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Çin Virüsü kısa süre önce Doğu Türkistan’da 
yeniden ortaya çıkmış ve rejim yönetimi çe-
şitli alanlarda virüs önlemlerini bahane ede-
rek, mevcut baskı ve kontrolü sıkılaştırdı.
Bilgilere göre, Doğu Türkistan’daki Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezinin ilgili raporu, 
ilk salgının geldiği noktayı ve ilk bulaştıra-
nın Çinli olduğunu gösteriyor.
Çin’in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, 2 Nisan’da bir basın toplantısı dü-
zenleyen Komünist yetkililer, aynı gün saat 
19.00 itibariyle Doğu Türkistan’da kesin 
tanı konulan bir hasta ve hiçbir semptom 
göstermeyen toplamda 47 vaka olduğu be-
lirtiliyor.

İLK VİRÜS TAŞIYICISI ÇİNLİ ÇIKTI
Rapora göre, Doğu Türkistan’daki salgın ilk 
olarak Korla’ya bağlı Hoşit ilçesinde bulu-
nan “Chuanshou” adındaki Çinli bir maden-
de 29 Mart ortaya çıktığı, virüsün Çin ana-
karasından gelen bir maden çalışanı Çinli 
tarafından bölgeye taşındığı ve çevreye bu-
laştırıldığı öne sürülüyor.
Ayrıca virüsün tespitinin hemen ardından 

Doğu Türkistan’daki Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezinden maden bölgesine sağ-
lık ekipleri gönderildiği, şu an Doğu Türkis-
tan’da kesin tanı konulan ve hiçbir semptom 
göstermeyenler dahil tüm hastalar Komü-
nist yetkililerce belirlenen hastanelerde te-
davi gördüğü, hastaların tecrit edildiği ve 
hastalarla yakın temasta bulunanların da 
karantinaya alınarak, gözlemlendiği ve tıbbi 
muayene aldığı aktarıldı.

BM HEYETİNİ ENGELLEYECEKLER
Gözlemciler, Şangay’ı kapatan Çin’in vi-
rüsü bahane ederek, Doğu Türkistan’da 
hiçbir salgın olmasa bile kontrolü sıkı-
laştırmak adına karantina ilan edebile-
ceğini, çünkü mayıs ayında BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliğinden bölgeye 
bir ziyaret gerçekleşeceğini hatırlatarak, 
Uluslararası toplumdan sert tepki gören 
ve soykırım yapmakla suçlanan Çin re-
jiminin, yıllardır sürdürdüğü sistematik 
soykırım suçunu gizlemek için her yola 
başvurabileceğini kaydetti.
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Toplama kampından kurtulan bir Doğu Türkistanlının hâli yürekleri dağladı.
Çin Komünist Partisi diktasının kurduğu toplama kamplarına attığı, sayıları 7-8 milyonu 
bulan Doğu Türkistanlı soydaşlarımız muhtelif işkencelere ve beyin yıkama uygulamalarına 
tabi tutuluyor.
TamgaTürk haber sitesinde yer alan bilgilere göre, kampların birinden bırakılan bir soyda-
şımızın acı verici görüntüsü yürekleri dağladı. Kamplara atılanların nasıl şartlarda tutul-
duklarının bir başka ispatı olan görüntülerde saçı kazınmış bir kadının acı içinde inlediği, 
ağladığı görülüyor.
“Yeniden Eğitim Merkezleri” adı altında kurulan toplama kamplarına atılan Doğu Türkis-
tanlılar, düzgün bir beslenme imkânı ya da tıbbi bakım sağlanmıyor.

UYGUR SOYKIRIMI
Çin’in işgalci olarak bulunduğu Doğu Türkistan’da 2014’ten bu yana sürdürdüğü Uygur 
Soykırımı, Hollanda, İngiltere, Kanada, ABD gibi birçok ülke tarafından resmi olarak tanı-
nıyor.
Uluslararası insan hakları örgütlerinin raporlarına göre, 1 ile 3 milyon Uygur, Kazak, Kırgız 
ve Özbek Türkü toplama kamplarında tutuluyor, bu sayı kamp tanıkları ve sızan Çin gizli 
belgelerinde 2016’dan itibaren 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteri-
yor. Bu kamplarda tutulan esirler sistematik olarak işkence, tecavüz ve köleleştirmeye tabi 
tutuluyor.
Soykırımın tanıklarından biri olan ve gerçek ismi açıklanmayan eski Çin polisi Jiang, geçti-
ğimiz günlerde yaptığı açıklamada toplama kamplarına “Terör” suçlamasıyla masum, sıra-
dan Türklerin nasıl kapatıldığını ve ne tür şiddetlere maruz kaldıklarını bir bir anlatmıştı.
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Pakistan’daki bir grup Çin yanlısı Uygur-
ların da aralarında bulunduğu Çin der-
nekleri, bölgede yaşayan Uygur çocukları 
çeşitli yollarla beyinlerini yıkayarak Çin 
seviciliği aşılamaya çalışıyor.
4 Nisan’da Pakistan’daki Çin Vatan-
daşları Derneği, Pakistan Çin Göçmen 
Derneği ve bazı Çin yanlısı Uygurlar, 
Pakistan’ın Gilgit eyaletinin Baltistan 
bölgesindeki Çin mezarlarına çelenk bı-
rakma töreni düzenleyerek, bölgedeki 
Uygur çocukların da törene zorla katıl-
dığı öğrenildi.
Bilgilere göre, Pakistan’daki Çin toplu-
lukları her yıl 4 Nisan’da bahse konu 
Çin mezarlarına çelenk koyma törenleri 
düzenliyor. Nedeniyse 1980’lerde Kaş-
gar’dan Gilgit’e giden yol yapımında 
görev alan ve o sırada ölen yaklaşık 80 
Çinlinin mezarının burada olduğu öne 
sürülüyor.

ŞEHİTLİK MAKAMINA HAKARET
İşin tirajı komik tarafı şu ki Pakistan’daki 

Çin derneklerinin mensupları, Çinlilerin 
yol yapımında öldüklerini, kendilerine şe-
hit denilebileceğini beyan ederek dualar 
ettiği, İslam’da en büyük mertebe sayılan 
“Şehitlik” makamına hakaret etmeye kal-
kışması.
Bu seferki etkinliğe Çin derneklerinde 
aktif olarak çalışan Çin yanlısı Uygurlar 
ve çocuklarının yanı sıra, bazı Uygur-
lar da katılmak zorunda kaldığı ve et-
kinlikte konuşan dernek yetkilileri, “Biz 
bu etkinliği geleneksel hale getirdik ve 
bu sayede Çin-Pakistan ilişkilerinde 
yeni bir sayfa açıldı. Onlar olmasaydı 
Çin-Pakistan dostluğu bugünkü kadar 
iyi olmazdı” safsatasını öne sürerek, 
yerel Uygur çocuklarına Çin mezarları 
için dua etmesi için baskı yapıldığı, et-
kinlik sonrası ise Çin Büyükelçiliği tara-
fından, Çin yanlısı Uygurlar aracılığıyla 
bölgede yaşayan Uygur ailelere erzak 
ve gıda dağıtımında bulunarak, göz bo-
yamaya çalıştığı bildirildi.
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ÇİN PAKİSTAN’DAKİ UYGURLARI HEDEF ALIYOR
Pakistan’da faaliyet gösteren Ömer Uygur Vakfı Başka-
nı Ömer Uygur konuyla ilgili röportajımızı kabul ederek, 
Çin Büyükelçiliğinin para vererek, Uygurları Çin mezarını 
ziyarete gönderdiğini, Pakistan’daki Çin yanlısı Uygurlar 
ve çocuklarının beyinlerini yıkamaya çalıştığını ortaya 
koydu.
Sayın Ömer Uygur, Pakistan’daki durumla ilgili endişele-
rini dile getirerek, Ömer Uygur Vakfı olarak Pakistan’da-
ki tüm Uygur çocuklar için ana dili mektebi açarak asi-
milasyonunu önlemeye çalıştığını, fakat Çin mezaliminin 
Pakistan’da da aynı soykırımına devam ederek, Uygur 
aileleri çeşitli şantaj ve yasadışı vasıtalarla, Çince kurs-
lara yazılmaya zorladığı ve böylece Pakistan’daki Uygur 
çocuklarını da Çinlileştirmeye çalıştığını kaydetti.
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Çin’in Doğu Türkistan’daki zorun-
lu çalıştırma politikaları nedeniyle 
küresel çapta yaptırımlarla karşı 
karşıya kalan bazı Çinli pamuk şir-
ketleri, zarara uğradı ve hatta iflas 
etti. Fakat aynı koşullar altında Çin 
rejimi Doğu Türkistan’da bir pamuk 
ve soya fasulyesi üretim üssünün in-
şası için 700 Milyon Yuan’dan fazla 
yatırım planladığı öğrenildi.
Çin propaganda ajansı Xinjiang 
Günlük Gazetesi’nin 5 Nisan bildir-
diğine göre, Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang Kalkınma ve Reform 
Komisyonu, Doğu Türkistan’da pa-
muk ve soya fasulyesi üretim üssü 
inşası için 706 Milyon Yuan bütçe 
ayırdığı, tahsis edilen harcamaların 
Doğu Türkistan’da 40.000 hektar 
pamuk tarlası ve 3.300 hektardan 
fazla soya fasulyesi tarlası oluştur-

maya yeteceği belirtiliyor.

AMAÇ ÇİN’E KESİNTİSİZ PAMUK GÜ-
VENCESİ SAĞLAMAK
Çin basınına göre, proje Doğu Türkis-
tan’daki toplam pamuk üretim kapasi-
tesini artırmak ve Çin’in kesintisiz pa-
muk güvenliğini sağlamak amacıyla, 
2021’den 2025 yılına kadar sürecek 
“Xinjiang Yüksek Kaliteli Pamuk Üssü 
İnşaat Planı” kapsamında uygulandığı 
öne sürülüyor.
Gözlemciler, Doğu Türkistan’ı yıllar-
dır sömüren ve halkı da “Yoksunluktan 
Kurtarma” yalanıyla, köle işçi olarak 
zorla çalıştıran Çin rejiminin Doğu Tür-
kistan’ın çevresel avantajından yarar-
lanmayı ve çöken Çin şirketlerini tazmin 
etmeyi, böylece Doğu Türkistan halkı 
için zorla çalıştırma kapsamını daha da 
genişletmeyi planladığını kaydetti.
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DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI GASP EDİLİYOR
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği 
Doğu Türkistan’dan petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum 
ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, artı Çin’in %40 enerji 
talebini karşılayan bölgede, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 5/1, Çin’in 
%80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak, köleliğe 
zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen noktadaysa küresel çapta boykot ve 
çeşitli yaptırımlarla ile karşı karşıya.
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Çin, Doğu Türkistan’ın hava taşımacılığı proje-
lerine 450 Milyon Yuan daha bütçe ayırıp, hava 
trafiğini genişleterek daha fazla kaynağı Çin il-
lerine kaçırmaya yoğunlaşmayı planlıyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 6 Ni-
san tarihli haberine göre, Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang Kalkınma ve Reform Komisyo-
nu” Doğu Türkistan’ın “2022 Havacılık Altyapı 
Projesi”ne 450 Milyon Yuan harcamayı planla-
dığı öğrenildi. Plana göre, Bayınbulak Havali-
manı’nı ulaştırma hizmetleri alanında havayolu 
taşımacılığı üssüne dönüştürmek ve aynı koşul-
larda Doğu Jungar Havalimanı projesini inşa 
etmek için kullanılacağı bildirildi.

TÜM YOLCU SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çin basınında, harcamaların Çin’in savunma 
güvenliğini güçlendirmede ve bölgesel ekono-
mik kalkınmayı teşvik etmedeki ehemmiyeti 
vurgulanıyor.
Bilgilere göre, Bayınbulak Havalimanı’nın inşa-
atına 2011 yılında başlanmış ve Haziran 2014’te 
tüm yolcu seferlerinin iptal edilerek, taşıma ve 
ulaştırma havalimanına değiştirildiği belirtili-
yor.
Toplam alanı 3.500 metrekare ve pist uzunluğu 
3.000 metre olan, yılda 250.000 yolcu, 500 
ton kargo ve posta taşımacılığı hizmeti veren 
havalimanının Mart 2022 yılına gelindiğinde 

adı “Bayınbulak Havalimanı” olarak değiştiril-
diği öğrenildi.

BÖLGE KAYNAKLARINI KARADAN, HAVA-
DAN KAÇIRIYOR
Rejim hükümeti bu yıl itibariyle Doğu Türkis-
tan’ın çeşitli kaynaklarını ve zorla çalıştırma 
ürünlerini Çin illerine kaçırmak için, kara ve de-
mir yollarına ek olarak hava taşımacılığı rotala-
rını daha da genişletmeye çalışıyor.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’ı tamamen Çin-
lileştirmek, rezil planlarını uygulamak ve 
hedefe ulaşmak için, Doğu Türkistanlıları 
keyfi tutuklamayla toplama kamplarına 
ve hapishanelere hapsederken, çok sayıda 
Uygur genci Çin illerine köle gibi çalışmak 
üzere sürgün ediyor. Öte yandan Çin’in 
iç kesiminden ipini koparan Çinlileri özel 
teşvikle Doğu Türkistan’a yeniden ve ka-
lıcı olarak yerleşimini hızlandırıyor. Ayrıca 
Doğu Türkistan’ın hava ulaşımını, demir-
yollarını ve karayollarını tüm hızıyla Çin’e 
bağlayarak Çinlilere ulaşım kolaylığı sağ-
ladığını iddia ederken, aynı zamanda asil 
maksadına ulaşma yolunda Doğu Türkis-
tan’ın çeşitli kaynaklarını, doğal zenginlik-
lerini talan etmeyi ve yağmalamayı hızlan-
dırıyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

8

04 - 10 Nisan 2022

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

Çin Komünist hükumeti son yıllarda bir 
yandan Doğu Türkistan halkını “İstihdam” 
yalanıyla Çin eyaletlerine zorla transfer 
ederek fabrikalarda köle yerinde kullanı-
yorken, diğer yandan Çin’deki işsiz, dar 
gelirli veya sabıkalı Çinlileri yüksek imti-
yazlar vat ederek, Doğu Türkistan’a kalıcı 
olarak yerleştirip Çinlilerin nüfusunu ço-
ğaltmaya ve Doğu Türkistan’ı sistematik 
olarak Çinlileştirmeye çalışıyor.
Çin sosyal medyasından alınan görüntü-
lere göre, Çin’in Yunnen Eyaleti Kunming 
Şehir Otogarında önlerinde pankart, el-
lerinde Çin Komünist yönetiminin beleşe 
verdiği otobüs bileti ile 22 saat içinde 
Urumçi’ye ulaşmayı bekleyen Çinlilerin, 
yerel yetkililerce yolcu edildiği görüntü-

leniyor.

HER GÜN YÜZLERCE ÇİNLİ GETİRİLİ-
YOR
Diğer bir görüntüdeyse, Urumçi Otoga-
rında başlarına birer kırmızı şapka giyen 
çok sayıda Çinlinin, rejim hükümeti tara-
fınca sağlanan ücretsiz otobüslerle Doğu 
Türkistan’a getirildiği kaydediliyor.
Ayrıca bazı Çin medyasında ve Baidu ara-
ma motorunda çok sayıda bu tür “Yeniden 
Yerleştirme” adı altında reklamların oldu-
ğu tespit edilirken, Çinlilerin Doğu Tür-
kistan’a taşınması ve kök salmaları için 
bedava konut, arazi, iş imkânı ve maddi 
destek sağlanacağı doğrultusunda teşvik 
çalışmaları yapılıyor.


