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YÖNET‹C‹ ÖZET‹
TOPLANTININ AMACI VE MOT‹VASYON:
Baﬂkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal son aylarda
Do¤u Türkistan’da yaﬂanan olaylar üzerine konunun akademik olarak
tart›ﬂ›lmas› ve stratejik ilgi ve çözüm üretilmesi konusundaki
direktiflerini iletmiﬂ ve ilk aﬂama da Üniversite Senatosunun olaylarla
ilgilenmesini sa¤lam›ﬂt›r. Bu noktadan hareketle, yuvarlak masa
toplant›s›nda uzmanlar bir araya getirilerek konunun tart›ﬂ›lmas›, beyin
f›rt›nas› yap›lmas› sa¤lanm›ﬂ ve rapor arac›l›¤›yla çözüm önerileri
üretilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
UNUTULMUﬁ TÜRK ‹L‹ DO⁄U TÜRK‹STAN
5 Temmuz 2009 tarihinde Urumçi’de baﬂlayan olaylar›n üzerinden
yaklaﬂ›k on gün geçmiﬂtir. Son haftalarda meydana gelen geliﬂmeleri
k›saca hat›rlayacak olursak; 26 Haziran 2009 günü Guandong eyalet
inin ﬁaoguan ﬂehrindeki Hurui oyuncak fabrikas›na yüzlerce Çinli iﬂçi
bask›n yapm›ﬂ ve fabrikadaki 600’den fazla Uygur iﬂçisini dövmüﬂlerdir. Ölenlerin say›s› kesin olmayan verilere göre 20 kiﬂi civar›ndad›r.
Henüz bu hadise unutulmadan yeni bir olay patlak vermiﬂ, Yarkent
nahiyesinde Uygur k›z ö¤renciler, Çinli okul müdürü taraf›ndan
tecavüze u¤ram›ﬂ, ancak suçlu adli makamlarca koruma alt›na al›narak
suçu kamuoyundan saklanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Pek çok ayd›n, bilim
adam› bu olaylar s›ras›nda tutuklanm›ﬂ, ak›betleri ise sakl› tutulmuﬂtur.
Örne¤in ünlü Uygur Profesörü ‹lham Tohti, Çin polisi taraf›ndan
karakola davet edilmiﬂ ancak daha sonra kendisinden haber
al›namam›ﬂt›r. Sincan Uygur Özerk Bölgesinde bulunan camilere
“Evinize gidin orada dua edin” ﬂeklinde yaz›lar as›lm›ﬂ, camiler
kapat›lm›ﬂ, ibadet özgürlü¤ü engellenmiﬂtir. Sürgündeki Uygurlar›n en
önemli örgütü olan ve merkezi Almanya’n›n Münih kentinde bulunan
Dünya Uygur Kongresi’nin Baﬂkan Yard›mc›s› Asker Can, ç›kan olaylar
s›ras›nda ölenlerin say›lar›n› 1500 civar›nda verirken, Çin kaynaklar›
136 kiﬂinin öldü¤ünü aç›klamaktad›r. Asl›nda bu olaylar, bölgede ne ilk
kez yaﬂan›yor, ne de ilk defa bu ölçüde büyük katliamlara giriﬂiliyordu.
Olanlar Uygurlara karﬂ› Pekin hükümetinin uygulad›¤› bask› ve
asimilasyon politikas›n›n bir aﬂamas›d›r. Pekin yönetimi son olaylarda
da t›pk› 20 y›l önce daha fazla özgürlük talebiyle Tianenen Meydan›’n›
dolduran vatandaﬂlar›n›n üzerlerine askerlerini gönderdi¤i gibi
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Urümçi’de de orant›s›z güç kullanarak olaylar› bast›rmaya çal›ﬂmaktad›r. Çin Do¤u Türkistan’› iﬂgal etti¤i günden beri, sürekli benzer
davran›ﬂlar sergilemektedir. Ancak ilk kez bölgedeki katliamlar dünya
kamuoyunda bu denli yer bulmuﬂtur. Bunun baﬂl›ca nedeni ise
dünyan›n art›k eskisi gibi olmamas›d›r. Bugün iletiﬂim imkanlar›n›n
ulaﬂt›¤› seviye Çin gibi bir ülkenin bile baz› ﬂeyleri ört bas etmesini
imkans›z k›lmaktad›r. ‹lk günlerde gerek dünya gerekse Türkiye
hükümetlerinden ç›kan c›l›z sesler giderek yükselmeye baﬂlam›ﬂ, ABD
Baﬂkan› Obama Çinlileri soyk›r›m yapmakla suçlarken, Türk hükümeti
de olaylar›n BM Güvenlik Konseyine ele al›nmas› gerekti¤ini ifade
etmiﬂ, buna karﬂ›l›k Çin D›ﬂiﬂleri Bakan› sözcüsü Qin Gang konunun
Çin’in iç meselesi oldu¤unu, BM’de ele al›nmas› için neden bulunmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Tüm bunlar dikkat çekici geliﬂmelerdir, ancak en
önemli sorun bu huzursuzlu¤un alt›nda yatan neden nedir? Günümüzde bölgede yaﬂanan olaylar› anlayabilmek için öncelikle bölgenin
tarihine ve stratejik önemine de¤inmek gerekmektedir. Türkiye olaylar
karﬂ›s›nda nas›l bir politika izlemelidir? Do¤u Türkistan’da yaﬂanan
olaylar Türkiye-Çin ‹liﬂkileri üzerinde nas›l bir etki yarat›r?
Binlerce y›ll›k geçmiﬂi ile dünyan›n en önemli medeniyetlerine ev
sahipli¤i yapm›ﬂ olan Türkistan Bat›da Hazar Denizi ve Ural Da¤lar›n›n
güney k›sm›na kuzeyde Sibirya’ya, güneyde ‹ran, Afganistan ve
Tibet’e, do¤uda Çin ve Mo¤olistan’a s›n›r olan Türkistan, oldukça geniﬂ
bir alana sahiptir. Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Özbekistan ve
Türkmenistan’›n dahil oldu¤u bölge Bat› Türkistan olarak an›lmakta,
Çin yönetimi alt›nda bulunan bölge ise Do¤u Türkistan olarak
adland›r›lmaktad›r. 1300’lü y›llarda ‹slamiyeti kabul eden Uygur
Türkleri, 18.yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren Çin istilas›na maruz kalm›ﬂ,
1933 ve 1944 y›llar›nda iki defa kendi otonom cumhuriyetlerini
kurmuﬂlard›r. 1949’da Çin’de yeni kurulan komünist hükümet
taraf›ndan kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r. Böylece 1944’den beri var olan 2.
Do¤u Türkistan Cumhuriyetine son verilmiﬂtir. Çin Hükümeti
taraf›ndan 1 Ekim 1955’te Do¤u Türkistan’›n ad› Xinjiang Uygur Özerk
Bölgesi, bölgenin baﬂkentinin Dihua olan eski ad› da Urumçi olarak
de¤iﬂtirilmiﬂtir. Özerklik statüsü verilen Uygurlar iç iﬂlerinde otonom,
sadece d›ﬂ politikada ve savunmada Çin hükümetine ba¤l› olacaklar›
yolunda ikna edilmiﬂlerdir, ancak 60 y›l boyunca Çin hükümetinin
uygulamalar› bunun tersi olmuﬂtur.
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DO⁄U TÜRK‹STAN’DA KÜLTÜR
Do¤u Türkistan sahip oldu¤u geçmiﬂ ve bar›nd›rd›¤› tarihi eserlerle en
eski medeniyet merkezlerinden biridir. ‹bni Sina, Kaﬂgarl› Mahmut,
Farabi gibi ‹slam alimleri, Mahmut Gaznevi, Abdülkerim Satur Bu¤ra,
Timur, Selçuk Bey, Babürﬂah, Melikﬂah gibi büyük devlet adamlar› da
bu topraklarda yetiﬂen de¤erli isimlerdir. Do¤u Türkistan bütün Çin
bask›s›na, unutulmuﬂluk ve kaderine terkedilmiﬂli¤ine ra¤men
geçmiﬂte yaﬂatt›¤› medeniyetin kal›nt›lar›n› korumaya çal›ﬂmaktad›r.
Geçmiﬂte, Türk edebiyat› ve ‹slamiyet aç›s›ndan önemli say›labilecek
ad›mlar bu bölgede at›lm›ﬂ, ayr›ca ‹pek Yolu’nun kilit noktalar› burada
konuﬂlanm›ﬂt›r. Örne¤in, ‹slamiyet öncesinde ﬁamanizm, Budizm gibi
dinlere inanan Do¤u Türkistan Türklerine ait birçok ünlü manast›r›n
kal›nt›s› günümüze kadar gelmiﬂtir. Sadece Kuça ﬂehrinde 50’den fazla
Budist tap›na¤›, kütüphane ve yoksullar için çeﬂitli kurumlar
mevcuttur. 934 y›l›nda Karahanl›lar döneminde Satuk Bu¤ra Han’›n
‹slamiyeti kabul etmesiyle de Kaﬂgar’da 300’den fazla cami inﬂa
edilmiﬂtir. Kaﬂgar’da alt› büyük medrese kurulmuﬂ ve bu say› daha
sonra 18’e yükselmiﬂti. Bu medreselere her y›l 2000 ö¤renci kay›t
yapt›rabilmiﬂtir. Ayn› dönemde Kaﬂgar’da Eyidgah Camii’nin yan›na
aç›lan medresede din, t›p, astronomi, matematik, kimya ve felsefe gibi
bilimlerin e¤itimleri verilmiﬂtir. O tarihlerde Do¤u Türkistan yöneticileri ticaret veya farkl› yollarla dünyada olup bitenlerden haberdar olmakta; di¤er ülkeler ile kültürel bir etkileﬂim kurmaktayd›lar. Mo¤ol istilas›
ve Ça¤atay Hanl›¤› döneminde dahi devam eden bu durum, Mançu
istilas›ndan sonra gerilemeye baﬂlam›ﬂt›r. 15. yüzy›lda inﬂa edilen
Mesudi Kütüphanesi 200 binden fazla kitaba sahipti. Yine 12. yüzy›lda
yaﬂayan Kaﬂgarl› ‹mam Hüseyin Halef, Kuran-› Kerim’i Türkçe’ye
çeviren ilk Türk bilim adam›d›r.
BÖLGEN‹N STRATEJ‹K VE EKONOM‹K ÖNEM‹
Çin’deki beﬂ otonom bölgeden biri olan Do¤u Türkistan (Sincan), 1.6
milyon km2lik yüzölçümü ile Çin’in en büyük siyasi ve idari alt
birimidir Nüfusunun yaklaﬂ›k olarak 16 milyon oldu¤u tahmin
edilmektedir. Do¤u Türkistan petrol, uranyum, demir, kömür, alt›n,
volfram, tuz, do¤al gaz gibi stratejik yeralt› ve yerüstü zenginliklerine
sahip ülkedir. Özellikle Bölgenin kuzeyinde Karamay yak›nlar›nda
hidrokarbon ç›kar›m› devam etmektedir. Ve burada petrol üretimi 7
milyon ton ve do¤al gaz üretimi de 500.000 ila 700.000 ton kömür
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eﬂde¤erine ulaﬂm›ﬂt›r. Urümçi ve Hami yak›nlar›ndaki 56 maden
oca¤›ndan y›lda ortalama 8 ila 9 milyon ton aras›nda kömür
ç›kar›lmaktad›r. Ayr›ca bölgede 570'ten fazla nehir ve akarsu,
milyarlarca metreküplük yeralt› ve yerüstü sular› bulunuyor. Sincan'da
kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar› Çin ortalamas›n›n yaklaﬂ›k 2.5 kat
üzerinde. Güneﬂ ve ›s› bak›m›ndan tar›m›n geliﬂmesine olanak
sa¤layan topraklar hayvanc›l›¤› da elveriﬂli hale getirmektedir. Ayr›ca
bölgenin, dünyan›n oldukça önemli bir bölgesi olan merkez Asya'ya,
yani Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya ve Pakistan'a s›n›r›
bulunmaktad›r ki bu ülkelerde petrol ve do¤algaz bak›m›ndan
zengindir. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden geçen boru hatlar›, tren
yollar› ve otomobil yollar› Çin'in merkez Asya ile ba¤lant› kurmas›n›
sa¤lamaktad›r. Çin’in gelecekteki ekonomik kalk›nma plan›, öncelikli
olarak yeterli “hammadde-enerji-iﬂgücü” ne dayanmakta ve bunun
büyük bir k›sm›n›n Do¤u Türkistan’dan sa¤lanmas› öngörülmektedir.
Ancak Sincan'daki do¤al kaynaklardan elde edilen kârlar bu bölgeye
de¤il Çin'de as›l büyümenin sa¤land›¤› ﬁanghay gibi do¤u bölgelerine,
buralardaki devlete ait ﬂirketlere aktar›lmaktad›r. ABD'de yay›n yapan
Marketplace radyosunun ﬁanghay editörü Kai Ryssdal, ayn› inﬂaatta
çal›ﬂan Uygurlar›n günde 7 dolar ald›klar›n› ve çok a¤›r iﬂler
yapt›klar›n›, ancak Han Çinlilerinin yaklaﬂ›k 3 kat› para kazand›¤›n›,
a¤›r iﬂlerin hiçbirine de el sürmedi¤ini belirtmektedir.
Tüm Çin’de mevcut 148 çeﬂit madenin 118 çeﬂidinin bulundu¤u Do¤u
Türkistan’›n sahip oldu¤u bu ekonomik ve stratejik önem Çin için
bölgenin önemini ortaya koymaktad›r. Nüfusunu güçlendirmek için
Pekin yönetimi bölgeye Han Çinlilerini iskan politikas›n› uygulamaktad›r. Bu politika bölgenin demografik yap›s›n› kökten etkilemiﬂtir.
Bölge nüfusunun yar›s›na yak›n› Uygur olmas›na ra¤men, Han grubu
Çinlilerin nüfusu her y›l ortalama yüzde 8’lik bir art›ﬂ göstermektedir.
Di¤er bir deyiﬂle, Türk Dünyas›n›n do¤udaki kalesi olan Do¤u
Türkistan, bölgenin stratejik aç›dan en önemli konuma sahip
bölgesidir. Bölgenin bu öneminden dolay› Çin bölge üzerinde
nüfuzunu her zaman tesis etme politikas› izlemiﬂtir. Bu politika ise
asimilasyon ve bask› ﬂeklinde uygulanm›ﬂt›r.
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Ç‹N’‹N UYGUR TÜRKLER‹NE YÖNEL‹K POL‹T‹KALARI
Do¤u Türkistan Vakf› Genel Baﬂkan› Hamit Göktürk ,“Do¤u Türkistan
topraklar›n› iﬂgal eden Çin, Türk toplumunun her türlü davran›ﬂ›na
s›n›rlama getirmektedir, Türklerin do¤um yapmas› yasakt›r, do¤um
kontrolü ad› alt›nda soyk›r›m yap›lmaktad›r, hamile Uygur kad›nlar
yumruklanarak -bebeklerini düﬂürmeleri- ﬂiddete maruz kalmaktad›rlar” demektedir.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, Pekin’in Do¤u Türkistan’› Çinlileﬂtirme
konusundaki en büyük kozu Han Çinlilerini bölgeye yerleﬂtirme
politikas› olmuﬂtur. Pekin’in göç politikas›n›n iki aya¤› vard›r: Han
Çinlilerini ﬁincang’a yerleﬂmeye teﬂvik etmek ve Uygurlar› da Çin’in iç
k›s›mlar›na göç ettirmek ﬂeklindedir. Han Çinlilerinin Do¤u Türkistan’a
göçünü teﬂvik etmek için iﬂ garantisi verilmekte, maaﬂlar› yüksek
tutulmakta, daha büyük konutlar sunulmakta ve do¤u bölgelerinde
çok s›k› bir ﬂekilde uygulanan ‘tek çocuk’ politikas› esnetilmektedir.
1950’de bölge nüfusunun ancak yüzde 10’u Han Çinlisi iken, bu rakam
1990’lar›n ortalar›nda yüzde 40’a ulaﬂm›ﬂt›r. Di¤er taraftan 1942’de
Uygurlar bölge nüfusunun 78’ini oluﬂtururken, 1990’da bu oran yüzde
48’e düﬂmüﬂtür. Göçler yoluyla Uygurlar›n bölgedeki nüfus yo¤unlu¤u
yüzde 20’lere çekildi¤i taktirde Pekin aç›s›ndan Do¤u Türkistan sorunu
nihai olarak bitmiﬂ olacakt›r.
Çin’in 1949’dan itibaren Do¤u Türkistan’da uygulad›¤› temel politika
Uygurlar› mümkün oldu¤u kadar siyasi ve ekonomik aç›dan bask›
alt›nda tutarak toplumsal geliﬂimlerini engellemek olmuﬂtur. Bu
ﬂekilde Uygur toplumuna liderlik edebilecek bir kadronun ortaya
ç›kmas› engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er taraftan Uygurlar›n ticari
sahada sivrilmelerine izin verilmemektedir. Rabiya Kadir örne¤inde
oldu¤u gibi her ﬂeye ra¤men iﬂ hayat›nda baﬂar›l› olup zenginleﬂen
insanlar da sistem taraf›ndan tasfiye edilmektedir. Do¤u Türkistan’daki
ekonomik kalk›nmadan Uygurlar hiç pay alamad›klar› gibi burada
yap›lan yat›r›mlar ve yarat›lan istihdam bölgeye Çinli göçünü
h›zland›rmaktad›r.
Uygur Türkleri ile Han Çinlileri aras›ndaki ayr›mc›l›k e¤itim
eﬂitsizli¤inde de görülmektedir. Uygur Türklerinin yaﬂad›¤› ço¤u köy
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ve kasabada okul bile olmad›¤› bilinmektedir ve mevcut okullar›n da,
Çinlilerin e¤itim gördü¤ü okullar›n aksine, oldukça s›n›rl› imkanlara
sahip oldu¤u gözlemlenmektedir. E¤itim imkanlar›ndaki bu eﬂitsizlik,
ö¤rencilerin yüksekokul ve dolay›s›yla meslek hayatlar›n› da olumsuz
etkilemektedir. Örne¤in, Do¤u Türkistan’›n tek üniversitesi olan Sincan
Üniversitesi’nde okuyan ö¤rencilerin %80’i Çinli ve ancak %20’si
Müslüman’d›r. Sincan Üniversitesi d›ﬂ›nda di¤er il merkezlerinde de
enstitüler bulunmaktad›r. Okullardaki derslerin müfredatlar› ise Uygur
‹slam kültürü ve tarihine iliﬂkin bilgilerden ziyade Çin kültürünü
dayatan unsurlar içermektedir. Do¤u Türkistanl›lar, ilkokullarda kendi
dillerinde e¤itim yapabilmekle beraber üniversitelerde Çince e¤itime
mecbur b›rak›lmaktad›rlar.
Ekonomik alanda Uygurlara karﬂ› uygulanan bu ayr›mc›l›k siyasi ve
kültürel alanda da hissedilmektedir. Do¤u Türkistan’da Uygurca’n›n
kullan›m› gün geçtikçe azalmakta, Uygurca e¤itim veren okullardan
mezun olan Uygurlar Çinceyi iyi bilmedikleri bahanesiyle devlet
kadrolar›nda iﬂe al›nmamaktad›rlar. Son y›llarda Urümçi’deki Xinjiang
Üniversitesi’ndeki baz› Uygur hocalar Çince bilmedikleri gerekçesiyle
iﬂten at›lm›ﬂlard›r. 1993’te kabul edilen ve 2003’te yürürlü¤e konan yeni
e¤itim politikas›na göre Xinjiang (Sincan) bölgesinde tüm e¤itim Çince
haline getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Uygur okullar›nda görev yapan ve
Çince bilmeyen ö¤retmenlere ise Çince ö¤renmeleri için bir y›l süre
verilmekte ve Çince seviye tespit s›nav›nda baﬂar›l› olamamalar›
halinde iﬂten at›lmaktad›r.
Yine Uygurlar, din özgürlü¤ü noktas›nda da çeﬂitli s›k›nt›larla
karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Tamam› Müslüman olan Uygurlar ve di¤er Türk
kökenli halklar ile Han Çinlileri aras›ndaki farkl›l›k etnisiteden oldu¤u
kadar dini farkl›l›ktan da beslenmektedir. Bu aç›dan Pekin, Uygur
kimli¤ini zay›flatman›n bir yolu olarak da dini alanda baz› k›s›tlamalar
getirmektedir. Do¤u Türkistan genelinde cami giriﬂlerine devlet
memuru, ö¤renci, Çin Komünist Partisi üyeleri ile emekli memurlar›n
camiye gidemeyecekleri yönünde ilanlar as›lmaktad›r. Camiye gidiﬂ
geliﬂler cemaat aras›ndaki istihbarat elemanlar›nca s›k› bir ﬂekilde
denetlenmektedir. Yine Ramazan ay›nda devlet memuru ve ﬂirket
çal›ﬂan› Uygurlar›n oruç tutup tutmad›klar›n› kontrol etmek için su
içmeye zorlanmaktad›r.
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Uygur kimli¤ini zay›flatman›n ve bölgeye Çinli göçmen yerleﬂtirmenin
di¤er bir arac› da kentsel dönüﬂüm projelerdir. Normalde daha sa¤l›kl›
bir yap›laﬂmay› temin için kullan›lan kentsel dönüﬂüm, Do¤u
Türkistan’da ﬂehirlerin Türk-‹slam kimli¤ini yok etmek için
kullan›lmaktad›r. Uygurlar›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› geleneksel ve tarihi
semtler, cadde geçirmek ve daha modern binalar inﬂa etmek
bahanesiyle y›k›lmakta, buralarda meskûn Uygurlar göçe zorlan›rken
y›k›lan tarihi evlerin yerine dikilen apartmanlara Han Çinlileri
yerleﬂtirilmektedir. Bu politikalar Kaﬂgar ve Hoten gibi tarihi Uygur
ﬂehirlerinde uygulanmaktad›r.
Çin yönetimi asimilasyon ve sindirme politikas› çerçevesinde
Uygurlar›n her türlü masum talebini görmezden gelirken, uluslararas›
kamuoyuna yans›yan Uygur muhalefetini sevimsiz k›lmak için radikal
dinci olarak tan›mlamaktad›r. Dünya kamuoyunda Uygurlar›n temel
talebinin ba¤›ms›zl›k oldu¤u yönünde yanl›ﬂ bir kanaat oluﬂmuﬂtu.
Halbuki Uygurlar›n mevcut ﬂartlarda Çin’den ba¤›ms›z olma imkan ve
kabiliyetleri son derece k›s›tl›d›r. Dünyan›n en büyük ve güçlü
ordular›ndan biri olan Çin Halk Ordusuna karﬂ› bölge halk›n›n askeri
bir direniﬂ sergilemesi ihtimali yok denecek kadar azd›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Uygurlar›n ba¤›ms›zl›k için de¤il eﬂit vatandaﬂl›k haklar›
için mücadele ettikleri görülecektir.
Do¤u Türkistan’daki sorun Pekin yönetiminin iddia etti¤i gibi dini
de¤il, etnik bir sorundur. Ancak, merkezi hükümet taraf›ndan yap›lan
bask›lar›n Uygurlar aras›nda ‹slam kimli¤ini güçlendirdi¤i de bir
gerçektir ancak bunu Pekin yönetiminin iddia etti¤i gibi ‹slami terörizm
olarak, Uygurlar› da Çin hükümetinden ba¤›ms›zl›klar›n› isteyen
teröristler olarak adland›rmak gerçekten uzak yaklaﬂ›mlard›r. Uygurlar
terörist de¤il, Pekin taraf›ndan marjinalize ve terörize edilmeye
çal›ﬂ›lan bir halkt›r.
YAﬁANAN OLAYLARIN TÜRK‹YE-Ç‹N ‹L‹ﬁK‹LER‹NE ETK‹S‹:
Türkiye’nin Çin Büyükelçisi Murat Salim Esenli son olaylar›n Türk-Çin
iliﬂkilerine zarar verdi¤ini belirterek, olaylar›n tam da T.C.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün Çin ziyaretinin peﬂinden geliﬂmesinin
akla acaba iliﬂkileri bozmak isteyenler mi var? Sorusunu akla getirdi¤ini
vurgulamaktad›r. Bu ziyaret s›ras›nda ikili iliﬂkilerde son derece olumlu
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bir noktaya gelinmesi, özellikle müteahhitlik sektöründe, demiryolu,
hidroelektrik santralleri, nükleer santral ve bankac›l›k alanlar›nda
iﬂbirli¤i yapma yolunda karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤inin art›r›lmas› gerekti¤i
yönünde fikir birli¤ine var›lmas› di¤er büyük devletlerin dikkatlerinin
buraya çevrilmesine neden olmuﬂ olabilir. Ancak yukar›da da
belirtildi¤i gibi bölgede yaﬂananlar yeni de¤ildir, bu nedenle olaylar›n
arkas›nda Türk-Çin iliﬂkilerini bozmaya çal›ﬂan gizli bir Bat› eli oldu¤u
ﬂeklinde yorumlamak, y›llard›r burada yaﬂayan Uygurlar›n karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar› asimilasyon ve ayr›mc›l›k politikas›n› görmezden gelmek
çözüm de¤ildir.
Bugün Türkiye'nin Çin'den ne ekonomik, ne siyasî ne de askerî
anlamda çekinmesi için bir sebep yoktur. Baz› çevreler Çin’le
ekonomik iliﬂkilerin çok önemli bir düzeye geldi¤ini iddia etmekte ve
iliﬂkilerin Urumçi olaylar› nedeniyle bozulmamas› gerekti¤ini
vurgulamaktad›rlar. Çin 2003 y›l›ndan itibaren Türkiye’nin en büyük
ticari partneri haline gelmiﬂtir. Ancak Türkiye’nin y›llar itibariyle Çin’e
ihracat› demir-çelik ürünleri baﬂta olmak üzere birkaç kalemle s›n›rl›
kalm›ﬂt›r. Oysa Çin’den ithal edilen ürünlere bak›ld›¤›nda ithal
kalemlerinin büyük bir çeﬂitlilik gösterdi¤i ve y›llar itibariyle artt›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle, Türkiye ikili ticarette sürekli Çin
lehine aç›k vermektedir. 15,5 milyar dolarl›k mal al›rken sadece 1,5
milyar dolarl›k mal satmaktad›r.
Yine baz› çevreler Uygur Türkleri meselesinin karﬂ›s›nda Çin’in “Kürt
kart›n›” oynama ihtimalinin bulundu¤u konusunda çekinceleri
bulunmaktad›r. Çin'in Kürt meselesini karﬂ› koz olarak kullanma ﬂans›
yoktur. Bu tür söylemler geçmiﬂte Kosova sorunu s›ras›nda da
Türkiye’nin önüne konulmak istenmiﬂ, Kosova konusu ile Güneydo¤u
aras›nda benzerlikler kurulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak Arnavutlarla,
Türkiye’de yaﬂayan Kürtlerin sosyal, siyasi, ekonomik durumlar›
aras›nda benzerlik olmad›¤›, Türkiye’de yaﬂayan Kürt vatandaﬂlar
devlet politikas› olarak ayr›mc›l›¤a tabii tutulmad›klar› gibi, konunun
Çin’in özerk bölgesi olan Uygurlarla karﬂ›laﬂt›r›lmas› da çok anlaml›
olmayacakt›r.
Türkiye, konuyu sadece BM Güvenlik Konseyi ve G-8 Zirvesi'nde
de¤il, mümkün olan bütün uluslararas› platformlarda gündeme
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getirmelidir. Çin'in Uygur meselesini bir iç politika meselesi olarak
görmesi de kabul edilebilir bir görüﬂ de¤ildir. Yak›n geçmiﬂte Somali,
Bosna ve Kosova’da uygulanan "insanî amaçl› müdahale" hat›rlanmal›d›r. Çin uzman› Çolako¤lu’nun belirtti¤i gibi, "E¤er Çin kitlesel
boyutlara varan bir k›y›m yap›yorsa, bir Çinli ile bir Uygur'un milli
gelirden ald›klar› pay aras›nda uçurum varsa, Uygurlara özerk bölge
kurulurken verilen haklar geri al›nmaya çal›ﬂ›l›yorsa, Çin, 'bu benim iç
meselemdir' diyemez. Sorunlar›n kayna¤›, ayr›mc›l›k ve Çinlileﬂtirme
politikalar›d›r.
Sonuç olarak, Do¤u Türkistan’da yaﬂayan Uygurlar›n bugün için esas
taleplerinin ba¤›ms›zl›k de¤il, Çinlilerle eﬂit vatandaﬂl›k haklar›na sahip
bir ﬂekilde insanca yaﬂamak oldu¤u söylenebilir. Çin hükümetinin
Uygurlardan gelen en masum talepleri bile ayr›l›kç›l›k ve terörizm
olarak de¤erlendirmesi bugünkü sorunlar›n temelini teﬂkil etmektedir.
Dünyan›n neresinde olursa olsun bir gün içerisinde 150’den fazla insan
öldürülüyorsa bunun ad› katliamd›r. Bu noktada özellikle Türkiye’ye
düﬂen görev, Uygurlar›n temel insani taleplerinin gerçekleﬂtirilmesi ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nin eﬂit vatandaﬂlar› olmalar› noktas›nda Pekin’le
temasa geçmektir.
Bundan yirmi y›l önce 1989 y›l›nda yaﬂanan “Tiananmen Meydan›
Katliam›”n›n siyasi ve ekonomik faturas› Çin aç›s›ndan oldukça kabar›k
olmuﬂtur. ‹ki tarafl› d›ﬂ yard›m taahhütleri 3,4 milyardan (1988) 1,5
milyara (1989) ve 1990 y›l›nda 0,7 milyar dolara kadar gerilemiﬂtir. Çin
sadece iki tarafl› yard›mlardan 11 milyar dolar (ilk dört y›l içinde)
kayba u¤ram›ﬂt›r. Çin insan haklar›n› ihlal etti¤i gerekçesiyle yak›n bir
geçmiﬂte ödemiﬂ oldu¤u bu faturay› hat›rlamal›d›r. Çin Anayasas› her
ne kadar tüm az›nl›klar› koruma alt›na alm›ﬂ olsa bile, Çin toplumu
içinde dil, kültür birli¤i anlam›nda en homojen grup olan Han
Çinlilerinin ülkede yarat›lan refah›n büyük bir bölümünü ellerinde
bulundurduklar›, yönetsel ve idari tüm ayr›cal›klardan yararland›klar›
anlaﬂ›lmaktad›r. Amnesty International’›n 1999’da aç›klad›¤› rapora
göre, Çin hükümeti 1997 ve 1998’de 210 Uygur’u idam cezas›na
mahkum etmiﬂtir. Bu konu uluslararas› bir meseledir ve dünya ülkeleri
bölgeye gözlemciler göndermelidir.
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BÖLGE HAR‹TASI VE DO⁄U TÜRK‹STAN’IN KONUMU

YUVARLAK MASA TOPLANTISI KONUﬁMALARI
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU (Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektör yard›mc›m›z,
de¤erli misafirlerimiz,
Baﬂkent Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin düzenledi¤i
‘‘Do¤u Türkistan ve Uygur Türkleri: Dünü, Bugünü ve Yar›n›’’ baﬂl›kl›
yuvarlak masa toplant›s›na hoﬂ geldiniz.
Böyle bir toplant›y› yapmak konusundaki esin kayna¤›m›z her zaman
oldu¤u gibi üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal
olmuﬂtur.
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9 Temmuz 2009 tarihinde Üniversite senatomuz toplant›s›n›n ard›ndan
kamuoyuna bir duyuru yay›nlam›ﬂt›r. ‹zninizle bu duyuruyu sizlerle de
bir kez daha paylaﬂaca¤›m..
Baﬂkent Üniversitesi senatosu olarak Çin’in Shinjang (Sincan)
Bölgesindeki Uygur Türkleri’ne karﬂ› uygulanan insanl›k d›ﬂ›
politikalar› ve katliamlar› nefretle k›n›yor ve Çin mallar›n›n da Baﬂkent
Üniversitesinin kurum ve kuruluﬂlar›nda, katliam sona ermesine ve
›rkdaﬂlar›m›zdan özür dilenmesine kadar kullan›lmayaca¤›na, ayn›
zamanda üniversitemizce verilen seçmeli yabanc› dil dersleri
listesinden Çincenin ç›kar›lmas›na karar verilmiﬂtir.
Baﬂkent Üniversitesi Senatosu 09.07.2009 – 16.00
Bu karar›m›zdan da esinlenerek bu çok hassas ve önemli konunun çok
detayl› bir ﬂekilde ele al›nmas›n› sa¤layacak bir ortam oluﬂturmaya
gayret ettik. Bu konuda Dr. Uygur Tazebay Hocam bize öncülük etti ve
bu konuyla ilgili yapaca¤›m›z toplant›n›n çerçevesini kat›l›mc›lar›n›
belirlememiz konusunda destek oldu. Kendisine özellikle tekrar
teﬂekkür ediyoruz.
Efendim ben izninizle çok h›zl› bir ﬂekilde bugünkü kat›l›mc›lar›n
kendisini k›saca tan›tmas›n›n ard›ndan konuya iliﬂkin birkaç cümle
ifade edip sonra yuvarlak masa toplant›m›z› açaca¤›m.
Dr. UYGUR TAZEBAY (Eski YÖK Baﬂkan Vekili)- Böyle bir
toplant›y› düzenledi¤iniz için ayr›ca size ve senatonuza ve say›n
Rektörümüze de teﬂekkürlerimi bildiriyorum. Efendim ben aslen Do¤u
Türkistan kökenliyim. Y›llar önce atalar›m Turfan’dan gelmiﬂler. Eski
YÖK Baﬂkan Vekiliyim. Teﬂekkür ederim
SEY‹T TÜMTÜRK (Do¤u Türkistan Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i
Genel Baﬂkan›, Dünya Uygur Kurultay› ikinci Baﬂkan›)- Bende
aslen Do¤u Türkistanl›y›m. 1964’de muhacerette Afganistan’da
dünyaya geldim. ﬁu an da Do¤u Türkistan Kültür ve Dayan›ﬂma
Derne¤i’nin genel baﬂkanl›¤›n› yürütüyorum. Türkiye’de ki ünvan›m
bu. Uluslararas› alanda da Do¤u Türkistan’› temsil eden en üst
teﬂkilatlanma olan Dünya Uygur Türkleri Kongresinde Genel Baﬂkan
Yard›mc›s›y›m. Teﬂekkür ediyorum.
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Doç. Dr. ERK‹N EKREM (Hacettepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)
–17 senedir Türkiye’deyim. ﬁu anda Hacettepe Üniversitesinde Tarih
bölümünde doçent olarak görev yapmaktay›m.
Yrd. Doç. Dr. ERK‹N EMET (Ankara Üniversitesi DTCF Ö¤retim
Üyesi) -Bende aslen Do¤u Türkistanl›y›m. ﬁu anda Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Co¤rafya Fakültesinde Ça¤daﬂ Türk Dili Edebiyat› bölümünde
yard›mc› doçent olarak görev yapmaktay›m.
Yrd. Doç. Dr MERYEM HAK‹M (Uluslararas› ‹liﬂkiler Uzman›)K›r›ml› Do¤u Türkistanl› Kazak Türküyüm. Türkiye do¤umluyum.
Uluslararas› iliﬂkiler uzman› olarak çal›ﬂ›yorum. Geçmiﬂte Bilkent
Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi’nde ö¤retim üyeli¤i yapt›m.
Prof. Dr. AL‹MCAN iNAYET: (Ege Üniversitesi Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Enstitüsü)
Do¤u Türkistan Turfan’l›y›m. ﬁu anda Ege Üniversitesi Türk Dünyas›
Araﬂt›rmalar› Enstitüsünde çal›ﬂ›yorum
Prof. Dr. MAHMUT KAﬁGARLI (Do¤u Türkistan Vakf› Baﬂkan
Vekili) –Kaﬂgar do¤umluyum 27 senedir Türkiye’de yaﬂ›yorum.
‹stanbul ve Trakya Üniversitesinde çal›ﬂt›m. ﬁimdi emekliyim. Do¤u
Türkistan Vakf›n›n Baﬂkan Vekiliyim.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Çok teﬂekkür ederiz.
Dr. UYGUR TAZEBAY: Bir saniye bir ﬂey ilave edebilir miyim? Bu
toplant›ya gelmeden önce Do¤u Türkistan Vakf›n›n Genel Baﬂkan› Sn.
R›za Bekin’le görüﬂtüm. Kendileri bu toplant›ya çok kat›lmak istedi¤i
halde sa¤l›k durumlar› müsait olmad›¤› için kat›lamayaca¤›na, baﬂta
say›n dekan›m›za, rektör yard›mc›m›za ve siz kat›l›mc›lara baﬂar›lar,
sayg› ve sevgi iletmemi söylediler. Bunlar› iletmek istedim. Teﬂekkürler
Prof Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Biz teﬂekkür ederiz. Bu
toplant›m›z›n iﬂleyiﬂi ile ilgili müsaade ederseniz birkaç hususu ifade
ederek hemen baﬂlayal›m. Toplant›m›z›n 2 bölümden oluﬂmas›
planlanm›ﬂt›r. ‹lk oturumda bütün kat›l›mc›lar›m›z Do¤u Türkistan’la
ilgili tarihsel, sosyolojik, kültürel, iktisadi ve demografik boyutlara
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iliﬂkin görüﬂlerini ve ileriye yönelik ipucu vermesini düﬂündü¤ümüz
bilgileri aktaracaklard›r. 2.oturumumuzda ise, yapaca¤›m›z faaliyet,
öneriler ve gelece¤e iliﬂkin bir tak›m fikirlerin üretilmesi biçiminde
gerçekleﬂecektir. Bu toplant›n›n yürütülmesine iliﬂkin olarak tabi
herhangi bir noktada küçük ilaveler için, konuﬂmac›lara yönelik sözü
kesip sizlere bilgi aktarman›z bak›m›ndan tekrar söz verebiliriz. Ancak
bir ﬂekilde ilk etapta herkesin kendi düﬂüncelerini de¤erlendirmelerini
kesintisiz bir ﬂekilde sunmas›n› sa¤layaca¤›z. ‹zin verirseniz ilk sözü bu
kapsamda ben Uygur hocama aktar›yorum. Buyurunuz Say›n hocam.
Dr. UYGUR TAZEBAY: Teﬂekkür ederim. ﬁimdi Say›n dekan›m›z›n da
söyledi¤i gibi Do¤u Türkistan’›n dünü, bugünü ve yar›n› konusunda
önce arkadaﬂlar konuﬂurken de bir zaman tatili de olacak çünkü 3.45
de bitirmek zorunday›z. Sn. Seyit Bey’in bir toplant›ya yetiﬂmesi
gerekli, konuﬂmalar› 15 dakika ile tahsis edebilirsek iyi olur. Efendim
ben biraz arﬂivciyim son 1 ay içerisinde okuyabildi¤im kadar gazetelerden baz› haberler, pasajlar toplad›m. Bunlar› di¤er arkadaﬂlar, Erkin
daha iyi hat›rlar, 1998 y›l›ndayd› galiba, bir defa Do¤u Türkistan
1944 - 1948 y›llar› aras›nda müstakil bir devletti, ne zamanki 1948 sonra
1949 y›llar›nda, daha önce Rus iﬂgali ve sonra Çin iﬂgali alt›na girince,
1998 y›l›nda bölgede bulunan soydaﬂlar›m›z›n büyük bir k›sm› oradan
kaç›p K›rg›zistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye’ye geldiler.
Türkiye’ye yerleﬂmelerinin 50. y›l dönümlerini kutlamak için Ankara
Ticaret Odas› salonunda bir toplant›ya davet edildim. Toplant›ya
girdi¤im zaman ATO bahçesinde 17- 18 tane panzer aﬂa¤› yukar› 100
yak›n sivil polis falan, acaba ben baﬂka bir ülkede miyim dedim. Ne
oldu dedim? ‘‘Do¤u Türkistan Türklerinin burada toplant›s› var o
yüzden burada görevlendirildik’’ dediler. Ondan sonra salona girdik,
bizim arkadaﬂlar salonu doldurmuﬂ. Maalesef hükümetten hiç kimse
yok. O s›rada Baﬂbakanl›ktan 1998/36 say›l› aceleyle bir genelge yay›nland›. Bu genelge de ‘bakanlar›n toplant›ya kat›lmamas›, bakanlar›n
çiçek göndermemesi, kat›l›mc›lar›n tebrik edilmemesine yönelik bir
genelge, Çin’le iliﬂkilerimizi bozmas› bak›m›ndan istenmedi.
1991 y›l›nda SSCB da¤›ld›¤›nda ortaya ç›kan kardeﬂ ülkeler dedi¤imiz
gerek K›rgizistan gerek Kazakistan’ da ki üniversitelerin kurucusuyum
biri Ahmet Yesevi, di¤eri Manas Üniversitesi, bu ülkelere gidince
‘‘Kardeﬂiz, bizde Türküz’’ derler ama onlar Özbek sen Türksün, onlar
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Kazak sen Türksün, oralara hiçbir ﬂey de yap›lmad›. Benim ﬂahsi
kanaatim oralar› kaybettik, kaybedilen, boﬂalan yeri mutlaka birisi
dolduracakt›r. Almanlar, Amerikal›lar doldurdu. Biz ﬂimdiye kadar
Do¤u Türkistan’da ki ﬂehirlere, soydaﬂlar›m›za yönelik tabiri caizse
hemen hemen bir ﬂey yapmad›k Zaman›nda parti liderleri gittiler,
gezdiler dolaﬂt›lar Urümçi’yi, Kaﬂgar› falan. Geldikleri zaman, o dönem
Uygur Türkleri olarak Ankara’da küçük bir camiay›z, güzel haberlerin
gelmesini bekledik gelen haberler çok güzeldi. ‘‘Do¤u Türkistan’a
gittik oradan Çine gittik, Çin Seddi büyüledi’’ ald›¤›m›z mesaj buydu.
E¤er do¤ru dürüst bir ﬂey yapacaksak, yapmam›z mümkün mü de¤il mi
ﬂimdi arkadaﬂlar›m›z de¤inecekler. Çünkü Do¤u Türkistan büyük bir
co¤rafya 1.900.000 km2lik bir co¤rafya. Çin kay›tlar›na göre 8 milyon
Uygurlu var, bizim ald›¤›m›z istihbarata göre 30 milyona yak›n Uygur
Türkü var orada. ‹klim, etnik yap› bak›m›ndan arkadaﬂlar bilgi
verecektir.
En son Amerika’da yap›lan Dünya Uygur toplant›s›nda Rabia Han›m
yine baﬂkan olarak, Seyit kardeﬂim de 2. baﬂkan olarak Dünya Uygur
Kongresine kat›ld›lar. 22 gün önceki bir gazetede Do¤u Türkistan’da ki
5 Temmuz olaylar›yla ilgili bir Uygur Türkü’nün kafas›n›n sarg›l› haliyle
görüntülenmiﬂ resimle birlikte oradaki vahﬂetten bahsedilmiﬂ. Say›n
Baﬂbakan ilk defa soyk›r›mdan bahsetti. Bu döneme kadar hiçbir
dönemde soyk›r›m laf›ndan bahsedildi¤ine ﬂahit olmad›m, bunlar
güzel ﬂeyler. Çin hükümeti hemen faaliyete geçip bu sözü geri almas›n›
istedi yoksa iliﬂkilerinin bozulaca¤›n› belirtti.
Bundan bir süre önce Ankara’da Çin kültür haftas› ile ilgili toplant›ya
kat›ld›m, Çinli arkadaﬂlarda bu toplant›ya kat›ld›, Çin halk müzik
gösterileri falan düzenlendi. En son Uygur k›zlar› ç›kt› ﬂalvarlar› mavi
gök bayrak rengiydi, yan›mda Çin büyükelçili¤i maslahatgüzar› oturuyordu, o mavi renk bile onu rahats›z etti. Bayrak falan de¤il, uzun mavi
renkte folklör elbisesi giymiﬂlerdi. Döndü dedi ki‘‘ Bu renge ne lüzum
var, neden ﬂalvarlar› k›rm›z› de¤il de mavi ‘’ bu konuda bu kadar rijitler.
B›rak›n Uygur Türklerini mavi renge bile tahammül edemiyorlar.
Ben konuﬂmam› fazla uzatmayaca¤›m, Kadir hocadan toplant›yla ilgili
bilgi al›nca hemen siz de¤erli arkadaﬂlar›m›n, bilgilerinizi burada
paylaﬂman›z› istedim. Yaln›z Meryem Han›m’dan özür diliyorum siz
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akl›ma gelmediniz, ilk olarak sizi hat›rlamal›yd›m. Akl›na gelip sizi
buraya ça¤›ranlara teﬂekkür ediyorum. Di¤er Arkadaﬂlar bölgenin etnik
durumu hakk›nda daha fazla bilgi verecektir.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Hocam çok teﬂekkür ederim.
Seyit Bey buyurunuz efendim.
SEY‹T TÜMTÜRK: Öncelikle Do¤u Türkistan’la ilgili bilgi verelim.
Do¤u Türkistan dedi¤imiz bu büyük co¤rafya 1,828,428 km2lik yüz
ölçümüne sahip Kazakistan’dan sonra ikinci büyük Türk co¤rafyas›,
yaklaﬂ›k 30 milyon civar›nda Müslüman Türk yaﬂ›yor, bunlar›n ço¤unu
Uygur Türkleri, Kazak, Özbek ve Tatar gibi di¤er Türk boylar›
oluﬂturuyor. Bu itibarla da Türkiye’den sonra en büyük nüfusa sahip.
Do¤u Türkistan’da tarihte Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanl›lar
çeﬂitli imparatorluklar, devletler kurmuﬂlard›r. Do¤u Türkistan,
Türklerin anayurdu olarak tabir edilebilir. Do¤u Türkistan Karahanl›l
hükümdar› Sultan Satuk Bu¤rahan ile birlikte Türk milletleri ilk defa
islamla tan›ﬂm›ﬂt›r. Do¤u Türkistan’›n bugünkü yaﬂan›lan olaylara geliﬂ
sürecinde, 1933 ve 1944, iki ba¤›ms›z devletlerin kurulmas›yla
baﬂlam›ﬂt›r. 1933’de ki Do¤u Türkistan ‹slam Cumhuriyeti, 1944’de ki
Do¤u Türkistan Cumhuriyeti. Kamuoyunda, Do¤u Türkistan as›rlardan
beri Çin iﬂgalinde, art›k ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmesi mümkün olmayan
tabiri caizce iﬂ iﬂten geçti diye bak›lan bir yer oldu¤una yönelik yanl›ﬂ
bir alg›lama var. Geçen haftaki olaylarda Do¤u Türkistan’›n bir Türk
yurdu oldu¤u ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmak için mücadele ettikleri
dünya kamuoyunda anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Do¤u Türkistan bugün 1.6 trilyon ton kömür, 1.3 trilyon metreküp
do¤algaz, 160 milyon ton petrol, 10 bin ton uranyum rezervi ve 60
milyon büyük baﬂ hayvanla gerçekten zengin bir toprak. Ayr›ca
bu¤day, pirinç, arpa gibi g›da tüketimi için gerekli olan adeta do¤al
tah›l ambar›d›r diyebiliriz. Do¤u Türkistan, Çin’in yaklaﬂ›k %30 enerji
ihtiyac›n› tek baﬂ›na karﬂ›lamaktad›r. Ayr›ca Do¤u Türkistan’da ki
Hazar, Türkmen, Azeri, Kazak bölgeleri do¤algaz ve petrollerin Çin’e
taﬂ›nmas› için stratejik bir öneme sahiptir. Bu yönüyle Çin’in asla
vazgeçemeyece¤i önemli bir co¤rafyad›r. Tabi Do¤u Türkistan’› iﬂgal
eden Çin, atalar›m›z›n koydu¤u Do¤u Türkistan’›n ismini Xinkiang
(Sincan) olarak de¤iﬂtirmiﬂtir. Medyada buraya Sincan, (Xinkiang)
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deniliyor, bu anlam›yla Çince ‘’yeni kazan›lm›ﬂ toprak’’ anlam›na
gelmektedir. Buradan anlaﬂ›ld›¤› üzere bu bölgenin Çinliler taraf›ndan
sonradan iﬂgal edildi¤inin ifadesidir. Kendileri de bunu kabul
etmektedir. Medya’da bu bölgeye hala Shincang denilmesine
üzülüyoruz. Nas›l Ahmet ismine Hans denildi¤i zaman bunu kendine
hakaret olarak alg›l›yorsa, bizde Do¤u Türkistan’daki Uygur, Kazak,
Özbek, Tatar Türkleri de o co¤rafyaya Sincan denilmesini hakaret
olarak alg›lamaktay›z.
Burada Do¤u Türkistan’›n yer alt› ve yerüstü zenginliklerinin tamamen
sömüren, ham madde halinde Çin’e götüren iﬂgalci komünist yönetim,
Do¤u Türkistan halk›n› sefalete terk etmiﬂtir.1949’da baﬂlayan Mao ve
arkadaﬂlar›n›n komünist devrimiyle birlikte, Do¤u Türkistan’da
gerçekleﬂtirilen bu iﬂgal ve sonras›nda 1949’tan 2009’a kadar 60 y›l
boyunca sistematik bir biçimde asimilasyon politikalar› uygulanmaktad›r. O bölgeyi tamamen Çinlileﬂtirebilmek için devletin askeri devletin
askeri, siyasi nüfuzu kullan›larak o bölgede çok büyük demogratif
de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Do¤u Türkistan co¤rafyas›nda 1930l›
y›llarda %3 ile %5 civar›nda Çinli göçmen bulunurken, devletin
sistematik asimilasyon politikas› sonucu bugün 2009 y›ll›nda Do¤u
Türkistan baﬂkenti Ürümçi’de %80 Çinli ço¤unluk maalesef iﬂgalci
durumuna gelmiﬂtir. Do¤u Türkistan Kaﬂkar, Yarkent, Aksu gibi di¤er
Anadolu diye tabir edebilece¤imiz k›rsal kesimlerinde %40-%60
civar›nda Çinli ço¤unluk maalesef bölgeleri ele geçirmiﬂ durumdad›r.
Burada Çin, gelecekte bu global dünyada demokratikleﬂmeye daha
fazla direnemeyecektir. Demokratikleﬂmesi durumunda dahi, gelecekte o bölgenin Çinlilerin elinde kalmas› için alt yap›lar oluﬂturmuﬂtur. ﬁu
anda bir referandum gerçekleﬂse Çinlilerin iradeleri sand›¤a
yans›yacakt›r. Böyle bir tehlikeyle de karﬂ› karﬂ›yay›z. Ayr›ca 1964 ile
1997 y›llar› aras›nda 11i yeralt›nda toplam 46 nükleer deneme
gerçekleﬂtirmiﬂtir nükleer denemeler sonucu yüz binlerce insan
hayat›n› kaybetmiﬂ. Bölge halk› Radyo aktif serpintiler sonucu Baﬂta
kanser olmak üzere bir çok hastal›¤›n pençesinde k›vranmaktad›r.Aile
pilanlamas› ve do¤um kontrolü ad› alt›nda 1985 y›l›ndan 2009 y›l›na
kadar tek çocuk politikas› uygulamalar› sonucu 15.milyon bebek
dünyaya gelememiﬂtir. Bu uygulama Dünyada emsali olmayan bir soy
k›r›md›r. Do¤u Türkistan’da ki A‹DS vakalar› Çin ortalamas›n›n
üzerindedir.Gerekli tedbirleri almayarak yada baﬂka yöntemlerle adeta
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A‹DS’i Türkler üzerinde bir soyk›r›m arac› olarak kulland›¤› kanaati
oluﬂturmaktad›r. Türkçe e¤itim yasaklanm›ﬂt›r.
Son beﬂ y›ld›r uygulanan bir proje ilkokul ça¤›ndaki 6 ile 7 yaﬂlar›ndaki
çocuklar›m›z çift dilli e¤itim projesi ad› alt›nda Do¤u Türkistan’dan
Çin’e götürülmekte komünist ateist ideoloji ile yetiﬂtirilerek gelecekte
kendi milletine düﬂman birer ‘’mankurt’’ olarak yetiﬂtirilmektedir.
Yaﬂlar› 18 ila 25 aras›ndaki genç k›zlar›m›z zorla Çin’in iç bölgelerine
gotürülmekte. Çok a¤›r ﬂartlarda çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Bu k›zlar›m›z›n
baz›lar› gayr› ahlaki yerlerde cebren çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Bu durumda
olan k›zlar›m›z›n say›s› yaklaﬂ›k 400 bin civar›ndad›r. Burada toplu
göçle hem bölgenin demografik yap›s›n›n bozulmas› hedeflenmektedir
Hem de Türklerin aile kurma imkanlar› engellenmektedir. Ayr›ca
Çin’de ki aile planlamas› sonucu aç›¤a ç›kan milyonlarca k›z aç›¤›
karﬂ›lanmak istenmektedir. Son patlak veren olaylarda Do¤u Türkistandan zorla ucuz iﬂ gücünden yararlanmak için Çinin Guangdong
eyaletinin ﬁauvgen ﬂehrine götürülen k›zlar›m›z›n çal›ﬂt›klar› oyuncak
fabrikas›nda k›zlar›m›za yönelik 23 haziran 2009 tarihinde Çinli iﬂçiler
taraf›ndan tacizde bulunuluyor tacize karﬂ›l›k gençlerimiz gerekli
tepkiyi koyuyor ve 26 Haziran 2009 tarihinde olay bitiyor.
Tabi Do¤u Türkistan’la ilgili, çok s›k muhatap oldu¤umuz sorulardan
bir tanesi de, ‘‘Do¤u Türkistan’da ki kardeﬂlerimiz niçin bir Filistin,
Çeçenistan, Bosna’da ki gibi bir direniﬂ sergilemediler ﬂeklindedir’’. Bu
sorular bizim en çok muhatap oldu¤umuz ve gururumuzu rencide
eden sorulardan bir tanesidir. Maalesef bunu sorular› soran
arkadaﬂlar›m›z Çin’in 1 milyar 250.000 milyon nüfusundan, Çin
komünist rejiminin insafs›z, zalim ezici politikalar›ndan, Çin’in adeta
kapal› bir kutu oldu¤undan habersiz olduklar›ndan dolay› bizi bu
haks›z ithamlarla suçlad›lar.
Halbuki Do¤u Türkistan’da ki son bir as›r içersinde en az 200 defa
ayaklanma gerçekleﬂmiﬂtir. Bu her on y›lda bir büyük ayaklanma, her
y›l ise küçük mahalli ayaklanmalar ﬂeklinde kendini göstermiﬂtir.
Mesela 1990l› y›llarda, vurgulamak istedi¤im birkaç ayaklanma
var.1990 Barum’da bir ayaklanma gerçekleﬂti, bu ayaklanma çok kanl›
bir ﬂekilde bast›r›ld›. Hatta bu ayaklanmaya kat›lan ya da kat›lmayan
kiﬂiler, ma¤aralara saklananlar dahil, zehirli gazlarla, öldürüldü. Hatta
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hava operasyonlar› gerçekleﬂtirildi.1995’de ve 1997’de çeﬂitli
ﬂehirlerdeki ayaklanmalar da çok kanl› bir ﬂekilde bast›r›ld›.1997
y›l›nda yine, Ramazan ay›nda bir Kadir Gecesinde ibadetlerini yapmak
isteyen Do¤u Türkistan’l› kardeﬂlerimiz, annelerimiz, bir eve bask›n
düzenlenerek, sonras›nda karakola götürülür. Ailelerinden haber
almak isteyenler bu kiﬂilere cesetlerini teslim ettiler. Bu olay
sonucunda Gulca’n›n tamam› ayaklan›r. Sonras›nda Çin hükümeti
neredeyse kurtar›lm›ﬂ bölge ilan edilecek ﬂekilde büyük çapl› güç ile
karﬂ› karﬂ›ya gelir. Bu olay da kanl› bir ﬂekilde bast›r›lm›ﬂt›r. Bu
bahsetti¤im olaylar›n tamam›nda, Do¤u Türkistanl›, Do¤u Türkistan’la
ilgili sivil toplum örgütlerinin yetkili kiﬂileri olarak, biz dahil aylar sonra
haber alabildik. Yani Çin’in kapal› rejimi, bas›n ve medyan›n bu
bölgeye girememiﬂ olmas›, seyahat özgürlü¤ünün olmamas›ndan
dolay›, Do¤u Türkistan’da ki bu direniﬂlerden, mücadelelerden Dünya
habersiz kalm›ﬂt›r. Gazetelerde Filistinli bir baban›n ‹srail kurﬂunlar›na
karﬂ› o¤lunu korumaya çal›ﬂ›rken bir taﬂ›n aras›nda sakland›¤› görüntü
hepimizin haf›zalar›nda yer etmiﬂtir. Bu bir görüntüdür. Do¤u
Türkistan’da bunun gibi onlarca, yüzlerce, binlerce kare olmas›na
ra¤men maalesef dünya gündemine girememiﬂtir.
Son olaylar niçin gündeme gelmiﬂtir diye soracak olursan›z? Son
olaylarda Do¤u Türkistan’›n bu denli güçlü bir ﬂekilde, gerek Türkiye
medyas›nda gerekse dünya medyas›nda yer almas›n›n sebebi,
Urümçi’nin, Do¤u Türkistan’ da ki Kaﬂgar, Gulca gibi Anadolu diye
tabir etti¤imiz k›rsal kesimi de¤il bir dünya ﬂehri olmas›d›r. Bir
metropol ﬂehri olmas› ve orada bas›n ve medyan›n bulunuyor olmas›
ve ayr›ca internet gibi uydu mobil ve cep telefonu gibi cihazlarla
görüntülerin al›nmas›n› sa¤layan teknolojik imkanlar›n›n son 15 y›l
içerisinde geliﬂmiﬂ olmas› ve bu olaylar›n an›nda Do¤u Türkistan’ dan
baﬂkent Urümçi’ye oradan da dünyaya servis edilmesine imkan
tan›nm›ﬂ olundu. Bununla beraber Çin haber ajans›nda, hat›rlars›n›z
haf›zalar›n› yoklay›n, burnu kanayan ve birbirine korkudan sar›lm›ﬂ 2
Çinli k›z›n foto¤raf›n› bas›na verdi. Halbuki iﬂgalci Çin yönetimi orada
binlerce Do¤u Türkistanl›y› katlederken onlarla ilgili hiçbir haber,
görüntü yok ancak burnu kanayan Çinli k›z›n görüntüleri dünyaya
servis edilerek, Do¤u Türkistan’da iﬂgalci ve zulüm eden Çin de¤il,
sanki zulüm eden ve iﬂkence eden Do¤u Türkistan halk› gibi
aktar›l›yor. Çin medyatik manipülasyonunu burada çok iyi kulland›¤›n›
19

görebiliriz. Bat› kamuoyunda, bu uygulamas›nda nispeten baﬂar›l›
oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye kamuoyunda medyam›z›n bu
konudaki hassasiyeti, Do¤u Türkistan konusunda her kesimden
medyan›n, siyasi partilerimizin ve iktidar ve muhalefet partilerimizin
bu konuda ortak tav›r almas› ve topyekün halk›m›z›n bu konuya duyarl›l›¤›n›n en üst düzeyde olmas›, Say›n Baﬂbakan›m›z›n bu konuyla
ilgili soyk›r›m, katliam, vahﬂet kelimelerini kullanmas›n› mecbur k›ld›.
Yani bu toplumsal tepkiye say›n Baﬂbakan›m›z›n kay›ts›z kalmad›¤›n›
gördük. Türkiyemiz, devlet ve millet ve bas›n olarak topyekün onursal
bir duruﬂ sergiledi. Bu durum dünya kamuoyunda, Do¤u Türkistan
halk›n›n tan›t›lmas› ve meﬂrulaﬂt›r›lmas› için iyi bir f›rsat yaratt›.
Türkiye’de yaklaﬂ›k 10 gündür, gündemin birinci maddesi Do¤u
Türkistan’la ilgiliydi. Baz› ülkelerin devlet yetkilileri ya da BM, AG‹T
gibi uluslararas› kuruluﬂlar Türkiye’nin tavr›ndan sonra, c›l›z dahi olsa
baz› aç›klamalarda bulundular. Tabi bu Do¤u Türkistan’da ki katliam›,
vahﬂeti engelleyici boyutlarda de¤ildir fakat nispeten bizleri bir ﬂekilde
memnun edici aç›klamalard›. ‹nan›yoruz ki, Do¤u Türkistan’a geçte
olsa BM, AG‹T ve ‹slam teﬂkilat›’n›n, katliamlar›n›n boyutlar›n›
incelemesi ve ölü, yaral› ve kay›p kiﬂilerin say›lar›n› tespit etmesini için
bölgeye ba¤›ms›z gözlemcilerin göndermesini ve komisyon oluﬂturmalar›n› umut ediyoruz. Aksi halde, bu katliam› yapanlar›n yan›na kar
kalacakt›r. Süremiz k›s›tl› oldu¤u için, sözü fazla uzatmayaca¤›m.
Teﬂekkür ederim.
Doç. Dr. ERK‹N EKREM: Çinlilerin, Do¤u Türkistan’daki politikalar›n›n nedenini anlatmaya çal›ﬂaca¤›m. Jeopolitik konumu çerçevesinde
k›sa baﬂl›klar alt›nda konuﬂmam› sürdürece¤im. ‹lk neden, tarihsel
jeopolitik meselesi, Çinlilerin, Çin’de kurulmuﬂ hakimiyeti, boyunca
Do¤u Türkistan’› 4 kez iﬂgal etti¤ini görebiliriz. ‹lk iﬂgalin, Çinlilerin,
M.Ö 60 y›l›nda Hunlar›n sa¤ kolunu kesebilmek için, stratejik olarak
Do¤u Türkistan’da ki ﬂehir devletçiklerini yan›na çekmesi gerekiyordu.
Uzun u¤raﬂlardan sonra, Do¤u Türkistan’›n iﬂgali ile birlikte bunu
baﬂard›lar ve bu iﬂgalden sonra Hun devletinin çöküﬂü h›zland›. ‹kinci
kez, ayn› ﬂekilde Göktürk devleti zaman›nda, Göktürk devletinin
bask›s›na karﬂ› koyabilmek için, Orta Asya’dakilerle iliﬂki kurabilmek
ve Orta Asya’ya uzanabilmek için M.S 661 y›l›nda Çinliler Orta Asya’ya
girmiﬂtir. Ancak 751 Talas savaﬂ›ndan sonra Orta Asya’dan çekilmiﬂtir.
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Ondan sonra Kubilay’›n önderli¤indeki Mo¤ol devleti veya Mançur
devleti. Bu sayd›¤›m 4 devlet, döneminde dünyan›n da en büyük 4
devletidir. Özellikle ekonomi, ö¤retim di¤er dünya devletlere göre
%30 üzerindedir. Dolay›s›yla Çin emperyalist ya da emperatorluk
devletinin yay›lma politikas›na ihtiyaç duymuﬂtur. Do¤u Türkistan’›n
rolüne bakt›¤›m›z zamanda, kuzeyden gelen gücü ortadan
kald›rabilmek için bat›dan gelen gücü elinden almas› laz›m. Yani
Hunlar›n, Göktürklerin beslenme bölgesini ortadan kald›rmas›
gerekliydi. Ayn› zamanda, Çinlilerin kendini ticari olarak bat›ya
tan›tmas› için gerekli olan o dönem dünyan›n en büyük ticari yolu olan
‹pek Yolunun geçiﬂini de kontrol alt›na almas› gerekliydi. Dolay›s›yla
bu bölgeyi kontrol alt›na alabilmek için güvenlik sa¤lanmas› gereklidir.
Dolay›s›yla Do¤u Türkistan’›n tarihte güvenli¤i sa¤lamak ve yani bat›ya
geçiﬂ aç›s›ndan önemli bir role sahipti.
Bugüne bakt›¤›m›zda ise, Do¤u Türkistan’›n kuzey k›s›mlar›na
bakt›¤›m›zda, Altay da¤lar› vard›r, bat›dan aﬂa¤›ya do¤ru Pamir da¤lar›,
bat›n›n orta bölgesinden do¤uya do¤ru gidildi¤inde ise Tanr› da¤lar›,
güneye do¤ru ise Kundun da¤lar›n› ba¤layarak güneye do¤ru
Himayala da¤lar› yer almaktad›r. Dünya haritas›nda kuzey, güney ve
bat› k›s›mlar› tamamen da¤larla kuﬂat›lm›ﬂ olan bir do¤al engel yoktur.
Do¤u Türkistan’›n do¤u k›s›mlar› yani Çine do¤ru olan k›sm›nda da¤
yoktur. ﬁu an ki mevcut duruma göre 20 tane geçit vard›r. Bu geçitlerle
bat›dan gelen güçleri engelledi¤i gibi, bat›ya da stratejik derinlik
yapabilecek durumdad›r. Bu nedenle tarihte, Çinliler, gerek Cengiz
Han dönemindeki Mo¤ollara seferi olsun, gerek Göktürklere ve
Hunlara olan seferinde, Do¤u Türkistan’› üs olarak kullanm›ﬂt›r.
Bugünde bu bölgenin güvenlik görevini sa¤layabilmek için Do¤u
Türkistan’a sahip olmas› gereklidir. Ayn› zamanda do¤al gaz, petrol ve
di¤er hammaddeleri elde edebilmek için Do¤u Türkistan bölgesini
kontrol alt›na almas› gereklidir. Jeopolitik bak›mdan Do¤u Türkistan,
Çin topra¤›n›n 1/6s›n› oluﬂturan en büyük parças›d›r. Ancak s›n›r
bölgede 8 tane ülkeyle s›n›rdaﬂt›r. Bu devletlerle iliﬂkiler ancak Do¤u
Türkistan üzerinde geliﬂtirilebilir o yüzden bölgenin jeopolitik aç›dan
stratejik önemi bulunmaktad›r. Çin’in Do¤u Türkistan la olan iliﬂkileri
bozuldu¤unda, bu devletler olan iliﬂkileri de zedelenebilir. Ayn›
biçimde, s›n›r bölgelerindeki devletlerle olan sorunlar, Do¤u
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Türkistan’a yans›yabilir. Bu örneklere çok s›k rastlamaktay›z. Bu
nedenle Çin, bölgenin jeopolitik hassasiyetini dikkate alarak, bugün
bölgenin güvenli¤ini ve ekonomik ç›kar›n› buna enerji dahil, Shangai
‹ﬂbirli¤i Örgütüyle sa¤lamaya çal›ﬂ›yor buna ek olarak Orta Asya ve
Güney Asya Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Alan› Platformunu 7senedir
oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor. Do¤u Türkistan’ Orta Asya ve Güney Asya’ya
stratejik derinlik yapabilme ve bu bölgeye Ürümçi’ye do¤ru çekim
merkezi yapabilmek için çok çaba sarf etmektedir. Ayn› zamanda
Ürümçi’yi Avrasya’n›n do¤u-bat› aras›nda geçiﬂ merkezi haline
getirmeye çal›ﬂ›yor. Bunun için Ürümçi havaalan›n› çok ciddi bir
ﬂekilde planlanmaktad›r. 2012’de 2- 3 misli geniﬂletebilmek için
projeler ve bütçeler haz›rlanm›ﬂt›r.
Jeokültürel anlamda ise, Do¤u Türkistan’›n din, tarih, psikolojik,
özelliklerine bakt›¤›m›zda bu bölge Çin kültürüyle, topra¤›yla bütün
de¤il, Orta Asya ile bütündür. Da¤›lma döneminde bu durum tehlike
oluﬂturmuﬂtu. Jeopolitik bak›m›ndan önemi, biraz önce Seyit Bey’in de
dedi¤i gibi bölge ham madde, enerji ve madenler içinde geçiﬂ yoludur
ve Çin için bir pazard›r ve Çin’in ucuz mal› bu bölgede sat›l›r ve ham
madde Çin’e götürülebilir. Bu özelliklerinden dolay› Çin bölgeye önem
vermektedir. Bu yüzden bu bölgeye yönelik, kürtaj gibi sert politikalar›
uygulamas›n›n alt›nda yatan sebepler bu sayd›¤›m jeopolitik ve
kültürel önemidir. Teﬂekkür ederim.
Prof Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Biz teﬂekkür ediyoruz. Say›n
Erkin hocam buyurunuz.
Yrd. Doç. Dr. ERK‹N EMET: Öncelikle Baﬂkent Üniversitesi’ne böyle
bir toplant›y› düzenledi¤i için teﬂekkür ediyorum. Radyo program›
yapt›¤›m için Baﬂkent Üniversitesi’nin bu duyarl›l›¤›ndan Do¤u
Türkistan halk› da haberdar oldu. Gerçekten takdir edici bir duyarl›l›k.
60 y›ld›r Do¤u Türkistanl›lar dünyaya ve Türkiye’ye derdini anlatmaya
çal›ﬂt›, ama derdini anlatmada yeterince baﬂar›l› olamad›. Ancak bu
olay dünyaya Do¤u Türkistan’›n durumunun tan›nmas›nda etkili oldu.
Bu olayla ilgili yanl›ﬂ haberler gitti¤ini düﬂünüyorum. Çin de medya
özgürlü¤ü olmad›¤› için, Avrupa’da Çin medyas›na dayal› veriler
kullan›ld›, ço¤u medya Uygurlar› suçlu olarak gösterdi.
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Soka¤a ç›kma yasa¤› s›ras›nda Uygurlu bir kad›nla yapt›¤›m görüﬂmeyi
sizinle paylaﬂmak isterim. Kad›na ‘‘5 Temmuz günü siz neredeydiniz
diye’’ sordum. Kad›n o zaman ‘‘Ben o vakit Ürümçi’deydim,
uyand›¤›mda bomba ve kurﬂun seslerini duydum, hemen evden aﬂa¤›
indim, dairemin kap›s› kapanm›ﬂt›, sokakta kavga sesleri, çok
geçmeden kurﬂun ve bomba sesleri yükselmeye baﬂlad›, kap›n›n
önünde Çin askerlerinin Uygurlar› tutuklad›¤›n›, hatta kurﬂuna
dizdi¤ini gördüm’’ diye belirtti. Sonra Çin hükümetinin 5 Temmuz
tarihinde 190 kiﬂinin öldü¤ünü ve bunlar›n ço¤unun Çinli oldu¤unu
belirtmiﬂti, bu konuda ne düﬂündü¤ünü sordum. Kad›n,‘‘Bu söylenenler tamamen yanl›ﬂt›r ve bunlar Çin hükümetinin belirtti¤i rakamlard›r.
Gerçekte binlerce çocuk, yaﬂl› ve kad›n öldü ve olaylar›n oldu¤u s›rada
hastanede birçok yaral› gördüm ve bu kiﬂiler bana, birçok Uygur genci
öldü, bizi katliamla bitirmek istediklerini söyledi. Sonra acil serviste
uzuvlar›n› kaybetmiﬂ birçok yaral›lar vard›. Doktorlar›n bu yaral›lar›n
ço¤una müdahale etmedi¤ini ve sivil polislerin bu kiﬂilerin foto¤raflar›n› çekti¤ini ve onlarla kimsenin ilgilenmedi¤ini’’ ekledi. Daha sonra,
bana orada yaral› bir Uygur genciyle olan diyalo¤unu anlatt›. ‘‘O gence
kaç gündür eve dönmedi¤ini sordum’’.‘‘5 gündür evine dönmedi¤ini,
kardeﬂine ve kardeﬂinin k›z›n›n eski al›ﬂveriﬂ merkezinin önünde,
(bana orada dükkanlar›n›n oldu¤unu), olaylar›n ortaya ç›kt›¤› gün
polislerin dükkan› bast›¤›n› ve dükkanlar› kapatmalar›n› istedi¤ini, ve
kardeﬂinin kap›n›n önüne ç›karken 3 polisin üzerlerine ateﬂ etti¤ini ve
bunun sonucunda ablas›n›n öldürüldü¤ünü’’ söyledi. Bu dialog böyle
uzay›p gidiyor, bu hikayeyi anlatmas›n›n nedeni de bu olay›n orada
yaﬂanan çarp›c› olaylardan bir tanesi olmas›d›r.Bu olay›n ç›kma sebebini genç kad›na sordu¤umda; Kad›n ‘‘Yurdumuzun zenginliklerini
götürüyorlar ve ülkemizin zenginliklerinin %1 ‘ini bile Uygurlulara
b›rak›lm›yor ve Uygurlulara iﬂ verilmiyor, yaﬂama hakk› verilmiyor, dil
özgürlükleri olmuyor, Uygur gençleri Çin’in ucuz iﬂ gücü bölgelerine
götürülüyor ve yaln›zca 300 yenle çal›ﬂt›r›l›yorlar, Çinli iﬂçiler ise 3000
yenle çal›ﬂt›r›l›yor ve gururlar›yla oynan›yor’’ diye yan›t verdi.
Konuﬂma bu ﬂekilde devam ediyor.
Bu noktaya gelinmesinin nedenine kültürel aç›dan yaklaﬂarak
aç›klayaca¤›m. Bu bölgede, 1884 ilk Mançur imparatorlu¤unun Çin
iﬂgali sonras›nda 1884- 1911 y›llar› aras›nda Mançur hükümeti var. Bu
zamanda farkl› bir sistem var, ka¤›t üzerinde Çin’e ba¤l›. Çin’de askeri
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bir yönetim alt›nda halktan toplanan vergiler merkeze gönderiliyor.
Ama buray› kültürel sömürüler, siyasi bask›larda uyguluyor. Ama
kültürel dokulara fazla dokunmuyor.
1911 Çin Cumhuriyetinin kurulmas›yla, bu dönemde de Do¤u
Türkistan halk›na bask›lar var, bu dönemde de Çin askeri birlik
yönetimi var, yöneticinin birinci baﬂkan› Çinli ancak nüfuslar› o kadar
fazla de¤il. 1949 Çin komünist yönetiminin bölgeye geldi¤inde
nüfusun ancak %5 oranda Çin nüfusu oldu¤unu görüyoruz.1949’a
kadar olan bu dönemde de, yani 1933 Do¤u Türkistan ‹slam
Cumhuriyeti, 1944’de Do¤u Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor, o
dönemlerde kültürel, edebi eserleri inceledi¤imizde, kültürel haklar›n
daha fazla oldu¤unu görüyoruz.
Bir millet için kültür, din çok önemlidir hele de Uygurlar gibi
muhafazakar bir toplum için dil, din, kültür, örf, adet, yaﬂay›ﬂ tarz› çok
önemlidir. Bu dönemde Çinlilerin Uygur kültürlerine çok dokunmad›¤›n› görüyoruz. 1949 Çin Komünist Hükümeti bu bölgeyi iﬂgal edince,
1955’de bu bölgeye Sincan Özerk Bölge statüsü veriliyor. Özerk bölge,
d›ﬂ yönetimde Çin’e ba¤l› olmas›, iç yönetimde kendi kendini
yönetmesi demektir. Fakat 1957’den sonra yavaﬂ yavaﬂ Çin’in sinsi
politikalar›n› görüyoruz. Komünist yönetimin halka al›ﬂt›r›lmas› için,
askerler buralarda pirinç, yiyecek g›dalar da¤›tmaya baﬂl›yor.O yüzden
yönetim de¤iﬂikliklerine çok fazla direniﬂ olmad›¤›n› görüyoruz.
1957’de yerli milliyetçiler karﬂ› direniﬂe geçiyor, sonra Mao Kültür
‹nkilab› ile 1966’dan itibaren Arab alfabesinden Latin alfabesine, Çin
Pingin alfabesi dedi¤imiz Transkripsiyon alfabesine dayal› bir alfabeye
geçiliyor. Bu dönemde Çin asimilasyon politikalar›na baﬂl›yor.1976
Mao’nun ölümü, 1980 Aç›kl›k politikalar›ndan Uygurlar nasibini al›yor.
Çin’de Maocu aﬂ›r› sol iktidardan gidiyor, yerine Dang Xiakoping
baﬂl›¤›ndaki yönetim iktidara geliyor. Bu yönetim kendi halk›na bir
tak›m haklar veriyor sonra Uygurlarda ticaret, tar›m, kültürel haklardan
nasibini al›yor.1980’den sonra Do¤u Türkistan’da özerk yönetimine
ba¤l› eski eserleri derleme yay›nlama ofisi kuruldu. Burada Kaﬂgarl›
Mahmut’un Divan-› Lugat› Türk, Yusuf Has Hacip’›n Kutadgu Bilik, Ali
ﬁir Nevai’nin bütün külliyatlar› eski eserlerin hepsi yay›nland›. Eski
edebiyat›na susam›ﬂ halk›n, kendi edebiyat›na, kültürüne büyük bir
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at›l›m olmuﬂtur. O dönemde Türk yazarlar›nda birçok eserlerinin
çevrildi¤ini görüyoruz. Örne¤in Reﬂat Nuri Güntekin’in Çal›kuﬂu, Yaﬂar
Kemal’in ‹nce Mehmet’ini görüyoruz. Pek çok Türk romanlar›n›n bu
dönemde çevrildi¤ini görüyoruz.
Sonra hocam›z Uygur a¤abeyimin de bahsetti¤i 1991 Sovyetler
Birli¤i’nin parçalanmas› Çin’i ürküttü. Kazak, K›rg›z, Özbek gibi Türk
topluluklar› ba¤›ms›z oldu, Uygurlar’ da ba¤›ms›z isteyecekti diye
ürktü. Sonra bu kültürel haklar, 1984 özerk bölge yasas› var, bu yasa ile
Uygurlara birçok haklar veriliyor. Yasa 1984’de ç›kt›¤› zaman bizim
ayd›nlar birbirlerine telefon edip sanki ba¤›ms›z olmuﬂ gibi sevinmiﬂti.
Çünkü yasaya göre, ilkokuldan üniversiteye kadar kendi diliyle e¤itim,
devlet dairelerinde Uygur Türkçesiyle yaz›ﬂmalar olabilecek,
istihdamda %65 yerli halktan eleman al›nacak, k›smen de olsa ‹lahiyat
Fakültesi kurulacak, ibadet özgürlü¤ü bu dönemde veriliyor.1991’e
kadar devam ediliyor. 1984’ten beri uygulanan kürtaj politikas› da
Uygurlar› rahats›z ediyor.
1991 SSCB’nin parçalanmas›yla Çin’in yeniden bask› politikas› baﬂl›yor.
1993’de Çince e¤itime geçilme genelgesi var, o dönem aç›klam›yor,
1993’de Sovyetlerin da¤›lmas›ndan 2sene sonra yay›nlanmas› çok
manidar, sonra 11 Eylül 2003 sonras› Çin’in Uygur Türklerini büyük bir
bölümünü terörist olarak göstermesi, uluslararas› bu teröre karﬂ›
mücadelede bizimde Müslüman teröristlerimiz var diye dünyaya
yans›tma politikalar› var. 2003’de çok ac›mas›zca bu uygulamaya
konuldu. Bak›n ben e¤itimciyim. Pekin’de 6 sene üniversite hocal›k
yapt›m,2 çeﬂit Uygur türkü var, biri ilkokuldan üniversiteye kadar
Çince e¤itim görenler, mesela adaﬂ›m Erkin EMET Çin bölgesinde
e¤itim Çince görmüﬂtür, ama ben Kaﬂgar’da büyüdüm, ilkokuldan
üniversiteye kadar Çin’ce e¤itim gördüm, üniversite’de Çince e¤itim
gördüm ﬂimdi böyle bir mant›ks›z politika var ki, kaç kiﬂi Pekin’de
okuyabilecek, benim gibi insan çok az. Do¤u Türkistan’da Çince
e¤itimi de düﬂük, Çinlilerin e¤itim seviyesi de çok düﬂük. Hayat›nda
Çinli görmeyen hocaya deniliyor ki, bir sene kursa gideceksin, Çince
ö¤reneceksin, Çince seviye tespit s›nav›na gireceksin e¤er
kazanamazsan seni iﬂten at›yorum. Adam›n çocu¤u var, ailesi var onlar›
geçindirmesi laz›m böyle yüzlerce böyle hoca var. Bunlar› havasi
olarak söylemiyorum. Bunlar Uluslar aras› Af Örgütünün raporlar›nda
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yer alm›ﬂt›r. Üniversite hocalar›ndan da var bu durum. 2003’te çok sert
uygulanmaya baﬂland›. Bölge valisi ne pahas›na olursa olsun 2011‘de
ilkokuldan üniversiteye bütün okullarda Uygurca e¤itimi kald›racaklar›n› belirtti. Dini, kültürel haklar Uluslararas› Af Örgütü’nün 5 tane
kapsaml› raporlar›nda yer al›yor. ‹lgilenenler bu kaynaklardan
yararlanabilir.
ﬁimdi biraz önce bahsetti¤im Urümci’de bahsetti¤im olaylar› bu
duruma getiren durumlar› arka arkaya s›ralad›¤›m›zda bu genç
çocuklar›n, 1989’da Tienen meydan›nda Çin’in kurﬂuna dizece¤ini bile
bile gösteri yapmas›n› çok iyi anl›yorum. Oradaki zulmün, oradaki
haks›zl›k adaletsizli¤in ne kadar a¤›r oldu¤unu ben biliyorum.
Uygurlar’›n en zoruna giden ﬂey, Uygurcan›n yasaklanmas›. Bunun
nedenini sordu¤umda Uygurcan›n bilim dili olmad›¤›n›, bizim geri
kalmam›z›n nedenini Uygurcadan oldu¤u söylendi. Bildi¤iniz üzere,
Orta Asya’da Semerkant, Buhara müspet ilmin merkezi olmuﬂtur. Ali ﬁir
Nevailer, ‹bni Sinalar ç›km›ﬂt›r. Uygurcan›n bilim dili olmad›¤›
söyleniyor, ancak onlar›n niyeti, Uygur Türklerini asimile etmektir.
Asimilasyon politikalar›n›n olmad›¤›n› söylüyorlar ancak asimilasyon
politikalar› aç›k seçik, ac›mas›zca uygulan›yor. Uygurlar› son bu
duruma getiren, iﬂte bu kültürel haklara yap›lan, tabi bunun ekonomik
boyutu da var ve saatlerce de anlat›labilir, e¤itimci olarak, bugüne
kadar gördü¤üm üç hükümetin içerisinde, bugünkü hükümet
Uygurlar›n kültürel dokusuna çok ac›mas›zca, dokunmuﬂtur. Burada
sadece Uygurlar de¤il, parantez içinde eklemek istiyorum orada 2
milyon Kazak Türküde var. Kazak Türklerinin de durumu da o kadar
iç aç›c› de¤ildir, K›rg›z Türkleri var, bunlar›n nüfusu da ciddi bir nüfus,
Özbekler, Tatarlar var bunlar da Türk soylu. Bizim çeﬂitli tarihçilerin
bugüne kadar çeﬂitli rakamlar› var. Çocukluk y›llar›m›zda Çin’in nüfusu
ne kadard›, Uygur’un nüfusu ne kadard›, bunlar› k›yaslad›¤›mda,
bugün tahminimce Uygurlar›n nüfusu 20 milyon civar›nda. Ancak Çin
2002’deki nüfus say›m›na göre, nüfusun 10 milyon 500 civar›nda
oldu¤unu belirtiyor. Bu toplumu böyle kolay bask›larla yok edece¤ini
zannetmiyorum. Dinledi¤iniz için çok teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Biz teﬂekkür ederiz. Meryem
Han›m siz bu konuda neler düﬂünüyorsunuz?
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Yrd. Doç. MERYEM HAK‹M: Do¤u Türkistan meselesini birinci
olarak; devlet aç›s›ndan ikinci olarak ise; toplum aç›s›ndan ele almak
gerekir. Son 2-3 haftada haberlerde gördü¤ümüz ﬂey, asl›nda
toplumun son derece sa¤l›kl› olarak verdi¤i tepkidir. Belki insan olarak
evinizin yemek masas›ndan oturma odas›na kadar, insanlar›n tanklar›n
alt›nda ezildi¤ini, insanlar›n silahla sopalarla yok edildi¤ini görebilmek, ahlaki etik aç›s›ndan son derece rahats›z edicidir. Türkiye’de bir
tepki vard›r; çünkü Türkiye kimlik olarak da Müslüman olan
kardeﬂlerine karﬂ› elbette ki bir yak›nl›k duyacakt›r ve bu da son derece
sa¤l›kl›d›r. Türkiye’de bulunan herkese, burada bulunan herkese ve
Türkiye’de yaﬂayan bütün vatandaﬂlara telefonlar geldi, haber
ya¤d›rd›lar; “ne yapabiliriz bu konuda?” diye.
Müsaade ederseniz tarihe dönmek istiyorum. ﬁimdiki tarihi ele al›rsak
e¤er; ﬂu anda güç merkezi olan ülkeleri düﬂünelim. Amerika’n›n,
Rusya’n›n yok oldu¤u bir dünya düﬂünün. Bundan yüzlerce y›l önce
de¤il, bundan binlerce y›l önce de de¤il, bundan on binlerce y›l önce
Türk vard› ve Çin vard›. Yani bu ‹sa’n›n binlerce y›l öncesi demektir.
Bu binlerce y›ll›k silsileler içerisinde hala var olan bir Çin Seddi vard›r.
Bu; Çinlilerin bizden korkarak yapt›klar› bir settir. 20. yy ve 21. yy
itibariyle de bir Türk Seddi var. Bu Türk Seddi Do¤u Türkistan’d›r.
Çünkü Türk Seddi ile Çin Seddi aras›nda on binlerce y›ld›r bu iki kültür,
iki halk kâh y›k›larak, kâh savaﬂarak, kâh uzun y›llar birbirlerinin
egemenli¤i alt›nda kalarak, yüzy›llardan beri yaﬂam›ﬂt›r. Bunu son
50-100 y›l yok edemeyecektir. Bu yüzden tarihteki son 50 y›l› çizmek
laz›m diye söylenir ya, Çinliler bin y›ll›k politika çiziyorlarm›ﬂ. Bence
onlar›n bin y›ll›k politikas›na de¤il de, on y›ll›k politikam›za bir
bakal›m. O zaman bu mücadelenin nas›l bir ﬂekil alaca¤› konusunda
çabuk karar vermek mümkün de¤ildir. ﬁimdi ﬂartlar o bölgedeki
insanlar› zor b›rak›yor olabilir ama ben bundan 3 ay önce bir kitap
kontrolü yapt›m ve Tarih Kurumu için yay›na haz›rlad›m. Onuncu
yüzy›l Gazneli Sultan Mahmut dönemini anlat›r. O devrin tarihçisi
bütün Orta Asya’dan Hindistan’a kadar gidebilen ve o dönemde
Anadolu’ya gelinmemiﬂ bir devir için diyor ki; “Bu Türkler o kadar
büyük bir kavimdir ki; bunlar›n say›lar› çok fazlad›r ve bir o kadar
kuvvetli bir halkt›r.” Bundan çok daha önceler gitti¤imiz zaman
Kaﬂgar’dan Buhara’dan Hindistan içlerine kadar giden bir varl›k söz
konusudur. O Tanr› Da¤lar› denen bölgeyi düﬂünün. Oralarda
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Çinlilerle olan mücadeleden bahsedilir ve Tanr› Da¤lar› diye
bahsedilen ﬂimdiki Do¤u Türkistan’d›r. Do¤u Türkistan’›n hemen
köﬂesi Urumçi olan da¤lar da¤lar silsilesini gösterir.
Türklük Do¤u Türkistan’da son derece kuvvetlidir. Bu Türklük
duygusu; Anadolu’ya do¤ru yans›r. Örnek vermek gerekirse; Enver,
Halit, Aziz isimleri ve Osmanl› padiﬂahlar›n›n isimleri vard›r. Ayn›
zaman da ne kadar çok Kemal vard›r orada. Duygu olarak son derece
Anadolu’ya yak›nd›r. Hacca gelmiﬂ olan Do¤u Türkistanl›, ‹stanbul’a
u¤ramam›ﬂsa; Hacc›n›n tamamlanmam›ﬂ anlam›na geldi¤ini belirtiliyor.
‹ki tane yol vard›r: bir tanesi o takdim makam çölünden, o da¤lardan
geçersiniz ve tek kiﬂilik kervan geçer. Da¤›n bir ucundan kervan
ba¤›r›r; öteki kervan gelmesin diye. ‹ki kervan yan yana geçemeyecek
kadar dard›r yollar. Hindistan yolu ordan hacca gidilir. Öbür taraftan da
Sovyetler döneminden önceki dönemde Odessa’dan, Kuzeyden
dolaﬂarak ‹stanbul’dan geçilir. Karadeniz, Akdeniz, K›z›ldeniz ve
M›s›r’dan dolaﬂarak hacca gidilir. Bütün bu dönemler içerisinde
oradaki bu duygu, bence; ﬂimdiki Orta Asya dedi¤imiz, ﬂimdi ba¤›ms›z
olan cumhuriyetlerde yok. 1990’dan itibaren ba¤›ms›z olan K›rg›zistan’›n nüfusu 3 milyondur. Bunu ben Harvard ‘da ki toplant›da da
söyledim, 3 milyon K›rg›zistan cumhuriyet olma hakk›na sahip, 30
milyon Do¤u Türkistan insan olma hakk›na sahip de¤il ve insan olarak,
toplum olarak say›lm›yorlar. Bu sadece bizim Türk dünyas› için de¤il,
dünya ahlak› ve eti¤i için de bir ay›pt›r.
Prof. Dr. AL‹MCAN ‹NAYET: Öncelikle Uygur toplumunu yok etmek
isteyen Çin toplumu var, onun karﬂ›s›nda yaﬂamak, var olmak isteyen
bir Uygur toplumu var. Bunun d›ﬂ›nda yok olmaktan baﬂka, asimile
olmaktan baﬂka seçenek b›rak›lmam›ﬂ bir Uygur toplumu var.
Dolay›s›yla son olaylar böyle bir durumun yans›mas›d›r. O zaman ﬂunu
sormam›z laz›m; “neden Çin yönetimi Uygur toplumunu yok etmek
istiyor?”. Bunun mant›kl› aç›klamas›n› Erkin Ekrem hocam›z söyledi.
Do¤u Türkistan’›n Çin için; yer alt› kaynaklar› ve stratejik önemi söz
konusudur.
Çin yönetimi Pekin de rahat uyuyabilmek için, Çin’in s›n›r bölgesi olan
Do¤u Türkistan’› tamamen kontrol alt›na almak istiyor. Bunun tek yolu
Do¤u Türkistan halk›n› Çinlileﬂtirmektir ve bu eski tarihlerden beri
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bilinen bir ﬂeydir. Sürekli s›n›r bölgelerini kontrol alt›na al›rlar, sonra
bu bölgeyi Çinlileﬂtirirler, Çin topra¤› haline getirirler ve merkezi
olarak yönetirler.
Çin yönetimi Uygurlara karﬂ› sürekli asimilasyon politikas› uyguluyor
diyoruz. Hâlbuki geçenlerde Çin temsilcisi geldi ve Çin yönetiminin
asimilasyon politikas›n›n olmad›¤›n› savunuyor. Peki, bu gerçekten
böyle midir? Elimde ﬂöyle bir makale var ve bu makaleyi haz›rlayan
yazar›n›n görevi; onuncu ulusal kamu kurultay› dâhili komitesinin
heyet üyesi, ulusal halk kurultay› kanun komisyonu müdür yard›mc›s›,
topluluk ordusu genel lojistik bölümü eski siyasi komiseridir. Bunun
görüﬂü tamamen Çin yönetiminin görüﬂünü yans›t›r. Ve diyor ki;
“merkezi yönetimde uzun, orta ve k›sa vadeli bir tak›m plan olmas›
laz›m. Uzun vadede Uygurlar› asimile etmek olmas› gerekiyor. Bunun
için ise; Uygurlar›n dilini yok etmek laz›md›r. Çincenin Do¤u
Türkistan’da aktif pozisyonunu koruyup, Uygur dilinin etkisini yavaﬂ
yavaﬂ zay›flatmak gerekir. Uygurlar aras›nda çocukken Çince ve çift
dilli e¤itimi uygulamaya baﬂlatmak laz›md›r. Bir dil milletin can›d›r, bir
milleti istedi¤in gibi yok etmenin yolu dilini yok etmekten
geçmektedir. Bununla da kalmay›p reform Uygur Türklerini asimile
etmek için haz›rlanm›ﬂ reformdur. Uygur toplumlar›nda okuyanlar
Uygurca Arap alfabesini okuyamaz. Arap alfabesiyle yaz›lm›ﬂ tarihi
eserleri okuyamazlar. Medeniyet yönündeki kopukluk gün geçtikçe
a¤›rlaﬂarak Çinlileﬂme gittikçe yak›nlaﬂm›ﬂt›r.” Çinin resmi asimilasyon
politikas› 1960’lardan itibaren baﬂlam›ﬂt›r. Ve yazar ﬂunu ilave ediyor;“
Sincan’›n alt yap› inﬂaat›na büyük yat›r›m yapmak bat› bölgesini
geliﬂtirme rüzgâr›ndan yararlanarak pek çok göçmeni Sincan’a
nakletmek mümkündür. ﬁimdi Ürümçi’yi görüyoruz her tarafta
gökdelenler var, peki Çin bunu neden yap›yor? Göç etmiﬂ Çinlileri
burada tutsak tutabilmek için ve iç bölgelerdeki Çinlilere bu bölgeyi
cazip k›lmak için... Uygurlar›n menfaati için yap›lan bir yapt›r›m de¤il
ve bunu kendisi söylüyor zaten. Bu rüzgârdan daha çok yararlan›p
buraya daha çok Çinli göçmen yollamaya çal›ﬂ›yorlar.
Terör eylemlerine kesin darbe vurulmas› gerekti¤ini düﬂünüyorlar.
Teröristler teslim olduktan sonra hiç tereddütsüz öldürmek,
uluslararas› insan haklar› örgütlerinin müdahalesine asla bakmamak
gerekti¤ini vurguluyorlar. Uluslar aras› önlemler al›nmas›n› savunan
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Çin hükümetinin elinde Yunanistan kozu, K›br›s kozu, Türkiye’ye
yönelik seyahat ve ekonomik kozu, Kürt kozu var.
Çin ﬂunu savunuyor: Elbette gözümüzü sadece Do¤u Türkistan
terörizmine dikersek çok yüzeysel olur. Yani Çin’in Do¤u Türkistan’a
yönelik politikas› asimilasyon politikas›d›r. Bu 60 y›ld›r devam ediyor
ve Do¤u Türkistan’la olan her politika temelde asimilasyon oldu¤u
ortaya ç›k›yor. Dolay›s›yla bu durum bugünkü olaylara kadar gelmiﬂtir.
Bu asimilasyon politikas›n› aﬂama aﬂama incelersek:
1. Aﬂama; Uygur alfabesinin de¤iﬂmesi, milli bilincin ve kimli¤in yok
edilmesi
2. Aﬂama; bölgelere yo¤un göçler sa¤lamak
3. Aﬂama; bölgede defalarca nükleer deneme yaparak; yüz binlerce
Uygur Türk’ünün hayat›na son vermek
4. Aﬂama; çift dille e¤itim politikas› (bahanesi ise Uygur Türkçesi
bilim dili de¤ildir) Bütün okullar Çince e¤itim alacak ve
ö¤retmenler Çince dersi bilecek, ders veremeyecek durumda
olanlar tasfiye edilecek
5. Aﬂama; Milyonlarca Çinliyi Do¤u Türkistan’a getirdiler ve iﬂ
verdiler, bir taraftan da Do¤u Türkistanl›lar› al›p Çin’in uç
bölgelerine yerleﬂtirdiler. Bu da baﬂlang›çta söyledi¤im gibi
asimilasyon politikalar›n›n baﬂka yönüdür. Bunu Çin nas›l izah
ediyor dersiniz? Çin’in bahanesi istihdamd›r. Buradakilerin iﬂsiz
oldu¤unu ve iﬂ bulmak için yer de¤iﬂtirildi¤ini öne sürüyorlar. As›l
amaç Uygur gençlerini Çin’e nakledip ikinci kuﬂak evlatlar›n›
kolayca Çinlileﬂtirebilmektir. Arka planda bu olmas›na ra¤men, Çin
yönetimi istihdam yapt›¤›n› savunuyor.
6. Aﬂama; Din ve ibadet özgürlü¤ünü mümkün oldu¤u kadar
k›s›tlamak. Dine bu kadar önem vermesinin sebebi; din kimlik
oluﬂumunda önemli bir faktördür. Halk dini inançlar›ndan mahrum
kal›rsa milli kimli¤ini oluﬂturamaz.
Bütün bunlar yan yana geldi¤i zaman Çin’in as›l politikas›n›
alg›layabiliyoruz. Çinliler istedikleri kadar böyle politikalar› olmad›¤›n›
savunsalar da; bu hiçbir ﬂey ifade etmez. Fakat biraz önce bahsetmiﬂ
oldu¤um yazar, Çin’in karar mekanizmas›nda yer alan biridir. Di¤er
devlet kurumundaki pek çok memurun ondan haberi olmayabilir ama
devletin iç k›sm›ndaki strateji bu.
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Prof. Dr. MAHMUT KAﬁGARLI: Do¤u Türkistan Türkiye co¤rafyas›nda çok önemli bir stratejik konuma sahiptir. Türk kültürünün alt›n
eﬂi¤idir. Milattan sonra Uygur Türkleri Do¤u Türkistan’da imparatorluk
ve devletler kurmuﬂlard›r. Bunun en güzel örne¤i 20. yy da 1944’te
kurulan Do¤u Türkistan Cumhuriyeti’dir. 1949’un sonlar›nda Stalin’in
baﬂkanl›¤›nda Sovyetler Birli¤i Do¤u Türkistan’› iﬂgal etti. Fakat iﬂgal
etti¤i zaman çok hilekâr bir ﬂekilde iﬂgal etti. Kendilerinin yard›m için
geldiklerini söylediler, bu milletin eksik k›s›mlar›n› tamamen
temizleyip, refah getireceklerini vaat ettiler. Sizin bu bölgeyi kendinizin
yönetmenize de yard›mc› olaca¤›z dediler. Bir yard›m gelmiﬂ gibi
gösterdiler. “Bizim ecdatlar›m›z sizi çok ezdiler, çok hor gördüler, biz
onun için geldik” diyerek Do¤u Türkistan’› ele geçirdiler. Bu iﬂgalden
sonra yavaﬂ yavaﬂ oraya yerleﬂtikten sonra soyk›r›m baﬂlad›. Kültürümüz yok edildi. Siyasi bask› sömürge siyaseti ilerledikçe orada zulüm
daha da kuvvetlendi. O kadar ayd›n›m›z var kendi d›ﬂ siyasetimizi
kendimiz devam ettirsek iyiydi. Böylece resmi devlet standard›na
eriﬂebiliriz. Fakat birçok ayd›n kurﬂuna dizildi, idam edildi. Demek ki
1949’dan ﬂimdiye kadar Çin zulmü daha da katlanarak devam etti.
ﬁuan olan olaylar ani olaylar de¤ildir. Bu zulmün, bu haks›zl›¤›n, bu
adaletsizli¤in yüzünden Do¤u Türkistan’›n verdi¤i tepkidir. Do¤u
Türkistan’daki gençler hayattan zevk alam›yor. Hayattan bir beklentileri de kalmam›ﬂt›r. O yüzden ölmekten baﬂka çareleri kalmam›ﬂt›r.
Çinliler için Do¤u Türkistanl›lar teröristtir. O insanlar bar›ﬂç›l yollarla
gösteri yapmalar› yasakt›r Çin’de. Esas kanunda gösteri yapma haklar›
oldu¤u, toplanma haklar›n›n oldu¤u yazmaktad›r. Altm›ﬂ sene
içerisinde arkadaﬂlar›n söyledi¤i gibi çok olaylar oldu. Bunlar›n bir
k›sm› kamuoyuna yans›mad›. ‹letiﬂim ﬂimdiye göre daha geliﬂmemiﬂti
ve internet bu kadar yayg›n de¤ildi. Onun için birçok hadise az
bilinmektedir, tam manas›yla yans›mam›ﬂt›r. Urümçi’de ç›kan olaylar
bundan ibaret de¤ildir, her sene olaylar olmuﬂtur ve tepkiler olmuﬂtur.
Çin’de bunu kanl› bir ﬂekilde bast›rm›ﬂt›r. Burada esas mesele olaylar›n
as›l sorumlusu Çin’dir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti sert bir tepki
gösterdi. Çinlilerin yapt›klar›na soyk›r›m, vahﬂet dedi. Baz› görgü
tan›klar› diyor ki; “benim bir akrabam›n o¤lu 3- 4 gündür yoktu, biz de
karakola gittik ve o¤lan›n nerede oldu¤unu sorduk. O¤lunu bilmiyoruz
ama dün 3- 4 kiﬂiyi kurﬂuna dizdik, belki o¤lun onun aras›ndad›r
dediler.” Yani bu Çin’in yapt›¤› vahﬂettir. Çin; Birleﬂmiﬂ Milletler’in
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insan haklar› beyannamesine imza atm›ﬂ bir devlettir. ‹nsanlar›
öldürmesi, gösterileri bast›rmas› insan haklar›n› yok sayd›¤›n› gösterir.
O yüzden uluslar aras› bir mesele olmuﬂtur.
Çin komünist hükümeti çok sayg›s›zl›k yap›yor. Tayyip Erdo¤an’›n sert
tepkisini sorumsuzca bir aç›klama olarak alg›lad›¤›n› söyleyen Çin
hükümeti, Türkiye ile iliﬂkilerinin zedelendi¤ini belirtti. Onlara göre
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n sözü yanl›ﬂ bir yorum, yanl›ﬂ bir
nitelendirmedir ve bunun geri al›nmas›n› istemektedirler. Zaten Orhun
Abideleri’nde bizim ecdad›m›z Çin’in hilekâr oldu¤unu, sahtekâr
oldu¤unu yazm›ﬂlard›r.
Uygur Türkleri birçok iftiraya maruz kalm›ﬂt›r. Hatta birçok Çinliyi
öldürdüklerini söylemiﬂlerdir. Çin çok itibar verdi Türkiye’ye. Birleﬂmiﬂ
milletlerin daimi üyesi, büyük bir devlet, K›br›s sorunu var, PKK
meselesi var her ﬂeyi yapt›rabilirim düﬂüncesi var Çin’de. Biz Çin’in
yalanc›l›¤›n›, doland›r›c›l›¤›n› biliyoruz. Ama baﬂka insanlar› kolay
kand›r›yor. Yalan ve iftira ile kand›r›yor. Onun için Do¤u Türkistan’da
as›l mesele ba¤›ms›zl›k meselesidir. Ba¤›ms›zl›k olmadan mesele
çözülmez.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Mahmut Bey’e çok teﬂekkür
ediyoruz. Bu konuda neler yap›labilece¤i üzerinde 2. oturumda
duraca¤›z. Konuﬂmac›lara da farkl› ve önemli tespitlerinden dolay›
teﬂekkür ediyoruz. Bu siyasi, tarihi, kültürel, sosyoloji, iktisadi, dil, din
gibi konular tarihsel bir perspektifle ele al›nd›. Uygun görülürse 2.
oturumda hem ulusal, hem de uluslar aras› platformda ne yap›lacak
sorusunu ele alarak, incelemeye çal›ﬂal›m. Burada sadece ‘Türkiye ne
yapmal› de¤il, Uygur Türkleri ne yapmal›.’ Birleﬂmiﬂ Milletler ve
benzeri kuruluﬂlar ne yapmal›, bunun iktisadi boyutlar› neler, kültürel
anlamda neler yap›labilir ve k›sa, orta vadede bir tak›m önlemlerle, bu
sorunu ortadan kald›rmak pek mümkün gözükmüyor ama bir tak›m
önlemlerle baz› izale edici önlemler al›nabilir mi konusunu tart›ﬂaca¤›z.
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‹K‹NC‹ OTURUM
Dr. UYGUR TAZEBAY: Teﬂekkür ederim. Bu y›l May›s ay›n›n son
haftas›nda Washigton’ da Dünya Uygur Kurultay› düzenlendi. Bu
kurultaya Seyit Bey kat›ld›. Erkin bey ve Hamit Göktürk Bey ‘de bu
kurultaya kat›ld›. ﬁimdi bu ikinci turda uygun görürseniz Seyit beyden
oradaki toplant›y› k›sa bir süreli¤ine aktarmas›n› rica ediyorum.
Toplant› da ayn› zamanda Seyit Bey, Rabia han›m›n ard›ndan ikinci
baﬂkanl›¤a seçildi. Sekretarya’dan da bir ﬂey rica edece¤im notlar rapor
haline dönüﬂtürüldü¤ünde, Seyit Bey’in esas görevi buradaki derne¤in
Genel Baﬂkan› olmakla beraber, Dünya Uygur Kurultay› ikinci baﬂkan›
seçildi¤ini bir not al›rsan›z iyi olur.Say›n büyük elçi hoﬂ geldiniz.
Efendim bu bak›mdan ziyade ikinci turda say›n dekan›m›zda uygun
görürlerse bundan sonra ne yapmak laz›m önemli olan konulardan
biriside bu. Seyit Bey bu konuda bilgilendirirse bizi memnun eder..
Teﬂekkür ederim.
SEY‹T TÜMTÜRK: O zaman ﬂöyle yapal›m Hocam kendi konuﬂma
hakk›m sakl› kalmak kayd›yla kurultayla ilgili k›saca birkaç cümle
hocam›n sorusuna cevap vereyim. ﬁimdi Dünya Uygur Kurultay› yada
Dünya Uygur kongresi ilk temelleri 1992 y›l›nda bizimde kurucular›
aras›nda bulundu¤umuz Do¤u Türkistan Milli Merkezi ismiyle ilk
temelleri ‹stanbul’da at›lm›ﬂt›r. Yani ﬂu anki Dünya Uygur Kongresinin
temelleri ‹stanbul’da at›ld›. TabiDo¤u Türkistan Milli Merkezi Mesut
Y›lmaz›n 1998-36 numaral› genelgesiyle daha sonraki y›llarda sürgüne
gönderildi. 1992 y›l›nda kurulan Do¤u Türkistan Milli Merkezi. sürgüne
gönderdikten sonra Türkiye’de 1998-36 numaral› genelge ile Do¤u
Türkistan’la ilgili teﬂkilatlar, sivil toplum örgütleri dernek ve vak›flar›n
çal›ﬂmalar› tamamen engellendi hatta Do¤u Türkistan’›n Ay y›ld›zl›
gök bayra¤› yasakland›, Do¤u Türkistan ismi yasakland›, ve hatta Do¤u
Türkistan’la ilgili faaliyetlere kamu görevlilerinin kat›lmas› yasakland›
tabiri caizse Do¤u Türkistan davas› Türkiye’de bitirildi bo¤uldu.
Burada ne Do¤u Türkistanl›lar›n ne de Türkiye Cumhuriyeti Milleti ve
Devletinin menfaatleri söz konusu de¤il. Burada o dönem iktidar›
elinde bulunduran Baﬂbakan onun çevresinin ve Türkiye’deki baz›
büyük iﬂadamlar›n›n Çin’deki milyar dolarl›k yat›r›mlar›n›n söz konusu
oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Türkiyedeki siyasetçilerin Çin lehine
verdikleri büyük tavizlere ra¤men Türk –Çin iliﬂkilerindeki Türkiye
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aleyhine geiﬂmeleri k›saca belirtmek isterim.
1- Ticari manada yaklaﬂ›k Çinden 15 milyar dolar ithalat›m›z varken
ihracat›m›z henuz 1 milyar dolar dahi de¤ildir.
2- Çin Birleﬂmiﬂ Milletlerin veto hakk›na sahip 5 daimi üyesinden
birisi olmas›na ra¤men baﬂta K›br›s meselesi olmak üzere hiçbir
uluslar aras› meselede Türkiye lehine alm›ﬂ oldu¤u tek bir karar
dahi yoktur. Tam aksine K›br›sta Rum Yunan tezini savunmaktad›r.
3- 2000 li y›llarda Ukrayna taraf›ndan savaﬂ gemisi olarak imal edilen
Varyak gemisinin bo¤azlardan geciﬂi Türkiye-Çin aras›nda küçük
çapl› bir k›rize neden olmuﬂtu. Bu k›riz Çin taraf›n›n size 200
milyon turist gönderece¤iz vaadi ile aﬂ›lm›ﬂ ancak beklenen 200
milyon turist bir türlü gelememiﬂtir. Çin taraf›nca turistik amaçl›
olarak kullan›laca¤› belirtilen varyak maalesef belirtilenin aksine
modern bir uçak gemisi olarak d›zayn edilmiﬂtir.
4- Askeri aç›dan bekledi¤imiz Çin füze teknolojisi de komﬂular›m›z›n
birço¤una verilmesine ra¤men maalesef bizden esirgenmiﬂtir.
5- Türkiye’nin toprak bütünlü¤üne yönelik faaliyetlerde bulunan baz›
bölücü örgütlerin Çin’den destek ald›¤› da bilinmektedir.
Türkiye’de faaliyet gösteren Maocu bir siyasi partinin adeta Çinin
Türkiye’de ki istihbarat birimi gibi çal›ﬂt›¤› da bir gerçektir.
-Bütün bu tavizine ra¤men taviz maalesef Türkiye’ye karﬂ› Çin’i çok
küstah hale getirmiﬂtir. Yani bugün meydana gelen katliamlar›n as›l
müsebbihi dönemin Baﬂbakan› Mesut Y›lmaz›n o 1998-36 numaral›
talihsiz genelgesidir. Türkiye Do¤u Türkistan davas›n› o tarihten
itibaren unutmuﬂ; Çin’in insaf›na terk etmiﬂ adeta Çin burada istedi¤i
gibi hak ihlallerini ve katliamlar› Türkiye’nin ve dünya’n›n gözüne
baka, baka uygulam›ﬂt›r. ﬁimdi Dünya Uygur kongresinin 2009 y›l› yani
bundan 2 ay kadar önce Amerika birleﬂik devletlerinde Washinghton
ﬂehrindeki kongresine getirece¤im.‹stanbul’da kurulan kongreyi tarih
alacak olursak 6. Kurultay›m›z, Münih’dekini tarih olarak al›rsak
üçüncü kurultay olarak ele alabiliriz. ABD Beyaz Saray›n ofisinde bu
kurultay gerçekleﬂtirildi. Tabi bu psikolojik aç›dan Çin’e karﬂ› çok
önemliydi. Bu kurultay›n Beyaz saray’da gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› Çine
karﬂ› bir zafer olarak nitelendirilebilir.Yine bunun yan› s›ra iki senatör
ve beﬂ kongre üyesinin kat›l›m›yla ve her kat›l›mc›n›n Do¤u
Türkistan’daki meseleyi çok geniﬂ teferruat›yla konu eden konuﬂmalar›
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kongremizi Uluslar aras› boyutta dikkate de¤er bir seviyeye taﬂ›m›ﬂt›r.
Burada ayn› gün Amerika Birleﬂik Devletleri baﬂkan› Obama’n›n
Guantonamo ‘daki Uygurlarla ilgili aç›klamas› vard›r ki kurultay›n aç›l›ﬂ
günü yani aç›l›ﬂ seronomisinin gerçekleﬂece¤i gün Obama’n›n
Guantonamo’da ki Uygurlarla ilgili beyanat› bence Çin’e karﬂ› ve Do¤u
Türkistanl›lara yönelik ince bir mesajd›r. Tabii bu kurultayda Rabia
Kadir Han›m, bütün delegelerimizin yani yaklaﬂ›k 30 ülkeden gelen
116 delegenin oybirli¤i ile dünya Uygur kongresinin baﬂkanl›¤›na
seçildi.Ve teﬂkilatlanmam›zda bize de Dünya Uygur kongresinin
teﬂkilatlardan sorumlu Genel baﬂkan yard›mc›l›¤› görevi verilmiﬂ oldu.
Dünya Uygur kongresi ﬂu anda Do¤u Türkistan’› temsil eden uluslar
aras› hukuk çerçevesinde kurulmuﬂ Uluslar aras› alandaki Do¤u
Türkistan’› temsil eden en üst sivil toplum örgütüdür. Ve hat›rlayacaks›n›z geçmiﬂ günlerde Çin Komünist partisi hükümet sözcüsünün
beyanat›nda patlak veren olaylar› halk ayaklanmas›n› Dünya Uygur
kongresi Baﬂkan› Rabia kadir Han›m›n ve üst yöneticilerin teﬂvik etti¤i
ve k›ﬂk›rtt›¤›na dahil yalan haberler medyam›zda gündeme geldi. Bunu
da reddediyorum buradan Dünya Uygur kongresi halk›m›z› provokatif
eylemlere davet ederek soka¤a döküp ard›ndan Çin Komünist iﬂgalcilerinin kurﬂunlar›na hedef gösterecek kadar ahmak ve hamaset yüklü
bir teﬂkilat de¤ildir. Biz Çin komünistlerinin nas›l bir provokasyonla
halk›m›z› katledece¤ini çok iyi bildi¤imiz için hatta bu olaylardan bir
hafta on gün önce ben Erkin Emet bey kardeﬂimize, Amerika’n›n sesi
radyosunun Türkiye’deki ﬂefine vermiﬂ oldu¤um bir mülakatta ﬂunu
aynen söyledim. Önümüzdeki 1Ekim 2009 Çin komünist yönetiminin
Do¤u Türkistan’› iﬂgalinin altm›ﬂ›nc› y›l› altm›ﬂ›nc› y›lda bir gövde
gösterisi adeta tehdit manas›nda Çin komünist yönetimi Do¤u Türkistanl›lara karﬂ› bir güç kullan›m› yada bir provokatif eyleme giriﬂebilir.
Halk›m›z› ben burada sükunete sabra ve akl› selime davet ediyorum.
En ufak bir provokatif eylemde dahi olaya taraf olmamas›, soka¤a
dökülmemesi ve Çinin oyunlar›na alet olmamas› için ben radyodan
bunu ilan ettim.Bu kay›t radyonun arﬂivleri incelendi¤inde bizim
halk›m›z› neye davet etti¤imiz ve ne yönde teﬂvik etti¤imiz çok aç›k
ve net olarak görülecektir. Bunu da belirtmek isterimki O katliam›n
müsebbihi ve sorumlusu da 1949’da Do¤u Türkistan’›n toprak
bütünlü¤ünü bozarak iﬂgal eden ve altm›ﬂ y›ld›r Do¤u Türkistan’›
sistematik asimilasyon politikas› ile yöneten Çin Komünist partisidir.
Bunu belirttikten sonra ﬂimdilik yeterli mi? Uygur hocam?
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Dr. UYGUR TAZEBAY(Eski YÖK Baﬂkan Vekili)
Yeterli mi? Arkadaﬂlar
SEY‹T TÜMTÜRK :
Bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var m›?
Prof.Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU
Bu toplant›yla ilgili biraz önce hocam bize birtak›m dokümanlar verdi
bende bunlar›n fotokopilerini alaca¤›m. Raporumuza bunlara iliﬂkin
baz› bilgileri aktarmam›zda mahsur yok herhalde?
SEY‹T TÜMTÜRK
Tabi,tabi…Bir cümle ilave edersek hocam. Dünya Uygur kongresi
Uluslar Aras› ruh çerçevesinde ve uluslar aras› kanunlara riayet eden
tamamen yasal bir sivil toplum örgütüdür. Bunun da alt›n› çizmek
isterim. Çünkü teﬂkilatlar›m›z›n hemen hemen yüzde 70’lik k›sm›
Avrupa, Amerika ve Kanada gibi bat›l› ülkelerde yer almaktad›r ki;
Çin’in sözüne etti¤i terörist faaliyetler de bulunmuﬂ olsayd›, bu
teﬂkilatlar›m›z Bat›l› demokrasilerde buna müsaade edilemeyece¤i
bunun mutlaka ba¤›ms›z yarg›ya taﬂ›naca¤›n› da vurgulamak isterim.
Yani burada Çin’in iddias› tamamen boﬂtur. ﬁimdi son olaylara gelelim
Dr. AHMET ZEK‹ BULUNÇ (Baﬂkent Üniversitesi Ö¤retim
Görevlisi)
Ben bir ﬂey sorabilir miyim?
SEY‹T TÜMTÜRK
Buyurun.
Dr. AHMET ZEK‹ BULUNÇ
Az önce sözüne etti¤iniz Obama’n›n verdi¤i ince mesaj›n sizce en
önemli unsuru neydi? Bunu geçtiniz.
SEY‹T TÜMTÜRK
Tabi ﬂöyle. Orada mesaj ﬂuydu. Uygurlarla ilgili zaten biliyorsunuz
Do¤u Türkistan’daki kardeﬂlerimiz Çin’de hayat hakk› bulamad›klar›
için onun da alt›n› vurgulayay›m Niçin Guantonamo’da Uygurlar var
sorusu akla gelebilir. Do¤u Türkistan’da çok yo¤un bir insan haklar›
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ihlalleri, siyasi tutuklamalar, a¤›r cezaland›rmalar ve idamlar söz
konusu oldu¤u için Do¤u Türkistan’daki kardeﬂlerimiz Kazakistan,
K›rg›zistan, Özbekistan baﬂta olmak üzere Pakistan gibi Nepal gibi s›n›r
ülkelere kaçm›ﬂlard›r. Bu Kardeﬂlerimizin bu kaç›ﬂlar› maalesef o
ülkelerin özellikle ﬁangay iﬂbirli¤i örgütü kurulduktan sonra Çin ‘e
iadeleri ile büyük s›k›nt›lar yaﬂam›ﬂ›zd›r. Sadece ve sadece
Afganistan’daki o radikal gruplar Do¤u Türkistan’dan kaçan siyasi
s›¤›nmac› kardeﬂlerimize kucak açm›ﬂ ve bir tek Afganistan’daki bu
teﬂkilatlanma, Do¤u Türkistanl›lar› Çin’e iade etmemiﬂtir. Bu yüzden
geçti¤imiz y›llarda Afganistan’a odaklanan bir göç yada bir y›¤›lma
Do¤u Türkistanl›lardan söz konusudur ki bu Uluslar aras› terörizm
yada Uluslar Aras› terörizmin bir parças› olarak de¤il, radikal gruplarla
iﬂbirli¤i de¤il Amerika’ya yada Bat›’ya karﬂ› de¤il sadece ve sadece
kendi can›n› kurtarabilmek için orada mecburiyetten bulunan kardeﬂlerimizin pozisyonu idi. Amerika’ya yap›lan 11 Eylül sald›r›lar›ndan
sonra Amerika’n›n radikal terörle mücadele ba¤lam›nda ülkelere
yapm›ﬂ oldu¤u ya yan›mdas›n ya karﬂ›mda teklifine Çin büyük bir
kurnazl›kla Do¤u Türkistan ‹slam partisini terör listesine al›rsan seninle
iﬂbirli¤ine var›m dedi. Amerikada tarihi bir hata yaparak sözde Do¤u
Türkistan ‹slam partisini terör listesine almiﬂ oldu. Çinde bu f›rsat› çok
iyi de¤erlendirerek tüm Türkistanl›lar› terörün bir parças› gibi
göstermeye çal›ﬂt›. ABD nin 11 Eylül olaylar›n› gerekçe göstererek
Afganistan yapt›¤› müdahalede 23 Do¤u Türkistanl› operasyon sonucu
ele geçirildi. 23 kiﬂiydi bunlar Guantanamo’da Uygur Türkleri
Araplardan sonra millet olarak ikinci millet. Bunlar›n beﬂi bundan
yaklaﬂ›k dört sene önce Arnavutluk’a siyasi s›¤›nmac› olarak teslim
edildi ve Arnavutluk kabul etti. Ve Çin’in iddia etti¤i gibi bunlar›n
hiçbirisinin terörist olmad›¤› ‹slami terörle, radikal terörle ilintisi
olamad›¤› ba¤›ms›z mahkemelerce tespit ve tescil edilerek bunlar›n
suçsuzlu¤u ispat edildi. maalesef Çin’in bask›s› sonucu hiçbir ülke
hiçbir demokratik ülke Türkiye’miz baﬂta olmak üzere bu kardeﬂlerimizi kabul etmediler. Bu sebeple hala ﬂu anda Guantonoma’da on yedi
kardeﬂimiz tutuklu bulunuyor. Geçti¤imiz günlerde dört tanesi, ‹ngiliz
hakimiyetindeki Bermuda adalar›na teslim edildi. On yedi kiﬂi
kendilerini kabul edecek herhangi bir ülke bulamad›klar› için mecburi
ceza evi hayat› yaﬂamaktad›r. ﬁimdi burada Obama’n›n aç›klamas›
Uygurlar›n mahkeme taraf›ndan suçsuz bulundu¤u taktirde serbest
b›rak›labilece¤ine yönelik bir aç›klamayd› ki Çin bunlar› suçlu olarak
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iddia ediyor ve bunlar› tamamen terörist olarak iddia ediyordu. Çine
karﬂ› verilen bu mesaj hakikaten Dünya Uygur kongresinin aç›l›ﬂ
seronomisin gerçekleﬂti¤i bir saatte ayn› saate yap›lm›ﬂ olmas› bu
manada Çine karﬂ› bir mesaj olarak alg›lan›r diye düﬂünüyorum.ﬁimdi
son olaylarda bu 26 haziran Gangdong eyaletinin ﬁavguan ﬁehrin de
meydana gelen olaylarla 5 temmuzdaki olaylar›n tarihi bir mesaj
içerdi¤ini buradan hat›rlatmak isterim. Bu mesaj neydi? 1949 da iﬂgal
etti¤i Do¤u Türkistan’› 2009’akadar bugüne kadar elinde bulunduran
Çin Do¤u Türkistan’› tekelleﬂtirmiﬂ durumdad›r; yani oray› hiç
kimseyle paylaﬂmak istemiyor. O bölgeyi tamamen kendi topra¤›
haline getirmek içinde her türlü devlet politikas›n› uyguluyor.Ve 1000
y›ll›k Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir Türkiye cumhuriyeti
cumhurbaﬂkan› Do¤u Türkistan’a bir tarihi sefer, bir ziyaret
gerçekleﬂtirdi ki o tarih 26 haziran 2009. Ve olaylar›n patlak verdi¤i
yatakhane bask›n› diye adland›rabilece¤imiz yada yatakhane katliam›
diye adland›ra bilece¤imiz bu olaylarda say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›n
Do¤u Türkistan ziyaretleriyle ayn› tarihe denk düﬂüyor. Burada Çin bu
bölgeyi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin siz hat›rlars›n›z yüzlerce iﬂ
adam›, bürokrat ve sivil toplum önderiyle birlikte gerçekleﬂtirildi say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z› bu ziyareti ile Do¤u Türkistan ilk defa Türkiye
arac›l›yla Dünya’ya aç›lacakt›, ekonomik iliﬂkiler geliﬂtirilecek, kültürel
iliﬂkiler geliﬂtirilecek ve 60 y›ld›r kapal› kutu halinde tutulan Türkistan
ilk defa nefes alacak ve gözlerini Dünya’ya açacakt›.Ve Çin’de orda
istedi¤i gibi hak ihlallerini gerçekleﬂtiremeyecekti. Gangdong eyaleti
ﬁavguan ﬂehrindeki bu katliam bence hem Türkiye Cumhuriyeti
cumhurbaﬂkan›na bir mesaj Ve yine Do¤u Türkistan’daki Türk kökenli
ço¤unlu¤a da sak›n ha! Türkiye’ye güvenme seni ezerim sana haddini
bildiririm sende sak›n baﬂkald›ray›m deme diyerek iki yönlü bir mesaj
verilmiﬂ oldu. Burada niçin ﬁanghuan ﬂehri seçildi derseniz tabi bu
bizim tezimizdir, akside olabilir. Kontrol edilebilir bir kriz yada kontrol
edilebilir bir mesaj vermek is. Ama Çin’in planlar› tamamen ters düz
olarak, kontrolden ç›karak Urümçi’ye s›çrad›. 5 Temmuzda 1600 tane
ö¤renci ve ö¤retim üyesi Çin bayraklar› yani k›z›l Çin bayra¤›n› alarak
biz bu devlete tabiyiz biz ba¤l›y›z bu devlete ama bizim insanca
yaﬂama haklar›m›z bize verilsin o katliam›n hesab› sorulsun niçin bu
insanlar katledildi ve katledilen insanlar gece 02.00’de sabah saat 7.00’a
kadar niye müdahale edilmedi. Bu çok önemli yine burada ﬂunu
hat›rlatmak isterim. Birileri Amerika bunu provoke etti diyor.,Türkiye
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bunu provoke etti diyor,Dünya Uygur Kongresi bunu provoke etti Çin’i
parçalamak için diyor. ﬁunu sormak isterim bunu soranlara. Gece saat
02.00’de üç bin eli sopal› militan Çinli’yi ﬁavguan ﬂehrindeki
yatakhaneye toplayan güç kim?gece 02.00’de baﬂlayan sald›r›lar neden
sabah 07 ye kadar engellenmedi? Niçin müdahale edilmedi?
Sald›rganlar›n tamam› Çinli bunlar Türk de¤il, yada Amerikan kollu
kuvvetleri de¤il. 3000 Çinli’yi gece 02.00’da oraya toplayan güç kimse
katliam›n sorumlusu olan güçte odur.sorumlu tamamen bu güçtür.Çin
2002 y›l›nda MHP Genel Baﬂkan› say›n Devlet Bahçelinin Baﬂbakan
yard›mc›s› s›fat› ile Türkiye’den Do¤u Türkistan’a yap›lan ilk üst düzey
ziyarette de bu tip bir provokasyon yapm›ﬂ ve Uygur Türkçesi
yasaklanm›ﬂ, ve binlerce tarihi eser imha edilmiﬂti.Burada tabi ki bu
mesajla birlikte belki onlarca y›l Türkiye’den bir üst düzey bir
Cumhurbaﬂkan› belki Do¤u Türkistan’a bir daha gidemeyecek. Çin
burada amac›na ulaﬂm›ﬂt›r. Bir baﬂka ülkenin de bir yetkilisinin Do¤u
Türkistan’a gidebilece¤ini ben zannetmiyorum. Çünkü ﬂuanda bir kaos
ortam› vard›r. Ve Çin burada hedefine ulaﬂm›ﬂt›r. ﬁimdi Türkiye Çin
iliﬂkilerine geldi¤imizde maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin Say›n
Baﬂbakan›m›z›n çok net tavr› vard›r. Ve burada öncelikle ilk günlerde
vahﬂet daha sonra katliam soyk›r›m daha sonra bizim soydaﬂ›m›zd›r
kardeﬂimizdir bizde o topraklardan geldik bu olaya,bu katliama tarafs›z
kalamay›z ve en son bu olay› Birleﬂmiﬂ Milletler, AG‹T ve ‹slam
konferans›na taﬂ›yarak uluslar aras› bir gündem oluﬂturaca¤›m sözü ve
Do¤u Türkistan’da Çin katliam gerçekleﬂtirmiﬂtir; bu görüﬂümü ben her
platformda savunurum diyerek çok net ifadede bulunmuﬂtur say›n
Baﬂbakan. Tabi burada Çin taraf›n›n verdi¤i aç›klamalar Türkiye’nin
Çin’in iç iﬂlerine müdahale etti¤i do¤rultusunda halbuki burada
Türkiye’nin Çin ‘in ‹ç ‹ﬂlerine müdahalesi söz konusu de¤il, burada bir
insanl›k dram› yaﬂanmakta, bir katliam, bir vahﬂet yaﬂanmakta buna
de¤il Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan› ehli insaf, adalet duygusu olan
herhangi bir insan, say›n Baﬂbakan’›n a¤z›yla yaklaﬂmas› gayet
normaldir. Oysa, bakt›¤›m›zda Türkiye’de Çin komünist partisinin bir
siyasi parti eliyle Türkiye’de kaos yaratt›¤›n› Maocu bir siyasi partinin
Türkiye’de adeta Türkiye’nin resmen ‹ç iﬂlerine müdahale etti¤ini biz
s›k s›k bas›nda görüyoruz buna ﬂahit oluyoruz. Ben buradan bu ﬂahs›n
ismini söylemek istemiyorum ama Türkiye’nin iç iﬂlerine müdahale
maalesef Çin taraf›ndan olmaktad›r Son y›llarda ODTÜ, Bilkent, Gazi
vb. üniversiteler deki toplant›lar›m›z Çin bask›s› ile iptal edildi.En son
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26 Haziran 2009 tarihindeki ﬁavguan‘da ki olaylar› protesto amaçl›
‹stanbul Tarabya’da ki Çin Konsoloslu¤u önünde protesto mitingi tertip
ettik. Çin’in Ankara’daki büyük elçili¤i bütün diplomatik nezaket
kurallar›n› çi¤neyerek.adeta Türkiye’nin iç iﬂlerine kar›ﬂ›rcas›na
Tarabya ‹lçe Emniyet Müdürlü¤üne direk yaz› yazarak güvenlik tedbiri
al›nmas›n› istemektedir. Buradan sormak istiyorum. Kim kimin iç
iﬂlerine kar›ﬂ›yor?
Burada Türkiye ne yapm›ﬂt›r? 5 Temmuz olaylar› sonras›,5 Temmuz
Do¤u Türkistan katliam› sonras› Türkiye’nin gerek hükümet,
muhalefet, iktidar›, halk›, bas›n ve medyas› ile tek vücut olarak
göstermiﬂ oldu¤u adil yaklaﬂ›m Türkiye ile Çin aras›nda son yirmi y›ld›r
seyreden anormal iliﬂkileri hakikaten alt›n› çizerek söylüyorum,
anormal bir iliﬂki vard› Türkiye ve Çin aras›nda; tamamen Türkiye’nin
aleyhine Do¤u Türkistan’›n aleyhine, Çin ve Türkiye’deki bir avuç
mutlu az›nl›¤›n menfaatine yönelik bir iliﬂki vard›. 5 Temmuz’dan sonra
bu adil bir ﬂekilde 2 taraf›nda menfaatine bir zemin haz›rlayacakt›r.
Bundan sonra Çin Türkiye’ye gerçekten sayg› duyacakt›r. 1 mart
tezkeresinde Amerika birleﬂik Devletleriyle olan o zamana kadar
anormal iliﬂkiyi nas›l 1 mart tezkeresi Türkiye ile Amerika aras›nda iki
taraf›nda onurlu iki taraf›nda menfaatini koruyacak bir iliﬂkinin
aç›lmas› için zemin haz›rlam›ﬂt›r. 5 temmuz olaylar› da bundan sonra
Türkiye ve Çin aras›nda adil bir iliﬂkinin, birbirine karﬂ›l›kl› sayg›ya
dayal› iliﬂkinin oluﬂmas› için milat olacakt›r. Burada yine Türkiye’de
üzülerek söylüyoruz, bu olaylar gündeme geldi¤i günden bugüne
toplumun %99 ‘unun bizimle birlikte oldu¤unu görmekle birlikte, yine
çok az bir kesimin Çin’in ticari ayr›cal›¤›na, ticari iltimas›na mazhar
olan bir grup kesimin burada yine Çin’le ilgili lehine yay›n yapt›¤›n›
görüyoruz bundan da üzüntü duyuyoruz. Bu insanlar kesinlikle
Türkiye toplumunu 70 milyonluk Türk milletini temsil etmemektedir.
Bunu vurgulamak isterim. Tabi ki burada ‹slam Dünya’s›n›n ve Türk
Dünya’s›n›n tepkisizli¤ine birer cümle vurgu yapmak gerekirse, ‹slam
Dünyas›nda ﬂöyle bir yanl›ﬂ alg›lama var: ‹srail-Filistin meselesinde
Çin’in son y›llarda Amerika- ‹srail ittifak›na karﬂ› Çin’in ‹slam
Dünyas›’na ve Filistin’e göstermiﬂ oldu¤u ilgi alaka ve ticari iliﬂkiler
maalesef ‹slam Dünya’s›nda Çin’e karﬂ› bir muhabbet, bir sevgi
meydana getirmiﬂtir. Bu sevgi ve muhabbet tamamen sahtekar, iki
yüzlü, gerçe¤e yans›mayan, gerçe¤i yans›tmayan bir iliﬂkidir ki; Çin
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bugün Filistin, ‹srail meselesinde Filistin’deki Müslümanlara destek
verdi¤ini söylüyor ama Do¤u Türkistan’daki Müslümanlar› eziyor
onlar› imha etmeye çal›ﬂ›yor. Burada bir adil yaklaﬂ›m söz konusu
de¤ildir. Tabi ‹slam Dünya’s› önümüzdeki y›llarda Çin’in bu sahtekar
politikalar›yla ilgili mutlaka kendi tezini, kendi düﬂüncelerini test
etmek ve gözden geçirmek durumundad›r.Türk Dünya’s›na geldi¤imizde de ﬁangay ‹ﬂbirli¤i örgütüyle de birlikte malum Bat› Türkistan’›n
90’l› y›llar›n baﬂ›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla birlikte
ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmesi sonucu Ba¤›ms›z beﬂ Türk Cumhuriyeti
tarihte yine yerini alm›ﬂt›r. Biz bundan çok onur duyduk çok mutlu
olduk.Çokta sevindik, kendi ba¤›ms›zl›¤›m›z kadar da sevindik ama
maalesef üzülüyoruz Çin bu ba¤›ms›zl›k hareketinin Do¤u Türkistan’a
ilham kayna¤› olabilece¤ini, Do¤u Türkistan’a da s›çraya bilece¤i
endiﬂesiyle ilk yapt›¤› icraat ﬁangay ‹ﬂbirli¤i örgütünü kurmak olmuﬂtur
ki burada ilk müttefik Çin’in yan›nda Rusya yer alm›ﬂt›r ki, Rusya’n›n
Çeçenistan meselesi bu konuda Çin’le birlikte hareket etmeye mecbur
etmiﬂtir. ﬁimdi bu ﬁangay ‹ﬂbirli¤i Örgütünün yapm›ﬂ oldu¤u
antlaﬂmalar gere¤i maalesef Do¤u Türkistan’la ilgili bu katliamda baﬂta
Kazakistan K›rg›zistan Özbekistan olmak üzere hiçbir Türk
Cumhuriyetinde tepki ya da toplumsal dayan›ﬂma maalesef olmam›ﬂt›r.
Geçti¤imiz hafta içerisinde Kazakistan’daki Uygur kardeﬂlerimiz
k›smen bir tepki ortaya koymuﬂtur ama bu beklentilerimizi maalesef
karﬂ›lamamaktad›r. Çin tehdidine karﬂ› ne yapabiliriz? bu olaylara karﬂ›
çözüm nedir derseniz? Çin sadece Do¤u Türkistan için mesele de¤ildir,
Çin e¤er önümüzde ki on y›llar içerisinde Do¤u Türkistan’› hazmeder,
o bölgeyi ilhak› sonucu tamamen Çinlileﬂtirirse tehdit ondan sonra
baﬂlayacakt›r ki; Türk Dünya’s› ciddi bir ﬂekilde Çin istilas› ile karﬂ›
karﬂ›ya kalacakt›r. Do¤u Türkistan, Türk Dünya’s›n›n gerek fiziki
yap›s›yla, gerek siyasi yap›s›yla Çin ‘in seline karﬂ› do¤al bir kaledir. Bu
kalenin öncelikle Türk Dünya’s› taraf›ndan desteklenerek Çin iﬂgalinin
Bat› Türkistan’a s›çramas›n›n engellenmesi gerekmektedir, bu çok
önemlidir, aksi takdirde öncelikle Bat› Türkistan iﬂgal edilecek daha
sonra Çin bütün Dünya’ya bir tehdit olarak ortaya ç›kacakt›r. Biz
memnuniyetle ﬂunu görüyoruz :bu olaylar vuku bulduktan sonra baz›
ülkelerin direk bizimle irtibata geçip olaylarla ilgili bilgi almak
istedikleri ve olaylarla ilgili ilgi ve alakalar›n›n oldu¤unu bize
yans›tmalar› bu manada, bu ülkelerinde : baﬂta Japonya, Hindistan gibi
ülkelerin Malezya, Endonezya gibi ülkelerin Çin tehdidinin fark›na
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vard›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir ki, önümüzdeki y›llarda
mutlaka bu iﬂ birli¤i artarak devam etmek zorundad›r. Dünya
nüfusunun 1/4 ünü oluﬂturan Çin yerkürenin 1/8 ine s›k›ﬂm›ﬂ
durumdad›r. Çin mutlaka yay›lacakt›r. Geniﬂleme alan› ne do¤u ne
kuzey nede güneydir. Co¤rafi ve demografik olarak bu mümkün
de¤ildir. Çinin hedefi sadece bat›d›r ki bu da Rusya ve Türk Dünyas›d›r.
Ayr›ca Rusya’n›n da baﬂta ABD olmak üzere Bat›n›n tehdidinden dolay›
bugün Çin’le yak›n iliﬂkiler geliﬂtirdi¤ini görüyoruz. Bu gelecekte
Rusya’n›n ayn› çizgide gidece¤i anlam›na gelmez. Gelecekte belki de
Rusya’da Do¤u Türkistan meselesi ile ilgilenmek zorunda kalabilir.
Teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU
Seyit Bey çok teﬂekkür ederiz. Ayn› s›rada devam ediyoruz. Yaln›z
dörde çeyrek kala bitirme s›n›r›m›z› dikkatlerinize sunuyorum.
Yedi-sekiz dakikal›k süreyi aﬂmazsak beﬂ konuﬂmac›m›z var, hocam
buyurun.
Doç.Dr. ERK‹N EKREM
Ne yapmal›y›z demek için önce durumu tespit etmek laz›m; yani
durumu tespit edemeden ne yapaca¤›m›za karar vermemek gerek.
ﬁimdi iki gündem konusu yapay›m diye düﬂünüyorum. Biri Do¤u
Türkistan, biri Türkiye.ﬁimdi Do¤u Türkistan’›n durumu hangi
aﬂamada? ﬁu anda Do¤u Türkistan’›n durumunun önceli¤i nedir? Do¤u
Türkistan’da ﬂu anda kimlik y›pranma krizindedir. Yani bir millet yok
olma yolundad›r. O zaman bizim önceli¤imiz kimli¤i kazanmak ve onu
korumakt›r ﬂu aﬂamada. Dolay›s›yla buna göre yani Do¤u Türkistan’›n
bu ç›kar›na göre yani kimlik koruma meselesine göre politika
geliﬂtirmesi laz›m.
Türkiye’ye gelelim ikincisi Türkiye ne yapabilir. Türkiye bu son
dönemde ki gerek Baﬂbakan’›n aç›klamas› gerek hükümetin
aç›klamas›ndan, Türkiye fazlas›n› yapt›. Yani uluslar aras› baz›
krizlerden, krizi de göze alarak bunu Do¤u Türkistan için yapabildi.
Bundan daha fazlas›n› istemek belki daha ﬂey aç gözlülük diye t›rnak
içine koyay›m. Bundan daha fazlas›n› yaparsa Türkiye, Türkiye’nin de
durumu zor duruma gelebilir ki biz Bat› bas›n›na dikkat etti¤imizde,
Türkiye’yi bir yaln›z savaﬂç› gibi özellikle Baﬂbakan› o ﬂekilde
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gösteriyor. Durumunu da biliyoruz zaten. Bu nedenle Türkiye uluslar
aras› alanda ne yapabilir; ulusal çapta ne yapabilir meselesine
de¤inmemiz laz›m. Uluslararas› konusunda Türkiye, yine biraz evvel
dedi¤im gibi Türkiye’nin Do¤u Türkistan’›n kimli¤ini koruma
konusunda çaba göstermesi laz›m. Bu hem Uluslar aras› özellikle
bugünkü geliﬂmiﬂ olan devletlerdeki sosyal ve siyasal de¤erleri var:
‹nsan haklar›. Türkiye insan haklar› aç›s›ndan Çin’e bask› ya da Çin’le
bu alanda temasa geçebilir. ﬁimdi Çinliler belki karﬂ› koyabilir seninde
sorunun var insan haklar› falan. Mesela Kürt’lere sen ﬂunu yapt›n bunu
yapt›n. Son zamanlarda Çin bas›n›nda epey bu tür ﬂeyler yans›d›. Bu
konuda da bir makale yazd›m: yani Ermeni meselesi, Kürt meselesini
nas›l de¤erlendirdi¤imi. Türkiye demokratik bir ülkedir. Herhangi bir
vatandaﬂ kendi çabas›yla herhangi bir yere gelebilir. Ama Çin böyle
de¤ildir. O zaman orda insan haklar› olmad›¤› direk aç›kça söylene
bilir. Ayn› zamanda tarihsel ve kültürel ba¤lar›ndan dolay› Do¤u
Türkistan’a ilgide gösterebilir. Bu aynen Güney Do¤u Asya ülkelerinde
ki Çinliler o bölgedeki, o devletin halklar› taraf›ndan ezildi¤i yada
dövüldü¤ü zaman da Çin hükümeti nas›l ortay ç›k›p o Çinlilere sahip
ç›k›yorsa, Amerika’daki Çinlilere de sahip ç›k›yorsa Türkiye’de bunu
yapabilir ki Bunu Türkiye’ye kazand›rabilece¤i çok ﬂeyleri de vard›r.
Birincisi olarak: Türkiye oradaki etkisini yaratabilir; bölgenin etkisi.
Türkiye’nin ileride bu bölgede büyük güç olabilmek için belli bir
kanallardan, bölgelerden beslenmesi laz›m. Türkiye’nin çevre bölgeleri
hepsi Türkiye’nin ç›kar alan›d›r. Bu ç›kar alanlar Türkiye’nin
büyümesini besler ve bir kanal oluﬂturabilir. Hem de Türkiye bu alanda
e¤er, insan haklar› konusunda Çin’le, Çin’e bask› uygulayabildi¤i halde
hem uluslar aras›nda da destekte alabilir. Bunu Türkiye hükümeti
yapmasa da, sivil örgütlerin yollar›yla bunu da yapabilir. Ulusal aç›dan
belki biraz ﬂey daha ayr›nt› gitmemiz laz›m. Burada anlat›rsam belki
fazla uzayacak. ﬁimdi spesifik konulara girmemiz laz›m .
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU
Erkin Hocam ﬂöyle bir ﬂey önerebilir miyiz? Bu herkes için geçerli
asl›nda biz oturumun sonunda bunlar›, kay›tlar›m›za göre bir rapora
dönüﬂtürece¤iz. Yani söyleyemedi¤iniz zaman kayda geçmesini
düﬂündü¤ünüzü size atfen her ﬂeyi sizden yaz›l› olarak alarak da bunu
yapabiliriz. Evet buyurun devam edelim.
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Bu son olaydan Türkiye’nin kamuoyunun nas›l oluﬂtu¤unu ve
medyan›n nas›l bir güce sahip oldu¤unu bir daha burada görmüﬂ
olduk. Türkiye’de ki duyarl›l›k hakikaten Do¤u Türkistanl›lar› hepsini
sevindirmiﬂ durumdad›r. Kamuoyu medya ve hükümet taraf›ndan bu
oluﬂmuﬂ olan, üç taraftan oluﬂmuﬂ olan bu ana güç hakikaten Çin’i
ﬂaﬂ›rtm›ﬂ durumda Çin’i zor duruma b›rakm›ﬂt›r. Hatta bu sayede, bu
geliﬂmeye dayand›rarak belki hem toplumsal hem de bilimsel
sahalar›nda Do¤u Türkistan hakk›nda ki baz› araﬂt›rma yapma ve özel
bir araﬂt›rma merkezini ya da benzer bir araﬂt›rma kurumunu kurmakla
birlikte Do¤u Türkistan meselesini bir bilimsel düzeye getirmesi
gerekiyor. Art›k siyasal de¤il de siyasal›n yan›nda bilimsel çal›ﬂmalarda
çok önemli. Do¤u Türkistan hakk›nda Türkiye’de fazla bilgi yoktur.
Bunun sebebi bir sosyolog bir tarihçi yada bir hukukçu Do¤u Türkistan
meselesini kendi bilgisiyle incelemek istedi¤i zamanda, ama Do¤u
Türkistan hakk›nda bilgisi de fazla de¤il. Dolay›s›yla buna yorum da
yapam›yor. Bu nedenle ciddi bir, bu tür araﬂt›rma yap›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Uluslararas› çap›nda biz ne yapabiliriz; bunu belki
sonradan konu aç›ld›kça konuﬂal›m diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür
ederim sa¤ olun.
Prof.Dr.ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Efendim çok teﬂekkür ederiz.
Hocam buyurunuz?
Yrd. Doç. Dr ERK‹N EMET: Seyit kardeﬂimin söylediklerinin hepsine
kat›l›yorum ama ilave etmek istedi¤im birkaç konu var.Tabi Erkin de
söyledi Türkiye’nin bu ölümcül olaya Türk kamuoyunun, Türk
hükümetinin, Türk sivil toplum örgütünün tepkisi Uygurlar› oldukça
fazlaca memnun etmiﬂtir. Olay olduktan sonra, ikinci gün bana telefon
etti. Türkiye’nin ne yapmas›n› istiyorsunuz? Bir sivil toplum örgütü bu
soruyu sordu. Ben dedim en az›ndan Çin Büyük Elçisi, D›ﬂiﬂleri
bakanl›¤›na ça¤r›ls›n, bir ne oluyor orda diye bir soru sorsun. Ben öyle
bir ﬂey yap›lmas›ndan da memnundum ama ertesi gün D›ﬂiﬂleri
bakanl›¤›ndan çok sönük bir, çok zay›f bir aç›klama geldi. Sonra
kamuoyunun tepkisiyle, ertesi gün o D›ﬂiﬂleri bakanl›¤›n›n o
aç›klamas› daha biraz sertleﬂti. Daha sonra Baﬂbakan’›n aç›klamas›
derken bu mesele gündeme geldi. ﬁimdi Türkiye’nin D›ﬂiﬂleri
bakanl›¤›n›n sitesine girin, siyasetçilerle röportaj yap›n; Türkiye’nin bir
Do¤u Türkistan politikas› olamad›¤›n› anl›yorsunuz. Yani, Milletve44

killeri gidip geliyor, ikili iliﬂkiler var, kurumlar aras› iliﬂkiler var ama bir
söylem yok. Söylem olmad›¤› için gazetecilerin iﬂi de zor. Yani
siyasetçiye mikrofonu uzatt›¤›n›z zaman bir ﬂey söyleyemiyor.
Dolay›s›yla, insan haklar› aç›s›ndan yani Erkin’in de söyledi¤i gibi ben
Türkiye’nin yapabilece¤i ﬂeyleri düﬂünmemiz laz›m, bir akademisyen
olarak. Bu gün insan haklar› tüm dünya’da evrensel bir de¤er. ‹nsan
haklar› aç›s›ndan Türkiye’nin yapabilece¤i çok ﬂey var. Yani orda ki
insan bu gün Çin, Güney Do¤u Asya’da pek çok Çinli var. Bu gün Çin
orada bir ﬂeyler ç›kt›¤› zaman Çin hemen aya¤a kalk›yor; onu
eleﬂtirebiliyor. Tabi bizde tarihimiz, zaten Çinliler çok iyi biliyor bizim
tarihimizi. Ayn› dilden, ayn› kökten oldu¤umuz için Türkiye’nin böyle
bir ﬂey yapmas› iç iﬂlerine kar›ﬂma olmaz.Yani bunu bir diplomatik
yollarla insan haklar› aç›s›ndan bu olaya yaklaﬂmas›n› istiyorum. Ben
bu defaki medyay› yak›ndan takip etmeye çal›ﬂt›m.Gazetelerde pek
çok sosyalist görüﬂlü ayd›nlar›ndan insani aç›dan bu olaya bak›ﬂ› beni
sevindirdi. Eskiden Do¤u Türkistan meselesi derken, Türkiye’deki belli
bir kesimin etnik aç›dan, dini aç›dan yaklaﬂt›¤› bir konu olarak
bak›n›yor.Ama bu gün Uygur Türkleri bir insan yani. Aç›klamada da
söylendi kuﬂlar›, hayvanlar› koruma dernekleri var, k›yametler
kopar›l›yor, gösteri yap›l›yor, Uygurlarda insan ölüyor dünya sessiz.
Dolay›s›yla, bu olayda iﬂte, Türkiye’nin bu ç›k›ﬂ› ard›ndan, ‹slam
konferans› örgütünün Do¤u Türkistan’la ilgili bilgilendirme toplant›s›
yapmas›, rapor istemesi ondan sonra K›r›m’da, Azerbaycan’da
sokaklara dökülüp, Uygurlar için gösteriler düzenlenmesi, beni ﬂahsen
çok sevindirdi. Bunu bundan sonra nas›l yapabiliriz? Tabi medya
burada çok önemli. Türk medyas› Do¤u Türkistan denildi¤i zaman
çok ütopik, çok uzaklardaki ﬂey olarak bak›yor. Y›lda birkaç kere özel
günlerimiz var, o zaman gösteririler, televizyon da yer alm›yorduk.
Bundan sonra tabi ki, Türk medyas›n› bilgilendirmemiz laz›m.bunu
yapabilmek için, bu gün Uygurlarda eksik olan ﬂu var: sivil toplum
örgütümüz çok zay›f. Yani Bat›’daki örgütlenmemiz doksanlardan
sonra. Amerika Birleﬂik devletleri, Bat› Ülkelerin de, 95-96 özellikle
98’den sonra biz bat› ülkelerinde örgütlendik. Türkiye’de 60’larda,
50’lerde baﬂlam›ﬂ, ama Türkiye’deki durum da o kadar iç aç›c› de¤il.
Yani sivil toplum örgütümüz zay›f, yetiﬂmiﬂ insanlar›m›z yok.
Dolay›s›yla strateji araﬂt›rma merkezleri, akademisyenler, sosyologlar
her yönüyle Do¤u Türkistan meselesini Türkiye’de araﬂt›r›l›p, sadece
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biz Uygurlar›n yapmas› yeterli olmaz burada. Bunun yap›lmas›
laz›m.Tabi bu milli kimlik çok önemli. Baﬂbakan’›n aç›klamas›n›n
arkas›nda durulmal›, sivil toplum örgütleri bunun takipçisi olmal›. Yani
kendisi aç›k söyle kendisi bir asimilasyon politikas› var. Dilini
yasakl›yorlar. Büyük devlet Çin buna sayg› göstermesi laz›m dedi. Bu
laf› bunun arkas›nda hükümette durmal› halkta bunun takipçisi olmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu bir baﬂlang›ç, tabi bundan sonra bizim
sivil toplum örgütlerine de çok vazife düﬂüyor.tabi akademisyenlere de
hem bilimsel yönüyle, hem sosyolojik di¤er alanlarda tarihi aç›dan
bunlar›n araﬂt›r›lmas›. Türk kamuoyuna buradan zaten, Dünya’daki
örgütlenmeye bakt›¤›n›z zaman hepsi Türkiye’den giden Do¤u
Türkistanl›lar. Buraya gelmiﬂ burada sivil toplum örgütlerini kurmuﬂ,
sonra Avrupa’ya gitmiﬂ oradan Amerika’ya gitmiﬂ.Türkiye’nin
yapabilece¤i ﬂeyler var. Mesela bize okuttular, Türkiye sa¤ olsun. Bu
gün o Üniversite’de akademisyenlerimiz var. Biz de Türkiye’ye çok
müteﬂekkiriz, teﬂekkür ediyoruz. Bundan sonrada bu tip ilmi
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› Türkiye’den Bat›ya, Amerika’ya böyle
araﬂt›rmalar›n›z›n gitmesi çok önemli. Bu gün web sitelerinize
bakt›¤›n›z zaman, Do¤u Türkistan ile ilgili yaz›lar sadece Türkiye’ye de
takip edilmiyor; bütün Dünya ülkelerinde bu olay› takip eden insanlar
var.Yap›labilecek ﬂeyler bu diye düﬂünüyorum teﬂekkür ederim.
Prof.Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU:
Efendim çok teﬂekkür ediyoruz.
Dr. UYGUR TAZEBAY
Efendim ﬂu anda bir mesaj geldi telefonlar›m›za, bu gün saat 16.30
itibariyle; saat 18.50’de Dünya Uygur kongresi baﬂkan yard›mc›s› Seyit
Tümtürk canl› olarak kat›lacakt›r, duyurulur.
Prof.Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU
Meryem Han›m buyurunuz.
Yrd. Doç. Dr. Meryem Hakim: Do¤u Türkistan meselesinin
çözülmesi ﬁanghay’› çökertir, Rusya’n›n uluslar aras› iliﬂkilerin sorumlu
bir üyesi midir de¤il midir bunu gösterir. Bu sorunun çözülmesi Orta
Asya’n›n rengini ortaya ç›karacakt›r. Devlet olmayan aktörlerin uluslar
aras› politikadaki gücünü ispat edecektir. Her ne kadar devletler bizim
46

ç›karlar›m›z›n karﬂ›s›nda hiçbir ﬂey duramaz dese bile, bu iﬂ
farkl›laﬂacak. Ve yine bir kazanç olarak söyleyelim, Do¤u Türkistan
meselesi art›k uluslar aras› ajanda da var. Yurt d›ﬂ›nda yaz›lan
yaz›lardan bir tanesi diyor ki; art›k Çin geçmiﬂte oldu¤u gibi Do¤u
Türkistan problemini gömemez, buna art›k gücü yok.
Art›k internet ça¤›nday›z, 1933’te ne kadar kanlar dökülmüﬂ
ulaﬂ›lam›yordu. 1944’teki Cumhuriyetin ilan›nda ne kadar kanlar
döküldü¤ü bilinemiyordu ve 1949’a kadar ne kurbanlar verilmiﬂti yine
bilinemiyordu. Art›k onu hiç kimse kapatamayacakt›r. Çin’in devlet
siyaseti olarak; Çin 1960 y›l›ndan beri az›nl›k devletleri entegre etmekte
baﬂar›l› de¤ildir. Çin politikas› bu konuda iﬂlemiyor. 60 y›ld›r Çinli etnik
nüfusunu etnik Çinli kültürüne dayal› bir kimlik yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Bütün bu okullar›n kapat›lmas›, Türk dilinin yok edilmesi, kültürünün
yok edilmesi o kimli¤i oluﬂturmaya çal›ﬂmak için bir çabad›r ve bu
yap›lam›yor. Art›k uluslar aras› iliﬂkilerde güvenlik meselesi tart›ﬂ›ld›¤›
zaman, güvenlik meselesinin sadece silahtan ibaret olmad›¤›;
insanlar›n kültüründe, bak›ﬂ aç›lar›n da insanlar›n yaﬂam tarzlar›nda
oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. Çin kendisine tehdit oluﬂturacak olan
Uygurlar› yok etmek istiyor. Çin bence birkaç tane hata yapt›.
1. Çin sivil toplum örgütlerinin gücünü tam olarak hesaplayamad›.
Asl›nda bu hatay› Türkiye’de yapt›. Türkiye’de Do¤u Türkistanl› say›s›
ne kadar ki dedi profesörler. Sadece Do¤u Türkistanl› say›s› de¤il Türk
say›s› hesaplanmal›d›r dedim içimden. ‹ﬂte sivil toplum örgütünün
gücü böyledir. Dünyada da ayn› ﬂekilde öyleydi ve Çin’de bunu
hesaplayamad›. Demek ki bir yerde ne kadar devletler ipleri ellerinde
tutmaya çal›ﬂ›yorlarsa da, bir yerde toplumlar›n baz› konularda art›k
yükselmeye baﬂlad›klar›n›n ciddiye al›nmas› gerekir.
2. Çin camileri kapatmakla daha büyük bir hata yapt›. Bunu yaparak
radikal ‹slam› kendisine çevirdi. Camiler kapand›ktan sonra radikal
‹slam temsilcileri karﬂ› olduklar›n› hemen gösterdiler. Bunu tetikleyen
Çin’in kendisiydi.
3. Bütün dünya Çin ile ticaret yapt›¤› için Çin kendisini avantajl›
zannediyor. Ama bu çark›n kapitalist dünyada tam tersine dönmesini
hesaplamas› bu riskleri de Çin’in gayet güzel bir ﬂekilde bunu göz
önünde bulundurmas› laz›m.
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May›s ay› itibariyle Rusya’n›n yeni güvenlik stratejisi yay›nlan›yor.
Burada öne oyulan prensiplerden bir tanesi ekonomik kaynaklar ve
ç›karlar için Rusya yeni güvenlik stratejisinde güç kullanma prensibini
kabul ediyor.
Uluslararas› platformda bir tarafta egemenlik öbür tarafta insan haklar›
gibi tart›ﬂmalarda ortada.Ben devletim istedi¤im gibi aile üyelerini
keserim yandaki komﬂu bana hiç bir ﬂey diyemez diye bir tart›ﬂma var,
bu o zaman etik ve prensip anlamda tart›ﬂ›lmas› gereken konulardan
bir tanesidir. Bunlara da do¤u Türkistan meselesi dâhil olmuﬂ oluyor.
Türkiye ne yapabilir? Türkiye gerçekten de yapabilece¤inin en iyisini
yapt›, k›nad›. ‹lave olarak ne olabilir? ‹nsani anlamda, insan haklar›n›n
orada ihlal edildi¤i konusundaki tavr›n› devam ettirmelidir. Bunu
sadece Türk oldu¤u için de¤il, bunu Müslüman oldu¤u için de¤il, bunu
insan oldu¤u için yap›yor Türkiye. O zaman Türkiye’nin, Avrupa
Birli¤i’nin, Avrupa’n›n, Amerika k›tas›n›n ve hatta sorumlu bir ülkeyse
Rusya’n›n da buna destek vermesi gerekir. Asla Do¤u Türkistan’daki
mesele Çeçenistan il karﬂ›laﬂt›r›lmamal›d›r. Da¤lara ç›kan kimse yok,
kimsenin elinde silah yok, kad›n bebe¤ini al›p tanklar›n karﬂ›s›na
ç›km›ﬂ, bu mu terörist? Bu de¤il iﬂte. Bunu Çeçenistan ile
karﬂ›laﬂt›ramazs›n›z ve bunun hat›rlat›lmas› gerekiyor.
Türkiye’de yine sansasyonel bir ﬂey oldu. Çin mallar›na hay›r diyelim!
Bu sadece sansasyonel etki yaratabilir, baﬂka bir etki yaratmaz.
Zamanla, Türkiye Avrupa Birli¤i’ne entegre olma seviyesi yükseldikçe
Türk halk›n›n tüketicisinin bilinci oluﬂacakt›r. Daha kaliteli mal almay›
tercih edecektir. Türk tüketicisi bundan zarar görüyor. Türk tüketicisi
asl›nda orta dire¤in alt›ndaki en sa¤lam olan tabakam›z var ya o tabaka
zarar görüyor. ‹ﬂte o tabaka zarar görürse Türkiye kendi ç›kar›n›
kendisi baltal›yor anlam›na gelir. Bu anlat›ld›¤› zaman iﬂler belki çok
farkl›laﬂacakt›r. Bu sadece Çin’e hay›r diyelim de¤il. Bunun hesab› çok
derinde yat›yor. Ciddiyetle ele almak gerekiyor. Tüketici bilinci
oluﬂtu¤u sürece Türkiye de ticari ve ekonomik olarak kaybetmez.
Prof.Dr. AL‹MCAN ‹NAYET: Türkiye Cumhuriyeti; Çin Halk
Cumhuriyetine yönelik resmi politikas›n› gözden geçirmesi laz›m. Bu
resmi politika, Türkiye Çin’in toprak bütünlü¤üne sayg› gösterir ve iç
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iﬂlerine kar›ﬂmaz. Bunu dedi¤iniz zaman Çin buras›n›n kendi topra¤›
olaca¤›n› söyleyecek ve hiçbir ﬂeyinin kar›ﬂ›lamaz olaca¤›n› savunacakt›r. Dolay›s›yla bu resmi politikay› gözden geçirip, bu devletin resmi
politikas›n› koﬂullu hale getirmek laz›md›r. Peki, nas›l koﬂullu hale
getirilebilir? Tabiî ki Uygur Türklerinin garanti alt›na al›nmas› ve
oradaki Uygur Türklerinin hak ve hukuklar›n›n korunmas›yla
sa¤lanabilir. Ve böylece yeni bir resmi politika oluﬂturulur. Bence bu
rahatl›kla yap›labilir. Çünkü bu çerçevede Uygur dilinin varl›¤›n›n
garanti alt›na al›nmas› gerekiyor, Uygurca da bir insan haklar›
kapsam›ndad›r. ‹nsan konuﬂur, dil ile düﬂünür, dil ile kendini ifade
eder. Bir di¤er haklar› ise e¤itim haklar›d›r. Uygur Türklerinin kendi
diliyle e¤itim hakk› insan haklar› çerçevesinde de¤erlendirilmelidir.
Ayn› zamanda inanç özgürlü¤ü de insan haklar› kapsam›nda yer al›r.
Çin anayasas›nda Uygur Türklerine verilen özerklik hak ve yetkileri var
12 maddeden oluﬂan. Acaba Türkiye hak ve yetkilerin tam olarak
gerçek anlamda uygulanmas›n› isteyebilir mi? Biraz kuﬂkulu tabi. ‹nsan
haklar› çerçevesinde de¤erlendirirseniz bu belki siyasi bir konu olabilir
bu da biraz zor olabilir Türkiye’nin kar›ﬂmas›. Ama ﬂu noktada Türkiye
bir ﬂey daha yapabilir. Urümçi’de bir konsolosluk açmay› ciddi olarak
düﬂünebilir. Çünkü Çin’in ‹stanbul’da konsoloslu¤u var, buna karﬂ›l›k
Türkiye Urümçi’de konsolosluk açabilir. Oradaki konsoloslu¤un
görevi insan haklar› ihlallerini gözetlemesi ﬂeklinde olabilir. Türk Hava
Yollar› Urümçi’den geçebilir. Biliyorsunuz ‹stanbul’dan kalkan THY
uçaklar› Pekin’e gidiyor, Pekin’de iniyor. Bir Uygur Türkü ‹stanbul’a
gelebilmek için öncelikle Pekin’e gitmek zorunda kal›yor, Pekin’den
tekrar buraya geliyor. Bu basit bir konu olabilir ama Uygur Türklerine
bu çok önemli moral kayna¤›d›r. THY’nin Urümçi’de inip Pekin’e
gitmesi çok önemlidir. Türkiye bunu yapabilir.
Bütün bunlar› yaparken Türkiye Birleﬂmiﬂ Milletlerinin ilgili
kurumlar›yla birlikte uluslar aras› hukuk çerçevesinde yeni çözüm
yollar› aramaya çaba gösterebilir. Bence Türkiye hem uluslararas›
hukuk çerçevesinde kendine düﬂen yapabilece¤i iﬂleri kesinlikle
kararl›l›kla yapmas› tamamen mümkün yeter ki siyasi irade bulunsun.
Zaten baﬂbakan›n söyledi¤i söylemden de biliyoruz iyi bir siyasi idare
ortaya ç›kt›, bu uygulamada yöntemler s›ras› gelmiﬂtir. Teﬂekkür
ederim.
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Prof. Dr. MAHMUT KAﬁGARLI: ﬁimdi Urümçi olay› dolay›s›yla Do¤u
Türkistan Uygur Türkleri bütün dünyada Endonezya’dan baﬂlayarak
Norveç, Latin Amerika’ya kadar aç›k bir ﬂekilde bilinmiﬂtir. Uygur
meselesi dünya gündemine gelmiﬂtir. Burada Türkiye Cumhuriyeti
hakikaten cesur bir davran›ﬂ sergiledi. Bunun arkas›nda durmas› laz›m.
Birleﬂmiﬂ milletler teﬂkilat› güvenlik konseyi getirice¤iz dedi getirmek
laz›m ki karar ç›ks›n. Uygur meselesini götürmek laz›md›r. Bu
konunun getirilmesi Uygur Türkleri için, Do¤u Türkistan için büyük bir
moral oraya götürmek laz›m, Türkiye cumhuriyeti elbet ‹slam dünyas›
belli bir etkinliktedir. Onun için ‹slam konferans› örgütünün sekreteri
profesör hayret etti. Ama baz› ‹slam memleketlerinde de yeterli ses
ç›kmad›. Ama bunun peﬂini b›rakmamak laz›m. Elbette bir üzülme
diyenler vard›. ‹slam örgütü do¤u Türkistan’daki Müslümanlar›m›za
yap›lan bu zulüm dini inançlar›na sayg›, tepkisiz, pervas›z kalmamas›
laz›md›r. Onun için Türkiye Cumhuriyeti ‹slam devletleri iliﬂkilerine
bak›p bunun peﬂini b›rakmamas› laz›md›r.
Tabi Türkiye Cumhuriyeti diplomatik iliﬂkiler kuran bir devlet
diplomatik iliﬂki kuramad›¤› zaman silah tutarak sald›r›r›z diyen bir
tavr› var. TC’nin d›ﬂ iliﬂkilerde siyasi ve stratejik ayn› zamanda silahs›z
olmas› laz›md›r. Do¤u Türkistan meselesinin de k›rm›z› çizgisi olmak
laz›m. Bir siyaset bir strateji araﬂt›r›p bir siyaset olmas› laz›md›r.
Bölünmesine s›ra geldi¤i zaman elbette sesini ç›karmas› laz›md›r.
Nerde ç›karabilir? ‹nsan haklar› demokratiklik nas›lsa Birleﬂmiﬂ
Milletler teﬂkilat›nda aç›k yaz›lm›ﬂt›r. Buradaki soydaﬂlar›ndan insan
hak ve hukuklar›n› istemen laz›md›r. Bunun dilini, dinini yasaklaman,
kültürünü yok etmen, yanl›ﬂt›r. Sen buna ne kadarda sayg› göstersen o
kadar iyi olacak diye mesaj› vermek laz›m. Demokrasi insan haklar›
yap›s›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin yapaca¤› çok ﬂey var.
Biz ne yapaca¤›z? Do¤u Türkistanl›lar olarak Türkiye olsun dünyan›n
her bir bölgeleri Do¤u Türkistanl›k var teﬂkilat var dernek var. Biz
birlik beraberlikle daha da kuvvetlendirmek suretiyle bizde bu
meselenin birleﬂmiﬂ milletler teﬂkilat›na rapor halinde götürülmesi
laz›m hatta Amerika’daki bizim Do¤u Türkistanl›kla ilgili bir ﬂey yaps›n.
Dünyan›n neresinde olursak olal›m; Birleﬂmiﬂ Milletler teﬂkilat›na rapor
göndermemiz laz›m. Avrupa AG‹K ve Avrupa parlamentosuna rapor
gönderip destek istememiz laz›m. Bir platform ﬂeklinde biz bu
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meseleleri dünya gündemine koyup çözülmesi için dünya
örgütlerinden, teﬂkilatlar›ndan yard›m istememiz laz›m. Bu meseleyi
b›raksak sonu hiç iyi olmaz. Bizim halk›m›z onu istiyor. D›ﬂ iﬂleri
Bakan› Ahmet Davuto¤lu’nun sözü; “bu Çinlilerin iç meselesidir,
Türkiye Çinlilere kar›ﬂamaz, Türkiye Çin’in devlet birli¤ine sayg›l›d›r,
fakat Uygur meselesine biz duyarl›y›z.”, demek kendi menfaatleri
do¤rultusunda kelimeleri bölüyor ve Türkiye’nin tutumu budur diyor.
Uygur Türkleri soydaﬂlar›m›zd›r ve Do¤u Türkistan’a köprüdür ve bu
konuda hassas›z, gibi kelimeler ç›kar›l›p insanlara ümitsizlik vermek
istiyorlar. Türkiye bu olaya sesini ç›karmam›ﬂ gibi bir itibar yay›yor.
TC de bu siyaset meselesinde biraz dikkat etmesi laz›m, buradaki
halk›m›za hiç olmazsa moral versin, biraz yan›nda oldu¤unu, bu
haks›zl›¤a elbette tepkisiz kalamayaca¤›n› vurgulamak laz›m. Teﬂekkür
ediyorum.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Biz teﬂekkür ediyoruz.
Dr. UYGUR TAZEBAY: Mahmut hocam güzel sayd›, baz›
kuruluﬂlar›m›z Türkiye’de bugün benim bilgime göre 133 tane
üniversite var, belki yar›n 134.ü kurulacak. Bu kadar üniversite sessiz
duraca¤›na Baﬂkent Üniversitesinin yapt›¤› gibi toplant›lar yapsa,
Senatolar yapsa daha etkili olur kanaatindeyim.
Doç. Dr. AYﬁEGÜL AYDINGÜN (ODTÜ Sosyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi): Bu toplant›dan çok faydaland›m herkese teﬂekkür
ediyorum.Birincisi asimilasyon politikalar› dünyada her devlet
duyars›z. K›sa ve orta vadede tam tersi etki yaratm›ﬂlard›r. Yani bilakis
kimli¤in güçlenmesine sebep olmuﬂlard›r, yap›lanlar›n olumlu bir
yönünü de vurgulamak istedim. ‹kincisi de¤iﬂen güvenlik anlay›ﬂ›
çerçevesinde yeni yaklaﬂ›mlar birçok ﬂeyin art›k önceden kabul
edilmiﬂtir örne¤in ülkelerin iç meselelerine kar›ﬂmama gibi meseleleri
tart›ﬂ›l›r hale getirmiﬂtir. Dolay›s›yla ülkelerin birbirine ba¤›ml› oldu¤u
anlay›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂmas› ve ülkelerin sorunlar›na art›k baﬂka ülkelerin
kar›ﬂabilece¤i anlam›n›n ortaya ç›kmas›na ve tart›ﬂ›lmas›na ayn›
zamanda savunanlar›n ortaya ç›kmas›na sebebiyet vermiﬂtir. De¤iﬂen
güvenlik anlay›ﬂ›n› da çözümleri bulunarak art›k ülkelerin iç iﬂlerine
kar›ﬂmama meselesini bir tabu gibi ortaya koyup bir ﬂey yapamay›z. Bir
ülkenin içindeki sorun etraf›ndaki birçok ülkeyi ba¤lamaktad›r. Dünya
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içinde önemli bir sorun teﬂkil etmektedir. Bu de¤iﬂen kavramlar› da
göz önünde bulundurup en az›ndan kullan›lmas› gerekir.
AHMET ZEK‹ BULUNÇ: Tabi ki hepsini toparlamak oldukça zor.Ama
dikkatimi hemen çeken bir iki nokta var. Özellikle Erkin hocam›z›n
söyledi¤i birkaç husus var. Ondan esinlenerek öncelikle K›br›s
konusundaki deneyimlerimizi de dikkate alarak ﬂu öneriyi geliﬂtirdim
ben. Biz bütün temel meselelerimizde bilgi sahibi de¤iliz. Yani olay
ç›kt›¤› zaman böyle bir saman alevi gibi her ﬂey ateﬂlenir, bir süre sonra
olaylar bitince geri planda kal›r. Dolay›s›yla, bütün meselelerimizde, iç
ve d›ﬂ milli meselelerimizde mutlaka süreklili¤i araﬂt›rmay› bilgilendirmeyi ve kamuoyu bilincini güçlendirmeyi sa¤layacak bir örgütlenmeye
ve örgütlü çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r diye düﬂünüyorum. Bugün bir
kamuoyu araﬂt›rmas› yap›lsa Do¤u Türkistan’daki olaylar›n ne
oldu¤unu %1, %2 ya bilir, ya bilmez. Dolay›s›yla buna önem vermek
laz›m. Bu ba¤lamda benim önerim ﬂu, zaman olmad›¤› için bir tek
öneri ile geçiﬂtirece¤im, mutlaka devlet politikas› haline getirip
üniversitelerimizde örne¤in do¤u Türkistan enstitüsü diye enstitüler
kurup bunlar› projelendirmek ve finansman kaynaklar› yarat›lmak
suretiyle araﬂt›rmalar›n›n yap›lmas›n› sa¤layacak bir örgütlenme
gerekir. Son bir nokta hocam söyledi, Çin mallar›na karﬂ› boykot
meselesi, bunlar çok geçerli önlemler de¤ildir. Ancak halk›n tüketim
al›ﬂkanl›klar› kalite ve gelir ba¤lant›lar› dikkate al›nmak suretiyle
bilinçlendirilmesi sa¤layacak sürekli politikalarla bu sorunun kendi
içinde çözümlenmesini sa¤lamak gerekli diye düﬂünüyorum. Teﬂekkür
ediyorum.
Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU: Çok teﬂekkür ediyoruz. Aç›kças›
baﬂlang›çta bekledi¤imizden ötesinde çok daha yararl›, çok katk›
sa¤layaca¤›n› düﬂündü¤ümüz toplant›y› yapt›k, bu bir baﬂlang›çt›.
Telefonda sizlere de ifade etti¤imiz gibi Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi vas›tas›yla, baﬂta Say›n Rektörümüz olmak üzere
bütün birimleriyle ilgisini sürdürmeye devam edecektir. Bizim
izlemeye ald›¤›m›z konulardan bir tanesi olacakt›r bugün tart›ﬂt›¤›m›z
mesele. ‹kinci oturumda ortaya ç›kan konular çok emek sonucu ortaya
ç›kan hususlard›r. Çok pratik hususlar vard›r. Bu konular› da dâhil
olmak üzere bunlar› bir rapora dönüﬂtürece¤iz. Orta vadede de
temasta olaca¤›m›z› sizlerle de daha farkl› boyutlarda bu konular›
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tart›ﬂmak bak›m›ndan davet edece¤imizi bilmenizi istiyoruz. Çok
teﬂekkür ediyoruz tekrar sa¤ olun.
YUVARLAK MASA TOPLANTISININ SONUCUNDA ORTAYA
ÇIKAN TESP‹TLER:
• Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaﬂkan› Do¤u Türkistan’› ziyaret
ederek, Do¤u Türkistan’›n dünyaya aç›lmas›n› kolaylaﬂt›rabilir;
ekonomik, kültürel iliﬂkileri geliﬂtirerek; kapal› kutu halinde tutulan
Türkistan’a nefes alacak ortam sa¤lanabilir.
• Do¤u Türkistan’da meydana gelen katliamlarda baﬂta Kazakistan,
Özbekistan, K›rg›zistan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde de
tepki ya da toplumsal dayan›ﬂma olmam›ﬂt›r. Öncelikle bu yap›lmal›d›r. (Kazakistan k›smen de olsa tepkisini ortaya koymuﬂtur; fakat
yeterli olmam›ﬂt›r.)
• Çin sadece Do¤u Türkistan için mesele de¤ildir, Çin e¤er
önümüzde ki on y›llar içerisinde Do¤u Türkistan’› hazmeder, o
bölgeyi ilhak› sonucu tamamen Çinleﬂtirirse tehdit ondan sonra
baﬂlayacakt›r ki; Türk Dünyas› ciddi bir ﬂekilde Çin istilas› ile karﬂ›
karﬂ›ya kalacakt›r. Do¤u Türkistan, Türk Dünya’s›n›n gerek fiziki
yap›s›yla, gerek siyasi yap›s›yla Çin ‘in seline karﬂ› do¤al bir kaledir.
Bu kalenin öncelikle Türk Dünya’s› taraf›ndan desteklenerek Çin
iﬂgalinin Bat› Türkistan’a s›çramas›n›n engellenmesi gerekmektedir.
• Do¤u Türkistan’da “kimlik” ,yani bir millet yok olma yolundad›r. O
zaman bizim önceli¤imiz kimli¤i kazanmak ve onu korumakt›r.
Türkiye Do¤u Türkistan’›n kimli¤ini koruma konusunda çaba
göstermelidir.
• Türkiye insan haklar› aç›s›ndan Çin’e bask› yapabilir, Çin ile bu
alanda temasa geçebilir. Çin Türkiye’deki Kürt meselesini örnek
göstererek insan haklar› olmad›¤›n› savunabilir; fakat Türkiye
demokratik bir ülke oldu¤undan bir vatandaﬂ kendi hakk›n›
arayabilir. Çin ise öyle de¤ildir. O zaman orada insan haklar›
olmad›¤› aç›kt›r.
• Güney Do¤u Asya ülkelerinde ki Çinliler bulunduklar› devlet
taraf›ndan ezildi¤i ya da kötü muameleye maruz kald›klar› zaman
Çin hükümeti nas›l ortaya ç›k›p o Çinlilere sahip ç›k›yorsa,
Amerika’daki Çinlilere de sahip ç›k›yorsa Türkiye’de bunu yapabilir
ki bu tutumun Türkiye’ye kazand›rabilece¤i çok ﬂey vard›r.
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Birincisi; Türkiye oradaki etkisini art›rabilir. Türkiye’nin ileride bu
bölgede büyük güç olabilmek için belli kanallardan, bölgelerden
beslenmesi laz›m. Türkiye’nin çevre bölgeleri hepsi Türkiye’nin
ç›kar alan›d›r. Bu ç›kar alanlar› Türkiye’nin büyümesini besler ve bir
kanal oluﬂturabilir. Hem de Türkiye bu alanda e¤er, insan haklar›
konusunda Çin’le, Çin’e bask› uygulayabildi¤i halde hem uluslar
aras›nda da destekte alabilir. Bunu Türkiye hükümeti yapmasa da,
sivil örgütlerin yollar›yla bunu da yapabilir.
Türk medyas› Do¤u Türkistan denildi¤i zaman çok ütopik, çok
uzaklardaki bir bölge olarak bak›yor. Y›lda birkaç kere özel
günleri var, o zaman gösterirler. Bundan sonra Türk medyas›n›
bilgilendirmemiz laz›m. Bunu yapabilmek için, bugün Uygurlarda
eksik olan ﬂu var: sivil toplum örgütü çok zay›f. Dolay›s›yla strateji
araﬂt›rma merkezleri, akademisyenler, sosyologlar, tarihçiler,
uluslar aras› iliﬂkiler uzmanlar› her yönüyle Do¤u Türkistan
meselesini Türkiye’de araﬂt›r›lmal›lar. Baﬂbakan’›n aç›klamas›n›n
arkas›nda durulmal›, sivil toplum örgütleri bunun takipçisi
olmal›d›r.
Türkiye; insan haklar›n›n orada ihlal edildi¤i konusundaki tavr›n›
devam ettirmelidir. Bunu sadece Türk oldu¤u için de¤il, bunu
Müslüman oldu¤u için de¤il, bunu insan oldu¤u için yap›yor
Türkiye. O zaman Türkiye’nin, Avrupa Birli¤i’nin, Avrupa’n›n,
Amerika k›tas›n›n ve hatta sorumlu bir ülkeyse Rusya’n›n da
dikkatini bölgeye çekmesi gerekir.
Çin mallar›na hay›r diyerek mal al›m›n› kesemeyiz. Türk üreticileri
daha kaliteli mallar› daha uygun fiyatlar› piyasaya sürdüklerinde,
Çin mallar›n›n al›m›nda ciddi anlamda düﬂüﬂ yaﬂanmas›
mümkündür. Halk›n tüketim al›ﬂkanl›klar› kalite ve gelir ba¤lant›lar›
dikkate al›nmak suretiyle bilinçlendirilmesini sa¤layacak sürekli
politikalarla bu sorunu kendi içinde çözümlenmesini sa¤layabiliriz.
Türkiye; Urümçi’de bir konsolosluk açmay› ciddi olarak düﬂünebilir. Çünkü Çin’in ‹stanbul’da konsoloslu¤u var, buna karﬂ›l›k
Türkiye Urümçi’de konsolosluk açabilir. Oradaki konsoloslu¤un
görevi insan haklar› ihlallerini gözetlemesi ﬂeklinde olabilir.
Türk Hava Yollar› Urümçi’den geçebilir. Oraya direk seferler
düzenlenebilir. ‹stanbul’dan kalkan THY uçaklar› Pekin’e gidiyor,
Pekin’de iniyor. Bir Uygur Türkü ‹stanbul’a gelebilmek için
öncelikle Pekin’e gitmek zorunda kal›yor, Pekin’den tekrar buraya
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geliyor. Bu basit bir konu olabilir ama Uygur Türklerine bu çok
önemli moral kayna¤›d›r. THY’nin Urümçi’de inip Pekin’e gitmesi
çok önemlidir.
Türkiye, Birleﬂmiﬂ Milletlerin ilgili kurumlar›yla birlikte uluslararas›
hukuk çerçevesinde yeni çözüm yollar› aramaya çaba gösterebilir.
Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’ne Do¤u Türkistan meselesi
götürülebilir.
‹slam Örgütü Do¤u Türkistan’daki Müslümanlar›m›za yap›lan bu
zulümlere, dini inançlar›na yap›lan sayg›s›zl›klara tepkisiz, pervas›z
kalmamal›d›r.
Do¤u Türkistan halk›na hiç olmazsa moral verilmelidir, yanlar›nda
oldu¤umuzu, bu haks›zl›¤a elbette tepkisiz kalmayaca¤›m›z›
vurgulamak gerekir.
Üniversiteler, Baﬂkent Üniversitesinin yapt›¤› gibi toplant›lar
yapmal›d›r.
Bir ülkenin içindeki sorun etraf›ndaki birçok ülkeyi ba¤lamaktad›r.
Dünya içinde önemli bir sorun teﬂkil etmektedir. Bu de¤iﬂen
kavramlar› da göz önünde bulundurup en az›ndan kullan›labilir.
‹ç ve d›ﬂ milli meselelerimizde mutlaka süreklili¤i araﬂt›rmay›
bilgilendirmeyi ve kamuoyu bilincini güçlendirmeyi sa¤layacak bir
örgütlenmeye ve örgütlü çal›ﬂmaya ihtiyaç vard›r.
Bu sorunu devlet politikas› haline getirip üniversitelerimizde
örne¤in Do¤u Türkistan enstitüsü diye enstitüler kurup bunlar›
projelendirmek ve finansman kaynaklar› yarat›lmak suretiyle
araﬂt›rmalar›n›n yap›lmas›n› sa¤layacak örgütlenmeler gerekir.
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