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Çin işgalcileri tarihsel olarak hep Uygur 
Türklerinin yerleşim bölgelerindeki tarihi 
isimleri Çince olarak yeniden adlandırmak 
ve Türk-İslam çehreni bozmak suratıyla 
sistematik soykırım uyguluyor. Son yıl-
larda bölgeyi tamamen Çinlileştirme planı 
kapsamında, Doğu Türkistan’daki yerle-
rin ve tarihi meşhur mekanların isimlerini 
değiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 
Çinli bozguncular bazı yerleri tahrip eder-
ken, hiç var olmayan Çin efsanelerini Doğu 
Türkistan’da canlandırmaya çalışıyor.
Global Times’ın 21 Temmuz haberine 
göre, Doğu Türkistan’ın Hotan vilayeti 
Hotan ilçesi Bağçi köyüne bağlı Pazarbo-
yi kırsalında, Çin hanedanlığına ait yeni 
bir antik Çin şehri inşa edildiği bildirildi.
Sözde turistik yer olduğu aktarılan pro-
jenin Doğu Türkistan’daki “Xinjiang Gıda 
Şirketi” ile Hotan’deki Komünist Parti 
yetkilileri tarafından ortaklaşa geliştiril-
diği belirtiliyor.
Çinli makamlara göre, “Yotkan Antik Ken-
ti” adı verilen söz konusu proje için 600 

milyon yuan yatırım yapıldığı ve inşaat 
alanının 70.000 metrekare olduğu ifade 
edilirken, Hotan ilinin önemli kültür ve 
turizm projelerinden biri olarak görülü-
yor. 21 Temmuz’da hizmete açılan yapay 
antik şehirde, geleneksel Çin yapıları, 
açık hava yemek pazarı, antik tarzda inşa 
edilen otel, el sanatları ve kültürel sergi 
alanları gibi çeşitliliğiyle turist Çinlilerin 
odağı haline gelmesi hedefleniyor.

TIPKI BİR ÇİN TAPINAĞINI ANDIRIYOR
Dikkat çeken ayrıntıysa sözde “Yotkan 
Antik Kenti”nin “Hotan Udun Hanlığının” 
yapısı itibarıyla tarihi belgelere dayan-
dığı iddia ediliyor. Ancak tamamıyla Çin 
tarzında yapılmış ve fiziki görünümü ola-
rak tıpkı bir Çin tapınağını andırıyor. Giriş 
kapısına Çin sembollerinden biri olan taş-
tan oyulmuş Arslan heykeli yerleştirilmiş, 
geleneksel Çin kültürü ve tarihi figürlerin 
bolca kullanıldığı mekânda görev yapan 
oyuncu ve aktörler, Uygur geleneksel kı-
yafetlerine aşina olan özel geleneksel Çin 
Kostümleri giyiyor.
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Hotan ilçesi kukla Valisi Mahmut Mamut, 
“Yotkan Antik Kenti”nin açılış töreninde 
konuşma yaparak, projesinin tamam-
lanması, başta Hotan ilçesi olmak üzere 
Hotan ilinin kültürel kaynaklarının ve ta-
rihinin keşfedilmesinde önemli rol oyna-
yacağını, Parti hükümetin himayesinde 
Hoten bir tarihi anıtına daha kavuştuğu-
nu, söz konusu yapının tarihi kitaplarda 
ve diğer eserlerde gösterildiği gibi inşa 
edildiğini iddia ederek, tarih boyunca 
hiçbir Çinlinin ayak basmadığı Müslüman 
Uygur Türklerinin yaşadığı Hoten’de,  
böylesine yalandan bir yapının inşasını, 
dolaysıyla kültür katliamını meşrulaştır-
maya, Çinlilerin her zaman Doğu Türkis-
tan topraklarında yaşadığını ve buraları 
yönettiğini ima etmeye çalıştı.

TÜRK YURDU, ÇİN EYALETİNE DÖNÜŞ-
TÜRÜLÜYOR
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde iş-
galci Çin rejimi, Jimsar kasabasında bu-
lunan “Beşbalık Antik Kalıntıları”nın ye-
rine Tang Hanedanlığı’ndaki “Batı Tang 

Hanedanlığı Ceza Mahkemesi Müzesi” 
adıyla yeni bir müzeyi hizmete açtığı bil-
dirildi. Ortada herhangi bir kanıt yokken 
hiçbir zaman var olmayan Çin efsanesini 
yalan ve sahta arkeolojik kanıt üreterek 
burada yaşanmışçasına lanse etmişti.
Ayrıca Xi Jinping geçen hafta sekiz yıl 
aradan sonra ilk kez Doğu Türkistan’ı zi-
yaret ettiğinde, sözde “Xinjiang Müzesi”-
ni gezmiş ve “Milletler Arası Kaynaşma”, 
“Xinjiang’ı (Çin) Kültür Yoluyla Besleme” 
politikasını yenilemişti. Uzmanlar Xi’nin 
eylemlerinin Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan tarihini tamamen çarpıtma ve yeni-
den yazma girişimlerine hız verdiğinin 
göstergesi olduğunu yorumluyor.
Nitekim rejim hükümeti, çok sayıda Çinli 
yerleşimciyi Doğu Türkistan’a kalıcı ola-
rak yerleştirmek ve Doğu Türkistan’ı ta-
mamen Çinlileştirmek, ulaşım problemle-
rini çözmek için son yıllarda havayolları, 
demiryolları ve otoyolu inşasına önemli 
ölçüde yatırım yapıyor. Aynı zamanda da 
turizm sektörüne de devasa boyutlarda 
meblağ ayırdığı biliniyor.
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Çin bu yıl Doğu Türkistan kaynaklarını 
yağmala girişimlerini güçlendirdi. Zorla 
çalıştırmayla elde ettikleri ürünlerinde 
Çin ve küresel pazara ihracatını büyük 
ölçüde arttırdı. Verilere göre, yılın ilk ya-
rısında Doğu Türkistan’ın toplam ihracat 
değeri 91,51 milyar Yuan’a ulaşmış, ge-
çen yılın aynı dönemine göre %39,1’lik 
artış sağlandığı iddia ediliyor.
Çin için hayati öneme sahip “Bir Kuşak, 
Bir Yol” Projesinde Çin-Avrupa, Türkis-
tan (Orta Asya) Trenleri, yıllardır Doğu 
Türkistan’dan çıkan daha çok kayna-
ğı Çin’e kaçırmak ve zorunlu çalıştırma 
ürünlerini de küresel pazara transfer 
etmede, var olan deniz ve hava taşıma-
cılığının bir kısmını devralmış, ulusal ve 
uluslararası sevkiyatların hacmini deva-
sa boyutlara ulaştıracak, Doğu Türkistan 
demiryolu ile diğer gümrük limanların-
dan ülkeye giriş ve çıkış yapan trenlerin 
sayısını arttırmıştı.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 
yer alan 23 Temmuz 2022 tarihli habe-

re göre, bu yılın başından itibaren Doğu 
Türkistan’ın tüm il, vilayet ve şehirlerin-
den dış ticaret bazında ithalat ve ihra-
catın genel durumu arttı. Yılın ilk yarı-
sında Doğu Türkistan’dan çalınan doğal 
kaynak veya zorla çalıştırma ürünleri de 
dahil olmak üzere toplam ihracat değeri, 
geçen yılın aynı dönemine göre %49,3 
artarak 74,74 milyar Yuan’ı gördü.

SON ON YILIN EN YÜKSEK ARTIŞI
Bilgilere göre, Ocak-Haziran aylarında 
Doğu Türkistan’daki limanların ithalat 
ve ihracat hacmi geçen yılın aynı dö-
nemine göre %6 artışla 32.788 milyon 
tona ulaştı. Çin verilerinde Doğu Türkis-
tan’ın ithalat ve ihracat büyüme oranı ise 
“Çin’de 5. Eyalet” olarak sıralanıyor. Ni-
tekim sadece haziran ayında Doğu Tür-
kistan’ın toplam ithalat ve ihracat değeri 
geçen yılın aynı dönemine göre %68,5 
artarak, 24,1 milyar Yuan'ı bulduğu ve 
bu yılın en yüksek seviyesini gördüğü 
aktarıldı.
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Ayrıca, yılın ilk yarısında Doğu Türkis-
tan’ın Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” yayılmacı 
planı kapsamında bölgesel ve ekonomik 
ortaklık anlaşmaları olan ülkelerle itha-
lat ve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine 
göre sırasıyla 82,4 milyar Yuan ve 5,54 
milyar Yuan’ı bulduğu, ticari hacminin de 
sırasıyla %45,7 ve %18,9 arttığı iddia edi-
lirken, bu son on yılın en yüksek seviyesi 
olup, toplam ithalat ve ihracat değeri art 
arda altı ay boyunca yıllık bazda %20 art-
tığı öne sürülüyor.

“DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIMI 
DERHAL DURDURMALI”
Türkistan Press editörü Muhammed Ali 
ATAYURT, Çin rejiminin Doğu Türkis-
tan’dan gelen kaynakları tamamen kendi 
çıkarları için kullandığını, bu kaynakların 
sahibi olan yerli halka hiçbir fayda sağ-
lamadığını, şu anda Doğu Türkistan’ın 
kaynaklarını ve zorunlu çalıştırma ürün-
lerinin ihracatını artırarak genişlettiğini, 

Doğu Türkistan’da devam eden soykırı-
mın yanı sıra bölge kaynaklarını sömü-
ren işgalcilerin öz konusu trenlerle Çin’e 
kaynak kaçırdığını belirterek, “Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırımın bir 
parçası olarak Uygurların köle gibi zorla 
çalıştırılması ve toplama kampları, zorla 
kısırlaştırma gibi suçlamalarla uluslara-
rası toplumun baskıları büyüdü. Çin kar-
şıtı bazı yaptırımlar alındı, alınıyor. Ama, 
ne yazık ki Çin’in soykırımcı, sömürgeci 
ve yalancı, düzenbaz fıtratını değiştir-
me ya da durdurmaya yetersiz kaldığını 
görüyoruz. Hele ki Çin bu sonuçlardan 
oldukça memnun. Oysa bu olay, sayısız 
masum insanın köleleştirilmesiyle doru-
dan bağlantılı ve de 100’den fazla ülke, 
83’ten fazla küresel marka ile ilişkili. Asil 
olması gereken, bütün insanlık Çin mal-
larına #Boykot uygulayarak, Doğu Tür-
kistan’daki soykırımı derhal durdurmalı” 
diye kaydetti.
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Çin rejim hükümetinin, Doğu Türkis-
tan’daki soykırımı örtbas etmek için 
devam eden sahte ve yalan propa-
gandalarının etkisini arttırmak için 
yılın en büyük dezenformasyon kam-
panyası başlattığı bildirildi.
Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıcı terör 
politikası uluslararası kamuoyunda ayyu-
ka çıkmış, birçok ülke, uluslararası orga-
nizasyonlarca Çin’in Doğu Türkistan’da 
işlediği insanlık dışı cinayetleri soykırım 
suçu olarak nitelendirilerek, Çin’e bazı 
ambargolar uygulanmıştı. Bundan ra-
hatsız olan rejim yönetimi, uluslararası 
toplumun gözünü boyamak için sözde 
“2022 On Binlerce Kişi Xinjiang’ı Konu-
şuyor” temasıyla, Doğu Türkistan mese-
lesi üzerine sahte ve yalan propaganda 
kampanyası başlattığı öğrenildi.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 
yer alan habere göre, Çin rejimi 23 Tem-
muz’da Urumçi’de sözde “2022 On Bin-
lerce Kişi Xinjiang’ı Konuşuyor” temalı 
bir dizi çevrimiçi kampanya başlattığı, 

etkinliğin Çin Komünist Partisi (ÇKP) 
Merkez Komitesi Siber Güvenlik ve Bil-
gi Teknolojileri Ofisi, İnternet Yayıncılığı 
Bürosu ve İnternet Sosyal Hizmet Bürosu 
gibi rejimin bütün ağ kontrol mekaniz-
masının gözetimi altonda gerçekleşece-
ği, bütün bu eylemlerin dezenformasyon 
için olduğunu gözler önüne seriyor.

GÜZEL XİNJİANG DÜNYAYA TANITIL-
MALI
Bilgilere göre, konu üzerine Doğu Tür-
kistan’daki sözde Xinjiang Parti Komitesi 
Siber Güvenlik ve Enformasyon Ofisi ile 
Çin Gazete Ağı ortaklaşa özel bir toplan-
tı gerçekleştirdiği ve toplantıda konuşan 
Çinli yetkililer, sözde tüm etnik kökenler-
den insanların yaşamları giderek harika 
hale geldiği, kalem ve kamera kullanarak 
dünyaya gerçek, objektif bakışla, gü-
zel Xinjiang’ı tanıtmalarını umduğundan 
bahsederken, Doğu Türkistan’daki sis-
tematik soykırımı yalanlamak için paralı 
yabancı propaganda ekibini de daha da 
genişleteceğini ima etti.
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Çinli yetkililer ayrıca bir dizi şaheser yara-
tıp sunmaları, internette sözde “Xinjiang” 
konusunda pozitif enerji toplamaları, söz-
de “Ulusal Birlik” hikayesini anlatmaları ve 
Çin ulusunun ortak bilincinin pekiştirilme-
sine teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı. 

YALAN PROPAGANDASI İÇİN SATI-
LIK YABANCI ÜNLÜLERİ KULLANI-
YOR 
Çin’in Doğu Türkistan’da işlediği sis-
tematik soykırımı gizlemek ve ulus-
lararası toplumun gözünü boyamak 
için 2021 yılında da büyük paralarla 
yabancı ünlüleri ısmarlayarak İnter-
nette sahte propaganda ve karalama 
kampanyası yürüttüğü ortaya çıkmış, 
toplam 1,2 milyondan fazla kısa vi-
deo yayınlanmış ve izlenme sayısı 14 
milyara ulaşmıştı. Çin’in devlet eliyle 
yürüttüğü dezenformasyon, on dilde 
yayınlanmasının yanı sıra, sahte pro-

paganda videoları dünya çapındaki 
diğer Çin yanlısı medya kuruluşları-
nın da desteğiyle ortalığı toz dumana 
katmıştı.  
Avustralya Stratejik Politika Enstitü-
sü tarafından geçen yıl aralık ayında 
yayınlanan “Xinjiang Hakkında Ismar-
lama Konuşmalar” başlıklı raporda, 
Çin’in Doğu Türkistan’daki suçlarını 
gizlemek için yabancı sosyal medya 
ünlülerini satın alarak kullandığı ve 
bu çevrimiçi ünlülerin Çin’in uluslara-
rası propaganda ekibi haline geldiği 
ifşa edilmiş, Ocak 2020 ile Ağustos 
2021 arasında Doğu Türkistan’daki 
durumu tamamen çarpıtan 546 video 
ve paylaşımın detaylandırıldığı, bu 
içeriklerin Çin propagandası için ça-
lışan satılık 13 yabancı internet feno-
meni tarafından hazırlandığı ortaya 
çıkarılmıştı.
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Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki asimilasyon 
politikasını daha güçlü bir şekilde uygula-
mak için tüm okulların müfredatına sözde 
“Zhong Hua Milletleri Ortak Bilinci Eğitimi”-
ni dahil etmeyi planlıyor.
İşgalci Çin, son yıllarda sözde “Eğitim” ya-
lanıyla çok sayıda toplama kampı kurmanın 
yanı sıra Komünist ideolojisini aşılamak için 
bayrak çıkarma töreni, siyasi eğitim, Komü-
nist Parti öğretilerini ezberleme, dinsizleş-
tirme gibi çeşitli beyin yıkama uygulamala-
rını Müslüman topluma zorla dayatıyor.
Ayrıca Çinlileştirme politikası kapsamında 
Doğu Türkistan’da sözde “Xinjiang’ı (Çin) 
Kültür Yoluyla Besleme” politikasını şiddetle 
vurguluyor.
Çin’in organ yayını Maarif Gazetesi’nin 25 
Temmuz tarihli haberine göre, Doğu Tür-
kistan’daki sözde “Xinjiang Hükümeti Par-
ti Komitesi” birkaç gün önce “2021-2025 
Xinjiang Gençlik Kalkınma Planı” adı altında 
genelge yayımladı.

AMAÇ, UYGUR KAVRAMINI BİTİRECEK
Çin’in söz konusu planının amacı Çince özel-
liğe sahip sosyalist toplum oluşturmak ve 

bunu Doğu Türkistan gençliğine aşılamak 
olduğu anlaşılıyor. Plana göre, her derece 
eğitim programlarında Uygur gençlere yö-
nelik sözde ortak bilinç eğitiminin güçlendi-
rilmesi, gençler arasında sosyalist değerleri 
geliştirmek, Komünist Parti’sinin “Xinjiang’ı 
Yönetme” stratejisini benimsetmek ve Doğu 
Türkistan’ın tarihi hakkında propaganda ve 
eğitimin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanı-
yor.
Gözlemciler, sözde “Zhong Hua Milletle-
ri Ortak Bilinci Eğitimi” politikasının as-
lında, Çin rejiminin Doğu Türkistan’daki 
Uygurlar ve diğer Türk toplumunun şanlı 
tarihini ve kültürünü çarpıtmaya, tahrip 
etmeye ve “Ezelden Beri Çin’in Bir Parça-
sı” olduğu yalanını kabul ettirmeye yöne-
lik girişim olduğunu, Çin’in son yıllarda 
Doğu Türkistan halkını sistematik bir şe-
kilde Çinlileştirmek için, sözde “Xinjiang’ı 
(Çin) Kültür Yoluyla Besleme” adı altında 
çok ciddi sonuçlar doğurabilecek türden 
Çin kültürünü zorlama eğilimi içerisinde 
olduğunu, nihayetinde 2025 yılına ka-
dar Uygur Kavramını ortadan kaldırmayı 
planladığını kaydetti.
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                     Çin, Doğu Türkistan kaynaklarını sömürmeye devam ediyor. Ta-
rım Petrol Sahasında “Boz-Dabei” adı verilen ve devasa doğalgaz rezerv bulunan 
alanda 10 milyar metreküplük bir geliştirme projesi başlatıldığı öğrenildi.
Çin basınında 27 Temmuz çıkan haberlere göre, Çin rejimi Doğu Türkistan’daki en 
büyük gaz sahalarından biri olan Tarim Petrol Sahasında 10 milyar metreküp re-
zerve sahip, “Boz-Dabei” adı verdikleri ultra derin gaz sahasının geliştirilmesine 
başladı.

GELECEK YIL ÜRETİME BAŞLAYACAK
Habere göre, geliştirme projesi, bir doğal gaz işleme tesisi, bir doğal gaz ihracat 
boru hattı ve bir ham petrol ihracat boru hattı içeriyor. Çinli yetkililer, projeyi 15 
Kasım 2023’te üretime geçirmeyi planlıyor.
Bahse konu doğal gaz sahası, Tarım Dağı’nın güney yamacında yer alıyor ve Tarım 
Havzası’nın kuzey ucunda. Doğu Türkistan’da son keşfedilen Kela-Keshen büyük 
gaz sahasından sonra bir başka devasa doğalgaz sahası olarak biliniyor.

SÖMÜRGECİ ÇİN’İN GELECEK PLANI
Çin rejimi, “14. Beş Yıllık Plan” kapsamında “Boz-Dabei” sahasındaki doğal gaz 
üretiminin 10 milyar metreküpe, ham petrol üretiminin ise 1,2 milyon tona ulaşa-
cağını tahmin ediyor.
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Bilgilere göre, Çin’in 2023-2028 yılları arasında uygulanması 
planlanan “14. Beş Yıllık Plan” döneminde, Tarim Petrol Sa-
hası, Çin’in petrol ve gaz talebini karşılamak için “Boz-Dabei” 
gaz sahasında 60’tan fazla yeni kuyu açmayı planlıyor. Söz 
konusu gaz üretimi yılda ortalama 1 milyon ton oranında ola-
cak. Yeni doğal gaz işleme tesisi, alaşımlı petrol stabilizasyon 
yapısı ve Çin eyaletlerine petrol ve doğal gaz nakletmek için 
boru hattı olmak üzere üç büyük projeye dayanan temel çer-
çeve inşaatının tamamlanmasından sonra, günlük işleme ka-
pasitesi arttırılarak 17 milyon 500 bin metreküpten 37 milyon 
500 bin metreküpe çıkartılacak. Ayrıca bu doğalgaz sahasın-
da keşfedilen karışık petrol ve doğalgaz, Çin’in acilen ihtiyaç 
duyduğu yüksek kaliteli petrokimya hammaddeleri olan aro-
matik hidrokarbonlar ve hafif hidrokarbonlar gibi nadir mad-
deleri de içeriyor.

ÇİN, BÖLGE KAYNAKLARINI SÖMÜRÜYOR
Çin, Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana büyük miktarlarda 
doğal kaynaklarını azami ölçüde sömürüyor ve son dönemde 
yeni petrol sahaları keşfetmek ve geliştirmek için büyük mik-
tarda yatırım yaptı. Asıl sahipleri olan Doğu Türkistan halkı, 
topraklarının kaynaklarından yoksun bırakılarak, yoksulluk ve 
sefalet içinde yaşıyor. Rejim hükümeti ise bunu bahane ederek, 
“Yoksullukla Mücadele” adı altında Doğu Türkistan halkına 
baskı ve zulmetmeye devam ediyor. Milyonlarcasını toplama 
kamplarına alırken sayısız insanı köle olarak zorla çalıştırıyor.


