: “Tüm Uygurlar için üzgünüm.”

“Sessizliği kırmak için buradayım” Akrabaları gözaltı kamplarında olan Uygurlar
Halmurat Harri
HalmuratHarri, Finlandiya’da yaşayan bir Uygur’dur. Her iki ebeveyni de Çin’in
gözaltı kamplarında ortadan kaybolmuştur. Annesi Nisan 2017’de ve babası Ocak
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2018’de gözaltına alınmıştır. Halmurat’ın annesi ve babası, ortadan kaybolmadan
önce bir mağaza işlettikleri Turpan şehrinde Xinqu’da (yeni bölge) yaşamaktadır.
Mağazayı açmadan önce, babası devlet için bir Uygurca - Çince tercüman olarak,
annesi ise bir gazeteci olarak çalışmıştır. Ebeveynleri 60’lı yaşlarındadır. Babası
şeker hastasıdır ve insülin tedavisi gerekmektedir.
Halmurat, UHRP’yeTurpan’daki yerel kurumlardan sürekli istekte bulunmasına rağmen, ebeveynlerinin nerede olduğuna dair bilgi almadığını ve şehirdeki bir
tesiste tutulduklarından şüphelendiğini söylemiştir. Ekim 2017’den bu yana, Halmurat, yerel polis istasyonundan memurlar dâhil olmak üzere, Xinqu’daki devlet yetkililerinden, annesi ve babasının durumu ve yeri hakkında bilgi istemiştir.
Ebeveynlerinin refahı ile ilgili bir onay vermek yerine, yerel yetkililer sıklıkla
Halmurat’ı Çin’den ayrılmasından dolayı suçlamış ve onu bir “terörist” olarak adlandırmıştır. Ebeveynlerini bulmak istiyorsa Çin’e gelmesi gerektiği söylenmiştir.
Halmurat, ebeveynlerinin bir gözaltı kampında ortadan kaybolduğunu dostları ve
komşuları ile yaptığı konuşmalar sayesinde tespit etmiştir. Bununla birlikte, bu aramaları yapamadığını çünkü kimsenin korkusundan dolayı onunla konuşmadığını
ifade etmiştir.
UHRP ile yaptığı röportajında, Halmurat, aile geçmişi ve yurt dışında yaşamasından dolayı Çin kurumlarından bir aşağılama davranışı olduğunu söylemiştir.
UHRP’ye büyükbabasının ikinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti için Nasyonalist Çin
silahlı güçleri ile mücadele ettiğini ve sonrasında Kültür Devrimi sırasında zulüm
gördüğünü ifade etmiştir. Bu aile geçmişine göre, Halmurat’ın ebeveynleri siyasi tartışmalar ve aktivizmden kaçınmıştır. Buna rağmen, hala Doğu Türkistan’da
iken, Halmurat 2008’de 10 gün boyunca keyfi gözaltına alınmış ve ebeveynleri
tahliyesini polise 100.000 RMB rüşvet vererek sağlamıştır. 2009’dan beri Finlandiya’da oturmaktadır ve 2014’te tabiiyeti değiştirilerek bir Fin vatandaşı olmuştur. 2015’te, kendisini Doğu Türkistan’dan görmeye gelen ebeveynleri ile bir araya
gelmek için Türkiye ve Dubai’ye seyahatler organize etmiştir. Fin pasaportu ile
seyahat ederken, Halmurat ailesini ziyaret etmek için 2016’de ve 2017 başlarında
Doğu Türkistan’a geri dönmüştür. Her iki seyahatte de vardıktan ve ayrıldıktan
sonra havalimanında sorgulanmış ve tehdit edilmiştir. Her ne kadar, ebeveynlerinin bir gözaltı kampında neden ortadan kaybolduğuna dair hiçbir belirti olmasa
da, Halmurat bunun ailesinin “isyankâr geçmişi,” yurt dışı ziyaretleri ve kendisinin
Finlandiya vatandaşlığı olduğuna inanmaktadır.
Halmurat’ın büyükannesi Şubat 2018’de vefat etmiştir ve babası cenazeye katılamamıştır çünkü bir ay önce bir gözaltı kampına alınmıştır. Bunu öğrendiğinde,
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ebeveynlerinin ortadan kaybolması hakkında konuşmaya karar vermiştir. Şunları
ifade etmiştir: “Bu, insan olmakla alakalı. İnsan olarak saygı görmek istiyoruz. Bu
bizim hakkımız değil mi? Sessizliği kırmak için buradayım.”Halmurat’ın vakası ile
ilgili daha fazla bilgi blog sayfasında bulunabilir (https://uyghurs.blog/) .
Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi
Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi, Ghulja’dan bir Uygur’dur ve 2017’den bu yana
yurt dışında yaşamaktadır. Karısı ve kızı Çin’de kalmıştır. Ebeveynleri bir gözaltı
kampında tutukludur. Çinli yetkililer, Annesini Aralık 2017’de ve babasını Aralık
2018’de almıştır. Ebeveynlerinin gözaltına alındığını yakın bir aile dostundan öğrenmiştir.
Mayıs 2018’de, Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi, açıklanmayan bir yöntem kullanarak üçüncü bir taraf üzerinden annesi ile konuşmuştur. Annesi Çinceyi iyi konuştuğu ve bunun kendisine kampta küçük ayrıcalıklar verdiği için iletişimin mümkün
olduğuna inanmaktadır. Bununla birlikte, babası Çinceyi akıcı konuşamamakta ve
bunun bir sonucu olarak daha az ayrıcalık almaktadır. Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi’nin annesi ona herşeyin iyi olduğunu ve “Çince öğrendiğini” söylemiştir.
Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi, annesinin sesini duyduğu içi rahatladığını ancak
özgürce konuşamadığına ikna olduğunu ifade etmiştir. Kayınpederi de bir gözaltı
kampındadır ve yüksek yeterlilik seviyesinden dolayı Çince öğretmeni olarak çalışmaktadır. Bir eğitmen olarak “eğitmen telefonundan” aramalar yapmasına izin
verilmiştir.
Ghulja’daki Çinli yetkililer, Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi’yi ebeveynlerinin
tutuklanması ve nerede olduğu hakkında bilgilendirmemiştir. Buna rağmen, bir iş
geliştirme bölgesi içerisinde bulunan bir tesiste olduklarını düşünmektedir. Üçüncü Röportaj Yapılan Kişi’ye göre, bir zamanlar kamplarda olan kişilerle yapılan
görüşmeler üzerinden, içerideki şartlar kötüdür. Tutukluların intihar etmelerini önlemek için ayakkabı bağcığı, kemerler ve düğmeli gömlekler giymeleri yasaktır.
Buna ek olarak, ilaç tedavisine ihtiyaç duyan tutuklular, kasıtlı aşırı doz olasılığından dolayı ilaçları kendileri alamamaktadır. Ebeveynlerinin tutuklanmasına dair
resmi nedeni olmasa da, üçüncü Röportaj Yapılan Kişi bunun kendisinin yurt dışını
ziyaret etmesinden kaynaklandığını düşünmektedir.
Dördüncü Röportaj Yapılan Kişi
Dördüncü Röportaj Yapılan Kişi,2010 ortasından bu yana ABD’de yaşamak27

tadır. Doğu Türkistan’da açıklanmayan bir yerde bir el işçisi olarak çalışmıştır.
Dördüncü röportaj yapılan kişi ve ebeveynleri, yerel yetkililerin yıldırma üzerinden
istimlak ettiği bir arazi ve bir evi bulunmaktadır. Mallarının geri verilmesi için hükumete dilekçe yazdığında, dördüncü röportaj yapılan kişi tutuklandı. Köyündeki
diğer Uygurlara da mallarını teslim etmeleri için baskı yapılmıştır. Yakın dostların
yardımı ile Çin’den çıkmak için gerekli evrakları toplamıştır. Artık arazisi üzerinde
yeni bir süpermarket ve tatil evleri bulunmaktadır.
Dördüncü Röportaj Yapılan Kişi’nin erkek kardeşi başarılı bir iş adamıdır; ancak
Nisan 2018’de kardeşi ve kardeşinin karısı bir gözaltı kampında ortadan kaybolmuştur ve dördüncü röportaj yapılan kişi ortadan kaybolduklarını köyünü ziyaret
eden bir arkadaşından öğrenmiştir. Ayrıca kardeşinin çocuklarına kız kardeşlerinin
baktığını tespit etmiştir.
UHRP ile röportajında, dördüncü röportaj yapılan kişi aile üyelerinin ortadan
kaybolması hakkında endişesini ifade etmiştir. Bu haberleri duymanın etkisi artık
birleşmiştir çünkü röportaj tarihinde Doğu Türkistan’da kimse ile konuşamamıştır. Kardeşinin ortadan kaybolmasından bu yana, diğer aile üyeleri onu WeChat
hesaplarından silmiştir. Dördüncü röportaj yapılan kişi, kardeşi ve kayınpederinin
ortadan kaybolmasının ABD’de yaşaması ile alakalı olabileceğini ve kardeşinin
ticaretteki başarısından olabileceğini eklemiştir. ABD’de varışımdan bir yıl sonra
Urumçi’deki polisin kardeşini sorguladığını ifade etmiştir.
Doğu Türkistan’da yerel yetkililer ile arazisinin istimlak edilmesi ile alakalı
olumsuz tecrübesi ışığında, dördüncü röportaj yapılan kişi aile üyelerinin yerini
sormak için Çinli yetkililer ile iletişim kurmak istememektedir. Şunları eklemiştir:
“Dinleyecek hiç kimse yok.” Kamplarda bilgilerin ve kötü durumların son hesapların eksikliği onu alarma geçirmiş ve kardeşi ile baldızının sağlık sorunlarına maruz
kalabileceğini düşünmüştür.
Beşinci Röportaj Yapılan Kişi
2010’un ortalarında Avrupa’ya kaçmadan önce, Beşinci Röportaj Yapılan Kişi,
Doğu Türkistan’daki bir iş adamıdır. Hükumette olan bir arkadaşından tutuklanmak
üzere olduğuna dair bir not aldıktan sonra Çin’den ayrılmıştır. Beşinci röportaj yapılan kişi, bir pasaport düzenletmek ve Çin’den güvenle çıkmak üzere Çinli yetkililere rüşvet vermek için mallarını satıp paralarını kullanmıştır. Doğu Türkistan’da
geçirdiği sürede bağış işlerinde yer almıştır. Beşinci röportaj yapılan kişi, bunun
ve ailesinin “devrim karşıtı” geçmişinin Çin hükumetinin kendisinden şüphelen28

mesine neden olduğunu söylemiştir. Yardım ettiği yardım örgütlerine, hükumet
yetkililerini direktörler olarak tayin etmesi talimatının verildiği tespit edilmiştir.
UHRP’ye“sonunda biz dışarıda bırakıldık” demiştir.
Beşinci Röportaj Yapılan Kişi’nin kaçışından bu yana yaklaşık 65 akrabası hapse atılmış ya da kamplarda gözaltına alınmıştır. “Bunlar benim yüzümden onlara
yapıldı” demiştir. Yurt dışına çıktıktan kısa süre sonra, Beşinci Röportaj Yapılan
Kişi Doğu Türkistan’da bölge polisinden bir tehdit telefonu almıştır. Uygur bir polis
memuru kendisine Çin’e dönmezse ailesine zarar vereceklerinisöylemiştir. Telefon
konuşmasından sonra Uygurca konuşan bir Han Çin polis memurundan ikinci bir
telefon gelmiştir. Polis memuru, ailesi hakkında bilgileri dış dünyaya açıklamaması
konusunda onu uyarmıştır. UHRP’ye şunu söylemiştir: “Hükumet, Çin’e geri dönmem için bana baskı yaptı ancak ben gitmedim. Şimdi, ailemi cezalandırıyorlar.”
Hapse atılan ya da gözaltına alınan aile üyeleri arasında dört kardeşi, yeğenleri, kayınbiraderleri ve evlilik üzerinden akrabaları bulunmaktadır. Beşinci röportaj
yapılan kişi, Doğu Türkistan ve yurt dışı arasında gelip giden Uygurlar üzerinden
kendisinden alınan intikamın büyüklüğünü fark etmeye başlamıştır. Sonrasında,
bu arkadaşları kendisinin iletişim bilgilerini profillerinden silmeden önce WeChat
aramaları ile daha fazla bilgi alabilmiştir. Bu bilgi kaynakları sayesinde, akrabalarının biri Doğu Türkistan’ın güneyinde ve biri kuzeyinde bulunan iki yerde tutulduğunu öğrenmiştir. Kardeşlerinden bir tanesi, 30 kişiyle birlikte küçük bir odada
tutulmaktadır. Tutuklular aşırı kalabalıktan dolayı başları birbirlerinin topuklarına
değerek uyumaktadır. Yiyecekler kendisine ince bir çorba ya da ekmekten oluşan
“kötü kaliteli” olarak anlatılmıştır. Tutuklular günde en fazla iki kez beslenmektedir.

“Kendini öldürmek için başını bir duvara vurdu” Uluslararası
medyada kampların yorumları
”İddia Edilen “Suçlar
Gözaltı kampları için tutukluların seçimi, başta Uygurlar, Kazaklar ve Kırgızlar olmak üzere Doğu Türkistan’ın Müslüman nüfusu ile sınırlıdır. Çinli yetkililer, kamp sisteminde gözaltı için Müslümanların geniş kategorilerini hedeflemiştir. Devletin şüpheye odaklandığının bir göstergesi, Doğu Türkistan’ın Müslüman
sakinlerinin “güvenlik riskinin” değerlendirilmesinde ham bir sistem olarak görülmektedir. Medyada dolaşan bir formda herkesin nasıl “100 puan” aldığını ve
daha sonra bir kişinin belirli kategorilere girmesi durumunda düşürüldüğü gösteril29

mektedir. Urumçi’de bulunan Batı Hebei Yolu Mahalle Komitesinden elde edilen
formlara göre, kategoriler şunlardan oluşmaktadır: “15 ve 55 yaş aralığında; Uygur
kökenli; İşsiz; Pasaport Sahibi; Günlük Dua Eden; Dini Bilgi Sahibi; 26 (birini)
ülkeyi (işaretli) ziyaret eden; Çine geri dönmesi geciken; Yabancı ülke ile ilişkisi
bulunan veevde öğretim gören çocukları olan aileler.”[85] Her kategoriye “on puan”
verilir ve bir aile üyesi50 puan altında olacak kategorilerden birinde ise, “güvensiz”
olarak etiketlenir ve siyasi indoktrinasyon adayı olarak işaretlenir.[86]
Bir polis memuru RFA muhabirine şüpheli olarak görülen Müslümanların şunlar
olduğunu söyledi “ SİM kard alıp da kullanmıyanlar ya da hiç telefon kullanmıyanlar; hapisten tahliye edilmiş eski mahkûmlar; kara listeye alınmış insanlar; bazı
temel dini düşüncelere sahip “şüpheli insanlar” ve yurt dışında akrabaları olan kişiler” [87]RFA, işsizlerin,[88] genç Uygurların[89]ve iki ayrı raporda dindar[90] olanların
hedeflendiğini onaylamıştır. Buna ek olarak gözaltı kamplarında tutulan yaşlı Uygurları belirten raporlar medyaya sunulmuştur ve bunun içerisinde QaraYulghun’da
eski bir hükumet yetkilisi olan 82 yaşındaki ZiyawudunChoruq bulunmaktadır.[91]
Çinli yetkililerin özel bir odak noktası, yurt dışında oturan akrabaları üzerinden
ya da yurt dışı seyahatleri ile deniz aşırı bağlantıları olan Uygurlardır.[92] Çinli yetkililer, yurt dışında yaşayan Uygurları cezalandırma niyetini, pasaportlarının Çin’de
ilan edilmesi ve yurt dışındaki Çin konsolosluklarında Uygur pasaportlarının yenilenmesinin reddedilmesi ile göstermiştir.[93] Uygurlar üzerinde pasaportlar ile alakalı
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baskı, 2006’dan bu yana sorunların olduğu, Çin’de uzun geçmişse sahip bir konudur; bununla birlikte, geçmişte önlemler çoğunlukla bölge içerisinde kalmaktaydı.[94]
Yurt dışı tecrübesinin öz eleştirisi, bazı Uygurların sadece yurt dışı seyahatleri için
pişmanlık belirtmeleri durumunda kamplardan tahliye edilecekleri “yeniden eğitim” sürecinin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Yurt dışına gitmek sıklıkla CCP altında Uygurlara sunulan fırsatlara nankörlükle alakalıdır. Korla’daki
Kamu Güvenliği direktörü, RFA muhabirlerine, tutukluların “(yönetimdeki Komünist) Parti ve hükumet kendi
ülkemizde bu kadar yüksek bir
yaşam standardı sunarken yurt
dışına seyahat etmenin bir hata
olduğunu” itiraf etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.[95] Diğer
bir ifadede, yetkililer bir kampta gözaltı için bir nedenle yurt
dışına gitme isteğini ilişkilendirmeyebaşlamıştır.[96]
Çin ayrıca, Kazakistan’daki
eş-kökenleri ile eski bağlantılarından dolayı Doğu Türkistan’daki Kazak topluluğuna da
Talk to East Turkestan©
odaklanmıştır. Raporlar, 2017
sonuna doğru Kazakistan’dan
geri dönen ve Kazakistan’da bağları olan Kazakların gözaltına alındığı ve gözaltı
kamplarına gönderildiğini göstermektedir.[97] Sosyal medyaya yüklenen bir videoda, Doğu Türkistan’da doğan ve Kazakistan’da yaşayan bir Kazak olan Nurija[94]
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malDevlethankizi’nin bir kampta tutulan annesi GuljamalDevlethankizi’nin tahliyesi için bir başvuru yaptığı görülmektedir. Annesi, WeChat üzerinden Nurijamal
ile iletişim kurduğu için Kasım 2017’de bir gözaltı kampına gönderilmiştir.[98] 17
Temmuz 2018’deSouth ChinaMorning Post, Doğu Türkistan’dan eski bir gözaltı kampı çalışanı olan SayragulSauytbay’ın açıklamasını yayınlamıştır. Sayragul,
Çin’den yasadışı giriş için Kazakistan’da yargılanmakta ve halka açık bir duruşmada 2500 Kazak’ın tutulduğu bir kampta çalışmak için kandırıldığını anlatmaktadır.[99]
Gözaltı kamplarındaki ölümler
27 Haziran 2018 tarihli bir raporda,
RFA, Yengisheher ve Konasheher’de
bulunan gözaltı kamplarındaki 26 tutuklunun gözaltında iken öldüğünü ortaya çıkarmıştır. Bilgi, iki yargı alanını da denetleyen bir güvenlik memuru
tarafından onaylanmıştır. Ölenlerin
arasında Ablet adında 37 yaşında bir
meyve satıcısı ve muhtemelen birçok
yaşlı Uygur bulunmaktadır. Güvenlik
memuru RFA’ya şunları söylemiştir: “Hava koşulları iyi değil ve yaşlıların çoğunda yüksek tansiyon gibi
kalp sorunları var. İçinde tutuldukları
koşullara adapte olamıyorlar. Ama bu
benim görüşüm - ölümlerde yer almadığım için size detaylı bilgi sunamayacağım.”[100]

Muhammad Salih Hajim©RadioFreeAsia

29 Ocak 2018’de UHRP, Muhammad Salih Hajim’in akrabalarından bir gözaltı
kampında öldüğünün onayını almıştır. Öne çıkan Kuran bilimadamı ve Uygur dini
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lideri 82 yaşındaydı. Ölümünün kesin koşulları bilinmiyor ancak kızı ve diğer akrabaları ile birlikte 2017 sonuna doğru gözaltına alınmıştır.[101] Mayıs 2018 tarihli
basın bildirisinde, Dünya Uygur Kongresi “88 yaşındaki AbdulnehedMehsum’un
Kasım 2017’de Hotan İdari Bölgesindeki bir gözaltı kampında tutulurken nasıl öldüğünü açıklamıştır ancak ölümü 27 Mart 2018’e kadar açıklanmamıştır.”Abdulehed bir dini bilim adamı olarak belirtilmiştir.[102]
RFA’dan elde edilen makaleler, gözaltı kamplarında gözaltında olan Uygurların ölümlerinin yaş aralıklarına dağıldığını göstermektedir. Mısır’daki eğitimlerinden gönüllü olarak Korla’ya geri dönen Uygur öğrenciler AbdusalamMamat
ve Yasinjan, 2017’de ölmüştür.[103] On yedi yaşındaki YaqupjanNaman, Kaşgar’da
bulunan bir kampta “bilinmeyen nedenlerle” ölmüştür. Babası “vücudunu polis
denetimi altında gömmeye zorlandı” demiştir. Yaqupjan, 2016’da
Türkiye’ye yaptığı bir
ziyaretten dolayı bir
kampta gözaltına alınmıştır.[104] RFA, Mayıs
2018’de yaşlı bir Uygur kadınının Ghulja
şehrinde bulunan Yamachang
kampında
sağlık
sorunlarından
Yasinjan©RadioFreeAsia
dolayıölmüştür.[105]

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun Isa’nın 78 yaşındaki annesi bir gözal[101]
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tı kampında öldü.[106] 11 Haziran 2018 tarihli bir basın bildirisinde, Dünya Uygur
Kongresi şunu ifade etmiştir: “Çin hükumeti tehditler ve korkutmalarla dolu bir
kampanya başlattı ve her iki ebeveynin sıkı takibi önceki 24 yıl boyunca devam etmiştir. Hükumetten gelen tehditlere rağmen, Bayan Memet baskıya teslim olmamış
ve soğukkanlılığını muhafaza etmiştir.”[107]
Raporlarda, Çinli kurumların gözaltı kamplarında ölen Uygurların definleri için
sıkı şartlar uyguladıkları gösterilmiştir. Altmış beş yaşındaki iş adamı AbdulreshitSeleyHajim, ölümünden önceki aylarda hiçbir sebep olmadan gözaltına alınmıştır.
Sadece birkaç aile üyesinin cenazesine katılmasına izin verilmiştir. Katılan kişiler,
gördükleri şeyin Abdulreshit’in başına kör bir nesneyle vurulduğu olduğunu belirtmiştir.[108] Onaylanmamış bir rapora göre, Pichan’danAdalet adında bir Uygur kadınının ailesinin bir kampta öldükten sonra cesedine bakmasına izin verilmemiştir.
İlk olarak Türkiye’ye yaptığı bir seyahatten dolayı gözaltına alınmıştır.[109] Bügür
şehrinden Uygur Nurimangul Memet[110] ve Ghulja[111] yakınlarından Abdughapar
Abdujapar’ın gözaltı kamplarında öldüğü belirtilmiştir.
Uluslararası medyada birinci ağızdan yorumlar
•
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Ocak 2018’de RFA gazetecileri, bir kampta yedi ay boyunca gözaltında tutulmuş bir Kazak vatandaşı olan Omurbek Eli ile konuşmuştur. Ebeveynlerinin Turpan’daki evine yaptığı bir ziyaret sırasında gözaltına alınmıştır.
Omurbek’in ifadesinde, gözaltına alındığı tesis içerisindeki zor koşullar belirtilmekte ve dayak, kötü yemek kalitesi ve sadece para verenlere tıbbi tedavi sunulmasının söz konusu olduğu anlatılmaktadır. Eli, tutukluların tüm
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yaş aralıklarından ve arka planlardan olduğunu; yüzde 80’inin Uygur ve geri
kalanının Kazak olduğunu söylemiştir. Odasında 23 kişi vardır.Omurbek,
bayrak törenleri, “kızıl şarkı” gösterileri ve Mandolin derslerinin düzenli bir
şekilde günlük olarak verildiğiniifade etmiştir. Ayrıca, “dersler arasında iki
saatlik askeri eğitimde yürüme, “hazır ol”da bekleme ve emirleri uygulama”
gerçekleştirilmektedir.[112]

Omurbek Eli ©RadioFreeAsia
•

Şubat 2018’de bir Uygur öğrenci olan İman, bir gözaltı kampındaki tecrübeleri hakkında Dış Politikaya konuşmuştur. 2017 yaz tatilinde ABD’den
Çin’e geri dönmüştür. İman, havalimanında sorgulanmış ve dokuz gün gözaltında tutulduktan sonra, üç polis memuru gözetiminde Doğu Türkistan’a
gitmiştir. Bir gözaltı kampına alınmıştır. Diğer 19 Uygur ile birlikte çok
eski bir odayı paylaşmıştır. İman, indoktrinasyon oturumlarının monoton bir
rutininden bahsetmiştir. Dış Politikaya şunları ifade etmiştir: “Hücre arkadaşlarımdan birçoğu resmi bir suçlama olmadan iki aydan uzun bir süre boyunca hapishanedeydi. Gözaltım sırasında altı yıl hapis cezasına çarptırılan
60’lı yaşlarındaki bir adama yardım ettim. “Suçu” neydi? Dini bir eğitimi
(Uygurca’databligh), Kuran’ın basit bir açıklamasını, cep telefonu ile kızına
göndermiştir. Bunu bir arakadaşıyla paylaşmıştır. Yetkililer onu, aşırıcı dini
içeriği kullanmak ve dağıtmakla suçlamıştır”.[113]
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•

Mayıs 2018’de KayratSamarkand, OmirBekali [Omurbek Eli] ve “Eldost”,
AP ile Washington Post’a konuşmuştur. Kayrat, Washington Post’a, derslere
geç girmek de dâhil olmak üzere, kamp kurallarına uymamanın 12 saat boyunca bilek kelepçeleri ile cezalandırıldığını ifade etmiştir. Tutuklular genelde Uygur ya da Kazak’tır ve bunlar ya dindardır ya da yurt dışında birisi
ile bağlantılıdır ya da Çin dışındaki bir ülkeyi ziyaret etmiştir[114]Samarkand
ayrıca indoktrinasyon oturumlarının bir rejimini açıklamıştır; bununla birlikte “üç ay sonra, Samarkand derslere artık katılamaz ve kendini öldürmek
için başını bir duvara vurmuştur. Bilincini kaybetmiştir.” Röportaj yapılan kişiler, kampların bir fiziksel ve psikolojik işkence düzeninde çalıştığını
açıklamıştır: “Sevdikleri insanlar ve şeyleri en aktif şekilde eleştiren tutuklular ödüllendirilmekte ve bunu yapmayı reddedenler münferit tutuklama,
dayak ve aç bırakma ile cezalandırılmaktadır.”[115]

•

3 Temmuz 2018’de, tanımlanmamış bir Uygur kadını Globe and Mail’e bir
gözaltı kampındaki tecrübelerinden bahsetmiştir. Bir yurt dışı pasaportu ile
Çin’e seyahat eden Kadın, Doğu Türkistan’a vardıktan sonra gözaltına alınmıştır. Bir yaşındaki bebeği ve Doğu Türkistan’daki akrabaları ile bir kampta gözaltına alınmıştır. Kocası, bir gözaltı kampında iki hafta kaldıktan sonra
tahliyesini sağlamıştır. Uygur kadınının iç çamaşırı veya bir sütyen takmasına izin verilmemiş ve saçları kesilmiştir. Eylemlerini “terörist” ve “ayrımcı”
olarak eleştirmeye ve İslam inancından vazgeçmeye zorlanmıştır. Cezalar
arasında, şunu tekrarlamaya zorlanmıştır: “XiJinping harikadır! Komünist
Parti harikadır! Sadece Başkan XiJinping ve Komünist Partinin bana yardım
edebileceğini anlamadığım için cezayı hak ettim”;“Ruhum ciddi hastalıklarla enfekte olmuş”;“Tanrı diye bir şey yok. Tanrıya inanmıyorum. Komünist
Partiye inanıyorum” ve “Güçlü ülkemizin kanunlarının büyüklüğünü göremeyecek kadar körüm. Başkanımız XiJinping’e minnet duymayacak kadar
aptalım.”

Akrabalarından bahseden Uygurlar
Gözaltı kamplarının boyutları ve koşullarını açıklamada en önde yer alan RFA
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gazetecileri GulchehraHoja, ShohretHoshur, MamatjanJuma, JililKashgary, Kurban Niyaz, ve EsetSulaiman’ın aileleri Çin Hükumeti tarafından Doğu Türkistan
hakkında bir bağımsız ifadeyi susturma ihalesinde hedefe alınmıştır.[116] Gazeteciler, Çinli yetkililerin aile üyelerini “yeniden eğitim kamplarında” nasıl gözaltına
aldıklarını halka açıklamıştır.
Gulchehra’nınUrumçi ve Ghulja’da bulunan 24 akrabası, Ekim 2017’de gözaltına alınan ve sonrasında ortadan kaybolan kardeşi KaisarAbduqeyumdâhil olmak
üzere gözaltı kamplarında tutuklanmıştır.[117] ShohretHoshur’un en az dokuz akrabası, Qorghas şehrinde bulunan dört kamptan birindedir.[118] Çin daha önce RFA
gazetecisi ShohretHoshur’u tutuklamaya çalışmıştır. Hoshur’unUrumçi’de bulunan
üç kardeşi 2014 ve 2015’te tutuklanmıştır. Tutuklamalar, Hoshur’un Doğu Türkistan’daki huzursuzlukhakkında bir takım makaleler yayınlaması ve devlet anlatımlarındaki zaafları ortaya çıkarmasından sonra gerçekleşmiştir.[119] MamatjanJuma’nın kardeşlerinden ikisi, biri Kaşgar’da diğeri Urumçi’de olmak üzere gözaltı
kamplarındadır. JililKashgary’nin aile üyelerinden yedisi gözaltı kamplarındadır.
İki yıldır Mısır’da eğitim gören yeğeni NurmenetGhulja’da gözaltına alınmıştır.
Hem Kurban Niyaz hem de EsetSulaiman aileleri ile iletişimlerini kaybetmiştir.[120]
23 Haziran 2018 tarihli bir Makalede, Avustralya Yayın Kuruluşu raportörlerin
20’den fazla Avustralyalı Uygur’a Doğu Türkistan’daki ailelerinin durumu hakkında nasıl konuştuğunu ifade etmiştir. Uygurların neredeyse tamamının gözaltı
kamplarında akrabaları vardır. Uygurların çoğu kayıt hakkında konuşmaktan korkuyorlar çünkü Çin hükumetinin tepkileri çok fazladır. Buna rağmen, birçok kişi
ailelerini ziyaret etmek için geri dönerken gözaltılar, sorgulamalar ve kötü muameleden bahsetmiştir.[121] Sadece “Mahmut” adındaki bir Uygur, kuzeni ve kuzeninin
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eşine Mısır’dan Çin’e geri dönmeleri için baskı yapıldıktan sonra 2017 yazında
annesinin gözaltına alındığını Dış Politikaya ifade etmiştir. Mahmut’un kuzeni ve
karısı da benzer şekilde gözaltına alınmıştır. İkinci bir Uygur, Dış Politika makalesinde ayrıca kimliğinin gizli tutulmasını istemiş ve kız yeğeninin tekrar tekrar gözaltına nasıl alındığını ifade etmiştir. İnsan Hakları İzleme Komitesinden
SophieReichardson şu açıklamalarda bulunmuştur: “Nispeten bunların üstesinden
gelen [yeniden eğitim kampları] ve başarılı olan bir kaç kişi bu bilgileri uluslararası
çapta paylaşmanın bilgece olduğunu düşünmüştür.”[122]
Röportajlarda, sürgüne gönderilen iki Uygur, RFA’ya Doğu Türkistan’da gözaltına alınan aile üyeleri hakkında endişelerinden bahsetmiştir. Şimdi Malezya’da
yaşayan NurbiyeNurtay, 60 yaşındaki annesi ElenurEqilahun’ın gözaltına alındığı
ve bir gözaltı kampına gönderildiğini söylemiştir. Her ne kadar ailesi Ghulja’dan
olsa da, Nurbiye annesinin nerede olduğunu bilmemektedir. Şunları ifade etmiştir:
“Haberleri duyduğumda, yıkıldım. Daha erken geri dönememek ve ona yardım edememekten duyduğum acı ve umutsuzluğu anlatamam.”Nurbiye, annesinin Malezya’da yaşamasından dolayı gözaltına alındığına inanmaktadır.[123] Aslında Qaraqash
şehrinden olan ve şu anda İstanbul’da yaşayan OmerGhoja’abdulla, Mart 2017’de
kız kardeşi OghulnisaGhoja’abdulla ile iletişimini nasıl kaybettiğini açıklamıştır.
2018 başında, bir kampta gözaltında tutulduğunu öğrenmiştir; bununla birlikte, yerini bilmemektedir. Omer, Çinli yetkililerin kız kardeşini, kendisini İstanbul’dan
Çin’e geri dönmeye zorlamak için tuttuğuna inanmaktadır.[124] Aileleri ile ilgili bilgi
eksikliğinin neden olduğu anksiyete çeşitli Uygurlar ile paylaşılmıştır. Bir protestoda filme alınan Abdurahman Hasan iki şey söylemiştir: Birisi: “Çocuklarım nerede?” ve diğeri: “Annemi ve karımı vurun, mermilerin parasını ben ödeyeceğim”.[125]
21 Ağustos 2018 tarihinde TheAustralian’da yayınlanan bir makalede, Zulfia
Erk, beş kardeşinin Doğu Türkistan’daki kamplarda nasıl gözaltına alındığını açıklamıştır. Raportörlere şunları söylemiştir: “Bu hikâyeyi anlatmak benim için gerçekten çok zor çünkü ailemin geri kalanı net bir şekilde etkilenecektir...Örneğin,
kardeşimin karısı veya çocukları, iyi olup olmadıkları hakkında hiçbir fikrim yok;
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onlar hakkında bilgi almak çok zor... Buradaki birçok kişi, Uygurlar, sessiz kalmamızın iyi olacağını, ancak bunun aslında bize yardımcı olmadığını düşünmektedir.
Bu, Çin’in buna devam etmesine izin vermekte - ve kardeşlerim bir kampa gitmiştir.”[126]
Doğu Türkistan’da gözaltı kampanyasının şiddeti, daha önce görülmemiş sayıda
Uygurnun gözaltına alınmış, cezaya çarptırılmış, hapse atılmış, ortadan kaybolmuş
ya da tutuklanmış akrabaları halka açıklamasına neden olmuştur. Bazen, açıklamalar mevcut gözaltı kampanyasından önce yapılmıştır.UHRP’denZubayraShamseden, Huffington Post’a “Uygurlar... Sessiz kalmanın yardımcı olmadığını fark
etti.”demiştir.[127] Kötü durumlarını halka açıklamanın bir aracıolarak, giderek artan sayıdaki Uygur akrabalarının gözaltına alınması, ortadan kaybolması ya da tutuklanmasını kameraya kaydetmiş ve bunları sosyal medyaya yüklemiştir. UHRP,
bu açıklamaların bu raporda özet ve transkript formunda sunulmasını sağlamış ve
Uygur dilinde olan videoların birçoğu ile diğer raporlar için bir referans olarak
tutmuştur.
BIRINCI AÇIKLAMA: “Ben Habibe Omer. Gözaltı kamplarında kilitli olan
aile üyelerim hakkında açıklamalarda bulunacağım. Bu benim 49 yaşındaki annem ZeynepgulOmer. Şubat 2018’de aldığım haberlere göre, üç ila dört aylığına
bir gözaltı kampına alınmıştır. Annem ile birlikte 23 yaşındaki küçük kardeşim
EbeydullaOmer de alınmıştır. Birkaç ay sonra, hasta olduğu için tahliye edilmiştir.
Çok sağlıklı ve spor aşığı bir çocuktu. Delirdiği için onu tahliye ettiler. Sinirli bir
durumdaydı. Bunlar benim aldığım bilgiler. Kendisi hakkında başka haber yok.
Bu benim kuzenim [küçük kızı olan bir adamın resmi]. Kendisi 33 yaşındadır.
Mayıs 2017’de aldığım haberlere göre, bir gözaltı kampına alınmıştır. O zamandan
bu yana sağ ya da ölü olduğuna dair hakkında hiçbir haber alamadım. Bu benim
26 yaşındaki küçük kardeşim MemetAbdullaOmer. 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır olup, Altı yıldır hapistedir. Hapiste sağ ya da ölü olduğuna dair hiçbir haber
alamadım.
Başka bir kuzenim de var. Adı AbdullaMemet. Mart 2014’te tutuklandı. Suçu,
telefonunda dini bir konuşma izlemektir. Aynı yıl Ekim ayında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklandığında 16 yaşındaydı. Hapse atıldığını duydum. Sonrasında
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hakkında hiç haber alamadım. Aile üyelerimle iletişimim kesildi, bu yüzden onlardan hiç haber alamadım ve sağ ya da ölü olup olmadığını bilmiyorum.
AbdulkerimKirem, annemin kuzeninin küçük kardeşidir. Aralık 2015’ten bu
yana restoranından uzaktadır. O tarihten bu yana ondan hiç haber alamadım. Eğer
hapisteyse, hangisi olduğunu bilmiyoruz. Aynı gün, yetkililer oğlu KeyyumAbdukadir’i de aldılar. Kendisi ve oğlundan hiç haber yok. Hem oğul hem de baba ortadan kayboldu. Sonra, KeyyumAbdukadir’in iki oğlu da gözaltı kamplarına alındı.
Bu da bir aileden dört erkeğin alındığı anlamına gelmektedir. Anneden hiç haberim
yok.”
[Not] Kişi, Çin İslam Kurumunda Çin hükumetinin eğittiği ve daha sonra çalışmak üzere Mısır’a gönderilen akrabalarının ve diğer kişilerin resimlerini gösteren
daha fazla resimler göstermiştir. Tamamı gözaltı kamplarına alınmış ve haklarında
hiç bilgi edinilememiştir. Şunları ifade etmiştir: “Çin, gözaltı kampları olarak adlandırılan şeyleri reddetmektedir. Aslında, bunlar vardır. Yalan söylüyorlar. Kişisel olarak, akrabalarım ve tanıdıklarımın kamplarda gözaltına alındıkları ve hala
orada olduklarını da biliyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum ve haklarındahiç
haberalamıyorum.”[128]
İKINCI AÇIKLAMA: “Ben SalahiddinAhad, şu anda Bermuda’da yaşıyorum.
Kaşgar, Doğu Türkistan’lıyım. Bugün, iki büyük kardeşim ve bir küçük kardeşimin
durumu ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Kardeşlerimin hepsi ilk olarak Çin
komünist teröristleri tarafından konsantrasyon kamplarına kilitlenmiş ve daha sonra 10 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
İlk abim, TohtahunAhad 46 yaşındadır. Tutuklanmadan önce Urumçi’de bir
mağaza sahibidir. Diğer abim HajimAhad’dır. Kendisi masumdur. Yaşamının tamamı çiftçilik, hayvancılık ve ağaç işçiliği ile geçmiştir. Kardeşim RozahunAhad33 yaşındadır. Tutuklanmadan önce, Urumçi’deki abime mağaza yardımcısı
olarak yardım ediyordu.
Durumu hakkında doğrudan bilgi alamadığım için, Çin içinde ve dışında bulunan diğer akrabalarım sayesinde haber aldım. TohtahunAhad, Mart 2016’da bir
kampa alınmıştır. İkinci abim, Haziran 2016’da bir kampa alınmıştır. Bu sefer,
kardeşim RozahunAhad, tüm gün siyasi eğitime gitmiş ve akşam eve dönmüştür.
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Habibe Omer (2018) Available at: https://www.facebook.com/abdurahmanhasan.hasan.5/videos/290315415126485/
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Eylül ya da Ekim 2016’da kendisi ayrıca kamplara da alındı.
Geçen Pazar gününe kadar, Çin kamplarında olduklarına inanıyordum ancak
10 ila 12 yl hapis cezasına çarptırıldıklarını öğrendim. Bu haberler beni yıktı.
Kardeşlerimin tamamen masum olduğunu biliyorum. Sadece Uygur ve kendi
evlerinin sahibi oldukları için Çin terörist hükumeti onları bu kadar uzun süreli
bir hapis cezasına çarptırmıştır. Onları neden Çinli teröristler ve bir terörist hükumeti olarak adlandırıyorum? Bir kez bir Amerikalı yetkiliye sordum: “Terörist
nedir? Lütfen bana açıklayın, bir terörist kimdir? Siz nasıl bir insanı bir terörist
olarak adlandırıyorsunuz?” Şöyle cevap verdi: “Teröristler, masum insanları
öldüren, tehdit eden ve insanların kalplerine korku ve dehşeti yerleştiren kişilerdir.”[129]
ÜÇÜNCÜ AÇIKLAMA: “Benim adım Subat. Türkiye’ye kız kardeşim ve annem ile birlikte Doğu Türkistan’dan geldim. Buraya gelme nedenim Çin’in baskısıdır. Bir çocuk olsam bile, birçok baskıya şahit oldum. Babam ve halam hapse
atıldı. Üç yıldır onların nerede olduğunu bilmiyorum. Halamın üç çocuğu var ve
onlardan da hiç haber alamıyoruz. Babamı ve halamı hapisten çıkarmak istiyorum.
Adalet destekçileri nerede? Size yalvarırım, lütfen bir çocuk olarak haklarımıza
sahip çıkın ve bizi koruyun. Teşekkür ederim.”[130]
DÖRDÜNCÜ AÇIKLAMA: Bu videoda, Uygur bir anne kızının ortadan kaybolduğunu ve onun tutuklanıp tutuklanmadığı ya da bir gözaltı kampında tutulup
tutulmadığını bilmediğini söylemiştir. Kesin olan bir şey varsa, onun Çin tarafından alındığı ve ortadan kaybolduğudur. Şunları ifade etmiştir: “Şimdiye kadar
sessiz kaldım ancak bunun faydalı olmadığını gördüm. Şimdi kızım adına konuşmaya hazırım. Kim sorarsa sorsun ve nereye gitmem gerekirse gereksin, kızımın
ortadan kaybolması hakkında konuşacağım. Onu çok özledim. Daha önce onunla
hiçayrılmadık.”[131]
ONLINE SUNULAN DIĞER AÇIKLAMALAR: (a) İki çocuk, ebevenynlerinin nasıl gözaltına alındıklarını anlattı. Abdulla ve MuhemmedAbduzahir 10 ve 8
yaşlarındadır. Ebeveynlerinin serbest bırakılması için yardım istiyorlar.[132] (b) Bir
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Salahiddin Ahad (2018) 17 August. Available at: https://www.facebook.com/khadija.abu.125/videos/263489417804577/
UzpfSTEwMDAwMDcxODQyODU1NToy MDQwMTUxOTU5MzUyMDY1/ [Accessed 21 Aug. 2018].
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(2018).
August
16.
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UzpfSTEwMDAwMDcxODQyODU1NToyM DQwNDA2MTc5MzI2NjQz/ [Accessed 21 Aug. 2018].
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Uygur kadını olan Dilber, ailesinin üç neslinin Çin hükumetinin baskısına maruz
kaldığını açıklamıştır. 76 yaşındaki annesi, kocası, çocuğu ve torunu hakkında
hiç haber alamadığını ekledi.[133] (c) Turpan’dan, şu anda Rusya’da yaşayan genç
bir Uygur, asla siyasi faaliyetlerde yer almadığını veya görüşlerini beyan etmediğini ancak ebeveynleri, kayınbiraderi ve diğer akrabalarının kamplarda gözaltına alındığını ifade etmiştir.[134] (d) Nabijan Ela, ebeveynleri ve akrabaları ile bir
yıldan uzun süredir hiç iletişim kurmadığını belirtmiştir. Sevdiklerinden hiç haber
alamamaktadır. Onların kamplarda, ölü ya da hapiste olup olmadığına dair hiçbir
bilgisi yoktur. Nabijan, kız kardeşi Zohre Ela’nın nerede olduğunu bulmayı ve sağ
mı yoksa ölü mü olduğunu öğrenmeyi istemektedir.[135] (e) Bir Uygur erkeği, aile
üyelerinin tutuklanması, ölümü ve ortadan kaybolması hakkında bir açıklamada
bulunmuştur.[136]
Gözaltı kamplarındaki seçkin Uygurlar
Çinli yetkililer, seçkin Uygurları gözaltı kamplarında gözaltı için bir hedef haline getirmiştir. Bu yaklaşım sadece şöhret
ya da zenginliğin gözaltından korumadığını göstermekle kalmamakta aynı zamanda
sıradan Uygurlara bölgede CCP gücünün
sorgulanamaz olduğu mesajını vermektedir. Meşhur şarkıcı AblajanAyup, 5 Şubat
2018’de gözaltına alınmış ve o tarihten bu
yana ortadan kaybolmuştur[137]. Araştırmacı
Rachel Harris, Uygur kültürünün tanıtılması ve Uygur dilinin teşvik edilmesinin,
gözaltına alınmasının nedenlerinden birisi
olabileceğini yazmıştır.[138] Kasım 2017’de
AblajanAyup©RadioFreeAsia
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2018].
ALA Nabijan (2018d). August 6. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Iyv9iFgln2I&t=148s [Accessed 21 Aug.
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RFA, Uygur şarkıcı ve müzisyen AbdurehimHeyit’in aynı yıl Mart ayında tutuklandığını bildirmiştir. İngiltere’de bulunan Uygur şarkıcı Rahima Mahmut’a göre,
“AbdurehimHeyit bir devlet sanatçısıydı ve şarkılarının hepsi Çin hükumeti tarafından onaylanıyordu ...hiçbir şarkısı daha önce yasaklanmadı.”[139]
Entelektüeller Abdulqadir
Jalaleddin ve Halmurat Ghopur’un da gözaltı kamplarında
gözaltına alındıkları belirtilmiştir. Polis, Ocak 2018’de
Abdulqadir’in evini basmış
ve bugüne kadar hiçbir resmi
suçlama yapılmamıştır.[140] Abdulqadir, Urumçi’de bulunan
Sincan Pedagoji ÜniversitesinAbdurehimHeyit©Freemuse
de bir öğretim görevlisi, önemli
bir yazar ve felsefecidir. Sincan
Gıda ve İlaç İdaresi Denetim ve
İnceleme Departmanı başkanı Halmurat, Kasım 2017’den
bu yana açıklanmayan bir yerde gözaltında tutulmaktadır.
Norveç’te sürgüne gönderilmiş
bir Uygur, RFA’ya“Halmurat
HalmuratGhopur©RadioFreeAsia
Grubunun yurt dışında eğitim
gören öğrencilerinden birisi bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisi ile iletişime geçmiş ve [Ghopur] yazışmalardan bazılarını silmeden telefonunda tutmuştur.”[141] Halmurat, çalışmaları Çin hükumeti tarafından takdir edilen uluslararası
çapta tanınmış bir bilimadamıdır.
10 Ağustos 2018’de, New York Times, seçkin Uygur bilim adamı Rahile[139]
[140]
[141]

Niyaz, K., Seytoff, A. and Finney, R. (2017). Prominent Uyghur Musician Arrested Amid Ideological Purge in Xinjiang.
[online] Radio Free Asia. Available at: https://www.rfa.org/english/news/uyghur/musician11022017162302.html [Accessed 29
Jun. 2018].
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Dawut’un bir gözaltı kampında
ortadankaybolduğunuyazmıştır.[142]
Profesör Dawut, Uygur folklöründe ve geleneklerinde bir lider
uzmandır ve çalışmalarına Çin
devleti sponsor olmuştur. Rapora göre, Profesör Dawut Aralık
2017’de Urumçi için Pekin’den
ayrılmış ve o tarihten bu yana
kendisinden haber alınamamıştır.
Rahile’nin olası gözaltısı, Çinli yetkililer arasında parti açıklaAbdulqadirJalaleddin©RadioFreeAsia
malarından ayrı olabilecek Uygur
kültürel ifadelerinde bilimsel araştırma yapılmasına olan tahammülsüzlüğün boyutunu yansıtmaktadır.
İnsan hakları aktivistiRebiyeKadeer’in
ailesi sıklıkla Çin hükumeti tarafından
1999’da Doğu Türkistan’da tutuklanmasından sonra taciz edilmiştir. Amnesty
International, 30 akrabasının gözaltı
kamplarında nasıl gözaltında tutulduğunu anlatan bir Acil Eylem Planını Kasım
2017’de düzenlemiştir. Amnesty, akrabalarının “yüksek bir işkence ve diğer
hastalık tedavisi riski altında” olduğunu
yazmıştır.”[143]
Mayıs 2018’de Kaşgar’dan seçkin iş
adamı ObulkasimHaji gözaltına alınıp bir
gözaltı kampına gönderilirken[144] Uygur
girişimci MuhammadSulayman’ın Nisan RahileDawut, “XinjiangWomen” Ocak
2017’den buyana bir kampta gözaltında 2017 sayısının kapağında © Taiwan News
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Buckley, C. and Ramzy, A. (2018). Star Scholar Disappears as Crackdown Engulfs Western China. [online] New York Times.
Available at: https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/asia/china-xinjiang-rahile-dawut.html [Accessed 21 Aug. 2018].
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olduğu rapor edilmiştir.[145]
17 Ağustos 2018’de, RFA, AblimitHoshur Halis Haji, kardeşi AbdureshitHoshurHaji, ve kardeşinin iki iş ortağı ile WeliHaji isimli bir Uygur’un gözaltına
alındığını bildirmiştir. AblimitHoshur Halis Haji’nin Kanada’da yaşayan üvey erkek kardeşi Erkin Molla Eysa tarafından verilen bilgilere göre, dört adam Haziran 2018’de Ghulja İdari Bölgesindeki tesise gönderilmiştir. Erkin Molla Eysa,
RFA’ya üvey erkek kardeşinin gözaltına alınmasının muhtemelen Uygur öğrencilerine mali yardım sunan ve yurt dışında eğitim alma konusunda Uygurlara hibeler
veren Halis Vakfının kurulması ile alakalı olduğunu söylemiştir.[146]
Uygur futbolcu UyghurErfanHezim, Dorbiljin’de ebeveynlerini ziyaret ederken
Şubat 2018’de gözaltına alınmıştır. Dorbiljin Polis Merkez Komutanlığındaki bir
polis memuru RFA’ya şunları bildirmiştir: “Şu anda, Jiaochu kasabası yeniden eğitim merkezinde gözaltında tutulmaktadır. Yabancı ülkeleri ziyaret etmekten dolayı
iki ay önce gözaltına alınmıştır.”Erfan, futbol eğitimi ve gelişiminin parçası olarak
İspanya ve Dubai’yi ziyaret etmiştir. Temmuz 2017’de Çin Süper Lig takımı JiangsuSuning F.C. ile beş yıllık bir
sözleşme imzalamıştır.[147] 13
Haziran 2108’de dünya çapında 65,000’den fazla futbolcuyu
temsil eden TheFédérationInternationaledesAssociations
de FootballeursProfessionnels
(FIFPro), Erfan’ın gözaltına
alınmasına dair endişelerini ifade eden bir beyanda bulunmuştur.[148]
Gözaltı kamplarındaki Uygur
öğrencileri
ErfanHezim©RadioFreeAsia
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Mayıs 2017’de raporlarda Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililerin 20 Mayıs’a kadar yurt dışındaki Uygur öğrencilerinin geri dönmesini istediği belirtilmiştir. İsteğin
içerisinde Mısır, Türkiye, Fransa, Avustralya ve ABD’de yaşayan öğrenciler bulunmaktadır. Gazeteciler ile konuşan öğrenciler, Çinli yetkililerin, evlerine dönmemeleri
durumunda ailelerini hapse göndermekle nasıl tehdit ettiklerini açıklamıştır. Hâlihazırda geri dönen öğrenciler tutuklanmış ve gözaltı kamplarına yerleştirilmiştir.[149]
Mısır’daki Uygur öğrenciler Çin için bir ilgi grubudur. Temmuz 2017 başında,
Mısır istihbarat ve emniyeti, 200 Uygurnun gözaltına alınmasına yardımcı olmuştur. Uygurların birçoğu Kahire Al-Azhar Üniversitesinde Arap ve İslam Teolojisi
öğrencisidir. Bir Uygur öğrenci, RFA’ya şunları ifade etmiştir: “Çin’e geri gönderilen herkes kesin bir şekilde hapse atılacaktı.” Üniversiteye yapılan koruma çağrılarına rağmen, 80 öğrenci 12 Temmuz 2017’de süpürülerek gözaltına alınmıştır.[150]
Mısırlı yetkililer Temmuz 2017’de Uygurların Çin’e iadesine başlamıştır. Bir New
York Times makalesine göre, 12 Uygur 6 Temmuz 2017’de zorla geri döndürülmüş ve diğer 22 Uygurnun ülkelerine iadesi beklemektedir.[151] Temsil Edilmeyen
Milletler ve Halklar Örgütünün bir temsilcisine göre, “Mısır’da yaşayan tahminen
7,000-8,000 Uygurun yaklaşık yüzde 90’ı Çin’e geri dönmüştür.”[152]
Çin’e geri döndükten sonra, Mısır’daki Uygur öğrenciler gözaltı kamplarında
“yeniden eğitime” girmeye zorlanmış ya da Mısır’daki çalışmaları devlet destekli
İslam Vakfı tarafından yaptırımlara maruz bırakılan bir Uygur teoloji bilimadamıHebibullaTohtidâhil olmak üzere hapis cezasına çarptırılmıştır;[153] Ebeveyni Şubat
2017’de gönüllü olarak Çin’den dönen 12 yaşındaki bir erkek cocuğu olan HezritieliMemet ve Yopurgha şehrinden 17 Uygur da buna dâhildir.[154]
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Kapalı bir duruşmanın sonrasında, Buzainap
Adburesihit yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Bu cezalar ona karşı verilmiştir ve nerede olduğu
hala bilinmemektedir. Buzainap, Çin’e geri dönme baskısının yapıldığı Mısır’daki Uygur öğrenciler arasındaydı.[155] Ocak ve Nisan 2017 arasında
Türkiye’den Bortala’ya geri dönen altı öğrenci,
açıklanmayan cezalara çarptırılmış ve beş ile on
iki yıl boyunca hapsedilmiştir. Bu altı kişinin adı
Kawser, Mewlan, Jawlan, Mudeser, Suriya, ve
Buzainap Adbureshit

Gulshan’dır. Bu vakalar gözaltı kamplarında gözaltına alınma ile ilgili olmasa da, Çin’e geri dö-

nen Uygurların zayıflığını göstermektedir. Örneğin, 29 Mayıs 2018 tarihli bir
makalede, RFA, öğrenci Gulgine Tashmemet’in iletişimi kaybettiği ailesi için
endişe duymadan eğitimini tamamladıktan sonra Malezya’dan Ghulja’ya nasıl
geri döndüğü açıklanmaktadır. Dönüşünden bu yana, nerede olduğu bilinmemektedir ve bir gözaltı kampında tutulduğuna inanılmaktadır.[156]

GulgineTashmemet©RadioFreeAsia
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Sempati duymaktan dolayı cezalandırılan yetkililer
Çin hükumeti için çalışan Uygurlar ve aileleri de cezalardan kaçamadı.[157] Hotan’danOmerjanHesen ve Elijan Ahmet, Uygurları gözaltı kamplarına göndermeyi
reddetmekten dolayı 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.[158] Benzer şekilde, Kaşgar’ınYarbagh Mahallesi Komitesinin Komünist Parti sekreteri olan Pezilet Bekri,
Uygur tutuklulara sempati beslediği için gözaltına alınmıştır. Şu anda Türkiye’de
bulunan ve Pezilet’e benzer bir durumda olan Kaşgarlı bir iş adamı, RFA’ya şunları söylemiştir: “Güçsüz ve zayıflara sempatik göstermek için bir Uygur olmanız
gerekmiyor... Adalet duygusuna sahip her insan, masum yaşlı erkek ve kadınların
başlarının üzerine siyah kapüşonlar konularak ve uzaklaştırılarak gördüğünde ya da
korkmuş çocukların ebeveynleri ya da kardeşleri zorla gözaltına alınırken attıkları
çığlıkları duyduğundaduygularına hâkim olamaz.” Ayrıca, görev yerlerinden istifa
etmek isteyen polis memurları, konuşurlar ise gözaltı riskindedir[159] ve Ghulja yakınındaki Bayanday kasabasında, hükumet tarafından 30 Uygurnun tutuklanmasına
neden olan bilgileri sunan bir kadronun kamplarda yedi akrabası gözaltına alınmıştır.[160] Peyziwat şehrinde 64 yaşında bir parti kadrosu olan Tursun Hoshur, dini
sempatilere sahip olduğu için yerel bir kampta gözaltına alınmıştır.[161]

HUKUKİ ARAÇLAR
Zorunlu Kaybolma ve Keyfi Gözaltı
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde (UDHR), kanuni prosedürlerde kişilerin temel hakları belirtilmektedir. Madde 9’da şunlar yer almaktadır: “Hç kimse
keyfi tutuklama, gözaltı ya da sürgüne maruz bırakılamaz” ve Madde 10’da şu beyan edilmektedir: “Herkes, haklarının ve yükümlülüklerinin ve kendisine karşı bir
suçlamanın belirlenmesinde bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve
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umumi bir yargılamada eşitliğe sahiptir.”[162]
Zorla kaybolmalara karşı koruma sunan birincil uluslararası hukuki araç, Herkesin Zorla Kaybolmasına Karşı Koruma için Uluslararası Anlaşmadır.[163] Çin
Halk Cumhuriyeti (PRC), anlaşmayı imzalamamıştır; bununla birlikte anlaşmanın
geliştirildiği Zorlu Kaybolmalardan Herkesin Korunması Hakkında Beyanname,
1992’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiştir.[164]
Çin’in onaylamadığı Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Anlaşması (ICCPR),
keyfi gözaltına karşı hükümleri açıklamaktadır. Madde 9’da şunlar yer almaktadır:
“Hiç kimse, hukuki dayanaklar ve gereklilikler haricinde özgürlüklerinden mahrum
bırakılamaz.” Madde 9’da ayrıca tutuklanan kişilere tutuklanma edenlerinin anlatılması ve derhal bir yargıç ya da diğer adli memurun huzuruna getirilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Önemli olarak Madde 9’da ayrıca, “Tutuklanarak ya da gözaltına
alınarak özgürlüğünden mahrum kalan kişi, mahkemenin gecikmeden gözaltının
meşruluğuna karar vermesi ve gözaltının kanun dışı olması durumunda tahliyesine
karar vermesi için bir mahkeme nezdinde yargılamalar yaptırmaya yetkilidir” denmiştir.[165]
Ayrıca, Çin’in bir taraf olduğu Çocuk Hakları Anlaşmasında, Madde 37’de
meşruiyete karşı çıkma hakkında benzer bir hüküm bulunmaktadır: “Hürriyetinden
yoksun bırakılan her çocuk, hukuki ve diğer uygun yardımlara erişim hakkına ve
ayrıca bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmasının yasallığına ve otorite ve bu tür eylemler hakkında
derhal karar verilmesine itiraz etme hakkına sahiptir”.[166]

İşkence
PRC, 12 Aralık 1986’da Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Acımasız İnsanlık
Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezalandırma Karşıtı Anlaşmayı imzalamıştır; ancak Uygur tutuklulara yapılan işkence endemiktir. İşkence karşıtı hükümler UHDR’nin 5’inci Maddesinde ve IICPR’nin 7’nci Maddesinde yer almakta[162]
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dır. İşkence ayrıca, Çin Yasası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 18, 50 ve
58’inci maddeleri gibi açıkça yasa dışıdır ve ÇHC hükümeti,[167] Birleşmiş Milletler
ve Uluslararası Af Örgütü’nün Çin hükümetinin kendi içindeki ofislere kadar düzenli olarak kaynaklanmaktadır. İşkenceye maruz kalan kişilerin gerçeği bildirip,
bağımsız olarak soruşturmayı yürüttükleri mekanizmaları uygulaması gerekmektedir. Bugüne kadar, Çin’deki işkenceyi ele almak ay da engellemek için hiçbir önlem
etkin bir şekilde uygulanmamıştır.

Zorla Geri Döndürme ve Hareket Kısıtlaması
1951 Mülteci Anlaşması, mültecilerin korunmasına tahsis edilmiş ilk uluslararası hukuki araçtır. 1951’de Cenevre’de yapılan bir Birleşmiş Milletler konferansının
katılımcıları, mültecilerin kanuni statüsü ve haklarını belirten bir belgeyi düzenlemek için bir araya gelmiştir. Birleşmiş Milletlerin Mültecilerin Statüsü ile Alakalı
Anlaşması (bugün geniş çapta “Mülteci Anlaşması” olarak bilinmektedir) 28 Temmuz 1951’de kabul edilmiş ve sonrasında 22 Nisan 1954’te yürürlüğe girmiştir.
Sözleşmenin merkezi hükümlerinden biri, “hiçbir Sözleşme Tarafı Devletin, hayatının ya da özgürlüğünün tehdit edileceği toprakların sınırlarına herhangi bir şekilde bir mülteciyi ırk, din, milliyet, belli bir sosyal gruba ya da siyasi görüş üyeliğine
bağlı olarak ihraç etmeme ya da geri vermeme konusunda geri göndermeme ilkesidir”.[168] Sözleşme, yalnızca 1 Ocak 1951 tarihinden önce gerçekleşen olaylar sonucunda sığınma talebinde bulunan kişilere uygulanan bir protokolü uygulamıştır.
4 Ekim 1967’de yürürlüğe giren ve devletlerin Sözleşmenin hükümlerini tarihine
bakılmaksızın Sözleşmenin kapsadığı tüm mültecilere uygulamalarını gerektiren
hükümler yürürlüğe girmiştir. UHDR’nin 14’üncü Maddesi: “Herkes, başka ülkelerden zulümden sığınmaya ve buralardan faydalanma hakkına sahiptir.”[169]
Sınırlar içerisinde ve arasında hareket özgürlüğü UDHR ve ICCPR içerisinde
korunmaktadır. UHDR’nin 13’üncü Maddesi: “(1) Herkesin, her devletin sınırları
içerisinde hareket etme ve ikamet etme özgürlüğü vardır. (2) Herkesin, kendi ülkesi
de dâhil olmak üzere bir ülkeden ayrılma ve ülkesine geri dönme hakkı vardır.”[170]
Ayrıca ICCPR, Madde 12.2’de: “Herkes kendi ülkesi de dâhil olmak üzere bir ül[167]
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keden ayrılmakta özgür olacaktır.”[171]
Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Ait Kişilerin Haklarına dair Deklarasyonun 2.5. Maddesi, uluslararası sınırlar arasındaki ortak etik arasındaki iletişimin standartlarını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır: “Azınlıklara mensup kişiler,
herhangi bir ayrımcılığa uğramadan, kendi gruplarının diğer üyeleriyle ve diğer
azınlıklara mensup kişilerle özgür ve barışçıl temaslar kurma ve sürdürme hakkına
ve diğer Devletlerin vatandaşlarıyla ulusal veya etnik, dini veya dilsel bağlarla ilgili
olarak sınırların ötesine geçme hakkınasahiptir.”[172]

Dini İnanç ve Etnik Kökene Göre Baskı
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 5. Maddesi, ırk, renk ya da ulusal ya da etnik köken ayrımı olmaksızın
herkese hukuk önünde eşitlik sağlanmasını garanti eder.” Madde 5, etnik kökene
dayanarak belirlemeye devam etmektedir. “(A) Mahkemeler ve adaleti yöneten diğer organlar önünde eşit muamele yapma hakkı; (b) Devlet memurları ya da herhangi bir bireysel grup ya da kurum tarafından gerçekleştirilip getirilmediği, kişinin
güvenlik ve şiddete ya da bedensel zarara karşı korunma hakkı. “
UDHR Madde 18, bireysel dini inanç özgürlüğü hakkını vurgulamaktadır:
“Herkes, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir.”[173] Bireysel ve toplu din özgürlüğü, ICCPR Madde 18’de:[174] Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Dine
Dayalı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Deklarasyonun 1. Maddesinde, ya da Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Ait Kişilerin Haklarına
İlişkin Deklarasyonun 2. Maddesi[175]:“Ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara
mensup kişiler… kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerini uygulama ve
uygulama hakkına sahiptir.”[176] Ayrıca, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 30.
maddesinde azınlık çocuklar: “... Böyle bir azınlığa mensup veya yerli olan bir
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çocuk, kendi toplumunun diğer üyeleriyle birlikte toplumda kendi kültürünün tadını çıkarma, kendi dininin işini yapma ve uygulama hakkını reddedemez.”[177]
Dini inanç özgürlüğü ve etnik ayrımcılığa karşı korunma, PRC kanunlarına göre
teoride serbesttir. Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasının Madde 36’sında şunlar ifade
edilmektedir: “Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları dini inanç özgürlüğüne sahiptir.”
Bölgesel Etnik Özerklik Kanunu (REAL) 11’inci Maddesi şunu onaylamaktadır:
“Etnik özerk bölgelerde özerk kurumlar, çeşitli milletlerden vatandaşlara dini inanç
özgürlüğünü garanti etmektedir.” Anayasanın 4’üncü Maddesi ve REAL’ın 9’uncu
Maddesi, etnik azınlıklara karşı ayrımcılığı yasaklamaktadır.[178]

ÖNERİLER
Çin Hükumeti İçin
•

Tüm gözaltı kamplarının derhal kapatılması ve tüm tutukluların şartsız bir
şekilde tahliye edilmesi.

•

Kamplarda yaşayanların ölümlerinin, ailelerin ve diğer kişilerin ifadelerini
içeren gerçek ve şeffaf bir süreçle araştırılması. Bütün devlet memurlarının,
içten gelenlerin ölümüne karışmış oldukları görülmüştür, bu nedenle mağdurların aileleri sevdiklerinin ölümüyle ilgili uygun açıklamalar yapılmalıdır.

•

Uygurların keyfi gözaltı ve zorla kaybetme uygulamalarını sona erdirilmesi
ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesinin Zorla Kaybedilmeden Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Haklar Sözleşmesi ile ilgili Uluslararası Sözleşme’de belirtilen
hak standartlarının gerçekleştirilmesi.

•

Çin’deki işkence mağdurları için bir tazminat aracı olarak meşru ve etkili
bir şikâyet mekanizmasının uygulanması. Çin, İşkence ve Diğer Zalimane
İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’de
belirtilen işkence tanımına uymak için Ceza Muhakemesi Kanununu değiştirmelidir.
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•

Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Ait Haklar Bildirgesi’nin
2.5’üncü maddesinde belirtilen standartları karşılayın ve Uygurları denizaşırı bağlantılara sahip olmak için cezalandırma uygulamasına son verilmesi.

•

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşmede belirtilen etnik kökene dayalı ayrımcılığa karşı azınlıkları koruyan hakların gözlemlenmesi.

•

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası
Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün Kaldırılmasına Dair Deklarasyon ve Din veya İnanca Dayalı Ayrımcılığa İlişkin
Beyannamede ve Ulusal veya Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıklara Ait Kişilerin
Hakları Bildirgesinde belirtildiği gibi, din özgürlüğü ile ilgili normatif standartların hayata geçirilmesi.

İlgili Hükumetler için
•

Çin’in Kasım 2018 Evrensel Periyodik İncelemesinden yararlanarak, Çin’de
kamplarda Uygurların kitlesel olarak gözaltına alınmasıyla ilgili raporların
sorgulanması. Üye devletler zorla kaybetmeler, keyfi gözaltılar, gözaltında
ölümler ve işkence vakaları hakkında bilgi talep etmelidir.

•

Çin görevlilerinin Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerinde, varlıkların dondurulması da dâhil olmak üzere “Küresel MagnitskyYasası”nın kabul
edilmesi.

•

Çin’den kamplarda suçlama ve şart olmadan tutulan kişilerin derhal tahliye
edilmesinin yanı sıra kamplarda tutukluların ölümlerinin içerisinde aileler ve
tutukluların açıklamalarının bulunduğu özgün ve şeffaf bir süreç üzerinden
araştırılmasının istenmesi.

•

Çinli yetkililere, Uygurların anadili, kültür ve din özgürlüğünü, ırk eşitliğini
ve hareket özgürlüğünü konuşma haklarından yararlanmalarını sağlayarak
uluslararası insan hakları standartlarını yansıtan düzenlemeler oluşturma konusunda ısrar edilmesi.

•

Mülteci Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uygur davalarında geri göndermeme ilkesi ile ilgili Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere bağlı kalınması.

•

Doğu Türkistan bölgesel başkenti olan Urumçi’de bölgedeki insan hakları
koşullarının daha yakından izlenmesini sağlayacak konsolosluklar açılması.
53

•

Ulusal dış bakanlıklarda “Uygur İşleri için Özel bir Koordinatörün” belirlenmesi.

•

Uygurların temel haklarının ihlallerinin araştırılmasını zorunlu kılan bir
“Uygur Politikası Kanununun” kabul edilmesi.

Uluslararası Toplum için
•

Birleşmiş Milletler sistemindeki uluslararası insan hakları belgelerini kapsayan anlaşma organlarının izleme mekanizmalarının, özellikle de Çin Halk
Cumhuriyeti’nin uluslararası standartları karşılama yükümlülükleri ile ilgili
olarak izleme mekanizmalarının uygulanması.

•

Gözlemcileri, özellikle İşkence ve Diğer Zalim, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalandırma Özel Raportörlerinin gönderilmesi; Din
ya da inanç; Azınlık sorunları ve Doğu Türkistan’a Irkçılık, Irk Ayrımcılığı,
Yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük, Çin’in Uygur halkının insan
haklarını korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklerine uyumu hakkında
tarafsız bir değerlendirme yapmak üzere, yurt içi kamplara ve Uygur toplumlarına sınırsız erişim imkânı sunulması.

•

İnsan hakları standartları ve yükümlülüklerinin Çin hükumeti tarafından,
çok taraflı yardım ve projeler öncesinde, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma
Bankası gibi kurumlar üzerinden tam olarak karşılandığının onaylanması.

YÖNTEM
Bu raporun bilgileri, Doğu Türkistan’daki gözaltı kampları hakkında birincil ve
ikincil kaynakların bir sentezidir. Birincil kaynak verileri, Uygurca ve İngilizce
yapılan röportajlarda toplanmıştır. UHRP, kamplardaki koşulları tecrübe etmiş ve
akrabaları kamplarda gözaltına alınmış Uygurlarla konuşmuştur. Röportaj yapılan
kişiler, mevcut ağlarda rastgele olarak ve konuşmak isteyenler arasından seçilmiştir.
Gözaltı kampları ile ilgili bilgi vermeye hazır şahitlerin bulunması kolay bir görev değildir. Çin hükumetinin Doğu Türkistan üzerindeki uzun süredir süren baskısı, demokratk uluslarda yaşayanlar için bile Uygur bölgesine sürgünlerin ötesindedir. Bu nedenle, UHRP, görüşülen kişilere tam anonimlik sunmuştur. Görüşülen
kişileri korumak için UHRP, spesifik olarak bunun yapılmaması istenmedikçe,
kimlik belirleyici bilgileri değiştirmiştir.
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AÇIKLAMALAR
Uygur İnsan Hakları Projesi, Çin hükümetinin sansür tehdidine rağmen Doğu
Türkistan’daki kamplara ilişkin hesaplarını vermeyi amaçlayan tüm cesur insanlara teşekkür etmektedir. Bu kadar çok insan hakları araştırması bu türde bir cesarete dayanmaktadır ve UHRP, bu insanlarla çalıştığı için çok şanslıdır. UHRP,
bu raporda yardım sunan akademisyenler, gazeteciler ve STÖ’lere müteşekkirdir.
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