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slam’ın batıdaki son medeniyet feneri, yetik cenneti Endülüs; düştüğü 1492’den, özellikle son kalesi Gırnata; bütünüyle Müslümanlardan boşaltılan 1609’dan bu yana, hep
Müslümanların kalbinde bir sancı, bitmeyen yas ve yaşlarıyla anılan hüzünlü muhabbetin teranesi haline gelmiştir.
Diğer yandan Türk dünyasının medeniyet beşiği, Uygarlığın ilk dünyaya geldiği ana rahmi, İslam’ın nice büyük
Mir Kamil
alimlerini dünyaya takdim ettiği ilim irfan çeşmesi ve
KAŞIGARLI
doğudaki son kalesi, özellikle Osmanlının mirası olma
(Gazeteci Yazar)
hasebi ile Türkiye Cumhuriyetinin sayıca çok az ve zayıf ola gelmiştir.
kendi helal malı ve ayrılmaz parça- Yeter ki biz tarihten ders almasını
sı olan Doğu Türkistan; komünist bilelim. O zaman tarihin hiç tekerÇin tarafından son kez işgal edildiği rür etmediğini, zalimlerin sadece
1949’den bu yana hiç dinmeyen, sü- farklı coğrafyalarda aynı yöntem ve
rekli kanayan, ama maalesef İslam ve hilelerle, bazen farklı bazen de aynı
Türk dünyasının kalbinde acı hisset- sonuçlar elde etmeye çalıştığını götirmek bir yana dursun, farkındalık rebiliriz. Çünkü İşgalciler Müslüman
bile oluşturmaya muvaffak olamayan coğrafyalarını ele geçirmek için hep
Ata yurdumuz 2 . Endülüs’ün kaderi- aynı ortam ve aynı zemini kollamıştır
ne bırakılmış bir yarımız haline gel- veya yaratmıştır.
miştir.
Endülüs’ün düşmesinde bütün İslam
Evet, bende tarihin tekerrür edece- dünyasındaki Ümmet bilincinin zaafa
ğine inanmayanlardan biriyim. Ger- uğramasıyla, bölünmüşlüğe müptela
çek Müslümanca feraset sahibi ata- olan devletlerin tepkisizliği ve sadelarımızın öğrettiği gibi; anlayanlara ce kendi sınırlarını koruma (menfaatşeytanın kuyruğuna takılan zalim, perestlik) kaygısına batmış olmasının
iblisleşmiş sözde İnsanların yöntemi, ne kadar büyük etkisi olmuş ise, Doğu
hileleri ve desiseleri tarihten bu yana Türkistan’ın da Çin’in işgaline uğraDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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masında Türk İslam dünyasının yine
aynı şekilde kendi kabuğuna çekilmiş
olması en etkili rolü oynamıştır.
Örneğin; 1933’te yüz binlerce şehitlerin kanı ile kurulan ve dünyanın ilk
İslam cumhuriyeti olan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti; Afganistan
dışındaki bütün İslam ve Türk dünyasında hiçbir ülke tarafından tanınmamıştır. Özelikle Osmanlının mirası
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 göndermekle yetinmiş olmasını başka neyle açıklamak
mümkün?

yana dursun, hatta 1949’da komünist
Çin işgal ettikten sonra BM’de kayda
geçirirken, iblis Çin’in tarihten gelen
kurnazlığı ile Doğu Türkistan’ı işgal
edilmiş toprak değil, ‘ŞİNCİANG’
(Yeni Toprak) adı ile ‘Çin’in ayrılmaz
toprak parçası’ olarak kaydettirme girişimine de, ne İslam Dünyasından, ne
Türk Dünyasından ‘HAYIR, DOĞU
TÜRKİSTAN ÇİN’İN DEĞİL, İSLAM DÜNYASININ VE YAHUT
TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ
TOPRAK PARÇASIDIR, ORASI
FİLİSTİN GİBİ İŞGAL EDİLMİŞ
TOPRAKTIR’ diyen tek bir ses yankılanmamıştır. Tam eksine suskunluğa ve tepkisizliğe 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 başından elinden alınmıştır.
Bizi en çok kahreden şey ise, bugüne
kadar hiçbir ülke tarafından bu yanlış
kaydın düzeltilmesi için hiçbir girişiEğer dönemin Türkiye’si Afganistan min olmamasıdır.
ile birlikte Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını resmen tanımış olsaydı, 6 ay
süren Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin ömrünün 6 yıl daha uzamasına ve iç kutuplaşmalarının durmasına vesile olabilirdi elbette.
Dahası 1944’te milyonlarca şehitlerin kanları ile sulandıktan sonra
tekrar kurulan ve 5 sene yaşayabilen
‘Doğu Türkistan Cumhuriyetinin hiçbir ülke tarafından tanınmaması bir
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Gelelim,
İslam’ın
medeniyetin incisi Endülüs ile Uygarlığın
beşiği Doğu Türkistan’ın yaşadığı aynı kader ve zulümlere…
‘1492 senesinde siyasi hakimiyetlerini kaybetmelerine rağmen, Endülüs
Müslümanlarının büyük çoğunluğu,
Hristiyan idareciler tarafından canlarına, mallarına ve dini yaşantılarına
dokunulmayacağı şeklinde kendilerine verilen taahhütlere güvenip,
Hristiyan hakimiyetinde de olsa,
kendi topraklarında kalmayı tercih
ettiler. Ne var ki, işgalin üzerinden daha
5 sene bile geçmeden
bu Müslümanlar tarihte benzerine ender
rastlanan bir imha
hamlesiyle karşı karşıya kaldılar. Muhtevasını zorla Hristiyanlaştırma, katliam,
engizisyon mahkemeleri ve toplu sürgünlerin oluşturduğu
bu hamle, 1609 senesinde tamamlandı. Neticede ne kendi kimliğine sahip
çıkmak isteyen bir Müslüman ne de
ayakta duran bir cami bırakıldı. Kısacası, sekiz asır İspanya’nın kaderinde
söz sahibi olan’ Müslümanlar, sanki
bu ülkeye hiç ayak basmamışlardı.
Çin de Doğu Türkistan’a Endülüs
Faciasının birebir aynısını yaşatmıştır. 1949’da Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı
başta olmak üzere önde gelen general
ve liderleri, Çin ve Rus’un ortaklaşa
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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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
adetlerini muhafaza hakkına sahip-

tiler. Çinliler ise sadece Doğu Türkistan’ı daha refah hale getirmek,
Taklamakan Çölü’nü yeşilleştirerek,
gülistana dönüştürmek ve ekonomisin kalkınmasına yardımcı olmak
için Doğu Türkistan’a yerleşecekti.
Amaçları sadece komünizmin sözde
adaletini ve bütün halkın beraberliğini dünyaya yaygınlaştırmaktı.
Bu taahhütlere güvenenler olduğu
gibi, güvenmeyen ve tıpkı Gırnatanın ünlü komutanı Musa-b. Ebi’lGassan’ın “Geliniz hürriyetlerimizi
3
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savunarak ölelim. Bu suretle, (anlaşmayla) bizi işgalcinin zincirleri saracağına, toprak anamız bağrına bassın.
Cesetlerimizi koyacak kabir bulunamazsa, gök kubbe de yok almadı ya,
o örter…” dediği gibi, hayatta kalan
Doğu Türkistan komutanları arasında da Osman Batur gibi “Bugün
silâhımızı alanlar, yarın canımızı da
alırlar. Ben silâhımı Çinlilere vermem. İstiyorlarsa ve güçleri yetiyorsa, gelip alsınlar, ben ölebilirim, ama
dünya durdukça benim milletim bu
mücadeleye devam edecektir” di-

yen şuurlu kahramanlar, Muhammed
Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin
gibi “Vatanı kurtarmak uğruna vatandan hicret eden” liderler olmuştur.
Neticede kurnaz Çin yalan taahhütlerle Doğu Türkistan’a ayak bastıktan
sonra tıpkı Endülüs’te olduğu gibi tam
5 sene kadar görünürde taahhütlerine
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 kurnazlığa imza attı.

Şöyle ki; Çin askerleri Doğu Türkistan sokaklarında toplu yürüyüş
yaptıklarında “Biz halkın malına,
ipine ve iğnesine dokunmayacağız,
sadece onların hizmetkarı olacağız”
diye başlayan sesli şarkılar eşliğinde
geçerlerdi. 5 sene kadar Doğu Türkistanlıların evlerine gider, ücretsiz
çamaşırlarını yıkar, ev temizliğine
yardımcı olur, hatta çiftliklerinde
grup halinde çalışır, yerleri sular, bitki ekilmesinde halka el ayak olurdu.
Doğu Türkistanlıların onlara ikram
ettiği yemekleri ret eder, sadece su
içer geri dönerlerdi. Doğu Türkistan
halkı bu duruma şaşkın bir şekilde;
“Allah bize Çinli askerler suretinde

melek mi gönderdi acaba? Çalışıyor,
tuvaletlerimizi kadar temizliyorlar,
hiçbir ücret ya ikram kabul etmiyorlar. Ne güzel insanlar bu” diye metih
düzerek, toplu halde sarhoşlaşmış
hale geldiler. Tam 5 sene sonra “Zenginden alarak, garibana vermek”
düzenbazlığı ile başlatılan “Toprak
Islahatı” Doğu Türkistan halkını sarhoşluktan uyandırdığında, karşısında
işgalci Çin’in gerçek şeytansı yüzlerini gördüler. Doğu Türkistanlılar
arasındaki şuurunu kaybetmeyenleri
gizli suikast, çeşitli bühtan ve suçlamalarla birer birer ortadan kaldırdıklarını, “Biz sizleri koruyoruz, silaha
ve askeri birliklere ne hacet” diye bü-
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tün yerel birliklerin dağıtıldığına, ev
ev silahların hatta av tüfeklerin bile
toplatıldığına, dolaysıyla kontrolün
tamamıyla işgalcilerin eline geçtiğine
şahit oldular.
Artık çok geçti. Sınırların hepsi kapatılmış, dış dünya ile bütün bağlantılar
kesilmiş, Doğu Türkistan adete açık
katliam kampına dönüşmüştü. Tıpkı
Endülüs’te olduğu gibi artık Doğu
Türkistan’da da dönüştürme, dinsizleştirme başladı. Yüz binlerce kıymetli kitap ve kuranı kerim toplatılıp
meydanlarda yakıldı, alfabe değiştirildi, evinde Uygurca kitap bulunduranlar süresi belirsiz şekilde hapis
edildi. Daha sonra “Kültür İnkılabı”
diye adlandırdıkları katliam tam 28
sene sürdü. Gayri resmi rakamlara
göre bu sırada en az 25 milyon Doğu
Türkistanlı soykırıma uğradı.

gibi yerine getirmiyorlar, domuz eti
yemiyor, şarap içmiyorlar. Gerçek
Hristiyanlar gibi davranmıyorlar. Bütün bunlar, onların zayıf imanlı olmalarından değil, bilakis ataları gibi
Müslüman kalmaya olan azimlerinden, dolayısıyla de Hristiyanlığa hiç
inanmamış olmalarından kaynaklanıyor. Engizisyon müfettişleri gayet iyi
biliyorlar ki, onlar iki veya üç sene hapiste kaldıkları ve bu esnada kendilerine Hristiyanlığın esasları öğretildiği
halde, hapisten çıkarken, öğrendiklerinden bir kelime bile hatırlamıyorlar.
Kısaca onlar Hristiyanlığı bilmiyorlar. Çünkü bilmek istemiyorlar” dendiği gibi, Doğu Türkistanlılar da görünürde dönüşmüş olarak görünseler
de kalplerindeki İman ve inançlarını
korudular. Canı pahasına evlerinde
duvarlar aralarında sakladığı Kuranı
kerimi gizlice çocuklarına öğretmeye
devam ettiler.

Tıpkı Endülüs’te Hristiyanlaştırma
faaliyetlerinin başlamasının üzerinden bir asır geçtikten sonra, 1601 senesinde piskopos Ribera’nın hazırlayıp kraliyet katına sunduğu şu rapor
da “Hristiyanlık, İspanya Krallığının
temel direğidir. Fakat Moriskolar
(Müslümanlar), bu dine gerektiği gibi
sarılmıyor. Dini vecibeleri gerektiği

1982 senesinde dünyanın gelişmelerine ayak uydurmak ve ekonomik
olarak kapitalizme kendini ayarlamak zorunda kalan Çin, Dünyanın
tepkisini çekmemek için Doğu Türkistan’daki katliamlarına ara vermek
zorunda kaldı. Dünyanın gözünü
boyamak için Doğu Türkistanlıların
din, dil ve örf adet haklarını, ağıra
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ve komünisttik dönüştürme kamplarına çevrilen camı ve medreselerini
geçici olarak geri vermeye mecbur
kaldı. Dünyanın nabzını yoklamak
için Doğu Türkistanlılara tanılan bu
azıcık özgürlükler de uzun sürmedi.
Sadece 10 sene devam edebildi.

Bu süre içinde Çin atalarından miras
aldığı şeytansı hilelerine başvurmaya devam etti. “Yakındaki düşmanı
yok etmek için uzaktaki akrabalarını ipeğe boğarak (rüşvete bağlayarak) ele geçirmek” siyasetini başladı.
Bun için önce Şangay beşlisini, sonra
Şangay İş birliği Örgütünü kurdu. 11
Eylül terör saldırısından sonra dünya
genelinde başlayan terörle mücadele
seferberliğini fırsata çevirerek, Doğu
Türkistan’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 Alkaide ile gizli anlaşmalar yaptı. Alkaide ve Işid (Daeş) e
katılan saf Uygur gençleri işte bu Çin
politikasının parçaları ve Çin- Pakistan istihbaratı İSİ – Taliban – Alkaide – Daiş – Feto işbirliğinin mahsulü
oldular.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Günümüzde ise işgalci Çin Terörü
bahane ederek, Ata yurdumuzu ebediyen yutabilmek için Doğu Türkistan’ın asıl sahiplerini bütünüyle yok
etme projesini en vahşice uygulamaktadır. Doğu Türkistan’ın bütün
İl, İlçe ve köylerinin her birine birden çok Çin usulü nazi kamplarını
kurarak, Doğu Türkistan’daki Türk
halklarına yönelik kitlesel keyfi gözaltıları, işkence, kötü muamele ve
gündelik yaşam üzerinde giderek artan ve yaygınlaşan, sistematik müdahilleri insanlık tarihinde görülmemiş
bir boyuta taşımış vaziyettedir.

Allah lafzına kadar İslamı sembollerin hepsini teröre bağlayarak, Uygur
kültürü ve örflerini çağrıştıran her
faaliyeti ayrılıkçılık, Dinde aşırılık
gibi uydurma bahaneler ile resmi ola6
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rak 1 milyon (gayrı resmi olarak 3- 5
milyon) Doğu Türkistan halkını gizli,
açık toplama kamplarına yargısız kapatmış durumdalar. Yıkılan camilerin
ve toplanıp yakılmakta olan kuranı
kerim, tarih kitapları ve dini kitapların haddi hesabı yok. Özellikle her
şehir ve ilçelerde kurulan 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 faciasında olduğu gibi yine kayıtsız, sessiz, ilgisiz
ve tepkisizliğini devam ettiriyorlar.
Doğu Türkistan’ın 2. Endülüs’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 çekinmeden 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
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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tevekkül edemese de, batılı (gavur)
gazeteciler bu riski alarak bireysel
bir şekilde Doğu Türkistan’da araştırma raporlarını yayınlama başladılar. Bunun belirli sonuçları da gelmeye başladı.
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Örneğin Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması 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 İç meselesi olmadığını’’ açıkladı. Enver İbrahim,
Çin’in Müslüman Uygur Türklerine
uygulamakta olduğu asimilasyon ve
soykırım siyasetini kınadı. Hukuksuz
tutuklu mazlum Müslümanların biran önce serbest bırakılmasını ve tüm
Çin Nazi Kamplarının kapatılmasını
istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek komiserliğine yeni atanan eski Şili Cumhurbaşkanı yaptığı ilk açıklamasında, Doğu
Türkistan’daki insani krize dikkat
çekerek, Çin’e çağrıda bulundu. BM
heyeti ile bağımsız kuruluşların Doğu
Türkistan’a giderek yerinde inceleme
yapmalarına izin vermesi gerektiğini
talep etti.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Çin’de resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan Norveç Parlamento Heyeti görüşmeler sırasında, Çin’in
Doğu Türkistan’daki Nazi Kamplarını gündeme getirdi. Tutukluların
serbest bırakılması ve bu Kampların
kapatılması gerektiğini talep etti.
Avrupa Parlamentosunda da Çin’in
Doğu Türkistan’daki Nazi Kampları
hakkında genel görüşmeleri devam
ediyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde
(ABD) Kongre üyeleri, Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur Türklerine
“sistematik insan hakları ihlallerinde
bulunduğu” belirtilen Çin hükumet
yetkililerine yaptırımların genişletilmesi için çağrıda bulundu.

11 Eylül 2018 tahininde Hollanda
Parlamentosunda konuşan DENK
Partisi genel Başkanı ve Türk asıllı Milletvekili Tunahan Zorlu Çin’in
Doğu Türkistan’daki soykırım uygulamaları ile nazi kamplarını gündeme
8
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getirdi. Parlamentoda bu konuda acil
toplantı düzenlenmesine yönelik çağrıda bulundu.
AB dış ilişkilerden sorumlu üyesi Federica Mogherini, AB’nin ‘’AB-Çin
insan hakları diyaloğu’’ sırasında yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’ın
durumunu, özellikle Çin’in “yeniden
siyasi eğitim kampları ve genişletilmesi” ile ilgili haksız uygulamalarını
masaya yatırdı.
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 inMaalesef İslam İş birliği Teşkilatı bu sanı çileden çıkartıyor.
konuda bir toplantı ya da oturum düzenlemeye cesaret edemiyor. Doğu Onlara söyleyecek bir çift lafım var,
Türkistan’daki beyin yıkama, densiz- ‘Dünyada bir başkasının ülkesini işleştirme ve Çinligal
etmekten
leştirme kampladaha büyük terör
rının kapatılması
yoktur ve oladolayısıyla asimile
maz. İşgalin olsiyasetlerinin durduğu yerde zuldurulması
için
mün olmamasını
Uluslararası baskı
düşünmek geri
şekillendirmede
zekalılık, mazöncelik etme görelumların değil
vinde olan Türk – İslam dünyasının işgalcilerin sözlerine itibar etmek garesmi ağızlarından hiçbir tepki veril- zetecilik değil; olsa olsa onların uşağı
miyor. Üstelik dünyaca kanıt, şahit, olmaktır.
bağımsız araştırma sonuçları ve uluslararası düzeyde raporlar olmasına
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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ÇİN
HEYTGÂH CAMİİ’NiN
MOTİFLERİNİ SÖKTÜ
Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrindeki ünlü Heytgah Camii’nin dış cephesinde yer alan İslami motifler işgalci
Çin yönetimi tarafından söküldüğü
ortaya çıktı.
Çin Komünist partisi Doğu Türkistan’da yıllardır İslami eserlere ve mezarlıklara yönelik sistematik bir kültürel soykırım hamlesi sürdürüyor.
2016-2019 yıllarına ait elde edilen
uydu görüntüleriyle sabit 10 bin ila
15 bin civarında cami, türbe ve diğer
dini yapıların yıkıldığı Uygur İnsan
Hakları Projesi (UİHP) tarafından
geçtiğimiz yıl “İnancın Yıkımı: Uygur
Camiileri ve Türbelerinin Yıkımı”
adıyla rapor yayımlanmıştı.
Bununla birlikte, şehir merkezlerindeki sembolik camiler ise uluslararası
toplumun sert tepkilerinden kaçınmak için turistlik mekanlara dönüştürülerek açık tutuluyor.
Çinli yetkililer özellikle yabancı ziyaretçileri Kaşgar’daki Heytgah Camii’ne getirerek bölgede dini özgürlüklerin bulunduğu izlenimi sunmaya
çalışıyorken Camilerde yer alan hilal,
yıldız, kubbe ve hat yazılarının bulunduğu motifler ve tablolar tek tek
yok ediliyor.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Son olarak geçtiğimiz ay meşhur
Heytgah camii girişinde yer alan ve
Kuran’dan ayetlerinde yazılı bulunduğu 1908 yılına ait tarihi eser hatt
tabelasının kaldırıldığı bildirildi. Tabelanın akibeti ise henüz bilinmiyor.
11
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HAFTADA 5000 ÇİNLİ DOĞU TÜRKİSTAN’A
YERLEŞİYOR
Çin’in “Douyun” sosyal medyada
platformunda yayımlanan bilgilere
göre Çin’in Henan eyaletinden Doğu
Türkistan’a yaklaşık 5.000 Çinli yerleşimcinin getirildiği bildirildi.
Görüntülerde gece yarısı onlarca otobüsten bagajlı Çinlilerin Urumçi’ye
bağlı Sanci şehir otobüs terminaline
Son gelen Görüntüler Çin’in Gansu,
indiği belirtildi.
Yunnan, Zhejiang, Henan ve Hebei
Çin Komünist Partisi 2017 yılından eyaletleri başta olmak üzere çok sabu yana Doğu Türkistan’daki Top- yıda yerleşimci Çinlinin tren ve otolama kamplarına yaklaşık 3 milyon büslerle Doğu Türkistan’a getirildiğiUyguru kapatmasının yanı sıra yüz ni ortaya koyuyor.
binlerce Uygur’u istihdam bahanesiyle Çin’in iç kesimlerine köle işçi Çin rejim yönetimine bağlı “Xinjiang
olarak götürmüştü. Akabinde ise böl- inşaat ve üretim kolordusu” olarak
genin biyografisini bozguna uğrat- bilinen Bingtuan yapılanması taramak adına Aynı şekilde büyük ölçekli fından oluşturulan Tumshuk ve Aral
göçler tertip ederek Çinlilerin Doğu şehrine yerleşen vede devlet desteTürkistan’a yerleşmeleri için toprak, ğiyle propaganda, teşvik çalışmalaiş, konut, maddi destek ve sayırı çe- rı yürüten Çinlilerin paylaşımlarına
şitli imtiyazlar sağlamak vaatlarıyla göre Çin‘den Doğu Türkistan’a kalıcı
olarak gelmeyi kabul edenlere bedatahliye sürecini hızlandırmıştı.
va ev, 40 dönüm arazi ve
maddi destek
sağlanacağı
öne sürülüyor.
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PEKİN, UYGUR TÜRKLERİNİ ÇİNLİ OLMAYA
YÖNELİK PROJE BAŞLATTI

Ç

in’in organ yayını Aksu Gazetesinde 14 mayısta çıkan
habere göre, Doğu Türkistan’da
uzun yıllar boyu uygulana gelen
“Etnik birlik Ayı” bu yıl yeni geliştirilen plan çerçevesinde Aksu
bölgesinde “Çin ulusu bir aile
ve Çin rüyasını ortak düşünce
gerçekleştiriyor” sloganı altında
başladığı öğrenildi.
Plan, Çin komünist partisinin Doğu Türkistan halkına dayatmaları olan ve
“beş görüş” adı verilen Çin
devletini, Çin ulusunu, Çin
kültürünü, Çin Komünist
Partisini ve Çince sosyalizmi tanımak prensibinin
önemi üzerinde yürütülüyorken “tüm etnik guruplar
Gözlemciler Çin hükümetinin Uygur Türklerini tek bir ailedir” propaganaçıkça Çinli olmaya zorladığını bu kapsamda dası yapılıyor.
dini ve milli değerlerinden vaz geçip Çinliler
ile kaynaşmaya,
onlar gibi domuz
eti yemeye, Çin
kültürünü kabul
etmeye mecbur
etmekte olduğunu kaydetti.
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ÇİN’İN İSLAM KARŞITI POLİTİKASI
ÇIĞRINDAN ÇIKTI
Fransa merkezli Bitter
Winter haberine göre
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) “İslam dininin Çinileştirilmesi”
siyaseti
kapsamında
Doğu Türkistan’da sürdürdüğü İslam karşıtı
politikalarının başarıya
ulaştığı ve bir sonraki
aşamada Çin’in iç bölgelerindeki müslüman varlıkları üze- Bilgilere göre Çin Din İşleri İdaresi
rinde baskıları arttırmasının hedef- geçen yıl Haziran ayında Caminin
lendiği öne sürülüyor.
kubbe ve hilal motiflerinin kaldırılmasını talep eden bir bildiri yayınBu çerçevede 18 mart Çin’in Henan ladığı ve yerel müslümanların Çinli
Eyaleti Zhengzhou Ekonomik Kal- yetkililerden gelen emre itaat etmekınma Bölgesi’nde Huy müslümanla- mesi sonucu bölge din işleri bürosu
rına ait Gong Mazhuang Caminin dış tarafından “emre itaatsizlik ve parti
görünümü klasik Çin tarzı tapınak gö- hükümete karşı gelmek” ile suçlanrünümüne değiştirildiği ortaya çıktı. dıkları ileri sürülüyor.

Bölgedeki dini zatların Bitter Winter muhabirlerine verdiği bilgiler ise
Geçen yıl Kasım ayında cami üzerindeki İslami sembollerin kaldırılması için özel ekip tayin edildiği ve
Caminin çatısından başlayıp kubbe
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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yerine klasik Çin tarzı tapınak mimarisi inşaa edildiği, giriş ve duvarlardaki hilal motifli ayet ve hadis
yazılarının sökülüp Komünist parti
propaganda levhalarının asıldığı, Cami’ye mahsus araç üzerinde bulunan
14
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‘Müslümanlara adanmış araç’ yazısınında kaldırılması talep edildiğini
anlatırken “Tek partili bir sistemimiz
var. Xi Jinping her şeyi kontrol eder.
Cami’yi yıkma emri verdiler, emre
itaat etmeyenleri katı bir şekilde cezalandırdılar veya kovdular. Hilal ve
yıldız inancımızın sembolleriydi ve
şimdi yoklar. Hepimiz günahkarız.
Bunu söylemeye cesaret bile edemez
haldeyiz.” İfadelerine yer verdi.

Bölgedeki diğer Müslümanlardan
alınan bilgilere göre Çin’in Zhengzhou kentinde en az 50 Cami’de 2019
yılından buyana İslami motiflerin tamamen söküldüğü ve bunun için harcanan masrafları Cami bütçesinden
ödemeye zorlandığı, Jinshui kasabasındaki Ne zhuang Camii’nin Çince yapılması için yaklaşık 2 milyon
Yuan meblağ gittiği öğrenildi.

UYGUR İNSAN
HAKLARI YASASI
1’E KARŞI 413
EVETLE ONAYLANDI
ABD Temsilciler Meclisi, Doğu
Türkistan’daki Uygur Türkleri’ne
yönelik baskı politikalarından dolayı
Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Ayrıca tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları
ihlallerini içeren kapsamlı bir rapor
hazırlaması talep ediliyor.

Nihai imza için Başkan Trump’ın
15 Mayıs’ta ABD Senatosunda geçen masasına giden Tasarının onaylanve bugün Temsilciler Meclisinde oy- ması ve resmi olarak yasalaşması
lanan tasarı, 1‘e karşı 413 evet oyuy- bekleniyor
la kabul edildi.
Trump, dün Beyaz Saray’da tasarıya
Tasarıda, ABD Başkanı Donald ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu hafta
Trump yönetimine, Uygur Türkle- sonuna doğru dünya Çin konusunda
ri’ne ve diğer Müslüman azınlıklara güçlü bir adım duyacak.” diye konuşuygulanan baskı ve şiddetten sorum- muştu.
lu bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması ön görülüyor.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

Mayıs 2020

15

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

ÇİN
NEYE
HAZIRLANIYOR ?
2019 yılı son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya
çıkan ve bütün dünyayı bir nevi Doğu Türkistan’daki
‘sözde eğitim kampları’na döndüren Çin virüsünün mutlak surette etkilediği ülkelerin başında, her alanda olduğu
gibi bu konuda da verileri doğru bir şekilde paylaşmayan
Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur.
Doç. Dr. Ömer KUL
(İstanbul Üniversitesi
Öğretim Üyesi)

Çin’in son 30 yıllık periyotta en fazla %14,3 ve en düşük %6,6 büyüme oranıyla istikrarlı hale getirdiği ekonomik büyümesinde, Wuhan virüsünün ortaya çıkması ile
ekonomisine dair ilk defa %6’nın da altında bir büyüme

öngörülüyor. Çin ekonomisi üzerine yapılan araştırmalar da bu tespiti
doğrular nitelikte.
Bu türden araştırmalara göre Çin
ekonomisi GSMH’si yıllık bazda
%6,8 gerilemiş durumda. Bu gerileme Çin’in ABD’nin Sovyetlere karşı
denge ve taraftar bulmak üzere Çin’e
yaklaştığı 1970’lerden bu yana en
ciddi daralmasını yaşamakta. Çin
ekonomisinin ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da %9,8 daraldığı yine bu türden araştırmalarda
ortaya çıkmış durumda.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Çinli ekonomistlere göre daralmanın
iyi ihtimalle %6-9 bandında seyredeceği açıklansa da bağımsız araştırmacılar daralmanın çift haneli yüzdeliklere çıkabileceğine dair görüşler
belirtmekte. Çin ekonomisinde daralmanın bir başka göstergesi ise perakende satışların Mart 2020’de %15,8
oranında düşmesi gösterilmekte. Bu
bağlamda perakende satışların en az
çift haneli düşüşler yaşayabileceği kesin olarak görülmekte. Perakende satışlardaki bu daralmaya bağlı olarak,
askeri harcama ve hazırlıklar hariç,
16
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sanayi üretiminin de %7,5 oranında gerilemesi de beklenilmekte. Bu olumsuz
durumların Çin’de işini kaybedecek 10 milyonlarca insanın olabileceği (öngörülen 30 milyon, kanaatim çok daha fazla) yönünde görüşler bulunmakta.
Çin’in yavaşlayan ekonomisi..

de yakın gelecekte Çin’i zorlayacağı
anlaşılıyor.
Bütün bu olumsuz ekonomik veriler dışında Çin’in Hong Kong, Tibet,
Tayvan ve Doğu Türkistan problemleri dışında Hindistan ile olan sınır
anlaşmazlıklarının küçük çaplı sıcak
çatışmalara dönüşmesi, anlaşılan Pekin yönetimini önümüzdeki süreçte
ciddi sıkıntılı bir sürece sokacak.
ÇKP üst yönetiminin bilhassa ekonomik sıkışıklığı aşmak için bir dizi
tedbirler alma gayretinde olduğu
da anlaşılıyor. Lakin bu tedbirlerin
şimdilik problemin çözülmesinden
ziyade ortamı sakinleştirmeye yönelik olduğu yönünde de ciddi veriler
bulunmakta. Her ne kadar Mart ayı
başından itibaren, dünya virüsle cebelleşirken, insan sağlığını hiçe sayan
Çin, ekonomisini harekete geçirme
kararı almışsa da, Çin virüsü salgınıDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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ÇKP yönetiminin ekonomik gidişatın ülkeyi batma
noktasına
getirmesinden
korktuğu anlaşılmakta. Bununla birlikte uluslararası
hareketlenme, Çin’in virüsü geç bildirmesi, verileri
doğru ve zamanında dünya
ile paylaşmaması gibi nedenlerle tazminat ödemesine yönelik faaliyetlerin
nın ikinci dalga riskine hatta Çin’de
birçok bölgenin tekrar karantinaya
alındığına dair haberler, ekonomik
bozulmanın durdurulamayacağına
dair ciddi ipuçları vermekte.

Bununla birlikte Çin’in “virüsü bitirdik, hayat normale döndü” açıklamalarının aynen virüs verilerini zamanında ve doğru şekilde paylaşmaması
gibi bir kurgu olduğu anlaşılmakta.
Hayatın Çin’de normale dönmediği bilgi akışlarından çok rahat takip
edilebilmekte. Çin Ulusal İstatistik
Bürosu sözcüsü Mao Sheng-yong,
17
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düzenlendiği basın toplantısında Mart 2020 itibariyle ekonomik performansta
iyileşmeden bahsetse de bağımsız araştırmacılara göre
gidişat bunun tam tersi bir
manzara ortaya sermekte.
Asıl sorun ise bunca probleme, ekonomik daralmaya, ikinci pandemi riskine
rağmen Çin devlet başkanı Xi Jinping’in askeri harcamaları, neredeyse
ekonomide daralma kadar, arttırma
kararı almış olmasında yatmaktadır.
NewsWeek dergisi haberine göre
2020 yılı Çin askeri harcamaları 178
milyar dolara ulaşmış. Xi Jin-ping’in
Çin Halk Ordusu ve Çin özel kuvvetleri toplantısında 2020 savunma sanayii ve silahlı kuvvetleri güçlendirme hedefini açıklarken Çin’in askeri
harcamalarının 2019’a göre %6,6 oranında arttırıldığı bilgisini paylaşmış
olması bir ironi olarak durmakta.

Reuters haber ajansının bildirdiğine
göre de Xi Jin-ping bununla birlikte
virüsün ulusal güvenlik üzerindeki
derin etkisi nedeniyle sosyal istikrardan endişe duyduğu ve Çin Halk
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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ordusu, özel kuvvet ve polis güçlerine dış ve iç çatışmalara karşı durmak
adına bir takım yeni düzenlemeler
üzerinde çalışma başlatmış.
Kanaatimizce Xi Jin-ping döneminde ÇKP tarafından oluşturulan “polis
devleti” mevcut Tayvan, Hong Kong
ve Doğu Türkistan meselelerine ilaveten Çin ile Hindistan sınırındaki
gelişmelerle, virüsün olası uluslararası arenada Çin’i yalnızlaştıracağı tehlikesine karşı, durumunu korumak
adına, muhtemel bir savaş hazırlığına
girdiği anlaşılmakta.

Geleceğin dünyasına dair yorum yapmak için Çin’i biraz daha yakinen takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu yaz her zamankinden daha
sıcak geçecek anlaşılan.
18
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VAKTİYLE BİR
‘’OSMAN BATUR HAN’’ VARDI
İLELEBET YAŞAYACAK…

Doç. Dr. Ömer KUL
(İstanbul Üniversitesi
Öğretim Üyesi)

Bundan tam 69 sene önceydi.
Tarihler 29 Nisan 1951, günlerden Pazar.
Urumçi’de bir sözde halk mahkemesi, mahkeme başkanı
Burhan Şehidi.
Burhan Şehidi kimdir diye sormayın bana, tarih dalkavuk
ve satılmışları yazmamalı.
Elleri ve ayakları zincire vurulmuş bir şekilde, sözde halk
mahkemesi önüne getirtilen Osman Batur.
Komünist birlikler ve onların işbirlikçileri, büyük bir zafer kazanmış edasında Osman Batur’un muhakemesini
radyodan canlı yayınlıyor.

Osman Batur’un ayaklarındaki zincirlerin sesleri radyodan duyulur, Karakurum dağlarını aşarken kısa dalga
yayın yapan radyosunu dinleyip nakleden de Doğu Türkistan davasının
efsanevi liderlerinden İsa Yusuf Alptekin.
Emirleri yerine getiren, adlarını bile
yazmak zul gelen, biri Kazak biri
Çinli iki kişi Osman Batur’dan şikayetçi olur. Seçilen bu iki kişi üzerinden de oyun oynamaktan haz alır
Çinliler.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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İsnat edilen suçlardan Kazakların mal
ve namusuna tasallut etmeyi Kazak
Türkü’ne, ABD ve Japon ispiyonculuğu yapmayı da bir Çinli’ye verirler.
Tek celsede bitirilen mahkeme sonunda, önceden verildiği ayan beyan
ortada olan kararla Osman Batur’un
idamına hükmedilir.
Tiyatro bu yana, bitirmezler hemencecik. Son sözleri için gözler Osman
Batur’a çevrildiğinde onun ağzından
dökülen kelimeler Doğu Türkistanlı
nesillerin hep ümitli olmalarına, Çin19
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lilerin ise, adını tarihten silemedikleri
için, korkulu rüyalarına dönüşür.
Son sözlerinde ne diyordu Osman
Batur Han; “Beni öldürebilirsiniz
ama Doğu Türkistan var oldukça Osman Baturlar hep yaşayacaktır.”
Evet, bu söz, aradan 69 sene geçmiş
olsa da, Çin Komünist Parti yetkilerinin olduğu kadar, Osman Batur ve
mücadelesini bilen Çinlilerin kulaklarında çınlamakta.

Ve bunun içindir ki Osman Batur,
Çinlilerin rüyalarına girmekte, yeni
Osman Baturlar çıkabilir diye titremekteler.
Peki, hakikat gerçekten öyle miydi?
İsnat edilen, mesnetsiz suçlamalar
doğru muydu?
Tek cümle ile yazalım ve diyelim ki;
“Doğru olsa idi, Çinlilerin korkulu rüyası olur muydu Osman Batur Han”.
O mümtaz şahsiyet, 1940 yılında Altay’da 7-8 kadar arkadaşıyla silahını
Çinlilere teslim etmeyerek bir meşale yakmıştı. O meşale, 1944 yılı 12
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Kasımı’nda Doğu Türkistan’ın Gulca
şehrinde son bağımsız Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin kurulmasının
önündeki engelleri kaldırmış, önce
Guo-Min-Dang askerlerini darmadağın ederken, aslında analarının ak
sütü gibi kendilerinin olanları Çinlilerden geri alarak halkına dağıtmıştı.
O, zikredilen bu dönemde, sadece
Çinlilere değil, gerçek yüzleri ve
niyetlerini bildiği Ruslara da güvenmeyerek, bir kurşuna dahi ihtiyacı
olduğu bir dönemde bile, davasını
savunmaktan imtina etmemiştir.
Akabinde Mao’nun Komünist Birlikleriyle de amansız mücadeleler
yapmıştı. Son kurşunu bittiğinde,
Kamanbal-Kayız’da atını kendisine
siper etmiş savaşıyordu.
Osman Batur öyle bir korku salmıştı ki adını duyanlara, silahından ses
çıkmamasına rağmen Komünist Birliklerin özel yetiştirmesi 8. Alay yanaşmakta tereddüt gösteriyordu.
Yakalandığında yüzüne bakmaya
korkan Komünist çapulcular, onu
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Urumçi’de elleri ve ayakları bağlı, göğsünde “İşte
Batur dediğiniz Bandit
Osman” levhaları ile dolaştırıp, güya akıllarınca
intikam olma acziyetini
gösteriyorlardı.
Osman Batur ise, belki
mukadderatını bildiği son
yolculuğunda, metanetini
hiç bozmadan, o keskin
olduğu kadar vakur bakışlarıyla etrafını süzmekten
bir an bile vazgeçmeyerek, gelecek
nesillere tarihi mirasını bırakıyordu.
Aslında o bakışlar, dünyanın gelmiş
geçmiş en korkak milletinin Çinliler
olduğunu, Türk gibi yaşayıp, Türk
gibi düşünüp, Türk gibi mücadele ettiğin gün, kadim zamanlarda olduğu
gibi, yine Çinlilere baş eğdireceğinin
mesajını veriyordu âtideki nesillere.

İşte o gün bu gündür, Osman Batur’un yüzüne gururla bakan yeni nesiller, şehadete yürüyen Baturlarından cesaret almakta, uzakları yakın
etmekte, özgürce Altay dağlarında,
Doğu Türkistan semalarında Gökbayrak’ın dalgalanacağı günleri hasDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

Mayıs 2020

retle beklemekte.
Osman Batur’un o kararlı çatık kaşlarıyla bezenmiş yüzünü temaşa eden
delikanlı Doğu Türkistanlılar ve onların gönül dostları, Çin’e öfkelerini
her yeni günle diri tutmakta, ideallerini yaşatmakta ve vuslata hazırlık
yapmaktalar.
Osman Baturların, İsa Yusuf Alpte
kinlerin, Alihan Töre Sagunilerin,
Mesut Sabri Baykozilerin, Mehmet
Emin Buğraların, Canımhan Hacıların, General Mahmut Muhitilerin
torunları Çinlilerin ak dediğinin kara,
kara dediklerinin ak olduğunu çok iyi
biliyorlar ve bu yüzdendir ki, değil
69 sene Dünya döndükçe Osman Batur’un Çin’in korkulu rüyası olmaya
devam edeceğine imanî bir bağlılıkla
inanıyorlar.
Vâr olsun Osman Batur, vâr olsun
kutlu Doğu Türkistan davası, vâr
olsun haktan ve hakkaniyetten yana
olanlar…
Ruhun şâd, mekânın Cennet olsun
Batur’um…
21
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Dergimiz Doğu Türkistan’daki Son
durum Ve ilgili güncel haber ve
makaleler aracılığıyla Türk Halkını
bilinçlendirmektir.
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