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Doğu Türkistan’daki halkın zorla çalıştı-
rılmasından ötürü büyük fayda sağlayan 
Çin, çok sayıda Çinli iş adamlarını, fabri-
katör ve sınayıcıları Doğu Türkistan’a ya-
tırım yapmaya teşvik çalışmalarını güç-
lendirdi.
Çin’in propaganda yayını Aksu 
Günlük Gazetesi’nin 7 Ocak tarih-
li haberine göre işgalci Çin yöneti-
mi, iç kesimlerden teşvikle getirdiği 
Çinli iş adamlarını Aksu vilayetin-
de kurulan ve Uygurların köle ola-
rak çalıştırıldığı Dev Tekstil Sanayi 
şehirciklerin yıl başından itibaren 
yatırım çekmeye başladığı ve fark-
lı endüstriyel alanların iç yatırımın 
odağı haline geldiği ileri sürülüyor.
Aksu Tekstil Sanayi Bölgesi (Yapay 
Şehir) yöneticilerine göre, ekonomik 
gelişimi 2021’de 2,49 milyar Yuan 
olan sanayi bölgesi, rejimin des-

teğiyle Çinli iş adamlarının ilgisini 
çekmeyi başardı ve 2022 yılı en-
düstriyel katma değerinde artış zir-
vesi bekleniyor.

ÇİNLİ FABRİKALAR ÇOĞALDI
Bilgilere göre, sadece Aksu ili değil Doğu 
Türkistan’ın hemen her bölgesinde ben-
zeri şekillerde yeniden inşa edilen sana-
yi şehircikleri kurulmuş olup, özellikle de 
ekipman üretimi ve traktörler, asansör, tıb-
bi malzeme, yenilebilir enerji kapsamında 
bütün gereksinimlerin tamamını üretebilir 
koşullara sahip tekstil ve sanayi endüstrisi 
alanında ekipman üretimi genişletildi.
Genişleme planını “14. Beş Yıllık Plan”a 
dahil eden Çinli otoriter rejim, sanayi 
bölgelerindeki üretimi Müslüman Uygur 
Türklerinin düşük ücret ve aralıksız çalış-
ma, Köleleştirilmesi üzerine kurguluyor.
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                                    Ayrıca Çin anakarasında hava kirliliği oluşturması ne-
deniyle halkı tarafından eleştirilen Komünist rejim, sanayi kuruluşlarını 
Doğu Türkistan’a taşımak istiyor.

KÖLE İŞÇİLİK YAYGINLAŞTI
Böylece Doğu Türkistan’daki suçsuz yere hapishaneler ve ceza kamp-
larında tutulan Müslüman Türkleri daha fazla zorunlu çalışmaya tabi 
tutabilecek.
Bilindiği üzere Çin rejimi, Batı ve AB ülkeleri tarafından Doğu Türkis-
tan’daki sistematik soykırım, insanlık dışı uygulamaları nedeniyle yap-
tırımlara maruz kalmıştı. Çok sayıda Çinli şirketin küresel markalarla iş 
yapma kapısı kapanmış, birçoğu iflasın eşiğindeyken Komünist Rejimin 
“Özel Sektöre Destek” paketi sonucu (Doğu Türkistan’a yatırım şartı mı 
getirildi bilinmez ama) bölgeye girmek için can atar hale geldi.
Bu durum Doğu Türkistan’daki Çinli fabrikaların ve firmaların sayısın-
da artışa neden olurken aynı zamanda mazlum Uygur halkının zorunlu 
çalıştırılmasını da devasa ölçüde etkiliyor.
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Çin, Doğu Türkistan meselesinin İslam 
dünyasında gündeme gelmesini engelle-
mek için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye 
devletlerini Doğu Türkistan’daki “Soykı-
rım Ve İnsanlığa Karşı Suçlar” konusunda 
kandırmaya yönelik sahte propagandalar 
yapıyor.
5 Ocak, Urumçi ve Suudi Arabistan’daki 
Çin Büyükelçiliği eş zamanlı olarak, “Bi-
zim Xinjiang Yahşi Yer” temalı çevrimiçi 
bir konferans düzenlediği öğrenildi.
Çin’in organ yayını Halk Ağı’na göre 
koyu Çin propagandası yapılan video 
konferans toplantısına Suudi Arabistan, 
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, 
Pakistan, Malezya, Endonezya, Kırgızis-
tan, Nijerya ve Kamerun dahil olmak üze-
re İİT üyesi 36 ülkenin daimî temsilcileri 
orta ve üst düzey diplomatlar katıldı.

İNANDIRICI ENSTRÜMANLARI KULLA-
NIYOR
Komünist Çinli yetkililer İslam ülkelerinin 
temsilcilerini kandırmak adına Urumçi 
Uluslararası Büyük Pazar, sözde “Xinjiang 
İslam Enstitüsü”, Urumçi şehir Guiyans-
hiang Ahaliler Komitesi, Hotan İl Yatılı 

Anaokulu, Kaşgar İl Kültür Sanat Kenti ve 
uluslararası toplum tarafından ceza kam-
pı olarak nitelendirilen ancak Çinlilerin 
“Mesleki Eğitim Merkezi” dediği toplama 
kamplarına ait önceden hazırlanmış bir 
kısım görsel içerikleri katılımcılara izle-
tirken, Batı ve AB’nin yaptırımlarına ne-
den olan Doğu Türkistan’daki “Sistematik 
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suç”  konula-
rının hiç var olmadığı hepsi batının oyunu 
olduğunu, tam aksine Çin’in her zaman İs-
lam ülkelerinin iyi bir dostu ve kendi ülke-
sindeki Müslümanların dini inancına, refa-
hına büyük önem verdiği yalanıyla adeta 
İslam dünyasıyla dalga geçti.
Uluslararası araştırma merkezlerinin ra-
porları, uluslararası saygın medya ku-
ruluşların bölgeyle ilgili haberleri, onca 
ceza kampı tanıklarının yanı sıra güçlü 
deliller ortadayken, üstelik 7’den fazla 
ülke Doğu Türkistan’da sistematik “Soy-
kırım” yaşandığına kanaat getirdiği ger-
çek ortadayken, Çin rejiminin Müslüman 
aleminin en önemli oluşumu olan İİT’de 
bu denli yalan propaganda yapabiliyor 
olması şaşkınlık yarattı.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, şiddet olaylarının yaşandığı komşu ülke Kazakistan’la 
güvenlik alanındaki iş birliğini artırmayı ve “Dış Güçlerin” müdahalelerine karşı koymak 
konusunda destek vermeyi istediklerini söyledi.

    Kazakistan Dışişleri Ba-
kanı Muhtar Tileuberdi 
ile telefon görüşmesi ger-
çekleştiren Wang, “Ka-
zakistan’da son dönem-
de yaşanan karışıklıklar, 
Orta Asya’nın hala ciddi 
imtihanlarla karşı karşı-
ya kaldığını gösteriyor, 
aynı zamanda birtakım 
dış güçlerin bölgemizde 
barış ve huzurun olmasını 
istemediğini kanıtlıyor” 
ifadelerini kullandı.

Wang, Çin’in dış güçlerin her türlü müda-
halesi ve sızma girişimlerine birlikte karşı 
koymak istediklerini belirtti.
Kazakistan’da geçen hafta yakıt fiyatların-
daki artışın ardından başlayan protestolar 
şiddet olaylarına dönüşmüştü. Kazakistan 
yönetimi, olayların arkasında aşırılık yanlı-
larının, dışarıdan güçlerin eğittiği militanla-
rın olduğunu belirtmiş, ayrıca Kolektif Gü-
venlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) barış 
gücü göndermesi çağrısında bulunmuştu.
Uzmanlara göre Komünist Çin, komşu ül-
kesi Kazakistan’daki istikrarsızlıktan nema-
lanmak istiyor. Ayrıca enerji sevkiyatlarının 
etkilenmesinden, “Bir Kuşak Bir Yol” eko-
nomik planına engel teşkil etmesinden Ka-
zakistan’daki karışıklığın Doğu Türkistan’a 
sıçraması ve dikta rejimle sağlanan güven-
liği tehlikeye atabileceğinden endişe duyu-
yor.
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Çin Komünist rejimi, 2021 yılında Doğu Tür-
kistan’dan Çin eyaletlerine “Xinjiang Enerji 
İletimi” adı altında 122 milyar kilovat saat 
elektrik aktarımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Çin yayın organı Tanrıdağ Ağı’na göre, 
Çin’in geçen yıl Doğu Türkistan’dan yağma-
ladığı elektrik kaynakları 122 milyar kilovat 
saate ulaştığı ve “Xinjiang Enerji İletimi” adı 
altında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Haberde Doğu Türkistan’dan Pekin, 
Henan ve Anhui’nin de aralarında 
bulunduğu Çin’deki 20 il ve kente 
122 milyar kilovat saat elektriğin 
aktarıldığı öne sürülüyor. Doğu 
Türkistan’dan çalınan elektrik mik-
tarı ise 50 milyon hanede 150 mil-
yon insanın yıllık geçimi için kulla-
nılan elektriğe tekabül ediyor.

ELEKTRİK TRANSFERLERİ ARTTI
Çin, 2010 yılından itibaren Doğu Türkistan 
kaynaklı elektriği Çin’e kaçırıyor ve her ge-
çen gün yıllık trafiğini artırıyor. 2010 yılın-
da Doğu Türkistan’dan Çin’e 3 milyar kilo-
vat saat elektrik taşındığı, bu rakamın 2021 

yılına gelindiğinde ise 40 kat artarak 122 
milyar kilovat saate ulaştığı belirtiliyor.
Araştırmalar 11 yılda Çin’e kaçırılan top-
lam elektrik miktarının 487,5 milyar kilovat 
saat olduğu ve bu rakamın 1,4 milyar Çin 
vatandaşının 162 günlük elektrik ihtiyacını 
karşılamaya yeteceğini gösteriyor.

BÖLGEDE HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR
Doğu Türkistan’da ana elektrik üretiminde 
kömür kullanılıyor. Buda Doğu Türkistan ik-
limini ve çevreyi ciddi şekilde kirlettiği anla-
mına geliyor.
Ayrıca son yıllarda Çin rejimi, Çin eyaletle-
rindeki santralleri Doğu Türkistan’a taşıya-
rak ve köle işçilikten verimli fayda sağlamak 
için dev sanayi bölgelerine yatırım çekerek, 
Doğu Türkistan’daki sanayi fabrikaların, 
santrallerin sayısını daha da artırdı.
Çin, geçtiğimiz yıl bazı fabrikaların kapan-
masıyla ülke çapında elektrik kesintileri ya-
şamıştı. Çinlilerin ısınma sorunları da büyük 
bir sorun haline gelmişti. Uzmanlar Doğu 
Türkistan’dan Çin’e kaçırılan büyük miktar-
daki elektrik, Çin’in krizden çıkışında kilit 
rol oynadığını düşünüyor.
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Çin basını soykırımcı Komünist Parti Li-
deri Xi Jinping’in, Çinli Tümgeneral Peng 
Jingtang’ın Hong Kong Garnizon Komu-
tanlığına atamasını onayladığını duyurdu.
Rejim tarafından yapılan açıklamada, “Ge-
neral Peng, görevlerini yerine getirirken 
hukuka bağlı kalacağına, Hong Kong’un 
uzun dönemli refahı ve istikrarını, ulusun 
egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarla-
rını karalılıkla koruyacağına ant içmiştir.” 
ifadelerine yer verildi.
Hong Kong hükümetinden yapılan açıkla-
mada da Peng’in Baş Yönetici Carrie Lam 
ile görüştüğü, yerel hükümet ile garnizo-
nun aynı amaçlar doğrultusunda birlikte 
çalışacağı vurgulandı.

“PENG” SOYKIRIMI GERÇEKLEŞTİREN 
İSİM
2018’den bu yana Doğu Türkistan’daki 
şiddetli baskı, insan haklarının, özgürlük-
lerin kısıtlanmasında askeri kolluk gücünü 
bizzat komuta eden Pıng’in görev yaptığı 
dönemde, 7 milyondan fazla Müslüman U-

ygur Türkü “Aşırılıkçılıkla Mücadele” ba-
hanesiyle dönüşümlü olarak ceza kamp-
larında alıkonuldu. Bu durum ABD başta 
birçok AB ülkelerinin yaptırımlarıyla hala 
uluslararası kamuoyunun gündeminden 
düşmedi.

Doğu Türkistan’da sözde “Güvenlik” 
özde ise “Devlet Terörü” politikala-
rın yürütücülerinden biri olan ismin 
Hong Kong’a atanmasının, 2020’de 
çıkarılan “Ulusal Güvenlik Yasası” ile 
demokrasi yanlısı muhalefete yöne-
lik baskıların arttığına yönelik eleş-
tirilerin yapıldığı bir döneme denk 
gelmesi dikkat çekici.

Gözlemciler Doğu Türkistan’daki sistema-
tik soykırımı yöneten isimlerden birinin 
Hong Kong’da vazifelendirilmesinin, bun-
dan sonraki süreçte katı ve baskıcı yöneti-
min habercisi olduğunu ve Hong Kong’da 
alışılmadık birtakım gelişmelerin yaşa-
nabileceği uyarısında bulunarak, Hong 
Kongluların eli kanlı Komünist cellatlara 
karşı durması ve uluslararası toplumunda 
bu konulara el atması gerektiğini kaydetti.
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Hoten Lop nahiyesinden daha önce 
toplama kampına alınan ağabey kardeş 
iki çiftçi, bırakılır bırakılmaz köle olarak 
çalışmaya gönderildiği öğrenildi.
Amerikan merkezli Özgür Asya 
Radyosuna (RFA) göre, geçtiğimiz 
günlerde Doğu Türkistan’ın Hoten 
vilayeti Lop ilçesinde ikamet eden 
Abdukahar Aziz (30) ve Ablikim 
Aziz (25) isimli ağabey kardeşlerin 
dört yıl önce memleketi Lop ilçesine 
bağlı Sampul köyündeki ceza kam-
pına götürüldükleri, ancak yakın 
tarihte bünyesi zayıf ve hasta bir 
halde serbest bırakıldıktan bir haf-
ta sonra yine ortadan kayboldukları 
bildirildi.
RFA muhabirlerinin bildirdiği-
ne göre iki kardeşlerin, daha önce 
kamptan bırakılıp kısa süre sonra 
şehit düşen diğer sayısız Uygur gibi 

hayatını kaybettiği düşünülmüş, 
fakat işin aslı öyle olmadığı anla-
şılması üzerine yaptığı araştırmala-
rı sonucu, evli ve iki çocuk babası 
ağabey Abdulkahar Azizin Lop il-
çesinde, diğerinin ise Kaşgar’da bir 
tekstil fabrikasında köle olarak ça-
lışmaya başladığı ortaya çıktı.

TUTUKLANANLARIN AKIBETİ 
MEÇHUL
Bilgilere göre, Lop’a bağlı Sampul 
köyü Aydınkol mahallesinde ikamet 
eden iki kardeş, çiftçi olan babası 
Eziz Abdullah, 2017 yılında kendine 
ait tarlada çalıştığı sırada oğulları 
Abdukahar Aziz ve Ablikim Aziz ile 
birlikte gözaltına alındığı ve hiçbir 
hukuki gerekçe gösterilmeden kam-
pa atıldığı ifade ediliyor.
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Aziz Abdullah ve oğulları olmak üzere aile-
sinin tutuklanmasından dört ay sonra, eşi 
Tursungül Mettömur hanımefendiye rejim 
güçleri tarafından kocası Aziz Abdullah’ın 
mahalledeki bir kısım insanlarla birlikte 
hiçbir gerekçe göstermeksizin 13 yıl hapis 
cezasına çarptırıldığı iddia namesinin tes-
lim edildiği belirtiliyor.
Aradan bir yıl geçmesine rağmen ailesin-
de hiçbir haber gelmeyen Tursungül Ha-
nım, iki oğlunun hapse mi veya toplama 
kampına mı atıldığını öğrenmek için Ko-
münist yetkililere başvuruyor ama bilgi 
alamıyor. Üstelik işin peşini bırakması ge-
rektiği, yoksa kendisinin de içeri alınacağı 
konusunda tehdit ediliyor.

KAMPTAN ÇIKAR ÇIKMAZ KÖLELİĞE 
ZORLANDI
Ağustos 2021’de Sampul köy polisi, Tur-
sungül Mettömur’un iki oğlunun kamp-
taki sözde eğitimini bitirdiğini ve yakın 
gelecekte ailesine döneceklerini haber 
vermesiyle, anne Tursungül Hanım de-
rin bir nefes alıyor. Ancak günler geçmiş 
olsa da iki oğlu ile bir türlü görüşemiyor.
Bir haftayı aşkın süre sonra köy polisi, 

Tursungül hanıma iki oğlunun sözde “İs-
tihdam” edildiğini, parti hükümetin bu 
iyiliğini asla unutmaması gerektiğini ve 
fazla yaygara çıkarmaması konusunda 
tembihliyor. Ancak ceza süresi hala de-
vam eden eşi Aziz Abdullah hakkında 
hiçbir bilgi paylaşmıyor.
Elde edilen bilgilere göre, işler kötüye git-
meden önce küçük oğul Ablikim Azizin 
köyde bir kız ile nişanlıydı, kampa alınma-
sı sonrası çaresiz beklemek zorunda kaldı-
ğı ve 4 yılın ardından bırakıldığı haberini 
alır almaz anne Tursungül Hanımın yanına 
geldiği, fakat Çin rejiminin köle işçi çalıştır-
ma politikası kapsamında polis güçlerinin 
tehditleri yüzünden çalışmaya gönderilen 
iki oğlu hakkında çaresiz kalan anne, ne 
kolu komşularına ne de yiğidin nişanlısına 
oğullarının nereye gittiğini açıklayamıyor.
Söylenenlere göre Tursungül Hanım, bü-
yük oğlunun eşi ve iki torunuyla birlikte 
hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. 
Ancak küçük oğlunun bir anda ortadan 
kaybolmasından etkilenen diğer mahal-
le sakinleri, henüz kamptan bırakılmayan 
çocuklarının durumu ve akıbetinin meçhul 
olmasından ötürü endişe ve korku içeri-
sinde olduğu aktarıldı.
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