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Çin medyasında çıkan haberler, 2012’den 
2021’e kadar çeşitli isimler altında Doğu 
Türkistanlıların köle işçi olarak çalışmaya 
zorlandığını doğruluyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 
5 Mayıs 2022 tarihli haberine gör, 
Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, 
Doğu Türkistan’da sözde “İstihdam” 
adı altında çeşitli yalanlarla halkı zorla 
çalıştırma ve insanları yurt mekanların-
dan Çin’e köle olarak sürgün etme gibi 
insanlık dışı uygulamalarını ısrarcı bir 
şekilde sürdürüyor. 2012’den 2021 yı-
lına kadarki süreçte, her yıl Doğu Tür-
kistan genelinde farklı il ve ilçeler ol-
mak üzere ortalama 469.000’den fazla 
kişi köle işçi olarak çalışmaya zorlandı-
ğı öğrenildi.
Habere göre Çin rejimi, “İşe Yerleştir-
me” bahanesiyle Doğu Türkistan’da 
tekstil, hazır giyim, pamuklu ürünler, 
elektronik ürünler vb. gündelik gerek-
sinimlerin üretimini güçlendirmek için 

2012’den 2021’e kadar esasında fizi-
ki emeğe dayalı endüstrilerin gelişti-
rilmesine odaklanan sözde “istihdam” 
politikası kapsamında 28,42 milyon iş 
başı sağladığı, halkın “Parti Hüküme-
tin” sözde “İşe Yerleştirme” siyasetin-
den yararlandığı safsatasını ileri sürü-
yor.

KÖYLERİ SANAYİ BÖLGESİ YAPIP, ÇİFT-
ÇİLERİ GÜYA “İŞE YERLEŞTİRDİ”
Bilgilere göre, deneme bazında Kaşgar’ın 
Şamalbağ kasabasına inşa edilen yapay şe-
hirciklere “Chengxi 2. ve 3. Sanayi Bölge-
si” adı verildiği ve çok kısa süre içerisinde 
küçük-orta tip işletmelerin kurulduğu, Çin 
rejimi Uygurları “Eve Yakın İşe Yerleştirme” 
yalanıyla 600’den fazla ahaliyi sözde “İstih-
dam” ettiği öne sürülüyor. Gerçekte ise, Çin 
işgal yönetimi ezelden beri Uygur Türkle-
rine yönelik uyguladığı zorunlu çalıştırma, 
köle işçilik suçunu hep “İşe Yerleştirme” ya-
lanıyla meşru göstermeye ve gizlemeye ça-
lışıyor.
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İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Türkistan halkını sistematik bir şe-
kilde keyfi tutuklamayla toplama kamplarına veya hapishanelere 
hapsetmenin yanı sıra sözde “Fazla İş Gücü” yalanıyla Uygurları 
Çin illerine köle işçi olarak göndermeye devam ediyor. Çin’in kötü 
amaçlı suç planları çerçevesinde sözde “Yerel İstihdam”, “Düzenli 
İşe Yerleştirme”, “Şehir Dışı İstihdam” ve “Eve Yakın İşe Yerleştir-
me” adı altında Doğu Türkistan halkını köle işçiliğe mecbur ettiği 
anlaşılıyor.

UYGURLARIN YERİNE YERLEŞİMCİ ÇİNLİLERİ GETİRİYOR
Ayrıca Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang İnsan Kaynakları Ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çiftçi ve İşçiler Departmanı, Çin’in “14. 
Beş Yıllık Plan” döneminde her yıl 2.75 milyon kişiyi sözde “Kırsal 
İş Gücü” bahanesiyle Çin eyaletlerine sürgün etmeyi hedeflediği, 
aynı zamanda da Çin eyaletlerinden düşük profilli, sabıkalı yerle-
şimci Çinlileri sürgün edilen Uygurların yerine kalıcı olarak gel-
meleri için, yüksek maaşla iş imkanı, bedava arsa, konut sağlama 
taahhüdüyle teşvik çalışmalarını güçlendiriyor.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 
Doğu Türkistan-Kırgızistan hudut bölgesi olan, Uluğçat İlçesine bağlı 
Jigin Köyü ve diğer sınır bölgelerini ziyaret etti.  Ma, Doğu Türkistan’da 
sözde “Terörle Mücadele” ve “Kalıcı İstikrarın Korunması” bahanesiyle 
halka yönelik uygulana gelen baskıcı politikalarını yeniledi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 7 Mayıs tarihli haberine göre, 
Ma, Kızılsu Vilayeti’ne bağlı Artuş Şehri, Uluğçat İlçesi gibi kilit yerleri 
dolaşırken, Doğu Türkistan’da durumun daha da ağırlaşacağından sin-
yaller vererek, “Sınır koruma kabiliyetinin yüksek seviyeye çıkarılması, 
her türlü ciddi duruma karşılık verme, önleme, sınır yönetimini güçlen-
dirme ve terörle mücadele, kalıcı istikrarın korunması” gibi Komünist 
rejim safsatalarını tekrar tekrar vurguladı.
Ma Xingrui, Uluğçat İlçesi Polis Departmanını ve Artuş Şehrindeki bazı 
polis karakollarını gezerek, sözde “Terörle Mücadele” önlemlerinin şart-
larını özdeşleştirmenin öneminden bahsetti.
Ayrıca, Uluğçat İlçesine bağlı Jigin köyünde bulunan Doğu Türkis-
tan-Kırgızistan sınırına da giden Ma, sınır koruma kabiliyetinin yüksek 
seviyeye çıkarılması, her türlü ciddi duruma karşılık verme, önleme, 
sınır yönetimini geliştirme, güvenlik bariyerlerinin güçlendirilmesi ve 
güçlü bir savunma hattı inşa edilmesi gerektiğini söyledi.
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Çin rejimi, son yıllarda Doğu Türkis-
tan’da soykırımın infazında kilit rol oyna-
yan bazı özel kuvvet ve polis memurları-
nı takdir eden özel bir bildiri yayımladı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 
9 Mayıs 2022 tarihli haberine göre, Çin 
Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Ko-
münist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, 
Urumçi Şehir Kamu Güvenlik Bürosu 8. 
Özel Polis 1. Tugayı başta olmak üzere 
8 tim ve 24 polis memurun özel olarak 
ödüllendirildiğini duyuran özel bildiri 
yayımladı.

ÇİN: EN YÜKSEK GÜVENCE İSTİ-
YORUZ!
Habere göre, Çin Komünist rejimi 
bildiride, polis güçlerinin siyasi gö-
rüş ve siyasi anlayış benimseme-
yi geliştirmesi, sözde “Ana Vatan” 
Çin’in siyasi güvenliğini ve istikrarı-

nı sağlam bir şekilde sürdürmesi için 
kilit rol üstlenen polis güçlerinin, Çin 
Komünist Partisi’nin 20. Kongresi 
başarılı bir şekilde gerçekleşmesi 
için en yüksek güvenceyle karşıla-
ması gerektiğini belirtiyor. Bildiri 
esasında Doğu Türkistan’daki siste-
matik soykırımın uygulayıcıları olan 
işkenceci Çin polislerine gaz vermek 
ve bölgedeki baskıcı uygulamaları-
na devam etmesi için teşvik amaçlı 
olduğu anlaşılabiliyor.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki Uygurlar 
gibi Türk halklarına karşı soykırım yap-
mak için polisleri özel olarak kullanıyor. 
Son 5 yıldır polis gücünü ve güvenlik kol-
larını büyük ölçekte destekleyerek, geniş-
letti ve polis sayısını katbekat arttırdı. Bu 
nedenle uluslararası araştırmacı ve ana-
listler, Çin’in Doğu Türkistan’da bir “Polis 
Devleti” kurduğunu ve bölgede korkunç 
“Devlet Terörü” estirdiğini öne sürüyor.
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                   Çin, Doğu Türkistan’daki Korgas Sınır Kapısı üzerinden köle işçilik 
ürünlerini ve de yağmaladığı bölge kaynaklarını Avrupa’ya taşıyan tren hattı sa-
yısını 60’a çıkardı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 10 Mayıs 2022 tarihli haberine göre, 
İşgalci Çin yönetimi bu yıl Korgas sınırından Avrupa’ya gidecek dört yeni gü-
zergâh daha oluşturduğu, böylece Doğu Türkistan’dan yağmalanan kaynakları 
ve zorunlu çalıştırma ürünlerini Korgas üzerinden Avrupa’ya taşıyan toplam tren 
hattı sayısının 60’a çıkarıldığı öğrenildi.
Korgas Gümrük Düzenleme Dairesi’ne göre, 2021 yılı itibariyle Korgas’tan geçen 
Avrupa trenlerinin sayısında benzeri görülmemiş bir artış görülmüş, 2021’den 8 
Mayıs 2022’ye kadar Korgas’tan geçecek Avrupa trenlerine 39 yeni tren daha 
eklendiği belirtiliyor. Yeni eklenen Avrupa tren seferleriyle beraber Korgas sınır 
güzergâhından geçecek olan toplam tren sayısının %65’ini sadece Avrupa trenle-
rinin oluşturduğu ifade ediliyor.
Bilgilere göre, 2021 yılı Korgas Sınır Kapısı üzerinden Urumçi’den Rusya’ya, Kor-
la’dan Gürcistan’a ve Sanji’den Kazakistan’a 11 yeni tren hattı eklenirken, 2022’de 
yeni eklenen dört güzergahtan ikisinin, sırasıyla Kaşgar’dan Almatı’ya ve Kaş-
gar’ın Kargalık İlçesinden Tacikistan’ın Sibding’e giden Avrupa trenleri olduğu 
öne sürülüyorken, yeni eklenen trenlerin Çin’in Xi’an, Chongqing ve Chengdu şe-
hirlerinden yola çıkarak Korgas’ta mal basıp, Avrupa’ya geçeceği belirtiliyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI ÇALINIYOR
Korgas gümrük istatistiklerine göre, Avrupa trenlerine yüklenen malla-
rın ciddi ölçüde artmasıyla beraber çeşitlerinin de aynı oranda arttığı 
ve bu malların ekseri çoğunluğunu ise Doğu Türkistan’dan çalınan do-
ğal kaynaklar oluşturduğu görülüyor.
Çin Virüsü (Covid-19), uluslararası toplumun Çin’e uyguladığı ticaret 
ambargosu ve Çin eyaletlerinde yaşanan bir dizi felaket gibi faktörler 
nedeniyle, son dönemde Çin ekonomisinde bir durgunluk yaşanıyor. Çin 
rejimi ise boşluğu doldurmak için Doğu Türkistan kaynaklarını çalma 
hızını arttırırken, aynı zamanda güçlendirme ve geliştirmeyi de ihmal 
etmedi.
Gözlemciler, Çin rejiminin bölge kaynaklarını ve Doğu Türkistan’daki 
Uygurların köleleştirilerek elde edilen zorla çalıştırma ürünlerini Çin’in 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmanın yanı sıra Batı ve Avrupa’ya 
ihracatını hızlandırdığını, Doğu Türkistan’ın asil sahipleri olan yerel 
halkın ise faydalanmasına hiç imkan vermediğini, Batılı hükümetlerin 
Çin’e soykırım uyguladığı gerekçesiyle baskı yapıyor olmasına rağmen, 
rejimin hala Doğu Türkistan’daki köle işçilik ürünlerini bazı Avrupa ül-
kelerine ihraç etmeyi devam etmekte olduğunu kaydetti.
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Yerleşimci Çinlilerin Doğu Türkistan’a gi-
rişini ve rahatça seyahat etmelerini ko-
laylaştırmak için Çin eyaletlerini bölgeye 
bağlayan yeni rotalar açılmaya başladığı 
bildirildi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Çin’e ait Tianjin Havayolları Şir-
keti, 22 Mayıs 2022 tarihinde Şihen-
ze-Kuçar-Hotan rotası ve 24 Mayıs 
2022 tarihinde de Şihenze-Kuçar-Kaş-
gar rotasını yeniden açmayı planladığı, 
trafiğe açıldıktan sonra Tianjin Airli-
nes’in Doğu Türkistan’da 17 uçuş hattı-
na ulaşacağı bildirildi. Sadece 90 daki-
kalık sürede Çin’den Doğu Türkistan’ın 
Şihenze Havalimanı’na ulaşan yeni hat-
la beraber uçuşlarda artış bekleniyor. 
Tianjin Airlines tarafından yapılan 
açıklamaya göre, yeni hatlarla beraber 
Doğu Türkistan’ın güneyindeki ve ku-
zeyindeki önemli pazarların bağlantısı 
daha da derinleştirilecek, bölgenin dört 
önemli noktası olan Şihenze, Kuçar, Ho-
tam ve Kaşgarın arasında hava trafiği 
köprüleri kurulmuş olacak.

HER ŞEY ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER İÇİN YAPI-
LIYOR
Bilgilere göre Çin, Doğu Türkistan’ı Çinlileştir-
meye yönelik kötü niyetine hizmet eden plan 
dışında, karayolları ve demiryollarını uzun 
süredir birçok Çin eyaletine bağlamıştı. Son 
zamanlarda Doğu Türkistan’ın havacılık pro-
jelerine büyük yatırımlar yapmaya başlayan 
rejim, sadece bu yıl içerisinde Doğu Türkistan 
havaalanı projelerine 7,88 Milyar Yuan yatırım 
yapmayı planladığı, söz konusu Tianjin Air-
lines Şirketinin başlatacağı Doğu Türkistan 
hatlarının da bu planın bir parçası olduğu be-
lirtiliyor.
Çin işgal rejimi, Doğu Türkistan’ın Çinlileştiril-
mesi için keyfi tutuklamayla bir yandan Doğu 
Türkistanlıları toplama kamplarına ve hapis-
hanelere hapsederek, gençleri Çin illerine ve 
diğer bölgelere zorla çalıştırmak üzerek sür-
gün ederek Uygurların sayısını azaltıyor. Öte 
yandan Çinli yerleşimcilerin bölgeye yerleşi-
mini hızlandıran Çin, aynı zamanda sözde “Bir 
Kuşak Bir Yol” ticaret planında Orta Doğu ve 
Avrupa’ya açılan stratejik öneme sahip Doğu 
Türkistan’da çok sayıda hava yolu, demir yolu 
ve karayolu inşa ederek çeşitli kaynakları çal-
mak içinde kullanıyor.
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Doğu Türkistan’da İslam’a karşı işlediği 
soykırım suçları ve Müslüman karşıtı terör 
politikası nedeniyle son yıllarda uluslara-
rası toplum tarafından sertçe eleştirilen 
Çin rejimi, çeşitli sahte propagandalarla 
küresel toplumu kandırmaya çalışıyor.
Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 
Çinli yetkililer 10 Mayıs’ta Urumçi’de 
sözde “Xinjiang’daki Din Özgürlüğü” 
adı altında bir video konferans dü-
zenleyerek, 60’tan fazla ülkeye çev-
rimiçi olarak yayınladığı öğrenildi.
Uluslararası toplumun gözünü bo-
yamak için düzenlenen konferansta, 
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
İslam Enstitüsü Müdürü, Çin kuklası 
Abdurakib Tomurniyaz ön plana çı-
kartılırken, sahte imam sözde “Xinji-
ang’da Din Özgürlüğü Tarihte Görül-
memiş Seviyelere Ulaştı” safsatasını 
öne sürdü.

Konferansta ayrıca Kaşgar Heytgah 
Camii İmam Hatibi Memet Juma 
başta olmak üzere Hotan, Sanji ve 
Gulca Şehrinden Çin yanlısı Komü-
nist imamlar ayrı ayrı konuşma ya-
parak yalan ifade verdi.
HİÇ SOYKIRIM YAŞANMIYORMUŞÇASI-
NA
Çin’in önceden sufle verdiği gibi hepsi, 
Çin’in Doğu Türkistan’daki sistematik soy-
kırım uygulamalarını ve İslam’a karşı şid-
detli baskılarını inkâr ederek, her milletten 
dini kesimin tüm haklarının güvence altına 
alındığı yalanını ileri sürdü.
Konferansta konuşan kukla yetki-
li Zumrat Obul, küresel toplumun 
sözde Xinjiang’daki dini özgürlüğü 
anlaması için uluslararası dini ku-
ruluşlarla din özgürlüğü temelinde 
temasını sürdürdüğünü söyleyerek, 
dini özgürlük propagandası yaptı.
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               16 BİNDEN FAZLA CAMİ YIKILDI, DİN ADAMLARI KAMPTA
İşgalci Çin, “İslam’ın Çinlileştirilmesi” ve “Dinin Sosyalist Topluma Uyarlanması” 
adı altında son yıllarda Doğu Türkistan’da 16.000’den fazla camiyi yıktı veya 
tahrip ederek, bazılarını bar, ahır, atölye ve turizm merkezine dönüştürerek, yal-
nızca Çinlilerin hizmetine açtı. Tüm dini şahsiyetler başta olmak üzere bilim in-
sanları, ünlü sanatçılar, sporcular dahil milyonlarca insan toplama kamplarına 
veya hapishanelere hapsedildi. Doğu Türkistan halkının dini vecibelerini yerine 
getirmesi öte dursun, “Esselamu Aleykum” gibi Müslümanca selamlaşması bile 
“Dini Aşırılık İfadesi” tanımlanarak yasaklandı. Sadece birkaç tane göstermelik 
cami uluslararası toplumu kandırmak için sağ bırakıldı. Özellikle son yıllarda na-
maz kılmak yasaklanan Kaşgar’daki ünlü Heytgah Camii gibi Doğu Türkistan’ın 
birçok şehirlerdeki meşhur camiler şu an turistik bir mekân olarak işlev görüyor.
Daha birkaç gün önce Ramazan Bayramı gününde Çin rejimi, uluslararası top-
lumu kandırmak için Kaşgar’daki Heytgah Camii önünde “Sama Showu” yapan 
bir grup Uygur’un videosunu servis ederek, sahte Ramazan Bayramı havası ya-
ratmaya ve “Uygurlar Mutlu” propagandasıyla gündemi manipüle etmeye çalış-
mıştı.
Çin’in Heytgah Camii’nde ibadeti yasaklayıp burayı bir turizm merkezi haline ge-
tirmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, planlanan oyun kapsamında şehrin 
her yerinden insanları toplayıp para karşılığı Sama gösterisi yaptırdığı, aslında 
her yıl bayram geldiğinde halkın bir gün öncesinden toplatılıp show yaptırıldığı 
uluslararası medyada bilinen gerçek.


