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tarihinde meydana gelen
çatYşmalar ve sergilenen
vahşetin ardYndan,
yaşananlarY sübjektif bir

biçimde değerlendirip, Çin’i nefretle
kYnarsak, olaylarYn perde arkasYndaki
gerçeği göz ardY edebiliriz. Urumçi’de
yaşananlar basit bir “etnik çatışmadan”
öte küresel çYkar hesaplarYnYn ürünüdür.
Çin, doğal olarak, kendi sYnYrlarY
içerisinde yaşayan bir toplumun
güvenliğinden birinci derecede sorumlu
olup, olaylarYn bu noktaya gelmesinde
kusurludur. Urumçi’de yaşanan olaylar
sYrasYnda Çin prestij kaybetmiştir, ancak
görülmesi gereken sadece bu değildir.

Urumçi; Çin’in kuzeydoğusunda yer
alan, Doğu Türkistan adYyla da bilinen ve
1954’den bu yana Çin yönetiminde
bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin
başkentidir. 1954’e kadar Dihua adY ile
anYlan şehir, daha sonra Urumçi adYnY
almYştYr. Çin’in batYya açYlan en önemli
güzergahYnda yer alan Urumçi, demiryolu
taşYmacYlYğYnda önemli yere sahiptir.
Urumçi, “kömür madenleri üzerindeki
kent” olarak da bilinmektedir. Çin
kaynaklarYna göre Urumçi çevresinde 10
milyar ton kömür, 2.2 milyar ton alçYtaşY,
104 milyon ton kireçtaşY, 10 milyon
tonun üzerinde mutfak tuzu ve 110
milyon tonun üzerinde sülfat rezervleri
vardYr. Urumçi, her geçen gün daha
stratejik hale gelen zengin yerüstü ve
yeraltY su kaynaklarYna sahip olma
özelliği ile de dikkat çekmektedir.
Urumçi’de 3 binin üzerinde petrol işleme,
tekstil, makine üretimi, demir ve çelik
üretimi, inşaat malzemeleri üretimi, enerji
üretimi, kimyasal ürünler, elektronik
endüstrisi, demir dYşY metal ürünler,
kömür ve gYda maddeleri alanYnda
faaliyetlerini sürdüren kuruluşlar yer
almaktadYr.

Sinkiyang (Çince ‘Yeni Fethedilmiş
Toprak’) adYyla da anYlan bölge; petrol,
doğalgaz, uranyum, volfram, altYn,
kömür, tungsten gibi oldukça değerli ve
zengin rezervlere-kaynaklara sahiptir.
Gelecek yüzyYlYn en zengin bölgelerinden
biri olmaya aday bir bölgedir. Bölge
ekonomisinin yüzde 60’YnY petrol ve
petrol ürünleri oluşturmaktadYr. Son
yYllarda keşfedilen zengin petrol ve doğal
kaynaklar bölgeyi bir anda dünyanYn
gündemine oturtmuştur ve bölge adeta
“Hazar’ın enerji kaynakları” kadar
dikkat çeker olmuştur.

Bölgedeki petrol üretimi artıyor
İhtiyaç duyduğu petrolün yarYsYnY ithal

etmek zorunda kalan Çin’in bölgedeki
petrol sahalarYnY geliştirmek için son
yYllarda önemli bir çabaya girdiği
görülmektedir. Çin’de yayYn yapan
HalkYn Gazetesi’nin haberine göre,
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde
2008’deki ham petrol üretimi 1 milyon
ton artarak, 27,4 milyon tona ulaştY.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi, geçtiğimiz
yYl Shandong Bölgesi’ni geçerek, Çin’in

en çok petrol üreten bölgesi haline geldi.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 20.9
milyar ton petrol ve 10.85 trilyon
metreküp doğalgaz rezervine sahip
olduğu tahmin ediliyor. Bölgede 3.9
milyar ton kanYtlanmYş petrol rezervi ve
1.4 trilyon metreküp doğalgaz rezervi
olduğu bilinmektedir. Üretilen petrolün
2009 yYlYnda 28 milyon tona çYkmasY
beklenen bölge petrol sanayi alanYnda
Çin’in en stratejik alanY olarak
nitelendiriliyor.

Krize rağmen petrol
ihtiyacı artıyor

Büyüyen ekonomisi ile Çin’in en temel
sorunlarYndan biri enerji güvenliğinin
sağlanmasY olarak ortaya çYkmaktadYr.
China Daily Gazetesi’nin haberine göre,
2009’un ilk çeyreğinde Çin’in petrol
ithalatYnda, ekonomik durgunluğa
rağmen, geçen yYlYn aynY dönemine göre
yüzde 0.3 büyüme ile gerçekleşti. Ulusal
KalkYnma ve Reform Komisyonu’nun
verilerine göre, Çin ülke sYnYrlarY
içerisinde 2009’un ilk çeyreğinde yüzde
1’lik düşüşle 93.49 milyon ton petrol
üretimi gerçekleştirdi. AynY dönemde
ülke içinde işlenen petrol ise yüzde 1.5
büyüme ile 175.13 milyon tonu buldu.
Xiamen Üniversitesi Çin Enerji
Ekonomisi AraştYrma Merkezi Müdürü
Lin Boqian, 2009’un ikinci çeyrek
verilerinde petrol ithalatYnda daha büyük
bir büyüme gerçekleşmesini
beklediklerini belirterek, 2009’da yüze
2’lik bir artYş öngördüklerini kaydetti.

1993 yYlYnda Çin’in petrol üretiminin,
ihtiyacY karşYladYğYnY kaydeden Boqian,
hYzlY ekonomik büyümenin etkisi ile
bugün ihtiyacYn yarYsYnYn ithal edilmek
zorunda kalYndYğYnY ifade etti.

Çin’in ithal enerji bağYmlYlYğY nedeniyle
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ülke
içindeki stratejik önemi de her geçen gün
artmaktadYr. Bölgenin aynY zamanda
Rusya ve Orta Asya’dan gelen boru
hatlarYnYn geçiş güzergahYnda olmasY da
önemini artYrmaktadYr. Bölgede yaşayan
Uygur Türkleri, uzun zamandYr
bağYmsYzlYk mücadelesi yürütmelerine
rağmen, batY kamuoyundan destek
alamamYşlardYr. Son yYllarda bölgenin
stratejik öneminin ortaya çYkmasY ile
emperyalist güçlerin bölgeye olan ilgisi
artmYştYr. Sincan Uygur Özerk
Bölgesi’nde yaşanan gelişmeler daha sYk
batYlY basYnda “insan hakları” ihlali
olarak nitelendirilmeye başlamYştYr.
Bölgede yaşayan Uygurlar ile Han
Çinlileri arasYndaki sorunlar, hYzlY bir
biçimde dünya kamuoyunun ilgisini
çekmeye başlamYştYr. Önümüzdeki
dönemde “Batının ilgisini çekenin
Uygurlar’ın dramı mı yoksa, bölgenin
enerji kaynakları mıdır?” sorusunun
daha güçlü sorulacağY anlaşYlmaktadYr.

ABD’nin önderliğindeki emperyalist
güçler, Çin’in yanY sYra Hindistan,
Pakistan ve Afganistan’daki faaliyetlerini
yoğunlaştYrmYştYr. “Terörle mücadele”
söylemi ile yapYlan müdahaleler
sonucunda bölge ülkelerinden
Afganistan’Yn yanY sYra Pakistan da
istikrarsYzlaştYrYlmYştYr. Pakistan ve

Hindistan’da bulunan nükleer silahlarYn
akYbetinin ne olacağY bile sorgulanYr hale
gelmiştir. Hindistan’Yn Mumbai
Şehri’nde yaşanan ve 172 insanYn öldüğü,
300’den fazla yaralYnYn olduğu saldYrY,
Pakistan ve Hindistan arasYndaki
gerilimin artmasYna neden olmuştu. Bu
saldYrYnYn ardYndan, Hindistan,
Pakistan’Yn yanY sYra Kazakistan,
Tacikistan, KYrgYzistan, Rusya ve
Moğolistan’a sYnYrY bulunan Sincan
Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan
karYşYklYğYn, bölgenin
istikrarsYzlaştYrYlmasY projesine hizmet
edeceği kuşkusudur.

Çatışma ortamından en çok Çin
etkilenir

Bir kYsmY aynY zamanda nükleer
silahlara sahip olan bu komşu devletler
ile yaşanabilecek olasY sorunlar ve
bölgenin istikrarsYzlaştYrYlmasY nedeniyle
oluşabilecek enerji üretimi veya iletimi
kayYplarYndan en çok Çin etkilenecektir.
Pekin yönetiminin, enerji ithalatYna bu
denli bağYmlY olduğu bir dönemde,
bölgede iç çatYşma ortamY yaratmasY
anlamlY değildir. Urumçi olaylarYna farklY
açYlardan bakYldYğYnda, meydana gelen
gelişmelerin “Çin’in planlı bir
politikası” şeklindeki değerlendirmelerin
gerçekçi olmadYğYnY söylemek
mümkündür. Perde arkasYnda izlerine
rastlamaya alYşkYn olduğumuz,
emperyalist güçlerin bugün büyüyen Çin
ekonomisini tehdit olarak görmeye
başladYklarYnY söylemek yanlYş
olamayacaktYr. Dünya yüzeyinde enerji
kaynağY zengini bölgelerde rastladYğYmYz,
etnik ve dinsel çatYşmalarYn bir benzerinin
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde de
yaratYlmaya çalYşYldYğYnY ve tek suçlunun
Çin yönetimi olmadYğY anlaşYlmaktadYr. �
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Çin’in stratejik bölgesinde etnik gerilim
tırmandırılıyor…

Urumçi’de
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