










Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar,
1956 y›l›nda Ankara'da do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Anka-

ra'da tamamlad›. Daha sonra ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ve ‹stanbul Üniversitesi Felsefe Bölü-

mü'nde ö¤renim gördü. 1980'li y›llardan bu yana, imani, bilimsel ve
siyasi konularda pek çok eser haz›rlad›. Bunlar›n yan› s›ra, yazar›n
evrimcilerin sahtekarl›klar›n›, iddialar›n›n geçersizli¤ini ve Darwi-
nizm'in kanl› ideolojilerle olan karanl›k ba¤lant›lar›n› ortaya koyan
çok önemli eserleri bulunmaktad›r.

Harun Yahya'n›n eserleri yaklafl›k 30.000 resmin yer ald›¤› toplam
45.000 sayfal›k bir külliyatt›r ve bu külliyat 60 farkl› dile çevrilmifltir.

Yazar›n müstear ismi, inkarc› düflünceye karfl› mücadele eden iki
peygamberin hat›ralar›na hürmeten, isimlerini yad etmek için Harun ve
Yahya isimlerinden oluflturulmufltur. Yazar taraf›ndan kitaplar›n kapa-
¤›nda Resulullah'›n mührünün kullan›lm›fl olmas›n›n sembolik anlam›

ise, kitaplar›n içeri¤i ile ilgilidir. Bu mühür, Kuran-› Kerim'in Allah'›n
son kitab› ve son sözü, Peygamberimiz (sav)'in de hatem-ül enbiya
olmas›n› remzetmektedir. Yazar da, yay›nlad›¤› tüm çal›flmalar›nda,
Kuran'› ve Resulullah'›n sünnetini kendine rehber edinmifltir. Bu su-
retle, inkarc› düflünce sistemlerinin tüm temel iddialar›n› tek tek çü-

rütmeyi ve dine karfl› yöneltilen itirazlar› tam olarak susturacak "son
söz"ü söylemeyi hedeflemektedir. Çok büyük bir hikmet ve kemal sa-

hibi olan Resulullah'›n mührü, bu son sözü söyleme niyeti-
nin bir duas› olarak kullan›lm›flt›r. 

Yazar›n tüm çal›flmalar›ndaki ortak hedef, Ku-
ran'›n tebli¤ini dünyaya ulaflt›rmak, böylelikle insan-
lar› Allah'›n varl›¤›, birli¤i ve ahiret gibi temel imani
konular üzerinde düflünmeye sevk etmek ve inkarc›

sistemlerin çürük temellerini ve sapk›n uygula-
malar›n› gözler önüne sermektir.

Nitekim Harun Yahya'n›n eserleri
Hindistan'dan Amerika'ya, ‹ngilte-

re'den Endonezya'ya, Polonya'dan
Bosna Hersek'e, ‹spanya'dan Bre-

zilya'ya, Malezya'dan ‹tal-

YAZAR VE ESERLER‹ HAKKINDA



ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'ya kadar dünyan›n daha pek çok ülkesinde be¤eniyle
okunmaktad›r. ‹ngilizce, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca, ‹spanyolca, Portekizce, Urduca, Arap-
ça, Arnavutça, Rusça, Boflnakça, Uygurca, Endonezyaca, Malayca, Bengoli, S›rpça, Bulgarca,
Çince, Kishwahili (Tanzanya'da kullan›l›yor), Hausa (Afrika'da yayg›n olarak kullan›l›yor), Dhi-
vehi (Mauritus'ta kullan›l›yor), Danimarkaca ve ‹sveçce gibi pek çok dile çevrilen eserler, yurt
d›fl›nda genifl bir okuyucu kitlesi taraf›ndan takip edilmektedir. 

Dünyan›n dört bir yan›nda ola¤anüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insan›n iman et-
mesine, pek ço¤unun da iman›nda derinleflmesine vesile olmaktad›r. Kitaplar› okuyan, incele-
yen her kifli, bu eserlerdeki hikmetli, özlü, kolay anlafl›l›r ve samimi üslubun, ak›lc› ve ilmi yak-
lafl›m›n fark›na varmaktad›r. Bu eserler süratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik,
çürütülemezlik özellikleri tafl›maktad›r. Bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi biçimde düflünen
insanlar›n, art›k materyalist felsefeyi, ateizmi ve di¤er sapk›n görüfl ve felsefelerin hiçbirini sa-
mimi olarak savunabilmeleri mümkün de¤ildir. Bundan sonra savunsalar da ancak duygusal bir
inatla savunacaklard›r, çünkü fikri dayanaklar› çürütülmüfltür. Ça¤›m›zdaki tüm inkarc› ak›m-
lar, Harun Yahya Külliyat› karfl›s›nda fikren ma¤lup olmufllard›r.

Kuflkusuz bu özellikler, Kuran'›n hikmet ve anlat›m çarp›c›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ya-
zar›n kendisi bu eserlerden dolay› bir övünme içinde de¤ildir, yaln›zca Allah'›n hidayetine ve-
sile olmaya niyet etmifltir. Ayr›ca bu eserlerin bas›m›nda ve yay›nlanmas›nda herhangi bir mad-
di kazanç hedeflenmemektedir.

Bu gerçekler göz önünde bulunduruldu¤unda, insanlar›n görmediklerini görmelerini sa¤la-
yan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmas›n› teflvik etmenin de, çok önemli bir hiz-
met oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.

Bu de¤erli eserleri tan›tmak yerine, insanlar›n zihinlerini buland›ran, fikri karmafla meyda-
na getiren, kuflku ve tereddütleri da¤›tmada, iman› kurtarmada güçlü ve keskin bir etkisi olma-
d›¤› genel tecrübe ile sabit olan kitaplar› yaymak ise, emek ve zaman kayb›na neden olacakt›r.
‹man› kurtarma amac›ndan ziyade, yazar›n›n edebi gücünü vurgulamaya yönelik eserlerde bu
etkinin elde edilemeyece¤i aç›kt›r. Bu konuda kuflkusu olanlar varsa, Harun Yahya'n›n eserleri-
nin tek amac›n›n dinsizli¤i çürütmek ve Kuran ahlak›n› yaymak oldu¤unu, bu hizmetteki etki,
baflar› ve samimiyetin aç›kça görüldü¤ünü okuyucular›n genel kanaatinden anlayabilirler. 

Bilinmelidir ki, dünya üzerindeki zulüm ve karmaflalar›n, Müslümanlar›n çektikleri eziyetle-
rin temel sebebi dinsizli¤in fikri hakimiyetidir. Bunlardan kurtulman›n yolu ise, dinsizli¤in fik-
ren ma¤lup edilmesi, iman hakikatlerinin ortaya konmas› ve Kuran ahlak›n›n, insanlar›n kavra-
y›p yaflayabilecekleri flekilde anlat›lmas›d›r. Dünyan›n günden güne daha fazla içine çekilmek
istendi¤i zulüm, fesat ve kargafla ortam› dikkate al›nd›¤›nda bu hizmetin elden geldi¤ince h›zl›
ve etkili bir biçimde yap›lmas› gerekti¤i aç›kt›r. Aksi halde çok geç kal›nabilir.

Bu önemli hizmette öncü rolü üstlenmifl olan Harun Yahya Külliyat›, Allah'›n izniyle, 21.
yüzy›lda dünya insanlar›n› Kuran'da tarif edilen huzur ve bar›fla, do¤ruluk ve adalete, güzellik
ve mutlulu¤a tafl›maya bir vesile olacakt›r.
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OKUYUCUYA

● Bu kitapta ve diğer çalışmalarımızda evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ay-
rılmasının nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturma-
sıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 150 yıldır
pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur.
Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir
imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlarımıza ulaştırılabilmesi ise zorunlu-
dur. Kimi okuyucularımız belki tek bir kitabımızı okuma imkanı bulabilir. Bu ne-
denle her kitabımızda bu konuya özet de olsa bir bölüm ayrılması uygun görülmüş-
tür.
● Belirtilmesi gereken bir diğer husus, bu kitapların içeriği ile ilgilidir. Yazarın tüm
kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar
Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedirler. Allah'ın ayetleri
ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak
şekilde açıklanmaktadır. 
● Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yedi-
den yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve ya-
lın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak
uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu
kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar
edememektedirler.
● Bu kitap ve yazarın diğer eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gi-
bi, karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek
isteyen bir grup okuyucunun kitapları birarada okumaları, konuyla ilgili kendi te-
fekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.
● Bunun yanında, sadece Allah'ın rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınma-
sına ve okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yaza-
rın tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini an-
latmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da
okunmasının teşvik edilmesidir.
● Kitapların arkasına yazarın diğer eserlerinin tanıtımlarının eklenmesinin ise
önemli sebepleri vardır. Bu sayede kitabı eline alan kişi, yukarıda söz ettiğimiz özel-
likleri taşıyan ve okumaktan hoşlandığını umduğumuz bu kitapla aynı vasıflara sa-
hip daha birçok eser olduğunu görecektir. İmani ve siyasi konularda yararlanabile-
ceği zengin bir kaynak birikiminin bulunduğuna şahit olacaktır.
● Bu eserlerde, diğer bazı eserlerde görülen, yazarın şahsi kanaatlerine, şüpheli
kaynaklara dayalı izahlara, mukaddesata karşı gereken adaba ve saygıya dikkat
edilmeyen üsluplara, burkuntu veren ümitsiz, şüpheci ve ye'se sürükleyen anlatım-
lara rastlayamazsınız. 
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ugün dünyan›n baz› bölgelerinde

Müslümanlar zor durumda yafla-

maktad›r. Örne¤in Çin'in en bat› nokta-

s›nda yer alan Do¤u Türkistan'da Müslü-

man kardefllerimiz yaklafl›k 60 y›ld›r türlü iflkencelere ma-

ruz kal›yorlar ve ak›l almaz bask› alt›ndalar. 1965'ten sonraki katliamlar-

la birlikte, öldürülen Do¤u Türkistanl› say›s› 35 milyon gibi inan›lmaz

bir rakam.

Filistin'de Müslümanlar yar›m asr› aflk›n süredir katlediliyorlar.

Kendi topraklar›nda sürgün hayat› yafl›yorlar. Irak'tan hemen her gün

ölüm haberi geliyor. Kerküklü kardefllerimiz ölüm korkusuyla yafl›yor.

K›r›m'da Müslümanlar zorluklar alt›nda varl›klar›n› devam ettirmeye

çal›fl›yorlar. Afganistan'da neredeyse hergün Müslüman kan› dökülüyor,

Pakistan'da binlerce Müslüman kendi ülkesinde mülteci konumuna

düfltü. Yak›n geçmiflte Bosnal› Müslümanlar tüm dünyan›n gözü önün-

de, Avrupa'n›n ortas›nda, ac›mas›zca soyk›r›ma tabi tutuldular. Pek çok

ülkede hapishaneler, düflüncelerinden ve inançlar›ndan dolu tutuklan-

m›fl olan Müslümanlarla dolu. Bu ac›lar›n, bu katliamlar›n, bu s›k›nt›la-

r›n, bu çilelerin hiçbiri yeni de¤il. Müslümanlar, neredeyse yüzy›l-

d›r bask› alt›nda ac›mas›zca eziliyor. Bu fitnenin son bulma-

s›, akan kan›n durmas› ise ancak Türk-‹slam Birli¤i'nin

kurulmas›yla mümkündür. Filistin'i, Irak'›, Afga-

nistan'›, Do¤u Türkistan'›, K›r›m'›, Kerkük'ü,

Moro'yu kurtaracak aç›k, net ve tek çö-

züm Türk-‹slam Birli¤i'dir. 
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Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan

Art›k daha fazla Müslüman kan› akmamas›, ‹slam ülkelerindeki fa-

kirli¤in ve yoklu¤un son bulmas›, Türk-‹slam co¤rafyas›ndaki kargafla,

anarfli ve terörün tam anlam›yla ortadan kalkmas›, huzurlu, güvenli,

müreffeh, ayd›nl›k bir medeniyet infla edilmesi için Türk-‹slam Birli-

¤i'nin kurulmas› flartt›r. Birlik olmayan ‹slam aleminin, zarar gören Müs-

lümanlar› korumas› ve kollamas› mümkün olamaz. Ama 1 milyar› aflk›n

nüfusuyla ‹slam alemi birlik oldu¤unda, dünyan›n herhangi bir köflesin-

de tek bir Müslüman›n parma¤›n›n ucu dahi zarar görmez. ‹slam ahla-

k›n›n özünde birlik vard›r. Allah Kuran'da "... E¤er siz bunu yapmazsa-

n›z (birbirinize yard›m etmez ve dost olmazsan›z) yeryüzünde bir fitne

ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur." (Enfal Suresi, 73) ayetiyle yeryü-

zünde bozgunculu¤un son bulmas› için iman edenlerin birbirleriyle dost

olmalar›, ittifak etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olmalar› gerekti¤ini

bildirmifltir. Tüm Müslümanlar bu emre uymakla sorumludur. Türk-

‹slam dünyas›n›n bu birli¤i istemesi laz›md›r. Birlik istemeyen ayr›l›k is-

tiyor demektir ve ayr›l›¤›n Türk-‹slam dünyas›na hiçbir faydas› yoktur.

Müslümanlar›n gücü, kuvveti ve menfaati birliktedir.  

Çin zulmünü durdurman›n ve  kesin netice al›nmas›n›n tek yolu da

Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas›-

d›r. Birlik olmufl bir Türk-‹slam ale-

mi, son derece cayd›r›c› ve etkili bir

güce sahip olacakt›r. 
Y

Yeni fiafak, 10.07.09
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Çin, Temmuz 2009'un ilk günlerinden itibaren tüm dünyan›n gözü önünde, Do¤u
Türkistan'da yaflayan Müsslümanlara karfl› yeni bir katliama giriflti. Do¤u Türkistan'da
yaflanan bu son katliam, Çin taraf›ndan  kendi iç güvenli¤iyle ilgili bir sorunun
yat›flt›r›lmas› gibi gösterilmeye çal›fl›lmaktad›r. Oysa, bu  son derece yanl›fl ve yön-
lendirici bir bilgidir. Do¤u Türkistan gençleri bir süredir, ucuz ifl gücü  sa¤lamak
amac›yla ç›kar›lan kanunlara dayan›larak yaflad›klar› yerlerden ç›kar›lmakta ve baflka
eyalettlere götürülerek oralarda çal›flt›r›lmaktad›r. 26 Haziran gecesi, Guandong
Eyaleti'nin fiaoguan flehrinndeki bir fabrikada çal›flt›r›lan 600 Uygur Türkü sald›r›ya
u¤ram›fl, kald›klar› yatakhane bas›larak saabaha kadar dövülmüfllerdir. Bu bask›n neti-
cesinde yaklafl›k 60 Uygur Türkü hayat›n› kaybetmifltir. Uyygur Türklerinin bu olay›
k›namak ve sald›rganlar›n bulunarak adalete teslim edilmelerini sa¤lamak iççin
yapt›klar› gösteri ise Çin yönetimi taraf›ndan büyük bir katliama dönüfltürülmüfltür. 

Y
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Yeni fiafak, 08.07.09

Türkiye, 01.107.09

Radikal, 09.07.09
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Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan

‹stila, tahakküm ve zorlamalar bölgeye sadece huzursuzluk,

kargafla, kin ve nefret getirmifltir. Bu tür yöntemlerle milletleri sö-

mürme devri art›k kapanm›flt›r. Dolay›s›yla Çin, Do¤u Türkistan hal-

k›n›n kendi kendini yönetmesine izin verse ve ekonomik ba¤›ms›zl›k

hakk› tan›sa bundan Çin'in de son derece büyük ç›kar› olacakt›r.

Kendi s›n›rlar› içinde rahatça üretim yapan, özgürce yaflayan, korku

ve bask›n›n etkisinden kurtulmufl bir Do¤u Türkistan, Çin için yeni

bir at›l›m merkezi olabilecektir. 

Bu haklar›n Do¤u Türkistan halk›na verilmesi ise büyük bir güç

ve otorite sahibi olan Türk-‹slam Birli¤i sayesinde mümkün olabilir.

Böyle bir gücün garantörlü¤ü olursa Çin de ülkesinde yaflayan mil-

yonlarca Müslüman ile iliflkilerini kuvvetlendirecektir. Kalben Türk-

‹slam Birli¤i'ne ba¤l› bir Do¤u Türkistan'›n Çin'e karfl› düflmanca bir

tutum sergilemeyece¤i, baflkald›rmayaca¤›, Çin'in süper bir

güç haline gelmesi için dostane katk›da bulunaca¤› ko-
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nusunda Çin yönetimi ikna edilmeli ve güvenleri sa¤lanmal›d›r.

Dünyan›n ihtiyac› olan fley bar›fl, sevgi, yard›mlaflma ve adalet-

tir. Kurulacak olan Türk-‹slam Birli¤i'nin yeryüzünde üstlenece¤i

misyon iflte budur. Bu birlik; düflmanl›k yapmak, intikam almak veya

bir tehdit unsuru olmak için de¤il, dünyada bar›fl›n tesisi için var ola-

cakt›r. Bu birlik, "herkes bize tabi olsun, geri kalanlar da köle gibi ol-

sun" anlam›nda ezmeye ve tahakküme dayal› bir birlik de¤ildir.

Türk-‹slam Birli¤i, bir sevgi birli¤idir. Muhabbet birli¤idir, gönül

birli¤idir. Bu birli¤in temeli, sevgi, fedakarl›k, yard›mseverlik, merha-

met, hoflgörü, anlay›fl ve uzlafl›d›r. Ayr›ca insana sayg›, sanatta, bilim-

de ve teknolojide en yüksek noktaya ulaflmak birli¤in hedefidir. Birli-

¤in kurulmas›yla, sadece Türk toplumlar› ve Müslümanlar de¤il, tüm

dünya ayd›nl›¤a kavuflacakt›r.

Türk-‹slam Birli¤i, ibadet, inanç, düflünce ve ifade özgürlü¤ünü

tam anlam›yla sa¤layacakt›r. Her dinin mensubu diledi¤ince ibadeti-

ni yapabilecek, kendi dinince kutsal say›lan her yeri ziyaret edebile-

cek, her düflünceden ve inançtan insan›n mal›, can›, namus ve flerefi

Türk-‹slam Birli¤i'nin güvencesinde olacakt›r. 
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B‹RL‹K OLMAK TÜRK-‹SLAM

DÜNYASINA MÜTH‹fi B‹R GÜÇ 

KAZANDIRACAKTIR 

Türk-‹slam alemi birlik oldu¤unda, Müslümanla-

r›n ezilmesi, hor görülmesi, bask› alt›na al›nmas›, zulme u¤rat›lmas›, ka-

tledilmesi gibi bir ihtimal olmayacak, kimse bunu akl›ndan dahi geçire-

meyecektir. 

Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas›yla, Amerika, Avrupa, Çin, Rusya,

‹srail k›saca tüm dünya rahatlayacakt›r. Terör sorunu son bulacak, ham-

madde kaynaklar›na ulafl›m garanti alt›na al›nacak, ekonomik ve sosyal

düzen korunacak, kültürel çat›flma tamamen ortadan kalkacakt›r. Ame-

rika askerlerini topraklar›ndan binlerce kilometre uza¤a göndermek zo-

runda kalmayacak, ‹srail duvarlar arkas›nda yaflamayacak, Avrupa Bir-

li¤i ülkeleri ekonomik herhangi bir engelle karfl›-

laflmayacak, Rusya güvenlik endiflesi duy-

mayacak, Çin hammadde s›k›nt›s› çekme-

yecektir.

Türk-‹slam Birli¤i, Müslüman alemini

kalk›nd›racakt›r. Oluflturulacak ‹slam Ortak

Pazar› sayesinde, bir ülkede üretilen ürünler,

gümrük, kota gibi s›n›rsal engellere tak›lma-

dan bir di¤er ülkede kolayl›kla pazarlanabi-

lecektir. Ticaret alan› geniflleyecek, tüm Müs-

lüman ülkelerin pazar pay› artacak, ihracat

geliflecek, bu, Müslüman ülkelerdeki sanayi-

leflme sürecini h›zland›racak, ekonomide sa¤lana-

cak kalk›nma ile teknolojide de geliflme yaflanacakt›r. Ekonomisi güçlü

bir Türk-‹slam alemi, Bat› dünyas› ve di¤er toplumlar için de önemli bir
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refah kayna¤› olacakt›r. Bu toplumlar karfl›lar›nda gü-

ven içinde, tedirginlik duymadan ifl birli¤i yapabilecekleri,

ticari faaliyet içinde olabilecekleri bir güç bulacaklard›r. Ayr›ca Bat›l›

kurum ve kurulufllar›n sürekli olarak bu bölgelerin kalk›nmas› için

aktard›klar› fonlara da gerek kalmayacak, bu fonlar dünya ekonomi-

sinin güçlenmesi için kullan›lacakt›r.

Medeniyetler çat›flmas› senaryolar›n›n aksine bu birlik medeni-

yetleri birbirine yaklaflt›rabilecektir. Sonuçta birli¤in getirece¤i ortam-

dan tüm dünya istifade edecektir. 

Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas› için bugün hiçbir engel bulun-

mamaktad›r. Sadece birlik olmay› istemek gereklidir. Samimiyetle bu

birlik istenmeli, tüm Müslümanlar birbirlerine sevgiyle, anlay›flla, te-

vazuyla, flefkatle ve merhametle yaklafl›p, birbirlerinin kardeflleri ol-

du¤u gerçe¤ini unutmadan hareket etmelidirler.

(http://www.turkislambirligi.com)
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Bugün Do¤u Türkistan'da etnik bir çat›flma körüklenmeye çal›fl›la-

rak son derece tehlikeli bir oyun oynanmaktad›r. Do¤u Türkistan'da

yaflayan Müslüman kardefllerimiz, yaklafl›k 60 y›ld›r çeflitli zorluklara

gö¤üs germektedirler, ama hiçbir zaman fliddetten, kargafladan yana

olmam›fllard›r. Uygur Türkleri efendili¤iyle, dürüstlü¤üyle, sabr›yla,

yat›flt›r›c› olmas›yla, devlete itaatiyle, mütevazili¤iyle, sadakat ve vefa-

s›yla ün kazanm›fl asil bir halkt›r. Bu güzel insanlar, ‹slam ahlak›n›n ge-

re¤i olan affedicilik, bar›flseverlik, sevecenlik, farkl› düflüncelere ve

inançlara sayg› göstermek, insanlar› ›rklar›na göre de¤il ahlaklar›na gö-

re de¤erlendirmek gibi güzel hasletlere sahiptir.

Dolay›s›yla, bölgede yaflayan di¤er

halklarla özellikle de

Han Çinlileriyle

DO⁄U TÜRK‹STAN’DA,
UYGURLAR VE Ç‹NL‹LER 

B‹RARADA HUZUR ‹Ç‹NDE

YAfiAYAB‹L‹RLER
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hiçbir zaman etnik kökene dayal› bir çat›flmalar› olmam›flt›r, bundan son-

ra da olmayacakt›r. Uygur Türkleri, Do¤u Türkistan topraklar›nda her

dinden, her etnik kökenden ve her düflünceden insan›n birarada, birbir-

lerinin yaflam haklar›na sayg› duyarak, huzur ve güven içinde yaflayabi-

lecekleri bir ortam istemektedir. Bunun sa¤lanabilmesi için izlenmesi ge-

reken önemli yollardan baz›lar› flunlard›r:

1. Uygur Türklerinin bar›fltan ve huzurdan yana oldu¤u aç›kt›r.

Ancak bölgede sükunetin sa¤lanabilmesi, Uygurlu kardeflleri-

mizin güvenli¤inin garanti edilmesiyle mümkündür. Bu husus-

ta uluslararas› camiaya önemli sorumluluklar düflmektedir.

Uygurlu kardefllerimizin ve Çinli kardefllerimizin kardeflçe

birarada yaflama imkan›n›n sa¤lanmas› ve baz› Han Çinlileri-

nin afl›r›l›klar›n›n engellenmesi için uluslararas› topluluklar›n

ve kurulufllar›n gerekli deste¤i vermesi gerekir. BM baflta olmak

üzere bu kurulufllar›n Çin yönetimi üzerinde oluflturacaklar›

demokratik bask›, Çin Hükümeti'nin Uygurlu kardefllerimizin

sorunlar›na ve hakl› taleplerine karfl› daha bar›flç›l, insan hakla-

r›na sayg›l›, özenli bir yol izlemesini sa¤layacakt›r. Gerekli tefl-

vik ve yönlendirmeler yap›ld›¤›nda, uluslararas› camian›n ga-

rantör bir tavr› oldu¤unda bölgede sükunetin

sa¤lanmas› daha kolay olacakt›r. 
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2. Çin'in ulusal ve ekonomik menfaatleri-

ni koruma duygusu içinde olmas› do¤ald›r.

Ancak bask›yla, zorla ve tahakkümle bu sa¤-

lanmaz. Çin'i müreffeh k›lacak, ekonomik ve

sosyal kalk›nmas›n› sa¤lamlaflt›racak olan yol, in-

san haklar›na sayg›l›, demokrat, sevecen, fikir ve

inanç özgürlü¤ünü koruyan bir anlay›fl içinde olma-

s›d›r. Çin'in enerji kaynaklar›na ulaflamamak, ekonomik

yönden kayba u¤ramak, topraklar›n› kaybetmek, da¤›l›p

parçalanmak gibi korkular›n› tam anlam›yla bertaraf edebilecek

tek çare ise Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas› olacakt›r. Türk-‹slam

Birli¤i s›n›rlar›n kalkt›¤›, ticaret ve yat›r›m özgürlü¤ünün oldu¤u,

enerji kaynaklar›na tüm toplumlar›n eflit olarak ulaflabildi¤i bir

ortam sa¤layacakt›r. Böylece Çin yat›r›mlar›n›, Tanzanya'dan En-

donezya'ya kadar çok genifl bir alana yayabilecek, mallar›n› dev

bir co¤rafyada satabilecek, Müslümanlar Çin'de çok büyük yat›-

r›mlar yapabileceklerdir. Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas›yla eko-

nomik yönden h›zla kalk›nacak olan Çin, vatandafllar›n› ucuz ifl-

gücü olarak kullanmak zorunlulu¤undan da kurtaracak, Çin'in

her yerine bolluk ve bereket gelecektir.

3. ‹slam bar›fl dinidir. ‹slam'da her türlü fliddet haramd›r. Allah

Kuran'da Müslümanlara affedici olmay› emretmifltir. Kuran'a ve

Peygamberimiz (sav)'e tabi olan bir Müslüman bar›flsever, sevgi

dolu, flefkatli, merhametli, sab›rl›, itidalli olmakla yükümlüdür.

Kuran ahlak› Müslümanlar› öfkelerini tutup yenmekle, kötülü¤e

karfl› iyilikle cevap vermekle, her zaman güzel sözlü ve tav›rl› ol-

makla, en kötü koflullarda dahi ba¤›fllamakla, kendi aleyhine olsa
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bile adaletli davranmakla yükümlü k›lm›flt›r.

‹slam ahlak›n›n ö¤renilmesi ve yay›lmas› Çin

için büyük bir güzelliktir. E¤er Çin hükümeti,

kendi ülkesinde Han Çinlilerinin terör eylemlerinde

bulunmas›ndan korku duyuyor, fliddetin ve anarflinin

olmamas›n› istiyorsa, ‹slam ahlak›n›n anlat›lmas›n› ve

ö¤retilmesini teflvik etmelidir. Kuran ahlak›n› gere¤i gibi

yaflayan insanlar›n oldu¤u bir Çin'de, askeri y›¤›naklar yap-

maya ve güvenlik tedbirleri almaya gerek kalmaz. Kargafla ta-

mamen durur, tedirginliklerin hepsi son bulur. Silahlara mil-

yonlarca dolar yat›r›m yapmadan, binlerce istihbarat personeli

görevlendirmeden, vatandafllar›n›n zenginli¤ine harcanacak

paray› askeri yat›r›mlara harcamadan birbirine güvenen, birbi-

rine sayg›l›, birbirine anlay›flla yaklaflan, devletine son derece
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ba¤l› ve sayg›l›  bireylerin yaflad›¤› huzur-

lu bir toplum oluflur. Çin devletinin istedi¤i düzen ve

denge de do¤al olarak sa¤lan›r. 

4. Uygurlu kardefllerimizin insani koflullara sahip

olma, dinlerini özgürce yaflama, ibadetlerini dile-

dikleri gibi yerine getirebilme, kültürlerini koruma,

varl›k haklar›n› devam ettirme taleplerinin hepsi hak-

l› ve insani taleplerdir. Bu talepleri gerçeklefltirmenin

en etkili yolu ise, Uygur halk›n›n büyük bir kültürel

at›l›m yapmas›, anti Darwinist, anti materyalist

e¤itimle kendilerini çok iyi yetifltirmeleri,

ekonomik güçlerini art›rmalar›, manen

ve madden çok güçlenmeleridir. Uy-

gur Türk halk›, genifl Çin co¤rafya-

s›nda Müslümanlar›n ve ‹slam dini-

nin en önemli temsilcisi olduklar›n›

unutmamal›d›r. Efendilikleriyle, asillikle-

riyle, tevazular›yla, dengeli ve itidalli olmalar›yla

Çin halk›na örnek olmal›d›rlar. Kültürel yönden ken-

dini çok iyi yetifltirmifl, maddi olarak güçlenmifl bir

Uygur halk›n›n hem kendi haklar›n› koruma imkanla-

r›n›n hem de ‹slam ahlak›n› anlatma ve yayma imkan-
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lar›n›n çok genifl olaca¤› aç›kt›r. Allah'tan çok kor-

kan, Allah'› çok seven, milli kültürlerini çok iyi

muhafaza eden, anti Darwinist, anti materya-

list, birbirlerini çok seven, Kuran ahlak›n› mü-

kemmel uyguluyan, bar›fltan, sevgiden, hofl-

görüden, merhametten yana olan bir Uygur

toplumunun gelece¤i Allah'›n izniyle çok ayd›n-

l›k ve güzel olacakt›r. 

‹çinde bulundu¤umuz dönem Hz. ‹sa (as)'n›n yeni-

den dünyaya gelece¤i, Hz. Mehdi (as)'nin zuhur etti¤i,

çok mübarek bir dönemdir. Art›k savafllar›n, çat›flmala-

r›n son bulaca¤›, silahlanman›n sona erece¤i, insanlar›n

birbirlerini sevece¤i, kardeflçe kucaklayaca¤›, bir-

birlerine güvenece¤i, güzel ahlak›n hakim olaca-

¤› dönem gelmifltir. Bu Allah'›n kaderidir. Bu

güzel kader Çin'de de tecelli edecek, Çinlilerin

ve Uygurlar›n birarada dostça yaflayaca¤›, hep

beraber zenginli¤e kavuflaca¤›, nefleyle, se-

vinçle, güzellikle ayd›nl›k bir medeniyet infla

edece¤i bir dönem olacakt›r. 
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II. Dünya Savafl›’na kadar ço¤unlu¤u sö-

mürge idaresi alt›nda bulunan Müslüman ülke-

ler, II. Dünya Savafl›’ndan sonra ba¤›ms›zl›kla-

r›n› kazanm›fllar ve bu durum, dünya siyasetin-

de önemli de¤iflimlere sebep olmufltur. Türk-‹s-

lam dünyas›ndaki as›l de¤iflim ise So¤uk Sa-

vafl’›n sona ermesiyle birlikte yaflanm›flt›r. Bu

tarihten sonra Türk-‹slam dünyas›, Arnavutluk

ve Bosna’dan Çeçenistan ve Tacikistan’a uza-

nan bir Avrasya co¤rafyas› haline gelmifltir. Bu

süreç içinde, Müslümanlar›n yerleflim yap›la-

r›nda yaflanan de¤iflim de Türk-‹slam co¤rafya-

s›n› etkilemifltir.

20. yüzy›l›n bafl›na kadar, Müslümanlar -

k›sa dönemli iflgaller hariç genellikle Türk-‹s-

TÜRK-‹SLAM B‹RL‹⁄‹ 

NEDEN AC‹LD‹R?
Türk-İslam dünyasının geleceğinin dünya
barışını ve güvenliğini doğrudan ilgilendirdi-
ği, günümüzde pek çok düşünür tarafından
ifade edilmektedir. Türk-İslam dünyası yak-
laşık 1.5 milyarlık nüfusu, sahip olduğu yer
altı zenginlikleri ve coğrafyasının stratejik
önemi ile büyük bir güçtür. 
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lam topraklar›nda yani idaresi alt›nda yaflam›fllard›r. 20. yüzy›l›n ilk dönemlerin-

den itibaren ise, Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya göç etmifller ve bu topraklarda

önemli bir nüfus haline gelmifllerdir. 

Bugün Amerika’da ve pek çok Avrupa ülkesinde ‹slam en h›zl› yükselen din

konumuna gelmifl, Müslümanlar›n say›s›nda yaflanan art›fl sosyal ve siyasi hayatta

etkili bir rol üstlenmelerini sa¤lam›flt›r. Böylece Türk-‹slam co¤rafyas›, sadece nü-

fusunun büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan ya da Müslümanlar›n idaresi alt›nda

olan ülkelerle s›n›rl› olmayan bir co¤rafya haline gelmifltir. Bu geliflme, Türk-‹slam

dünyas›na önemli avantajlar sa¤larken, bir an önce çözüme ulaflt›r›lmas› gereken

sorunlar› da beraberinde getirmektedir. 

Türk-‹slam Dünyas›n› Temsil Eden

Bir Merkez Bulunmamaktad›r

Bugün Türk-‹slam dünyas›n›n durumu de¤erlendirildi-

¤inde ilk dikkati çekecek özelliklerden birisi, Müslümanlar›n

kendi aralar›ndaki iletiflim kopuklu¤u-

dur. Yak›n geçmiflte, ‹ran-

Irak Savafl›, Irak’›n Ku-

veyt’i iflgali, Pakistan-

Bangladefl Savafl› gi-

bi Müslüman ülke-

ler aras›nda geçen

savafllar yaflan-

m›flt›r. Müslüman

ülkelerde ço¤un-

lukla etnik ve siyasi

sorunlar nedeniyle

yaflanan iç savafl ve ça-

t›flmalar da örne¤in Af-
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ganistan’da, Yemen’de, Lübnan’da, Irak’ta veya Cezayir’de

oldu¤u gibi- Müslümanlar aras›ndaki birlikteli¤in olmas› ge-

reken noktan›n çok uza¤›nda oldu¤unu göstermektedir. Türk-‹s-

lam dünyas›n›n kendi içinde birlikteli¤ini sa¤layamam›fl olmas›, bir çok Müslü-

man ülkenin geri kalmas›na sebep olmufltur. Türk-‹slam dünyas› genifl maddi

kaynaklar›na ve insan potansiyeline ra¤men bilimde, teknolojide, sanatta ve e¤i-

timde istenen seviyeye gelememifltir.

Bu sebeple, Türk-‹slam dünyas›nda ülkeler aras›ndaki kopuklu¤u gidere-

cek, anlaflmazl›klar› çözecek, sosyal, siyasi ve ekonomik iflbirli¤ini sa¤layacak bir

merkeze fliddetle ihtiyaç vard›r.

Türk-‹slam dünyas›n›n dört bir yan›nda birbirinden son derece farkl› dini

yorumlar, görüfller ve modeller hakimdir. Neyin gerçekten ‹slam’a uygun neyin

de ayk›r› oldu¤unu belirleyecek, bu konuda dünya Müslümanlar›n›n geneline

yön verecek, onlar› uzlaflt›rabilecek bir merkez de yoktur. Örne¤in Katoliklerin

Vatikan’›, Ortodoks H›ristiyanlar›n Patrikhaneleri bulunurken, Türk-‹slam dün-

yas›nda dini ve sosyal konularda birlik oluflturacak bir merkez bulunmamakta-

d›r.

Oysa ‹slam ahlak›n›n özünde birlik vard›r. Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed (sav)’in vefat›n›n ard›ndan, ‹slam

dünyas› hep Hilafet makam› taraf›ndan yönlendirilmifl,

bu makam Müslümanlar›n sosyal ve dini konulardaki

yol göstericisi olmufltur. 

Günümüzde de Türk-‹slam dünyas›na reh-

berlik edecek, güncel sorunlar›n çözümünde etki-

li olacak ça¤dafl bir merkeze fliddetle ihtiyaç var-

d›r. Demokratik esaslara ve hukukun üstünlü-

¤ü prensibine dayanan karar alma meka-

nizmalar›n›n oluflturulmas› ancak
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Türk-‹slam Birli¤i’nin sa¤lanmas›yla mümkün görülmektedir.

Böyle bir birlik, anlaflmazl›klar›n, çat›flmalar›n ortadan

kald›r›lmas›nda, üye ülkeler aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesinde

ve Müslümanlar›n birlikte hareket etmelerinde önemli bir görev üstlenecektir.

Bugün 56 Müslüman ülkenin üye oldu¤u ‹slam Konferans› Örgütü, Müslü-

manlar› çat›s› alt›nda toplayan üye say›s› ve üyelerinin co¤rafi da¤›l›m› aç›s›n-

dan- en büyük Müslüman örgüttür. Bu örgüt d›fl›nda da, ortak co¤rafyalarda ya-

flayan Müslüman ülkeler aras›nda çeflitli ticari ve askeri ifl birlikleri bulunmakta,

bölgesel ittifaklar kurulmaktad›r. Bunlar›n her biri birlik ve dayan›flma ruhunu

gelifltirme aç›s›ndan önemli ad›mlard›r. Ancak Türk-

‹slam dünyas›n›n, daimi kurumlar› bulunan, ba¤la-

y›c› kararlar alma yetkisine sahip, ortak politika ge-

lifltirebilecek ve bunlar› kararl›l›kla uygulayacak,

tüm Müslümanlar›n ortak sesi olacak, yaln›zca belir-

li bölgelerin de¤il tüm Türk-‹slam dünyas›n›n sorun-

lar› ile ilgilenip bu sorunlara çözüm üretecek daha

kapsaml› bir birli¤e ihtiyac› vard›r.  

Yeryüzünde Suni Bir “Medeniyetler 

Çat›flmas›”Oluflturma Çabas› Vard›r 

Türk-‹slam dünyas› askeri, siyasi ve ekono-

mik olarak tek blok olmak zorundad›r. Kendi

içinde beraberli¤i sa¤lam›fl bir Türk-‹slam dün-

yas›, dünya bar›fl›n›n da güvencesi olacak, baz›

radikal unsurlar ve “medeniyetler çat›flma-

s›”ndan yana olanlar, teorilerine gerekçe olarak

öne sürebilecekleri ortam› bulamayacaklard›r.

Özellikle belirtmek gerekir ki, çözümlerin ivedilik-

le hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Çünkü

Türk-‹slam dünyas› ile Bat› dünyas› aras›nda her

“Bugün farkl› dinlerden in-
sanlar›n birbirlerini öldürmesi
ve yurtlar›ndan sürmesi tama-
men bir radikalizm yan›lg›s›n-
dan baflka birfley de¤ildir.
Özünde her üç dini de 
Allah yeryüzüne indirmifltir
ve bu dinler insanlara bar›fl›,
sevgiyi ve kardeflli¤i emret-
mektedir.”
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geçen gün suni bir “medeniyetler çat›flmas›” oluflturulmaya çal›fl›l-

maktad›r. Türk-‹slam Birli¤i’nin kurulmas› ile birlikte bu tehlike ta-

mamen ortadan kalkacakt›r.

Tarihte yaflanan tecrübeler aç›kça göstermektedir ki, farkl› medeniyetlerin

bir arada yaflamas›, bir gerilim ve çat›flma nedeni de¤ildir. Buna ra¤men, günü-

müzde hoflgörü ve uzlaflma yerine, hem Bat›'da hem de ‹slam dünyas›nda, düfl-

manl›k ve çat›flmay› seçmek isteyenler vard›r. 

Bugün farkl› dinlerden insanlar›n birbirlerini öldürmesi ve yurtlar›ndan sür-

mesi tamamen bir radikalizm yan›lg›s›ndan baflka birfley de¤ildir. Özünde her üç

dini de Allah yeryüzüne indirmifltir ve bu dinler insanlara bar›fl›, sevgiyi ve kar-

deflli¤i emretmektedir. Bu sebeple, din ad›na ortaya ç›karak, yeryüzünde karga-

flaya ve çat›flmalara sebep olmak din ahlak›n›n özünden tamamen uzakt›r. Kutsal

kitaplarda olmayan, sonradan dine ilave edilen bir tak›m yanl›fl inançlarla insan-

lara zarar vermenin dindarl›kla hiçbir ilgisi yoktur. 

Allah insanlara kötülü¤ü ve bozgunculu¤u emretmemifltir. Hiçbir toplumu

di¤erinden üstün tutmam›fl, üstünlü¤ün takvada (Allah’a karfl› olan samimiyet
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ve içten ba¤l›l›kta) oldu¤unu belirtmifltir. Allah Kuran’da insanlara

flöyle buyurmaktad›r:

“Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve

birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k.

fiüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olan›n›z, (›rk ya da soy-

ca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber

aland›r.” (Hucurat Suresi, 13)

Yeryüzünde bir kargafla ç›kt›¤›nda, samimi dindarlar›n vazifesi bu yan-

g›n› söndürmek ve insanlar›n mallar›n›, canlar›n› korumakt›r. Yaflad›¤›m›z

ça¤da, her üç dinin mensuplar› taraf›ndan beklenen Hz. ‹sa Mesih (a.s) de

yeniden geldi¤inde yeryüzüne bar›fl›, sevgiyi ve kardeflli¤i getirecektir. 

Öyleyse, Allah’›n kutsal kitaplarda ve elçileriyle apaç›k bir flekilde be-

lirtti¤i bar›fl ve sevgi hükümlerini yerine getirmek samimi dindarlar›n so-

rumlulu¤udur. Bu bar›fl ve huzur ortam›n›n bir an önce yeryüzünde yaflan-

mas› için, özünde ‹slam ahlak›n› bar›nd›ran Türk-‹slam Birli¤i’nin kurulma-

s› son derece acildir.



G ü -

Günümüzde dünya siyaseti,

ülkelerin uluslararas› bir bir-

lik içinde yer almas›n›, ulusal

güvenlik ve ekonomik ç›karlar aç›-

s›ndan zaruri hale getirmifltir. Genelde co¤-

rafi konumlar›n temel al›nd›¤› bu devletler aras› iflbirliklerinde, yer alt› kay-

naklar›, ticaret alanlar› ve hatta kültürel de¤erler de önemli bir rol oynamak-

tad›r. Ayn› co¤rafya içinde yer alan pek çok ülke, bu tarz uluslararas› örgüt-

lerin çat›s› alt›nda kaynaklar›n› birlefltirmekte, ortak savunma paktlar› olufl-

turmakta, farkl› alanlarda iflbirli¤ine gitmektedir. Bu uluslararas› kurulufllar-

da bar›fl›n korunmas›, uyuflmazl›klar›n diplomasi yoluyla çözümlenmesi,

ekonomik ve sosyal kalk›nman›n sa¤lanmas›, insan haklar› ve demokrasi gi-
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Birlik olmak, Allah'ın MüslümanlaraBirlik olmak, Allah'ın Müslümanlara
emridir. Müslümanlar Rabbimiz'in buemridir. Müslümanlar Rabbimiz'in bu
emrini yerine getirdiklerinde, Türk-emrini yerine getirdiklerinde, Türk-
İslam aleminin yaklaşık bir asırdırİslam aleminin yaklaşık bir asırdır
yaşadığı tüm sıkıntılar sona erecek, eşiyaşadığı tüm sıkıntılar sona erecek, eşi
benzeri olmayan çok güçlü birbenzeri olmayan çok güçlü bir
medeniyet inşa edilecektir.medeniyet inşa edilecektir.
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bi evrensel de¤erlerin korunmas› hedeflenmektedir. Benzer bir birlikteli¤in Türk-

‹slam dünyas› için de önemli faydalar› olaca¤› aç›kt›r. Türk-‹slam dünyas›nda ba-

r›fl ve huzurun yerlefltirilmesi ve refah›n sa¤lanmas› için at›lacak en önemli ad›m,

Türk-‹slam Birli¤i alt›nda birleflmekle olacakt›r.

Türk-‹slam Birli¤i Bar›fl ve Huzurun Teminat› Olacakt›r

Türk-‹slam dünyas›n›n herhangi bir bölgesinde yaflanan sorun  bütün

bu co¤rafyay› do¤rudan etkilemektedir. Ortado¤u’da oluflan bir gerili-

min, Kuzey Afrika’da etkisi hissedilir. Hazar’da yaflananlar Orta-

do¤u bölgesinin gelece¤ini etkiler. Basra Körfezi’nde meydana

gelenler Güneydo¤u Asya’y› do¤rudan ilgilendirir. 

Bu da, Türk-‹slam dünyas› co¤rafyas›n›n herhan-

gi bir bölgesinde çat›flma, sorun, gerilim varsa bu-

nun rahats›zl›¤›n›n tüm ülkelerde hissedilece¤i

anlam›na gelir. Ayr›ca dünyada da siyasi

ve ekonomik olarak bu gerginliklerin
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sonuçlar› hissedilir. Elbette ayn› fley bar›fl ve huzur ortam› için de geçerlidir.

Uzun süreli gerginliklerin örne¤in Arap-‹srail sorununun bar›flla neticelenmesi-

nin, Türk-‹slam dünyas›na ve tüm dünyaya olumlu bir etkisinin olaca¤› aç›kt›r. 

20. yüzy›l boyunca Türk-‹slam dünyas›n›n büyük bölümü de uzun süren

bir savafl, çat›flma ve istikrars›zl›k içinde kald›. Bu dönem kaynaklar›n bofla har-

canmas›na, ekonomik ilerlemenin neredeyse durmas›na, yaflam standart›n›n

çok düflük düzeylere inmesine, hepsinden önemlisi milyonlarca Müslüman›n

hayat›na mal oldu. 

Günümüzde dahi baz› Müslüman ülkeler aras›nda anlaflmazl›klar devam

etmekte, zaman zaman gerilim artmaktad›r. Müslümanlarla Müslüman olma-

yan ülkeler aras›ndaki savafl ve çat›flmalar da bir baflka huzursuzluk ve istikrar-

s›zl›k nedenidir.

Sevgi ve kardefllik temeli üzerine kurulacak olan Türk-‹slam Birli¤i’nin te-

sis edilmesiyle birlikte Türk-‹slam dünyas› kendi aras›ndaki gerilimlere ve hu-

zursuzluklara son verecektir. Müslümanlar birbirlerini kardefl

olarak bilecek ve karfl›laflt›klar› olumsuzluklar› bir-

lik ve beraberlik içerisinde ele alacaklard›r. 

Kendi aralar›nda oluflturacaklar› samimi

iliflkiler ve yak›n ba¤lant›lar vesilesiyle olayla-

r›n herhangi bir çözümsüzlü¤e kaymas›na

izin vermeyecekler-

dir. Ortak kat›-

l›mla oluflacak

merkezi ka-
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rar organlar› tüm taraflar›n hakk›n› gözeterek sorunlar›n h›zl› ve kal›c› bir

flekilde çözümlenmesini sa¤layacakt›r.

Böylelikle, on y›llard›r sürüp giden anlaflmazl›klar ve çat›flmalar bir

anda son bulacak ve bölgeye bar›fl ve huzur ortam› gelecektir. Elbette ki;

Türk-‹slam dünyas›nda sa¤lanacak bir bar›fl ve sevgi ortam› bu bölgeyi ve

dünyay› çok olumlu yönde etkileyecektir. Bu olumlu etkiler de, Allah’›n iz-

niyle Türk-‹slam dünyas›na say›s›z alanda sosyal ve ekonomik geliflmeleri

de beraberinde getirecektir. 

Farkl› Kültürler Türk-‹slam Dünyas› ‹çin 

Kültürel Zenginli¤e Dönüflecektir

Türk-‹slam dünyas› içindeki farkl› kültürler ve etnik kökenler, bar›fl

ortam›nda birer zenginli¤e dönüflecektir. Hoflgörü ve diyalo¤un oldu¤u bir

ortamda, insanlar daha aç›k fikirli ve daha üretici olacak, farkl› kültürlerin

harmanlanmas›yla çok zengin bir medeniyet infla edilecektir. Bu büyük

medeniyet, bilimde ve sanatta önemli geliflmeler yaflanmas›na vesile ola-

cak, bulundu¤u co¤rafyan›n eskiden oldu¤u gibi yine tüm dünyaya ›fl›k sa-

çan bir nur haline gelmesini sa¤layacakt›r. 

Bar›fl ortam› sayesinde, Türk-‹slam dünyas›n›n birbirlerinin bilgi biri-

kimi ve tecrübelerinden faydalanmalar› mümkün olacakt›r. Ba-

r›fl, Müslümanlar›n her alanda güçlerini birlefltirmelerine,

birbirlerinin eksik yönlerini telafi etmelerine, dolay›s›yla

çok daha etkin olmalar›na vesile olacakt›r. 

Bar›fl, her ülkenin silahlanmaya ay›rd›-

¤› bütçenin azalt›lmas›n›, bu paran›n

toplumlar›n refah› için harcanmas›n›

sa¤layacakt›r. Tüm üye ülkeler

ortak savunma pakt›n›n üyesi



olacaklar›ndan, daha az bütçe ile daha güçlü bir savunma ve korunma sa¤lana-

cakt›r. Bu sayede silah sanayi ve teknolojisi için yap›lan yat›r›mlar, sa¤l›k, e¤i-

tim, bilimsel ve kültürel geliflme gibi alanlara kayd›r›labilecektir.

Türk-‹slam dünyas›n›n baz› bölgelerindeki mevcut istikrars›zl›k ve çat›fl-

malar di¤er ülkelere göçe neden olmaktad›r. Pek çok doktor, mühendis, akade-

misyen, bilim adam›, düflünür ve yazar, ülkelerinde kendilerini güvende hisset-

medikleri için Bat›'ya göç etmekte ve çal›flmalar›na orada devam etmektedir. 

Bar›fl ortam›, Türk-‹slam dünyas›ndaki iç gerginliklerin de ortadan kalk-

mas› ile birlikte iyi e¤itim alm›fl bireylerin göçünün engellenmesini ve bu kiflile-

rin kendi ülkelerindeki ihtiyac› karfl›lamalar›n› sa¤layacakt›r. 

Türk-‹slam dünyas›nda infla edilecek bar›fl, di¤er dünya ülkeleri için de ör-

nek bir model olacakt›r. Böylece, dünyan›n farkl› bölgelerinde yaflanan sorunlar

Müslüman dünya örnek al›narak bar›flç›l yöntemlerle çözüme kavuflturulacak-

t›r. Müslümanlar, gerçek Kuran ahlak› yafland›¤›nda insanlar›n huzura ve gü-

venli¤e kavuflacaklar›n›n canl› birer örne¤i olacak, insanlar ‹slam’›n bar›fl ve

esenlik dini oldu¤una flahitlik edeceklerdir.

Türk-‹slam Birli¤i Beraberinde Ekonomik 

Kalk›nmay› da Getirecektir

Birlik, beraberlik, kardefllik ortam› ile birlikte ekonomik kalk›nma da h›z

kazanacakt›r. Günümüzde baz› s›n›r problemleri baflta olmak üzere Türk-‹slam

dünyas›nda sorunlar yaflanmaktad›r. Bu sorunlar ekonomik istikrars›zl›¤› bera-
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berinde getirmektedir. Örne¤in, yer alt› kaynakla-

r›n›n ç›kart›lmas›, tafl›nmas› ve dünyaya ihrac›n-

da güzergah›n güvenli olmas› gerekmektedir. Oy-

sa günümüzde bölgede yaflanan kargafla ortam› ve

siyasi istikrars›zl›klar Türk-‹slam dünyas›n›n zengin kaynaklar-

dan yeteri kadar faydalanmas›n› engellemektedir. 

Su kaynaklar› için de benzer bir durum geçerlidir. Ortado-

¤u’da su, anlaflmazl›k konular›n›n bafl›nda gelmektedir. Oysa

Türk-‹slam dünyas›n›n birbirlerine deste¤i ve anlaflmazl›klar›n uzlafl-

ma yoluyla çözümlenmesi ile bu sorunlar tamamen gündemden kald›r›-

labilir. 

Ekonomik iflbirli¤i, hem istikrar›n sa¤lanmas› hem de kalk›nma aç›-

s›ndan önemlidir. Özellikle, Müslüman ülkelerde yaflanan yoksullu¤un,

e¤itimsizli¤in, gelir da¤›l›m dengesizliklerinin ve di¤er ekonomik ve

sosyal s›k›nt›lar›n ortadan kald›r›lmas›nda ekonomik birlik, ekono-

mik güç oluflturulacakt›r. 

Türk-‹slam dünyas› içerisinde birbirinden farkl› ekonomiler

ve do¤al flartlar vard›r. Baz› ülkelerin ekonomisi yer alt› zengin-

liklerine (petrol zengini ülkelerde oldu¤u gibi) dayal› iken, baz›-

lar›n›n ekonomisi (co¤rafi yap›lar›n›n elveriflli olmas› nedeniyle)
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tar›ma dayal›d›r. Bu farkl›l›k k›smi de olsa toplum yap›lar› için de geçerli-

dir. Kimi ülkelerde ço¤unluk k›rsal kesimde yaflarken, kimi ülkelerde flehir

kültürü daha fazla hakimdir. Ancak bir ülkenin di¤erini eksiklerini kapata-

cak flekilde desteklemesi, birinin di¤erinin ihtiyac›n› karfl›lamas› ve herke-

sin uzmanlaflt›¤› konularda di¤erlerine yard›mc› olmas› ile bu farkl›l›klar

önemli bir zenginlik kayna¤›na dönüfltürülebilir. Bu da Türk-‹slam Birli¤i

ile sa¤lanabilir. 

Yap›lacak ortak yat›r›mlar ve ortak giriflimler de bu noktada önemli

bir ad›m olacakt›r. Ortak giriflimler sayesinde, hem ülkeler karfl›l›kl› olarak

birbirlerinin tecrübelerinden istifade edecekler, hem de oluflturulan yat›r›m

sahalar› taraflar›n ekonomileri için de gelir kayna¤› olacakt›r. Türk-‹slam

dünyas›n›n birbirlerine ekonomik destek vermeleri, daha önce de belirtti-

¤imiz gibi, ‹slam ahlak›n›n bir gere¤idir. ‹htiyaç içinde olana yard›m etmek

ve sosyal dayan›flma Müslümanlar›n önemli özelliklerindendir. Toplum

içindeki sosyal yard›mlaflman›n toplumlar aras› düzeyde de yürütülmesi

gerekir. Böylece hem ifl imkanlar› artacak hem de her iki toplumda da gelir

seviyesi yükselmeye bafllayacakt›r. 

Türk-‹slam dünyas›n›n imkanlar›n› ve gücünü birlefltirmesini sa¤la-

yacak ortak giriflimlerle, yüksek teknoloji ürünü olan pek çok malzeme
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Müslüman ülkelerde de üretilebilecektir. Oluflturulacak bir ortak pazar sa-

yesinde, bir ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi s›n›rsal engellere

tak›lmadan bir di¤er ülkede kolayl›kla pazarlanabilecektir. Ticaret alan›

geniflleyecek, tüm üye ülkelerin pazar pay› artacak, ihracat geliflecek, bu

durum, ülkelerdeki sanayileflme sürecini h›zland›racak, ekonomide sa¤la-

nacak kalk›nma ile teknolojide de geliflme yaflanacakt›r. Böylece, Türk-‹s-

lam dünyas› ortak bir güç olarak hareket edebilecek ve küresel ekonomi-

nin önemli bir parças› haline gelecektir. Elbette ki Türk-

‹slam dünyas›nda sa¤lanacak ekonomik kalk›nma

ve refah ortam› bu bölgeyi ve dünyay› çok

olumlu yönde etkileyecektir. (www.islam-

daekonomi.com)
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B‹RL‹K VE BERABERL‹K
TÜRK-‹SLAM DÜNYASINI
GÜÇLEND‹RECEKT‹R

Müslümanlar›n birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeleri, Allah’›n

Kuran’da bildirdi¤i ahlak›n bir gere¤idir. Müslümanlar bu gerçe¤i düflünerek

birlik olmaya samimi niyet etmelidirler.

Türk-‹slam co¤rafyas›nda bugün çeflitli gerginlikler ve anlaflmazl›klar ya-

flanmakta, çat›flmalar sürmekte, huzursuzluk ve tedirginlik artmaktad›r. Türk-

‹slam dünyas›nda olmas› gereken birlik ve beraberlik ruhunun gere¤i gibi ya-

flanm›yor olmas›, hem birtak›m sorunlara zemin haz›rlamakta hem de mevcut

sorunlara kal›c› çözümler oluflturulmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Bu durumun son

bulmas›, Müslümanlar›n ve di¤er tüm toplumlar›n huzura, güvene ve bar›fla

kavuflabilmeleri için, Türk-‹slam dünyas›nda sa¤lam bir birli¤in tesis edilmesi

flartt›r. Müslümanlar, Allah’›n Kuran-› Ke-

rim’de buyurdu¤u gibi, kardefl olduklar›-

n›n fluuruyla hareket etmeli, bir ailenin fert-

leri gibi sevgi, sayg› ve samimiyetle birlik

olmal›d›rlar.

“Allah’›n ipine

hepiniz s›ms›k›

sar›l›n. Da¤›l›p,

ayr›lmay›n...”

(Al-i ‹mran

Suresi, 103)
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Yüce Rabbimiz’in Kuran-› Ke-

rim’de buyurdu¤u, “‹nkar edenler

birbirlerinin velileridir. E¤er siz bunu

yapmazsan›z (birbirinize yard›m et-

mez ve dost olmazsan›z) yeryü-

zünde bir fitne ve büyük bir

bozgunculuk (fesat) olur.” (En-

fal Suresi, 73) ayetinin emri,

Müslümanlar›n birbirlerinin

velisi, yani koruyucusu ve

dostu olmalar›, birbirlerine

yard›m etmeleri ve birlik için-

de hareket etmeleridir. Yüce

Allah, bunun yap›lmamas›

durumunda dünyada büyük

kar›fl›kl›klar ve huzursuz-

luklar yaflanaca¤›n› bildir-

mektedir. ‹flte bu nedenle

Müslümanlar Kuran’da

bildirilen kardefllik ve

dostluk ruhuna uygun ha-
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reket etmeli, yaflanan büyük ac›lar›n önüne geçilebilmesi ve

bunlar›n tam anlam›yla son bulmas› için dayan›flma içinde ol-

mal›, birlik haline gelmelidirler. ‹çinde bulunulan koflullar, Müslü-

manlar›n birlik olmas›n›n zaruri oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Türk-‹s-

lam dünyas›, ya birleflecek, bar›fl ve refah ortam› oluflacak, huzur ve güven-

lik tesis edilecek, ayd›nl›k günler yaflanacak, ya da yaflanan olumsuzluklar

ve ac›lar devam edecektir.

Yaflanan Sorunlar›n Çözümü,

Birlik ve Beraberlik ‹çinde Hareket Etmektir

‹slam Medeniyetinin tüm dünyay› ayd›nlatt›¤›, bilimde, sanatta, mi-

maride, ticarette dünyaya örnek oldu¤u dönemler, Müslümanlar›n birlik ve

beraberlik içinde hareket ettikleri dönemler olmufltur. 10. ve 11. yüzy›llarda

ve bunu takip eden zamanlarda, ‹bn-i Heytem, El Cebr, ‹bn-i Sina ve daha

pek çok öncü ‹slam aliminin çal›flmalar›yla Müslümanlar›n bilim dünyas›na

katk›lar›; Osmanl› döneminde Mimar Sinan baflta olmak üzere büyük sanat-

karlarla mimari ve sanat dünyas›na kazand›rd›klar›, bütün dünyan›n takdi-

rini kazanm›flt›r. Tüm bu as›rlar boyunca, Kuran ahlak›yla ahlaklanan Müs-

lümanlar›n, gittikleri her yere hoflgörü, ak›l, bilim, sanat, estetik, temizlik ve

refah götürmelerinin ve ‹slam dünyas›n›n, dünyan›n en modern ve en ça¤-

dafl uygarl›¤› olmas›n›n temelinde, birlik ruhunun sa¤lad›¤› huzur, güven

ve bar›fl ortam› vard›r. Günümüzde de Türk-‹slam dünyas› gücünü, nuru-

nu, bereketini tekrar elde etme ihtiyac›ndad›r. 

Ancak bu yönde yap›lacak her türlü çal›flma için öncelikle, tüm Müslü-

manlar aras›nda kardefllik ruhunun yaflanmas›, Türk-‹slam dünyas›n›n bir-

li¤inin tesis edilmesi gereklidir. Farkl›l›klar› hoflgörü ile karfl›layan, gücünü

ve enerjisini yaln›zca ‹slam’›n, Müslümanlar›n ve insanl›¤›n hayr›na kulla-
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nan, ço¤ulculuktan yana olan, uzlaflmac› ve bar›flsever bir kültür

Müslümanlar aras›nda egemen olursa, ‹slam dünyas›, 21. yüzy›-

l›n en büyük medeniyetlerinden birini infla edebilir. Aksi halde,

da¤›lm›fl, ayr›lm›fl, birbirlerinden kopuk olan Müslüman-

lar›n kendi de¤erlerini savunmaya dahi güç yetirme-

leri çok zor olacakt›r. Oysa, insan haklar›, inanç, ya-

flam ve fikir özgürlükleri konusunda olumsuz bir

yaklafl›mla karfl› karfl›ya kalmalar› durumunda,

Müslümanlar›n de¤erlerini beraberce fikren savun-

malar› Kuran ahlak›n›n bir gere¤idir. Birlik ve beraber-

lik içinde yürütülecek fikri mücadelenin çok etkili ola-

ca¤›, istenen neticeye k›sa sürede ulafl›labilece¤i aç›k-

t›r. 

Müslümanlar Farkl›l›klar› De¤il,

Ortak De¤erleri Esas Almal›d›r

‹slam Birli¤i’nin geçmiflte yaflanm›fl olmas›,

bugün de yeniden infla edilebilece¤inin en önemli

delillerinden biridir. Müslümanlar›n bu konuda

ümitvar olmalar›, imkanlar› do¤rultusunda bu bir-

likteli¤in oluflmas›n› teflvik etmeleri, ‹slam dün-

yas›n›n kardeflli¤i ve beraberli¤i için çaba gös-

termeleri son derece önemlidir. Müslümanlar,

mümin kardefllerinin flevk ve heyecanlar›n›n

artmas›na, dostluk ve birli¤e özlem duyma-

lar›na vesile olmal›d›rlar. Özellikle, kanaat

önderlerinin, ayd›nlar›n, toplumun örnek
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ald›¤› kiflilerin bu yönde tav›rlar›yla, konuflmalar›yla, yaz›lar›yla örnek ol-

malar› gereklidir. 

Birlik ve beraberli¤e duyulan özlemin, somut ad›mlarla desteklenmesi

de önemlidir. Tüm iman edenler birbirlerine ahiret kardefli gözüyle bak›p,

birbirlerinin hatalar›n› veya kusurlar›n› de¤il, güzel yönlerini görmelidirler.

Farkl›l›klar› bir ayr›l›k veya bir uzak durma sebebi olarak de¤il, bir renkli-

lik, kültürel çeflitlilik, güzellik olarak de¤erlendirmelidirler. Sevgi, merha-

met, anlay›fl ve flefkatle karfl›lar›ndakilere yaklaflmal›, kardefllerine muhab-

bet duymal›, onlar› her zaman öven ve sayg›l› bir üslup kullanmal›d›rlar.

Müslümanlar, Rabbimiz’in, iman edenlerin birbirlerinin kardeflleri oldukla-

r›n› buyurdu¤u ayet-i kerimesini hep hat›rlar›nda tutmal›d›rlar: 

Tüm Müslümanlar ayn› Yüce ve Bir olan Allah’a iman etmekte, yaln›z-

ca O’nun r›zas›n›, rahmetini ve cennetini kazanmak için çal›flmakta, alemle-

re rahmet olarak gönderilmifl sevgili Peygemberimiz Hz. Muhammed

(sav)’e gönülden itaat etmekte, ayn› Kitap’a tabi olmaktad›rlar. Hepsinin

gayesi, Kuran ahlak›n›n yeryüzünde yaflanmas›d›r. 

Bütün gayeleri ayn› olan Müslümanlar›n birbirlerini sevmeleri ve bir-

lik içinde hareket etmelerinden daha kolay ne olabilir? Yeter ki, ‹slam ahla-

k›n›n gere¤i olan sevgi, merhamet, fedakarl›k, anlay›fl, affedicilik gibi güzel

özelliklerini, çevremizdeki insanlara oldu¤u gibi, farkl› camialarda olan

Müslüman kardefllerimize de gere¤ince gösterelim. ‹slam ahlak›n› tam ola-

rak bilmeyen ve bilgi eksikli¤inden dolay› yaflamayan kiflilere göstermemiz

gereken hoflgörüyü, farkl› düflüncelere sahip mümin kardefllerimizden esir-

gemeyelim. Bütün insanlar› oldu¤u gibi, onlar› da merhamet ve anlay›flla

kucaklayal›m. (http://www.cozumturkislambirligi.com)
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Müslümanlar›n Birli¤i

Sevgi ve Samimiyet Üzerine Tesis 

Edilmelidir

Allah korkusu ve sevgisinden kaynaklanan,

gerçek sevgi ve samimiyet, iman edenlere verilmifl

olan en güzel nimetlerdendir. Bu nimet, iman

edenler aras›ndaki iliflki ve diyaloglara mutlaka

yans›mal›d›r. Müslümanlar›n infla edece¤i birli¤in

de, içtenlik ve gerçek sevgi üzerine kurulu olmas›

gerekir. Unutmamak gerekir ki, ahir zamanda in-

sanlar›n yaflad›¤› en büyük belalardan biri sevgi-

sizlik ve sevgisizlikten kaynaklanan kat›l›k, anla-

y›fls›zl›k, so¤ukluk, merhametsizliktir. ‹man eden-

ler ise birbirlerini, Allah’› ve elçisini sevdiklerini

bildikleri için peflinen sever; Yüce Allah’tan kor-

kup elçisine itaat ettiklerini bildikleri için birbirle-

rine sayg› ve hürmet duyarlar. Sadece iman ediyor

olmalar› dahi birbirlerini sevmeleri için yeterli bir

sebeptir. Dolay›s›yla Müslümanlar›n istiflare ve

görüflme ortamlar›na, bir aile ortam›n›n s›cakl›¤›,

candanl›¤›, dürüstlü¤ü ve samimiyeti egemen ol-

mal›d›r. Kuran-› Kerim’de, Peygamber Efendimiz

(sav) ile birlikte hicret eden ve onlar› karfl›layan

müminlerin birbirlerine duyduklar› samimi sevgi

ve fedakarl›klar›, tüm müminlere flöyle örnek ve-

rilmifltir:
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Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine)

yerlefltirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen fleylerden dolayı

içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç)

olsa bile (kardefllerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ‘cimri ve

bencil tutkularından’ korunmuflsa, iflte onlar, felah (kurtulufl) bulanlardır.

(Haflr Suresi, 9)

Günümüzde de Müslümanlar, t›pk› sahabe-i kiram gibi birbirlerini gö-

nülden sevmelidir. Türk-‹slam Birli¤i’nin özünde, flefkat ve merhametiyle

tüm insanlara örnek olan Peygamberimiz (sav)’in ahlak› ve sahabe-i kira-

m›n ruhu olmal›d›r. ‹slam ahlak›n›, Mekke ve Medine’den tüm dünyaya

ulaflt›ran bu ruhtur. Sahabenin birbirine olan samimi sevgisi, ba¤l›l›¤›, daya-

n›flma ve birlik ruhu onlara güç ve kuvvet vermifl, yapt›klar› ifllerdeki bere-

keti art›rm›fl, tüm ifllerinde onlar› baflar›l› k›lm›flt›r. Bugün de Müslümanlar

ayn› dayan›flma, fedakarl›k, vefa ve sadakatle  hareket ettiklerinde, “birbi-

riyle kurflunla kaynat›lm›fl gibi” saf ba¤lad›klar›nda, Rabbimiz’in verece¤i

güç  ve kuvvetle, inflaAllah tüm sorunlar›n üstesinden gelinecektir. Ku-

ran’da emredildi¤i gibi içtenlik ve sevgiyle yaklafl›ld›¤›nda, ‹slam dünyas›-

n›n tüm sorunlar› kolayl›kla çözüme kavuflacakt›r. 

Müslümanlar›n birlik olmas›n› engelleyen sebeplerden birinin, fleyta-

n›n oyunu olan kibir ve enaniyet oldu¤u unutulmamal›, bu kötü ahlak özel-

liklerinden sak›n›lmal›d›r. Yüce Allah, enaniyetli insan› sevmedi¤ini, “...

Allah büyüklük taslay›p böbürleneni sevmez.” (Hadid Suresi, 23) ayetiy-

le bildirmifltir. Enaniyet ve kibir, iman edenler aras›nda gerilime neden ola-

bilecek, dolay›s›yla onlar› birbirinden uzaklaflt›racak, sevgilerini azaltacak,

merhamet ve flefkat duymalar›n› engelleyecek kötülüklerdir. ‹slam

dünyas› pek çok s›k›nt› ve zorlukla karfl› karfl›yayken, kifli-

sel hesaplar ve nefsin küçük oyunlar›yla zaman kaybet-

mek, samimi olarak iman eden Müslümanlara yak›flma-

yacak bir tav›rd›r. Her Müslüman›n bu hataya düflmek-

ten Allah’a s›¤›nmas›, kibirin engellemeye çal›fl-
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t›¤› hay›rl› olan ne varsa onu yaparak, enaniyetin iman edenlerin birlik ve

beraberli¤inin önünde engel olmas›na izin vermemesi gerekir. 

Tüm Dünya, Türkiye’nin Müslümanlar› Birlefltirmesini Bekliyor

Yeryüzündeki son Türk-‹slam Birli¤i, büyük, flanl› Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u’ydu. Kuran ahlak›yla flekillenmifl olan Osmanl› yönetimi döne-

minde yaflanan Türk-‹slam Birli¤i, birlik ve beraberlik ruhu yafland›¤›nda

Müslümanlar›n bar›fl içinde, gayet rahat ve huzurlu yaflad›klar›n› gösteren

güzel bir örnektir. Bugün Bat›’da da pek çok ayd›n ve devlet adam› tara-

f›ndan, özellikle eski Osmanl› co¤rafyas› üzerinde bir as›rd›r devam eden

boflluk teflhis edilmekte ve çözümün de ancak Osmanl› modelinin, yani

hoflgörü ve adalete dayal› bir Türk-‹slam Birli¤i’nin, yeniden hayata dön-

dürülmesiyle mümkün olaca¤› fikri yank› bulmaktad›r.

Ülkemiz, mirasç›s› oldu¤u büyük Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile Müslü-

man dünyas›n›n yüzy›llarca manevi önderli¤ini yapm›flt›r. Bu nedenle, ha-

len bu co¤rafyada tüm Müslümanlar›n sevgisine ve ilgisine mazhar ol-

maktad›r. Ayr›ca tecrübesi, geliflmifl d›fl iliflkileri, yetiflmifl insan› ve ayd›-

n›yla Türkiye, Türk-‹slam dünyas›n›n birleflmesine öncü olmaya ehil gö-

rülmektedir. ‹ttifakla büyük bir kesim, Türkiye’yi bu asil görev için aday

göstermektedir. (http://www.turkislambirliginedogru.com)

Türkiye’nin, Türk-‹slam dünyas›n›n birli¤inin sa¤lanmas›nda öncü

olmas›, tarihin yükledi¤i bir sorumluluktur. Ancak bu sorumlulu¤un gere-

¤i gibi yerine getirilebilmesi için, öncelikle tüm ‹slam dünyas›na örnek tefl-

kil edebilecek bir modelin oluflturulmas›, di¤er bir deyiflle birlik temenni-

lerinin sözde kalmamas› gerekir. Bunun için de ülkemizdeki kanaat ön-

derlerinin, ayd›nlar›n, sivil toplum kurulufllar›n›n liderlerinin birara-

ya gelmeleri, bu birlikteli¤in pratikte nas›l yaflanabilece¤ini göster-

meleri büyük önem tafl›maktad›r. 
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TÜRK-‹SLAM B‹RL‹⁄‹ 

NASIL OLMALIDIR?
Söz konusu birliğin beraberlik anlayışı, bir toplumun diğe-

rine, bir kültürün ötekine, bir grubun başkasına üstün gel-

mesine dayalı değil, hepsinin bir diğeri ile eşit olduğu hoş-

görü, sevgi ve dostluğa dayalı dayanışma ruhu ile olacaktır.

Türk-‹slam dünyas›n›n birli¤i, Allah’›n izni ve lütfu ile, yeryü-

züne özlenen bar›fl› ve huzuru getirecek olan bir birlikteliktir. Bu bir-

lik, sevgi, kardefllik, flefkat, hoflgörü, dayan›flma ve muhabbet temeli

üstüne kurulacakt›r. Yafland›¤› bölgeye ekonomik refah›, demokratik

yaflam›, adaleti getirmeyi hedef alacakt›r. Manevi de¤erlerin yüceltil-

mesini, sanat›n, teknolojinin, bilimin en üst seviyelerine ç›kmas›n›

kendine amaç edinecektir. 

Türk-‹slam Birli¤i, Bat› dünyas› ile de s›cak iliflkiler içerisinde

olacakt›r. Bu birliktelik sevgi ve adalet temeli üzerine kurulaca¤› için,

taraflar›n haklar›n› güvence alt›na al›rken, karfl›l›kl› menfaatlerin ko-

runmas›n› da sa¤layacakt›r. 

Bu flekilde, birli¤e dahil ülkelerin yan› s›ra bütün dünya

devletlerinin de refah düzeyleri yükselecektir. 

Günümüzde Türk-‹slam dünyas›na hakim olan birbi-
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rinden farkl› görüfller, yorumlar ve modeller aras›n-

da mutabakat sa¤lanamam›fl olmas›, Müslümanlar›n

birlikte hareket etmelerine engel olmaktad›r. Bu birlikte-

li¤in beraberlik ça¤r›s›, etnik kökene, ekonomik koflullara ya

da co¤rafi duruma göre yap›lmayacak; ›rk, dil ve kültürel

özelliklerden kaynaklanabilecek her türlü husumet bu birli-

¤in kardefllik çat›s› alt›nda, ortadan kald›r›lacakt›r. Söz konusu bir-

li¤in beraberlik anlay›fl›, bir toplumun di¤erine, bir kültürün ötekine,

bir grubun baflkas›na üstün gelmesine dayal› de¤il, hepsinin bir di¤eri ile

eflit oldu¤u hoflgörü, sevgi ve dostlu¤a dayal› dayan›flma ruhu ile olacakt›r. 

Türk-‹slam Birli¤i Çözüm Üreten Bir Merkez Olmal›d›r 

Türk-‹slam Birli¤i de¤iflen siyasi koflullara kolayl›kla uyum sa¤layabile-

cek bir esnekli¤e ve gerekli stratejileri gelifltirebilecek bir ileri görüfllülü¤e sa-

hip olmak zorundad›r. Dünyadaki geliflmeler karfl›s›nda k›namak ya da kana-

at belirtmekle yetinen bir organizasyon de¤il, inisiyatif kullanabilen aktif bir
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merkeze ihtiyaç duyuldu¤u aç›kt›r. Bu merkezin sürekli takip ve koordi-

nasyon görevini üstlenmesi, faaliyetlerinin tüm üye ülkelerin menfaatle-

rini kuflat›c› olmas› gerekir. Bu birlik tüm geliflmeleri objektif bir yakla-

fl›mla de¤erlendirerek, Türk-‹slam dünyas›n›n taleplerini göz önünde

bulundurmal›d›r. Üye ülkeler aras›nda oluflabilecek bunal›mlar› gideri-

ci, ç›kar çat›flmalar›n› ortadan kald›r›c› ve Müslümanlar›n di¤er toplum-

larla iliflkilerinde onlar› koruyucu bir mekanizma olarak görev yapacak

Türk-‹slam Birli¤i, Türk-‹slam dünyas›n›n kültürel, ekonomik ve siyasi

etkinli¤ini de art›racakt›r. 

Büyük Önderimiz Atatürk’ün Görüflleri 

Önemli Bir Mesaj ‹çermektedir

‹nfla etti¤i modern devlet anlay›fl› ile Türkiye Cumhuriyeti’ni Müs-

lüman ülkelerin en istikrarl› demokrasisi haline getiren Mustafa Kemal

Atatürk’ün, Türk-‹slam dünyas›n›n nas›l bir yap› içinde birlik ve bera-

berli¤ini sa¤layabilece¤i yönünde de önemli de¤erlendirmeleri vard›r.

Bir devletin en önemli unsurlar›ndan birinin milli s›n›rlar içinde var ol-

ma hakk› oldu¤unu ifade eden Atatürk’ün tespitlerinin do¤rulu¤u, ge-

çen zaman içerisinde ispatlanm›flt›r. 

Bilindi¤i gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l›fl sürecinde, Os-

manl› topraklar›nda yaflayan halklar›n bir k›sm› yanl›fl yönlendirmelere

kap›larak Osmanl›’n›n yan›nda yer almak yerine, d›fl güçlerle iflbirli¤i

yapm›fllard›r. Ancak çeflitli imtiyazlar kazanacaklar›n› umarak bu yolu

seçenler ifl birli¤i yapt›klar› ülkelerin hegemonyas› alt›na girmifller ve sö-

mürgelefltirilmifllerdir. Bu halklardan baz›lar›, Cumhuriyet'in ilk y›lla-

r›nda Mustafa Kemal’e temsilciler göndererek, kendilerini sömürge du-

rumuna düflüren liderlerinin basiretsizli¤inden flikayet etmifl ve hatta
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baz›lar› Türkiye Cumhuriyeti ile birleflme taleplerini dile getirmifllerdir.

Atatürk’ün bu tekliflere verdi¤i karfl›l›k, Türk-‹slam Birli¤i’nin temelinin

nas›l olmas› gerekti¤ini gösteren önemli bir cevapt›r:

“Bütün ‹slam aleminin manen oldu¤u kadar maddeten de birlik içinde ve

müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyar›z. Bunun için de bizim

kendi hudutlar›m›z içerisinde ba¤›ms›z oldu¤umuz gibi, Suriyeliler ve

Irakl›lar da milli hakimiyete dayal› ba¤›ms›z bir güç olarak ortaya ç›kabil-

melidirler.” (Mustafa Kemal, 24 Nisan 1920, 4. (gizli) oturum www.mihenk.gr/arsiv/18/ mihen-

kokulu.htm)

Görüldü¤ü gibi Atatürk’ün belirledi¤i öncelik, bu ülkelerin de ba-

¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar›d›r. Türk-‹slam Birli¤i’nin öneminin bilincin-

de olan Atatürk, bu birli¤in kendisinden beklenen etkiye sahip olabilme-

si için, üyelerinin milli s›n›rlar› içinde ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›fl, milli ira-

deye dayanan ve kendi ayaklar› üzerinde durabilen devletler olmalar›

gerekti¤ine dikkat çekmifltir. Dolay›s›yla, bugün de, kurulacak bu birlik-

teli¤in üyelerinin toprak bütünlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›klar›n› korumas›

son derece önemlidir. (http://www.ataturkuiyianlamak.com/)
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Bugün art›k tüm dünyada din karfl›t› fikir sistemleri çökmeye yüz tut-

mufl, insanlar Allah'a imana ve din ahlak›na yönelmeye bafllam›fllard›r. Daha-

s› ‹slam, dünya gündeminin en önemli konusu olmufl, insanl›¤›n dikkati Hak

dine çevrilmifltir. ‹çinde bulundu¤umuz devrin teknolojik imkanlar› ise, Müs-

lümanlar›n hem birbirleri ile ifl birli¤i yapmalar›n› kolaylaflt›rm›fl hem de in-

sanlara ‹slam ahlak›n›n güzelliklerini anlatmak için her türlü kitle iletiflim im-

kan›n› sa¤lam›flt›r.

Ancak bir taraftan da ‹slam dünyas›n›n bir k›sm›nda fakirlik ve cehalet

vard›r. Bundan yararlanan birtak›m kimseler, sözde ‹slam ad›na ‹slam d›fl› ey-

lemler yaparak, dünyan›n gözünde Müslümanlar› zan alt›nda b›rakmaktad›r-

lar. ‹slam ahlak›na karfl› olan baz› çevreler de, Müslümanlar›n bu durumun-

dan yararlanarak onlara karfl› her türlü zulmü uygulamakta, daha büyük zu-

lümleri de planlamaktad›rlar. 

Çözüm, tüm Müslümanlar› birlefltirecek ve onlara

do¤ru yolu gösterecek bir Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulma-

s›d›r. Türk-‹slam Birli¤i'nin kurulmas› için çal›flmak, her

Müslüman›n görevidir: 

Tüm Müslüman hükümetler, Türk-‹slam

Birli¤i'ne haz›rlanmal›d›r. Di¤er Müslü-

man ülkelerle aralar›ndaki iliflkileri gelifl-

tirmeli, bir yandan da gerçek ‹slam ahla-

TÜRK-‹SLAM DÜNYASINA 

ÇA⁄RI
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k›n›n kendi ülkelerinde de da-

ha iyi yerleflmesi için kültürel

faaliyetlerde bulunmal›d›rlar.

Tüm Müslüman sivil toplum kurulufllar›, çeflitli organizasyonlar, vak›flar,

medya mensuplar›, kanaat önderleri; Müslümanlar aras›ndaki ayr›mlar›n gide-

rilmesi, birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas› için çaba göstermelidirler. 

Her Müslüman birey, gitti¤i camide, okudu¤u okulda, ifl yerinde, ziyaret et-

ti¤i internet platformunda, üyesi oldu¤u vak›fta veya kuruluflta, dünya Müslü-

manlar›n›n birli¤i için çaba göstermeli, di¤er Müslümanlar› bu konuda teflvik et-

melidir. (http://www.turkislambirliginecagri.com)

Dünyaya ›fl›k tutacak, hem Müslümanlara hem gayrimüslimlere güzellik su-

nacak, yeryüzüne adalet ve bar›fl getirecek o büyük ‹slam medeniyetinin yeniden

yeflermesi tüm Müslümanlar›n duas›d›r. Allah'›n izni ile, Türk-‹slam Birli¤i'nin

kurulmas›, tüm bu güzelliklere bir vesile olacakt›r. 

Bu kutlu görevde hizmet yüklenmek isteyen Müslümanlar;

Gelin, Müslümanlar›n aras›n› bulal›m. Birbirinin camisinde namaz k›lma-

yan, selamlaflmayan, birbirinin yazd›¤› kitab› okumayan, ufak bir fikir farkl›l›¤›

nedeniyle kardefline düflman kesilen Müslümanlar›n aras›n› bulal›m. Bu gibi ya-

pay ayr›mlar kalks›n. Allah'›n evleri olan camiler, flu veya bu grubun, flu veya bu

mezhebin de¤il, tüm Müslümanlar›n mescidi olsun. Her Müslüman birbiriyle se-

lamlafls›n, birbiri ile sohbet etsin. Birbirine hoflgörü göstersin. Cemaatsel veya ki-

flisel uzlaflmazl›klar son bulsun. Ve tüm Müslümanlar, elbirli¤i yaparak, tevazu

ve hoflgörü içinde, Allah'a daha çok yak›nlaflmak, O'nun dinine daha çok hizmet

etmek için çal›fls›nlar. 

Ve Allah'›n bizlere verdi¤i flu emri hiçbir zaman unutmas›nlar:

Allah'›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. Da¤›l›p ayr›lmay›n. Ve Allah'›n sizin üze-

nizdeki nimetini hat›rlay›n. Hani siz düflmanlar idiniz. O, kalplerinizin aras›n›

uzlaflt›r›p-›s›nd›rd› ve siz O'nun nimetiyle kardefller olarak sabahlad›n›z. Yine

siz, tam atefl çukurunun k›y›s›ndayken, oradan sizi kurtard›. Umulur ki hidayete

erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle aç›klar. (Al-i ‹mran Suresi, 103)
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SN. ADNAN OKTAR'IN ABD PINE RIVER

RÖPORTAJI (28 A⁄USTOS 2008)

PINE RIVER: … Üye ülkelerden oluflan bir ‹slam Birli¤i'nin kurul-

masını öneriyorsunuz. Sadece Orta Do¤u’daki de¤il aynı zamanda Asya

ve Avrupa’daki Müslüman ülkelerin de dahil edildi¤i ve AB yapısında bir

birlik öneriyorsunuz. ‹slam Konferansı Örgütü hali hazırda var oldu¤una

göre sözünü etti¤iniz ‹slam Birli¤i, ‹KÖ’nün yapamadı¤ı neyi yapacak?

ADNAN OKTAR:Müslümanların birlikte hareket etmeleri, kardefl ol-

maları Kuran’a göre farzdır. Bunun için Türk-‹slam Birli¤i olması flarttır.

Müslüman Türk devletler bu gönül birli¤inin çatısı altında toplanmalıdır.

Ama her devlet ayrı, milli devlet olarak kalacaktır. Her devlet kendi iç iflin-

de hür davranacak, fakat Türk-‹slam Birli¤i çatısı altında ortak hareket

edecektir. Böyle bir birlik oluflursa, mevcut kargafla, bu fitne rahatça son

bulur. Büyük bir co¤rafyada, çok büyük bir denge unsuru olur bu birlik.

Bir kere bunun en büyük faydası, terör hemen anında durur. Terör diye bir

konu kalmaz. ‹kincisi ekonomi müthifl canlanır. Fakat en önemlisi manevi

ferahlık ve huzur meydana gelir. Yani tüm toplumlar, toplum içindeki tüm

kesimler dingin olur. Dinsiz de rahat eder, dindar da rahat eder. 

DO⁄U TÜRK‹STAN’DA
HUZURUNUN SA⁄LANMASI

‹Ç‹N ÇÖZÜM,

TÜRK-‹SLAMB‹RL‹⁄‹’D‹R
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Benim söyledi¤im Türk-‹slam Birli¤i, bir gönül birli¤i, bir sevgi bir-

li¤i, muhabbet birli¤i ve ortak akıl birli¤idir. Böyle candan bir birlik olufl-

turmak, dostane kardefllik ortamı meydana getirebilmek için fliddetli bir

aflk gerekir. fiiddetli bir coflku gerekir. Resmiyetle olmaz bunlar. Coflkuy-

la heyecanla olur. Yani bir ülkeye yardım eli uzatmak, onu kardefl bilip

derdine çare bulmak, bir yerde terör oldu¤unda topluca karar verip der-

hal anarfliye son vermek, bunlar aflk gerektirir. 

PINE RIVER:"‹slam Birli¤ine Ça¤rı" bafllıklı makalenizde flöyle

yazmıflsınız;

Müslümanlar birbirinden farklı toplumların karflılıklı hoflgörü ve

barıfl iliflkileri kuracakları bir sistem kurmak için toplu bir flekilde

çalıflmalıdırlar… Ne var ki 11 Eylül saldırıları sonrasında önemli bir so-

runla karflılaflıldı. ‹slam adına konufltu¤unu öne süren fakat ‹slam’ın

özünü anlamaktan uzak bir kısım çevreler insanlı¤ın yararına çalıfla-

ca¤ına onu yıkmaya çalıflıyorlar. Masum insanlara saldırıp öldürürken

‹slam’ın yasakladı¤ı en büyük günahı ifllemifllerdir. Di¤er bir deyiflle

dünyayı karmaflaya bo¤mufllardır.
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Önermifl oldu¤unuz bu AB yapısında bir ‹slam Birli¤i, terör proble-

miyle nasıl bafl edecek?

ADNAN OKTAR: Teröre karflı yürütülecek en etkin mücadele, fik-

ri ve ilmi mücadeledir. Teröre zemin hazırlayan ideolojiler ortadan

kaldırılmadıkça, yani bataklık kurutulmadıkça, sivrisineklerle mücade-

lenin sonuç vermesi imkansızdır. Terörün kökeninde Darwinizm vardır.

‹nsanları sözde bir tür hayvan olarak gören, geliflmenin ancak mücade-

leyle mümkün olabilece¤ini sanan, ayakta kalmak için güçlü olması ge-

rekti¤i telkinleriyle yetiflen bir insanın sevgi dolu ve merhametli olması

beklenemez. Bu insanın acımasız olması, menfaatleriyle çatıfltı¤ında

gözünü kırpmadan bir insanı öldürmesi, savundu¤u ideoloji için

katliam yapmaktan çekinmemesi Darwinist telkinlerin do¤al so-

nucudur. ‹slam adına ortaya çıktı¤ını iddia ederek teröre ve flid-

dete baflvuranlar da aslında Darwinist'dir. Müslümanlıkta flidde-

tin olmayaca¤ını, Kuran açık açık gösteriyor.

Hatta Allah cinayet iflleyen bir kifli oldu-

¤unda dahi, "E¤er affederseniz sizin için

daha hayırlıdır" buyuruyor. Müslüman

hangisini tercih eder? Daha hayırlı olanı ter-

cih eder, tabi ki affı tercih eder. ‹slam’da af

vardır. fiefkat vardır. Merhamet vardır. fiid-

detin yeri asla yoktur. ‹slam barıfl demektir,

barıfla ça¤ırıyor Allah.

Terörle mücadele için insanlara Darwi-

nizm'in tehlikelerini, gerçek yüzünü iyi an-

latmak gerekir. Bilimsel hiçbir de¤eri ol-

madı¤ını tam göstermek gerekir. Kitaplar,

makaleler, açık oturumlar, konferanslar, vi-

deo gösterimleri gibi kültürel çalıflmalarla

çok kısa sürede toplumlar bilinçlendirilebi-
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lir. ‹nsanlar Darwinizm'in gerçek yüzünü gördü¤ünde, inançsızlı¤ın,

sevgisizli¤in, merhametsizli¤in, gaddarlı¤ın, fliddetin zemini hemen or-

tadan kalkar. Türk-‹slam dünyasında güçlü bir birlik sa¤landı¤ında,

hem bu çalıflmalar çok rahat yapılır, hem de Türk-‹slam Birli¤i'nin gücü

fliddete baflvurmaya e¤ilimli, kargafla ve anarfli meydana getirmek iste-

yenler için çok caydırıcı olur.

PINE RIVER: Yazılarınızda, barıfl dolu bir dünya için Müslüman

birli¤inin gerekli oldu¤unu vurguluyorsunuz;

“‹slam Birli¤i sadece Müslümanların de¤il tüm insanların huzuru

için çalıflmalı ve verdi¤i karar ve hayata geçirdi¤i uygulamalarında

barıflçı olmalıdır. ‹slam’ın özü Müslümanların, anlayıfllı, flefkatli, hoflgö-

rülü, sabırlı ve fedakar olmalarını esas alan Kuran’da bildirilen güzel ah-

laktır. ‹slam insanları barıfl dolu bir dünyaya ça¤ırır.” 

Türkmenistan’ın eski Cumhurbaflkanı Saparmurat Türkmen-

baflı’nın Ruhname’sinde de benzeri bir mesaj göze çarpmaktadır: “Türk-

menler di¤er ulusları kardeflleri, kendi dostları olarak görmektedir.

Irkçılı¤ın Türkmenler arasında yeri yoktur. Türkmenler farklı dillere,

dinlere ve di¤er milletlerin geleneklerine saygı duyarlar.”

Bahsetti¤iniz ‹slam Birli¤i, Müslüman ülkeleri nasıl birlefltirecek,

afliretçili¤i ve ırkçılı¤ı nasıl giderecek?

ADNAN OKTAR: Türk-‹slam Birli¤i'nin özünü Kuran'da bildirilen

sevgi, anlayıfl, itidal, tevazu ve akılcılık oluflturacaktır. Allah Kuran'da

üstünlü¤ün sadece takvaya göre oldu¤unu bildirmifltir. Bir insanı di¤e-

rinden üstün kılan maddi olanakları, derisinin rengi, inançları, mensup

oldu¤u soy de¤ildir. Bir insan ancak manen di¤erinden daha üstün ola-

bilir. Yani daha tevazulu bir insan, Allah'tan daha çok korkan, Allah'ı da-

ha çok seven bir insan, daha yardımsever, daha fedakar, daha sabırlı, da-

ha yumuflak huylu bir insan Kuran ahlakını en iyi flekliyle uyguluyor-

dur. Böyle bir ahlak hem insanlar nazarında hem de inflaAllah Allah

Katında daha de¤erlidir. Ama bu üstünlük, di¤erini ezmek, sömürmek
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anlamında bir üstünlük hiçbir zaman de¤ildir. Türk-‹s-

lam Birli¤i'nin Türk Milleti'nin öncülü¤ünde tesis

edilece¤ini, Türk Milleti'nin lider olaca¤ını

söylerken de herhangi bir ezici, tahakküm

edici liderlikten bahsetmiyorum. Tam tersi-

ne böyle bir liderli¤e talip olmak çileye,

zorlu¤a talip olmaktır. Bu birli¤e dahil olan

tüm toplumlara ve insanlı¤a hizmete talip

olmaktır. Hepimiz Hz. Adem'in evlatlarıyız.

Yani bütün ‹slam alemi tek bir yürektir. Bütün

Türklük alemi tek bir yürektir. Hiç birinin birbirin-

den farkı yoktur. Ama hizmete talip olma konusunda Türk-

lerin öncü olmasının ideal olaca¤ını düflünüyorum. Çünkü

hakikaten tarihe de baktı¤ımızda hep böyle olmufl. Osmanlı

döneminde de hep milletimiz bu ifle gönül vermifl ve öncü-

lük etmifl, bunun çilesini çekmifltir. Onun için benim gördü-

¤üm Türk Mileti'nin yine bu göreve talip olması gerekiyor.

PINE RIVER: “Müslümanların Birlik olmalarının Fay-

daları” bafllıklı makalenizde flöyle yazmıflsınız;

‹slam Birli¤i, hem Müslümanlar arasında yaflanan uyufl-

mazlıklara çözüm getirecek hem de Müslümanlar ile baflka

güçler arasındaki savafl ve çatıflmaların son bulmasını

sa¤layacaktır.

‹slam Birli¤i'nin düzensizli¤in oldu¤u dev-

letler ve milletlerle u¤raflmaktaki temel e¤ilimi-

nin ekonomik olaca¤ını kabul etmek do¤ru mu-

dur?

ADNAN OKTAR: Türk-‹slam Birli¤i hem
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siyasi hem kültürel hem ekonomik olarak ciddi bir güçlenmeye vesile

olacaktır. Yani bu birlik, hayatın her alanını kapsayan müthifl güzellikler

getirecektir. Hem üye ülkeleri hem de di¤er ülkeleri her açıdan koruyup

kollayacak, darda sıkıntıda olana yardım eli uzatacak, anarfli ve karga-

flayı tamamen ortadan kaldıracak, zenginlik ve bereketin artmasını sa¤-

layacak, adil, demokrat, sevgiye önem veren bir birlik olacaktır. Kafkas-

ya'dan Tanzanya'ya, Fas'tan Fiji'ye kadar uzanan genifl bir

co¤rafyaya yayılmıfl olan Türk-‹slam dünyası, birlik ve

beraberlik içinde hareket etti¤inde, Allah'ın izniyle,

yeniden flahlanacaktır. ABD, Rusya, Çin, ‹srail ve tüm

Avrupa Devletleri Türk-‹slam Birli¤i'nin kurul-

masıyla uzun yıllardır devam eden kökleflmifl sorun-

ların bir anda çözüme kavufltu¤unu görecek, bu durum-

dan herkes fayda sa¤layacaktır. Türk-‹slam dünyası dıflında ka-

lan büyük devletlerin güvenli¤e, ekonomiye, kültürel de¤erlere

dair tüm endifleleri bu birli¤in kurulmasıyla tamamen ortadan

kalkacaktır. Terörle mücadele sona erecek, kültürel çatıflma

riski tamamen ortadan kalkacak, yer altı kaynakları ve ham-

maddeden tüm insanların en güzel flekilde faydalanması

sa¤lanacak, ekonomi istikrara kavuflacak ve buhran ihtima-

li bertaraf edilecek, askeri giderlere ayrılan bütçe in-

sanların daha kaliteli ve güvenli bir flekilde yafla-

maları için sarfedilecektir. Amerika'n›n askerle-

rini topraklarından binlerce kilometre uza¤a

göndermesi gerekmeyecek, ‹srail duvarlar

arkasında yaflamayacak, Avrupa Birli¤i ülke-

leri ekonomik herhangi bir engelle karflılafl-

mayacak, Rusya güvenlik endiflesi duymaya-
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cak, Çin hammadde sıkıntısı çekmeyecektir. 

Amerika Birleflik Devletleri, yaklaflık 400 milyar dolarlık askeri bütçe-

si ile silahlanma listesinin baflında yer almaktadır. ABD'yi 60 milyar dolar

ile Rusya, Rusya'yı da 42 milyar dolar ile Çin takip etmektedir. Türk-‹slam

Birli¤i, ‹slam dünyasıyla ilgili tüm çatıflma ve gerilimleri ortadan kaldırarak

küresel bir barıfl ve huzur ortamı sa¤layacak, sadece Müslüman ülkelerde

de¤il dünyanın di¤er pek çok ülkesinde de savunma giderlerinin

azaltılmasını sa¤layacaktır. Böylece silah teknolojisine yapılan yatırım, si-

lahların gelifltirilmesine harcanan para, rahatlıkla e¤itim, tıp, bilim, kültür

gibi alanlara kaydırılacaktır. Türk-‹slam Birli¤i, Müslüman alemini de tam

anlamıyla kalkındıracaktır. Oluflturulacak ‹slam Ortak Pazarı sayesinde, bir

ülkede üretilen ürünler, gümrük, kota gibi sınırsal engellere

takılmadan bir di¤er ülkede kolaylıkla pazarla-

nabilecektir. Ticaret alanı genifl-

leyecek, tüm Müslüman ül-

kelerin pazar payı artacak,

ihracat geliflecek, bu

durum, Müslüman ülkeler-

deki sanayileflme sürecini

hızlandıracak, ekonomide

sa¤lanacak kalkınma ile

teknolojide de geliflme

yaflanacaktır. Ekono-

misi güçlü bir Türk-

‹slam alemi, Batı
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dünyası ve di¤er toplumlar için de önemli bir refah kayna¤ı olacaktır. Bu

toplumlar karflılarında güven içinde, tedirginlik duymadan ifl birli¤i ya-

pabilecekleri, ticari faaliyet içinde olabilecekleri bir güç bulacaklardır.

PINE RIVER: Bugün var olan belirli bir duruma bakalım. Çin’in

Sincan Bölgesinde son zamanlarda saldırılar oldu. Do¤u Türkistan, Sin-

can’ın a¤ırlıklı olarak Müslüman bir bölge oldu¤u biliniyor. Bununla il-

gili size üç soru sormak istiyorum;

1. Sincan'daki insanlara ‹slam Birli¤i'nin oluflumu nasıl bir ümit ve-

recek?

2. Sincan sorununu Çin ile çözmek konusunda ‹slam Birli¤i'nin ele

alabilece¤i seçenekler nelerdir?

3. Genellikle Müslüman olmayan ülkelerde ikamet eden Müslüman

a¤ırlıklı bölgelerle ilgili çözüm gerektiren konular için sizin düflündü¤ü-

nüz çözüm nedir?

ADNAN OKTAR: Komünizm döneminde Türk devletleri daha te-

miz, daha dürüst, daha güzel kaldılar, bozulmadılar. Yani tam aksi neti-

ce oldu. Bugün gidin Do¤u Türkistan’a, çok güzel ahlaklıdır insanlar.

Çok temiz ahlaklı, halis Müslümanlar vardır. Bu da Allah’ın bir lütfudur.

Günümüzde Çin'in Do¤u Türkistan'a uyguladı¤ı baskı politikası tüm

dünyadan tepki görüyor. Çin, Do¤u Türkistan'a da Tibet'e de çok katı

davranıyor. Bir kere bu baskı ve fliddet politikasının tamamen ortadan

kalkması lazım. Fakat tabi burada asıl mesele Darwinizm'in Çin’de de

yerle bir edilmesi, Çin'de de bu yönde bir fikri faaliyetimiz var. Mazlum
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Do¤u Türkistan halkının bu zulümden bir an önce kurtarılması son dere-

ce hayatidir.

Çin’in baskıları hiç bir vicdanın kabul edece¤i gibi de¤il. Yani

bıraksın Do¤u Türkistan halkı kendi imkanlarıyla, kendi devletinde iste-

di¤i gibi hür yaflasın. Çin ticaret yapmak istiyorsa, gelsin ticaretini yapsın.

Ama sömürmek istiyorsa buna kimse müsaade etmez. Ne istiyor Çin Do-

¤u Türkistan’dan ve esir olunca ne geçecek eline? Yani esir etmekten nasıl

mutlu olacak? Bu, kalbine ne gibi bir sevinç verecek? Bir zafer midir bu?

Bıraksın çekilsin Do¤u Türkistan’dan tamamen. Oradaki insanlar hürriyet

içinde camilerine gitsinler, fabrikalarına gitsinler. Sohbet etsinler, bayram

sevinci yaflasınlar. Çin'in burada bir güzellik yapması gerekir artık. Bunun

vakti geldi. "Bu ülke ba¤ımsızlı¤ı hak eden bir ülke. Biz buraya gereksiz

müdahale ettik. Hiçbir amacı da yok, hiçbir mantı¤ı da yok. 21. yüzyıla

yakıflacak bir fley de¤il bu. Biz buradan askerimizi de çekiyoruz. Siyasi

baskımızı da kaldırıyoruz. Bu devleti hür ilan ediyoruz" dedi¤inde, Çin

bütün dünyada sevilir. Herkes saygı duyar. Bakın o zaman Çin dünyaya

nasıl açılıyor. Bıraksınlar Do¤u Türkistan’ı demokratik olsun. Laik olsun.

Dünyada ba¤ımsız bir ülke olarak güzel yerini alsın. Çin bun-

dan kat kat zengin olur. Yani bundan kaybı olur diye düflün-

memesi gerekir. Prestij kaybetmez. Prestij ka-

zanır. Bu gurur meselesi yapılacak birfley de-

¤il. E¤er Do¤u Türkistan’dan çe-

kilirse, bununla ilgili anlafl-

malar da yapılabilir. Daha

fazla onlara elektrik veri-
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lebilir, petrol verilebilir. Onları müflkül durumda bırakacak bir fley zaten

olmaz. Yani elektri¤in satılması, petrolün satılması, enerji satılması zaten

‹slam ülkelerinin istedi¤i bir fley. Bu onların lehine olur. Ucuz da satılır ge-

rekirse. Ama yeter ki bu zulüm ve haksızlıktan vazgeçsin. ‹stedi¤i petrol

olsun, istedi¤i elektrik olsun, istedi¤i do¤al gaz olsun, ama bunun için mil-

yonlarca insanı esir edip ezmenin bir alemi yok. Bu, karflılıklı anlaflmalar-

la da yapılabilir. Bütün Türk devletleri toplanıp Çin ile bu konuda anlafl-

maya varabilir. Mesela 50 yıllık anlaflma yapalım denir. Ve hakikaten de

satılır petrol. Ama tabi bunlar ancak Türk-‹slam Birli¤i ile olur. Türk-‹slam

Birli¤i'ni hızlandırmak lazım. Bu birli¤in Çin’e de fayda getirece¤ini, Çin’e

güzel bir üslupla anlatmak lazım. Çin belki bu birli¤in aleyhinde olaca¤ını

düflünebilir. Halbuki tam tersine Çin’in lehine olur, Çin’i her yönden kur-

tarır. Askeri yönden de kurtarır, bir saldırıya karflı da kurtarır. Ekonomik

yönden de kurtarır. Modernleflmesini sa¤lar. Kendi milletinin kurtuluflu

için de Çin’in Türk-‹slam Birli¤i'ni desteklemesi gerekiyor.

PINE RIVER: ‹slam Birli¤inin Merkezi hangi ülkede olacak? Neden

bu ülke seçilmifl olacak?

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi

(a.s.)'nin ‹stanbul'dan çıkaca¤ı rivayet ediliyor inflaAllah. “Ehli Beytimden

bir flahıs (Hz. Mehdi (a.s.)) (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kop-

maz. O, ‹stanbul’u fethedecektir” diye bildirmifl Peygamberimiz.

‹nflaAllah bu manevi bir fetih olacak. Büyük ‹slam alimleri de ahir zaman-

da, ‹slam aleminin merkezinin ‹stanbul olaca¤ını söylüyorlar. fiu andaki

siyasi geliflmeler de Türkiye'nin önemli ve aktif bir rol üstlendi¤ini göste-

riyor. Kafkasya'da, Ortado¤u'da hatta Afrika'da Türkiye barıfl ve istikrarın

öncülü¤ünü yapıyor. Çok güzel bir gidiflat var inflaAllah, Türkiye'nin ön-

derli¤inde 10-15 yıl içinde dünyada çok aydınlık bir dönem bafllayacak.

Mevcut fitnelerin, kargaflların hepsi son bulacak. Hz. Süleyman dönemi

gibi çok bereketli, bolluk içinde bir dönem yaflayaca¤ız inflaAllah. Dün-

yanın kurtuluflu çok yakın inflaAllah… (www.harunyahya.tv)
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ADNAN OKTAR'IN ASIA RFA RADYOSU
RÖPORTAJI (HAZIRAN 2008)

ASIA RFA: Evet biz sizi eserlerinizden biliyoruz. Bilim Araflt›rma

Vakf›’ndan biliyoruz. ‹lk önce Bilim Araflt›rma Vakf› ile ilgili k›saca bilgi

verir misiniz? Hangi alanda çal›flma yap›yor? Ne zaman kuruldu? Bu

alanda k›saca dinleyicilerimize. 

ADNAN OKTAR: Evet, Bilim Araflt›rma Vakf› Atatürkçü, milliyet-

çi, mukeddesatç›, maneviyatç›, do¤rular›, güzelleri savunan, Türki-

ye’nin Büyük Türkiye olmas›n› savunan, Türk-‹slam Birli¤ini savunan,

Türk-‹slam Birli¤i co¤rafyas›ndaki bütün Müslümanlar›n, esir devletle-

rin, esir milletlerin, kurtuluflunu savunan yi¤it bir topluluktur. 

ASIA RFA: Sizin Türk-‹slam Birli¤i dedi¤iniz zaman nereleri kap-

s›yor?
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ADNAN OKTAR: Adriyatik’ten Çin’e kadar her yer. Yani Kafkas-

ya bunun içine dahil, efendim, Türkistan bunun içine dahil. Do¤u Tür-

kistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Tunus, M›s›r, Pakistan,

‹ran hepsi içine dahil. 

ASIA RFA: Burada H›ristiyan ve Budist Türkleri nereye yerlefltiri-

yorsunuz?

ADNAN OKTAR: Onlar o birlik içerisinde son derece rahat ede-

ceklerdir. Yani onlar›n hakk› en güzel flekilde savunulacakt›r. Yani hatta

ateist olanlara da gereken sayg›, ilgi, hürmet gösterilecektir. 

ASIA RFA: Evet Harun Bey, flimdi tabi Do¤u Türkistan’› biliyorsu-

nuz. fiimdi tabi Enver Pafla, Tacikistanl›, Bugünkü Türk-‹slam Co¤rafya-

s› içinde vefat etmifltir ama Türkiye’de pek çok insan Enver Pafla’y› ha-

yalperest diye söyler. Ama e¤er Türkistan, Turan Birli¤i o zaman gerçek-

leflmifl olsayd› belki böyle demezlerdi. Ama bugün Nursultan Nazarba-

yev’in ortaya att›¤›, tabi ki eskiden beri bu var. Türkistan Birli¤i kurul-

mas›, böyle bir söylemler var. Buna siz nas›l bak›yorsunuz?

ADNAN OKTAR: Bir tane birlik vard›r. Türk-‹slam Birli¤i’dir. En

mükemmel, en  muhteflem, en güçlü, en inand›r›c›, zemini oturmufl.

Herkesin kabul edece¤i ve her yeri, herkesi kapsayan, adil olan birlik bu-

dur. Türk-‹slam Birli¤i içerisinde Ermenileri de savunacakt›r. ‹srail’li,

Musevileri de savunacakt›r. Budistleri de savunacakt›r. Ateistleri de

savunacakt›r. Hepsini koruyup, kollayacakt›r. Ama öbür tür-

lü iflte sadece, flu tarz Türkler, bu tarz Türkler bunlar fit-

nedir. Öyle fley olmaz. Türk’ün çeflidi olmaz. Türk

Türk’tür. Dünyan›n neresinde olursa olsun bunlar

kardefltir. Müslüman›n da çeflidi olmaz. ‹ster Azer-

baycan’da oldu¤u gibi fiiilerden oluflsun. Efendim,

Sünnilerden oluflsun. Vehabi olsun, Alevi olsun.

Harun Yahya - Adnan Oktar
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Her ne olursa olsun. Bunlar hepsi bizim kardeflimizdir. Bölücü izahlar›n hiç-

birini kabul etmemek laz›m. Hepsini birlefltirece¤iz inflaAllah. 

ASIA RFA: fiimdi burada tabi 100 senelik bir Rusya’dan ç›kt›lar Türk

Cumhuriyetleri, eskiden Türkistan Co¤rafyas› dedi¤imiz zaman Buhara,

Semerkant bunlar ‹slam medeniyetlerinin merkezi olan yerler fakat, 100 se-

nelik bu komünis,t materyalist, Darwinizm e¤itiminden geçmifl bir toplum.

fiimdi burada ‹slam, Türk-‹slam Birli¤i nas›l burada kurulacak, alt yap› var

m›? Buradaki ‹slam anlay›fl›na nas›l bak›yorsunuz? Yani bu birli¤in olabi-

lirlik oran› ne kadar?

ADNAN OKTAR: Komünizm döneminde Türk devletleri daha da te-

miz, daha dürüst, daha güzel kald›lar daha bozulmad›lar. Yani tam aksi ne-

tice oldu. Yani bugün gidin Do¤u Türkistan’a nefis insanlar vard›r. Çok te-

miz ahlakl›, halis Müslümanlar vard›r. Kad›nlar olsun, gençler olsun bunla-

r›n hepsi kusursuz bir ‹slam ahlak›na sahiptirler. Mesela bir çok yerde deje-

nere olmufltur Müslümanlar, ama oralarda olmam›fllard›r. Mesela Türkis-

tan’a gitti¤imizde flaflk›nl›kla karfl›l›yoruz olay› yani son derece dürüst,

efendi tertemiz insanlarla karfl›lafl›yoruz. Komünizm tam aksi etki etmifltir.

Bu da Allah’›n bir lütfudur. Çok temiz kalm›fllard›r.

‹zole kalm›fllard›r. Ve kimse de onlara bir zarar ve-

rememifltir. Bu birlik, temiz birlik, önümüzdeki

10 y›l içerisinde, 15 y›l içerisinde rahatl›kla olu-

flacak gibi görünüyor. ‹lk inflaAllah Azerbay-

can’dan bafll›yoruz Allah’›n izniyle, ilk oradan

bafllanacak. 

ASIA RFA: Bu çok önemli bugün dün-

yada yumuflak güç dedi¤imiz zaman e¤itim,

yazar, çizer bunlarla bütün dünyaya, etkini-

zi yayabiliyorsunuz. Bugün Bilim Araflt›rma

Vakf›, Harun Yahya Hoca olarak çok

eserleriniz var. Bugün Uygur Türkçe-
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siyle CD’ler Do¤u Türkistan’a kadar ulaflt›. Biz radyoda da yay›nlad›k. Bu

çal›flmalar›n›zdan k›saca bahseder misiniz? fiimdiye kadar kaç tane eser yaz-

d›n›z?  Hangi dillere çevrildi? Buna nas›l bir tepki geliyor eserlerinize? 

ADNAN OKTAR: 300'ü geçti flu ana kadar yap›lan kitaplar, en çok Ya-

rat›l›fl Atlas› dünyay› sarst›. Bütün Avrupa’y› adeta Darwinizm konusunda

yerle bir etti. Yani atom bombas› etkisi yapt› onlar›n ifadesiyle hakikaten bir

gecenin içerisinde Fransa kendi ifadeleriyle tarihinin en büyük kültürel ye-

nilgisini alm›fl oldu. Ve bu hakikaten kendi ifadeleriyle halen de devam edi-

yor. Zincirleme etki muntazam devam ediyor. Bunu anlatan birçok yaz›m›za

internet sitelerimizden bakabilirsiniz. Kitaplar›m›z›n yabanc› dile çevrilme

say›s› da 60’›n üzerinde flu an. 60 ayr› dilin üzerinde çevrildi. Kitap olarak

Komünist Çin’in Zulüm Politikas› ve Do¤u Türkistan isimli kitab›m Türkçe,

‹ngilizce Almanca olarak mevcut. Siteden bunu indirebilirler kardefllerimiz.

Komünist Çin’in Zulüm Politikas› ve Do¤u Türkistan. S›rf ona aittir ve bu ‹n-

gilizce, Almanca, Türkçe var. Site olarak da Türkçe ve ‹ngilizce olarak Do¤u

Türkistan ile ilgili sitemiz mevcut. www.doguturkistan.com. Buraya bakt›-

¤›nda kardefllerimiz her türlü bilgiyi göreceklerdir. Belgesel olarak Komüniz-

min Kanl› Tarihi var. I ve II ve III, onlardan da istifade edebilirler. Makale

olarak, Komünist Topraklarda bir ‹slam Toplumu Do¤u Türkistan var. Do¤u

Türkistan’daki Çin Zulmü Görmezlikten Gelinmemeli fleklinde bir makalem

var. Do¤u Türkistan Gerçe¤i diye yine bir makalem var.  Fakat tabi burada

as›l mesele Darwinizm'in Çin’de de yerle bir edilmesi, Çin'de de bu yönde

bir faaliyetimiz var. Fakat komünist bir ülke oldu¤u için tabi orada demok-

rasiden söz etmek pek mümkün de¤il. Fakat flu son zamanlarda Avrupa’ya

ve Amerika’ya mecbur hale geldi Çin. Yani ekonomik politikas›ndan dolay›

d›fla aç›lmaya mecbur hale geldi. fiimdi bir anlamda eli hem Amerika’ya hem

Avrupa’ya mahkum gibi görünüyor. Hakikaten d›fl ticareti bugün kesse d›fl

ülkeler, Çin’in ekonomisi yerle bir olur. Yani bir anda Çin’i devirme gücüne

sahipler asl›nda Avrupa da, Amerika da. O yüzden Çin eskisi kadar böyle

diklenecek bir güce sahip de¤il. Do¤u Türkistan’›n kurtulufl vaktinin geldi-
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¤ine de bu bir iflarettir. Yani bu devri çok iyi de¤erlendirebiliriz art›k. Çünkü

Do¤u Türkistan, dünyan›n en temiz Müslümanlar›n›n, belki en efendi insanla-

r›n›n yaflad›¤› bir yer. En izole, en seçkin insanlar›n yaflad›¤› bir yer. Ben bunu

bizzat kendim müflahede ettim biliyorum yani eminim. O yüzden bu insanla-

r›n bu zulümden bir an önce kurtar›lmas› son derece hayati yani bütün dünya-

n›n namusudur bu. Bütün dünyan›n üzerine düflün bir namus borcudur bu.

Mutlaka Çin’in elinden bu büyük Türk devletini kurtarmak gerekiyor. Burada

Çin’in müdahalesi hiç bir vicdan›n kabul edece¤i gibi de¤il. B›raks›n Do¤u Tür-

kistan kendi imkanlar›yla kendi devletinde istedi¤i gibi hür yaflas›n. Çin ticaret

yapmak istiyorsa gelsin ticaretini yaps›n. Çin’e Do¤u Türkistan’›n sald›raca¤›

bir durum olamaz. Peki nedir istedi¤i Çin’in. Yani ne ç›kar› var? E¤er bir ç›kar

istiyorsa ticaret olabilir bu, yapal›m, Do¤u Türkistan yaps›n Çin'le ticaret yap-

s›n. Sömürmek istiyorsa buna kimse müsaade etmez. Bunun d›fl›nda bir ülkeyi

esir etmenin alemi ne? Yani ne istiyor Çin Do¤u Türkistan’dan ve  esir olunca

ne geçecek eline. Bu flekilde nas›l mutlu olacak? Bu durum, ne gibi kalbine bir

sevinç verecek? Bir zafer midir bu? B›raks›n çekilsin Do¤u Türkistan’dan tama-

men. Oradaki insanlar hürriyet içinde camilerine gitsinler, fabrikalar›na gitsin-

ler. Sohbet etsinler, bayram sevincine dönsün. Çin'in burada bir güzellik yap-

mas› gerekir art›k. Bunun vakti geldi. Aç›kça meydana ç›ks›n ortaya biz bura-

da yanl›fl yapt›k. Bu ülke ba¤›ms›zl›¤› hak eden bir ülke. Biz buraya gereksiz

müdahale ettik. Hiçbir amac› da yok hiçbir mant›¤› da yok. Böyle  21. yüzy›la

yak›flacak bir fley de¤il bu.  Biz buradan askerimizi de çekiyoruz. Siyasi bask›-

m›z› da kald›r›yoruz. Bu devleti hür ilan ediyoruz dedi¤inde, Çin bütün dün-

yada sevilir. Herkes sayg› duyar. Bu güzelli¤i yapmas› laz›m Çin’in.   

ASIA RFA: Evet flimdi siz Komünist Çin’in Zulüm Politikas› ve Do¤u Tür-

kistan kitab›n›zda da bahsediyorsunuz. Çin’de 49’dan sonra idam edilen kendi
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vatandafl› d›fl›nda Müslümanlar›n say›s›

milyonlarla say›l›yor ama bugün

ABD’nin Irak’a girmesi, Afganistan,

sonra Filistin meselesi burada biz dünya

medyas›nda görüyoruz, günde kaç kifli

öldü¤ünü. Ama en ac› olan bugün Do¤u

Türkistan’da sadece kitap yazd›¤› için,

fliir yazd›¤› için içerde olan, idam edilen

binlerce insan var. On binlerce insan var

ama dünya sessiz buna.  Neden?

ADNAN OKTAR: Bu konuda

Türk-‹slam Birli¤i düflüncesini savunan

herkesin yeri yerinden oynatmas› laz›m.

Bizim önümüzdeki günlerde bu yönde

bir çal›flmam›z bafll›yor. ‹lk baflta Azer-

baycan ile bafllad›k. fiimdi s›ra Do¤u

Türkistan’da, Do¤u Türkistan’› bas›nda

gündeme getirece¤iz yani Çin’in art›k

elini bu ülkeden çekmesi, bu insanlar›

rahat b›rakmas›, bir de sürekli adam

öldürülüyor. Yaz› yazd› diye adam öl-

dürmek, havaya bakt› diye yere bakt›

diye adam öldürmek. Bu zulüm, en vic-

dans›z insan›n bile yapaca¤› bir fley de-

¤ildir. Çin bunu yapmakla dünyada kü-

çük düflüyor. Kendini küçük düflürüyor.
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Her fleyini küçük düflürüyor. Milletini küçük düflürüyor, devletini küçük

düflürüyor. bunu yapmas›n. Bunu bir dürüstlük anlay›fl› içerisinde, bir

ak›lc›l›k, efendilik anlay›fl› içinde yaps›n, düflünsün. Çekilsin b›raks›n bu

ülkeyi hür olsun Do¤u Türkistan. Bak›n o zaman dünya Çin’e nas›l aç›-

l›yor. Türkiye’nin bak›fl aç›s› ne kadar güzel oluyor. Mesela Türkiye’den

iflçiler gider Çin’e, çal›flmaya giderler, buraya gelenler olur. Bambaflka

bir çizgi olur. Ama bu kanayan yara oldu¤u müddetçe, bütün milletin

kalbinde bir öfke oluflacakt›r. Yani birçok insan, birçok ticaret adam› ifl

kurmak için Çin’e s›rf bu nefretten dolay› gidemiyor. Çünkü bu kadar

insan› öldüren, bu kadar cinayet iflleyen bir ülkeye, insan gö¤sünü gere

gere gidebilir mi? ‹nsan kan› dolu yerler. ‹nsan kan›na basarak yürüye-

ceksin orada Çin’de. ‹nsan kan›n›n üstünde Müslüman yürüyemez. O

kan› yerden temizleyecekler. Bu cinayetleri durduracaklar bu zulüm kal-

kacak. B›raks›nlar Do¤u Türkistan’› demokratik olsun. Laik olsun. Dün-

yada ba¤›ms›z bir ülke olarak güzel yerini als›n. Çin bundan kat kat zen-

gin olur. Yani bundan kayb› olur diye düflünmemesi gerekir. Prestij kay-

betmez, prestij kazan›r bundan. Bu gurur meselesi yap›lacak birfley de-

¤il. 

Asia RFA: fiimdi burada Türkistan co¤rafyas›na bakt›¤›m›z zaman

Çin için stratejik aç›dan çok önemli. Çin bugün ABD’den sonra en fazla

enerji tüketen ülkelerden bir tanesi. Kalk›nmak için enerji, petrole ihtiyaç

var. Bu da Orta Asya’dan sa¤lan›yor. Bugün Kazakistan’dan petrol boru
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hatt› fiangay’a kadar. Do¤u Türkistan’dan do¤al gaz› var. fiimdi, bura-

s›n› tarihte 4 kere iflgal etmifl Çin, Türkistan co¤rafyas›n›, 4 kere süper

güç olmufl. Buradan beslenmifl. Dolay›s›yla buras› Çin için çok önemli

Çin b›rakmak istemiyor. Bunun tersine Bat› Türkistan’a yönelik bir aç›l-

ma politikas› var. Yani Türk Dünyas› olarak ‹slam dünyas› olarak ne

yap›lmas› laz›m? Uygurlar bugün ‹slam dünyas›na biraz küskün çünkü

11 Eylül’den sonra, uluslararas› terörizme karfl› mücadeleyi bahane ede-

rek,  Çin birçok Uygur’u bast›rd›. Bugün oruç tutmak yasak, temel inanç

özgürlü¤ü yok. Bu, Af Örgütü'nün raporlar›nda da belirlendi. Siz buna

nas›l bak›yorsunuz?

ADNAN OKTAR: Çin'in bu so¤uk savafl döneminin kafas›n› b›-

rakmas› laz›m. E¤er Do¤u Türkistan’dan çekilirse bununla ilgili anlafl-

malar da yap›labilir. Yani daha fazla onlara elektrik verilebilir, petrol ve-

rilebilir. Onlar› müflkül durumda b›rakacak bir fley zaten olmaz. Onlara

elektri¤in sat›lmas›, petrolün sat›lmas›, enerji sat›lmas› zaten ‹slam ülke-

lerinin istedi¤i bir fley. Bu onlar›n lehine olur. Ucuz da sat›l›r gerekirse.

Ama yeter ki bu insanlar›n yakas›n› b›raks›n. ‹stedi¤i petrol olsun, iste-

di¤i elektrik olsun, istedi¤i do¤al gaz olsun ama bunun için bu kadar

milyonlarca insan› esir edip ezmenin bir alemi yok. Bu, karfl›l›kl› anlafl-

malarla da yap›labilir. Mesela Türkiye ile de anlaflma yap›labilir. Devlet-

lerle Çin anlaflma yapabilir. Bütün Türk devletleri toplan›p Çin ile bu ko-

nuda anlaflmaya varabilir. Biz seni do¤al gaz yönünden, elektrik yönün-

den enerji yönünden, petrol yönünden tam anlam›yla doyuraca¤›z. Ama

sen flu tertemiz insanlar›n bir yakas›n› b›rak, bu kadar. Konu bu, mesela

50 y›ll›k anlaflma yapal›m denir ve hakikaten de sat›l›r petrol. Çin’in is-

tedi¤i petrol olsun. 

ASIA RFA: Evet, burada siz Türkiye’nin Do¤u Türkistan politika-

s›na nas›l bak›yorsunuz? Yani bugün Türkiye’de çok s›k›nt› var. 98’de bir

genelge Meclis'ten ç›km›flt›. Bugün Do¤u Türkistan’›n gök bayra¤›n› as-

mak yasak. Çok s›k›nt› yafl›yor burada sivil toplum örgütlerimiz. Ama
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Türkiye diyor ticari iliflkimize zarar verir. Bu sebeple Çin, "biz Do¤u Tür-

kistan sivil toplum örgütlerine orada bir tak›m fleylere izin vermeyece-

¤iz" diyor. Ama ticari iliflkiye bakt›¤›n›z zaman Çin’den 14 milyar dolar-

l›k mal al›yoruz. Biz sadece 1 milyar dolarl›k mal sat›yoruz. Bugün mil-

li sanayi Türkiye’nin milli sanayisini kalitesiz Çin mallar› yok ediyor.

Büyük bir tehdit bugün Çin mallar›. Türkiye’nin politikas› ne olmal›? Ta-

bi ki Türk dünyas›  dedi¤imiz zaman Türkiye Osmanl›’dan gelen köklü

büyük bir devlet. Ama bugün bir tak›m politikalarda iç çat›flmalardan

dolay› d›flar›ya fazla önem veremiyor Türkiye. Siz Türkiye’nin Do¤u

Türkistan politikalar›na nas›l bak›yorsunuz?  

ADNAN OKTAR: Türkiye iflin do¤rusu bir Türk-‹slam Birli¤i po-

litikas›n› ruhunda ister istemez muhafaza ediyor. Yani genlerinde var.

Her Türk Türk-‹slam Birli¤inin kurulmas›n› bilinç alt›nda ister. Ama

Türkiye’nin Çin’e tek bafl›na gücünün yetmesi mümkün de¤il. Bu ancak

Türk -‹slam Birli¤i ile olur. Türk-‹slam Birli¤i'ni h›zland›rmak laz›m.

Çok süratlendirmek laz›m. Bu birli¤i Çin’e de fayda getirece¤ini, Çin’e

güzel bir üslupla anlatmak laz›m. Çin devletine bunu çok güzel bir üs-

lupla anlatmak laz›m. Çin belki bu birli¤in aleyhinde olaca¤›n› düflüne-

bilir. Çin’in lehine, Çin’i kurtar›r bu, her yönden kurtar›r. Askeri yönden

de kurtar›r, bir sald›r›ya karfl› da kurtar›r. Ekonomik yönden de kurtar›r.

Modernleflmesini sa¤lar. Yaz›k Çin’in kendi halk› da sürünüyor. Ben gö-

rüyorum gazetelerde falan ah›r gibi yerlerde yafl›yorlar küçücük. Sürü-

nüyor milleti. O insanlar da ferahlar rahatlarlar.  Kendi milletinin kurtu-

luflu için de Türk-‹slam Birli¤i'ni, Çin’in desteklemesi gerekiyor. Bu bir-

lik bir iflgal birli¤i de¤il, bir egoist birlik de¤il. Bu bir sevgi birli¤i, bir

dostluk birli¤i ve yard›mlaflma birli¤i ve anlay›fl hoflgörü, ›l›ml›l›k birli-

¤i ve laik zeminde olacakt›r. Zemini laik zemine oturacak bu çok önem-

li. Laik olduktan sonra, bar›flç›l olduktan sonra, demokrasiyi savunan bir

sistem olduktan sonra Çin’in bundan çekinmesi için bir sebep yok. Bu
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tabi ki ‹srail’in de ferahlamas› demektir. Bütün bölgede çat›flman›n bir

anda durmas› demektir. Çünkü Filistin de biliyorsunuz ›zd›rap içinde,

ama ‹srail de ›zd›rap içinde çünkü her an bafllar›na bir bomba düflmesi

ihtimali oluyor. Her an bir fley olmas› ihtimali var. Duvarlar›n içinde ya-

fl›yor ‹srail. Adeta esir oldular, kendi kendilerini esir ettiler. Duvar›n içi-

ne hapsettiler. Y›kal›m o duvarlar›, açal›m. Gürül gürül oraya ticaret ara-

balar› gitsin. Otobüsler gitsin, kamyonlar gitsin. Gemiler gitsin deniz yo-

luyla bir ferahl›k olsun, Çin’i de bu konuda ikna etmek için. Tabi bu da-

ha çok sivil toplum kurulufllar›n›n çal›flmas›yla olabilir biraz. Ama bu

yönde bizim yo¤un bir çal›flmam›z olacak önümüzdeki günlerde . Çin’i

bu gereksiz korkular›ndan kurtaracak, klasik devlet politikalar›ndan

vazgeçmesini sa¤layacak bir düflünce bu. Çünkü klasik devlet politika-

s›nda ne yapars›n, ç›kar› olan bir yer vard›r, gider oray› iflgal edersin.

Adamlar› da ezersin orada yaflars›n. Yani kan emerek yaflamaya gerek

yok. Bu sevgiyle olur, dostlukla olur. Yani yarasaya gider kan emerek ya-

flamak. Çin’e yak›flmaz bu. 

ASIA RFA: fiimdi Çinlilerde böyle bir Türk-‹slam korkusu var. Do-

lay›s›yla son dönemde Müslüman Uygur Türklerine karfl› bask› gittikçe

art›yor. Daha bir hafta önce bir ö¤retmen ile röportaj yapt›m. Yemek yer-
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ken Bismillah diyerek yiyin diye okulda söyleyen ö¤retmeni kökten din-

ci diye iflinden atm›fllar. Bu, yak›nda olmufl. 21. yüzy›lda bugün olan

olaylar bunlar. Bunlar ki yüzlerce örnek gösterebiliriz. Böyle birfleyde

biz Türk-‹slam Birli¤i dedi¤imiz zaman Çin'i daha fazla

ürküttü¤ümüzde, Do¤u Türkistan’a bask› daha m› artacak? Bu nas›l ola-

cak? Abdülaziz'den beri Do¤u Türkistan’da panTürkizm pan‹sla-

mizm’in Türkiye’den kaynakland›¤›n› söyleyip yazan cilt cilt kitaplar

var. Bugün de yaz›yorlar bunu. Yani böyle bir Çin varken bu tez orada

nas›l bir etki yapar sizce?

ADNAN OKTAR: Bir panTürkizm, bir pan‹slamizm vard›r. Bir de

Türk-‹slam Birli¤i vard›r. PanTürkizm’de e¤er bir insan isterse bunu,

Türk ›rk›n›n dünya ›rklar›n›n üstünde oldu¤u ve bütün dünya ›rklar›n›n

ona köle olaca¤› fleklinde yorumlayabilir. Bundan tabi ki korkar insanlar.

Yahut mesela ‹slam Birli¤i olarak düflünür. O kat› kurallar›n hakim oldu-

¤u çok ac›mas›z bir sisteme dönüfltürmeye kalkabilir flah›slar. Tarihin ka-



73

Harun Yahya - Adnan Oktar

ranl›klar›nda biz bunu gördük. Daha önceki dönemlerde gördük. Ne o

ne o, burada kastedilen. Bir kere burada laiklik sigortas› var. Sistem tam

bir laik sitem üzerine oturacak bu çok önemli. Budist birinci s›n›f insan

olacak, ateist birinci s›n›f insan olacak, birinci s›n›f vatandafl olacak.

Müslüman birinci s›n›f vatandafl olacak. H›ristiyan birinci s›n›f vatandafl

olacak. Musevi birinci s›n›f vatandafl olacak. Bu laiklikle sa¤lanacak.

Ama coflkun bir sevgi ortam› ve güven ve tabi güçlü bir askeri birlik, as-

keri yap›lanma. Nerede terör var? Kan ak›tmaya da gerek yok. Arkadafl

dersin, terörü kes. Adam durdurur,  cayd›r›c› güç karfl›s›nda bir insan

uzatmaz. Dünyan›n neresinde olursa olsun terör oldu¤unda ilgili flahs›

ça¤›r›rs›n, arkadafl›m ay›p yap›yorsunuz bunu yapmay›n dedi¤inde ko-

nu biter. Amans›z bir güç olacakt›r çünkü Türk-‹slam Birli¤i'nin askeri

gücü ak›l almaz bir güç olacakt›r. Kime rica etse konu biter. Dolay›s›yla

kargafla bitecektir. Adaletsizlik bitecektir. Onun için kimse buna itiraz et-

mez.

ASIA RFA: Böyle oldu¤u zaman Türkiye’nin  ta  Tanzimat'tan beri

devam eden Bat›l›laflma, Avrupa Birli¤i'ne girme projesi nas›l olacak?

ADNAN OKTAR: Avrupa Birli¤i'ne Türk-‹slam Bir-

li¤inin lideri olarak girerse, Avrupa fiahlan›r. Avrupa

birse yüz olur o zaman. Dünyan›n en büyük

devleti haline gelir Avrupa. Ama Türk-

‹slam Birli¤i de, hepsinin üstün-

de birinci devlet olur.

Yani bütün dün-
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yay› servete, mala, bollu¤a bo¤ar bu. Yani yiyecek içecek art›k zibil gibi,

sokaklara dökülecek hale gelir. Yani mal o kadar bollafl›r ki, insanlar ne

yapacaklar›n› flafl›r›r. Zenginlik öyle bir bollafl›r ki insanlar flafl›r›r. Bu yo-

¤un israf, savafl, da¤a tafla bomba atma, bundan kaynaklan›yor. Filis-

tin'de, mesela ‹srail biraz para kazan›yor, kazand›¤› paray› oldu¤u gibi

askeri harcamaya yat›r›yor. Kardeflim ne gerek gel Türk-‹slam Birli¤i'nin

yap›lanmas› içerisinde yerini al. Kendi devletin müstakil olsun. Üniter

devletini kur. Kimse senin devletine birfley demiyor. Askeri yap›n da ol-

sun ama bu sistemi destekle sen, ve askeri harcama yapmana da gerek

kalmas›n. Da¤› tafl› bombalamana gerek kalmas›n. Milyonlarca insan› öl-

dürmene gerek kalmas›n. Zulüm yapma, b›rak bunlar› rahat et, bu man-

t›k. 

ASIA RFA: Evet, flimdi bu tabi Türk Cumhuriyetleri dedi¤imiz za-

man bugün dünyada  7 tane Türk Bayra¤› dalgalan›yor Birleflmifl Millet-

lerde. Fakat Türkistan co¤rafyas›na bakt›¤›m›z zaman buradaki devlet

baflkanlar›n›n ço¤u komünist rejimden ç›km›fl insanlar. Bugün Özbekis-

tan’›n en büyük korkusu ‹slam. Yani bugün ‹slam korkusuyla insanlara,

insan hak ve hukuklar› aç›s›ndan Özbekistan en geri ülkeler listesinde.

fiimdi böyle bir co¤rafyada bu cumhuriyetlerde bu yönetim de¤iflmedi-

¤i müddetçe bu Türk-‹slam Birli¤i'ni bunlara nas›l anlatacaks›n›z? 

ADNAN OKTAR: Özbekistan’da sunulan ‹slam, adamlar›n korka-

ca¤› gibi birfley yani orada demokrasi yok. ‹nsan haklar› yok. Zulüm var,

kesme var, biçme var ve hiçbir mezhebe, kendi d›fl›nda hiç bir düflünce-

ye yaflama hakk› yok. Hadi bakal›m sen bir Sünni ol, bitersin bu sistem-

de yahut Caferi ol bitersin. ‹lla ki o sisteme uyacaks›n. Halbuki benim

anlatt›¤›m sistemde her mezhep her din alabildi¤ine özgür yaflar. Ve hu-

zur içinde yaflar. Özbekistan bunu bilse böyle bir sistemi, adamlar bafl›-
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m›z›n üstünde yeri var bu sistemin der. Ama tan›t›lan panTürkizm ve

Pan‹slamizm  bambaflka fleyler bunlar. Bunlarda kan var, gözyafl› var. Bi-

zim anlatt›¤›m›zda sevgi var, bar›fl var, kardefllik var, huzur var ve ala-

bildi¤ine fikir hürriyeti var düflünce hürriyeti var. Her insana düflünce-

sinden dolay› sayg› duyma var. Ne güzel, mesela adam dinsizse söyle-

sin. Niye gizlesin, münaf›k olaca¤›na, merdane aç›kça söylesin. Arkadafl,

ben dinsizim desin, bilirsin ne güzel iflte, rahat. Dinsizse o senin dinsiz

arkadafl›n, kardeflindir. Olabilir, Allah onu o flekilde yaratm›flt›r. Olabilir,

Allah dinsiz insan yarataca¤›n› da söylüyor Kuran’da.

ASIA RFA: fiimdi Türkistan co¤rafyas›nda ben inter-

nete girip flöyle gençlerin yazd›klar› görüfllere bakt›¤›m

zaman laiklik dedi¤imiz zaman bir dinsizlik olarak an-

l›yorlar. Bu laikli¤i de tam olarak anlatabilmifl de¤iliz.

Yani siz laiklikten bahsediyorsunuz. Laiklik nas›l bir

fleydir sizden alabilir miyiz görüflünüzü? 

ADNAN OKTAR: Dindar›n alabildi¤ine serbest

oldu¤u, dinsizin de alabildi¤ine serbest oldu¤u, devletin

hakem oldu¤u bir sistem. Mesela dinsiz namaz k›lmaz sayg›
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duyars›n, oruç tutmaz sayg› duyars›n. fiarap içer sayg› duyars›n. Dindar

da gider namaz›n› k›lar sayg› duyars›n. Oruç tutar sayg› duyars›n. Ku-

ran okur sayg› duyars›n. Laiklik budur iflte. Mesela Kuran satar, dini ki-

taplar satar sayg› duyars›n. O da ateisttir kendi inanc›yla ilgili kitap sa-

tar ona da sayg› duyars›n. Laiklik budur. 

ASIA RFA: fiimdi Do¤u Türkistan 20 milyon Müslüman›n yaflad›-

¤› iflte Kaflgarl› Mahmutlar›n, Yusuf Has Haciplerin do¤du¤u toprak.

Ama bugün  burada gerçekten insanl›k d›fl› bir uygulama var. Sizin tav-

siyeniz Do¤u Türkistan Müslümanlar›na, bugün Bat› dünyas›nda

ABD’de, Japonya’da çeflitli bölgelerde oradaki zulmü anlat-

mak için, çeflitli yollarla faaliyetini devam ettiren çok fazla

sivil toplum örgütleri var. Böyle bir durumda bugün Çin

gittikçe büyüyor. Büyüdükçe bir tak›m hassas konulara

hiç tahammülü yok. Tibet olay›n› da görüyoruz.

Do¤u Türkistan meselesi bu iki hassas

konu, Çin’in en hassas konular›n-

dan bir tanesi.

ADNAN OKTAR: Tibet’i

de kurtaraca¤›z. 

ASIA RFA: Do¤u Türkis-

tanl›lara ne tavsiye edersiniz?

Ne yap›lmas› laz›m?
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ADNAN OKTAR: Çin’in tabi çok üstüne gitmek do¤ru de¤il. Yap›-

lacak fley kültür. Çok kaliteli bir gençlik yetifltirmek laz›m. Çok dindar,

fluurlu,  anti-Darwinist, anti-marksist, anti-komünist, kafas› çok iyi çal›-

flan, profesörler, bilimadamlar›, doktorlar, hukukçular. Çin bu güce da-

yanamaz. Dayan›lamayan güç vard›r, kültür. ‹ki büklüm olur onun kar-

fl›s›nda. Kültüre çok önem versinler. Benim sitelerime girsinler, bütün ki-

taplar›m› okusunlar, bedava indiriliyor. Hepsini okusunlar çok fluurlan-

s›nlar, Çin’in gözünün içine  anlaml› anlaml› baks›nlar. Çin geri çekile-

cektir. Yapamaz yani gücü yetmez. Kültür karfl›s›nda hiç bir güç dayana-

maz. Sen diyorsun ki günefl do¤mufl. Ben inanmam diyor. Perdenin ke-

nar›n› bir aç›yorsun, bir kapat›yorsun bir saniyede bitti. Orada yüz kifli

varsa yüzü birden düfler konu kapan›r. Darwinizm'in olmad›¤›n› çok iyi

özümsemifl bir Do¤u Türkistan gençli¤i, bunu çok güzel anlatan uzman-

laflm›fl bir Do¤u Türkistan gençli¤i, her gitti¤i yerde bunu anlat›rsa, bu

izah› anlat›rsa Do¤u Türkistan zaten bir çelik kale olmufl oluyor. Çin as-

keri orada gezse ne olur, hoplasa ne olur? Bilmem ne olsa ne olur? Asla-

n›n üstüne kufl konmufl gibi oluyor. Bütün mesele Do¤u Türkistan’› as-

lanlaflt›rmakta, onun üstüne 4 tane karga da konsa, o aslan yine yürür.

‹stedi¤i kadar yürür, istedi¤i yere gider. Aradaki kardefllik ba¤›n› güç-

lendirmek, kültürden taviz vermemek, bu temiz hallerini daha da güç-

lendirmek ve bu flekilde devam etmek. Çin buna dayanamaz. Çin gittik-

çe gelifliyor. Süper devlet oldukça Türkiye’ye de muhtaç, Avrupa’ya da

muhtaç, Amerika’ya da muhtaç. Yar›n öbür gün bu devletler birleflip bir

muht›ra verseler. Çin küt diye oturur. Bir mali ambargoya en fazla 15

gün dayanabilir Çin. Gücü yetmez yerle bir olur Çin. Böyle bir gücü var

dünyan›n. Ama Do¤u Türkistan gençli¤inin de, ola¤anüstü kültürlü, çok

yüksek ahlakl›, milli bilinci yüksek olmas› laz›m. Bu güzel ahlak-

lar›n› iyice sa¤lamlaflt›r›p, yeni nesillere aktaran, bozulmaya

karfl›da çok titiz, dejenerasyona karfl› çok titiz, mücadele

eden bir tav›r içerisinde olacaklar. Onlar aslan olsunlar. Çin
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onlar›n üstünde karga gibi seksin hiçbir fley olmaz, gezinsin. 

ASIA RFA: Evet. Bundan sonra Do¤u Türkistan ile ilgili nas›l çal›fl-

ma yapmay› düflünüyorsunuz? Çok kitaplar yazd›n›z, CD ç›kartt›n›z, in-

ternet üzerinden  ulaflacaklar, biz bunu anonsunu yapar›z ama bundan

sonraki plan›n›z nedir, Do¤u Türkistan’a veya Türkistan co¤rafyas›na yö-

nelik?

ADNAN OKTAR: ‹lk Azerbaycan’dan bafllamay› düflünüyoruz.

Daha öncede söyledim. Do¤u Türkistan, Türk devletleri ve ‹slam ülkele-

rinin özgürlü¤ü için gayret edece¤iz ama tabi aciliyet var. Öncelik acili-

yet bir kere Azerbaycan ile Türkiye’nin birleflmesi çünkü en müsait ko-

numda flu anda onlar. O Laçin koridoru aç›lacak. Türkiye ile Azerbaycan

birleflecek iki müstakil üniter devlet, laiklik sistemi var. Ama pasaport

kald›r›l›yor. Vize ifllemi kald›r›l›yor. ‹stedi¤i gibi yerleflme hürriyeti ola-

cak. Ticaret alabildi¤ine serbest ve bir askeri pakt. Azerbaycan Türkiye

aras›nda askeri pakt olacak, konu bu kadar. Al sana Türk-‹slam Birli¤i-

nin birinci aflamas›. Ama arkas›ndan Do¤u Türkistan acildir. Çünkü esir

konumunda. Yani esirlik fliddeti birinci plana al›nmay› gerektirir. Çünkü

zulüm nerede fliddetliyse, önceli¤in oraya verilmesi gerekir.  Öncelik

orada. Hatta di¤er ‹slam ülkelerinden daha da acil diyebilirim onun ko-

numu. Çünkü esirli¤inin fliddeti daha yüksek. Filistin’den daha fliddetli-

dir, Do¤u Türkistan’›n konumu. O yüzden, bas›n yoluyla bir kere,  ko-

nuyu çok gündeme getirmek kamuoyunun gözüne bunu getirmek

laz›m. Kamuoyu bask›s› da Çin’i çok y›ld›r›r. Büyük bas›nda, büyük

ilanlarla, büyük haberlerle, köfle yaz›lar›yla, televizyon haberleriyle  kö-

fleye s›k›flt›rmak laz›m. O yönde bir çal›flmam›z olacak bu önümüzdeki

günlerde.

ASIA RFA: Sizin bu kitaplar yay›nland›ktan sonra Çin Halk Cum-

huriyeti'nden size bir protesto, bir bask› geldi mi?  

ADNAN OKTAR: Gelmedi ama hiç takmam onu söyleyeyim. Hat-

ta daha hofluma da gider öyle birfley yaparsalar. ‹nad›na inad›na yüz mis-
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li bin misli daha fazlas›n› yapar›m. Keflke de öyle olsa, protesto etseler.

ASIA RFA: Evet Çince kitaplar›n›zda da gördüm. Bunu gönderebi-

liyor musunuz? Çin’de okuyucular›n›z var m›?

ADNAN OKTAR: Çin’de çok flükür elhamdülillah kitaplar›mdan

etkilenip namaz k›lan, oruç tutan, ‹slam’a giren çok fazla kardeflimiz ol-

du. Onlarla da bir flekilde ba¤lant›m›z oluyor ama flimdi isimlerini ver-

sek, ba¤lant›lar› versek, biraz tabi Çin devletiyle aralar›nda sorun ola-

bilir, o olmaz. Fakat kitaplar›m›z› da Çin’e elhamdülillah sokuyoruz. Gi-

riyor, uygun bölgeler var oralardan. Çin’in içerisine kitaplar›m›z da¤›l›-

yor. 

ASIA RFA: Burada tabi Darwinizm'i çürüttünüz zaten de, flimdi

koskoca Bat› dünyas›n›, bir de Amerika, bir de koskoca Çin’i karfl›n›za

al›yorsunuz. Bu güç size nereden geliyor? 

ADNAN OKTAR: Allah’tan geliyor tabi ki. Allah’a insan s›rt›n› da-

yad› m› "Hamidullahı metin" diyor Allah, "urvetül vuska" Allah’›n kop-

maz kopar›lmaz ipine yap›flt›k. S›rt›m›z› Allah’a da-

yad›k evvelAllah. O zaman muazzam bir güç

haline gelir Müslüman. 

ASIA RFA: fiimdi çok güzel yay›nla-

r›n›z var ama Türkiye’de de ö¤retmenle-

re gönderildi. ‹flte bir tak›m aleyhinizde

medyada yaz›lar ç›kt›. Bu kitaplar› bizim

radyo dinleyicileri soruyor. Yani bu kay-

nak bu kadar çal›flmalar maddi olarak nere-

den geliyor? 

ADNAN OKTAR: Allah Kendi yoluna gidenle-

re yard›m edece¤ini Kuran’da belirtiyor. Benim flahsi olarak hiç-

bir mal›m mülküm yok. Ne üstüme bir araba, ne bir ev, ne bir ar-

sa, kendim flahs›m üstüne hiç dünyada benim bir mal›m yok.

Ama Allah’a flükür arkadafllar›ma Allah her yerden bir nasip kap›-
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s› aç›yor. Ve helaliyle güzel yollardan, Allah im-

kan veriyor hakikaten de çok da baflar›l› olu-

yorlar. Bu konuda çeflitli iddialar ortaya atm›fl-

lard›. Devletin kurumlar› bunu inceledi. Bakt›-

lar ki bafltan sona kadar helal. Yani hiçbir flekil-

de kanunsuz, hukuksuz hiçbir fley yok. Bütün

para kaynaklar›n›n helal oldu¤unu gördüler.

Allah Kendi yolunda ilerleyene yard›m eder.

Bütün mesele buna samimi niyet etmekte. Biz

samimi niyet etti¤imiz için Allah yolumuzu aç›-

yor.  Hz. Süleyman da öyleydi. Allah’a samimi

kalple niyet etti ba¤land›. Allah o devrin en bü-

yük zengini ve en büyük gücü haline getirdi

Hz. Süleyman’›. Zülkarneyn de öyleydi.
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Allah’a samimi kalp ile ba¤land›. Allah onu o zaman›n süper gücü haline

getirdi. Bizde inflaAllah öyle oluruz bu devirde. ‹nflaAllah.

Asia RFA: Evet Do¤u Türkistan meselesini kaç yafl›n›zda ne zaman

duydunuz? Nas›l biliyordunuz?

ADNAN OKTAR: Orta okul y›llar›ndan bilirim. O beni hep k›zd›rm›fl-

t›r, hep germifltir. Hep içimde bir uktedir çünkü ben Çin'deki çocuklar› hep

düflünüyorum. Genç k›zlar› düflünüyorum. Orada dinsiz Çinlilerin elinde

onlar ne oluyordur, ne bitiyordur. ‹nsan düflünemiyor dahi yani böyle ka-

ranl›k bir ma¤araya hapsedilmifl, çoluk çocuk, masum genç k›zlar düflünün,

yarasalar uçufluyor. Kabus filmlerinde olur ya benim de kafamda hep öyle

kalm›flt›r. Bir kabus içinde yaflayan insanlar kalm›flt›r. Onun için, onlar› kur-

tarma azmiyle yaflad›m her zaman. Türk-‹slam Birli¤i düflüncesi hep benim

çocuklu¤umdan beri vard›r. Gittikçe de gelifliyor.

ASIA RFA: Nerelisiniz, nerede do¤dunuz? Böyle Do¤u Türkistanl›lara,

kökünüz nerelere kadar dayan›r? Merak edebilirler.

ADNAN OKTAR: Ben Hz. Hasan soyundan Seyyidim. Peygamber

Efendimiz (sav)'in neslinden geliyorum. Kafkasya’ya geçmifl bizim atalar›-

m›z o zamanlar. Orada da zulüm vard› biliyorsunuz. Canlar›n› kurtarmak

için Kafkasya’ya geçmifller. Sonra Kafkasya’da da zulüm olunca orada yine

Seyyidlere karfl› bir katliam bafllad›. Komünist Rusya döneminde, o zaman

da kaç›p Türkiye’ye geldiler. Ankara’ya, Bala’ya yerleflmifl babamlar. O za-

man Osmanl› Devleti onlar› istihdam etmifl. MaflaAllah, o zaman Osman-

l›'n›n öyle koruyucu bir yönü her zaman vard› biliyorsunuz. Sonra Anka-

ra’ya yerlefltik. Ben Ankara’da do¤dum büyüdüm. ‹lk, orta ve lise

e¤itimimi orada yapt›m. Sonra ‹stanbul’a F›nd›kl› Güzel Sanatlar

Akademisi'ne geldim. ‹ç mimari bölümünde, orada bir süre oku-
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dum. Sonra felsefe bölümüne geçtim.

Komünistlerin daha yo¤un oldu¤u

bir okuldu oras›. Faaliyet yapmak için

oraya geçmifltim. F›nd›kl› Güzel Sa-

natlar Akademisi de öyleydi, Mark-

sistlerin kontrolündeydi. Orada da

öyle yo¤un faaliyetlerim olmufltu. Ki-

tap faaliyetlerine de o devirlerde bafl-

lad›m. 

ASIA RFA: Marksistlerden, Tür-

kiye’deki Marksistlerden tepki al›yor

musunuz? Türkiye’deki sosyalist

Marksistlerden flu an mesela.

ADNAN OKTAR: O zaman

evet. fiu an alm›yorum ama o zaman-

lar okula giderken tehdit ediyorlard›.

Öldürebileceklerini, okula gelmemem

gerekti¤ini söylüyorlard›. Ben de de-

dim kaderimdeyse ölürüm. O yüzden

öyle bir tehditten y›lmam dedim. O

yüzden gidip gelece¤im dedim ve

aç›k aç›k gözlerinin önünde namaza

gidiyordum. Camiye gidip geliyor-

dum. Birkaç kere tehdit etmifllerdi

ölümle. 
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ASIA RFA: Türkistan co¤rafyas›nda nerelere gittiniz? 

ADNAN OKTAR: Daha hiçbir yere gitmedik. Ama geldi¤imizde

özgür olarak gelece¤iz inflaAllah. Özgür Do¤u Türkistan’a gelece¤iz in-

flaAllah.

ASIA RFA: Son olarak Do¤u Türkistanl›lara ne demek istersiniz?

Ne mesaj göndermek istersiniz?

ADNAN OKTAR: Onlar benim can›m ci¤erim, muhterem kardefl-

lerim, çok sevdi¤im insanlar çocuklu¤umdan beri onlar›n kurtuluflu için

dua ediyorum ve gayret ediyorum. Bu önümüzdeki 10-15 y›l onlar›n

kurtulufl y›llar› inflaAllah. Bütün esir Türkler, esir Müslümanlar kurtula-

caklar inflaAllah. Kendilerini çok iyi yetifltirsinler. Kültürlerini art›rs›n-

lar, imanlar›n› art›rs›nlar, Allah’tan korkular›n› art›rs›nlar. Allah’a sevgi-

lerini art›rs›nlar. Anti Darwinist olarak kendilerini yetifltirsinler. Darwi-

nizm'in oyunlar›n› sahtekarl›klar›n› ö¤rensinler. Benim sitelerime girsin-

ler, oralara baks›nlar. Birbirlerine sevgilerini çok yo¤unlaflt›rs›nlar. Deje-

nerasyona karfl› çok titiz olsunlar. Milli kültürü çok s›k› muhafaza etsin-

ler. Gerisine kar›flmas›nlar. Kurtulufllar› çok yak›n inflaAllah. 

ASIA RFA: Evet bize  çok de¤erli zaman›n›z› ay›r›p, biz-

imle bu sohbeti yapt›¤›n›z için çok teflekkür ederiz. 

ADNAN OKTAR: Ben de teflekkür ediyorum.

(www.harunyahya.tv)
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SN. ADNAN OKTAR’IN EK‹N TV’DEK‹ 

CANLI RÖPORTAJI (12 OCAK 2009)

ADNAN OKTAR: Ahir zamanda çekti¤imiz acılar, Müslümanların

çekti¤i acıların sebebi ahir zamanı bilmemeleri ve ahir zamanın gere¤ini

yapmamalarından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz (sav) bu has-

talı¤ın çözümünü söylemifl. Hastalık var, ilacı var, ilacını kullanmıyor

Müslümanlar, ben ilacını anlatıyorum. ‹lacından kaçınıyorlar. E¤er ilaçtan

kaçınırlarsa hastalık devam eder ve acı çekme de devam eder. Yani kan,

Müslümanların dökülen kanı yetmedi mi Müslümanlara, Irak’ta dökülen

kanlar, Afganistan’da dökülen kanlar, Filistin’de dökülen kanlar yetmedi

mi? Müslümanlar artık birleflsin. Türk-‹slam Birli¤i'ni olufltu-

ralım. Türk Devletleri de esir konumda. Mesela, Do¤u Tür-

kistan’da Çinliler müthifl zulmediyor orada, bizim kardeflle-
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rimize. Onlar Müslüman, dindar, halis, tertemiz

Türk kardefllerimiz bizim. Mazlum insanlar. Orada-

ki genç kızlar, çocuklar periflan durumdalar, kimsenin bundan

haberi yok. Do¤u Türkistan’da neler oldu¤undan kimsenin habe-

ri var mı? 

EK‹N TV: Hayır, yok.

ADNAN OKTAR: Bilmiyorlar. Koskoca ülke…

EK‹N TV: Do¤u Türkistan’ı bilen bile yok hocam. 

ADNAN OKTAR: Tabi, bak ne kadar ürkütücü bir fley bu. Orada giz-

li katliamlardan, yok olan insanlardan, faili meçhulle öldürülen insanlar-

dan, gece yarısı evinden alınıp götürülüp bir daha gelmeyen insanlardan

kimsenin haberi var mı? 

EK‹N TV: Yok.

ADNAN OKTAR: ‹flte bak, bunların hepsinin çözümü, Türk-‹slam

Birli¤i'dir. Bu dinsiz bile olsa bir insan, onun için de insani bir borçtur.

Müslüman için farz, dinsiz için de insanlı¤ı varsa o insanın, in-

sanlı¤ı varsa onun için de insanlık borcudur. (www.harunyahya.net)
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SN. ADNAN OKTAR’IN APA HABER AJANSI

(AZERBAYCAN) RÖPORTAJI (A¤USTOS 2008)

ADNAN OKTAR: Türk- ‹slam Birli¤i'nin olmadı¤ı dönem hep acı

dönemi olacaktır. Yani bunun çaresi yok. Bunu Kafkaslar'da da görürüz,

baflka bölgede de görürüz, halen görmeye devam ediyoruz. Bunun önü

sonu kesilmez, bu kan durmaz. Bunun tek çözümü Türk-‹slam Birli¤i-

'dir. Bunu geciktirmek vebal altında bırakır insanları. Onun için, bizim

millet olarak, Türk Milleti olarak bunun için var gücümüzle Kazakistan,

Azerbaycan, Türkiye, Do¤u Türkistan, bütün Türk Devletleri, Kırgızis-

tan, hepimiz bir kere bu birli¤i acil bir araya gelip halletmemiz gere-

kiyor. Geçen her gün zararımıza ve aleyhimize olur Allah

esirgesin. Bakın bugün Gürcistan’da akan kanlar, Abhaz-

ların sıkıntısı, Rusların çekti¤i ızdırap, bunların hepsinin

kökeninde Türk-‹slam Birli¤i'nin olmaması yatıyor.

(www.harunyahya.tv)
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SN. ADNAN OKTAR'IN 

ABU DHABI TV RÖPORTAJI 

(19 fiUBAT 2009)

ADNAN OKTAR: Müslümanlar çözümüne ya-

naflmadıkları için bu olaylar devam ediyor. Çözümü,

bütün Müslümanların birlik olmasıdır, bu farzdır,

Allah’ın emridir. Namaz kılmak gibi, oruç gibi farzdır.

Bir insan namazını kılmıyorsa fısk içindedir. ‹slam ale-

minin birleflmesini ve birlikte hareket etmesini istemi-

yorsa yine fısk içinde olur yani günaha girmifl olur.

Bunun en güzel çözümü Türk Millet'inin öncülü¤ünde

Türkiye’nin öncülü¤ünde Türk Devletlerinin deste-

¤inde bir Türk-‹slam Birli¤i’dir. Türk Milleti'ni lider

olarak görmemin nedeni ahlaken ve mücahit ruhu yö-

nünden çok güçlü bir millettir, metafizik bir millettir

Türk Milleti ve özel görevlidir, Allah öyle yaratmıfltır.

Yani Allah’ın kılıcıdır Türk Milleti, Seyfullahtır, böyle

bir özelli¤i vardır. Kılıç derken gidip insanları do¤ra-

mak, kesmek de¤il, adalet kılıncı bu, adaletiyle, güzel

ahlakıyla, sevgisiyle, flefkatiyle, merhametiyle, dürüst-

lü¤üyle Türk Milleti bu konuda liderlik görevini mü-

kemmel yapacak güce sahip ve tecrübesi var, yüzlerce

yıllık tecrübesi var. Yani üç kıtada ‹slam ülkelerini ga-

yet güzel mutluluk içinde, huzur içerisinde yönetmifl,

az bir güçle. Yine bu aynı yapının yeniden tesis edil-

mesi gerekiyor, yeni modern Osmanlı gibi bir Türk-‹s-

lam Birli¤i’nin oluflması gerekiyor. Böyle bir

yapılanmada Hıristiyanlar, Museviler hatta Bu-

distler hatta ateistler herkes rahat eder. Bütün

Müslüman âlemi huzur içinde yaflayacaktır.

(www.harunyahya.tv)





in, 20. yüzy›la, ‹ngiltere, Fransa,

Almanya, Japonya ve Rusya gibi

ülkelerin bask›lar› alt›nda ezilmifl ve

paramparça olmufl bir imparatorlu¤un

kal›nt›lar› üzerinde girdi. Ülkede impara-

torluk rejimi y›k›ld›ktan sonra, on y›llar boyunca güçlü bir

merkezi otorite kurulamad›. Ancak 1949 y›l›nda iktidara gelen Komünist

Parti ile birlikte, Çin k›sa sürede büyük bir korku rejimine dönüfltü. Bu

dönüflüm sürecinde on milyonlarca insan söz konusu kanl› ideolojinin

bask›c› ve totaliter uygulamalar› nedeniyle hayat›n› kaybetti. ‹ktidar›n›

ancak fliddetle muhafaza edebilen ve komünizmin belki de en ac›mas›z

ve en vahfli uygulamas›n› yürürlü¤e koyan Çin Komünist Partisi, tüm

Çin halk› için tek tip bir yaflam ve düflünce tarz› belirledi. Bu dönem bo-

yunca, komünist iktidar›n kurallar›na uymayanlar ise ac›mas›zca yok

edildi. 

Bugün görünürde komünizmin vahfli uygulamalar› sona ermifltir.

Art›k insanlar kupon karfl›l›¤› yemek alm›yor, tek tip giyinmeye zorlan-

m›yor, Mao'nun "küçük k›rm›z› kitab›"n› ezberlemedikleri için iflkence

görmüyorlar. Ancak komünist rejimin yeni dünya düzenine uyarlanan

versiyonu tüm ac›mas›zl›¤›yla hayatta... 

Çin Komünist Partisi'nin gözünde insan ancak üretti¤i müddetçe

de¤erlidir ve sadece Komünist Parti'nin belirledi¤i flekilde ve belirli s›-

n›rlar dahilinde düflünebilir. Düflündüklerini de ayn› kat› s›n›rlar

içinde dile getirebilir. Nitekim bugün Çin'in dört bir yan›nda

bulunan çal›flma kamplar›, bu kamplarda çal›flan milyon-

larca insan› afla¤›layan ve sömüren bir çal›flma düze-

ni, halk›n gözü önünde gerçeklefltirilen toplu

idamlar, hapishanelerde yayg›n olarak bafl-

vurulan iflkence yöntemleri, idam

edilen mahkumlar›n organla-
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r›n›n ticari malzeme olarak kullan›lmas›, komünist yönetimin bu çirkin

yüzünü ortaya koymaktad›r. Buna ra¤men özellikle son yirmi y›ld›r çe-

flitli bas›n organlar›nda Çin'in liberal ve demokrat bir çizgiye do¤ru h›z-

la ilerledi¤i propagandas› yap›lmaktad›r. Ancak burada çok önemli bir

nokta göz ard› edilmektedir. Çin'in çeflitli gerekçelerle ekonomik alanda

kapitalist uygulamalara geçmesi ve kap›lar›n› baz› alanlarda yabanc› ya-

t›r›mc›lara açm›fl olmas›, bu ülkenin siyasi yap›s›nda ve ideolojisinde bir

de¤iflim yafland›¤› anlam›na gelmemektedir. Aksine yukar›da belirtti¤i-

miz insanl›k d›fl› uygulamalar, iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin zih-

niyetinde de¤iflen bir fley olmad›¤›n› göstermektedir. Kitab›n ilerleyen

bölümlerinde bu durum tüm örnekleriyle ortaya konacakt›r. 

Söz konusu komünist vahfletin  en çok hedefi olan bölge ise, Uygur-

lu Müslüman Türklerin yaflad›¤› Do¤u Türkistan'd›r. Çin'in en bat› nok-

tas›nda yer alan Do¤u Türkistan yaklafl›k iki as›rd›r iflgal alt›ndad›r ve

özellikle son elli y›ld›r komünist Çin yönetiminin despot rejimi alt›nda

Son y›llarda Çin'de ekonomi alan›nda yaflanan özgürleflmeden ve libe-
ralleflmeden s›kça bahsedilmektedir. Ancak bu aç›l›m sadece belli alan-
larda s›n›rla kalmakta, Çin'in bask›c› ve zalim sistemi ayn› flekilde devam
etmektedir.
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ezilmektedir. Do¤u Türkistan, Çin'in propagandalar› neticesinde dünya

kamuoyu taraf›ndan 'Xinjiang' -Sincan- (Çince "yeni kazan›lm›fl toprak-

lar") olarak tan›nmaktad›r ve ço¤u insan bu topraklarda yaflanan insan-

l›k dram›ndan habersizdir. Oysa nüfusun ço¤unlu¤unu Uygur kökenli

Müslümanlar›n oluflturdu¤u Do¤u Türkistan'da, Çin Komünist Partisi

taraf›ndan, Çin'in hiçbir bölgesinde yaflanmayan boyutlarda fliddet ve

bask› uygulanmaktad›r. ‹flkence, idam, çal›flma kamplar›, dini bask› Do-

¤u Türkistan'da uzun y›llard›r günlük hayat›n bir parças› haline gelmifltir.

Müslümanlar sadece dinlerini yaflamak istedikleri için tutuklan-

makta, iflkenceleri ile ünlü Çin hapishanelerinde aylar, hatta y›llar bo-

yunca tutulmakta, özgürlük ve demokrasi taleplerini dile getirenler ac›-

mas›zca idam edilmektedir. Bunun yan› s›ra Çin'in asimilasyonist politi-

kalar› Do¤u Türkistan'›n ço¤unlu¤unu oluflturan Müslümanlar›n, dille-

rini konuflmalar›n›, kültürlerini devam ettirmelerini engellemekte ve

hatta diledikleri kadar çocuk sahibi olmalar›n› bile yasaklamaktad›r.

Hacca gitmeleri, namaz k›lmalar› ve oruç tutmalar› engellenen Do¤u

Türkistan Müslümanlar›n›n bekledikleri yard›m ise dünyan›n dört bir

yan›ndaki vicdanl› insanlar için son derece kolayd›r: Bu komünist zul-

mün sona ermesi için çözüm, fikri bir mücadele yürütülmesi ve Türk-‹s-

lam aleminin birlik olmas›d›r. Allah, Kuran'da Müslümanlara bir olma-

y›, birlik olmay› emretmifltir. Da¤›l›p parçalanmak, Kuran ahlak›na ayk›-

r› bir durumdur. Müslümanlar›n kardefl olduklar›n›n bilinciyle ittifak et-

meleri, Kuran ahlak›na ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine uyarak bir-

lik olmalar› gerekmektedir. Türk-‹slam co¤rafyas› dünyan›n hem yer al-

t› kaynaklar› hem de yer üstü zenginlikleri aç›s›ndan en bereketli bölge-

lerinden biridir. Türk-‹slam alemi genç ve genifl nüfusuyla da önemli bir

güçtür. Bu zenginliklerin ve gücün, adil, sevecen, merhametli, demokrat,

samimi bir otoritede toplanmas›, elbette Türk-‹slam aleminin çok büyük

bir güç kazanmas› demektir. Türk-‹slam Birli¤i'nin tesis edilmesiyle ka-

zan›lacak bu güç, sadece Do¤u Türkistan'daki kardefllerimizin de¤il tüm
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‹slam aleminin ve tüm dünyan›n kurtuluflu olacakt›r. 

Çin'in, Do¤u Türkistan'›, her türlü iletiflim imkan›n› k›s›tlayarak

dünyaya kapal› bir bölge haline getirmesi, bölgede yaflanan insanl›k dra-

m›n›n tüm boyutlar› ile ö¤renilmesini engellemektedir. Ancak bu, Do¤u

Türkistan'da ezilen ve zulüm gören masum insanlar› unutmak ve bu ko-

nuda duyars›z davranmak için geçerli bir mazeret de¤ildir. Bu nedenle

Do¤u Türkistan konusunda dünyaya hakim olan bu sessizli¤i ortadan

kald›rmaya yönelik her türlü fikri çaba  son derece önemlidir. Kapal› ka-

p›lar ard›nda yaflanan insanl›k d›fl› olaylar›n tüm boyutlar› ile gözler

önüne serilmesi, hem bu mazlum halk›n sesini duyurmas›na vesile ola-

cak, hem de dünya kamuoyunun dikkatini bu konuya çekecektir.

(www.doguturkistan.com)

Bu kitapta amaçlanan da, hem Çin'in dört bir yan›nda yar›m as›r-

dan uzun bir süredir devam eden komünist zulmün temel nedenlerini

tespit etmek, hem mazlum Do¤u Türkistan halk›n›n sesini duyurmak

hem de Türk ‹slam Birli¤i'nin kurulmas›n›n aciliyetini bir kez daha

hat›rlatmakt›r. Do¤u Türkistan Müslümanlar›n›n huzura ve güvenli¤e

kavuflmalar› için yap›lacak her türlü giriflimin baflar›ya ulaflmas›, zul-

mün temel sebeplerinin do¤ru tespit edilmesi ve bunlarla elbirli¤iyle,

gere¤i gibi mücadele edilmesi ile mümkündür. 

Bu kitapta görece¤imiz gibi, Do¤u Türkistan'a yap›lan zulümlerin

temel nedeni, Çin Devletine hakim olan materyalist felsefe ve komünist

Allah'›n ipine hepiniz s›ms›k› sar›l›n. 
Da¤›l›p ayr›lmay›n. Ve Allah'›n sizin üzerinizdeki

nimetini hat›rlay›n... 
(Al-i ‹mran Suresi, 103)
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ideolojidir. Hayat›n bir tür yaflam mücadelesi oldu¤unu ve ilerle-

menin sadece çat›flma ile sa¤lanabilece¤ini öne süren materyalist

felsefenin neden oldu¤u fliddetin ortadan kalkmas›, ancak Allah'›n

emretti¤i ahlak›n insanlar taraf›ndan kabul edilmesi ve hayata ge-

çirilmesi ile mümkündür. Allah insanlara adaleti, hoflgörüyü, sev-

giyi, merhameti, sayg›y›, fedakarl›¤›, paylaflmay›, özveriyi ve affe-

dicili¤i emretmifltir. Farkl› etnik kökenlerin, bir çat›flma nedeni ol-

mad›¤›n›, insanlar›n birbirlerinin ›rklar›na, dillerine, inançlar›na

sayg› göstermeleri gerekti¤ini bildirmifltir. Bu ahlak anlay›fl›n›n

yeryüzünde kabul görmesi, bar›fl, huzur ve hoflgörünün tek çaresi-

dir. Yeryüzünü bir zulüm yurdu haline getirenlerin temel dayanak

noktas› olan materyalist ideolojiye karfl› verilecek fikri mücadele

de, iflte bu nedenle yeryüzünde adaletin ve bar›fl›n hakim olmas›

için yap›lmas› gereken en önemli mücadeledir. 

‹çinde bulundu¤umuz dönemde öncelikli olarak yap›lmas›

gereken fley bir an önce Türk-‹slam Birli¤i'nin tesis edilmesi ve bir

taraftan dünyadaki zulüm ve adaletsizliklere fikren karfl› ç›karken

bir yandan da bunlar›n gerçek çözümü olan Kuran ahlak›n›n yay›l-

mas› için gösterilen çabaya h›z kat›lmas›d›r. Çünkü, Kuran ahlak›-

n›n yayg›nlaflmas› ile birlikte, Allah'›n izni ile, 21. yüzy›l yeryüzün-

den haks›zl›¤›n, adaletsizli¤in, zulmün ve eziyetin kalkt›¤›, bar›fl›n,

huzurun, güvenli¤in ve adaletin hakim oldu¤u bir ça¤ olacakt›r.

Kuran'da bu güzel dönem bize flu flekilde müjdelenmektedir:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara

va'detmifltir: Hiç flüphesiz onlardan öncekileri nas›l 'güç ve iktidar

sahibi' k›ld›ysa, onlar› da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' k›la-

cak, kendileri için seçip be¤endi¤i dinlerini kendilerine yerleflik

k›l›p sa¤lamlaflt›racak ve onlar› korkular›ndan sonra güvenli¤e çe-

virecektir... (Nur Suresi, 55)





omünist Parti'nin 1949 y›l›nda ik-

tidara gelmesiyle Çin çok k›sa bir sü-

rede tüm dünyaya korku salan bir dev-

lete dönüfltü. Ve ilk günlerdeki fliddete ve

bask›ya dayal› politikas›, hiçbir kesintiye u¤ra-

madan bugüne kadar devam etti. Komünist ideolojinin insana ve her tür-

lü insani olguya karfl› tak›nd›¤› duyars›z ve ac›mas›z tutum, insanlar aras›

iliflkileri mekaniklefltiren maddiyatç› yaklafl›m, flefkatli ve adaletli bir yöne-

tim anlay›fl› yerine, ac›mas›z ve zalim bir yönetim anlay›fl›na sebep olmak-

tad›r. 

Mao'nun kurdu¤u komünist Çin'de, düzenin ve istikrar›n ancak korku

ve fliddetle sa¤lanabilece¤i inanc› hakimdir. Bunun için devlet, tüm bireyle-

rin özel yaflamlar›n› son derece s›k› bir denetim alt›nda tutmakta, en ufak bir

flüphede kifliyi ac›mas›zca cezaland›rmaktad›r. Çin'de bir vatandafl›n ceza-

land›r›lmas› için ciddi bir suç ifllemesine gerek yoktur. Çin Devleti, yurt d›-

fl›nda yaflayan kocas›na gazete kupürleri gönderen bir kad›n›, rahatl›kla,

Çin'in devlet s›rlar›n› iffla etmekle suçlay›p tutuklayabilmektedir.1 Ya da ya-

banc› bir gazeteciye s›radan bir demeç veren bir kifliyi vatan hainli¤i ile suç-

lay›p çal›flma kamp›na gönderebilmektedir. Do¤al olarak bu flartlar alt›nda

güvenlik, huzur ve istikrar yerine tedirginlik, korku ve güvensizlik hakim-

dir. Böyle bir toplumsal yap›da sevgi, özveri, merhamet gibi duygulardan

bahsetmek pek mümkün olmad›¤› gibi özgürlükten, demokrasi-

den ve insan haklar›ndan bahsetmek de imkans›zd›r. Çin va-

tandafllar›, hükümetin herhangi bir hatas›n› elefltiremez,

ne düflündüklerini özgürce ifade edemez, yenilikten

veya de¤iflimden bahsedemezler. Buna yeltenen-

lerin ak›beti di¤erleri için yeterince cayd›r›-

c›d›r. 

Her ne kadar baz› Bat›l›



96

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan

çevreler ekonomide yap›lan liberal reformlar› öne sürerek Çin'in demok-

ratikleflti¤ini düflünseler de, K›z›l Çin hükümetinin dikta rejiminden

vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. Çin topraklar›nda yaflananlar bunun ispa-

t›d›r ve gerek Çin gerekse Do¤u Türkistan halklar› da ac›mas›z uygula-

malar›n en önemli flahitleridir.

KOMÜN‹ST PART‹ OL‹GARfi‹S‹

Çin Halk Cumhuriyeti, yarg›, yürütme ve yasama organlar›n›n tek

bir idareye, Çin Komünist Partisi'ne ba¤l› oldu¤u, totaliter bir rejimdir.

Ulusal ve bölgesel olarak polis teflkilat›nda, orduda ve sivil örgütlenme-

lerde as›l kadro Komünist Parti yöneticileridir. Parti yöneticileri görev

bafl›ndayken oldu¤u kadar, emekli olduktan sonra da itibarl›d›rlar. Ko-

münist Parti bu örgütlenmesi sayesinde hayat›n hemen her alan›nda ha-

kim konumdad›r. Dolay›s›yla siyasi ve sosyal yaflamda komünist ideolo-

ji d›fl›na ç›k›lmas› mümkün olmaz. Bireylerin düflünceleri, inançlar› ve

uygulamalar› komünist ideolojiye ve Parti'nin emirlerine göre olmal›d›r.

En ufak bir sapma ve hatta sapma ihtimali a¤›r bir flekilde cezaland›r›l›r. 

Çin konusunda uzmanlaflm›fl olan ‹ngiliz gazeteci John Mirsky, bu

komünist iktidar› flöyle tan›mlar:

… Onlar (Komünist Parti) için istikrar, büyüklerin ve Komünist Parti'nin

aral›ks›z iktidarda olmas› ile efl anlaml›d›r. Bu duruma yönelik herhangi

bir tehdit, onlara göre en etkili oldu¤unu düflündükleri fleyle, kaba kuv-

vetle, karfl›l›k görmelidir.2

Bunun en çarp›c› örne¤i Mao taraf›ndan gerçeklefltirilen "Büyük

At›l›m" ve "Kültür Devrimi" kampanyalar› s›ras›nda yaflanm›flt›r. Halk›n

komünizme teslim olmas› ve komünist ideolojiyi hayata geçirmesi için

son derece ac›mas›z ve zalimce yöntemlere baflvurulmufltur. Köylüler

ürünlerini komünlere vermeyi ve komünist üretim anlay›fl›na geçmeyi

kabul edene kadar bilinçli olarak aç b›rak›lm›fl, en a¤›r flartlarda çal›flt›-
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r›larak ezilmifltir. Milyonlarca insan›n hayat›n› kaybetti¤i bu uygulama

s›ras›nda komünizme karfl› olanlar da do¤al olarak elimine edilmifltir.

Ayd›n ve e¤itimli kesimi hedef alan Kültür Devrimi ise, ülkedeki tüm

muhalif sesleri olabilecek en gaddar flekilde susturmufltur. "Devletin üst

kadrolar›nda dahi halen komünizmi benimseyememifl kifliler oldu¤unu

ve bunlar›n e¤itilmesi gerekti¤ini" öne süren Mao'nun talimat›yla baflla-

yan Kültür Devrimi, ülkedeki hemen her e¤itimli ve mevki sahibi insa-

Mao'nun Kültür Devrimi
tarihte efline az rastlan›r
bir vahfletin yaflanmas›na
neden oldu. Özellikle e¤itimli
ve ayd›n kesimi hedef alan
devrim s›ras›nda K›z›l Muhaf›z-
lar ad› verilen gençler, yan›nda
Mao'nun K›z›l Kitab›'n› tafl›ma-
yanlar›, komünist marfllar› ez-
bere bilmeyenleri halk›n gözü
önünde iflkence yaparak kat-
lettiler. Bu dönemde halk›n
okumas›n› sa¤lamak için du-
varlar K›z›l Kitap'›n kopyalar›
ile kaplan›yordu.
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n›n afla¤›lanmas›, dövülüp iflkence görmesi ve hatta idam edilmesi ope-

rasyonu olmufltur. Mao'nun öngördü¤ü tek tip k›yafeti giymedikleri, ko-

münist marfllar› ezbere bilmedikleri gibi s›radan bahanelerle insanlar›n

iflkence görüp katledildikleri bu dönem sonunda Mao'nun istedi¤i ol-

mufl, komünizm art›k insanlar›n "zihinlerine tam olarak yerleflmifltir".

(Mao döneminde yaflanan vahfletle ilgili daha detayl› bilgi için  bkz. Ko-

münizm Pusuda, Harun Yahya).

Mao'nun, komünist Çin'i kurdu¤u 1949'dan günümüze kadar ge-
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çen süre içerisinde bu bask› ve tehdit rejimi, Komünist Parti'nin kapsam-

l› örgütlenmesi ile muhafaza edildi. Neredeyse befl-on kifli bafl›na bir si-

vil polisin düfltü¤ü, herkesin bir di¤erinin ihbarc›s› konumuna geldi¤i

bu ortamda Komünist Parti otoritesini fliddete ve güce dayand›rarak

ayakta tuttu. Bunun için daha ilk günden ac›mas›z bir ordu ve polis tefl-

kilatlanmas› oluflturuldu. Devlet ve Halk Güvenlik Bakanl›¤›na ba¤l›

Halk›n Silahl› Polisi (PAP) ve Halk›n Kurtulufl Ordusu (PLA) bu sorum-

lulu¤u üstlendi. ‹lk kuruldu¤u günden beri Komünist Parti'nin silahl›
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Kültür Devrimi s›ras›nda on binlerce
ö¤retim görevlisi, devlet adam› ve
sanatç› K›z›l Muhaf›zlar›n iflkencesine
u¤rad› ve hayat›n› yitirdi. Resimde
görülen parti yetkilisi de, boynuna
hakaretlerle dolu bir yafta tak›l›p
halk›n önünde afla¤›lanan binlerce
kifliden sadece biridir.
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kolu olarak hareket eden PLA, 6 milyon askeri ile, bugün dünyan›n en

büyük ordusu konumuna gelmifltir. 

KOMÜN‹ST Ç‹N'DEK‹ VAHfiET‹N ‹DEOLOJ‹S‹

Kitab›n ilerleyen bölümlerinde Do¤u Türkistan Müslümanlar›n›n

yaflad›klar› eziyeti ve iflkenceyi örnekleri ile ele alaca¤›z. Bunun yan›s›ra

komünist Çin yönetiminin kendi halk›na yapt›¤› zulmü de inceleyece-

¤iz. Bu örnekleri okurken, ço¤u zaman ac›mas›zl›¤›n nas›l bu kadar s›ra-

dan bir uygulama gibi yafland›¤›na, zalimli¤in ve gaddarl›¤›n nas›l bu

kadar ola¤an karfl›land›¤›na flafl›rabilirsiniz. Ancak unutmay›n›z ki,

Allah'›n inkar edildi¤i, insanlar›n kendilerinden baflka kimseye karfl› so-

rumlu olmad›klar›n› düflündükleri, ahiret inanc›n›n olmad›¤› toplumlar-

da sevgi, merhamet, affedicilik, ac›ma gibi hislerin yerini bencillik, ac›-

mas›zl›k ve zalimlik al›r. 

Bu nedenle vicdan sahibi insanlar›n, iyili¤i emredip kötülükten me-

netmek sorumluluklar› gere¤i din ahlak›n› anlatmalar› ve insanlar›

Allah'›n dinine davet etmeleri bu zulüm ve iflkencelerin sona erdirilme-

si için en köklü çözüm olacakt›r. Ayr›ca Allah bir Kuran ayetinde, "Siz-

den; hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve kötülükten (münker-

den) sak›nd›ran bir topluluk bulunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlar-

d›r." (Al-i ‹mran Suresi, 104) diye bildirmifltir. Bu önemli sorumlulu¤u

yerine getirirken, din düflman› ideolojilerin tüm yönleri ile deflifre edil-

mesi ve dayanak noktalar›n›n çökertilmesi de güzel ahlak›n yayg›nlafl-

mas› için yap›lacak fikri mücadelenin önemli bir safhas›d›r. Do¤u Tür-

kistan ve Çin söz konusu oldu¤unda ise bu ideolojinin ad› komünizm-

dir. (http://www.fasizmvekomunizm.com/)

Materyalist bir dünya görüflüne sahip olan komünist ideolojiye gö-

re, tek mutlak varl›k maddedir ve tarihi, ekonomik ve sosyolojik süreç-

ler de dahil olmak üzere geliflen her türlü olay maddenin farkl› formla-



101

Harun Yahya - Adnan Oktar

r›n›n bir yans›mas›d›r. Buna göre herfley sürekli bir de¤iflim ve geliflim

içerisindedir. Ve bu geliflimin itici gücü çat›flmad›r. Tüm evren gibi in-

sanl›k tarihi de çat›flma sayesinde geliflmifl, insan bu çat›flma sayesinde

ilerlemifltir. (Detayl› bilgi için bkz. Komünizm Pusuda, Harun Yahya)

Geliflmek için sürekli çat›flman›n olmas› gerekti¤ini savunmak ise,

gerçekte insanl›¤› tamamen ortadan kald›rmaya do¤ru bir ad›m, sonu

gelmez bir kan dökme kuyusudur. Bu durumda, bu ideolojilerin takipçi-

leri sürekli birbirleri ile çat›fl›r, birbirlerine zulmeder, ilerleme ad› alt›n-

da birbirlerinin kan›n› dökerler. Allah'›n insanlara emretti¤i sevgi, sayg›,

fedakarl›k, paylaflma gibi insani duygular, özlenen bar›fl ve huzur orta-

m› tamamen ortadan kalkar. Hatta bu gibi ulvi özelliklerin toplumun

ilerlemesinin önünde engel oldu¤u düflünülür. Bu ideolojiyi Çin'de ha-

yata geçiren Mao, ard›nda 60 milyonu aflk›n ölü, on milyonlarca iflkence

görmüfl insan ve ac›mas›z bir toplum b›rakm›flt›r. 

Oysa çeliflkiler ve z›tl›klar, vahflet ve katliam yapmay› gerektirmez.

Komünizm fliddete
ve güce dayanarak
ayakta durabilen
bir sistemdir. Ça-
t›flma ve savafl ko-
münizmin ayr›lmaz
bir parças›d›r. 
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Z›tl›klar her yerde mevcuttur. Gece ile gündüz, karanl›k ile ayd›nl›k, so-

¤uk ile s›cak, iyi ile kötü hep vard›r. Ancak bu z›tl›klar güzelliklerin vur-

gulanmas›, hoflgörü, bar›fl ve ba¤›fllama gibi güzel ahlak özelliklerinin

ortaya ç›kmas› için yarat›lm›fllard›r. 

Ayn› durum fikri alanda da geçerlidir. ‹nsanlar›n farkl› düflünüyor

veya inan›yor olmalar›, birbirlerini öldürüp ac›mas›zca katletmelerine

gerekçe olamaz. Allah insanlara düflmanlar›na dahi güzel davran›fllarda

bulunmay›, güzel söz söylemeyi emreder. Her çeliflki, Kuran ahlak›n›n

getirdi¤i ak›l ve vicdana sahip insanlar taraf›ndan bar›fl, huzur ve hoflgö-

rü ortam›nda çözülür. 

Ancak komünizm bunun tam z›tt›n› iddia eder. Nitekim komüniz-

min en önemli unsurlar›ndan biri olan çat›flmac›l›k, insanlar› bir tür ge-

liflmifl hayvan olarak gören Darwinist düflünce ile birleflince ortaya mil-

yonlarca insan›n ölümüne, bir o kadar›n›n da hayatlar›n›n kararmas›na

neden olan vahfletler ç›km›flt›r. Bu nedenle Mao ve onun takipçileri, bi-

rer hayvan sürüsü olarak gördükleri halk›n çekti¤i ac›lardan hiçbir flekil-

de etkilenmemifl, bunu do¤an›n makul ve normal bir iflleyifli olarak gör-

müfllerdir.

Mao'nun, komünizme muhalif olanlar› Darwinist önyarg› ile hay-

van olarak kabul edifli, Harvard Üniversitesi'nden tarihçi James Reeve

Pusey'nin China and Charles Darwin (Çin ve Charles Darwin) adl› kitab›n-

fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›lmas›nda, gece ile gündüzün ard
arda geliflinde, insanlara yararl› fleyler ile denizde yüzen gemilerde,

Allah'›n ya¤d›rd›¤› ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra
diriltti¤i suda, her canl›y› orada üretip-yaymas›nda, rüzgarlar›

estirmesinde, gökle yer aras›nda boyun e¤dirilmifl bulutlar› evirip
çevirmesinde düflünen bir topluluk için gerçekten ayetler vard›r. 

(Bakara Suresi, 164)
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da flöyle vurgulan›r:

Mao Tse-Tung 1964 y›l›nda, bütün afla¤›l›k hayvanlar yok edilecektir di-

ye tehdit savurmufltu. Bununla düflmanlar›n› insanl›ktan ç›kar›yordu, bu

k›smen Çin gelene¤indeki abart›ya, k›smen de Sosyal Darwinist realizme

dayan›yordu. Aynen anarflistler gibi, devrime tepki duyanlar› evrimsel

baflar›s›zl›klar olarak görüyor ve soylar›n›n tükenmesini hak ettiklerini

düflünüyordu. Halk›n düflmanlar› insan de¤ildi ve insan olarak muamele

görmeyi hak etmiyorlard›.3

Mao'nun kendi sözleri de Pusey'nin bu aç›klamalar›n› destekliyor-

du. K›z›l Çin'in kurucusu, ayn› dönemlerdeki bir söylevinde ise "Çin

sosyalizminin temeli, Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayanmaktad›r" 4

diyordu.

‹flte Mao'nun, Darwinist hezeyanlar› nedeniyle "insanca muamele-

yi hak etmedi¤ini" düflündü¤ü toplumlardan birisi de Do¤u Türkistan

Müslümanlar› idi. Çünkü Do¤u Türkistan halk› inanc› gere¤i komüniz-

me fliddetle karfl› ç›k›yordu. Ancak bu hakl› tepkileri-

nin karfl›l›¤›n› son derece ac›mas›z bir flekilde ald›-

lar. Halen bask› ve esaret alt›nda yaflayan Do¤u

Türkistan, milyonlarca evlad›n› komünist reji-

me flehit verdi. Yüz binlerce Müslüman Çin

hapishanelerinde iflkence gördü, evlerinden

sürüldü, topraklar›n› terk etmek zorunda b›-

rak›ld›.

Çin'deki komünist rejimin en önemli fikri daya-
na¤›, Mao'nun kendi sözleriyle de ifade etti¤i gi-
bi, Darwin'in evrim teorisidir. Harvard Üniversi-
tesi'nden tarihçi James Reeve Pusey'nin China
and Charles Darwin (Çin ve Charles Darwin) adl›
kitab›nda Darwinizm'in Çin'de çok büyük bir etki
oluflturdu¤u, komünizmin fikri zeminini haz›r-
lad›¤› anlat›lmaktad›r.





ki bin iki yüz y›ll›k geçmifli ile

Türkistan topraklar›, dünyan›n

en önemli ve köklü medeniyetlerine

ev sahipli¤i yapm›flt›r. Bat›da Hazar

Denizi ve Ural Da¤lar›'n›n güney k›sm›-

na, kuzeyde Sibirya'ya, güneyde ‹ran, Afga-

nistan ve Tibet'e, do¤uda Çin ve Mo¤olistan'a s›n›r olan Türkistan,

oldukça genifl bir sahaya sahiptir. 

Bugün, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenis-

tan'›n dahil oldu¤u bölge Bat› Türkistan olarak an›lmakta, iki as›rd›r Çin'in

esareti alt›nda bulunan bölge ise Do¤u Türkistan olarak adland›r›lmaktad›r.

Türkistan'›n co¤rafi ve stratejik olarak tafl›d›¤› önemi anlamak için ise, ön-

celikle bölgenin iki dev gücü olan Rusya ve Çin'in bu topraklara olan ilgile-

rini göz önünde bulundurmak yeterlidir. Co¤rafi yap›n›n da sebep oldu¤u

siyasi oluflumlar neticesinde bugün Bat› ve Do¤u olarak ikiye ayr›lm›fl olan

Türkistan topraklar› üzerinde, Rusya'n›n ve Çin'in çok önemli planlar› var-

d›r. 

Bu iki ülkenin söz konusu bölgeden ne pahas›na olursa olsun vazgeç-

meme tutkusunun ard›nda, bölgenin stratejik konumunun yan› s›ra, sahip

oldu¤u zengin yeralt› rezervleri de büyük rol oynamaktad›r. Bat› Türkis-

tan'daki Türk devletleri Rusya için, Do¤u Türkistan ise Çin için kaybedil-

memesi gereken önemli birer hammadde kayna¤› niteli¤indedir. 

Rusya, Bolflevik Devrimi sonras›nda, farkl› Türk boylar›ndan

farkl› devletlerin kuruldu¤u Bat› Türkistan üzerinde güçlü bir

denetim mekanizmas› oluflturdu. Öncelikle, bölgenin as›r-

lard›r "Türkistan" olarak bilinen ismi reddedilip, bu

topraklar "Sovyet Orta Asyas›" olarak adland›r›l-

d›. Böylece Türklerin sahip olduklar› ortak

milli fluurun yok edilmesi hedefleniyor-

du. Rusya'n›n bu topraklardaki



106

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan

politikas›n›n öncelikli maddesini ise ‹slam'› bu topraklardan silmek

oluflturuyordu. Bu dönem boyunca bir yandan çeflitli yapt›r›mlarla

Türklerin milli kültürleri yok edilmeye çal›fl›l›rken, bir yandan da cami-

ler, mescidler, dini e¤itim veren kurumlar kapat›ld› ve din sosyal hayat-

tan tamamen ç›kar›ld›. Öte yandan K›r›m Türkleri de bir gecede topluca

Sibirya'ya sürüldü, evlerine ve topraklar›na da Ruslar yerlefltirildi. Da-

has›, Orta Asya milletleri aras›nda suni etnik çat›flmalar ve kavgalar

oluflturuldu. Sovyet rejiminin Türkleri asimile etmeye yönelik bir di¤er

uygulamas› ise, Kafkas ve Orta Asya Müslümanlar› aras›nda ana dilleri-

nin yan›nda ikinci bir dil gelifltirmek oldu. Bu nedenle, bugün söz konu-

su toplumlar aras›nda iletiflim kurmak için Türkçe de¤il, Rusça tercih

edilmektedir. 

Do¤u Türkistan ise, Bat› Türkistan'da yaflananlara çok benzer, an-

cak çok daha fliddetli bir bask› dönemi yaflad›. 1700'lerin ortalar›nda Çin

istilas›na u¤rayan Do¤u Türkistan, k›sa aral›klarla ba¤›ms›zl›¤›n› elde

etti. Ancak dünya ve bölge siyasetinde yaflanan de¤iflimler Do¤u Türkis-

DO⁄U TÜRK‹STAN

Ç‹N

KEfiM‹R

H‹ND‹STAN

PAK‹STAN

MO⁄OL‹STAN

RUSYA

KAZAK‹STAN

KIRGIZ‹STAN

TAC‹K‹STAN

NEPAL
BUTAN

BANGLADEfi
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Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k
ve birbirinizle tan›flman›z için sizi halklar ve kabileler

(fleklinde) k›ld›k. fiüphesiz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim)
olan›n›z, (›rk ya da soyca de¤il) takvaca en ileride olan›n›zd›r.
fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland›r. (Hucurat Suresi, 13)
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tan'›n ba¤›ms›zl›k özleminin gerçekleflmesine engel oldu. Yaklafl›k 10

milyon km2 yüz ölçümüne sahip olan Çin, 2 milyon km2'lik yüz ölçümü

ile dünyan›n dev ülkelerinden biri olan Do¤u Türkistan'da uygulad›¤›

bask› ve tecrit politikalar›yla bir halk› toptan imha etmeye çal›flt›.

Ayn› Bat› Türkistan'da Rusya'n›n yapt›¤› gibi Do¤u Türkistan'da da

Çinlilerin ilk icraat› bölgenin ad›n› de¤ifltirmek oldu. Çin'in üretti¤i yeni

isim, "Sincan Uygur Otonom Bölgesi" idi. Daha sonra da tüm emperya-

list devletlerin izledi¤i politikalar›n benzerleri birer birer uygulamaya

kondu. Halk›n inançlar›na, gelenek ve adetlerine, dini uygulamalar›na

karfl› ac›mas›z bir savafl yürütüldü, birçok alanda etnik ayr›mc›l›k uygu-

land›, ba¤›ms›zl›k talepleri fliddet yoluyla bast›r›ld›, savunmas›z insan-

lar topraklar›ndan sürüldü, sürülenlerin yerine Çinliler yerlefltirildi.

Tüm bunlar›n üzerine bir de vahflili¤i ile tan›nan "Çin iflkenceleri" ve

zulmü eklendi. 

Dünya kamuoyunda çok az bilinen bu zulmün detaylar›na girme-

den önce, Do¤u Türkistan'›n tarihi, jeo-stratejik ve jeo-politik konumu

üzerinde durmak gerekir.  

TÜRK-‹SLAM UYGARLI⁄ININ BEfi‹⁄‹:

DO⁄U TÜRK‹STAN

Tarihi MÖ 200'lü y›llara (Göktürkler ve Hunlar dönemine) kadar

dayanan Türkistan topraklar›, tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin

ana yurdu, bin y›ldan beri de ‹slam topra¤›d›r. Tarih boyunca Türkistan

ad› ile bir devlet veya hanl›k kurulmam›fl olmas›na ra¤men, Orta As-

ya'n›n büyük bölümünü oluflturan söz konusu alan, eski ça¤lardan beri

Türklerin yerleflim merkezi oldu¤u için Türkistan olarak adland›r›lm›fl-

t›r. Özellikle de araflt›rmac›lar taraf›ndan tarihin ilk medeniyet merkez-

lerinden biri oldu¤u belirtilen Do¤u Türkistan, jeo-stratejik konumu iti-

bariyle Bat› ve Do¤u kültürlerinin kaynaflt›¤› bir alan olmufltur. 
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Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipli¤i yapan bu top-

raklar, Halife Abdülmelik Mervan döneminde Türklerin kendi r›zalar›

ile ‹slam'› kabul ediflinden sonra ‹slam aleminin ayr›lmaz bir parças› ha-

line gelmifltir. Özellikle Hakan Satuk Bu¤ra'n›n ‹slam'› kabul etmesinin

ard›ndan 751–1216 y›llar› aras›ndaki dönem Do¤u Türkistan'›n alt›n

devri olarak bilinir. Medreseleri ve ö¤retim kurumlar› ile ünlenen Tür-

Tarihte ilk kez Türk ad›n› kullanan Göktürkler, Çin Denizi'nden Karadeniz'e kadar
genifl bir sahaya yay›lm›fllard›. Türkistan topraklar›n› da içinde bar›nd›ran bu bü-
yük imparatorlu¤un s›n›rlar› içinde hala yo¤un olarak Türkler yaflamaktad›rlar.

Uzun y›llar boyunca Hun Türk Hakanl›¤›'na ba¤l› yerel bir idare olan Do¤u Türkistan, MS 751'den
1216'ya kadar geçen süre boyunca tam anlam› ile ba¤›ms›zd›. Üstteki haritada Hunlar›n yaflad›klar›
bölgeden güneye, bat›ya ve Avrupa'ya do¤ru göçleri s›ras›nda izledikleri yollar görülmektedir

B‹ZANS ‹MP.

Karadeniz

AVRUPA HUNLARI
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kistan, bu dönem boyunca dünyan›n dört bir yan›ndan gelen ö¤rencile-

ri misafir etmifl, tarihe yön veren devlet ve bilim adamlar› yetifltirmifltir.

Bu bölgeden dünyan›n dört bir yan›na göç eden Türkler ise ‹slam'› dün-

yan›n çeflitli ülkelerine tafl›m›fllard›r.

Bu topraklarda do¤an Karahanl›lar, Gazneliler, Harzemflahlar, Sel-

çuklular, Saidiler ‹slam'›n bayra¤› alt›nda devlet kurup, Türk-‹slam uy-

garl›¤›n›n en güzel örneklerini vermifl ve in-

sanl›¤a büyük hizmetlerde bulunmufllar-

d›r. Mahmut Gaznevi, Abdülkerim Sa-

tuk Bu¤ra, Timur, Selçuk Bey, Babür-

flah, Melikflah gibi büyük devlet

‹bn-i Sina (üstte),
Kaflgarl› Mahmut
(yanda) ve Farabi
(büyük resim) gibi
büyük ‹slam alim-
leri, Türkistan
topraklar›nda
yetiflen de¤erli
isimlerden sadece
birkaç›d›r.
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adamlar› da bu topraklarda yetiflen de¤erli isimlerdendir. ‹mam Buhari,

‹mam Tirmizi, ‹bn-i Sina, Ebunasril Farabi, Fergani, Zimahfleri, Sekkaki

gibi eserleri ile ‹slam kütüphanelerini zenginlefltiren, dünya bilim adam-

lar›na yol gösteren bilginler de bu topraklar›n evlatlar›d›r. Ayr›ca Divan-

› Lügat-it Türk'ün yazar› Kaflgarl› Mahmud, Kutadgu Bilig'in yazar› Yusuf

Has Hacib, Atebet'ül Hakay›k adl› dev eserin sahibi Ahmed Yüknek gibi

dünya tarihine kültür hazineleri ile yaz›lan isimler de Türk-‹slam uygar-

l›¤›n›n befli¤i olan bu topraklarda yaflam›flt›r. Burada sadece birkaç›na

yer verdi¤imiz bu isimler, Do¤u Türkistan'›n ‹slam ve Türk dünyas› için

tafl›d›¤› de¤eri ortaya koymaktad›r. (http://www.turkislambirligi.com)

Kutadgu Bilig ve Atebetü'l Hakay›k gibi eserler, Türk-‹slam tarihinin ol-
du¤u kadar dünya tarihinin de en önemli eserleri aras›nda say›lmaktad›r.
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DO⁄U TÜRK‹STAN Ç‹N TOPRAKLARININ

B‹R PARÇASI DE⁄‹LD‹R

Çin'in, Do¤u Türkistan halk›na karfl› yapt›¤› insan haklar› ihlalleri-

ni ve zulmü gizlemek için uluslararas› arenada öne sürdü¤ü iddialardan

biri, bu bölgenin "Çin topraklar›n›n bir parças› oldu¤u", dolay›s›yla da

Do¤u Türkistan'da yaflananlar›n "Çin'in iç meselesi say›lmas› gerekti¤i"

iddias›d›r. Oysa tarihi kaynaklar bu iddiay› yalanlamaktad›r. Bunlar›n

bafl›nda Çinlilerin, di¤er milletlerden kendilerine karfl› yönelen sald›r›la-

r› engellemek için infla ettikleri Çin Seddi gelmektedir. Tarihte ilk defa

Çinliler ile bölgede yaflayan di¤er milletler aras›ndaki resmi s›n›r› bu set

oluflturmufltur. Ve Do¤u Türkistan Çin'in tarihi s›n›rlar› olarak kabul

edilen bu setin d›fl›nda kalmaktad›r.5 Ayr›ca, Do¤u Türkistan'da bol mik-

tarda bulunan yeflim tafl›n›n ad› ile an›lan Yeflim Kap›s›'n›n çeflitli kay-

naklarda Çin'in en bat› s›n›r› olarak kabul edildi¤i aktar›lmaktad›r. Do-

¤u Türkistan'a aç›lan bu kap›n›n, Çin'in bat›daki en uç noktas› olarak ka-

bul edildi¤ini dile getiren kaynaklardan birisi 1939 y›l›nda fianghay'da

bas›lan New China Atlas (Yeni Çin Atlas›) isimli bir Çin kayna¤›d›r.6

Öte yandan tarih boyunca Çin Seddi ile Hazar Denizi, Sibirya ile

‹ran, Afganistan, Pakistan, Keflmir ve Tibet s›n›rlar› aras›nda kalan böl-

genin ad› Türkistan olmufltur. Bu durum ‹slam tarihinin ilk kaynaklar›n-

da, tarihi ‹ran ve Hint belgelerinde belirtildi¤i gibi, pek çok bat›l› tarihçi

de bu konuda hem fikirdir. Bilinen en eski Türkologlardan Nikita Biçu-

rin, "Hazar Denizi ile Kuh-› Nur Da¤lar› aras›nda bir millet yaflar. Bunlar

Türkçe konuflurlar ve ‹slam dinine inan›rlar. Bu insanlar kendilerini Türk ola-

rak takdim ederler ve onlar›n ülkesi Türkistan olarak an›l›r" fleklindeki sözle-

riyle bu tarihi gerçe¤in alt›n› çizmifltir.7 Çin'in bölgeyi iflgalinin ard›ndan

bu topraklara, "yeni kazan›lan yer" anlam›n› tafl›yan, "Xinjiang" (Sincan)

ad›n› koymas› ise bu tarihi gerçe¤i de¤ifltirmemektedir. 

MÖ 206 y›l›ndan MS 1759 y›l›na kadar geçen yaklafl›k 2000 y›ll›k sü-

re içerisinde, Do¤u Türkistan 1800 y›ldan uzun bir süre ba¤›ms›zl›¤›n›
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Her ne kadar komünist Çin yönetimi, Do¤u Türkistan'›n kendi top-
raklar›n›n bir parças› oldu¤u iddias›nda bulunsa da, bu topraklar›n
Çin'in do¤al s›n›rlar› olarak kabul edilen Çin Seddi'nin d›fl›nda kal›-
yor olmas›, bu iddiay› çürüten etkenlerden biridir.
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korumufltur. Bu tarihler aras›nda Hun Türk Hakanl›¤›'na veya Göktürk

Hakanl›¤›'na ba¤l› kal›nan dönemlerde bile, yerel idare tam anlam› ile

Do¤u Türkistan halk›n›n elinde olmufltur. MS 751'den 1216'ya kadar ge-

çen süre ise Do¤u Türkistan'›n tam anlam› ile ba¤›ms›z oldu¤u bir süreç-

tir. Tüm bu dönemler boyunca Çin, tarihi ‹pek Yolu'nu denetimi alt›na

alabilmek için zaman zaman Do¤u Türkistan'› iflgal etmifltir. Ancak Çin

istilalar› hep k›sa sürelidir ve Çin hiçbir iflgal döneminde Do¤u Türkis-

tan üzerinde tam anlam› ile bir hakimiyet kuramam›flt›r. Do¤u Türkis-

tan'›n bugüne kadar geçen yaklafl›k 2200 y›ll›k geçmiflinde, Çin'in istila-

Do¤u Türkis-
tan toprakla-
r›ndan geçen
"‹pek Yolu"
tarih boyunca
Çin ekonomi-
sinde önemli
bir yer tut-
mufltur. Gü-
nümüzde de
Çin'in, Do¤u
Türkistan top-
raklar›n› haki-
miyeti alt›nda
bulundurma
iste¤inin al-
t›nda, bu stra-
tejik alan› de-
netimi alt›nda
tutma iste¤i
yatmaktad›r.
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s› alt›nda geçen y›llar›n toplam› (1934 y›l›nda bafllayan ve bugün de de-

vam eden iflgal de göz önünde bulunduruldu¤u takdirde)  570 y›ldan bi-

raz fazlad›r.8

Do¤u Türkistan'›n Çin topra¤› oldu¤u yönündeki iddiay› geçersiz

k›lan çok aç›k demografik gerçekler de vard›r. Do¤u Türkistan nüfus ya-

p›s›, dili, dini, sahip oldu¤u etnik köken, milli ve manevi birikimi aç›s›n-

dan da Çin'den tamamen ba¤›ms›z bir yap› sergilemektedir. MÖ 206 ile

MS 220 y›llar› aras›nda yaflad›¤› tahmin edilen, ünlü Çinli tarihçilerden

Pan Ku da bu gerçe¤i flu sözleri ile dile getirmektedir: 

"Giyim, kuflam, yemek ve dil olarak Uygurlar Orta Kral-

l›ktan tamamen farkl›d›rlar... Da¤lar, ovalar ve büyük

çöl bizi onlardan ay›r›r."9

Bu farkl›l›k tarih boyunca korunmufl, Çin ifl-

gali alt›nda geçen dönemlerde de herhangi bir asi-

milasyon yaflanmam›flt›r. Bugün yaklafl›k 17 mil-

yon nüfusu oldu¤u tahmin edilen Do¤u Türkis-

tan'›n %54'ünü -%47'si Uygur ve %7'si Kazaklar ol-

mak üzere- Müslüman nüfus oluflturmaktad›r.

(Çin'in 1997 y›l›nda aç›klad›¤› verilere göre belirle-

nen bu oran, uluslararas› organizasyonlar taraf›n-

dan –Çin'in bu konuda tarafl› bir tutum sergileme-

sinden dolay›- güvenilir bir bilgi olarak kabul edil-

memektedir.) Müslüman nüfusun büyük ço¤unlu-

¤unu oluflturan Uygurlar ise ne dilleri ne etnik kö-

kenleri ne de dinleri aç›s›ndan Çinlilerle benzerlik

göstermektedir. Uygur alfabesi Arapça harflerden

oluflan bir alfabedir, Uygurlar›n dini ‹slam'd›r ve

bu halk bin y›ldan uzun bir süredir Türk-‹slam

inanç ve örfünü yaflamaktad›r. 

MO⁄OL‹STAN

Ç‹N

PEK‹N

fiian
ncu
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Do¤u Türkistan'›n Çin'in bir parças› oldu¤u iddias›n› çürüten unsurlardan birisi
de Uygur Türkleri'nin, dilleri, dinleri, gelenekleri, yaflam tarzlar› ve kültürleri ile
Çin halk›ndan tamamen farkl› olmalar›d›r.
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Birinci Dönem MÖ 206'ya kadar geçen dönem

‹kinci Dönem MÖ 206 –108 Hun Türk Hakanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare 

Üçüncü Dönem MÖ 86 – 60 Hun Türk Hakanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare 

Dördüncü Dönem MÖ 10 – MS 73 Hun Türk Hakanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare 

Beflinci Dönem Tam Ba¤›ms›zl›k

Alt›nc› Dönem 555 – 639 Göktürk Hakanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare

Yedinci Dönem 650 – 660 Göktürk Hakanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare

Sekizinci Dönem 699 – 738 Türgifl Türk Hanl›¤›'na Ba¤l› Yerel ‹dare

Dokuzuncu Dönem 751 - 1216 Tam Ba¤›ms›zl›k

Onuncu Dönem 1217 – 1352 Mo¤ol ‹mparatorlu¤u'na Ba¤l› Yerel ‹dare

On Birinci Dönem Tam Ba¤›ms›zl›k

On ‹kinci Dönem 1679 – 1752 Kalmuk Devletine Ba¤l› Yerel ‹dare

On Üçüncü Dönem 1756 – 1759 Tam Ba¤›ms›zl›k

Birinci Dönem MÖ 108 – 86 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi

‹kinci Dönem MÖ 60 –10 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi

Üçüncü Dönem MS 74 – 103 Sadece Ülkenin Güney Bölgesi

Dördüncü Dönem 640 – 649 Ülkenin Tamam›

Beflinci Dönem 660 – 699 Ülkenin Tamam›

Alt›nc› Dönem 738 – 751 Ülkenin Tamam› ve Bat› Türkistan'›n Bir Bölümü

Yedinci Dönem 1753 – 1756 Ülkenin Tamam›

Sekizinci Dönem 1759 – 1861 Ülkenin Tamam›

Dokuzuncu Dönem 1879 – 1931 Ülkenin Tamam›

Onuncu Dönem 1934 – Bugün

Do¤u Türkistan'›n Ba¤›ms›zl›k Dönemleri

Çin'in Do¤u Türkistan'› ‹stila Etti¤i Dönemler

Tabloda da görüldü¤ü gibi Do¤u Türkistan'›n yaklafl›k 2200 y›ll›k geçmiflinde,
Çin'in istilas› alt›nda geçen y›llar›n toplam› yaklafl›k 570 y›ld›r. (Unutulan Vatan
Do¤u Türkistan, ‹sa Yusuf Alptekin, Seha Neflriyat ve Ticaret Afi, 1999, s. 90-91)
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Tüm bu tarihi bilgiler, co¤rafi ve sosyolojik gerçekler Do¤u Türkis-

tan'›n Çin'in bir parças› de¤il, aksine Çin'in tarih boyunca topraklar›na

katmay› istedi¤i ayr› bir bölge oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Do-

¤u Türkistan halk› en zor ve çetin koflullarda dahi Çin idaresini kabul-

lenmemifl, s›k s›k ba¤›ms›zl›k giriflimlerinde bulunmufl, gerekti¤inde si-

lahl› mücadeleye de baflvurmufltur. Örne¤in Mançu hükümranl›¤›n›n

Do¤u Türkistan'› iflgal etti¤i 1759'dan 1862 y›l›na kadar, Müslüman halk

40'dan fazla defa ayaklanm›fl ve Çin yönetimine baflkald›rm›flt›r. 

Peki, tüm bunlara ra¤men Çin'i Do¤u Türkistan konusunda bu ka-

dar ›srarc› k›lan nedir? Çin'in y›llard›r yapt›¤› zulüm ve iflkencelere geç-

meden önce, bu sorunun cevab›na k›saca de¤inmek gerekir. 

Ç‹N, DO⁄U TÜRK‹STAN'DAN

NEDEN VAZGEÇM‹YOR?

Genel co¤rafya bilgisine sahip bir kifli, Çin'in Do¤u Türkistan konu-

sundaki ›srar›n› anlamakta hiç zorlanmayacakt›r. Bilindi¤i gibi co¤rafi

olarak Çin'in Bat› ile iletifliminin aras›nda iki önemli engel vard›r: Birin-

cisi 5000 km uzunlu¤undaki dev Taklamakan Çölü, ikincisi de Çin s›n›-

r›n› boydan boya kaplayan Çin Seddi. 

Do¤u Türkistan ise Çin'in, çölün ilerisinde ve setin arkas›nda kalan

tek topra¤›d›r ve bu yönüyle Çin'in Bat›ya aç›lan penceresi konumun-

dad›r. Co¤rafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve co¤rafi olarak

avantajl› bölgelerin stratejik olarak da avantajl› olmalar› gerçe¤i, Do¤u

Türkistan'› Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, ifl-

gal etti¤i Do¤u Türkistan topraklar›ndan çekilmek ve burada ba¤›ms›z

bir devlet kurulmas›na izin vermek yerine, bask› ve fliddetle yerli halka

iflgali kabul ettirmeye çal›flmaktad›r. Bir yandan da haber alma ve ileti-

flim özgürlü¤ü de dahil olmak üzere her türlü özgürlü¤ü ortadan kald›-

r›p, Do¤u Türkistan'› kapal› bir kutu haline getirerek, bölgeyi mümkün
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oldu¤unca dünya gündeminden uzak tutmaktad›r. 

Çin'in en bat› noktas›n› oluflturan bu topraklar, So¤uk Savafl döne-

minde Çin taraf›ndan, Sovyet tehdidine karfl› tampon bölge olarak kul-

lan›lm›flt›r. Bu yönüyle Çin'in söz konusu topraklar için ataca¤› her tür-

lü ad›m, hem kendisinin hem de bölge ülkelerinin güvenli¤ini ve istik-

rar›n› do¤rudan ilgilendirmektedir. fiu anki konumuyla Rusya, Çin için

art›k ciddi bir tehlike teflkil etmiyorsa da, Çin, "Halk›n Kurtulufl Ordu-

su" (PLA) olarak adland›r›lan silahl› kuvvetlerine ba¤l› kara ve hava

kuvvetlerini bölgede tutmakta ve nükleer füzelerinin büyük k›sm›n› da

burada muhafaza etmektedir. Elbette PLA birliklerinin Do¤u Türkis-

tan'da varl›¤›n› devam ettirmesinin di¤er bir önemli nedeni de, Müslü-

man halk› gerekti¤i gibi kontrol alt›nda tutabilmektir. 

Ancak Çin'in Do¤u Türkistan'a olan ilgisini s›rf jeo-stratejik kayg›-

larla aç›klamak mümkün de¤ildir. Bu bölge ayn› zamanda zengin yeral-

Yirmi birinci
yüzy›l›n Ku-
veyt'i olarak
adland›r›lan
Do¤u Tür-
kistan top-
raklar› zen-
gin yer alt›
rezervlerine
sahiptir. Ve
bu yönü ile
de Çin için
vaçgeçil-
mez bir böl-
gedir.
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t› kaynaklar›na sahiptir ve topraklar› da çok verimlidir. 21. yüzy›l›n Ku-

veyt'i olarak da an›lan Do¤u Türkistan, petrol, do¤al gaz, uranyum, kö-

mür, alt›n ve gümüfl madenlerinin bollu¤u ile dikkat çekmektedir ve bu

yönü ile Çin'in en önemli hammadde kaynaklar›ndan biridir. Yetkililer

taraf›ndan, 2005 y›l›nda Do¤u Türkistan'›n petrol ve do¤al gaz üretimin-

de Çin'in ikinci önemli merkezi haline gelece¤i bildirilmektedir. Özellik-

le Do¤u Türkistan'›n orta bölgesinde yer alan Tar›m Havzas›'n›n genifl

petrol rezervlerine sahip oldu¤u düflünülmekte ve bu yönde araflt›rma-

lar devam etmektedir. Bu özelli¤inden dolay› "Umut Denizi" olarak ad-

land›r›lan Tar›m Havzas›'n›n 10.7 milyar ton petrol kapasitesi oldu¤u

tahmin edilmektedir.10 Jeologlar›n flu ana kadar yapt›klar› araflt›rmalar

ise 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metre küp do¤al gaz kapasitesi

olan 13 yatak ortaya ç›karm›flt›r.11

Çin'in Do¤u Türkistan'a enerji konusundaki ba¤›ml›l›¤› Tar›m Hav-

Do¤u Türkistan s›n›rlar›ndaki
Taklamakan Çölü'ndeki petrol kay-
naklar› dünyan›n en zengin petrol
rezervleri aras›nda yer almaktad›r.
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zas›'ndaki petrol kaynaklar› ile de s›n›rl› de¤ildir. Çin sanayisi için haya-

ti önem tafl›yan, Orta Asya Türk Devletlerinden gelecek herhangi bir bo-

ru hatt›n›n do¤al güzergah› Do¤u Türkistan olacakt›r. Böyle bir tafl›ma

sisteminin Çin için sa¤l›kl› ve güvenilir olmas›n›n en garantili yolu ise

Do¤u Türkistan'›n kendi denetimi alt›nda bulunmas›d›r. 

Zengin do¤al gaz, kömür ve bak›r yataklar› da bu bölgeyi Çin eko-

nomisi için vazgeçilmez k›lmaktad›r. K›z›l Çin topraklar›nda ç›kar›lan

148 çeflit madenin 118 çeflidi Do¤u Türkistan topraklar›nda yer almakta-

d›r. Bu da Çin'in toplam maden ocaklar›n›n %85'ini oluflturur. Bunlar›n

aras›nda kalitesi ve yüksek kalori de¤eri ile ünlü olan kömürün ayr› bir

yeri vard›r. Çin'in toplam kömür rezervinin yar›s›n› oluflturan Do¤u

Do¤u Türkistan'›n tüm yer alt› kaynaklar› Çin taraf›ndan
sömürülmektedir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirden Müslüman
halk kesinlikle faydalanamamaktad›r. 

121
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Türkistan kömür madenlerinin rezervi 2 trilyon ton olarak hesaplan-

maktad›r. 2000 y›l› sonlar›nda yap›lan bir araflt›rma ise Çin'in en zengin

bak›r yataklar›n›n Do¤u Türkistan'da oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r.

Çin'in di¤er bölgelerinin bak›r aç›s›ndan zay›f oldu¤u ve Çin'deki tüm

bak›r yataklar›n›n ülkenin ihtiyac›n›n yar›s›n› bile karfl›layamad›¤› bilin-

mektedir. Do¤u Türkistan'daki bak›r madenleri, Çin'in gözünde Do¤u

Türkistan'› daha da de¤erli hale getirmektedir.12

Tüm bu madenlerin yan›s›ra Do¤u Türkistan'›n Çin'in en büyük pa-

muk üretim merkezlerinden biri olmas› bölgenin Çin için tafl›d›¤› öne-

min bir di¤er nedenidir. Çin tekstilinin hammaddesini oluflturan pamuk

üretimini, Müslüman Uygur halka emanet etmek istemeyen K›z›l Çin

Do¤u Türkistan'›n alt›n,
petrol gibi madenleri,
Çin'e transfer edilmekte
ve bu do¤al kaynaklar›n
kullan›m› her yönüyle ko-
münist Çin yönetiminin
denetimi alt›nda tutul-
maktad›r. 
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yönetimi, Do¤u Tür-

kistan'› denetim al-

t›nda tutabilmek

için sürekli yeni

stratejiler gelifltir-

mektedir. Kitab›n

ilerleyen bölümle-

rinde detaylar› ile

ele alaca¤›m›z bu

stratejilerin amac›

Do¤u Türkistan'›n

geliflmesini sa¤la-

mak de¤il, Çin eko-

nomisinin temel tafl-

lar›ndan biri olan bu

bölgeyi tam anlam›

ile Pekin'e ba¤l› hale

getirebilmektir. 

KIZIL Ç‹N'‹N ‹SLAM KORKUSU

Önceki bölümde Do¤u Türkistan'›n Çin aç›s›ndan stratejik ve eko-

nomik olarak çok büyük bir öneme sahip oldu¤unun üzerinde durduk.

Ancak Do¤u Türkistan'da dindar Müslümanlar›n s›k s›k göz alt›na al›n-

malar›, dinlerini gerekti¤i gibi yaflamalar›na izin verilmemesi ve din

adamlar›na uygulanan bask›, bu fliddet politikas›n›n çok daha derin bir

nedeni oldu¤unu ak›llara getirmektedir. Herfleyden önce bu, K›z›l Çin'in

Do¤u Türkistan'daki ‹slami varl›ktan büyük endifle duydu¤u anlam›na

gelmektedir. 

Çin'de ‹slam dinine ve Müslümanlara yönelik sald›r›lar›n kökeni
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eski dönemlere dayansa da, bunun sistemli bir zulüm ve hatta soyk›r›m

politikas›na dönüflmesi komünist rejimin kurulmas›yla bafllad›. 1949'da

Mao'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurmas› ile birlikte, öncelikli hedef

her türlü ‹slami unsur oldu. Camilerin, mescidlerin, medreselerin ve di-

ni e¤itim veren kurumlar›n kapat›lmas› ile bafllayan din düflmanl›¤›, aç›k

b›rak›lan ibadethanelere Mao'nun resimlerinin as›lmas› ve Müslümanla-

r›n bu resme sayg› göstermeye zorlanmalar› ile iyice doru¤a t›rmand›.

Bu dönemde 29 bin cami kapat›ld›.13 Bundan sonraki aflama ise özellik-

le din adamlar›n›n, mesnetsiz iddialara ve düzmece suçlamalara dayan›-

Mao'nun iktidara gelifli
ile birlikte Do¤u Türkis-
tan halk›na yönelik bas-
k›lar sistemli bir soyk›r›-
ma dönüfltü. Mao, Müs-
lüman halka zorla da ol-
sa komünist ideolojiyi
benimsetmek istiyordu.
‹lk olarak camiler ve
mescidler de dahil ol-
mak üzere Do¤u Türkis-
tan'›n dört bir yan›
Mao'nun resimleri ile
kapland›.
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larak gözalt›na al›nmalar› oldu. Bu kiflile-

rin bir k›sm› hemen idam edilirken, 54

binden fazla din adam› da bir ömür boyu

Çin toplama kamplar›nda, son derece a¤›r

koflullarda zorunlu iflçi olarak çal›flt›r›l-

d›.14

Bu dönem boyunca din adamlar›na fiziksel iflkencelerin yan› s›ra,

manevi iflkenceler de yap›ld›. Örne¤in din adamlar› meydanlara toplan-

d›, Mao'nun sözde "ilah" oldu¤unu kabul ettiklerini ikrara zorland›lar.

Halktan ölülerini yakmalar› gibi ‹slam anlay›fl›n›n d›fl›nda uygulamalar

yapmalar› istendi. Kapat›lan camiler ise askeri k›flla, depo veya sinema,

Komünist rejimin din düflmanl›¤›n›n önemli
göstergelerinden biri de, bu rejimin bafllang›-
c›ndan itibaren pek çok cami ve mescidin y›-
k›lmas›, bir ço¤unun da kapat›larak depo hali-
ne getirilmesidir. Yanda, Hoten'de harabeye
dönmüfl tarihi bir cami görülmektedir.
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tiyatro gibi e¤lence yerleri olarak kullan›ld›. Cuma ve teravih namazlar›

da dahil olmak üzere her türlü toplu ibadet yasakland›, geride kalan bir-

kaç camide ibadetlerini yerine getirmeye devam eden Müslümanlara

a¤›r vergiler kondu. Bu camilerin onar›m ve bak›m› için kullan›lacak ba-

¤›fllara ve din adamlar›n›n her türlü mal varl›klar›na komünist yönetim

taraf›ndan el konuldu. Kuran ö¤renmek ve ö¤retmek tamamen yasak-

land›. Dini eserler evlerden topland›. Arapça metinler, pek çok tarihi el

yazmas› kitap da dahil olmak üzere  yak›ld›.15

Bugün de Çin'in Do¤u Türkistan Müslümanlar›na karfl› uygulad›¤›

bask› en yo¤un olarak dini alanda hissedilmektedir. Din düflmanl›¤›,

tüm komünist rejimlerde oldu¤u gibi K›z›l Çin'in de resmi ideolojisinin

bir parças›d›r. Nitekim Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Mart

1982 tarihinde ülke çap›nda parti komitelerine göndermifl oldu¤u "Sos-

yalist Dönemde Dini Problemlerle ‹lgili Ana Tutumunuz" adl› gizli

bildiri bunu aç›kça ifade etmektedir:

‹nsanl›k tarihinde din sonunda yok olacakt›r... Çin'deki bütün dini teflkilat-

lar önce parti ve hükümetin liderli¤ine boyun e¤ecektir... Dini okullar›n

esas gayesi, parti yönetimini ve sosyalist sistemi destekleyen profesyo-

nel din görevlileri yetifltirmektir... Bu din görevlileri partinin din politi-

kas›na sad›k olmak zorundad›r. Din kurulufllar›m›z›n esas gayesi ülkemi-

zin siyasi tesirini yaymada önemli roller oynamakt›r.16

K›z›l Çin idaresinin söz konusu bildirideki bu kararlara titizlikle

uydu¤u, ABD'de 1 Eylül 1986'da Kuzey Amerika ‹slam Derne¤i'nin 5.

Kurultay›na kat›lan Çin Halk Cumhuriyeti ‹slam Cemiyeti Üyesi Ali Jing

Jiang'›n konuflmas›ndan anlafl›lmaktad›r:

Çin'de 18 yafl›ndan küçüklere dini e¤itim gerek evde gerekse okulda kanu-

nen yasakt›r. ‹slam ülkelerinin bask›s› neticesinde baz› dini okullar aç›lm›fl-

sa da buralarda ‹slamiyetten çok Marksizm, Leninizm ve Maocu fikirler

okutulmaktad›r. Bu din okullar›nda görevli ö¤retmenlerin hepsi komünist

ve ateisttir. Gençler dini bilgiden mahrum olarak büyütülmektedirler. Di-
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¤er okullarda ise din sanki unutulmas› gereken veya Çin halk›n›n alt ta-

bakalar›ndaki insanlar taraf›ndan benimsenmifl iptidai bir inançm›fl gi-

bi ö¤retilmektedir. Bu durum gençleri dini inançtan h›zla uzaklaflt›rmaya

bafllam›flt›r. Hükümet, Müslümanlar›n faaliyetlerini çok s›k› kontrol et-

mektedir. Çin'deki ‹slam cemiyetinde görev yapanlar›n ço¤u komünisttir...

Komünistler, ‹slamiyeti, ‹slam ülkeleriyle olan iliflkisini gelifltirebilmek için

bir araç olarak kullanmaktad›r.17

Burada hemen belirtmek gerekir ki, Çin Komünist Partisi'nin kul-

land›¤› din aleyhtar› söylem, yeni bir iddia de¤il, as›rlard›r inkarc›lar ta-

raf›ndan kullan›lan klasik bir alay ve iftira üslubudur. Kuran'da Hz.

Nuh'a karfl› ç›kan inkarc›lar›n da, "... Biz seni yaln›zca bizim gibi bir be-

flerden baflkas› görmüyoruz; sana, s›¤ görüfllü olan en afla¤›l›klar›m›z-

dan baflkas›n›n uydu¤unu görmüyoruz..." (Hud Suresi, 27) diyerek,

dindarlar› küçümsemeye çal›flt›klar› bildirilmifltir. Allah inkarc›lar›n

kendilerini ak›ll› sanmalar›ndan bir di¤er ayette flöyle söz eder:

Ve kendilerine: "‹nsanlar›n iman etti¤i gibi siz de iman edin" denildi-

¤inde: "Düflük ak›ll›lar›n iman etti¤i gibi mi iman edelim?" derler. Bilin

ki, gerçekten as›l düflük-ak›ll›lar kendileridir; ama bilmezler. (Bakara

Suresi, 13)

Çin Komünist Partisi'nin, dindarl›¤›, "Çin halk›n›n alt tabakalar›n-

daki insanlar taraf›ndan benimsenmifl iptidai bir inanç" gibi göstermek

çabas› da, ayn› "düflük ak›ll›l›¤›n" bir devam›d›r. 

Komünist Parti bir yandan bu gibi propaganda yöntemleri kullan›r-

ken, bir yandan da Müslümanlar üzerindeki bask›lar› s›k›laflt›rmaktad›r.

1990'larda gerçekleflen ba¤›ms›zl›k giriflimlerinin (Baren ayaklanmas›, ‹l

ayaklanmas›) ard›ndan Müslümanlara yönelik bask› daha da artt›. Bu

ayaklanmalar›n tüm Do¤u Türkistan sath›na yay›lmas› ve resmi görev-

lerde bulunan Türklerin de ba¤›ms›zl›k hareketine destek vermesi K›z›l

Çin'i fazlas›yla rahats›z etti. Ve bu hareketi destekleyen Müslümanlara

karfl› ac›mas›z bir kampanya daha bafllad›. Yüz binlerce insan tutuklan-
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Çin, Do¤u Türkistan Müslümanlar›na yönelik bask›n›n dozunu sürekli art›rmak-
tad›r. Müslüman gençler, din adamlar›, ayd›nlar, hatta çocuklar dahi anlams›z
gerekçelerle gözalt›na al›n›p tutuklanmakta, ço¤u zaman ailelerinin haberi olma-
dan idam edilmektedir. 
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Yaflad›klar›
her türlü
zorlu¤a,
u¤rad›klar›
çeflitli ifl-
kencelere
ra¤men Do-
¤u Türkis-
tan halk›
dinini yafla-
makta ve
ibadetlerini
yerine ge-
tirmekte
büyük bir
sebat gös-
termektedir.
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d›, binlercesi idam edilirken on binlercesi de çal›flma kamplar›na gönde-

rildi. Bu dönemde Müslümanlara karfl› uygulanan bask›y›, bölgeye girip

bir dizi gizli röportaj yapma imkan› bulan nadir gazetecilerden Micheal

Winchester, Inside Story China: Beijing vs. Islam (Hikayenin ‹çinden: Pekin

‹slam'a Karfl›) adl› makalesinde flöyle aktar›yordu:

O günden beri resmi kayd› olmayan camiler kapat›ld›, camilerin d›fl›na ko-

nulan hoparlörler kald›r›ld›, çocuklar ve gençler için Kuran dersleri kald›-

r›ld›, d›flar›dan gelen dini ba¤›fllara yasak konuldu, hacca gitmek isteyen-

lere yafl s›n›rlamas› getirildi, dini yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤u yasakland›,

Komünist Parti üyeleri camiye gitmeleri durumunda ifllerinden at›ld›.18

Micheal Winchester'›n görüfltü¤ü ve gerçek ismini vermekten kaç›-

nan bir Türkistanl›, devlet dairesinde çal›flt›¤› için asla camiye gidemedi-

¤ini ve e¤er camiye gitti¤i görülürse iflten at›laca¤›n› söylüyordu. Bu ne-

denle evde gizli gizli namaz k›l›yordu. Bunun nedeni ise Çin'in özellik-

le 1980'lerden sonra dozunu art›rd›¤› ‹slam düflmanl›¤› idi. 1997 y›l›nda

Do¤u Türkistan Resmi Gazetesi Xinjiang Daily'de parti üyelerinin dine

bak›fl aç›lar›n›n nas›l olmas› gerekti¤i flöyle ifade edilmekteydi:

Dine samimi olarak inanan ve fikirlerini de¤ifltirmemekte ›srar eden parti

üyelerine tabi tutulacaklar› e¤itimden sonra, hatalar›n› de¤ifltirmeleri için

süre verilecektir. Partiden ayr›lmaya ikna edilecekler ya da durumun cid-

diyetine göre partiden ihraç edileceklerdir. Son y›llarda 98 dine inanan

parti üyesi bu muameleyle karfl›laflm›flt›r.19

Do¤u Türkistan'da, ibadet etti¤i veya Kuran ö¤rendi¤i fark edilen

kifliler -özellikle 18 yafl›ndan küçükse- mutlaka cezaland›r›lmaktad›r.

Çünkü komünist Çin kanunlar›na göre 18 yafl›ndan küçük çocuklar›n

Kuran ö¤renmeleri kesinlikle yasakt›r. Örne¤in 1999 y›l›nda 12 yafl›nda-

ki befl çocuk Kuran okumay› ö¤rendikleri için tutuklanm›flt›r. Çocuk-

lardan birisi polis merkezinden kaç›nca, ailesi polis taraf›ndan göz alt›-

na al›n›p iflkenceye u¤ram›fl ve çocuklar› gelinceye kadar kendilerinin

serbest b›rak›lmayaca¤› söylenmifltir.20 Bu olay, Do¤u Türkistan'da s›kça
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rastlanan örneklerden sadece bir tanesidir. Sadece dinlerini yaflad›klar›

ya da yaflamak isteyen insanlara ‹slam› ö¤rettikleri için binlerce insan tu-

tuklanm›fl ve iflkence görmüfltür. Göz alt›na al›nan din adamlar›n›n suç-

land›klar› konular ise çok dikkat çekicidir. Örne¤in 28 Ekim 1999'da göz

alt›na al›nan ve a¤›r para cezas›na çarpt›r›l›p görevinden al›nan Ho-

tan'daki Oyba¤ Camisi'nin ‹mam› Mehmet Ali'nin suçu, dini, Komünist

Parti'nin dikte ettirdi¤i flekilde ö¤retmemektir. ‹mam Mehmet Ali'nin

suç duyurusunda iflledi¤i "suçlar" flu flekilde s›ralanm›flt›r:

Görevi boyunca ‹mam Mehmet Ali, Komünist Parti'nin kurallar›n› ö¤-

renmemifl, ö¤retmemifl ve uygulamam›flt›r. Din ‹flleri Baflkanl›¤›'n›n tali-

matlar›n› görür gibi yapm›fl, ancak Baflkanl›¤›n organize etti¤i çal›flmalara

ve e¤itsel faaliyetlere kat›lmam›flt›r... Kimli¤i belirsiz kiflilerin camide kal-

mas›na izin vermifltir...21

Benzer gerekçelerle Hotan genelinde tutuklanan di¤er alt› imam›n,

"komünist ö¤retileri ö¤retmemek" d›-

fl›nda suç listelerine eklenen di¤er

maddeler de, K›z›l Çin'in Müslüman-

lar üzerindeki bask›s›n› göstermesi

aç›s›ndan oldukça çarp›c›d›r: 

Dualar›n›n sonunda "Allah Müslümanla-

r› ateistlerin bask›lar›ndan korusun" de-

mifllerdir. Komflu bölgelerden ibadet et-

mek için camiye gelen kiflileri geri çevir-

memifllerdir. Cuma namazlar› ve vaazlar›

için tan›nan 20 dakikal›k süreyi aflm›fllard›r.

Dini e¤itim almak için gelen insanlar›n var-

l›¤›ndan hükümeti haberdar etmemifller-

dir.22

Çin Komünist Partisi
Kuran e¤itimini yasak-
lam›flt›r.
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i¤er tüm komünist diktatörler gibi Mao da, hem Allah'› inkar etmifl

hem de halk›n› Allah'a inanmaktan al›koymaya çal›flm›flt›r. Allah'a

inanan, dinini yaflamak isteyen ve inançlar›n› korumaya çal›flanla-

ra ise ak›l almaz iflkenceler yapt›rm›fl, dinlerinden dönmeleri için her tür-

lü zulmü uygulatm›flt›r. Mao'nun bir di¤er yönü ise kendisini Çin halk›na

adeta ilah gibi göstermesidir. 

‹nkarc› diktatörlerin bu ortak yönü, Kuran'da da bildirilmifltir. Ayet-

lerde Firavun'un halk›na "... Ey önde gelenler, sizin

için benden baflka ilah oldu¤unu bilmiyorum..." (Ka-

sas Suresi, 38) fleklinde seslendi¤i bildirilir. Ancak ki-

birlenen ve kendilerini bir ilah gibi gören bu inkarc›-

lar›n ac› sonu da Kuran'da flöyle bildirilmifltir: 

"Biz, ‹srailo¤ullar›n› denizden geçirdik; Firavun ve askerle-

ri azg›nl›kla ve düflmanl›kla pefllerinee düfltü. Sular onu bo-

¤acak düzeye eriflince (Firavun): ‹srailo¤ullar›n›n kendisi-

ne inand›¤› (ilahttan) baflka ilah olmad›¤›na inand›m ve

ben de Müslümanlardan›m dedi. fiimdi,

öyle mi? Oysa sen öncelerii isyan etmifltin

ve bozgunculuk ç›karanlardand›n. Bugün

ise, senden sonrakilere bir ayet  olman

için  seni yaln›zca bedeninle kurtaraca¤›z.

Gerçekten insanlardan ço¤u, Bizim ayet-

lerimizden ha-

bersizddirler."

(Yunus Suresi,

90-92)Mao da di¤er komünist dik-
tatörler gibi kendince bir
ilahl›k iddias›nda bulunmufl
ve posterlerinde bu çarp›k
inanc› ön plana ç›karm›flt›r.

D
M a o ' n u n  D i n D ü fl m a n l › ¤ ›





nceki bölümde gördü¤ümüz gi-

bi, Do¤u Türkistan'›n Çin için

vazgeçilmez olmas›n›n stratejik ve

ekonomik pek çok sebebi vard›r. Üste-

lik Çin'in Do¤u Türkistan'a duydu¤u ilgi-

nin geçmifli bundan binlerce y›l öncesine dayanmaktad›r. Ta-

rih boyunca Türkistan topraklar› s›k s›k Çin istilas›na u¤ram›fl, bazen ülke-

nin tamam› bazen de topraklar›n›n bir k›sm› iflgal alt›na girmifltir. 

Günümüzde hala devam eden son Çin iflgali  ise 1700'lü y›llar›n ortala-

r›nda bafllam›flt›. 17. ve 18. yüzy›lda Do¤u Türkistan'da yaflanan iç savafllar

hem halk›n birlik ve beraberli¤ini zedelemifl, hem de devletin gücünü zay›f-

latm›flt›. Ayn› dönemde Çin'de Mançular iktidar› ele geçirmifl ve Mançu Ha-

nedanl›¤› dönemi bafllam›flt›. Mançu hükümdarl›¤› boyunca, Do¤u Türkis-

tan'› merkezi yönetimin atad›¤› valiler ve memurlar idare etti. 1911 y›l›nda

Mançu Çin ‹mparatorlu¤u y›k›l›p, yerine Kuomintang Partisi'nin lideri Sun

Yat Sen önderli¤indeki Çin Cumhuriyeti kuruldu¤unda, Do¤u Türkistan

halen esaret alt›ndayd›. 

Kuomintang rejiminin Do¤u Türkistan halk›na yapt›¤› iflkence ve zu-

lüm, 1931 y›l›nda halk›n ayaklanarak ba¤›ms›zl›k ilan etmesi ile sonuçland›.

Bu zamana kadar Do¤u Türkistan Müslümanlar› dönemin siyasi koflullar›n›

göz önünde bulundurarak herhangi bir ba¤›ms›zl›k girifliminde bulunmak-

tan kaç›nm›fllard›. Çünkü Do¤u Türkistan topraklar› üzerine plan

kuran yaln›z Çinliler de¤ildi. Sovyet Rusya da bu sahay› ele

geçirmek için f›rsat kolluyordu. Bu durumun fark›nda

olan ve komünist Rusya'n›n Bat› Türkistan Müslü-

manlar›na yapt›¤› eziyete flahit olan Do¤u Tür-

kistan halk› da, komünistlerin denetimi al-

t›na girmektense mevcut durumu

muhafaza etmeyi tercih et-
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miflti. Nitekim, 1931'deki ba¤›ms›zl›k giriflimi Do¤u Türkistanl› Müslü-

manlar›, endifle ettikleri bu tehditle yüzyüze b›rakt›. Çin, ancak komü-

nist Rusya'n›n deste¤i ile bu giriflimi bast›rabildi ve ülkenin büyük k›s-

m› Sovyetler'in denetimine geçti.

Bu ilginç sonuç, bir dizi geliflmenin ard›ndan ortaya ç›kt›: Do¤u

Türkistan isyan›n› tek bafl›na bast›ramayaca¤›n› anlayan Çin, Sovyetler

Birli¤i ile gizli bir anlaflma imzalam›flt›. Bu gizli anlaflma uyar›nca, Rus-

lardan silah ve askeri destek sa¤lad›. Ancak buna ra¤men Müslümanla-

r›n ba¤›ms›zl›k hareketinin bast›r›lmas› mümkün olmad›. 1933'de K›z›l

Ordu karadan Do¤u Türkistan'a girerek Müslüman kuvvetleri ma¤lup

etti. 1934-37 aras›nda ard› ard›na yaflanan savafllardan sonra Do¤u Tür-

kistan fiilen Sovyetlerin hakimiyetine girdi. Sovyet Cumhuriyetlerinde

yaflanan iflkence ve eziyetlerin benzerleri Do¤u Türkistan Müslümanla-

r›na da yap›ld›. Müslümanlar K›z›l Ordu birliklerince toplu olarak katle-

dildi, camiler ve mescidler y›k›ld›, kad›nlar tecavüze u¤rad›. 

Bu s›rada bafllayan II. Dün-

ya Savafl› ile birlikte Ruslar asker-

lerini Do¤u Türkistan'dan çekti-

ler. Öte yandan Milliyetçi Çin hü-

kümeti de, Mao'nun komünist

gerillalar› ile ülkenin çeflitli böl-

gelerinde devam eden savafl›

kaybederek, Formoza (Tay-

van)'ya çekildi. Çin topraklar› ise

komünist rejime teslim oldu ve

tabi Do¤u Türkistan da...

Yandaki resimde Mao,
komünistlerin Pekin'i ele
geçirmesinin ard›ndan
ordusunu selamlarken
görülüyor.
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Bu süreç içerisinde Do¤u Türkistan halk› bir kez daha ba¤›ms›zl›k

girifliminde bulundu ve 1944 y›l›nda Ba¤›ms›z Do¤u Türkistan Cumhu-

riyeti kuruldu. Ne var ki Do¤u Türkistan Cumhuriyeti'nin ömrü 1949 y›-

l›nda Çin'de Mao'nun iktidar› ele geçirmesi ile son buldu. 

DO⁄U TÜRK‹STAN'DA "KIZIL" DÖNEM

Dünya bir komünist partinin iktidar› ele geçirifline ilk kez Rusya'da

tan›kl›k etti. Rusya'n›n hakimiyeti alt›ndaki Bat› Türkistan (Kazak, Öz-

bek, K›rg›z, Türkmen ve Tacik) topraklar› ile s›n›r› olan ve bu ülkelerle

tarihi, dini, etnik ve kültürel ba¤a sahip Do¤u Türkistan Müslümanlar›

da bölgedeki geliflmeleri yak›ndan takip ediyorlard›. Özellikle, merhum

‹sa Yusuf Alptekin gibi, Bat› Türkistan topraklar›nda görev yap›p komü-

nist Rus zulmüne bizzat flahit olanlar, hem Çin hükümetini hem de Do-

¤u Türkistan Müslümanlar›n› komünizm tehlikesine karfl› uyar›yorlard›.

Çünkü komünistler genel bir taktik olarak, iktidara gelene kadar eflitlik,

sosyal adalet, milletlerin özgürlü¤ü gibi kavramlardan bahsediyorlar,

Komünistler
Çin'i ele geçi-
rirken binlerce
masum insan›
katlettiler.
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ancak s›ra uygulamaya gelince durum de¤ifliyordu. Eflitli¤in yerini po-

litbüro diktas›, sosyal adaletin yerini sömürü, özgürlüklerin yerini ise

sürgünler, iflkenceler, toplama kamplar› ve toplu katliamlar al›yordu.

Nitekim ayn› geliflmeler Do¤u Türkistan'da da yafland›. ‹ktidar› ele

geçirmeden önce 1945'de gerçeklefltirilen 7. Kongre'de Mao, komünistle-

rin, iktidar› ele geçirince farkl› etnik kökenlere kendi geleceklerini tayin

etme ve kendi kendini yönetme hakk›n› verece¤ini deklare etti.23 Ancak

iktidara gelir gelmez, önceden verdi¤i sözleri bir anda gözard› etti ve

"Sincan iki bin y›ld›r Çin'in ayr›lmaz bir parças›d›r, bu nedenle Çin'i federe

devletlere bölmenin hiçbir manas› yoktur. Bu talep tarihe ve sosyalizme düfl-

manl›k anlam›na gelir" aç›klamas›n› yapt›.24

Ard›ndan bask› ve zulüm bafllad›. ‹lk olarak, Mao ile görüflmek

üzere yola ç›kan Do¤u Türkistan Cumhuriyeti'nin önde gelen liderleri

esrarengiz bir uçak kazas›nda hayatlar›n› kaybettiler. Daha sonra da Do-

¤u Türkistan'› kendi topra¤› olarak gören ve elinden b›rakmak isteme-

yen K›z›l Çin hükümeti, Müslüman halka karfl› ac›mas›z bir soyk›r›ma

giriflti. ‹lk savafl Müslümanlar›n inançlar›na karfl›yd›. Di-

ni e¤itim veren tüm okullar kapat›ld›, din adamlar› tu-

tukland›, büyük k›sm› da öldürüldü. Camilere

Mao'nun resimleri ve Komünist Parti'nin bayraklar›

as›ld› ve Müslümanlara bu resim ve bayraklara

sayg› gösterilerinde bulunmalar› emredildi.

Müslümanlar›n bir k›sm› Pan-Türkist, bir k›s-

m› da Pan-‹slamist olduklar› gerekçesi ile gö-

zalt›na al›n›yor ve idam ediliyordu. Toplu sür-

günler ise zulmün bir di¤er yüzüydü. Yurtlar›n-

dan sürülen Müslümanlar›n bir k›sm› zorlu ik-

lim flartlar› nedeni ile yolda hayatlar›n› kaybet-

ti. 1949-1952 y›llar› aras›nda 2.800.000, 1952-

1957 y›llar› aras›nda 3.509.000, 1958-1960 y›llar›

aras›nda 6.700.000, 1961-1965 y›llar› aras›nda
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13.300.000 Do¤u Türkistan Müslüman› çeflitli yollarla öldürüldü. 

Müslümanlar bir yandan sistemli olarak katledilirken, bir yandan

da onlar›n yerlerine Çinliler yerlefltirilmekte, böylece Müslümanlar›n

kendi topraklar› üzerinde hak iddia etmeleri engellenmeye çal›fl›lmak-

tayd›. Do¤u Türkistan'› bir Çin eyaleti haline getirmek isteyen Maoist re-

jimin bir di¤er yöntemi ise zorunlu kürtajla "aile planlamas›"yd›. Bugün

de artarak devam eden bu komünist vahfleti, kitab›n ilerleyen sayfalar›n-

da daha detayl› olarak ele alaca¤›z. 

Zulüm, katliam ve iflkence
komünist rejimin ayr›lmaz
bir parças›d›r. Do¤u
Türkistanl› Müslümanlara
yönelik bu vahflet manzara-
lar›na Çin'de s›kça rastlan-
maktad›r.
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irminci yüzy›l›n bafl› Do¤u Türkistan'da milli ve manevi

duygular›n uyanmaya bafllad›¤› bir dönem oldu. Uygur

Türkleri'nin bu "milli uyan›fl›" Türkiye, M›s›r, Suriye gibi

Müslüman ülkelere yapt›¤› geziden sonra ülkesine dönüp çal›flmalara

bafllayan Abdülkadir Damulla sayesinde oldu. Dönemin en önemli ihti-

yaçlar›ndan birisi halk›n, mukaddes de¤erleri, tarihi ve sahip oldu¤u

miras konusunda bilinçlendirilmesi idi. Abdülkadir Damulla, açt›¤› Mat-

le'ul Hidayet ismindeki okulla Do¤u Türkistan gençlerini bu konuda ye-

tifltirmifl, yay›nlad›¤› kitaplarla halk›n bilinçlenmesine

katk›da bulundu. Abdülkadir Damulla'dan sonra

Do¤u Türkistan'da mücadeleyi "Üç Efendiler"

olarak an›lan ‹sa Yusuf Alptekin, Muhammed

Emin Bu¤ra ve Mesud Sabri Baykuzu üstlendiler.

Mesud Sabri Baykuzu'nun Do¤u Türkistan için

verdi¤i mücadele, 1951 y›l›nda komünist Çin yö-

netimi taraf›ndan tutuklan›p, 1952 y›l›nda zehirli

bir i¤neyle öldürülmesi ile son bulmufltur. ‹sa Yu-

suf Alptekin ve Muhammed Emin Bu¤ra'n›n müca-

deleleri ise ömürlerinin sonuna kadar devam et-

mifltir. 

Çin'e ba¤l› Do¤u Türkistan Eyalet Hükümeti'nin Genel Sekreteri

olarak görev yapan ‹sa Yusuf Alptekin, tüm hayat›n› Do¤u Türkistan'›n

hakl› davas›n› uluslararas› arenada anlatmaya ve Müslümanlar›n esa-

retten kurtulmas›na vakfetmifltir. 26 yafl›ndayken Bat› Türkistan'daki

Çin Konsoloslu¤u'nda çal›flmaya bafllam›flt›r. Sovyetler Birli¤i'nin Tür-

kistan'daki Müslüman Türkler üzerinde komünizmin en büyük zulüm-

‹sa Yusuf 
Alptekin

Y

Do¤u  Tü rk i s t an ' › n  Özgü r l ük  

Mücade l e s i n i n  Önde  Ge l en  ‹ s im l e r i
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lerini gerçeklefltirdi¤i bu dönemde, komünist zihniyete ve uygulamala-

r›na bizzat flahit olan Alptekin mücadelesine bu dönemde bafllam›flt›r.

Bat› Türkistan'da bulundu¤u süre boyunca, Do¤u Türkistan'daki ba-

¤›ms›zl›k yanl›s› kiflilerle ba¤lant› kurmufl ve çal›flmalar›n› gizli olarak

yürütmüfltür. 

‹sa Yusuf Alptekin'in en çok üzerinde durdu¤u konulardan birisi

halk›n› komünizmden korumak olmufltur. Hatta komünizme karfl› daha

etkili çal›flmalar yapabilece¤ini düflündü¤ü için Çin Hükümeti nezdinde

temaslar yürütmüfl ve 1936-1945 y›llar› aras›nda Çin Parlamentosu'nda

ülkesini temsil etmifltir. Komünistlerin önce Pekin'i ele geçirmeleri, ar-

d›ndan da Do¤u Türkistan'a do¤ru ilerlemeleri üzerine ‹sa Yusuf Alp-

tekin vatan›ndan ayr›lmak zorunda kalm›flt›r. 1954 y›l›nda ‹stanbul'a

yerleflen ve çal›flmalar›n› buradan yürüten Alptekin, Do¤u Türkistan'da

yaflanan zulme dünya ülkelerinin dikkatini çekebilmek için birçok ülke-

yi dolaflm›fl, konferanslara, panellere kat›lm›fl, üniversitelerde konufl-

malar yapm›flt›r. 

Muhammed Emin Bu¤ra ise Do¤u Türkistan mücadelesi tarihine

Do¤u Türkistan Tarihi adl› dev eseri ile geçmifltir. 1931'deki ba¤›ms›z-

l›k hareketinde bizzat görev alm›fl ve Hotan, Yarkent gibi flehirlerin Çin

iflgalinden kurtulmas›n› sa¤lam›flt›r. 1944 y›l›nda kurulan Do¤u Türkis-

tan Devletinde bakanl›k yapm›fl, komünist Çin iflgalinin gerçekleflme-

sinden k›sa bir süre önce ise Hindistan'a iltica etmifltir. Bir süre sonra

buradan Türkiye'ye geçmifl, mücadelesine Türkiye'de devam etmifltir. 

Bu vatansever insanlar›n yaflamlar› boyunca flerefle sürdürdükle-

ri ba¤›ms›zl›k mücadelesi bugün de ayn› h›zla devam etmektedir. fiu

anda uluslararas› arenada Do¤u Türkistan için faaliyet gösteren yirmi-

ye yak›n vak›f ve dernek vard›r. Bu dernekler Do¤u Türkistan Milli Ku-

rultay› (ETNC)'n›n flemsiyesi alt›nda toplanm›flt›r ve Do¤u Türkistan

halk›n›n sesini dünyaya duyurabilmek için çal›flmalar yürütmektedir.

(http://www.harunyahya.net)





nceki bölümlerde de belirtti¤i-

miz gibi Do¤u Türkistan toprakla-

r› bin y›l boyunca ‹slam yurdu ol-

mufltur. Ancak yar›m as›rdan fazla bir

süredir, Do¤u Türkistan topraklar›nda

Müslümanlar, komünist Çin yönetiminin iflgali alt›nda yafla-

maktad›rlar. Urumçi Üniversitesi'nin duvar›nda yer alan ve ‹ngiliz The In-

dependent gazetesinin bölge sorumlusu Andrew Higgins'in deyimiyle "ka-

t›ks›z ›rkç› düflünce ile zehirlenmifl bir zihniyetin göstergesi" olan bir yaz›,

Çinlilerin Uygur Türkleri'ne bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r: 

Uygur erkeklerini sonsuza kadar kölemiz yapal›m, Uygur kad›nlar›n› da as›r-

lar boyunca fahiflemiz.25

Bölgede 1 milyon kadar askerini silah alt›nda tutan Çin, Do¤u Türkis-

tan'da Müslümanlar›n att›¤› her ad›m› kontrol etmektedir. Yollarda kurul-

mufl olan askeri denetim noktalar›nda tüm araçlar tek tek durdurulup içle-

ri aran›rken erkekler hakarete u¤ray›p tartaklanmakta, Müslüman kad›nlar

ise tacize u¤ramaktad›r. Çin'in bask›s›, yollar›n tutulmas› veya askeri bir-

liklerin s›k s›k evlerde arama yapmas› ile de s›n›rl› de¤ildir. Japonya'da ya-

y›nlanan Mainichi Daily News gazetesi bu a¤›r bask›y› 29 Haziran 2000 ta-

rihli say›s›nda flöyle aktarm›flt›r:

(Do¤u Türkistan'da) Çin'in denetimi gün geçtikçe artmakta ve daha da daya-

n›lmaz bir hal almaktad›r. Halk›n Kurtulufl Ordusu her yerde. ‹letiflim

s›n›rl› ve polis denetiminde yap›labiliyor. Çok az köyde telefon

var ve bu hatlar›n hepsi dinleniyor. Bir kifli sadece bofl bir

flüphe üzerine y›llar boyunca tutuklu kalabiliyor.26

Müslümanlar keyfi olarak tutuklan›p

çal›flma kamplar›na gönderilmekte,

as›ls›z suçlamalarla idam edil-
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mekte, zaman zaman da toplu olarak katledilmektedirler. Bunun yan› s›-

ra, namazlar›n› gizli k›lmak zorunda kalmakta, oruç tutmalar›na izin ve-

rilmemekte, dini e¤itim almalar› engellenmektedir. Müslüman nüfusun

say›s›n›n artmas›n› engellemek için uygulanan metod ise insanl›k d›fl›-

d›r: kad›nlara zorla kürtaj yap›lmakta, birden fazla çocu¤a sahip olanla-

r›n çocuklar› ellerinden al›nmaktad›r. 

Tüm bu zulüm ve iflkencelere karfl› Do¤u Türkistan halk›n›n, hak-

lar›n› savunma veya kendilerini koruma imkan› yoktur. Ancak dünya-

n›n dört bir yan›ndaki Müslümanlar, ihtiyaç içindeki bu savunmas›z in-

sanlara birçok flekilde yard›mda bulunabilirler. Do¤u Türkistan halk›n›n

yaflad›¤› zulmü dünya kamuoyunun ve uluslararas› kurulufllar›n dikka-

tine sunacak her türlü giriflim, bu konuda yap›lacak en ufak bir katk› bi-

le önemli bir hizmet olacakt›r. 

Yap›labilecek en büyük

yard›m ise hiç flüphesiz,

tüm bu zulmün gerçek kay-

na¤› olan dinsizli¤i fikren

çürütmek, bunun yerine

hakk› ve güzel ahlak› hakim

k›lmak için fikri bir müca-

dele yürütmektir. Bu flekilde

yaln›zca Do¤u Türkis-

tan'daki Müslümanlara de-

¤il, dünyan›n dört bir ya-

n›nda haks›z yere öldürü-

len, "Rabbimiz Allah't›r"

dedikleri için yurtlar›ndan

sürülen, inançlar› u¤runda

iflkenceye u¤rayan insanla-

ra yard›mc› olabilmek

mümkündür. 

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
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Çin ordusu, Do¤u Türkistan'› s›k› bir denetim alt›nda tutmaktad›r. Müslüman-
lar›n hayatlar›n›n her an› kontrol edilmekte, Komünist Parti taraf›ndan riskli
olarak görülenler tutuklanmaktad›r. 
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Tüm inananlar›n eflit sorumlulu¤a sahip oldu¤u bu konuda,

Allah'›n ayetinde belirtti¤i gibi, "... Kim cehd ederse (çaba gösterirse),

kendi nefsi için cehd etmifl olur..." (Ankebut Suresi, 6). Bir baflka ayette

ise Allah iman edenlerin bu sorumlulu¤unu flu flekilde belirtmifltir: "...

Yeryüzünde bozgunculu¤u önleyecek fazilet sahibi kifliler bulunmal›

de¤il miydi?.." (Hud Suresi, 116) Yeryüzünde bozgunculu¤u önlemek,

tüm vicdan sahibi insanlar›n ortak sorumlulu¤udur. 

KOMÜN‹ST TOPLUM YAPISI

Maddenin ezeli ve ebedi oldu¤unu savunan, Allah'›n varl›¤›n› in-

kar eden, her türlü manevi ve ahlaki de¤eri reddeden komünist ideoloji

bugüne kadar farkl› ülkelerde ve farkl› toplumlarda hayata geçirilmifltir.

Ancak bu ideolojinin her türlü pratik uygulamas› insanlar için büyük bir

zulme dönüflmüfltür. Bunun nedeni, komünist ideolojinin hayata ve in-

sana olan bak›fl aç›s›d›r. ‹flte komünist ideolojinin dünya görüflü ve ko-

münizmin yafland›¤› toplumlar›n genel yap›s›:

* Komünist toplumlarda, Darwin'in evrim teorisi temel al›narak,

insanlar geliflmifl bir hayvan türü olarak kabul edilir. Dolay›s›yla top-

lum da bir hayvan sürüsü say›l›r. Bu nedenle de insana de¤er verilmez. 

* 'Zaten sürüde çok var, bir tane eksilse bir fley olmaz' anlay›fl› ge-

çerlidir. Çal›flamayan ya da sakat olanlar sürüden at›l›r, ölüme terk edi-

lir. Hastal›kl› ve zararl› olarak kabul edilir. Hayat›, bir "yaflam mücade-

lesi" olarak gören bu anlay›flta zay›flar›n yok olmas›nda bir sak›nca yok-

tur, bilakis bu gereklidir. Bencillik bu anlay›fl›n temel özelli¤idir. 

* Toplum t›pk› sürüdeki hayvanlar gibi tek tip insanlardan olu-

flur. ‹nsanlardan ayn› flekilde giyinmeleri, ayn› flekilde düflünmeleri ve

ayn› flekilde konuflmalar› istenir. Farkl› kültürlere, farkl› inançlara, fark-

l› fikirlere yer yoktur.

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan
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* ‹nsanlar›n bireysel özellikleri de¤il, toplulu¤a verdikleri güç ve

katk›lar› ön plana ç›kar. ‹yi çal›flan iflçi, iyi çal›flan köylü ideal insand›r.

Sistem sadece maddi bir kavram olan çal›flma ve üretme kavramlar› üze-

rine kuruludur. 'Üretmek sürüyü güçlendirmektir' mant›¤› geçerlidir. 

* ‹nsani özellikler ve güzel ahlak hiçbir zaman dikkate al›nmaz.

Komünist toplumda affedicilik, merhamet, vefa, flefkat gibi insan› duy-

gulara yer yoktur.

Komünist rejimin ideali, tek tip bir toplum oluflturmakt›r. ‹nsana de¤er ver-
meyen, toplumu adeta bir hayvan sürüsü gibi gören komünist ideolojinin
insanlar üzerindeki tahribat› yüzlere ve bak›fllara dahi yans›maktad›r. 
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Komünizmde insan üretti¤i müddetçe de¤erlidir. O yüzden bir makine
gibi sürekli çal›flmal› ve sisteme faydal› olmal›d›r. Bu çarp›k inanca
göre sisteme faydal› olmayanlar ise elenmeye mahkumdur.
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* Allah korkusu sistemli olarak yok edildi¤i için, insanlar ancak

sistemden korktuklar›ndan dolay› suç ifllemekten kaç›n›rlar. Bu ne-

denle, sistem görmeyecekse ya da kifli  cezaland›r›lmayacaksa, her türlü

gayri meflru ifl yap›labilir. H›rs›zl›k, fuhufl, cinayet ve ahlaki dejeneras-

yon, komünist toplumlarda son derece yayg›nd›r.

* Ahiret inanc›n› inkar eden komünist ideolojiye göre insanlar öl-

dükten sonra yok olacaklard›r. Bu nedenle insanlar hayatta kalabilmek,

güçlü olabilmek için herfleyi yapabilirler. Herkesi düflman ve kendi ya-

flam mücadelesinde rakip gördükleri için, kendi ç›karlar› do¤rultusunda

her türlü ahlaks›zl›¤› ve kötü fiili iflleyebilirler. (www.Kuranahlaki.com)

Komünist
toplumlarda
iyi çal›flan
iflçi ideal in-
sand›r. Çok
zor koflullar-
da ve bask›-
c› yöneticile-
rin emri al-
t›nda çal›flan
insanlar, en
ufak bir ak-
sakl›kta a¤›r
cezalarla
karfl› karfl›ya
kal›rlar.
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Ç‹N'‹N DO⁄U TÜRK‹STAN POL‹T‹KASI, 

KOMÜN‹ST ‹DEOLOJ‹DEN BA⁄IMSIZ 

OLARAK DÜfiÜNÜLEMEZ

Çin'in Do¤u Türkistan'da izledi¤i politika da komünist ideolojinin

genel bir yans›mas›d›r. Bu nedenle Do¤u Türkistan'da yaflananlar› bu

ideolojiden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Benzeri

zulüm ve iflkenceler Çin'in dört bir yan›nda pek çok farkl› birey veya

toplum kesimine karfl› da uygulanmaktad›r ve bu durum, totaliter yap›-

n›n komünizmin ayr›lmaz bir parças› oldu¤unu gösteren örneklerden-

dir. Bu nedenle bu bölüm içinde Do¤u Türkistan halk›n›n maruz kald›¤›

bask› ve zulüm ile birlikte Çin'in ideolojisini, despot rejimini ve kendi

halk›na uygulad›¤› zulüm ve iflkenceleri de ele alaca¤›z. 

Gerçekte tüm din düflman› zalim yönetimler, iktidarlar›n› sa¤lam

k›lmak ve muhafaza edebilmek için bask› ve fliddete baflvururlar. Tarihin

ünlü zalimleri ve diktatörleri hakimiyetleri alt›ndaki insanlar› hep ez-

mifl, afla¤›lam›fl, keyfi olarak katletmifllerdir. Bu anlamda Firavun ile Hit-

ler'in, Hitler ile Stalin'in, Stalin ile Mao'nun birbirlerinden pek fark› yok-

tur. Tüm bu liderler iktidarlar› ve ideolojileri u¤runa suçsuz insanlar› hiç

tereddüt etmeden öldürtmüfller, korkunç katliamlar emretmifllerdir.

Mao da t›pk› di¤erleri gibi kurdu¤u komünist yönetimi güçlendirebil-
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Mao'nun sözleri biraraya getirilerek haz›rlanan kitaplar, komünist
Çin'de halk›n tek rehberi olmufltu. Mao baz› afifllerde kendini Marx,
Engels, Lenin ve Stalin ile özdefllefltiriyordu.
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Ac›mas›zl›k ve vahflet
üzerine kurulu olan
Mao'nun ö¤retileri
milyonlarca insan›n
katledilmesine neden
olmufltur.

G
ü

n
ay

d
›n

,  
21

.7
.9

4



152

mek için toplama kamplar›

oluflturmufl, buralar› iflken-

ce merkezleri haline dö-

nüfltürmüfl ve kendisinden

farkl› düflünen milyonlar-

ca insan› ac›mas›zca öl-

dürtmüfltür. 

1949 y›l›nda kurulan Çin

Halk Cumhuriyeti, totaliter bir

despotizm, kat› bir bürokrasi,

tüm üretim kaynaklar›n›n ve

araçlar›n›n devlet taraf›ndan

kontrol edildi¤i bir sistem üzeri-

ne infla edilmifltir. Mao'nun uygu-

lad›¤› ekonomik programlar›n yol aç-

t›¤› felaketler ve kas›tl› k›tl›k politikalar›

neticesinde yaflanan kay›plar ise halk› büyük

bir y›k›ma götürmüfltür. Mao'dan sonra iktidara ge-

çen Deng Xiaoping baz› ekonomik reformlar yaparak, ülke-

nin kap›s›n› yabanc› yat›r›mc›lara ve liberal ekonomiye açm›fl, bu flekil-

de ekonomiyi düzeltmeyi hedeflemifltir. Ancak ekonomik aç›dan yafla-
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Mao'nun ard›ndan
iktidara gelen
Deng Xiaoping
(yanda) dönemin-
de de, Çin yöneti-
minin zulüm poli-
tikas›nda de¤iflen
bir fley olmad›.
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nan geliflmeler sadece üst düzey devlet yönetiminin ifline yaram›fl, Çin

halk›n›n önemli bölümünün bu geliflmelerden pek menfaati olmam›flt›r.

Üstelik Çin ekonomisinde liberal ekonomi istikametinde bir geliflim ya-

flan›rken, siyaset ve toplum aç›s›ndan ayn› fleyleri ifade etmek mümkün

de¤ildir. Her ne kadar son zamanlarda Çin'den bahsedilirken "eski ko-

münist sistem" gibi kelimeler kullan›lsa ve komünizmin sona erdi¤i dile

getirilse de, yaflananlar bu sözleri yalanlamaktad›r. 

Çin'de yaflanan
ekonomik geliflme-
lerden sadece Ko-
münist Parti yöneti-
cileri istifade et-
mekte, halk ise aç-
l›k ve fakirlik içinde
yaflamaya devam
etmektedir. 
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Çin hala, kökü Mao'nun komünizm anlay›fl›na dayanan, totaliter

bir anlay›flla yönetilmektedir. Ekonomik alanda yap›lan reformlar Çin

Komünist Partisi'ndeki yöneticilerin zihniyetlerinde bir de¤ifliklik yap-

mam›flt›r. Ekonomik olarak sa¤lanan ilerleme ve elde edilen gelirin bü-

yük k›sm› halk›n daha çok bask› alt›na al›nmas›, muhalif seslerin bast›-

r›lmas› için kullan›lmaktad›r. fiu anda Çin, dünya ülkeleri aras›nda en

çok idam›n yafland›¤› ülkedir. Dahas›, idamlar›n bir gösteriye dönüfltü-

¤ü, idam edilen kiflilerin organlar›n›n kar amaçl› ve izinsiz sat›l›¤a ç›ka-

r›ld›¤›, hamile kad›nlar›n bebeklerinin zorla al›nd›¤›, belki de tek ülke-

dir. Ülke çap›nda 1.000'den fazla çal›flma kamp› vard›r ve bu kamplarda-

ki tutuklu ve hükümlülere sistemli olarak iflkence uygulanmaktad›r.

Ç‹N'DE ‹DAMLAR RUT‹N B‹R 

UYGULAMA HAL‹N‹ ALMIfiTIR

‹dam, K›z›l Çin'in bask› ve fliddete dayal› rejiminin önemli bir siya-

sal kontrol mekanizmas›d›r. Ünlü Çinli muhalif Harry Wu, ülkesindeki

bu durumu flöyle tarif eder: 

Diktatörlük do¤rudan fliddetle ba¤lant›l›d›r ve rejimini ona dayanarak ge-

lifltirir. Aynen ünlü bir Çin atasözünde belirtildi¤i gibi, 'maymunu korkut-

mak için tavu¤u öldürür.' "Toplumsal e¤itim", idamlar›n toplum önünde

gerçeklefltirilmesiyle yap›l›r ve toplu idamlar Parti'nin fliddete duydu¤u

güvenin göstergesidir.27

K›z›l Çin rejimi taraf›ndan bugüne kadar milyonlarca insan idam

edilmifltir. Öldürülenlerin say›s›n› tam olarak tespit edebilmek mümkün

de¤ildir. Verilen rakamlar›n ço¤unlu¤u genel tahminlere dayanmakta,

ancak yap›lan yeni araflt›rmalar katledilen insan say›s›n›n tahmin edilen

rakamlardan çok daha fazla oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Komünist

rejimin, idam› ve insan katliam›n› temel prensiplerinden biri olarak ka-

bul etmesi ise yeni bir olgu de¤ildir. 16 May›s 1951 tarihli gizli bir belge,
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Mao'nun Çin'de katletmeyi planlad›¤› insan say›s›n› belli bir kotaya gö-

re belirledi¤ini gözler önüne serer: 

Öldürülmesi gereken karfl› devrimcilerden bahsederken belli bir oran›n

belirlenmesi flartt›r. K›rsal bölgelerde bu oran genel nüfusun 1/1.000'ini

geçmemelidir. fiehirlerde ise bu oran, biraz daha az olmal›d›r, genel nüfu-

sun 0.5/1.000'i uygun gözüküyor. Örne¤in 2 milyon kiflinin yaflad›¤› Pe-

kin'de 600'den fazla kifli öldürüldü. 300 kifli daha öldürülmesi planlan›-

yor. Toplam 1.000 kifli yeterli olacakt›r... Hala büyük gruplar›n öldürül-

mesi zaruridir ve Temmuz ay›n›n sonuna kadar öldürmeyi planlad›kla-

r›m›z›n 2/3'sini öldürmek için elimizden geleni yapmal›y›z.28

Kapitalizmi
savunmakla
suçlanan
parti liderle-
ri önce tefl-
hir ediliyor,
sonra da
idam edili-
yorlard›. 
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Görüldü¤ü gibi Mao, katliamlar›n› planlarken, öldürülecek kiflinin

herhangi bir suç ifllemesini zorunlu görmüyordu. ‹nsanlar› öldürmeyi,

s›rf topluma verece¤i korku aç›s›ndan gerekli görüyor ve idamlar›n sa-

y›s›n› bir "kota meselesi" olarak de¤erlendiriyordu. Bu düflüncenin bir

di¤er örne¤ini, "bir insan›n ölümü trajedi, bir milyon insan›n ölümü

ise bir istatistiktir" sözüyle ünlü olan Stalin'de de bulmak mümkündür.

Komünist Stalin'in "istatistiksel" cinayetleri sonucunda, 40 milyon ma-

sum insan hayat›n› yitirmifltir.

Mao da öldürülecek kifliler için ölüm emrini bizzat kendisi, yaz›l›

olarak vermekten çekinmemifltir. 17 Ocak 1951 tarihli bir belgede, içle-

rinde Deng Xiaoping'in de bulundu¤u yoldafllar›na flöyle talimat verir: 

Hunan'›n bat›s›ndaki 21 bölgede 4.600 çete lideri, yerel direniflçi ve Ko-

umintang ajan› öldürülmüfltür. Bu y›l yerel otoriteler taraf›ndan bir grup

insan›n daha öldürülmesi planlanmaktad›r. Bu uygulaman›n gerekli oldu-

¤una inan›yorum... gerekirse daha büyük gruplar öldürmeliyiz... Büyük

hamleler gerçeklefltirmek, gerekti¤inde öldürülmesi gereken tüm muha-

lifleri so¤ukkanl›l›kla öldürebilmeyi gerektirir.29

Mao'nun hayatta oldu¤u ilk dönemlerde idamlar büyük bir h›zla ve

kimi zaman toplum önünde, kimi zaman da kimsenin haberi olmadan

gerçeklefltiriliyordu. Örne¤in 1953'de Yang Pei isimli bir kad›n kocas›n›n

idam edilmifl oldu¤unu, kocas›ndan boflanmak için mahkemeye baflvur-

du¤unda ö¤renmiflti. 

Deng döneminde de idamlar devam etti. Bu arada, idam edilen ki-

flilere s›k›lan kurflunlar›n masraf›n›n ailesinden karfl›lanmas› gibi, ak›l al-

maz bir "tasarruf" tedbiri de uygulamaya kondu. Üstelik bu dönemde

idamlar sayesinde devletin kar elde edece¤i bir yol daha bulunmufltu:

‹dam edilen kiflilerin organlar› sat›l›¤a ç›kar›l›yor, bu gelire devlet tama-

men el koyuyordu. 

Görüldü¤ü gibi günümüzün K›z›l Çin yöneticileri de, düzenli

idamlar gerçeklefltirirken, insanlar› çal›flma kamplar›nda katlederken,

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan



157

Harun Yahya - Adnan Oktar

asl›nda sözde "ebedi" önderleri Mao'nun izinden gitmektedirler. 

Çin'de idamlar hala düzenli olarak geçeklefltirilmektedir. Y›l bo-

yunca gerçekleflen idamlarda tam olarak kaç kiflinin hayat›n› kaybetti¤i

ise, Çin hükümeti bu bilgiyi devlet s›rr› olarak nitelendirdi¤i için, bilin-

memektedir. Yine de genel bir fikir vermesi aç›s›ndan baz› rakamlar flu

flekilde aktar›labilir:

Uluslararas› Af Örgütü'nün (Amnesty International) haz›rlad›¤› rapora gö-

re 1994 y›l›nda 2.050 kifli idam edilmifltir. Yaln›zca 1995'in ilk yar›s› için

bu say› 1.313'tür. 2000'li y›llara geldi¤inde ise say› daha artm›flt›r.30

2001 y›l›n›n ilk üç ay› içerisinde 1.781 kifli idam edilmifltir. Bu ra-

kama idam edilmeyi bekleyen 2.960 kifli dahil de¤ildir.31
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Çin'de gerçeklefltirilen idamlar›n çok az› dün-
ya bas›n›na yans›maktad›r. Ancak bu kadar›
bile vahfletin boyutlar›n› yans›tmaya yeterlidir.
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The New York Times
gazetesinde yer alan
"Çin'in Adalet Mekaniz-
mas›: ‹flkence ve ‹dam"
bafll›kl› haberde, dün-
yada en çok insan›n
idam edildi¤i ülkenin
Çin oldu¤u aktar›lm›fl-
t›r. ‹dam edilecek kifli-
ler önce sokaklarda do-
laflt›r›lmakta, sonra da
halk›n gözü önünde
idam gerçeklefltirilmek-
tedir. ‹dam s›ras›nda
kullan›lan kurflunun
masraf› ise idam edilen
kiflinin ailesinden al›n-
maktad›r. 
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Bir kömür flirke-
tinde yolsuzluk
yapmakla suçla-
nan Wang Sho-
uxin, karlar›n üs-
tünde tek bir kur-
flunla öldürülen
binlerce Çinliden
sadece biri. K›z›l
Çin'de bu kurflu-
nun paras› dahi,
genelde idam
edilen kiflinin ai-
lesinden al›n-
maktad›r.  Bu
vahfli görün-
tülere Çin'de s›k
s›k rastlamak
mümkündür. 
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New York Times ya-
zarlar›ndan Craig S.

Smith taraf›ndan
yaz›lan "Çin Adale-

ti: ‹dama H›zl› Ge-
çifl" bafll›kl› yaz›,

108 kiflinin ölümün-
den sorumlu Jin

Ruchao'ya patlay›c›
satt›¤› iddias›yla

idama giden Bayan
Hao'nun bafl›ndan

geçenleri özetliyor.
Mahkemeye ç›kar›l-

madan yap›lan bu
idamlarda kan›t

aranm›yor, kiflinin
kendisini savunma-
s›na izin verilmiyor.
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9 Eylül 2001 tarihli New
York Times gazetesinin,
"‹flkence Çin'de Yeni
‹dam Dalgalar›n› Körüklü-
yor" bafll›kl› haberinde,
iflkence alt›nda al›nan ifa-
delerin neticesinde, gün-
de 191 idam›n gerçeklefl-
tirildi¤i belirtiliyor. Habe-
re göre 2001 y›l›n›n Nisan
ay›ndan itibaren en az
3.000 kifli idam edilmifltir
ve bu rakam›n iki hatta üç
kat› kadar kifli de idam
edilmeyi beklemektedir. 

11 Mart 2001 tarihli New
York Times'da yer alan

"Bir Kardeflin Gözün-
den Çin'de ‹dam" bafl-

l›kl› makalede vergi
borcunu ödemedi¤i için

kardeflinin gözleri
önünde bafl›n›n arka-

s›ndan vurularak idam
edilen Qui Xuanming'in

hikayesi anlat›l›yor. 
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Bu say› Çin'in d›fl›nda kalan dünya ülkelerinin son üç y›lda idam et-

tikleri kiflilerin toplam say›s›ndan bile daha çoktur. Üstelik idam edilen-

ler aras›nda 15-16 yafl›nda k›z çocuklar›ndan din adamlar›na kadar çok

çeflitli sosyal gruplardan insanlar bulunmaktad›r. Bu insanlar›n pek ço-

¤unun ortak "suçu" ise kendi vatanlar›nda özgürce yaflama, konuflma,

düflünce ve ibadet özgürlü¤ü gibi en do¤al insan haklar›na sahip olma-

y› talep etmektir. Oysa Çin hükümetinin gözünde hem adi suçlular hem

de demokrasi yanl›lar› "karfl› devrimci"dir. Yani olabilecek en ciddi suçu

ifllemektedirler. Bu nedenle basit suçlardan oldu¤u kadar düflünce suç-

lar› nedeniyle de pek çok kifli idam edilmektedir. Ayr›ca günümüzde si-

yasi suçlular›n idam edilebilmesi için baz› yeni yöntemler gelifltirilmifl-

tir. Bu yöntemlerden en yayg›n olan› ise, siyasi suçlular›n, düzmece adi

suçlarla suçlanmalar›d›r. 

Çin yetkilileri, her zaman, halka göz da¤› vermek ve hükümetin gü-

cünü art›rmak için idam›n gerekli oldu¤unu düflünmüfllerdir. Bu neden-

le de idam edilecek kiflileri flehrin sokaklar›nda dolaflt›rarak iffla etme ve

daha sonra yine halk›n gözü önünde idam etme yöntemini tercih etmek-

tedirler. ‹dam edilecek kifli elleri kelepçeli olarak halk›n önüne getirilir

ve yüzü seyirciye dönük olarak tutulur. Boynundaki yaftada ise ismi ve

suçu yaz›l›d›r. Meydanlarda yaflanan bu vahflet sahneleri, televizyonlar-

dan da canl› olarak yay›nlanmaktad›r.

1984 y›l›nda Newsweek dergisinde toplu idam sahnelerinin resminin

yay›nlanmas›n›n ard›ndan uluslararas› imaj›n›n zedelenece¤ini düflünen

Çin hükümeti, yeni bir genelge yay›nlam›fl ve idam edilecek kiflilerin so-

kaklarda dolaflt›r›lmas› kural›n› kald›rm›flt›r. Hatta sonraki y›llarda bu

genelge, idam edilecek siyasi tutuklular›n idamlar›n›n ailelerinden dahi

sakl› tutulmas› maddesi eklenerek geniflletilmifltir. Bu genelgeler Çin'de

siyasi idamlar›n kalkt›¤› de¤il, gözden uzak mekanlarda tüm h›z›yla de-

vam etti¤i anlam›na gelmektedir. Ayr›ca 1989'da yaflanan Tiananmen

olaylar›ndan sonra iç politikaya dair endifleler, uluslararas› imaj›n önü-
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ne geçmifl ve bu olayda yer alan muhalif isimlerin bir k›sm› toplum

önünde idam edilmifltir.  

K›z›l Çin'in insanlar› s›rf farkl› fikirleri ve inançlar› dolay›s›yla idam

etmesi, Hz. Musa döneminde yaflam›fl ve tarihin en zalim diktatörlerin-

den olan  M›s›r Firavunu'nu hat›rlatmaktad›r. Firavun, Hz. Musa'ya tabi

olup iman edenleri, s›rf kendi sözünden d›flar› ç›kt›klar›, kendisinin koy-

du¤u kurallara uymad›klar› gerekçesi ile idam etmekle tehdit etmifltir.

Firavun'un iman edenlere yönelik bu tehdidi Kuran'da flu flekilde bildi-

rilmifltir: 

(Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin vermeden önce mi inand›n›z?

fiüphesiz, o, size büyüyü ö¤reten büyü¤ünüzdür; öyleyse yak›nda bile-

ceksiniz. fiüphesiz ellerinizi ve ayaklar›n›z› çaprazlama kestirece¤im ve

sizin hepinizi gerçekten as›p-salland›raca¤›m." (fiuara Suresi, 49)

Toplu idamlar ve idam edilecek kiflilerin sokaklarda teflhir edilmesi komünist
Çin'in ilk günlerinden beri uygulanan bir yöntemdir. 
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‹DAMLAR DO⁄U TÜRK‹STAN'DA DA 

DEVAM ED‹YOR

Kendi halk›na karfl› böylesine ac›mas›z bir politika izleyen Çin'in

bask›s›, Do¤u Türkistan söz konusu oldu¤unda çok daha serttir. Ülkenin

dört bir yan›nda gerçeklefltirilen idamlarda öldürülen Do¤u Türkistan

Müslümanlar›n›n oran› oldukça yüksektir. Müslüman halk›n, dinlerini

özgürce yaflamak, dillerini konuflabilmek gibi temel hak ve özgürlükle-

rini savunmak için düzenledikleri herhangi bir giriflim, fliddetle cezalan-

d›r›lmaktad›r.

Çin genelinde oldu¤u gibi Do¤u Türkistan'da da idamlar devam et-

mekte, genelde hiçbir delili olmayan suçlamalarla, sadece flüpheye daya-

Do¤u Türkistanl› Müslümanlar idam
ediliyor.
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n›larak masum insanlar katledilmektedir. Çin'de mahkemeler demokra-

tik ülkelerdeki gibi ba¤›ms›z olarak ifllememekte, Çin Komünist Parti-

si'nin siyasi amaçlar› çerçevesinde hareket etmektedir. Bu nedenle de

idama mahkum edilen kiflilerin davalar› çok h›zl› görülmekte, insanlara

kendilerini savunmak için yeterli süre ve imkan tan›nmamaktad›r. H›z-

la al›nan idam karar›, ço¤u zaman kiflinin ailesinin haberdar edilmesine

bile vakit tan›nmadan infaz edilmektedir. Resmi rakamlara göre 1997-

1999 aras›nda yaln›z Do¤u Türkistan'da 210 Müslüman idam edilmifltir,

gerçek say›n›n ise bundan çok daha fazla oldu¤u tahmin edilmektedir.32

Her ay mutlaka idamlar gerçeklefltirilmekte, Mao'nun "belirli bir kotaya

göre öldürme" yöntemi titizlikle uygulanmaktad›r. 

Do¤u Türkistanl› gençler kendi din ve kültürlerini öz-
gürce yaflamak yönündeki son derece hakl› talepleri-
ni dile getirdiklerinde, komünist rejim taraf›ndan
idamla cezaland›r›lmaktad›rlar. ‹lk bafllarda baz›
idamlar "ibret olsun diye" Çin Televizyonu taraf›ndan
yay›nlanmaktayd›. Ancak tepkilerden çekinen Çin hü-
kümeti, bir süre sonra bu yay›nlardan vazgeçti.
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(Firavun) Dedi ki: "Ona, ben size izin
vermeden önce mi inand›n›z? fiüphe-

siz, o, size büyüyü ö¤reten
büyü¤ünüzdür; öyleyse yak›nda bile-
ceksiniz. fiüphesiz ellerinizi ve ayak-
lar›n›z› çaprazlama kestirece¤im ve

sizin hepinizi gerçekten as›p-
salland›raca¤›m."

(Araf Suresi, 123-124)

Komünist Çin'den kaç›p,
Türklere kat›lan Sovyet Binbafl›s›
Yusuf Samilov, Çin askerleri
taraf›ndan boynuna kezzap
dökülerek katledilmiflti.
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Komünist yönetimin, Müslüman varl›¤›n› sindirebilmek için bafl-

vurdu¤u yöntemlerden biri de toplu tutuklamalar ve göz alt›nda yap›-

lan iflkencelerdir. Tutuklanan Müslümanlar›n büyük k›sm› çal›flma

kamplar›nda a¤›r hapis cezalar›na çarpt›r›lmaktad›r. Ancak tutuklanan-

lardan daha sonra ço¤unlukla haber al›namamaktad›r. Aileleri bu kiflile-

rin nerede tutulduklar›ndan veya hala yaflay›p yaflamad›klar›ndan bile

haberdar de¤ildir. 

Çin hapishaneleri ve çal›flma kamplar› iflkencenin yo¤un olarak

kullan›ld›¤› yerlerdir. Çeflitli uluslararas› örgütler de Çin'deki sistemli ifl-

kenceye dikkat çekmekte ve yay›nlad›klar› raporlarla Çin hükümetini
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Newsveek, 1.1.90

Newsweek dergisinde yay›nlanan ve
"Kendi Ülkelerinde Yabanc›" bafll›¤›-
n› tafl›yan bu haberde, Do¤u Türkis-
tan Müslümanlar›n›n komünist ide-
oloji do¤rultusunda yaflamaya zor-
land›klar› anlat›lmaktad›r.
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uyarmaktad›rlar. Bu raporlardan birisi de Uluslararas› Af Örgütü'nün

1999 y›l›nda yay›nlad›¤› ve Do¤u Türkistan'daki insan haklar› ihlallerini

konu alan 34 sayfal›k raporudur. Bu raporda yer alan pek çok olaydan

biri de Do¤u Türkistan'da tutuklu bulunan 17 yafl›nda bir gencin yak›n-

lar›n›n hapishanelerdeki koflullarla ilgili anlatt›klar›d›r:

Hapishane o kadar kalabal›kt› ki, tutukluklar küçük bir hücrede 5-6 kifli tu-

tuluyorlard›. Hücrenin küçüklü¤ü geceleri uyumalar›na engel oluyor, an-

cak nöbetleflerek uyuyabiliyorlard›. Polisler hücreleri her dolaflt›klar›nda

tutuklular› dövüyorlard›. Sorgulama için seçilen tutuklular, dayak yedik-

leri, dövüldükleri, bedenlerine elektrik flok verildi¤i özel bir sorgu oda-

s›na götürülüyorlard›. Sorgu odas›nda duvara monte edilmifl bir ray var-

d›. Baz› tutuklular tek ayaklar›ndan veya tek ellerinden buraya kelepçe-

lenerek as›l›yor ve bu pozisyonda 24 saat bekletiliyorlard›. Kelepçeleri

çözüldü¤ünde ayakta bile duramaz halde oluyorlard›. Baz›lar›n›n kerpe-

tenle t›rnaklar› çekiliyor, baz›lar›n›n ise t›rnaklar›n›n alt›na elektrik ve-

riliyordu.33

Çin güvenlik güçleri taraf›ndan 4 fiubat 1997 tarihinde Gulca'da tutuklanan ve
sadece inançlar›ndan dolay› ak›l almaz iflkencelere maruz kalan binlerce Uygur
Türkü'nden sadece birinin yaflad›klar›...



172

Bu iflkenceleri yaflayan tutuklu iki ay boyunca hapishanede kalm›fl

ve ancak ailesinin verdi¤i 2.000 Yen rüflvet sonras›nda serbest b›rak›lm›fl-

t›r. Gözalt›na al›nd›ktan sonra Halk Güvenlik Bürosu'nda tutulan bir

baflka tutuklunun yaflad›¤› iflkence olaylar› çok daha ac›mas›zd›r. Üste-

lik bu kiflinin tek suçu arkadafllar› ile

bir araya gelip fikir al›fl veriflinde bu-

lunmakt›r:

Tutukevinin yan›nda, yer alt›nda flüpheli-

lerin sorguland›¤› özel bir mekan vard›. O

da burada sorguland› ve çeflitli iflkencelere

maruz kald›. Örne¤in elleri arkas›ndan

ba¤land› ve sorgucular kollar›n› havaya

kald›r›p bükmeye bafllad›lar. Çok ac› ve-

ren bu pozisyonda uzun süre tuttular. Da-

ha sonra vücuduna elektrik verdiler. Dili

ve cinsel organ› da dahil olmak üzere tüm

vücuduna elektrik veriliyordu. Bacaklar›-

na ahflap sopalarla vuruyorlard›. ‹flkence

s›ras›nda kafas›na, hayati bir tehlike geçir-

memesi için, metal bir mi¤fer giydirmifl-

lerdi. Çünkü baz› tutuklular iflkence gö-

rürken art›k bunun bir son bulmas›n›

sa¤lamak için bafllar›n› özellikle duvar-

lara vuruyorlar, böylece intihar ediyor-

lard›.34

Suçlu bulunan kiflilerin sözde

"yeniden e¤itilmek" için gönderildik-

leri çal›flma kamplar›nda ise koflullar

çok daha fecidir. Çin'de "yeniden

e¤itmek" kifliyi komünist ideolojiyi

kabul etmeye ikna etmek, koflullar
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Çin'in baz› iflkence yöntemleri
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ne olursa olsun Parti'nin emirlerine itaat edecek k›vama getirmek an-

lam›na gelmektedir. Bunun için kullan›lan yöntemler ise insanl›k d›fl›-

d›r:

Kamplardaki tutuklular›n odun keserek, tafl k›r›p tafl›yarak ve tar›m iflle-

rinde çal›flarak en az 10 saat çal›flmalar› gerekmekteydi. E¤er vaktinde

uyumaz veya uyanmazlarsa, ba¤›rarak konuflurlarsa, güler veya a¤larlar-

sa, abdest almak için gizlice su al›rlarsa, yapmalar› gereken iflleri bitir-

mezlerse, gardiyanlara cevap verirlerse a¤›r bir flekilde cezaland›r›l›yorlar-

d›. Bafla vurarak dövme, vücudun çeflitli yerlerine elektrik verme, hava-

da uçak pozisyonunda as›l› tutma, dire¤e asma, tavana as›p dövme ise

en s›k verilen cezalar aras›ndayd›. Ço¤u zaman mahkumlar›n makatlar›-

na elektrikli çubuk sokuluyordu. Pek çok mahkumun diflleri k›r›lm›fl, ço¤u

k›smi duyma kayb›na u¤ram›fl, kollar› k›r›lm›fl ve enfeksiyon kapm›fllard›.

S›k s›k gardiyanlar taraf›ndan afla¤›lan›yor ve alay ediliyorlard›. Yemek va-

kitlerinde önce Çince marfl söylemeleri gerekiyor, yapmayanlara yemek

verilmiyordu. Kampta doktor bulunmuyordu. Hasta olan mahkumlar ça-

l›flt›r›lmaya devam ediliyor, yemek verilmiyordu, ancak bulafl›c› bir hasta-

l›¤a yakalanm›flsa 36 km uzakl›ktaki hastaneye götürülüyorlard›. Baz›lar›

ise hastaneye götürülürken yolda hayatlar›n› kaybediyordu.35

Günümüzde Çin'de bin-
den fazla çal›flma kamp›
bulunmaktad›r. Bu
kamplarda Müslümanlar
da dahil olmak üzere
pek çok insan son dere-
ce zor koflullar alt›nda,
bask› ve zorbal›kla ça-
l›flt›r›lmaktad›r. Bu
kamplardan elde edilen
gelir Çin ekonomisinin
önemli bir bölümünü
oluflturmaktad›r. 
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Görüldü¤ü gibi Çin'in Do¤u Türkistan'da izledi¤i politika, kitlesel

bir iflkence ve soyk›r›m program›d›r. Do¤u Türkistan Enformasyon Mer-

kezi'nin edindi¤i bilgiye göre, sadece 1999 y›l›n›n bafl›ndan ayn› y›l›n

Mart ay›na kadar Do¤u Türkistan'da 10 bine yak›n Uygur Türk'ü hayali

suçlamalarla gözalt›na al›nm›fl, üstte tarif edilen flartlarda tutuklu olarak

al›konmufl, Komünist Parti denetimindeki yarg› sürecinin sonucunda da

ölüm cezas› baflta olmak üzere son derece a¤›r cezalara  çarpt›r›lm›fllar-
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Crescent International, 1.11.01

Çin'de Kimse Güvende De¤il

Çin ‹flgali Alt›ndaki Müslümanlar ‹çin Kötü Haber

Amnesty International Briefing, Crescent
International ve Muslim Observer gibi ya-
banc› yay›nlarda iflgal alt›nda yaflayan Do-
¤u Türkistan Müslümanlar›n›n karfl› karfl›-
ya olduklar› büyük bask› ve zulümden de-
tayl› olarak bahsedilmektedir. 

Uygurlulara Keyfi Tutuklama ve ‹flkence
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d›r. 1999 y›l›n›n bafl›ndan Mart 2000'e kadar Do¤u Türkistan'da mahke-

melerde ölüm cezas›na çarpt›r›lm›fl veya çat›flmalarda iflkence sonucu öl-

dürülmüfl kiflilerin say›s› ise 2.500 civar›ndad›r.36

Çin Hükümeti Do¤u Türkistan'da yürütmekte oldu¤u soyk›r›mda

küçük çocuklar› bile çeflitli suçlamalarla tutuklamaktad›r. Örne¤in, 30

Ekim 1999'da Hotan fiehri Emniyet Müdürlü¤ü, ortaokul ö¤rencisi bir

Türk k›z›n›, el yaz›s›n›n soka¤a yap›flt›r›lan duvar yaz›s›na benzedi¤i ge-

rekçesiyle tutuklam›flt›r. Bunlar›n d›fl›nda, Bölge Genel Sekreteri Wang

Le Çuan Hotan'da yapt›¤› bas›na kapal› konuflmas›nda, ders kitab›n›n

üzerindeki Mao'nun resmini y›rtt›¤›ndan dolay› bir ilkokul ö¤rencisinin

tutukland›¤›na yer vermifltir.37

Düzenli olarak gerçeklefltirilen idamlarda yüzlerce Müslüman katledilmek-
tedir. Halen binlercesi de hapishanelerde idam edilmeyi beklemektedir.
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ünya tarihine zalimli¤i ve gad-
darl›¤› ile geçen Mao Tse-Tung,
yaln›zca Do¤u Türkistan Müs-

lümanlar›na de¤il, kendi vatandafllar› da
dahil olmak üzere tüm Çin halk›na ak›l al-
maz iflkenceler uygulatm›flt›r. Özellikle
Kültür Devrimi ad› verilen barbarl›k dö-
neminde, Mao'nun emrindeki K›z›l Muha-
f›zlar›n yapt›klar›, büyük birer insanl›k su-
çudur. Bunlardan baz›lar› flu flekildedir:

Özel kelepçeler takmak ve bunlar› mah-
kumlar›n bileklerinde iyice s›kmak
Mao'nun cezaevlerinde yayg›nl›kla kul-
lan›lan bir iflkence biçimiydi. Mahkum-
lar›n ayak bileklerine ayn› zamanda
zincirler de geçiriliyordu. Hatta bazen
kelepçeler  mahkumun ne yemesine ne
içmesine ne de tuvalete gitmesine im-
kan verecek flekilde penceredeki par-
makl›klardan birine tutturuluyordu.
Amaç bireyi küçük düflürmek, afla¤›la-
makt›... Halk hükümeti, her türlü iflken-
ceyi yasaklad›¤›n› iddia etti¤inden, bu-
na resmi dilde cezaland›rma ya da ikna
ad› veriliyordu.1

Hepsi ölüme mahkum edilen devrim
karfl›tlar›, bütün halk›n davet edildi¤i
aç›k duruflmalarda, K›z›l Muhaf›zlar ta-
raf›ndan parçalan›yordu... K›z››l Muha-
f›zlar bazen parçalar› k›zart›p yiyor ya
da hala canl› olan mahkumun gözleri
önünde ailesinee yedirtiyordu.2

Komünizmin Kara Kitab› isimli eser-
de, Mao döneminde tutuklanan üniversi-
te profesörlerine yap›lan insanl›k d›fl› ifl-
kenceler bir gözlemcinin sözleriyle flöyle

aktar›l›yordu:

Profesörlerin boyunlar›na da içleri taflla
dolu kovalar as›lm›flt›. Müdürü fark et-
tim. Kova o kadar a¤›rd› ki, madeni tel
deriye iyice gömülmüfltü, adam sallan›-
yordu. Hepsi yal›nayak, gonglara ya da
tencerelere vurarak alan› dolafl›rken
ba¤›r›yordu: 'Ben haydut bbilmem kim'.
En sonunda tümü dizlerinin üzerine
çöktü, tütsüler yakt› ve Mao Tse-Tung'a
suçlar›n› affettirmek için yalvard›... Bir-
kaç k›z bay›lacak gibi oldu. Dayak ve ifl-
kenceler bunu izledi. Daha önce hiç
böyle iflkence görmemifltim: onlara at›k
maddeleri ve böcekler yediriliyor ve
elektrik veriliyordu. Cam k›r›klar› üüzeri-
ne diz çökmeleri için zorlan›yorlar, kol-
lar›ndan ve bacaklar›ndan ask›ya al›na-
rak uçak durumuna sokuluyorlard›.3

Ayn› kitapta cezaevlerinden flu fle-
kilde bahsediliyordu:

En de¤iflik ve en sadist iflkenceler s›ra-
dan uygulamalard›. Bunlar›n aras›nda
en yayg›n olan› bileklerden ya da iflaret
parmaklar›ndan ask›ya al›nmakt›... En
kötü gaddarl›klar denetimsiz bir biçim-
de ortal›¤› kas›p kavurabiliyordu. Bir
kamp komutan› birçok tecavüz olay›n›n
yan› s›ra, bir y›l içinde 1.320 tutukluyu
ya katlettirmiflfl ya da canl› canl› topra¤a
gömdürmüfltü.4

D
M a o  T a r z ›  ‹ fl k e n c e  Ö r n e k l e r i

1. Komünizmin Kara Kitab›, s. 668
2. Komünizmin Kara Kitab›, s. 617
3. Ken Ling, Miriam London ve Tai-ling Lee,
La vengeance du ciel: un jeune Chinois
dans la Revoluion culturelle, Paris, Laffont,
1981 (‹ngilizce orijinal bas›m 1972), s. 20-23
4. Komünizmin Kara Kitab›, s. 621
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(Üstteki resim) K›z›l Muhaf›zlar rejim aleyhtar› olarak gördükleri herkesi
ac›mas›zca katlediyorlard›. Resimde Pekin'de ele geçirildikten sonra nehir
kenar›nda öldürülen mahkumlar görülmektedir.  
(Alttaki resim) Topraklar› ellerinden al›nan çiftçiler, Mao'nun militanlar›
taraf›ndan oluflturulan "halk mahkemeleri"nde yarg›lan›yor, ard›ndan
ac›mas›zca katlediliyorlard›.
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"YEN‹DEN E⁄‹T‹M MERKEZLER‹": 
LAOGA‹LER

Hitler'in toplama kamplar›n›n ve Stalin'in toplama kamplar› olan

gulaglar›n yerini Çin'de "laogai"ler alm›flt›r. ‹nsanlar›n düflüncelerini ta-

mamen kontrol alt›na almay› hedefleyen, bu amaçla onlar› kölelefltiren

laogai sistemi, Çin Devletinin en önemli denetim mekanizmalar›ndan

birisidir. Bu kamplarda bugüne kadar 20 milyon insan hayat›n› kaybet-

mifltir.38 Bir tür toplama kamp› olan bu yerlerde suçlular›n zorla çal›flt›-

r›larak sözde "yeniden e¤itilmeleri" hedeflenmektedir. En s›k kullan›lan

sloganlardan birisi, "zorla çal›flt›rmak bir araç, düflünce devrimi ise

amaçt›r" slogan›d›r.  Daha aç›k ifade etmek gerekirse laogailerde amaç,

potansiyel tehlike olarak görülen kiflilerin her türlü yönteme baflvurula-

rak Komünist Parti'nin istedi¤i forma girmesini sa¤lamakt›r. Bu ise afla-

¤›lanma, eziyet görme, kölelefltirilme ve iflkence ile efl anlaml›d›r. 

Ancak bu kamplar ço¤u zaman baflka isimlerin arkas›na gizlenir,

bazen bir fabrika, bazen bir maden, bazen de s›radan bir çiftlik görünü-

mündedir. Örne¤in The Washington Post gazetesinde yer alan bir haber-

de "Hunan Özel Elektrik-Makine Fabrikas›"n›n bu merkezlerden biri ol-

du¤una yer verilmifltir. As›l ad› "Hunan Bölgesi 1 No'lu Hapishane" olan

bu merkezde say›lar› 2 bin ile 3 bin aras›nda de¤iflen tutuklular günde

ortalama 16 saat çal›flt›r›larak üretim yapmaktad›r. Eskiden endüstriyel

jeneratör üretimi yap›lan fabrikada, flu anda ilaç kutusu, eldiven, y›lbafl›

›fl›klar› gibi de¤iflik ürünler imal edilmektedir.39

As›l amac› suçlular›n cezaland›r›lmas› olan laogailerde, suçlular

çok a¤›r flartlarda çal›flt›r›larak sömürülmektedir. Laogailerde bulunan

insanlar›n hiçbir haklar› yoktur. Fabrikalarda, madenlerde, devlet çiftlik-

lerinde çal›flmak ve kurallara uymak zorundad›rlar. Bir kifli, yetkililer

onun tam anlam› ile yenilendi¤ine (yani türlü iflkence ve zulüm yöntemle-

riyle Komünist Parti'nin istedi¤i forma girdi¤ine ve itaat eder hale geldi¤ine)

kanaat getirene kadar bu kamplarda tutulur. Bazen bu bir ömür boyu sü-

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan



181

Harun Yahya - Adnan Oktar

rer. Çünkü bir suçlunun ceza süresi dolsa bile e¤er yönetim kiflinin de-

¤iflti¤ine kanaat getirmezse, görev de¤iflikli¤i yap›larak bu kifli kampta

tutulmaya devam edilir. 1997 y›l› itibar›yle, Çin genelinde 1.000'den faz-

la laogai, bu laogailerde ise 8-10 milyon kifli bulundu¤u bilinmektedir.40

Bu tutsaklar›n ürettiklerinin geliri Çin'in bütçesinin önemli bir k›s-

m›n› oluflturmaktad›r. 1999 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmada sadece 99 la-

ogainin y›ll›k toplam 842.7 milyon dolarl›k sat›fl yapt›¤› ortaya ç›kar›l-

m›flt›r.41 Di¤er bir deyiflle dünyan›n dört bir yan›nda Çin yap›m› mallar

kullananlar›n büyük bölümü, asl›nda K›z›l Çin yönetiminin kamplarda

zorla çal›flt›rd›¤› tutuklular›n yapt›klar› ürünleri kullanmaktad›rlar. Ör-

ne¤in Çin, dünyan›n önemli çay üreticileri aras›nda yer almaktad›r. ‹h-

raç etti¤i çay›n 1/3'i ise laogailerde üretilmektedir. Laogailerdeki iflçi kö-

leler 120 çeflit çay üretmektedir ve e¤er ürün yeterince kaliteli olmazsa

cezaland›r›lmaktad›rlar.42

Asl›nda komünist ideolojinin ana unsurlar›ndan biri olan "insanlar

Maogai olarak adland›r›lan Çin toplama kamplar›nda milyonlarca insan
hayat›n› kaybetmifltir. Bu kamplarda yaflananlar›n anlat›ld›¤› az say›da ki-
tap dahi, komünist Çin yönetiminin ac›mas›zl›¤›n› anlamak için yeterlidir.
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Hitler'in toplama kamp-
lar›n›n ve Stalin'in gu-
laglar›n›n yerini Çin'de
"laogai"ler alm›flt›r. La-
ogai'lerde bulunanlar
genelde demokrasi ve
insan haklar› savunu-
cusu olup, rejim muha-
lifli¤i yapmakla suçla-
nan kiflilerdir. Amaç
ise bu kiflilerin komü-
nist rejimin istedi¤i
forma girmesidir. Bu-
nun için mahkumlar
son derece a¤›r koflul-
larda, günde 10-16 sa-
at boyunca çal›flt›r›l-
makta, hor görülüp
afla¤›lanmakta ve çe-
flitli iflkencelere maruz
kalmaktad›rlar.    
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ürettikçe önemlidir, mühim olan üretimdeki art›flt›r" düflüncesi laoga-

ilerin yap›lanmas› için de geçerlidir. Çin Komünist Partisi'ne göre insan

en önemli üretim arac›d›r ve tüm insanlar üretici güç olarak hizmet ver-

melidirler. Ve fliddet, üretim gücünü art›racak en önemli ö¤edir. 19 y›l

boyunca laogaide kalan ve Amerika'ya iltica ettikten sonra kurdu¤u La-

ogai Vakf› arac›l›¤› ile Çin'deki insan haklar› ihlalleri ile mücadele eden

Harry Wu'nun yapt›¤› araflt›rmalara göre, Çin, laogailerde yap›lan üre-

timden y›lda 600 milyon dolar kar elde etmektedir. Bu rakam Pekin ta-

raf›ndan yap›lan resmi aç›klamalarda da kabul edilmifltir.43

Görüldü¤ü gibi laogai basit bir hapishane sistemi de¤il, Komünist

Parti'nin totaliter rejimini devam ettirebilmesini sa¤layan önemli bir si-

yasi araçt›r. Nitekim Mao da bu gerçe¤i flu sözleri ile dile getirmifltir: 

Marksizm, devleti, bir s›n›f›n bir di¤er s›n›f› yönetebilmek için kullan-

d›¤› bir fliddet arac› olarak görür. Laogailer de bu devlet mekanizmas›n›n

fliddet araçlar›ndan birisidir. Bu araçlar proletaryan›n ve halk kitlelerinin

ç›karlar›n› temsil eder ve sömürgeci s›n›flardan kaynaklanan muhalif dü-

flüncelerin üzerindeki diktatörlü¤ünü sa¤lamlaflt›r›r.44

Çin hükümeti her ne kadar bu kamplar›n gerçek yüzünü gizleme-

ye çal›flsa da, kamplarda y›llar›n› geçirmifl daha sonra yurt d›fl›na iltica

etmifl kifliler laogailerde yaflananlar› tüm dünyaya aç›klamaktad›r. Uzun

y›llar bir laogaide kalm›fl olan Jean Pasqualini de bunlardan birisidir. La-

ogainin iddia edildi¤i gibi bir "enstitü" de¤il, bir iflkence sistemi oldu¤u-

nu söyleyen Pasqualini, bu kamplarda, olabilecek en insanl›k d›fl› man-

zaralar›n yafland›¤›n› anlat›r. Pasqualini'nin aç›klad›¤› gerçeklerden biri-

si de, K›z›l Çin'in, laogaileri veya suçlular›n cezaland›r›lmas›n› anlat›r-

ken kulland›¤› aldat›c› üsluptur. Buna göre;

Çin'de tutuklular, sosyalizmi iki elleri ile yeniden infla etmek için, kendile-

rini yenilemek için, yeniden do¤mak için ve yepyeni insanlar haline gel-

mek için zorla çal›flt›r›l›rlar. Laogailerde bulunan iflçi köleler, yaln›zca in-

sanl›k d›fl› koflullarda çal›flmak zorunda kalmaz ayn› zamanda hatalar›n›n
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bedelini de öderler. Çin cezaland›rma sisteminin çok özel bir lugat› vard›r:

insanl›k d›fl› terminoloji insani bir dile çevrilmifltir. Birisi asla cezaland›r›l-

maz, ancak reformdan geçer. Hapishaneler genellikle, bireylerin çal›fl›p ö¤-

rendikleri ve kendilerini yeniledikleri okullar olarak adland›r›l›r. Bir tutuk-

lu asla dayak yemez, kendisine ders verilir. Asla afla¤›lanmaz, sadece elefl-

tirilir. Ve hapishane yetkilileri size, elefltirinin hükümetin size de¤er verdi-

¤ini gösteren bir fley oldu¤unu, elefltiri olmadan geliflme olamayaca¤›n›

anlatmakla vakit kaybetmezler. Bilgi verenler (asl›nda bunlar ihbarc›lar-

d›r), hükümete iflini daha iyi yapabilmesi için yard›m eden kiflilerdir. Bu

kifliler ayn› zamanda tutuk-

lulara "hatalar›n› anlamalar›

için yard›mc›" olurlar. Tu-

tuklular aras›nda "yard›m"

en çok korkulan sözcükler-

den biridir! Tutuklular bir-

birlerini ispiyonlamazlar,

sadece birbirlerine karfl›l›kl›

destek verirler. Cezas› do-

lan tutuklular mezun ol-

Frans›z Le Courrier International
isimli dergide yer alan "Çal›fl ve
Sus" bafll›kl› haber, çal›flma
kamplar›nda yaflanan zulmü, çe-
flitli tan›klar›n ifadesinden yola ç›-
karak, tüm detaylar›yla ortaya ko-
yuyor. Haberde 18 yafl›ndan kü-
çük çocuklar›n hiçbir ücret öden-
meksizin zorla çal›flt›r›ld›klar›n-
dan ve geceleri ah›r benzeri hüc-
relere kapat›ld›klar›ndan bahsedi-
liyor. Özellikle de Guangdong'da-
ki çal›flma kamplar›n›n 2. Dünya
Savafl›'ndaki kamplar› aratmad›-
¤›n›n vurguland›¤› yaz› flu cüm-
leyle bitiyor: "‹nsan› kahreden bir
durum. Bu insanlar hayatta kal-
man›n zor oldu¤u korkunç bir du-
rumdalar..." 
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mufllard›r ve topluma yeniden kar›flabilir, yeni bir hayata at›labilir ve tek-

rar insanlar aras›na dönebilirler. Ancak serbest b›rak›lma sözcü¤ü de son

derece yanl›fl ve tehlikelidir. Çünkü pek ço¤u çal›flma kamplar›nda kalma-

ya devam eder ve iflçi köleler olarak kullan›l›rlar. Sadece art›k statüleri de-

¤iflmifltir. Çünkü onlar art›k "çal›flanlar" veya "serbest kalm›fl iflçiler"dir.45

Çin komünistlerinin bu aldat›c› terminolojisi, George Orwell'in ün-

lü 1984 adl› roman›nda tasvir etti¤i ve as›l ifli insanlara iflkence etmek

olan "Sevgi Bakanl›¤›"n› hat›rlatmaktad›r. Komünist totaliterli¤in bu

sahte terimlerine, hayat›n her alan›nda rastlan›r. Jean Pasqualini bu il-

ginç terminolojiyi aktarmaya flöyle devam etmektedir:

Proletarya Diktatörlü¤ü flimdilerde yerini Halk›n Demokratik Diktatörlü-

¤üne b›rakm›flt›r. Sanki bir diktatör demokrat olabilirmifl gibi. Ya da de-

mokrasi, diktatörlü¤ü tolere edebilirmifl gibi. Bir insan ya biridir ya di¤eri.

‹kisi birden olamaz! Terminoloji de¤iflmifltir, ama hedefler hep ayn›d›r.

60'lar›n bafl›nda yaflanan ve 20 milyon insan›n hayat›n› kaybetmesi ile ne-

ticelenen k›tl›k da resmi olarak hep üç y›l boyunca süren ekonomik zorluk-

lar olarak an›lm›flt›r. Büyük At›l›m projesinin kurbanlar›ndan bir kere bile

bahsedilmemifltir. Tam tersine bu durum iyi ve harika olarak tarif edilmifl-

tir.46

Ç‹N, MAHKUMLARIN ORGANLARINI 
SATIYOR

K›z›l Çin yönetimi y›llard›r kendisine gelir sa¤lamak için, t›bbi yar-

d›m, hastalar›n iyili¤i, at›klar›n de¤erlendirilmesi gibi gerekçeler öne sü-

rerek mahkumlar›n organlar›n› satmaktad›r. Di¤er bir deyiflle mahkum-

lar›n organlar›n› kar amaçl› kullanmaktad›r. Devlet, mahkumlar›n ida-

m›ndan sonra kullan›labilir her organ bafl›na ortalama 10-15 bin dolar

kar elde etmektedir. 1970'lerde ç›kar›lan "idam edilen mahkumlar›n beden-

lerinin kullan›lmas›na" dair kanunla, idam edilen kiflilerin organlar›n›n

kullan›lmas› meflru hale getirilmifltir. Buna göre, e¤er mahkum sahipsiz-
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se veya kendisi ya da ailesi ölümünden sonra organlar›n›n kullan›lmas›-

na izin vermiflse, idam edilen kiflilerin organlar› al›narak sat›lmaktad›r.

‹lk bak›flta belki makul gibi gözükebilecek bu uygulaman›n, Çin'de-

ki ortam göz önünde bulunduruldu¤unda, asl›nda ne kadar vahflice ol-

du¤u daha kolay anlafl›lacakt›r. 

Daha önce de belirtti¤imiz gibi, Çin'de belki de en de¤ersiz fley in-

san hayat›d›r ve sudan bahanelerle ayda ortalama 300 kifli idam edil-

mektedir. ‹dam edilen kiflilerin büyük ço¤unlu¤u ise sahipsiz konumun-

dad›r, çünkü aileler yak›nlar›n›n nerede tutuklu bulundu¤unu bilmedik-

leri gibi, genellikle idam edildiklerinden de çok sonra haberdar olmak-

tad›rlar. Ço¤u zaman da idam edilen yak›nlar›na, kendi bafllar›na bir fley

gelmesinden çekindikleri için, sahip ç›kmamaktad›rlar. Bu durum nere-

deyse idam edilenlerin hepsinin vücudunun parçalan›p organlar›n›n

al›nmas›n› meflrulaflt›rmaktad›r. Nitekim Harry Wu, bu gerçe¤i kendi

Her y›l binlerce insan›n idam edildi¤i komünist Çin'de, idam edilen
kiflilerin derileri soyuluyor, böbrekleri al›n›yor. Organlar› al›nd›ktan
sonra at›k konumuna gelen kifli ise bir torbaya konulup, çöpe at›l›yor.
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yaflam›ndan bir örnekle flöyle belirtmektedir: 

Herkes gayet iyi bilir ki Çin'de tüm toplum her yönüyle Komünist Par-

ti'nin denetimi alt›ndad›r. Ve e¤er Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir kifli "dev-

rim karfl›t›" veya "s›n›f düflman›" olmakla suçlanm›flsa o kifli ya ailesinden

tamamen kopar›l›r, ya da ailesinin de onu suçlamas› sa¤lan›r... Çal›flma

kamp›nda tutuldu¤um 19 y›l boyunca ailemden hiç kimse teknik olarak

beni görmeye gelmedi. Eminim ki o zaman idam edilseydim, ben de sahip-

siz ya da ailesi taraf›ndan reddedilenler konumunda olacakt›m ve bede-

nim hükümetin kar etmesi için kullan›lacakt›.47

Ayr›ca ailelerin idam olay›ndan haberi olsa bile, K›z›l Çin hüküme-

ti idam edilen kiflinin veya ailesinin iznini almaya pek de ihtiyaç duyma-

maktad›r. Ya da bir flekilde onlar›, yak›nlar›n›n organlar›n› ba¤›fllamaya

ikna etmektedir. Mahkumlar›n organlar›n›n izinsiz olarak Çinli yetkili-

lerce al›nd›¤› Çinli bir doktor taraf›ndan New York'da yap›lan bir aç›kla-

mada flöyle dile getirilmektedir:

Harry Wu ABD'de aç›klama yapmadan önce izin diye bir fley yoktu, ama

flimdi Çin hükümeti mecburiyetten baz› formaliteler icat etti. Dolay›s›yla

flimdi bir yabanc› bu konuda bir fley sordu¤unda art›k ona verecek cevab›-

m›z var: "Elbette, merak etmeyin."48

Harry Wu 1994'de, mahkumlar›n organlar›n›n ç›kar›ld›¤› seanslara

defalarca kat›lm›fl bir hastane görevlisi ile yapt›¤› görüflmede, görevlinin

kendisine, "bafl› hedef alan tek bir kurflun, beyni parçal›yor. Beyin ölü-

mü gerçeklefltikten sonra da, art›k o bir insan say›lm›yor, sadece bizim

kullanaca¤›m›z bir at›k durumuna düflüyor" dedi¤ini ak-

tarmakta ve Çin hükümetinin mahkumlara bak›fl aç›s›n›

gözler önüne sermektedir. Buna göre mahkumlar, öldü-

rülmesinde bir sak›nca olmayan ve bedenleri at›k olarak

kullan›labilecek kiflilerdir.49

Daha sonra bu organlar devlet taraf›ndan yurt d›fl›n-

daki hastalara fahifl fiyatlarla sat›lmaktad›r. Hatta Çin'de
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doktorlar yurt d›fl›ndan gelen hastalara, toplu idam dönemlerini bekle-

melerini tavsiye etmektedirler. Mahkumlar›n organlar›n›n al›nmas›ndan

sonra bu organlar›n kim için ve nas›l kullan›laca¤› da komünist devlet

taraf›ndan belirlenmektedir. Her zaman oldu¤u gibi, Komünist Parti yö-

neticileri öncelikli s›n›ft›r. Daha sonra yabanc› veya yurt d›fl›nda yaflayan

Çin vatandafllar› gelir. E¤er yeterince paralar› varsa, Çin'de yaflayan halk

da bu organlardan faydalanabilir. En son faydalanma hakk›na sahip

olanlar ise, çok ihtiyaçlar› olsa bile, s›rada olan fakir Çinli hastalard›r.

Dolay›s›yla bu, insanl›¤›n iyili¤ine de¤il, Komünist Parti yöneticilerinin

ve elitlerin yarar›na çal›flan bir sistemdir. Ve bu sistem, ço¤u zaman dü-

flünmekten ve farkl› fikir getirmekten baflka hiçbir suçu olmad›¤› halde

katledilen kiflilerin organlar› çal›narak yürütülmektedir. 

Yap›lan araflt›rmalar 1970'li y›llar›n bafl›ndan 1995 y›l› ortas›na ka-

dar Çin'de 20 bin böbrek naklinin gerçeklefltirildi¤ini göstermektedir.

Uluslararas› Af Örgütü'nün 1996 tarihli raporu ise idam edilen mahkum-

lar›n neredeyse %90'›n›n organlar›n›n al›nd›¤›n› belirtmifltir. The Was-

hington Post gazetesi 27 Haziran 2001 tarihli say›s›nda, organ ticareti içe-

risinde yer alan bir doktorun itiraflar›na yer vermifl ve bu ticaretin

Çin'de ne derece yayg›n oldu¤unun alt›n› çizmifltir.

Habere göre yan›k uzman› olan Wang Guoqi isimli bu doktor

100'den fazla defa mahkumlardan organ al›nmas› operasyonuna kat›l-

m›flt›. Bu operasyonlarda mahkumlar›n derilerinin ve kornealar›n›n top-

lanmas›na yard›mc› olan Guoqi, çal›flt›¤› "Ti-

anjin Yar› Askeri Polis Hastanesi"nde bu or-

ganlar›n fahifl fiyatlara sat›ld›¤›na da tan›kl›k

etmiflti. ‹dam tarihlerini ve yerlerini, operas-

yona kat›lan doktorlar›n isimlerini ve t›bbi

prosedürlerin grafik dökümünü de detayl›

olarak veren Dr. Wang Guoqi, mahkumlar›n

vurulduktan sonra hemen ambulansa götü-
Dr. Wang Guoqi
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The Washington Post gazete-
sinde yer verilen "Çin Bas›n›
Mahkumlar›n Organlar›n›n Sa-
t›lmas›n› Nadiren de Olsa Ha-
ber Yap›yor" bafll›kl› haberde,
idam edilen kiflilerin organla-
r›n›n sat›lmas› ile ilgili olarak
Çin bas›n›nda gündeme geti-
rilmifl bir haber aktar›lm›flt›r.
1999 y›l›nda idam edilen ve
idam edildikten sonra organ-
lar› sat›lan eski bir askerle il-
gili haber, önce yerel bir Çin
gazetesinde yer alm›fl, daha
sonra konu Bat› medyas›nda
gündeme gelmifltir. (yanda) 

Yanda The Observer gazete-
sinde yay›nlanm›fl olan ve
Çin'de mahkumlar›n organlar›-
n›n sat›lmas›n› konu edinen
bir haber görülmektedir. "Çin
Ölen Mahkumlar›n Organlar›n›
Sat›yor" bafll›¤› ile verilen ha-
berde, organlar›n genellikle
yurt d›fl›ndan gelen zengin
hastalara sat›ld›¤› bildirilmek-
tedir. Çeflitli kaynaklarda yer
alan haberlere göre bir böbre-
¤in sat›fl fiyat› ortalama 10 bin
dolard›r. Çin'de y›lda binlerce
insan›n idam edildi¤i göz
önünde bulundurulursa, K›z›l
Çin yöneticilerinin organ tica-
retine neden ›srarla devam et-
tikleri daha iyi anlafl›lacakt›r. 
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rüldü¤ünü ve ölümünden birkaç dakika sonra organlar›n›n al›nd›¤›n›

anlat›yordu. Daha sonra ceset krematoryuma götürülüyor ve burada

Guoqi ve di¤er doktorlar cesedin derisini yüzüyorlard›. Dr. Guoqi bu

manzaray› flöyle anlat›yordu:

Ç›kar›labilir tüm organlar ve dokular al›nd›ktan sonra geriye çirkin bir et

y›¤›n› kal›yordu. Daha sonra ceset krematoryumun yetkilileri taraf›ndan

al›n›p götürülüyordu.50

Dahas› Çinli yetkililer organlar›n al›nmas› için her zaman mahku-

mun ölmesini beklemiyorlard›. Guoqi'nin yaflad›¤› bir olay bu durumun

çarp›c› örneklerinden birisiydi: Görevli mahkuma atefl etmifl, ancak kur-

flun mahkumu an›nda öldürmemiflti, mahkum yerde titremeye devam

ediyordu. Buna ra¤men doktorlara mahkumu ambulansa götürmeleri

emredilmiflti. Ürologlar hemen böbreklerini al›rken, Guoqi ve di¤er ya-

n›k cerrahlar› deriyi soymufllard›. Daha sonra da yar› ölü olan mahkumu

plastik bir torbaya koyup çöpe atm›fllard›.51

KIZIL Ç‹N TARZI A‹LE PLANLAMASI: 

BEBEK C‹NAYETLER‹

Dünyan›n en kalabal›k ülkesi olan Çin, sosyal güvenli¤ini sa¤laya-

bilmek için uzun y›llard›r aile planlamas›na özel bir "önem" vermekte ve

bunu çeflitli kanuni yapt›r›mlarla düzenlemeye çal›flmaktad›r. Ne var ki

Allah korkusunun olmad›¤›, dini ve manevi tüm de¤erlerin yok say›ld›-

¤› bir toplum yap›s›nda böyle bir düzenleme büyük bir vahflete dönüfle-

bilmektedir. Çin'de ailelerin bilinçlendirilmesi ve çeflitli t›bbi yöntemler-

le kolayl›kla sa¤lanabilecek bir planlaman›n yerine, çocuklar›n anne kar-

n›nda veya do¤duktan sonra katledilmesi yöntemiyle nüfus planlamas›

yap›lmaktad›r. Kuflkusuz bu, dinden uzak yaflayan, manevi de¤erlerini

yitirmifl bir toplumun içine düfltü¤ü duyars›zl›k ve vicdans›zl›¤›n boyu-

tunu gösteren ibret verici bir durumdur.

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
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Hiç kimse Çin'de tam olarak kaç kad›n›n zorla kürtaja maruz kald›-

¤›n› bilmemektedir, ama bu oran %1 dahi olsa, bu durumda milyonlar-

ca çocu¤un katledilmifl oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.  

1998 y›l›nda Çin'den ABD'ye iltica eden ve yaflad›¤› bölgede "aile

planlamas›ndan" sorumlu olan Gao Xiao Duan isimli yetkilinin itiraflar›

tüm dünya kamuoyunun dikkatini bir kez daha K›z›l Çin'in bu ilkel uy-

gulamas›na çekti. Çin'de kad›nlar›n çocuk sahibi olmamalar› için nas›l

zorla k›s›rlaflt›r›ld›klar›na, annelerinin karn›ndan al›nan çocuklar›n nas›l

ölüme terk edildi¤ine flahit olan Duan yaflad›¤› olaylar› yapt›¤› bas›n

toplant›s›nda tüm dünyaya anlatm›flt›. Anlatt›¤› olaylardan birinde 9 ay-

l›k hamile olan bir kad›n›n evraklar›n›n üzerinde "do¤um yapamaz" iba-

resi yaz›l› oldu¤u için çocu¤unun nas›l elinden al›nd›¤›n› flöyle dile ge-

tirmiflti: 

Ameliyat odas›nda, al›nan çocu¤un dudaklar›n› nas›l emdi¤ini, kollar›n›

nas›l gerdi¤ini gördüm. Bir doktor zehiri beynine enjekte etti, çocuk öl-

dü ve bir çöp kovas›na at›ld›.52

Çin vahfletinin bir di¤er yüzü de zorunlu
kürtaj politikas›d›r. Çocuk sahibi olmalar›-
na izin verilmeyen kad›nlar, hamileli¤in
ilerleyen aylar›nda dahi olsalar, ya zorla
kürtaj edilmekte ya da do¤um yapt›ktan
sonra çocuklar› öldürülmektedir. 
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Çocuk katliam›n›n bir baflka örne¤i de, Çin'deki iletiflim ve haber-

leflme yasaklar›na ra¤men dünya bas›n›na yans›yan Hubei eyaletinin

Caidian köyünde yaflanan olayd›r. ‹ngiliz The Times gazetesinde, tüm

dünya kamuoyunu dehflete düflüren bu vahflet flu flekilde aktar›lm›flt›r:

Dünya kamuoyu  taraf›ndan dehfletle karfl›lanan bu olayda, bir bebek do-

¤ar do¤maz Çinli yetkililer taraf›ndan ailesinin gözü önünde bo¤ularak öl-

dürülmüfltür. Aile planlamas› politikas›na ra¤men dördüncü çocu¤una ha-

mile kalan bir anneye, önce çocu¤unu öldürmek üzere i¤neyle ilaç verildi.

Ancak buna ra¤men çocuk sa¤l›kl› do¤unca, do¤umun ard›ndan çocu¤un

babas›na çocu¤unu hastanenin d›fl›nda öldürmesi için emir verildi. Ço-

cu¤unu öldürmeyi reddeden baba, çocu¤u bir binan›n girifline b›rak›p kaç-

t›. K›sa bir süre sonra bebe¤i bulan bir doktor, annesine teslim etti ve çocu-

¤un ve annenin tedavisini yapt›ktan sonra evlerine gönderdi. Ancak evle-

rine gittiklerinde nüfus planlama dairesinin yetkilileri onlar› beklemektey-

Ünlü televizyon kanal›
CNN'de yer alan haberde
Gao Xiao Duan'›n ABD
Senatosu D›fl ‹liflkiler Bö-
lümü'nde yapt›¤› konufl-
mada çeflitli deliller sun-
du¤u belirtiliyor. Görevde
bulundu¤u 14 y›l boyun-
ca kendini bir "canavar"
gibi hissettti¤ini söyleyen
Gao'nun sundu¤u bu de-
liller aras›nda zorunlu
kürtaj merkezini gösteren
bir video kaset ve çeflitli
dokümanlar da bulunu-
yor. Söz konusu video
görüntülerini CNN'in web
sitesinden izlemek müm-
kün.

Ç‹nli Tan›k: Pekin Zorunlu Kürtaj ve K›s›rlaflt›rma Yap›yor
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di. Bebe¤i zorla alan yetkililer, ailesinin gözleri önünde bir pirinç tarla-

s›nda çocu¤u bo¤arak öldürdüler.53

Çin'de ve özellikle Do¤u Türkistan'da izlenen aile planlamas› poli-

tikas›n› ele al›rken üzerinde durulmas› gereken önemli bir di¤er husus

da, Çin hükümetinin bu politikay› savunurken öne sürdü¤ü gerekçeler-

dir. Bu gerekçelerden en dikkat çekeni ise "daha kaliteli bir millet olufl-

turmak" slogan›d›r.  Bu Darwinist slogan daha çok faflist yönetimlerde

karfl›m›za ç›kmaktad›r ve 19. yüzy›lda ortaya at›lan öjeni teorisinin

Çin'deki bir uygulamas›d›r. Öjeni teorisi, sakat ve hasta insanlar›n ay›k-

lanmas› ve sa¤l›kl› bireylerin ço¤alt›lmas› yoluyla bir insan ›rk›n›n "›slah

edilmesi" anlam›na gelmektedir. Öjeni teorisinin tarihteki en ünlü uygu-

lamas› ise Nazilerin Ari Irk oluflturmak için iflledikleri sistemli cinayet-

lerdir. (Detayl› Bilgi ‹çin Bkz. Darwinizm'in Kanl› ‹deolojisi: Faflizm, Harun

Yahya, Vural Yay›nc›l›k, 2001) 

Elbette söz konusu uygulaman›n Müslümanlara yönelik yüzü çok

daha ciddi boyutlar içermektedir. Müslümanlar söz konusu oldu¤unda

ac›mas›zl›k ve zalimlik iyice s›n›r tan›maz hale gelmektedir. Zaman za-

man Çinli ailelerin fazla çocuk yapmalar›na göz yumulabilmekte ya da

çok hafif cezalara çarpt›r›lmalar› yeterli görülmektedir. Müslümanlar›n

birden fazla çocuk sahibi olmalar›na ise hiçbir koflulda izin verilmemek-

tedir. ‹kinci çocu¤u olacak Müslüman kad›nlar, hamileli¤inin sekizinci,

dokuzuncu ay›nda bile olsa evlerinden al›n›p götürülmekte ve çocukla-

r› zorla al›nmaktad›r. Hatta Çin birlikleri ço¤u zaman köy köy, kasaba

kasaba dolafl›p ikinci çocu¤u olacak kad›nlar› kamyonlara doldurup gö-

türmektedir. Son derece ilkel koflullarda gerçeklefltirilen kürtajlar netice-

sinde ise genellikle yaln›zca bebekler de¤il, anneleri de hayatlar›n› kay-

betmektedir. 

Nitekim bu politika neticesinde son dokuz y›l içerisinde Do¤u Tür-

kistan'da do¤um oranlar› %19 oran›nda azalm›flt›r.54 Bu flekilde hayat›n›

kaybeden yüzlerce Do¤u Türkistanl› Müslüman kad›ndan ikisinin hika-
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yesini Do¤u Türkistan halk›n›n merhum lideri ‹sa Yusuf Alptekin'in o¤-

lu Arslan Alptekin flöyle anlatmaktad›r:

6 May›s 1986 tarihinde Turahan Ayflem isimli 29 yafl›ndaki bir kad›n ken-

disine yap›lan kürtaj sonras› kan kayb›ndan ölmüfltür. A¤ustos 1997 ta-

rihinde Do¤u Türkistan'›n Toksu ilçesinde Çolpanhan isimli bir kad›n ha-

mile oldu¤u için kürtaja zorlanm›fl, ayr›ca kocas› da 3.000 yuan para ce-

zas›na çarpt›r›lm›flt›r... Zorla evden al›nan kad›n, bir f›rsat›n› bularak sa¤-

l›k merkezinden kaçm›fl ve bir mezarl›¤a s›¤›narak kendi bafl›na do¤um

yapm›flt›r. Daha sonra baflka bir flah›s taraf›ndan al›narak evine getirilen

Çolpanhan, bir ihbar üzerine tekrar yakalanm›fl ve götürüldü¤ü polis

merkezinde bebe¤i s›cak suya bat›r›lmak suretiyle katledilmifl, bu ac›ya

dayanamayan anne de ölmüfltür.55

Do¤u Türkistan'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise, 200 bin

nüfuslu bir kasabada 35 bin hamile kad›n›n hükümet kontrolüne tabi tu-

tuldu¤unu, bunlar›n 686's›n›n kürtaj yapt›rmaya mecbur b›rak›ld›¤›n›,

993'ünün hamileliklerine engel olundu¤unu, 10.708'inin de k›s›rlaflt›r›l-

d›¤›n› dile getirmektedir. Yine ayn› yetkilinin bildirdi¤ine göre, 180 bin

nüfuslu bir baflka kasabada, sadece 1.000 kad›na do¤um yapmas› için

izin verilmifltir. Bu da 35 kad›nda bir kad›n›n do¤um yapabilmesi anla-

m›na gelmektedir. Ayn› kasabada 40 kifli ise, efli hamile oldu¤u için iflten

at›lm›flt›r.56

Yukar›da anlat›lan vahfli nüfus planlamas›n›n benzerleri, tarihte

kendi ideolojilerini hakim k›lmak, iktidarlar›n› sa¤lamlaflt›rmak için pek

çok diktatör ve zalim yönetici taraf›ndan uygulanm›flt›r. Bu zalimlerden

biri de, kendi bat›l dinini tan›mayan ve Allah'a iman eden halk›na yap-

t›¤› iflkencelerle tarihe geçmifl olan Firavun'dur. Firavun da t›pk› K›z›l

Çin'in inkarc› liderleri gibi, iman edenlerin say›s›n›n artmas›n› ve onlar

üzerindeki hakimiyetinin zay›flamas›n› engellemek için, bu insanlar›

güçten düflürüp, zay›f b›rakm›fl ve çocuklar›n› katletmifltir. Bu durum

Kuran'da flu flekilde belirtilir:
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ÇOCUKLARINI YALNIZCA KIZ OLDUKLARI ‹Ç‹N 

KATLEDEN Ç‹NL‹ A‹LELER

Çin'de komünistlerin iktidar› ele geçirdikleri günden beri yapt›klar› din
karfl›t› propagandalar ve dinin yaflanmas›na karfl› ald›klar› kat› tedbirler Çin
halk›n› maddi ve manevi alanda büyük bir çöküfle sürüklemifltir. ‹nsanlar›n
hayvan sürüleri gibi görüldü¤ü, vahfletin son derece ola¤an karfl›land›¤› bu
ortam ile Kuran'da anlat›lan inkarc› toplumlar›n benzerli¤i ise oldukça dikkat
çekicidir. Bu benzerliklerden birisi de k›z çocu¤u sahibi olanlar›n, toplum için-
de k›z çocuklar›n›n itibar görmedi¤i düflüncesi ile çocuklar›n› kendi elleri ile
öldürmeleridir. Kuran'da cahiliye toplumunun bir özelli¤i olarak anlat›lan ve
fliddetle k›nanan bu vahfli uygulama, bugün Allah inanc›ndan uzak yaflayan
Çin toplumu içerisinde oldukça yayg›nd›r. 

Zorunlu aile planlamas› uygulamalar›, Çin'in din d›fl› gelenekleri ile bir-
leflince pek çok ailenin yeni do¤an k›z çocuklar›n› kendi elleri ile öldürmele-
rine neden olmaktad›r. Kanunlara göre tek çocuk sahibi olma hakk› olan Çinli
aileler, ilk çocuklar› e¤er k›z olursa ço¤u zaman bu çocu¤u ölüme terk etmek-
tedirler. Çünkü Çin geleneklerine göre erkek çocuk daha de¤erli görülmekte-
dir ve ilk çocuklar› k›z olursa erkek çocuk edinme imkanlar›n› tamamen kay-
bedecek olan aileler bunu engellemek için k›zlar›n› öldürmektedirler. Çin'de
bu nedenle her y›l 1 milyoona yak›n k›z çocu¤unun ölüme terk edildi¤i tahmin
edilmektedir.1

Oysa Kuran'da, tüm insanlar›n kad›n-erkek ayr›m› yap›lmadan Allah Ka-
t›nda eflit olduklar› bildirilmifltir. Allah insanlar aras›ndaki üstünlü¤ün ise an-
cak takvaya (ahirette insana zarar verecek, sonsuz bir azaba yol açacak her
türlü nefsi günah ve isyandan sak›nmak) göre olaca¤›n› belirtmifltir: 

Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir difliden yaratt›k ve birbi-
rinizle tan›flman›z içiin sizi halklar ve kabileler (fleklinde) k›ld›k. fiüphe-
siz, Allah Kat›nda sizin en üstün (kerim) olann›n›z, (›rk ya da soyca de¤il)
takvaca en ileride olan›n›zd›r. fiüphesiz Allah, bilendir, haber aland››r.
(Hucurat Suresi, 13)

Bu nedenle iman eden bir insan için sahip oldu¤u çocu¤un cinsiyeti de-
¤il, ahlak› önemlidir. Öte yandan Allah'› tan›mayan, Allah korkusunu bilme-
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yen ve ahiret inanc› da olmayan toplumlarda, bir çocu¤u sadece k›z oldu¤u
için öldürmek gibi son derece korkunç cinayetler ifllenebilmekte, hatta bun-
lar zaman içinde gelenek haline dönüflerek meflrulaflt›r›lmaktad›r. Oysa k›z
ve erkek çocuklar aras›nda ayr›m yapmak Kuran'da fliddetle k›nanm›flt›r.
Allah bu anlay›fltaki insanlar›n durumunu ayetlerde flu flekilde bildirir: 

Onlardan birine k›z (çocuk) müjdelendi¤i zaman içi öfkeyle-taflarak yü-
zü simsiyah kesilir. Kendissine verilen müjdenin kötülü¤ünden dolay›
topluluktan gizlenir; onu afla¤›lanarak tutacak m›, yoksa toopra¤a göme-
cek mi? Bak, verdikleri hüküm ne kötüdür? Ahirete inanmayanlar›n kö-
tü örnekleri vard›rr, en yüce örnekler ise Allah'a aittir. O, güç sahibi olan-
d›r, hüküm ve hikmet sahibidir.  (Nahl Suuresi, 58-60)
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Gerçek flu ki; Firavun yeryüzünde (M›s›r'da)

büyüklenmifl ve oran›n halk›n› birtak›m f›r-

kalara ay›r›p bölmüfltü. Onlardan bir bölü-

münü güçten düflürüyor, erkek çocuklar›n›

bo¤azlay›p kad›nlar›  diri b›rak›yordu. Çün-

kü o, bozgunculardand›. (Kasas Suresi, 4)

Ancak Allah, Firavun'u yapt›¤› az-

g›nl›klar neticesinde cezaland›rm›fl; onu,

tüm insanl›¤a ibret olacak flekilde öldür-

müfl ve hüsrana u¤rayanlardan k›lm›flt›r.

Kuflkusuz Firavun zihniyeti tafl›yan ve

bu zalimlikten vazgeçip tevbe etmeyen-

lerin  u¤rayaca¤› son da tarihteki benzer-

leriyle ayn› olacakt›r. 

DO⁄U TÜRK‹STAN'A 
Ç‹NL‹ GÖÇÜ
K›z›l Çin'in Do¤u Türkistan'da uy-

gulad›¤› asimilasyon politikalar›ndan bi-

risi de sistemli olarak bölgeye düzenle-

nen Çinli göçüdür. Asl›nda bu uygulama

bir anlamda Çin'in Do¤u Türkistan için

yapt›¤› büyük plan›n tamamlay›c›s› niteli¤indedir. Bir yandan Do¤u

Türkistan Müslümanlar› tutuklanarak, öldürülerek, çal›flma kamplar›na

gönderilerek topraklar›n› terk etmeye zorlanmakta, bir yandan da bölge-

ye Çinli nüfusun göç etmesi sa¤lanarak, Do¤u Türkistan Müslümanlar›

tamamen etkisiz hale getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu flekilde Do¤u Tür-

kistan'›n ço¤unlu¤unu teflkil eden Türk nüfus, sistemli olarak azalacak

ve kendi topraklar›nda hak iddia edemeyecek hale gelecektir. 

Mao Çin'de yönetimi ele geçirdi¤inde Do¤u Türkistan nüfusunun
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Firavun ailesinin
ve onlardan 

öncekilerin gidifl
tarz› gibi. 

Onlar, Rablerinin
ayetlerini  yalan-

lad›lar; Biz de
günahlar›

dolay›s›yla onlar›
helak ettik.

Firavun ordusunu
suda bo¤duk.

Onlar›n tümü zul-
meden kimselerdi.

Allah Kat›nda
canl›lar›n en

kötüsü, flüphesiz
inkar edenlerdir.

Onlar art›k 
inanmazlar.

(Enfal Suresi, 54-55)
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%93'ünü Uygur Türkleri oluflturmaktayd› ve Çinlilerin

oran› %6-7 civar›nda idi. Aradan geçen elli y›l içerisinde

Çinli nüfusun oran› %42'ye ulaflt›. 50 y›l önce say›lar›

300 bini bulmayan Çinlilerin nüfusunun

günümüzde 6 milyondan fazla oldu-

¤u tahmin edilmektedir. Bunun için

1950'lerden itibaren Do¤u Türkistan'a

Çinli göçünü resmi olarak destekle-

yen tar›mda kalk›nma, göçmenlerin

korunmas› gibi politikalar izlendi.

1980'lerin bafl›nda ise, bölgede etnik

kaynakl› gerginliklerin artmas› ile

birlikte, Çinli göçünü destekleyen

resmi uygulamalarda bir azalma ol-

du. Ancak bu, Çin'in, bölgeyi bir Çin

eyaleti haline getirme iste¤inden vaz-

Do¤u Türkistan'da yaflayan Çinliler
ile Uygur Müslümanlar›n›n yaflam
standartlar› aras›nda büyük bir
uçurum vard›r. Bu durum Çin'in
Müslüman halk› ezmek için uygu-
lad›¤› politikalar›n bir sonucudur. 
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geçti¤i anlam›na gelmiyordu. Bu sefer de, Çin ekonomisine hizmet et-

mek üzere Do¤u Türkistan'da kurulan fabrikalara yerlefltirilen kalifiye

elemanlar sayesinde bölgedeki Çinli nüfusun say›s› art›r›ld›. 

Çin'in Müslüman Türk kimli¤ini eritme politikas›, bölgeye yerleflen

Çinlilerin yan›nda Müslümanlar› kendi vatanlar›nda ikinci s›n›f insan

durumuna düflürmüfltür. Bölgeye ak›n ak›n getirilen Çinli göçmenler ül-

kenin en verimli topraklar›na yerlefltirilirken, yerli halk kurak bölgelere

göç etmeye zorlanm›flt›r. Çinliler her türlü siyasi, ekonomik, teknolo-

jik ve sosyal imkandan sonuna kadar faydalan›rken, Müslüman Türk

nüfus gittikçe fakirleflmifltir. Do¤u Türkistan'a getirilen Çinliler ile

Müslüman yerli halk›n yaflam standartlar› aras›ndaki fark, Arslan Alpte-

kin taraf›ndan flöyle dile getirilmektedir:

Türkler en a¤›r ifllerde kar›n toklu¤una çal›flt›r›l›rken, Çinli göçmenlere

özel siyasi ve ekonomik imtiyazlar verilmektedir. Müslüman halk k›rsal

kesimlerde ve kenar mahallelerde alt yap›dan yoksun harabe evlerde otu-

rurlarken, Çinli göçmenlere alt yap›s› tamamlanm›fl modern yerleflim böl-

geleri infla edilmektedir. Sosyal yap›daki dengesizlik her bak›mdan Türk

halk›n›n aleyhine geliflmektedir.57

Çin'in Do¤u Türkistan'daki nüfusunu art›rma çal›flmalar› 90'l› y›l-

lardan itibaren daha da h›z kazanm›flt›r. K›z›l Çin hükümeti bu art›fl› ma-

kul bir zemine oturtabilmek için çeflitli ekonomik yat›r›mlar› öne sür-

mekte, ço¤u zaman da s›rf bunun için özel projeler gelifltirilmektedir. Ör-

ne¤in Hong Kong'ta yay›nlanan Trend isimli dergi Ekim 1992 say›s›nda,

Çin Devletinin 2000 y›l› içerisinde Do¤u Türkistan'a 5 milyon Çinli yer-

lefltirmeyi planlad›¤›n› gösteren bir gizli belge yay›nlam›flt›r.58 Üstelik

bu rakama Do¤u Türkistan'da sürekli olarak tutulan Halk›n Kurtulufl

Ordusu'nun personeli, kalifiye Çin iflçileri ve bölgeye özel olarak gönde-

rilen kriminal Çinliler dahil de¤ildir. 

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
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DO⁄U TÜRK‹STAN'DA B‹NTUAN'IN ROLÜ

Komünizmin iktidara geliflinin ard›ndan Mao'nun bafllatt›¤› Büyük

At›l›m'›n en önemli parçalar›ndan birisi de Do¤u Türkistan gibi etnik

farkl›l›klar›n oldu¤u bölgelere yap›lan yat›r›mlard›. Bu at›l›m çerçeve-

sinde, sözde Do¤u Türkistan'› gelifltirmek ve ilerletmek için Bintuan ad›

ile bilinen Sincan Üretim ve ‹nflaat Ordusu (XPCC) kuruldu. Bu ordunun

sözde sivil bireyleri, Çin'in geri kalm›fl bu bölgesini kalk›nd›racaklard›.

Bunun için ülkenin dört bir yan›ndan Çinliler bu bölgeye getirildi ve ku-

rulan çal›flma kamplar›nda çal›flmaya bafllad›lar.

Çin yönetimine baflkald›ran Müslümanlar›n bast›r›lmas› için kuru-

lan askeri birliklerin ifli azald›¤›nda, tar›msal kalk›nma projelerine des-

tek vermeleri için oluflturulan birlik 1975 y›l›nda feshedildi. 1981 y›l›nda

Bintuan, "10. Üretim Birimi" gibi garip bir isimle tekrar oluflturuldu ve

bugün de aktif olarak ifllemektedir. Bu birim bir milyonu iflçi olmak üze-

re 2.28 milyon kifliden oluflmaktad›r. Bintuan'›n farkl› sorumluluklar›

vard›r. Müslümanlar›n ba¤›ms›zl›k hareketlerinin en ac›mas›z flekillerde

bast›r›lmas›, "laogai" olarak an›lan toplama kamplar›n›n idare edilmesi,

yüz binlerce Çinli suçlunun yeni yerleflim yerleri olan Do¤u Türkistan'a

getirilmelerinin organize edilmesi bunlardan baz›lar›d›r. 

Pek çok akademisyenin de belirtti¤i gibi Bintuan'›n as›l amac› Do-

¤u Türkistan'› sömürgelefltirebilmektir. Örne¤in James Seymour New

Ghosts Old Ghosts- Prisons and Labor Reform Camps in China (Eski Hayalet-

ler Yeni Hayaletler-Çin'de Hapsihaneler ve ‹flçi Reform Kamplar›) adl›

kitab›nda, Bintuan hakk›nda çok detayl› bilgi verir; Bintuan'›n hapisha-

neler ve çal›flma kamplar› ile kurmufl oldu¤u a¤› deflifre eder. Bintuan,

Do¤u Türkistan'›n kuzeyi ile güneyini birbirinden ay›racak bir hat üze-

rine kurulmufltur. Milyonlarca hektarl›k bir arazi üzerinde hak sahibidir

ve nüfusunun büyük ço¤unlu¤unu Çinliler oluflturur. Uygur Özerk Yö-

netiminden ba¤›ms›zd›r ve kendi güvenlik kuvveti, mahkemeleri, tar›m-

sal ve endüstriyel yat›r›mlar› vard›r. Ve elbette tüm bunlar›n yan› s›ra ge-
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nifl bir alan› kapsayan çal›flma kamplar› ve hapishaneler de Bintuan'›n

denetimindedir. 

‹flin daha da ilginç olan yönü, K›z›l Çin'in her türlü insan hakk›na

karfl› olan bu sözde üretim birliklerinin, yak›n geçmiflte, Dünya Bankas›

taraf›ndan da finanse edilmifl olmas›d›r. Bunun için Çin, At›l›m Projesi

ad›n› verdi¤i baz› programlar belirlemifl ve bu programlar› Dünya Ban-

kas›'n›n da desteklemesini sa¤lam›flt›. Buna göre, sözde Do¤u Türkistan

bölgesinin ilerlemesini ve geliflmesini sa¤lamak amac› ile çeflitli çal›flma

sahalar› oluflturulacak ve bu alanlar sayesinde bir yandan bölgenin eko-

nomik olarak kalk›nmas› sa¤lanacak bir yandan da yerli halka ifl imkan-

lar› oluflturulacakt›. Ancak projenin hayata geçirilifli ka¤›t üzerinde belir-

lendi¤i gibi olmad›. Çünkü bu ifl alanlar›, baflta Müslümanlar olmak üze-

re Çin'in suçlular› cezaland›rmak için kurdu¤u zorunlu çal›flma kampla-

r›yd›. Elde edilen gelir de bölgenin de¤il, Çin'in ekonomisine katk›da bu-

lunuyordu. ‹flte Dünya Bankas›'n›n bizzat destek verdi¤i At›l›m Projesi-

'nin as›l yüzü buydu. Dr. Paul George 1998 tarihli bir raporda bu duru-

mu Harry Wu'nun nas›l aç›klad›¤›n› flöyle vurgulam›flt›:

XPCC konusunda Dünya Bankas› 1996'da büyük bir tart›flman›n içine gir-

mek durumunda kald›. Çin'in ünlü muhalif isimlerinden Harry Wu, Birle-

flik Devletler D›fl ‹liflkiler Komitesi önünde verdi¤i ifadesinde, organizas-

yonun (XPCC) Do¤u Türkistan'da Dünya Bankas› deste¤i ile yürütülen

at›l›m projesi kapsam›nda 14 zorunlu çal›flma kamp›n› idare etti¤ini

söyledi. Dünya Bankas› fonunun Uygur halk›na yard›m için kullan›l-

mas› gerekiyordu, ancak iki Uygur kökenli XPCC yöneticisinin de onay-

lad›¤› gibi bu fon, Çin'in bölge üzerindeki denetimini güçlendirmek ve

muhalif kiflilere karfl› daha sert tedbirler alabilmek için kullan›lm›flt›.59

Yetkililer ilerleyen y›llarda, Bintuan'›n topraklar›n›n üç kat daha ge-

niflleyece¤ini tahmin etmektedir. Çünkü Do¤u Türkistan topraklar› için-

de yavafl yavafl ba¤›ms›z bir Çin eyaleti oluflturulmaktad›r. Ayr›ca Bintu-

an Çin taraf›ndan her zaman için Do¤u Türkistan'da düzeni sa¤layan te-
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mel unsurlardan biri olarak görülmüfltür. Bunun en önemli örneklerinden biri,

1997 y›l›nda Gulja'da ç›kan ayaklanma sonras›nda Bintuan'›n 4. Birli¤i'nin böl-

geye konuflland›r›lmas› ve Müslümanlar› yakalay›p tutuklamas› için kullan›l-

mas› olmufltur. Bintuan bugün de hala Müslümanlara karfl› olan sindirme gö-

revini titizlikle devam ettirmektedir. 

K›z›l Çin hükümeti adam öldürmekten, tecavüzden, h›rs›zl›ktan yarg›lan-

m›fl ve hüküm giymifl yüz binlerce kifliyi Bintuan denetimindeki çal›flma kamp-

lar›nda cezalar›n› çekmeleri için Do¤u Türkistan'a göndermekte, ancak cezas›-

n› çeken kiflilerin tekrar Çin'e dönmesine izin verilmemektedir. Bu kiflilerin pek

ço¤u Müslümanlar›n zorla ç›kar›ld›klar› topraklara yerlefltirilerek burada çal›fl-

t›r›lmaktad›r. "Reforma u¤ram›fl çiftçiler" olarak adland›r›lan bu kiflilerin daha

sonra ailelerini de yanlar›na almalar›na müsaade edilmekte ve bu flekilde tama-

men Do¤u Türkistan'a yerleflmeleri sa¤lanmaktad›r. 

Söz konusu reforma u¤ram›fl çiftçilerin say›s›n›n artmas› ile birlikte Do¤u

Türkistan'da suç oranlar› da yükselmifl, özellikle Müslüman Türk halka karfl›

uygulanan h›rs›zl›k, adam öldürme, tecavüz ve çocuk kaç›rma olaylar›n›n say›-

s›nda art›fl olmufltur. Kaç›r›lan Müslüman çocuklar›n ise ço¤u zaman izi bulu-

namamaktad›r. Müslüman halk, çocuklar›n›n ya Çin'e götürülüp orada sat›l-

d›klar›ndan ya da öldürülüp organ ticaretinde kullan›ld›klar›ndan endifle et-

mektedir. Ne var ki ço¤unlu¤unu Çinlilerin oluflturdu¤u polis teflkilat› Müslü-

manlar›n flikayetlerini ciddiye almamakta ve onlar› korumak için hiçbir giri-

flimde bulunmamaktad›r.60

Art›k Allah'tan sak›n›n ve bana itaat edin.Ve
ölçüsüzce davrananlar›n emrine itaat etmeyin. Ki

onlar, yeryüzünde bozgunculuk ç›kar›yor ve 
dirlik-düzenlik kurmuyorlar (›slah etmiyorlar). 

(fiuara Suresi, 150-152)
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o¤u Türkistan'da Çin'in yapt›klar› ile ‹srail'in Filistin'de yapt›k-

lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bir yanda komünist bir yanda kapitalist yö-

netim oldu¤u halde, pek çok benzerlikle karfl›lafl›lacakt›r. ‹ki devleti

birlefltiren ortak payda ise Müslüman halka karfl› girifltikleri soyk›-

r›md›r. Her iki devlet de Müslümanlara ait topraklar› iflgal alt›nda

tutmakta, Müslüman halk› askeri, siyasi ve ekonomik olarak fliddet

ve bask› dolu bir iflgal alt›nda yaflamaya zorlamaktad›rlar. Her iki

bölgede de iflkenceler, haks›z tutuklamalar, katliamlar, k›y›mlar en

çok duyulan sözcükler aras›ndad›r. Çin ile ‹srail aras›ndaki bu benzer-

lik, bir iflbirli¤inin temeli olmufltur. Çin, Halk›n Kurtulufl Ordusu'na ‹s-

rail'den silah temin etmektedir. 

Çin-‹srail askeri iliflkileri 1970'lerin ilk yar›s›nda bafllad›. ‹srail ilk

olarak, Çin'in eski Sovyet silahlar›ndan ibaret olan ordusunun yeni-

lenmesine yard›mc› oldu. 1980'lerin ortalar›ndan sonra ise Birleflmifl

Milletler'deki ‹srail ve Çin büyükelçileri aralar›nda resmi iletiflim bafl-

lad›. Görünürde 'tar›msal iflbirli¤i' gibi gerekçelerle yürütülen bu ilifl-

kiyi sa¤lam k›lan as›l unsur ise ‹srail'in Çin'e temin etti¤i silahlard›. 

‹srail'in Çin'e yapt›¤› yüklü miktardaki silah sat›fl›, Mossad ad›-

na çal›flan ‹srailli ifladam› Shaul Eisenberg arac›l›¤›yla gerçeklefltirili-

yordu. Ba¤lant›lar sa¤land›ktan sonra gizli anlaflmalar ve nakliye ise

Mossad'›n göreviydi.1

Rabin'in 1993 y›l›nda Pekin'e yapt›¤› ziyarette ‹srail ile Çin ara-

s›nda nükleer denemeler ve teknoloji alan›nda iflbirli¤i anlaflmalar›

imzaland›. ‹srail ile Çin aras›ndaki askeri iliflkinin boyutlar›na, Tel

Aviv'de yay›nlanan Jerusalem Post gazetesi de de¤indi. The Times'in

yay›nlad›¤› bir CIA raporuna dayanan Jerusalem Post, ‹srail'in uzun

y›llard›r kesintisiz olarak Çin'e silah satt›¤›n› belirtiyor ve flöyle di-

yordu: 

Çin ve ‹srail, aralar›ndaki teknolojik ve askeri iflbirli¤ini resmi

hale getirmeye ve gelifltirmeye çal›fl›yorlar. Çin, ‹srail'in askeri

K › z › l  Ç i n  O r d u s u n u  

‹ s r a i l  S i l a h l a n d › r › y o r

D
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teknolojisinden, tank ve radar sistemlerini gelifltirmesi için yar-

d›m umuyor. Çinliler on y›llard›r bu konuda ‹srail'den gizli ola-

rak ald›klar› yard›mlar› da resmi hale getirmek istiyor... fiimdi

de ‹srail'in, son derece geliflmifl olan "Arrow" anti-füze sistemi-

ni Çinliler ile paylafl›p paylaflmayaca¤› sorusu gündemde.2

Bu yak›nlaflman›n temelinde Çin'in, Do¤u Türkistan'da ya da

yak›n çevresindeki bölgelerde ‹slami yükseliflten duydu¤u endifle

yatmaktad›r. Washington Report on Middle East Affairs' dergisinde

de Çin-‹srail ittifak›n›n temelinde Çin'in "‹slami ak›mlar› nötra-

lize etme" çabas›n›n yatt›¤›, Pekin'in Do¤u Türkistan'da-

ki 20 milyonu aflk›n Müslüman nüfustan son derece ra-

hats›z oldu¤u bildirilmiflti.3

1. Dan Raviv, Yossi Melman, Every Spice a
Prince: The Complete Story of Israel's
Intelligence Community, Boston, Houghton
Mifflin Company, 1991, s. 346
2. Jerusalem Post, 23 Ekim 1993
3. Washington Report on Middle East Affairs,

Ocak 1994
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Kitap boyunca detayl› olarak tarif edilenler, Darwinist-komünist

zulmün çarp›c› örnekleridir. Kad›nlar›n zorla kürtaj yap›lmalar›, insan-

l›k d›fl› uygulamalara maruz b›rak›lmalar›, kundaklar›ndaki çocuklar›n

"nüfus planlamas›" ad› alt›nda vahflice öldürülmeleri, insanlar›n üzerle-

rinde ayn› bir kobay gibi nükleer denemelerin yap›lmas› "insan› bir hay-

van gibi gören" Darwinist düflüncenin çarp›c› bir sonucudur.  Bu zulüm,

yaflam› ç›karlar için bir mücadele alan› olarak tan›tan Darwinist telkinle-

rin bir komünist devletteki uygulan›fl fleklidir. Ve son bulmas› da ancak

söz konusu karanl›k ideolojinin yeryüzünden silinmesiyle mümkün ola-

cakt›r.

Ç‹N'E ‹SRA‹L MODEL‹

Çin'in Do¤u Türkistan'a 5 milyon Çinli daha yerlefltirebilmek için

haz›rlad›¤› projelerden birine International Herald Tribune gazetesinde yer

verilmifltir. Gazetede yay›nlanan haberde, Çin'in bu projesinden bahse-

dilirken, en az proje kadar ilginç bir noktaya temas edilmifl ve Çin'in uy-

gulamalar› ile ‹srail'in uygulamalar› aras›ndaki benzerli¤e dikkat çekil-

mifltir. Bu projeye göre Çin as›ll›lar›n az›nl›kta bulundu¤u Çin'in bat›

bölgesine (yani Do¤u Türkistan'a), 14 milyar dolarl›k bir yat›r›m yap›la-

cak ve bu sayede hem tar›msal olarak hem de yeralt› zenginlikleri kulla-

n›larak bölgenin imkanlar›n›n tam kapasite olarak Çin ekonomisi tara-

f›ndan kullan›lmas› sa¤lanacakt›. 

Asl›nda bu proje bölgeye Çinli göçü sa¤layabilmek için zekice ha-

z›rlanm›fl bir k›l›ft›.  Çünkü tüm yapt›r›mlara ve göç edenlere sa¤lanan

kolayl›klara ra¤men bölgedeki Çinlilerin say›s›nda azalma olmufltu. Bu-

nun üzerine Çin hükümeti bölgede, t›pk› ‹srail'in Filistin topraklar›nda

yapt›¤› gibi, Çinli yerleflim birimleri infla etmeye bafllad›. Çin'in di¤er

bölgelerinde açl›k ve fakirlikle mücadele eden Çinlilere göç etmeyi daha

cazip hale getirebilmek için de çeflitli ekonomik yat›r›mlar planland›.
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Böylece bölgeden geriye dönen göçün engellenmesi ve nüfus dengesinin

Çin lehine çevrilmesi hedeflenmekteydi. 

Görüldü¤ü gibi yap›lan plan, ‹srail tarz› bir sömürgecili¤in izlerini

tafl›maktad›r. Anlafl›lan ‹srail, Çin'e sadece silah satarak ve istihbarat

deste¤inde bulunarak yard›m etmekle kalmamakta, kendisinin yar›m

as›rd›r Filistinli Müslümanlara uygulad›¤› bask› ve fliddet yöntemlerini

(baflar›ya ulaflt›¤›n› düflündü¤ü için olsa gerek) K›z›l Çin'e de tavsiye et-

Frans›z Le
Figaro der-
gisinde yer alan
üstteki resim,
Çin polisinin
Do¤u Türkistan
halk›na yönelik
zulüm ve
iflkencesinin bir
belgesi
niteli¤indedir. 

Do¤u Türkistan halk›na yönelik Çin zulmünü protesto etmek isteyen-
ler, Çin askerleri taraf›ndan halk›n karfl›s›na ç›kar›l›p, afla¤›lan›rlar.
(yukar›da) Bu uygulaman›n ard›ndan ço¤u zaman iflkence ve ölüm
gelir.
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mektedir. K›z›l Çin de t›pk› ‹srail gibi, kendisine ait olmayan bir topra¤›

iflgal etmifltir ve t›pk› ‹srail'in Filistin topraklar›nda tüm dünyaya ra¤-

men sürekli yeni Yahudi yerleflim birimleri infla etmesi gibi, kendi vatan-

dafllar›n› buraya yerlefltirerek bu topraklardan Müslümanlar›n izlerini

tamamen silmeyi hedeflemektedir. 

‹ngiliz Durham Üniversitesi'nde modern Çin tarihi dersleri veren,

tarihçi Michael Dillon ise China Goes West: Laudable Development? Ethnic

Provocation? (Çin Bat›ya Gidiyor: Takdir Edilecek Bir Geliflme mi? Etnik

Provokasyon mu?) bafll›kl› makalesinde, Çin'in bu politikas›n›n ard›nda

gizlenen as›l amaçlara dikkat çekerek flu tespitlerine yer vermektedir:

Çin yüzy›llard›r en fakir bölgesi olan bat› bölgesi üzerinde oldukça azim-

kar bir teoriyi hayata geçirmek üzere. Projenin görünen yönü ekonomik

bir proje olmas›, özellikle de fakirli¤e çözüm üretmeye çal›flmas›. Ancak

Go West (Bat›ya Git) projesi, dramatik bir flekilde etnik dengelerde de-
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Çin'in hedefi Do¤u Türkistan'da herhangi bir ekonomik geliflme sa¤-
lamak de¤il, askeri gücünü kullanarak Do¤u Türkistan halk›n› sin-
direbilmektir. 
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¤iflikli¤e sebep olabilir ve bu yönüyle bölgede etnik çat›flmalar›n t›r-

manmas›na gebedir.61

Dillon'un da dile getirdi¤i gibi bu proje bölgede etnik çat›flmalar›

t›rmand›rmay› hedefleyen ve böylece Do¤u Türkistan Müslümanlar›na

yönelik bask›c› politikay› meflru bir zemine oturtmaya çal›flan bir mo-

dern sömürgecilik projesidir. Çin ekonomik kalk›nma k›l›f›n› kullanarak

bir yandan da projesini Bat› sermayesi ile finanse etmeye çal›flmaktad›r.

Bu durum Dillon taraf›ndan flöyle aç›klanmaktad›r:

Bu koflullar alt›nda ekonomik kalk›nma asla fakirli¤i ortadan kald›racak

etkisiz bir araç olarak kalmayacakt›r. Bu, bilinçli olarak kullan›lan siyasi bir

araçt›r ve Rusya, Mo¤olistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan, Afganis-

tan, Hindistan ve Pakistan'la s›n›r› olan bat› bölgesini dengeye sokmak için

dizayn edilmifltir. Denge Çin hükümetinin siyasi ve askeri olarak her tür-

lü ba¤›ms›zl›k veya otonomi talebini bask› alt›nda tutmas›n› zorunlu k›l-

maktad›r. Bu durumda Çin bir kapana s›k›flm›flt›r. Sürekli ayaklanmalar,

çat›flmalar olan bir bölgeye yabanc› sermayeyi çekemeyece¤i de aç›k-

t›r...62

Görüldü¤ü gibi ekonomik kalk›nma sözü, Çin'in bat› sermayesini

bölgeye çekmek için kulland›¤› bir araçt›r. As›l amaç ise bölgeyi kendi ç›-

karlar› do¤rultusunda yönlendirebilece¤i bir sistemi tüm kurumlar›yla

birlikte ayakta tutmakt›r. Nitekim, önceki bölümde de üzerinde durdu-

¤umuz gibi, Çin çeflitli bahanelerle geçmiflte de Bat› sermayesini suisti-

mal etmeyi baflarm›fl ve ald›¤› finansman› Do¤u Türkistan Müslümanla-

r›n› daha çok bask› alt›na almak, insan haklar›n› en ac›mas›z yöntemler-

le ihlal etmek için kullanm›flt›r. Örne¤in, benzer bir kalk›nma plan› daha

önce Kaflgar'da uygulanm›fl ve Müslüman çiftçilerin zorla yerlerinden

ç›kar›l›p, baflka yerlerde tar›m yapmaya zorlanmas› ile neticelenmifltir.

Neticede K›z›l Çin'in Bat›'n›n gözünü boyayarak bafllatt›¤› her kalk›nma

giriflimi Müslümanlar›n daha çok eziyet görmesi, bask›n›n ve fliddetin

daha çok artmas› ve yurtlar›n› Çinlilere terk etmek zorunda kalmalar› ile
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sonuçlanm›flt›r. Söz konusu ‹srail patentli projenin hayata geçirilmesinin

de Müslümanlar için yeni bir s›k›nt› ve zorluk anlam›na gelece¤i gayet

aç›kt›r. 

ÖZERK YÖNET‹M ALDATMACASI

Bugün siyasi literatürde Do¤u Türkistan, "Sincan Uygur Özerk Yö-

netim Bölgesi" olarak geçmektedir. Özerk yönetim, öncelikli olarak mer-

kezi yönetimin talep ve emirlerini de¤il, bölge nüfusunun ço¤unlu¤unu

oluflturan halk›n ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulunduran, k›smi

ba¤›ms›zl›¤a sahip bir yönetim flekli olarak bilinir. Ne var ki, özerk yö-

netimin Do¤u Türkistan'da uygulanan flekli ile siyasi literatürde yer alan
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Komünist Çin'in Do¤u
Türkistan'› ekonomik olarak
kuflatmas› Müslüman halk›n
s›k›nt› ve ihtiyaç içinde
yaflamas›na neden olmaktad›r. 
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söz konusu tarifi aras›nda pek bir benzerlik yok-

tur. Her ne kadar çeflitli yönetim kadrolar›nda

Uygur Türkleri yer al›yor olsa da, bu kiflilerin

halk›n istekleri ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda

hareket etmeleri mümkün de¤ildir, çünkü

Uygurlar makam sahibi olabilmekte ama

asla otorite sahibi olamamaktad›r. 

Do¤u Türkistan halk›n›n ihtiyaçla-

r›n› göz önünde bulundurarak hareket

etmeye kalkan bir yönetici, k›sa süre içe-

risinde görevinden al›narak cezaland›-

r›lmaktad›r. Çinli bir yönetici ile Do¤u

Türkistanl› bir yönetici aras›nda ç›kan

herhangi bir anlaflmazl›kta ise, cezalan-

d›r›lan taraf her zaman için Do¤u Tür-

kistanl›lard›r. 

Özerk yönetimin idaresi, yet-

kiler, milliyetlerin eflitli¤i, az›nl›k

haklar› gibi yasalarla korunan hak-

lar, yine bizzat bu yasalar› haz›rla-

yan Pekin yönetimince çi¤nen-

mektedir. Tüm yetkiler Çinlilerin

elindedir. Kukla olarak özerk yö-

netim organlar›nda görevlendirilen etnik unsurlar›n siyasi, ekonomik ve

askeri karar verme, denetleme yetkileri Çin Komünist Partisi kontrolü

alt›ndad›r. Alman yazar Ulrich Schmid "Pekin's Campaign to Destroy Ui-

gur Culture" (Pekin'in Uygur Kültürü'nü Yok Etme Kampanyas›) adl›

makalesinde bu durumu flöyle dile getirmektedir:

... Di¤er bir deyiflle Çin'in en kuzeybat›s› olan bu topraklarda gücün ger-

çek yüzü, çizilen umut verici manzaradan çok daha farkl›... Çin'de gerçek
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güç devletin organlar›nda de¤il, Komünist Parti'nin yönetici kadrolar›n›n

elinde oldu¤u için, as›l yöneticiler her zaman için Çinliler.63

Der Spiegel dergisi ise Do¤u Türkistan'la ilgili haz›rlad›¤› bir haber-

de, Do¤u Türkistan'›n özerk yönetim de¤il bir Çin sömürgesi oldu¤unu

ve Çinli yöneticilerin, Müslüman Türk halka karfl› duyars›zl›klar›n› flöy-

le anlat›r:

Çin'in Sincan'daki yönetimi her yönü ile tam bir sömürge düzeni. Çinli-

ler on y›llard›r bu ülkede yafl›yor olmalar›na ra¤men, hiçbiri yerli halk›n

resmi dilini konuflmuyor. Üzerinden geçimlerini kazand›klar› bu ülke ile

ilgilenmiyorlar. Yerli halk›n geleneklerini göz ard› ediyorlar. K›saca Çinli

yetkililer yerli halktan nefret ediyorlar.64

Do¤u Türkistan'›n bir özerk yönetim de¤il, sömürge ülkesi oldu¤u-

nun bir di¤er göstergesi de, bu yönetimin vatandafllar›n›n kendi toprak-

lar› içinde seyahat etme özgürlü¤üne dahi sahip olmamalar›d›r. Birlefl-

mifl Milletler Irk Ayr›mc›l›¤›n›n Kald›r›lmas› Komitesi Sözleflmesi'nin 5.

maddesine ra¤men Çin Hükümeti, Do¤u Türkistan'da seyahat hürriyet-

lerine k›s›tlama getirmifltir. Do¤u Türkistanl›lar›n bir köyden baflka bir

köye, ilçeye, flehre göç etmeleri yasakt›r ve izne tabidir. Bilhassa k›rsal
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Do¤u Türkis-
tan'›n en
önemli gölü
olan Lop
Nor'un çevresi
genelde batak-
l›k görünü-
mündedir. Bu
bölgelerde ya-
flayan halk son
derece zor ko-
flullarla müca-
dele etmek zo-
rundad›r.



215

Harun Yahya - Adnan Oktar

Ç‹n'in Do¤u Türkistan'a düzenli olarak Çinli göçü
gerçeklefltirmesi, Müslüman halk›n evlerini terk
edip k›rsal kesimlere göç etmesi ile neticelenmek-
tedir. Son derece k›s›tl› imkanlara sahip olan Müs-
lümanlar, çocuklar›na temel e¤itimi dahi çok zor
koflullar alt›nda vermek zorunda kalmaktad›rlar. 
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kesimden flehre göç kesinlikle yasaklanm›flt›r. Bu nedenledir ki, Do¤u

Türkistan nüfusunun yaklafl›k %90'›n› k›rsal nüfus oluflturmaktad›r. Do-

¤u Türkistanl› vatandafllar›n yurt d›fl› seyahatlerine de k›s›tlamalar geti-

rilmifltir. Ço¤u insan›n, herhangi bir sab›kalar› olmamas›na ra¤men yurt

d›fl›na ç›kmalar›, Çin içinde baflka bölgelere seyahat etmeleri de yasak-

lanm›flt›r. 

Bu bask› yöntemlerinin örneklerini daha da ço¤altmak mümkün-

dür. Örne¤in Do¤u Türkistan Müslümanlar›n›n, bütün dünya Müslü-

manlar› için kutsal olan hac ibadetini  yerine getirmelerine de izin veril-

memektedir. 1999 y›l›nda 1.200 Uygurlu hacca gitmek amac›yla yurt d›-

fl›na ç›kmak üzereyken Çin polisi taraf›ndan pasaportlar›na el konul-

mufl, polise itiraz eden 122 yafll› Uygurlu tutuklanm›flt›r.65

DO⁄U TÜRK‹STAN'A EKONOM‹K BASKI

Do¤u Türkistan, kitab›n önceki bölümlerinde de¤indi¤imiz tüm yer

alt› zenginliklerine ve bereketli topraklar›na ra¤men, flu anda Çin'in en

fakir bölgelerinden biridir. Bu çeliflki, Çin ekonomisinin temel hammad-

de sa¤lay›c›s›n›n Do¤u Türkistan oldu¤u göz önünde bulunduruldu-

¤unda biraz daha anlafl›l›r bir hal almaktad›r. Do¤u Türkistan'›n uran-

yum, do¤al gaz, petrol, alt›n gibi madenleri Çin'e transfer edilmekte ve

bu do¤al kaynaklar›n kullan›m› her yönüyle merkezi yönetimin deneti-

mi alt›nda tutulmaktad›r. Bu kaynaklar›n gerçek sahibi olan Do¤u Tür-

kistan Müslümanlar›n›n ise "ne kadar üretim yap›ld›¤›, kar paylar›n›n ne

oldu¤u" gibi konularda bilgi edinmeleri dahi mümkün de¤ildir. 

Do¤u Türkistan'›n do¤al kaynaklar›n›n Çin için ne kadar hayati bir

de¤er tafl›d›¤›n› görmek için istatistiksel rakamlara k›saca göz atmak ye-

terlidir. Örne¤in 1989 y›l›n›n ilk çeyre¤inde Do¤u Türkistan, Çin'e 7.68

milyon varil ham petrol, 906 ton kömür, 444 ton da ifllenmemifl tuz gön-
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dermifltir.66 1993 y›l›nda ise Do¤u Türkistan'da 10.4 milyon varil ham pet-

rol ç›kar›lm›fl, ancak kar›n tamam› Çin hükümetine gitmifltir.67 Çin, kendi

ekonomisi ve vatandafllar› için Do¤u Türkistan'›n kaynaklar›n› sömür-

mekte, Müslüman Türk halk›n› ise fakirli¤e ve açl›¤a mahkum etmektedir. 

Ekonomik bask›, Çin'in Do¤u Türkistan'da uygulad›¤› soyk›r›m›n

çok önemli bir parças›d›r. Bugün Do¤u Türkistan halk›n›n büyük k›sm›

fakirlik içerisinde yaflamakta, %80'inden

fazlas› da açl›k s›n›r›n›n alt›nda hayatlar›-

n› devam ettirmeye çal›flmaktad›r.68 Bu-

nunla birlikte e¤itim alan›nda sistemli

olarak uygulanan ayr›mc› politikalar ne-

deniyle Müslüman Türkler, kendilerini

yetifltirip daha iyi ifl imkanlar› bulmaktan

mahrum edilmektedir. 

Her türlü do¤al zenginli¤i Çin taraf›ndan sö-
mürülen Do¤u Türkistan halk›n›n mücadele
etmesi gerken bir di¤er önemli sorun da aç-
l›k ve fakirliktir.
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Do¤u Türkistan'da Çinli yerleflimcilerin oldu¤u bölgeler ile Türklerin yo¤un olarak yaflad›¤›
bölgeler aras›nda yaflam standard› aç›s›ndan çok büyük fark vard›r. Örne¤in Çinlilerin bu-
lundu¤u baflkent Urumçi (üstte) tam bir modern flehir görünümündeyken, Müslüman nüfu-
sun a¤›rl›kl› olarak yaflad›¤› Kaflgar (sol sayfada), 19. yüzy›l›n bafl›nda donup kalm›fl gibidir.
Halk›n büyük ço¤unlu¤u geçim s›k›nt›s› çekmekte, ulafl›m toprak yollar üzerinden at araba-
lar›yla sa¤lanmaktad›r. Bunun as›l nedeni ise komünist Çin yönetiminin Do¤u Türkistan hal-
k› üzerinde yar›m as›r› aflk›n bir süredir devam eden zulmüdür. Her türlü ekonomik, siyasi
ve hukuksal haklar› ellerinden al›nan Do¤u Türkistanl› Müslümanlar, sadece Komünist Par-
ti'nin kendilerine çizdi¤i s›n›rlar içinde hayatlar›n› devam ettirmek zorundad›rlar. Lüks otel-
lerin, al›fl verifl merkezlerinin, plazalar›n bulundu¤u, ulafl›m›n otobanlardan sa¤land›¤›
Urumçi'de say›ca az olan Müslümanlar ya küçük lokantalar› iflletmekte, ya da temizlik veya
kap› görevlisi olarak çal›flmaktad›rlar. Herhangi bir yat›r›m ve ticaret hakk› bulunmayan
halk, sadece bu gibi ifllerde çal›flabilmektedir. Bu durum, köklü bir medeniyetin befli¤i olan,
zengin do¤al kaynaklara sahip Do¤u Türkistan halk›n›n kendi vatanlar›nda ikinci s›n›f insan
muamelesi gördüklerinin ve tam anlam›yla esaret alt›nda olduklar›n›n aç›k bir göstergesidir.
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Do¤u Türkistan'da ifl sahalar›n›n hemen hepsinin Çinlilerin elinde

bulunmas› nedeniyle, Müslüman halk iflsizlik sorunuyla mücadele et-

mektedir. Buna ra¤men hükümet bu bölgelerde çal›flmak üzere Çin'in

bat›s›ndan sürekli Çinli transferi yapmaktad›r. Bu flekilde, bir yandan

bölgedeki nüfus dengesi Çin lehine bozulmaya çal›fl›l›rken, bir yandan

da Do¤u Türkistan ekonomisi denetim alt›nda tutulmaktad›r. Bu konu-

daki rakamlar da, Çin'in bask›c› politikas›n› göstermesi aç›s›ndan son

derece  dikkat çekicidir: Urumçi'deki endüstriyel iflçilerin sadece 200 bi-

ni Uygur Türk'ü, geri kalan› ise Çinlidir. Urumçi yak›n›nda bulunan bü-

yük bir tekstil fabrikas›nda çal›flanlar›n sadece %10'u Türk'tür. Kaflgar

yak›nlar›nda bulunan ve 12 bin kifli çal›flt›ran bir fabrikada Uygurlu iflçi

say›s› sadece 800'dür. Urumçi yak›n›ndaki bir baflka fabrikada 2.100 iflçi

çal›flmaktad›r, ancak bunlar›n sadece 13 tanesi Türk'tür. 1986'da Pos-
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Zamanlar›n›n ço¤unu kendi memleketlerinde bir esir gibi çal›flmakla
geçiren Türk çiftçiler, varl›k içinde yokluk yaflamaktad›rlar.
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kam'da yeni bir petrol rafineri tesisi kurulmufltur, burada çal›flan 2.200

kiflinin hepsi Çinli'dir.69

Ayn› flekilde 1989'dan itibaren, özellikle Tar›m Ovas›'nda petrol ara-

mak için gelen yeni flirketlerin say›s› h›zla artm›fl, ne var ki bu bölgede

çal›flan 20 bin iflçinin neredeyse hepsi Çinli nüfus aras›ndan seçilmifltir.70

Do¤u Türkistan halk›na karfl› uygulanan bu ayr›mc› politika o derece ile-

ri gitmifltir ki, bölgenin tarihi, kültürü ve medeniyeti hakk›nda hiçbir bil-

gisi olmayan Çinliler turist rehberli¤i görevini üstlenmeye bafllam›flt›r.

Üstelik bu flekilde bölgeye gelen yabanc›lara bilgi ak›fl› da Çin denetimi

alt›nda gerçeklefltirilmekte, bir anlamda Do¤u Türkistan Müslümanlar›-

n›n seslerini dünyaya duyurmalar› engellenmektedir. 

Öte yandan geçimini tar›mdan sa¤layan Müslüman halk, K›z›l

Çin'in yeni kanunlar› nedeniyle daha fazla vergi ödemek zorunda b›ra-

k›lmaktad›r. Baz› bölgelerde çiftçiler ürünlerini yar› fiyat›na devlete sat-

maya mecbur b›rak›lmakta, Çinli çiftçilerin ürünleri ise daha yüksek fi-

yattan al›nmaktad›r. Baz› Müslüman çiftçilere topraklar› zorla satt›r›l-

makta ve onlar da Do¤u Türkistan'›n iflsizler ve fakirler ordusuna kat›l-

maya mahkum edilmektedir. Tüm bunlar›n yan› s›ra sadece Do¤u Tür-

kistan Müslümanlar›na mahsus "hafler" olarak adland›r›lan ücretsiz

mecburi hizmet, zaten fakir olan çiftçileri daha da zorlamaktad›r. Bu

adaletsiz sisteme göre Do¤u Türkistanl› her Müslüman Türk, y›l›n bir

veya bir buçuk ay›n› Komünist Parti'nin kendisine vermifl oldu¤u mec-

buri bir ifli, ücret almadan yerine getirmek zorundad›r. Ama Çinliler, ka-

nunda belirtilen müddete ayk›r› olarak, baflta çiftçiler olmak üzere halk›

y›lda 5-6 ay aras›nda ücret ödemeden mecburi ifllerde çal›flt›rmaktad›r-

lar. Zamanlar›n›n ço¤unu kendi memleketlerinde bir esir gibi çal›flmak-

la geçiren Türk çiftçiler, varl›k içinde yokluk yaflamaktad›rlar.71
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Ç‹N'‹N NÜKLEER DENEME SAHASI: 

DO⁄U TÜRK‹STAN

Çin, 1961'den bu yana, pek çok uluslararas› örgütün karfl› ç›kmas›-

na ra¤men, çeflitli nükleer denemelerini Do¤u Türkistan'›n Lop Nor böl-

gesinde gerçeklefltirmektedir. Bu denemeler, bölgenin do¤as›n›n tama-

men tahrip olmas›na, zehirli at›klar›n sulara kar›flmas› nedeniyle insan

hayat›n›n tehlikeye girmesine ve ekolojik dengenin bozulmas›na neden

olmaktad›r. Binlerce hayvan bu denemeler nedeniyle telef olmufl, pek

çok insan hayat›n› kaybetmifl ve sakat do¤umlar›n oran›nda büyük art›fl

meydana gelmifltir. 

Do¤u Türkistan'da nükleer deneme kurban› olanlar›n say›s› resmi

olarak belirlenememekle birlikte, yaklafl›k 210 bin kiflinin radyoaktif at›k

nedeniyle hayat›n› kaybetti¤i tahmin edilmektedir. Bilindi¤i gibi radyo-

aktif at›klar ayn› zamanda kansere de neden olmakta ve Do¤u Türkis-

tan'da kansere yakalananlar›n say›s›nda %10'luk bir art›fl oldu¤u kayde-

dilmektedir.72 1993 y›l›nda Urumçi Halk Hastanesi kay›tlar›na bak›larak

haz›rlanan raporda, 1960'larda ölümcül kansere yakalanan vakalar›n sa-

y›s› birkaç kifliyi geçmezken, 1970'lerde onlarca kifli ölümcül kansere ya-

kalanm›flt›r. 1998 tarihli bir hastane raporuna göre, günde ortalama 1.500

kiflinin muayene edildi¤i bu hastanede her gün yaklafl›k 70 kiflinin kan-

sere yakaland›¤› belirlenmifltir.73 ‹flin daha da kötü yan›, kanserin ve

radyoaktif at›klara ba¤l› di¤er hastal›klar›n oldukça yayg›n oldu¤u bu

bölgeye herhangi bir ilaç yard›m› yap›lmay›fl›d›r. 

Asl›nda Mao ve onun takipçileri, yapt›klar› bu zulümlerle tarih bo-

yunca süregelen inkarc› tavr›n bir örne¤ini sergilemifllerdir. Bu aç›dan

Mao'nun uygulamalar›, iman ettikleri için sahabeleri yurtlar›ndan süren

Mekkeli müflriklerle, içinde yaflad›¤› toplumun putlar›n› reddetti¤i için

Hz. ‹brahim'i atefle atan Nemrud'la, kendisini ilah olarak kabul etmeyip

Hz. Musa'ya uyduklar› için ‹srailo¤ullar›'n›n çocuklar›n› katleden Fira-

vun'la büyük benzerlikler göstermektedir. 
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Çin'in yasal olmayan nükleer denemeleri Do¤u Türkistan halk›-
n›n, radyasyonun etkilerinden kaynaklanan kal›c› hastal›klara
yakalanmalar›na neden olmaktad›r. 

Tüm bu inkarc› despotlar›n ortak özelli¤i, kendilerine

en büyük düflman olarak hak dini ve bu dini yaflayanlar›

görmeleridir. Ve bu düflmanl›klar› büyük bir öfke ve kine

dönüflmekte, ak›l almaz iflkencelerle ve zulümlerle ina-

nanlar› imanlar›ndan döndürmeye çal›flmaktad›rlar. An-

cak tüm bunlar› yaparken unuttuklar› çok büyük bir ger-

çek vard›r. O da herfleyin sahibinin Allah oldu¤u ve zafe-

rin sonunda muhakkak Allah'›n ve inananlar›n olaca¤›d›r.

Bu, Allah'›n kanunudur, geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de

üstün gelecek olanlar, Allah'›n izniyle, iman edenlerdir: 

Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yard›m ve zafer) bu-

lacaklard›r." (Saffat Suresi, 172)

A
ki

t,
 1

2.
10

.0
0

Akit, 12.10.00

E¤itim Bilim dergisi, 11.00





in'deki komünizm ana hatlar› ile

iki döneme ayr›labilir: Mao döne-

mi ve Deng dönemi. Mao ve Deng'in

uygulamalar›nda ve düflüncelerinde ay-

r›ld›klar› baz› noktalar bulmak mümkün-

dür. Ancak genifl bir perspektiften bak›ld›¤›nda iki dönem önemli ben-

zerlikler tafl›r. Bu de¤erlendirmenin temel k›stas›n› ise insan haklar› ve de-

mokrasi oluflturmaktad›r. Her iki dönem boyunca da ülke Komünist Par-

ti'nin mutlak kontrolü alt›nda tutulmufltur. Ve günümüz yöneticileri de Çin

halk›n› ayn› bask›c› rejim alt›nda ezmeye devam etmektedirler.

Mao dönemi 1949'dan 1977'ye kadar uzan›r. Bu dönem, milyonlarca

insan›n açl›ktan öldü¤ü, milyonlarcas›n›n katledildi¤i, hayat›n her alan›n-

da kat› bir disiplinin hakim oldu¤u, bireysel hiçbir özgürlü¤e izin verilme-

di¤i, kitlelerin fliddetle ve bask›yla terbiye edildi¤i bir dönemdir. Ancak

kuponla yiyecek al›nabildi¤i, sadece tek tip k›yafete izin verildi¤i, halk›n

yaln›z devletin belirledi¤i fabrikalarda ve tarlalarda çal›flabildi¤i bu dö-

nemde kimin kimle evlenece¤ine, nerede oturaca¤›na, kaç çocuk sahibi ola-

ca¤›na da hep Komünist Parti karar vermekteydi. 

Günümüzde ise belki art›k kuponla yiyecek al›nmamakta, isteyen is-

tedi¤i k›yafeti giyebilmekte, en az›ndan komflu flehirlerde ifle girebilmekte-

dir. Ancak ekonomik a¤›rl›kl› olan bu de¤ifliklikler, Parti'nin siyasi zih-

niyetinde herhangi bir de¤iflikli¤e neden olmam›flt›r. Bu da Çin

halk›n›n ancak Komünist Parti'nin koydu¤u s›n›rlar içinde

özgür oldu¤u anlam›na gelmektedir. Nitekim son dö-

nemde yaflanan ekonomik de¤ifliklikler de,

Mao'nun uygulamalar› neticesinde iflas

eden Çin ekonomisini düzeltebilmek

için Komünist Parti'nin zorunlu
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Komünist Çin'in d›fl dünyaya sundu¤u görüntü, ülke içinde yaflananlar-
dan çok farkl›d›r. Gökdelenlerin, modern caddelerin ve lüks iflyerlerinin;
kamplarda insanl›k d›fl› koflullar alt›nda çal›flan, yemek bulamad›klar› için
çöpten toplad›klar›yla hayatlar›n› devam ettiren ve ifl kuyruklar›nda saatle-
rini geçiren 100 milyona yak›n insan›n yaflad›klar›n› unutturmas› mümkün
de¤ildir. 
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olarak özel yat›r›ma izin vermesi ile bafllam›flt›r. Ayr›ca bu yenilenme ve

geliflme k›rsal bölgelere yans›mam›fl, k›rsal bölgelerdeki yoksulluk oran›

gün geçtikçe artm›flt›r. Bunun yan› s›ra, kitab›n önceki bölümlerinde de-

tayl› olarak ele ald›¤›m›z idamlar, çal›flma kamplar›, mahkumlar›n or-

ganlar›n›n sat›lmas›, zorunlu aile planlamas› gibi uygulamalar da ›srar-

la sürdürülmektedir. 1989'da yaflanan ünlü Tiananmen katliam›ndan

sonra Devlet Baflkan› Jiang Zemin'in, "ekonomik reformlar›n devam ede-

ce¤ini, ama kimsenin demokratikleflme rüyas› görmemesi gerekti¤ini"

aç›klamas›, Parti siyasetini özetlemesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. 



228

New York Times gazetesinde yer alan bir makalede ise, Çin'in de-

mokrasi anlay›fl› flu flekilde tarif edilir:

Adalet Bakanl›¤› 2.000'den fazla siyasi tutuklu oldu¤unu kabul ediyor, üs-

telik bu, bu rakam›n son y›llarda azalm›fl hali. Ayr›ca say›s› bilinmeyen

binlerce siyasi ve dini tutuklu da iflçi kamplar›n› ve ak›l hastanelerini dol-

durmufl durumda. Gerçek bir polis devleti olan Çin'de, 1979'da Wei Jings-

heng ve Xu Wenli reform için Demokrasi Duvar›n› oluflturduklar›ndan be-

ri çok az fley de¤iflti. Wei hapishaneye konuldu ve halen hapiste, Xu ise si-

yasi bir münzevi. 74

Görüldü¤ü gibi Çin Hükümeti, herkesin, düflüncesini belirtmekte

özgür oldu¤unu iddia etse bile, Çin vatandafllar›n›n, rejimi, üst düzey

parti yöneticilerini ve bu kiflilerin uygulamalar›n› elefltirmeleri, bu elefl-

tirilerini yaz›l› hale getirip yay›nlamalar› yasakt›r. Parti'nin, kendi görüfl-

leri d›fl›nda kalan görüfller üzerinde kat› bir denetimi vard›r. Devlet gü-

venli¤i kavram› çarp›t›lmakta ve en ufak bir elefltiri devlet güvenli¤i

kapsam›na sokularak kifliler cezaland›r›lmaktad›r. Böyle bir giriflimde

bulunanlar gözalt›na al›n›p tutuklanmakta ve aylarca mahkemeye ç›ka-

r›lmadan, nerede tutuldu¤u en yak›nlar›na dahi haber verilmeden al›ko-

nulmaktad›r.

T‹ANANMEN KATL‹AMI

4 Haziran 1989 tarihi, komünist Çin'in vahfletine tüm dünyan›n bir

kez daha tan›k oldu¤u bir gün oldu. Pekin'in ünlü Tiananmen Meyda-

n›'nda daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için gösteriler yapan

üniversite ö¤rencileri karfl›lar›nda kendi devletlerinin ordusunu buldu-

lar. Çin yönetimi, karfl›s›ndakilerin henüz 19-20 yafllar›ndaki kendi va-

tandafllar› olmas›n› önemsemiyordu. Komünist Çin'e göre önemli olan

rejimin tehlike alt›nda olmas› ihtimali idi ve politbüro bu üniversite

gençlerinin rejimi tehdit etti¤i kanaatine varm›flt›. ‹flte bu kanaat binler-
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ce insan›n katledilmesine, binlercesinin yaralanmas›na, on binlercesinin

tutuklan›p iflkence görmesine neden oldu. 

4 Haziran 1989 günü Halk›n Ordusu, Tiananmen'de gösteri yapan

ö¤rencilerin üzerine yürüdü ve Çin K›z›l Haç›'n›n verdi¤i rakamlara gö-

re 2.600 kifliyi öldürdü (Çin K›z›l Haç›'n›n verdi¤i rakamlara, Çin ordu-

su taraf›ndan gizlice gömülenler veya ak›betleri hiçbir zaman ö¤renile-

meyen kifliler dahil de¤ildi). Baflka kaynaklar ise ölü say›s›n›n 7 bin ile

20 bin aras›nda de¤iflti¤ini tahmin etmekteydiler. Olaylar s›ras›nda 7

binden fazla kifli yaraland›. 40 bin kifli tutukland› (daha sonra bunlar›n

bir ço¤u da halk›n gözü önünde idam edildi).75 Ve böylece komünist

Çin, kendisine muhalif olanlar› etkisiz hale getirmekte ne kadar "baflar›-

l›" oldu¤unu bir kez daha tüm dünyaya göstermifl oldu. 

Tiananmen, 1919'da da Çin halk›n›n Bat›l› sömürgeci devletlere kar-

fl› bafllatt›¤› genifl kat›l›ml› demokrasi hareketinin en önemli merkezi ol-

mufltu. Dolay›s›yla bu tarz gösteriler için sembolik bir anlam tafl›yordu.

Pek çok devlet binas›n›n bu meydan›n etraf›nda bulunuyor olmas› da,

zaman zaman yap›lan gösterilerde hep buras›n›n tercih edilmesine ne-

den oluyordu. 1989'daki gösteriler ise Pekin'deki üniversite ö¤rencileri-

nin, reformist görüflleri ile tan›nan ve gösterilerden k›sa bir süre önce

ölen Parti eski Genel Sekreteri Hu Yaobang'› anmak istemeleri ile baflla-

d›. Asl›nda ö¤rencilerin taleplerine hep s›cak yaklaflan Hu Yaobang'›n

ölümünden sonra, üniversitelerde Yaobang'› anma toplant›lar› yapmak

bir tür gelenek haline gelmiflti. Ve bu toplant›lar bir müddet sonra daha

çok demokrasi, üniversitelere ba¤›ms›zl›k, daha çok ifl imkan› ve bas›n

özgürlü¤ü isteyen toplant›lara dönüflmüfltü.

Ancak bu seferki anma töreni hepsinden farkl›yd›. Hu Yaobang'›n

ölüm tarihi olan 22 Nisan'da yüz binlerce ö¤renci meydan› doldurdu ve

taleplerini hükümete sunmak istediler. Ö¤rencilerin bu hareketi ve ta-

lepleri göz ard› edildi. Bunun üzerine ö¤renciler Pekin Üniversitesi Oto-

nom Federasyonu'nu kurduklar›n› aç›klad›lar. K›sa sürede harekete, ifl-
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çilerden de destek geldi ve Pekin ‹flçileri Otonom Federasyonu da hare-

kete kat›ld›. Bu durum politbüroyu fazlas› ile rahats›z etmiflti. Çünkü ha-

reket gittikçe basit bir ö¤renci hareketi olmaktan ç›k›yor, her kesimden

insan›n kat›ld›¤›, komünist rejimi tehdit eden bir harekete dönüflüyordu.

Politbüro dikta rejimini kaybetmek korkusuna kap›lm›flt›. 26 Nisan gü-

nü hükümet tüm gösterileri yasaklad›¤›n› aç›klad›. Hükümetin resmi ya-

y›n organ› olan People's Daily gazetesinin, "Ayr›l›kç›klara Karfl› Gereken

Önlemlerin Al›nmas› fiartt›r" fleklindeki manfleti, politbüronun gösteriler

karfl›s›nda taviz vermeyece¤ini gösteriyordu. Haberde yer alan, "ö¤ren-

cilerin komplocular›n oyununa geldi¤i" fleklindeki yorumlar, ö¤renciler

aras›nda tansiyonun yükselmesine neden olmufltu. Haberden bir gün

sonra, 27 Nisan günü onlarca farkl› kampüsten 100 bine yak›n ö¤renci

meydanda topland› ve hükümet, taleplerini kabul edinceye kadar mey-

dandan ayr›lmayacaklar›n› aç›klad›lar.  

4 May›s'ta ö¤renciler Tiananmen Meydan›'nda okuduklar› bir bil-

dirge ile, hükümeti yolsuzluklarla mücadele etmeye, anayasal haklar›n

korunmas›n› garanti alt›na almaya, siyasi ve ekonomik reformlara h›z

vermeye, yeni bir bas›n kanunu ç›kararak özel gazetelerin ç›kar›lmas›na

izin vermeye davet ettiler. Ülkenin dört bir yan›ndan ö¤renciler Pekinli

arkadafllar›na destek vermek için Pekin'e hareket etmifl, Pekin halk›

meydan›n etraf›na toplan›p büyük bir set oluflturmufl, ülkenin çeflitli ke-

simlerinden iflçiler ise ö¤rencilere destek verdiklerini aç›klam›fllard›. An-

cak Çin Hükümeti ö¤rencilerin taleplerini kabul etmenin, rejimde bir çö-

zülme bafllataca¤›n› düflünüyorlard›. Ö¤rencilere tan›nacak herhangi bir

hakk›n di¤er kesimlere de tan›nmas› gerekecekti. Bu da insanlar› birer

üretim arac› olarak de¤erlendiren ve onlar›n hak sahibi olmalar›n› de¤il

sadece çal›flt›r›lmalar› gerekti¤ini düflünen komünist rejim için ciddi bir

tehlikeydi.

Ö¤rencilerin 13 May›s'ta bafllatt›klar› açl›k grevi, ayd›nlardan ve

ö¤retim görevlilerinden destek gördü, onlar da greve kat›ld›lar. Birkaç
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hafta içerisinde açl›k grevi milyonlarca insan›n deste¤ini alm›flt›. Mey-

danda gösteri yapanlar›n say›s› ise yar›m milyonu geçmiflti. Bu, komü-

nist Çin tarihinin en büyük gösterilerinden birisiydi. Ö¤renciler ile hü-

kümet aras›nda diyalog kurmaya çal›flan ve ›l›ml› siyaseti ile tan›nan

Zhao Ziyang bir müddet sonra, Deng Xiaoping'in tavizsiz tutumu karfl›-

s›nda görevinden ayr›lmak zorunda kald›. Zhao'yu görevinden ayr›lmak

zorunda b›rakan konu ise, Xiaoping'in ve yafll› politbüro üyelerinin ne-

redeyse tamam›n›n savafl hali ilan edilmesi ve ö¤renci hareketinin fliddet

kullan›larak bast›r›lmas› gerekti¤i yönündeki düflünceleri idi. Bu düflün-

ce, Kültür Devrimi günlerinde yaflanan vahfletten beri Çin'in en çok ka-

na buland›¤› operasyonlardan birinin gerçekleflmesine neden olacakt›. 

Savafl hali ilan edilmesinin arefesinde Pekin'e pek çok ö¤renci ak›n

etmiflti. Demiryolu Bakanl›¤›n›n verilerine göre, 16 May›s ve 19 May›s'ta

Pekin'e yaln›z trenle girifl yapan ö¤ren-

ci say›s› yaklafl›k 57 bin idi. Ço¤un-

lu¤unu Pekin d›fl›ndan gelen ö¤-

rencilerin oluflturdu¤u kalabal›k,

319 ayr› okulun ö¤rencilerini tem-

sil ediyordu.76 Meydandaki kalaba-

l›¤›n artmas› hükümetin üzerin-

deki tedirginli¤i de

art›rmaktayd›. Sa-

vafl halinin ilan

Tiananmen Mey-
dan›'nda 1989 y›-
l›nda ö¤rencilerin
bafllatt›¤› giriflim,
Komünist Parti
taraf›ndan ac›ma-

s›zca cezalan-
d›r›ld›. 



234

edilmesi ile birlikte, Haziran ay› bafl›nda 22 ayr› bölükten toplam 40 bin

asker Pekin'e do¤ru yola koyuldular. Ancak büyük k›sm› Pekin halk› ta-

raf›ndan flehrin girifllerinde durduruldu. 

Ne var ki halk›n bu direnifli uzun sürmedi. 3 Haziran sabah› asker-

ler meydan› kuflatmaya bafllad›lar. Ö¤leden sonra çat›flmalar bafllad›, ak-

flam oldu¤unda ise ordu birlikleri barikatlar› aflm›flt›. Sadece ö¤renciler

de¤il pek çok Pekinli de çat›flmalar s›ras›nda hayat›n› kaybetti. Çünkü

Çin ordusu insanlar üzerine rastgele atefl aç›yor, tanklar önlerine geçen

herfleyi ezip geçiyordu, hatta masum insanlar› bile. 4 Haziran sabah› Ti-

ananmen'e gelen bütün yollar kesilmiflti, bir iki gün daha süren çat›flma-

lar 9 Haziran günü ard›nda binlerce ölü b›rakarak sona erdi. Temizlik

operasyonu meydandaki kalabal›¤›n da¤›t›lmas› ile bitmiyordu. Ayd›n-

lar, iflçiler, politikac›lar, ö¤renciler ve Pekin vatandafllar› aras›nda on bin-

lerce insan tutukland›. Il›ml› bir çizgi izleyen politbüro üyeleri ise Parti-

den ihraç edilip, hapse at›ld›lar. 

KATL‹AM SONRASI MANZARALAR

1989 y›l›nda yaflanan Tiananmen Katliam› komünizmin vahfli yüzü-

nü unutanlar için ibret verici bir hat›rlatma oldu. Komünist ideolojinin

kendi iktidar›n› korumak u¤runa ne derece vahfli, ac›mas›z ve gaddar

olabilece¤ine tüm dünya bir kez daha tan›kl›k etti. Asiaweek dergisi, kat-

liam emrini veren Çin yöneticilerini, "Paranoya, ak›l d›fl›, kana susam›fl

gibi kelimeler bile Pekin liderlerini tarif etmekte yetersiz kal›yor"

sözleri ile tan›ml›yordu.77 Katliama bizzat tan›kl›k edenler ise manzara-

y› flöyle anlat›yorlard›:

... Bir emirle askerler silahlar›n› kald›rd›lar ve halk›n ve ö¤rencilerin üzeri-

ne do¤ru atefl etmeye bafllad›lar. Vurulanlar yere düflüyordu. Atefle ara ve-

rilince, di¤erleri yaralananlar›n yard›m›na kofluyordu. Xidan yak›n›nda

bulunan klinik adeta bir kan gölüne dönmüfltü. Silahl› araçlar, barikatla-
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r›n üzerinden geçiyor etraftaki araba ve otobüsleri eziyordu. Silahlar› ol-

mayan halk›n ise sadece tu¤lalar› vard›... Tu¤lalar›na kurflunla karfl›l›k

al›yorlard›... ‹nsanlar oraya buraya koflufluyor, hayatlar›n› kurtarmaya ça-

l›fl›yorlard›. Askerler de pefllerinden gidiyor ve silahlar susmak bilmiyor-

du. Bahçelerine ve çal›l›klara saklanm›fl Pekinli insanlar bile bulunduk-

lar› yerlerden ç›kar›l›yor ve askerler taraf›ndan öldürülüyordu. 78

Katliam›n detaylar›n› ve komünist Çin ordusunun ac›mas›zl›¤›n›

anlatan bunun gibi daha binlerce görgü tan›¤›n›n ifadesi vard›r. Bu kat-

liamda hayatlar›n› kaybedenlerin yak›nlar›n›n ifadeleri de vahfleti dile

getiren di¤er deliller aras›ndad›r. Bunlardan birisi de, katliam›n 10. y›l

dönümde katledilenlerin yak›nlar›n›n kurmufl oldu¤u "4 Haziran Kur-

banlar› Derne¤i" adl› organizasyonun, 105 kiflinin ifadesini biraraya ge-

tirerek yay›nlad›¤› rapordur. Raporda yer alan ifadelerin birkaç› flöyle-

dir:

S›rt›ndan vurulmufltu, omuzlar›nda, kolunda, dirse¤inde kurflun yaralar›

vard›. Göbek deli¤inin alt›nda 7-8 cm geniflli¤inde bir süngü deli¤i izi gö-

rünüyordu. Vücuduna pek çok kurflun isabet etmifl olmas›na ra¤men he-

men ölmedi¤i, süngü darbesi ile öldürüldü¤ü anlafl›l›yordu. Avuçlar›nda

da süngü yaralar› vard›. Süngüyü ç›karmaya çal›flm›flt›. Vücudunu gördü-

¤ümüzde, bedeninin üst k›sm› tamamen kan ile kapl›yd›. Berbat bir man-

zarayd›. (20 yafl›nda bir ö¤renci olan Wu Guofeng'in ailesinin ifadesinden)

(O¤lumu bulabilmek için) Hastane hastane dolaflt›k. Her hastanenin giri-

flinde ölülerin ve yaral›lar›n isimlerinin yaz›l› oldu¤u uzun bir liste vard›,

her liste ortalama 400 isimden olufluyordu. Listenin bafl›nda yak›nlar›n›n

izini bulmaya çal›flan insanlar toplanm›flt›. O¤lumuzun ismini bulmak için

pek çok listeye bakt›k, kimli¤i tespit edilememifl cesetleri inceledik. Çok

korkunçtu, kan içinde kalm›fl bedenlerin, gözlerindeki dehflet ifadesi do-

nup kalm›flt›. (Boynundan ald›¤› bir kurflunla hayat›n› kaybetmifl olan Wu

Xiangdong'un ailesinin ifadesinden) 

Seher vaktinden sonra birlikler cesetleri, öldükleri yer olan Chang'an Bo-

ulevard'a gömdüler. Bir k›s›m cesetler de 28. Lisenin bat› taraf›ndaki çi-
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menli¤e gömüldü. 7 Haziran gü-

nü bast›ran sa¤nak ya¤murun ar-

d›ndan, cesetler o kadar derine

gömülmemifl oldu¤u için, baz› k›-

yafetler toprak üstüne ç›kmaya

bafllad›. Üstelik kokuyorlard› da.

Okul yönetimi durumu Xicheng

Bölgesi Güvenlik Bürosu'na haber

verdi. Sa¤l›k ve güvenlik bürosu

birlikte cesetleri ç›kard›lar. Ölenle-

rin tüm kimlikleri ve belgeleri da-

ha önce onlar› gömen askerler ta-
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raf›ndan al›nm›fl oldu¤u için cesetlerin ço¤unun kimli¤i belirlenemedi. (19

yafl›nda öldürülen Wang Nan'›n ailesinin ifadesinden) 79

Tüm bu ifadeler, 1989'da Tiananmen Meydan›'nda yaflanan insanl›k

dram›n›n boyutlar›n› göstermektedir. Komünist Çin yönetimi geçmiflte

Büyük At›l›m veya Kültür Devrimi döneminde yapt›¤› gibi, insan haya-

t›na de¤er vermedi¤ini, komünizmin bask›c› ve despot bir dikta rejimi

oldu¤unu, insanlar›n bafl›na nas›l büyük felaketler getirdi¤ini bir kez da-

ha göstermifltir. Bugün halen Çin hapishaneleri Tiananmen olaylar› s›ra-

s›nda gözalt›na al›nan kiflilerle doludur. 

Ayr›ca Çin'i dev bir korku devleti haline getiren unsurlar sadece bu

örneklerle s›n›rl› de¤ildir. Komünist Çin yönetimi oligarflik idaresini de-

vam ettirebilmek için her türlü bask› ve fliddeti uygularken, bir yandan

da ekonomisini ayakta tutabilmek için vatandafllar›n› adeta birer maki-

ne gibi kullanmaktad›r. Çin'deki çal›flma koflullar› ve halk›n içerisinde

bulundu¤u durum, komünist rejimlerin oluflturdu¤u ac›mas›z, bencil ve

ruhsuz yap›y› göstermesi aç›s›ndan ibret vericidir.

Tiananmen Mey-
dan›'nda yaflanan
vahflet, olaylar
sona erdikten
sonra da devam
etti. Harekete kat›-
lanlar›n büyük
k›sm› sonradan
idam edilirken,
pek çok kifli de
tutuklan›p çal›flma
kamplar›na gön-
derildi. 
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‹LKOKUL ÇA⁄INDAK‹ ÇOCUKLARIN

ZORLA ÇALIfiTIRILMASI

Daha önce de belirtildi¤i üzere komünist Çin yönetimi, Do¤u Tür-

kistan halk›n› zorla çal›flt›r›p kazanc›na el koydu¤u gibi, kendi vatandafl-

lar›n› da sistemin muhafazas›n› sa¤lamak ad›na sömürmektedir. Bir yan-

da düflünce suçlular› ve tutuklular çal›flma kamplar›nda sürekli çal›flt›-

r›lmakta, bir yanda halk zorla kamu ifllerinde çal›flt›r›larak kazançlar›na

el konulmaktad›r. Hatta insanlar›n fiziksel imkanlar›ndan olabilecek son

noktaya kadar faydalan›labilmesi için henüz ilkokul ça¤›ndaki çocuklar

dahi kullan›lmaktad›r. Üretti¤i müddetçe de¤eri olan insan›n, komünist

sisteme yarar sa¤lamas› temel nokta oldu¤u için, üretimi gerçeklefltire-

cek olan›n yafl›, sa¤l›¤›, içinde bulundu¤u koflullar önemli de¤ildir. Bu

durumda çocuklar›n da kullan›lmas› makul karfl›lanmaktad›r. Çocukla-

r›n kullan›lmas› ile ucuz iflçilik sa¤lanmakta, bu da Çin ekonomisi için

ciddi bir gelir unsuru olmaktad›r. 

Çin okullar›nda hayvan beslenmekte, çiftlik iflleri yap›lmakta, terzi-

lik yap›lmakta ve hatta havai fiflek üretilmektedir. Hatta zaman zaman

çocuklar yapt›klar› ifller s›ras›nda toplu olarak hayatlar›n› kaybetmekte-

dirler. Bunun nedeni ise ço¤u zaman çocuklar›n, donanma fifleklerinin

doldurulmas›, havai fifleklerin haz›rlanmas› gibi kendileri için son dere-

ce riskli alanlarda çal›flt›r›lmalar›d›r. Nitekim 2001 y›l›nda bu tarz bir ça-

l›flman›n yap›ld›¤› Çin'in do¤usunda yer alan Jiangxi eyaletine ba¤l›

Fangling kasabas›nda yaflanan bir patlamada 50 çocuk ölmüfl, bir ço¤u

da a¤›r flekilde yaralanm›flt›r.80 200 çocu¤un ö¤renim gördü¤ü bu okul-

da ö¤rencilerin derslerini çal›flmak ve ödevlerini yapmak gibi sorumlu-

luklar›n›n yan› s›ra di¤er bir görevleri de Çin Donanmas› için donanma

fiflekleri ve havai fiflekler haz›rlamakt›r. Okulun 13 yafl›ndaki ö¤rencisi

Gao Yun, yapt›klar› ifli ünlü haber ajans› Reuters'a flöyle anlatm›flt›r:

Okulda havai fiflek yapmaya dört y›l önce bafllad›k, haftada bir veya iki ke-

re bu ifli yapmam›z gerekiyordu. Daha büyük s›n›flardaki ö¤renciler barut
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doldurmak, küçük s›n›flar ise fitilleri monte etmekle sorumluydular. E¤er

daha fazla üretim yaparsak ö¤retmenlerimiz bize kurflun kalem veya def-

ter hediye ediyorlard›. Ama belirtilen hedefi yerine getiremezsek, okul

ç›k›fl› eve gitmemize izin verilmiyordu.81

Ö¤rencileri bu derece tehlikeli bir iflte çal›flt›rabilen komünist yöne-

ticiler, patlamada hayat›n› kaybeden ö¤rencilerin ailelerini haberdar

ederken de, "O kadar kötü bir olay de¤il, olay› bir tür aile planlamas› gi-

bi düflünün" 82 sözleri ile ayn› duyars›zl›¤› sergilemifllerdir. 

Çin'de insanlar›n adeta birer makine gibi kullan›ld›¤›n›n, bu neden-

le de sevgi, sayg›, anlay›fl, hoflgörü, flefkat ve merhamet gibi insani de-

¤erlerin bir anlam ifade etmedi¤inin en çarp›c› örne¤i, Çin vatandafllar›-

n›n çal›flmak zorunda b›rak›ld›klar› koflullard›r. 

Çinliler sürekli afla¤›land›klar›, küçük düflürüldükleri, zor flartlarda

çal›flmaya mecbur b›rak›ld›k-

lar›, cezaland›r›l›p korkutul-

duklar› çal›flma koflullar›n›

"yavafl yavafl intihar etmek"

olarak tan›mlamaktad›rlar. Bu-

nun nedenlerinden birisi

Çin'de genel olarak ifl ortamla-

r›ndaki sa¤l›k koflullar›n›n son

derece kötü olmas›d›r. Genel-

de sabah yediden gece yar›la-

r›na kadar çal›flmak zorunda

‹nsan› basit bir üretim ara-
c› olarak gören komünist
rejimde, çocuklar bile ça-
l›flt›r›l›p üretime katk›da
bulunmas› gereken unsur-
lar olarak görülmektedir.
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kalan iflçiler, sa¤l›klar› için gerekli tedbirlerin al›nmamas› nedeniyle çe-

flitli ölümcül hastal›klara da yakalanmaktad›rlar. Ancak bunun da öte-

sinde, psikolojik olarak afla¤›lanmalar› ve kendilerine adeta birer hayvan

muamelesi yap›lmas› çok daha büyük bir bask› oluflturmaktad›r. 

1998 y›l›nda Avustralyal› araflt›rmac› Anita Chan'›n yapt›¤› bir arafl-

t›rma bu ortam› detaylar› ile gözler önüne sermifltir. Chan araflt›rmas›n-

da, Guangdong eyaletinde bulunan Zhaojie ayakkab› fabrikas›nda çal›-

flan 20 iflçinin bir gazeteye yazd›¤› mektubu konu edinmifltir. Bir devlet

ve özel sektör ortakl›¤› olan bu fabrikadaki koflullar›n detayl› olarak ele

al›nd›¤› çal›flmada, özellikle di¤er eyaletlerden bu bölgeye getirtilen iflçi-

lerin yaflad›klar› olaylara yer verilmifltir. Araflt›rmaya göre, fabrikan›n

100'den fazla sürekli devriye gezen güvenlik görevlisi vard›r ve göçmen

iflçilerin hiçbir flekilde fabrikadan ayr›lmalar› mümkün de¤ildir. ‹flçiler-

den biri fabrikada yaflad›klar›n› flu flekilde aktarmaktad›r:
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Komünist sistemde
insanlar ancak
üretti¤i müddetçe
de¤erlidir ve her-
kes üretime kat›l-
makla yükümlüdür. 
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Dayak yemek ve tacize u¤ramak her gün karfl›lafl›lan do¤al olaylardan

biriydi. Bunun yan› s›ra bir iskemlenin üstünde herkesin görebilece¤i fle-

kilde ayakta durmak, yüzü duvara dönük olarak hatalar›n› itiraf etmek,

diz üstü çömelmifl pozisyonda beklemek gibi cezalar da veriliyordu. Me-

murlar ve iflçiler sabah yediden gece yar›s›na kadar çal›flmak zorundayd›.

Pek ço¤u hastalan›yordu... Çal›flma saatlerinde bir bardak su içmek için bi-

le izin almak mümkün de¤ildi.83

Unutulmamal›d›r ki bu, sadece bu fabrikadaki yöneticilerin gad-

darl›¤›ndan kaynaklanan istisnai bir durum de¤ildir. Baflta Do¤u Türkis-

tan'da olmak üzere, Çin'in dört bir yan›ndaki fabrikalarda, ifl yerlerinde

benzer flartlar mevcuttur. Hemen herfley için kesilen para cezas› da bu ifl-

yerlerinin özellikleri aras›ndad›r. Cezaya sebep olan davran›fllar aras›n-

da mesai s›ras›nda gülmek ve konuflmak, oyalanarak yürümek, ›fl›klar›

aç›k b›rakmak gibi maddeler vard›r. Hatta iflçilerin tuvalete gitme süre-

leri bile s›k› bir denetim alt›ndad›r. Günde iki defadan fazla tuvalete gi-

den iflçilerin iki günlük yevmiyeleri kesilmektedir. 84

Komünist düzenin ayr›lmaz bir parças› olan bask› ve fliddet, haya-

t›n pek çok alan›nda oldu¤u gibi ifl ortamlar›nda da asker ve polis gücü

ile sa¤lanmaktad›r. fiirket kurallar›na uyulmas›n›n sa¤lanmas› için elekt-

rikli sopalar kullanan güvenlik görevlileri, yerel polis teflkilatlar› ile s›k›

bir iflbirli¤i içerisindedir. Bu flekilde çal›flanlar›n, çal›flma koflullar›n›,

ödenmeyen maafllar›n› ve tazminatlar›n› protesto etmeleri de engellen-

mektedir. 

O, ifl bafl›na geçti mi yeryüzünde bozgunculuk
ç›karmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar.

Allah ise, bozgunculu¤u sevmez. 
(Bakara Suresi, 205)
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Komünizmin, Çin'i içine sürükledi¤i felaketler buraya ka-

dar anlatt›klar›m›zla s›n›rl› de¤ildir. Uzun y›llar despot bir re-

jim alt›nda ezilen Çin'de bugün hem ekonomik hem de sosyal

alanda ciddi bir çöküfl yaflanmaktad›r. H›zla artan iflsizlik,

ödenmeyen maafllar, suç oranlar›ndaki art›fl ve hemen

her gün ülkenin çeflitli yerlerinden gelen eylem ve ça-

t›flma haberleri komünizmin bir toplumu içine sü-

rükledi¤i felaketlerin boyutunu göstermesi aç›-

s›ndan çarp›c›d›r. Bir yanda insan haklar› ihlalle-

rinin yo¤un olarak devam etmesi bir yanda ada-

letsiz gelir da¤›l›m›, Çin'de yaflanan çöküntü-

yü daha da h›zland›rmaktad›r. Adeta bir de-

ney tahtas› gibi kullan›lan Çin halk› bir felaket-

ten bir baflka felakete sürüklenmektedir. 

Suç dalgas›n›n h›zla yay›ld›¤› Çin'de son

dönemlerde özellikle h›rs›zl›k, fuhufl ve ka-

d›n ticareti, uyuflturucu kullan›m› ve ticareti

gibi konularda ifllenen suçlar›n say›s› h›zla

artmaktad›r. ‹flsizlik ve k›rsal kesimlerden

flehirlere yo¤un bir flekilde yaflanan göç,

özellikle flehirlerde h›rs›zl›k ve soygun olaylar›-

n›n artmas›na neden olmufltur. Genel olarak ülke-

de en çok ekonomik suçlarda bir art›fl görülmektedir. 

Son y›llarda h›zla artan suç türlerinden biri de

uyuflturucu ticaretidir. Komünizmin bir neticesi ola-

rak insanlarda oluflan manevi boflluk, uyuflturucu

kullan›m›nda ve ticaretinde yo¤un bir art›fl meydana

getirmifltir. Yap›lan istatistikler, Çin'de uyuflturucu

kullananlar›n say›s›n›n h›zla art›¤›n› göstermektedir. 
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Komünist ideoloji ile yetiflen insanlar her türlü ahlaki ve manevi de¤ere
düflman bir toplum meydana getirirler. ‹nsan› bir hayvan, hayat› ise bir
savafl meydan› gibi gören komünist gençlik, fliddet yanl›s›, ac›mas›z,
sevgisiz, dengesiz ve tahammülsüzdür. 
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Suç oranlar›nda yaflanan art›flta dikkat çeken hususlardan birisi de,

suç iflleyen kad›nlar›n say›s›nda yaflanan art›flt›r. Yap›lan istatistiksel ça-

l›flmalar ve araflt›rmalar kad›nlar aras›nda suç iflleme oran›n›n oldukça

fazla oldu¤unu göstermektedir. Bununla birlikte tecavüz, kad›n ticareti

gibi kad›nlara karfl› ifllenen suçlarda da bir art›fl söz konusudur. Kad›n-

lar›n ve çocuklar›n fuhufl ticaretinde kullan›lmas›na oldukça s›k rastlan-
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Çin vatandafllar› aras›nda uyufl-
turucu kullan›m›n›n h›zla artt›¤›
yönündeki haberler dünya
bas›n›nda s›kl›kla yer almak-
tad›r. Newsweek dergisinde yer
alan bir habere göre ülkede
1997 y›l›n›n sonunda uyuflturu-
cu ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmak
için ilgili programlara baflvuran
540.000 uyuflturucu ba¤›ml›s›
bulunuyordu. Bu say› flu anda
yaklafl›k 860.000 civar›nda. Bu
kiflilerin yüzde 75'ini ise 25
yafl›n alt›ndaki gençler
oluflturuyor.  

Çin'de yaflanan ahlaki dejeneras-
yonun en önemli göstergelerinden
biri, fuhflun gün geçtikçe yayg›n-
l›k kazanmas›d›r. Uyuflturucu,
kad›n ticareti ve sapk›nl›k dolu bir
dünyan›n anlat›ld›¤› baz› kitaplar,
Çin'in karanl›k yüzünü gözler
önüne seriyor.

Çin'in Uyuflturucu Ata¤›
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maktad›r. Yaln›z bu nedenle pek çok kifli gözalt›na al›n›p tutuklanm›flt›r.

Toplumda yaflanan ahlaki dejenarasyonun önemli göstergeleri aras›nda

bulunan bu suçlar›n yan› s›ra, rüflvetin yay›lmas› da Çin'deki toplumsal

çöküntüyü gösteren bir baflka unsurdur. 

‹nsanlar›n da hayvanlar gibi terbiye edilebilece¤ini düflünen ve

manevi e¤itimi göz ard› eden Çin Komünist Partisi, görüldü¤ü gibi ken-

di elleri ile ortaya ç›kard›¤› bir canavarla mücadele etmeye çal›flmakta-

d›r. Ve tüm bu manzara karfl›s›nda çözümü daha çok fliddete baflvur-

makta görmektedir. Oysa yaflanan maddi ve ahlaki çöküntüyü engelle-

menin yolu daha çok insan tutuklamak, daha çok kifliyi idam etmek, da-
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Y›llar boyunca materyalist Darwinist düflünce do¤rultusunda, her türlü ahlaki ve manevi de-
¤erden uzak yetifltirilen Çin gençli¤i, günümüzde çok büyük bir ahlaki dejenerasyon içinde-
dir. Newsweek dergisinde yer alan yukar›daki haber Çin'de gençlerin içine düfltü¤ü durumu
gözler önüne sermektedir. People's Public Security Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü
olan Li Meijin 90'l› y›llarda h›rs›zl›k olaylar›nda yüzde 3000 oran›nda art›fl oldu¤unu belirtmifl-
tir. Haberde yer alan bir araflt›rmaya göre 1978 ile 1998 y›llar› aras›nda ifllenen suçlar›n 4'te
3'ü 14-25 yafllar› aras›ndaki gençler taraf›ndan ifllenmifltir. 

Çocuklar Hiç ‹yi De¤il
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ha çok insan› cezaland›rmak de¤ildir. Çin, tüm komünist rejimlerin ya-

flad›¤› kaç›n›lmaz sonu yaflamaktad›r ve böyle bir sorunun üstesinden

gelebilmenin ilk ad›m› manen sa¤l›kl› ve güçlü bir neslin yetifltirilmesi-

dir. Çünkü ancak manen güçlü olanlar hiçbir koflulda ahlaks›zl›¤a ve kö-

tülü¤ü yanaflmazlar. Allah'› ve dini tan›mayan, Allah'tan korkmayan ve

hesap verece¤ini ummayan bir insan›n, kötülükten uzak durmas› için

hiçbir sebep yoktur. Onu çirkin bir hayattan uzak tutacak olan, kötü ah-

lak göstermesine mani olabilecek olan yaln›zca din ahlak›d›r. Çünkü

Allah iman edenlere çirkin fiilleri yasaklam›flt›r:  

..."Rabbim yaln›zca çirkin-hayas›zl›klar› -onlardan aç›kta olanlar›n› ve

gizli olanlar›n›,- günah ifllemeyi, hakl› nedeni olmayan 'isyan ve sald›r›-

y›' kendisi hakk›nda ispatlay›c› bir delil indirmedi¤i fleyi Allah'a flirk

koflman›z› ve Allah'a karfl› bilmedi¤iniz fleyleri söylemenizi haram k›l-

m›flt›r." (Araf Suresi, 33)

Allah'tan korkan insan bu emirlere kay›ts›z flarts›z riayet eder:

Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü'ne iman

ettiler, sonra hiçbir kuflkuya kap›lmadan Allah yolunda mallar›yla ve

canlar›yla cehd ettiler (çaba harcad›lar). ‹flte onlar, sad›k (do¤ru) olanla-

r›n ta kendileridir. (Hucurat Suresi, 15)

Ç‹N DEVLET‹ KEND‹ VATANDAfiLARINA 

HASTALIK fiIRINGA ED‹YOR

Fuhuflun ve uyuflturucu kullan›m›n›n artmas› Çin'de kan yolu ile

bulaflan hastal›klar›n da yayg›nlaflmas›na neden olmufltur. Bunlar›n ba-

fl›nda AIDS gelmektedir. Resmi makamlar›n verdi¤i bilgilere göre bugün

Çin'de yar›m milyon AIDS hastas› oldu¤u bilinmekte, gerçek rakam›n

ise bundan çok daha fazla oldu¤u tahmin edilmektedir. Çin Devleti, ah-

laki çöküntü karfl›s›nda, sorunu gerçekten çözücü tedbirler almad›¤› gi-

bi, AIDS hastalar› için de herhangi bir tedbir almamaktad›r.

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
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Bununla birlikte, Çin'deki AIDS vakalar› ile ilgili özellikle son za-

manlarda dünya kamuoyuna yans›yan bilgiler Çin Hükümetinin hasta-

l›¤›n yay›lmas›n› önlemeye çal›flmad›¤›n›, bilakis yetkililerin hastal›¤›n

yay›lmas›nda arac› oldu¤unu göstermektedir. AIDS'in artmas›n›n sebep-

lerinin ilk s›ralar›nda, halk›n cüzi rakamlar karfl›l›¤›nda kanlar›n› sat›yor

olmalar› ve bu kan al›fl veriflinin son derece sa¤l›ks›z koflullarda gerçek-

lefltiriliyor olmas› vard›r. Çin makamlar› az bir para karfl›l›¤›nda vatan-

dafllar›n›n kanlar›n› almakta, ancak steril malzemelerin kullan›lmamas›

bir facia ile neticelenmektedir. Halka fl›r›nga bafl›na 5 dolar karfl›l›¤›nda

plazma hücrelerinin al›naca¤› ve kanlar›n›n tekrar kendilerine verilece¤i

vaat edilmektedir. Ancak sürekli ayn› fl›r›ngalar›n kullan›lmas› yaln›z

AIDS'in de¤il, kan yolu ile bulaflan daha pek çok hastal›¤›n yayg›nlafl-

mas›na neden olmaktad›r. 

Çin yetkilileri ülkede h›zla
artan AIDS salg›n›n› y›llar
boyunca kabul etmeye ya-
naflmad›lar. Ancak 2001
y›l›n›n A¤ustos ay›nda bir
bas›n toplant›s› düzenle-
yen Çin Sa¤l›k Bakan Yar-
d›mc›s› Yin Dakui, ülkele-
rinde çok ciddi bir AIDS
problemi oldu¤unu kamu-
oyu önünde kabul etmek
zorunda kald›. Yin aç›kla-
mas›nda, bir y›lda %67 ar-
t›fl gösteren bu salg›nda
kan sat›fl›n›n çok büyük
bir etkisi oldu¤unu belirt-
ti. UNAIDS taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamaya göre
2010 y›l›nda Çin'deki AIDS
hastas› say›s› 20 milyona
ulaflacak.

... Çin, AIDS Hastal›¤› ile Yüzleflmeyi Kabulleniyor
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Ç‹N, KOMÜN‹ZM‹ TERK ETM‹YOR

Mao'dan sonra iktidara gelen Deng Xiaoping ülkenin içinde bulun-

du¤u durumu düzeltmek için birtak›m ekonomik reformlara baflvur-

mufltur. Pazar ekonomisinin komünizme uygulanm›fl bir türevi olan bu

reformlar k›sa bir süre için de olsa Çin ekonomisinde k›smi bir düzelme

sa¤lam›flt›r. Bugün de bu reformlar sayesinde Bat›l› flirketler Çin'de yat›-

r›m yapabilmekte ve özel flirketlerin aktivitelerine izin verilmektedir.

(Asl›nda bu özel flirketlerin büyük ço¤unlu¤u da PLA ortakl›d›r ve yö-

netiminde generaller vard›r). 

Bu manzara ilk bak›flta baz› çevrelere, Çin'in art›k Mao'nun ö¤reti-

lerinden iyice kopmaya bafllad›¤› ve demokratik bir anlay›fl›n geliflti¤i

kanaatini vermifltir. Ancak Çin'de son yirmi y›ld›r yaflanan süreç biraz

daha kapsaml› olarak incelendi¤inde, tüm bu sözde reform ve revizyon-

lar›n, asl›nda daha köklü bir komünist rejim için bir haz›rl›k oldu¤u ra-

hatl›kla görülecektir. 

Nas›l ki Sovyetler Birli¤i'nin y›k›lmas›, "Marksizm'in yanl›fl bir yo-

rumunun çökmesi" olarak düflünülüyorsa, hem Çin'deki hem de dünya-

n›n çeflitli yerlerindeki Maocular için Çin'in flu an içinde bulundu¤u sos-

yal çöküntü "uygulama yanl›fl›" olarak alg›lanmaktad›r. Komünist ide-

olojiye göre ideal komünist toplum belli evrelerden geçmelidir. Önce ka-

pitalizm yaflanmal›, ard›ndan sosyalizme, oradan da komünizme bir ge-

çifl olmal›d›r. ‹flte Çin'in bugünkü kapitalist görüntüsünün as›l nedeni,

ideal komünist düzene ulafl›lmas› için gösterilen bir çabad›r. Üstelik Çin,

çizdi¤i kapitalist tabloyu mümkün oldu¤unca ekonomik alanla s›n›rl›

tutmakta, siyasi alanda ise Maoizm'e ba¤l›l›¤›n› devam ettirmektedir.

Ancak komünizme geçifl aflamas›n›n önemli bir ad›m› oldu¤una inand›-

¤› sosyalizm evresini gerçeklefltirebilmek için komünist partiyi sosyalist

bir parti olarak revize etmeye çal›flmaktad›r. 

Üstelik Çin bugün, sosyalizme geçifl için gerekli görülen vahfli ka-

pitalist dönemi her yönü ile yaflamaktad›r. Gelir tablosundaki eflitsizli-
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¤in, iflsizli¤in her geçen gün daha da artmas›, fakirlerin iyice fakirleflip,

zenginlerin daha da zenginleflmesi ve tüm bunlar›n sonucu olarak yuka-

r›da da de¤indi¤imiz ahlaki çöküntü adeta Çin halk›n›n "en iyisi Mao

dönemiydi" demesini sa¤layabilmek içindir. Oysa insanlara alternatif

olarak gösterilen Maoizm de çok büyük bir zulüm ve vahflet rejimidir.

Hatta Maoizm ard›nda b›rakt›¤› milyonlarca ölü ile bir kan dökme ku-

yusudur. Yani bu flekilde insanlar bir zulümden kaçarken, baflka bir zul-

mün tuza¤›na düflecekler, gerçek huzur ve mutlulu¤u asla bulamaya-

caklard›r. 

Nitekim son zamanlarda Çin'de yap›lan araflt›rmalar, Mao'ya olan

ilginin halen yo¤un flekilde devam etti¤ini ve hatta halk›n bir k›sm›n›n

Mao dönemini tercih etti¤ini göstermifltir. 1970'li y›llar›n sonunda baflla-

yan kapitalist uygulamalar›n neden oldu¤u belirsizlik ve çöküfl, 1986 y›-

l›nda bafllayan ö¤renci olaylar› ile doru¤a t›rmanm›fl ve 1989 y›l›nda ya-

flanan Tianan-

men katliam›

Mao'yu tekrar

Çin'in gündemi-

ne sokmufltur.

Komünizmin Çin'e getirdi¤i belalar›n izlerini,
ülkenin dört bir yan›nda rahatl›kla görmek
mümkündür.
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Atlantic Monthly dergisinin 1992 y›l›nda yay›nlanan bir say›s›nda Çin'in

yeniden Maoizme dönüflü flöyle aktar›lmaktad›r:

Asl›nda geçti¤imiz y›l›n sonundan itibaren Mao'ya karfl› ç›lg›nca bir ilgi

tüm Çin'i sar›p kuflatmaya bafllad›. Mao'nun bir uçtan bir uca Çin'e ismini

kaz›d›¤›, devrim karfl›tlar›n› öldüresiye dövdü¤ü ve hatta ç›plak bedenle-

rine Mao isminin kaz›nd›¤› Kültür Devrimi günlerindeki politik cinneti gi-

bi olmasa da, Mao'nun Çin'de flu an yayg›n bir etkisi var... Bu Mao sevda-

s› karfl›s›nda devlet yay›n organ› olan Xinhua bas›mevi, Mao'nun tüm eser-

lerinin bulundu¤u yeni bir cildi 10 milyondan fazla bast› ve devlet bütçeli

film flirketleri de yeni dram belgeseller haz›rl›yorlar. Hatta 1991 yap›m›

"Mao Zedung ve O¤lu" filmi, özellikle Mao'nun insani yönleri oldu¤unu

vurgulayabilmek amac›yla duygusal ö¤elerle süslenmifl. Filmde Mao'ya

o¤lu Mao Arying'in Kore Savafl›'nda Amerikal›lar taraf›ndan vuruldu¤u

haberinin verildi¤i an da var. Mao'yu insanilefltirme çabalar› bu y›l da de-

vam etti ve propaganda içerikli "Mao Zedung'un Hikayesi" kitab› piyasaya

ç›kt›. 85
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Maoizm'in Çin
yönetimi üzerin-
deki etkisi, Dev-
let Baflkan› Ji-
ang Zemin'in
propaganda
amac›yla haz›r-
latt›¤› posterler-
de de kendini
göstermektedir.
soldaki poster-
de Mao, Deng
Xiaoping ve Ji-
ang Zemin gö-
rülüyor.
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Çin'de komünizmden pa-
zar ekonomisine geçifl
yönünde at›lan ad›mlar
hiç kimseyi yan›ltmama-
l›d›r. Komünist zihniyet
devletin her uygulama-
s›nda ve Çin'in her köfle-
sinde kendini belli et-
mektedir. Çünkü komü-
nizm ölmemifltir. Çin'in
dört bir yan›ndaki Mao
resimleri bu gerçe¤in en
aç›k kan›tlar›d›r. 

Günümüzde Mao
propagandas›
Çin'de büyük bir
h›zla devam ediyor.
Bu propaganda sa-
yesinde Mao, hala
Çin halk›n›n büyük
bir kesimi taraf›n-
dan kurtar›c› olarak
görülüyor.
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Mao, 1976 y›l›nda öldü¤ünde ard›nda 60 milyon ölü ve on mil-
yonlarca iflkence görmüfl insan b›rakt›. Ancak onun izini takip
eden Maoistler hala "adi ya da siyasi suçlu" oldu¤unu iddia et-
tikleri kiflileri katletmeye devam ediyorlar. S›rt›na dayanan tü-
fekten ç›kan mermiyle kalbinden vurulanlar tekmelerle s›rtüstü
çevriliyor ve boyunlar›na hayali suçlar›n yaz›ld›¤› yaftalar
as›l›yor.
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Günümüzde Çin'deki Mao propagandas› h›zla devam ediyor. Çin

televizyonlar›nda, Mao'nun sözlerinin nerede ve hangi tarihte söylendi-

¤i konulu yar›flmalar düzenleniyor, Mao posterlerinin say›s› art›r›l›yor,

Mao'nun ö¤retileri radyo ve televizyonlardan tekrar tekrar yay›nlan›yor.

Üstelik Çin halk›n›n büyük ço¤unlu¤u y›llard›r kendilerine verilen tel-

kinler neticesinde Mao'ya bir nevi kurtar›c› misyonu yüklemifl, hatta ona

mistik bir ba¤ ile ba¤lanm›fl durumdalar. Pek çok Çinli Mao'nun kendi-

lerini trafik kazalar›ndan, kötülüklerden, hastal›klardan korudu¤unu

düflünüyor. Ancak Çinli yazar Jie Lusheng, Sun That Never Sets (Asla Bat-

mayan Günefl) isimli kitab›nda baflka önemli gerçeklerin de alt›n› çiz-

mekte. Jia'ya göre, Çin'in Mao'ya olan ba¤l›l›¤›, ülkenin daha istikrarl›

gözüktü¤ü ilk y›llara olan özlemin bir yans›mas›. Jia, lider eksikli¤inin,

dejenere olmufl toplum hayat›n›n ve suç oranlar›n›n artmas›n›n, Mao'ya

duyulan özlemi de art›rd›¤›n› yaz›yor. Çinlilerin büyük k›sm›, Mao'nun

ideolojisinin hayat bulmas› ile, Çin'in üzerine yeniden günefl do¤aca¤›n›

san›yor.

Bu tespitlerin de gösterdi¤i gibi, bugün Çin, komünizmden uzak-

laflmamakta, bilakis belirlenmifl bir süreç içerisinde komünizmin belki

de çok daha kat› bir formuna do¤ru ilerlemektedir. Komünist ideolojinin

bu flekilde canl› olmas›, Do¤u Türkistan üzerindeki bask›lar›n da sürece-

¤i anlam›na gelmektedir. Çünkü komünist ideolojinin ‹slam'a ve Müslü-

manlara bak›fl› her zaman düflmanca olmufltur ve olmaya devam etmek-

tedir. 

Ç‹N'‹N "TERÖR‹ZM" ALDATMACASI

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleflik Devletleri'ne karfl› düzen-

lenen büyük terörist sald›r›, dünyadaki pek çok dengeyi de¤ifltirecek ye-

ni bir stratejik düzenlemeyi de beraberinde getirdi. ABD, ülkesini hedef

alan uluslararas› terörizme karfl› global bir mücadele bafllatt›. Ancak ba-
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z› ülkeler, bu mücadeleyi istismar ederek, kendi ç›karlar› do¤rultusunda

kullanmaya niyetlendiler. Bunlar›n bafl›nda Çin geliyordu. 

ABD'nin terörizme karfl› olan tepkisini, "Müslümanlara karfl› bir sa-

vafl" gibi görmek ve göstermek isteyen Çin, Ekim 2001'de bir mesaj ya-

y›nlad›. Mesajda, özetle, "Çin'in de Do¤u Türkistan'daki ‹slamc› terörist-

lere karfl› Bat› dünyas› ile iflbirli¤i yapmak istedi¤i" söyleniyordu. 

Oysa Çin'in bu aç›klamas› apaç›k bir çarp›tmadan ibarettir. Çünkü

Do¤u Türkistan halk›, manevi de¤erlerine sahip ç›kman›n, kültürünü ve

örfünü yaflatabilmenin, özgürce dinini yaflay›p dilini kullanabilmenin

hakl› mücadelesini vermektedir. Ve bu mücadele uzun y›llard›r, Do¤u

Türkistanl› liderlerin sahip oldu¤u sa¤duyu sayesinde son derece de-

moktrat bir platformda yürütülmektedir. Bununla birlikte her toplumda

olabilece¤i gibi Do¤u Türkistan halk› aras›nda da, fliddete e¤ilimli kifli-

ler veya gruplar bulunabilir. Ancak bu durum, Do¤u Türkistan'›n hakl›

bir mücadele yürüttü¤ü gerçe¤ini ortadan kald›rmaz. Bölgedeki gerçek

terörist güç, bu kitap boyunca inceledi¤imiz gibi, Do¤u Türkistan'daki

mazlum Müslümanlara karfl› uzun vadeli bir soyk›r›m yürüten Çin yö-

netimidir. 

Bu gerçek, Bat›l› yorumcular taraf›ndan da teflhis edilmekte gecik-

medi. Çin'in söz konusu propaganda girifliminin ard›ndan The Washing-

ton Times gazetesinde (10/14/2001) Beware China's Ties to the Taliban

(Çin'in Taliban'la Olan ‹liflkilerinden Sak›n›n) bafll›kl› bir makalesi yay›n-

lanan Amerikal› eski senatör Jesse Helms bunlardan biriydi. Cumhuri-

yetçi Parti'den uzun y›llar Kuzey Carolina senatörlü¤ü ve "Senato D›fl

‹liflkiler Komitesi" üyeli¤i yapan Helms, söz konusu makalesinde Çin'in

ABD'yi ve Bat›'y› yan›na alma girifliminin ne kadar aldat›c› oldu¤unu

anlat›yordu. Afganistan'daki Taliban yönetimi ile Çin aras›nda çok yak›n

iliflkiler oldu¤unu anlatan Helms, Çin'in hem ‹slam'a hem de Ameri-

ka'ya düflman oldu¤unu flöyle belirtiyordu:
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... Çin ve Amerika'n›n terörizme karfl› savaflmakta ortak bir ç›kara sahip ol-

duklar›na dair bir varsay›m var. Ne kadar safça ve tehlikeli bir fantazi...

Gerçekte, komünist Çin Hükümeti Ortado¤u'daki tüm teröristlerle ve terö-

rü destekleyen ülkelerle çok yak›n iliflkiler içinde...

Amerika'n›n terörizm ile mücadelesinde Çin ile ortak ç›karlar paylaflt›¤›n›

düflünenler, büyük olas›l›kla bu varsay›mlar›n›, Çin'in Sincan bölgesinde-

ki hayali Uygur terörizmi ile olan mücadelesine dayand›r›yorlar. Böyle dü-

flünmek ahlaki bir felaket olacakt›r, çünkü Uygurlar› bize düflman olan za-

rarl› fanatiklerle bir tutman›n hiçbir hakl› yan› yoktur. Uygurlar, Pekin'in

ac›mas›z yönetimine karfl› hakl› bir özgürlük mücadelesi içindedirler ve

bunu da büyük ölçüde bar›flç›l yollardan yürütmektedirler. Bu yüzden,

büyük bir bask›ya maruz kalmaktad›rlar, Çin Hükümeti siyasi neden-

lerle insanlar› tutuklamakta ve iflkenceden geçirmekte, camileri y›k-

makta ve bar›flç› gösteriler yapan insanlar›n üzerine atefl açmaktad›r. 

Hem stratejik hem de ahlaki olarak, Amerika Birleflik Devletleri, Çin'i, te-

rörizme karfl› gelifltirilecek bir çözümün parças› olarak kabul etmemelidir.

Gerçekte, bizzat komünist Çin bu sorunun büyük bir parças›d›r."

Görüldü¤ü gibi, K›z›l Çin topraklar›nda yaflanan gerçeklerin far-

k›nda olan Amerikal›lar da, Çin'in Do¤u Türkistan'daki Müslüman Uy-

gur Türkleri'ne büyük bir zulüm uygulad›¤›n› ve bu nedenle "terörizmin

çözüm orta¤›" de¤il, "terörizmin bir parças›" oldu¤unu görmektedirler. 

Bu düflünce art›k pek çok Bat›l› taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Bu

hakl› mücadeleden faydalanmak isteyen baz› ülkelerin giriflimlerine kar-

fl› dikkatli olmak gerekti¤i farkl› kifliler taraf›ndan dile getirilmektedir.

Örne¤in The Asian Wall Street Journal gazetesi editörlerinden Thomas Be-

al 5 Kas›m 2001 tarihli yaz›s›nda flu gerçeklerin alt›n› çizmektedir:

Amerika'ya karfl› gerçeklefltirilen sald›r›lar karfl›s›nda Çin'in sergiledi¤i

sahte k›zg›nl›k, bölgenin 18 milyonluk nüfusunun yar›s›ndan fazlas›n›

oluflturan Sincan'daki Müslüman Türklerin milli ve dini de¤erlerine yöne-

lik on y›ld›r devam eden bask›y› hakl› ç›karmak için dünya çap›nda göste-

rilen tepkiyi nas›l kötüye kulland›¤›n› göstermektedir. Amerika'n›n Usama
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Bin Laden'e karfl› yürüttü¤ü kampanyay› destekleyerek ya da en az›ndan

buna karfl› ç›kmayarak Baflkan Jiang Zemin'in umudu Çin'in insan haklar›

ihlallerini elefltiren Bat›'n›n sempatisini kazanabilmekti.

Bush hükümeti, Çin'in kendi içindeki ayr›l›kç› hareketleri Amerika'ya kar-

fl› düzenlenen sald›r› ile efl tutmas› giriflimini kesinlikle red etmeli. Ulusla-

raras› terörizme karfl› bafllat›lan savafl kapsam›nda Çin'in Do¤u Türkis-

tan'daki Müslümanlara eziyet etmesine aç›k veya kapal› destek olmamal›. 

(Üstte) Mao'nun militanlar›
taraf›ndan çocuklar›yla bir-
likte Daragti Çay›'n›n ya-
k›nlar›nda öldürülen Do¤u
Türkistanl› Müslümanlar.
(Üst sa¤da) Hiçbir sebep
gösterilmeden tutuklanan
Müslümanlar ilk önce bir
kamyona bindirilip halka
teflhir ediliyor, daha sonra
da meçhul bir yere götürü-
lüp idam ediliyorlar.
(yanda) Özellikle de 1992
y›l›ndan beri as›ls›z iddi-
alar nedeniyle tutuklan›p,
"çal›flma kamplar›na" yol-
lanan Do¤u Türkistanl›lar›n
say›s›nda çok büyük bir ar-
t›fl gözleniyor. 
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Yaz›s›n›n devam›nda komünist Çin yönetiminin Do¤u Türkistan

halk›na yapt›¤› büyük zulme yer ay›ran Beal, bu bask›n›n hala devam et-

ti¤ini söylüyor. Beal yaz›s›n› flu sözlerle bitiriyor:

... Amerika Pekin'in Uygurlara karfl› iflledi¤i suçlara ortak olmamal›. Çün-

kü Uygurlar Amerika'n›n neden terörizme karfl› mücadele etti¤ini en iyi

anlayan halklardan biri..."

Türkiye olarak bizim de Çin ile olan iliflkilerimizde bu gerçe¤i göz

önünde bulundurmam›z, Do¤u Türkistan'daki soydafllar›m›z›n ve din-

dafllar›m›z›n hakl› mücadelesine diplomatik kanallardan destek olma-

m›z gerekmektedir.

ÇÖZÜM YOLU DARWIN‹ZM'‹N TEMEL 

DAYANAKLARININ ORTADAN 
KALDIRILMASIDIR 

Kitab›n buraya kadar olan bölümlerinde s›k s›k Çin vahfletinin fel-

sefi temelinde Darwinizm ve materyalizm oldu¤unu vurgulad›k, komü-

nizm ile Darwinizm aras›ndaki ittifaka de¤indik. Baflka çal›flmalar›m›z-

da inceledi¤imiz di¤er pek çok örnek de, Darwinizm'in ortaya at›ld›¤›

günden beri tüm dünyay› bir savafl ve çat›flma alan› haline getirdi¤ini,

›rkç›l›¤› ve etnik temizlik giriflimlerini körükledi¤ini ortaya koymakta-

d›r. Peki Darwinizm'le savafl aras›ndaki ba¤lant› nedir, nas›l olmaktad›r

da Darwinizm insanlar› anarfli, kaos ve çat›flman›n içine çekebilmekte,

insanlar›n bunlar› ola¤an karfl›lamas›n› sa¤lamaktad›r? Bu sorular›n ce-

vab›n› k›saca flu flekilde maddelendirebiliriz:

Darwinizm'in çarp›k görüflüne göre insan tesadüflerin eseridir

ve bir tür geliflmifl hayvand›r. Dolay›s›yla insan›n sald›rganl›k, ac›mas›z-

l›k, fliddet gibi hayvani tav›rlar göstermesinde bir sak›nca yoktur. Ayr›ca

insan tesadüflerin eseri oldu¤una göre bu tav›rlar› nedeniyle kimseye
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karfl› da sorumlu de¤ildir. Hiçbir bilimselli¤i olmamas›na ra¤men yaz›l›

ve görsel bas›nda toplumlara sürekli bu telkinin verilmesi, e¤itim ku-

rumlar›nda bu safsatan›n adeta ispatlanm›fl bir gerçek gibi sunulmas›,

insanlar›n fark›na varmadan Darwinizm'in büyüsüne kap›lmalar›na ne-

den olmaktad›r. Bu durumda insanlar› sevgiye, flefkate, merhamete ve

fedakarl›¤a yöneltecek bir ö¤e kalmamakta, insanlar do¤al olarak suça,

fliddete ve kötülü¤e yönelmektedir.

Darwinizm ve materyalizm insanl›¤›n ilerlemesinin çat›flmaya

dayal› oldu¤unu öne sürer ve her türlü çat›flmay› över. Bunun bilimsel

bir gerçekmifl gibi öne sürülmesi ve tarih boyunca çeflitli devlet adamla-

r›, yöneticiler ve askeri yetkililer taraf›ndan da dile getirilmesi, ard›nda

milyonlarca ölü, on binlerce sakat kalm›fl insan, harap olmufl flehirler ve

ülkeler b›rakm›flt›r. ‹ki dünya savafl›n› geride b›rakan insanl›k günümüz-

de de, Darwinizm'in çat›flmay› öven ve ilerleme için bir zorunluluk gibi

gösteren telkinleri nedeni ile kavgalar, çat›flmalar, anarfli ve terör ile bo-

¤uflmaktad›r.  

Darwinizm'in temel ö¤retilerinden birisi de "ancak güçlü ola-

n›n ayakta kalabilece¤i" iddias›d›r. Bu çarp›k fikre göre güçsüzler ve za-

y›f olanlar ezilmeye ve yok olmaya mahkumdur. Yaflam› bir mücadele

sahas› olarak gören ve güçlü olan›n ac›mas›z oldu¤u müddetçe ayakta

kalabilece¤ini savunan Darwinizm'in bu mant›¤›na göre her türlü hak-

s›z rekabet makul karfl›lanmal›d›r. E¤er yaflam bir mücadeleden ibaretse,

ayakta kalabilmenin tek yolu olabildi¤ince savaflmak ve kendini koruya-

bilmek için bu savaflta ac›mas›z olmakt›r. 

Görüldü¤ü gibi Darwinizm bireyleri ve toplumlar› ac›mas›zl›¤a ve

zalimli¤e yönelten, savafl› bir tür biyolojik zorunluluk olarak gören, kan

dökmeyi, ac› çekmeyi ve çektirmeyi geliflme olarak de¤erlendiren ve

tüm bunlar›n de¤iflmez birer "do¤a kanunu" oldu¤unu düflünen bir ide-

olojidir. Bu düflünce yap›s›n›n bir devletin resmi ideolojisi haline geldi-
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¤inde nas›l bir devlet terörü ortaya ç›kaca¤› ise aç›kt›r.

‹flte bu nedenle Darwinizm'in fikri olarak çökertilmesi ve ortadan

kald›r›lmas›, bu çat›flmac› ve kan dökücü felsefenin ve çeflitli uygulama-

lar›n›n da ortadan kalkmas› anlam›na gelmektedir. Bunun için bir yan-

dan Darwinizm'in karanl›k yüzü tüm insanlara deflifre edilmeli, öte yan-

dan da insanlar›n Allah'› tan›y›p O'na iman etmeleri için gayret gösteril-

meli ve toplumlara gerçek din ahlak› anlat›lmal›d›r.

Allah insanlara her koflulda adaleti ayakta tutmalar›n›, bar›fl sever

ve hoflgörülü olmalar›n›, dünyada karmafla ve bozgunculuk ç›karmama-

lar›n› emretmektedir. Bu nedenledir ki, din ahlak›n›n özü insanlar ara-

s›nda bar›fl, huzur ve güvenli¤in sa¤lanmas›d›r. Vahye dayanan her üç

‹lahi din de (H›ristiyanl›k, Yahudilik ve ‹slam) çat›flmaya ve fliddete kar-

fl›d›r. Dolay›s›yla, Darwinist felsefenin reddedilmesi ve yerine

din anlak›n›n hakim olmas›, insanlar aras›nda

nefret, kin ve cat›flma yerine sevgi,

merhamet, hoflgörü, ve af-
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Komünizmi savunanlar kavgan›n, çat›flman›n, terörün ve fliddetin hakim
oldu¤u bir dünya özlemi içindedirler. ‹slam ahlak›n› yaflayan Müslümanlar
ise inançlar› gere¤i kavgan›n yerine uzlafl›n›n, çat›flman›n yerine kardeflli-
¤in, terörün yerine sevgi ve huzurun hakim oldu¤u bir dünya hedef-
lemektedirler.





fedicili¤in yerleflmesi anlam›na

gelecektir.

u kitap boyunca, bir yandan komünist

Çin'in kendi halk›na karfl› uygulad›¤› zul-

mü, bir yandan da Do¤u Türkistanl› Müslü-

manlara karfl› yürüttü¤ü sessiz soyk›r›m› delilleriyle inceledik. 

‹nsanlar›n tesadüf eseri var olduklar›n› ve kimseye karfl› herhangi

bir sorumluluklar› olmad›¤›n› öne süren Darwinizm'in neden oldu¤u fe-

laketler bu derece aç›kken, vicdan sahibi insanlara düflen sorumluluk,

kan dökme kuyusu haline gelmifl olan bu ideoloji ile fikri alanda ciddi

bir mücadele yürütmektir. Bu mücadelenin önemli bir boyutu, Çin'deki

rejimin bu denli kat› ve ac›mas›z olmas›n›n temel nedeni olan Darwinist

ve komünist ideolojiye karfl›d›r. Çin'in serbest piyasa ekonomisini be-

nimsemesiyle, bu ülkenin hala bir "K›z›l Tehlike" oldu¤u gerçe¤inin de-

¤iflmedi¤ini tüm dünyaya anlatmak gerekmektedir. Pekin yönetiminin

hala temel siyasi görüflü olan Maoist komünizme ve bunun fikri dayana-

¤› olan Darwinizm'e karfl› da bir kampanya yürütülmeli, bu ideolojinin

Çin'de ve Kamboçya, Arnavutluk, Kuzey Kore gibi di¤er ülkelerde se-

bep oldu¤u korkunç insanl›k suçlar› gündemde tutulmal›d›r. Darwi-

nizm'in ve Maoizm'in -tüm di¤er komünizm versiyonlar›n›n- Çin halk›-

n›n önemli bir k›sm› taraf›ndan hala san›ld›¤› gibi bir kurtulufl ideolojisi

de¤il, insanlar› vahflet ve cinnete sürükleyen büyük bir aldan›fl ve

hurafe oldu¤u ortaya konmal›d›r. Komünizme karfl› mücade-

le hala gereklidir ve unutmamak gerekir ki, komünizmin

içyüzünü ortaya ç›karmak için yap›lacak her giriflim,

Do¤u Türkistan Müslümanlar› gibi komünist

zulüm alt›ndaki mazlum milletlere bir yar-

d›m hükmüne geçecektir. 

Bununla birlikte sade-
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ce Müslüman olduklar› için zulüm, iflkence ve katliama maruz b›rak›lan

Do¤u Türkistan'da yaflayan Uygurlar›n bu durumu, tüm dünya Müslü-

manlar›n›n üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Allah bir Kuran aye-

tinde flöyle buyurur:

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk› zalim olan bu

ülkeden ç›kar, bize Kat›ndan bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Ka-

t›ndan bir yard›m eden yolla" diyen erkekler, kad›nlar ve çocuklardan

zay›f b›rak›lm›fllar ad›na savaflm›yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Bu ayette emredildi¤i gibi, mazlum Müslümanlar›n kurtuluflu için

fikri bir mücadele yürütmek, her Müslüman›n görevidir. Bunun ça¤›m›-

z›n gereklerine göre, yani diplomasi, medya, sivil toplum giriflimleri gi-

bi yöntemlerle yürütülmesi ve bu yolla Çin'in Do¤u Türkistan'daki Müs-

lümanlara karfl› yürüttü¤ü sistemli soyk›r›ma karfl› konulmas› gerek-

mektedir. 

Çin, bu bölgeyi dünyaya unutturmak, gündeme geldi¤inde ise bu-

radaki mazlum Müslümanlar› "terörist" gibi göstermek çabas›ndad›r.

Buna karfl› her Müslüman, elindeki her imkan› kullanarak, Do¤u Türkis-

tan'da yaflanan zulmü tüm dünyaya duyurmak, uluslararas› kuruluflla-

r›n dikkatini bu konuya çekmek için çal›flmal›d›r. Müslümanlar, gazete-

lerinde, dergilerinde, internet sitelerinde bu zulmü gündeme getirmeli,

Do¤u Türkistan'›n hakl› davas›na destek olmal›d›r. Devlet adamlar› bu

konuyu gündemlerine almal›, gerek Çin ile gerekse Bat›l› ülkelerle olan

iliflkilerinde bu konuda çözüm ve adalet talep etmeli, yurttafllar devlet

adamlar›n› bu konuda göreve teflvik etmelidirler. Sivil toplum kurulufl-

lar› bu davaya sahip ç›kmal›, Do¤u Türkistan konusunda konferanslar,

paneller, anma günleri düzenlemelidirler. Böylece hem konu uluslarara-

s› alanda gündeme getirilerek Çin üzerinde hukuki bir yapt›r›m olufltu-

rulmal›, hem de Do¤u Türkistanl› Müslümanlara, "unutulmad›klar›"

gösterilerek, moral ve umutlar› tazelenmelidir. 
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Bunlar›n ötesinde, tüm dünyaya gerçek ‹slam'› tan›tmak, ‹slam'›n,

terörizmle hiçbir ilgisinin olmad›¤›n›, aksine bu gibi felaketleri yeryü-

zünden silmek amac› güttü¤ünü insanl›¤a göstermek gerekmektedir. ‹s-

lam ad›na teröre baflvurduklar›n› iddia edenleri tekzip ve tel'in etmek,

‹slam'›n di¤er dinlere olan hoflgörülü ve bar›flç› yaklafl›m›n› hem anlata-

rak hem de fiili olarak göstermek ça¤›m›z›n önemli sorumluluklar›ndan

biridir. Böylece, zulme u¤ratt›¤› Müslümanlar› "terörist" gibi göstererek

uluslararas› camiada sempati toplama çabas›nda olan Çin gibi bask›c› re-

jimlerin elinden bu koz al›nacak, gerçeklerin oldu¤u gibi görülmesi sa¤-

lanacakt›r. Müslümanlar, bir "medeniyetler çat›flmas›" aray›fl›nda ol-

mad›klar›n›, aksine her din ve medeniyet aras›nda bar›fl ve uzlafl› iste-

diklerini, zaten bunun Kuran ahlak›n›n bir gere¤i oldu¤unu ortaya

koymal›d›rlar.

K›sacas›, Müslümanlar, dünyaya bar›fl ve huzur gelmesi için çal›fl-

mal›, bu bar›fl ve huzuru hedef alan her türlü güce -kimi zaman kendisi-

ni "‹slam" maskesine büründürse bile- karfl› koymal›d›rlar. Unutmamak

gerekir ki, bar›fl ve huzurun yerine savafl ve kargaflan›n hakim olmas›,

Kuran'da geçen ifadeyle bir "fitne"dir ve Allah'›n lanetledi¤i büyük bir

günaht›r. 

TÜRK‹YE'YE DÜfiEN TAR‹H‹ SORUMLULUK

Hem Do¤u Türkistan'›n hem de ‹slam dünyas›n›n durumu hakk›n-

da yukar›da ortaya koydu¤umuz görüfller, Türkiye Cumhuriyeti üzerin-

de önemli bir tarihsel sorumluluk bulundu¤unu göstermektedir.

Önce Do¤u Türkistan aç›s›ndan konuyu ele alal›m. Do¤u Türkis-

tanl› Müslümanlara yard›m eli uzatmas› gereken bir numaral› ülke Tür-

kiye'dir. Çünkü Do¤u Türkistanl› Uygur Müslümanlar› Türk'tür. Konufl-

tuklar› dil Türkçedir. Bizim hem din hem de soy kardefllerimizdirler. Bu

durum Türkiye'ye Do¤u Türkistan'›n hukukunu savunmak için ulusla-
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raras› bir avantaj sa¤lar. Türkiye'nin Makedonya'daki Türklerin veya

Kuzey Irak'taki Türkmenlerin hukukunu savunmas› nas›l uluslararas›

toplumda makul karfl›lanmakta ise, Do¤u Türkistan'daki Uygurlar›n hu-

kukunu savumas› da makul karfl›lanacakt›r. 

Dahas›, Do¤u Türkistanl› Müslümanlar›n hukukuna sahip ç›kmak

ve onu savunmak, Türkiye için ayn› zamanda stratejik bir gerekliliktir.

Bilindi¤i gibi Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler, Türkiye, Rusya ve

‹ran gibi farkl› ülkelerin nüfuz mücadelesine sahne olmaktad›rlar. Tür-

kiye'nin bölgede di¤erlerinden daha fazla etkin olmas›n›n bir yolu, eko-

nomik güç ve girifliminin yan›s›ra, bölge halklar›n›n sevgi ve güvenini

daha fazla kazanmas›n› sa¤layacak siyasi giriflimlerden geçmektedir.

Türkiye'nin Do¤u Türkistan davas›na sahip ç›kmas›, Türkistan'›n gene-

linde, yani Orta Asya'daki tüm Türki Cumhuriyetler'de Türkiye'nin güç

ve iradesine olan inanc› pekifltirecektir. 

Konunun ikinci yönü ise, yukar›da ifade etti¤imiz "gerçek ‹slam'›

dünyaya bir model olarak göstermek" misyonudur. Bunu da ‹slam dün-

yas›nda baflarmaya aday olan en önemli ülke Türkiye'dir. Türkiye, ‹s-

lam'›n özündeki sevgi, sayg› ve hoflgörü prensiplerini kavram›fl, modern

ve ça¤dafl bir ülkedir. Osmanl›'dan gelen büyük bir kültürel miras›n ve

tarihsel vizyonun sahibidir. Bat› dünyas› ile en iyi entegre olmufl ‹slam

ülkesidir. ‹slam dünyas› ve Bat› aras›nda körüklenmek istenen yapay

"medeniyetler çat›flmas›"na karfl› en etkili çözüm, Türkiye'den gelebilir. 

Umulur ki 21. yüzy›lda bu çözüm gerçekleflecek ve Do¤u Türkistan

dahil tüm ‹slam dünyas›, Türkiye'nin önderli¤inde, bar›fl ve huzura

kavuflacakt›r. Do¤u Türkistan'›n gelece¤i tüm ‹slam dünyas›n›n gelece¤i

gibi Allah'›n izniyle ayd›nl›k ve parlakt›r. Bu ayd›nl›¤›n alametleri ise

bugünden belirmeye bafllam›flt›r. Her türlü bask› ve zulme ra¤men Müs-

lümanlar›n dinlerine ve inançlar›na sahip ç›kmakta kararl› olmalar›, üs-

telik son zamanlarda tüm dünya genelinde din ahlak›na yöneliflin art-

mas› gelecek için çok önemli iflaretlerdendir. 
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Allah
bar›fl yurduna

ça¤›r›r ve kimi dilerse
dosdo¤ru yola yöneltip-iletir.

Güzellik yapanlara daha güzeli
ve fazlas› vard›r. Onlar›n yüzlerini

ne bir karart› sarar, ne bir zillet,
iflte onlar cennetin halk›d›rlar;

orada süresiz kalacaklard›r.
(Yunus Suresi, 25-26)





arwinizm, yani evrim teorisi,

yarat›l›fl gerçe¤ini reddetmek

amac›yla ortaya at›lm›fl, ancak bafla-

r›l› olamam›fl bilim d›fl› bir safsatadan

baflka bir fley de¤ildir. Canl›l›¤›n, cans›z

maddelerden tesadüfen olufltu¤unu iddia eden bu teori, evrende ve

canl›larda çok mucizevi bir düzen bulundu¤unun bilim taraf›ndan is-

pat edilmesiyle çürümüfltür. Böylece Allah'›n tüm evreni ve canl›lar›

yaratm›fl oldu¤u gerçe¤i, bilim taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r. Bugün

evrim teorisini ayakta tutmak için dünya çap›nda yürütülen propa-

ganda, sadece bilimsel gerçeklerin çarp›t›lmas›na, tarafl› yorumlan-

mas›na, bilim görüntüsü alt›nda söylenen yalanlara ve yap›lan sahte-

karl›klara dayal›d›r. 

Ancak bu propaganda gerçe¤i gizleyememektedir. Evrim teorisi-

nin bilim tarihindeki en büyük yan›lg› oldu¤u, son 20-30 y›ld›r bilim

dünyas›nda giderek daha yüksek sesle dile getirilmektedir. Özellikle

1980'lerden sonra yap›lan araflt›rmalar, Darwinist iddialar›n tamamen

yanl›fl oldu¤unu ortaya koymufl ve bu gerçek pek çok bilim adam› ta-

raf›ndan dile getirilmifltir. Özellikle ABD'de, biyoloji, biyokimya, pale-

ontoloji gibi farkl› alanlardan gelen çok say›da bilim adam›,

Darwinizm'in geçersizli¤ini görmekte, canl›lar›n kökenini

art›k yarat›l›fl gerçe¤iyle aç›klamaktad›rlar. Bugün bilim-

sel geliflmeler, evreni ve tüm canl›lar› Allah'›n ya-

ratm›fl oldu¤u gerçe¤ini gözler önüne sermek-

tedir.  
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Evrim teorisinin çöküflünü ve yarat›l›fl›n delillerini di¤er pek çok

çal›flmam›zda bütün bilimsel detaylar›yla ele ald›k ve almaya devam

ediyoruz. Ancak konuyu, tafl›d›¤› büyük önem nedeniyle, burada da

özetlemekte yarar vard›r. 

DARWIN'‹ YIKAN ZORLUKLAR

Evrim teorisi, tarihi eski Yunan'a kadar uzanan bir ö¤reti olmasına

karflın, kapsamlı olarak 19. yüzyılda ortaya atıldı. Teoriyi bilim dünyası-

nın gündemine sokan en önemli geliflme, Charles Darwin'in 1859 yılın-

da yayınlanan Türlerin Kökeni adlı kitabıydı. Darwin bu kitapta dünya

üzerindeki farklı canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattı¤ı gerçe¤ine kar-

flı çıkıyordu. Darwin'e göre, tüm türler ortak bir atadan geliyorlardı ve

zaman içinde küçük de¤iflimlerle farklılaflmıfllardı. 

Darwin'in teorisi, hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmıyordu;

kendisinin de kabul etti¤i gibi sadece bir "mantık yürütme" idi. Hatta

Darwin'in kitabındaki "Teorinin Zorlukları" bafllıklı uzun bölümde itiraf

etti¤i gibi, teori pek çok önemli soru karflısında açık veriyordu. 

Darwin, teorisinin önündeki zorlukların geliflen bilim tarafından

aflılaca¤ını, yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendirece¤ini umuyor-

du. Bunu kitabında sık sık belirtmiflti. Ancak geliflen bilim, Darwin'in

umutlarının tam aksine, teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız

bırakmıfltır. 

Darwinizm'in bilim karflısındaki yenilgisi, üç temel bafllıkta incele-

nebilir:

1) Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktı¤ını asla açık-

layamamaktadır.

2) Teorinin öne sürdü¤ü "evrim mekanizmaları"nın, gerçekte ev-

rimlefltirici bir etkiye sahip oldu¤unu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yok-

tur.

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
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3) Fosil kayıt-

ları, evrim teorisi-

nin öngörülerinin

tam aksine bir tab-

lo ortaya koymak-

tadır. 

Bu bölümde, bu

üç temel bafllı¤ı ana

hatları ile inceleyece-

¤iz.

AfiILAMAYAN ‹LK BASAMAK: 
HAYATIN KÖKEN‹ 

Evrim teorisi, tüm canlı türlerinin, bundan yaklaflık 3.8 milyar yıl

önce ilkel dünyada ortaya çıkan tek bir canlı hücreden geldiklerini iddia

etmektedir. Tek  bir hücrenin nasıl olup da milyonlarca kompleks canlı

türünü oluflturdu¤u ve e¤er gerçekten bu tür bir evrim gerçekleflmiflse

neden bunun izlerinin fosil kayıtlarında bulunamadı¤ı, teorinin açıkla-

yamadı¤ı sorulardandır. Ancak tüm bunlardan önce, iddia edilen evrim

sürecinin ilk basama¤ı üzerinde durmak gerekir. Sözü edilen o "ilk hüc-

re" nasıl ortaya çıkmıfltır?

Evrim teorisi, yaratılıflı reddetti¤i, hiçbir do¤aüstü müdahaleyi ka-

bul etmedi¤i için, o "ilk hücre"nin, hiçbir tasarım, plan ve düzenleme ol-

madan, do¤a kanunları içinde rastlantısal olarak meydana geldi¤ini id-

dia eder. Yani teoriye göre, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya

canlı bir hücre çıkarmıfl olmalıdır. Ancak bu, bilinen en temel biyoloji ka-

nunlarına aykırı bir iddiadır.  

Charles
Darwin
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"HAYAT HAYATTAN GELIR"

Darwin, kitabında hayatın kökeni ko-

nusundan hiç söz etmemiflti. Çünkü onun

dönemindeki ilkel bilim anlayıflı, canlıların

çok basit bir yapıya sahip olduklarını varsa-

yıyordu. Ortaça¤'dan beri inanılan "spontane jenerasyon" adlı teoriye

göre, cansız maddelerin tesadüfen biraraya gelip, canlı bir varlık olufltu-

rabileceklerine inanılıyordu. Bu dönemde böceklerin yemek artıkların-

dan, farelerin de bu¤daydan olufltu¤u yaygın bir düflünceydi. Bunu is-

patlamak için de ilginç deneyler yapılmıfltı. Kirli bir paçavranın üzerine

biraz bu¤day konmufl ve biraz beklendi¤inde bu karıflımdan farelerin

oluflaca¤ı sanılmıfltı.

Etlerin kurtlanması da hayatın cansız maddelerden türeyebildi¤ine

bir delil sayılıyordu. Oysa daha sonra anlaflılacaktı ki, etlerin üzerindeki

kurtlar kendiliklerinden oluflmuyorlar, sineklerin getirip bıraktıkları

gözle görülmeyen larvalardan çıkıyorlardı.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yazdı¤ı dönemde ise, bakte-

rilerin cansız maddeden oluflabildikleri inancı, bilim dünyasında yaygın

bir kabul görüyordu. Oysa Darwin'in kitabının yayınlanmasından befl

yıl sonra, ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, evrime temel oluflturan bu

inancı kesin   olarak çürüttü. Pasteur yaptı¤ı uzun çalıflma ve deneyler

sonucunda vardı¤ı sonucu flöyle özetlemiflti: "Cansız maddelerin hayat

oluflturabilece¤i iddiası artık kesin olarak tarihe gömülmüfltür."86
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Louis Pasteur, evrim teorisinin da-
yana¤› olan "cans›z madde canl›l›k
oluflturabilir" iddias›n› yapt›¤› de-
neylerle geçersiz k›ld›.
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Evrim teorisinin savunucuları, Pasteur'ün bulgularına karflı uzun

süre direndiler. Ancak geliflen bilim, canlı hücresinin karmaflık yapısını

ortaya çıkardıkça, hayatın kendili¤inden oluflabilece¤i iddiasının geçer-

sizli¤i daha da açık hale geldi. 

20. YÜZYILDAKI SONUÇSUZ ÇABALAR

20. yüzyılda hayatın kökeni konusunu ele alan ilk evrimci, ünlü

Rus biyolog Alexander Oparin oldu. Oparin, 1930'lu yıllarda ortaya attı-

¤ı birtakım tezlerle, canlı hücresinin tesadüfen meydana gelebilece¤ini

ispat etmeye çalıfltı. Ancak bu çalıflmalar baflarısızlıkla sonuçlanacak ve

Oparin flu itirafı yapmak zorunda kalacaktı: "Maalesef hücrenin kökeni, ev-

rim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluflturmaktadır."87

Oparin'in yolunu izleyen evrimciler, hayatın kökeni konusunu çö-

züme kavuflturacak deneyler yapmaya çalıfltılar. Bu deneylerin en ünlü-

sü, Amerikalı kimyacı Stanley Miller tarafından 1953 yılında düzenlen-

di. Miller, ilkel dünya atmosferinde oldu¤unu iddia etti¤i gazları bir de-

ney düzene¤inde birlefltirerek ve bu karıflıma enerji ekleyerek, proteinle-

rin yapısında kullanılan birkaç organik molekül (aminoasit) sentezledi.

O yıllarda evrim adına önemli bir aflama gibi tanıtılan bu deneyin geçer-

li olmadı¤ı ve deneyde kullanılan atmosferin gerçek dünya koflulların-

dan çok farklı oldu¤u, ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı.88

Uzun süren bir sessizlikten sonra Miller'in kendisi de kullandı¤ı at-

mosfer ortamının gerçekçi olmadı¤ını itiraf etti.89

Hayat›n kökeni sorununu aç›klamak için 20. yüzy›l boyunca yürü-

tülen tüm evrimci çabalar hep baflar›s›zl›kla sonuçland›. San Diego

Scripps Enstitüsü'nden ünlü jeokimyac› Jeffrey Bada, evrimci Earth der-

gisinde 1998 y›l›nda yay›nlanan bir makalede bu gerçe¤i flöyle kabul

eder:

Bugün, 20. yüzy›l› geride b›rak›rken, hala, 20. yüzy›la girdi¤imizde sahip

oldu¤umuz en büyük çözülmemifl problemle karfl› karfl›yay›z: Hayat yer-

yüzünde nas›l bafllad›? 90
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HAYATIN KOMPLEKS YAPISI

Evrim teorisinin hayatın kökeni konusunda bu denli büyük bir aç-

maza girmesinin bafllıca nedeni, en basit sanılan canlı yapıların bile ina-

nılmaz derecede karmaflık yapılara  sahip olmasıdır. Canlı hücresi, insa-

no¤lunun yaptı¤ı bütün teknolojik ürünlerden daha karmaflıktır. Öyle ki

bugün dünyanın en geliflmifl laboratuvarlarında bile cansız maddeler bi-

raraya getirilerek canlı bir hücre üretilememektedir.

Bir hücrenin meydana gelmesi için gereken flartlar, asla rastlantılar-

la açıklanamayacak kadar fazladır. Hücrenin en temel yapı taflı olan pro-

teinlerin rastlantısal olarak sentezlenme ihtimali; 500 aminoasitlik orta-

lama bir protein için, 10950'de 1'dir. Ancak matematikte 1050'de 1'den kü-

çük olasılıklar pratik olarak "imkansız" sayılır. Hücrenin çekirde¤inde

yer alan ve genetik bilgiyi saklayan DNA molekülü ise, inanılmaz bir bil-

gi bankasıdır. ‹nsan DNA'sının içerdi¤i bilginin, e¤er ka¤ıda dökülmeye

kalkılsa, 500'er sayfadan oluflan 900 ciltlik bir kütüphane oluflturaca¤ı

hesaplanmaktadır.

Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır: DNA, yalnız birtakım

özelleflmifl proteinlerin (enzimlerin) yardımı ile efllenebilir. Ama bu en-

zimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler do¤rultusunda gerçekleflir.

Birbirine ba¤ımlı olduklarından, efllemenin meydana gelebilmesi için

ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Bu ise, hayatın kendili¤inden

olufltu¤u senaryosunu çıkmaza sokmaktadır. San Diego California Üni-

versitesi'nden ünlü evrimci Prof. Leslie Orgel, Scientific American dergi-

sinin Ekim 1994 tarihli sayısında bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin

(RNA ve DNA) aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluflmaları

aflırı derecede ihtimal dıflıdır. Ama bunların birisi olmadan di¤erini elde et-

mek de mümkün de¤ildir. Dolayısıyla insan, yaflamın kimyasal yollarla or-
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Canl›
hücrelerinin
çekirde¤inde yer
alan DNA
molekülü evrimin
geçersizli¤ini
gösteren
kan›tlardan
biridir. DNA, dört
ayr› molekülün
farkl› dizilimin-
den oluflan bir
tür bilgi
bankas›d›r. Bu
bilgi bankas›nda
canl›yla ilgili
bütün fiziksel
özelliklerin
flifreleri yer al›r.
‹nsan DNA's›
ka¤›da
döküldü¤ünde,
ortaya yaklafl›k
900 ciltlik bir 
ansiklopedi
ç›kaca¤› 
hesaplanmak-
tad›r. Elbette 
böylesine
ola¤anüstü bir
bilgi, tesadüf
kavram›n› kesin 
biçimde geçersiz
k›lmaktad›r.
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taya çıkmasının asla mümkün olmadı¤ı sonucuna varmak zorunda kal-

maktadır.91

Kuflkusuz e¤er hayatın do¤al etkenlerle ortaya çıkması imkansız

ise, bu durumda hayatın do¤aüstü bir biçimde "yaratıldı¤ını" kabul et-

mek gerekir. Bu gerçek, en temel amacı yaratılıflı reddetmek olan evrim

teorisini açıkça geçersiz kılmaktadır. 

EVR‹M‹N HAYAL‹ MEKAN‹ZMALARI

Darwin'in teorisini geçersiz kılan ikinci büyük nokta, teorinin "ev-

rim mekanizmaları" olarak öne sürdü¤ü iki kavramın da gerçekte hiçbir

evrimlefltirici güce sahip olmadı¤ının anlaflılmıfl olmasıdır. 

Darwin, ortaya attı¤ı evrim iddiasını tamamen "do¤al seleksiyon"

mekanizmasına ba¤lamıfltı. Bu mekanizmaya verdi¤i önem, kitabının is-

minden de açıkça anlaflılıyordu: Türlerin Kökeni, Do¤al Seleksiyon Yoluy-

la...

Do¤al seleksiyon, do¤al seçme demektir. Do¤adaki yaflam mücade-

lesi içinde, do¤al flartlara uygun ve güçlü canlıların hayatta kalaca¤ı dü-

flüncesine dayanır. Örne¤in yırtıcı hayvanlar tarafından tehdit edilen bir

geyik sürüsünde, daha hızlı koflabilen geyikler hayatta kalacaktır. Böyle-

ce geyik sürüsü, hızlı ve güçlü bireylerden oluflacaktır. Ama elbette bu

mekanizma, geyikleri evrimlefltirmez, onları baflka bir canlı türüne, ör-

ne¤in atlara dönüfltürmez. Dolayısıyla do¤al seleksiyon mekanizması

hiçbir evrimlefltirici güce sahip de¤ildir. Darwin de bu gerçe¤in farkın-

daydı ve Türlerin Kökeni adlı kitabında "Faydalı de¤ifliklikler oluflmadı¤ı sü-

rece do¤al seleksiyon hiçbir fley yapamaz" demek zorunda kalmıfltı.92

LAMARCK'IN ETK‹S‹

Peki bu "faydalı de¤ifliklikler" nasıl oluflabilirdi? Darwin, kendi dö-

neminin ilkel bilim anlayıflı içinde, bu soruyu Lamarck'a dayanarak ce-

vaplamaya çalıflmıfltı. Darwin'den önce yaflamıfl olan Fransız biyolog La-
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marck'a göre, canlılar yaflamları sırasında geçirdikleri fiziksel de¤ifliklik-

leri sonraki nesle aktarıyorlar, nesilden nesile biriken bu özellikler sonu-

cunda yeni türler ortaya çıkıyordu. Örne¤in Lamarck'a göre zürafalar

ceylanlardan türemifllerdi, yüksek a¤açların yapraklarını yemek için ça-

balarken nesilden nesile boyunları uzamıfltı. 

Darwin de benzeri örnekler vermifl, örne¤in Türlerin Kökeni adlı ki-

tabında, yiyecek bulmak için suya giren bazı ayıların zamanla balinala-

ra dönüfltü¤ünü iddia etmiflti.93

Ama Mendel'in keflfetti¤i ve 20.yüzyılda geliflen genetik bilimiyle

kesinleflen kalıtım kanunları, kazanılmıfl özelliklerin sonraki nesillere

aktarılması efsanesini kesin olarak yıktı. Böylece do¤al seleksiyon "tek

baflına" ve dolayısıyla tümüyle etkisiz bir mekanizma olarak kalmıfl olu-

yordu.

NEO-DARWIN‹ZM VE MUTASYONLAR

Darwinistler ise bu duruma bir çözüm bulabilmek için 1930'ların

sonlarında, "Modern Sentetik Teori"yi ya da daha yaygın ismiyle neo-

Darwinizm'i ortaya attılar. Neo-Darwinizm, do¤al seleksiyonun yanına

Do¤al seleksiyonun evrim teorisine kazand›rd›¤› hiçbir fley yoktur.
Çünkü bu mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zengin-
lefltirip gelifltirmez. Hiçbir zaman bir türü bir baflka türe çevirmez.
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"faydalı de¤ifliklik sebebi" olarak mutasyonları, yani canlıların genlerin-

de radyasyon gibi dıfl etkiler ya da kopyalama hataları sonucunda olu-

flan bozulmaları ekledi. 

Bugün de hala dünyada evrim adına geçerlili¤ini koruyan model

neo-Darwinizm'dir. Teori, yeryüzünde bulunan milyonlarca canlı türü-

nün, bu canlıların, kulak, göz, akci¤er, kanat gibi sayısız kompleks or-

ganlarının "mutasyonlara", yani genetik bozukluklara dayalı bir süreç

sonucunda olufltu¤unu iddia etmektedir. Ama teoriyi çaresiz bırakan

açık bir bilimsel gerçek vardır: Mutasyonlar canlıları gelifltirmezler, ak-

sine her zaman için canlılara zarar verirler.

Bunun nedeni çok basittir: DNA çok kompleks bir düzene sahiptir.

Bu molekül üzerinde oluflan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir.

Amerikalı genetikçi B. G. Ranganathan bunu flöyle açıklar:

Mutasyonlar küçük, rasgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana

gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu üç özellik, mutasyonların ev-

rimsel bir geliflme meydana getiremeyece¤ini gösterir. Zaten yüksek dere-

cede özelleflmifl bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir de-

¤iflim, ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek

Rastgele 
mutasyonlar 
insanlara ve 
di¤er tüm 
canl›lara her 
zaman için
zarar verir-
ler. 
Resimlerde 
görülen çocuklar
Çernobil 
kazas›n›n sonucun-
da sakat
kalm›fllard›r.
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rastgele bir de¤iflim kol saatini gelifltirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle za-

rar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir flehri ge-

lifltirmez, ona yıkım getirir.94

Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı, yani genetik bilgiyi gelifltiren

mutasyon örne¤i gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı oldu¤u

görüldü. Anlaflıldı ki, evrim teorisinin "evrim mekanizması" olarak gös-

terdi¤i mutasyonlar, gerçekte canlıları sadece tahrip eden, sakat bırakan

genetik olaylardır. (‹nsanlarda mutasyonun en sık görülen etkisi de kan-

serdir.) Elbette tahrip edici bir mekanizma "evrim mekanizması" olamaz.

Do¤al seleksiyon ise, Darwin'in de kabul etti¤i gibi, "tek baflına hiçbir

fley yapamaz." Bu gerçek bizlere do¤ada hiçbir "evrim mekanizması" ol-

madı¤ını göstermektedir. Evrim mekanizması olmadı¤ına göre de, ev-

rim denen hayali süreç yaflanmıfl olamaz.

FOS‹L KAYITLARI: ARA FORMLARDAN 
ESER YOK

Evrim teorisinin iddia etti¤i senaryonun yaflanmamıfl oldu¤unun

en açık göstergesi ise fosil kayıtlarıdır.

Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemifllerdir.

Mutasyonlar›n etkisi
daima zararl›d›r. Yanda-
ki resimde görülen el
de mutasyon sonucu 6
parmakl›d›r.
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Önceden var olan bir canlı türü, zamanla bir di¤erine dönüflmüfl ve bü-

tün türler bu flekilde ortaya çıkmıfllardır. Teoriye göre bu dönüflüm yüz

milyonlarca yıl süren uzun bir zaman dilimini kapsamıfl ve kademe ka-

deme ilerlemifltir. Bu durumda, iddia edilen uzun dönüflüm süreci için-

de sayısız "ara türler"in oluflmufl ve yaflamıfl olmaları gerekir. Örne¤in

geçmiflte, balık özelliklerini taflımalarına ra¤men, bir yandan da bazı sü-

rüngen özellikleri kazanmıfl olan yarı balık-yarı sürüngen canlılar yafla-

mıfl olmalıdır. Ya da sürüngen özelliklerini taflırken, bir yandan da bazı

kufl özellikleri kazanmıfl sürüngen-kufllar ortaya çıkmıfl olmalıdır. Bun-

lar, bir geçifl sürecinde oldukları için de, sakat, eksik, kusurlu canlılar ol-

malıdır. Evrimciler geçmiflte yaflamıfl olduklarına inandıkları bu teorik

yaratıklara "ara geçifl formu" adını verirler. 

E¤er gerçekten bu tür canlılar geçmiflte yaflamıfllarsa bunların sayı-

larının ve çeflitlerinin milyonlarca hatta milyarlarca olması gerekir. Ve bu

ucube canlıların kalıntılarına mutlaka fosil kayıtlarında rastlanması ge-

rekir. Darwin, Türlerin Kökeni'nde bunu flöyle açıklamıfltır:

E¤er teorim do¤ruysa, türleri birbirine ba¤layan sayısız ara-geçifl çeflitleri

mutlaka yaflamıfl olmalıdır... Bunların yaflamıfl olduklarının kanıtları da sa-

dece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.95

DARWIN'‹N YIKILAN UMUTLARI

Ancak 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında

hummalı fosil arafltırmaları yapıldı¤ı halde bu ara geçifl formlarına rast-

lanamamıfltır. Yapılan kazılarda ve arafltırmalarda elde edilen bütün bul-

gular, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birden-

bire, eksiksiz ve kusursuz bir biçimde ortaya çıktıklarını göstermifltir.

Ünlü ‹ngiliz paleontolog (fosil bilimci) Derek W. Ager, bir evrimci olma-

sına karflın bu gerçe¤i flöyle itiraf eder:

Sorunumuz fludur: Fosil kayıtlarını detaylı olarak inceledi¤imizde, türler

ya da sınıflar seviyesinde olsun, sürekli olarak aynı gerçekle karflılaflırız;
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YAfiAYAN FOS‹LLER EVR‹M‹ ÇÜRÜTÜYOR

295 milyon
y›ll›k deniz
kestanesi fosili

50 milyon y›ll›k
sekoya yapra¤› fosili

Fosiller, evrimin hiçbir zaman yaflanmad›¤›n›n ispat›d›r. Fosil kay›tlar›n›n ortaya
koydu¤u gibi, canl›lar sahip olduklar› tüm özelliklerle bir anda var olmufllar ve soy-
lar› devam etti¤i müddetçe en küçük bir de¤ifliklik geçirmemifllerdir. Bal›klar hep ba-
l›k, böcekler hep böcek, sürüngenler hep sürüngen olarak var olmufltur. Türlerin
aflama aflama olufltu¤u iddias›n›n bilimsel hiçbir geçerlili¤i yoktur. Tüm canl›lar›
Yüce Allah yaratm›flt›r.

54 - 37 milyon y›ll›k günefl bal›¤› fosili

125 milyon
y›ll›k köpüklü
A¤ustos
böce¤i fosili
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kademeli evrimle geliflen de¤il, aniden yeryüzünde oluflan gruplar görü-

rüz.96

Yani fosil kayıtlarında, tüm canlı türleri, aralarında hiçbir geçifl for-

mu olmadan eksiksiz biçimleriyle aniden ortaya çıkmaktadırlar. Bu,

Darwin'in öngörülerinin tam aksidir. Dahası, bu canlı türlerinin yaratıl-

dıklarını gösteren çok güçlü bir delildir. Çünkü bir canlı türünün, kendi-

sinden evrimleflti¤i hiçbir atası olmadan, bir anda ve kusursuz olarak or-

taya çıkmasının tek açıklaması, o türün yaratılmıfl olmasıdır. Bu gerçek,

ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma tarafından da kabul edilir:

Yaratılıfl ve evrim, yaflayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek

yegane iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mü-

kemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmıfllardır ya da böyle

Komünis t  Ç in ' in  Zu lüm 
Po l i t ikas ›  ve  Do¤u Türk i s tan

Evrim teorisi, canl› türlerinin yavafl de¤iflimlerle birbirle-
rinden evrimlefltiklerini iddia eder. Oysa fosil kay›tlar›

bu iddiay› aç›kça yalanlamaktad›r. Örne¤in 530 milyon
y›l önce bafllayan Kambriyen devirde, birbirinden çok

farkl› olan onlarca canl› türü bir anda ortaya ç›k-
m›flt›r. Üstteki çizimde tasvir edilen bu canl›-

lar çok kompleks yap›lara sahiptirler. Je-
olojik dilde "Kambriyen Patla-

mas›" olarak tan›mla-
nan bu gerçek,
yarat›l›fl›n aç›k

bir delilidir.
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olmamıfltır. E¤er böyle olmadıysa, bir de¤iflim süreci sayesinde kendilerin-

den önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleflerek meydana gelmifl ol-

malıdırlar. Ama e¤er eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmıfllar-

sa, o halde sonsuz güç sahibi bir akıl tarafından yaratılmıfl olmaları gere-

kir.97

Fosiller ise, canlıların yeryüzünde eksiksiz ve mükemmel bir biçim-

de ortaya çıktıklarını göstermektedir. Yani "türlerin kökeni", Darwin'in

sandı¤ının aksine, evrim de¤il yaratılıfltır.

‹NSANIN EVR‹M‹ MASALI

Evrim teorisini savunanların en çok gündeme getirdikleri konu, in-

sanın kökeni konusudur. Bu konudaki Darwinist iddia, bugün yaflayan

modern insanın maymunsu birtakım yaratıklardan geldi¤ini varsayar. 4-

5 milyon yıl önce baflladı¤ı varsayılan bu süreçte, modern insan ile ata-

ları arasında bazı "ara form"ların yafladı¤ı iddia edilir. Gerçekte tümüy-

le hayali olan bu senaryoda dört temel "kategori" sayılır:

1) Australopithecus

2) Homo habilis

3) Homo erectus

4) Homo sapiens

Evrimciler, insanların sözde ilk maymunsu atalarına "güney may-

munu" anlamına gelen "Australopithecus" ismini verirler. Bu canlılar ger-

çekte soyu tükenmifl bir maymun türünden baflka bir fley de¤ildir. Lord

Solly Zuckerman ve Prof. Charles Oxnard gibi ‹ngiltere ve ABD'den

dünyaca ünlü iki anatomistin Australopithecus örnekleri üzerinde yaptık-

ları çok genifl kapsamlı çalıflmalar, bu canlıların sadece soyu tükenmifl

bir maymun türüne ait olduklarını ve insanlarla hiçbir benzerlik taflıma-

dıklarını göstermifltir.98

Evrimciler insan evriminin bir sonraki safhasını da, "homo" yani in-

san olarak sınıflandırırlar. ‹ddiaya göre homo serisindeki canlılar, Aust-
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ralopithecuslar'dan daha geliflmifllerdir. Evrimciler, bu farklı canlılara ait

fosilleri ardı ardına dizerek hayali bir evrim fleması olufltururlar. Bu fle-

ma hayalidir, çünkü gerçekte bu farklı sınıfların arasında evrimsel bir

iliflki oldu¤u asla ispatlanamamıfltır. Evrim teorisinin 20. yüzyıldaki en

önemli savunucularından biri olan Ernst Mayr, "Homo sapiens'e uzanan

zincir gerçekte kayıptır" diyerek bunu kabul eder.99

Evrimciler "Australopithecus > Homo habilis > Homo erectus > Homo

sapiens" sıralamasını yazarken, bu türlerin her birinin, bir sonrakinin ata-

sı oldu¤u izlenimini verirler. Oysa paleoantropologların son bulguları,

Australopithecus, Homo habilis ve Homo erectus'un dünyanın farklı bölge-

lerinde aynı dönemlerde yafladıklarını göstermektedir.100 Dahası Homo

erectus sınıflamasına ait insanların bir bölümü çok mo-

dern zamanlara kadar yaflamıfllar, Ho-

mo sapiens neandertalensis ve Homo sapi-

ens sapiens (modern insan) ile aynı or-

tamda yan yana bulunmufllardır.101

Bu ise elbette bu sınıfların birbir-

lerinin ataları oldukları iddiasının ge-

çersizli¤ini açıkça ortaya koymakta-

dır. Harvard Üniversitesi paleonto-

Evrimciler, fosiller
üzerinde yapt›klar›
yorumlar› genelde ide-
olojik beklentileri
do¤rultusunda
yaparlar. Bu nedenle
vard›klar› sonuçlar
ço¤unlukla güvenilir
de¤ildir.
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loglarından Stephen Jay Gould, kendisi de bir evrimci olmasına karflın,

Darwinist teorinin içine girdi¤i bu çıkmazı flöyle açıklar:

E¤er birbiri ile paralel bir biçimde yaflayan üç farklı hominid (insanımsı)

çizgisi varsa, o halde bizim soy a¤acımıza ne oldu? 

Açıktır ki, bunların biri di¤erinden gelmifl olamaz. Dahası, biri di¤eriyle

karflılafltırıldı¤ında evrimsel bir geliflme trendi göstermemektedirler.102

Kısacası, medyada ya da ders kitaplarında yer alan hayali birtakım

"yarı maymun, yarı insan" canlıların çizimleriyle, yani sırf propaganda

yoluyla ayakta tutulmaya çalıflılan insanın evrimi senaryosu, hiçbir bi-

limsel temeli olmayan bir masaldan ibarettir. 

Bu konuyu uzun yıllar inceleyen, özellikle Australopithecus fosilleri

üzerinde 15 yıl arafltırma yapan ‹ngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim

adamlarından Lord Solly Zuckerman, bir evrimci olmasına ra¤men, or-

tada maymunsu canlılardan insana uzanan gerçek bir soy a¤acı olmadı-

¤ı sonucuna varmıfltır.

Zuckerman bir de ilginç bir "bilim skalası" yapmıfltır. Bilimsel ola-

rak kabul etti¤i bilgi dallarından, bilim dıflı olarak kabul etti¤i bilgi dal-

larına kadar bir yelpaze oluflturmufltur. Zuckerman'ın bu tablosuna gö-

re en "bilimsel" -yani somut verilere dayanan- bilgi dalları kimya ve fi-

ziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bi-

limler gelir. Yelpazenin en ucunda, yani en "bilim dıflı" sayılan kısımda

ise, Zuckerman'a göre, telepati, altıncı his gibi "duyum  ötesi algılama"

kavramları ve bir de "insanın evrimi" vardır! Zuckerman, yelpazenin bu

ucunu flöyle açıklar:

Objektif gerçekli¤in alanından çıkıp da, biyolojik bilim olarak varsayılan

bu alanlara -yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorum-

lanmasına- girdi¤imizde, evrim teorisine inanan bir kimse için herfleyin

mümkün oldu¤unu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kim-

selerin çeliflkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür.103
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‹flte insanın evrimi masalı da, teorilerine körü körüne inanan birta-

kım insanların buldukları bazı fosilleri ön yargılı bir biçimde yorumla-

malarından ibarettir.

DARWIN FORMÜLÜ!

fiimdiye kadar ele aldı¤ımız tüm teknik delillerin yanında, isterse-

niz evrimcilerin nasıl saçma bir inanıfla sahip olduklarını bir de çocukla-

rın bile anlayabilece¤i kadar açık bir örnekle özetleyelim. 

Evrim teorisi canlılı¤ın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedir. Do-

layısıyla bu iddiaya göre cansız ve fluursuz atomlar biraraya gelerek ön-

ce hücreyi oluflturmufllardır ve sonrasında aynı atomlar bir flekilde di¤er

canlıları ve insanı meydana getirmifllerdir. flimdi düflünelim; canlılı¤ın

yapıtaflı olan karbon, fosfor, azot, potasyum gibi elementleri biraraya ge-

tirdi¤imizde bir yı¤ın oluflur. Bu atom yı¤ını, hangi ifllemden geçirilirse

geçirilsin, tek bir canlı oluflturamaz. ‹sterseniz bu konuda bir "deney" ta-

sarlayalım ve evrimcilerin aslında savundukları, ama yüksek sesle dile

getiremedikleri iddiayı onlar adına "Darwin Formülü" adıyla inceleye-

lim:

Evrimciler, çok sayıda büyük varilin içine canlılı¤ın yapısında bu-

lunan fosfor, azot, karbon, oksijen, demir, magnezyum gibi elementler-

den bol miktarda koysunlar. Hatta normal flartlarda bulunmayan ancak

bu karıflımın içinde bulunmasını gerekli gördükleri malzemeleri de bu

varillere eklesinler. Karıflımların içine, istedikleri kadar amino asit, iste-

dikleri kadar da (bir tekinin bile rastlantısal oluflma ihtimali 10-950 olan)

protein doldursunlar. Bu karıflımlara istedikleri oranda ısı ve nem ver-

sinler. Bunları istedikleri geliflmifl cihazlarla karıfltırsınlar. Varillerin ba-

flına da dünyanın önde gelen bilim adamlarını koysunlar. Bu uzmanlar

babadan o¤ula, kuflaktan kufla¤a aktararak nöbetlefle milyarlarca, hatta

trilyonlarca sene sürekli varillerin baflında beklesinler. Bir canlının olufl-

ması için hangi flartların var olması gerekti¤ine inanılıyorsa hepsini kul-
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lanmak serbest olsun. Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar o varillerden ke-

sinlikle bir canlı çıkartamazlar. Zürafaları, aslanları, arıları, kanaryaları,

bülbülleri, papa¤anları, atları, yunusları, gülleri, orkideleri, zambakları,

karanfilleri, muzları, portakalları, elmaları, hurmaları, domatesleri, ka-

vunları,  karpuzları, incirleri, zeytinleri, üzümleri, fleftalileri, tavus kufl-

larını, sülünleri, renk renk kelebekleri ve bunlar gibi milyonlarca canlı

türünden hiçbirini oluflturamazlar. De¤il burada birkaçını saydı¤ımız bu

canlı varlıkları, bunların tek bir hücresini bile elde edemezler. Kısacası,

bilinçsiz atomlar biraraya gelerek hücreyi oluflturamazlar. Sonra yeni bir

karar vererek bir hücreyi ikiye bölüp, sonra art arda baflka kararlar alıp,

elektron mikroskobunu bulan, sonra kendi hücre yapısını bu mikroskop

altında izleyen profesörleri oluflturamazlar. Madde, ancak Allah'ın üstün

yaratmasıyla hayat bulur.

Bunun aksini iddia eden evrim teorisi ise, akla tamamen aykırı bir

safsatadır. Evrimcilerin ortaya attı¤ı iddialar üzerinde biraz bile düflün-

mek, üstteki örnekte oldu¤u gibi, bu gerçe¤i açıkça gösterir.

GÖZ VE KULAKTAK‹ TEKNOLOJ‹

Evrim teorisinin kesinlikle açıklama getiremeyece¤i bir di¤er konu

ise göz ve kulaktaki üstün algılama kalitesidir.

Gözle ilgili konuya geçmeden önce "Nasıl görürüz?" sorusuna kısa-

ca cevap verelim. Bir cisimden gelen ıflınlar, gözde retinaya ters olarak

düfler. Bu ıflınlar, buradaki hücreler tarafından elektrik sinyallerine dö-

nüfltürülür ve beynin arka kısmındaki görme merkezi denilen küçücük

bir noktaya ulaflır. Bu elektrik sinyalleri bir dizi ifllemden sonra beyinde-

ki bu merkezde görüntü olarak algılanır. Bu bilgiden sonra flimdi düflü-

nelim:

Beyin ıflı¤a kapalıdır. Yani beynin içi kapkaranlıktır, ıflık beynin bu-

lundu¤u yere kadar giremez. Görüntü merkezi denilen yer kapkaranlık,

ıflı¤ın asla ulaflmadı¤ı, belki de hiç karflılaflmadı¤ınız kadar karanlık bir
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yerdir. Ancak siz bu zifiri karanlıkta ıflıklı, pırıl pırıl bir dünyayı seyret-

mektesiniz. Üstelik bu o kadar net ve kaliteli bir görüntüdür ki 21. yüz-

yıl teknolojisi bile her türlü imkana ra¤men bu netli¤i sa¤layamamıfltır.

Örne¤in flu anda okudu¤unuz kitaba, kitabı tutan ellerinize bakın, son-

ra baflınızı kaldırın ve çevrenize bakın. flu anda gördü¤ünüz netlik ve ka-

litedeki bu görüntüyü baflka bir yerde gördünüz mü? Bu kadar net bir

görüntüyü size dünyanın bir numaralı televizyon flirketinin üretti¤i en

geliflmifl televizyon ekranı dahi veremez. 100 yıldır binlerce mühendis

bu netli¤e ulaflmak için çalıflmaktadır. Bunun için fabrikalar, dev tesisler

kurulmakta, arafltırmalar yapılmakta, planlar ve tasarımlar gelifltiril-

mektedir. Yine bir TV ekranına bakın, bir de flu anda elinizde tuttu¤unuz

bu kitaba. Arada büyük bir netlik ve kalite farkı oldu¤unu göreceksiniz.

Üstelik, TV ekranı size iki boyutlu bir görüntü gösterir, oysa siz üç bo-

yutlu, derinlikli bir perspektifi izlemektesiniz. 
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Hiçbir evrimci, yüksek tek-
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daha üstün bir görüntü sa¤-
layan gözün nas›l olufltu¤u
sorusuna cevap vereme-
mektedir.  
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Uzun yıllardır on binlerce mühendis üç boyutlu TV yapmaya, gö-

zün görme kalitesine ulaflmaya çalıflmaktadırlar. Evet, üç boyutlu bir te-

levizyon sistemi yapabildiler ama onu da gözlük takmadan üç boyutlu

görmek mümkün de¤il, kaldı ki bu suni bir üç boyuttur. Arka taraf da-

ha bulanık, ön taraf ise ka¤ıttan dekor gibi durur. Hiçbir zaman gözün

gördü¤ü kadar net ve kaliteli bir görüntü oluflmaz. Kamerada da, tele-

vizyonda da mutlaka görüntü kaybı meydana gelir. 

‹flte evrimciler, bu kaliteli ve net görüntüyü oluflturan mekanizma-

nın tesadüfen olufltu¤unu iddia etmektedirler. flimdi biri size, odanızda

duran televizyon tesadüfler sonucunda olufltu, atomlar biraraya geldi ve

bu görüntü oluflturan aleti meydana getirdi dese ne düflünürsünüz? Bin-

lerce kiflinin biraraya gelip yapamadı¤ını fluursuz atomlar nasıl yapsın? 

Gözün gördü¤ünden daha ilkel olan bir görüntüyü oluflturan alet

tesadüfen oluflamıyorsa, gözün ve gözün gördü¤ü görüntünün de tesa-

düfen oluflamayaca¤ı çok açıktır. Aynı durum kulak için de geçerlidir.

Dıfl kulak, çevredeki sesleri kulak kepçesi vasıtasıyla toplayıp orta kula-

¤a iletir; orta kulak aldı¤ı ses titreflimlerini güçlendirerek iç kula¤a akta-

rır; iç kulak da bu titreflimleri elektrik sinyallerine dönüfltürerek beyne

gönderir. Aynen görmede oldu¤u gibi duyma ifllemi de beyindeki duy-

ma merkezinde gerçekleflir. 

Gözdeki durum kulak için de geçerlidir, yani beyin, ıflık gibi sese de

kapalıdır, ses geçirmez. Dolayısıyla dıflarısı ne kadar gürültülü de olsa

beynin içi tamamen sessizdir. Buna ra¤men en net sesler beyinde algıla-

nır. Ses geçirmeyen beyninizde bir orkestranın senfonilerini dinlersiniz,

kalabalık bir ortamın tüm gürültüsünü duyarsınız. Ama o anda hassas

bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada keskin bir ses-

sizli¤in hakim oldu¤u görülecektir.

Net bir görüntü elde edebilmek ümidiyle teknoloji nasıl kullanılı-

yorsa, ses için de aynı çabalar onlarca yıldır sürdürülmektedir. Ses kayıt

cihazları, müzik setleri, birçok elektronik alet, sesi algılayan müzik sis-
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temleri bu çalıflmalardan bazılarıdır. Ancak, tüm teknolojiye, bu tekno-

lojide çalıflan binlerce mühendise ve uzmana ra¤men kula¤ın oluflturdu-

¤u netlik ve kalitede bir sese ulaflılamamıfltır. En büyük müzik sistemi

flirketinin üretti¤i en kaliteli müzik setini düflünün. Sesi kaydetti¤inde

mutlaka sesin bir kısmı kaybolur veya az da olsa mutlaka parazit oluflur

veya müzik setini açtı¤ınızda daha müzik bafllamadan bir cızırtı mutla-

ka duyarsınız. Ancak insan vücudundaki teknolojinin ürünü olan sesler

son derece net ve kusursuzdur. Bir insan kula¤ı, hiçbir zaman müzik se-

tinde oldu¤u gibi cızırtılı veya parazitli algılamaz; ses ne ise tam ve net

bir biçimde onu algılar. Bu durum, insan yaratıldı¤ı günden bu yana

böyledir. fiimdiye kadar insano¤lunun yaptı¤ı hiçbir görüntü ve ses ci-

hazı, göz ve kulak kadar hassas ve baflarılı birer algılayıcı olamamıfltır.

Ancak görme ve iflitme olayında, tüm bunların ötesinde, çok büyük bir

gerçek daha vardır.

BEYN‹N ‹Ç‹NDE GÖREN VE DUYAN

fiUUR K‹ME A‹TT‹R?

Beynin içinde, ıflıl ıflıl renkli bir dünyayı seyreden, senfonileri, kuflla-

rın cıvıltılarını dinleyen, gülü koklayan kimdir?

‹nsanın gözlerinden, kulaklarından, burnundan gelen uyarılar,

elektrik sinyali olarak beyne gider. Biyoloji, fizyoloji veya biyokimya ki-

taplarında bu görüntünün beyinde nasıl olufltu¤una dair birçok detay

okursunuz. Ancak, bu konu hakkındaki en önemli gerçe¤e hiçbir yerde

rastlayamazsınız: Beyinde, bu elektrik sinyallerini görüntü, ses, koku ve

his olarak algılayan kimdir? 

Beynin içinde göze, kula¤a, burna ihtiyaç duymadan tüm bunları

algılayan bir fluur bulunmaktadır. Bu fluur kime aittir?

Elbette bu fluur beyni oluflturan sinirler, ya¤ tabakası ve sinir hüc-

relerine ait de¤ildir. ‹flte bu yüzden, herfleyin maddeden ibaret oldu¤u-
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nu zanneden Darwinist-materyalistler bu sorulara hiçbir cevap vereme-

mektedirler. Çünkü bu fluur, Allah'ın yaratmıfl oldu¤u ruhtur. Ruh, gö-

rüntüyü seyretmek için göze, sesi duymak için kula¤a ihtiyaç duymaz.

Bunların da ötesinde düflünmek için beyne ihtiyaç duymaz. Bu açık ve

‹çinde büyük bir televizyon ekran› olan kapkaranl›k bir odaya girdi¤inizi düflünün.
D›flar›daki dünyay› yaln›zca bu odan›n içindeki ekrandan seyredecek olsan›z, do-
¤al olarak bir süre sonra d›flar› ç›kmak istersiniz. fiu anda bulundu¤unuz mekan
da farkl› de¤il. Bir kutu gibi kapkaranl›k ve küçük kafatas›n›z›n içinde d›fl dünyaya
ait görüntüleri seyrediyorsunuz. Ama gördü¤ünüz görüntü, o kadar inand›r›c›d›r
ki, binlerce y›ld›r milyarlarca insan bu büyük gerçe¤in fark›na varamam›flt›r.
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ilmi gerçe¤i okuyan her insanın, beynin içindeki birkaç santimetreküp-

lük, kapkaranlık mekana tüm kainatı üç boyutlu, renkli, gölgeli ve ıflıklı

olarak sı¤dıran yüce Allah'ı düflünüp, O'ndan korkup, O'na sı¤ınması

gerekir. 

MATERYAL‹ST B‹R ‹NANÇ

Buraya kadar incelediklerimiz, evrim teorisinin bilimsel bulgularla

açıkça çeliflen bir iddia oldu¤unu göstermektedir. Teorinin hayatın köke-

ni hakkındaki iddiası bilime aykırıdır, öne sürdü¤ü evrim mekanizmala-

rının hiçbir evrimlefltirici etkisi yoktur ve fosiller teorinin gerektirdi¤i

ara formların yaflamadıklarını göstermektedir. Bu durumda, elbette, ev-

rim teorisinin bilime aykırı bir düflünce olarak bir kenara atılması gere-

kir. Nitekim tarih boyunca dünya merkezli evren modeli gibi pek çok

düflünce, bilimin gündeminden çıkarılmıfltır. Ama evrim teorisi ısrarla

bilimin gündeminde tutulmaktadır. Hatta bazı insanlar teorinin elefltiril-

mesini "bilime saldırı" olarak göstermeye bile çalıflmaktadırlar. Peki ne-

den?..

Bu durumun nedeni, evrim teorisinin bazı çevreler için, kendisin-

den asla vazgeçilemeyecek dogmatik bir inanıfl olufludur. Bu çevreler,

materyalist felsefeye körü körüne ba¤lıdırlar ve Darwinizm'i de do¤aya

getirilebilecek yegane materyalist açıklama oldu¤u için benimsemekte-

dirler. 

Bazen bunu açıkça itiraf da ederler. Harvard Üniversitesi'nden ün-

lü bir genetikçi ve aynı zamanda önde gelen bir evrimci olan Richard Le-

wontin, "önce materyalist, sonra bilim adamı" oldu¤unu flöyle itiraf

eder:

Bizim materyalizme bir inancımız var, 'a priori' (önceden kabul edilmifl,

do¤ru varsayılmıfl) bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama ge-

tirmeye zorlayan fley, bilimin yöntemleri ve kuralları de¤il. Aksine, mater-

yalizme olan 'a priori' ba¤lılı¤ımız nedeniyle, dünyaya materyalist bir
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açıklama getiren arafltırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Ma-

teryalizm mutlak do¤ru oldu¤una göre de, ‹lahi bir açıklamanın sahneye

girmesine izin veremeyiz.104

Bu sözler, Darwinizm'in, materyalist felsefeye ba¤lılık u¤runa yafla-

tılan bir dogma oldu¤unun açık ifadeleridir. Bu dogma, maddeden bafl-

ka hiçbir varlık olmadı¤ını varsayar. Bu nedenle de cansız, bilinçsiz

maddenin, hayatı yarattı¤ına inanır. Milyonlarca farklı canlı türünün;

örne¤in kuflların, balıkların, zürafaların, kaplanların, böceklerin, a¤açla-

rın, çiçeklerin, balinaların ve insanların maddenin kendi içindeki etkile-

flimlerle, yani ya¤an ya¤murla, çakan flimflekle, cansız maddenin içinden

olufltu¤unu kabul eder. Gerçekte ise bu, hem akla hem bilime aykırı bir

kabuldür. Ama Darwinistler kendi deyimleriyle "‹lahi bir açıklamanın

sahneye girmemesi" için, bu kabulü savunmaya devam etmektedirler. 

Canlıların kökenine materyalist bir ön yargı ile bakmayan insanlar

ise, flu açık gerçe¤i göreceklerdir: Tüm canlılar, üstün bir güç, bilgi ve ak-

la sahip olan bir Yaratıcının eseridirler. Yaratıcı, tüm evreni yoktan var

eden, en kusursuz biçimde düzenleyen ve tüm canlıları yaratıp flekillen-

diren Allah'tır.

EVR‹M TEOR‹S‹ DÜNYA TAR‹H‹N‹N

EN ETK‹L‹ BÜYÜSÜDÜR

Burada flunu da belirtmek gerekir ki, ön yargısız, hiçbir ideolojinin

etkisi altında kalmadan, sadece aklını ve mantı¤ını kullanan her insan,

bilim ve medeniyetten uzak toplumların hurafelerini andıran evrim te-

orisinin inanılması imkansız bir iddia oldu¤unu kolaylıkla anlayacaktır. 

Yukarıda da belirtildi¤i gibi, evrim teorisine inananlar, büyük bir

varilin içine birçok atomu, molekülü, cansız maddeyi dolduran ve bun-

ların karıflımından zaman içinde düflünen, akleden, bulufllar yapan pro-

fesörlerin, üniversite ö¤rencilerinin, Einstein, Hubble gibi bilim adamla-

rının, Frank Sinatra, Charlton Heston gibi sanatçıların, bunun yanı sıra
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ceylanların, limon a¤açlarının, karanfillerin çıkaca¤ına inanmaktadırlar.

Üstelik, bu saçma iddiaya inananlar bilim adamları, pofesörler, kültürlü,

e¤itimli insanlardır. Bu nedenle evrim teorisi için "dünya tarihinin en bü-

yük ve en etkili büyüsü" ifadesini kullanmak yerinde olacaktır. Çünkü,

dünya tarihinde insanların bu derece aklını baflından alan, akıl ve man-

tıkla düflünmelerine imkan tanımayan, gözlerinin önüne sanki bir perde

çekip çok açık olan gerçekleri görmelerine engel olan bir baflka inanç ve-

ya iddia daha yoktur. Bu, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkı-

nın Günefl'e tapmasından, Hz. ‹brahim'in kavminin elleri ile yaptıkları

putlara, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buza¤ıya tapmala-

rından çok daha vahim ve akıl almaz bir körlüktür. Gerçekte bu durum,

Allah'ın Kuran'da iflaret etti¤i bir akılsızlıktır.    Allah, bazı insanların an-

layıfllarının kapanaca¤ını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düflecek-

lerini birçok ayetinde bildirmektedir. Bu ayetlerden bazıları flöyledir:

fiüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark et-

mez; inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemifltir;

gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azab onlaradır. (Bakara

Suresi, 6-7)

… Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla

görmezler, kulakları vardır bununla iflitmezler. Bunlar hayvanlar gibi-

dir, hatta daha afla¤ılıktırlar. ‹flte bunlar gafil olanlardır. (Araf Suresi,

179)

Allah, Hicr Suresi'nde bu insanların mucizeler görseler bile inan-

mayacak kadar büyülendiklerini flöyle bildirmektedir:

Onların üzerlerine gökyüzünden bir kapı açsak, ordan yukarı

yükselseler de, mutlaka: "Gözlerimiz döndürüldü, belki biz bü-

yülenmifl bir toplulu¤uz" diyeceklerdir. (Hicr Suresi, 14-15)

Bu kadar genifl bir kitlenin üzerinde bu büyünün etkili olması, in-

sanların gerçeklerden bu kadar uzak tutulmaları ve 150 yıldır bu büyü-

nün bozulmaması ise, kelimelerle anlatılamayacak kadar hayret verici
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bir durumdur. Çünkü, bir veya birkaç insanın imkansız senaryolara, saç-

malık ve mantıksızlıklarla dolu iddialara inanmaları anlaflılabilir. Ancak

dünyanın dört bir yanındaki insanların, fluursuz ve cansız atomların ani

bir kararla biraraya gelip; ola¤anüstü bir organizasyon, disiplin, akıl ve

fluur gösterip kusursuz bir sistemle iflleyen evreni, canlılık için uygun

olan her türlü özelli¤e sahip olan Dünya gezegenini ve sayısız kompleks

sistemle donatılmıfl canlıları meydana getirdi¤ine inanmasının, "bü-

yü"den baflka bir açıklaması yoktur. 

Nitekim, Allah Kuran'da, inkarcı felsefenin savunucusu olan bazı

kimselerin, yaptıkları büyülerle insanları etkilediklerini Hz. Musa ve Fi-

ravun arasında geçen bir olayla bizlere bildirmektedir. Hz. Musa, Fira-

vun'a hak dini anlattı¤ında, Firavun Hz. Musa'ya, kendi "bilgin büyücü-

leri" ile insanların toplandı¤ı bir yerde karflılaflmasını söyler. Hz. Musa,

büyücülerlekarflılafltı¤ında, büyücülere önce onların marifetlerini sergi-

lemelerini emreder. Bu olayın anlatıldı¤ı bir ayet flöyledir:

(Musa:) "Siz atın" dedi. (Asalarını) atıverince, insanların gözlerini büyü-

leyiverdiler, onları dehflete düflürdüler ve (ortaya) büyük bir sihir getir-

mifl oldular. (Araf Suresi, 116)

Görüldü¤ü gibi Firavun'un büyücüleri yaptıkları "aldatmacalar"la -

Hz. Musa ve ona inananlar dıflında- insanların hepsini büyüleyebilmifl-

lerdir. Ancak, onların attıklarına karflılık Hz. Musa'nın ortaya koydu¤u

delil, onların bu büyüsünü, ayetteki ifadeyle "uydurduklarını yutmufl"

yani etkisiz kılmıfltır: 

Biz de Musa'ya: "Asanı fırlatıver" diye vahyettik. (O da fırlatıverince) bir

de baktılar ki, o bütün uydurduklarını derleyip-toparlayıp yutuyor.

Böylece hak yerini buldu, onların bütün yapmakta oldukları geçersiz

kaldı. Orada yenilmifl oldular ve küçük düflmüfller olarak tersyüz çevril-

diler.  (Araf Suresi, 117-119)

Ayetlerde de bildirildi¤i gibi, daha önce insanları büyüleyerek etki-

leyen bu kiflilerin yaptıklarının bir sahtekarlık oldu¤unun anlaflılması
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ile, söz konusu insanlar küçük düflmüfllerdir. Günümüzde de bir büyü-

nün etkisiyle, bilimsellik kılıfı altında son derece saçma iddialara inanan

ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, e¤er bu iddialardan vaz-

geçmezlerse gerçekler tam anlamıyla açı¤a çıktı¤ında ve "büyü bozuldu-

¤unda" küçük duruma düfleceklerdir. Nitekim, yaklafl›k 60 yafl›na kadar

evrimi savunan ve ateist bir felsefeci olan, ancak daha sonra gerçekleri

gören Malcolm Muggeridge evrim teorisinin yak›n gelecekte düflece¤i

durumu flöyle aç›klamaktad›r:

Ben kendim, evrim teorisinin, özellikle uygulandı¤ı alanlarda, gelece¤in

tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olaca¤ına ikna

oldum. Gelecek kuflak, bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz

bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karflılayacaktır.105

Bu gelecek, uzakta de¤ildir aksine çok yakın bir gelecekte insanlar

"tesadüfler"in ilah olamayacaklarını anlayacaklar ve evrim teorisi dünya

tarihinin en büyük aldatmacası ve en fliddetli büyüsü olarak tanımlana-

caktır. Bu fliddetli büyü, büyük bir hızla dünyanın dört bir yanında in-

sanların üzerinden kalkmaya bafllamıfltır. Evrim aldatmacasının sırrını

ö¤renen birçok insan, bu aldatmacaya nasıl kandı¤ını hayret ve flaflkın-

lıkla düflünmektedir.
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Dediler ki: "Sen yücesin, bize ö¤retti¤inden baflka

bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, herfleyi

bilen, hüküm ve hikmet sahibi olans›n." 

(Bakara Suresi, 32)
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