


Uygur meselesine olan ilgi, bölgede gerçekleştirilen insan hakkı ihlalle-
rinin giderek yoğunlaşması ve kamuoyuna daha fazla yansıması sonucu 
2000’li yıllardan itibaren oldukça artmıştır. Özellikle son yıllarda konu 
ulusal ve uluslararası gündemin önemli bir parçası haline gelmiştir. Buna 
karşın meselenin tarihsel ve mevcut dinamikleri şimdiye dek özenle ele 
alınmamış, kendisine ancak siyasi söylemlerin içerisinde yer bulabilmiştir. 

Söz konusu mesele son dönemde ABD ve Çin rekabetinin çatışma nok-
talarından biri haline gelmiştir. Batılı devletler bölgede gerçekleştirilen 
insan hakkı ihlallerine ilişkin Çin’e sert eleştirilerde bulunmuş ve bu tavır 
resmi yaptırımlar uygulamaya kadar götürülmüştür. Uygur meselesi, Tür-
kiye ile Çin arasındaki ilişkilerde de önemli bir parametre olarak kendisini 
göstermekte, fakat Türkiye’nin zaman zaman kullandığı sert söylemlere 
rağmen iki ülke arasında daha çok Çin lehine artan karşılıklı bağımlılık 
ilişkisi nedeniyle Ankara “temkinli” denilebilecek bir politika izlemektedir.

Çin tarafı ise konuyu her seferinde kendi iç meselesi olarak nitelendir-
miş, bu konudaki siyasal söylemini Batı’nın Çin’i karıştırma politikası ve 
“ayrılıkçı/radikal Uygurlu teröristlerle mücadele” temeline oturtmuştur. 
Bununla birlikte, kültürel anlamda Pekin yönetimi resmi belgelerinde 
Uygurların aslen Türk olmadığı ve zorla Müslüman yapıldığı tezini ileri 
sürerken, ekonomik göstergelere bakıldığında Doğu Türkistan’ın büyü-
mekte olan Çin ekonomisinin kaynak sağladığı önemli bir alan olduğu 
anlaşılmaktadır.
        Uygur meselesinin tüm yönleriyle ve gerçekçi bir bakış açısıyla değer-
lendirilerek bölgeye yönelik politikalarda Uygurları rahatlatacak adımlar 
atılması ve bu yapılırken de büyük güçlerin Uygurları kendi amaçlarına 
yönelik kullanışlı bir araca dönüştürmesinin ve bölgeyi kendi çıkarları için 
çatışma alanı haline getirmesinin engellenmesinin öncelikli politika hedefi 
olabileceği değerlendirilmektedir.
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Uygurların tarihi 6. yüzyıla kadar geri götü-
rülebilmektedir.1 Daha öncesinde Budizm ve 
Manihaizm gibi inançları benimseyen 
Uygurlar, ilk yerleşik düzene geçen Türk dev-
leti olarak bilinmelerinin yanı sıra 14. yüzyıla 
gelindiğinde İslam’ı kabul ederek Müslüman
olmuşlardır.2 Söz konusu tarihsel süreçte 
içerisinde bulundukları coğrafyaya bakıldı-
ğında Türkistan bölgesinin Doğu yakasında 
yaşadıkları bilinmektedir. Mevcut siyasi 
coğrafya üzerinden ele alınacak olursa 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbe-
kistan ve Türkmenistan’ın dâhil olduğu 
bölge Batı Türkistan, Uygurların bulunduğu 
ve Çin yönetimi altında kalan bölge ise 
Doğu Türkistan olarak adlandırılmaktadır.3

Çin ise bölgeyi “Sincan Uygur Özerk Bölge-
si” olarak nitelendirmektedir.4 Uygurlar kimi 
zaman müstakil yönetimler kurmuş kimi 
zaman da işgali altında bulundukları Çin 

yönetimlerine karşı isyan etmiştir. Tarihle-
rindeki son büyük kırılma ise 1949’da Çin’de 
kurulan komünist yönetimin Doğu Türkis-
tan’ı kontrolü altına almasıdır. Bu gelişme 
sonucu Doğu Türkistan, 1.6 milyon km2’lik 
yüzölçümüyle Çin’in altıda birini kaplayan 
en büyük özerk bölgesi haline gelmiştir. Bu 
bölge, topraklarının yaklaşık üçte biri çöl 
olmakla birlikte zengin doğal kaynakları ve 
elverişli tarım alanlarına sahiptir.5 Net bir 
veri alınamamakla birlikte bölgede muhalif 
diaspora tarafından yaklaşık 12 milyon 
Uygur’un yaşadığı ifade edilmektedir.6

2. Uygurlara Yönelik 
İnsan Hakkı İhlalleri
Çinli lider Mao ve Çin Komünist Partisi’nin özel-
likle 1960’lı yıllarda uyguladığı “kültürel devrim” 
politikası sonucunda ülkedeki farklı etnik ve dini 
gruplar tek tipleştirilmeye çalışılmıştır.7    

1. Doğu Türkistan ve 
Uygur Türkleri
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Geleneksel yapı ve değerleri ortadan kaldır-
mayı amaçlayan bu ve benzer politikalar 
sonucunda azınlık olarak nitelenen Uygurlara 
yönelik 20. yüzyılın ikinci yarısından günümü-
ze birçok insan hakkı ihlali ve asimilasyon 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanda 
ilk olarak Doğu Türkistan’da yaşayan nüfus-
taki Uygur yoğunluğunu ortadan kaldırmaya 
yönelik adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda 
bölgeye yıllar içerisinde artan bir şekilde Çinli 
nüfus yerleştirilmiş ve Uygurlara yönelik 
doğum sınırlamaları gibi nüfus artışını önle-
meye yönelik uygulamalara gidilmiştir.8

Özellikle, 1979-2016 yılları arasında ülkede 
uygulanan tek çocuk politikasının ardından 
geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde Uygurlara 
yönelik yoğun bir nüfus kontrolü çabasına 
girişildiği son dönemde yayınlanan raporlara 
yansımıştır. Doğu Türkistan bölgesinin iki 
şehrine (Hotan ve Kaşgar) ilişkin elde edilen 
verilerden hareketle bu şehirlerde 2015-2018 
yılları arasında nüfus artış hızının %84 
oranında azaldığı kaydedilmiştir. Bununla 
birlikte, bazı Uygur şehirlerinde 2018 yılında 
doğumdan fazla ölümün gerçekleştiğinin altı 
çizilmiş, 2019 yılında ülke genelinde doğum 
oranı %4,2 azalırken, birçok diğer azınlık 
bölgesine benzer şekilde Doğu Türkistan’da 
doğum oranının %24 azaldığı vurgulanmıştır. 
Ayrıca son yıllarda Doğu Türkistan şehirleri-
nin doğum ve ölüm oranlarına ilişkin bazı 
resmi raporların yayınlanmadığı, yayınlansa 
da bu bilgilerin yer almayabildiği dile getiril-
miştir.

Nüfus kontrolü amacıyla Uygurların kamp-
lara gönderilebildiği, gebeliği önleyici apa-

ratların kullanıldığı ya da kısırlaştırma gibi 
yöntemlere başvurulduğu ifade edilmekte-
dir. Örneğin Şubat ayında ortaya çıkan 
resmi bir belgeye göre Karakaş şehrinden 
kamplara alınanların bir kısmının alınma 
nedeninin “fazla çocuk sahibi olmak” şeklin-
de belirtildiğine dikkat çekilmekte, Çin’de 
2018 yılında kullanılan gebeliği önleyici apa-
ratların %80’inin Doğu Türkistan’da uygu-
landığının ve aynı bölgedeki kısırlaştırma 
faaliyetlerinin diğer bölgelere göre yedi kat 
fazla olduğunun altı çizilmektedir.9

Pekin yönetiminin Uygurları zorunlu işçi 
olarak kitleler halinde ülkenin farklı noktala-
rındaki fabrikalarda çalıştırmak üzere Doğu 
Türkistan’dan çıkardığı bir başka dikkat 
çekilen noktadır. Bu kapsamda yalnızca 
2017-2019 yılları arasında birçoğu zorla 
tutuldukları kamplardan olmak üzere yakla-
şık 80 bin Uygur’un tehdit ve baskılarla 
zorunlu işçi olarak fabrikalarda çalıştırıldık-
ları ve buralarda da denetim altında tutul-
dukları vurgulanmaktadır.10 Ayrıca “kentsel 
dönüşüm” adı altında Doğu Türkistan’daki 
Türk-İslam mimarisinin silinmeye çalışılma-
sı11 ve Uygurların dini yaşantılarını kısıtla-
mak adına gençlerin uzun sakal bırakması-
nın yasaklanması gibi uygulamalara rast-
lanmaktadır.12

Son dönemde ön plana çıkan en önemli insan 
hakkı ihlali örneği Çin’in Doğu Türkistan’da 
kurduğu ve kendisinin “yeniden eğitim okulu / 
mesleki eğitim okulu” olarak isimlendirdiği 
kamplardır. Herhangi bir suç işlememelerine 
ya da haklarında bir hapis cezası bulunmama-
sına karşın kamplara yerleştirilen yaklaşık bir 
milyon Uygur’un bulunduğu tahmin edilmek-
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tedir. Çinli yetkililerin nadiren verdiği izinler 
ölçüsünde uluslararası basın kuruluşlarının bu 
kamplara yaptığı ziyaretlerde “okul yetkilileri” 
buradaki “eğitim programının zorunlu olmadı-
ğını” ve bu kişileri “zararlı düşüncelerden 
kurtardıklarını” iddia etmektedir.13

3. Uygur Meselesinin 
Uluslararası Boyutu
Uygur meselesi 5 Temmuz 2009 tarihinde 
Urumçi kentinde meydana gelen, 140’tan 
fazla insanın hayatını kaybettiği ve 800 
kişinin de yaralandığı olaylarının ardından 
ilk kez dünyada bu denli gündeme gelmiştir. 
Konuya olan ilgi daha sonra uluslararası 
örgütler, ülkeler ve STK’lar nezdinde giderek 
artmıştır.

Meselenin en fazla gündeme geldiği nokta-
lardan biri Birleşmiş Milletler ve özellikle bu 
yapı altında faaliyet gösteren İnsan Hakları 
Konseyi’dir. Çin’e karşı gösterilen tepki ya da 
verilen destek öncelikle bu mecra üzerinden 
yapılan açıklama ya da mektuplarla göste-
rilmektedir. 2020 Temmuz ayı başında 41. 
İnsan Hakları Konseyi oturumuna sunulan 
ve 22 ülkenin imzaladığı bir mektupla Çin’in 
Uygurlara yönelik kitlesel göz altılara son 
vermesi ve bölgeye gidecek insan hakları 
uzmanlarına izin verilmesi çağrısı yapılmış-
tır.14 Bunun akabinde aynı Konseyin 44. otu-
rumunda ise 46 ülke, Çin’in, Sincan bölge-
sinde “teröre ve bölücü gruplara” karşı 
verdiği mücadeleyi destekleyen bir mektup 
sunmuştur.15 Çin’e destek verilen mektubun 
Filistin, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birle-
şik Arap Emirlikleri gibi Müslüman ülkelerce 
de imzalanması dikkat çekmiştir. 

Bu minvalde Uygur meselesinin BM çatısı 
altında şu an için sonuç almaktan uzak ve 
yapılan çağrılar/mektuplar üzerinden 
devam ettiği görülürken, yine geçtiğimiz 
Temmuz ayında Uygur diasporasından bir 
grubun Uluslararası Ceza Divanı’na Doğu 
Türkistan’da soykırım yapıldığı ve insanlığa 
karşı suç işlendiği iddiasıyla başvuruda 
bulunduğu belirtilmektedir.16

Diğer taraftan, uluslararası kamuoyunu 
etkileme gücü olan Batılı ve önde gelen 
insan hakları ya da düşünce kuruluşlarının 
2020 yılında en önemli gündem maddele-
rinden biri Uygur meselesidir. Bu çerçevede, 
bölge ve meseleye yönelik araştırma ve 
rapor sayıları artarken, bu yayınlarda Çin 
yönetimine geçmişte olmadığı kadar sert 
eleştiriler yapılmaktadır. Örneğin uluslara-
rası siyaset alanında ön plana çıkan bir der-
gide “Dünyanım En Teknolojik ve En Kompli-
ke Soykırımı Sincan’da Gerçekleşiyor”17 baş-
lığı kullanılırken, önemli bir düşünce kurulu-
şunda ise “Sincan’ı İncelemek; Geçmiş, 
Günümüz ve Gelecek”18 isimli konferanslar 
düzenlenmektedir. Öte yandan, İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü gibi STK’lar da Batılı dev-
letlere ve Avrupa Birliği’ne Çin’deki insan 
hakları ihlalleri nedeniyle Pekin yönetimine 
baskı yapmaları yönünde çağrılarda bulun-
maktadır.19

ABD ve Çin arasındaki rekabet Uygur mese-
lesi üzerinden birbirlerine yönelik yaptırım 
kararları alınması şeklinde devam etmekte-
dir. Son olarak ABD, bölgedeki insan hakları 
ihlallerinde dâhil olduğunu belirttiği üç Çinli 
yöneticiye ABD’ye giriş yasağı getirmiş20 ve 
ABD gümrük makamları da Çinli bir şirketin, 
“eğitim merkezlerinde” tutulan Uygurların 
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saçlarından üretilen süs eşyası vb. ürünleri 
ABD'ye ihraç ettiği şüphesiyle 13 tonluk bir 
sevkiyata el koymuştur.21 Bu adımlara karşı-
lık Çin de dört ABD’li yetkiliye yaptırım 
kararı aldığını açıklamıştır.22

Türkiye’nin Uygur meselesi ile olan ilişkisi 
Osmanlı Devleti’nin 1864-1876 yılları arasın-
da Çin’e karşı isyan eden Uygurlu Yakup 
Bey’e sağladığı silah ve askeri danışman 
desteğine kadar geri götürülebilmektedir. 
Bu ilişkinin Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
ve özellikle 1949 yılında Çin’in bölgeyi tekrar 
işgali sonrasında Uygur diasporasına ev 
sahipliği yapmak üzerinden şekillendiği 
anlaşılmaktadır. Soğuk Savaş sonrası Türki-
ye’de zaman zaman dile getirilen Türkçü 
söylemler ve Uygurlara açıktan verilen des-
tekler Türkiye’yi Uygur diasporasının hamisi 
niteliğine bürümüştür. Hatta Pekin yöneti-
minin, Ankara’nın bu konudaki tavrı ve Doğu 
Türkistan’ın bağımsızlığı söylemi karşısında 
“Kürt sorununu” gündeme getirebildiği ve 
bazı Çinli gazetelerde daha da ileri giderek 

“Taliban’ın Usame bin Ladin’i koruduğu gibi 
Türkiye’nin de Doğu Türkistan Güçlerini 
barındırdığı” yorumlarının yapılmaya başla-
dığı belirtilmektedir. Yaşanan bu gelişmele-
rin ardından Türkiye’nin ülkesinde bulunan 
Uygurları Çin’e iade etmediği ancak Sincan 
bölgesinin Çin’in bir parçası olduğu söylemi-
ne yer vererek inişli – çıkışlı bir politika izledi-
ği anlaşılmaktadır.23

Bu çerçevede, Türkiye’nin 2000’li yıllarda 
Uygur meselesine yönelik yaklaşımının 
resmi makamlarca kısmi eleştirilerde bulun-
mak, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunca 
ise daha net ve suçlayıcı ifadeler kullanmak 
üzerine oturduğu görülmektedir. Örneğin, 
2009 yılında meydana gelen 5 Temmuz 
olaylarının ardından Türkiye’nin en üst mer-
cilerinden yapılan açıklama ile yaşanan 
olaylar “adeta soykırım” olarak nitelendiril-
miş ve konunun BM Güvenlik Konseyi’ne 
taşınması gündeme getirilmiştir.24 2019 
yılına gelindiğinde ise yine en yetkili makam-
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larca yapılan açıklamalarda “Uygur mesele-
sinin istismar edilmeye çalışıldığı” ve “Bu 
istismarların da Türkiye-Çin ilişkilerinde 
olumsuzluklara neden olduğu” ifadeleri 
kullanılmıştır.25

Türkiye’nin bu konuda takınacağı tutumu 
etkileyecek en önemli hususlardan biri Çin 
ile olan ekonomik asimetrik ilişkidir. Zira 
özellikle geçtiğimiz on beş yıl göz önüne 
alındığında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 
yaklaşık 14 milyar dolardan 28 milyar dolar 
seviyelerine kadar çıkmakta ancak Türki-
ye’nin bu ülkeye yönelik ihracatı yıllık 3 
milyar doları dahi bulmamaktadır.26

Bu rakamlardan da görüleceği üzere Çin ile 
son yıllarda ekonomik ilişkiler giderek derin-
leşirken, Çin’in girişimiyle başlatılan “Kuşak 
ve Yol” projesi gibi platformlarda Türkiye yer 
almakta ya da Çin, Türkiye’de başta enerji 
ve altyapı olmak üzere pek çok alanda yatı-
rımlarını artırmaktadır.27 İki ülke liderlerinin 
vardığı mutabakat uyarınca 2018 yılı 
“Çin’de Türkiye Turizm Yılı” olarak idrak edil-
miştir. 2018 yılında Çin’den ülkemize gelen 
turist sayısı %60 artışla 394 bine, 2019 yılın-
da ise bu rakam 427 bine yükselmiştir.28 
Gelinen bu noktanın sonucu olarak Türki-
ye’den Uygur meselesine ilişkin dile getirilen 
eleştirilere karşı Çin tarafından yapılan 
açıklamalarda bu eleştirilerin sürmesi halin-
de ekonomik ve ticari ilişkilerin zarar göre-
ceği ifade edilmektedir.29

Ayrıca, 2017 yıllında iki ülke tarafından 
Pekin’de imzalanan “Suçluların İadesi 
Anlaşması”30 Çin tarafından FETÖ ile 
mücadelede Türkiye’ye destek verildiği 
şeklinde lanse edilirken31, aynı anlaşmanın 
Uygurların iadesi konusunda nasıl bir etkiye 

sahip olacağı soru işaretleri oluşturmakta-
dır. 

Diaspora, Uygur meselesinin bir diğer ulus-
lararası boyutunu teşkil etmektedir. 
Diasporanın ilk etapta bölgeye yakın Orta 
Asya Türk devletlerinde faaliyet gösterdiği 
ve bu dönemde daha çok silahlı faaliyetler 
sonucu bağımsızlığın sağlanması amacıyla 
Türkçü ve “cihatçı” tonlarda bir söyleme yer 
verdiği kaydedilirken, Çin’in bu bölgede 
aldığı aktif tedbirler sonrası diasporanın 
parçalanarak Batı Avrupa ve ABD’de bazı 
yapılar oluşturduğu dile getirilmektedir. Bu 
bağlamda diasporanın bir liderinin bulun-
madığına dikkat çekilmekte ve bağımsızlık 
amacı korunmakla birlikte Batı’da kullanı-
lan söylemin geçmişe göre daha yumuşaya-
rak bu devletlerin hoşuna gidecek liberal ve 
şiddet dışı argümanların kullanıldığı aktarıl-
maktadır.32

4. Çin’in Doğu Türkistan 
ve Uygurlara Bakışı
Pekin yönetimi, Uygur meselesini bir iç 
mesele olarak tanımlamakta ve bölgeye 
ilişkin verileri ya da politikalarını nadiren 
kamuoyu ile paylaşmaktadır. Çin Dışişleri 
Bakanlığı ya da Ankara Büyükelçiliği zaman 
zaman konuya ilişkin iddialara cevap verme 
niteliğinde açıklamalarda bulunurken, Pekin 
temel görüş ve argümanlarını 2019 yılının 
Mart ayında Çin Devlet Konseyi Enformas-
yon Ofisi tarafından yayımlanan resmi 
raporlarda dile getirmektedir.

Çin’in Uygurlara yönelik bakışını ve politika-
larını siyasi, kültürel ve ekonomik nedenlere 
dayandırmak mümkün görünmektedir. 
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25 -  https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/07/04/cumhurbaskani-erdogan-cinde-gazetecilerin-sorularini-
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29 - https://www.haber7.com/dunya/haber/2838072-cinden-turkiyeye-uygur-turkleri-tehdidi

30 - https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1798.pdf
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32 - Michael Clarke, s. 11-12. 



Siyasi alana baktığımızda bölgedeki grupla-
rın ayrılıkçı ya da aşırıcı olduğu argümanı 
üzerinden hareket edildiği, kültürel açıdan 
özellikle komünizm sonrası dönemde başla-
tılan tek tipleştirme politikasının etkilerinin 
devam ettiği ve ekonomik olarak ise Çin’in 
artan hammadde, enerji, iş gücü vb. ihtiyaç-
larını giderme açısından Doğu Türkistan’ın 
verimli bir “kaynak” olduğu anlaşılmaktadır. 

4.1. Siyasi Argümanlar
Çin Uygurlara yönelik politikalarını, Uygur-
ların radikal ve ayrılıkçı oldukları tezine 
dayandırmaktadır. Bu çerçevede, 11 Eylül 
2001 terör saldırıları öncesi dönemde Uygur 
meselesini “ayrılıkçılık” kapsamında ele alan 
Pekin yönetiminin, bu tarihten sonra dünya 
genelindeki “teröre karşı savaş” doktrinin 
meydana getirdiği yaklaşımın etkisi ve ülke-
lerin desteğini almak adına Uygurların faali-
yetlerini “radikalizm ve terörizm” kapsamı-
na yerleştirdiği anlaşılmaktadır.

Uygurların Sünni ve Hanefi bir itikada sahip 
oldukları bilinmekle birlikte, bazı güç odak-
ların etkisiyle şiddete daha eğilimli ideoloji-
lerin Orta Asya ülkeleri ve Uygurları etkiledi-
ği yönünde tespitler mevcuttur.33 Çin’in 
Uygurlara yönelik politikasının oluşmasında 
1990’lı yıllarda Afganistan’da etkili olan Tali-
ban’ın Orta Asya ülkelerindeki gruplar ve 
Uygurlar ile ilişki geliştirme potansiyelinin 
etkili olduğu ifade edilmektedir. Nitekim 
1990 Nisan ayında Doğu Türkistan İslami 
Hareketi (ETIM) lideri Zahidin Yusuf’un baş-
lattığı ayaklanma girişiminin Çin yönetimi-
ne karşı “cihat” temelli bir faaliyet olduğu ve 
bunun yanında söz konusu kişinin de Afga-
nistan’daki Mücahidin ile ilişkili olduğuna 
dair raporların yayınlandığına dikkat çekil-
mektedir.34

ETIM, Usame bin Ladin ve el-Kaide ile bağ-
lantılı olduğu gerekçesiyle, Pekin yönetimi-
nin çabalarıyla 2002 yılında ABD’nin “Terör 
Listesi’ne alınmıştır. Bunun akabinde BM de 
ETIM’i resmen terörist örgüt olarak sınıflan-
dırmış ve bu karar, ETIM’in “sivillere saldırı-
lar düzenlediği” gerekçesine dayandırılmış-
tır.35 Çin basınında, bahse konu hareketin 
2017 yılında Türkiye tarafından da terör 
örgütü olarak kabul edildiği iddia edilmek-
tedir.36 Öte yandan, Çin’in bölgedeki baskıcı 
uygulamaları ve Afganistan tecrübesinin 
ETIM’i radikalleşmeye yönelttiği ileri sürül-
mektedir. Radikalizm hususu günümüz 
açısından değerlendirildiğinde ise Suriye iç 
savaşında da birçok Uygur’un Suriye’ye 
gittiği belirtilmektedir.37

Pekin yönetimi azınlıklarla sorununun olma-
dığı, sorunlarının ülkeyi bölmeye çalışan aşırı-
lıkçı gruplarla olduğu, kurulan mesleki eğitim 
merkezlerinin temel amacının da terörizm ve 
aşırıcılığı yok etmek olduğunu iddia etmekte-
dir. Bu kapsamda siyasi argümanlarını ETIM 
ve benzeri durumlar üzerinden “aşırıcılık/ra-
dikalizm” üzerine kurarken, “eğitim merkez-
lerinin” faaliyetlerinin başlamasının ardın-
dan üç yıl boyunca “Sincan” bölgesinde terör 
olaylarının yaşanmadığını öne sürmektedir.38 

4.2. Kültürel Argümanlar
 Çin kaynaklarında Uygurların Göktürk’ler 
gibi Hunların neslinden olduğu yönünde 
ifadelere rastlandığı bilinmekle birlikte,39 
günümüz Pekin yönetiminin bu hususta 
yayınladığı raporlarda “Sincan” bölgesinin 
tarihsel olarak Çin’in ayrılmaz bir parçası 
olduğu ve “Doğu Türkistan” ifadesinin Batılı 
dilbilimciler tarafından bölgeyi isimlendir-
mek amacıyla 18. yüzyıl sonrasında kullanıl-
maya başlandığı öne sürülmektedir. Buna 
ilaveten, Uygurların, bölgedeki Çinli, Kazak, 
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33 -  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, “Türkiye-Çin Yuvarlak Masa Toplantısı -3, Sonuç Raporu”, 2019

34 - Michael Clarke, s. 10

35 - Fatih Şen, s. 128

36 - http://en.people.cn/n3/2017/0803/c90883-9250745.html

37 - http://www.aljazeera.com.tr/gorus/orta-asyadan-ortadoguya-gidenler-donunce

38 - http://english.scio.gov.cn/m/whitepapers/2019-08/16/content_75107331.htm

39 - Sadettin Yağmur Gömeç, s. 101



Kırgız ve Moğol gibi pek çok etnik unsurdan 
biri oldukları ve Uygurların tarih boyunca 
Şamanizm, Budizm ve Manihaizm gibi 
inançları benimsedikleri dile getirilmektedir. 
Günümüzde de bölgede yaşayan kişilerin 
çoğunluğunun bir dini inanca sahip olma-
dıkları ve birçok Uygur’un da İslam’ın dışın-
da farklı inançlara mensup oldukları iddia 
edilmektedir. Ayrıca, Uygurların İslam’ı 
kabul etmelerinin de gönüllülük yerine din 
savaşları sonucu yönetici kesimin zorlaması 
sonucu gerçekleştiği ileri sürülmektedir.40

Çinli yetkililerin yaptığı açıklamalarda Doğu 
Türkistan’da her 530 kişiye bir cami düştü-
ğü, özerk bölgenin hükümet başkanının bir 
Uygur olduğu, bölgede seçme ve seçilme 
hakkının korunduğu, eğitim, sağlık vb. alan-
larda hiçbir ayırımcılık yapılmadığı öne 
sürülmektedir. “Eğitim merkezlerin” işlevi-
nin Mandarin Çincesi öğretmek, hukuki 
bilgiler vermek, mesleki bilgiler kazandır-
mak ve aşırıcılığı yok etmek olduğu kaydedi-
lirken, merkezlerde kalan kişilerin istedikleri 
zaman aileleri ile görüşebildikleri iddia edil-
mektedir.41

4.3. Ekonomik Argümanlar
Büyüyen bir ekonomiye ve dünya nüfusunun 
yaklaşık %22’sine sahip olan Çin’in, söz 
konusu nüfusu beslemek için Doğu Türkis-
tan’daki tarım alanlarından faydalanması 
gerekirken, hızla gelişen sanayisi ve dolayı-
sıyla dünyanın en büyük petrol ithalatçıla-
rından biri haline gelmesi nedeniyle bölge-
deki hidrokarbon ve petrol kaynaklarına da 
ihtiyaç duymaktadır.42 

Bölge ayrıca uranyum, demir, kömür, altın, 
volfram, tuz, doğal gaz gibi stratejik yeraltı 
ve yerüstü zenginliklerine sahip olmakla 
birlikte, petrol bakımından zengin olan Orta 
Asya ülkeleri ve Rusya’ya komşu olduğun-
dan bu bölgeden geçen boru hatları, tren ve 

otomobil yolları Çin ekonomisi için stratejik 
önemi haiz niteliktedir.43

Tespit ve Öneriler
Açık ve akademik kaynaklarda yer alan 

veri ve tespitlere bakıldığında Çin Uygur 
meselesini kendi iç meselesi olarak lanse 
etmekte, bölgede egemenlik iddia etmesine 
karşın buraya “devlet içinde koloni” gibi yak-
laşmakta ve siyasal, ekonomik ve kültürel 
argümanlar üzerinden Uygurlara yönelik 
pek çok insan hakkı ihlali gerçekleştirmekte-
dir.

Çin yönetiminden bölgeye dair bilgi 
almanın zorlukları göz önünde bulundurul-
duğunda uluslararası ve çoğunlukla Batılı 
kaynakların belli bir amaçla yapılan iddiaları 
ve Çin’den kısmen alınabilen bilgiler ışığında 
Uygur meselesine ilişkin ortaya çıkacak her 
türlü veri ya da iddianın temkinli ve aklıselim 
bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Uygur meselesine yönelik politikaların 
temelinde Uygurları insan hakları bağla-
mında rahatlatacak adımlar atılması ve bu 
yapılırken de büyük güçlerin Uygurları kendi 
amaçlarına yönelik kullanışlı bir araca 
dönüştürmesinin engellenmesi bulunmalı-
dır.

Batılı ülkeler ve ABD’nin, son yıllarda 
Çin’e karşı takındığı tutum ve aralarındaki 
rekabet bağlamında Çin’in diğer “sorunlu” 
bölgeleri olan Hong Kong ve Tibet gibi 
meselelerin yanında Uygur meselesini de 
uluslararası gündemin üst sıralarında tuta-
rak Çin’i yıpratmaya çalışması beklenebilir 
bir öngörüdür. 

    Uluslararası bir nitelik kazanan pek çok 
sorun alanında olduğu gibi Uygur meselesi-
nin de tam anlamıyla bir çözüme kavuşması 
yerine mevcut sorunun değişim ve dönüşüm-
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ler yaşayarak devam edeceği ve bu nedenle 
meseleye ilişkin çözüm beklentisinin makul ve 
Türkiye ile Uygurlar için olumlu yönde kısmi 
bir gelişmeyi öngörmesi gerekmektedir. 

Çin’in bu hususta özür dilemesi ya da 
tazminat ödemesi gibi kesin hedefler yerine 
bölgedeki Uygurların mevcut yaşadığı 
sorunların göz önüne getirilip uluslararası 
kamuoyunun dikkatini bölgeye çekerek 
insan hakları bağlamında temel insani 
taleplerinin karşılanması sağlanmalıdır.

Mevcut şartlar/konjonktür göz önünde 
bulundurulduğunda oluşturulacak politika-
larda “eşit vatandaşlık hakkı talebi” teması-
nı işlemesi daha yerinde olacaktır.

Türkiye ve Çin arasındaki güç dengesinin 
Çin lehine olması ve Uygur meselesinin ikili 
ilişkileri aşan bir boyuta ulaşması nedeniyle 
Çin’e karşı uluslararası kamuoyu ve örgütle-
rin desteğinin alınması gerekli ve gerçekçi 
olacaktır.

Türkiye’nin tarihsel olarak Uygurların en 
önemli sığınma limanı ve diasporanın des-
tekçilerinden biri olduğundan hareketle, söz 
konusu ihlallere yönelik atılacak adımlarda 
Türkiye’nin etkin ve sonuç alabilen bir diplo-
matik tutum sergilemesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

    Hem Çin hem de Batılı ülkelerce daha 
radikal bir tutum sergilemeye itilen Uygur 
diasporası ya da bölgedeki Uygurların bu 
ülkelerin elinde bir araç olmalarını engelle-
mek adına Türkiye bu kişilere yol gösterici 
bir tutum sergilemelidir. Bu çerçevede, 
gerek Batı gerekse Çin tarafından Uygurla-
rın yerleştirilmek istendiği “radikal” kalıbın 
yerine onların mevcut inanç ve kültürel 
anlayış ekseninde kalmalarına yardımcı 
olacak hamlelerin (Türkiye’nin bölgede aça-
cağı İmam Hatip vb. okullar, Uygurlu öğren-
cilerin Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri gibi 
mecralarda daha fazla eğitim görmesine 
yönelik düzenlemeler) gerçekleştirilmesinin 

elzem olduğu düşünülmektedir.

   Ayrıca TBMM İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu’nun “Gerektiğinde dış ülkelerdeki 
insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlal-
leri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine 
doğrudan veya mevcut parlamenter forum-
lar aracılığıyla sunmak,”44 görevi ve buna 
benzer kurumsal yapılar daha aktif bir şekil-
de işletilmelidir.

Türkiye’de artan milliyetçi eğilimler göz 
önüne alındığında kamuoyu Uygur mesele-
sine daha fazla dikkat kesilen ve refleks 
göstermeye daha açık bir hale gelebilecek-
tir. Yaklaşık üç buçuk milyon Suriyelinin ülke-
mizde barınması emsal gösterilerek “Suri-
yelilere verilen destek soydaşlarımıza neden 
verilmiyor?” eleştirilerinin kısmen yapılmaya 
başlandığı görülmektedir.

Bu tespit ve değerlendirmeler ışığında 
Çin yönetimine yönelik yapılacak çağrı ve 
taleplerde Çin’in dışında bulunan Uygur 
diasporasına yönelik korkutma ve yıldırma 
politikasına son vermesi, Doğu Türkistan’da 
bulunan Uygurlara yönelik her türlü insan 
hakkı ihlaline ilişkin uygulamaları ve ilgili 
düzenlemeleri yürürlükten kaldırması 
gerektiği vurgulanmalıdır.

Pekin yönetimine, “yeniden eğitim” 
kamplarındaki kişileri koşulsuz olarak 
serbest bırakması ve Uygurlara yönelik 
uygulanan doğum kontrol ve zorunlu işçi 
olarak çalıştırma gibi uygulamalarını bitir-
mesinin olmazsa olmaz bir beklenti olduğu 
aktarılmalıdır. Bu bağlamda BM İnsan Hak-
ları Konseyi başta olmak üzere ilgili kurum 
ve kuruluşların insan hakları alanında faali-
yet gösteren uzmanlarının Doğu Türkis-
tan’da kapsamlı incelemelerde bulunması-
na izin vermesine yönelik çağrılara hız 
kazandırılmalıdır.
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