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Çin rejimi, Doğu Türkistan’dan yağ-
malanan doğal kaynakların ve ürün-
lerin ulaşımını kolaylaştırmak için 
taşıma yöntemlerini genişletmeye 
devam ediyor ve yakın zamanda 
Lopnur-Çarkılık, Çarkılık-Niye Oto-
yolunu hizmete açtığı bildirildi.
Çin yayın organı Tanrıdağ Ağı’nın 
bildirdiğine göre, 30 Aralık’ta Lop-
nur-Çarkılı-Niye Karayolunda tra-
fik başladığı ve Pekin-Urumçi (G7) 
Otoyolu ile bağlantılı olduğu, ayrıca 
hattın (G0711) karayolunun en önemli 
bileşenlerinden olduğu ifade ediliyor.
Toplam 357 km’den fazla olan hattın, Lop-
nur şehrinden başlayıp Çarkılık şehrinde 
bitiği, böylece Korla’dan yola çıkan aracın 
Lopnura kadar gelmesi, eskiden 9 saat ise 
şimdi 3 saate indiği öne sürülüyor.
Bilgilere göre buna bağlantılı olan Pe-
kin-Tibet (G6) Otoyolu, Xining- Hoten 
(G0711) Karayolunun en önemli bileşen-
lerinden olduğu, toplam uzunluğu 530 
km olan hattın, Çarkılık şehrinde başlayıp 
Niye şehrinde bitiği, bu hattın açılmasın-
dan sonra eskiden 10 saat olan güzergâh 
şu an 4 saate indiği aktarıldı.

Komünist yetkililer, karayolu projeleri-
nin “Bir Kuşak Bir Yol” ekonomik planının 
önemli bir parçası olduğunu ve proje bü-
tünüyle tamamlanıp işe başladığında tra-
fiğin Lopnur, Nie, Çerçen, Çarkılık Otoyo-
lu’na bağlanacağını söylüyor.
Uzmanlar Çin’in iç kesimlerinden başlayan 
karayolunun Doğu Türkistan’dan geçerek 
Ortadoğu ve Avrupa’ya açıldığını, “Bir Ku-
şak Bir Yol”un karadan tek çıkış kapısının 
Doğu Türkistan olduğunu, bundan dolayı 
işgal rejiminin bölge sakinlerine yönelik 
sistematik soykırım politikası izlemenin 
yanı sıra, Doğu Türkistan’dan büyük mik-
tarlarda doğal kaynaklar ve köle işçi nak-
letmek, Çinli yerleşimcileri bölgeye celp 
etmek için çeşitli ulaşım projelerine büyük 
önem verdiğini söyledi.
Ayrıca Çin’e yönelik küresel baskı ve yap-
tırımların hiçbir fayda sağlamadığı, Zira 
Doğu Türkistan’daki köle işçilik ürünleri-
nin Çin içinde ve dışında hala yaygın ih-
raç edilmekte olduğunu hatırlatarak, ilk 
11 ayda Doğu Türkistan’daki çeşitli sınır 
kapılarından Avrupa Birliği’ne yapılan it-
halat ve ihracat hacminin geçen yılın aynı 
dönemine göre %30 artışla 261,82 milyar 
Yuan’a ulaştığından örnek gösterdi.
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İşgalci Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik dini ve etnik temelli işlemiş 
olduğu stematik soykırım ve insanlık dışı suçlar ile ilgili 4 Ocak İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Akabinde Av. Gülden Sönmez, Av. Rumeysa Kabaoğlu, Av. Halil İbrahim 
Çelik, Av. Muhammed Furkan Yün, Av. Furkan Aral, Av. Eyüp Can Akçay, 
Av. Sümeyye Gökçe, Av. Fatma Tunç hanımefendi ve bey efendilerin ön-
cülüğünde Çağlayan Adliyesi önünde çok sayıda Doğu Türkistanlı mağ-
durlar ve basın mensuplarının katılımıyla basın açıklaması gerçekleşti.
Türkiye’de yaşayan soykırım mağdurları eşleri, evlatları, anne-babala-
rı, kardeşleri, hak ve hukuku ayaklar altına alan işgalci Çinli yetkililerin 
yargılama olmadan ceza verdikleri ve toplama kamplarında tutulan aile 
üyeleri dahil haksız yere zoraki kaybolan tüm Doğu Türkistanlılar adına 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunan Av. Gülden 
Sönmez hanımefendi ve beraberindeki meslektaşlarıyla beraber basın 
açıklama metnini okudu.
Akabinde Aile bireyleri ceza kampında olan toplama kampı mağdurla-
rından Medine Nazimi Hanım başta olmak üzere Uygurlar da konuşma 
yaparak aileleri hakkında tanıklık verdi ve Çin’in suçlarına son verilme-
si adaletin yerini bulması çağrısında bulundu.
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Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Par-
ti Komitesi’ne yeni atanan Ma Xingrui ve 
geçici başkan Çin yanlısı hükümet yetki-
lisi Erkin Tuniyaz, Kaşgar ilindeki okulla-
rı ziyaret ederek “Sosyalist Değerler ve 
Halkın Eğitilmesi”, “Çin Ulusal Bilinci” 
konularına vurgu yaptı.
Çin propaganda ajanslarına göre, Ma 
Xingrui 29-30 Aralık tarihlerinde Kaşgar 
Eyaleti, Kızılsu Eyaletindeki çalışmaları 
gözden geçirdiği ve Kaşgar Üniversitesi, 
Akto İlçesine inşa edilen “Meslek okulla-
rı”, Konaşeher (Eski Şehir) İlçesi ve Tok-
kuzak İlçe Merkez İlköğretim Okulu gibi 
yerel halktan insanların Komünizm ideo-
lojileriyle Çin bilinci ile eğitilmesini temel 
alan okulları ve bazı kurumları ziyaret et-
tiği öne sürülüyor.
Her millet halkının Çin ideolojisine odak-
lanması gerektiğini vurgulayan yeni işgal-
ci rejim yetkilisi Ma, tüm krizlerin ancak 
tek ulus bilinciyle hareket edilmesi halin-
de aşabileceğini, bununda Komünist Parti 
lideri Xi Jinping’in ortaya koyduğu “Sos-
yalist Düşüncelerle” mümkün olduğunu, 

bu yüzden eğitime devam edeceğini be-
lirterek, bölgedeki sistematik soykırım uy-
gulamalarını sürdüreceği sinyali verdi.
Ayrıca yeni gelen Komünist yetkili Ma 
Xingrui, ziyareti sırasında soykırım suçlu-
su Chen Quanguo döneminde uygulanan 
“Kalıcı İstikrarı Koruma” ve benzeri çeşitli 
adlarla üstü örtülen asimilasyon, baskıcı 
politikaları devam ettireceğini ve bunun 
önemini vurgulayarak, Xi Jinping döne-
mindeki Çin dikta yönetiminin yol harita-
sından çıkmayacağını dile getirdi.
Gözlemciler Ma Xingrui’nin Çin rejimi ta-
rafından aniden Chen Chuanguo ile de-
ğiştirilmesi, uluslararası toplumda hala 
anlaşılamayan bir konu olduğunu ve Pe-
kin’in Doğu Türkistan’daki soykırım poli-
tikalarında kayda değer bir gerileme ol-
mayacağını, zulmün birinci aşamasının 
tamamlandığını Ma ile bundan sonra ikin-
ci aşamasına geçilmesinin planlandığını 
dile getirerek, “Bunun Ne Olduğunu Za-
man Gösterecek! İyi Takip Etmeliyiz!” diye 
sözlerine ekledi.
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Başta Türkiye, ABD ve AB ülkeleri olmak 
üzere bütün dünyanın tepki gösterdiği 
Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı sis-
tematik soykırım ve şiddetli baskı devam 
ederken, elektrikli otomobil markası Tes-
la’dan şaşırtıcı bir adım geldi.
Tesla, uzunca bir süredir Çin hükümetinin 
işgali ve baskısı altında tuttuğu Doğu Tür-
kistan’da yeni bir bayi açtı.
Bir süredir dünya çapında eleştiriler alan 
Çin, Uygur Türklerine karşı uygulamış 
olduğu baskı, sistematik soykırım uygu-
lamaları nedeniyle dünya çapında yaptı-
rımlarla karşı karşıya. Fakat tüm bunlar, 
piyasaya sürdüğü elektrik motorlu ve 
otonom sürüş sistemleri ile otomotiv sek-
törüne yön veren Tesla’nın hırsını engel-
leyemedi ve Uygur Türklerinin yaşadığı 
bölgede, Urumçi’de bir yetkili bayi açtı.
Tasla’nın bu tavrı Çin’e karşı olan kesimlerce 
şiddetle eleştirildi. Ancak ne Tesla’dan ne de 
Elon Musk’tan henüz herhangi bir açıklama 
gelmedi.
Bilgilere göre, Çin’in sosyal medyası Weibo’da 
yapılan paylaşımda duyurulan yetkili bayi h-

akkında, Urumçi’deki ilk Tesla mağazasında 
satış, satış sonrası destek ve benzeri hizmet-
ler verileceği aktarılırken “Tesla sahiplerine 
batı Çin’deki seyahatlerinde yardımcı olun-
ması hedeflendi” ifadelerine yer veriliyor.
Uzmanlara göre, Tesla’nın Çin’de çok sayıda 
bayi ve yetkili servise sahip olduğu, ancak 
Urumçi’deki bu bayi, Tesla için büyük önem 
arz ettiği kaydederken, bu sayede şirket 
Çin’in en batısına kadar ulaşmış olacak.
Gözlemciler Tesla’nın bu girişiminin Çin hükü-
metini güzelleme çabası olabileceğini düşün-
dürüyor. Zira geçtiğimiz hafta Çinli otoriterler 
Elon Musk’ın Space-X uydularının uzayda çok 
yer kapladığı gerekçesiyle BM Uzay İstasyo-
nu’na şikâyet etmişti.
Tesla’nın Urumçi’de açtığı yetkili bayi, sos-
yal medyada da gündem oldu. Özellikle de 
ABD’li kullanıcılar, bu hamlenin doğru olma-
dığını savunuyor.
Biden yönetiminin bölgede üretilen tüm 
ürünlerin ABD’ye ithalatını yasaklayan yasa-
sını sunan Cumhuriyetçi Senatör Marco Ru-
bio, konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından 
yaptığı açıklamada “Ulussuz şirketler, Çin Ko-
münist Partisi’nin bölgedeki soykırımı ve köle 
işçiliği örtbas etmesine yardım ediyor” ifade-
lerini kullanarak tepki gösterdi.
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İşgalinden bu yana Doğu Türkistan’ın 
kaynaklarını talan eden sömürge-
ci Çin, dünya çapında enerji kıtlığı 
yaşandığı son dönemde faaliyetleri-
ni hızlandırarak, 2021 yılında Tarım 
Havzasındaki petrol sahasından gün-
de 100 milyon metreküp doğalgazı 
Çin illerine transfer ettiğini bildirildi.

Çin haber ajansı Halk Ağı’na göre Doğu 
Türkistan’daki zengin petrol yatakların-
dan biri olan Tarım Havzasında günlük 
doğal gaz üretimi 100 milyon metreküpü 
aştığı ifade ediliyor.
Günlük petrol ve gaz üretimi 20.000 tona 
ulaştığı, 2020’de 30 milyon tondan fazla 
petrol ve gaz üretimi artışına dayalı ola-
rak, Çin’in 20’den fazla bölgesine nakil 
yapıldığı ve bu miktar net olarak 2021 yıl 
içerisinde 31,82 milyon tona eşdeğer ol-
duğu öne sürülüyor.
Haberde ayrıca, Doğu Türkistan’daki Ta-
rım Havzasından gelen doğal gazın art 
arda beş yıl boyunca 1 milyon tonun üze-
rinde büyüme gösterdiği belirtiliyor.

Tarım petrol sahası, Doğu Türkistan’daki 
en büyük petrol ve gaz yataklarından sa-
dece biri sayılıyor, işgalci Çin rejimi “Batı-
dan Doğuya Gaz İletimi” adı altında Doğu 
Türkistan’daki doğal zenginlikleri 73 yıl-
dır kesintisiz olarak çalıyor, bu bölge esas 
olarak Çin’in ana gaz ve enerji kaynağının 
büyük kısmını oluşturuyor.
Bilgilere göre, 2021’de Çin’in “Batıdan 
Doğuya Gaz İletim” Boru Hattı’ndan Çin 
genelinde kentsel ve kırsal alanlara 24,7 
milyar metreküp doğal gaz transferi sağ-
landığı dikkat çekici.
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan 
Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu 
Türkistan’dan petrol ve gazın yanı sıra al-
tın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 
118 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, artı 
Çin’in %40 enerji talebini karşılayan böl-
gede, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 
5/1, Çin’in %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge 
halkını yoksul ve geride bırakarak, köle-
liğe zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen 
noktadaysa Küresel çapta boykot ile karşı 
karşıya.
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Umre ve Hac ibadetini eda etmek için 
gittiği Suudi Arabistan’da 2 yıldır tu-
tuklu bulunan iki Uygur Türkü Müs-
lüman hakkında Suudi makamlarınca 
sınır dışı kararı açıklandığı öğrenildi.
Aslen Turfan doğumlu olan iki Doğu 
Türkistanlı şahsın Türkiye’deki ailesi, 
Uluslararası insan hakları kuruluşla-
rından ve STK’lardan acil yardım bek-
lediğini ifade ederek, sosyal medya-
dan çağırı yaptı.
Bilgilere göre, Hamdullah Veli (54), 
Şubat 2020’de Umre ve Hac için Tür-
kiye’den Suudi Arabistan’a gidiyor, 
ancak Çin virüsü nedeniyle Türkiye’ye 
dönüşü kısıtlanıyor. Kasım 2020 tari-
hine gelindiğinde ise Suudi yetkililer 
Yabancı uyruklu olmasından dolayı 
kaldığı evinden, Nurmuhammed Rozi 
(46) efendi ile birlikte gözaltına alıyor.

Hamdullah Veli efendinin İstanbul’da ya-
şayan üniversite öğrencisi kızı Sümeyye 
Hemdullah, babası hakkında tanıklık vere-
rek, 3 gün önce Suudi yetkililerin babası 
ve beraberinde tutuklanan Rozi efendinin 
Çin’e iade edilme kararını açıkladığını, ba-
basını kurtarmak için acil yardım bekle-
diğini dile getirerek Uluslararası topluma, 
insan hakları kuruluşlarına ve de Doğu 
Türkistanlı STK’lara çağırı yaptı.
Bilindiği üzere, Fas mahkemesince suç-
suz yere tutuklanan İdris Hasan hak-
kındaki Çin’e iade kararına küresel 
çapta tepki gösterilmişti. İslam alemin-
den birçok ulema Uygurların Çin’e iade 
edilmesinin haram olduğu fetvasını ve-
rerek, Çin’in Doğu Türkistanlı insanlara 
sistematik soykırım ve ciddi insan hak-
ları ihlali uygulamakta olduğuna, Uy-
gurların Çin’e iadesi durumunda yar-
gısız infazla karşı karşıya kalacağına 
dikkat çekmişti.
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                             Ketum karakteriyle tanınan Komünist Parti Lideri Xi Jinping’in 
gizli görüşmelerinden sızan kayıtlar, Doğu Türkistan’da yaşananları ayrıntılı 
olarak bizzat onun yönettiğini ortaya koydu.
Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri makamında Çin’i yöneten Xi Jinping’in 
liderliği önümüzdeki Kasım ayında 10. yılını dolduracak. Fakat geçen Komü-
nist Parti genel kurulunda ömür boyu tahtta kalabilmek için başkanlıkta dö-
nem kuralını iptal ettiren Xi, Çin’de zaten var olan dijital diktatörlük rejimini 
sağlamlaştırmak istiyor.
Bu yıl iktidardaki 10. yılı olduğundan tek parti rejimiyle ve tamamen devlet 
kontrolünde olan medyasıyla Çin’de bu yılın Xi Jinping övgüleriyle geçmesi 
ve Xi Jingping yılı olması bekleniyor.
1949’da kurulan ve var olan hükümete darbe girişiminde bulunarak, koltu-
ğa oturan Komünist rejime bugüne kadar 7. lider olan Xi Jinping, önceki 6 
liderin tümünden daha az görüntü veriyor. Buda Xi’nin halktan kopuk bir 
diktatör olduğunu gösteriyor.
Soykırımcı Xi Jinping’in bu korkak tutumu, ister istemez ülkesinin en üst 
düzey yöneticilerinin de gizli iç iletişim yöntemlerine ağırlık vermesine ne-
den oluyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’LA İLGİLİ GİZLİ 
GÖRÜŞMELER
2014 tarihli, Doğu Türkistan konu-
sunda kaydedilmiş dört gizli görüş-
menin sızması Xi Jinping’i telaşa 
sevk ettiği tahmin ediliyor. 
Kayıtlara ait kopyalar, New York 
Times tarafından Doğu Türkistan 
hakkında çok sayıda başka gizli 
belgeyle birlikte elde edilirken, “On 
yıllardır Çin’in iktidardaki Komünist 
Partisi içinden hükümet belgeleri-
nin en önemli sızıntılarından biri” 
olarak nitelendiriliyor.
Gazete kayıtlara ait tam metinleri yayınla-
mazken, bilinmeyen bir kaynak tarafından 
Londra’da kurulan Bağımsız Uygur Mah-
kemesi’ne gizli belgelerin tamamı sunul-
duğu biliniyor.
Alman Araştırmacı Dr. Adrian Zenz de da-
hil olmak üzere birçok Batılı bilim adam-
ları söz konusu belgelerin güvenilirliğine 
taahhüt etti.
Dr. Zenz, 2017’den bu yana, herhangi bir 
yasal süreç olmaksızın, milyonlarca Uy-
gur’un tutsak olduğuna toplama kamp-
larının Çin işgali altındaki Doğu Türkis-
tan’da kurulmasına yönelik araştırmaların 
ön saflarında yer almıştı.

Toplamda yaklaşık 36.000 Çince 
karakter içeren 2014 tarihli dört ko-
nuşmanın içeriği en çok Uygurların 
İslam’dan, milli kimliklerinden nasıl 
koparılabileceğine odaklanıyor.
Gizli belgelerde soykırım suçlusu Xi 
Jinping bizzat bu konuda konuşma-
lar yapıyor ve Uygurların Çinlileşti-
rilmesini, Mankurtlaştırılmasını, Asi-
milasyon edilmesini hedeflediklerini 
söylüyor.
2014’ün Doğu Türkistan’daki bas-
kıların artmasında kırılma yılı oldu-
ğu, bu sızan üst düzey toplantılarla 
ilişkili olduğu okunabiliyor. Böyle-
ce Doğu Türkistan’da halka yönelik 
yapılan sistematik soykırımı bizzat 
yöneten baş suçlu ismin Xi Jinping 
olduğu tescillenmiş oldu.


