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ÇİNLİ YETKİLİ YİNE YALAN SÖYLEDİ
Çin Komünist Parti (ÇKP) yetkililer, Doğu 
Türkistan halkının zorla çalıştırıldığını in-
kar etti.

                Çin Halk Ağı’nın 11 Ka-
sım tarihli haberine göre, Doğu 
Türkistan’daki Çinli yetkilile-
rin Urumçi’de basın toplantı-
sı düzenleyerek Doğu Türkis-
tan halkını, hapishane ve ceza 
kamplardaki tutukluları zorla 
çalıştırdığını inkar ederek ya-
lanlamaya çalıştı.

Haberde toplantıda konuşan kukla yetki-
li, sözde Xinjiang Üniversitesi Hukuk Bö-
lümü Müdür Yardımcısı Erkin Samsakın, 
Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı bas-
kısını, katliamını ve zorla çalıştırmasını in-
kar etmenin yanı sıra uluslararası çapta 
ortaya çıkan, belgelerin raporların hepsi-
ni yalanlayarak, “Uygurların zorla çalıştı-
rıldığını söylemenin hiçbir dayanağı yok. 
Xinjiang’da işçiler gönüllü olarak çalışıyor, 

kendi mesleklerini seçiyor ve halkın gele-
nekleri, dini inançları ve maaşları yasalarla 
korunuyor” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Çin medyasında çıkan haberde yine Çin’in 
, Doğu Türkistan’da gerçekleştirdiği zorla 
çalıştırma, tutuklanan Uygurları köle ola-
rak Çinli şirketlere satma gibi politikalarını 
inkar etmek için Doğu Türkistan’ın Aksu, 
Tarbagatai ve Korla şehrinde yaşayan et-
kisi ve baskısı altındaki 6 sivili önceden 
hazırlanmış yalan ifade vermeye zorladığı 
öğrenildi.
Gözlemciler uluslararası toplum Doğu 
Türkistan’daki gerçek durumun farkında 
olduğu, Çinli işgalci hükümetin Doğu Tür-
kistan’daki baskılarını “Soykırım Suçu” 
olarak nitelendirdiği bir zamanda, suç-
larını örtmek için sahte propagandaları-
nı yoğunlaştırdıklarını, bu nedenle yurt 
dışındaki Doğu Türkistan halkının daha 
çok Çin’in Doğu Türkistan’daki suçları-
na tanıklık etme ve Çin mezalimine karşı 
lobi faaliyetlerini yoğunlaştırmasının çok 
önemli olduğunu vurguladı.
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AKSU-ARAL HATTI TAMAMLANDI
Doğu Türkistan’daki bir inşaat sahasında son rayın da döşenmesiyle Aksu-Aral Demir-
yolu Hattı tamamlandı.
Doğu Türkistan’daki BingTuan namı değer Xinjiang Üretim ve İnşaat Kol Ordusu’nun Bi-
rinci Bölüğü’nün sorumluluğu altındaki Aksu-Aral Demiryolu, Doğu Türkistan’ın güney 
bölgesindeki Satema İstasyonu’nun batı tarafının güney ucundan çıkıp Avat kasabasını 
geçerek Aral kentine kadar uzanıyor.
Toplam uzunluğu 114,6 kilometre olan demiryolu hattında hız limiti saatte 120 kilometre 
olarak tasarlandı. Hat boyunca Satema, Avat, Tamen ve Aral olmak üzere 4 istasyon 
bulunuyor.
29 Nisan 2020 tarihinde yapımına başlanan Aksu-Aral Demiryolu Hattı’na 26 Eylül’de 
ray döşenme töreniyle başlandı. Hattın 2022’de hizmete açılması planlanıyor.

                          Avat şehri Doğu Türkistan’ın yüksek kaliteli pamuk üretim 
üssü olarak bilinir. Böylelikle Aksu-Aral Demiryolu Hattı yerel tarım 
ürünlerinin taşınmasında ana demiryolu kanalı olarak kullanılacak, böl-
gesel ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynayacak ve Çin’in Türkiye 
başta Avrupa’ya ihracatını hızlandırmasında hayati önem taşıyor.
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“SOYKIRIMI BOŞ VER!
BİZ TİCARETİMİZE BAKALIM”

Çinli yetkililerin Doğu Türkistan’daki zor-
la çalıştırma politikası uluslararası kamu-
oyunda ön planda olduğu bir dönemde, 
Doğu Türkistan’daki kukla yetkililer, sahte 
propagandalarını artırarak Doğu Türkis-
tan halkının zorla çalıştırdığını inkar etme-
ye çalışıyor.
Çin haber kaynaklarının 14 Kasım 
bildirdiğine göre, Doğu Türkis-
tan’daki kukla yetkililerin Urumçi’de 
sözde “İstihdam ve Yerleştirme” ko-
nusunda özel bir basın toplantısı dü-
zenleyerek, Doğu Türkistan halkı ve 
toplama kamplarındaki tutsakların 
zorla çalıştırılması ile ilgili konuları 
inkar ederek yalanlama çalıştı.
Haberde basın toplantısına moderatörlük 
eden Hujichun’un “ABD’de ve bazı Batılı 
ülkelerde çıkan haberlerin hepsi uydur-
madır hiçbir dayanağı yok” diyerek iddi-
aları yalanladığı belirtiliyor.
Çinli yetkililerin, uluslararası toplumu 
sahte propagandaları ile kandırmak için 

baskısı ve etkisi altında Doğu Türkistan’ın 
çeşitli bölgelerinden yedi sivil halkı top-
lantıda kendi durumunu anlatmaya ve ya-
lan ifade vermeye zorladı.
Konuşanlar arasında Kuqa şehri Chimen 
kasabası Zafer köyü 5. grubundan Jamile 
Mahmut’un, “Çinli yetkililerin yardımı ile 
iş sahibi oldum, işim olduktan sonra aile 
durumum çok daha iyileşti. Xinjiang’da 
tutsakların köle olarak çalıştırılması gibi 
durum söz konusu değil. Biz mutluyuz!” 
ifadelerini dile getirdiği aktarıldı.
Gözlemciler, uluslararası toplumun Doğu 
Türkistan’da zorla çalıştırmanın devam 
ettiğini öğrendikten sonra Çin’in Uygur-
ları zorla çalıştırmasına karışan şirket ve 
kurumları cezalandırdığını, birçok Çinli 
şirketin ambargolarla iflas ettiğini, ancak 
Çin’in içten özel sektöre fon sağlarken dış 
ülkelere sahte propagandasını artırarak bu 
durumu örtbas etmeyi, bir yandan zulmü 
devam ederek diğer yandan “Gel Ticareti-
mize Devam Edelim” modunda olduğunu 
ileri sürüyor.
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BU BİR SOYGUNDUR!
MADALYA TAKMADIĞI KALMIŞ

Pekin hükümeti yakın tarihte “Karanlık 
Güçlerle Mücadele Merkezi” Liderlik Ofi-
si 31. Teftiş Komisyonu adında bir heyeti 
Doğu Türkistan’a göndererek, sözde mer-
kezi hükümetin buyruklarının ne kadarı 
uygulandığı ve nasıl sonuç alındığını de-
netlediği öğrenildi.
Çin yayın organı Xinjiang Gazetesi’nin 
haberinde, “Xinjiang’da Karanlık Güçler-
le Mücadele” çalışmasının uygulanmasını 
denetlemek ve gözden geçirme hizmetle-
rinde bulunmak için gelen heyeti kucaklı-
yoruz.” Şiarı manşet olarak üst köşede yer 
alıyor.
Bilgilere göre, Doğu Türkistan’da bir-
kaç gün kalan ekibin soruşturma kap-
samında sözde “Karanlık Güçler” de-
diği masum iş adamlarının ve onların 
mallarının nasıl kullanıldığını araştır-
dığı ileri sürülüyor.
Haberde ayrıca, Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang Hükümeti Yüksek Mah-

kemesi’nin denetim ekibi ile birlikte 
“Karanlık Güçlerle Mücadelede” bas-
kıyı daha da güçlendirerek mal mülk-
lerinin el konulması işlerinde kararlılık 
ve süreklilik esasında gerçekleşmesini 
sağlamak için daha fazla çaba göste-
rilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Haberin sonunda yine Ulaştırma Bakan-
lığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Tapu ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlı-
ğı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve diğer ku-
rumlar “Karanlık Güçlerle Mücadele” ekibi 
ile çalışmalarında verdiği destek için öv-
güyle bahsedildi. Ayrıca Sanci ve Hotan 
vilayetlerinin bu alandaki çalışmaların in-
celiklerine kadar denetlendiği belirtildi.
Çinli yetkililerin açıklamalarına bakıldı-
ğında, “Karanlık Güçlerle Mücadele” ve 
mülklere el koyma politikası daha geniş 
bir ölçekte büyüyerek devam edecek.
Gözlemciler Çin’in “Karanlık Güçlerle Mü-
cadele” adı altındaki propagandasının 
gerçekte Uygur zenginlerini çeşitli suçlar-
la tutuklayıp onların mal varlığına el koya-
rak onları soymayı amaçlayan bir politika 
olduğunu, Sanci ve Hoten gibi Müslüman 
Türklerin çoğunluk yaşadığı bölgelerde 
baskıcı politikaların daha sıkı uygulandı-
ğını bunun, denetimin sıkı olmasından an-
laşıldığını kaydetti.
Geçtiğimiz günlerde Çin’in Uygur zengin-
lerinin mal varlıklarını Çin kaynaklı inter-
net sitelerinde açık arttırmayla satışa çı-
kardığını, Türkiye’de yaşayan esnaf Ömer 
Hamdullah Ankara’da yatırımı olduğu için 
tutuklanan ağabeyine ait evlerin Çin’de 
açık arttırmayla satıldığını paylaştı.
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ZORUNLU İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
YOĞUNLAŞACAK

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
Hükümeti Parti Komitesi Sekreteri 
Chen Chuanguo’nun, 13 Kasım’da 
yapılan bir toplantıda “Kardeş Aile 
Propagandası”, “Beşi Tanıma” ve 
“İslam’ın Çinlileştirilmesi” propa-
gandalarının güçlendirilmesi çağrı-
sında bulunduğu bildirildi.
Chen Quanguo’nun, bu konuşmaları ulus-
lararası toplumun onun yaptıklarının 
“Sistematik Soykırımın Bir Parçası” ola-
rak yaptırımlarla kınadığı bir dönemde 
Hotan’da gerçekleştirilen “14. Hizmetleri 
Gözden Geçirme” ziyareti sırasında yaptı-
ğı belirtildi.
Çin Komünist Partisi Altıncı Genel Kuru-
lunun sonunda, Xi Jinping’in başkan ola-
rak mutlak siyasi pozisyonunun daha da 
pekiştirilmesi için Doğu Türkistan Valisi 
Chen Quanguo Hotan’a ziyarete gelmesi 
dikkat çekicidir.

Çin medyasında çıkan haberlerde iki gün-
lük ziyaret sırasında Chen Quanguo’nun, 
Hotan Şehri Yüksek Meslek Okulu, İnsan 
Hakları Örgütleri tarafından zorla “Çalış-
tırma Üssü” olarak kabul edilen Hotan Be-
lediye Tekstil Konfeksiyon Sanayi Parkı, 
Karakaş Üretim Şehri Birleşme Parkı, De-
run Eğitim Parkı, Hotan ilçesine bağlı Han 
Erik Çarşısı ve diğer yerleri dolaştıktan 
sonra işletmelerin daha çok genişlemesi 
için vurgu yaptığı bildirildi.
Haberde ayrıca Chen Quanguo’nun tef-
tiş sırasında “Etnik birlik, kardeşlik ve 
dostluk faaliyetlerini derinleştirmemiz, 
beşin tanınmasını güçlendirmemiz, Çin 
ulusunun ortak duygusunu oluşturma-
mız, Xinjiang’da İslam’ın Çinlileştirilme-
sine bağlı kalmaya devam etmemiz ve 
dini komünizme uyarlamada aktif ola-
rak çalışmamız gerekiyor.” İfadelerine 
yer verdiği belirtildi.
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CEZA KAMPI GÖRÜNTÜLERİ
ORTAYA ÇIKTI

Çin’in Doğu Türkistan’da toplama kamp-
ları kurduğu ve çeşitli suçlamalar altında 
Doğu Türkistan halkını ceza kamplarına 
kapattığı ve bu suçların uluslararası top-
lum tarafından “Soykırım” olarak adlan-
dırılmaya başlandığı bir dönemde Çin, bu 
suçlamalara yönelik propaganda çalış-
malarını yoğunlaştırarak, ceza kamplarını 
sözde “Eğitim Merkezleri” diyerek ulus-
lararası toplumu kandırmaya çalışıyordu. 
Ancak Guan Guan adında genç bir Çinli 
adam Doğu Türkistan’daki bazı toplama 
kamplarını gizlice videoya çekerek Çin’in 
gerçeklerini ortaya çıkardı.

Genç Çinli kendi hayatını riske ata-
rak çekip yayınladığı video görün-
tüsünde Amerikan Medya’sından 
ve Çin’in Baidu haritasından aldığı 
ceza kamp adreslerine göre sekiz 
şehir, 18 pazardaki gizli kampları 
gösteriyor. Guan ziyareti sırasın-
da Çin’in inkâr ettiği kamplarını 
keşfederek, ABD ve uluslararası 
medyada toplama kamplarıyla il-
gili çıkan raporların doğru olduğu 
kanıtlandı.

Uzmanlar, videonun daha önceki yaban-
cı basında çıkan haberlerde kullanılan 
kampların uydu görüntülerinin gerçekli-
ğini doğrulamaya yardımcı olacağını ileri 
sürüyor.
Guan Guan 6 Ekim’de internette yayın-
ladığı “Xinjiang’daki Ceza Kamplarını 
Bulmak" başlıklı videosunun başında ilk 
olarak yabancı gazetecilerin Doğu Türkis-
tan’a gelip özgürce araştırma yapamaya-
cağını, ancak kendisinin bir Çinli olarak 
Doğu Türkistan’a özgürce girebileceğini 
ve araştırma yapabileceğini, bu neden-
le uluslararası raporlarda bahsi geçen 
kampların gerçekten var olup olmadığını 
kanıtlamak istediğini belirtiyor.
Gözlemciler görüntülerin daha önce med-
yada yayınlanan raporlar ve uydu gö-
rüntüleri ile karşılaştırarak, Çin’in propa-
gandasının bir aldatmaca olduğunu, ceza 
kamplarının büyüklüğünün ve sayısının 
uluslararası raporlarda belirttiğinden bü-
yük ve daha çok olduğunu doğruladığını 
ifade ediyor.
Görüntüleri izleyen herkes Guan Guan’in 
güvenliğinden endişe duymaya başladı. 
Ancak yakın zaman önce Twitter’da içerik 
paylaşımlarının aktif olması insanları ra-
hatlattı.
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UYGURLARA TERÖR ŞAPKASI
GİYDİRECEKLER

Çin’in Uygurları terörist olarak gösterip 
ceza kamplarına kapattığı ve zorla çalıştır-
dığı gibi rezil planları uluslararası toplum-
da ortaya çıkarak güçlü tepkilere neden 
olduğu bir dönemde, Doğu Türkistan’daki 
kukla yetkililer sahte propagandaları art-
tırıp, Doğu Türkistan’da yürüttüğü zulüm 
ve baskıları haklı çıkarmaya çalışıyor.

Çin Halk Ağı’na göre, 17 Kasım’da 
Doğu Türkistan’daki Çinli yetkili-
lerin Pekin’de sözde “Xinjiang ile 
İlgili Konular” başlıklı basın top-
lantısı düzenlediği ve toplantıda, 
sözde “Terörle Mücadele ve Aşı-
rıcılık” adı altında terörist ve aşı-
rılık yanlısı olmakla suçlanan çok 
sayıda insanı doğrudan video kon-
feransta yalan ifade vermeye zor-
ladığı bildirildi.

Çinli yetkililerin ayrıca uluslararası toplu-
mu aldatmak için Yarkent Elişku Katliamı-
nın Çin’in sözde “28 Temmuz Olayı” kur-
banı olduğu iddia edilen Zhang Lihua’yı, 
yedi yıl önceki olayla ilgili yalan ifade ver-
dirdiği belirtildi.
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Böl-
ge Parti Komitesi Propaganda Dairesi” 

Başkan Yardımcısı Xu Guixiang, ulusla-
rarası toplumu aldatmak için Doğu Tür-
kistan’daki mevcut soykırım uygulama-
larıyla tamamen uyuşmayan gerçek dışı 
yalanlarla “Uluslararası terörizm ilkesine 
bağlıyız. Hukukun üstünlüğü yaklaşımın-
da ısrar ettik. Aşırıcılığın ortadan kaldırıl-
masında ısrar ettik. Terörizm ve aşırıcılıkla 
mücadele asla belirli bir ulusa yönelik de-
ğildir.” İfadelerine yer verdi.
Yarkent Elişku Katliamında birçok Uygur 
katledildi. Elişku Katliamı, bölgedeki Çinli 
polislerin çarşaflı kadınları arama ve ra-
mazan ayında teravih namazından çıkan 
suçsuz kadınları tutuklama hareketinden 
dolayı Yarkent’in Elişku ve Hangdi köyle-
rinde meydana gelmiştir.
2014 yılının sonlarında katliam sırasında 
bazı görgü tanıklarının elde ettiği bilgile-
re göre, o sırada 1000’den fazla Uygur’un 
öldürüldüğü biliniyor. Bazı uluslararası 
medya kuruluşları geçmişte can kayıpla-
rının tam sayısını belirlemeye çalışsa da 
bölgedeki kısıtlamalar nedeniyle gerçek-
leştirilememiştir. Olayda 4 köyde yaşanan 
katliam sonucunda mahalleli korkudan 15 
gün boyunca evlerinden çıkmamıştır.
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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

7 Ülke Çin’in Doğu Türkistan’daki suçlarını “Soykırım” olarak ni-
telendirdi. Daha fazla ülke bu serüvene katılarak insani görevini 
yerine getirmesi lazım.


