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DOSYA NO : 89 

Enes Berat GÜRLER1 | UGSAM Araştırmacısı | EYLÜL 2020 

 

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ ve ÇİN’İN “SİNCAN” RÜYASI 

Çin’in Batı sınırında özellikle gaz yatakları ve kömür/altın madenleri ile meşhur bir bölge: Doğu Türkistan. 
Çin’in Sincan Eyaleti olarak da anılıyor. (Sincar-Uygur Özerk Bölgesi) 

Uzun yıllardır Çin Halk Cumhuriyeti’nin ayrımcılık politikalarına maruz kalan Doğu Türkistan’daki Uygurlar ve 
Kırgızlar, son 3 yıldır gerek sosyal hayatın içerisinde gerekse adına sözde “mesleki eğitim kampları” denilen 
toplama kamplarında etno-kültürel bir kıyıma maruz bırakılıyorlar.  

Onuncu yüzyılda İslam ile tanışan ve 17. Yüzyılda Çing Hanedanlığı’nın tahakkümüne giren Doğu Türkistan, 
Çing Hanedanlığı’nın 1911 yılında dağılmasından sonra Çin Cumhuriyeti’nin sınırlarına dahil olsa da kılıcı ve 
nişangahı keskin olan savaş ağalarının hüküm sürdüğü bir coğrafya oldu. 1933 yılında Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir İslam devleti kurulsa da bu hükümranlık 1 yıl sürdü.  

 

1  Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Bölümü. 
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1944’e gelindiğinde sosyalist gruplar Rusya’nın da desteğini alarak Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni kurdular. 
Fakat 1949’da Çin’deki iç savaşın komünistlerin lehine sonuçlanmasıyla birlikte Stalin, Çin ile anlaşıp 
Uygurlara olan desteğini çekti ve Uygurları Çin ile anlaşmaya zorladı. Böylece Uygurlar, 1949 yılında kurulan 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir parçası oldular. Bu süreçte Çin yönetimi ile anlaşmak üzere Pekin’e uçan Uygur 
heyetini taşıyan uçağın şüpheli bir şekilde düşmüş olması da tarihe not edilmesi gereken olaylardan biridir.  

O dönemde Çin’deki Komünist Parti, merkezi yönetimi güçlendirmek için ciddi oranda propaganda ve güç 
kullanımına derhal başladı ve bu durumdan en uç bölgedeki Doğu Türkistan halkı da payına düşeni aldı.  

İlk dönemlerde Sincan eyalet nüfusunun yüzde ellisinden fazlasını oluşturan Uygurlar, 1954 yılına 
gelindiğinde resmi azınlık statüsü kazandılar ve “etnik eşitlik temeline dayalı büyük Çin ailesi” rüyasının 
resmi bir parçası oldular.  Tabi bu süreçte Çin yönetiminin uyguladığı iskân politikası neticesinde Uygurların 
eyalet nüfusundaki oransal üstünlükleri de yüzde ellinin altına düştü. Çin yönetimi, iş garantisi ve konforlu 
yaşam vaadiyle Han ırkına mensup aileleri Sincan’a yerleştirmiş ve bu bölgedeki gerek madeni gerek ticari 
faaliyetlerin sorumluluğunu Çin’in “gerçek evlatları” olduğunu anladığımız Han ırkı mensuplarına vermişti. 

Bu düzenlemelerden sonra 1955 yılında bölgesel yönetimlere geçiş ile birlikte bu bölgeye özerklik verildi ve 
bundan böyle burası Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak anılmaya başlandı. 

1966 yılında Mao, komünizmi tahkim etmek üzere kültür devrimi adı altında her türlü karşıt fikir ve 
faaliyetleri yok etme hamlesi başlattığında Kızıl Ordu’ya “eski” olan ne varsa ortadan kaldırma emri verdi. 
Eski fikirleri, eski kültürleri, eski alışkanlıkları ve eski adetleri… 

Doğu Türkistan’daki camilerin harap edildiği, Uygurca yazılmış olan neredeyse tüm kitapların ve Arapça 
eserlerin devrim karşıtı yaftasıyla toplatılıp yakıldığı bu dönem, Uygurların hafızasında derin bir yara 
açmıştı. İşte bu dönemde Mao, Çin’in “eğitimli” gençlerinden oluşan bir ordu kurup başta Sincan olmak üzere 
Çin’in dört bir yanına gönderilmesi emri verdi. Bu gençler, ülkenin en ücra noktalarındaki insanlara “yeniden 
eğitim” vererek onları bilinçlendirip komünizmin “güzelliklerini” anlatmakla mükelleftiler.  

Mao’nun ölümünden sonra 1980’li yıllarda nispeten daha rahat bir dönem yaşandı ve Uygurlara kendi 
kültürlerini ve dinlerini yaşamaları için belli bir alan açıldı. Dini eğitim için Pakistan’a giden öğrenciler oldu. 
1990’lı yıllara gelindiğinde Doğu Türkistan’daki cami sayılarında kayda değer bir artış gözlemlenmiş ve Çin 
yönetiminin haksız uygulamalarına karşı sokaklarda protestolar baş göstermeye başlamıştı. Özellikle de 
demografik olarak bölgeye kasten yerleştirilmiş olan Han ırkı mensuplarının daha az çalışıp daha çok 
kazanıyor olmaları tepkilerin odağında yer alıyordu.  

Çeşitli şiddet eylemlerinin de baş gösterdiği 1990’lı yıllarında ardından özellikle 11 Eylül 2001 tarihi, Çin 
yönetimi açısından Uygurlara yönelik baskı politikalarında bir milat oldu. Amerika’daki “ikiz kule” olayının 
ardından dünya genelinde oluşturulan sözde “terörle mücadele” dalgasına Çin de katıldı. Uygurların 
haksızlıklara karşı geliştirdikleri şiddet dışı tavırları dahi terörle bağdaştırarak insanlık dışı baskıyı aşama-
aşama arttırdılar.  
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Temmuz 2009’da Sincan eyaletinin başkenti Urumçi’de yaşanan olaylar ise zihinlerdeki tazeliğini halen 
koruyor. Bir oyuncak fabrikasında yaşanan kavgada iki Uygur’un Hanlılar tarafından öldürülmesi, geniş çaplı 
protestoları beraberinde getirmişti. Hanlılar ile Uygurlar arasında çıkan çatışmaların neticesinde Çin 
polisinin de müdahalesiyle 194 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise Han ırkına mensup kişilerin 
sokaklara inmesi üzerine Çin yönetimi gazetecilerin bölgeden ayrılmasını salık vermiş ve bölgede internet 
erişimini kısıtlamıştı. O günlerde Uygurların tam olarak nasıl bir zulme maruz bırakıldıkları halen soru işareti. 

O günden sonra radikal değişimlerle ciddi bir sertlik göstermeye başlayan Çin yönetiminin Doğu Türkistan 
politikası, bir takım şiddet eylemlerini doğurdu fakat bu girişimler bireysel boyutta kaldı. 2015 yılına 
gelindiğinde bu şiddet eylemleri bahane gösterilerek bölgede geniş kısıtlamalara gidildi. Köşe başlarına 
kurulan kontrol noktalarında her bir kişi için ayrı ayrı yapılan iris ve yüz taramalarından, ses tanımlaması ve 
DNA örneği alınmasına kadar detaylı fişlemenin ardından yapay zekânın kullanımıyla adım başı kurulan 
kamera sistemlerinde herkesin anlık takibi sağlandı. Doğu Türkistan, bugün Koronavirüs salgını ile 
gündemimize giren yapay zeka / dijitalleşme çalışmalarının ve Çin’de uygulanan sosyal kredi sisteminin ilk 
uygulandığı ve test edildiği yer olarak biliniyor.  

2016 yılında Çin Komünist Partisi’nin Sincan eyalet sorumlusu olarak atadığı Çen Kuanguo, sertlik politikasını 
bir adım daha öteye taşıdı ve 2017 yılında “şüpheli davranışlar” sergilediği iddia edilen Doğu Türkistanlıları, 
“mesleki eğitim kampı” adı altında oluşturulan toplama kamplarına toplamaya başladı. Siyasi olarak 
muhalefet eden herkesi “terörist” yaftasıyla kontrol altına alan ve hapishane mahiyeti taşıyan toplama 
kamplarına atan bu yönetim anlayışı, sakalı uzun diye Müslüman erkekleri, başörtüsü takıyor diye 
Müslüman kadınları “terörist” olarak görüyor. 
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Yakın akrabalarından biri yurt dışına çıkış yapıp dönmemiş olanlar potansiyel “terörist” damgası yiyerek 
zorla bu kamplara götürülüyorlar. Bazen pasaport başvurusu yapmış olmanın bile “terörist” damgası yemek 
için yettiği, resmi belgelere dayalı bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Toplama kamplarına alınmış olan 
her bir Doğu Türkistanlı’nın birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece akrabalarına ilişkin fişleme 
raporları dosyalanıyor ve kişinin “gelişimi” ve “başarı kriteri” bunlar üzerine etki edecek şekilde işleniyor. 
İşkence ve ölümlerin yaşandığı bu “mesleki eğitim kampları”, 1966 yılında Mao’nun başlattığı “yeniden 
eğitim” modelinin bir yansıması olarak 50 yıl sonra Doğu Türkistanlıların kâbusu olmaya devam ediyor.  

Kültürel baskı ve asimilasyon süreçleri bugün de yaşanıyor. Ramazan aylarında kamu çalışanlarına yönelik 
oruç yasağı, katılımı zorunlu olan domuz eti ziyafetleri gibi İslami değerlere aykırı olan davranışların zorla 
yaptırılması ve anadilde eğitim hakkının ve Arapça Kuran eğitiminin yasaklanması gibi dayatmalar gün 
geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Küçük yaştaki çocuklar, türlü sebeplerle ailelerinden koparılarak 
ideolojik eğitim kamplarına götürülüyorlar.  

Bütün bu yaşananlara bakıldığında ve yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlıların değerlendirmeleri 
alındığında sözde terörle mücadele amacı güden her türlü baskı politikası ve toplama kampları aslında 
Çin’in kendi teröristlerini ürettiği birer merkez haline gelmiş durumda. Çünkü bu kamplara katılan kişiler ve 
aileleri aslında büyük bir öfke ile doluyorlar ve fırsat buldukları anda öfkelerini boşaltacak bir mecra arayışı 
içine giriyorlar.  

Batı basınında yer alan haberlere göre bu kamplarda hali hazırda 1 milyon kişinin tutulduğu iddiası yer 
alıyor. Batı’nın insanilik namına İslami değerleri ya da Müslümanları savunuyormuş gibi göründüğü ender 
sahalardan birinin Doğu Türkistan olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Son yaşanan uluslararası gelişmelere 
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bakıldığında Amerika başta olmak üzere diğer Batılı devletlerin Doğu Türkistan meselesini Çin’e karşı değerli 
bir koz olarak kullandıkları görülüyor. Oysa Çin yönetimi, tam da Amerika’nın ve NATO’nun 11 Eylül sonrasında 
büründüğü rolü oynuyor. Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda çeşitli bahanelerle ölüm, kan ve gözyaşı 
üretme politikası… 

Bu tür baskı ve zulüm politikalarının başarısız olduğunu biz İslam coğrafyalarının tamamında gördük. 
Modern dünya, Filistin’den Keşmir’e, Çeçenya’dan Arakan’a kadar otorite ve güç sahiplerinin sergilediği 
baskıcı anlayışın azınlıkların iradesini kırmayı başaramadığına defalarca şahit oldu.   

Yapılması gereken Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi Batı’nın vicdanına terk etmeden ve bu meseleyi Batı’nın 
politik bir araç haline getirmesine de müsaade etmeden bir an önce gündemimize almak ve onları yalnız 
bırakmamaktır.  

 


