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Wenzhou tren kazas?
Çin’in bat?s?ndaki k?y? ?ehri Wenzhou yak?nlar?ndaki Yongtaiwen tren hatt?nda 23
Temmuz 2011’de iki h?zl? trenin çarp??mas? sonras? 40 ki?i öldü 191 ki?i de yaraland?.
Kazadan bir hafta sonra konu ile ilgili haberler gazete ve televizyonlardan ç?kart?ld?. Amy
Qin bu durumu inceliyor.

23 Temmuz 2011’de Çin’in bat?s?ndaki Wenzhou k?y? ?ehri yak?nlar?ndaki Yongtaiwen tren
hatt?nda iki h?zl? tren seyir halindeydi. Viyadükteki 4 arac?n bozulmas? sonucu iki tren raydan
ç?kt?. Kaza sonras? 40 ki?i öldü 191 ki?i de yaraland?. Kaza ile ilgili ilk haberler Çin’de oldukça
popüler olan sosyal medya sitesi Weibo’da duyuruldu. Daha sonra Çin’in resmi haber ajans?
?inhua bu haberlerden 40 dakika sonra kaza haberini geçti.
Kaza, ülkenin teknolojik ve endüstriyel geli?mesine paralel olarak dünyan?n en uzun h?zl? tren
a??n? in?a etmeye çal??an Çin’in planlar?na yönelik büyük bir darbeydi. Bundan ötürü, Çin
yönetiminin direktifiyle bas?n organlar? olayla ilgili olumlu haber vermeye ve ula?t?rma bakanl???
ile Çin yönetime yönelik sorular? göz ard? etmeye ba?lad?. Çin hükümetinin arama kurtarma
çal??malar?ndaki ba?ar?s?zl??? sonras? Çin yönetiminin taleplerine kar??n Çinli blogger ve sosyal
medya sayfalar?n?n da artan bask?s?yla resmi ajans ve gazeteler olmak üzere Çinli bas?n
organlar? yönetiminin kazay? idare etmekteki ba?ar?s?zl??? ile ilgili haberler geçmeye ba?lad?lar.
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Hatta ulusal bas?n organ? Global Times, “Bugünlerde tüm resmi etkinlikler ciddi sorunlar?
beraberinde getiriyor: Kazaya yetkililer belirsiz ve a??r bir ?ekilde yan?t verdi. Bu tarz tav?rlar,
hükümetinin imaj?na kazadan daha fazla zarar veriyor” diye yazd?. Kaza ile ilgili haberler hafta
boyunca giderek artt?. Özellikle Ba?bakan V?n Ciabao 29 Temmuz’da kaza yerini ziyaret etmesi
sonras? bu konudaki haberler gündeme oturdu. Hatta China’s Southern Weekend dergisinin eski
yaz? i?leri editörü Kian Geng, 29 Temmuz’u anakara Çin medyas? için emsalsiz bir serbestlik
günü ilan etti.
Fakat bir gün sonra 30 Temmuz’da kaza ile ilgili haberler televizyon ve gazetelerden kayboldu. 23
Temmuz kazas? ile ilgili internetteki aramalar sansürlendi. ?leti?imle ilgili yetkililerin otoriter bir
talimat?yla kaza ile ilgili Çin medyas?ndaki haberlere son verildi.
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