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Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı çeşitli 
yolarla uluslararası toplumdan saklamaya 
çalıştığı bir dönemde, Çinli bir turistin ya-
yınladığı gezi hatıralılarını içeren videolar, 
Çin rejiminin Uygur toplumunu yok etme 
suçunu ve birçok ailenin keyfi tutuklamay-
la zoraki kaybolduğunu doğruluyor.
Çin’in Sichuan eyaletinden Doğu Türkis-
tan’a seyahat için gelen Çinli bir turist 
kadın, birkaç gün önce YouTube’da Doğu 
Türkistan gezisini anlatan birkaç video ya-
yınladı.
Çinli turiste göre, Eylül 2018’de ilk 
defa Doğu Türkistan’a geldiği ve Tur-
fan’ı ziyaret ederken, bazı Uygur aile-
sinde konakladığı ve günlük yaşamını 
filme aldığı, 2022 yıl başından beri 
bölgede ikinci defa ziyaret gerçekleş-
tirdiği, fakat daha önce evinde kaldığı 
ve filme çektiği birçok milli üsluptaki 
ev ve insanların ortalıktan kayboldu-
ğunu ortaya koyuyor. Köydeki diğer 
sakinlere sormuş olmasına rağmen, 
kaybolan aile hakkında herhangi bir 

bilgi alamaması, kendi komşularının 
nereye gittiklerini ve evlerinin neden 
yıkıldıklarını bilmediklerini söylemesi 
ise Çinli turistte şaşkınlık yaratıyor.
Video ayrıca Çin rejiminin sözde aşırıcılık 
karşıtı sloganları ve bölgeyi kapsayan pro-
paganda afişlerinin, komünizm posterleri 
ve resimlerin her yerde olduğunu göste-
riyor.

UYGURLARDAN ÇİNLİ OLMASI İSTE-
NİYOR
Köydeki Uygur tarzı birçok binanın 
yıkılışını ve ayakta kalan evlerin ço-
ğunda insan bulunmadığını görün-
tüleyen ve yıkılan evlerin neredeyse 
tamamının harabeye döndüğünü göz-
ler önüne seren Çinli turistler, Uygur 
topluluğunun adım adım yok oluşunu, 
geleneksel Uygur kültür medeniyeti-
nin bu şekilde tahrip edilmesi sonucu, 
Çin illerinden hiçbir farkı kalmayacağı 
öngörüsüyle anlattı.
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Doğu Türkistan’da topyekûn imha 
politikası izleyen Çin rejimi, 2017 
yılından bu yana bölge halkını ha-
pishanelere ve toplama kamplarına 
hapsediyor. Zoraki kısırlaştırma, çe-
şitli işkence ve zorunlu çalıştırma gibi 
sistematik soykırım uygulamalarıyla 
insanları katlederken, diğer yandan 
da Uygur dili, alfabesi, milli tarzdaki 
yapılar, geleneksel kültürel varlıkla-
rın tamamını yıkıp yok ediyor.

MİLLİ YAPILAR, ÇİN GÖRÜNÜMÜ 
ALACAK
Özellikle Komünist yetkililerin bir 
hafta önce Urumçi’de düzenlediği 
Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma 

toplantısında, 2021 yılında Doğu 
Türkistan genelinde kentsel alan-
larda 231.500 haneyi kapsayan 
1.714 yerleşim yerinin yıkım ve tah-
ribata uğradığı, 2022 yıl içerisinde 
203.000’den fazla haneyi kapsayan 
1.273 yerleşim alanının yeniden in-
şası ve yerleştirme planları dikkat-
lerden kaçmadı.
Çin görünümü verilmiş yeni yerleşim 
alanlarında Uygur Türklerinin, ge-
leneksel kültür medeniyetine bağlı 
yaşamaları, Uygur dili ile konuşma-
ları yasaklanmanın yanı sıra, günlük 
yaşam tarzlarında, giyim kuşamla-
rında, sosyal hayatında tıpkı bir Çin-
liymiş gibi davranmaları konusunda 
baskı uygulanıyor.
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                  Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Sivil İşler Dairesi, geçen hafta 
genelge yayımlayarak Uygur kültürü ve eğitimi ile ilgili çok sayıda sivil 
toplum kuruluşunu kapatma emri verdi.
22 Şubat Xinjiang Sivil İşler Dairesi resmi internet sayfasından yayım-
lanan "Sosyal organizasyonların yasal süreci, yetki belgesi ve Sertifika, 
kaşe, faaliyet izni Tescil Tebliği" başlıklı genelgede aralarında Uygur ge-
leneksel kültür medeniyeti, Araştırma ve Eğitim çalışmalarıyla ilgili top-
luluklar, okullar, kurslar cemiyet ve birlikler gibi çok sayıda sivil toplum 
kuruluşları yer alıyor.

HEPSİ BİRER KÜLTÜR SANAT OKULLARI
Genelgede adı geçen ve kapatılması tebliğ edilen kuruluşlar arasında 
“Uygur Klasik Edebiyatı ve Uygur 12 Makam Araştırmaları Merkezi”, 
“Halk Edebiyatı Araştırmaları merkezi”, “İntil Uygur Meslek Yüksekoku-
lu”, “Miraj Teknik Okulu”, “Hudut Bölgesi ticaret Merkezi”, “Atlan Mes-
leki Teknik Eğitim Okulu”, “Akyar Mesleki Teknik Eğitim Okulu”, “Dolan 
Köyü Sanatçılar Birliği”, “Karakurum Milli Sanat Geliştirme Merkezi”, 
“Xinjiang Tarihi Eserler ve Mutercimlik Merkezi” ve “Xinjiang Neşriyatı 
Birliği” gibi 160 önemli merkez ve eğitim birimlerinin adı geçiyor.
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Genelgede, adı geçen organizasyonların 
neden kapatılacağı konusunda hiçbir ge-
rekçe gösterilmezken özellikle ruhsat ve 
kaşelerinin iptal edileceği, tebligatın du-
yurulduğu tarihten itibaren üç ay içinde 
iptal işleminin tamamlanması gerektiği ve 
diğer her türlü faaliyetin “Yasa Dışı” kabul 
edileceği belirtiliyor.
Ayrıca genelgenin, Doğu Türkistan’da Uy-
gur dili ve kültürünün tamamen yasak-
landığı ve sayısız elitin keyfi tutuklamayla 
toplama kamplarına veya hapse mahkûm 
edildiği bir dönemde yayımlanması, liste-
de adı geçen kuruluşların tamamı Çin Ko-
münist Parti (ÇKP) idaresinin kontrolü dı-
şında herhangi bir hareket etmeyeceğine 
bakılmaksızın fesih edilmesi dikkatlerden 
kaçmadı.

Çin rejimi, 2017 yılından bu yana Doğu 
Türkistan’daki Uygurları ve Kazakları Çin 
kültürünü benimsemeye zorlayarak, söz-
de “Xinjiang’ı Çin Kültürüyle Beslenme” 
Projesi’ni uyguluyor ve “Çin Ulusal Bilin-
ci” şiddetle teşvik ediyor.  Aynı zamanda, 
sözde “Milletlerin Kaynaşması” kisvesi al-
tında Komünist Lider Xi Jinping’ın hasta-
lıklı fikir, modası geçmiş ideolojik görüşle-
rini halka olağan üstü baskı uygulayarak 
dayatıyor. Milli kimliği ve dini inançları 
kısıtlayan ve vaz geçirmeye zorlayan Çinli 
otoriter rejim, “İslam’ın Sosyalist Topluma 
Uyarlanması” siyasetiyle Müslümanların 
Çinlileştirilmesini hızlandırıyor. Bu süreç-
te çeşitli bahanelerle Çin’in kötü niyetli si-
yasetlerine engel teşkil edecek kişi ve ku-
ruluşları ortadan kaldırmaya çalışıyor.
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Çin medyasında çıkan haberler, Komü-
nist rejimin Doğu Türkistan’daki kaynak-
ları yağma yoluyla Çin’e transferlerini 
hızlandırdığını ve yakın tarihte 503,7 
milyar kilovatsaat elektriği Çin’e nasıl 
kaçırdığını gözler önüne seriyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Doğu Türkistan’daki Elektrik Enerji 
Ltd. Şti. “Xinjiang Elektrik İletimi” Projesi 
adı altında bu yıl 22 Nisan’a kadar Doğu 
Türkistan’dan Çin illerine transfer edilen 
enerji miktarının 503,7 milyar kilovatsa-
ate ulaştığını açıkladı.
120 milyar Yuan’dan fazla değere sa-
hip enerjinin 31 milyar Yuan vergi geli-
ri olduğu ve bu devasa güç kaynağının 
yaklaşık yarım yıl boyunca Çin’deki 1,4 
milyar insanın elektrik ihtiyacını karşıla-
maya yeteceği tahmin ediliyor.
İşgal altındaki Doğu Türkistan, ener-
ji kaynakları bakımından son derece 
zengindir ve Çin, Doğu Türkistan’ı en 
büyük beş kapsamlı enerji üssünden 
biri olarak görmektedir.  Doğu Tür-

kistan elektrik şebekesinin toplam 
üretim kapasitesi 2010 yılında 14,7 
milyon kWh iken, Ocak 2022’de 7,7 
kat artarak 109,30 milyon kWh’e 
yükseltildi.

ÇİN %34 ENERJİYİ, DOĞU TÜRKİS-
TAN’DAN ÇALIYOR
Bilgilere göre, Çin’in yeni elektrik üretim 
jeneratörlerinin kapasitesi 37,18 milyon 
kWh’e ulaşmış olup, Doğu Türkistan’da-
ki elektrik şebekeleri Çin’in toplam enerji 
üretim kapasitesinin %34’ünü oluşturu-
yor.
Çin, Kasım 2010’dan itibaren “Xin-
jiang Elektrik İletimi” adı altında ilk 
transferi başlamış, Kumul-Dunhuang 
750kV Enerji İletim ve Dönüşüm Pro-
jesi’ni tamamlamasıyla Doğu Türkis-
tan’ın elektrik şebekelerini tüm Çin 
eyaletlerine bağlayan hatlar oluştu-
rarak, Doğu Türkistan’ın elektriğini 
Çin’e kaçırma planını gerçekleştir-
mişti.
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Özellikle son 11 yılda Doğu Türkistan’da 
yatırımları bulunan Çin elektrik şebekesi 
şirketi 220,5 milyar Yuan yatırım yaptı. 
Şu anda Doğu Türkistan’da Çin işgal hü-
kümeti kontrolünde, Çin illerine elektrik 
taşıyan dört hat aktif faaliyet gösteriyor.
Son zamanlarda Çin’de enerji krizinin orta-
ya çıkmasıyla birlikte Doğu Türkistan’dan 
Çin illerine enerji transferlerinin hacmi de 
hızı da arttı. Özellikle 2021’de Çin elektrik 
şebekesi şirketinin yan kuruluşu olan Xin-
jiang Elektrik Enerji Şirketi art arda beş ay 
10 milyar kilovatsaat fazla elektrik üretimi 
gerçekleştirmiş olup, bu miktar Çin’e ka-
çırılan elektriğin ortalama taşıma kapasi-
tesinin 10 milyar kWh daha fazla büyüdü-
ğünü gösteriyor.

SADECE ÇALMIYOR, ZARAR DA VERİ-
YOR
Doğu Türkistan’da 4 Ekim 2021’de yayın-
lanan hava kalitesi endeksine göre, Hotan, 
Kaşgar ve Kızılsu olmak üzere üç bölgede-
ki hava kalitesinin tehlike sınırına ulaştığı, 
İli vilayetindeki hava kirliliğinin daha kötü 

olduğu ve insan sağlığına daha fazla etki 
göstereceğinden endişe ediliyor.
Gözlemciler, Doğu Türkistan’daki 
elektrik santrallerinde büyük ço-
ğunluğun kömürü yakıt olarak kul-
landığı ve Çin’in dünyaya zehirli 
karbondioksiti kontrol etme sözü 
vermesine rağmen, Doğu Türkis-
tan’daki enerji santrallerinin ölçeği-
ni geçen yıl genişletmeye başladığı-
nı ve hala devam ettiğini belirtti.
Bu durumun, geçmişte BM’de yaptığı ko-
nuşmada dünyaya zehirli karbondioksit 
salgılamayı kontrol edeceği hakkında ta-
ahhüt veren Komünist Lider Xi Jinping’in 
yine yalan söylediği ve insanlığı kandır-
maya çalıştığının göstergesi olduğunu 
kaydetti.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Xi Jinping’i 
önce Doğu Türkistan’daki insanlara karşı 
yapılan soykırımı durdurmaya ve bölge-
deki Çinli kömür santrallerini yasaklama-
ya çağırdı.
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Son yıllarda Çin, Doğu Türkistan’ın doğal kaynaklarını yağmalamayı hızlandırdı ve bu 
yıl kurulduğu günden bu yana, Shunbei (Kuzeybatı) Petrol Şirketi’nin arka arkaya 1.000 
tonluk üç petrol kuyusu keşfettiği öğrenildi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre, Çin Petrokimya Endüstrisi Shunbei (Ku-
zeybatı) Petrol Şirketi’ne ait sahada 4 numaralı ara bağlantı kuşağından 1.000 tonluk 
bir kuyu daha açıldığı duyuruldu.
Haberde bu durum, daha önce iki devasa kuyu açan Shunbei Petrol Şirketi’ni bölgedeki 
en büyük Çin petrol şirketi haline getirdiği imajı çiziliyor.

Bilgilere göre, 26 Ocak’ta Shunbei 
Petrol Şirketi, 8 Nolu kıtalararası 
kuyusunda deneme bazında ko-
nuşlandırılan 801X kuyuları, bir 
günde 1007.6 ton petrol ve gaz 
üretim kapasitesine ulaştığı, ay-
rıca 27 Ocak’ta 4 Nolu bağlantılı 
kuşakta yer alan Shunbei Petrol 
Şirketi, 4-5H kuyusu, bölümle-
re ayrılarak asit basıncını değiş-
tirdikten sonra günlük 1.360 ton 
petrol ve gaz üretim kapasitesine 
ulaşma deneyimleri sürüyor.

Birbirine bağlı numaralarla ayrıştırılan 
8 noktadan her birinde 100 milyon ton-
luk yeni bir petrol ve gaz alanının varlı-
ğı tahmin ediliyor.
Komünist yetkililer, hazırda üretim hac-
mini Çin petrokimya endüstrisinde en 
yüksek ürün üretme rekoru kırdığını 
söylüyor.
Çin istatistiklerine göre, Shunbei Pet-
rol Şirketi, Sahasında şimdiye kadar 
11 kuyu var.  Bunlardan dokuzu, 1.000 
tonluk kuyu. Hepsi de 4 No’lu kuşakta 
yer almaktadır.
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Çin, Mart 2021’de bölgede petrol 
arama ve kuyu açma çalışmaları-
na başladı ve Shunbei 4 Nolu ara 
bağlantı kuşağında toplam 13 kuyu 
açıldı. Çin, bu kuyulardan toplam 
168.000 ton ham petrol ve 340 mil-
yon metreküp doğalgazı Çin illerine 
kaçırdığı daha önceki haberlerimiz-
de aktarılmıştı.
Çin haber kaynaklarına göre, Doğu Tür-
kistan’dan şu anda yağmalanan ham pet-
rol miktarı günde 2043 ton civarında. Do-
ğal gaz da 3,76 milyon metreküpe ulaştı.
Doğu Türkistan kaynakları Çin’in Shun-
bei’nin toplam üretiminin %78’ini oluştu-
ruyor. Ayrıca devasa miktarlarda petrol 
stoklamaya devam ettiği biliniyor.
Çin’in 16 Şubat’ta Doğu Türkistan’dan 
Çin’e ham petrol ihracatını hızlandırmak 
için Shunbei Petrol Sahası Ortak İstasyo-
nunda ikinci hat doğal gaz işleme yapısı-
nı devreye soktuğu ve ham petrol işleme 
kapasitesini yılda 1,5 milyon tona çıkardı-
ğı, doğal gaz işleme kapasitesini ise yılda 
1,38 milyar metreküpe çıkardığı bildirildi.

Çin’de yakın zamanda ortaya 
çıkan enerji krizinin ardından 
Doğu Türkistan’ın Çin illerine 
enerji kaynaklarının ulaşımı hız 
kazandı.  Doğu Türkistan’daki 
kömür rezervleri, Çin’in toplam 
kömür rezervlerinin %37’sini 
oluşturmaktadır.  Petrol ve gaz 
rezervlerinin de Çin’in toplam 
rezervlerinin %25’ini oluşturan 
kaynağın hacmi 30 milyar ton ol-
duğu tahmin ediliyor. Bunlardan 
hariç Doğu Türkistan’da rüzgâr 
ve güneş enerjisi teknolojisi kul-
lanım alanında da ön planda.
Gözlemciler Doğu Türkistan’ın 
kaynaklarına ilişkin Çinlilerin 
açıkladığı verilerin güvenilmez 
olduğunu hatırlatmakla birlikte 
yağmalanan kaynakların Çin’in 
açıkladığı miktarın kat kat üs-
tünde olduğunu söylüyor.
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Dünyanın en etkili medya kuruluşları Çin’in 
Doğu Türkistan’da işlediği insanlık dışı suçlara 
dair güçlü kanıtlar sunduğu bir dönemde, Çinli 
yetkililer iddiaları yalanlamak için özel bir ba-
sın toplantısı düzenledi.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre, 
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Hükümeti 
Sözcüsü Xu Guixiang, Kukla Yetkili Elijan Ana-
yet, Xinjiang Kadınlar Birliği Başkanı Aynur 
Maksat, Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı 
Wang Langtao’un katılımıyla Pekin’de Doğu 
Türkistan’la ilgili 69. Basın Toplantısını gerçek-
leştirdi.

SOYKIRIM İDDİALARINI YALANLADI
Komünist yetkililer, basın toplantısı öncesinde 
hazırlanan bazı kısa videoları göstererek Uy-
gurca konuşan Uygur gençlerinin milli kültür 
ve geleneklerine göre sağlıklı büyüdüklerini 
iddia ederek uluslararası toplumu kandırmaya 
çalıştı.
Basın toplantısında Elijan Anayat ve Shu Gu-
ixiang, Çin’in Doğu Türkistan’daki milyonlarca 
insanı toplama kamplarına hapsetme, zorla ça-
lıştırma, Uygur çocukların ailesinden koparıl-
ması, eğitimin Çinlileştirilmesi, nüfus kontrolü 
ve Komünist Lider Xi Jinping’in ileri sürdüğü 
“İslam’ın Çinlileştirilmesi” politikalarını tama-
men yalanlayıp, hiçbir suç işlemiyormuşçasına 
uluslararası toplumun suçlamalarını reddetti.

Xu Guixiang, gazetecilerin Doğu Türkistan’da-
ki yönetici değişikliğiyle ilişkin sorularına yanıt 
olarak, geçmişte “Terör ve Ayrılıkçılıkla Müca-
dele” siyasetinin kararlı bir şekilde yürütüldü-
ğünü, bundan sonraki süreçte de mevcut uy-
gulamaların devam edeceğini belirterek, Doğu 
Türkistan’daki durumun değişmeyeceğini ima 
etti.

UYGUR AYDINLARA KEYFİ SUÇLAMA
Gazetecilerin Uygurca ders kitaplarının kal-
dırılmasıyla ilgili sorularına yanıt veren Wang 
Langtao, eski Eğitim Bakanı Sattar Saut, Yal-
kun Rozi, Tahir Nasir, Abdurazzak Saim, Vahit-
jan Osman, Alimjan Memtimin gibi akademis-
yenlerin gizli işbirliği yaptığını ve Uygur ders 
kitaplarında tarih ve kültür temelinde ayrılık-
çılık, terörizm ve dini aşırıcılık ideolojileri sin-
dirmeye kalkıştığını, nitekim bu kitaplardan 
25 milyon basılmış, iki milyondan fazla Uygur 
gence dağıtıldığını ve tamamının kaldırıldığını 
doğrularken Uygur gençlerin hastalıklı ideolo-
jilerden zehirlendiğini iddia etti.
Gözlemciler, kurnaz ve sahtekâr Komünist 
Çinlilerin uyduruk deliller üreterek, baskısı ve 
etkisi altındaki kurbanları yalan ifade verme-
ye zorlayarak, Doğu Türkistan davasını za-
yıflatmaya ve uluslararası toplumun gözünü 
boyamaya çalıştığını kaydetti.
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Dünya Bankası yan kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu 
(IFC), Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerinin zorla çalış-
tırılmasıyla bağlantılı Çinli şirketlere yüz milyonlarca dolar kredi 
verdi.


