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Köle işçilik ürünlerini taşıyan Kaşgar-İstan-
bul-Münih tır seferlerinin ilk grubu 6 Ni-
san’da Doğu Türkistan’ın Kaşgar’daki Ver-
gisiz Gümrük Bölgesi’nden küresel pazara 
sürülmek üzere yola çıktığı öğrenildi.  
Çin basınına göre bu tırlar, Kaşgar’dan yola 
çıkan ilk kara yolu hattını oluşturduğu ifade 
ediliyor.
Çin propaganda ajansı Çin Uluslararası Rad-
yosuna göre, Kaşgar’dan Avrupa’ya giden tır 
hatları 10 ülkeyi ve 2 bölgesel ekonomik ku-
ruluşu geçiyor, yaklaşık 400 milyon nüfusu 
kapsıyor.
15 milyar dolar değerindeki sınır ötesi dijital 
ekonomi pazarına hizmet eden Kaşgar-İs-
tanbul-Münih tır hattı, toplamda 5 bin kilo-
metreden uzun ve 7 ila 9 gün içinde Bulga-
ristan’a ulaşılıyor.

BÖLGE KAYNAKLARINI HER TARAFTAN 
KAÇIRIYOR
Rejim hükümeti bu yıl itibariyle Doğu Tür-
kistan’ın çeşitli kaynaklarını ve zorla ça-
lıştırma ürünlerini Çin illerine kaçırmak, 
özelliklede küresel pazara sürmek için de-

mir yollarına ek olarak hava taşımacılığı ve 
kara yollarını daha da genişletmeye çalışı-
yor.
Avustralya Stratejik Araştırma Enstitüsü 
(ASPİ) raporuna göre, 100’den fazla ülke ve 
83 ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur 
Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor.
Çin rejimi, Doğu Türkistan’ı tamamen Çin-
lileştirmek, rezil planlarını uygulamak ve 
hedefe ulaşmak için, Doğu Türkistanlıla-
rı 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 teş-
vikle Doğu Türkistan’a yeniden ve kalıcı ola-
rak yerleşimini hızlandırıyor. Ayrıca Doğu 
Türkistan’ın hava ulaşımını, demiryollarını 
ve karayollarını tüm hızıyla Çin’e bağlaya-
rak Çinlilere ulaşım kolaylığı sağladığını id-
dia ederken, aynı zamanda asil maksadına 
ulaşma yolunda Doğu Türkistan’ın çeşitli 
kaynaklarını, doğal zenginliklerini talan et-
meyi ve yağmalamayı hızlandırıyor.
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Dünyanın en etkili medya kuruluşla-
rının, Çin’in Doğu Türkistan’daki soy-
kırım suçlarını güçlü kanıtlarla ortaya 
çıkardığı bir dönemde, komünist yetki-
liler, Doğu Türkistan halkından seçtiği 
bazı kimseleri “Öz Geçmişini Anlatma” 
adı altında yalan ifade vermeye mec-
bur ederek, kendi suçlarını örtmeye ve 
yapılan zulmü inkâr etmeye çalışıyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ 
Ağı’na göre, Doğu Türkistan’daki 
Çinli yetkililerin kısa süre önce ABD 
Savunma Bakanlığı’nın “Uygur Zor-
la Çalıştırmayı Önleme” yasası hak-
kında kamuoyuna açık bir oturum 
düzenleyip, tanıkların ifadelerini 
dinlemesine karşı tepki gösterme 
maksadıyla 8 Nisan’da özel bir ba-
sın toplantısı düzenlediği öğrenildi.
Video konferans yöntemiyle gerçek-

leşen toplantıda, Doğu Türkistan’da-
ki sözde “Xinjiang Hükümeti” sözcü-
sü Xu Guixiang, Çin rejiminin Doğu 
Türkistan’daki sözde “İstihdam” po-
litikası sayesinde halkın refahını ar-
tırdığı yalanını tekrarladı.

UYGURLAR MUTLU YAŞIYORMUŞ
Uluslararası toplum tarafından köle 
işçi çalıştırmakla suçlanan Çin rejimi, 
toplantıda etkisi ve baskısı altındaki 
bir kısım sözde sivilleri zoraki ifade 
yoluyla, müreffeh ve barışçıl hayat 
sürdürdüğü iddiasını güçlendirmek 
için, güya Çinli fabrikalarda çalışan ve 
Çin Komünist Partisi (ÇKP) himayesi 
altında eriştiği “İstihdam” fırsatıyla 
yaşam standartlarını iyileştirdikleri, 
bunun için Komünist Parti ve Lideri Xi 
Jinping’e teşekkür edeceği safsatasını 
ortaya koyarak, Çin üzerindeki suçla-
maları aklamaya çalıştı.
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Ayrıca toplantıda Çin’in ısmarladığı bazı uzman ve akademisyen ol-
duğu söylenen profiller, Doğu Türkistan meselesinin aslında bölgenin 
istikrarsızlaşmasını ve Çin’in kalkınmasını durdurmayı amaçlayan bir 
ABD uydurması olduğunu, hiçbir zaman sözde “Xinjiang”ın Doğu Tür-
kistan olmadığını, Tayvan ve Tibet gibi hep Çin’in ayrılmaz bir parçası 
olduğunu savundu.

İNSANLIK ONURU OLAN KİMSE İNANMAYACAKTIR!
Gözlemciler, son zamanlarda zulmün artmasıyla eş zamanlı olarak Çin’in 
bir yandan propaganda çalışmalarını arttırdığını ve sahte deliller üre-
terek, etkisi altındaki sivilleri tanıklık yapmaya zorlayarak uluslararası 
toplumun gözünü boyamaya çalıştığını, diğer yandan da Doğu Türkis-
tan’da inkar ettiği sistematik soykırım uygulamalarının dozunu arttır-
dığını, hiçbir zaman halka yönelik baskı ve insanlık suçu işlemekten 
kaçınmadığını, bunu garazlı yaptığını söylerken, yüz binlerce masum 
Doğu Türkistanlının zulümden kaçarak hicret etmek zorunda kaldığı-
nı ve özgür dünyada Çin yalanlarını kamuoyuna ifşa ederek, mezali-
min gerçek yüzünü uluslararası topluma teşhir etmekte olduğunu, artık 
Çin’in sahte propagandalarına insanlık  onuru olan kimsenin inanmaya-
cağını kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hükümeti 
Siyasi Konseyi” aylık toplantısında, sözde “Xin-
jiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” politikasını 
yeniden canlandırma çağrısı yapıldı.
Çin’in propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
Hükümeti Siyasi Konseyinin aylık toplantısı 
8 Nisan’da düzenlendi. Toplantıda konuşan 
kukla yetkili Nurlan Ebilmejin, sözde “Xin-
jiang’ı (Çin) kültür yoluyla besleme projesi-
nin derinlemesine uygulanması ve bir bütün 
olarak, Çin ulusunun bilincinin güçlendiril-
mesi” gerektiği safsatasını yeniledi.
Toplantıda ayrıca, “Beş‘i kalpten itiraf ettir-
mek” tanımıyla Çin’in son yıllarda şiddetle 
üzerinde durduğu, Doğu Türkistan halkının 
asimilasyon ve Çinlileştirilmesine yönelik 
politikaları yeniden teyit edildi.

YALAN-YANLIŞ BİLGİLERLE ÇİN KÜLTÜRÜ 
DAYATMASI
Komünist Parti üyesi kukla yetkili Nurlan Ebil-
mejin, Doğu Türkistan’ın zengin kültürel mira-
sının ve kültürel kaynaklarının iyi değerlendiril-
mesi gerektiğini vurgulayarak, Doğu Türkistan 
halkının tarihi ve kültürel mirasını, Çin tarihi ve

geleneksel kültürü ile güya birbirine bağlantılı 
olduğu, yalan-yanlış bilgilerle tanıttı.
Son yıllarda rejim, Doğu Türkistan’ın tarihi ya-
pısını tahrip etmeye çalışırken, aynı zamanda 
Uygur kültürel anıtlarında çok sayıda değişik-
liğe yol açacak sözde turistik cazibe merkezi 
kurdu ve iç turizmi güçlü bir şekilde teşvik et-
meye çalışırken, işin arka görünüşünde ise Çin 
anakarasındaki Çinlileri Doğu Türkistan’a kalıcı 
olarak yerleşmesi için teşvikini arttırıyor.

AMAÇ UYGURLARI ÇİNLİLERİN ARASINDA 
SİNDİRMEK
Gözlemciler, Çin’in yalan dolan, kedi köpek 
yiyen iğrenç (Çin) kültürünü yer yüzüne uy-
garlık dağıtan Uygur medeniyetinin üstüne 
koyarak tanıtıp, Doğu Türkistan halkının 
maneviyatını, inandığı tüm değerlerini, örfü 
ve kültürel varlıklarını tamamen yok ederek 
Çinlileştirmeye çalıştığını, zira Doğu Tür-
kistan’daki halkın işgalci Çin’in sistematik 
asimilasyonlarından, dini inanç ve milli kül-
türüne sımsıkıya bağlılığından ötürü ayakta 
kalabildiğini, fakat son dönemdeki kültürel 
yapıların tahribatı ve Çin’in iç bölgelerine 
köle işçi olarak gönderme politikası sonu-
cunda Uygurların Çinlileşmesinin hız kazan-
dığını vurguladı.
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Çin’in Doğu Türkistan’da kurduğu 
toplama tampında alıkonulan Obul-
bek Turdahun, serbest bırakılır bıra-
kılmaz önce Doğu Türkistan’dan Kır-
gızistan’a kaçtı, sonra can güvenliği 
için ABD’ye özel erişim izni verilerek 
geçtiğimiz hafta itibariyle ailesiyle 
beraber ABD’ye yerleşti.
Wall Street Journal’ın bildirdiğine 
göre, Doğu Türkistan asıllı Kırgız Tür-
kü tanık Obulbek Turdahun, toplama 
kampından serbest bırakılmasının ar-
dından Kırgızistan sınırından kaçma-
yı başarıyor ve Kırgızistan’da eşi, 12 
yaşındaki oğluyla buluşan Turdahun, 
8 nisanda sağ salim ABD’ye geliyor.
The Guardian’a verdiği bir röportaj-
da, başvurusunun onaylanması için 
Kırgızistan’da yaklaşık üç buçuk ay 
beklediği ve nihayet Amerika Birleşik 
Devletleri’ne özel erişim izni verildiği, 
artık daha sakin olduğunu söylüyor.

Obulbek Turdahun’un Şubat 2018’de 
hiçbir suçu bulunmazken keyfi tutuk-
landığı, Çin makamları, Turdahun’un 
tutuklanma gerekçesinin Kırgızis-
tan’da kalış vizesinin süresi dolmuş 
olduğunu iddia ettiği, ayrıca sorgula-
ma sırasında kendisinin dini inancı ve 
neden Kırgız vatandaşıyla evlendiği-
nin defalarca sorulduğunu ifade edi-
yor.

KİMYASAL İĞNELER YAPILIYOR
Turdahun’un bildirdiğine göre, tu-
tuklama sırasında doktorların ona bi-
linmeyen ineler yaptığını, kendisiyle 
birlikte gözaltına alınan 23 kişiye de 
aynı iğneden yapıldığını ve bu iğne-
lerin grip aşısı olduğu söylendiği, an-
cak kamptakiler iğne yapıldıktan kısa 
süre sonra kulak ve uzuvlarında şid-
detli ağırılar hissetmeye başladığını 
dile getirdi.
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Bilgilere göre, Obulbek Turdahun, toplama kampında 10 ayı aşkın bir 
süre tutuluyor ve sonra Aralık 2018’de serbest bırakılıyor. Tahliyesinin 
ardından bir yıl ev hapsinde tutuluyor. Özgür dünyaya kaçmak için bir 
hayli zorluk yaşayan Turdahun, nihayetinde yeniden tutuklanma riskini 
göz önünde bulundurarak ailesiyle birlikte 2019 yılında Kırgızistan’a 
kaçıyor. Ancak Kırgızistan’da bulunduğu süre boyunca Çin istihbarat 
elemanları tarafınca Doğu Türkistan’a geri dönmesi konusunda tehdit 
edilirken, banka hesapları donduruluyor. İki yıl sonra ise Çin’in ısmar-
ladığı Kırgız makamları Turdahun’un vizesini uzatmayı reddediyor. Kır-
gız vatandaşı olan ailesi, özellikle de kendisinin Çin’e sınır dışı edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Turdahun, can güvenliği 
için üçüncü bir ülkeye gitme ihtiyacı doğduğunu ve böylece ABD’ye 
geldiğini anlattı.

CANLI TANIKLAR NEDEN BATI VE AVRUPA’YA SIĞINIYOR?
Bir toplama kampı tanığının özgür dünyaya ulaşması, Çin’in Doğu Tür-
kistan’daki sistematik soykırım suçunu uluslararası topluma teşhir et-
mede önemli olduğuna inanılıyor. Şu ana kadar kendini aşikara eden 9 
canlı tanık bulunuyor ve hiç biride Türk veya İslam ülkelerinde güvenli 
bir şekilde Müslümanca yaşama şansı yakalayamadığı için, Batı ve Av-
rupa ülkelerine sığınmak zorunda kaldığı biliniyor.
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Dünya genelinde artan metal fi-
yatlarındaki yaşanan hızlı yük-
seliş, dolandırıcılığın da önünü 
açtı. Çinli bir firma, piyasa fiya-
tının altında metal satma vaa-
diyle 3 Türk şirketini dolandırdı. 
10’dan fazla Türk şirketi de Çin-
li şirket için araştırma talebinde 
bulundu.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 
Çinli bir firma, piyasanın altında fi-
yat vaadiyle Türk firmalarını dolan-
dırdı. Dolandırıcılık ise Türkiye’nin 
Çin Büyükelçiliği’nin uyarısıyla Türk 
şirketlerine duyuruldu. Türkiye’nin 
Pekin’deki Ticaret Müşavirliği’nin 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) 
yolladığı uyarı yazısında pandemi ile 
birlikte artan metal fiyatları nedeniy-
le bazı Türk şirketlerinin dolandırıla-
rak zarara uğradığı belirtildi. Yazıda 

özellikle pandemi sonrası dönemde 
küresel hammadde/ara mamul fiyat-
larının çok fazla arttığı, Çin’in çinko, 
bakır, alüminyum, demir gibi ham-
madde/ara mamullerin dünyada en 
büyük tüketicisi olduğu belirtildi.

AVANS VE PEŞİN ÖDEME ALDI
Açıklamada Çin’deki piyasa ve ihra-
cat fiyatlarının da dünya fiyatlarına 
paralel seyrettiği, bununla birlikte, 
son dönemde birçok Türk firması-
nın da söz konusu hammadde/ara 
mamulleri piyasa ortalamasının ol-
dukça altında bir fiyat taahhüdü ile 
Çinli firmalara yapılan peşin ödeme 
veya büyük ölçekli avans ödemesi 
yaptığı vurgulandı. Türk firmala-
rının ödeme yapmalarına rağmen 
ürün alamadığı ve dolandırıldığı or-
taya çıktı.
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TİM’den yapılan açıklamada “Firmalarımızın birçok defa 
Pekin Müşavirliği’nce ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla uya-
rılmış olmasına rağmen dolandırıcılık vakalarının devam 
ettiği gözlemlendi” denildi. İhracatçı birliklerine gönderi-
len yazıda dolandırıcılığı yapan firmanın “Inner Mongolia 
Junsai Chemicals Co. Ltd.” isimli bir Çinli firma olduğu be-
lirtildi.

10’DAN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ TALEPTE BULUNDU
Bilgilere göre, dolandırılan miktar ise milyonlarca dolarla 
ifade ediliyorken Çinli Inner Mongolia Junsai Chemicals’ın 
dolandırdığı Türk şirketi sayısı ise şimdilik 3.
Pekin Müşavirliği, dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Çin’in 
ilgili Ticaret Odası’na da olayı bildirmiş durumda. 10’dan 
fazla Türk şirketi de Pekin Ticaret Müşavirliği’ne e-posta 
göndererek Çinli hakkında da araştırma talebinde bulun-
muş durumda. Her ne kadar resmi olarak açıklamasa da 
Çinli firma tarafından dolandırılan Türk şirketlerin sayısı 
önümüzdeki günlerde 10’u aşacak gibi görünüyor.
Öte yandan şirketin resmî sitesinde de firma hakkında ya-
pılan tanıtım yazısında düşük fiyatlı ürün tedarik ettiği 
vurgulanarak, firmaları dolandırmaya çalıştığı bariz bir 
şekilde görülebiliyor.


