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Çin rejim hükümeti, uzun yıllardır 
Doğu Türkistanlıları sözde “Yoksulluk-
tan Kurtarma” bahanesiyle farklı böl-
gelere veya Çin vilayetlerine zorunlu 
çalıştırmak üzere sürgüne gönderiyor.
Elde edilen bilgilere göre, Çinli yetkililer 
bazı şehir ve bölgeleri ziyaret ederek, 
bölgeye inşa edilen sanayi şehircikler-
deki yeniden yerleştirme çalışmaları ve 
buna bağlı olarak sözde “Eve Yakın İşe 
Yerleştirme” hizmetlerini hızlandırma 
gereğini bir kez daha vurguladı.
Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 
Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua, 
4-7 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Doğu Türkistan’daki birçok il ve şeh-
ri ziyaret ederek, sözde “Yoksulluktan 
Kurtarma” politikasını genişletme ve 
hızlandırma talimatı verdiği bildirildi.

ADINI “YOKSULLUKLA MÜCADELE” 
DEYİP KÖLELEŞTİRİYOR
Habere göre, Komünist yetkili Hu 
Chunhua, Doğu Türkistan’ın İli Eyaleti-

ne bağlı Moğolkure İlçesi, Tikes İlçesi, 
Gulca İlçesi, Çapçal İlçesi, Bortala Şehri 
ve Şihenze Şehri’ni ziyaret etti. Ziyare-
te, sözde “Xinjiang Hükümeti Parti Ko-
mitesi” Sekreteri Ma Xingrui ve kukla 
yetkililerden Erkin Tuniyaz eşlik etti.
Ziyaret sırasında Hu Chunhua, sözde 
“Yoksullukla Mücadele” yalanıyla uy-
gulanan halkı zorla yurt mekanlarından 
çıkarma ve yeni inşa edilen sanayi böl-
gelerine taşıma, bölgede kurulan fab-
rikalara işçi transferlerinin hızlandırıl-
ması ve genişletilmesini güçlendirerek, 
merkezi hükümetin buyruklarını icra 
etmede kararlılık vurgusu yaptı ve Çin 
ulusunun ortak bilinçle daha iyi gelecek 
için hep birlikte çalışması gerektiği saf-
satasını öne sürdü.
Bilgilere göre, Hu Chunhua ayrıca Doğu 
Türkistan’daki bazı sınır noktaların-
dan Alatau Limanı Uluslararası Gümrük 
Serbest Ticaret Bölgesi ve Korgas Ulus-
lararası Sınır İş Birliği Merkezi’ndeki 
çalışmaları gözden geçirdi.
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TikTok’ta viral olan ve pek çok insanın 
büyük bir endişe içinde paylaştığı Çin 
menşeili kıyafet markası Shein’in kıya-
fet etiketlerinde yer alan “Bana Yardım 
Et” yazısını inceleyen Onedio ekibi, Çin 
menşeili bir tekstil firması olan Shein’in 
ürettiği kıyafet etiketlerinin üstünde 
yazan “Bana Yardım Edin” yazısının 
Doğu Türkistan’da köle işçi olarak ça-
lıştırılan Uygur Türkleriyle bağlantısını 
gözler önüne serdi.
Onedio sitesinin Snopes’e dayandırdığı 
bilgilere göre, çeşitli marka kıyafet ürün-
lerinde bulunan etiketlerde kıyafetin na-
sıl yıkanacağına dair talimatlar yer alı-
yor. Ancak iddialara göre bu talimatların 
arasında ilginç bir cümle var: “Need Your 
Help” yani, “Yardımına İhtiyacım Var”.
Her ne kadar görsellerde etiketin hangi 
markaya ait olduğu net bir şekilde gö-
zükmese de iddiaların odağındaki mar-
ka olan Shein konuya dair resmi hesa-
bından bir açıklamada bulundu.

ÇİN’İN HER ZAMANKİ YALANLARI
“Shein tedarik zinciri olarak bu konuyu 
ciddiye alıyoruz. İş ahlakı tüzüğümü-
zün, çocuk işçi ve zorla çalıştırılmaya 
karşı yönetmelikleri var. Böyle bir du-
ruma müsamaha göstermeyiz.” Şeklin-
de standart açıklama yaptı.
Oysa geçmişte de Shein’e ait olduğu iddia 
edilen bazı görüntüler ortaya çıkmış ve 
görüntülerdeki etiket ise yine ünlü bir Çin 
markası olan Romwe’ye ait olduğu anlaşıl-
mıştı. Ancak Romwe 2018 yılında Facebo-
ok hesabından, bunun bir yanlış anlaşılma 
olduğunu çünkü ürettikleri ayracın adının 
“Help Me Ayraçları” olduğunu açıklamıştı. 
Ayrıca bu olaydan sonra bu ürünün adının 
da değiştirileceğini duyurmuştu.
Ancak söz konusu olayda paylaşılan 
etiketlerin doğruluğu veya eski haber-
lerden alınan ekran görüntüleri ya da 
konuyla aslında bağlantısı bile olmayan 
fotoğraflar olabileceğini hatırlatmakla 
birlikte, olaya şu pencereden bakmanı-
zı istirham ediyoruz.
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ÇİN’İN ZORLA ÇALIŞTIRMA UYGULAMASI
Yüzbinlerce Uygur Türkü’nün bölgedeki fabrikalarda zorla çalıştı-
rıldığı ayyuka çıkmış, Doğu Türkistan’daki bazı işletmeler, “Zorla 
Çalıştırma” yoluyla üretim yapıldığına dair suçlamaların hedefi ol-
muştu.
ABD Kongresi, Aralık 2021’de Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur 
Türkleri ile diğer etnik ve dini gurupların zorla çalıştırılması yoluyla 
ürettiği malların ABD’ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasayı 
kabul etmişti. Washington yönetimi, iddialara konu olan işletmelere 
ve onlarla çalışan şirketlere yaptırım kararları almıştı.
Pekin yönetiminin sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını “Çin Kar-
şıtı Güçler Tarafından Uydurulmuş Yalanlar” olarak nitelemiş; ülke-
deki insan hakları durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya 
çalışıldığını savunmuştu.
Avustralya Stratejik Araştırma Enstitüsü (ASPİ) raporuna göre, 
100’den fazla ülke ve 83 ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur 
Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor.
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Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’a Çin akınını çekmek ve Doğu Tür-
kistan’ı tamamen Çinlileştirmek gibi şeytani kötü planını gerçek-
leştirmek için yüklü miktarlarda yatırım yapıyor. Doğu Türkistan 
genelinde çok sayıda turistik bölge inşa ederek, Çinli yerleşimci-
lerin ilgisini çekmek istiyor. Bu minvalde Hotan-Çakılık Demiryolu 
hattını trafiğe açan Çin, demiryolu ile dünyanın en büyük ikinci 
mobil çölü olan Taklamakan Çölü’nü tamamen kuşatmış durumda.
Bilgilere göre, tipik çöl demiryolu Hotan-Çakılık Demiryolunun 
yüzde 65’i kum alanında yer alıyor. Yeni açılan demiryolu batıda 
Doğu Türkistan’ın Hotan bölgesine ve doğuda Bayingulun Moğol 
bölgesinin Çakılık ilçesine ulaşıyor. Toplam uzunluğu 825 kilometre 
ve tasarım hızı saatte 120 kilometre olduğu aktarıldı.

HER ŞEY ÇİNLİLERİN PRESTİJİ İÇİN
Hotan-Çakılık Demiryolu, mevcut Golmud–Korla Demiryolu, Kaş-
gar-Hotan Demiryolu ve diğer bağlantı noktalarıyla birlikte Takla-
makan Çölü’nü kuşatıyor. Demiryolunun dünyanın ilk çöl çevrele-
yen 2 bin 712 kilometre uzunluğa sahip ray hattı olduğu belirtildi.
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Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana Doğu 
Türkistan halkını etkin bir şekilde kontrol altına almak için 
kilit bölgelerde Bingtuan (Xinjiang İnşaat Ve Üretim Kolordu-
su) yapılanması yerleştirerek özel alanlar oluşturarak, silahlı 
kuvvetler konuşlandırdıklarını ve tarıma elverişli bölgelerin 
çoğunaysa Çinlileri yerleştirdiğini, bahse konu Hoten-Çakılık 
hattı boyunca halk arasında “Haşar” adı verilen zoraki ça-
lıştırmayla insanları yaklaşık 50 milyon metrekarelik alana 
ızgara şeklinde çimler ekmeye ve yaklaşık 13 milyon çalı ve 
ağaç dikmeye zorladığı, bunun yanında ray boyunca rüzgar 
ve kum kontrolü projesinde eş zamanlı olarak yürütüldüğü, 
asıl amacın ise Çinliler için yaşanabilir alan yaratmak ve se-
yahatini kolaylaştırmak olduğunu, nitekim Taklamakan Çö-
lü’nü tamamen kuşatan Hoten-Çakılık Demiryolunun Çinlile-
rin bölgeye yerleştirilmesi açısından Çin için hayati öneme 
sahip proje olduğunu kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hü-
kümeti Kalkınma ve Reform Komisyonu”, 
bölgedeki çeşitli enerji kaynaklarını sö-
mürme planlarını içeren bir bildiri yayım-
ladı.
Bildiride, çeşitli il ve belediyelerde enerji 
projelerine yapılan yatırımları artırmak için 
kömür madenlerinin yüksek kaliteli üretim 
kapasitelerini önemli ölçüde artırmaları, 
onaylanmış kömür madenlerinin yapımı-
nı hızlandırmaları ve Çin’in “14. Beş Yıllık 
Plan” döneminde önceden belirlenmiş ça-
lışmalarını güçlendirmeleri gerektiği, yıllık 
plana uygun olarak Çin’in kömür arzını sağ-
lamak için rezerv kömür madenciliği pro-
jesinin gözden geçirilmesi ve onaylanması 
için destek sağlanacağı belirtiliyor. Ayrı-
ca yeni enerjinin büyütülmesi gerektiği ve 
Çinli yetkililerin görevinin yeni enerji üreti-
cilerinin sayısını artırmak olduğu aktarıldı.

Çin’in planlarına göre, yeni bir elektrik ener-
jisi sisteminin inşası, Urumçi’nin kuzeyinde-
ki enerji iletim ve dönüşüm projelerini içe-
riyor. Bu bağlamda, Fenghuang-Yazhong II, 
Yazhong-Davançing II ve Hotan bazlı kömür 
santralinin uygulanması ve hızlandırılması 
için teşvikler bulunuyor.
Elektriğin yanı sıra gaz rezervlerinin de ve-
rimliliğini artırma, üç büyük petrol ve gaz 
havzası olan Junggar Havzası, Tarım Hav-
zası ve Turfan-Kumul’un araştırılması, ge-
liştirilmesi, Çin’e giden petrol ve gaz boru 
hatlarının inşasının güçlendirilmesine vurgu 
yapılıyor.
Bilgilere göre, Çin Enerji Şirketi geçen yı-
lın başlarında Doğu Türkistan’da altı kömür 
madeni termik santralin inşasına yatırım 
yapmak için 8 Milyar Yunan bütçe ayırdığı 
ve yıllık bazda 15,3 milyon ton üretim hacmi 
beklendiği ileri sürülüyor.


