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 Asya’nın Avrupa’ya yürüyüşü, Doğu Türkistan’dan başlar. 

  

 Giriş 

Gittikçe kaosa sürüklenen dünyamızda bir istikrara kavuşmak için hızla bir dünya 

savaşına yaklaşıyoruz. Bu savaş, Güney Çin Denizi ve etrafında olacak ancak, 2035‟lere 

kadar olan hazırlık dönemi için Avrasya‟da bu savaşın Batıdaki arka sahnesi hazırlanıyor. Bu 

savaşın detaylarını “Büyük Avrasya Projesi (BAP)” başlıklı makalemizde 2017 yılında 

anlatmıştık
1
. BAP; Mançurya, İç Moğolistan, Doğu Türkistan, Tibet ve Hong-Kong‟da 

çıkarılacak ayaklanmalar ile Çin‟i batıdan vurmayı amaçlıyor. Sahnenin ortasında Türk 

dünyası yani Türkistan coğrafyası var.  

Çin, Doğu Türkistan‟da kendisine sadık Uygurlardan bir zengin tabaka oluşturmuştur. 

Çin‟e gittiğinizde onlarla karşılaştırılıyorsunuz ve size her şey cennet gibi gösteriliyor. Ama 

Doğu Türkistan inim inim inliyor. Son aylarda Doğu Türkistan ile ilgili daha çok haber 

almaya başladık çünkü o cephede takvim hızlandı. Bu makalede, Avrasya Projesi‟nde son iki 

yılda meydana gelen gelişmeler ve Demokratik Uygur Cumhuriyeti‟nin kuruluşu ile ilgili 

çalışmalar ve Uygur kardeşlerimizin mücadelesine değineceğiz. Ancak, önce Doğu 

Türkistan‟ın kısa tarihçesi ve BAP ile ilgili bir özet yapmakta fayda var.  

Doğu Türkistan’ın kısa tarihi.. 

Türk Milletinin Anayurdu olan Türkistan, 19. yüzyılın ikinci yarısında Çarlık Rusyası 

ve Mançu-Çin Hanlığı‟nın çeşitli saldırılarına maruz kaldı. 1924 yılına kadar bugün Orta 

Asya dediğimiz toprakların resmi adı “Türkistan” idi
2
. Ruslar, Türk adını silmek için onun 

yerine “Orta Asya” kavramını uydurdular. Büyük Türkistan‟ın Batı kısmı Çarlık Rusya‟sı, 

Doğu kısmı ise Mançu–Çin İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Bu tarihten başlayarak, 

Çinliler tarafından işgal edilen taraf Doğu Türkistan, Ruslar tarafından işgal edilen kısmı ise 

Batı Türkistan diye anılmaya başlandı. Batı Türkistan‟daki Türk boyları birbirinden 

koparılarak, ayrı bir millet olmaya zorlandı; bölünerek, kimliksizleştirmek için yeni devletler 

üretildi
3
. Batı Türkistan‟ın bugünkü yerinde Sovyetler Birliğinin parçalanmasıyla 

bağımsızlığını kazanan Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan yer 

almaktadır. Esir Doğu Türkistan ise şimdiye kadar bağımsızlığına kavuşamamış, Kızıl Çin‟in 

bir sömürge eyaleti olarak yaşamına devam etmektedir.  

 Doğu Türkistan toprakları üzerinde tarih boyunca birçok Türk İmparatorluğu, devleti 

ve beylikleri kurulmuştur. Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları sahip Doğu Türkistan ile Çin 

arasındaki çatışma, 1757′den beri devam ediyor. 200 yıldan bu yana Doğu Türkistanlılar, 

bağımsız olmak için sürekli mücadele etmiş ve bağımsız devletler kurmalarına rağmen 

(Yakup Bek Devleti, 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944‟teki Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti) bu devletler kısa ömürlü olmuş, nihaî başarı kazanamamışlardır. Çin 

hükümetleri tarih boyunca Doğu Türkistan‟ın bağımsızlık faaliyetlerini şiddetle bastırmıştır. 

1864‟te Çin, Afyon Savaşı, Taiping İsyanı gibi karışıklıkların içinde iken, Doğu Türkistan‟da 
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Çinli Müslümanların (Huylar) ve Uygurların başlattığı geniş çaplı isyanlar bölgede Çin 

egemenliğinin kalkmasına neden oldu. Sultan Abdülhamit, 1866′da kurulan bağımsız devlete 

el uzattı ve onları yalnız bırakmadı.  

Çin, 1876‟da Doğu Türkistan‟ı işgal etti ve 18 Kasım 1884‟de 19. eyaleti ilan etti. 

Doğu Türkistan adını Çince “Yeni İşgal Edilen Toprak” anlamına gelen Xinjiang (Sincan) 

olarak değiştirdi. Yani, Doğu Türkistan‟a “Sincan” demek, Çin‟in işgalini kabullenmek 

anlamına geliyor. 1930‟larda patlak veren isyanlar 1933‟de Kaşgar‟da Birinci Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti‟nin (Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti) ilanıyla sonuçlandı. Tarihsel olarak 

Türklere ait bu topraklarda kurulmuş modern ilk Doğu Türkistan devleti 1937‟de ortadan 

kaldırıldı. Kısa süreli Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti'nin ardından Çinli bir savaş beyi 

Doğu Türkistan‟ın kontrolünü ele geçirdi. 1943 yılında merkezi Kaşgar olmak üzere bir İslam 

Cumhuriyeti kuruldu. Yeni devlet kendi durumunu düzenlemekle meşgulken, Rusya Doğu 

Türkistan'a (burada bulunan Çin valisi Şın-Şı-Say'a yardım maksadıyla) modern silahlarla 

donatılmış bir askeri birlik yolladı. İkinci Dünya Savaşı‟nda Rus kuvvetleri geri çekildi. 1943 

yılında onların yerini Milliyetçi Çin alınca Rusların planı bir kez daha değişti.  

 Çin ve Doğu Türkistan.. 

İkinci Dünya Savaşı döneminde, Rusya‟dan silah yardımı alan Uygur Türkleri, 1944-

1949 arasında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti‟ni kurdular. 

Sovyetler, 1949 öncesi Çin‟e karşı Doğu Türkistanlıları; bir tüfek ve 100 mermiye karşı 80 

koç alarak desteklediler. Mao‟nun güçleri karşısında yenilince Milliyetçi Çin komutanı ülkeyi 

Komünist Çinlilere teslim etmişti. Çin, Komünist olunca Rusların Çin politikası gene değişti. 

1949‟da Çin-Rus Anlaşması üzerine Doğu Türkistan Devlet Başkanı Kasım Böre 

başkanlığında 37 kişilik heyet görüşmeler yapmak üzere Moskova‟ya çağrıldı. Heyetin 

tamamında yer alan kişilerin boyun ve belleri kırılarak öldürüldükten sonra bindirildikleri 

uçak havada patlatılıp, uçak kazası süsü verildi. Aynı yıl, Doğu Türkistan‟ı işgal eden Çin, o 

zamandan beri 15 milyon bebek-çocuk ile 2.5 milyon yetişkin Türkü yok etti. 20 Eylül 1949 

tarihinde Doğu Türkistan, Komünist Çin zulmü altına girdi. Osman Batur, 1952 yılına kadar 

gerilla savaşı ile direnmeye devam etti. Sonunda Doğu Türkistan ordusundan kalanlar ülke 

dışına çıktı.  

1949‟dan beri bölgede birçok defa etnik çatışmalar meydana gelmiştir. 1 Ekim 1955'te 

Doğu Türkistan, eyalet statüsünden çıkarılarak Özerk Bölge olarak ilan edildi. Çin hükümeti 

ülkeyi etnik gruplara bölerek belli bölgelere ayrıcalık hakları tanıyan "Milli Bölge Özerkliği" 

siyasetini izledi. "Millet Tanımlama İşlemleri" çalışması ile Hanlar ve 55 azınlık grubuna 

resmî statü verildi. Hanlar dışındaki etnik gruplara ayrılan "Bölgesel Özerklik" alanında kendi 

dilini kullanma, belli bir miktarda mülkiyet, belli bir ölçüde emniyet ve milisi teşkil etme, 

bölgede geçerli olan kanunları çıkarma ve eğitimde kontenjan hakkı verildi. Aslında, Çin 

komünistleri, çok ince bir planla aşağıdan yukarıya doğru milli özerklikler kurdular. Mesela 

Doğu Türkistan sınırları içerisindeki bölgesel otonomileri önce Kazak, Kırgız, Döngen, 

Moğol, Tacik ve Şiveler arasında paylaştırdılar, sonra Uygurlara otonomi verdiler. Uygurlar, 

Doğu Türkistan genel nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturmalarına rağmen, yerel otonom 

sistemi içerisinde söz sahibi olamadılar. Çin, özerk bölgelerde yönetim tabakalarını 

genişleterek Han nüfusu yerleştirmek suretiyle otonomi hakkına sahip milletlerin gücünü 

dağıttılar, yetkilerini böldüler.   

1949 yılında Mao‟nun Çin‟de kontrolü ele geçirmesinden sonra en çok baskı gören ve 

kültürel devrimle en çok asimile edilmeye çalışılan yer Doğu Türkistan oldu. Çinliler, Doğu 

Türkistan‟ın; 

- Ordusunu yok ettiler, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uygurlar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_Do%C4%9Fu_T%C3%BCrkistan_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birinci_Do%C4%9Fu_T%C3%BCrkistan_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87inli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
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- Bürokrasini satın aldılar, 

- Asimilasyon baskısını hep artırdılar ve bunun için göç dâhil pek çok yöntem 

izlemeye devam ediyorlar. 

Resim 1: 2008 Urumçi Olaylarında Öldürülen Uygur Kardeşlerimiz 

 

  Doğu Türkistan‟da sıcak çatışmalar yaklaşık 10 senedir devam ediyor ve Kaşgar ve 

Hotam şehirlerini hedef alıyor. Şu an Çin‟de soykırım devam ediyor. Çin sahada insan 

kesiyor. Çin‟de ara ara çatışmalar var ama medya bunları vermiyor. Doğu Türkistan‟dan 

toplanan 4.5 milyon insan Çin‟in içindeki çeşitli vilayetlerde bulunan beş toplama kampına 

gönderildi.  Burada kültürel adaptasyon adı altında asimilasyona tabi tutuluyorlar. Bir kısmı 

Çin kültürü içinde eritilmek için eğitiliyor bir kısmı çalıştırılıyor ama hepsi zorla yaptırılıyor. 

Doğu Türkistan nasıl bir yer? 

1950‟lerden beri pek çok Uygur başka ülkelere göç etti. Doğu Türkistan‟da resmi 

rakamlara göre 17-18 milyon, gayri-resmi rakamlara göre ise 30 milyon Uygur yaşıyor. Buna 

20 milyonluk Uygur diasporası da eklenmelidir. Türkiye‟de 350 bini İstanbul‟da (daha çok 

Zeytinburnu‟nda) olmak üzere 500 bin Uygur yaşıyor. Ne Türk halkı ne de uluslararası 

kamuoyu burada devam eden çatışmalar ve yapılan vahim insan hakları ihlalleri hakkında en 

ufak bir haber alamıyor. Sadece Doğu Türkistan‟da değil, Türkiye‟de bile ay-yıldızlı Doğu 

Türkistan bayrağı kullanmak hala yasaktır.  

Çin‟de her Türkistanlı, adam başına bir raportör konacak şekilde sıkı kontrol 

edilmektedir. Çin'deki 56 milletten 14'ü Müslüman ve zannedildiği gibi Müslüman nüfusun 

çoğu Özbek, Uygur veya Kazak değil. Safkan Çinli olan Huy'lar ülkedeki Müslüman nüfusun 

yüzde 90'ını oluşturuyor. Çin, Doğu Türkistan‟ı kaybettiği takdirde hem Pekin‟in Türkistan ve 

Kafkasya‟dan enerji aktarma yönündeki stratejik planı boşa gidecek, hem de ülke güvenliği 

tehdit altına girecektir. Bu bağlamda, Doğu Türkistan Çin‟in ulusal güvenliği için 

vazgeçilmez bir konumdadır. Asya‟nın Avrupa‟ya yürüyüşü Doğu Türkistan‟dan başlar
4
.  
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Petrol, uranyum, altın, doğalgaz gibi stratejik kaynak zenginliğine sahip olan bu bölge, 

Çin‟deki yeraltı zenginliklerinin büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Tüm bu kaynaklara 

rağmen Doğu Türkistan‟daki Türkler yoksulluk içinde yaşamaktadır. Bunun başlıca sebebi ise 

% 85‟i Doğu Türkistan‟dan temin edilen hammaddelerin Çin‟e taşınması ve buradaki sanayi 

tesislerinden elde edilen gelirin Pekin‟e aktarılmasıdır. Kurulan sanayi işletmelerinde ise 

Çin‟den getirilen Çin vatandaşları çalıştırılmaktadır. Günümüzde Doğu Türkistan‟da 16 şehir 

ve 86 ilçe mevcut olup, Çinliler bu toprakları 1 merkezi şehir, 8 vilayet ve 5 özerk ilçeye 

bölerek idare etmektedir. Büyük Türkistan, Avrasya‟nın olduğu kadar dünyanın da odak 

noktası; Rus, Çin ve Hint toplumlarının düğüm bölgesidir
5
. Çin‟in en büyük korkusu Doğu 

Türkistan‟da yaşayan Uygur Türklerinin isyan başlatmasıdır. Bu bölgede Uygurlardan başka 

Kazaklar ve Kırgızlar gibi Türk toplulukları da yaşıyor
6
. 

Çin Halk Cumhuriyeti, işgali altındaki ülkelerde doğal kaynaklarını sömürürken, 

kontrolü daima elinde tutmak için Han Çinlileri buralarda yoğun olarak bulundurmuşlardır. 

İdare etme ve karar verme mevkileri hep Çinli yöneticilerin elinde olmuştur. Adı sözde halk 

cumhuriyeti olan ve Han Çinlilerinin egemenliğinde olan Çin, bir uluslar hapishanesidir. Çin, 

bu sözde özerk bölgelere Han Çinlisi göçmenler yerleştirerek, doğum kontrolü ile azınlık 

durumuna düşürmeye ve asimile etmeye çalışan, emperyalist bir devlettir. Çin‟de işgal 

altındaki bölgelerin halklarının hiçbir söz hakkı yoktur. Bu bölgelerdeki özerk 

cumhuriyetlerdeki yetki, Çinli yöneticilerin ellindedir ve yerli yöneticiler vitrinlik olarak 

kullanılan kuklalardır. Çin içinde 100 milyon kadar Müslüman olmakla birlikte, bunlardan bir 

ortak kimlik çıkması mümkün gözükmemektedir. 

Doğu Türkistan’da Çin mezalimi.. 

 Çin sömürgeciliği 1950‟den bugüne kadar dev gibi ülkeleri yuttu; Mançuların ülkesi 

Mançurya (1945), Moğolların yurdu İç Moğolistan (1947), Türklerin vatanı Doğu Türkistan 

(1949) ve Tibet (1950). Çin malı vatanseverlerimizin toprak bütünlüğünü savunduğu Çin, 

bugün dünyanın en büyük toplu sömürge imparatorluğudur. 1952 yılında Osman Batur‟u 

yakalayan Çin ordusu, onu parçalara ayırarak öldürdü. Çin, 1953‟de BM‟ye daimi üye 

olabilmek için, Batının baskısı üzerine Doğu Türkistan için otonom kavramını kabul etti. Çin, 

1964‟den itibaren sistematik bir şekilde Doğu Türkistan Ordusunu lağvedip, kültürel devrimle 

asimilasyon uyguladı. Hemen hemen yarısı Çin içine zorla göç ettirilen Uygurlar, Osman 

Batur gibi komutanlarla savaşa devam ettiler. Dünya Uygur Kurultayı‟nın merkezi 

Amerika‟dadır. Dünya Uygur Kurultayı çatısı altında, Çin‟in Doğu Türkistan‟daki 

katliamlarına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Günümüzde en popüler liderleri, Türkiye‟nin 

sığınmasına izin vermediği Rabia Kadir, Çin tarafından bir numaralı devlet düşmanı ilan 

edildi.  

Doğu Türkistan‟da 1990‟ların sonundan 2008 başına kadar olan dönemde durum 

göreceli olarak sakin olmuştur. 2008 yaz aylarında patlak veren Urumçi olayları bir dönüm 

noktası oldu ama tam olarak neler yaşandı bilemiyoruz. Bunun en büyük nedeni, Çin‟in 

bölgeden her tür iletişimi kapatması ve internete bile izin vermemesidir. Çinli yetkililer bu 

olaylarda 156 Uygur Türkünün öldüğünü kabul etse de, doğru rakam bunun muhtemelen 3-4 

katıdır. Türkiye‟de Uygur Türklerine ait dernekler yaptıkları açıklamalarda en az 500 kişinin 

öldüğünü söyledi. Binlerce yaralı ve bir o kadar da tutuklu bulunduğu Çiniler tarafından da 

kabul edildi. Türkiye‟deki çeşitli Uygur Türk derneklerinin açıklamalarına göre, Çin‟in 

güneyindeki bir sanayi şehri olan Guangdong‟da bir fabrikada Türklerin kaldığı yatakhane 

Çin polisi ve yerel halk tarafından basılmış, yüzlerce Uygur Türkü öldürülmüştür (Resim 1). 

                                                 
5
 Tanay, a.g.e., (8 Şubat 2017). 

6
 Ömür Çelikdönmez, Olası ABD Çin Savaşında Doğu Türkistan, maarip.org, (16 Aralık 2016).  



5 

 

Bu olayları Urumçi‟de protesto eden Türklerin üzerine ise otomatik silahlarla ateş açılmış, 

açık katliam ve peşi sıra etnik temizlik bugün de devam ediyor.   

11 Eylül 2001‟den sonra Çin yönetimi, Doğu Türkistanlı Müslümanları, “ayrılıkçı”, 

“terörist” veya “karşı-devrimci” olarak nitelendirmek için zemin buldu. Doğu Türkistan‟da 

145 hapishane ve 30‟dan fazla da toplama kampı açtı. Terörizmle mücadele bahanesi ile Doğu 

Türkistan‟da binlerce cami yıkıldı. Pekin tarafından gönderilen özel görevliler, köy 

buluşmaları organize ederek, şüphelendikleri ve şikâyet edilen evlere baskınlar yapıp, 

aramalar yapıyorlar. Dünya Uygur Kongresi‟ne göre, Çin, „hashar‟ adıyla geleneksel baskı ve 

zülüm metotlarını yeniden uygulamaya başladı. Her Uygur ailesinden en az bir genç, günde 

oniki saat ücretsiz çalıştırılıyor. Buna uymayanlara para cezası kesiliyor veya otuz gün hapse 

atılıyor. Zorla çalıştırılan gençler kamplarda kalıyor ve çalışma süresince Komünizm dersleri 

alıyorlar. Çin, özgür dünya ile iletişimi kesilmiş Doğu Türkistan‟da akrabalarımıza işkence ve 

baskıya devam ediyor. Doğu Türkistan‟a gönderdikleri özel görevliler ile camileri gözetliyor 

ve yasakları çiğneyenleri tespit ediyorlarmış
7
. Uygurlar, Sünni Maturidi‟dir. Doğu 

Türkistan‟da çocuklara dini eğitim vermek, onsekiz yaşın altındakilere Kuran-ı Kerim vermek 

yasaktır. 

 Büyük Avrasya Projesi’nde ne aşamadayız? 

 Ortadoğu‟da BOP gittikçe daha olgun bir safhaya doğru evrilirken, onu takip edecek 

Büyük Avrasya Projesi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. BAP‟ın üç büyük hedefi 

sırası ile İran, Rusya ve Çin‟dir. Batı istihbaratı kısa vade (2-5 yıl) için İran‟a, orta vade (5-15 

yıl) için Rusya‟ya, uzun vadede (15-25 yıl) ise Çin‟e hazırlanıyor. Halen devam eden BOP‟ta 

Suriye ve Irak ile ilgili hesaplar netleşti. İran ile ilgili düğmeye zaten 4-5 yıl önce basıldı. 

Güney Azerbaycan‟ın özgürleşmesinden sonra çatışmalar Kafkasya‟ya sıçrayacak ve yeni 

çatışma ekseni Rusya‟yı parçalamayı hedefliyor. Tıpkı Ortadoğu‟da Birinci Dünya Savaşı 

sonrası kurulan “istihbarat devletleri” gibi bölgede ki suni devlet yapıları ile yeni bir 

düzenlemeye gidilecek. Bu arada, Yeni İran‟ın kurulması sonrası Ortadoğu‟nun en çarpıcı 

yanı Suudi Arabistan‟ın parçalanacak olması. Şu an IŞİD diye bildiğimiz savaşçılar 

Avrasya‟ya taşınıyor. Yani “böcek yiyen böcek” stratejisi ile silahlı savaşçılara kâh “terör 

örgütü”, kâh “özgürlük savaşçısı” rolü verilerek yeni çatışmaların sahnesi hazırlanıyor. Çin ile 

ilgili senaryolara gelince, Batılı istihbarat servisleri bunların hazırlığı içinde.  Görev bölümü 

ise şu şekildedir; 

 - Hong Kong (İngiliz Mİ6), 

 - İç Moğolistan (Alman istihbaratı), 

 - Mançurya (Japonya), 

 - Tibet (ABD) ve  

- Doğu Türkistan (ABD). 

 Avrasya Projesi kapsamında ile ilgili son iki yılda bazı önemli aksamalar oldu; 

- Mançurya‟da Japonlar bir ayaklanma başlatacak kimlik yaratamadılar. Mançurya‟da 

kökleri kaybolduğu için, Japonlar hak iddia edemiyor ama bu bölgeyi iki saatte ele geçiririz 

diyorlar. 

- Aynı durum İç Moğolistan‟da da söz konusu çünkü Çin asimilasyonu burada da 

başarılı olmuş. Ancak, Mançurya ve İç Moğolistan için doğrudan yöntemler kullanılacak.  

                                                 
7
 Veyis Güngör, Doğu Türkistan’da İnsanlık Dışı Zulüm Devam Ediyor, maarip.org, (14 Ocak 2017). 
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- Tibet‟te, 1959‟deki ayaklanma başarısız olunca Dalay Lama ülke dışına kaçmış ve 

bağımsızlığın sürgündeki savunucusu olmuştu. Yoğun Çin baskısı altındaki Tibet‟in Budist 

kültürü de işleri zorlaştırıyor. 

- Doğu Türkistan ise Mao‟dan beri uygulanan yoğun kültür baskısına rağmen 

kimliğini korudu ve önemli bir iç savaş potansiyeline sahip. Uygur kardeşlerimiz binlerce 

yıldır olduğu gibi ölümü asimilasyona tercih ediyorlar.  

- Hong-Kong ise İngilizlerin 1999‟da çıkarken bıraktıkları direniş çekirdekleri 

üzerinden ortam hazırlanıyor.  

Harita 1: Çin’in 1945 Sonrası İşgal Ettiği Topraklar 

 

 Doğu Türkistan hareketinin asıl ve açık destekçileri ABD, İngiltere ve Almanya. 

Amaç, büyük savaş öncesi Çin‟in kıtadaki nüfuzunu kırmak. ABD geceleri Suriye ve Irak‟tan 

helikopterle topladığı IŞİD savaşçılarını Avrasya‟ya nakletti. Hindistan-Çin sınırından 

kuzeyde Kazakistan‟a kadar olan geniş bir çemberin kenarlarında kamplar kuruluyor. Ana 

üsleri; Afganistan, Kazakistan ve Hindistan içlerindedir. CIA, Suriye‟den giden Doğu 

Türkistanlı savaşçıları Afganistan‟a götürüyor ve buradaki kamplarda altı bin kişi eğitilmiş 

durumda. BM tarafından uluslararası hukuk desteği veriliyor. Vatikan ise lojistik ve para 

desteği sağlıyor. Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilerini bozmamak için uzak duruyor.  

 Doğu Türkistan senaryosu bazı Avrasya ülkelerinden de destek aldı. Kazakistan, 

Kırgızistan ve Türkmenistan, “Doğu Türkistan” isminden rahatsız idi. Kazakistan‟ın itirazı 

üzerine devletin adı “Doğu Türkistan” yerine “Demokratik Uygur Cumhuriyeti” olarak 

değiştirildi. Yani Batılılar da bu adı kabul etti.  

 Büyük Avrasya Projesi‟nin kalbinde Türk Dünyası var. İran‟ın %50‟si Türk ve 

Türkiye ile Türkistan arasında tıkaç durumda. Bunun farkında olan İran Afganistan üzerinde 

etki kurmuş durumda ve Türk eksenini yok etmek için bu ülkedeki Hazara Türklerini 

Anadolu‟ya göndermekle tehdit ediyor yani „ya Şii olun ya da gidin‟ diyor. Hindistan‟da 

Babür İmparatorluğu döneminden kalan önemli bir Türk nüfus var ama dillerini unutmuş bu 

büyük topluluğun canlandırılması gerekiyor. 

Doğu 
Türkistan 

İç Moğolistan 

Moğoli
stan 

Tibet 

Mançurya 
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 Doğu Türkistan ile ilgili takvim.. 

 Doğu Türkistan davasının şu an en önemli isimleri ABD‟de yaşayan Rabia Kadir ile 

Almanya‟da yaşayan Dolkun İsa. Rabia Kadir Dünya Uygur Kurultayı‟nın eski başkanı, 

Dolkun İsa ise yeni başkanı. Bu iki ismin Türkiye‟ye girmesi yasaklanmış durumdadır. FETÖ, 

sanıldığının aksine Doğu Türkistan meselesinden hep uzak durdu ve kaynak ayırmadı. 

 1976‟da Çin, BM‟de devlet olarak tanındığında kendisine bir anlaşma imzalatılmıştı; 

1915‟den itibaren yaptığı bütün anlaşmaları kabul etmek. İşte bu madde gereği, Doğu 

Türkistan‟a 2026 yılında yani 50 yıl sonra Çin işgalinden resmen kurtulma hakkı doğuyor. 

Doğu Türkistan yöneticileri Filistin‟in yolunu izleyerek BM‟den berat almaya, bağımsızlığı 

talep etmeye hazırlanıyor. Çin, tek çocuk uygulaması, göç ve Şiileştirme ile Türklüğü silmeye 

çalışıyor. İşte bu süre yaklaşırken taraflar hazırlıklarını artırıyorlar. 

Çin içine aktarılan savaşçılar iki ayrı yapıda savaşıyorlar. Bu savaşçıların miktarı şu an 

30-40 bin civarında ama gerçek iç savaş başladığında sayının 2 milyona varması bekleniyor. 

Bu dönemde en çok insan hakları aktivistlerine önem veriliyor. ABD, İngiltere ve 

Almanya istihbaratı aktivistleri harekete geçirme çalışmaları yapıyor, provokasyonlar 

yapılıyor. 

Zonguldaklı olmasına rağmen Arsenal futbolcusu Mesut Özil‟in seçilmesi nedeni 

Türk, Sünni Müslüman, Alman vatandaşı, İngiltere‟de yaşıyor ve çok tanınan biri olması. 

 2019 yılında Dünya Uygur Kurultayı Londra‟da merkezini açtı. 

Şu anda Doğu Türkistan direnişin gündeminde Uluslararası Tanınma var. Bunun için 

sırası ile şunlar yapılacak; 

 - „Demokratik Uygur Cumhuriyeti‟ kurulacak. 

- Uygur Parlamento‟sunun kurulması; 300 kişilik Uygur Parlamentosu‟nun isimleri 

belli oldu yakında kurulacak. 

- Meclis Başkanı seçilmesi. 

- İcra Hükümeti kurulması. 

- Cumhurbaşkanı seçilmesi. 

- Milli Komite oluşturulması; bu komite içindeki askeri stratejistlerle birlikte Çin‟e 

karşı savaşı yönetecek. 

 Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento‟nun oluşumundan sonra uluslararası hukuk 

bakımından meşruiyet süreci tamamlanacak. Meclis oluşturulduktan sonra Mayıs 2020‟de 

BM gündemine getirilecek. Yen devletin hükümetinin bir Avrupa Birliği ülkesinde olması 

kararlaştırıldı; muhtemelen Avusturya-Viyana‟da olacak. 

 Asıl çatışma dönemi Şubat 2020‟de başlayacak, şu an yapılmakta olanlar Doğu 

Türkistan davasına uluslararası kamuoyu dikkatinin çekilmesine yönelik.  

 Çatışma dönemi ile birlikte dünya genelinde Çinli diplomat, şirket ve iş adamlarına 

yönelik saldırılar bekleniyor. Örneğin sadece Budapeşte‟de 60 bin Çinli şirket mensubu 

yaşıyor. 

 Hedef 2032‟ye kadar bağımsız bir devlet olmak. 

Özetle şu an hukuki alt yapının hazırlanması, kamuoyu oluşturma safhasındayız. 

Demokratik Uygur Cumhuriyeti Meclisi kurulduğunda gizli anlaşma Çin‟in önüne konacak.  

 

KAŞGARLI
Vurgu

KAŞGARLI
Vurgu

KAŞGARLI
Vurgu

KAŞGARLI
Vurgu
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 Sonuç.. 

ABD ile küresel rekabetin Orta Asya‟da savaşa dönüşme potansiyeli, Doğu Türkistan 

meselesine çok ciddi kilit bir boyut kazandırdı. Bu nedenle, Doğu Türkistan, Çin‟in otoriter 

rejiminin en fazla hissedildiği ve buna karşı da en ciddi direnişin yaşandığı bir bölgeye 

dönüşerek iç tehdit algılamasının merkezine yerleşti. Olası bir ABD-Çin savaşında, Doğu 

Türkistanlı kardeşlerimizin bağımsızlık yolunda Uygur bölgesini istikrarsızlaştırmak için 

kullanılacağı düşünülse de, bugünün Doğu Türkistan bağımsızlık ayaklanması asıl itibarı ile 

işgal altındaki bir halkın özgürlük mücadelesidir. Çin sömürgeciliğine bir başkaldırıdır. Bu 

olaya ideolojik bir gözle bakamayız. Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan sorunu aynı 

zamanda bir insanlık sorunudur. Yok edilmeye çalışılan kültürlerin var olma mücadelesidir. 

 Gelecekteki 25 yılın büyük oyununun odağında, Avrasya ve Türk Dünyası bulunuyor. 

ABD dâhil tüm büyük güçlerin gelecekteki rekabet sahası olan Avrasya‟daki ortak hedefleri 

bu coğrafyadaki stratejik yer altı ve yerüstü zenginliklerinin üzerine yayılmış Türklerdir. 

Doğu Türkistan‟daki olayların ardında sadece ABD‟nin çıkarları olduğunu düşünenler, 

buradaki Çin işgalini ve o işgale karşı 250 yıldır direnen Uygur Türkünü anlamamış demektir. 

Türk dünyasının birliği ve özgürlüğünü düşünen herkes, elini taşın altına sokmalı ve büyük 

oyunun kuklası değil, aktörü olmak için proje üretmelidir. Çünkü yukarıdaki senaryo bize 

rağmen hayata geçiyor. Doğu Türkistanlı liderler Türkiye‟ye sokulmuyor, bu davaya resmi 

destek verilmiyor. Kısa dönemli ticari hesaplar için Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ve Türk 

Dünyasına sırtımızı dönme hakkımız yok. Binlerce yıl önce ayrıldığımız ve hala kimliklerini 

koruyan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuz var. 

 


