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Bize göre adı Doğu Türkistan 
bugünkü Çin Devleti’ne göre 
ise Sincan Özerk Bölgesi, 
Türklerin en eski ata 
yurtlarından birisidir. 
Türk kültürü açısından 
bakıldığında Doğu 
Türkistan’da dün olduğu 
gibi bugün de çok zengin 
kültür varlıklarımız 
bulundurmaktadır. 
Türk tarihi ve kültürü 
açısından son derece önem 
arz eden bu bölge 
bugün Dünya Türklüğü 
tarafından maalesef yeterince 
tanınmamaktadır. Doğu 
Türkistan’daki durumu 
yerinde görmek ve Türklere  
anlatmak için oraya bir gezi 
düzenledik. 
İzlenimlerimi siz okurlarıma 
aktarmak istiyorum.

Doğu Türkistan Tarihi
Doğu Türkistan tarih boyun-

ca Türk İmparatorluklarına ve 
devletlerine merkez olmuş, önce 
Hunların, daha sonra Göktürklerin 
hâkimiyeti altında kalmıştır. M.S. 
660 yıllarında kısa bir dönem Çin 
hâkimiyetine geçse de daha sonra 
669 yıllarında Türk Hanı Kapağan 
Han tarafından Çinlilerden geri 
alınmıştır. Göktürklerden sonra 
bu toprakların hâkimiyeti sırası ile 
diğer Türk Devletleri olan Türkeş, 
Karluk ve Uygur Devletlerinin 
eline geçmiştir. Uygurlar bölgede 
etkin bir devlet yapısı oluşturmuş-
lar ve ekonomik, kültürel ve sanat-
sal açıdan oldukça ilerlemişlerdir. 
Tüccarı, sanayiciyi ve sanatçıyı 
koruyan yasalar yapmışlar, kâğıt 
üreten işletmeler ve matbaalar kur-
muşlardır.

Uygurlardan sonra Karahan-
lıların bölgeye hâkim olduğunu 
görüyoruz. Karahanlılar tarihteki 
Türk Devletlerinin en muhteşemle-
rinden biri olması nedeniyle Doğu 

Türkistan’a farklı bir bakış getir-
mişler ve bunun özelliklerini de 
yansıtmışlardır.

Karahanlılar devrine (840-
1212) kadar olan Türk Devletle-
rinde İslam dinini seçen münferit 
kişiler olmuştur. Ancak Karahan-
lı hükümdarı Abdülkerim Saltuk 
Buğra Han’ın İslam’ı seçmesi ve 
İslam dinini Devlet dini olarak ka-
bul etmesinden sonra, İslam dini 
Türklerin en önemli kültür değerle-
rinden biri olmuş ve adeta dünyaya 
bakışları değişmiştir. Türk Milleti, 
Karahanlı Devletinin toplu olarak 
İslam dinini kabulü ve uygulanan 
etkin devlet politikaları sayesinde 
Doğu Türkistan topraklarında hızlı 
bir şekilde Türk-İslam Medeniyeti 
yükselmeye başlamıştır. 

İslam dininin kabul edilişi ile 
birlikte Arap alfabesi de kabul edil-
miş ve eğitim kurumları mektep ve 
medrese şeklinde oluşmaya baş-
lamıştır. Bu okullarda hem dini ve 
hem de fenni ilimler okutulmaya 
başlanmış ve böylece büyük Türk 

Abdülkerim Saltuk Buğra’nın Türbesi / Artuş 
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âlimleri yetişmiştir. Türk mimarisi 
özelliğinde ilk kervansaraylar da 
burada inşa edilmiştir. Karahanlılar 
Devletinin ikiye ayrılması ve Doğu 
Karahanlıların 1205 ve Batı Ka-
rahanlıların ise 1212 de yıkılması 
sonucu Karahanlıların Doğu Tür-
kistan hâkimiyeti bitmiştir. 

Karahanlılardan sonra Doğu 
Türkistan’ın 1760 yılına kadar Ka-
rahitaylar ve Moğolların hakimi-
yeti altında kaldığını görüyoruz. 
1760 yılında Çin - Mançurlar böl-
geye hâkim oluyorlar. Mançurların 
bölgedeki hâkimiyetine dayana-
mayan Türkler isyan hareketlerine 
başlıyor ve sonunda Yakup Han 
Bay Devlet’in önderliğinde Man-
çurları ülkelerinden kovarak 1863 
yılında milli devletlerini kuruyor-
lar. 14 yıl devam eden bu Türk 
Devleti Osmanlı İmparatorluğuna 
tabi olan ilk Doğu Türkistan Türk 
Devleti olma özelliği de taşımak-
tadır. Ancak 1876’da Yakup Han 
Bay Devlet’in ölümü sonucu Doğu 
Türkistan Türk Devleti tekrar Çin-
Mançur yönetimi altına giriyor. Bu 
tarihten itibaren Doğu Türkistan’ın 
ismi Shinkiang (İlhak edilmiş top-
raklar) olarak değiştiriliyor. 1934-
44 yılları arasında Rus istilası-
na uğrayan bu topraklar bu sefer 
Rusların hâkimiyetinde kalmıştır. 
1949 yılından itibaren tekrar Çin’in 
hâkimiyeti altına giren Doğu Tür-
kistan bugün Sincan Özerk Yöneti-
mi olarak varlığını sürdürmektedir. 

Tarihi MÖ 200’li yıllara kadar 
(Hunlara ve Göktürklere) dayanan 
Türkistan toprakları, tarihin ilk dö-
nemlerinden beri Türklerin ana yur-
du, bin yıldan beri de İslam toprağı-
dır. Tarih boyunca Türkistan adı ile 
bir devlet veya hanlık kurulmamış 
olmasına rağmen, Orta Asya’nın 
büyük bölümünü oluşturan söz ko-
nusu alan, eski çağlardan beri Türk-
lerin yerleşim merkezi olduğu için 
Türkistan olarak adlandırılmıştır. 
Özellikle araştırmacılar tarafından 
tarihin ilk medeniyet merkezle-
rinden biri olduğu belirtilen Doğu 
Türkistan, jeo-stratejik konumuyla 
batı ve doğu kültürlerinin kaynaştı-
ğı bir yerdir.

Büyük imparatorluklara ev 
sahipliği yapan bu topraklar, Ha-
life Abdülmelik Mervan döne-
minde Türklerin kendi rızaları ile 
İslam’ı kabul edişinden sonra İs-
lam âleminin ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Özellikle Hakan Saltuk 
Buğra’nın İslam’ı kabul etmesin-
den sonraki 751-1216 yılları Doğu 
Türkistan’ın altın devri olarak bi-
linir. Medreseleri ve öğretim ku-
rumları ile ünlenen Türkistan, bu 
dönem boyunca dünyanın dört bir 
yanından gelen öğrencileri misafi r 
etmiş, tarihe yön veren devlet ve 
bilim adamları yetiştirmiştir. Bura-
dan dünyanın dört bir yanına giden 
Türkler ise İslam’ı dünyanın çeşitli 
ülkelerine taşımışlardır.

Bu topraklarda doğan Kara-
hanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, 
Selçuklular, Saidiler İslam’ın bay-
rağı altında devlet kurup, Türk-
İslam uygarlığının en güzel örnek-

lerini vermiş ve insanlığa büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Mah-
mut Gaznevi, Abdülkerim Saltuk 
Buğra, Timur, Selçuk Bey, Babür-
şah, Melikşah gibi büyük devlet 
adamları da bu topraklarda yetişen 
değerli isimlerdendir. İmam Buha-
ri, İmam Tirmizi, İbn-i Sina, Ebu-
nasril Farabi, Fergani, Zimahşeri, 
Sekkaki gibi eserleri ile İslam kü-
tüphanelerini zenginleştiren, dünya 
bilim adamlarına yol gösteren bil-
ginler de bu toprakların evlatlarıdır.

Ayrıca Divan-ı Lügat-it Türk’ün 
yazarı Kaşgarlı Mahmud, Kutadgu 
Bilig’in yazarı Yusuf Has Hacib, 
Atabet’ül Hakayık adlı dev eserin 
sahibi Ahmed Yüknekî gibi dünya 
tarihinin kültür hazinelerine yazı-
lan isimler de Türk-İslam uygar-
lığının beşiği olan bu topraklarda 
yaşamıştır. Burada sadece birkaçı-
na yer verdiğimiz bu isimler, Doğu 
Türkistan’ın İslam ve Türk dünyası 
için taşıdığı değeri ortaya koymak-
tadır.

Kutadgu Bilig ve Atebetü’l Ha-
kayık gibi eserler, Türk-İslam tari-
hinin olduğu kadar dünya tarihinin 
de en önemli eserleri arasında sa-
yılmaktadır. Türk İslam kültür ve 
medeniyeti açısından çok önemli 
bir bölge olan Doğu Türkistan’ı 
birlikte gezelim.

Kaşgarlı Mahmut
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İlk Durağımız Başkent 
Urumçi
27 Ağustos 2012 gece 01’de 

uçağımız Atatürk Havalimanından 
havalandı. Altı saatlik bir yolculuk-
tan sonra saat farkı nedeniyle öğle-
yin Urumçi’ye indik. Uçakta Doğu 
Türkistan ve Çin’in diğer şehirle-
rinde açılan fuarlara katılmak üzere 
giden genç girişimcilerden oluşan 
bir Türk tüccar grubu ile tanıştık ve 
onlarla burada neler yapılabileceği 
konusunda görüş alışverişinde bu-
lunduk. İçlerinde daha önce Çin’e 
gelenler de vardı. Onlarda büyük 
istek ve kararlılık gördüm ve çok 
şey başaracaklarına inanıyorum. 

Urumçi havalimanından pasa-
port işlemlerini kısa bir sürede ta-
mamladıktan sonra çıktık ve bizi 
karşılayan rehberimiz ile birlikte 
panaromik bir şehir turundan sonra 
gezimizin ikinci durağı olan garip-
ler diyarı Turfan şehrine doğru yola 
koyulduk. 

Rüzgâr Gülü Tarlaları 
Arasında Yolculuk
Tanrı Dağları arasında rüzgârlı 

vadi olarak da anılan bölgede sey-
retmeye başladık. Turfan’a yakla-
şık 350 km. yolumuz vardı. Oto-
yolda bir süre ilerledikten sonra 
etraftaki binlerce rüzgârgülü dikka-
timizi çekiyor. Rüzgâr tribünlerini 
saymak mümkün değil. Yaklaşık 
50-60 km. rüzgârgülleri arasında 

yolumuza devam ettik. Rehberimiz 
Çin’in enerji üretiminin büyük ço-
ğunluğunun Doğu Türkistan bölge-
sinde yapıldığı anlatıyor. Hatta Çin 
Petrol ve doğal gaz ihtiyacının %15 
kadarını yine bu bölgeden sağlıyor. 
%80-85’ini ise ithal ediyor. Ayrıca 
bu bölge Çin’in batıya açılan kapı-
sı. Bu nedenle Çin için Doğu Tür-
kistan son derece önemlidir.      

Bu arada ihtiyaç molası verdi-
ğimiz yerdeki Uygur lokantasında 
Uygur çorbasının tadına bakıyoruz. 
Urumçi -Turfan arası coğrafi  açı-
dan bazı istisnalar hariç olsa da ta-
mamen çorak bir ova görünümün-
de. Yol boyunca uzaklarda zirveleri 
yer yer karlarla kaplı Tanrı Dağla-
rını görüyoruz. Suyun olduğu bazı 

yerlerde otlayan büyük ve küçük-
baş hayvan sürüleri görülebiliyor. 
Başkent’i Turfan’a bağlayan yol 
boyunca yerleşim alanlarının çok 
az olduğunu görüyoruz.

Gezi ekibimiz 

Rüzgarlı Vadi - Turfan yolu üzeri
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Garipler Şehri 
Turfan
Nihayet öğleden sonra Turfan’a 

vardık. Otelimize yerleşip bir süre 
dinlendikten sonra kısa bir şehir içi 
turu yaptık. Turfan tam da adına 
münhasır bir şehir. Kendinizi Tem-
muz ayında Antalya’da gibi hisse-
diyorsunuz. Dünyada Filistin’deki 
Eriha şehrinden sonra deniz sevi-
yesinden yaklaşık 150 metre aşa-
ğıda yerleşmiş olan ikinci şehir 
burasıdır. Bundan dolayı hava çok 
sıcaktır, meyve ve sebzenin ilk çık-
tığı yerlerden birisi de burası yani 
Turfan’dır. Turfan’da sözcüğü bu 
şehrin adından gelmektedir. Nüfu-

sun çoğunluğunu Türkler oluştu-
ruyor. Doğu Türkistan’da sadece 
Urumçi’de Türk nüfus azdır. Bu da 
tamamen planlı bir durumdur.  

İlk Ziyaret Yerimiz 
Koço (Karahoca) 
Antik Şehri  
Bu antik kent Turfan’a 45-50 

km. uzaklıkta ırmak kenarına ku-
rulmuş diğer bir adı ile dere ağzı 
antik kentidir. Uygur Türkleri’nin 
M.Ö. 100 yıllarında kurmuş olduk-
ları bu antik şehrin, bilinen en eski 
yerleşim yerlerinden biri olduğu ve 
14. yüzyılın sonuna kadar da bura-

da hayatın sürdüğünü öğreniyoruz. 
Yaklaşık 600 yıldır yaşam yok. 
Açık hava müzesi durumunu de-
vam ettiriyor.

Koço antik şehrinde Uygur 
Türkleri, 850-1250 yılları arasın-
da Koço Krallığı adı altında ba-
ğımsız bir Türk Devleti olarak 
hâkimiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Uygur Devleti’nin ilk başkenti 
Orhun vadisinde Ötüken’de kuru-
lan Karabalgas şehridir. Karabal-
gas şehri kadim başkent Karkorum 
şehrine 60-70 km. uzaklıkta Orhun 
nehri kenarına kurulmuş Türklerin 
göçebe yaşamdan yerleşik yaşama 
geçtikleri şehirlerden birisidir. 

 Ancak Koço’da Uygur Türkle-
ri kendilerinden önceki Türk Dev-
letlerinden farklı bir şey yapmış, 
yerleşik yaşam tarzını pekiştirmiş-
lerdir. İyi savaşçılıkları ve ticari ye-
teneklerine bir yenisini eklemişler-
dir. Koço’da Uygur Türkleri sürekli 
yazmışlardır. 

Koço Turfan El yazmaları bu-
günlere ulaşmayı başarmış Yenisey 
ve Orhun yazıtlarından sonra en ge-
niş ve en önemli yazıtlardır. Koço 
yazıtlarının büyük çoğunluğu Ber-
lin Brandenburg Bilimler Akade-
misinde bulunmaktadır ve Turfan 
çalışmaları adı altında incelenmek-
tedir.

Turfan

Koço (Karahoca) Antik Kent 
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Türkler göçebe bir toplumdur 
ve yerleşik medeniyetleri yoktur 
diyen cahillere buraları görmelerini 
ya da internetten okumaları öneri-
yorum. O zaman Türklere ne kadar 
haksızlık ettiklerini anlayacaklar ve 
eğer bunları bilmeden yapıyorlarsa 
özür dileme erdemini gösterecek-
lerdir. Aslında Türkler ilk dönem-
lerde göçebe yaşam sürseler de, 
Hunlardan başlayarak Çin ve Türk 
hakanlarının devamlı yazıştıkları 
görülmektedir. Bunlar Çin hanedan 
yıllıklarında halen mevcutturlar.  

Önce antik şehrin girişindeki 
krokiden şehir hakkında kısa bilgi 
ediniyor ve hemen akabinde gez-
meye başlıyoruz. Koçu antik şehri 
kerpiç tipi bir yapılanma içeriyor. 
Şehrin yöneticilerinin evlerinden 
tutun da vatandaşların evlerine, Bu-
dist manastırından, su kuyularına 
kadar her şeyin gayet güzel korun-
muş durumda olduğunu görüyoruz. 
Daracık caddeleri ve kerpiç yapıları 
ile adeta bir orta çağ kentini ya da 
Ülkemizdeki Peri Bacalarını andı-
rıyor.

O dönem Türkler arasında Bu-
dizm inancı da olduğundan antik 
şehirde çok büyük bir Budist ma-
nastırı da mevcut. 2-3 saat kadar 
antik şehirde gezimiz sürüyor. Ko-
ço harabelerinin etrafını üzüm bağ-

ları çevrelemiş, bağların kenarında-
ki üzüm kurutma evleri çok güzel 
bir manzara oluşturmuş. Ancak an-
tik şehrin içinde hiçbir yeşillik yok. 
Çünkü sıcağa dayanması mümkün 
değil.

Turfan’da Koço antik şehrine 
yakın tamamen Türk yapımı olan 
Bezeklik Budist Manastırı mevcut-
tur. Bu manastırın duvar ve tavan 
süslemeleri çok güzeldir ve sanat 
değeri çok yüksektir. Ancak bu-
gün manastırda çok fazla süsleme 
kalmamıştır. Çünkü Alman ve Rus 
arkeologlar bu süslemeleri sökerek 
ülkelerine götürmüşlerdir. Kalabi-
len az kısım bile Uygur Türklerinin 
ne kadar üstün bir medeniyete sa-
hip olduklarını göstermesi açısın-
dan çok önemli bir örnektir.

Koçu antik şehir kazılarında o 
döneme ait pek çok yazıt bulunmuş-
tur. Turfan yazıtları olarak ta anılan 

bu yazıtlarda, Uygur Türkleri’nin 
yaşam biçimlerinden Çinlilerle iliş-
kilerine, emlak alım satımlarında 
yapılan sözleşmelerden Turfan da 
basılan ilk kitaplara ve kağıtlara 
kadar pek çok yazılı belgenin ol-
duğuna dair bilgiler Çin hanedan 
yıllıklarında mevcuttur. Kısaca 
bahsetmek gerekirse, Turfan Türk 
kültür ve medeniyeti açısından son 
derece önemli bir şehirdir.

Turfan antik şehrini gördükten 
sonra artık akşam oldu ve gün ka-
rardı. Öncelikle otele döndük ve 
akşam yemeği için hazırlık yaptık. 
Akşam yemeğini havuzlu bir lo-
kantada yer sofrasında yedik. Menü 
Uygur çorbası, şaşlık (şiş kebap), 
Türkistan pilavı, yoğurt ve çaydan 
oluşuyordu. Nereye giderseniz gi-
din Türk mutfağında ağırlık etli 
yemeklerdedir. Doğu Türkistan’a 
gidecek olanlar şunu unutmasınlar. 
En çok hoşlanacağınız yemekler 
şaşlık ve Türkistan pilavı olacaktır. 
Onun yanında bir de yoğurt istedi-
niz mi keyfi nize diyecek yoktur. 

Akşam yemeğinden sonra havuz 
etrafında yerel dansları yapan genç-
leri bir süre izledik. Saat 22 sırala-
rında birkaç arkadaşla yaya olarak 
şehir turuna çıktık. Turfan’da sanki 
İstanbul’da bir semtte geziyormuş 
gibi hissediyor insan kendini. Gece Antik Kent yönetici evi 

Emin Minaresi ve Camisi 
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01’e kadar seyyar satıcılar, kebap-
çılar, çaycılar kısaca her taraf açık. 
Biz Türkler hareketli ve yemeyi se-
ven bir milletiz. Bu Turfan’ da da,  
İstanbul’da da, böyledir. 

Emin Minaresi ve Camisi 
Turfan’da ikinci günümüzü 

Emin Camisi, meşhur üzüm bağla-
rı ve Kariz Su Tünelleri Müzesi’ne 
ayırdık. İlk durağımız Emin Mina-
resi ve Camisi oldu. 

Emin Hoca Turfan’da 18. yy. 
yaşamış hem dini ve hem de siyasi 
bir liderdir. Bu caminin yapımına, 
1777 yılında Emin Hoca tarafından 
başlanmış ancak oğlu Süleyman 
Han tarafından bitirilmiş. Cami’nin 
mimari özelliğini Özbekistan’da-
ki Gücdivani Cami’sinde ve Bey-
şehir’deki Eşrefoğlu Camisi’nde 
daha önce görmüştük. Demek ki 
Doğu Türkistan’da, Özbekistan’’da 
ve Türkiye’de bu camileri aynı mi-

mari ile yapan toplum aynı millet-
tir. Yani Türk Milletim. 

Caminin içi kadar minaresi de 
ilgimizi çekiyor. Minarenin tabanı 
geniş ve yukarı doğru yükseldikçe 
daralıyor. Minare adeta gözetle-
me kulesi gibi göğe doğru uzanan 
ve üzeri işlemeli bir yapıyı andırı-
yor. Bu da aynen Kırgızistan’da-
ki Burana Minaresi gibi yapılmış. 
Minarenin adeta insanı büyüleyen 
bir mimari tarzı var. Cuma günleri 
ibadete müsaade edilen camide iki 
rekat mescit namazı kılmamıza ise 
sebebini anlamadığımız bir gerek-
çe ile müsaade edilmedi. Ama biz 
yine de itikaf odasında namazımızı 
kıldık. 

Minarenin, yıllara meydan okur 
bir şekilde ayakta kalmasını neye 
borçlu olduğunu, rehberimiz Uğur 
Bey anlattı. Bu minarenin temel 
harcı Turfan toprağı, yumurta, su 
aldıkça şişen ve birbirine yapışan 

pirinçten oluşuyormuş. Bu karışım 
oldukça sağlam bir olduğu için mi-
nare sapa sağlam ayakta duruyor. 

Üzüm Cennetine 
Hoşgeldiniz
Emin Minaresi ve Camisi’nin 

etrafını üzüm bağları çevirmiş. 
Müsaade alıp bağların içine giri-
yoruz. Hem üzüm yiyor ve hem de 
resim çektiriyoruz. Turfan adeta bir 
üzüm cennetidir. Tanrı Dağları’nın 
suyu ile 50-60 derece sıcakta yetiş-
tirilmiş üzümün tadına doyum olur 
mu bilmem. Biz de doyamıyoruz. 
Üzümlerini satmaya götürmek için 
at arabasına yüklemiş bir Uygur de-
likanlısı ile sohbet ediyoruz. 

Kariz Su Tünelleri 
Müzesi
Emin Camisi ve üzüm bağların-

dan sonra Kariz Su Tünelleri mü-
zesine geçiyoruz. Kariz su tünelleri 
müzesi Çin’in övündüğü üç önemli 
eserden biridir. Diğerleri Çin Seddi 
ve Üç Boğazlar Barajıdır. Kariz su 
tünelleri Uygur Türkleri tarafından 
M.Ö. 500 yıllarında yapılmış, bu-
gün hâlâ çalışan, dünya çapında bir 
mühendislik harikasıdır. 

Turfan deniz seviyesinden yak-
laşık 200 metre aşağıda, Tanrı Dağ-
ları arasında, yazın sıcaklığın 60-65 
dereceye kadar çıktığı bir şehirdir. 
Burada su olmadığı sürece bir şey 
üretmek mümkün değildir. İşte ata-
larımız M.Ö. 500 yıllarında bu çölü 
cennete çevirecek beceriyi göster-
miş ve adeta bir bilim harikası ese-
ri, insanlığın hizmetine sunmuşlar-
dır. Uygur Türkleri buharlaşmayı 

Cami iç görünümü Kariz Su Tünelleri Müze girişi 
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engellemek için Tanrı Dağları’nın 
suyunu derinlikleri 90 metreden 10 
metreye kadar değişen 5000 kilo-
metrelik yer altı tünellerine alarak 
70-80 km. uzaktan Turfan’a getir-
meyi başarmışlardır. İşte bu tünel-
lerin Turfan’daki en son noktasını, 
yer yüzeyinden on metre aşağıdaki 
su müzesini göreceğiz.

Kariz Su Müzesi önünde durdu-
ğumuzda heyecan dorukta idi. Önce 
hep birlikte su tünellerinin açılışını 
gösteren heykelleri gördük. Aka-
binde on metre yer altında oluştu-
rulan Kariz Su Tünelleri Müzesi’ni 
gezmeye başladık. Önce tünellerin 
yapılışını gösteren kısımları ve ya-
pımda kullanılan aletleri gördük. 
Daha sonra 70-80 km uzaktan, Tan-
rı Dağları’ndan su tünelleri ile geti-
rilen buz gibi suyu kana kana içtik. 

Bu mühendislik harikası eseri 
yapan atalarımızın ruhlarına Fa-
tihalar okuyarak müzeden çıktık. 

Çıkışında Tanrı Dağları’nın suyu 
ile yetiştirilmiş ve taze sıkılmış 
üzüm suyu içerek Kariz Su Müze-
si’ndeki gezimizi bitirdik. Çıkış-ta 
Türkiye’ye getirmek üzere Tur-
fan’da yetişen 33 çeşit üzümün ku-
rutulmuşlarından aldık.

Urumçi’ye Dönüş    
Turfan’a gittiğimiz otoban-

dan aynı güzellikleri takip ederek 
Urumçi’ye geri döndük. Urumçi 
Sincan Uygur Özerk bölgesinin 
başkenti olduğu için kalabalık do-
layısıyla trafi k çok sıkışık. Pano-
ramik şehir turu umduğumuzdan 
daha zahmetli oluyor ve nihayet 
otelimize yerleşiyoruz. Urumçi iki 
buçuk milyon nüfusu ve modern bi-
naları ile diğer Uygur şehirlerinden 
biraz daha farklı. Önceden Eya-
let statüsünde olan Doğu Türkis-
tan 1955’ten sonra Sincan Uygur 
Özerk Bölgesi olarak adlandırıldı 

Kariz 
Su Müzesi 

Kariz Su Müzesi 

Tanrı Dağlarından 
gelen buz gibi su

Kariz Su Tünelleri  

Turfan vadisinde yetişen 33 çeşit üzüm 
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ve Başkentin adı da tekrar Urumçi 
olarak değiştirildi.

Muhteşem Büyük Pazar 
Urumçi Çin’in batıya açılan en 

önemli kapısıdır. Demiryolu ta-
şımacılığında önemli bir geçittir. 
Eski şehir meydanında Saat Kulesi 
Büyük Pazar çarşıları ve Ulu Cami 
yer alıyor. Öğle namazımızı bu ca-
mide kalabalık bir cemaatle kılıyor, 
namaz sonrası çarşıda kısa bir ge-
zinti ve alış veriş yapıyoruz. Çünkü 
bu Pazar dünyanın en ünlü pazar-
larındandır. Aradığınız her şeyi bu-
labileceğiniz bir yer burası. Büyük 
Pazarda en çok ilgimizi çeken Fosil 
Müzesi. 

Akşam yemeğini Büyük Pazar-
da bir Türkistan lokantasında yi-
yoruz. Yediğimiz şaşlıklar yani şiş 
kebaplar gerçekten çok lezzetliydi. 
Doğu Türkistan’da Türkiye Cum-
huriyetinden gelen devlet adam-
larının ziyaretleri olağanüstü etki 
yapıyor. Adeta halk sokaklara dö-

külüyor. Sayın Devlet Bahçeli’nin 
Başbakan Yardımcılığı döneminde 
yaptığı Doğu Türkistan ziyaretin-
de de, Sayın Başbakan Tayyip Er-
doğan’ın ziyaretlerin de de tabiri 
caizse yer yerinden oynamış. Zi-
yaretlerin etkisi hâlâ devam ediyor. 
Buradan da anlaşıldığı gibi dev-
let yetkilerimizin Doğu Türkistan 
gezilerini artırmalarında Uygur 

Türkleri için çok büyük faydalar 
var. Daha sonra Mahmur Camisini 
ziyaret ediyoruz. Camide cemaatin 
çokluğu gözlerimizden kaçmıyor. 
Mahmur Camisi Urumçi’nin ikinci 
önemli ve büyük camisi konumun-
da.           

Çin’de genel anlamda sosyal 
medya ve dış ülke TV yayınları ko-
nusunda kısıtlamalar mevcut.  Ancak 
uydu alıcıları ile ülkemiz televizyon-
ları izlenebiliyor. Türk dizileri be-
ğenilerek seyrediliyor. Bunu Uygur 
Türkleri ile konuşunca anlıyorsunuz. 
Urumçi caddelerindeki mağazalarda 
Kurtlar Vadisi dizisinin boy boy pos-
terleri, ezilmiş sindirilmiş insanların 
bir nebze olsun rahatlamasını sağlı-
yor. Bu durum sadece Urumçi değil 
Doğu Türkistan’ın diğer şehirlerinde 
de böyle. Kolay olmasa gerek. Güç-
lü olamamak ezilmek asimile olmak 
ve elinden tutacak bir dayanaktan 
yoksun olmak. Bu sıfatlar bir Uygur 
Türk’ün haleti ruhiyesini tasvir etme-
ye yetiyor. Özellikle yerli halk fakir, 
okumaktan yoksun ve imkânları kı-
sıtlı. Polis devleti baskısı azalmakla 
birlikte hâlâ hissediliyor. 

Düşünce, seyahat teşebbüs ve 
fırsat eşitliği gibi kavramlarda Uy-
gur Türkü açısından ciddi sorunlar 
var. Çin’de insanlara özgürlükle il-
gili sorduklarımıza bir yanıt alma-
nız asla mümkün değildir. Gözler 
konuşsa da, diller hep suskundur. 
İnşallah Uygur Türkü’nün bağım-
sızlık günleri gelecektir.     

   - Devamı gelecek Sayımızda  -

Büyük 
Pazardaki 
Fosil Ağaç 
Müzesi 

Mahmur Camisi 
Urumçi 


