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takdim
Değerli okuyucularımız, Alperen Dergisi olarak Ocak 2019 sa-

yımızla sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızı; Türk-İslam coğrafyasının unutulmuş yüzü, zulüm 

altında inleyen ata topraklarımız Doğu Türkistan’a ayırdık. Her 

geçen gün baskısını sistematik bir şekilde arttırarak devam ettiren 

kahpe Çin’in kardeşlerimize uyguladığı zulüm ve işkence politika-

sını bizzat Doğu Türkistanlı büyüklerimizin anlatımıyla birinci ağız-

dan sizlere göstermeye çalıştık. 

Bu minvalde; Sn. Seyit Tümtürk “Çin Doğu Türkistan’da Soy-

kırım Uyguluyor”, Sn. Hidayetullah Oğuzhan “Doğu Türkistan Sili-

niyor”, Sn. Mir Kamil Kaşgarlı “İkinci Endülüs Olmaya Doğru Doğu 

Türkistan”, Sn. Hamit Göktürk ise “Çin İşgalindeki Doğu Türkis-

tan’da Son Gelişmeler” başlıklı yazılarını kaleme aldılar.

Müslümanların her türlü dini faaliyetlerine yasak getiren Çin’in 

bu zulmünü Doç. Dr. Erkin Emet “Çin’in Din Politikası: Doğu Tür-

kistan’daki Uygur Müslümanlarına Yapılan Dini Baskılar” başlıklı ya-

zısıyla gözler önüne serdi. Abdüsselam Teklimakan ise “Son Dö-

nemde Doğu Türkistan’da Şehit Edilen Ulemalar” başlıklı yazısın-

da Çin’in Nazi kamplarını aratmayan zülüm merkezlerinde şeha-

dete kavuşan âlimlerimizi anlattı.

Yine bu doğrultuda Dr. Erkin Ekrem, her gün zulüm adına 

yeni stratejiler ortaya koyan katil Çin’in gerçekleştirmeye hazırlan-

dığı son hayalini “Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi” başlıklı yazısıyla biz-

lere anlatarak Doğu Türkistan üzerindeki etkisinden bahsetti.

Devamında Doğu Türkistan davasının sembol şahsiyetlerin-

den rahmetli İsa Yusuf Alptekin’i “Adı Denince Davası, Davası Söy-

lenince Adı Akla Gelen Bayrak Şahsiyet: İsa Yusuf Alptekin” diye-

rek Sn. Şevket Kanat ile anmaya ve anlamaya çalıştık. Gene zalim 

Çin’in müebbet hapse mahkum ettiği Dr. İlham Tohti’yi Alman-

ya’daki kıymetli büyüğümüz Sn. Enver Can sizler için kaleme aldı. 

Bir de Eskişehir’den Hüseyin Kurt kardeşimizin “Ne Oldu?” başlıklı 

şiirini sizlerle buluşturduk.

Bir zulüm engellenmiyorsa onu en azından herkese duyurma-

yı emir telakki ederek karınca kararınca gayret gösteren tüm ağa-

beylerimizden, kardeşlerimizden Allah razı olsun diyor; siz kıymet-

li okurlarımıza iyi okumalar diliyoruz.

Selam ve dua ile… 
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özgürlüğü getireceğini iddia edenleri hüsrana uğ-

ratmıştır. Aynı olumsuz tavır, “serbest dolaşım” ko-

nusunda da karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'ye 

ebedi nişanlılık payesini veren AB, gerçek anlamda 

Türkiye ile bir aile olmak, evlenmek gibi bir niyet ta-

şımamaktadır. Dolayısıyla, AB üyeliğini Türk milleti 

için en temel iki ortak paydadan biri olarak zikret-

mek, saflık değilse nedir? İhanet gibi ağır bir kavra-

mın bu düşünce sahipleri için kullanılıp kullanılama-

yacağı ise milletimizin takdiridir.

Gerek başörtüsü meselesi ve gerekse ortak do-

laşım konularının yanı sıra, pek çok kararlarıyla Tür-

kiye'nin federatif bir yapıya geçmesini dayatan bir 

zihniyetle Türk milleti nasıl birlikte hareket edebilir? 

Ortak geleceğe nasıl bakabilir? Evet... Hepimiz isti-

yoruz, işkence olmasın. Hepimiz istiyoruz, insan 

haklarına saygılı olunsun. Hepimiz istiyoruz, huku-

kun üstünlüğüne dayalı bir sistem hüküm sürsün 

Türkiye'de. Hepimiz istiyoruz, hiçbir kişi ve kuru-

mun dokunulmazlığı olmasın. Hepimiz istiyoruz, in-

sanlar özgürce ve insan gibi yaşasınlar.

Bütün bunlara vurgu yapan her AB kuralı, bizim 

de hedefimizdir. Ancak bunların sağlanması için 

diğer birtakım dayatmaların öne sürülüyor olması 

ne adildir, ne de ahlaki. Böylesi bir dayatmaya 

boyun eğmekse onurlu bir davranış değildir. 

Yeniden Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Bay-

demir'in açıklamalarına dönecek olursak; Bayde-

mir'in insan haklarını temel alıyormuş gibi görünen 

hoş cümlelerinin ardından ifade ettiği konular ve kri-

tik anlarda attığı adımlar, terörist faaliyetlere dolaylı 

destek verir mahiyettedir. Baydemir'in çıkışları, terö-

ristlere zemin hazırlayabilecek riskler taşımaktadır. 

Bunların tasvip edilmesi mümkün değildir. Yıllarca 

söyledik; devlet terör yapmaz ancak teröriste de mü-

saade edemez diye. Ancak bu yaklaşım, bir belediye 

başkanının teröriste destek vermesini haklı çıkar-

maz. Böylesi hareketler bırakın kan dökülmesini ön-

lemeyi, teröristlerin kendilerini güvende hissetmele-

rini sağlar. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe demişler. 

Türk milleti, birlik ve beraberlik içerisinde teröre 

karşı durmalıdır. Burada Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boş-

nak, Azeri gibi ayrımlara gitmek akılla bağdaşmaz. 

Üstelik Kürt aydınlara da büyük sorumluluklar düş-

mektedir. Türk milletinin bir cüzünü oluşturan Kürt 

aydınları, sorunların şiddetle çözülemeyeceğini ıs-

rarla dile getirmelidir. Teröre karşı ortak tavır koy-

malıdır. Kongra-Gel ve terör yoluyla siyasal sonuç 

almak isteyenlere karşı durmalıdırlar. Milletin birliği-

ne kurşun sıkana dur diyenlerin safında yer almalı-

dırlar. Aynı coğrafyada aynı kaderi paylaşan Türk mil-

letiyle birlikte büyük ideallere doğru yürümelidirler. 

AB ya da bir başka medeniyeti ortak payda kabul 

etmek yerine, kendi büyük medeniyetimizi korumak 

ve geliştirmek yolunda ellerinden gelen her türlü 

gayreti göstermelidirler.

ifade etmez. Bir ırkı tarif etmez. Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşlığı, birlikte yaşama iradesini ortaya 

koymuş bir halkın tümüne birden verilen bir isimdir. 

Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Azeri... Bunların 

hepsi birden “Türk milleti” kimliğini oluşturur; “Tür-

kiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” kimliğini oluşturur. 

Vatanı bir, bayrağı bir, secdesi bir, kitabı bir, pey-

gamberi bir olan insanların ortak kimliğine işaret 

eder. Yaşanmış ortak tarihe vurgu yapar.

Şimdilerde birbirinden koparılmaya çalışılan ve 

güya “Türkiyelilik” üst kimliği altında toplanmaları 

istenilen insanlar, tarihin hiçbir döneminde birbirle-

rini katletmemişlerdir; birbirlerine husumet gütme-

mişlerdir. Kız alıp vermişler, kaynaşmışlardır. Aynı 

coğrafyanın kaderini paylaşmışlardır. Çanakkale'de 

koyun koyuna yatanlar, bunun en çarpıca ve en 

güzel örneğini oluşturur. Bu gizlenemez gerçekler-

den yola çıkarak aynı coğrafyada aynı kaderi pay-

laşmış insanların milletleşme sürecine katkı sağla-

mak yerine ayrımcılığa prim vermek, doğru bir yak-

laşım değildir.

Baydemir, “Türkiyelilik” üst kimliğinden başka 

Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların ikinci 

ortak paydası olarak Avrupa Birliği'ni gösteriyor. Dü-

şünebiliyor musunuz; son bin yıldır Anadolu coğ-

rafyasında birbirinden ayrılmaz onlarca unsurla kay-

naşmış olan insanlar için iki bağ uygun görülmek-

tedir: Türkiyelilik ve AB üyeliği. AB süreci Türk mil-

letine bir hedef olarak konulmuştur. Yarım asırdır 

bütün hükümetler bunu sağlamak için birbirleriyle 

yarışmışlardır. Hatta Türkiye'nin ancak AB'ye üyesi 

olması kayıt ve şartıyla demokratikleşebileceğine 

olan inanç bir dogma halinde yerleşmiş durumda. 

Oysa son gelişmeler göstermiştir ki, AB'nin niyeti 

hiç de halis değildir. AİHM'nin başörtüsüyle ilgili 

son dönem kararlan, AB üyeliğinin Türkiye'ye inanç 

TÜRK MİLLETİ,
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Türk milleti olarak büyük hesapların döndüğü 

gayet zor bir coğrafyada hayat mücadelesi veriyo-

ruz. Özellikle 11 Eylül saldırısının ardından girilen sü-

reçte yaşanan gelişmeler, milletimizi çok daha zor 

günlerin beklediğini haber vermektedir. Türk-İslam 

kimliği yerine Türkiyelilik kimliğini ikame etme gay-

retlerinin son dönemde iyice yoğunlaşması ise 

işimizi iyice zorlaştırmaktadır. Olur olmaz gerekçe-

lerle sık sık medya gündemine taşınan Diyarbakır 

Belediye Başkanı Osman Baydemir'e bu anlamda 

çeşitli mesajlar verdirilmesi de tesadüfî değildir. 28 

Ağustos tarihinde yayınlanan röportajında Bayde-

mir'in çizdiği tablo bütün yaldızlı kelimelerine ve 

bütün yumuşak ifadelerine rağmen temelden sakat 

mesajlarla doludur.

Eğri tezgâhtan doğru işin çıkmayacağı muhak-

kaktır. Eğer siz değerlendirmelerinizin odağına 

“Türkiyelilik” gibi bir kavramı yerleştirip Türkiye coğ-

rafyasında yaşayan milletin binlerce yıllık müktese-

batını ve ortak değerlerini yok saymaya kalkarsanız, 

temel dinamikleri yerle bir edersiniz. Böylesine 

büyük bir yıkımdan -bu iddiayı dile getirenler de 

dâhil olmak üzere- hiçbir kesimin sağlam çıkma ihti-

mali bile yoktur. Çok değil, Lozan Antlaşması yılları-

nı uzanacak olursak; orada önemli bir tanımlama ile 

karşılaşırız. Lozan Antlaşmasında azınlıklar tarif edi-

lirken müslimler bir millet, gayrimüslimler ise azınlık 

olarak nitelendirilmiştir. Bu süreçte Kürt aşiretlerine 

mensup beylere azınlık statüsü teklif edenler; “Biz 

azınlık değiliz, bu milletin asli unsuruyuz.” cevabıyla 

karşılaşmışlardır. Güneş balçıkla sıvanamaz. Anak-

ronik yaklaşımlarla milletlerin hafızalarını sıfırlayıp, 

son bin yıldır yaşananları çıkarıp atarsanız ortaya 

gizlenmesi imkânsız bir garabet örneği çıkarırsınız. 

Açık ve net olan bir şey vardır ki Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşlığı, Türk milleti sıfatı etnik bir unsuru 

Muhsin YAZICIOĞLU
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Türk milleti olarak büyük hesapların döndüğü 

gayet zor bir coğrafyada hayat mücadelesi veriyo-
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BAŞYAZI
Ayrıca belirtmekte fayda görüyorum.

Doğu Türkistan’a sahip çıkmak demek, Çin ile 

ilişkileri bozmak demek değildir. Bilâkis, Çin ile pro-

fesyonel ilişki tesis etmek demektir. Elmalarla, ar-

mutları ayırmak; tüm hassasiyetleri tek bir torbaya 

sıkıştırmamak demektir. Ve övünçle altını çizdiğimiz 

“Asimetrik Diplomasi”yi, doğru işletmek demektir.

Çin’den toprak talep etmiyoruz!

Çin’den rejim değişikliği istemiyoruz!

Çin’in herhangi bir terör eylemine göz yumma-

sını istemiyoruz!

Sadece, Çin’in, insan hakları evrensel beyanna-

mesi başta olmak üzere, imza attığı uluslararası ant-

laşmalara riayet etmesini, Uygur Türkleri’ne yöne-

lik hukuk dışı uygulamalarına son vermesini, ancak 

“kültürel soykırım” olarak adlandırılabilecek politi-

kalarından vaz geçmesini talep ediyoruz.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler’i, insan hakla-

rına saygılı tüm devletleri ve ilgili uluslararası kuru-

luşları göreve çağırıyoruz.

İnatla üzerini ipek tüllerle örttüğümüz, Çin esa-

reti altında yaşamaya çalışan “Doğu Türkistan” 

orada. Tarihi belli, sosyolojisi belli, Çin’in asimilas-

yon projeleri ortada. Bazıları bizim de kendileri gibi 

kafamızı kuma gömmemizi istiyorlar. 

Vicdanların sesi olarak, yapılan tüm zulümleri 

bütün dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. 

Zulmü yapanlar bir tarafa dursun, zulme destek 

olanlar da karşılarında herkesten önce bizleri bula-

caklar.

Birleşmiş Milletler'i, İnsan Haklarına Say-

gılı Tüm Devletleri Ve İlgili Uluslararası Ku-

ruluşları Göreve Davet Ediyoruz.

Konunun muhatabı Çin olunca, kendi Maocu, ko-

münist, Çin fonlarıyla işletilen yayın organlarında 

karalama kampanyalarından bir an olsun geri dur-

muyorlar. Hiç merak etmeyin. Bu konu, Büyük Birlik 

Partisi’nin kırmızı çizgilerindendir. Ve onların ne de-

dikleri, ne yazıp çizdikleri bizim için yok hükmünde-

dir.

FIRAT'IN DOĞU'SUNA 

HAK, ADALET VE HUZUR GETİRECEĞİZ.

Bir diğer önemli gündem maddemiz Suriye’de 

gerçekleştireceğimiz operasyon. Ulusal güvenliğimizi 

tesis etmek ve sınırlarımıza konuşlanan terörist 

grupları ortadan kaldırmak için uzunca bir süredir mü-

cadele içerisindeyiz. Sivri sinekleri yok ettik, sıra ba-

taklığı kurutmaya geldi.

Nasıl El Bab’ta, Cerablus’ta, Afrin’de, Münbiç’te 

başarılı operasyonlar gerçekleştirdiysek, şimdi de 

Fırat’ın Doğusu’nu Allah’ın izniyle temizleyeceğiz. 

Fırat’ın Doğu’suna hak, adalet ve huzur getireceğiz. 

Fırat’ın Doğu’sunu teröristlerin elinden kurtarıp öz-

gürleştireceğiz. Dünya üzerinde, terörle mücadele 

eden tek devlet olarak bizler, bu operasyonlarımızı 

yalnız ulusal güvenliğimiz için yapmıyoruz. Terörün 

yeryüzünden yok edilmesi noktasında, tüm insanlığa 

olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.

Bu sebeple, ABD’nin, böylesine önemli bir vazife-

yi üstlenen Türkiye’nin önüne geçmemesi, bölgedeki 

askerini çekmesi, geç kalınmış bir adım olmuştur. 

Fakat özne ABD olduğunda, ihtiyatlı ve dikkatli dav-

ranmamız gerekiyor. Rehavete kapılmadan, hedefe 

kilitlenmemiz icap ediyor.

Fakat umarız bu meselenin istikameti, ABD açı-

sından bambaşka boyutlara doğru kaymaz. Çünkü ta-

rihsel görevi “İsrail’in güvenliğini sağlamak” olan bir 

devletin, son yıllarda Irak, Suriye ve Lübnan’da gü-

cünü iyice artıran ve doğrudan İsrail’e tehdit olan 

İran meselesini halletmeden, bu bölgeden tamamen 

çekilmeyeceği kanaatindeyiz.

Bir diğer önemli husus ise, Suriye rejimi tarafın-

dan ülkelerinde sözde meşru olarak tanımlanan İran 

ve Rusya’nın, ABD’nin çekilmesi halinde, Türkiye’ye 

artık siz de çekilin demesidir. Biz ne olursa olsun, ülke 

olarak doğru bir diplomasi ve strateji yürüteceğimize 

inanıyoruz.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

"DOĞU TÜRKİSTAN'DAN YEMEN'E ZULME SON"
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RABBİM BİZLERİ, DOĞU AKDENİZ'DE

'İLK KURŞUN'U' ATMAK ZORUNDA 

BIRAKMASIN.

Bizim Suriye’de bulunmamızın asıl sebebi, iç ka-

rışıklardan semirerek bize tehdit oluşturan terör ör-

gütü PKK/PYD/YPG’nin belinin tamamen kırılması-

dır.

İşte bu yüzden;

Kim ne der?

Hangi devlet ne tepki gösterir?

Dengeler sarsılır mı demeden, güney sınırlarımı-

zın tamamı teröristlerden temizlenmelidir. Devleti-

mizin bekası için ve gelecek nesillerimize daha gü-

venli bir hayat bırakmak için, hızla bu terör belasın-

dan kurtulup, Doğu Akdeniz’de ve Ege’de gereken 

hamleleri de gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

Şayet, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan ken-

dine pay çıkarmaya çalışan fırsatçılar, bu kafayla git-

meye devam ederse, diplomasinin bile işlemeyeceği 

bir noktaya gelebiliriz.

Rabbim bizleri, Doğu Akdeniz’de “İlk Kurşun”u 

atmak zorunda bırakmasın.

Kahraman Türk ordusunun yar ve yardımcısı 

olsun.
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Geri kalmışlığın, zulmün, her türlü adaletsizliğin 

ve açlığın feodal yönetimlerle kol kola gezdiği, kanın 

ve gözyaşının sel olup aktığı yerler de ne hazindir ki 

bizim topraklarımız...

Bugün Yemen’de mezhep savaşı olarak takdim 

edilen senaryo bundan 100 sene önce de aynı top-

raklarda sahnelenmiş ve bu toprakların elimizden çık-

masıyla sonuçlanmıştır. 100 sene öncede gördüğü-

müz gibi bu kavga basit bir mezhep kavgasından iba-

ret değildir! Bu kavga aslında yeraltı ve yerüstü zen-

ginlikleriyle Ortadoğu’nun tamamının kanını içenlerin 

mazlumlar karşısında sürdürdüğü tek taraflı harptir. 

Bir damla petrolü oluk oluk akacak insan kanından 

değerli gören küresel odaklar; bugün Suriye’yi de, 

Irak’ı da, Yemen’i de kana bulamışlardır. Olan yine 

mazlumlara olmakta, kadınlar ve çocuklar perişan 

bir halde feryat etmektedir! 

Bugün bu meydandan bir kere daha hür dünya-

ya haykırıyoruz:

Ninnilerle uyutulması gereken çocukların silahlar-

la susturulduğu bir dünyada susmak alçaklıktır!

Bu yüzyılın belki de en adice zulmü öz hanemiz-

de, baba ocağımızda yapılmaktadır! Dünyanın en 

büyük açık hava hapishanesi haline getirilen Doğu 

Türkistan, katil Çin’in baskılarıyla sindirilmeye ve yok 

edilmeye çalışılmaktadır.

Planlı asimilasyon ve soykırım politikalarıyla özle-

rinden koparılmaya çalışılan soydaşlarımız, katil 

Çin’in bu zulmüne göğüs gerebilmek için canlarını 

feda etmektedir! Fakat hiçbir kutsalı olmayan Çin, 

kardeşlerimizin en insani haklarını dahi kısıtlamakta 

ve insanca yaşama haysiyetlerini zorbalıkla ellerin-

den almaya kalkmaktadır!

Bütün bunlar yaşanırken koskoca bir İslam âlemi 

ve insanlım kulaklarını tıkamakta hiçbir şey olmuyor-

muş gibi yaşamlarına devam etmektedir. Gökkubbe-

yi delen mazlumların çığlıkları Müslümanların yürek-

lerinden içeri girememektedir!

Türkiye; engin tarihi, zengin devletleşme tec-

rübesiyle Batı Trakya’dan Doğu Türkistan'a, 

Kırım'dan Yemen’e uzanan Osmanlı kültür mirası 

dolayısıyla, milyonlarca kilometrekarede nüfusu 

olan bir devlettir. Bugün bizim gönül sınırlarımızı 

ifade eden bir cihan hattında kardeşlerimiz zulüm 

altında inlemektedir! Zalimin isim değiştirdiği zul-

mün ise sabit kaldığı bu coğrafyalar hasretle Türk-

İslam mefkuresinin dünyaya tekrar hakim olacağı 

günleri beklemektedir.

Bugün küresel postal seslerinin yüksek perde-

den duyulduğu, devşirilmiş yöneticilerin derebeyi 

zihniyetiyle işe koyulduğu, yönetimle halk arasın-

daki çelişkilerin dramatik bir şekilde görüldüğü, sö-

mürünün her çeşidinin en girift haliyle arz-ı endam 

ettiği coğrafyalar, ne yazık ki yine İslam coğrafyala-

rıdır!

Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz orada haysiyet-

lerini ayakta tutmaya çalışırken bizi asıl yaralayan 

Çin’in adice zulmü değil Müslümanların bu zulme 

topyekün başkaldıramamasıdır! Rahmetli Bilge 

Lider Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi her şey bitti-

ğinde hatırlanacak olan düşmanların sözleri değil 

dostların sessizliği olacaktır! 

Doğu Türkistan, Çin’e birkaç milyar dolar karşı-

lığında peşkeş çekilebilecek veya Çin ile iyi ilişkiler 

kurabilmek adına göz ardı edilebilecek bir yer de-

ğildir. Bizler insani, İslami ve kültürel olarak bu top-

raklarda yaşayan kardeşlerimizle et tırnak mesa-

besindeyiz. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur 

Türkleri hiçbir habis pazarlığın konusu olamazlar 

ve Çin’e şirin gözükmek namına yapılan hamlelerle 

feda edilemezler! Doğu Türkistan meselesi Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin namus 

meselesidir!

Dört milyon Suriyeliye kucak açacak alicenap-

lıkta olan devletimiz için bir şekilde Türkiye’ye gel-

meyi başarmış Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ha-

valimanlarında süründürmek fecaatinin ne Türk-

lükle ne İslamlıkla ne de insanlıkla anlaşılabilecek 

hiçbir tarafı yoktur. Çin’in toprak bütünlüğüne dair 

cümleler kurarak Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi 

yok saymak veya onları orada terör faaliyetlerinde 

bulunuyormuş algısına itmek de bizleri yaralayan 

ayrı bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin 

hükümetine karşı acilen Doğu Türkistan’da yaşa-

nanlarla alakalı yaptırımlar uygulamak mecburiye-

tindedir.

Şehit Liderimiz Muhsin YAZICIOĞLU’nun da 

ifade ettiği gibi; Çin ileride var olmak istiyorsa o 

uçtan bu uca yani Doğu Türkistan’dan Türkiye’ye 

iyi geçinmek mecburiyetindedir!

Bu duygu ve düşüncelerle başta Şehit Lideri-

miz olmak üzere Osman Batur’u, İsa Yusuf Alpte-

kin’i ve gönül coğrafyamızı muhafaza etmek namı-

na canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve min-

netle anıyorum. Selam ve dua ile…

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Bakanı, bir basın mensubunun "Orucu neden ya-

sakladınız?" sorusuna "Biz halk sağlığını ve iş ve-

rimliliğini gözeterek orucu yasakladık" cevabını 

vermiştir. Uygurların camiye giriş yasağıyla ilgili 

şu bildiri de durumu özetlemektedir: 

"Komünist parti üyeleri, 18 yaşından küçükler, 

işçi ve memurlar, kadınlar ve öğrencilere giriş ya-

sağı konulmuştur."

Doğu Türkistan'da 1985 yılında yürürlüğe ko-

nulan bir uygulamayla şehirde yaşayanlara bir 

çocuk yapma kırsalda yaşayanlara iki çocuk kota-

sı getirildi. Yaklaşık 29 yıldır uygulanan bu politika 

sonucu mahallelerdeki ajanlar vasıtasıyla tespit 

edilen 7-8 aylık hamile kadınlar bile doğuma bir-

kaç hafta kala polis nezaretinde yakalanarak 

zorla kürtaj edilmekte. Zorunlu kürtaj sonucu mil-

yonlarca bebek dünyaya gelmeden katledilmek-

tedir. Bu uygulamayla Uygur nüfusunun artışının 

engellenmesi hedeflenmektedir. 

Son yıllarda Uygurlara yönelik çift dilli eğitim 

projesi adı altında ikili eğitim başlatılmıştır. Bu 

proje kapsamında her geçen gün Uygur Türkçe-

sinin alanı daralttırılırken Çince yaygınlaştırılmak-

tadır. Bu çerçevede 6-7 yaşındaki yüzbinlerce 

Uygur çocuk ailelerinden yurtlarından koparılarak 

Çin'in iç bölgelerine zorla götürülmektedir. Amaç 

Komünist partiye sadık birer köle, kendi milletine 

karşı birer hain yetiştirmektir. 

Aynı yıllarda başlatılan diğer bir projeyle de 

18-25 yaş arası Uygur gençlerinin iş vaadiyle 

Çin'e götürülmesidir. Bugün sayıları 500 bin civa-

rında olduğu tahmin edilmektedir. Çin'in Şavguan 

eyaletinin Gangdong bölgesinde gençlere yapılan 

saldırılar, tarihe 5 Temmuz 2009 Katliamı olarak 

geçen olayların yaşanmasına sebep olmuştur. 

Doğu Türkistan'a göç teşvik edilerek bölgenin 

demografik yapısı Çinlilerin lehine değiştirilmiştir. 

Toprak reformu adı altında yerli halkın toprak-

ları ellerinden alınmış ve Çinlilere dağıtılmıştır. 

Her türlü etnik, dinsel ve kültürel ayrımcılık devlet 

eliyle yapılmaktadır. 

Asimilasyonun aracı olarak Uygur ve Çinlilerin 

karma evlilikleri teşvik edilerek evlenenlere başta 

düğün masraflarının karşılanması olmak üzere 

ev, iş kredisi ile her türlü imtiyaz sağlanmaktadır. 

Çinin asıl amacı Doğu Türkistan'ı kendi koydukları 

Sincan (Sincan "yeni sınır", "sonradan kazanılan 

toprak" anlamına gelmektedir) ismine uygun ola-

rak asimile edip Çinlileştirmektir. 

Bugün Uygur Türkleri'nin Çin işgalci yöneti-

minden en büyük şikâyetleri ve korkuları asimile 

edilme endişeleridir. Bu endişelerinde de kesinlik-

le haklılar. Çünkü 1949 yılında Doğu Türkistan Çin 

tarafından işgal edildiğinde bölgede Çinli göçmen 

nüfusu yerel halk olan Uygurlara oranla yüzde 3-

5 civarındaydı. Bugün ise Çin'in bölge halkını dev-

letin tüm imkânlarını kullanarak asimile etme pro-

jeleri neticesinde neredeyse yüzde 40-50'ye ulaş-

mıştır.

Çin, Doğu Türkistan'ın nüfusunu azınlık konu-

muna düşürerek gelecekte demokratikleşse dahi 

olası bir referandumda bölgenin kendi toprakları 

olarak kalmasını hedeflemektedir. Bütün planları-

nı bunun üzerine kurmuştur. Çin Komünist yöne-

timi 1.3 milyarlık nüfusunu başta Doğu Türkis-

tan'daki Uygur Türkleri olmak üzere Tibet ve Mo-
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Doğu Türkistan tarihte Türklerin ilk var olduk-

ları ve Karahanlılar Devleti (840-1212) Hükümda-

rı Abdulkerim Satuk Buğrahan ile birlikte toplu 

hâlde İslam'ı kabul ederek ilk Türk İslam devleti-

nin kurulduğu coğrafyadır.

Yakın tarihimizde Hoca Niyaz Hacı ve Sabit Da-

molla önderliğinde 1933'te Kaşgar'da Doğu Tür-

kistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. 1944'te ise 

Gulca'da Doğu Türkistan Cumhuriyeti adıyla Ali-

han Töre önderliğinde ikinci bağımsız Türk devleti 

kurulmuştur. Her iki devlet de Çin tarafından yıkıl-

mıştır. 1949'daki Mao'nun kızıl devrimiyle Doğu 

Türkistan uluslararası hukuk kuralları ihlal edile-

rek işgal edilmiştir. Çin komünist yönetiminin fiziki 

işgali ile birlikte Doğu Türkistan'da devletin tüm 

imkânları seferber edilerek sistematik bir asimi-

lasyon süreci başlatılmıştır. Uygurların ana vatanı 

olan Doğu Türkistan 70 yıldır Çin işgalindedir.

Çin yönetimi 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal et-

tikten sonra bölgede başlatmış olduğu sözde dev-

rimlerle din ve vicdan hürriyeti başta olmak üzere 

eğitim, sosyokültürel, ekonomik alanlardan çevre 

ve ekolojik dengeye varıncaya dek her alanda 

büyük yıkım gerçekleştirmiştir.

İşgalle birlikte ne kadar siyasi önder, aydın, 

bilim adamı, din adamı, zengin, kanaat önderi 

varsa tutuklanmıştır. Sözde halk mahkemelerinde 

savunma hakları ellerinden alınan insanların bir-

çoğu kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Birçoğu da 

ağır cezalarla hapislerde çürümüştür. Çin, önder-

siz kalan halkı istediği gibi yönetme imkânı bul-

muştur.

Çin işgalci yönetimi 1966-1997 yılları arasında 

Doğu Türkistan'ın Lobnor bölgesinde 11'i yer al-

tında olmak üzere toplam 46 nükleer deneme ger-

çekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak yüzbinlerce 

Uygur yaşamını yitirmiştir. Nükleer denemeler so-

nucu yayılan radyoaktif serpintiden dolayı günü-

müzde dahi bölgedeki insanlar başta kanser 

olmak üzere birçok ölümcül hastalığa karşı yaşam 

mücadelesi vermektedir. Çevre ve ekolojik denge 

tahrif edilmiştir.

Doğu Türkistan 1949'da Çin tarafından işgal 

edildiğinde bölgede Çinli göçmen nüfusu yerel 

halk olan Uygurlara oranla yüzde 3-5 civarınday-

dı. Bugün ise Çin'in asimile etme projeleri netice-

sinde neredeyse yüzde 40-50'ye ulaşmıştır.

Dini afyon olarak tanımlayan Çin yönetimi 

Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı dinsiz-

leştirme politikaları uygulamış, din ve vicdan hür-

riyetini engellemiştir. Başörtüsü ve sakalı yasakla-

yarak Müslüman Uygurların ibadetlerinin yanı sıra 

yaşam biçimlerine dahi müdahale edilmektedir. 

Ramazanda oruç yasaklanmıştır. Kamu Güvenliği 

ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN'DA

SOYKIRIM UYGULUYOR

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı

Seyit TÜMTÜRK
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ğollar ile başka azınlık milletler üzerinde stratejik 

bir silah olarak kullanmaktadır. 

Doğu Türkistanlı Uygurların Çin'den talepleri 

öncelikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi'nde çerçevesi belirlenmiş ve imza al-

tına alınmış olan uluslararası hukukun uygulan-

masıdır. Uygurların taleplerini şu şekilde sıralaya-

biliriz:

- İnsanların yaşam hakkına saygı duyulması. 

- Eğitim haklarının verilmesi.

- Yargı bağımsızlığının sağlanması.

- Müslüman Uygurların din ve vicdan hürriyet-

lerinin önündeki engellerin kaldırılması.

- Doğum kontrolü ve aile planlaması adı altın-

da getirilen çocuk kotalarının kaldırılması.

- Bugün sayıları yüzbinleri aşmış olan 18-25 

yaş arasındaki genç kızlarımızın iş vaadiyle zorla 

Çin'e götürülmesinin durdurulması.

- Çift dilli eğitim adı altında ailelerinden zorla 

koparılarak Çin'e götürülen 6-7 yaşlarındaki ço-

cuklarımızın ailelerine teslim edilmesi. Dünya tari-

hinde benzeri görülmemiş bu asimilasyon politi-

kalarından vazgeçilmesi.

- Tarihe Urumçi olayları olarak geçen katliam-

da öldürülenlerin isimlerinin açıklanması, kayıpla-

rın ve cezaevlerindeki tutukluların tespit edilmesi. 

Bağımsız gözlemciler nezaretinde 5 Temmuz 

2009 katliamının gerçek boyutlarının araştırılma-

sı. 

Uluslararası toplumun Çin'in Doğu Türkis-

tan'daki Uygur Türklerine yönelik hukuk ihlalleri-

ne karşı sessizliği bizleri derinden yaralamaktadır. 

Çin yönetimi masum Uygur sivil halkı “radikal 

İslami terör” bahanesiyle çok ağır cezalandırıp 

dünyadan izole etmekte, her türlü devlet terörü-

nü uygulayarak kendini haklı göstermeye çalış-

maktadır. Bunun son örneği 5 Temmuz 2009'daki 

tüm dünyanın adeta canlı yayında izlemiş olduğu 

Urumçi katliamında sergilenmiş ve dünya kamu-

oyunun sessizliği bizleri hayal kırıklığına uğratmış-

tır.

Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden Ba-

tılı ülke ve kurumlar adeta sınıfta kalmıştır. Başta 

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Urumçi'deki kat-

liam karşısında sessiz kalmıştır. Bu da bize dünya-

da barışı, huzuru adaleti ve istikrarı temin etmekle 

yükümlü BM'nin misyonundan ne kadar uzak ol-

duğunu göstermiştir. Avrupa Parlamentosu da 

Çin'i açıkça kınayamamıştır.

Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin hiçbiri 

Çin önderliğindeki Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye-

liklerinden dolayı tek kelime dahi edememiştir. 

İslam dünyası da müttefik ve sözüm ona kendileri 

için adeta bir kurtarıcı olarak gördükleri Çin'i küs-

türmemek için sessizliğe bürünmüştür. Oysa 

İslam dünyası için umut olarak gördükleri Çin'in 

Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türklerine 

yapmış oldukları her türlü zulüm ve katliamlar or-

tadadır. Bugün dahi Beşşar Esed'in Suriye'de hal-

kına karşı yapmış olduğu katliamların arkasındaki 

en büyük destekçilerden biri Çin'dir. Aslında Çin'in 

Doğu Türkistan'daki ve Suriye'deki tavrı İslam 

dünyasına karşı gerçek niyetlerini ifade etmekte-

dir.

Sonuç olarak Uygurlar Çin'deki değişimden bir 

umut bekliyordu. 2012 yılı sonunda Çin'de devlet 

başkanlığına Hu Jintao'nun yerine Şi Cinping'in ge-

lişi ile birlikte beklenen reformlar ve değişim ma-

alesef gerçekleşmedi. 26 Nisan 2014'te Doğu Tür-

kistan'ın başkenti Urumçi'ye kalabalık bir heyetle 

ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Şi Cinping, bura-

da sözde teröre karşı acımasız olacağını söylemiş-

tir. Bir gün sonra tarihi Kaşgar şehrinde askeri bir-

liklerde ve karakollarda moral ziyaretleri gerçek-

leştirmiştir. Burada da Kaşgar'ın terörizmle müca-

delede ileri üs olacağı mesajını vermiştir. Ziyaret-

ten iki gün sonra 30 Nisan'da Urumçi tren garın-

daki patlamayla verilen mesaj çok sert olmuştur.

Çin'deki iktidar değişiklikliğine rağmen Doğu 

Türkistan'daki değişmeyen politikalar bölgeyi 

adeta bir cehenneme çevirecektir. Çünkü Çin yö-

netimi, Uygurlara başka seçenek ve çıkış yolu bı-

rakmamıştır. Hiç arzu etmememize rağmen 

Pekin'deki, Künmin'deki, Urumçi'deki, Kaşgar'daki 

olaylar bunun habercisidir. Bunda Çin'e karşı dur 

demeyen uluslararası toplumun da sorumluluğu 

vardır.

Çin, Doğu Türkistan’daki baskı ve zulmü ört-

meye çalışarak aksine bölge halkının durumunu 

iyileştirmek için insanları eğitmek ve terbiye ede-

rek hayatlarına renk katmaya çalıştığını iddia ede-

rek dünyayı kandırmaya çalışsa da gerçekler kat 

be kat daha kötü durumdadır. Aslında şu an Çin 

tam aksine bütün yerel politikası ve icraatları 

Doğu Türkistan halkının dini, milli, kültürel değer-

ler, demografik yapı ve etnik mevcudiyetini tama-

men yok etme esasına dayalı yürütmektedir. 

Yurtdışında da diasporamız ve teşkilatlarımız 

Çin’in diplomatik taarruzları neticesinde oluşan si-

yasal ve güvenlik baskılarına maruz kalarak ciddi 

sıkıntılar içerisinde meseleyi dünya gündemine ta-

şımaya çalışmaktadır.

Şu an Doğu Türkistan’daki insani hak ve 

hukuk ihlalleri endişe verici bir tablo çizmektedir. 

Hâlihazırda Çin’in Doğu Türkistan’daki siyasetini 

ve yürütmekte olduğu toplama kampı, mahpus-

ların Çin’e taşınması, Uygur kızlarının zorla Çinli-

lerle evlendirilmesi, helal haram kavramlarının 

yasa ile yok edilmesi, her Uygur evine yabancı 

Çinlilerin yerleştirilmesi gibi çok yönlü ve tehlikeli 

operasyonlarına bakarak Çin’in niyetinin apaçık 

Uygur halkını daha önce Çin’deki Mançur ve diğer 

büyük toplulukları yok ettikleri gibi yok etmeye 

veya sindirerek Çinlileştirmek için özlerini iyice ka-

rarttıklarını kesin dille söyleyebiliriz. Doğu Türkis-

tan meselesini Çin’in iç meselesi veya rejim ve yö-

netim biçimi ilgili basit bir insan hakları ihlalleri 

çerçevesinde değerlendirmek doğru bir tespit ol-

mayacaktır. 

Çin, 2050 Süper Çin rüyasını gerçekleştirmek 

için Tek Çin Milleti yaratma projesine geçmiştir. 

DOĞU TÜRKİSTAN

SİLİNİYOR
Hidayetullah OĞUZHAN

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı
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Bu nedenle Çin Doğu Türkistan’ı işgal ettiğin-

den beri milyonlarca insanı çeşitli yollarla sözde 

devrim hareketleriyle katlederek soykırım yap-

mıştır. Başarılı olamayınca aile ve doğum kontrol 

planlaması sınırlamaları çerçevesinde Türk nüfu-

sunun artmasını engellemeye çalışmıştır. Berabe-

rinde de milyonlarca Çinliyi, özerk bölge hak ve 

kanununa aykırı bir şekilde bölgeye han Çinlilerini 

yerleştirerek demografik dengeyi de alt üst et-

miştir. Bu da olmadı dil, din, kültür ve medeniyeti-

mizi yok ederek Çinlileştirme projesi kapsamında 

büyük tahribatlar gerçekleştirmiştir. Çin’in bütün 

bu “cinliklerine” rağmen Doğu Türkistan halkı iki 

şeyden taviz vermedi; bunlar dinî ve millî kimlik-

leridir. Türk İslam hüviyetini her türlü cefa ve fe-

dakârlıkla korumuştur.

Çin’de Xijiping (Şi Cinping) döneminin başla-

masıyla birlikte Doğu Türkistan halkının başına 

karanlık çöktü, zulüm ve işkence katbekat art-

mıştır. Yetmiş senedir Uygur toplumunun üzerine 

yoğunlaşan Çin zulmü bu sefer Doğu Türkis-

tan’da yaşayan diğer soydaş ve dindaş kardeşle-

rimize kadar genişlemişti. Çin gelecek 2050 yılı 

için kurguladığı büyük süper Çin rüyasına ermek 

adına Doğu Türkistan için çok net iki planı ortaya 

koydu. Bu plan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) top-

lantılarında ve hatta hapishanelerde Uygur siyasi 

mahpuslara yönelik tertip edilen rutin beyin yıka-

ma toplantılarında açık açık dile getirilmiştir. Xiji-

ping’e göre Doğu Türkistan halkının önünde iki se-

çenek vardır; ya Çinli olacaklar yaşayacaklar ya 

da kabul etmeyerek yok edilmeye mahkûm ola-

caklar. 2050 Çin’inde Doğu Türkistan veya Uygur 

diye bir tanım kalmayacak.

Şi Cinping XIX. Çin Komünist Partisi Olağan 

Kurultayında tekrar başa geldikten sonra Çin ve 

Doğu Türkistan’da en çok katliam ve mezalim ya-

şatan Mao Zedong’dan sonra aynı güce eren ikin-

ci başkan olmuştur. Şi Cinping’e bu orantısız ve 

kontrolsüz gücün verilmesi Çin’deki bütün muha-

lifler ve reformistleri onun çok rahat ve kolay bir 

şekilde yok etme lisansını elde ettiği anlamına gel-

mektedir. Elde ettiği bu büyük güç ona bundan 

sonra Çin geneli ve Doğu Türkistan’da çok rahat 

ve kolay bir şekilde siyasi ve etnik temizlik ope-

rasyonları için olanak tanımıştır.

Şi Cinping’in Doğu Türkistan’a atadığı Çin Ko-

münist Genel Sekreteri (genel valisi) “Çen Çuan-

guo” Doğu Türkistan’da başlattığı insanlık dışı na-

zivari uygulamaları Doğu Türkistan’da yeri ve 

göğü zulüm ve figan ile inletmiştir. Bütün Doğu 

Türkistan halkı ve diasporasına göre Çen Çuan-

guo dönemi diğer seleflerine kıyaslandığında 

Doğu Türkistan’ın işgal tarihi boyunca emsali gö-

rülmemiş insanlık dışı uygulamaları ile en karan-

lık, en yaşlı ve kanlı bir dönem olduğu yönünde-

dir. Şi Cinping’in Çin genelinde başlattığı sözde 

“yolsuzluğa karşı” operasyonları neticesinde Şi 

idaresinin “bütün rejim muhalifi ve Şi karşıtı un-

surlar ezilerek yok edilmeli” kararından cesaret 

alan Çen Çuanguo da Doğu Türkistan’da “yolsuz-

luk”, “bölücülük” ve “ikiyüzlülere” karşı mücadele 

kapsamında Doğu Türkistan’da göze çarpan 

bütün varlıklı aile ve iş adamalarını, aydınlar, aka-

demisyenler, sanatçılar, din alimleri ve kanaat ön-

derlerini birer birer yok etmiştir. İdari memuriye-

tindeki yerli, millî memur ve bürokratların da ço-

ğunu geçmişteki bütün hizmetlerine rağmen acı-

madan yok etmiş ve bütün mal varlıklarına el koy-

muştur.

Uygur iş adamlarının bir kısmı ise operasyon-

ların başladığı süreçte kaçmayı başarmıştır. 

Ancak bu kaçanların çok az bir kısmı paralarını 

kurtarabilmiştir. Kendini sürgüne atan çoğu iş ada-

mımız parası, ailesi ve işlerinden olmuştur. Şu an 

gurbette yardıma muhtaç bir vaziyette hayatları-

nı geçirmektedirler.

Şimdi Şi Cinping’in 2050 Süper Çin hayaline 

ermek için Çin’de başlatılan büyük projenin Doğu 

Türkistan ayağına gelecek olursak Şi Cinping’ten 

önceki dönemlerden beri devam eden Uygur 

Türklerine yönelik soykırım, doğum yasakları, 

Çinli yerleşimi ile demografik değişim veya dil ve 

kültürel asimilasyon ile Çinlileştirme politikaları ye-

terli sayılmadığı, bu işin önemine nazaran Doğu 

Türkistan’ı yöneten özel yetkilerle donatılan 

genel valinin bizzat Şi Cinping’in sorumluluğunda 

başlatılan birtakım icraatları bugün Doğu türkis-

tan diasporasının ıstırabı arttırmaktadır.

2050 senesine kadar dünyaya hakim olma rü-

yasına ulaşmayı hedefleyen Çin, “tek Çin tek mil-

let (Çin Milleti ve Çin Devleti)” yaratmak açısın-
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Ayrıca Doğu Türkistan’da artan Çin baskılarının bir 

diğer sebebi Çin’in süper mega projesi Yeni İpek 

yolu (Ejder Yolu) projesidir. Çin emperyalizmini ge-

nişletme amacı ile başlatılan Çin İpek Yolu (Ejder 

Yolu) projesi trilyonlarca dolar meblağ ile çok geniş 

ortaklıklar ağı oluşturarak yürütülmektedir. Tril-

yonlarca dolar meblağ yatırılıp başlatılan bu yolun 

bizim kalbimizi delerek geçmekte olması hasebiyle 

Çin’in yumuşak karnı ve zaafiyeti olduğunu kendi-

leri de bildikleri için bölgede başlatılan sözde “yeni 

İpek yolu güvenliği tedbirlerinin” yarattığı durumu 

Uygur halkının beka meselesi olarak görmekteyiz. 

İşte bu nedenle bu durum bizleri ciddi kaygı ve en-

dişelere sevk etmektedir. 

Doğu Türkistan Yeni ipek Yolunun (Ejder Yolu) 

omurgasını oluşturduğundan ve aynı zamanda 

bölge halkı Çin’in işgalci güç olarak gördüğünden 

bu projenin gerçekleşmesine Uygur halkının mani 

olacağını korkusunu taşıyor ve bu yeni ipek yolu-

nun (ejder yolu) güvenliğini bahane ederek Çin 

Doğu Türkistan’da 3 milyonu aşkın insanı kampla-

ra kapattı.

Doğu Türkistan’daki 

Baskı ve İhlallerdeki Son Durum

• Doğu Türkistan’da büyük şehirlerde Çinli-

Uygur çatışması sonucunda Çinlilerin yaşadığı 

ve diğer milletlerin yaşadığı iki bölgeye ayrılmış 

durumdadır. Uygurların yaşadığı bölgedeki gü-

venlik kontrolü ciddi boyutta olup insanların bir 

şehirden diğer bir şehre gitmesi izne tabi tutul-

maktadır. Bu uygulama sonucunda kimlik cüz-

danı numarası ile iş arama, otelde kalma ve 

yurtdışına çıkma konularında da engeller teşkil 

etmekte ve ayrımcılık yapılmaktadır.

• Yolsuzluk ve “ikiyüzlü” (milli ve dinî duygudan 

dolayı komünist partiye sadakat göstermeyen 

kimseler) suçlamaları ile Çin hükümeti dairele-

rinde çalışan bazı yönetici pozisyonunda görev 

yapan Uygurlar tasfiye edilmektedir. Bu ithama 

maruz kalmayanlar ise Çin’in iç bölgedeki eya-

letlerine ataması yapılarak görev yerleri değiş-

tirilip Uygur bölgesinden uzaklaştırılmaktadır-

lar. Yani Uygurlar siyasî merkezden uzaklaştırıl-

maktadır. Bunun yanında toplumda önde gelen 

aydınların ve yurtdışında eğitim almış akade-

misyenlerin çoğu tutuklanmış ve aileleri onlar-

dan haber alamamaktadırlar.

• Düşünce ve ifade özgürlüğüne yasak getiril-

miştir. Dini ibadete kısıtlama, dini faaliyet ve 

sembollere yasaklar getirilmiştir.

• Mal ve mülk hakları gasp edilmiştir.

• Milli kültür ve medeniyete ait ananeler yasak-

lanmıştır.

• Din ve inanç öğrenimi ve öğretimi yasaktır.

• Ramazan aylarında çeşitli yasaklamalar ve bas-

kılara tabi tutulmaktadır.

• Ülke bazında, bölge, şehirler kent ve köyler 

arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasak.

• Uygur Türkçesi eğitim alanında çift dilli eğitim 

sistemi oyunu ile yasaklanmış durumda.

• Uygur halkının pasaportları topyekün toplatıl-

mıştır. Dolayısıyla her türlü yurtdışı seyahat 

etme hakları ellerinden alınmıştır.

• İnternet ve sosyal medyanın serbest kullanımı 

yasaktır.

• 18 yaş altındakilere ebeveynin dinini öğretme-

si ve teşebbüs etmesi yasaktır.

• Camiler sürekli yıkılıyor ve bir kısmı eğlence ye-

rine dönüştürüldü. Ayrıca yeni cami inşaatı ya-

saklanmıştır.

• Asimilasyon ve demografik değişim uygulanı-

yor.

• Uygurların yurtdışı ticaret hareketleri tama-

men durdurulmuştur.

2050 Çin Rüyası

Şi Cinping’in 2050 Doğu Türkistan planı; Doğu 

Türkistan ahalisinin tamamı Çinli Han milletine dö-

nüşmüş olacak. Çin’in, Doğu Türkistan’ı işgal etti-

ği günden itibaren Doğu Türkistan halkını soykı-

rım, asimilasyon ve türlü türlü zalimane uygula-

malarıyla yok ederek Türk İslam toprağını ilelebet 

sahiplenebilmek için denemediği yol kalmamıştır. 

Doğu Türkistan yaklaşık iki milyon kilometre kare-

lik büyük bir topraktır. Çin’in iştahlarını kabartan 

şey ise yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dolu ol-

ması ve aynı zamanda Çin’i Avrasya’ya ve batıya 

taşıyan, jeopolitik ve jeostratejik müdafaa ve as-

kerî üstünlüğün de avantajları açısından öneminin 

yanı sıra Çin’in ticaret ve iktisadi üstünlüğünü sağ-

layacak bir cennet kapısıdır.



Bu nedenle Çin Doğu Türkistan’ı işgal ettiğin-

den beri milyonlarca insanı çeşitli yollarla sözde 

devrim hareketleriyle katlederek soykırım yap-

mıştır. Başarılı olamayınca aile ve doğum kontrol 

planlaması sınırlamaları çerçevesinde Türk nüfu-

sunun artmasını engellemeye çalışmıştır. Berabe-

rinde de milyonlarca Çinliyi, özerk bölge hak ve 

kanununa aykırı bir şekilde bölgeye han Çinlilerini 

yerleştirerek demografik dengeyi de alt üst et-

miştir. Bu da olmadı dil, din, kültür ve medeniyeti-

mizi yok ederek Çinlileştirme projesi kapsamında 

büyük tahribatlar gerçekleştirmiştir. Çin’in bütün 

bu “cinliklerine” rağmen Doğu Türkistan halkı iki 

şeyden taviz vermedi; bunlar dinî ve millî kimlik-

leridir. Türk İslam hüviyetini her türlü cefa ve fe-

dakârlıkla korumuştur.

Çin’de Xijiping (Şi Cinping) döneminin başla-

masıyla birlikte Doğu Türkistan halkının başına 

karanlık çöktü, zulüm ve işkence katbekat art-

mıştır. Yetmiş senedir Uygur toplumunun üzerine 

yoğunlaşan Çin zulmü bu sefer Doğu Türkis-

tan’da yaşayan diğer soydaş ve dindaş kardeşle-

rimize kadar genişlemişti. Çin gelecek 2050 yılı 

için kurguladığı büyük süper Çin rüyasına ermek 

adına Doğu Türkistan için çok net iki planı ortaya 

koydu. Bu plan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) top-

lantılarında ve hatta hapishanelerde Uygur siyasi 

mahpuslara yönelik tertip edilen rutin beyin yıka-

ma toplantılarında açık açık dile getirilmiştir. Xiji-

ping’e göre Doğu Türkistan halkının önünde iki se-

çenek vardır; ya Çinli olacaklar yaşayacaklar ya 

da kabul etmeyerek yok edilmeye mahkûm ola-

caklar. 2050 Çin’inde Doğu Türkistan veya Uygur 

diye bir tanım kalmayacak.

Şi Cinping XIX. Çin Komünist Partisi Olağan 

Kurultayında tekrar başa geldikten sonra Çin ve 

Doğu Türkistan’da en çok katliam ve mezalim ya-

şatan Mao Zedong’dan sonra aynı güce eren ikin-

ci başkan olmuştur. Şi Cinping’e bu orantısız ve 

kontrolsüz gücün verilmesi Çin’deki bütün muha-

lifler ve reformistleri onun çok rahat ve kolay bir 

şekilde yok etme lisansını elde ettiği anlamına gel-

mektedir. Elde ettiği bu büyük güç ona bundan 

sonra Çin geneli ve Doğu Türkistan’da çok rahat 

ve kolay bir şekilde siyasi ve etnik temizlik ope-

rasyonları için olanak tanımıştır.

Şi Cinping’in Doğu Türkistan’a atadığı Çin Ko-

münist Genel Sekreteri (genel valisi) “Çen Çuan-

guo” Doğu Türkistan’da başlattığı insanlık dışı na-

zivari uygulamaları Doğu Türkistan’da yeri ve 

göğü zulüm ve figan ile inletmiştir. Bütün Doğu 

Türkistan halkı ve diasporasına göre Çen Çuan-

guo dönemi diğer seleflerine kıyaslandığında 

Doğu Türkistan’ın işgal tarihi boyunca emsali gö-

rülmemiş insanlık dışı uygulamaları ile en karan-

lık, en yaşlı ve kanlı bir dönem olduğu yönünde-

dir. Şi Cinping’in Çin genelinde başlattığı sözde 

“yolsuzluğa karşı” operasyonları neticesinde Şi 

idaresinin “bütün rejim muhalifi ve Şi karşıtı un-

surlar ezilerek yok edilmeli” kararından cesaret 

alan Çen Çuanguo da Doğu Türkistan’da “yolsuz-

luk”, “bölücülük” ve “ikiyüzlülere” karşı mücadele 

kapsamında Doğu Türkistan’da göze çarpan 

bütün varlıklı aile ve iş adamalarını, aydınlar, aka-

demisyenler, sanatçılar, din alimleri ve kanaat ön-

derlerini birer birer yok etmiştir. İdari memuriye-

tindeki yerli, millî memur ve bürokratların da ço-

ğunu geçmişteki bütün hizmetlerine rağmen acı-

madan yok etmiş ve bütün mal varlıklarına el koy-

muştur.

Uygur iş adamlarının bir kısmı ise operasyon-

ların başladığı süreçte kaçmayı başarmıştır. 

Ancak bu kaçanların çok az bir kısmı paralarını 

kurtarabilmiştir. Kendini sürgüne atan çoğu iş ada-

mımız parası, ailesi ve işlerinden olmuştur. Şu an 

gurbette yardıma muhtaç bir vaziyette hayatları-

nı geçirmektedirler.

Şimdi Şi Cinping’in 2050 Süper Çin hayaline 

ermek için Çin’de başlatılan büyük projenin Doğu 

Türkistan ayağına gelecek olursak Şi Cinping’ten 

önceki dönemlerden beri devam eden Uygur 

Türklerine yönelik soykırım, doğum yasakları, 

Çinli yerleşimi ile demografik değişim veya dil ve 

kültürel asimilasyon ile Çinlileştirme politikaları ye-

terli sayılmadığı, bu işin önemine nazaran Doğu 

Türkistan’ı yöneten özel yetkilerle donatılan 

genel valinin bizzat Şi Cinping’in sorumluluğunda 

başlatılan birtakım icraatları bugün Doğu türkis-

tan diasporasının ıstırabı arttırmaktadır.

2050 senesine kadar dünyaya hakim olma rü-

yasına ulaşmayı hedefleyen Çin, “tek Çin tek mil-

let (Çin Milleti ve Çin Devleti)” yaratmak açısın-
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Ayrıca Doğu Türkistan’da artan Çin baskılarının bir 

diğer sebebi Çin’in süper mega projesi Yeni İpek 

yolu (Ejder Yolu) projesidir. Çin emperyalizmini ge-

nişletme amacı ile başlatılan Çin İpek Yolu (Ejder 

Yolu) projesi trilyonlarca dolar meblağ ile çok geniş 

ortaklıklar ağı oluşturarak yürütülmektedir. Tril-

yonlarca dolar meblağ yatırılıp başlatılan bu yolun 

bizim kalbimizi delerek geçmekte olması hasebiyle 

Çin’in yumuşak karnı ve zaafiyeti olduğunu kendi-

leri de bildikleri için bölgede başlatılan sözde “yeni 

İpek yolu güvenliği tedbirlerinin” yarattığı durumu 

Uygur halkının beka meselesi olarak görmekteyiz. 

İşte bu nedenle bu durum bizleri ciddi kaygı ve en-

dişelere sevk etmektedir. 

Doğu Türkistan Yeni ipek Yolunun (Ejder Yolu) 

omurgasını oluşturduğundan ve aynı zamanda 

bölge halkı Çin’in işgalci güç olarak gördüğünden 

bu projenin gerçekleşmesine Uygur halkının mani 

olacağını korkusunu taşıyor ve bu yeni ipek yolu-

nun (ejder yolu) güvenliğini bahane ederek Çin 

Doğu Türkistan’da 3 milyonu aşkın insanı kampla-

ra kapattı.

Doğu Türkistan’daki 

Baskı ve İhlallerdeki Son Durum

• Doğu Türkistan’da büyük şehirlerde Çinli-

Uygur çatışması sonucunda Çinlilerin yaşadığı 

ve diğer milletlerin yaşadığı iki bölgeye ayrılmış 

durumdadır. Uygurların yaşadığı bölgedeki gü-

venlik kontrolü ciddi boyutta olup insanların bir 

şehirden diğer bir şehre gitmesi izne tabi tutul-

maktadır. Bu uygulama sonucunda kimlik cüz-

danı numarası ile iş arama, otelde kalma ve 

yurtdışına çıkma konularında da engeller teşkil 

etmekte ve ayrımcılık yapılmaktadır.

• Yolsuzluk ve “ikiyüzlü” (milli ve dinî duygudan 

dolayı komünist partiye sadakat göstermeyen 

kimseler) suçlamaları ile Çin hükümeti dairele-

rinde çalışan bazı yönetici pozisyonunda görev 

yapan Uygurlar tasfiye edilmektedir. Bu ithama 

maruz kalmayanlar ise Çin’in iç bölgedeki eya-

letlerine ataması yapılarak görev yerleri değiş-

tirilip Uygur bölgesinden uzaklaştırılmaktadır-

lar. Yani Uygurlar siyasî merkezden uzaklaştırıl-

maktadır. Bunun yanında toplumda önde gelen 

aydınların ve yurtdışında eğitim almış akade-

misyenlerin çoğu tutuklanmış ve aileleri onlar-

dan haber alamamaktadırlar.

• Düşünce ve ifade özgürlüğüne yasak getiril-

miştir. Dini ibadete kısıtlama, dini faaliyet ve 

sembollere yasaklar getirilmiştir.

• Mal ve mülk hakları gasp edilmiştir.

• Milli kültür ve medeniyete ait ananeler yasak-

lanmıştır.

• Din ve inanç öğrenimi ve öğretimi yasaktır.

• Ramazan aylarında çeşitli yasaklamalar ve bas-

kılara tabi tutulmaktadır.

• Ülke bazında, bölge, şehirler kent ve köyler 

arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasak.

• Uygur Türkçesi eğitim alanında çift dilli eğitim 

sistemi oyunu ile yasaklanmış durumda.

• Uygur halkının pasaportları topyekün toplatıl-

mıştır. Dolayısıyla her türlü yurtdışı seyahat 

etme hakları ellerinden alınmıştır.

• İnternet ve sosyal medyanın serbest kullanımı 

yasaktır.

• 18 yaş altındakilere ebeveynin dinini öğretme-

si ve teşebbüs etmesi yasaktır.

• Camiler sürekli yıkılıyor ve bir kısmı eğlence ye-

rine dönüştürüldü. Ayrıca yeni cami inşaatı ya-

saklanmıştır.

• Asimilasyon ve demografik değişim uygulanı-

yor.

• Uygurların yurtdışı ticaret hareketleri tama-

men durdurulmuştur.

2050 Çin Rüyası

Şi Cinping’in 2050 Doğu Türkistan planı; Doğu 

Türkistan ahalisinin tamamı Çinli Han milletine dö-

nüşmüş olacak. Çin’in, Doğu Türkistan’ı işgal etti-

ği günden itibaren Doğu Türkistan halkını soykı-

rım, asimilasyon ve türlü türlü zalimane uygula-

malarıyla yok ederek Türk İslam toprağını ilelebet 

sahiplenebilmek için denemediği yol kalmamıştır. 

Doğu Türkistan yaklaşık iki milyon kilometre kare-

lik büyük bir topraktır. Çin’in iştahlarını kabartan 

şey ise yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle dolu ol-

ması ve aynı zamanda Çin’i Avrasya’ya ve batıya 

taşıyan, jeopolitik ve jeostratejik müdafaa ve as-

kerî üstünlüğün de avantajları açısından öneminin 

yanı sıra Çin’in ticaret ve iktisadi üstünlüğünü sağ-

layacak bir cennet kapısıdır.



Türk siyasi şahsiyetlere özenen, evlerinde giysile-

rinde onları taşıyan kimseler.

9. Herhangi bir sebep ve bağlantıyla veya yan-

lışlıkla bile olsa yurtdışından telefon kabul eden 

kimseler.

10. Evlerinde dinî kitapları bulunduran kişiler.

Çin, “Aşırılığa karşı Savaş” adı altında İslam 

karşıtı genelge yayınladı. Bu genelge ile birlikte 

Doğu Türkistanlıların şu sıralanan hususları yap-

maları yasaktır:

1. Dini (İslam’ı) teşvik etmek, yaymak ve 

onun reklamını yapmak.

2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya teş-

vik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yardım-

larda bulunmak.

3. Düğün, cenaze ve miras hukuku işlerine 

dini karıştırmak.

4. Başka dinlerdeki kişiler ile ilişki kurmaktan 

kaçınmak ve onlarla birlikte ve beraber yaşamayı 

reddetmek.

5. Vatandaşları kültürel etkinlikler ve eğlence-

lerden soğutmak istenmektedir. Devlet televiz-

yonları ve radyolarında yayınlanan programları 

(eğlence amaçlı, ahlak dışı programları) seyret-

meyi ve dinlemeyi reddetmek.

6. Helal kavramını “Bu helal değildir yemem” 

veya “yeme ve kullanma” diye uyarma ifadesi ile 

insanların modern hayat tarzına müdahale etmek 

ve karışmak, kendini Çin yemeği ve Çin kültürün-

den uzak tutmak yasaktır ve hapse götürecek suç-

tur. Çin kamplarında tutsakları domuz eti yemeye 

zorladıkları bilinmektedir.

7. Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek, dini 

simge taşıyan nesneler ile (süs eşyası ile) süslen-

mek ve bunlara başkalarını de özendirmek.

8. Sakal ve bıyık bırakmak, çocuklara dini çağ-

rıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.

9. Dini nikâh kıydırmak ve nikâhtan dini hukuk 

yolu ile boşanmak.

10. Çocukları dini okullarda okutabilmek için 

çeşitli bahaneler ileri sürerek onları devlet okulla-

rından kaçırmak ve bu okullarda okumalarına 

engel olmak. Bu yollarla Çin devletinin eğitim sis-

temine muhalefet etmek.

11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik, 

nüfus cüzdanı gibi resmi kayıt belgelerini almayı 

reddetmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı 

kabul etmemek ve reddetmek.

12. Kamu ve şahısların mal mülkünü haram 

olarak niteleyerek devleti ve şahısları zarara uğ-

ratmak.

13. Aşırılıkla ilgili (dini içerikli) makale, kitap, 

cd. video vb. materyalleri üretmek, bulundur-

mak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, 

çoğaltmak, okumak ve seyretmek.

14. Aşırılıkla ilgili diğer söz, ifade, hareket, 

eylem ve davranışlarda bulunmak yasaktır. 
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dan projenin çok önemli bir kısmı olan Doğu Tür-

kistan için Uygurların yok edilmesi veya tamamen 

Çinlileştirilmesi hedeflenmiştir. Hedefe ulaşmak 

için olağanüstü bir operasyona hızlı geçiş yapan 

Çin 70 senelik zulüm politikasını bir anda zirveye 

çıkardı. Çin tek millet tek devlet oluşturmak için 

Uygurlara “ya Çinli olacaksın ya da yok olacaksın” 

diyor.

Kardeş Aile Projesi Zulmü

Doğu Türkistan halkı daha “Çin Nazi Kampları-

nın” yarattığı dehşet ve travmadan kendine gele-

memişken hepimizi sarsan ve sabrımızı taşıran 

“Çinli Uygur ikiz aile” genelgesi yürürlüğe girdi. Bu 

uygulama çerçevesinde Çin’in iç kesiminden Çinli-

leri özellikle seçerek Doğu Türkistan’a getirip 

“Uygur Çinli kardeşliği” planı kapsamında Müslü-

man Türk ailelere taksim ediyorlar. Bazı ailelere 

erkek kadın Çinli yerleştirilmişken bazı ailelere ise 

sadece erkek Çinlilerin yerleştirildiği bilinmektedir. 

Hatta bazı aile başı olan erkeklerin “ıslah kampla-

rında” tutulduğu, evlere ise Çinli erkeklerin yerleş-

tirilmesi toplumda ciddi kaygı ve sarsıntı yaratmış-

tır. “Çinli Uygur kardeşliğini pekiştirmek”, “Bölücü-

lüğe karşı akrabalık tesis edelim” sloganlarıyla baş-

latılan gayriahlaki, gayriinsani ve gayrihukuki bu 

uygulamalarla Doğu Türkistan Müslümanlarının 

yüreğini lime lime etmektedir.

Çin Terbiye Kampları

Çinlileştirmeyi hızlandırmak için ana okuldan 

itibaren Çince eğitim, Çince yemek, Çince giyim 

kuşam ve Çin kültürüne özendirme etkinlikleri gibi 

birtakım adımlar çok keskin bir şekilde yürütül-

mektedir. İkinci bir adımsa Doğu Türkistan halkı-

nın direncini kırmak ve zihinsel olarak yenilgi ve 

umutsuzluğu aşılamak olmaktadır. Uygur milleti-

nin psikolojisine baskı uygulayan birtakım beyin yı-

kama çalışmalarını tamamen gayriinsani bir bi-

çimde bütün insani hak ve hukuku çiğneyerek 

tam hız yürütmektedir. Bu maksat için bütün 

Doğu Türkistan’ın vilayet, ilçe, kent ve kasaba 

olmak üzere her yerinde “Islah ve Terbiye Mer-

kezleri” adı altında tesis edilen “Çin Nazi kampla-

rında” milyonlarca Doğu Türkistanlıyı evlerinden 

toplayıp “ıslah” olana kadar mecburi tutmaktadır.

Doğu Türkistan genelinde yeni kurulan, sözde 

ıslah kamplarında (gerçek manada Çin Nazi 

Kamplarını andırıyor) tutulan Müslüman Türklerin 

sayıları milyonlara varmaktadır. Başta Türki Cum-

huriyetler olmak üzere dünyaya yayılan Doğu Tür-

kistan diasporası 3 milyonu aşmaktadır. Bu sözde 

”ıslah kampı uygulamaları” anlatmaya çalıştığı-

mızdan daha vahim ve kötü bir şekilde genişle-

mektedir. Bu elim uygulama Doğu Türkistan’da 

toplumumuzu sosyal ve ailevi açıdan çok trajik so-

nuçlara götürmektedir. Birçok ailede aile başları-

nın götürülmesinden dolayı hatta bazı ailelerde 

ebeveynlerin tutuklanıp evde çocukların yalnız kal-

ması ciddi sorunlara yol açmaktadır. Öbür yandan 

Doğu Türkistan diasporası da bu uygulama karşı-

sında millet boyunca büyük bir travma geçirmiş 

ve âdeta kilitlenmiş, donmuş durumdadır. Çünkü 

yurtdışındaki bu gurbet insanları zaten zor şartlar-

da hayat mücadelesi verirken bir de geride bırak-

tıkları ailelerinin daha da beter duruma düşme-

meleri ve tez zamanda aile fertlerinin özgürlüğe 

kavuşmalarını düşündüklerinden dışarıda Doğu 

Türkistan’la ilgili yapılmakta olan hiçbir siyasi fa-

aliyet ve çalışmaya katılmamaya özen göstermek-

tedir. Çin’in bilinçli bir şekilde yaptığı bu şantaj po-

litikası Doğu Türkistan’ı tamamen ve diasporayı 

da umumen elektronik ayak kelepçesi etkisi yara-

tarak Doğu Türkistan mücadelesini kilitlemeye ça-

lışması muhaceretteki Doğu Türkistan camiasını 

derinden mustarip etmektedir. 

Çin Nazi kamplarında toplatılan insanlar şu şe-

kilde kategorize edilebilir:

1. Yurt dışında çocukları eğitim görenlerin aile-

si.

2. Yurt dışında akrabaları olanların ailesi.

3. Daha önce hac ve umre ibadeti için Suudi 

Arabistan’a gitmiş

olanlar.

4. Türkiye’ye seyahat veya ticaret maksadıyla 

da olsa gelmiş olanlar.

5. “İkiyüzlü” unsurlar ve aileleri.

6. Giyim kuşamlarında dinî yönleri belirgin 

aileler.

7. İfade ve tavırlarında millî değerleri belli 

eden (milliyetçi görünen) kişi ve aileler.

8. Türk bayrağı, Türk dizileri, Türk kültürü ve 
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serbest istedikleri gibi dolaşabilme ve seyahat 

etme hakkına kavuşamamalarıdır.

Doğu Türkistan insanı kendi ana vatanının 

içinde şehirlerarası dolaşma ihtiyacı olduğunda 

da yol ruhsat belgesi ve güvenlik yeşil kartlarını ta-

şımak mecburiyetindedir. Bir de bu belge öyle 

hemen polise, muhtara gittiklerinde verilecek bir 

hizmet değildir. Sadece o kartı almak için tam ta-

mına 19 ayrı birimden izin ve kaşeli tasdik almala-

rı gerekmektedir.

Bir de mahalleler, kasabalar ve köyler arası do-

laşmak için kurulan barikat ve engelleri aşmak 

lazım tabii. Hapis içinde hapis olan bu kadar 

büyük hapishane dünyada bir tek olmalıdır.

Şimdi sizlere seyahat meselesinin çok tuhaf 

ve ilginç kısmını anlatayım. Doğu Türkistan halkı; 

yurtdışı seyahat özgürlüğü, Çin sınırları içinde do-

laşım ve konaklama özgürlüğü ve son olarak da 

kendi vatanları olan Doğu Türkistan’da bile ser-

best seyahat ve dolaşım haklarından özgürce isti-

fade edemedikleri gibi yurt dışından gelen yaban-

cıların da Doğu Türkistan’a istedikleri şekilde, is-

tedikleri şehre gidip gezme ve dolaşmaları da kı-

sıtlamaya tabi tutulmuştur. Yani anlayacağınız 

“Kimseyi görmeyin ve kimse de zahmet edip sizi 

görmeye gelmesin.” demek istenilmiştir. Yabancı 

seyahatseverlerin Çin ziyareti konusunda yazdık-

ları makaleler ve Doğu Türkistan’ın çok kısıtlı böl-

gelerini gözetim altında gezebilen veya “gezmeyi 

başaran” turistlerin yüzlerce video klibi Youtu-

be’de bulunmaktadır. Bir turist Doğu Türkistan se-

yahati konusunda çok ilginç bir şey yazmış. Ma-

kalesinde “5 things I learned living in Xinjiang, 

China” yani “Sincan’da yaşarken öğrendiğim 5 

husus” başlığının altında Josh Summers şunları 

anlatmaktadır:

“Yurt dışıyla yazışmak ve mail irtibatı kurmak 

için sadece Çin menşeli “www.s ina.c om.c n” mer-

kezinden e-mail hesabı açmanız lazım. Doğu Tür-

kistan’da internetsiz yaşanabildiğini gördüm. 

Çünkü Doğu Türkistan’da internet hizmetleri çok 

sık kapalı tutulabilmektedir. Örneğin Urumçi’de in-

ternet tamamen kapandığı için satellite (Uydu) in-

ternet hizmetini kullanmak zorunda kaldım ve bu 

hizmet bana 500 dolara mal oldu. Seyahat rehbe-

ri kitaplarının bulunmaması (kısıtlı yerlere götü-

ren resmî rehber dışında) da enteresan. Resim 

çekmeniz başınıza iş açabilir çünkü Kâşgar’a gitti-

ğimizde cadde, sokak her yerde polis timleri grup 

grup dolaşıp durmuşlardı. Benim bir arkadaşım 

Kâşgar’da sokaklarda devriye gezen polislerin res-

mini çekti ancak fark edildiğinde hemen kamera-

ya el konuldu.”

Doğu Türkistan Mücadelesinde 

Karşılaşılan Zorluklar

• Çinin topyekûn Uygur halkını terörist ve şidde-

te meyilli cahil bir topluluk olarak ilan etme ça-

baları.

• Diasporanın sesini kısıp hareket alanını daralt-

ma çabaları.

• Çin’in Doğu Türkistan davasının gayri meşru-

laştırmak için başlattığı türlü operasyonlar.

• Dünyanın çeşitli yerlerindeki iç savaş ve karga-

şaları bahane ederek Uygur mültecilerin yerleş-

tiği bölgede yüz gösteren terör grupları ile zo-

raki bağlantı kurarak diasporaları lekeleme gay-

reti.

• Türkiye başta olmak üzere çoğu Müslüman ül-

kelerin haklı ve konjonktürel sebeplerden dola-

yı Çin ile yakınlaşmaya gitmesinin Doğu Türkis-

tanlıların çok yönlü sorun ve zorluklarla karşı 

karşıya kalması.

• Çin bütün devlet imkânlarını kullanarak özellik-

le Türk kamuoyu reyini Çin lehine çevirmek için 

her alanda çok kapsamlı teşkilatlanma etkinlik-

leri arttırarak Doğu Türkistan davasını boğma-

ya çalışıyor.

• Medyada kuruluşlarının yeterli ilgi gösterme-

mesi,

• İslami sivil toplum kuruluşları da meseleye 

doğru ve gerektiği şeklide bakmıyor, meseleye 

siyasi pencereden bakıyor olması da milyonlar-

ca Müslümanın katliam başta olmak üzere çok 

trajik sorunlarla karşı karşıya kalmalarına seyir-

ci kalıyor.

• İslam âleminin tek çatı altında etkili bir yapılan-

masının olmayışından kaynaklanan kutuplaş-

malar ümmetin meselelerin hep perişan vazi-

yette kalmasına yol açmaktadır.
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Seyahat Özgürlüğü Hakları İhlali

Doğu Türkistan’da seyahat ve serbest dolaşım 

hakları önünde de ciddi engeller bulunmaktadır. 

Bu hususta Doğu Türkistan halkının çektiği işken-

ce ve çileleri birkaç kategoride değerlendirebiliriz:

- Yurt dışı seyahat engeli

- Çin sınırları içinde seyahat kısıtlaması

- Doğu Türkistan sınırları içinde vilayet ve şe-

hirlerarası seyahat kısıtlaması

- Mahalleler, kasabalar ve köyler arası serbest 

dolaşım kısıtlaması

Doğu Türkistan halkı ilk yurtdışı akraba ziyare-

tini ve seyahatlerini 1980 yılından itibaren çok kı-

sıtlı ve sıkı bir kontrollü politika nezaretinde yap-

mışlardır. O senelerde Doğu Türkistanlılar için yurt 

dışına çıkabilmek, aya ayak basmakla eş değer bir 

hadise sanılmıştır. Doğu Türkistan halkı Deng Xia-

oping Dönemi’nde ekonomik ıslahat ve dışa açılış 

politikasının yürürlüğe girmesiyle başlayan geçici 

ve kontrollü gevşeme politikasından az da olsa is-

tifade edebilme hakkına sahip olmuşlardır. Ancak 

bu da “milyonda bir” misali bir uygulamaydı.

İnsanlar seyahat, hac, ticaret, eğitim ve akra-

ba ziyareti gibi çok insani ve temel haklarından 

yine mahrum bırakılmıştır. Bu politikadan yararla-

nanların sayısına bakıldığında 40 milyonluk bir ka-

labalık nüfusun seyahat ve dolaşım ihtiyacı karşılı-

ğında hiçbir pozitif gelişme sağlanamadı diyebili-

riz.

Genelde pasaport müracaatı yapıldıktan sonra 

(Ancak yurt dışında akrabaları bulunan insanlar 

akrabalarının davetleri üzerine müracaat yapabil-

mişlerdi) çok uzun zaman dilimi ve çetin bürokra-

tik yollardan geçmeleri gerekmiştir. Bu şekilde za-

manın ilerlemesi ile birlikte Çin’in zaman zaman 

gevşediği dönemlerinde halkımız zor da olsa yurt 

dışına çıkma fırsatlarından sonuna kadar istifade 

etmeyi ihmal etmemiştir. Şimdiye kadar Doğu Tür-

kistan’ın genelinde Uygur insanlarının normal yol-

lardan yasal şartlarda seyahat, eğitim, umre ve 

hac, ticaret veya iş amacıyla yurt dışına çıkmak 

için pasaport alabilmesi neredeyse imkânsızdır. 

Urumçi diğer bölgelere nazaran Urumçi nüfuslu 

olanlar için biraz daha gevşek tutulmuştur. Belki 

bu gevşeme Uygurların başkentinde Uygurların 

nüfusunun %20’lerin altına düşmesinden de kay-

naklanmış olabilir.

Son günlerde yaşanan bir gelişmeyle seyahat 

özgürlüğünün kısıtlanmasında yeni bir uygulama-

ya geçilmiştir. Zira daha önce kendilerine pasaport 

verilen kişilerin pasaportlarına devlet tarafından el 

konmaya başlanmıştır. Pasaport müracaatında bu-

lunan Doğu Türkistanlılar, devlet memuru da olsa-

lar ancak çok büyük ücretler ödeyerek pasaportla-

rını alabilmektedirler. Oysaki bir Çinli, pasaport mü-

racaatında bulunduğunda talebi en geç 15 gün içe-

risinde yerine getirilmektedir. Günümüzde Urum-

çi’den her hafta uçak seferleri yapılmaktadır. Bir tu-

rist hemşehrimiz; “Uçak Çinlilerle doluydu, birkaç 

yabancı ve üç Uygur bulunuyorduk. Urumçi’de sı-

nırı geçerken Çin polisi biz Uygurları saatlerce tef-

tiş etti ve sorguya çekti. Hac veya umreye gitme-

yeceğimize ilişkin garantör istemişti. Diyanet ko-

mitesinden yazı isteyip gümrükten geçişimizi hayli 

zorlaştırdı ve Türkiye’de Uygur derneklerine git-

meme konusunda tehdit edildik.” diye ifade etmiş-

tir. Beyanının devamında; “Çinlilerse çok rahat bir 

şekilde geçiş yaptı. Bu ayrımcılığı gördüğümüzde 

içimiz kan ağladı.” demiştir.

Doğu Türkistan halkı için sadece yurtdışı sefer-

leri ve seyahat özgürlüğü kısıtlı değildi. Doğu Tür-

kistan’ı işgal eden ve ceplerinde Çin vatandaşı kim-

liği taşıdıkları hâlde Çin’in herhangi bir şehrine git-

tiklerinde oradaki herhangi bir otelde konaklama-

larına izin verilmemektedir. Oteller Uygur kişinin 

kimliğinde bulunan “Xinjiang” kelimesine bakar 

bakmaz kişiye kapıyı gösterir. Böyle bir rezalet, 

böyle bir hakaret ve zulüm XXI. yüzyılda hiçbir 

zalim ülkede kalmamıştır. Çin’e ticaret veya her-

hangi bir maksatla giden Uygurlar o şehirlerde 

“Sincan misafirhanesi” olarak bulunan ve Doğu 

Türkistanlı polis ve istihbaratın gözetimindeki yurt 

gibi bir yerde kalmak zorundadır.

Yurtdışı seyahat ve Çin sınırları içinde seyahat 

ve dolaşım aslında bir lükstür Uygurlar için. Gitme-

seler de olur aslında. Asıl zulüm ve haksızlık Doğu 

Türkistan halkının kendi vatanları olan Doğu Tür-

kistan topraklarının 1.842.418 kilometrekarelik sı-

nırları içinde Kâşgar, Hotan, Urumçi, Turfan ve 

Gulca gibi kendi memleketleri arasında ve içinde 



serbest istedikleri gibi dolaşabilme ve seyahat 
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Eğer dönemin Türkiye’si Afganistan ile birlikte 

Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını resmen tanımış ol-

saydı, 6 ay süren Doğu Türkistan İslam Cumhuri-

yetinin ömrünün 6 yıl daha uzamasına ve iç kutup-

laşmalarının durmasına vesile olabilirdi elbette. 

Dahası 1944’te milyonlarca şehitlerin kanları ile 

sulandıktan sonra tekrar kurulan ve 5 sene yaşaya-

bilen Doğu Türkistan Cumhuriyetinin hiçbir ülke ta-

rafından tanınmaması bir yana dursun, hatta 

1949’da komünist Çin işgal ettikten sonra BM’de 

kayda geçirirken, iblis Çin’in tarihten gelen kurnaz-

lığı ile Doğu Türkistan'ı işgal edilmiş toprak değil, 

“Şinçiang” (Yeni Toprak) adı ile Çin’in ayrılmaz top-

rak parçası olarak kaydettirme girişimine de ne 

İslam dünyasından, ne Türk dünyasından “Hayır! 

Doğu Türkistan Çin’in değil, İslam Dünyasının ve 

Türk Dünyasının ayrılmaz toprak parçasıdır! Orası 

Filistin gibi işgal edilmiş topraktır!” diyen tek bir ses 

yankılanmamıştır. Tam aksine suskunluğa ve tepki-

sizliğe bürünen dünyada Çin’in dediği gibi kayda 

geçmiş ve Türk- İslam dünyasının Filistin’deki İsrail 

mezalimine karşı gösterecek tutum ve söyleyecek 

söylemlerin aynısını Doğu Türkistan'daki Çin zulmü 

için de söyleyebilme hakkı yasal olarak en başın-

dan elinden alınmıştır. Bizi en çok kahreden şey ise, 

bugüne kadar hiçbir ülke tarafından bu yanlış kay-

dın düzeltilmesi için hiçbir girişimin olmamasıdır. 

Gelelim, İslam'ın medeniyetin incisi Endülüs ile 

uygarlığın beşiği Doğu Türkistan'ın yaşadığı aynı 

kader ve zulümlere…

1492 senesinde siyasi hakimiyetlerini kaybet-

melerine rağmen, Endülüs Müslümanlarının büyük 

çoğunluğu Hristiyan idareciler tarafından canları-

na, mallarına ve dini yaşantılarına dokunulmayaca-

ğı şeklinde kendilerine verilen taahhütlere güve-

nip, Hristiyan hakimiyetinde de olsa, kendi toprak-

larında kalmayı tercih ettiler. Ne var ki, işgalin üze-

rinden daha 5 sene bile geçmeden bu Müslüman-

lar tarihte benzerine ender rastlanan bir imha ham-

lesiyle karşı karşıya kaldılar. Muhtevasını zorla Hris-

tiyanlaştırma, katliam, engizisyon mahkemeleri ve 

toplu sürgünlerin oluşturduğu bu hamle, 1609 se-

nesinde tamamlandı. Neticede ne kendi kimliğine 

sahip çıkmak isteyen bir Müslüman ne de ayakta 

duran bir cami bırakıldı. Kısacası, sekiz asır İspan-

ya'nın kaderinde söz sahibi olan Müslümanlar, 

sanki bu ülkeye hiç ayak basmamışlardı. 

Çin de Doğu Türkistan'a Endülüs faciasının bi-

rebir aynısını yaşatmıştır. 1949’da Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı başta 

olmak üzere önde gelen general ve liderleri, Çin ve 

Rus’un ortaklaşa tertiplediği Uçak kazası suikastı 

ile ortadan kaldırıldıktan sonra, siyasi hakimiyetini 

fiilen kaybetme eşiğine gelen Doğu Türkistan'a 

özerk bölge statüsü anlaşması teklif edildi. Doğu 

Türkistanlıların canlarına, mallarına, kültürleri ve 

dini yaşantılarına dokunulmayacağı, hatta siyasi 

idareciliğine bile müdahil olmayacağı ileri sürülen 

taahhüt imzalandı. Söz konusu taahhütlere göre 

Doğu Türkistanlılar dinlerini, dillerini, örf ve adetle-

rini muhafaza hakkına sahiptiler. Çinliler ise sadece 

Doğu Türkistan'ı daha refah hale getirmek, Takla-

makan Çölü’nü yeşilleştirerek gülistana dönüştür-

mek ve ekonomisin kalkınmasına yardımcı olmak 

için Doğu Türkistan'a yerleşecekti. Amaçları sade-

ce komünizmin sözde adaletini ve bütün halkın be-

raberliğini dünyaya yaygınlaştırmaktı. 

Bu taahhütlere güvenenler olduğu gibi, güven-

meyen ve tıpkı Gırnatanın ünlü komutanı Musa-b. 

Ebi'l Gassan’ın "Geliniz hürriyetlerimizi savunarak 

ölelim. Bu suretle, (anlaşmayla) bizi işgalcinin zin-

cirleri saracağına, toprak anamız bağrına bassın. 

Cesetlerimizi koyacak kabir bulunamazsa, gök 

kubbe de yok almadı ya, o örter..." dediği gibi, ha-

yatta kalan Doğu Türkistan komutanları arasında 

da Osman Batur gibi "Bugün silâhımızı alanlar, 

yarın canımızı da alırlar. Ben silâhımı Çinlilere ver-

mem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsın-

lar, ben ölebilirim, ama dünya durdukça benim mil-

letim bu mücadeleye devam edecektir" diyen şuur-

lu kahramanlar, Muhammed Emin Buğra ve İsa 

Yusuf Alptekin gibi "Vatanı kurtarmak uğruna va-

tandan hicret eden" liderler olmuştur. 

Neticede kurnaz Çin yalan taahhütlerle Doğu 

Türkistan'a ayak bastıktan sonra tıpkı Endülüs'te ol-

duğu gibi tam 5 sene kadar görünürde taahhütleri-

ne sadık kaldı. Bu 5 sene zarfında halkı uyutarak, 

Doğu Türkistan'daki sayıları 45 binden aşan yerel 

düzenli askerleri dağıtmak ve ellerindeki silahlarını 

almak için dünya literatüründe görülmemiş bir kur-

nazlığa imza attı. 

Şöyle ki; Çin askerleri Doğu Türkistan sokakla-

rında toplu yürüyüş yaptıklarında "Biz halkın malı-

na, ipine ve iğnesine dokunmayacağız, sadece on-
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İslam’ın batıdaki son medeniyet feneri, yetik 

cenneti Endülüs; düştüğü 1492’den, özellikle son 

kalesi Gırnata; bütünüyle Müslümanlardan boşaltı-

lan 1609’dan bu yana, hep Müslümanların kalbinde 

bir sancı, bitmeyen yas ve yaşlarıyla anılan hüzünlü 

muhabbetin teranesi haline gelmiştir. 

Diğer yandan Türk dünyasının medeniyet beşi-

ği, Uygarlığın ilk dünyaya geldiği ana rahmi, 

İslam'ın nice büyük alimlerini dünyaya takdim ettiği 

ilim irfan çeşmesi ve doğudaki son kalesi, özellikle 

Osmanlının mirası olma hasebi ile Türkiye Cumhu-

riyetinin kendi helal malı ve ayrılmaz parçası olan 

Doğu Türkistan; komünist Çin tarafından son kez 

işgal edildiği 1949’den bu yana hiç dinmeyen, sü-

rekli kanayan, ama maalesef İslam ve Türk dünya-

sının kalbinde acı hissettirmek bir yana dursun, far-

kındalık bile oluşturmaya muvaffak olamayan Ata 

yurdumuz 2. Endülüs’ün kaderine bırakılmış bir ya-

rımız haline gelmiştir. 

Evet, bende tarihin tekerrür edeceğine inanma-

yanlardan biriyim. Gerçek Müslümanca feraset sa-

hibi atalarımızın öğrettiği gibi; anlayanlara şeytanın 

kuyruğuna takılan zalim, iblisleşmiş sözde insanla-

rın yöntemi, hileleri ve desiseleri tarihten bu yana 

sayıca çok az ve zayıf ola gelmiştir. Yeter ki biz ta-

rihten ders almasını bilelim. O zaman tarihin hiç te-

kerrür etmediğini, zalimlerin sadece farklı coğraf-

yalarda aynı yöntem ve hilelerle, bazen farklı bazen 

de aynı sonuçlar elde etmeye çalıştığını görebiliriz. 

Çünkü işgalciler Müslüman coğrafyalarını ele geçir-

mek için hep aynı ortam ve aynı zemini kollamıştır 

veya yaratmıştır. 

Endülüs’ün düşmesinde bütün İslam dünyasın-

daki Ümmet bilincinin zaafa uğramasıyla, bölün-

müşlüğe müptela olan devletlerin tepkisizliği ve sa-

dece kendi sınırlarını koruma (menfaatperestlik) 

kaygısına batmış olmasının ne kadar büyük etkisi 

olmuş ise, Doğu Türkistan'ın da Çin’in işgaline uğ-

ramasında Türk İslam dünyasının yine aynı şekilde 

kendi kabuğuna çekilmiş olması en etkili rolü oyna-

mıştır. 

Örneğin; 1933’te yüz binlerce şehitlerin kanı ile 

kurulan ve dünyanın ilk İslam cumhuriyeti olan 

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti; Afganistan dı-

şındaki bütün İslam ve Türk dünyasında hiçbir ülke 

tarafından tanınmamıştır. Özelikle Osmanlının mi-

rası olma hasebi ile sahip çıkmak boynunun borcu 

olan, 1933’teki Türkiye Cumhuriyetinin tanımaktan 

kaçınması ve “Al Bayraktan Gök Bayrağa selam 

olsun” diye bir kısa mesaj ve birkaç öğretmen gön-

dermekle yetinmiş olmasını başka neyle açıklamak 

mümkün? 
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Eğer dönemin Türkiye’si Afganistan ile birlikte 

Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını resmen tanımış ol-

saydı, 6 ay süren Doğu Türkistan İslam Cumhuri-

yetinin ömrünün 6 yıl daha uzamasına ve iç kutup-

laşmalarının durmasına vesile olabilirdi elbette. 

Dahası 1944’te milyonlarca şehitlerin kanları ile 

sulandıktan sonra tekrar kurulan ve 5 sene yaşaya-

bilen Doğu Türkistan Cumhuriyetinin hiçbir ülke ta-

rafından tanınmaması bir yana dursun, hatta 

1949’da komünist Çin işgal ettikten sonra BM’de 

kayda geçirirken, iblis Çin’in tarihten gelen kurnaz-

lığı ile Doğu Türkistan'ı işgal edilmiş toprak değil, 

“Şinçiang” (Yeni Toprak) adı ile Çin’in ayrılmaz top-

rak parçası olarak kaydettirme girişimine de ne 

İslam dünyasından, ne Türk dünyasından “Hayır! 

Doğu Türkistan Çin’in değil, İslam Dünyasının ve 

Türk Dünyasının ayrılmaz toprak parçasıdır! Orası 

Filistin gibi işgal edilmiş topraktır!” diyen tek bir ses 

yankılanmamıştır. Tam aksine suskunluğa ve tepki-

sizliğe bürünen dünyada Çin’in dediği gibi kayda 

geçmiş ve Türk- İslam dünyasının Filistin’deki İsrail 

mezalimine karşı gösterecek tutum ve söyleyecek 

söylemlerin aynısını Doğu Türkistan'daki Çin zulmü 

için de söyleyebilme hakkı yasal olarak en başın-

dan elinden alınmıştır. Bizi en çok kahreden şey ise, 

bugüne kadar hiçbir ülke tarafından bu yanlış kay-

dın düzeltilmesi için hiçbir girişimin olmamasıdır. 

Gelelim, İslam'ın medeniyetin incisi Endülüs ile 

uygarlığın beşiği Doğu Türkistan'ın yaşadığı aynı 
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leri insanlık tarihinde görülmemiş bir boyuta taşımış 

vaziyettedir. Allah lafzına kadar İslam’ı sembollerin 

hepsini teröre bağlayarak, Uygur kültürü ve örflerini 

çağrıştıran her faaliyeti ayrılıkçılık, Dinde aşırılık gibi 

uydurma bahaneler ile resmi olarak 1 milyon (gayrı 

resmi olarak 3- 5 milyon) Doğu Türkistan halkını 

gizli, açık toplama kamplarına yargısız kapatmış du-

rumdalar. Yıkılan camilerin ve toplanıp yakılmakta 

olan kuranı kerim, tarih kitapları ve dini kitapların 

haddi hesabı yok. Özellikle her şehir ve ilçelerde ku-

rulan ceset yakma merkezleri Doğu Türkistanlıların 

nasıl bir toplu kıyım sürecine girdiğinin vahametini 

anlatmaya yeter de aşar. 

Ama maalesef kendi derdi ve kabuğuna çekilmiş 

İslam ve Türk dünyasındaki ülkeler, Endülüs faci-

asında olduğu gibi yine kayıtsız, sessiz, ilgisiz ve tep-

kisizliğini devam ettiriyorlar. Doğu Türkistan’ın 2. En-

dülüs’e dönmesine seyirci kalıyorlar. Lakin 21. yüzyıl 

iletişim çağındaki insanlığın vicdanı sessiz kalmıyor. 

Haftalardır Çine tepkiler yağmaya başladı bile. 

Gerçi ‘kardeşim, senin davan benim davamdır. 

Gerekirse Doğu Türkistan davası için hiç çekinme-

den canımı vermeye hazırım’ diyen Türk dünyasında 

tanınmış bazı gazeteci arkadaşlar Doğu Türkistan'a 

bizzat gederek, araştırmayı ve bu Çin Nazi kampları 

hakkında kanıt toplamaya cesaret ve tevekkül ede-

mese de, batılı (gavur) gazeteciler bu riski alarak bi-

reysel bir şekilde Doğu Türkistan’da araştırma ra-

porlarını yayınlama başladılar. Bunun belirli sonuçla-

rı da gelmeye başladı.

Örneğin Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kal-

dırılması Komitesi (CERD) Ağustos ortasında 

Çin’deki durumu gözden geçirdi ve Doğu Türkistan’ı 

“hiçbir hukukun bulunmadığı bölge” ilan etti. 

Malezya eski Başbakanı ve yeni Başbakan adayı 

Enver İbrahim, ‘’Uygur Meselesinin Çin’in iç mesele-

si olmadığını’’ açıkladı. Enver İbrahim, Çin’in Müslü-

man Uygur Türklerine uygulamakta olduğu asimi-

lasyon ve soykırım siyasetini kınadı. Hukuksuz tu-

tuklu mazlum Müslümanların biran önce serbest bı-

rakılmasını ve tüm Çin Nazi Kamplarının kapatılma-

sını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek komiserliğine yeni ata-

nan eski Şili Cumhurbaşkanı yaptığı ilk açıklamasın-

da, Doğu Türkistan’daki insani krize dikkat çekerek, 

Çin'e çağrıda bulundu. BM heyeti ile bağımsız kuru-

luşların Doğu Türkistan’a giderek yerinde inceleme 

yapmalarına izin vermesi gerektiğini talep etti. 

Çin’de resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Nor-

veç Parlamento Heyeti görüşmeler sırasında, Çin’in 

Doğu Türkistan’daki Nazi Kamplarını gündeme ge-

tirdi. Tutukluların serbest bırakılması ve bu Kamp-

ların kapatılması gerektiğini talep etti.

Avrupa Parlamentosunda da Çin’in Doğu Tür-

kistan’daki Nazi Kampları hakkında genel görüş-

meleri devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Kongre 

üyeleri, Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur 

Türklerine “sistematik insan hakları ihlallerinde bu-

lunduğu” belirtilen Çin hükumet yetkililerine yaptı-

rımların genişletilmesi için çağrıda bulundu.

11 Eylül 2018 tahininde Hollanda Parlamento-

sunda konuşan DENK Partisi genel Başkanı ve Türk 

asıllı Milletvekili Tunahan Zorlu Çin’in Doğu Türkis-

tan’daki soykırım uygulamaları ile Nazi kamplarını 

gündeme getirdi. Parlamentoda bu konuda acil top-

lantı düzenlenmesine yönelik çağrıda bolundu. 

AB dış ilişkilerden sorumlu üyesi Federica Mog-

herini, AB'nin ‘’AB-Çin insan hakları diyaloğu’’ sıra-

sında yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’ın duru-

munu, özellikle Çin'in "yeniden siyasi eğitim kamp-

ları ve genişletilmesi" ile ilgili haksız uygulamalarını 

masaya yatırdı. 

Maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı bu konuda bir 

toplantı ya da oturum düzenlemeye cesaret ede-

miyor. Doğu Türkistan’daki beyin yıkama, densiz-

leştirme ve Çinlileştirme kamplarının kapatılması 

dolayısıyla asimile siyasetlerinin durdurulması için 

Uluslararası baskı şekillendirmede öncelik etme gö-

revinde olan Türk-İslam dünyasının resmi ağızla-

rından hiçbir tepki verilmiyor. Üstelik dünyaca 

kanıt, şahit, bağımsız araştırma sonuçları ve ulus-

lararası düzeyde raporlar olmasına rağmen hala 

Türkiye’de Çinin algı operasyonuna hizmet eden, 

mazlum mümin kardeşlerinin değil, işgalci Çin’in 

ağzıyla konuşmaktan utanmayan satılık ‘’sözde 

yazar’’ yalakaların yoğun bir şekilde Çin’i aklamaya 

çalışması, şuur ve vicdan sahibi her insanı çileden 

çıkartıyor.

Onlara söyleyecek bir çift lafım var; dünyada 

bir başkasının ülkesini işgal etmekten daha büyük 

terör yoktur ve olamaz. İşgalin olduğu yerde zul-

mün olmamasını düşünmek gerizekalılık, mazlum-

ların değil işgalcilerin sözlerine itibar etmek gaze-

tecilik değil; olsa olsa onların uşağı olmaktır. 
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ların hizmetkarı olacağız" diye başlayan sesli şarkılar 

eşliğinde geçerlerdi. 5 sene kadar Doğu Türkistanlı-

ların evlerine gider, ücretsiz çamaşırlarını yıkar, ev te-

mizliğine yardımcı olur, hatta çiftliklerinde grup ha-

linde çalışır, yerleri sular, bitki ekilmesinde halka el 

ayak olurdu. Doğu Türkistanlıların onlara ikram etti-

ği yemekleri reddeder, sadece su içer geri dönerler-

di. Doğu Türkistan halkı bu duruma şaşkın bir şekil-

de; "Allah bize Çinli askerler suretinde melek mi gön-

derdi acaba? Çalışıyor, tuvaletlerimizi kadar temizli-

yorlar, hiçbir ücret ya ikram kabul etmiyorlar. Ne 

güzel insanlar bu" diye metih düzerek, toplu halde 

sarhoşlaşmış hale geldiler. Tam 5 sene sonra "Zen-

ginden alarak, garibana vermek" düzenbazlığı ile 

başlatılan "Toprak Islahatı" Doğu Türkistan halkını 

sarhoşluktan uyandırdığında, karşısında işgalci 

Çin’in gerçek şeytansı yüzlerini gördüler. Doğu Tür-

kistanlılar arasındaki şuurunu kaybetmeyenleri gizli 

suikast, çeşitli bühtan ve suçlamalarla birer birer or-

tadan kaldırdıklarını, "Biz sizleri koruyoruz, silaha ve 

askeri birliklere ne hacet" diye bütün yerel birliklerin 

dağıtıldığına, ev ev silahların hatta av tüfeklerin bile 

toplatıldığına, dolaysıyla kontrolün tamamıyla işgal-

cilerin eline geçtiğine şahit oldular. 

Artık çok geçti. Sınırların hepsi kapatılmış, dış 

dünya ile bütün bağlantılar kesilmiş, Doğu Türkistan 

adete açık katliam kampına dönüşmüştü. Tıpkı En-

dülüs’te olduğu gibi artık Doğu Türkistan’da da dö-

nüştürme, dinsizleştirme başladı. Yüz binlerce kıy-

metli kitap ve kuranı kerim toplatılıp meydanlarda ya-

kıldı, alfabe değiştirildi, evinde Uygurca kitap bulun-

duranlar süresi belirsiz şekilde hapis edildi. Daha 

sonra "Kültür İnkılabı" diye adlandırdıkları katliam 

tam 28 sene sürdü. Gayri resmi rakamlara göre bu sı-

rada en az 25 milyon Doğu Türkistanlı soykırıma uğ-

radı. 

Tıpkı Endülüs’te Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin 

başlamasının üzerinden bir asır geçtikten sonra, 

1601 senesinde piskopos Ribera'nın hazırlayıp krali-

yet katına sunduğu şu rapor da "Hristiyanlık, İspan-

ya Krallığının temel direğidir. Fakat Moriskolar (Müs-

lümanlar), bu dine gerektiği gibi sarılmıyor. Dini ve-

cibeleri gerektiği gibi yerine getirmiyorlar, domuz eti 

yemiyor, şarap içmiyorlar. Gerçek Hristiyanlar gibi 

davranmıyorlar. Bütün bunlar, onların zayıf imanlı ol-

malarından değil, bilakis ataları gibi Müslüman kal-

maya olan azimlerinden, dolayısıyla de Hristiyanlığa 

hiç inanmamış olmalarından kaynaklanıyor. Engizis-

yon müfettişleri gayet iyi biliyorlar ki, onlar iki veya 

üç sene hapiste kaldıkları ve bu esnada kendilerine 

Hristiyanlığın esasları öğretildiği halde, hapisten çı-

karken, öğrendiklerinden bir kelime bile hatırlamı-

yorlar. Kısaca onlar Hristiyanlığı bilmiyorlar. Çünkü 

bilmek istemiyorlar." dendiği gibi, Doğu Türkistanlı-

lar da görünürde dönüşmüş olarak görünseler de 

kalplerindeki iman ve inançlarını korudular. Canı pa-

hasına evlerinde duvarlar aralarında sakladığı Kura-

nı kerimi gizlice çocuklarına öğretmeye devam etti-

ler. 

1982 senesinde dünyanın gelişmelerine ayak uy-

durmak ve ekonomik olarak kapitalizme kendini 

ayarlamak zorunda kalan Çin, Dünyanın tepkisini 

çekmemek için Doğu Türkistan’daki katliamlarına 

ara vermek zorunda kaldı. Dünyanın gözünü boya-

mak için Doğu Türkistanlıların din, dil ve örf adet 

haklarını, ağıra ve komünisttik dönüştürme kamp-

larına çevrilen camı ve medreselerini gececi olarak 

geri vermeye mecbur kaldı. Dünyanın nabzını yok-

lamak için Doğu Türkistanlılara tanılan bu azıcık öz-

gürlükler de uzun sürmedi. Sadece 10 sene devam 

edebildi.

Bu süre içinde Çin atalarından miras aldığı şey-

tansı hilelerine başvurmaya devam etti. "Yakındaki 

düşmanı yok etmek için uzaktaki akrabalarını ipeğe 

boğarak (rüşvete bağlayarak) ele geçirmek" siya-

setini başladı. Bun için önce Şangay beşlisini, sonra 

Şangay İş birliği Örgütünü kurdu. 11 Eylül terör sal-

dırısından sonra dünya genelinde başlayan terörle 

mücadele seferberliğini fırsata çevirerek, Doğu Tür-

kistan’daki hak ihlallerine karşı gösterilen bireysel 

her tepkiyi dünya kamuoyuna terörizm olarak lanse 

etmek ve soykırımlarına yasal zemin hazırlamak 

için Pakistan istihbaratı İSİ, Taliban ve El kaide ile 

gizli anlaşmalar yaptı. El kaide ve Işide (Daeş) katı-

lan saf Uygur gençleri işte bu Çin politikasının par-

çaları ve Çin- Pakistan istihbaratı İSİ - Taliban – El 

kaide – Daiş – Feto işbirliğinin mahsulü oldular. 

Günümüzde ise işgalci Çin terörü bahane ede-

rek Ata yurdumuzu ebediyen yutabilmek için Doğu 

Türkistan’ın asıl sahiplerini bütünüyle yok etme pro-

jesini en vahşice uygulamaktadır. Doğu Türkistan’ın 

bütün il, ilçe ve köylerinin her birine birden çok Çin 

usulü Nazi kamplarını kurarak, Doğu Türkistan’daki 

Türk halklarına yönelik kitlesel keyfi gözaltıları, iş-

kence, kötü muamele ve gündelik yaşam üzerinde 

giderek artan ve yaygınlaşan, sistematik müdahil-



leri insanlık tarihinde görülmemiş bir boyuta taşımış 

vaziyettedir. Allah lafzına kadar İslam’ı sembollerin 

hepsini teröre bağlayarak, Uygur kültürü ve örflerini 

çağrıştıran her faaliyeti ayrılıkçılık, Dinde aşırılık gibi 

uydurma bahaneler ile resmi olarak 1 milyon (gayrı 

resmi olarak 3- 5 milyon) Doğu Türkistan halkını 

gizli, açık toplama kamplarına yargısız kapatmış du-

rumdalar. Yıkılan camilerin ve toplanıp yakılmakta 

olan kuranı kerim, tarih kitapları ve dini kitapların 

haddi hesabı yok. Özellikle her şehir ve ilçelerde ku-

rulan ceset yakma merkezleri Doğu Türkistanlıların 

nasıl bir toplu kıyım sürecine girdiğinin vahametini 

anlatmaya yeter de aşar. 

Ama maalesef kendi derdi ve kabuğuna çekilmiş 

İslam ve Türk dünyasındaki ülkeler, Endülüs faci-

asında olduğu gibi yine kayıtsız, sessiz, ilgisiz ve tep-

kisizliğini devam ettiriyorlar. Doğu Türkistan’ın 2. En-

dülüs’e dönmesine seyirci kalıyorlar. Lakin 21. yüzyıl 

iletişim çağındaki insanlığın vicdanı sessiz kalmıyor. 

Haftalardır Çine tepkiler yağmaya başladı bile. 

Gerçi ‘kardeşim, senin davan benim davamdır. 

Gerekirse Doğu Türkistan davası için hiç çekinme-

den canımı vermeye hazırım’ diyen Türk dünyasında 

tanınmış bazı gazeteci arkadaşlar Doğu Türkistan'a 

bizzat gederek, araştırmayı ve bu Çin Nazi kampları 

hakkında kanıt toplamaya cesaret ve tevekkül ede-

mese de, batılı (gavur) gazeteciler bu riski alarak bi-

reysel bir şekilde Doğu Türkistan’da araştırma ra-

porlarını yayınlama başladılar. Bunun belirli sonuçla-

rı da gelmeye başladı.

Örneğin Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kal-

dırılması Komitesi (CERD) Ağustos ortasında 

Çin’deki durumu gözden geçirdi ve Doğu Türkistan’ı 

“hiçbir hukukun bulunmadığı bölge” ilan etti. 

Malezya eski Başbakanı ve yeni Başbakan adayı 

Enver İbrahim, ‘’Uygur Meselesinin Çin’in iç mesele-

si olmadığını’’ açıkladı. Enver İbrahim, Çin’in Müslü-

man Uygur Türklerine uygulamakta olduğu asimi-

lasyon ve soykırım siyasetini kınadı. Hukuksuz tu-

tuklu mazlum Müslümanların biran önce serbest bı-

rakılmasını ve tüm Çin Nazi Kamplarının kapatılma-

sını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek komiserliğine yeni ata-

nan eski Şili Cumhurbaşkanı yaptığı ilk açıklamasın-

da, Doğu Türkistan’daki insani krize dikkat çekerek, 

Çin'e çağrıda bulundu. BM heyeti ile bağımsız kuru-

luşların Doğu Türkistan’a giderek yerinde inceleme 

yapmalarına izin vermesi gerektiğini talep etti. 

Çin’de resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Nor-

veç Parlamento Heyeti görüşmeler sırasında, Çin’in 

Doğu Türkistan’daki Nazi Kamplarını gündeme ge-

tirdi. Tutukluların serbest bırakılması ve bu Kamp-

ların kapatılması gerektiğini talep etti.

Avrupa Parlamentosunda da Çin’in Doğu Tür-

kistan’daki Nazi Kampları hakkında genel görüş-

meleri devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Kongre 

üyeleri, Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur 

Türklerine “sistematik insan hakları ihlallerinde bu-

lunduğu” belirtilen Çin hükumet yetkililerine yaptı-

rımların genişletilmesi için çağrıda bulundu.

11 Eylül 2018 tahininde Hollanda Parlamento-

sunda konuşan DENK Partisi genel Başkanı ve Türk 

asıllı Milletvekili Tunahan Zorlu Çin’in Doğu Türkis-

tan’daki soykırım uygulamaları ile Nazi kamplarını 

gündeme getirdi. Parlamentoda bu konuda acil top-

lantı düzenlenmesine yönelik çağrıda bolundu. 

AB dış ilişkilerden sorumlu üyesi Federica Mog-

herini, AB'nin ‘’AB-Çin insan hakları diyaloğu’’ sıra-

sında yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’ın duru-

munu, özellikle Çin'in "yeniden siyasi eğitim kamp-

ları ve genişletilmesi" ile ilgili haksız uygulamalarını 

masaya yatırdı. 

Maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı bu konuda bir 

toplantı ya da oturum düzenlemeye cesaret ede-

miyor. Doğu Türkistan’daki beyin yıkama, densiz-

leştirme ve Çinlileştirme kamplarının kapatılması 

dolayısıyla asimile siyasetlerinin durdurulması için 

Uluslararası baskı şekillendirmede öncelik etme gö-

revinde olan Türk-İslam dünyasının resmi ağızla-

rından hiçbir tepki verilmiyor. Üstelik dünyaca 

kanıt, şahit, bağımsız araştırma sonuçları ve ulus-

lararası düzeyde raporlar olmasına rağmen hala 

Türkiye’de Çinin algı operasyonuna hizmet eden, 

mazlum mümin kardeşlerinin değil, işgalci Çin’in 

ağzıyla konuşmaktan utanmayan satılık ‘’sözde 

yazar’’ yalakaların yoğun bir şekilde Çin’i aklamaya 

çalışması, şuur ve vicdan sahibi her insanı çileden 

çıkartıyor.

Onlara söyleyecek bir çift lafım var; dünyada 

bir başkasının ülkesini işgal etmekten daha büyük 

terör yoktur ve olamaz. İşgalin olduğu yerde zul-

mün olmamasını düşünmek gerizekalılık, mazlum-

ların değil işgalcilerin sözlerine itibar etmek gaze-

tecilik değil; olsa olsa onların uşağı olmaktır. 
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ların hizmetkarı olacağız" diye başlayan sesli şarkılar 

eşliğinde geçerlerdi. 5 sene kadar Doğu Türkistanlı-

ların evlerine gider, ücretsiz çamaşırlarını yıkar, ev te-

mizliğine yardımcı olur, hatta çiftliklerinde grup ha-

linde çalışır, yerleri sular, bitki ekilmesinde halka el 

ayak olurdu. Doğu Türkistanlıların onlara ikram etti-

ği yemekleri reddeder, sadece su içer geri dönerler-

di. Doğu Türkistan halkı bu duruma şaşkın bir şekil-

de; "Allah bize Çinli askerler suretinde melek mi gön-

derdi acaba? Çalışıyor, tuvaletlerimizi kadar temizli-

yorlar, hiçbir ücret ya ikram kabul etmiyorlar. Ne 

güzel insanlar bu" diye metih düzerek, toplu halde 

sarhoşlaşmış hale geldiler. Tam 5 sene sonra "Zen-

ginden alarak, garibana vermek" düzenbazlığı ile 

başlatılan "Toprak Islahatı" Doğu Türkistan halkını 

sarhoşluktan uyandırdığında, karşısında işgalci 

Çin’in gerçek şeytansı yüzlerini gördüler. Doğu Tür-

kistanlılar arasındaki şuurunu kaybetmeyenleri gizli 

suikast, çeşitli bühtan ve suçlamalarla birer birer or-

tadan kaldırdıklarını, "Biz sizleri koruyoruz, silaha ve 

askeri birliklere ne hacet" diye bütün yerel birliklerin 

dağıtıldığına, ev ev silahların hatta av tüfeklerin bile 

toplatıldığına, dolaysıyla kontrolün tamamıyla işgal-

cilerin eline geçtiğine şahit oldular. 

Artık çok geçti. Sınırların hepsi kapatılmış, dış 

dünya ile bütün bağlantılar kesilmiş, Doğu Türkistan 

adete açık katliam kampına dönüşmüştü. Tıpkı En-

dülüs’te olduğu gibi artık Doğu Türkistan’da da dö-

nüştürme, dinsizleştirme başladı. Yüz binlerce kıy-

metli kitap ve kuranı kerim toplatılıp meydanlarda ya-

kıldı, alfabe değiştirildi, evinde Uygurca kitap bulun-

duranlar süresi belirsiz şekilde hapis edildi. Daha 

sonra "Kültür İnkılabı" diye adlandırdıkları katliam 

tam 28 sene sürdü. Gayri resmi rakamlara göre bu sı-

rada en az 25 milyon Doğu Türkistanlı soykırıma uğ-

radı. 

Tıpkı Endülüs’te Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin 

başlamasının üzerinden bir asır geçtikten sonra, 

1601 senesinde piskopos Ribera'nın hazırlayıp krali-

yet katına sunduğu şu rapor da "Hristiyanlık, İspan-

ya Krallığının temel direğidir. Fakat Moriskolar (Müs-

lümanlar), bu dine gerektiği gibi sarılmıyor. Dini ve-

cibeleri gerektiği gibi yerine getirmiyorlar, domuz eti 

yemiyor, şarap içmiyorlar. Gerçek Hristiyanlar gibi 

davranmıyorlar. Bütün bunlar, onların zayıf imanlı ol-

malarından değil, bilakis ataları gibi Müslüman kal-

maya olan azimlerinden, dolayısıyla de Hristiyanlığa 

hiç inanmamış olmalarından kaynaklanıyor. Engizis-

yon müfettişleri gayet iyi biliyorlar ki, onlar iki veya 

üç sene hapiste kaldıkları ve bu esnada kendilerine 

Hristiyanlığın esasları öğretildiği halde, hapisten çı-

karken, öğrendiklerinden bir kelime bile hatırlamı-

yorlar. Kısaca onlar Hristiyanlığı bilmiyorlar. Çünkü 

bilmek istemiyorlar." dendiği gibi, Doğu Türkistanlı-

lar da görünürde dönüşmüş olarak görünseler de 

kalplerindeki iman ve inançlarını korudular. Canı pa-

hasına evlerinde duvarlar aralarında sakladığı Kura-

nı kerimi gizlice çocuklarına öğretmeye devam etti-

ler. 

1982 senesinde dünyanın gelişmelerine ayak uy-

durmak ve ekonomik olarak kapitalizme kendini 

ayarlamak zorunda kalan Çin, Dünyanın tepkisini 

çekmemek için Doğu Türkistan’daki katliamlarına 

ara vermek zorunda kaldı. Dünyanın gözünü boya-

mak için Doğu Türkistanlıların din, dil ve örf adet 

haklarını, ağıra ve komünisttik dönüştürme kamp-

larına çevrilen camı ve medreselerini gececi olarak 

geri vermeye mecbur kaldı. Dünyanın nabzını yok-

lamak için Doğu Türkistanlılara tanılan bu azıcık öz-

gürlükler de uzun sürmedi. Sadece 10 sene devam 

edebildi.

Bu süre içinde Çin atalarından miras aldığı şey-

tansı hilelerine başvurmaya devam etti. "Yakındaki 

düşmanı yok etmek için uzaktaki akrabalarını ipeğe 

boğarak (rüşvete bağlayarak) ele geçirmek" siya-

setini başladı. Bun için önce Şangay beşlisini, sonra 

Şangay İş birliği Örgütünü kurdu. 11 Eylül terör sal-

dırısından sonra dünya genelinde başlayan terörle 

mücadele seferberliğini fırsata çevirerek, Doğu Tür-

kistan’daki hak ihlallerine karşı gösterilen bireysel 

her tepkiyi dünya kamuoyuna terörizm olarak lanse 

etmek ve soykırımlarına yasal zemin hazırlamak 

için Pakistan istihbaratı İSİ, Taliban ve El kaide ile 

gizli anlaşmalar yaptı. El kaide ve Işide (Daeş) katı-

lan saf Uygur gençleri işte bu Çin politikasının par-

çaları ve Çin- Pakistan istihbaratı İSİ - Taliban – El 

kaide – Daiş – Feto işbirliğinin mahsulü oldular. 

Günümüzde ise işgalci Çin terörü bahane ede-

rek Ata yurdumuzu ebediyen yutabilmek için Doğu 

Türkistan’ın asıl sahiplerini bütünüyle yok etme pro-

jesini en vahşice uygulamaktadır. Doğu Türkistan’ın 

bütün il, ilçe ve köylerinin her birine birden çok Çin 

usulü Nazi kamplarını kurarak, Doğu Türkistan’daki 

Türk halklarına yönelik kitlesel keyfi gözaltıları, iş-

kence, kötü muamele ve gündelik yaşam üzerinde 

giderek artan ve yaygınlaşan, sistematik müdahil-



Çin Nazisi Çeng’in ilk yaptığı uygulamalar şun-

lardır:

• Türklerin ellerinde bulunan pasaportlarına 

zorla el konulmuştur. Yurtdışına seyahat etme-

leri engellenmiştir.

• Çeşitli amaçlarla yurtdışında bulunanlar 1 

Mayıs 2017’ye kadar yurda dönmeleri emredil-

miştir.

• Dönmeyenlerin aileleri tutuklanarak şantaj ve 

tehdit ile çocuklarının ve yakınlarının dönmeleri 

sağlanmıştır.

• Mısır ve bazı Arap ülkeleri ise ülkelerine gelen 

Çin ajan ve polisleri ile işbirliği yaparak bu ülke-

lerde öğrenim, ticaret ve benzeri amaçlarla 

yasal oturma iznine sahip Doğu Türkistan 

Türklerini Çin’e teslim etmişlerdir.

Çin ırkçılığı ile Han Faşizmine dayanan kolektif 

etnik yok etme uygulamaları önemli başlıklar 

halinde şunlardır: 

• Tibet’teki acımasız ve vahşi baskı ve zulümleri 

ile bilinen bölgesel Çin Komünist Partisi, genel 

sekreteri Çin Çuöennggou’yu Ağustos 2016’de 

Urumçi’ye Uygur bölgesi ÇKP Genel Sekreteri 

olarak atamıştır.

• Tam bir Çin ırkçısı olarak tanınan bu kişi 1 Nisan 

2017’da sadece Doğu Türkistan’da Çinli olma-

yan Müslüman Türkler ile diğer bu ülkenin sa-

kinlerine icra edilmek üzere 17 bölüm ve 50 

maddeden oluşan Aşırılık ve Terörle Savaş ya-

sasını çıkarmıştır.

• Bu yasa ile Müslüman Türklerin 24 saatlik ha-

yatı resmi olarak tam bir kontrol ve gözetim al-

tına alınmıştır.

• Müslüman Türklerin doğumlarından ölümleri-

ne kadar süreçteki bütün dini vecibeleri ile milli 

örf adetleri ve manevi değerlerini yaşamaları 

ve bunların uygulanması, öğrenilmesi, öğretil-

mesi ve icrası yasak kapsamına alınmıştır. 

• Namaz, oruç, Kur’an-ı Kerim okumak, çocukla-

rına ve başkalarına öğretmek ve diğer ibadetle-

ri yerine getirmek; dini özgürlüklere müdahale 

ve teşvik olarak tanımlanarak terör suçu haline 

getirilmiştir. 

• Gıda maddelerinin dini değerlere göre tanım-

lanması yani helal olup olmadığı konusunda 

fikir yürütmek, ifade etmek ve tavsiyede bulun-

mak da yasa dışı ve aşırılık olarak tanımlanmış-

tır.

• Türklerin çocuklarını Çinlileştirme ve etnik dö-

nüştürme uygulamasının yürütüldüğü tama-

men Çince öğretilen, Çince kıyafetler giydirilen 

ve hatta tamamen Çince yemeklerin zorla yedi-

rildiği kreş, anaokulu ve devlet okullarına gön-

dermemesi ağır suç kapsamına alınmıştır.

• Toplumsal hayatın dini ve milli içerikli ritüellere 

göre düzenlenmesi olan dini nikah kıyılması, 

sünnet ettirilmesi ve bunun için tören düzenle-

mesi yasaktır.

ÇİN İŞGALİNDEKİ

DOĞU TÜRKİSTAN'DA

SON GELİŞMELER
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1949’da Çin’de iktidarı ele geçiren Çin Komü-

nist Partisi yönetimi Doğu Türkistan’ı işgal ederek 

bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyetimizi orta-

dan kaldırmıştır ve günümüze kadar ülkemizde 

büyük bir baskı zulüm, sömürü, talan ve insan 

hakları ihlalleri ile bu ülkenin tarihi sakin ve sahip-

leri olan Türklere karşı etnik ayırımcılık ve ırkçı te-

mizlik politikası icra etmektedir.

Çin işgal yönetiminin 1949’dan günümüze 

kadar Doğu Türkistan Türklerine karşı soykırım 

amaçlı sindirme ve yok etme kampanyalarını ana 

başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz:

• 1949- Devrim ve rejim karşıtı unsurları yok 

etme kampanyası

• 1950- Toprak Reformu

• 1953- Kira faizlerini tahsil ve toprak reformu

• 1955- Kolektifleştirme ( Zorla Kooperatifleştir-

me)

• 1956- Bin Çiçekler Açılsın- İdeolojileri Dönüş-

türme ve Milliyetçilikle Mücadele kampanyası

• 1958- Komün (Sovyetlerdeki Kolhoz)Uygula-

ması- Demir çelik üretiminde devrim

• 1960- Sovyetler ile kriz yaşanınca sosyal ve si-

yasi hayatta kısmi reform

• 1966- Kültür devrimi

• 1980- Dışa açılma ve ekonomide liberalizm 

kısmi siyasi ve kültürel reform

• 1990- Batı Bölgesini Güllendirme adı altında 

Doğu Türkistan’a Çinli göçmen akımının hızlan-

dırılması

• 1996- Şanghay İşbirliği Teşkilatının kurulması 

ve Türkistan Cumhuriyetleri ile komşu İslam ül-

kelerinin Çin’in güdümüne alınması

Bu tarihlerden sonra Doğu Türkistan üzerin-

den komşu ülkeler ve dünya ile entegrasyonun te-

mini için ortaya atılan ve her yıl, her ay yenilenen 

onlarca terör, bölücülük ve aşırılık tanımlı kam-

panyalar düzenlendi. Binlerce kişi tutuklandı ve uy-

duruk suçlamalarla uzun süreli hapse mahkum 

edildi.

Xi Jingping İktidarı ile Çin Faşizmi Doğu Tür-

kistan’da Zirveye Taşındı

Özellikle Çin devlet başkanı Xi Jingping iktida-

ra geldikten sonra Çin’in tarihi batıya taşıma, Tür-

kistan coğrafyasını ele geçirme ve Çin’in tarihi em-

peryalist emellerinin 21.yüzyıldaki bir versiyonu 

olan Bir Kuşak Bir Yol projesi ile Çin faşizminin 

Doğu Türkistan’da zirve yaptığı yıllar oldu. Çin Ko-

münist Partisi’nin yeni Lideri Xi, Çin’in bu projesi-

nin hayata geçirilmesinin önünde bir engel olarak 

gördüğü bu ülkede yaşayan Uygur, Kazak, Kırgız 

ve diğer tüm etnik Çinli olmayan halklara karşı 

tam bir ırkçı-ayrımcı bir yaklaşımla etnik soykırım 

uygulamaya başladı.

Hamit GÖKTÜRK
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• Kardeş ve ikiz aile kurulması alçaklığı ile 

Türk kızları Çinlilerle zorla evlendirilmektedir.

• Doğu Türkistan günümüzde dünyadan ta-

mamen koparılmış ve tam manası ile izole edilmiş 

bir ülke konumuna getirilmiştir.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki bu insan-

lık dışı ve buram buram tamamen Çin ırkçılığı 

kokan bu uygulamaları BM, İnsan hakları ve Irk Ayı-

rımcılığı ile Mücadele Komitesinin çok açık ve net 

belge ve kanıtlara dayanan raporları ile belgelen-

miştir. AB Parlamentosu bu konuda Çin’e çağrıda 

bulunmuştur. Toplama kamplarının kapatılması ve 

tutukluların serbest bırakılmasını Çin’den talep et-

miştir.

Birleşmiş Milletler Teşkilatının ve Avrupa Birliği-

nin ve insanhakları ve hukuk alanında çalışan ulus-

lararası kurum ve kuruluşların Doğu Türkistan ile il-

gili bütün bu çalışmalarına Dünya Uygur Kurultayı 

çeşitli konumlarda katılarak konuşmalar yapmış ve 

raporlar sunmuştur. Uluslararası toplum, kurum ve 

kuruluşlar bu konuda bilgilendirilmiş ve bu konuda 

öneriler talepler sunulmuştur. 

BM Teşkilatları, AB Parlamentosu, demokrasi 

ve insan hakları değerlerinin korunması ve gelişti-

rilmesine yönelik çalışmalar yapan tüm kurum ve 

kuruluşlara buradan bir kez daha özellikle çağrıda 

bulunmak istiyoruz. Doğu Türkistan’da Çin yöneti-

minin uyguladığı bütün bu ırkçı temelli insan hak-

ları ihlalleri aynı zamanda insanlık onuruna ve de-

ğerlerine yapılmış ağır bir saldırıdır ve bir insanlık 

suçudur. Bu insanlık suçlarının muhatapları elbette 

ki tüm insanlıktır. Bu insanlık suçunun sonlandırıl-

ması ırkçı toptan soykırım uygulamalarına son ve-

rilmesi temin edilmelidir. Çin’in bu ve bu insanlık 

dışı cinayetlerin uygulandığı zulüm ve işkence la-

boratuvarları olan, Çin Nazi Kampları olarak tanım-

lanan toplama kamplarının kapatılması ve milyon-

larca kardeşlerimizin serbest bırakılması için ulus-

lararası toplum daha fazla çaba göstermeli, Çin yö-

netimine karşı daha etkin ve caydırıcı önlemler ve 

yaptırımlar uygulamalıdır. Çin yönetimine bu insan 

hakları ihlallerine son vermesi için bütün imkanlar 

kullanarak baskı yapılmalıdır.

Önümüzdeki yazılarımızda Çin’in Doğu Türkis-

tan’daki bu son soykırım uygulamalarına karşı ül-

kemizin ve Türk dünyasının tavrı hakkında bilgi ver-

meye çalışacağız. Sağlıcakla kalınız!
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• Boşanmalar, miras bölüşümü ve diğer hukuki 

sorunların dini esaslara göre düzenlenmesi de 

evlenme, boşanma, ad verme ve diğer hayatın 

sürecindeki bütün dini vecibeler, milli örf adet-

ler, gelenek ve görenekler için dini tören düzen-

lenmesi ve dini ölçülerin esas alınması suçtur.

• Doğum kontrolü ile planlı doğum yasalarına ay-

kırı olarak hamile kalmak ve yasa dışı hamile ka-

lanların kendilerini yönetime ihbar etmemeleri 

suçtur. 

• Kur’an-ı Kerim başta, dini kitaplar, dini içerikli 

görsel ve sesli materyallerin üretilmesi, basıl-

ması, satılması, hediye edilmesi ve dağıtılması 

yasa dışıdır.

• Aşırı dini akımlar ve terörle savaş yasalarına ay-

kırı davrananların ihbar edilmesi ve bunlar hak-

kında yönetime bilgi verilmesi yasa gereği ve zo-

runludur.

• Eskiden basılmış Türk tarihi, edebiyatı ve kültü-

rüne ait bütün yazılı, sesli ve görsel eserlerin bu-

lundurulması, okunması, satılması yasaklan-

mıştır. Devlete ait kitapevleri başta olmak üzere 

okul, kurum, kuruluş ve evlerden zorla toplana-

rak imha edilmiştir.

Bütün bu saydıklarımıza göre Çin’in 2017 yılından 

beri Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere karşı 

bu uygulamaları açık ve net olarak ırki soykırımdır 

ve insanlığa karşı işlenen bir insanlık suçudur!

Çin işgal yönetiminin bu yasa gereği Doğu Türkis-

tan’da Türklere karşı uygulamaları ise şunlardır:

• Ülke genelinde toplama kampları kurmuş ve 

kurmaya devam etmektedir. Yaklaşık 1200 top-

lama kampında 1-3 milyon kişi tutukludur.

• Kamplardaki hayat şartları insanlık dışı normal 

yaşam ve hijyenik şartlardan tamamen uzaktır. 

Bu kamplarda baskı ve işkenceler uygulanmak-

tadır. Çince olarak Çin Komünist Partisi, Mao ve 

Xi’nin nutuk ve söylemlerini ezberlemek zorun-

ludur. Ezberlemeyenlere yemek ve su verilme-

mekte ve aç bırakılmakta, dövülmekte çeşitli iş-

kenceler uygulanarak cezalandırılmaktadır. 

Kamplarda toplu ölümlerin sayısında büyük 

artış vardır.

• Çinli memurların Uygurların evlerine zorla yer-

leştirilmesi “İkiz ve Kardeş aile uygulaması” ile 

Türk ailelerin evlerine Çinli devlet memurları bir-

likte yaşamaları için zorla yerleştirilmektedir.

NE OLDU?
Ne oldu da ayırdın kardeşi kardeşten

Biz dost, biz birlik değil miyiz ezelden

Aynı anda aynı baba aynı ata değil mi

Seni bana, beni sana ebedi eyleyen.

Sendin ki Çin'e o setleri diktiren

Korkudan tir tir bacakların titreten

Taşımıyor musun sanki tek damla kan Kürşat'tan

Söyle sebebi ne susmanın kardeşin acı çekerken?

Korkun mu vardır, dudakların kıpırdamaz

Hepsi sana sesleniyor senin kulakların duymaz

Sen el kaldırmadıkça bu zulüm bitmez

Şu kanındaki Türklük sen sussan da ölmez!

Sen ki ta ezelden Altay'dan kopup geldin

Yedi cihanı ”Bunlar Türk” diye inlettin

Bütün dünya izledi seni üç kıtadan 

Sen de şimdi bunları unutup duymazdan geldin!

Değil miydi senin amacın büyük turan

Bak susar dillerin Türkistan'da akar kan

Halbuki onlar da Türk onlar da Müslüman

Seni yardım etmekten nedir alıkoyan?

Hüseyin KURT

ESKİŞEHİR ALPEREN OCAKLARI

ORTA ÖĞRETİM BİRİMİ
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raporlar sunmuştur. Uluslararası toplum, kurum ve 

kuruluşlar bu konuda bilgilendirilmiş ve bu konuda 

öneriler talepler sunulmuştur. 

BM Teşkilatları, AB Parlamentosu, demokrasi 

ve insan hakları değerlerinin korunması ve gelişti-

rilmesine yönelik çalışmalar yapan tüm kurum ve 

kuruluşlara buradan bir kez daha özellikle çağrıda 

bulunmak istiyoruz. Doğu Türkistan’da Çin yöneti-

minin uyguladığı bütün bu ırkçı temelli insan hak-

ları ihlalleri aynı zamanda insanlık onuruna ve de-

ğerlerine yapılmış ağır bir saldırıdır ve bir insanlık 

suçudur. Bu insanlık suçlarının muhatapları elbette 

ki tüm insanlıktır. Bu insanlık suçunun sonlandırıl-

ması ırkçı toptan soykırım uygulamalarına son ve-

rilmesi temin edilmelidir. Çin’in bu ve bu insanlık 

dışı cinayetlerin uygulandığı zulüm ve işkence la-

boratuvarları olan, Çin Nazi Kampları olarak tanım-

lanan toplama kamplarının kapatılması ve milyon-

larca kardeşlerimizin serbest bırakılması için ulus-

lararası toplum daha fazla çaba göstermeli, Çin yö-

netimine karşı daha etkin ve caydırıcı önlemler ve 

yaptırımlar uygulamalıdır. Çin yönetimine bu insan 

hakları ihlallerine son vermesi için bütün imkanlar 

kullanarak baskı yapılmalıdır.

Önümüzdeki yazılarımızda Çin’in Doğu Türkis-

tan’daki bu son soykırım uygulamalarına karşı ül-

kemizin ve Türk dünyasının tavrı hakkında bilgi ver-

meye çalışacağız. Sağlıcakla kalınız!
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• Boşanmalar, miras bölüşümü ve diğer hukuki 

sorunların dini esaslara göre düzenlenmesi de 

evlenme, boşanma, ad verme ve diğer hayatın 

sürecindeki bütün dini vecibeler, milli örf adet-

ler, gelenek ve görenekler için dini tören düzen-

lenmesi ve dini ölçülerin esas alınması suçtur.

• Doğum kontrolü ile planlı doğum yasalarına ay-

kırı olarak hamile kalmak ve yasa dışı hamile ka-

lanların kendilerini yönetime ihbar etmemeleri 

suçtur. 

• Kur’an-ı Kerim başta, dini kitaplar, dini içerikli 

görsel ve sesli materyallerin üretilmesi, basıl-

ması, satılması, hediye edilmesi ve dağıtılması 

yasa dışıdır.

• Aşırı dini akımlar ve terörle savaş yasalarına ay-

kırı davrananların ihbar edilmesi ve bunlar hak-

kında yönetime bilgi verilmesi yasa gereği ve zo-

runludur.

• Eskiden basılmış Türk tarihi, edebiyatı ve kültü-

rüne ait bütün yazılı, sesli ve görsel eserlerin bu-

lundurulması, okunması, satılması yasaklan-

mıştır. Devlete ait kitapevleri başta olmak üzere 

okul, kurum, kuruluş ve evlerden zorla toplana-

rak imha edilmiştir.

Bütün bu saydıklarımıza göre Çin’in 2017 yılından 

beri Doğu Türkistan’da Müslüman Türklere karşı 

bu uygulamaları açık ve net olarak ırki soykırımdır 

ve insanlığa karşı işlenen bir insanlık suçudur!

Çin işgal yönetiminin bu yasa gereği Doğu Türkis-

tan’da Türklere karşı uygulamaları ise şunlardır:

• Ülke genelinde toplama kampları kurmuş ve 

kurmaya devam etmektedir. Yaklaşık 1200 top-

lama kampında 1-3 milyon kişi tutukludur.

• Kamplardaki hayat şartları insanlık dışı normal 

yaşam ve hijyenik şartlardan tamamen uzaktır. 

Bu kamplarda baskı ve işkenceler uygulanmak-

tadır. Çince olarak Çin Komünist Partisi, Mao ve 

Xi’nin nutuk ve söylemlerini ezberlemek zorun-

ludur. Ezberlemeyenlere yemek ve su verilme-

mekte ve aç bırakılmakta, dövülmekte çeşitli iş-

kenceler uygulanarak cezalandırılmaktadır. 

Kamplarda toplu ölümlerin sayısında büyük 

artış vardır.

• Çinli memurların Uygurların evlerine zorla yer-

leştirilmesi “İkiz ve Kardeş aile uygulaması” ile 

Türk ailelerin evlerine Çinli devlet memurları bir-

likte yaşamaları için zorla yerleştirilmektedir.

NE OLDU?
Ne oldu da ayırdın kardeşi kardeşten

Biz dost, biz birlik değil miyiz ezelden

Aynı anda aynı baba aynı ata değil mi

Seni bana, beni sana ebedi eyleyen.

Sendin ki Çin'e o setleri diktiren

Korkudan tir tir bacakların titreten

Taşımıyor musun sanki tek damla kan Kürşat'tan

Söyle sebebi ne susmanın kardeşin acı çekerken?

Korkun mu vardır, dudakların kıpırdamaz

Hepsi sana sesleniyor senin kulakların duymaz

Sen el kaldırmadıkça bu zulüm bitmez

Şu kanındaki Türklük sen sussan da ölmez!

Sen ki ta ezelden Altay'dan kopup geldin

Yedi cihanı ”Bunlar Türk” diye inlettin

Bütün dünya izledi seni üç kıtadan 

Sen de şimdi bunları unutup duymazdan geldin!

Değil miydi senin amacın büyük turan

Bak susar dillerin Türkistan'da akar kan

Halbuki onlar da Türk onlar da Müslüman

Seni yardım etmekten nedir alıkoyan?

Hüseyin KURT

ESKİŞEHİR ALPEREN OCAKLARI
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mentalizme karşı savaş” adı altında bölgedeki her 

türlü düşünce, kimlik, dini inanç ve sese topye-

kun savaş ilan edildi. Bu noktada bölgedeki etnik 

ve dini haklar konusunda ciddi bir gerileme ya-

şandı. 

Çin’de İslamiyet 7. yüzyıldan itibaren Arap ve 

İranlı tüccarlar vasıtasıyla İpek Yolu ve Hint Ok-

yanusu gibi ticaret yolları üzerinden Çin’e girme-

ye başlamış ve ilk olarak güney ve doğu kıyı böl-

gelerine yerleşmiştir. Moğol istilasından sonra 

Türkler başta olmak üzere çeşitli Orta Asya ka-

vimleri İslamiyet’i seçmiş ve Çin’in iç bölgelerine 

yerleşmişlerdir. 19. yüzyıldaki Mançu İmparator-

luğu hâkimiyeti sırasında Müslüman kavimlere ya-

pılan zulüm ve baskılar, Çin’de İslamiyet’in en zor 

dönemlerinden birinin yaşanmasına sebep ol-

muştur. Bugün Çin’de yaşayan 56 etnik gruptan 

10’u Müslüman olup bunlardan Uygurlar, Kazak-

lar, Tatarlar, Özbekler, Kırgızlar Salarlar Türk ırkın-

dandır. Kansu bölgesindeki Dongxianglar ve Bao-

anlar Moğol; Tacikler ise Fars asıllıdır. Çin kökenli 

Müslümanlar olan Huiler (Döngenler) başta 

Kansu, Doğu Türkistan, Ningxia, Qinghai ve 

Gansu olmak üzere ülkenin birçok eyalet ve şe-

hirlerinde, bazı yerlerde toplu bazı yerlerde dağı-

nık bir hâlde bulunmaktadır. Doğu Türkistan hariç 

Çin’deki azınlık Müslümanlar, diğer ülkelerden 

gelen Müslüman göçü yoluyla değil, nesiller bo-

yunca ihtida eden Çinlilerden oluşmaktadır. Bu ba-

kımdan bir yandan gayrimüslim Çinlilerle Çin kül-

türünü paylaşırken diğer yandan da onlardan 

farklı olarak tamamıyla İslam’ın inanç ve esasları-

nı benimsemektedirler. Çin’deki Müslüman toplu-

luk hicri 1. yüzyıldan günümüze kadar 1350 yıl bo-

yunca hiç kesintisiz varlığını sürdürmüştür.

Çin azınlık haklarına dair geniş çaplı garantiler 

verilen 1982’de yürürlüğe giren anayasasının ve 

1984’te yürürlüğe giren Milli Sınırlara Sahip Özerk 

Bölgeler Yasasının ilgili maddelerince her bir va-

tandaşına istediği dine inanma ve ibadet yapabil-

me özgürlüğünü vermiştir. Vatandaşlarına inanç 

özgürlüğü veren Çin hükümeti aynı zamanda dini 

cemaatlerin ve hayatın da kendi denetimi altında 

olmasını da garantilemiştir. Dini inanç özgürlüğü-

ne dair 1982 anayasasının 36. maddesi şöyledir: 

“Her bir Çin vatandaşı dini inanç ve özgürlü-

ğüne sahiptir; devlet, vatandaşın normal dini fa-

aliyetlerini korur, kimse dini bahane ederek sos-

yal düzeni bozamaz, insanların sağlığı ile oynaya-

maz ve devletin eğitim programına karşı çıkma gi-

rişiminde bulunamaz; dini inanç, dini cemaat ve 

dini hareketler dış güçlerin kontrolünde olamaz.”

Çin hükümetinin uluslararası hukuka ve stan-

dart formlara uymak için çıkardığı, dini inancı, eği-

timi, sosyal ve kültürel hayatı, ekonomik hayatı 

ve diğer temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren bu 

ve benzeri yasalarla bu yasaların uygulanışları 

arasında büyük farklar mevcuttur. 

“Dini inanç”, “din” ve “normal dini faaliyetler” 

gibi kavramları Çin hükümeti, herkesin anladığın-

dan farklı olarak, kendince anlamlandırmaktadır 

ve bu kavramları anlaşılabilir kılacak net bir tanım 

da yapmamaktadır. Mesela Çin Hükümetine göre 

“dini inançların özgür olması demek dinin özgür 

olması demek” değildir ve neyin “normal dini fa-

aliyet” olduğu konusunda da keyfi bir tutum iz-

lenmektedir. 

ÇİN'İN DİN POLİTİKASI:

DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ

UYGUR MÜSLÜMANLARINA YAPILAN

DİNİ BASKILAR
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Aslında Doğu Türkistan meselesi en başından 

yani 1949 yılında Çin işgal ettiği günden beri Çin 

tarafından ciddi bir tehdit algılamasının parçası 

olarak görüldü. Soğuk Savaş'ın bitimi ve Orta 

Asya Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kazanma-

sından bu yana değişen bölgesel denklemler ve 

Çin'in ekonomik yükselişi ile Çin yönetimi tarafın-

dan daha stratejik bir boyutta ele alınmaya baş-

landı. 

Soğuk Savaş sonrası Eski Sovyetler Birliğinin 

parçalanması, Balkanlar'da yaşanan etnik çatış-

maların ortaya çıkardığı atmosferler, özellikle 11 

Eylül olayından sonraki dengeler Çin'in meseleye 

yaklaşımındaki sertliği ciddi biçimde tırmandırdı. 

Bölgede her türlü etnik, kültürel ve siyasi talep bir 

tehdit unsuru olarak görülürken, Çin'in başlattığı 

strike hard (sert vuruş) politikası ile “üç şer güç” 

olarak adlandırılan “bölücülük, terörizm ve funda-

Doç. Dr. Erkin EMET



mentalizme karşı savaş” adı altında bölgedeki her 
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dart formlara uymak için çıkardığı, dini inancı, eği-
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ve diğer temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren bu 
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Çin'in ekonomik yükselişi ile Çin yönetimi tarafın-

dan daha stratejik bir boyutta ele alınmaya baş-

landı. 

Soğuk Savaş sonrası Eski Sovyetler Birliğinin 

parçalanması, Balkanlar'da yaşanan etnik çatış-
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Eylül olayından sonraki dengeler Çin'in meseleye 
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strike hard (sert vuruş) politikası ile “üç şer güç” 

olarak adlandırılan “bölücülük, terörizm ve funda-
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ki çevre tahribi v.s.) uluslararası arenada ilgi gör-

mesi Çin’in iç güvenliğini ve sınır güvenliğini teh-

dit eden en büyük sorun hâline gelmiştir.

Aksine, Çin’in Doğu Türkistan ayrılıkçı hareke-

tini Bu durumda Pekin’in uluslararası terörizme 

karşı operasyonundan istifade ederek Doğu Tür-

kistan sorununu tamamen ortadan kaldırmak is-

tediği açıktır. Ancak Çin’in Doğu Türkistan ayrılık-

çı faaliyetlerine karşı, ABD tarafından gelen eleş-

tirmeler ve bu konudaki tavırları, Avrupa Birliği-

nin Doğu Türkistan trajedisine ilgi göstermeler, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve 

diğer insan hakları kuruluşları tarafından gelen 

baskı ve yurtdışı Doğu Türkistan faaliyetlerin yük-

selişi gibi bir dizi gelişmeler Beyjing Hükümetini 

zor duruma bırakmıştır. Böylece daha önce Orta 

Asya ve Türkiye’de kazandığı stratejik başarıları-

nın terörist faaliyetine dönüştürme politikasının 

başarısız olduğunu göstermektedir. Hatta Çin’in 

bu politikası Doğu Türkistan sorununu uluslara-

rası siyasi sahneye taşımaya ve Doğu Türkis-

tan’ın yurtdışındaki teşkilâtlarının büyümesine 

yardımcı olmuştur. Doğu Türkistan sorunu artık 

uluslararası kamuoyunda yerini almaya başla-

mıştı.

2008 yılında Pekin Olimpiyat oyunlarının gü-

venliğini bahane ederek dinî nikâh kıyılması, ce-

nazelerin kaldırılması, halk tarafından kutsal sayı-

lan mekânların ziyareti ve halka açık ortamlarda 

ibadet edilmesi dâhil “23 çeşit dinî faaliyet” Doğu 

Türkistan genelinde yasa dışı ilan edilmiştir. Doğu 

Türkistan genelinde cami girişlerine devlet me-

murları, öğrenciler, Çin Komünist Partisi üyeleri ile 

emekli memurların camilere giremeyeceklerini 

belirten duyurular asılmakta ve camilere girip çı-

kanlar istihbarat elemanları tarafından takip edil-

mektedir. Polisler, öğretmenler, işçiler ve kamu gö-

revlileri dâhil olmak üzere hükûmete bağlı çalışan 

görevli memurlar dinî faaliyetlere katılmalarının 

tespiti hâlinde para cezasına ve Hapis cezasına 

çarptırılmakta veya işlerini kaybetmektedir. 

Yasal mevzuata göre ebeveynlerin çocukları-

na dinî eğitim verilmesi yönünde izin verme ya da 

yönlendirme hakkı bulunmamaktadır. 18 yaş al-

tındaki çocukların camilere girmesi veya Kur’an 

eğitimi dâhil dinî eğitim almaları yasaktır. Çocuk-

ların ve üniversite öğrencilerinin camilerde ibadet 

etmelerine ancak “çok önemli” bayram günlerin-

de izin verilmekte, eğitim dönemi boyunca cami-

de ibadet ettiklerinin tespiti hâlinde öğrenciler eği-

tim gördükleri okullar ve üniversitelerden atılma 

tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Uygur Bölge-

si Yönetimi din görevlilerinin istihdamı konusuna 

da müdahale etmekte; camilerde gerçekleştirilen 

faaliyetler, içeride ve dışarıda bulunan görevli kol-

luk güçleri tarafından yakından takip edilmekte-
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İnanç ve ibadet özgürlüğü komünist rejimin ilk 

dönemlerinde dinî inançlar ihaneti, ayrılıkçılığı ve 

nihayetinde devletin dağılmasını besleyen unsur-

lar olarak algılandığı için tüm dinî inançlar büyük 

ölçüde yasaklanmış ve dinî değerlere karşı bir pan-

zehir olarak “sosyalizm ruhu” geniş çaplı propa-

ganda kampanyaları ve parti toplantılarıyla yücel-

tilmeye çalışılmıştır. Dine olan ilgi arttıkça devletin 

dinî topluluklara yönelik baskıları da artmıştır. 

Hatta bazı dönemlerde tamamen yasaklanmıştır. 

Örneğin Kültür Devrimi döneminde (1966-1976) 

din tamamen yasaklanmış, din adamlarına 

domuz beslettirilmiş, memurlara mecburi domuz 

eti yedirilmiştir. Dinin var olmasına Çin’in sosyalist 

çıkarlarına hizmet ettiği ve ekonomik kalkınmaya 

imkân verdiği ölçüde izin verilmektedir. 1976’da 

Mao Zedong öldükten sonra, 1970’lerin sonlarına 

doğru ekonomik reformlarla birlikte daha liberal 

bir havanın oluşmasıyla Çin’in geri kalanında ol-

duğu gibi Doğu Türkistan’da da dinî inanç ve iba-

det özgürlükleri alanında görece daha hoşgörülü 

bir hava hâkim olmuş, bunun sonucunda da dinî 

hayatta bir canlanma yaşanmıştır. Bazı camiler kul-

lanıma açılmış ve yenilerinin de inşasına izin veril-

miştir. Kur’an kursları açılmış, dışarıdan dinî kitap 

ve eğitim materyallerinin gelişine de kısmi kolaylık 

sağlanmıştır. Müslümanların İslam ülkelerine gidiş 

gelişleri konusunda da serbestlik tanınmıştır. Bu 

dönemde çok sayıda Doğu Türkistanlı Müslüman-

ların İstanbul üzerinden hac ve umre farzını yeri-

ne getirmek üzere Mekke’ye gittiğini görüyoruz. 

1982 yılın Ana Vatan Patisi İktidarından sonra, 

Türkiye-Çin ilişkileri de gelişmeye başladı. Türki-

ye’den de kuran-i Kerim ve dini kitaplar Doğu Tür-

kistan’a girmeye başladı. Hatta Suudi Arabistanlı 

Uygurların desteğiyle camiler inşa edildi. Ürümçi 

ve Pekinde İlahiyat Fakültesi kuruldu. Türkiye ve 

Mısıra ilahiyat fakültelerine okumak için öğrenci 

göndermeye başladı. Ancak bu rahatlama döne-

mi uzun sürmemiş, reformların bölgedeki milliyet-

çilik ve bağımsızlık hareketlerinin palazlanmasına 

yol açacağı endişesiyle ayrıca Sovyetler Birliğinin 

parçalanıp Orta Asya Türk Cumhuriyetinin bağım-

sız olmasıyla 90’lı yılların başlarından itibaren Çin 

hükûmeti dinî inanç ve ibadetler alanında baskı 

politikalarına geri dönmüştür. 1990’ların ortaların-

da dinin Çin’in bölünmesi amacıyla Batı’nın ve 

kökü dışarıda olan “radikal dinci” örgütlerin maşa-

sı olarak kullanıldığı iddiası çeşitli devlet görevlileri 

tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. Bugün 

Doğu Türkistan, Çin’in söz konusu iddiaları öne sü-

rerek Müslüman halk üzerinde şiddetli baskı poli-

tikaları oluşturduğu en önemli bölgelerden biridir. 

Mevcut Çin anayasası din ve ibadet özgürlüğünü 

garanti altına almasına rağmen hükûmet, dinî 

grupların aidiyetlerinin dışa vurumu olan ibadet 

özgürlüklerini devletin onay verdiği ibadethaneler 

dâhilinde sınırlamaktadır. İbadethanelere din gö-

revlisi alımı ve dinî eserlerin basımı hükûmet tara-

fından denetlenmekte; dinî konusu iddiaları öne 

sürerek Müslüman halk üzerinde şiddetli baskı po-

litikaları oluşturduğu en önemli bölgelerden biri-

dir. Dinî organizasyonların çalışanları, mali kay-

nakları, üyeleri ve faaliyetleri düzenli aralıklarla tef-

tiş edilmektedir. Çin’de “din” üzerindeki devlet 

kontrolü Devlet Konseyi Din İşleri Bürosu aracılı-

ğıyla sağlanmaktadır. Bu kurum; dinî organizas-

yonların üyeleri, finansal kaynakları, toplanma me-

kânları, din görevlilerinin istihdamı ve yayına ha-

zırlanan dinî materyallerin içerikleri gibi konuları 

yakından takip etmektedir. Hükûmetin denetimi 

dışında faaliyet gösteren dinî gruplar, tespit edil-

meleri hâlinde para cezası, özel mülklerinin müsa-

dere edilmesi ve üyelerinin de hapis cezalarına 

çarptırılması sonucuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Doğu Türkistan Meselesi 

Uluslararasına Taşındı

Çin’in uyguladığı bu baskı siyaseti Doğu Tür-

kistan meselesinin uluslararası platforma taşın-

masında dönüm noktası olmuştur. Son yıllarında 

Doğu Türkistan ayrılıkçı faaliyetleri yurtiçinde ve 

yurtdışında belli mesafe kaydetmiştir. Özellikle 

uluslararası siyasî sahnelerinde destek alan bu fa-

aliyetler hem ABD’de hem de AB’de kendi etkisini 

göstermeye başlamıştır. Ancak Doğu Türkistanlı-

ların Batı dünyasındaki çalışmaları giderek daha 

fazla başarı elde ederken, ülke içindeki faaliyetleri 

Pekin hükümetinin şiddetli baskısıyla gücünü 

yavaş yavaş kaybetmektedir. 11 Eylül ile birlikte 

Doğu Türkistan sorunun (bağımsızlık faaliyetleri, 

insan hakları, nükleer silah denemesinden sonra-



ki çevre tahribi v.s.) uluslararası arenada ilgi gör-

mesi Çin’in iç güvenliğini ve sınır güvenliğini teh-

dit eden en büyük sorun hâline gelmiştir.

Aksine, Çin’in Doğu Türkistan ayrılıkçı hareke-

tini Bu durumda Pekin’in uluslararası terörizme 

karşı operasyonundan istifade ederek Doğu Tür-

kistan sorununu tamamen ortadan kaldırmak is-

tediği açıktır. Ancak Çin’in Doğu Türkistan ayrılık-

çı faaliyetlerine karşı, ABD tarafından gelen eleş-

tirmeler ve bu konudaki tavırları, Avrupa Birliği-

nin Doğu Türkistan trajedisine ilgi göstermeler, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve 

diğer insan hakları kuruluşları tarafından gelen 

baskı ve yurtdışı Doğu Türkistan faaliyetlerin yük-

selişi gibi bir dizi gelişmeler Beyjing Hükümetini 

zor duruma bırakmıştır. Böylece daha önce Orta 

Asya ve Türkiye’de kazandığı stratejik başarıları-

nın terörist faaliyetine dönüştürme politikasının 

başarısız olduğunu göstermektedir. Hatta Çin’in 

bu politikası Doğu Türkistan sorununu uluslara-

rası siyasi sahneye taşımaya ve Doğu Türkis-

tan’ın yurtdışındaki teşkilâtlarının büyümesine 

yardımcı olmuştur. Doğu Türkistan sorunu artık 

uluslararası kamuoyunda yerini almaya başla-

mıştı.

2008 yılında Pekin Olimpiyat oyunlarının gü-

venliğini bahane ederek dinî nikâh kıyılması, ce-

nazelerin kaldırılması, halk tarafından kutsal sayı-

lan mekânların ziyareti ve halka açık ortamlarda 

ibadet edilmesi dâhil “23 çeşit dinî faaliyet” Doğu 

Türkistan genelinde yasa dışı ilan edilmiştir. Doğu 

Türkistan genelinde cami girişlerine devlet me-

murları, öğrenciler, Çin Komünist Partisi üyeleri ile 

emekli memurların camilere giremeyeceklerini 

belirten duyurular asılmakta ve camilere girip çı-

kanlar istihbarat elemanları tarafından takip edil-

mektedir. Polisler, öğretmenler, işçiler ve kamu gö-

revlileri dâhil olmak üzere hükûmete bağlı çalışan 

görevli memurlar dinî faaliyetlere katılmalarının 

tespiti hâlinde para cezasına ve Hapis cezasına 

çarptırılmakta veya işlerini kaybetmektedir. 

Yasal mevzuata göre ebeveynlerin çocukları-

na dinî eğitim verilmesi yönünde izin verme ya da 

yönlendirme hakkı bulunmamaktadır. 18 yaş al-

tındaki çocukların camilere girmesi veya Kur’an 

eğitimi dâhil dinî eğitim almaları yasaktır. Çocuk-

ların ve üniversite öğrencilerinin camilerde ibadet 

etmelerine ancak “çok önemli” bayram günlerin-

de izin verilmekte, eğitim dönemi boyunca cami-

de ibadet ettiklerinin tespiti hâlinde öğrenciler eği-

tim gördükleri okullar ve üniversitelerden atılma 

tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadır. Uygur Bölge-

si Yönetimi din görevlilerinin istihdamı konusuna 

da müdahale etmekte; camilerde gerçekleştirilen 

faaliyetler, içeride ve dışarıda bulunan görevli kol-

luk güçleri tarafından yakından takip edilmekte-
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İnanç ve ibadet özgürlüğü komünist rejimin ilk 

dönemlerinde dinî inançlar ihaneti, ayrılıkçılığı ve 

nihayetinde devletin dağılmasını besleyen unsur-

lar olarak algılandığı için tüm dinî inançlar büyük 

ölçüde yasaklanmış ve dinî değerlere karşı bir pan-

zehir olarak “sosyalizm ruhu” geniş çaplı propa-

ganda kampanyaları ve parti toplantılarıyla yücel-

tilmeye çalışılmıştır. Dine olan ilgi arttıkça devletin 

dinî topluluklara yönelik baskıları da artmıştır. 

Hatta bazı dönemlerde tamamen yasaklanmıştır. 

Örneğin Kültür Devrimi döneminde (1966-1976) 

din tamamen yasaklanmış, din adamlarına 

domuz beslettirilmiş, memurlara mecburi domuz 

eti yedirilmiştir. Dinin var olmasına Çin’in sosyalist 

çıkarlarına hizmet ettiği ve ekonomik kalkınmaya 

imkân verdiği ölçüde izin verilmektedir. 1976’da 

Mao Zedong öldükten sonra, 1970’lerin sonlarına 

doğru ekonomik reformlarla birlikte daha liberal 

bir havanın oluşmasıyla Çin’in geri kalanında ol-

duğu gibi Doğu Türkistan’da da dinî inanç ve iba-

det özgürlükleri alanında görece daha hoşgörülü 

bir hava hâkim olmuş, bunun sonucunda da dinî 

hayatta bir canlanma yaşanmıştır. Bazı camiler kul-

lanıma açılmış ve yenilerinin de inşasına izin veril-

miştir. Kur’an kursları açılmış, dışarıdan dinî kitap 

ve eğitim materyallerinin gelişine de kısmi kolaylık 

sağlanmıştır. Müslümanların İslam ülkelerine gidiş 

gelişleri konusunda da serbestlik tanınmıştır. Bu 

dönemde çok sayıda Doğu Türkistanlı Müslüman-

ların İstanbul üzerinden hac ve umre farzını yeri-

ne getirmek üzere Mekke’ye gittiğini görüyoruz. 

1982 yılın Ana Vatan Patisi İktidarından sonra, 

Türkiye-Çin ilişkileri de gelişmeye başladı. Türki-

ye’den de kuran-i Kerim ve dini kitaplar Doğu Tür-

kistan’a girmeye başladı. Hatta Suudi Arabistanlı 

Uygurların desteğiyle camiler inşa edildi. Ürümçi 

ve Pekinde İlahiyat Fakültesi kuruldu. Türkiye ve 

Mısıra ilahiyat fakültelerine okumak için öğrenci 

göndermeye başladı. Ancak bu rahatlama döne-

mi uzun sürmemiş, reformların bölgedeki milliyet-

çilik ve bağımsızlık hareketlerinin palazlanmasına 

yol açacağı endişesiyle ayrıca Sovyetler Birliğinin 

parçalanıp Orta Asya Türk Cumhuriyetinin bağım-

sız olmasıyla 90’lı yılların başlarından itibaren Çin 

hükûmeti dinî inanç ve ibadetler alanında baskı 

politikalarına geri dönmüştür. 1990’ların ortaların-

da dinin Çin’in bölünmesi amacıyla Batı’nın ve 

kökü dışarıda olan “radikal dinci” örgütlerin maşa-

sı olarak kullanıldığı iddiası çeşitli devlet görevlileri 

tarafından dile getirilmeye başlanmıştır. Bugün 

Doğu Türkistan, Çin’in söz konusu iddiaları öne sü-

rerek Müslüman halk üzerinde şiddetli baskı poli-

tikaları oluşturduğu en önemli bölgelerden biridir. 

Mevcut Çin anayasası din ve ibadet özgürlüğünü 

garanti altına almasına rağmen hükûmet, dinî 

grupların aidiyetlerinin dışa vurumu olan ibadet 

özgürlüklerini devletin onay verdiği ibadethaneler 

dâhilinde sınırlamaktadır. İbadethanelere din gö-

revlisi alımı ve dinî eserlerin basımı hükûmet tara-

fından denetlenmekte; dinî konusu iddiaları öne 

sürerek Müslüman halk üzerinde şiddetli baskı po-

litikaları oluşturduğu en önemli bölgelerden biri-

dir. Dinî organizasyonların çalışanları, mali kay-

nakları, üyeleri ve faaliyetleri düzenli aralıklarla tef-

tiş edilmektedir. Çin’de “din” üzerindeki devlet 

kontrolü Devlet Konseyi Din İşleri Bürosu aracılı-

ğıyla sağlanmaktadır. Bu kurum; dinî organizas-

yonların üyeleri, finansal kaynakları, toplanma me-

kânları, din görevlilerinin istihdamı ve yayına ha-

zırlanan dinî materyallerin içerikleri gibi konuları 

yakından takip etmektedir. Hükûmetin denetimi 

dışında faaliyet gösteren dinî gruplar, tespit edil-

meleri hâlinde para cezası, özel mülklerinin müsa-

dere edilmesi ve üyelerinin de hapis cezalarına 

çarptırılması sonucuyla karşı karşıya kalmaktadır.

Doğu Türkistan Meselesi 

Uluslararasına Taşındı

Çin’in uyguladığı bu baskı siyaseti Doğu Tür-

kistan meselesinin uluslararası platforma taşın-

masında dönüm noktası olmuştur. Son yıllarında 

Doğu Türkistan ayrılıkçı faaliyetleri yurtiçinde ve 

yurtdışında belli mesafe kaydetmiştir. Özellikle 

uluslararası siyasî sahnelerinde destek alan bu fa-

aliyetler hem ABD’de hem de AB’de kendi etkisini 

göstermeye başlamıştır. Ancak Doğu Türkistanlı-

ların Batı dünyasındaki çalışmaları giderek daha 

fazla başarı elde ederken, ülke içindeki faaliyetleri 

Pekin hükümetinin şiddetli baskısıyla gücünü 

yavaş yavaş kaybetmektedir. 11 Eylül ile birlikte 

Doğu Türkistan sorunun (bağımsızlık faaliyetleri, 

insan hakları, nükleer silah denemesinden sonra-



kesin olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve dini 

hayat konusunda Çin Komünist Partiye yönetimi-

nin yasalarına, yönetmelik ve kurallarına kesinlik-

le riayet edilecek ve dinin kesin olarak Çin Komü-

nist Partisinin kurallarına uyumu sağlanacaktır. 

İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist re-

jimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurula-

caktır. Aşırı dini akımlarla mücadele ve bu akımla-

rın ebedi olarak bitirilmesine yönelik mücadelede 

başarı gösteren ve katkı sağlayan kişi ve kuruluş-

lar maddi olarak ödüllendirilecektir.

Çin’in “Aşırı Dinci Akımlarla Savaş” adı altında 

çıkardığı ve uygulamaya koyduğu 50 maddelik ya-

sanın 9. maddesi dini aşırılığın tarifini 15 bölüme 

ayrılarak tanımlanmıştır. 

Bu tanımlamalar şunlardır;

1. Dini (İslami) teşvik etmek, yaymak ve 

onun reklamını yapmak.

2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya 

teşvik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yar-

dımlarda bulunmak.

3. Evlenme (Düğün ) cenaze ve miras hu-

kuku işlerine dini karıştırmak.

4. Başka dinlerdeki (Gayrı dindeki) kişiler 

ile ilişki kurmaktan kaçınmak ve onlarla birlikte ve 

beraber yaşamayı reddetmek.

5. Vatandaşları Kültürel etkinlikler ve eğ-

lencelerden soğutmak. Devlet televizyonları ve 

radyolarında yayınlanan programları (eğlence 

amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve din-

lemeyi reddetmek.

6. Helal kavramını yemekten başka alanla-

ra çekerek “Bu helal değildir” ifadesi ile insanların 

modern hayat tarzına müdahale etmek ve karış-

mak.

7. Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek, dini 

simge taşıyan nesneler ile (süs eşyası ile) süslen-

mek ve bunlara başkalarını de özendirmek.

8. Sakal ve bıyık bırakmak. Çocuklara dini 

çağrıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.

9. Dini nikah kıydırmak ve nikahtan dini 

hukuk yolu ile boşanmak.

10. Çocukları dini okullarda okutabilmek için 

çeşitli bahaneler ileri sürerek (onları) devlet okul-

larından kaçırmak ve bu okullarda okumalarına 

engel olmak. Bu yollarla Çin devletinin Eğitim sis-

temine muhalefet etmek.

11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik, 

nüfus cüzdanı gibi resmi kayıt belgelerini almayı 

ret etmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı 

kabul etmemek ve reddetmek.

12. Kamunun ve şahısların mal ve mülkünü 

“Haram” olarak niteleyerek devleti ve şahısları za-

rara uğratmak.

13. Aşırılıkla ilgili (dini içerikli) makale, kitap, 

CD, video vb. materyalleri üretmek, bulundur-

mak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, 

çoğaltmak, okumak ve seyretmek.

14. Devletin doğum kontrolü uygulamasına 

muhalefet etmek, engeller çıkarmak.

15. Aşırılıkla ilgili diğer söz, ifade, hareket, 

eylem ve davranışlarda bulunmak.

Çin Komünist Partisi iktidarı yeni çıkardığı ve 

uygulamaya koyduğu bu “Aşırılıklarla Savaş Ya-

sasının” hiç bir yerinde “İslam dini” kelimesi geç-

miyor. Bu yasanın bütün maddeleri ve tüm metin-

lerinde sadece “Aşırılık” kelimesi yer alıyor. Bu ke-

lime sadece Doğu Türkistan’da yaşayan Müslü-

manlara yöneliktir. Doğu Türkistan’da yaşayan ve 

İslam dinine inanan bütün Müslüman Türkler top-

tan bu tanımlamanın içinde adlandırılmaktadır. 

50 maddeden oluşan bu yasanın 2. maddesinde 

“Bu yasa sadece Şinjiang (Doğu Türkistan) 

Uygur özerk bölgesinde uygulanacaktır.” ibaresi 

yer almıştır.

Çin işgal yönetiminin güdümündeki Doğu Tür-

kistan Özerk Bölgesi Halk Kurultayı yani sözde 

Özerk Bölgenin Parlamentosu‘nun 29 Mart 

2017’de kabul ettiği ve 01 Nisan 2017’de yürürlü-

ğe gireceğini iddia ettiği bu “Aşırı Dinci Aşırılıklar-

la Savaş yasası yine Çin Komünist Partisi Hoten-

Guma’daki Çin Komünist Partisi yerel sekreteri ta-

rafından haksız ve hukuksuz olarak çiğnenmiştir. 

Bunun son örneği yasanın yürürlüğe gireceği ta-

rihten 2 gün önce yanı 30 Mart günü Hoten Vila-

yetinin Guma ilçesinde uygulanmıştır. Binlerce 

Çinli işgal polis ve askerinin katılımı ile 30 Mart 

perşembe günü sabahın erken saatlerinde Guma 

ilçesi ve bağlı kent ve köylerde büyük bir askeri 

operasyon başlatmıştır. Guma ilçesi Çinli işgal güç-

leri tarafından kuşatılmış ve Müslüman Uygur 

Türklerinin evleri, iş yerleri ve hayatını devam et-
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dir. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere tüm dinî ki-

tapların yayınlanması yasal izne tabi olup, bu ki-

tapların satılacağı mekânlar da yine Bölge Hükû-

meti tarafından belirlenmektedir. Ramazan ayın-

da okullarda öğretmen ve öğrencilerin oruç tut-

maları yasaklanmakta, iftar vakitlerinde evlerine 

gitmeleri engellenmektedir. Devlet memuru ve 

özel şirket çalışanlarının oruç tutup tutmadıkları 

“su ikramı” gibi uygulamalarla kontrol edilmekte-

dir. Eskiden Kamu kurumlarında çalışan kadınların 

başörtü takması ve erkeklerin sakal bırakması da 

yasak iken, 1 Nisan 2017 gününden itibaren 

bütün kadınların türban takmaları, Uygur Müslü-

man erkeklerin sakal bırakmaları yasaklanmıştır. 

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman-

ların önüne Çin resmî makamlarınca son kararla 

tamamen yasaklanmıştır. 

1 Nisan 2017’de Radikalizme Karşı 

Mücadele Genelgesi Kabul Edildi

Çin İşgal yönetimi Doğu Türkistan’da 01 Nisan 

2017 tarihi itibariyle Doğu Türkistan’da Dini Aşırı-

lığa Savaş Ve Yok Etme Yasa-Yönetmeliğini uygu-

lamaya başladığını açıkladı. Bu yeni yasa Pekin’in 

İslam dinine inanan Uygur Müslümanlarına “ikaz 

veya uyarmak için” verilmiş bir ültimatom değil, 

aslında kutsal İslam’a açılmış top yekun bir savaş-

tır. 29 Mart 2017 de kabul edilen bu yasa ve bu ya-

sanın uygulanmasına dair haberler, batı medya-

sında da yer almış ve uluslararası toplum tarafın-

dan çok güçlü tepki ile karşılaşmıştır. Fakat buna 

karşılık İslam dünyası Çin’e karşı her zamanki gibi 

sağırlık ve körlüğünü büyük bir gaflet ve dalalet 

içinde sürdürmektedir. Çin’in Doğu Türkistan’daki 

İşgal yönetiminin çıkardığı bu yasa 7 Ana başlık al-

tında ve toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Bu 

yasanın aşağıda belirtilen şu 3 maddesi Çin’in bu 

yasa ile Doğu Türkistan’daki esas amacı ve temel 

hedefinin ne olduğu hakkında bizi açık ve net ola-

rak bilgilendirmektedir:

Yasanın 3. Maddesi: Aşırı dinci fikir ve düşün-

celerin etkisi altında kalmak, dini içerikli vaaz ve 

tebliğler dinlemek, dini içerikli eylem ve faaliyetle-

rin vatandaşların günlük normal hayat alanına so-

kulması ve müdahalesi kesin olarak dini aşırılık 

kapsamındadır ve bunun cezası de bu çerçevesin-

de ele alınacaktır.

4. Maddesi: Uygur Özerk bölgesi yönetimi bu 

dini aşırılıkları mutlaka engelleyecek, (yönetmeli-

ğe uymayan) eylem ve faaliyette bulunanları ele 

geçirerek cezalandıracaktır. Karşı gelenleri ezerek 

yok edecektir.

7. Maddesi: Aşırı dinci akımlarla mücadele es-

nasında Çin Komünist Partisinin din politikasına 



kesin olarak bağlı kalınacaktır. Dini faaliyet ve dini 

hayat konusunda Çin Komünist Partiye yönetimi-

nin yasalarına, yönetmelik ve kurallarına kesinlik-

le riayet edilecek ve dinin kesin olarak Çin Komü-

nist Partisinin kurallarına uyumu sağlanacaktır. 

İslam dini kuralları ülkemizde mevcut sosyalist re-

jimin kanun ve nizamlarına mutlaka uydurula-

caktır. Aşırı dini akımlarla mücadele ve bu akımla-

rın ebedi olarak bitirilmesine yönelik mücadelede 

başarı gösteren ve katkı sağlayan kişi ve kuruluş-

lar maddi olarak ödüllendirilecektir.

Çin’in “Aşırı Dinci Akımlarla Savaş” adı altında 

çıkardığı ve uygulamaya koyduğu 50 maddelik ya-

sanın 9. maddesi dini aşırılığın tarifini 15 bölüme 

ayrılarak tanımlanmıştır. 

Bu tanımlamalar şunlardır;

1. Dini (İslami) teşvik etmek, yaymak ve 

onun reklamını yapmak.

2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya 

teşvik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yar-

dımlarda bulunmak.

3. Evlenme (Düğün ) cenaze ve miras hu-

kuku işlerine dini karıştırmak.

4. Başka dinlerdeki (Gayrı dindeki) kişiler 

ile ilişki kurmaktan kaçınmak ve onlarla birlikte ve 

beraber yaşamayı reddetmek.

5. Vatandaşları Kültürel etkinlikler ve eğ-

lencelerden soğutmak. Devlet televizyonları ve 

radyolarında yayınlanan programları (eğlence 

amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve din-

lemeyi reddetmek.

6. Helal kavramını yemekten başka alanla-

ra çekerek “Bu helal değildir” ifadesi ile insanların 

modern hayat tarzına müdahale etmek ve karış-

mak.

7. Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek, dini 

simge taşıyan nesneler ile (süs eşyası ile) süslen-

mek ve bunlara başkalarını de özendirmek.

8. Sakal ve bıyık bırakmak. Çocuklara dini 

çağrıştıran isimler koyarak aşırılığı teşvik etmek.

9. Dini nikah kıydırmak ve nikahtan dini 

hukuk yolu ile boşanmak.

10. Çocukları dini okullarda okutabilmek için 

çeşitli bahaneler ileri sürerek (onları) devlet okul-

larından kaçırmak ve bu okullarda okumalarına 

engel olmak. Bu yollarla Çin devletinin Eğitim sis-

temine muhalefet etmek.

11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik, 

nüfus cüzdanı gibi resmi kayıt belgelerini almayı 

ret etmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı 

kabul etmemek ve reddetmek.

12. Kamunun ve şahısların mal ve mülkünü 

“Haram” olarak niteleyerek devleti ve şahısları za-

rara uğratmak.

13. Aşırılıkla ilgili (dini içerikli) makale, kitap, 

CD, video vb. materyalleri üretmek, bulundur-

mak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, 

çoğaltmak, okumak ve seyretmek.

14. Devletin doğum kontrolü uygulamasına 

muhalefet etmek, engeller çıkarmak.

15. Aşırılıkla ilgili diğer söz, ifade, hareket, 

eylem ve davranışlarda bulunmak.

Çin Komünist Partisi iktidarı yeni çıkardığı ve 

uygulamaya koyduğu bu “Aşırılıklarla Savaş Ya-

sasının” hiç bir yerinde “İslam dini” kelimesi geç-

miyor. Bu yasanın bütün maddeleri ve tüm metin-

lerinde sadece “Aşırılık” kelimesi yer alıyor. Bu ke-

lime sadece Doğu Türkistan’da yaşayan Müslü-

manlara yöneliktir. Doğu Türkistan’da yaşayan ve 

İslam dinine inanan bütün Müslüman Türkler top-

tan bu tanımlamanın içinde adlandırılmaktadır. 

50 maddeden oluşan bu yasanın 2. maddesinde 

“Bu yasa sadece Şinjiang (Doğu Türkistan) 

Uygur özerk bölgesinde uygulanacaktır.” ibaresi 

yer almıştır.

Çin işgal yönetiminin güdümündeki Doğu Tür-

kistan Özerk Bölgesi Halk Kurultayı yani sözde 

Özerk Bölgenin Parlamentosu‘nun 29 Mart 

2017’de kabul ettiği ve 01 Nisan 2017’de yürürlü-

ğe gireceğini iddia ettiği bu “Aşırı Dinci Aşırılıklar-

la Savaş yasası yine Çin Komünist Partisi Hoten-

Guma’daki Çin Komünist Partisi yerel sekreteri ta-

rafından haksız ve hukuksuz olarak çiğnenmiştir. 

Bunun son örneği yasanın yürürlüğe gireceği ta-

rihten 2 gün önce yanı 30 Mart günü Hoten Vila-

yetinin Guma ilçesinde uygulanmıştır. Binlerce 

Çinli işgal polis ve askerinin katılımı ile 30 Mart 

perşembe günü sabahın erken saatlerinde Guma 

ilçesi ve bağlı kent ve köylerde büyük bir askeri 

operasyon başlatmıştır. Guma ilçesi Çinli işgal güç-

leri tarafından kuşatılmış ve Müslüman Uygur 

Türklerinin evleri, iş yerleri ve hayatını devam et-
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dir. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere tüm dinî ki-

tapların yayınlanması yasal izne tabi olup, bu ki-

tapların satılacağı mekânlar da yine Bölge Hükû-

meti tarafından belirlenmektedir. Ramazan ayın-

da okullarda öğretmen ve öğrencilerin oruç tut-

maları yasaklanmakta, iftar vakitlerinde evlerine 

gitmeleri engellenmektedir. Devlet memuru ve 

özel şirket çalışanlarının oruç tutup tutmadıkları 

“su ikramı” gibi uygulamalarla kontrol edilmekte-

dir. Eskiden Kamu kurumlarında çalışan kadınların 

başörtü takması ve erkeklerin sakal bırakması da 

yasak iken, 1 Nisan 2017 gününden itibaren 

bütün kadınların türban takmaları, Uygur Müslü-

man erkeklerin sakal bırakmaları yasaklanmıştır. 

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman-

ların önüne Çin resmî makamlarınca son kararla 

tamamen yasaklanmıştır. 

1 Nisan 2017’de Radikalizme Karşı 

Mücadele Genelgesi Kabul Edildi

Çin İşgal yönetimi Doğu Türkistan’da 01 Nisan 

2017 tarihi itibariyle Doğu Türkistan’da Dini Aşırı-

lığa Savaş Ve Yok Etme Yasa-Yönetmeliğini uygu-

lamaya başladığını açıkladı. Bu yeni yasa Pekin’in 

İslam dinine inanan Uygur Müslümanlarına “ikaz 

veya uyarmak için” verilmiş bir ültimatom değil, 

aslında kutsal İslam’a açılmış top yekun bir savaş-

tır. 29 Mart 2017 de kabul edilen bu yasa ve bu ya-

sanın uygulanmasına dair haberler, batı medya-

sında da yer almış ve uluslararası toplum tarafın-

dan çok güçlü tepki ile karşılaşmıştır. Fakat buna 

karşılık İslam dünyası Çin’e karşı her zamanki gibi 

sağırlık ve körlüğünü büyük bir gaflet ve dalalet 

içinde sürdürmektedir. Çin’in Doğu Türkistan’daki 

İşgal yönetiminin çıkardığı bu yasa 7 Ana başlık al-

tında ve toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Bu 

yasanın aşağıda belirtilen şu 3 maddesi Çin’in bu 

yasa ile Doğu Türkistan’daki esas amacı ve temel 

hedefinin ne olduğu hakkında bizi açık ve net ola-

rak bilgilendirmektedir:

Yasanın 3. Maddesi: Aşırı dinci fikir ve düşün-

celerin etkisi altında kalmak, dini içerikli vaaz ve 

tebliğler dinlemek, dini içerikli eylem ve faaliyetle-

rin vatandaşların günlük normal hayat alanına so-

kulması ve müdahalesi kesin olarak dini aşırılık 

kapsamındadır ve bunun cezası de bu çerçevesin-

de ele alınacaktır.

4. Maddesi: Uygur Özerk bölgesi yönetimi bu 

dini aşırılıkları mutlaka engelleyecek, (yönetmeli-

ğe uymayan) eylem ve faaliyette bulunanları ele 

geçirerek cezalandıracaktır. Karşı gelenleri ezerek 

yok edecektir.

7. Maddesi: Aşırı dinci akımlarla mücadele es-

nasında Çin Komünist Partisinin din politikasına 



Ayrıca, Suudi Arabistan Kralı Salman bin 

Abdul Aziz, 2017 yılı Mart ayında Pekin’i ziyaret 

etmiş ve Çin ile yaptıkları Stratejik İşbirliği anlaş-

malar çerçevesinde eğitim ve öğretim alanında 

da bir anlaşma imzalamıştır. 

Uzmanlar, Çin’in bu anlaşma ile bu ülkede din 

öğrenimi gören Uygurlara burs ve diğer imkanlar 

sağlayan Suudi yönetiminin bu imkanı ortadan 

kaldırmak şeklinde yorumluyordu. İşgalci Çin’in 

bu bilgilendirme formunu imza karşılığı dağıttık-

ları ve yurt dışında tahsil gören çocukları olan 

aileleri şifahi olarak tehdit ettikleri ve çocuklarının 

gelmemesi halinde kendilerinin hapsedilecekleri-

ni ihtar ettikleri bildiriliyor.

Çin, Türkiye’de Öğrenim Gören 

Öğrencilerin Ailelerini Tutukluyor

Çin işgal yönetiminin geçtiğimiz yıllarda pasa-

port almayı kolaylaştıran uygulamalarından ya-

rarlanarak Türkiye başta yabancı ülkelere öğre-

nim amacı ile giden ve Çin’in geri dönme talimatı-

na uymayan Uygur öğrencilerin ana babalarını tu-

tuklayarak hapsettikleri, yakınlarını ise “Gizli Ter-

biyeleş Eğitim Merkezlerinde” baskı ve psikolojik 

işkencelere tabi tuttukları açıklandı.

Özgür Asya radyosunda yer alan bilgilere 

göre, Gulca şehrindeki bir Terbiyeleş Merkezinde 

bin 500 kişilik kursiyerin çoğunluğunun çocukları 

veya yakınları Türkiye başta yabancı ülkelerde öğ-

renim gören öğrencilerin aile ve yakınlarının oluş-

turduğu bildirildi.

Özgür Asya radyosu, Gulca’daki bir Eğitim 

Merkezi’nde tutulan Abdulcelil Abdulkerim adlı bir 

kursiyerin kendilerine telefon ile verdiği bilgileri 

şöyle açıkladı “ Bu merkezdeki bir Uygur asıllı yar-

dımcı polisi ikna ettik ve Türkiye’de öğrenim gör-

mekte olan bir Uygur’un Amcası olan Abdulcelil 

Abdurreşit ile konuşmayı başardık. Abdulcelil ken-

disinin Türkiye’de öğrenim gören kardeşininin 

oğlu Mirşat Abdurreşit’e para gönderdiği için tu-

tuklanarak bu merkeze kapatıldığını ve bu suçu 

nedeniyle ile “eğitime” tabi tutulduğunu söyledi. 

Abdulcelil ayrıca, kendileri ile birlikte bu eğitim 

Merkezinde çocukları ve yakınları Türkiye ve 

Mısır’da öğrenim görmekte olanların da tutulduk-

larını bildirdi.

Abdulcelil Abdurreşit, ayrıca Kardeşi Abdurre-

şit’in oğluna maddi olarak yardımcı olmak üzere 

para yolladığı için bu Terbiyeleş Merkezi’ne kapa-

tılarak eğitildiğini de bildirdi.

Kazakistan sınırındaki İli vilayetinin merkezi 

Gulca şehrinde açılan toplam 5 adet “Gizli Terbi-

yeleş Merkezi’nde yaklaşık bin 500 kişinin bu mer-

kezlerde eğitildiklerini, burada tutulan her 15 kur-

siyerin bir Çin işgal polisinin komutasında ve 

onun tarafından terbiye edildiği, bunların içinde 

kendisi gibi yüzlerce kişinin yurt dışındaki yakınla-

rı sebebi ile suçlanarak bu eğitim merkezlerine ka-

patıldıklarını bildirdiğini açıkladı.

İşgalci Çin’in Gulca’daki bu gizli “Tersiyeleş 

Merkezi’nde Kursiyer “ olarak kapatılan Abdulcelil 

Abdurreşit’in Gulca şeherine bağlı Kaş Kasabasın-

dan olduğu kardeşinin oğlu Mirzat Abdulkerim’ı 2 

yıl önce yükseköğrenim için Türkiye’ye yolladığı 

kardeşi Abdurreşit Abdulkerim’in oğlunu Türkiye 

öğrenim için yolladığı ve işgal yönetiminin oğlunu 

geri getirme talebini yerine getirmediği için tu-

tuklanarak hapsedildiği, kendisinin ise yeğenine 

para yardımında bulunduğu için bu Gizli Eğitim 

Merkezi’nde zorunlu kursa tabi tutularak terbiye 

edildiğini de bildirdi.

Sonuç olarak Çin Hükümetinin uluslararası te-

röre karşı mücadeleyi bahane ederek, Uygur 

Türklerine uygulamakta olduğu baskı politikası 

akıl almaz bir durum almıştır. Çin işgal ettiği 133 

yıldan beri hiçbir yönetim Uygur Türklerinin kül-

türel dokusuna dokunmamıştır. Şimdiki hükümet 

ise Uygur Türklerine kültürel dokusuna dokun-

muş, dil ile dinini yasaklamıştır. Çinlilerin Doğu 

Türkistan’a olan göçünü hızlandırmış, Doğu Tür-

kistanlı gençleri ise Çin’in iç bölgelerine mecburi 

götürmektedir. Çin’in amacı bölgedeki Türk Soy-

luları tamamen asimile etmektir. Günümüzde 

Çin’in baskısı arttıkça bölge halkının tepkisi de art-

makta. Gözlemciler önümüzdeki yıllarda Doğu 

Türkistan meselesinin dünyanın en önemli mese-

lelerinin arasına gireceğini, çözüm yolunun ara-

nacağını ileri sürmektedirler. 
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tirdiği bütün sahalar didik didik arama ve tarama-

ya tabi tutulmuştur. Çin Polis ve askerleri evlerden 

zorla el koyarak topladıkları Kuran-ı kerim, dini 

kitap, dini içerikli dijital ses ve görüntülü mater-

yaller ile tesettürlü kıyafetleri meydanlarda yaka-

rak imha ettikleri haberleri gelmeye başlamıştır.

Çin devlet başkanı Şi Jinping iki hafta önce Pe-

kinde açılan Çin genel Halk Kurultayı’nda emir ni-

teliğinde bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında 

“Doğu Türkistan (Şinjiang)’i korumak için çelikten 

kale yapılacaktır” ifadesini kullanmıştır.

Tarihte bir toplumun dini inancı ilk defa bir dev-

letin çıkardığı yasa ile resmi şekilde suç olarak 

kabul edilmektedir. Çin’in bu hukuksuz yasası ile 

Doğu Türkistan’da işgal altında kendi İslam ve 

onun dini değerlerini koruyarak yaşamak için yıl-

lardır kan ve can veren Müslüman Uygurlar top-

tan suçlu olarak tanımlanmakta ve toptan suçlan-

maktadır. Uygur Türkleri Müslümanlar bu yasa ile 

kitlesel ve toptan bir soykırımla karşı karşıya kal-

mış bulunmaktadır.

Çin işgal yönetimi sırf Doğu Türkistan’da uy-

gulanmak üzere çıkardığı ve 1 Nisan 2017’den iti-

baren uygulamaya koyduğu faşizm ve Çin devlet 

Terörü temelli “Aşırı Dinciler ve Terörle Savaş” ya-

salarının uygulamasını ilk olarak yurt dışında din 

eğitimi görmekte olan Uygur öğrencileri geri ça-

ğırmakla başladığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan Uygurca 

Bilgilendirme Formu (Ukturuşname) bütün ülke 

çapında ailelere imza ve kayıt karşılığı dağıtılarak 

yurt dışında öğrenim görmekte olan çocuklarının 

er geç 20 Mayıs 2017 tarihine kadar geri dönme-

lerini sağlamalarını aksi takdirde, çocukları ve 

aileleri hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdi-

dinde bulunuyor.

Çin Kamu Güvenliğine bağlı eyalet, il ve ilçe ba-

zında faaliyet gösteren birimleri tarafından takip 

edilmekte olan bu Bilgilendirme Formu özellikle 

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve diğer İslam ül-

kelerindeki çeşitli Medrese ve yükseköğretim ku-

rumlarında dini bilimler tahsili gören öğrencileri et-

kilemiştir. 

Bilindiği gibi geçen Şubat ayında Çin Komünist 

Partisine bağlı Çin İslam Cemiyeti ile Siyasi Danış-

ma Kuruluna bağlı bazı Çin Mollaları Mısır’ın baş-

kenti Kahire’ye giderek sayıları bini bulan Uygur 

öğrenciler ile görüşmeler yapmış ve ülkelerine 

geri dönmeleri için bir takım girişimlerde bulun-

muştu. Ayrıca Mısır yönetimi Çin’in talebi üzerine 

geçtiğimiz ders yılı başından itibaren Uygur öğ-

rencilerin Mısır’daki Al- Ezher Üniversitesi başta 

yükseköğretim kurumlarına kayıt olmalarını ya-

saklamıştı. Burada kayıt yaptıramayan birçok öğ-

rencinin Türkiye ve diğer bazı İslam ülkelerine git-

tikleri biliniyor.



Ayrıca, Suudi Arabistan Kralı Salman bin 

Abdul Aziz, 2017 yılı Mart ayında Pekin’i ziyaret 

etmiş ve Çin ile yaptıkları Stratejik İşbirliği anlaş-

malar çerçevesinde eğitim ve öğretim alanında 

da bir anlaşma imzalamıştır. 

Uzmanlar, Çin’in bu anlaşma ile bu ülkede din 

öğrenimi gören Uygurlara burs ve diğer imkanlar 

sağlayan Suudi yönetiminin bu imkanı ortadan 

kaldırmak şeklinde yorumluyordu. İşgalci Çin’in 

bu bilgilendirme formunu imza karşılığı dağıttık-

ları ve yurt dışında tahsil gören çocukları olan 

aileleri şifahi olarak tehdit ettikleri ve çocuklarının 

gelmemesi halinde kendilerinin hapsedilecekleri-

ni ihtar ettikleri bildiriliyor.

Çin, Türkiye’de Öğrenim Gören 

Öğrencilerin Ailelerini Tutukluyor

Çin işgal yönetiminin geçtiğimiz yıllarda pasa-

port almayı kolaylaştıran uygulamalarından ya-

rarlanarak Türkiye başta yabancı ülkelere öğre-

nim amacı ile giden ve Çin’in geri dönme talimatı-

na uymayan Uygur öğrencilerin ana babalarını tu-

tuklayarak hapsettikleri, yakınlarını ise “Gizli Ter-

biyeleş Eğitim Merkezlerinde” baskı ve psikolojik 

işkencelere tabi tuttukları açıklandı.

Özgür Asya radyosunda yer alan bilgilere 

göre, Gulca şehrindeki bir Terbiyeleş Merkezinde 

bin 500 kişilik kursiyerin çoğunluğunun çocukları 

veya yakınları Türkiye başta yabancı ülkelerde öğ-

renim gören öğrencilerin aile ve yakınlarının oluş-

turduğu bildirildi.

Özgür Asya radyosu, Gulca’daki bir Eğitim 

Merkezi’nde tutulan Abdulcelil Abdulkerim adlı bir 

kursiyerin kendilerine telefon ile verdiği bilgileri 

şöyle açıkladı “ Bu merkezdeki bir Uygur asıllı yar-

dımcı polisi ikna ettik ve Türkiye’de öğrenim gör-

mekte olan bir Uygur’un Amcası olan Abdulcelil 

Abdurreşit ile konuşmayı başardık. Abdulcelil ken-

disinin Türkiye’de öğrenim gören kardeşininin 

oğlu Mirşat Abdurreşit’e para gönderdiği için tu-

tuklanarak bu merkeze kapatıldığını ve bu suçu 

nedeniyle ile “eğitime” tabi tutulduğunu söyledi. 

Abdulcelil ayrıca, kendileri ile birlikte bu eğitim 

Merkezinde çocukları ve yakınları Türkiye ve 

Mısır’da öğrenim görmekte olanların da tutulduk-

larını bildirdi.

Abdulcelil Abdurreşit, ayrıca Kardeşi Abdurre-

şit’in oğluna maddi olarak yardımcı olmak üzere 

para yolladığı için bu Terbiyeleş Merkezi’ne kapa-

tılarak eğitildiğini de bildirdi.

Kazakistan sınırındaki İli vilayetinin merkezi 

Gulca şehrinde açılan toplam 5 adet “Gizli Terbi-

yeleş Merkezi’nde yaklaşık bin 500 kişinin bu mer-

kezlerde eğitildiklerini, burada tutulan her 15 kur-

siyerin bir Çin işgal polisinin komutasında ve 

onun tarafından terbiye edildiği, bunların içinde 

kendisi gibi yüzlerce kişinin yurt dışındaki yakınla-

rı sebebi ile suçlanarak bu eğitim merkezlerine ka-

patıldıklarını bildirdiğini açıkladı.

İşgalci Çin’in Gulca’daki bu gizli “Tersiyeleş 

Merkezi’nde Kursiyer “ olarak kapatılan Abdulcelil 

Abdurreşit’in Gulca şeherine bağlı Kaş Kasabasın-

dan olduğu kardeşinin oğlu Mirzat Abdulkerim’ı 2 

yıl önce yükseköğrenim için Türkiye’ye yolladığı 

kardeşi Abdurreşit Abdulkerim’in oğlunu Türkiye 

öğrenim için yolladığı ve işgal yönetiminin oğlunu 

geri getirme talebini yerine getirmediği için tu-

tuklanarak hapsedildiği, kendisinin ise yeğenine 

para yardımında bulunduğu için bu Gizli Eğitim 

Merkezi’nde zorunlu kursa tabi tutularak terbiye 

edildiğini de bildirdi.

Sonuç olarak Çin Hükümetinin uluslararası te-

röre karşı mücadeleyi bahane ederek, Uygur 

Türklerine uygulamakta olduğu baskı politikası 

akıl almaz bir durum almıştır. Çin işgal ettiği 133 

yıldan beri hiçbir yönetim Uygur Türklerinin kül-

türel dokusuna dokunmamıştır. Şimdiki hükümet 

ise Uygur Türklerine kültürel dokusuna dokun-

muş, dil ile dinini yasaklamıştır. Çinlilerin Doğu 

Türkistan’a olan göçünü hızlandırmış, Doğu Tür-

kistanlı gençleri ise Çin’in iç bölgelerine mecburi 

götürmektedir. Çin’in amacı bölgedeki Türk Soy-

luları tamamen asimile etmektir. Günümüzde 

Çin’in baskısı arttıkça bölge halkının tepkisi de art-

makta. Gözlemciler önümüzdeki yıllarda Doğu 

Türkistan meselesinin dünyanın en önemli mese-

lelerinin arasına gireceğini, çözüm yolunun ara-

nacağını ileri sürmektedirler. 
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tirdiği bütün sahalar didik didik arama ve tarama-

ya tabi tutulmuştur. Çin Polis ve askerleri evlerden 

zorla el koyarak topladıkları Kuran-ı kerim, dini 

kitap, dini içerikli dijital ses ve görüntülü mater-

yaller ile tesettürlü kıyafetleri meydanlarda yaka-

rak imha ettikleri haberleri gelmeye başlamıştır.

Çin devlet başkanı Şi Jinping iki hafta önce Pe-

kinde açılan Çin genel Halk Kurultayı’nda emir ni-

teliğinde bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında 

“Doğu Türkistan (Şinjiang)’i korumak için çelikten 

kale yapılacaktır” ifadesini kullanmıştır.

Tarihte bir toplumun dini inancı ilk defa bir dev-

letin çıkardığı yasa ile resmi şekilde suç olarak 

kabul edilmektedir. Çin’in bu hukuksuz yasası ile 

Doğu Türkistan’da işgal altında kendi İslam ve 

onun dini değerlerini koruyarak yaşamak için yıl-

lardır kan ve can veren Müslüman Uygurlar top-

tan suçlu olarak tanımlanmakta ve toptan suçlan-

maktadır. Uygur Türkleri Müslümanlar bu yasa ile 

kitlesel ve toptan bir soykırımla karşı karşıya kal-

mış bulunmaktadır.

Çin işgal yönetimi sırf Doğu Türkistan’da uy-

gulanmak üzere çıkardığı ve 1 Nisan 2017’den iti-

baren uygulamaya koyduğu faşizm ve Çin devlet 

Terörü temelli “Aşırı Dinciler ve Terörle Savaş” ya-

salarının uygulamasını ilk olarak yurt dışında din 

eğitimi görmekte olan Uygur öğrencileri geri ça-

ğırmakla başladığı bildirildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan Uygurca 

Bilgilendirme Formu (Ukturuşname) bütün ülke 

çapında ailelere imza ve kayıt karşılığı dağıtılarak 

yurt dışında öğrenim görmekte olan çocuklarının 

er geç 20 Mayıs 2017 tarihine kadar geri dönme-

lerini sağlamalarını aksi takdirde, çocukları ve 

aileleri hakkında yasal işlem başlatılacağı tehdi-

dinde bulunuyor.

Çin Kamu Güvenliğine bağlı eyalet, il ve ilçe ba-

zında faaliyet gösteren birimleri tarafından takip 

edilmekte olan bu Bilgilendirme Formu özellikle 

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve diğer İslam ül-

kelerindeki çeşitli Medrese ve yükseköğretim ku-

rumlarında dini bilimler tahsili gören öğrencileri et-

kilemiştir. 

Bilindiği gibi geçen Şubat ayında Çin Komünist 

Partisine bağlı Çin İslam Cemiyeti ile Siyasi Danış-

ma Kuruluna bağlı bazı Çin Mollaları Mısır’ın baş-

kenti Kahire’ye giderek sayıları bini bulan Uygur 

öğrenciler ile görüşmeler yapmış ve ülkelerine 

geri dönmeleri için bir takım girişimlerde bulun-

muştu. Ayrıca Mısır yönetimi Çin’in talebi üzerine 

geçtiğimiz ders yılı başından itibaren Uygur öğ-

rencilerin Mısır’daki Al- Ezher Üniversitesi başta 

yükseköğretim kurumlarına kayıt olmalarını ya-

saklamıştı. Burada kayıt yaptıramayan birçok öğ-

rencinin Türkiye ve diğer bazı İslam ülkelerine git-

tikleri biliniyor.



tem ve düzeni değiştireceği gibi mevcut uluslara-

rası sistemi de değiştirecektir. Bazıları ise projenin 

Çin’in uluslararası sistemi ve düzenini oluşturma 

stratejisinde önemli işlevi vardır. 

Çin’in Avrasya’ya açılan Yeni İpek Yolu Proje-

si’nin amacı, Çin pazarı ile Avrupa pazarını bağla-

makla dünya ticaretinin %60’ını ve ekonomik 

gücün %40’ını elde etmektir. Böylece dünyanın 

mevcut ekonomik ve ticaret kurallarını etkileye-

rek oyunun kurallarını kendisi oluşturmak niye-

tindedir. Yeni İpek Yolu Projesi Çin’in üretim fazla-

lığı için pazar arama ve ham madde kaynağı bul-

ması için de önemi vardır. Bu proje aynı zamanda 

ABD’nin Hint okyanusu ile Asya Pasifik bölgesin-

de oluşturduğu stratejik çevrelemesini de kırmış 

olacaktır. ABD’nin Çin’in kuzeybatı tarafından ku-

şatılmasına imkân tanımamış olacaktır. Çin bu 

proje ile ekonomik ilişkileri geliştirmekle bölge ül-

keleri arasındaki etkileşim ve bağımlılığı güçlendi-

recektir, belli bir düzeyde bu ülkeler üzerinde si-

yasal etkisini sağlamaya çalışacaktır. Çin, yine bu 

Yeni İpek Yolu Projesi ile enerji kaynaklarının çe-

şitlendirilmesi ve enerji yolunun kesilmesini önle-

mektedir. Çin bu proje ile dışa yayılması için ge-

rekçeleri bulabilmekte ve Çin donanmasının Ok-

yanusa genişlemesi için bahane bulmaktadır.

Söz konu Yeni İpek Yolu Projesi, bilinen Deniz 

Hâkimiyet Teorisi (Amiral Alfred Mahan), Kara Hâ-

kimiyet Teorisi (Halford Mackinder), Kenar Kuşak 

Teorisi (Nicholas Spykman), Hava Hâkimiyet Te-

orisi ve Avrasya Hâkimiyet teorisi (Zbigniew Brze-

zinski) gibi klasik jeopolitik fikirleri harmanlaya-

rak senkretizm bir yapıyı yaratmıştır. Deniz ve 

kara olarak iki yoldan ilerleyen Yeni İpek 

Yolu’nun, aynı zamanda birbirini tamamlayan st-

ratejik rolü de vardır. Bazı uzmanlara göre Çin’in 

ekonomik, enerji, çevre, diplomasi ve bölgesel gü-

venlik konuları kapsayan stratejik düşünce ile 

oluşturulan Yeni İpek Yolu projesi, sadece 

ABD’nin Asya pasifik bölgesindeki dengelemesi-

ne karşı çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda jeopo-

litik dengeyi değiştirme gibi stratejik düşüncesi 

de vardır. Çin’in bu muazzam projesi Avrasya’nın 

mevcut jeopolitik dengesini değiştireceği gibi Av-

rasya jeopolitik konumunun inisiyatifini de ele ge-

çirme imkânlarını sağlamış olacaktır. Bazı uzman-

lara göre, Söz konusu projenin arkasında jeopoli-

tik, siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkisi-

ni sağlanma planları yatmaktadır. Neoklasik je-

opolitik teori özelliğini taşıyan bu plan mevcut 

uluslararası ilişkiler ve küresel siyasal ekonomik 

alanında etki ve değişimleri getirebilir. 

Çin, son 500 yılda yükselen oyuncuların güç 

kullanarak yayılmasından farklı olarak ekonomik 

işbirliği ve ticaret yapmasını araç olarak tercih et-

miştir. Bu araç birçok kalkınmakta olan ülkeler 

için ret edilmesi zor bir teklif, kalkınmış ancak alt-

yapıları deforme olmuş ülkeler için de cazibesi var-

dır. Bu araçla itibar kazanacağı gibi İpek Yolu bo-

yunca ülkelerin sempatisine erişmekle birlikte ya-

ratmış yumuşak gücü ile bu ülkelerin üzerinde 

etki de sağlayabilir. Bu güçlere sahip olan Çin’in 

küresel siyasetine daha fazla etki sağlayabilece-

ğini, küresel kuralları kendisi koyacağını ve yeni 

hegemonya olma yolunda rol alacağını göster-

mektedir. Neticede Çin devlet Başkanı Xi Jin-

ping’in dediği gibi Çin Rüyası’nı (Çin Ulusunun Ye-

niden Ulu Canlanışı) gerçekleştirecek yani süper 

güç olmasını sağlayacaktır. Uzmanlara göre bu 

proje yalnızca bölgesel bir politika değil, aynı za-

manda Çin Rüyası’nı gerçekleştirecek küresel bir 

stratejidir. Bu bağlamda Yeni İpek Yolu projesi je-

opolitiği ve ekonomiyi kapsayan Çin’in büyük st-

ratejisini oluşturmaktadır.

Yeni İpek Yolu Projesine Tepkiler

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi resmi olarak orta-

ya koyulmadan önce ve sonrasında birçok ülke 

de benzer projeleri gündeme getirmişlerdir. Ja-

ponya’nın İpek Yolu Diplomasisi (2004), BM’nin 

İpek Yolu Girişimi (SRI, 2008), ABD’nin Yeni İpek 

Yolu Girişimi (2011), İran’ın Yeni Çelik İpek Yolu 

(2011), Hindistan’ın Kuzey-Güney Koridoru 

(2011) ve Muson Projesi (2014), Kazakistan’ın 

Yeni İpek Yolu Projesi (2012), Güney Kore’nin Av-

rupa-Asya Girişimi (2013), Rusya’nın Avrasya Eko-

nomik Birliği (2014), Moğolistan’ın Bozkır Yolu 

Programı (2014). Türkiye ise 2015’te Orta Kori-

dor Girişimi adı ile bu Yeni İpek Yolu girişimine ka-

tılmıştı. Ancak ekonomik ve ticari gücüyle Çin’in 

yürüttüğü Yeni İpek Yolu Projesi ise daha kap-

samlı ve etkili olacak gibi gözükmektedir.

ÇİN'İN ÇİN'İN 
YENİ İPEK YOLUYENİ İPEK YOLU

PROJESİPROJESİ

ÇİN'İN 
YENİ İPEK YOLU

PROJESİ
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21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri 

Çin’in yeniden yükselişidir. Bununla beraber 

dünya ekonomik merkezi de Asya Pasifik bölgesi-

ne kaymaya başlamıştır. Söz konusu bölgede dün-

yanın en büyük ekonomik güçleri olan ABD, Çin 

ve Japonya’yı kapsamakla birlikte bölgenin eko-

nomik, siyasî ve güvenlik önemini de arttırmakta-

dır. 150 yıl aradan sonra tekrar yükselen Çin böl-

gedeki mevcut güç dengelerini değiştirdiği gibi 

Çin’in bazı komşu ülkeleri ve bölgenin hegemonya 

gücü olan ABD ile farklı düzey ve alanlarda müca-

deleleri başlamıştır. Dünyanın ikinci ekonomik 

gücü (Satın Alma Gücü Paritesine göre dünya bi-

rincisi) olan Çin’in ekonomik çıkarları dünyanın 

her yerini kapsadığı için Çin’in küresel siyasî ve dip-

lomasisinin kapasitesini zorunlu olarak artırmak-

tadır. Ulusal güvenlik ve ekonomik (enerji) güven-

lik çıkarlarını korumak için askerî modernizasyona 

hız veren Çin, dünyanın önde gelen bir askerî ül-

kesi olarak sadece kendi ulusal çıkarını korumakla 

kalmıyor aynı zamanda küresel ekonomik ve 

enerji çıkarlarını korumak için deniz ve hava aske-

rî kapasitesini artırmaktadır. Mao’dan sonra ikinci 

nesil Çin lideri Deng Xiaoping’in ortaya koyduğu 

üç aşamalı kalkınma stratejisinin (1981-2025) 

son aşamasını gerçekleştirmek, ABD’nin Asya Pa-

sifik’ten stratejik kuşatma baskısını azaltmak ve Xi 

Jinping’in 2017’de ortaya koyduğu ikinci bir üç 

aşamalı büyüme stratejisinin (2020-2050) altya-

pısını oluşturmak için söz konusu Yeni İpek Yolu 

Projesini yürütmeye başlamıştır.

Yükselen Çin’in yetkilerini bir araya toplayan 

Çin Devlet Başkan’ı Xi Jinping 2013 yılının sonun-

da Çin’in 21. yüzyılın iki büyük planı açıklamıştı: 

ilki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve diğeri de 21. 

Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi. Çin’in söz konusu 

Yeni İpek Yolu projeleri birçok Çinli bankaların 

sponsorluğu ile bir trilyon dolara sahiptir ve ge-

nellikle altyapı yatırımına önem vermektedir. Ge-

lişmekte olan ülkeler bu projeden istifade ederek 

ülke kalkınmasını sağlayabilir, gelişmiş olan ülke-

ler ise eskimiş olan altyapısını iyileştirebilir. Geliş-

mekte olan ülkelerin altyapısına yatırım yaptığın-

da gelişmiş olan ülkelerden yapılan ihracat da ar-

tacaktır. Altyapı inşaatı ve tedarik zincirinin oluştu-

rulması ile birlikte arabağlantı (interconnection) 

devri geleceğini ve 21. yüzyılda arabağlantı reka-

betinin belirleyici olduğunu ileri süren strateji uz-

manı Parag Khanna, Çin’in Yeni İpek Yolu projesi-

ni dünya tarihindeki en büyük koordine altyapı gi-

rişimi olduğunu belirtmektedir. Çin uzmanları da 

söz konusu projenin Çin’in dünyaya sunduğu 

“kamu ürünü” (public goods) olarak görmektedir. 

Söz konusu “kamu ürünü” aslında hegemonya 

güçlerin uluslararası topluma sağladığı bir hizmet-

tir. Bazıları Yeni İpek Yolu projesi tekrar küresel-

leşmeyi tetikleyeceği kanaatindedir. Bazılarına 

göre söz konusu proje uluslararası ekonomik sis-
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tem ve düzeni değiştireceği gibi mevcut uluslara-

rası sistemi de değiştirecektir. Bazıları ise projenin 

Çin’in uluslararası sistemi ve düzenini oluşturma 

stratejisinde önemli işlevi vardır. 

Çin’in Avrasya’ya açılan Yeni İpek Yolu Proje-

si’nin amacı, Çin pazarı ile Avrupa pazarını bağla-

makla dünya ticaretinin %60’ını ve ekonomik 

gücün %40’ını elde etmektir. Böylece dünyanın 

mevcut ekonomik ve ticaret kurallarını etkileye-

rek oyunun kurallarını kendisi oluşturmak niye-

tindedir. Yeni İpek Yolu Projesi Çin’in üretim fazla-

lığı için pazar arama ve ham madde kaynağı bul-

ması için de önemi vardır. Bu proje aynı zamanda 

ABD’nin Hint okyanusu ile Asya Pasifik bölgesin-

de oluşturduğu stratejik çevrelemesini de kırmış 

olacaktır. ABD’nin Çin’in kuzeybatı tarafından ku-

şatılmasına imkân tanımamış olacaktır. Çin bu 

proje ile ekonomik ilişkileri geliştirmekle bölge ül-

keleri arasındaki etkileşim ve bağımlılığı güçlendi-

recektir, belli bir düzeyde bu ülkeler üzerinde si-

yasal etkisini sağlamaya çalışacaktır. Çin, yine bu 

Yeni İpek Yolu Projesi ile enerji kaynaklarının çe-

şitlendirilmesi ve enerji yolunun kesilmesini önle-

mektedir. Çin bu proje ile dışa yayılması için ge-

rekçeleri bulabilmekte ve Çin donanmasının Ok-

yanusa genişlemesi için bahane bulmaktadır.

Söz konu Yeni İpek Yolu Projesi, bilinen Deniz 

Hâkimiyet Teorisi (Amiral Alfred Mahan), Kara Hâ-

kimiyet Teorisi (Halford Mackinder), Kenar Kuşak 

Teorisi (Nicholas Spykman), Hava Hâkimiyet Te-

orisi ve Avrasya Hâkimiyet teorisi (Zbigniew Brze-

zinski) gibi klasik jeopolitik fikirleri harmanlaya-

rak senkretizm bir yapıyı yaratmıştır. Deniz ve 

kara olarak iki yoldan ilerleyen Yeni İpek 

Yolu’nun, aynı zamanda birbirini tamamlayan st-

ratejik rolü de vardır. Bazı uzmanlara göre Çin’in 

ekonomik, enerji, çevre, diplomasi ve bölgesel gü-

venlik konuları kapsayan stratejik düşünce ile 

oluşturulan Yeni İpek Yolu projesi, sadece 

ABD’nin Asya pasifik bölgesindeki dengelemesi-

ne karşı çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda jeopo-

litik dengeyi değiştirme gibi stratejik düşüncesi 

de vardır. Çin’in bu muazzam projesi Avrasya’nın 

mevcut jeopolitik dengesini değiştireceği gibi Av-

rasya jeopolitik konumunun inisiyatifini de ele ge-

çirme imkânlarını sağlamış olacaktır. Bazı uzman-

lara göre, Söz konusu projenin arkasında jeopoli-

tik, siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel etkisi-

ni sağlanma planları yatmaktadır. Neoklasik je-

opolitik teori özelliğini taşıyan bu plan mevcut 

uluslararası ilişkiler ve küresel siyasal ekonomik 

alanında etki ve değişimleri getirebilir. 

Çin, son 500 yılda yükselen oyuncuların güç 

kullanarak yayılmasından farklı olarak ekonomik 

işbirliği ve ticaret yapmasını araç olarak tercih et-

miştir. Bu araç birçok kalkınmakta olan ülkeler 

için ret edilmesi zor bir teklif, kalkınmış ancak alt-

yapıları deforme olmuş ülkeler için de cazibesi var-

dır. Bu araçla itibar kazanacağı gibi İpek Yolu bo-

yunca ülkelerin sempatisine erişmekle birlikte ya-

ratmış yumuşak gücü ile bu ülkelerin üzerinde 

etki de sağlayabilir. Bu güçlere sahip olan Çin’in 

küresel siyasetine daha fazla etki sağlayabilece-

ğini, küresel kuralları kendisi koyacağını ve yeni 

hegemonya olma yolunda rol alacağını göster-

mektedir. Neticede Çin devlet Başkanı Xi Jin-

ping’in dediği gibi Çin Rüyası’nı (Çin Ulusunun Ye-

niden Ulu Canlanışı) gerçekleştirecek yani süper 

güç olmasını sağlayacaktır. Uzmanlara göre bu 

proje yalnızca bölgesel bir politika değil, aynı za-

manda Çin Rüyası’nı gerçekleştirecek küresel bir 

stratejidir. Bu bağlamda Yeni İpek Yolu projesi je-

opolitiği ve ekonomiyi kapsayan Çin’in büyük st-

ratejisini oluşturmaktadır.

Yeni İpek Yolu Projesine Tepkiler

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi resmi olarak orta-

ya koyulmadan önce ve sonrasında birçok ülke 

de benzer projeleri gündeme getirmişlerdir. Ja-

ponya’nın İpek Yolu Diplomasisi (2004), BM’nin 

İpek Yolu Girişimi (SRI, 2008), ABD’nin Yeni İpek 

Yolu Girişimi (2011), İran’ın Yeni Çelik İpek Yolu 

(2011), Hindistan’ın Kuzey-Güney Koridoru 

(2011) ve Muson Projesi (2014), Kazakistan’ın 

Yeni İpek Yolu Projesi (2012), Güney Kore’nin Av-

rupa-Asya Girişimi (2013), Rusya’nın Avrasya Eko-

nomik Birliği (2014), Moğolistan’ın Bozkır Yolu 

Programı (2014). Türkiye ise 2015’te Orta Kori-

dor Girişimi adı ile bu Yeni İpek Yolu girişimine ka-

tılmıştı. Ancak ekonomik ve ticari gücüyle Çin’in 

yürüttüğü Yeni İpek Yolu Projesi ise daha kap-

samlı ve etkili olacak gibi gözükmektedir.
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21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri 

Çin’in yeniden yükselişidir. Bununla beraber 

dünya ekonomik merkezi de Asya Pasifik bölgesi-

ne kaymaya başlamıştır. Söz konusu bölgede dün-

yanın en büyük ekonomik güçleri olan ABD, Çin 

ve Japonya’yı kapsamakla birlikte bölgenin eko-

nomik, siyasî ve güvenlik önemini de arttırmakta-

dır. 150 yıl aradan sonra tekrar yükselen Çin böl-

gedeki mevcut güç dengelerini değiştirdiği gibi 

Çin’in bazı komşu ülkeleri ve bölgenin hegemonya 

gücü olan ABD ile farklı düzey ve alanlarda müca-

deleleri başlamıştır. Dünyanın ikinci ekonomik 

gücü (Satın Alma Gücü Paritesine göre dünya bi-

rincisi) olan Çin’in ekonomik çıkarları dünyanın 

her yerini kapsadığı için Çin’in küresel siyasî ve dip-

lomasisinin kapasitesini zorunlu olarak artırmak-

tadır. Ulusal güvenlik ve ekonomik (enerji) güven-

lik çıkarlarını korumak için askerî modernizasyona 

hız veren Çin, dünyanın önde gelen bir askerî ül-

kesi olarak sadece kendi ulusal çıkarını korumakla 

kalmıyor aynı zamanda küresel ekonomik ve 

enerji çıkarlarını korumak için deniz ve hava aske-

rî kapasitesini artırmaktadır. Mao’dan sonra ikinci 

nesil Çin lideri Deng Xiaoping’in ortaya koyduğu 

üç aşamalı kalkınma stratejisinin (1981-2025) 

son aşamasını gerçekleştirmek, ABD’nin Asya Pa-

sifik’ten stratejik kuşatma baskısını azaltmak ve Xi 

Jinping’in 2017’de ortaya koyduğu ikinci bir üç 

aşamalı büyüme stratejisinin (2020-2050) altya-

pısını oluşturmak için söz konusu Yeni İpek Yolu 

Projesini yürütmeye başlamıştır.

Yükselen Çin’in yetkilerini bir araya toplayan 

Çin Devlet Başkan’ı Xi Jinping 2013 yılının sonun-

da Çin’in 21. yüzyılın iki büyük planı açıklamıştı: 

ilki İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve diğeri de 21. 

Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi. Çin’in söz konusu 

Yeni İpek Yolu projeleri birçok Çinli bankaların 

sponsorluğu ile bir trilyon dolara sahiptir ve ge-

nellikle altyapı yatırımına önem vermektedir. Ge-

lişmekte olan ülkeler bu projeden istifade ederek 

ülke kalkınmasını sağlayabilir, gelişmiş olan ülke-

ler ise eskimiş olan altyapısını iyileştirebilir. Geliş-

mekte olan ülkelerin altyapısına yatırım yaptığın-

da gelişmiş olan ülkelerden yapılan ihracat da ar-

tacaktır. Altyapı inşaatı ve tedarik zincirinin oluştu-

rulması ile birlikte arabağlantı (interconnection) 

devri geleceğini ve 21. yüzyılda arabağlantı reka-

betinin belirleyici olduğunu ileri süren strateji uz-

manı Parag Khanna, Çin’in Yeni İpek Yolu projesi-

ni dünya tarihindeki en büyük koordine altyapı gi-

rişimi olduğunu belirtmektedir. Çin uzmanları da 

söz konusu projenin Çin’in dünyaya sunduğu 

“kamu ürünü” (public goods) olarak görmektedir. 

Söz konusu “kamu ürünü” aslında hegemonya 

güçlerin uluslararası topluma sağladığı bir hizmet-

tir. Bazıları Yeni İpek Yolu projesi tekrar küresel-

leşmeyi tetikleyeceği kanaatindedir. Bazılarına 

göre söz konusu proje uluslararası ekonomik sis-

Dr. Erkin EKREM



Çin, Batı Avrupa ülkelerle ikili ilişkilerini gelişti-

rirken Orta ve Doğu Avrupa ülkelerle çok taraflı 

olarak 16+1 İşbirliği platformda ilişkilerini sağla-

maktadır. ABD’nin Avrupa ülkelerle olan olumlu 

ya da olumsuz ilişkileri, Çin’in Yeni İpek Yolu Pro-

jesi’nin Çin pazarı ile Avrupa pazarını bağlama he-

defini ciddi etkilemektedir. Ayrıca ABD’nin Yeni 

İpek Yolu Projesi’ne sıcak bakmayan ve dünyanın 

üçüncü ve onuncu ekonomik gücü olan Japonya 

ve Hindistan ile olan ilişkileri de Çin’in söz konusu 

projesini etkileyebilir. Çin’in stratejik işbirliği orta-

ğı Rusya da Yeni İpek Yolu Projesi’ne ikilemli tu-

tumundadır. Neticede Yeni İpek Yolu Projesi, 

Rusya’nın 115 yıl öncesi hizmete girmiş ve Asya 

ile Avrupa’yı bağlayan Trans Sibirya Demiryolu’na 

rakip olmuştur. 15. yüzyıldan itibaren deniz yolu ti-

caretinin açılması sonucunda tarihî İpek Yolu da 

rolünü kaybetmiş ve Çin’den Osmanlılara kadar 

bölgede büyük çöküşe yol açmıştır.

Yeni İpek Yolu Projesi ve Türkiye

Çin’in Türk Dünyası’ndan Türkiye’ye doğru ve 

Türkiye aracılığı ile Avrupa’ya ulaşmak istediği 

Yeni İpek Yolu Projesi, Türkiye’nin mevcut bölge-

sel çıkarlarını ve geleceğini etkileyeceği açıktır. 

Türkiye’nin de bu değişime karşı hazırlıklı olabil-

mek ve Yeni İpek Yolu Projesine karşı kendi politi-

kasını oluşturabilmesi için Çin’in yarattığı bütün 

olumlu ve olumsuz gelişmeleri yakından tanıması 

gerekmektedir. Çin aynı zamanda dünyanın ikinci 

ekonomik gücü ve yeterli teknolojiye sahip olan 

bir ülkedir, sürdürmekte olan Yeni İpek Yolu Pro-

jesi ile birlikte kalkınmakta olan Türkiye’nin ihti-

yaç duyduğu sermaye ile teknolojiyi karşılamak-

tadır, bu durum Türkiye’nin Çin ile işbirliği imkân-

larını da yaratmaktadır. Türkiye’nin Batı ile bölge-

sel ve ikili ilişkileri üzerinde çıkar çatışması mev-

cuttur, bu da Türkiye’nin Çin ile küresel, bölgesel 

ve ikili ilişkilerinin derinleşmesine neden olmakta-

dır. Çin’in 21. yüzyılın en büyük projesi olan Yeni 

İpek Yolu Projesini gerçekleştirebilmesi için, özel-

likle karadan Avrupa’ya ulaştıran ticaret yolunun 

güvenliği için stratejik konumunda olan Türki-

ye’nin oynayacağı rolü kilit konumundadır. Yine 

geleceğe yönelik, Çin açısından Orta Asya, Orta-

doğu ve diğer Türkiye’nin menfaat alanlarında iş-

birliği yapabilecek en ideal ülke Türkiye’dir. Uygur 

sorunu üzerinde de Çin’in Türkiye ile işbirlikçi 

problem çözme (collaborative problem solving) 

yöntemi ile ikili ilişkileri bağladığı gibi Çin’in de bu 

sorunu çözmek için Türkiye’ye ihtiyaç duymakta-

dır. Bütün bunlar Türkiye’nin söz konusu Yeni 

İpek Yolu Projesi’ne karşı nasıl bir politika izleme-

sini zorlamaktadır.

Türkiye’nin Yeni İpek Yolu Projesi’ne karşı üç 

seçeneği olabilir: 1. Bağımsız ve kendine özgü bir 

Yeni İpek Yolu Projesi geliştirmesi. 2. Komşu ve 

bölge ülkelerle birlikte Yeni İpek Yolu Topluluğu 

oluşturması. 3. Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’ne 

dâhil olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Tem-

muz 2015’te Çin’e yaptığı ziyarette Çin’in Yeni 

İpek Yolu Projesi’ne karşı Türkiye’nin Orta Kori-

dor Projesi’ni ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gö-

rüşmesi esnasında, “Çin’in İpek Yolu ekonomik 

koridoru oluşturulması önerisi ülkemizin Orta 

Asya üzerinden Çin’e bağlanmasını hedefleyen 

Orta Koridor Projesi’yle uyumludur şeklinde ko-
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BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden bir 

olan Çin’in söz konusu proje ile birlikte geleceğe 

yönelik mevcut uluslararası ekonomik ve siyasal 

düzeni değiştirebilme kapasitesine sahiptir. Söz 

konusu düzenin değişmesi, yeni bir düzenin yara-

tılacağı anlamına gelmektedir. Bu değişim süre-

cinde bütün güçler kendi çıkarları doğrultusunda 

yeni düzen oluşturmanın her aşamasına müdaha-

le yapmakla menfaatleri maksimize haline getir-

mek için çabalayacaklardır. Yükselen Çin bu deği-

şimin en önemli aktöründen biri olabilir. Çin’in 

Yeni İpek Yolu Projesi ile birlikte nasıl bir iç ve dış 

politika izlemesinin, Çin’in mevcut hegemonya 

gücü olan ABD ile nasıl bir ilişki kurması ve müca-

delesinin, Çin’in komşu ve bölgesel güçlerle nasıl 

bir ittifak ya da rakip ilişkilerini tesis etmesinin böl-

gesel ve küresel dengeler, düzenler ve sorunları et-

kileyebilecek durumdadır.

ABD’nin küresel hegemonyasının nispeten 

zayıf düşmesi ve yeni yükselen Çin’in mevcut 

uluslararası siyasal ve ekonomik sisteme kendi çı-

karları doğrultusunda revize etmeleri, ABD’nin ulu-

sal stratejisini Asya Pasifik’e yönlendirmesine ve 

Çin’i stratejik hedefe almasına neden olmaktadır. 

ABD’nin Çin ile yaptığı mücadelesi ile birlikte dün-

yanın önde gelen devletlerinin de mevcut ulusla-

rarası sisteme memnuniyetsizlikten dolayı yeni bir 

uluslararası sistemin oluşmasına yol açabilir. Bu 

bağlamda yeniden oluşacak uluslararası sistemin 

önemli bir oyun kurucusu Çin olacağı muhtemel-

dir. Çin’in İpek Yolu Projesi’nin böyle bir zamanda 

ortaya koyması manidardır. ABD Devlet Başkanı 

Obama döneminde Çin’in bu projeye ile küresel 

ekonomik ve ticari alanında güç kazanmasına 

karşı TPP (Trans Pacific Partnership) ve TIPP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

gibi iki projeyi üretmiş, ancak uygulayamamış ve 

Başkan Trump döneminde iptal edilmiştir. Çin ise 

Asya Pasifik bölgesinde kendinin oluşturduğu 

Boao Forumu ile birlikte TPP yerine RCEP (Regi-

onal Comprehensive Economic Partnership) pro-

jesini koymaya çalışmaktadır. Yeni İpek Yolu’nun 

deniz kolu olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi 

de Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik-ticaret et-

kisini sağlamaktadır. Yani Yeni İpek Yolu projesi-

nin ayakları BRICS, ŞİÖ, BOAO ve RCEP gibi Çin’in 

etkisinde olan kuruluşlar tarafından oluşacaktır. Fi-

nansman olanakları ise Çin’in önemli bankaları dı-

şında AIIB, BRICS Kalkınma Bankası ve kurmaya 

çalışılan ŞİÖ Kalkınma Bankası tarafından sağla-

nacaktır. Bu gelişme Çin’in İpek Yolu Projesi’nin uy-

gulanabilirliğine imkân yaratmıştır. Obama Hükü-

meti ile farklı olarak Başkan Trump’ın yöntemi ise 

Çin’in teknolojik kapasitesini düşüren girişimi 

(Made in China 2025 projesi) engellemesidir, 

bunu ise ticaret savaşını başlatarak amacına ulaş-

maya çalışmaktadır. Obama Hükümeti Çin’in stra-

tejik kuşatılması için uygulamaya çalıştığı Asya’ya 

geri dönüş (return to Asia) ya da Asya-Pasifik’e ye-

niden denge (rebalance to Asia-Pacific) politikası 

yerineTrump Hükümeti “Indo-Pacific” politikasını 

uygulamaya koymuştu. Bu politika ABD’nin bir st-

ratejik planı olarak bölgede etkisi büyümekte olan 

Çin’e karşı olduğu anlaşılmaktadır. ABD’nin Asya 

Pasifik’teki müttefikleri de Indo-Pacific stratejisine 

destek vererek Çin’in Yeni İpek Yolu projesini den-

gelemek için anlaşmışlardır.

ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinin önceliği 

ve hedefi de değişmiştir. Trump Yönetiminin ilk 

Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Çin ve 

Rusya’yı revizyonist güçler ve ABD’nin rakipleri ola-

rak tanımlamıştır. Çin ve Rusya, ABD’nin küresel 

etkisine, değerlerine ve çıkarlarına meydan oku-

duğunu ileri sürmektedir. Trump Hükümeti’nin ya-

yımladığı Ulusal Savunma Stratejisi belgesinde, 

ABD’nin ulusal güvenliğin önceliği terörizmin 

değil, devletlerarası stratejik rekabet olduğunu be-

lirtmektedir. Anlaşıldığı gibi ABD daha çok Çin ve 

Rusya ile mücadele edecektir, diğer terörizm dâhil 

bölgesel sorunları ABD’nin ulusal güvenlik ve sa-

vunma önceliği değildir. Çin’i hedefe alan ABD’nin 

stratejisi doğal olarak Yeni İpek Yolu projesinin 

gerçekleşmesini engeller. Ancak ABD’nin Avrupa 

ülkelerle siyasî ve ekonomik üzerindeki ihtilaflar 

AB’yi Çin’e yakınlaştırmasına sebep olmaktadır. 

Çin de hem Yeni İpek Yolu Projesi hedefi gerçek-

leşmesi hem de Trump Yönetimin Çin’e açtığı tica-

ret savaşına karşı Avrupa ülkelerle farklı düzeyde 

ve alanlarda daha yakın ilişkilerini oluşturmaya ça-

lışmaktadır.
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Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gö-

rüşmesi esnasında, “Çin’in İpek Yolu ekonomik 

koridoru oluşturulması önerisi ülkemizin Orta 

Asya üzerinden Çin’e bağlanmasını hedefleyen 

Orta Koridor Projesi’yle uyumludur şeklinde ko-
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BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyelerinden bir 

olan Çin’in söz konusu proje ile birlikte geleceğe 

yönelik mevcut uluslararası ekonomik ve siyasal 

düzeni değiştirebilme kapasitesine sahiptir. Söz 

konusu düzenin değişmesi, yeni bir düzenin yara-

tılacağı anlamına gelmektedir. Bu değişim süre-

cinde bütün güçler kendi çıkarları doğrultusunda 

yeni düzen oluşturmanın her aşamasına müdaha-

le yapmakla menfaatleri maksimize haline getir-

mek için çabalayacaklardır. Yükselen Çin bu deği-

şimin en önemli aktöründen biri olabilir. Çin’in 

Yeni İpek Yolu Projesi ile birlikte nasıl bir iç ve dış 

politika izlemesinin, Çin’in mevcut hegemonya 

gücü olan ABD ile nasıl bir ilişki kurması ve müca-

delesinin, Çin’in komşu ve bölgesel güçlerle nasıl 

bir ittifak ya da rakip ilişkilerini tesis etmesinin böl-

gesel ve küresel dengeler, düzenler ve sorunları et-

kileyebilecek durumdadır.

ABD’nin küresel hegemonyasının nispeten 

zayıf düşmesi ve yeni yükselen Çin’in mevcut 

uluslararası siyasal ve ekonomik sisteme kendi çı-

karları doğrultusunda revize etmeleri, ABD’nin ulu-

sal stratejisini Asya Pasifik’e yönlendirmesine ve 

Çin’i stratejik hedefe almasına neden olmaktadır. 

ABD’nin Çin ile yaptığı mücadelesi ile birlikte dün-

yanın önde gelen devletlerinin de mevcut ulusla-

rarası sisteme memnuniyetsizlikten dolayı yeni bir 

uluslararası sistemin oluşmasına yol açabilir. Bu 

bağlamda yeniden oluşacak uluslararası sistemin 

önemli bir oyun kurucusu Çin olacağı muhtemel-

dir. Çin’in İpek Yolu Projesi’nin böyle bir zamanda 

ortaya koyması manidardır. ABD Devlet Başkanı 

Obama döneminde Çin’in bu projeye ile küresel 

ekonomik ve ticari alanında güç kazanmasına 

karşı TPP (Trans Pacific Partnership) ve TIPP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership) 

gibi iki projeyi üretmiş, ancak uygulayamamış ve 

Başkan Trump döneminde iptal edilmiştir. Çin ise 

Asya Pasifik bölgesinde kendinin oluşturduğu 

Boao Forumu ile birlikte TPP yerine RCEP (Regi-

onal Comprehensive Economic Partnership) pro-

jesini koymaya çalışmaktadır. Yeni İpek Yolu’nun 

deniz kolu olan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu Projesi 

de Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik-ticaret et-

kisini sağlamaktadır. Yani Yeni İpek Yolu projesi-

nin ayakları BRICS, ŞİÖ, BOAO ve RCEP gibi Çin’in 

etkisinde olan kuruluşlar tarafından oluşacaktır. Fi-

nansman olanakları ise Çin’in önemli bankaları dı-

şında AIIB, BRICS Kalkınma Bankası ve kurmaya 

çalışılan ŞİÖ Kalkınma Bankası tarafından sağla-

nacaktır. Bu gelişme Çin’in İpek Yolu Projesi’nin uy-

gulanabilirliğine imkân yaratmıştır. Obama Hükü-

meti ile farklı olarak Başkan Trump’ın yöntemi ise 

Çin’in teknolojik kapasitesini düşüren girişimi 

(Made in China 2025 projesi) engellemesidir, 

bunu ise ticaret savaşını başlatarak amacına ulaş-

maya çalışmaktadır. Obama Hükümeti Çin’in stra-

tejik kuşatılması için uygulamaya çalıştığı Asya’ya 

geri dönüş (return to Asia) ya da Asya-Pasifik’e ye-

niden denge (rebalance to Asia-Pacific) politikası 

yerineTrump Hükümeti “Indo-Pacific” politikasını 

uygulamaya koymuştu. Bu politika ABD’nin bir st-

ratejik planı olarak bölgede etkisi büyümekte olan 

Çin’e karşı olduğu anlaşılmaktadır. ABD’nin Asya 

Pasifik’teki müttefikleri de Indo-Pacific stratejisine 

destek vererek Çin’in Yeni İpek Yolu projesini den-

gelemek için anlaşmışlardır.

ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinin önceliği 

ve hedefi de değişmiştir. Trump Yönetiminin ilk 

Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, Çin ve 

Rusya’yı revizyonist güçler ve ABD’nin rakipleri ola-

rak tanımlamıştır. Çin ve Rusya, ABD’nin küresel 

etkisine, değerlerine ve çıkarlarına meydan oku-

duğunu ileri sürmektedir. Trump Hükümeti’nin ya-

yımladığı Ulusal Savunma Stratejisi belgesinde, 

ABD’nin ulusal güvenliğin önceliği terörizmin 

değil, devletlerarası stratejik rekabet olduğunu be-

lirtmektedir. Anlaşıldığı gibi ABD daha çok Çin ve 

Rusya ile mücadele edecektir, diğer terörizm dâhil 

bölgesel sorunları ABD’nin ulusal güvenlik ve sa-

vunma önceliği değildir. Çin’i hedefe alan ABD’nin 

stratejisi doğal olarak Yeni İpek Yolu projesinin 

gerçekleşmesini engeller. Ancak ABD’nin Avrupa 

ülkelerle siyasî ve ekonomik üzerindeki ihtilaflar 

AB’yi Çin’e yakınlaştırmasına sebep olmaktadır. 

Çin de hem Yeni İpek Yolu Projesi hedefi gerçek-

leşmesi hem de Trump Yönetimin Çin’e açtığı tica-

ret savaşına karşı Avrupa ülkelerle farklı düzeyde 

ve alanlarda daha yakın ilişkilerini oluşturmaya ça-

lışmaktadır.



Ancak bazı sorun ve endişeleri de vardır. Türk 

tarihinde meydana gelen Türkçülük, İslamcılık ve 

modernlik düşüncelerin Çin ile Türkiye arasındaki 

karşılıklı bir birini tanımasını etkilemiştir ve ikili 

ilişkileri hassas konuma sokmuştur. Tarihsel ola-

rak her iki ülke de benmerkezcilik (egosantrizm) 

düşünceye sahip ve bu sorunlara çözüm getire-

mediği halde Yeni İpek Yolu Projesi’ne de zarar 

verebilir.

Çin uzmanlarına göre, geleceğe yönelik ikili 

ilişkilerinde risk ve zorluklar bulunmaktadır. 1. Si-

yasî açından iki taraf arasındaki stratejik karşılıklı 

güvenin arttırılması. 2. Jeopolitik risk de söz ko-

nusu, Türkiye’nin Ortadoğu istikrarsız fay hattın-

da bulunması ve büyük ülkelerin jeostratejik re-

kabet baskısı altında olması. 3. Doğu Türkistan 

(Uygur) sorunu. 4. Geleceğe yönelik Türkiye’nin 

siyasî, ekonomik ve toplumsal gelişmede göster-

diği belirsizliği. 5. Türkiye’nin aleyhine gelişen ikili 

ticaret ilişkileri ve tamamlayıcı ekonomik yapısı ol-

masına rağmen ürünlerde ciddi rekabet sorunla-

rın olması. Çin uzmanlara göre, Yeni İpek Yolu 

Projesi’nin Türkiye’nin çıkarları ile bağlanması ko-

nusunda bazı riskler vardır, Türkiye’nin özel tarih-

sel süreci, kültürel çevre ve jeopolitik konumu, 

hatta “dinî sızmalar”, ordu ile siyaset ilişkileri ve 

altyapı eksikliği de düşünülmelidir. Türkiye Batı ile 

olan olumsuz ilişkilerden dolayı Doğuya Yönlen-

me politikayı izlemektedir, bu dönüşün sürecinde 

Ortadoğu bölgesinde birçok belirsizliği yaratmak-

tadır. Bu sorunlar çözüldüğü halde iki ülke birlikte 

refaha kavuşabilir.

Bu sorunların çözülmesi için iki ülke arasında 

yeni tipteki ortaklık ilişkileri geliştirilmesi gerektiği 

dile getirilmektedir. Çin uzmanlara göre iki ülke 

arasında çıkar çatışması yoktur ve siyasî ile kültü-

rel ilişkileri geliştirmekle çözülebilir. Bazıları Türki-

ye tarafı ikili işbirliği ilişkiler için ideal çevre ve im-

kânları yaratması gerektiğini ileri sürmektedir. Ba-

zıları ise Türkiye’nin dış ve iç faktörlerden dolayı 

ikili ilişkileri değişiklikler yaşanabilir, Çin’in bu yön-

den dikkat etmesi gerekir ve Çin tarafı da Türki-

ye’nin stratejik güvensizliği (strategic distrust) gi-

dermeye çalışması gerekmektedir.

Türk basınında karşılıklı imaj sorunu ve Yeni 

İpek Yolu Projesi hakkında olumsuz yorumların 

da bulunduğunu belirten Çin uzmanları medya, 

hükümetler arası ve STK’larla iletişim ve bağlantı-

larını güçlendirmesini önermektedir. Bazı Çin uz-

manları: Türkiye’nin, 2023 Cumhuriyetin 

100’üncü yıldönümü; 2053 İstanbul’un Fethinin 

600’üncü yıldönümü ve 2071 Malazgirt Zaferinin 

1000’inci yıldönümünü Türkiye Rüyası olarak ta-

nımlamaktadır ve Türkiye’nin bu hedefe ulaşmak 

için geliştirdiği kalkınma stratejisini dikkate alarak 

Yeni İpek Yolu Projesi ile nasıl kenetlemesi konu-

sunda kafa yorulması gerektiğini belirtmektedir.

Diğer yandan, Yeni İpek Yolu güzergâhi üze-

rindeki bazı ülkelerin kaygılarından dolayı Çin’in 

bu projesine olumsuz bakılmaktadır. Ülkelerin 

büyük bir kısmı projeyi Çin’in genişleme (yayıl-

macı) politikasının bir parçası olarak algılamakta-

dır. Bir kısmı da projenin kendi içişlerine müdaha-

le etmenin aracı olacağı kanaatindedir. Çin uz-

manları Türkiye’nin de bu ülkelerin arasında yer 

almasından endişe duymaktadır.

Doğu Türkistan’ın 

Yeni İpek Yolu Projesindeki Yeri

Doğu Türkistan bölgesi, üç tarafı dağlarla 

(Altay, Tanrı ve Kunlun) kuşatılmış ve birçok ge-

çitlerle Orta Asya ile bağlanmaktadır. Bu jeostra-

tejik konumu Çin’in güvenliğin tehdit edilmesine 

karşı doğal koruma rolünü icra etmektedir. Doğu 

Türkistan Çin’i Orta Asya ve daha ötesi olan Av-

rasya’yı bağlayan bir bölgedir. Çin’in kuzeybatı 

bölgesinin güvenliği için vazgeçilmez bir konum-

dadır. Doğu Türkistan’ı işgal eden Mançu İmpara-

torluğu komutanı Zuo Zongtang (1812-1885) bu 

konumu kastederek: Doğu Türkistan’a önem ve-

rilmesi Moğolistan’ın korunmasıdır, Moğolistan’a 

önem verilmesi Pekin’in korunmasıdır diye işgal 

gerekçisini açıklamıştı. Doğu Türkistan’ın kaybe-

dilmesi kuzeybatı Çin’in kaybetmesi ve Çin’in gü-

venliği de sarsılacak anlamına gelmektedir. Doğu 

Türkistan’a sahip olmasının düşmanın Çin’e saldı-

rısını engellenmiş olacak, aksi halde düşmanın 

Çin’e girmesini kolaylaştıracaktır. Doğu Türkistan, 

Moğolistan ve Manchuriya’nin her hangi birisini 

kaybetmesi Çin’in korunmasız kalması anlamına 

gelmektedir. Yani Doğu Türkistan, Çin’in güvenli-

ği için vazgeçilmez bir konumdadır.
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nuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama-

sında: “Asya ve Avrupa kıtalarını su altından tüp 

geçit ile bağlayan Marmaray faaliyete geçti. Bakü-

Tiflis-Kars demiryolunun test seferlerine başlandı. 

Edirne-Kars demiryolu projelerinde önemli mesa-

fe kaydedildi. Bu çalışmalar nihayete erdiğinde Do-

ğu-Batı güzergâhında Hazar Denizi yoluyla 

Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir demiryolu 

bağlantısı ortaya çıkacaktır. Çin ile bu alanda da 

uzun soluklu ve her iki tarafın da kazanacağı 

güçlü ilişkiler kurabileceğimize inanıyorum” diye 

konuştu. 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da dü-

zenlenen G20 toplantısında Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ile Çin Kal-

kınma ve Reform Komisyonu Başkanı Xu Shaoshi, 

iki ülke arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor girişimi-

nin uyumlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptını 

imzalamıştı. Söz konusu “İpek Yolu Ekonomik Ku-

şağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolu’nun ve 

Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin 

Mutabakat Zaptı”, 15 Şubat 2017 tarihinde kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir. Çin’in de Çin-Orta As-

ya-Batı Asya Koridoru projesi var ve Türkiye’nin 

Orta Koridoru Projesi’ne benzemektedir. Bu ben-

zerlikler iki ülke karşılıklı birbirini anlama konu-

sunda kolaylık sağlamıştır.

Aslında, Türkiye-Çin arasındaki İpek Yolu işbir-

liği düşüncesi 2000 yılından beri mevcut idi. 2008 

yılında Türkiye’nin “İpek Yolu Girişimi ve Kervan-

saray Projesi’nin Çin’in 2013 yılında Ortaya koy-

duğu Yeni İpek Yolu Projesi ile çıkarlar (ekonomi, 

ticaret ve jeopolitik) uyumu olması nedeniyle An-

kara bu projeye olumlu bakmaktadır. Çin tarafı da 

Türkiye’nin Orta Koridor Projesi’nin Yeni İpek Yolu 

Projesi ile uyum sağlamakla katkılarda bulunacağı 

kanaatindedir.

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin kapsadığı Av-

rasya bölgesi Türk toplulukların yoğun yaşadığı 

bir alandır. Çin Avrupa’ya ulaşabilmek için Türki-

ye’ye doğru gelirken, Türkiye’nin Orta Asya Türk-

lerine gelmesini istememektedir. 2003 yılından iti-

baren Ankara’nın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye 

olma çabaları vardır, ancak bu tarihten sonra Pa-

kistan ve Hindistan bu örgüte üyeliği gerçekleşti 

ve İran da bir sonraki adayıdır. Türkiye henüz bir 

diyalog ülkesi statüsündedir. Türk-Çin ilişkileri ba-

kımından bazı psikolojik ve reel sorunlardan (den-

gesiz ticaret ilişkisi, finansman, endüstriyel kapa-

site işbirliği ) dolayı Türkiye beklendiği bir düzeye 

gelememiştir. Çin açısından ikili ilişkilerinde önce-

lik bir sorun ise Uygur meselesidir. Türkiye toplu-

mun bir kısmında ve kısmen Müslüman dünyasın-

da karşılığı olan Uygur meselesi, Türkiye kaynaklı 

olmayan ve Çin’i ilgilendiren bir mesele olmasına 

rağmen, çözümü Türkiye’den beklemektedir. İkili 

ilişkileri etkileyen bölgesel sorunlarda da ortak 

çıkar içinde olmadığı için iki ülkenin Orta Asya, Or-

tadoğu, Balkanlar bölgesi politikaları da uyumlu 

değildir. Küresel açıdan, Türkiye’nin ABD ve kıs-

men Avrupa ülkeleri arasında ikili ve bölgesel çı-

karlar çatışması yaşandığı için Türk-Çin ilişkileri de 

konjonktürel bir yakınlaşma söz konusudur. Türki-

ye, küresel ortamda Çin ile daha reel ve derin iliş-

kileri tesis etmesine karşı, Yeni İpek Yolu Proje-

si’ni destelemeyen ABD, Japonya ve Hindistan 

gibi güçlerin olumsuz yaklaşımı ile karşılanabilir.

Çin’in Türkiye Bakışı

Çin tarafı Türkiye’nin Yeni İpek Yolu Projesi 

için stratejik ehemmiyeti olduğu bilincindedir. Tür-

kiye-Çin iki ülke arasında siyasî, askerî, güvenlik, 

ticaret, yatırım, finans, enerji, ulaşım, haberleş-

me, madencilik, mühendislik, turizm, kültür, bilim 

ve teknoloji gibi birçok alanlarda işbirliği yapılabi-

lir. Çin tarafı da öncelikle altyapı inşaatı ve enerji 

alanında işbirliğini derinleştirmesini istemektedir, 

Türkiye’de serbest ticaret bölgeleri ve sanayi böl-

geleri oluşturma niyetindedir. Bu bağlamda Yeni 

İpek Yolu Projesi ile birlikte Türk-Çin işbirliği ilişki-

leri ekonomik düzeyden siyasî ve güvenlik düzeyi-

ne doğru gelişecektir.



Ancak bazı sorun ve endişeleri de vardır. Türk 

tarihinde meydana gelen Türkçülük, İslamcılık ve 

modernlik düşüncelerin Çin ile Türkiye arasındaki 

karşılıklı bir birini tanımasını etkilemiştir ve ikili 

ilişkileri hassas konuma sokmuştur. Tarihsel ola-

rak her iki ülke de benmerkezcilik (egosantrizm) 

düşünceye sahip ve bu sorunlara çözüm getire-

mediği halde Yeni İpek Yolu Projesi’ne de zarar 

verebilir.

Çin uzmanlarına göre, geleceğe yönelik ikili 

ilişkilerinde risk ve zorluklar bulunmaktadır. 1. Si-

yasî açından iki taraf arasındaki stratejik karşılıklı 

güvenin arttırılması. 2. Jeopolitik risk de söz ko-

nusu, Türkiye’nin Ortadoğu istikrarsız fay hattın-

da bulunması ve büyük ülkelerin jeostratejik re-

kabet baskısı altında olması. 3. Doğu Türkistan 

(Uygur) sorunu. 4. Geleceğe yönelik Türkiye’nin 

siyasî, ekonomik ve toplumsal gelişmede göster-

diği belirsizliği. 5. Türkiye’nin aleyhine gelişen ikili 

ticaret ilişkileri ve tamamlayıcı ekonomik yapısı ol-

masına rağmen ürünlerde ciddi rekabet sorunla-

rın olması. Çin uzmanlara göre, Yeni İpek Yolu 

Projesi’nin Türkiye’nin çıkarları ile bağlanması ko-

nusunda bazı riskler vardır, Türkiye’nin özel tarih-

sel süreci, kültürel çevre ve jeopolitik konumu, 

hatta “dinî sızmalar”, ordu ile siyaset ilişkileri ve 

altyapı eksikliği de düşünülmelidir. Türkiye Batı ile 

olan olumsuz ilişkilerden dolayı Doğuya Yönlen-

me politikayı izlemektedir, bu dönüşün sürecinde 

Ortadoğu bölgesinde birçok belirsizliği yaratmak-

tadır. Bu sorunlar çözüldüğü halde iki ülke birlikte 

refaha kavuşabilir.

Bu sorunların çözülmesi için iki ülke arasında 

yeni tipteki ortaklık ilişkileri geliştirilmesi gerektiği 

dile getirilmektedir. Çin uzmanlara göre iki ülke 

arasında çıkar çatışması yoktur ve siyasî ile kültü-

rel ilişkileri geliştirmekle çözülebilir. Bazıları Türki-

ye tarafı ikili işbirliği ilişkiler için ideal çevre ve im-

kânları yaratması gerektiğini ileri sürmektedir. Ba-

zıları ise Türkiye’nin dış ve iç faktörlerden dolayı 

ikili ilişkileri değişiklikler yaşanabilir, Çin’in bu yön-

den dikkat etmesi gerekir ve Çin tarafı da Türki-

ye’nin stratejik güvensizliği (strategic distrust) gi-

dermeye çalışması gerekmektedir.

Türk basınında karşılıklı imaj sorunu ve Yeni 

İpek Yolu Projesi hakkında olumsuz yorumların 

da bulunduğunu belirten Çin uzmanları medya, 

hükümetler arası ve STK’larla iletişim ve bağlantı-

larını güçlendirmesini önermektedir. Bazı Çin uz-

manları: Türkiye’nin, 2023 Cumhuriyetin 

100’üncü yıldönümü; 2053 İstanbul’un Fethinin 

600’üncü yıldönümü ve 2071 Malazgirt Zaferinin 

1000’inci yıldönümünü Türkiye Rüyası olarak ta-

nımlamaktadır ve Türkiye’nin bu hedefe ulaşmak 

için geliştirdiği kalkınma stratejisini dikkate alarak 

Yeni İpek Yolu Projesi ile nasıl kenetlemesi konu-

sunda kafa yorulması gerektiğini belirtmektedir.

Diğer yandan, Yeni İpek Yolu güzergâhi üze-

rindeki bazı ülkelerin kaygılarından dolayı Çin’in 

bu projesine olumsuz bakılmaktadır. Ülkelerin 

büyük bir kısmı projeyi Çin’in genişleme (yayıl-

macı) politikasının bir parçası olarak algılamakta-

dır. Bir kısmı da projenin kendi içişlerine müdaha-

le etmenin aracı olacağı kanaatindedir. Çin uz-

manları Türkiye’nin de bu ülkelerin arasında yer 

almasından endişe duymaktadır.

Doğu Türkistan’ın 

Yeni İpek Yolu Projesindeki Yeri

Doğu Türkistan bölgesi, üç tarafı dağlarla 

(Altay, Tanrı ve Kunlun) kuşatılmış ve birçok ge-

çitlerle Orta Asya ile bağlanmaktadır. Bu jeostra-

tejik konumu Çin’in güvenliğin tehdit edilmesine 

karşı doğal koruma rolünü icra etmektedir. Doğu 

Türkistan Çin’i Orta Asya ve daha ötesi olan Av-

rasya’yı bağlayan bir bölgedir. Çin’in kuzeybatı 

bölgesinin güvenliği için vazgeçilmez bir konum-

dadır. Doğu Türkistan’ı işgal eden Mançu İmpara-

torluğu komutanı Zuo Zongtang (1812-1885) bu 

konumu kastederek: Doğu Türkistan’a önem ve-

rilmesi Moğolistan’ın korunmasıdır, Moğolistan’a 

önem verilmesi Pekin’in korunmasıdır diye işgal 

gerekçisini açıklamıştı. Doğu Türkistan’ın kaybe-

dilmesi kuzeybatı Çin’in kaybetmesi ve Çin’in gü-

venliği de sarsılacak anlamına gelmektedir. Doğu 

Türkistan’a sahip olmasının düşmanın Çin’e saldı-

rısını engellenmiş olacak, aksi halde düşmanın 

Çin’e girmesini kolaylaştıracaktır. Doğu Türkistan, 

Moğolistan ve Manchuriya’nin her hangi birisini 

kaybetmesi Çin’in korunmasız kalması anlamına 

gelmektedir. Yani Doğu Türkistan, Çin’in güvenli-

ği için vazgeçilmez bir konumdadır.
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nuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama-

sında: “Asya ve Avrupa kıtalarını su altından tüp 

geçit ile bağlayan Marmaray faaliyete geçti. Bakü-

Tiflis-Kars demiryolunun test seferlerine başlandı. 

Edirne-Kars demiryolu projelerinde önemli mesa-

fe kaydedildi. Bu çalışmalar nihayete erdiğinde Do-

ğu-Batı güzergâhında Hazar Denizi yoluyla 

Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir demiryolu 

bağlantısı ortaya çıkacaktır. Çin ile bu alanda da 

uzun soluklu ve her iki tarafın da kazanacağı 

güçlü ilişkiler kurabileceğimize inanıyorum” diye 

konuştu. 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da dü-

zenlenen G20 toplantısında Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin ile Çin Kal-

kınma ve Reform Komisyonu Başkanı Xu Shaoshi, 

iki ülke arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 

21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor girişimi-

nin uyumlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptını 

imzalamıştı. Söz konusu “İpek Yolu Ekonomik Ku-

şağının, 21. Yüzyıl Denizdeki İpek Yolu’nun ve 

Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin 

Mutabakat Zaptı”, 15 Şubat 2017 tarihinde kabul 

edilerek yürürlüğe girmiştir. Çin’in de Çin-Orta As-

ya-Batı Asya Koridoru projesi var ve Türkiye’nin 

Orta Koridoru Projesi’ne benzemektedir. Bu ben-

zerlikler iki ülke karşılıklı birbirini anlama konu-

sunda kolaylık sağlamıştır.

Aslında, Türkiye-Çin arasındaki İpek Yolu işbir-

liği düşüncesi 2000 yılından beri mevcut idi. 2008 

yılında Türkiye’nin “İpek Yolu Girişimi ve Kervan-

saray Projesi’nin Çin’in 2013 yılında Ortaya koy-

duğu Yeni İpek Yolu Projesi ile çıkarlar (ekonomi, 

ticaret ve jeopolitik) uyumu olması nedeniyle An-

kara bu projeye olumlu bakmaktadır. Çin tarafı da 

Türkiye’nin Orta Koridor Projesi’nin Yeni İpek Yolu 

Projesi ile uyum sağlamakla katkılarda bulunacağı 

kanaatindedir.

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin kapsadığı Av-

rasya bölgesi Türk toplulukların yoğun yaşadığı 

bir alandır. Çin Avrupa’ya ulaşabilmek için Türki-

ye’ye doğru gelirken, Türkiye’nin Orta Asya Türk-

lerine gelmesini istememektedir. 2003 yılından iti-

baren Ankara’nın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye 

olma çabaları vardır, ancak bu tarihten sonra Pa-

kistan ve Hindistan bu örgüte üyeliği gerçekleşti 

ve İran da bir sonraki adayıdır. Türkiye henüz bir 

diyalog ülkesi statüsündedir. Türk-Çin ilişkileri ba-

kımından bazı psikolojik ve reel sorunlardan (den-

gesiz ticaret ilişkisi, finansman, endüstriyel kapa-

site işbirliği ) dolayı Türkiye beklendiği bir düzeye 

gelememiştir. Çin açısından ikili ilişkilerinde önce-

lik bir sorun ise Uygur meselesidir. Türkiye toplu-

mun bir kısmında ve kısmen Müslüman dünyasın-

da karşılığı olan Uygur meselesi, Türkiye kaynaklı 

olmayan ve Çin’i ilgilendiren bir mesele olmasına 

rağmen, çözümü Türkiye’den beklemektedir. İkili 

ilişkileri etkileyen bölgesel sorunlarda da ortak 

çıkar içinde olmadığı için iki ülkenin Orta Asya, Or-

tadoğu, Balkanlar bölgesi politikaları da uyumlu 

değildir. Küresel açıdan, Türkiye’nin ABD ve kıs-

men Avrupa ülkeleri arasında ikili ve bölgesel çı-

karlar çatışması yaşandığı için Türk-Çin ilişkileri de 

konjonktürel bir yakınlaşma söz konusudur. Türki-

ye, küresel ortamda Çin ile daha reel ve derin iliş-

kileri tesis etmesine karşı, Yeni İpek Yolu Proje-

si’ni destelemeyen ABD, Japonya ve Hindistan 

gibi güçlerin olumsuz yaklaşımı ile karşılanabilir.

Çin’in Türkiye Bakışı

Çin tarafı Türkiye’nin Yeni İpek Yolu Projesi 

için stratejik ehemmiyeti olduğu bilincindedir. Tür-

kiye-Çin iki ülke arasında siyasî, askerî, güvenlik, 

ticaret, yatırım, finans, enerji, ulaşım, haberleş-

me, madencilik, mühendislik, turizm, kültür, bilim 

ve teknoloji gibi birçok alanlarda işbirliği yapılabi-

lir. Çin tarafı da öncelikle altyapı inşaatı ve enerji 

alanında işbirliğini derinleştirmesini istemektedir, 

Türkiye’de serbest ticaret bölgeleri ve sanayi böl-

geleri oluşturma niyetindedir. Bu bağlamda Yeni 

İpek Yolu Projesi ile birlikte Türk-Çin işbirliği ilişki-

leri ekonomik düzeyden siyasî ve güvenlik düzeyi-

ne doğru gelişecektir.



âdetleri açısından Doğu Türkistan halkı Orta Asya 

halklarıyla bir bütündür. Bu nedenle Pekin hükü-

meti, Orta Asya Türk devletlerinin Doğu Türkis-

tan ve Uygur sorunundan uzak kalması ve des-

teklememesini istemektedir. Terörizm ile müca-

deleyi araç olarak kullanmakta ve bölge ülkelerle 

işbirliği zemini oluşturmaktadır. Doğu Türkistan 

ve Uygur meselesinden dolayı Çin daha çok Orta 

Asya ülkelere muhtaç duymaktadır, söz konusu 

mesele de Orta Asya ülkeleri Çin’e karşı bir ko-

runma duvarı rolünü oynamaktadır.

Doğu Türkistan, Türklerin anayurdudur, İsla-

miyet öncesi ve İslam’a girme sürecine kadar 

Türk medeniyeti bu topraklardan yayılmıştır. Çin li-

teratüründe “Türkler” kavramı olmadığı için Uy-

gurları, hatta Doğu Türkistan’da yaşamakta olan 

Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Tatarları Türkler 

kategorisine sokmamaktadır. Türkoloji kelimesi 

hassas bir sözcüğe dönüşmüştür.

Doğu Türkistan aynı zamanda Türk halkının 

kitlesel İslam’ı kabul eden Karahanlıların toprağı-

dır, İslam dünyasının en doğudaki toprağıdır. Çin 

tarafı Uygur ayrılıkçı hareketinin ideolojik kayna-

ğını Pan İslamizm ve Pan Türkizm olarak tanımla-

maktadır. Bu nedenle Doğu Türkistan’da bu iki fi-

kirden arındırmak için baskıcı tedbir almaktadır. 

İslam’ı Çinlileştirme, İslam medeniyeti ve kültü-

rünü Araplıktan arındırma politikasını uygula-

makta ve Uygur Müslümanları İslam’dan uzaklaş-

tırmak için her türlü tedbir ve uygulamaları yasal-

laştırmaktadır. Söz konusu yasalarda Doğu Tür-

kistanlıların dinî ve insan hakları ile ilgili maddele-

ri olmasına rağmen uygulamada çok farklı yürü-

tülmektedir.

Doğu Türkistan bölgesi, Çin’in Yeni İpek Yolu 

projesinin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı kolu için ba-

tıya doğru açılan kapı veya köprü rolünü üstlen-

mektedir. Bölgenin zenginlikleri ve jeostratejik ko-

numu, Yeni İpek Yolu Projesi’nin ilk çıkış kapısını 

oluşturduğu gibi projenin hayata geçirebilmesi 

için ilk adımı teşkil etmektedir. Çin Devlet Başkanı 

Xi Jinping Yeni İpek Yolu Projesi’ni ilan etikten 

sonra, Mart 2015’te Çin Ulusal Kalkınma ve Re-

form Komisyonu, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ti-

caret Bakanlığı birlikte Yeni İpek Yolu Vizyonu ve 

Eylemi Belgesi’ni yayınlamıştı. Bu belgeye göre, 

“Xinjiang’ın (Doğu Türkistan) özel bölgesel avan-

tajdan ve batıya doğru açılmasının önemli pence-

re rolünden yararlanmalı; Orta Asya, Güney Asya 

ve Batı Asya gibi ülkelerle iletişim ve işbirliğini de-

rinleştirmeli; İpek Yolu ekonomik kuşağında 

önemli bir ulaşım merkezi, ticaret ve lojistik, kül-

tür, bilimi ve eğitim merkezi oluşturmalı, böylece 

Xinjiang’ı (Doğu Türkistan) İpek Yolu Ekonomik 

Kuşağı’nın temel merkezi konumunu yaratmalı-

dır”. Bu siyaset çerçevesinde Urumçi Hükümeti 

Doğu Türkistan’ı üç bağlantı merkezine dönüş-

türme planını ortaya koymuştur. Bu plana göre 

Orta Asya, Güney Asya, Batı Asya ve Rusya bölge 

ve devletleri bağlayan kuzey, orta ve güney üç 

yolu inşa etme söz konusudur. Urumçi Hükümeti 

ayrıca “Beş Merkez” rolünü de üstlenmiş olacak-

tır: 1. Ulaştırma hubın merkezi; 2. Ticaret ve lojis-

tik merkezi. 3. Kültür ve bilimler merkezi. 4. Tıbbi 

hizmetler merkezi. 5. Bölgesel finans merkezi. 

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin İpek Yolu Ekono-

mik Kuşağı koluna verdiği önemi anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda Çin, Doğu Türkistan bölgesinin 

güvenliği ve toplumda istikrarın sağlanması zo-

runlu olmaktadır. Bölgedeki zenginlikleri istifade 

etmek ve ayrılıkçı hareketlerine karşı çıkmak için 

Çin Hükümeti baskıcı ve asimile siyaseti tercih et-

miştir. Bu siyaset İpek Yolu Projesi’nin gerçekleş-

mesini daha da zorlaştırabilmektedir. Çin Hükü-

metinin Doğu Türkistan’daki uygulamalar bölge 

halkının dinî ve milli düşmanlığını arttırmaktadır. 

Uygurlar üzerinde yapılmış uygulamaları Kazak-

lar, Kırgızlar ve Moğollar gibi etnik gruplara da 

yapmasıyla Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan 

arasında diplomasi sorunları yaratmaktadır. Çin’in 

bölgedeki uygulamalar uluslararasında da karşılı-

ğını bulmuştur, insan hakları kuruluşlar yakından 

takip ederek bölgedeki durumları yansıtmakta-

dır; BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar da duru-

mu incelemek için oturumları düzenlemektedir. 

ABD ve bazı AB siyasetçiler Çin’in Doğu Türkis-

tanlılar üzerindeki uygulamaları eleştirmektedir. 

Yükselen Çin’in uluslararasındaki imajı da zede-

lenmiştir. Bundan dolayı Çin’in yürütmekte olan 

Yeni İpek Yolu projesi de benlenmediği bir zorluk-

larla karşı karşıya kalabilir.
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Asya’nın tam ortasında yer alan ve 1,68 mil-

yon kare büyüklüğüyle bütün Çin toprağının 

1/6’sını oluşturan Doğu Türkistan bölgesi, Gan-su 

ve Qing-hai eyaleti, Moğolistan, Rusya, Kazakis-

tan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, 

Hindistan ve Tibet gibi topluluk ve ülkelerle ortak 

sınırı paylaşmaktadır. Doğu Türkistan’ın yabancı 

ülkelerle olan sınırın uzunluğu Çin sınırının topla-

mının 1/4’ini teşkil etmekte ve Doğu Türkistan, 

Çin’in 14 sınır komşusunun 8 ile hemhuduttur.

Doğu Türkistan Jeoekonomi açısından da 

önemlidir. Bölgede petrol rezervi 30 milyar ton 

olup Çin’in toplam rezervinin %30’u oluşturmak-

tadır. Doğalgaz rezervi 10.3 trilyon metreküp olup 

Çin’in toplam rezervin %34’ü oluşturmaktadır. 

Kömür rezervi 2.19 trilyon ton olup Çin’in toplamı-

nın %40’ı oluşturmakta ve 1. sıradadır. Rüzgar 

enerjisi kaynak rezervi 890 milyon kw olup Çin’in 

toplam rüzgar enerjisinin %20.4’ü oluşturmakta-

dır. Fototermal kaynakları da zengindir, yıllık top-

lam güneşlenme süresi 2550-3500 saat olup 

bütün Çin’de 2. sıradadır.

Doğu Türkistan, Asya enerji üsleri ve boru hat-

ları ve tedarik ülkelerle tüketen ülkeleri bağlayan 

bir bölgedir Doğu Türkistan, Orta Asya ile Rusya 

enerjilerinin Çin’e ulaştırma için inşa ettiği enerji 

boru hatlarını geçiş noktasıdır. Doğu Türkistan’da 

meydana gelebilecek herhangi istikrarsızlık bir 

durum, Çin’in bu boru hatların güvenliği tehdit al-

tına girebilir, enerji ihtiyacını sekteye uğratabilir.

Bölgede keşfedilen maden 138 çeşit olup 

bütün Çin’in (171 çeşit) bilinen madenlerinin 

%80.7’sini oluşturmakta ve Çin’in 2. sırada yer al-

maktadır. Altın (500 ton), yeşim taşı ve diğer de-

ğerli taşlar da zengindir. Bakır rezervi 9.07 milyon 

ton olup Çin’in toplam rezervinin %9.2’sini teşkil 

etmekte ve Çin’in 4. sıradadır. Uranyum rezervi 

Çin’in toplamının %30’zu oluşturmaktadır Kurşun 

ve çinko kaynakları Çin’in bütün rezervin 4. sıra-

dadır. Pamuk üretimi 4.082 milyon ton olup Çin’in 

bütün üretimin %74’ü oluşturmaktadır.

Doğu Türkistan, Çin’in orta ve uzun vadeli de-

miryolu planında Avrasya’ya açılan yolun boğazı 

konumundadır. Asya karayolu trafiğini bağlayan 

bir bölgedir. Çin’in batıya açılan havayollarında st-

ratejik konuma sahiptir.

Çin, Doğu Türkistan’ı Avrasya’nın insanların 

akışı, üretim malların dağıtımı ve lojistik merkezi 

yapma planı vardır. Pekin, Doğu Türkistan’ı Orta 

Asya ile Güney Asya’nın çekim merkezine dönüş-

türmeye çalışmaktadır

Doğu Türkistan Jeokültürel açıdan da önemli 

konuma sahiptir. Doğu Türkistan dâhil komşu ül-

kelerinin çoğu Müslüman ve Türk halkıdır. Bazıları 

ise ortak tarih ve kültürü paylaşan etnik gruplar-

dır. Bölge halkının bir kısmı sınır ötesinde yaşa-

maktadırlar, yani siyasî sınırın her iki tarafında 

aynı halklar bulunmaktadır. Doğu Türkistan’ın si-

yasî yönetimi Pekin’e bağlı olmasına rağmen, 

etnik menşei, tarih, kültür, dinî ve diğer örf-



âdetleri açısından Doğu Türkistan halkı Orta Asya 

halklarıyla bir bütündür. Bu nedenle Pekin hükü-

meti, Orta Asya Türk devletlerinin Doğu Türkis-

tan ve Uygur sorunundan uzak kalması ve des-

teklememesini istemektedir. Terörizm ile müca-

deleyi araç olarak kullanmakta ve bölge ülkelerle 

işbirliği zemini oluşturmaktadır. Doğu Türkistan 

ve Uygur meselesinden dolayı Çin daha çok Orta 

Asya ülkelere muhtaç duymaktadır, söz konusu 

mesele de Orta Asya ülkeleri Çin’e karşı bir ko-

runma duvarı rolünü oynamaktadır.

Doğu Türkistan, Türklerin anayurdudur, İsla-

miyet öncesi ve İslam’a girme sürecine kadar 

Türk medeniyeti bu topraklardan yayılmıştır. Çin li-

teratüründe “Türkler” kavramı olmadığı için Uy-

gurları, hatta Doğu Türkistan’da yaşamakta olan 

Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler ve Tatarları Türkler 

kategorisine sokmamaktadır. Türkoloji kelimesi 

hassas bir sözcüğe dönüşmüştür.

Doğu Türkistan aynı zamanda Türk halkının 

kitlesel İslam’ı kabul eden Karahanlıların toprağı-

dır, İslam dünyasının en doğudaki toprağıdır. Çin 

tarafı Uygur ayrılıkçı hareketinin ideolojik kayna-

ğını Pan İslamizm ve Pan Türkizm olarak tanımla-

maktadır. Bu nedenle Doğu Türkistan’da bu iki fi-

kirden arındırmak için baskıcı tedbir almaktadır. 

İslam’ı Çinlileştirme, İslam medeniyeti ve kültü-

rünü Araplıktan arındırma politikasını uygula-

makta ve Uygur Müslümanları İslam’dan uzaklaş-

tırmak için her türlü tedbir ve uygulamaları yasal-

laştırmaktadır. Söz konusu yasalarda Doğu Tür-

kistanlıların dinî ve insan hakları ile ilgili maddele-

ri olmasına rağmen uygulamada çok farklı yürü-

tülmektedir.

Doğu Türkistan bölgesi, Çin’in Yeni İpek Yolu 

projesinin İpek Yolu Ekonomik Kuşağı kolu için ba-

tıya doğru açılan kapı veya köprü rolünü üstlen-

mektedir. Bölgenin zenginlikleri ve jeostratejik ko-

numu, Yeni İpek Yolu Projesi’nin ilk çıkış kapısını 

oluşturduğu gibi projenin hayata geçirebilmesi 

için ilk adımı teşkil etmektedir. Çin Devlet Başkanı 

Xi Jinping Yeni İpek Yolu Projesi’ni ilan etikten 

sonra, Mart 2015’te Çin Ulusal Kalkınma ve Re-

form Komisyonu, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Ti-

caret Bakanlığı birlikte Yeni İpek Yolu Vizyonu ve 

Eylemi Belgesi’ni yayınlamıştı. Bu belgeye göre, 

“Xinjiang’ın (Doğu Türkistan) özel bölgesel avan-

tajdan ve batıya doğru açılmasının önemli pence-

re rolünden yararlanmalı; Orta Asya, Güney Asya 

ve Batı Asya gibi ülkelerle iletişim ve işbirliğini de-

rinleştirmeli; İpek Yolu ekonomik kuşağında 

önemli bir ulaşım merkezi, ticaret ve lojistik, kül-

tür, bilimi ve eğitim merkezi oluşturmalı, böylece 

Xinjiang’ı (Doğu Türkistan) İpek Yolu Ekonomik 

Kuşağı’nın temel merkezi konumunu yaratmalı-

dır”. Bu siyaset çerçevesinde Urumçi Hükümeti 

Doğu Türkistan’ı üç bağlantı merkezine dönüş-

türme planını ortaya koymuştur. Bu plana göre 

Orta Asya, Güney Asya, Batı Asya ve Rusya bölge 

ve devletleri bağlayan kuzey, orta ve güney üç 

yolu inşa etme söz konusudur. Urumçi Hükümeti 

ayrıca “Beş Merkez” rolünü de üstlenmiş olacak-

tır: 1. Ulaştırma hubın merkezi; 2. Ticaret ve lojis-

tik merkezi. 3. Kültür ve bilimler merkezi. 4. Tıbbi 

hizmetler merkezi. 5. Bölgesel finans merkezi. 

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi’nin İpek Yolu Ekono-

mik Kuşağı koluna verdiği önemi anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda Çin, Doğu Türkistan bölgesinin 

güvenliği ve toplumda istikrarın sağlanması zo-

runlu olmaktadır. Bölgedeki zenginlikleri istifade 

etmek ve ayrılıkçı hareketlerine karşı çıkmak için 

Çin Hükümeti baskıcı ve asimile siyaseti tercih et-

miştir. Bu siyaset İpek Yolu Projesi’nin gerçekleş-

mesini daha da zorlaştırabilmektedir. Çin Hükü-

metinin Doğu Türkistan’daki uygulamalar bölge 

halkının dinî ve milli düşmanlığını arttırmaktadır. 

Uygurlar üzerinde yapılmış uygulamaları Kazak-

lar, Kırgızlar ve Moğollar gibi etnik gruplara da 

yapmasıyla Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan 

arasında diplomasi sorunları yaratmaktadır. Çin’in 

bölgedeki uygulamalar uluslararasında da karşılı-

ğını bulmuştur, insan hakları kuruluşlar yakından 

takip ederek bölgedeki durumları yansıtmakta-

dır; BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlar da duru-

mu incelemek için oturumları düzenlemektedir. 

ABD ve bazı AB siyasetçiler Çin’in Doğu Türkis-

tanlılar üzerindeki uygulamaları eleştirmektedir. 

Yükselen Çin’in uluslararasındaki imajı da zede-

lenmiştir. Bundan dolayı Çin’in yürütmekte olan 

Yeni İpek Yolu projesi de benlenmediği bir zorluk-

larla karşı karşıya kalabilir.
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Asya’nın tam ortasında yer alan ve 1,68 mil-

yon kare büyüklüğüyle bütün Çin toprağının 

1/6’sını oluşturan Doğu Türkistan bölgesi, Gan-su 

ve Qing-hai eyaleti, Moğolistan, Rusya, Kazakis-

tan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, 

Hindistan ve Tibet gibi topluluk ve ülkelerle ortak 

sınırı paylaşmaktadır. Doğu Türkistan’ın yabancı 

ülkelerle olan sınırın uzunluğu Çin sınırının topla-

mının 1/4’ini teşkil etmekte ve Doğu Türkistan, 

Çin’in 14 sınır komşusunun 8 ile hemhuduttur.

Doğu Türkistan Jeoekonomi açısından da 

önemlidir. Bölgede petrol rezervi 30 milyar ton 

olup Çin’in toplam rezervinin %30’u oluşturmak-

tadır. Doğalgaz rezervi 10.3 trilyon metreküp olup 

Çin’in toplam rezervin %34’ü oluşturmaktadır. 

Kömür rezervi 2.19 trilyon ton olup Çin’in toplamı-

nın %40’ı oluşturmakta ve 1. sıradadır. Rüzgar 

enerjisi kaynak rezervi 890 milyon kw olup Çin’in 

toplam rüzgar enerjisinin %20.4’ü oluşturmakta-

dır. Fototermal kaynakları da zengindir, yıllık top-

lam güneşlenme süresi 2550-3500 saat olup 

bütün Çin’de 2. sıradadır.

Doğu Türkistan, Asya enerji üsleri ve boru hat-

ları ve tedarik ülkelerle tüketen ülkeleri bağlayan 

bir bölgedir Doğu Türkistan, Orta Asya ile Rusya 

enerjilerinin Çin’e ulaştırma için inşa ettiği enerji 

boru hatlarını geçiş noktasıdır. Doğu Türkistan’da 

meydana gelebilecek herhangi istikrarsızlık bir 

durum, Çin’in bu boru hatların güvenliği tehdit al-

tına girebilir, enerji ihtiyacını sekteye uğratabilir.

Bölgede keşfedilen maden 138 çeşit olup 

bütün Çin’in (171 çeşit) bilinen madenlerinin 

%80.7’sini oluşturmakta ve Çin’in 2. sırada yer al-

maktadır. Altın (500 ton), yeşim taşı ve diğer de-

ğerli taşlar da zengindir. Bakır rezervi 9.07 milyon 

ton olup Çin’in toplam rezervinin %9.2’sini teşkil 

etmekte ve Çin’in 4. sıradadır. Uranyum rezervi 

Çin’in toplamının %30’zu oluşturmaktadır Kurşun 

ve çinko kaynakları Çin’in bütün rezervin 4. sıra-

dadır. Pamuk üretimi 4.082 milyon ton olup Çin’in 

bütün üretimin %74’ü oluşturmaktadır.

Doğu Türkistan, Çin’in orta ve uzun vadeli de-

miryolu planında Avrasya’ya açılan yolun boğazı 

konumundadır. Asya karayolu trafiğini bağlayan 

bir bölgedir. Çin’in batıya açılan havayollarında st-

ratejik konuma sahiptir.

Çin, Doğu Türkistan’ı Avrasya’nın insanların 

akışı, üretim malların dağıtımı ve lojistik merkezi 

yapma planı vardır. Pekin, Doğu Türkistan’ı Orta 

Asya ile Güney Asya’nın çekim merkezine dönüş-

türmeye çalışmaktadır

Doğu Türkistan Jeokültürel açıdan da önemli 

konuma sahiptir. Doğu Türkistan dâhil komşu ül-

kelerinin çoğu Müslüman ve Türk halkıdır. Bazıları 

ise ortak tarih ve kültürü paylaşan etnik gruplar-

dır. Bölge halkının bir kısmı sınır ötesinde yaşa-

maktadırlar, yani siyasî sınırın her iki tarafında 

aynı halklar bulunmaktadır. Doğu Türkistan’ın si-

yasî yönetimi Pekin’e bağlı olmasına rağmen, 

etnik menşei, tarih, kültür, dinî ve diğer örf-



Burada dikkatinizi Uygur halkının sesi, vicdanı 

ve hapisteki lideri Prof. Dr. İlham Tohti'nin verdiği 

mücadeleye ve onun akıbetine çekmek isterim. 

Bilindiği gibi, Pekindeki Milletler Üniversitesinde 

öğretim görevlisi olan Dr. İlham Tohti Uygurların 

en yetişmiş ve önemli aydınlarındandır. İlham 

Tohti'nin talebelerinden Abdulveli Eyüp; “Üsta-

dım sağlam bir yiğit, vefakar bir eş, şefkatli bir 

baba ve sorumlu bir aydın idi. O, halkı zulme 

maruz kaldığında hakkı dile getirerek mücahit 

oldu. Allah onu Çin zindanında Hz. Yusuf pey-

gamber gibi korusun, Hz. Yunus gibi esirgesin, 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) gibi da-

yanıklı kılsın“ diyor!

Bir yurttaşımız yakında kaleme aldığı yazısın-

da; “İlham Tohti’yi 1994’te Pekin Milletler Üniver-

sitesinde işe başladığı tarihten itibaren 2014’te 

gözaltına alınana kadar geçen 20 yıl boyunca hal-

kının geleceği için Çin yönetiminin milletleri yö-

netme politikasını anlamak için Uygur halkının 

insan hakları, hürriyeti ve varlığını korumak yo-

lunda çok çalıştığını, çabaladığını hatırlatarak 

İlham Tohti Çin yönetiminin bütün tehditlerine, 

işinden atılması, ekonomik engellemeler ve psi-

kolojik baskılarına rağmen inandığı davadan yani 

halkının geleceğini düşünmekten hiç vazgeçme-

di; çünkü o eğer bu davadan vazgeçerse günden 

güne ağırlaşmakta olan vaziyet Uygur halkının 

tarih sahnesinden yok olup gitmesine kadar gö-

türeceğini sezmiş idi“ diye yazıyor. İlham Tohti si-

tesindeki bir yazıda da şu notu kayıt etmiştir:

“İlham Tohti'nin adaleti ve eşitliği istediğini 

göz önünde bulundurduğumuzda Nobel Barış 

Ödülüne layık bir aydındır. İlham Tohti'nin özgür-

lüğü Uygur halkının özgürlüğü ile yakından bağ-

lantılıdır. Uygurlar hürriyetlerine kavuşmadan 

İlham Tohti’nin gerçekten özgür olması mümkün 

değildir. Bu sebepten dolayıdır ki İlham Tohti hak-

kındaki bütün çabalar, gerçekte İlham Tohti’nin 

özgürlüğü yolundaki cihat sayılır!“

İlham Tohti, ilmi araştırmalarında sorunun de-

rinliklerine indikçe Uygurların siyasi ve ekonomik 

olarak dışlandığını ve bunun da Çin Anayasası ve 

Bölgesel Milli Özerklik Yasası’nın askıya alınma-

sından kaynaklandığını görmüş ve şiddet olayları-

nın yatışması, barışın sağlanması için tek şart 

olan Çin’in altmış sene önce parlamentodan çı-

kardığı Bölgesel Milli Özerklik Yasasında belirle-

nen özerkliği Uygurlara iade edilmesi şartını ileri 

sürmüştür. Nitekim onun, “Yasa devletin namu-

sudur. Kendi yasasını çiğneyen devletler kendi kı-

zına tecavüz eden babadan farksızdır.“ diye hay-

kırması Çin yönetimini çileden çıkarmıştır. Müte-

akiben Çin yönetimi İlham Tohti'yi 15 Ocak 

2014’te tutuklayarak aynı yıl 23 Eylül’de bölücü-

lük suçlamasıyla müebbet hapse mahkum etmiş-

tir. İlham Tohti'nin mahkemesi 18 Eylül günü 

Urumçi'de başladığında Amerika ve ondan fazla 

TÜRK DÜNYASI 

DR. İLHAM TOHTİ'Yİ
TANIYOR MU?
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Günümüzde Doğu Türkistan halkı tarihinin en 

karanlık devrini yaşamakta ve adeta ölüm kalım 

savaşı vermektedir. Milyonlarcası toplama kamp-

larında kendi benliğini, dinini, kültürünü, tarihini 

inkâr etmeye ve Çin Komünist Partisi’ni övmeye 

zorlanmaktadır. Bu karanlık günlerde Çinli işgalci-

lere karşı cesur ve kahramanca direnen fedakar 

halkımız enerjisini ve dayanma güçlerini başta Dr. 

İlham Tohti olmak üzere canlarını ve mallarını hal-

kının hakları uğruna seve seve feda eden hapiste-

ki veya şehit edilen kahraman idealist liderlerimiz-

den almaktadır.

Bu kısa yazıma, “Dr. İlham Tohti'yi Türk dün-

yası tanıyor mu?” başlığını koydum çünkü gerçek-

ten de Uygur Türklerinin vicdanı ve Çin yönetimi 

tarafından müebbet hapsedilen İlham Tohti; Türk 

dünyasından ziyade Batı dünyasında tanılıyor, 

onun fikir vizyonu ve değerleri daha fazla takdir 

ediliyor.

Evet, İlham Tohti 1 Kasım 2014 tarihinde Bar-

tın'da Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gaze-

teciler Derneği tarafından İsmail Gaspıralı Bey 

Türk Dünyası Gazetecilik Özgürlük Ödülüne ve 

geçtiğimiz Kasım ayında da Türk Dünyası Araştır-

maları Vakfı tarafından “Turan Yazgan Türk Dün-

yası Büyük Ödülüne” layık görülmüştür.

Uygur Türklerinin 21. asırda yetiştirdiği en 

cesur, vizyonlu lideri İlham Tohti'nin adı geçen 

ödüllerle ödüllendirilmesi takdire şayandır ve onu 

dünya çapında tanıtmaya, ideallerini savunmaya 

ve çalışmak amacıyla kurulan bir sivil toplum ör-

gütü -İlham Tohti Initiative e.V.- olarak burada adı 

geçen kuruluşlara teşekkür etmeyi bir borç telakki 

ederim.

Ancak, İlham Tohti'nin başta Uygur Türkleri 

olarak bütün Türk dünyasında gerek toplumda, 

gerek ilim çevresinde ve gerek medyada yeteri 

kadar tanındığını, araştırıldığını ve onun ne istedi-

ğinin, Çin yönetiminin onu gerçekten hangi ne-

denle ömür boyu hapse mahkum ettiğinin bilindi-

ğini söyleyemeyiz.

Dr.İlham Tohti, Çin yönetiminin Xinjiang Uygur 

Otonom Bölgesi diye adlandırdığı Doğu Türkis-

tan'a hakim olan güçle diyalog kurmak suretiyle 

kendi anayasası ve sözde özerk bölge yasasına 

göre tanıdığını iddia ettiği temel insan haklarının 

verilmesini yani kanunların icra edilmesini iste-

miştir. O, böyle insani ve barışçıl yaklaşmasına rağ-

men 15 Ocak 2014 tarihinde yakalanarak aynı 

sene 23 Eylül’de de Urumçi’de yapılan gösterme-

lik mahkeme sonucu bölücülükle itham edilerek 

müebbet hapse mahkum edilmiştir.

İlham Tohti tehlikeyi sezdiği için 2012 Kasım 

ayında Beijinde kaleme aldığı yazısında şöyle de-

mişti:

“Çin çok hilekar ve güçlü. Şu anda bu oyunu 

fakat onun kendi kaide ve usulüne göre oynamak 

mümkün. Bunun için evvela Çin’in kendi usulünü 

iyi öğrenmek gerekir. Çin'i dünya kamuoyunun 

eliyle sıkıştırmak gerekir. Elimizden geleni budur, 

biz ancak bu kadarını yapabiliriz. Kalanını başkala-

rına havale ediyorum. Ama bu Çin hiç de hoşgör-

mez! Gönlüm hissediyor, bir tehlike var. Bu işin teh-

likesi çok büyük. Çin hatta Uygur’un eliyle bana el 

atabilir (suikast yapabilir). Ama ben manevi açıdan 

buna hazırım. Geri adım atmam mümkün değil!”

Enver CAN
Ilham Tohti Initiative e.V. Kurucu Başkanı      
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Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçisi ve çok sayıda 

yabancı gazeteci mahkemeyi izlemek için Pekin-

den Urumçi'ye gelmiş ise de mahkemeye sokul-

madılar.

Hatta bazı Çinli aydınlar tarafından “Uygurların 

Mandelası“ diye adlandırılan öylesi barışsever bir 

aydının fikir ve tekliflerinden istifade ederek böl-

gede barışı ve istikrarı temin etmek yerine, Çin yö-

netiminin onu bu şekilde cezalandırması dünya ça-

pında protestolara neden olduğu gibi BM, ABD, Av-

rupa Birliği ve bir sıra batılı ülkeler hükümetleri 

İlham Tohti'nin ve talebelerinin serbest bırakılma-

sını talep etmişlerdir. Ayrıca, 2014 yılından bu 

yana demokratik batı ülkelerinden yüzlerce aka-

demisyen Çin yönetimine müracaat ederek İlham 

Tohti ve talebelerinin serbest bırakılmasını talep 

etmişlerdir. 2014’te merkezi New York’ta bulunan 

“PEN Barbara Goldsmith Özgürlük Ödülüne”, 

2016’da da Cenevre’de “Martin Ennals Özgürlük 

Ödülüne” layık görülmüştür. 

Biz de uzun senelerden beri birlikte çalışmakta 

olduğumuz bazı yabancı uyruklu Uygur dostları-

nın da desteğiyle İlham Tohti'nin serbest bırakıl-

ması için çalışmak, onun fikir tekliflerinin ne oldu-

ğunu anlatmak ve bu esasta dünya kamuoyunun 

dikkatini davamıza daha da iyi çekebilmek ama-

cıyla 2016 senesinde Almanya’da “İlham Tohti Ini-

tiative e.V.” adı altında bir sivil toplum örgütü kur-

duk. Avrupa Parlamentosunda tertip ettiğimiz 

uluslararası konferansta İlham Tohti'yi Avrupa Par-

lementosunun aynı yıl “Saharov Hür Düşünce 

Ödülüne” aday gösterdik. Gerçi o sene İlham 

Tohti adı geçen ödülü kazanamamış ise de aday 

gösterilenler arasından uygun görülen 5 adayın lis-

tesinde yer almıştır. Derneğimizin, Almanya başta 

olmak üzere diğer ülkelerdeki sivil toplum örgüt-

leri ile işbirliği halinde yaptığı çalışmalar neticesin-

de İlham Tohti 2017 yılında Hollanda, Almanya ve 

ABD olmak üzere 3 ayrı insan hakları ödülünü ka-

zanmıştır. Bu ödüllerden biri, ilk Alman Demokra-

tik Cumhuriyeti’nin ilan edildiği Weimar şehrinin 

insan hakları ödülüdür. İlham Tohti'nin bu ödüle 

layık görülmesi Çin yönetiminin sert protestosuna 

neden olmuştur. Nitekim Çin yönetimi bu konuda 

Weimar şehrine protesto bildirerek bu ödülün geri 

alınmasını talep etmiş ve Weimar şehrinin inter-

net sitesini çökertmiştir. İlham Tohti, 2019 Nobel 

Barış Ödülüne adaydır! Elbette ki İlham Tohti'nin 

kaderi Uygur halkının kaderiyle birdir ve onun ka-

zanacağı her Ödül Uygur halkının haklı davasını 

uluslararasında daha iyi bilinmesine vesile olmak-

tadır.

İlham Tohti Initiative e.V. olarak biz Birleşmiş 

Milletlerde Temsil Edilmeyen Topluluklar Teşkilatı 

(UNPO), Uluslararası Af Örgütü (AI), Yok Olma 

Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kalan Milletleri Koruma 

Teşkilatı (GfbV) gibi uluslararasında insan hakları-

nı savunan sivil toplum örgütleriyle birlikte çalış-

malarımızı daha da genişleterek devam ettirmek-

teyiz. Yani biz, sorunun barışçıl bir yöntemle 

hukuk devleti prensibine göre kanunların uygu-

lanması esasında bertaraf edilmesini teklif eden 

İlham Tohti gibi birinin Çin yönetimi tarafından 

müebbet hapsedilerek onun sesinin zindanda bo-

ğulmaya çalışıldığını, onun tek kişilik hücrede tu-

tulduğunu ve hatta geçen iki buçuk seneden beri 

ailesinin bile ziyaret etmesine izin vermediğini çe-

şitli etkinliklerde, uluslararası konferans ve semi-

nerlerde, demokratik ülkelerin yöneticilerine gön-

dermekte olduğumuz mektuplarda dile getirerek 

Çin yönetiminin Doğu Türkistan halkı üzerindeki 

zulmünü daha da etkin bir yöntemle anlatmaya 

çalışıyoruz. Nitekim bu yöndeki çalışmalarımız ne-

ticesinde başta Avrupa Parlamentosu olmak 

üzere Almanya gibi ülkeler hükümetlerinden 

“Uygur halkının insan hakları konusu başta olmak 

üzere, İlham Tohti'nin serbest bırakılması talebi 

Çin yönetimiyle yaptığımız görüşmelerde resmen 

dile getirilmektedir“ şeklinde yanıtlar alıyoruz.

Biz İlham Tohti Initiative e. V. olarak hapisteki 

liderimizi Türk dünyasında özellikle de Türkiye-

mizde daha geniş kitleye anlatmayı, tanıtmayı 

amaçlıyoruz. İlham Tohti ve onun eserlerini konu 

alan seminerler düzenlenmesini, ilmi araştırmalar 

yapılmasını, onun halkı için verdiği mücadelesini 

konu alan belgesel yapılmasını ve elbette ki daha 

fazla ödüller ile layık olduğu konuma gelmesini 

arzu ediyoruz.

Adı Denince Davası, Davası Söylenince 
Adı Akla Gelen Bayrak Şahsiyet: 

İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan’ın Kaşgar 

şehrine bağlı Yenihisar'da 1901 yılında dünyaya gel-

miştir. Eğitim hayatına da burada başlayan Alpte-

kin, Çin mektebi ve yerel medreselerde eğitim 

gördü. Çin mektebinde aldığı eğitim sayesinde Çin 

dilini de öğrenen Alptekin, daha sonra burada top-

rak vergisi toplanması gibi resmi işlerde çalışmaya 

başladı. 1923 yılında Yenihisar'a atanan Çinli idare-

ci Çin De-Li'ye tercümanlık ve halk arasındaki an-

laşmazlığa bakan dış irtibat görevinde çalışmaya 

başlamıştır. 1925 yılına gelindiğinde Çin ve Sovyet 

Rus hükümetleri arasında yapılan bir antlaşma ne-

ticesinde, bugünkü Özbekistan sınırları içinde kalan 

Andican şehrine Çin konsolosluğu açılmıştır. Çin 

De-Li’nin bu konsolosluğa atanması üzerine İsa 

bey de buraya görevli olarak gitmiştir. Andican'daki 

bu görevi ile İsa Bey'in fikir ve mücadele hayatının 

dönüm noktası başlamıştır. Bu yıllarda Sovyet ida-

resine karşı Batı Türkistan'da baş gösteren Basma-

cılar harekâtı ve işbu toprakların güçlü kalemlerin-

den, özgürlük savaşçısı Süleyman Çolpan gibi şair 

ve fikir adamlar ile tanışması, yaptığı fikir alışveriş-

leri onu ve düşünce hayatını şekillendirmiştir. İsa 

Bey Andican’da görevli olduğu sıralarda Sovyet Ko-

münist rejiminin zulmüne ve uygulamalarına bizzat 

şahit olmuş ve burada örgütlenen Batı Türkistanlı 

ve Doğu Türkistanlılar ile tanışmıştır. Konsoloslukta 

görevli olduğu bu sıralarda birçok Türkistanlının 

Sovyet zulmünden kaçarak Doğu Türkistan'a göç 

etmesinde yardımları olmuştur.

Şevket KANAT
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1931 yılına gelindiğinde Doğu Türkistan'ın 

Kumul şehrinde Çin yönetimine karşı bir inkılap ha-

rekâtı başlamış, 1933 yılında bu inkılap Hoca 

Niyaz Hacı önderliğinde “Doğu Türkistan İslam 

Cumhuriyeti'nin” kurulmasına vesile olmuştur. 

Çinli yerel yönetici Şin Şı-Sey bu milli ayaklanmayı 

bastırmakta güçlük çekmesi üzerine Ruslardan 

yardım istemiş, Ruslar da bazı şartlar karşılığında 

yardım etmeyi kabul etmiştir. Bu antlaşma netice-

sinde Ruslar, Doğu Türkistan üzerinde yönetim 

hakkı talep etmiştir. Rusların bu ilhak siyaseti, 

Doğu Türkistan'da yaşamakta olan başta Batı Tür-

kistanlılar olmak üzere halk arasında bir infiale 

sebep olmuştur. Bu sıralarda görevli olarak Urum-

çi şehrine gelmiş olan İsa Bey, buradaki gizli ör-

gütlenen Batı Türkistanlı teşkilatların temsilcileri 

ile görüşmüş ve onların ricası üzerine o zamanki 

Çin hükümetinin başkenti olan Nankin’e gitmiştir. 

İsa Bey Nankin’de hükümet yetkilileri ile Doğu Tür-

kistan’daki genel valilerin keyfi uygulamaları ve 

yaptırımlarıyla halka karşı yaptıkları zulümler, 

genel valilerin merkezden habersiz Ruslar ile yap-

tığı antlaşmalar ve Rusların, Doğu Türkistan top-

rakları üzerinde hakimiyet kurma emelleri hakkın-

da görüşmeler yapmıştır. 

İsa Bey’in Nankin'deki mücadelesine, daha ön-

ceden İstanbul’da tıp eğitimi ve Harbiye’de askeri 

eğitim almış, sonrasında Doğu Türkistan’a döne-

rek burada okullar açmak suretiyle eğitim çalış-

maları yapmış olan Dr. Mesut Sabri Bey de destek 

vermiştir. Doğu Türkistan'da açtığı okullar zararlı 

bulunarak Çin yönetimi tarafından kapatılmış ve 

burada hapis hayatı yaşamış olan Mesut Bey, 

yerel Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da yaşama-

ması kaydı ile serbest bırakması üzerine Nankin'e 

yerleşmiştir. İsa Bey, Mesut Bey ile beraber 

devam ettiği mücadele hayatına, Nankin’de kur-

muş oldukları "Doğu Türkistanlı Vatandaşlar Ce-

miyeti" ile merkezi Çin hükümetine karşı yayınla-

dıkları ihtarlar ile devam etmişlerdir. 

1936 yılına gelindiğinde İsa Bey, Çin Millet Mec-

lisine "Azınlık Milletleri temsilcisi" olarak seçilmiş-

tir. Parlamento içinde mücadelesine devam eden 

İsa Bey, 1938'de Güney Asya, Ortadoğu ve Türki-

ye üzerine seyahate çıkmıştır. İsa Bey, bu seyahat 

sırasında başta Türkiye, Hindistan, Suudi Arabis-

tan, Mısır ve Pakistan olmak üzere çeşitli ülkelere 

ziyaretlerde bulunmuş, buralarda devlet başkan-

ları, bakanlar, akademisyenler, gazeteciler ve ül-

kelerin ileri gelenleri ile tanışma fırsatı bulmuştur. 

Her ne kadar Çin merkezi hükümetinin görevlen-

dirmesi ile bu ziyaretleri yapmış olsa da İsa Bey 

bu tanışıklar sırasında Doğu Türkistan'ı ve oradaki 

durumları da anlatmış ve bu bölgedeki ahvali de 

dış dünyaya duyurabilmiştir. Özellikle Türkiye'ye 

yaptığı ziyaretler ve tanışıklıklar hem o zaman için 

hem de ileriki zamanlarda İsa Beylerin mücadele-

sine en büyük yarar sağlayacak olan dostlukları 

da ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Türkiye seyahatinde 

İsa Bey, Doğu Türkistan'a götürülmek ve oradaki 

halkını bilinçlendirmek, tarihini, dilini ve özünü ha-

tırlatmak amacıyla bir dizi kitap götürmüş, daha 

sonra Üç Efendiler ile beraber Doğu Türkistan'da 

“Yusuf Has Hacip” kütüphanesini kurmuşlardır. 

İsa Bey’in Hindistan ziyareti sırasında, döne-

min Türkiye büyükelçisi Memduh Şevket Esendal 

ile görüşmüş ve Memduh Bey’in aracılığıyla 

1933’deki inkılapta büyük yararlıklar sağlayan ve 

“Şarki Türkistan Tarihi” kitabının yazarı olan Meh-

met Emin Buğra ile tanışmışlardır. Memduh Bey’in 

tavsiyesi üzerine Mehmet Emin Bey’in de Nan-

kin'e giderek merkezde siyasi mücadelenin yapıl-

masının Doğu Türkistan davası için daha yararlı 

olacağı görüşü benimsenmiştir. Nitekim bu seya-

hat sonunda Nankin'e geri dönen İsa Bey burada 

çeşitli girişim ve izinler ile Mehmet Emin Buğra 

Bey’in de Nankin'e gelmesine vesile olmuş ve 

daha sonra “Üç Efendiler” olarak adlandırılan bu li-

derler Nankin'de buluşarak mücadele hayatlarına 

tüm hızıyla devam etmişlerdir. 

Üç Efendiler, Doğu Türkistan'da neşrettiği 

"Erk" gazetesinde Çin yönetimine karşı ihtarlar ya-

yınlayıp halkı bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Bu 

gazetenin başlığı ve kupürü aslında Üç Efendinin 

mücadele yolunu tarif etmekte idi. Erk, Uygurca 

özgürlük anlamına gelmektedir. Gazete kupürü-

nün başında Kırımlı fikir ve mücadele insanı İsmail 

Gaspıralı'nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarı ile be-

raber “ırkımız Türk”, “dinimiz İslam”, "yurdumuz 

Türkistan" gibi sözler de yazılmakta idi. 
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1940 senesinde Yerel Çin Yönetimi'nin yaptı-

rımlarından ve Çinlileştirme politikalarından dolayı 

Esim ve İris han liderliğinde isyan eden Altay halkı 

bir inkılap hareketini ateşlemiş, daha sonra 

Gulca'da Fatih ve Gani Baturların öncülüğünde ve 

Altay dağlarındaki Kazaklar da Osman Batur lider-

liğinde bu isyan dalgasına destek vermişlerdi. 

1944 yılına gelindiğinde bu inkılap hareketi Ali Han 

Töre’nin cumhurbaşkanı olacağı “Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti'nin” kurulmasına vesile olmuştur. Bu 

inkılap hareketini ve Osman Batur'u başta Sovyet 

Rusya desteklemiş olsa da daha sonra bu desteği-

ni Çinliler ile anlaşma suretiyle geri çekmiştir. Bu sı-

rada Ali Han Töre, Sovyet karşıtı tutumu yüzün-

den Ruslar tarafından gizli bir şekilde kaçırılmış ve 

1976 yılında Taşkent'te vefat edene kadar göz hap-

sinde tutulmuştur. 

Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin bu durumu, 

Rusların desteklerini çekmesi ve Çinliler ile anlaşıl-

ması konusunda baskısı yüzünden, Üç Efendilerin 

girişimi ile 1946 yılında General Can Ci-Cung baş-

kanlığında, Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alp-

tekin’in de aralarında bulunduğu bir “Karma hükü-

met” kurulmasına karar verilmiştir. 1947 yılında 

Mesut Sabri Baykozi başkanlığında ve İsa Yusuf 

Alptekin'in de genel sekreterlik görevini yürüttüğü 

bir “Milli Hükümet” kurulmuş, yıllar sonra ilk defa 

Uygurların bu kadar çoğunluk olarak yönetim ka-

demelerinde olmasıyla kurulan bu hükümet, daha 

sonra Üç Efendilerin Sovyet karşıtı siyasi tutumları 

bahane edilerek Rusların baskısı ile dağıtılmak zo-

runda bırakılmıştır. Bu hükümet sonrası kurulan 

yeni yönetimin başına Burhan Şehidi getirilmiştir. 

Doğu Türkistan'da bu gelişmeler olurken 1949'da 

Çin’de Mao liderliğinde Komünist güçler yönetimi 

ele geçirerek Komünist devrim ile başa gelmişler-

di. Bu devrim ile bütün Çin'de siyasi değişim 

olmuş, Milliyetçi Çin hükümeti bugünkü Tayvan’a 

kaçmıştır. Burhan Şehidi’nin de Mao iktidarını tanı-

ması ve tabii olmasıyla, bu topraklar mücadelesiz 

bir şekilde Çin Komünist rejimine geçmiştir. 

Çin yönetiminde bu değişimler olduğu sırada 

Doğu Türkistan'da Üç Efendiler ve ileri gelenler, va-

tanın geleceği için bir dizi toplantı tertip etmişler 

ve bu toplantılar neticesinde iki yol ortaya çıkmıştı. 

Bunlardan birincisi, Mehmet Emin Buğra'nın o meş-

hur sözü ile "Vatan için vatandan ayrılmak, yani 

göç", ikinci yol olarak da vatanda kalarak burada 

devrim sonrası değişen siyasi hayata göre yol ara-

mak idi. Uzun müzakerelerden sonra göç etmeye 

karar verilmiştir. Nitekim Üç Efendilerden Mesut 

Bey, ilerleyen yaşı ve çeşitli sebepler ile vatanda 

kalmayı tercih etmiştir. 1951 yılında kendisi Komü-

nist rejim tarafından gaz odasında şehit edilmiştir. 

İsa Bey ile Mehmet Emin Bey'in öncülük ettiği 

Urumçi üzerinden Keşmir, Pakistan hattı üzerinde 

birinci göç kafilesi ve Altay dağlarından başlayıp 

Gasköl, Himalaya ve Keşmir üzerinden Osman Ba-

turların liderliğinde ikinci göç kafilesi olmak üzere 

iki göç kafilesinde on binlerce insan göç yolunu tut-

muşlardı. İsa ve Mehmet Emin beyler yolda karşı-

laştıkları birçok belalar, tutuklanmalar ve zorlukla-

ra rağmen göç etmeyi başararak Keşmir'e gelebil-

miştir. Bu göç hadisesinde binlerce kişi yolda vefat 

etmiş veya ağır göç koşullarından dolayı vazgeçe-

rek geri dönmüşlerdi. Göç sırasında, İsa Bey de Yal-

kın adında bir evladını kaybetmiştir. 

Keşmir'e gelen İsa beyler, buraya kafileler ile 

yerleşmiş daha sonra Çin'in siyasi baskıları sonucu 

Hindistan hükümetinin uyarısı ile başka bir ülkeye 

göç etmek zorunda kalmıştır. Hindistan hükümeti-

nin bu uyarısı sebebi ile buraya gelen göçmenler 

İsa ve Mehmet Emin beyleri liderleri seçerek ken-

dilerine göç menzili bulabilecek bir ülke için tayin 

etmişlerdi. Başta kutsal şehir Mekke'ye yerleşebil-



1931 yılına gelindiğinde Doğu Türkistan'ın 

Kumul şehrinde Çin yönetimine karşı bir inkılap ha-

rekâtı başlamış, 1933 yılında bu inkılap Hoca 

Niyaz Hacı önderliğinde “Doğu Türkistan İslam 

Cumhuriyeti'nin” kurulmasına vesile olmuştur. 

Çinli yerel yönetici Şin Şı-Sey bu milli ayaklanmayı 

bastırmakta güçlük çekmesi üzerine Ruslardan 

yardım istemiş, Ruslar da bazı şartlar karşılığında 

yardım etmeyi kabul etmiştir. Bu antlaşma netice-

sinde Ruslar, Doğu Türkistan üzerinde yönetim 

hakkı talep etmiştir. Rusların bu ilhak siyaseti, 

Doğu Türkistan'da yaşamakta olan başta Batı Tür-

kistanlılar olmak üzere halk arasında bir infiale 

sebep olmuştur. Bu sıralarda görevli olarak Urum-

çi şehrine gelmiş olan İsa Bey, buradaki gizli ör-

gütlenen Batı Türkistanlı teşkilatların temsilcileri 

ile görüşmüş ve onların ricası üzerine o zamanki 

Çin hükümetinin başkenti olan Nankin’e gitmiştir. 

İsa Bey Nankin’de hükümet yetkilileri ile Doğu Tür-

kistan’daki genel valilerin keyfi uygulamaları ve 

yaptırımlarıyla halka karşı yaptıkları zulümler, 

genel valilerin merkezden habersiz Ruslar ile yap-

tığı antlaşmalar ve Rusların, Doğu Türkistan top-

rakları üzerinde hakimiyet kurma emelleri hakkın-

da görüşmeler yapmıştır. 

İsa Bey’in Nankin'deki mücadelesine, daha ön-

ceden İstanbul’da tıp eğitimi ve Harbiye’de askeri 

eğitim almış, sonrasında Doğu Türkistan’a döne-

rek burada okullar açmak suretiyle eğitim çalış-

maları yapmış olan Dr. Mesut Sabri Bey de destek 

vermiştir. Doğu Türkistan'da açtığı okullar zararlı 

bulunarak Çin yönetimi tarafından kapatılmış ve 

burada hapis hayatı yaşamış olan Mesut Bey, 

yerel Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da yaşama-

ması kaydı ile serbest bırakması üzerine Nankin'e 

yerleşmiştir. İsa Bey, Mesut Bey ile beraber 

devam ettiği mücadele hayatına, Nankin’de kur-

muş oldukları "Doğu Türkistanlı Vatandaşlar Ce-

miyeti" ile merkezi Çin hükümetine karşı yayınla-

dıkları ihtarlar ile devam etmişlerdir. 

1936 yılına gelindiğinde İsa Bey, Çin Millet Mec-

lisine "Azınlık Milletleri temsilcisi" olarak seçilmiş-

tir. Parlamento içinde mücadelesine devam eden 

İsa Bey, 1938'de Güney Asya, Ortadoğu ve Türki-

ye üzerine seyahate çıkmıştır. İsa Bey, bu seyahat 

sırasında başta Türkiye, Hindistan, Suudi Arabis-

tan, Mısır ve Pakistan olmak üzere çeşitli ülkelere 

ziyaretlerde bulunmuş, buralarda devlet başkan-

ları, bakanlar, akademisyenler, gazeteciler ve ül-

kelerin ileri gelenleri ile tanışma fırsatı bulmuştur. 

Her ne kadar Çin merkezi hükümetinin görevlen-

dirmesi ile bu ziyaretleri yapmış olsa da İsa Bey 

bu tanışıklar sırasında Doğu Türkistan'ı ve oradaki 

durumları da anlatmış ve bu bölgedeki ahvali de 

dış dünyaya duyurabilmiştir. Özellikle Türkiye'ye 

yaptığı ziyaretler ve tanışıklıklar hem o zaman için 

hem de ileriki zamanlarda İsa Beylerin mücadele-

sine en büyük yarar sağlayacak olan dostlukları 

da ortaya çıkarmıştır. Ayrıca Türkiye seyahatinde 

İsa Bey, Doğu Türkistan'a götürülmek ve oradaki 

halkını bilinçlendirmek, tarihini, dilini ve özünü ha-

tırlatmak amacıyla bir dizi kitap götürmüş, daha 

sonra Üç Efendiler ile beraber Doğu Türkistan'da 

“Yusuf Has Hacip” kütüphanesini kurmuşlardır. 

İsa Bey’in Hindistan ziyareti sırasında, döne-

min Türkiye büyükelçisi Memduh Şevket Esendal 

ile görüşmüş ve Memduh Bey’in aracılığıyla 

1933’deki inkılapta büyük yararlıklar sağlayan ve 

“Şarki Türkistan Tarihi” kitabının yazarı olan Meh-

met Emin Buğra ile tanışmışlardır. Memduh Bey’in 

tavsiyesi üzerine Mehmet Emin Bey’in de Nan-

kin'e giderek merkezde siyasi mücadelenin yapıl-

masının Doğu Türkistan davası için daha yararlı 

olacağı görüşü benimsenmiştir. Nitekim bu seya-

hat sonunda Nankin'e geri dönen İsa Bey burada 

çeşitli girişim ve izinler ile Mehmet Emin Buğra 

Bey’in de Nankin'e gelmesine vesile olmuş ve 

daha sonra “Üç Efendiler” olarak adlandırılan bu li-

derler Nankin'de buluşarak mücadele hayatlarına 

tüm hızıyla devam etmişlerdir. 

Üç Efendiler, Doğu Türkistan'da neşrettiği 

"Erk" gazetesinde Çin yönetimine karşı ihtarlar ya-

yınlayıp halkı bilinçlendirmeye çalışmışlardır. Bu 

gazetenin başlığı ve kupürü aslında Üç Efendinin 

mücadele yolunu tarif etmekte idi. Erk, Uygurca 

özgürlük anlamına gelmektedir. Gazete kupürü-

nün başında Kırımlı fikir ve mücadele insanı İsmail 

Gaspıralı'nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” şiarı ile be-

raber “ırkımız Türk”, “dinimiz İslam”, "yurdumuz 

Türkistan" gibi sözler de yazılmakta idi. 
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1940 senesinde Yerel Çin Yönetimi'nin yaptı-

rımlarından ve Çinlileştirme politikalarından dolayı 

Esim ve İris han liderliğinde isyan eden Altay halkı 

bir inkılap hareketini ateşlemiş, daha sonra 

Gulca'da Fatih ve Gani Baturların öncülüğünde ve 

Altay dağlarındaki Kazaklar da Osman Batur lider-

liğinde bu isyan dalgasına destek vermişlerdi. 

1944 yılına gelindiğinde bu inkılap hareketi Ali Han 

Töre’nin cumhurbaşkanı olacağı “Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti'nin” kurulmasına vesile olmuştur. Bu 

inkılap hareketini ve Osman Batur'u başta Sovyet 

Rusya desteklemiş olsa da daha sonra bu desteği-

ni Çinliler ile anlaşma suretiyle geri çekmiştir. Bu sı-

rada Ali Han Töre, Sovyet karşıtı tutumu yüzün-

den Ruslar tarafından gizli bir şekilde kaçırılmış ve 

1976 yılında Taşkent'te vefat edene kadar göz hap-

sinde tutulmuştur. 

Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin bu durumu, 

Rusların desteklerini çekmesi ve Çinliler ile anlaşıl-

ması konusunda baskısı yüzünden, Üç Efendilerin 

girişimi ile 1946 yılında General Can Ci-Cung baş-

kanlığında, Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alp-

tekin’in de aralarında bulunduğu bir “Karma hükü-

met” kurulmasına karar verilmiştir. 1947 yılında 

Mesut Sabri Baykozi başkanlığında ve İsa Yusuf 

Alptekin'in de genel sekreterlik görevini yürüttüğü 

bir “Milli Hükümet” kurulmuş, yıllar sonra ilk defa 

Uygurların bu kadar çoğunluk olarak yönetim ka-

demelerinde olmasıyla kurulan bu hükümet, daha 

sonra Üç Efendilerin Sovyet karşıtı siyasi tutumları 

bahane edilerek Rusların baskısı ile dağıtılmak zo-

runda bırakılmıştır. Bu hükümet sonrası kurulan 

yeni yönetimin başına Burhan Şehidi getirilmiştir. 

Doğu Türkistan'da bu gelişmeler olurken 1949'da 

Çin’de Mao liderliğinde Komünist güçler yönetimi 

ele geçirerek Komünist devrim ile başa gelmişler-

di. Bu devrim ile bütün Çin'de siyasi değişim 

olmuş, Milliyetçi Çin hükümeti bugünkü Tayvan’a 

kaçmıştır. Burhan Şehidi’nin de Mao iktidarını tanı-

ması ve tabii olmasıyla, bu topraklar mücadelesiz 

bir şekilde Çin Komünist rejimine geçmiştir. 

Çin yönetiminde bu değişimler olduğu sırada 

Doğu Türkistan'da Üç Efendiler ve ileri gelenler, va-

tanın geleceği için bir dizi toplantı tertip etmişler 

ve bu toplantılar neticesinde iki yol ortaya çıkmıştı. 

Bunlardan birincisi, Mehmet Emin Buğra'nın o meş-

hur sözü ile "Vatan için vatandan ayrılmak, yani 

göç", ikinci yol olarak da vatanda kalarak burada 

devrim sonrası değişen siyasi hayata göre yol ara-

mak idi. Uzun müzakerelerden sonra göç etmeye 

karar verilmiştir. Nitekim Üç Efendilerden Mesut 

Bey, ilerleyen yaşı ve çeşitli sebepler ile vatanda 

kalmayı tercih etmiştir. 1951 yılında kendisi Komü-

nist rejim tarafından gaz odasında şehit edilmiştir. 

İsa Bey ile Mehmet Emin Bey'in öncülük ettiği 

Urumçi üzerinden Keşmir, Pakistan hattı üzerinde 

birinci göç kafilesi ve Altay dağlarından başlayıp 

Gasköl, Himalaya ve Keşmir üzerinden Osman Ba-

turların liderliğinde ikinci göç kafilesi olmak üzere 

iki göç kafilesinde on binlerce insan göç yolunu tut-

muşlardı. İsa ve Mehmet Emin beyler yolda karşı-

laştıkları birçok belalar, tutuklanmalar ve zorlukla-

ra rağmen göç etmeyi başararak Keşmir'e gelebil-

miştir. Bu göç hadisesinde binlerce kişi yolda vefat 

etmiş veya ağır göç koşullarından dolayı vazgeçe-

rek geri dönmüşlerdi. Göç sırasında, İsa Bey de Yal-

kın adında bir evladını kaybetmiştir. 

Keşmir'e gelen İsa beyler, buraya kafileler ile 

yerleşmiş daha sonra Çin'in siyasi baskıları sonucu 

Hindistan hükümetinin uyarısı ile başka bir ülkeye 

göç etmek zorunda kalmıştır. Hindistan hükümeti-

nin bu uyarısı sebebi ile buraya gelen göçmenler 

İsa ve Mehmet Emin beyleri liderleri seçerek ken-

dilerine göç menzili bulabilecek bir ülke için tayin 

etmişlerdi. Başta kutsal şehir Mekke'ye yerleşebil-



me arzusu ile İsa beyler Suudi Arabistan'a gitmiş-

ler fakat buradaki görüşmeler olumsuz sonuçlan-

dığı için ardından Mısır hükümeti ile görüşmüşler-

dir. Mısır hükümetinin de olumsuz yanıt vermesi 

üzerine, İsa Bey seneler önce geldiği ve güzel 

dostluklar kazandığı Türkiye topraklarına gelerek 

burada temaslarda bulunmuştur. Buradaki giri-

şimler sonucu 1952 yılında bakanlar kurulu kara-

rıyla 1850 Doğu Türkistanlı iskânlı göçmen olarak 

Türkiye'ye kabul edilmiştir. İşbu göç hadisesi 

Doğu Türkistan tarihinin en dramatik ve acı hadi-

selerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. 

İsa Bey ve ailesi 1954 yılında Türkiye'ye yer-

leşmiş, 1957 yılında Türk vatandaşlığına kabul 

edilmiştir. Türkiye'ye geldikten sonra dünyadaki 

çeşitli ülkelerdeki ve Türkiye'deki Doğu Türkistan-

lılar, 1954'te Suudi Arabistan topraklarında bir ku-

rultay tertip etmişlerdir. Hicaz kurultayı olarak ad-

landırılan bu toplantı sonucu İsa Yusuf Alptekin ve 

Mehmet Emin Buğra beyler Doğu Türkistanlıların 

temsilcisi ve liderleri olarak seçilmişlerdir. Kurultay 

sonucu alınan kararlardan bazıları, Doğu Türkis-

tan davasını duyurmada tek ses olunması, Doğu 

Türkistan'ın bağımsızlığı için izlenecek siyasi yollar 

ve Tayvan’daki Milliyetçi Çin hükümeti ile ilişkiler 

idi. Bilindiği üzere Mao devriminden sonra Tay-

van’a kaçan Guomingdang hükümeti Çin ana kı-

tasındaki yönetim hakkının kendinde olduğunu sa-

vunmakta idi. Bu iddia çerçevesinde politikaların-

da da Doğu Türkistan meselesinde ele almakta ve 

bağımsızlığını tanıyacağı doğrultusunda vaatlerde 

bulunmakta idi. Hicaz kurultayı sonrası İsa beyler, 

Milliyetçi Çin hükümeti lideri Çan Kay Şek'e bir 

mektup göndererek hükümetin Doğu Türkistan 

bağımsızlığını resmi yazılı beyan ile dile getirmesi-

ni istemiştir. İsa Bey ve Mehmet Emin beylerin bu 

isteğine cevap verilmemesi üzerine, Tayvan’daki 

hükümet ile ilişkilerin ve ortak siyasi harekâtın ke-

silmesi ve iletişime geçilmemesi konusunda karar 

alınmıştır. Nitekim Türkiye'ye yerleştikten ve Hicaz 

Kurultayı sonrası muhaceretteki Doğu Türkistanlı-

ların lideri ve sözcüsü olarak seçilmesi üzerine İsa 

beyler birçok dünya seyahatine çıkmış; Dünya 

İslam İş birliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve çe-

şitli uluslararası STK toplantılarına katılarak Doğu 

Türkistan davasını anlatmaya çalışmışlardır. Ayrı-

ca Türkiye'ye gelen çeşitli ülke liderleri, akademis-

yen ve devlet adamları ile görüşerek Doğu Türkis-

tan davasını anlatma yolunda kendilerini adamış-

lardır. 

Türkiye'de 1960 yılında İsa Bey’in başkanlığın-

da "Doğu Türkistan Göçmenler Derneği" kurul-

muştur. 1965 senesinde Mehmet Emin Buğra Bey 

Ankara’da vefat etmiştir. Alptekin, 1978'de geçir-

diği bir trafik kazası neticesinde uzun süre hasta-

nede kalmış ve gözleri tedrici olarak acizleşmiştir. 

Bunun üzerine Doğu Türkistan Göçmenler cemi-

yetinin faal başkanlığından ayrılmıştır. 1984 yılın-

da "Doğu Türkistan'ın Sesi" adlı mecmua yayınla-

mışlardır. 1978 yılında kurulmasını tamamladığı 

fakat rahatsızlığı sebebiyle hizmet edemediği 

Doğu Türkistan Vakfı, 1986’da merhum Rıza 

Bekin tarafından yeniden ihya edilmiştir. Türki-

ye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde katıldığı top-

lantı, miting ve konferanslar ile Doğu Türkistan da-

vasının tüm dünyaya yayılmasında üstün rol oy-

nayan İsa Yusuf Alptekin, 17 Aralık 1995 tarihinde 

İstanbul'da vefat etmiştir.

İsa Yusuf Alptekin'in 

Kaleme Aldığı Eserleri 

Doğu Türkistan İnsanlıktan Yardım İstiyor, 

Otağ Mat., İstanbul, 1971.

Doğu Türkistan Davası, Marifet yay., İstanbul, 

1981.

Unutulan Vatan Doğu Türkistan, Seha yay., 

İstanbul, 1992.

Esir Doğu Türkistan İçin, İsa Yusuf Alptekin’in 

Mücadele Hatıraları (Dr., M. Ali Taşçı), İstanbul, 

1985.

“Temir Parda Arqasındaği Şarqî Türkistan”, 

Millî Türkistan, S.L XXIV, Münih, 1951, s.23-27.

Esir Doğu Türkistan İçin-1, İsa Yusuf Alpte-

kin’in Mücadele Hatıraları, (Yay. Haz. Ömer Kul), 

Berikan Yay., Ankara, 2010. 

Esir Doğu Türkistan için-2, İsa Yusuf Alptekin’i 

Mücadele Hatıraları (1901-1949) (Yay. Haz. Ömer 

Kul, Berikan Yay., Ankara, 2009), 

Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, Doğu Türkis-

tan Vakfı Neşriyat Merkezi Yay., İstanbul, 1986 vd. 
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Son Dönemde
Doğu Türkistan'da

Şehit Edilen Ulemalar

Doğu Türkistan 1758 yılında Çin tarafından 

işgal edildikten bu yana pek çok silahlı ve silahsız 

mücadeleler oldu. Pek çok devletler kurulmuş ve 

Çin tarafından yıkılmıştır. en son 1949 yılından bu 

yana yeni bir devlet kurulmasa dahi o devleti 

kurma çabaları hep devam edegelmektedir. Bilin-

diği üzere Çin 1949 yılında Doğu Türkistan’ı işgal 

ettiğinden bu yana Doğu Türkistan halkını asimile 

etmek için onların dini yaşamına müdahele et-

mekte ve buna yönelik çeşitli baskılar uygulamak-

tadır. 1949 yılından günümüze kadar yüzlerce ca-

miyi yıktılar ve yüzlerce âlimi çeşitli bahanelerle 

şehit ettiler yahut hapiste dinlerinden vazgeçme-

leri için işkence türleri icat edip dinimiz yok etmek 

istediler. Tarihimizde Abdulkadir Damolla’yı (ö. 

1924), Sabit Damolla’yı (ö. 1941), Abdulcelil Da-

molla’yı (ö. 1938), Abdülaziz Mahdum’u (ö. 

1982), Abdülhakim Han Mahdum’u (ö. 1993) ve 

yüzlerce âlimi öldürmüş ise günümüzde de aynı 

caniliği sürdürmektedir. Makalemizde son bir yıl 

içinde ölümü diasporadaki Doğu Türkistanlıları de-

rinden üzen âlimlerin en büyük ve en meşhurlarını 

kısaca tanıtacağız. Makalemizde üstad Muham-

med Salih, üstad Abdülehad Mahdum ve üstad Ab-

dulkerim Abdülveli’nin Doğu Türkistan halkına tak-

dim ettikleri hizmetten kısaca bahsedeceğiz. 

Muhammed Salih Damolla

Üstad Muhammed Salih Nisan 1939’da Doğu 

Türkistan’ın Artuş şehrinde doğmuştur. Üstad ilk 

tahsilini şehrin en büyük âlimlerinden olan babası 

Salih Damolla’da görmüş ve 11 yaşındayken ha-

fızlığını tamamlamıştır. Akabinde Arapça ve Fars-

çayı babasından öğrenmiştir. Üstad 1956 yılında 

Pekin’deki İslam Ensitütüsünü kazanmış ve 1960 

yılında mezun olmuştur. 1960 yılından 1984 yılına 

kadar Çin Fenler Akademisinde çalışmış ve 1984 

yılında Sosyal Bilimler Akademisi Dini Araştırmalar 

Enstitüsüne müdür yardımcısı olarak atanmıştır. 

Ayrıca 1987 yılında emeklili olanadek Urumçi’deki 

İslam Ensitütüsünün müdürlüğünü yapmıştır. 

Urumçi’deki İslam Ensitütüsüne müdürlük yaptığı 

sırada Doğu Türkistan halkına hizmet edecek ni-

telikli binden fazla talebe yetiştirmiştir. Üstad 

1961 yılından vefat edene kadar tefsir, hadis, 

İslam hukuku gibi alanlarda makaleler yazmış ve 

pek çok eseri de çevirmiştir. Ayrıca Arapça öğren-

mek isteyenler için büyük çaplı sözlük hazırlamış-
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me arzusu ile İsa beyler Suudi Arabistan'a gitmiş-

ler fakat buradaki görüşmeler olumsuz sonuçlan-

dığı için ardından Mısır hükümeti ile görüşmüşler-

dir. Mısır hükümetinin de olumsuz yanıt vermesi 

üzerine, İsa Bey seneler önce geldiği ve güzel 

dostluklar kazandığı Türkiye topraklarına gelerek 

burada temaslarda bulunmuştur. Buradaki giri-

şimler sonucu 1952 yılında bakanlar kurulu kara-

rıyla 1850 Doğu Türkistanlı iskânlı göçmen olarak 

Türkiye'ye kabul edilmiştir. İşbu göç hadisesi 

Doğu Türkistan tarihinin en dramatik ve acı hadi-

selerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. 

İsa Bey ve ailesi 1954 yılında Türkiye'ye yer-

leşmiş, 1957 yılında Türk vatandaşlığına kabul 

edilmiştir. Türkiye'ye geldikten sonra dünyadaki 

çeşitli ülkelerdeki ve Türkiye'deki Doğu Türkistan-

lılar, 1954'te Suudi Arabistan topraklarında bir ku-

rultay tertip etmişlerdir. Hicaz kurultayı olarak ad-

landırılan bu toplantı sonucu İsa Yusuf Alptekin ve 

Mehmet Emin Buğra beyler Doğu Türkistanlıların 

temsilcisi ve liderleri olarak seçilmişlerdir. Kurultay 

sonucu alınan kararlardan bazıları, Doğu Türkis-

tan davasını duyurmada tek ses olunması, Doğu 

Türkistan'ın bağımsızlığı için izlenecek siyasi yollar 

ve Tayvan’daki Milliyetçi Çin hükümeti ile ilişkiler 

idi. Bilindiği üzere Mao devriminden sonra Tay-

van’a kaçan Guomingdang hükümeti Çin ana kı-

tasındaki yönetim hakkının kendinde olduğunu sa-

vunmakta idi. Bu iddia çerçevesinde politikaların-

da da Doğu Türkistan meselesinde ele almakta ve 

bağımsızlığını tanıyacağı doğrultusunda vaatlerde 

bulunmakta idi. Hicaz kurultayı sonrası İsa beyler, 

Milliyetçi Çin hükümeti lideri Çan Kay Şek'e bir 

mektup göndererek hükümetin Doğu Türkistan 

bağımsızlığını resmi yazılı beyan ile dile getirmesi-

ni istemiştir. İsa Bey ve Mehmet Emin beylerin bu 

isteğine cevap verilmemesi üzerine, Tayvan’daki 

hükümet ile ilişkilerin ve ortak siyasi harekâtın ke-

silmesi ve iletişime geçilmemesi konusunda karar 

alınmıştır. Nitekim Türkiye'ye yerleştikten ve Hicaz 

Kurultayı sonrası muhaceretteki Doğu Türkistanlı-

ların lideri ve sözcüsü olarak seçilmesi üzerine İsa 

beyler birçok dünya seyahatine çıkmış; Dünya 

İslam İş birliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve çe-

şitli uluslararası STK toplantılarına katılarak Doğu 

Türkistan davasını anlatmaya çalışmışlardır. Ayrı-

ca Türkiye'ye gelen çeşitli ülke liderleri, akademis-

yen ve devlet adamları ile görüşerek Doğu Türkis-

tan davasını anlatma yolunda kendilerini adamış-

lardır. 

Türkiye'de 1960 yılında İsa Bey’in başkanlığın-

da "Doğu Türkistan Göçmenler Derneği" kurul-

muştur. 1965 senesinde Mehmet Emin Buğra Bey 

Ankara’da vefat etmiştir. Alptekin, 1978'de geçir-

diği bir trafik kazası neticesinde uzun süre hasta-

nede kalmış ve gözleri tedrici olarak acizleşmiştir. 

Bunun üzerine Doğu Türkistan Göçmenler cemi-

yetinin faal başkanlığından ayrılmıştır. 1984 yılın-

da "Doğu Türkistan'ın Sesi" adlı mecmua yayınla-

mışlardır. 1978 yılında kurulmasını tamamladığı 

fakat rahatsızlığı sebebiyle hizmet edemediği 

Doğu Türkistan Vakfı, 1986’da merhum Rıza 

Bekin tarafından yeniden ihya edilmiştir. Türki-

ye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde katıldığı top-

lantı, miting ve konferanslar ile Doğu Türkistan da-

vasının tüm dünyaya yayılmasında üstün rol oy-

nayan İsa Yusuf Alptekin, 17 Aralık 1995 tarihinde 

İstanbul'da vefat etmiştir.

İsa Yusuf Alptekin'in 

Kaleme Aldığı Eserleri 

Doğu Türkistan İnsanlıktan Yardım İstiyor, 

Otağ Mat., İstanbul, 1971.

Doğu Türkistan Davası, Marifet yay., İstanbul, 

1981.

Unutulan Vatan Doğu Türkistan, Seha yay., 

İstanbul, 1992.

Esir Doğu Türkistan İçin, İsa Yusuf Alptekin’in 

Mücadele Hatıraları (Dr., M. Ali Taşçı), İstanbul, 

1985.

“Temir Parda Arqasındaği Şarqî Türkistan”, 

Millî Türkistan, S.L XXIV, Münih, 1951, s.23-27.

Esir Doğu Türkistan İçin-1, İsa Yusuf Alpte-

kin’in Mücadele Hatıraları, (Yay. Haz. Ömer Kul), 

Berikan Yay., Ankara, 2010. 

Esir Doğu Türkistan için-2, İsa Yusuf Alptekin’i 

Mücadele Hatıraları (1901-1949) (Yay. Haz. Ömer 

Kul, Berikan Yay., Ankara, 2009), 

Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, Doğu Türkis-

tan Vakfı Neşriyat Merkezi Yay., İstanbul, 1986 vd. 
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Son Dönemde
Doğu Türkistan'da

Şehit Edilen Ulemalar

Doğu Türkistan 1758 yılında Çin tarafından 

işgal edildikten bu yana pek çok silahlı ve silahsız 

mücadeleler oldu. Pek çok devletler kurulmuş ve 

Çin tarafından yıkılmıştır. en son 1949 yılından bu 

yana yeni bir devlet kurulmasa dahi o devleti 

kurma çabaları hep devam edegelmektedir. Bilin-

diği üzere Çin 1949 yılında Doğu Türkistan’ı işgal 

ettiğinden bu yana Doğu Türkistan halkını asimile 

etmek için onların dini yaşamına müdahele et-

mekte ve buna yönelik çeşitli baskılar uygulamak-

tadır. 1949 yılından günümüze kadar yüzlerce ca-

miyi yıktılar ve yüzlerce âlimi çeşitli bahanelerle 

şehit ettiler yahut hapiste dinlerinden vazgeçme-

leri için işkence türleri icat edip dinimiz yok etmek 

istediler. Tarihimizde Abdulkadir Damolla’yı (ö. 

1924), Sabit Damolla’yı (ö. 1941), Abdulcelil Da-

molla’yı (ö. 1938), Abdülaziz Mahdum’u (ö. 

1982), Abdülhakim Han Mahdum’u (ö. 1993) ve 

yüzlerce âlimi öldürmüş ise günümüzde de aynı 

caniliği sürdürmektedir. Makalemizde son bir yıl 

içinde ölümü diasporadaki Doğu Türkistanlıları de-

rinden üzen âlimlerin en büyük ve en meşhurlarını 

kısaca tanıtacağız. Makalemizde üstad Muham-

med Salih, üstad Abdülehad Mahdum ve üstad Ab-

dulkerim Abdülveli’nin Doğu Türkistan halkına tak-

dim ettikleri hizmetten kısaca bahsedeceğiz. 

Muhammed Salih Damolla

Üstad Muhammed Salih Nisan 1939’da Doğu 

Türkistan’ın Artuş şehrinde doğmuştur. Üstad ilk 

tahsilini şehrin en büyük âlimlerinden olan babası 

Salih Damolla’da görmüş ve 11 yaşındayken ha-

fızlığını tamamlamıştır. Akabinde Arapça ve Fars-

çayı babasından öğrenmiştir. Üstad 1956 yılında 

Pekin’deki İslam Ensitütüsünü kazanmış ve 1960 

yılında mezun olmuştur. 1960 yılından 1984 yılına 

kadar Çin Fenler Akademisinde çalışmış ve 1984 

yılında Sosyal Bilimler Akademisi Dini Araştırmalar 

Enstitüsüne müdür yardımcısı olarak atanmıştır. 

Ayrıca 1987 yılında emeklili olanadek Urumçi’deki 

İslam Ensitütüsünün müdürlüğünü yapmıştır. 

Urumçi’deki İslam Ensitütüsüne müdürlük yaptığı 

sırada Doğu Türkistan halkına hizmet edecek ni-

telikli binden fazla talebe yetiştirmiştir. Üstad 

1961 yılından vefat edene kadar tefsir, hadis, 

İslam hukuku gibi alanlarda makaleler yazmış ve 

pek çok eseri de çevirmiştir. Ayrıca Arapça öğren-

mek isteyenler için büyük çaplı sözlük hazırlamış-
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tır. 1986 yılında Kuran-ı Kerim’i çağdaş Uygurca-

ya çevirmiş ve 200 bin nüsha bastırarak Doğu Tür-

kistan halkına takdim etmiştir. Üstad Muhammed 

Salih 1991 yılında Mısır Devleti tarafından dünya-

da İslam araştırmaları alanındaki en büyük 10 

araştırmacının biri olarak devlet ödülüne layık gö-

rülmüştür. Üstad pek çok uluslararası sempozi-

yum ve toplantılara katılmıştır. Üstadın katıldığı 

son toplantı ise 2002 yılında İslam İşbirliği Örgü-

tü tarafından düzenlenen Uluslararası sempoz-

yumdur. Bu toplantı sonrasında üstadın yurtdışı 

seyahatları Çin işgalcileri tarafından engellenmiş-

tir. 

Üstad Muhammed Salih Damolla pek çok eser 

yazmış ve çevirmiş olup bunların içinden en bâriz 

olanları listeledik;

1. Kuran-ı Kerim’in Uygurca meali

2. 29. ve 30. Cüzlerin tefsiri

3. Cevahiru’l-Buhâri ve İmam Kastallani 

Şerhi

4. Riyazu’s-Salihin’in çevirisi ve şerhi

5. Hz. Peygamber’in Siyerinin çevirisi, 

Nuru’l-Yakîn isimli eserin çevirisi

6. Arapça – Uygurca Sözlük (büyük hacimli 

iki ciltten oluşur)

7. Duanın Önemi ve Özel Dualar

8. Kendisinin ve babasının kaleme almış ol-

duğu Arapça şiir divanı

Üstadın bu kitapları dışında pek çok makale 

ve araştırmaları da bulunmaktadır.

Üstad 2017 yılında ilerlemiş olan yaşına rağ-

men Çin tarafından sözde eğitim kampı olarak bi-

linen Çin Nazi toplama kamplarına etılmış ve ora-

daki sağlıksız yaşam ve Çin’in çeşitli işkenceleri 

neticesinde 2017 yılının sonlarında şehit edildiği 

haberi gelmiş ve Doğu Türkistan’da kılınmaya 

izin verilmeyen cenaze namazını İstanbul, Anka-

ra, Bursa ve dünyanın çeşitli yerlerindeki Doğu 

Türkistanlılar 02.02.2018 tarihinde gıyabi cenaze 

namazı şeklinde eda etmiştir. Üstadın hayatı 

Doğu Türkistan halkına İslamiyet’i öğretmekle 

geçmiş ve şehadeti diasporadaki Doğu Türkis-

tanlıların birleşmesi ve Doğu Türkistan davasına 

sahiplenmesine vesile olmuştur. Yüce Rabbim üs-

tadın mekanını cennet eylesin. Âmin.

Abdulahat Mahdum

Üstad Abdülehad Barat Mahdum 1931 yılında 

Doğu Türkistan’ın Hoten iline bağlı Karakaş ilçe-

sinde doğmuştur. Üstad Doğu Türkistan’ın efsa-

nevi lideri Mehmet Emin Buğra’nın (1901 Hoten – 

1965 Ankara) yeğenidir. Babası Berat Mahdum, 

üstad 4 yaşındayken Çinliler tarafından şehit edil-

mişti. Abdülehad Mahdum ilk eğitimini annesin-

den almış ve Kuran-ı Kerim’i de annesinde ta-

mamlamıştır. İlk tahsili Karakaş’taki büyük med-

reselerde başlayan Mahdum, 1954–1957 yılları 

arasında Kağılık ve Kaşgar’daki medreselerde eği-

tim hayatını tamamlamıştır. 1958 yılında dayısı 

Mehmet Emin Buğra’nın “Doğu Türkistan Tarihi” 

isimli eserini okumak ve talebelerine anlatmak su-

çundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 1971 

yılında süresinin bitmesine rağmen ceza süresi 

uzatılmış ve hapis hayatını devam ettirmek zo-

runda kalmıştır. 1972 yılında Allah’ın inayetiyle ha-

pisten kurtulan Abdülehad Mahdum Doğu Tür-

kistan halkına İslam’ı öğretme hizmetini devam 

ettirmiş ve 1980 yıllarında yurtdışına çıkma fırsatı 

bulmuştur. Abdülehad Mahdum yurtdışı seyahat-

larında Pakistan ve Türkiye akrabalarının bulun-

duğu yerleri ziyaret etti ve Türkiye’de bir yıldan 

fazla kaldıktan sonra hac farizasını ifa ederek 

Doğu Türkistan’a dönmüştü. Doğu Türkistan’a 

döndükten sonra 2004 yılına kadar Hoten ve Ka-

ğılık gibi şehirlerde İslami eğitim vermeye devam 

etmişti. Bu dönemde binden fazla talebe yetiştir-

di. 2004 yılında talebelerine ders verirken yaka-
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lanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu 

sefer hapse girdiğinde 70 yaşı geçmiş bulunuyor-

du. Üstad bu dönemde Çin hapishanesinde gör-

düğü işkence ve zulmü şöyle anlatır:

“Çinliler bana namaz ve diğer ibadetlerin hep-

sini tamamen yasakladı, hatta işaretle namaz kıl-

mama dahi fırsat vermediler. Beni her gün aşağı-

layıp dinimize hakaret ettiler. Bizim ezelden beri 

Çin’in bir parçası olduğumuzu kabullenmemiz için 

işkence yaptılar, Çin’in hiçbir zaman uygulanma-

yan yasalarını öğrenmeye zorladırlar.”

Üstad 2009 yılında hapisten çıkmış ve 2013 yı-

lına kadar eğitim vermeye devam etmiştir. 2013 yı-

lında hastalığından dolayı eğitim hizmetini sürdü-

rememiş olsa dahi evine ziyarete gelen eş dostla-

rına İslam’ı anlatmaya devam etmiştir. 2017 yılı 

Kasım ayından 87 yaşındaki Abdülehad Mahdum 

tüm aile fertleriyle birlikle Çin’in eğitim kampı ola-

rak nitelediği toplama kampına kapatıldı ve altı ay 

sonra şehadet haberi geldi. İstanbul’daki Doğu 

Türkistanlılar 1 Haziran 2018 tarihinde üstadın gı-

yabi cenaze namazı kılmıştı. Yüce Rabbim üstadı 

mekanını cennet eylesin. Âmin.

Abdulkerim Abdulveli

Doğu Türkistan’ın son dönemdeki en büyük 

davetçilerinden olan üstad Abdulkerim Abdulveli 

20 Eylül 1955 yılında Doğu Türkistan’ın Kuçar şeh-

rinde doğmuştur. Üstad, İslam’ın temellerini aile-

sinde öğrenmiş ve ortaokulu bitirdikten sonra 

Mao’un ölmünden sonra uygulamaya konan açı-

lım politikalarının faydasını görmüş ve Kuçar’daki 

Medresed İslam’ı öğrenmeye başlamıştır. Üstad 

1985 yılında Doğu Türkistan’ın Kağılık şehrine git-

miş ve oradaki büyük âlim Abdulhakim Han Mah-

dum’dan ders almaya başlamıştır. 1980 sonrası Ka-

ğılık şehri Doğu Türkistan’ın İslami ilimler alanın-

da önde gelen şehirllerinden biri haline geldiği için 

Abdulkerim Abdulveli bu şehirde toplanan beş 

bini aşkın talebelerle iletişim kurmuş ve Doğu Tür-

kistan’ın bağımsızlık mücadelesini yeniden başlat-

ma konusunda istişarelerde bulunmuştur. Abdul-

kerim Abdulveli 1985 yılında ders almakla birlikte 

vaaz vermeye ve yıllardır İslamiyetten mahrum bı-

rakılan gençlere İslamiyeti öğretmeye başlamıştır. 

Üstad Abdulkerim Abdulveli Doğu Türkistan’da 

davet ve vaaz konusunda önde gelen isimlerden 

biri haline gelmiş ve Doğu Türkistan’ın tüm şehir-

lerinde gençlere ve halka İslamiyeti çok güzel bir 

üslupla anlatmıştır. Ayrıca Doğu Türkistan’ın önde 

gelen aydın, şair ve yazarlarıyla sohbetler yapmış 

ve pek çoğuna İslamiyeti yeniden anlatmıştır. 

Üstad Abdulkerim Abdulveli 1987 yılında Doğu 

Türkistan’ın farklı şehirlerinde İslamiyeti öğreten 

okullar açmaya başlamıştır. 1990 yıllarında sade-

ce Kuçar şehrindeki okulların sayısı 14 olmuştur. 

1989 yılı temmuz ayında üstad Doğu Türkistanlı 

âlimlerden oluşan bir heyetinda Çin’in iç bölgele-

rindeki Huy Müslümanlarını ziyaret etmiştir. 1989 

yılı eylül ayında son 70 yılda Doğu Türkistan’da 

meydana gelen en büyük silahlı ayaklanmalardan 

biri olan Barin ayaklanmasının komutanlarından 

Muhammed Cemal’in eğitim almasını sağlamıştır.

Üstad Abdulkerim Abdulveli 1990 yılı 16 Kasım 

günü Çin devleti tarafından tutuklanmış ve 12 yıl 

hapis cezasına çarptırılmıştır. 2002 yılında üstadın 

hapis süresinin bitmesine birkaç ay kaldığında Çin 

devleti üstadı yasalara uymamakla suçlayarak 

hapis cezasını 3 yıl uzatmıştır, 2005 yılında ceza sü-

resi bitince yine aynı suçlamayla yine 3 yıl uzat-

mıştır, 2006 yılında ceza süresi bitmediği halde 

yine aynı şeyle suçlamış ve hapis cezasını yine 3 

yıl uzatmıştır. 2009 yılında üstadın hapis cezası 

gene uzatılmış ve 2014 yılına kadar hapse atmaya 

karar verilmiştir. Ancak 2014 yılında üstadı yine 

serbest bırakmamış ve hapis süresini yine uzat-

mıştır. Üstad 27 yıl boyunca Çin işkencesiyle mü-

cadele ettikten sonra 2017 yılının sonlarında 62 

yaşında şehit edilmiştir. 7 Aralık 2018 tarihinde üs-

tadın gıyabi cenaze namazı kılınmıştır.



tır. 1986 yılında Kuran-ı Kerim’i çağdaş Uygurca-
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geçmiş ve şehadeti diasporadaki Doğu Türkis-

tanlıların birleşmesi ve Doğu Türkistan davasına 

sahiplenmesine vesile olmuştur. Yüce Rabbim üs-

tadın mekanını cennet eylesin. Âmin.

Abdulahat Mahdum
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nevi lideri Mehmet Emin Buğra’nın (1901 Hoten – 

1965 Ankara) yeğenidir. Babası Berat Mahdum, 
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reselerde başlayan Mahdum, 1954–1957 yılları 
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tim hayatını tamamlamıştır. 1958 yılında dayısı 
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ğılık gibi şehirlerde İslami eğitim vermeye devam 

etmişti. Bu dönemde binden fazla talebe yetiştir-

di. 2004 yılında talebelerine ders verirken yaka-
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lanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu 
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“DOĞU TÜRKİSTAN'DAN YEMEN'E
ZULME SON” MİTİNGİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Genel 

Merkezimizin Büyük Birlik Partisi 

ile beraber düzenlediği Doğu 

Türkistan'dan Yemen'e Zulme 

Son mitingi Ankara Sıhhiye Abdi 

İpekçi Parkı'nda gerçekleştirildi. 

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin 

ve teşkilat mensuplarımızın 

yoğun katılım gösterdiği 

programda konuşan Genel 

Başkanımız Sn. Murat ASLAN; 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Çin 

hükümetine karşı acilen Doğu 

Türkistan'da yaşananlarla alakalı 

yaptırımlar uygulamak 

mecburiyetindedir.” dedi.

Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığımız “Doğu Türkistan İçin Birlikteyiz” programları kapsamında bir dizi 

faaliyet gerçekleştirdi. İlk önce Uşak Tiritoğlu Parkı'nda resim sergisi düzenleyip basın açıklaması 

gerçekleştiren gönüldaşlarımız daha sonra Doğu Türkistan Milli Meclisi başkanı Sn. Seyit TÜMTÜRK'ün 

katılımlarıyla Uşak Üniversitesi'nde ve Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde konferanslar gerçekleştirdiler.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTANDAKİ ZULÜMLE ALAKALI PROGRAMLAR DÜZENLEDİ

Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımız, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dikkat çekmek adına 

faaliyetler gerçekleştirdi. “Unutulan Vatan Doğu Türkistan” adlı fotoğraf sergisi düzenleyip basın 

açıklaması yapan teşkilatımız daha sonra Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Sn. Seyit TÜMTÜRK'ün 

katılımlarıyla konferans gerçekleştirdi.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTANDAKİ ZULÜMLE ALAKALI PROGRAMLAR DÜZENLEDİ

DOĞU TÜRKİSTANLI 

KARDEŞLERİMİZİ 

GENEL MERKEZİMİZDE 

MİSAFİR ETTİK
İstanbul'dan Ankara'ya Doğu Türkistan 

davasını dile getirmek için yürüyen Erşidin 

Erkin, Ali Zülfikar ve Alim kardeşlerimizi 

genel merkezimizde misafir ettik.
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Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığımız, katil Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne tepki göstermek için 

yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın açıklamasının yapıldığı programa yoğun katılım gerçekleşti. 

ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

ALPEREN OCAKLARI 

KASTAMONU İL 

BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET
Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcımız Sn. 

Osman ATAK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 

Doğu Türkistan davasını gündeme taşıyan 

Erşidin Erkin ile birlikte Alperen Ocakları 

Kastamonu İl Başkanlığımızı ziyaret edip Doğu 

Türkistan üzerine hasbihâl ettiler.

Alperen Ocakları Yalova, Düzce ve Sakarya İl Başkanlıklarımız; Bayırbucak Türkmendağı için topladıkları 

yardımları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Şükrü Öztürk'ün öncülüğünde bölgeye 

ulaştırdılar. Düzce İl Başkanımız Sn. Ferdi Burak Çiçek ile Yalova İl Başkanımız Sn. Muhammed İkbal 

Bilgili'nin de yer aldığı yardım faaliyetlerinde toplanan yardımlar bölge halkına dağıtıldıktan sonra 

başkanlarımız, Sultan Abdulhamid Han Tugayı komutanı Ömer Abdullah'ı ziyaret ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI YALOVA, DÜZCE VE SAKARYA İL BAŞKANLIKLARIMIZ
TÜRKMENDAĞI'NA ORTAK YARDIM PROGRAMI DÜZENLEDİLER

Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığımız, Genel Başkanımız Sn. Murat ASLAN'ın da katılımlarıyla 

şahlanış gecesi düzenledi. Sanatçı Ozan ÜNSAL'ın sahne aldığı programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI TRABZON İL BAŞKANLIĞIMIZ
ŞAHLANIŞ GECESİ DÜZENLEDİ

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN 

İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 

TÜRKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİ 

AĞIRLADI
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığımız, 

Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü duyurmak 

adına yollara revan olan Doğu Türkistanlı 

kardeşlerimizi il binalarında ağırlayıp ardından 

basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP 

İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 

TÜRKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİ 

AĞIRLADI
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanımız Sn. 

Tuncay UZDİLLİ,  Erşidin Erkin ve Doğu 

Türkistanlı kardeşlerimizi Gaziantep'te 

ağırladıktan sonra Çin'in Doğu Türkistan'da 

uyguladığı zulümle alakalı televizyon programına 

katıldılar.



O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

54
OCAK 2018 55OCAK 2018

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığımız, katil Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmüne tepki göstermek için 

yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından basın açıklamasının yapıldığı programa yoğun katılım gerçekleşti. 

ALPEREN OCAKLARI SİVAS İL BAŞKANLIĞIMIZ
DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

ALPEREN OCAKLARI 

KASTAMONU İL 

BAŞKANLIĞIMIZA ZİYARET
Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcımız Sn. 

Osman ATAK, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek 

Doğu Türkistan davasını gündeme taşıyan 

Erşidin Erkin ile birlikte Alperen Ocakları 

Kastamonu İl Başkanlığımızı ziyaret edip Doğu 

Türkistan üzerine hasbihâl ettiler.

Alperen Ocakları Yalova, Düzce ve Sakarya İl Başkanlıklarımız; Bayırbucak Türkmendağı için topladıkları 

yardımları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. Şükrü Öztürk'ün öncülüğünde bölgeye 

ulaştırdılar. Düzce İl Başkanımız Sn. Ferdi Burak Çiçek ile Yalova İl Başkanımız Sn. Muhammed İkbal 

Bilgili'nin de yer aldığı yardım faaliyetlerinde toplanan yardımlar bölge halkına dağıtıldıktan sonra 

başkanlarımız, Sultan Abdulhamid Han Tugayı komutanı Ömer Abdullah'ı ziyaret ettiler. 

ALPEREN OCAKLARI YALOVA, DÜZCE VE SAKARYA İL BAŞKANLIKLARIMIZ
TÜRKMENDAĞI'NA ORTAK YARDIM PROGRAMI DÜZENLEDİLER

Alperen Ocakları Trabzon İl Başkanlığımız, Genel Başkanımız Sn. Murat ASLAN'ın da katılımlarıyla 

şahlanış gecesi düzenledi. Sanatçı Ozan ÜNSAL'ın sahne aldığı programa yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI TRABZON İL BAŞKANLIĞIMIZ
ŞAHLANIŞ GECESİ DÜZENLEDİ

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN 

İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 

TÜRKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİ 

AĞIRLADI
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığımız, 

Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü duyurmak 

adına yollara revan olan Doğu Türkistanlı 

kardeşlerimizi il binalarında ağırlayıp ardından 

basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

ALPEREN OCAKLARI GAZİANTEP 

İL BAŞKANLIĞIMIZ DOĞU 

TÜRKİSTANLI KARDEŞLERİMİZİ 

AĞIRLADI
Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanımız Sn. 

Tuncay UZDİLLİ,  Erşidin Erkin ve Doğu 

Türkistanlı kardeşlerimizi Gaziantep'te 

ağırladıktan sonra Çin'in Doğu Türkistan'da 

uyguladığı zulümle alakalı televizyon programına 

katıldılar.



O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI DENİZLİ İL 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEVİR TESLİM 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bir yılı aşkın süredir görevde bulunan Alperen 

Ocakları Denizli İl Başkanı Sn. Yasin YOLCU görevini 

Alperen Ocakları Merkezefendi İlçe Başkanı Sn. 

Mustafa Ali OYTUN'a devretmiştir. Yasin 

başkanımıza emekleri için teşekkür eder, Mustafa Ali 

başkanımıza yeni görevinde başarılar dileriz.

GENEL BAŞKANIMIZ 
SN. MURAT ASLAN 

ANKARA'DA ÖĞRENCİ EVİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Murat ASLAN, genel sekreterimiz 

Hakan KARABAYIR, teşkilatlardan sorumlu genel 

başkan yardımcımız Şükrü ÖZTÜRK ve Büyük Birlik 

Partisi Özel Kalem Müdürü Özcan ÜNAL Ankara'da 

öğrenci evimizi ziyaret ettiler.

ALPEREN OCAKLARI VAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ VAN KİTAP 

FUARINA KATILDI
Alperen Ocakları Van İl Başkanlığımız 7-16 Aralık 

2018 tarihleri arasında Van Organize Sanayi Bölgesi 

fuar alanında gerçekleştirilen Van Kitap Fuarında 

yerini aldı.

ALPEREN OCAKLARI 
MERSİN İL BAŞKANLIĞINA ATAMA
 Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığı görevine Sn. 

Ayhan SOLMAZ getirilmiştir. Genel Başkanımız Sn. 

Murat ASLAN tarafından yetki belgesi takdim edilen 

Ayhan SOLMAZ'a yeni görevinde başarılar dileriz, 

Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.
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Canım sağ oldukça rahmetli babam
Susarsam hakkını helâl etmesin!
Ak sütün emziren ihtiyar anam,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Yerindedir daha aklım, iradem
Ve işte yeminim, işte ifadem! 
İlk insan, ilk nebi Hazreti Âdem,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Meylim ne şöhrete, ne saltanata; 
Hak için sarıldım ben bu sanata; 
Kür-Şad, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Önümde dururken Türklüğün hâli,
Susup da boynuma almam vebali; 
Ebubekir Ömer, Osman ve Ali (r.a) 
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,
Bana zindan olur Maraş, Elbistan
İbni Sîna, Dedem Korkut, Alparslan
Susarsam hakkını helâl etmesin!

İmanda bu fire, zillete bu zam! 
Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam.
Farabi, Gazali, İmamı Azam,
Susarsam hakkını helal etmesin!

Nusret versin yeri, göğü yaratan
Çekip çıkartalım akı karadan
Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Ülküm aşk çölünde Veysel Karani
Ulubatlı Hasan eyler göreni
Fatih, Akşemsettin, Molla Gürani
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Bu yol bahadırlar, ermişler yolu; 
Kendini davaya vermişler yolu! 
Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Türkçe sevdalanan, İslâmca yanan
Adar milletine bir değil bin can
Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il
Yüreğimi yetmiş yerden yara bil; 
Mehmet Âkif, Osman Batur, Şeyh Şâmil
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Usta savaşçılar, genç mücahitler
İmkanıma hizmetime şahitler
Başbuğ, ülküdaşlar, aziz şehitler,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

İçimde İslâm'ın ince mânâsı
Önümde Türklüğün soylu davası
Oflu Kör Şakir'in Elif anası,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Sevdim, milletime gönlümü verdim
Zalimin zulmüne göğsümü gerdim
Kırıkhanlı Kâzım, Niksarlı Nedim,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Kemalimiz, Turanımız, Hacımız
Beraberdir sevincimiz, acımız
Mutta davar güden Zeynep bacımız,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Mühim değil güceneni, küseni
Allah sevmez haksızlığa susanı
Yozgat'ın Yerköylü yetim Hasanı,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Komünist, siyonist pusudan çıktı
Dinime saldırdı, töremi yıktı
Gönenli Gülizar, Bünyanlı Sıtkı,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Yurdum bir kağıttır ışık beyazı
Üstünde insanlar mukaddes yazı
Genci ihtiyarı, gelini kızı,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Mazlumlar hakkını almayıp ele,
Günü gün edersem zalimler ile
Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile,
Susarsam hakkını helâl etmesin!

Allah rızasıdır arzum, emelim! 
Bu necip milleti ondan severim
Hazreti Muhammed (s.a.v) gerçek rehberim,
Susarsam hakkını helal etmesin!

YEMİN
Abdürrahim KARAKOÇ


