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Çin rejiminin İslam dinini Çinlileştirme 
politikası kapsamında Nisan 2017’den 
itibaren bazı bölgelerdeki tarihi cami ve 
cami üzerindeki kubbeleri, minareleri, 
önemli mezarları ve mezar üzerindeki hi-
lal gibi İslam’ı simgeleyen ayet, yazıt vb. 
pek çok sembolleri yıkıp yok ederek Çin-
li bir görünüm vermeye çalışıyor. Hatta 
geçtiğimiz yıllarda kahraman bir asker 
olduğu bilinen İmam Asım’ın türbesi ve 
tekkesinin, İslamiyet’in Türkistan bölge-
sine yayılmasını sağladığı söylenen İmam 
Caferi Sadık Radiyallahu anhum’un Tak-
lamakan Çölü’nde bulunan türbesinin de 
tamamen yok edildiği belgelenmişti.

UYGUR MEZARLARI YOK EDİLDİK-
TEN SONRA…
Kamp tanığı Zumret Davut hanımın 
kişisel sosyal medya hesabından 
paylaştığı video kayıtlarında, Kaş-
gar’ın Kargalık ilinde bir kısım Uy-
gur ahalinin Komünist yetkililerce 

şehir yakınındaki “Kargalık İnkılabı 
Kurbanlar Kabristanlığı” adı veri-
len Çinli mezarlığına getirilip, kabir 
süpürmeye ve Çinli ölülere tazim et-
meye zorlandığı görüntüleniyor.
Ayrıca Komünist Parti bayrağı 
önünde yaşlı kişilerin Komünizm 
andı içmeye, Çinli ölülerin mezarına 
çelenk bırakmaya ve mezarları tek 
tek temizlemeye zorlandığı kayde-
diliyor.
45 BÜYÜK MEZAR YOK EDİLMİŞTİ
Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur mezar-
larını yok ettiği uydu görüntüleriyle sa-
bittir. Ayrıca 2014’ten bu yana içlerinde 
anıt mezar ve türbelerin de yer aldığı en 
az 45 büyük mezarlığın ortadan kaldı-
rıldığı tespit edildi. Yok edilen bazı me-
zarlıkların yerine endüstri parkları veya 
sanayi şehirciklerin inşa edildiği gözlem-
lenmişti.
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Çin, Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana 
sürekli olarak Doğu Türkistan’daki ula-
şım yollarını geliştirmeyi, özelliklede Çin 
vilayetlerine bağlamayı ve Doğu Türkis-
tan’dan Çin’e büyük miktarlarda enerji, 
doğal gaz kaynağı kaçırarak yağmalama-
yı hiçbir zaman durdurmamıştır.
Çin basınında çıkan haberlere göre, geçti-
ğimiz günlerde rejim yönetiminin Çin’de-
ki elektrik sorununu çözmek için, Doğu 
Türkistan’dan Çin eyaletlerine büyük 
miktarlarda enerji kaçırdığını ve yakla-
şık 29 milyar kilovat saat elektriği sözde 
“Xinjiang Elektriğini Dışa Aktarma” adı 
altında yağmalamayı hızlandırdığı öğre-
nildi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Doğu Türkistan’daki (Xinjiang 
Elektrik, Enerji İnşaat A.Ş) şirketi bu yılın 
ilk çeyreğinde sözde “Xinjiang Elektriğini 
Dışa Aktarma” adı altında Doğu Türkis-
tan’dan Çin’e, 28.925 milyar kWh elekt-
rik kaçırdığı bildirildi.

DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI 
GASP EDİLİYOR
Çalınan elektrik kaynağının 7.376 milyar 
kWh’i yenilenebilir enerjiden oluştuğu ve 
bunun Çin’e kaçırılan toplam elektriğin 
%25,5’ini oluşturduğu belirtiliyor.
Haberde, Çin rejimi bu yılın ilk çeyreğin-
de 144 bin 500 kWh kapasiteye sahip 
yenilenebilir elektrik şebekeleri inşa et-
tiği, bunun 79.500 kilovatı rüzgâr enerji-
si, 40.000 kilovatı güneş enerjisi olduğu 
ve yeniden eklenen artı ısı, gaz ve basınç 
jeneratörlerinin üretim kapasitesinin ise 
25.000 kilovat olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca (Xinjiang Enerji Network)’ta yer 
alan habere göre 31 Mart itibariyle, 
(Xinjiang Elektrik Şebekesi) adı altında 
inşa edilen şebekenin toplam kapasite-
si 107,5 milyon kilovata ulaştığı, bun-
lardan yenilenebilir enerji üretim kapa-
sitesi ise 37 milyon 206 bin kWh olup, 
toplam üretim kapasitesinin %34,61’ini 
oluşturduğu öne sürülüyor.
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KAYNAKLARI DÖRT YOLDAN ÇALDILAR
Bilgilere göre, işgalci Çin’in Doğu Türkistan’dan Çin’e dört şekilde enerji ka-
çırdığı gözlemlendi. Yılın ilk çeyreğinde, birinci olarak 750 bin kWh elektriği 
Kumul-Dunhuang ve Yandun-Shazhou hattı ile, ikinci iletim hattı olarak Güç 
Aktarım ve Basınç Dönüştürme Projesi kapsamında Çin’e 4,59 milyar kWh 
elektrik transferi, üçüncüsüyse Güney Kumul-Zhengzhou Özel Yüksek Basınçlı 
Sabit İletim Projesi kapsamında Çin’e 11,467 milyar kWh elektrik transferi ve 
dördüncü olarak ta Sanci-Guquan Özel Yüksek Basınçlı Sabit İletim Projesi 
kapsamında Çin’e 12,867 milyar kWh elektrik transferi adı altında kaçırıldığı 
ortaya çıktı.
Çin’in “14. Beş Yıllık Plan” döneminde (Xinjiang Elektrik Enerji A.Ş) vasıtasıyla, 
Doğu Türkistan’dan Çin’e enerji transfer hattının yapımını güçlendirerek 750 
bin kWh ana hat şebekesinin kapsama alanını daha da genişletmeyi planlıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TABİİ KAYNAKLAR
Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından zengindir ve Çin, Doğu Türkis-
tan’ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan’ın farklı kaynaklarını çeşitli isimler 
altında yağmalıyor ve Çin’e kaçırıyor.
Çin’de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin ardından Doğu Türkistan’ın 
Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan’daki kö-
mür rezervleri, Çin’in toplam kömür rezervlerinin %37’sini oluşturmaktadır.  
Petrol ve gaz rezervlerinin de Çin’in toplam rezervlerinin %25’ini oluşturduğu 
ve kaynağın 30 milyar ton hacme sahip olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 
hariç Doğu Türkistan’da rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojisi kullanım alanında 
da ön planda.
Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soy-
kırım politikası yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkistan’dan çıkan 
kaynakları talan ettiklerini, asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kulla-
nım haklarını gasp ettiklerini, Doğu Türkistan’ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin 
açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte, yağmalanan 
kaynakların Çin’in açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu söylüyor.
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği 
Doğu Türkistan’dan petrol ve gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve 
kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, artı Çin’in %40 enerji tale-
bini karşılayan bölgede, üstün kalite pamuklarıyla dünyanın 5/1, Çin’in %80 
ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak, köleliğe zorlayan 
Çinli otoriter rejim, gelinen noktadaysa küresel çapta boykot ve çeşitli yaptı-
rımlarla ile karşı karşıya.
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Uygurları asimile etmek için geniş çaplı 
yatılı anaokulu tarzı kreşler, gerçekte ise 
çocuk kampları tesis eden ve asıl hedefi 
Uygur çocukları Çinlileştirmek olan Çin 
hükümeti, Doğu Türkistanlıları birer Çinli 
olduklarına inandırmaya çalışıyor.
Soykırımcı kızıl Çin, Doğu Türkis-
tan’daki asimilasyon politikasına de-
vam ederken, paylaşılan bir görüntü-
de Doğu Türkistanlı Uygur çocuklara 
“Çinliyim, Çinli Olmaktan Gurur Du-
yuyorum” dedirtildiği görüldü. 
Çinli eğitmenlerinin sıraya dizdiği 
çocuklar “Nerelisin? Çin’in Başkenti 
Neresi? Çinli Olarak Ne Hissediyor-
sun?” sorularına yanıt vermeye zor-
landığı görüntülendi.

ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİNDEN UZAK-
LAŞTIRILIYOR
Çin hükümetinin 2017’de başlattığı ve bazı 

Batılı hükümetler ve parlamentolar tara-
fından “Soykırım” yapmakla suçladığı ge-
niş çaplı keyfi tutuklamada, birçok kamp 
tipi yatılı anaokulu kurdu ve ebeveynleri 
tutuklanan Uygur çocuklarını, sözde “Me-
lekler Evi” adı verilen çocuk kamplarına 
kapattı ve hala Çinli eğitmenler sayesinde 
Çinlileştiriliyor.
Araştırmacılara göre, 600.000 ila 
800.000 Müslüman Uygur çocu-
ğun şu anda Çin hükümeti tarafın-
dan sözde “Yatılı Ana Okullarda” 
barındırıldığı doğrulanıyor.
Uzmanlar, Çin’in 14. Beş Yıllık Plan 
sırasındaki hedefi, 2025 yılına ka-
dar, okul öncesi Çince eğitim veren 
anaokullarının ve liselerin toplam 
kayıt oranının yüzde 98’den fazla 
olmasını sağlamak olduğunu, bu-
nun Doğu Türkistan nüfusunun ta-
mamı demek olduğunu kaydetti.
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Urumçi Gümrüğü’nden paylaşılan verilere göre, 
yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan’daki zorunlu 
çalıştırma ürünlerinde ithalat ve ihracat hacmi 
37,83 Milyar Yuan’a ulaşarak bir önceki yılın 
aynı dönemine oranla yüzde 34,9 arttığı bildi-
rildi.
Çin Uluslararası Radyosunun Urumçi Gümrü-
ğü’ne dayandırdığı habere göre, yılın ilk üç ayın-
da Doğu Türkistan’daki mazlum Uygur Türkleri-
nin köle olarak çalıştırılması sonucu elde edilen 
ürünlerin ithalat ve ihracat hacmi 37,83 Milyar 
Yuan’ı bularak, önceki yılın aynı dönemine oran-
la yüzde 34,9 arttığı, bu rakam ulusal toplam 
ithalat ve ihracat hacminin büyüme oranından 
24,2 puan daha yüksek olduğu aktarıldı.
Yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan’daki toplam 
ihracat hacminin ulusal büyüme oranından 36,6 
puan daha yüksek olduğu, Çin rejiminin “Uzun 
Vadeli İstikrar” bahanesiyle, uyguladığı keyfi 
tutuklamalar ve nihayetinde zorunlu çalıştırma 
politikası sayesinde bölgenin dış ticaretinde sıkı 
istikrarlı büyüme görüldüğü ifade ediliyor.
Verilere göre, ilk çeyrekte bölgenin “Bir Kuşak, 
Bir Yol” güzergahındaki ülkeler ve bölgelerle 
gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat hacmi önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 50 arttığı iddia 
ediliyor.

Bilgilere göre Çin Komünist Partisi (ÇKP), Doğu 
Türkistan’daki zorla çalıştırma uygulamalarını 
“Bingtuan” (Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolor-
dusu) aracılıyla kontrol ediyor. Doğu Türkis-
tan’daki Bingtuan yapısının yurtdışında 2.923 
şirketle bağlantısı bulunuyor. Ayrıca bölgesel 
yönetimle araları çok iyi ve Asya Kalkınma 
Bankası aracılığıyla, Orta Asya’daki kalkınma 
ve ekonomik faaliyetlere iştirakleri bulunuyor.

SOYKIRIMA KARŞI DURMAK MI? TİCARİ ÇI-
KARLARI KORUMAK MI?
Çoğu İslam ve Türk ülkesi temelde Çin’e karşı 
olmasına rağmen ticari çıkarlarını kaybetmek-
ten korktukları için, Çin’le ekonomik iş birliği 
yapmaya aşırı hevesli gibi gözükmeye çalışıyor.
Öte yandan ABD hükümeti Aralık 2021’de, 
Çin’in zorla çalıştırma yoluyla üretim yap-
tığına dair suçlamalar nedeniyle Doğu Tür-
kistan’da üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatını 
yasaklayan yasayı onaylamıştı.
Biden’ın imzaladığı “Uygur Zorunlu Çalışma-
yı Önleme Yasası”, şirketlerin zorla çalıştırma 
yapılmadığını kanıtlayamadıkça Doğu Tür-
kistan’dan mal ithalatını yasaklıyor.
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Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer 19 Ni-
san’da Ummanlı bazı yetkili isimle beraber 
çevrim içi olarak düzenlenen “Xinjiang ile 
İlgili Meseleler” konulu sempozyumda, 
Umman kamuoyunu ve basını kandırmak 
için “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” temalı bel-
gesel filmi ile Çin propagandası yaptı.
Çin Halk Ağı’na göre, sempozyum Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinjiang hükümet 
temsilcileri ve Çin’in Umman Büyükelçiliği 
tarafından ortaklaşa düzenlendi. Sempoz-
yuma Çin’in Umman Büyükelçisi Li Ling-
bing ve sözde Xinjiang Hükümeti Siyasi 
Konsey Başkan Yardımcısı (Kukla Yetkili) 
Nurum İsmailkan katıldı. 

SOYKIRIMI GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Sempozyumda konuşan Li Lingbing, Ba-
tı’daki Çin karşıtı güçlerin Doğu Türkistan 
hakkında yalanlar ve yanlış bilgiler yaya-
rak herkesi yanlış yönlendirdiğini söyledi.  
Ayrıca küstahça Umman halkının Doğu 
Türkistan’ı ziyaret etmeye gelebileceğini 
ifade ederken, “Xinjiang’da her milletten 
insanlar mutlu bir şekilde yaşıyor ve dış 
güçler Xinjiang’ı istikrarsızlaştırmayı hed-

efliyor.” dedi.
Çinli yetkililer ayrıca baskısı ve etkisi al-
tındaki bazı sivilleri Doğu Türkistan’da 
soykırım, zorla çalıştırma, doğum kontro-
lü, din özgürlüğünün kısıtlanması gibi suç-
lamaların “Şehir Efsanesi” olduğunu, böl-
gede refahın arttırıldığı konusunda yalan 
ifade vermeye zorladı.

UYGURLAR NEDEN AİLELERİYLE 
GÖRÜŞEMİYOR?
Gözlemciler 21. yüzyıl teknoloji ça-
ğında özgür dünyada yaşayan Uy-
gurlar senelerce haber alamadığı 
yakınlarının izini bulmak için, “Ailem 
Nerede?” haykırışlarıyla Çin konso-
loslukları önlerinde protesto eylemi 
yaparken, Çin’in hala başta İslam 
dünyası olmak üzere uluslararası top-
lumu kandırmaya çalıştığını, ancak 
mazlum coğrafyanın insanları yok 
olurken dünya sessiz kalmaya devam 
ederse, bundan cesaret alan Çin’in 
Doğu Türkistan’da soykırım yapma-
ya, Müslüman kanı dökmeye devam 
edeceğini kaydetti.
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Çin’in en büyük hava yolu şirketi 
China Southern Airlines, 22 Ni-
san’da Doğu Türkistan’da Urum-
çi-Moğolkura seferini başlattı.
Çin’i Doğu Türkistan’a bağlayan 
güzergahları genişletmeyi amaç-
layan ve Doğu Türkistan’daki en 
ekonomik yüksek irtifa havalima-
nı, “Moğolkura Tianma Havalima-
nı” olarak adlandırılırken, projenin 
Çin’in “14. Beş Yıllık Planı” kap-
samında Doğu Türkistan’da inşa 
edilen ilk sivil havalimanı olduğu 
belirtiyor.
China Southern Airlines yetkilileri 
Urumçi-Moğolkura Havalimanı’n-
da uçuşların 22 Nisan itibariyle 
başladığını, şimdilik haftada üç 
uçuş gerçekleştirmeyi planladığı-
nı, daha sonra gerektiğinde günde 
bir sefere başlayabileceklerini bil-
dirdi.

URUMÇİ-MOĞULKURA ARASI AR-
TIK BİR BUÇUK SAAT
Bilgilere göre, daha önce Urumçi’den 
Moğolkura’ya ulaşmanın dört saatten 
fazla sürdüğü, yeni havayolu sayesin-
de bu süre bir buçuk saate inmiş ola-
cak.
Çin işgal rejimi, Doğu Türkistan’ın Çin-
lileştirilmesi için şeytani kötü hede-
fine ulaşmak adına bir yandan Doğu 
Türkistanlıları toplama kamplarına ve 
hapishanelere hapsederek, Uygurla-
rın sayısını azaltıyor, gençleri Çin vi-
layetlerine zorunlu çalışmaya sürgüne 
gönderiyor. Boşalan yerlere Çinli yer-
leşimcileri özel teşvikle yerleşimini hız-
landırırken, diğer yandan “Bir Kuşak 
Bir Yol” ticaret planına göre, önemli bir 
düğüm noktası olan Doğu Türkistan’da 
çok sayıda hava, demiryolu ve karayo-
lu inşa ederek, askeri dahil çeşitli do-
ğal zenginliklerin Çine kaçırılması için 
kullanıyor.
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Çin, sahte propagandalarıyla Doğu Türkistan meselesini dünya 
gündeminden uzaklaştırmaya çalışıyor.


