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Apak Hoca 
Külliyesindeyiz 
Artuç’tan Kaşgar’a dönerken 17. 

yüzyılda bu bölgede hem dini ve 
hem de siyasi liderlik yapmış olan 
Apak Hoca’nın (Afak Hoca ya da 
Ak Pak Hoca) külliyesine uğruyo-
ruz. Külliyenin içinde Apak Hoca 
ve beş göbek sülalesinin kabirlerini 
barındıran, dış cephesi zümrüt yeşili 
çinilerle döşenmiş türbe kısmı ve biri 
çok büyük, diğer ikisi küçük üç adet 
cami bulunuyor. Camiler ve türbe 
tamamen Özbekistan yani Batı Tür-
kistan mimarisine uygun yapılmış. 
Büyük Camide ve etrafında restoras-
yon çalışmaları yapılıyor. Büyük ve 
küçük camilerden birinin tavan süs-
lemeleri çok güzel yapılmış. Aynen 
Özbekistan’da Nakşi Tarikatının ku-

rucusu Burhaneddin Nakşibendi’nin 
türbesinde olduğu gibi.  

Yusuf Has Hacib’in
Türbesi
Yusuf Has Hacib 11. yüzyılın baş-

larında Balasagun’da dünyaya gel-
miştir. Balasagun’da yazmaya başla-
dığı Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren 
Bilgi) isimli eserini 1069’da tamam-
layarak Karahanlı hakanlarından 
Ebû Ali Hasan ibn Süleyman Arslan 
Hakan’a takdim etmiştir.

Kutadgu Bilig, her iki dünya’da 
da mutluluğu yakalamak için gidil-
mesi gereken yolu göstermek ama-
cıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Has 
Hâcib’e göre, ahireti kazanmak için 
bu dünyadan el etek çekerek sadece 
ibadetle zaman geçirmek yanlıştır. 
Zira böyle bir insanın ne kendisine 
ne de toplumuna bir yararı olur. Oysa 
başka insanlara faydalı olmayan kişi-
ler ölüleri andırır; bir insanın erdemi, 
ancak başka insanlar arasındayken 
belli olur. Asıl dinin yolu, kötüleri 
iyileştirmek, cefaya karşı vefa göster-
mek ve yanlışları bağışlamaktan ge-

çer. İnsanlara hizmet etmek suretiyle 
faydalı olmak, bir kimseyi, hem bu 
dünyada hem de öteki dünyada mutlu 
kılacaktır.

Yusuf Has Hâcib bu eserinde bi-
limin değerini de anlatır. Ona göre, 
âlimlerin ilmi, halkın yolunu aydın-
latır; ilim bir meşale gibidir; geceleri 
yanar ve insanlığa doğru yolu göste-
rir. Bundan dolayı âlimlere hürmet 
göstermek ve ilimlerinden yararlan-
mak gerekir. Eğer dikkat edilirse, 
bir âlimin ilminin diğerinin ilminden 
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farklı olduğu görülür. İlimlerin hepsi 
de halk için faydalıdır. Âlimler, ko-
yun sürüsünün önündeki koç gibi-
dirler; başa geçip sürüyü doğru yola 
sürerler.

Yusuf Has Hâcib, astronomi bili-
mini öğrenmek isteyenlerin, önce ge-
ometri ve hesap kapısından geçmesi 
gerektiğini söyler. Aritmetik ve Ce-
bir, insanı kemâle ulaştırır; toplama, 
çıkarma, çarpma, bölme, bir sayının 
iki katını, yarısını ve karekökünü 
alma işlemlerini bilen, yedi kat göğü 
avucunun içinde tutar. Her şey hesa-
ba dayanır.

Bir siyasetnâme veya bir nasihat-
nâme olarak nitelendirilebilecek 
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib’in 
ve içinde yetiştiği çevrenin ilmî ve 
felsefî birikimi hakkında çok önemli 
bilgiler vermektedir. Platon’un devlet 
ve toplum anlayışı çok iyi bilinmek-
te ve uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Bilimin ve bilginlerin değeri anla-
şılmıştır; bilim, güvenilir bir rehber 
olarak düşünülmektedir.

Yusuf Has Hacib tahminen 1077 
yılında Kaşgar’da ölmüştür. Türbesi 
bugün Kaşgar’ın şehir merkezinde 
bulunmaktadır. Biz de Artuç dönü-
şünde Yusuf Has Hacib’in türbesini 
ziyaret ettik. Türbe çok güzel düzen-
lenmiş ve girişine Hacib’in büstü var. 
Türbeye girişte iki adet yağlı boya 
resmi konulmuş. Resimlerin bir usta 
ressamın elinden çıktığı belli oluyor. 
Resimlerde Hacib’’in kitabı tavsiyesi 
ifade edilmiş. Türbeyi ziyaret ediyor 
ve dualar okuyoruz. Daha sonra tür-
benin bahçesinde bir süre dinleniyo-
ruz ve Kaşgar’da gideceğimiz diğer 
üç yer için enerji depoluyoruz. 

İdkah Camisi ve 
Kaşgar Pazarı
Yusuf Has Hacib’in türbesin-

den şehir merkezine gelirken eski 
Kaşgar’ı geziyor ve kerpiç evleri çe-
kiyoruz. Kaşgar’da son görülecek ye-
rimiz Idkah Camisi ve etrafındaki Pa-
zar yeri oluyor. İdkah camisi Çin’de 
1442 de yapılmış en geniş eski tarihi 
cami özelliğini taşıyor. 

Cami İdkah meydanının batı cep-
hesinde bulunuyor. Heybetli bir giriş 

kapısı var. Kapıdan sonra geniş bir 
avluya giriyorsunuz. 

Avluda yoğun ağaçlandırma mev-
cut. Caminin ana kısmı tavan işleme-
si aynen diğer camilerde olduğu gibi 
oldukça etkileyici.Camiyi gezdikten 
sonra etrafındaki pazar yerini dolaşı-
yoruz. Pazarda yok yok. Bölgenin en 
büyük pazarı burasıdır. 

Doğu Türkistan’da ticari hayat 
çok hareketli olduğunu bu pazarlar-
da görüyoruz. Pazar yerini etrafında 
Türkiye’den büyük market zincirle-
rinden bazılarının var olduğunu gö-
rüyoruz. 

Pazarı dolaşarak bazı ihtiyaçla-
rımızı alıyoruz ve oradan akşam ye-
meğine geçiyoruz. Böylelikle Kaşgar 
gezimizde son buluyor.

Urumçi’ye geri dönüyoruz
Nihayet ertesi sabah her şeyin bir 

sonu olduğu gibi Kaşgar gezimizde 
sona eriyor ve havaalanına doğru 
yola çıkıyoruz. 

Türklük ve İslamiyet için önemli 
bir kent olan Kaşgar-ı Şerif’e doya-
madan veda etmek zorunda kalıyo-
ruz. Yüce Allah bir daha nasip eder 
mi bilemem, ancak gerçekten azizler 
şehri Kaşgar’ı çok özleyeceğim. Kaş-
gar gibi bir yeri bir günde gezmek 
çok zor. Bu şehre bir ay bile yetmez. 
Ancak biz belli yerlere gidebildik. 
Çünkü zamanımız çok azdı ve göre-
cek çok yerimiz vardı. Ekibimizdeki 
herkes aynı duygular içinde uçağımı-
za binerek tekrar Urumçi’ye döndük.

Tanrı Dağlarına 
Gidiyoruz.   
Doğu Türkistan’a gelinip de Tanrı 

Dağlarına gidilmezse bu gezi eksik 
kalır. Çünkü biz Türklerin dağ deyin-
ce aklına batıda Balkan Dağları, doğu 
da ise Tanrı Dağları gelir. Ancak Tan-
rı Dağlarının yeri her zaman farklıdır. 
Bu nedenle Urumçi’de hiç kalmadan 
meyvelerimizi alıp otobüsümüze bi-
niyoruz. Urumçi’ye 150 km. uzak-

İdkah Camisi 

İdkah Camisi’nin kitabesi 

İdkah Camisi’nin tavan süslemeleri 
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lıkta olan Tanrı Dağları (Thianshan 
Dağları) Milli Parkına doğru yola çı-
kıyoruz. Hedefimiz Tanrı Dağlarının 
en tepe bölgesindeki Cennet Gölü. 
Göl deniz seviyesinde yaklaşık 2000 
metre yükseklikte.  

Bir gece orada Kazak Türklerinin 
işlettiği çadırlarda kalacağız. Çok he-
yecan verici bir yolculuk olacak. 

Milli Parkın girişine kadar oto-
büsle geliyoruz. Burada iniyor ve 
elbiselerimizi değiştiriyoruz. Kalın 
ve kışlık giysiler giyiyoruz. Çünkü 
geceleri çadır soğuk oluyor. Milli 
Parka bilet alarak giriyoruz ve par-
kın arabalarına biniyoruz. Bu parka 
özel araçların girişi yasaktır. Üç araç 

değiştirerek nihayet Tanrı Dağlarının 
zirvelerine doğru çıkıyoruz. Yavaş 
yavaş Cennet Gölü görünmeye baş-
lıyor. Gölün ve bölgenin güzelliğini 
tarif etmek kelimelere sığmaz. Ancak 
bunları yaşamak ve tanık olmak la-
zımdır. Gölü en güzel gören bölgede 
ekip birlikte resimler çektiriyoruz. 
Tabii ki yer Tanrı Dağları olursa bu-
raya en çok yakışan da Bozkurt sela-
mı oluyor. Büyük Türkçü Dr. Zühtü 
ağabimiz her yerde olduğu gibi bura-
da da Bozkurt selamını veriyor bize 
de resimleri çekmek kalıyor.

Yer Tanrı Dağları olunca geçmiş 
hatıralarımız akla geliyor. Üniversite 
yıllarımızda attığımız sloganlar bir 
bir hafızamızda canlanıyor. ‘’ Tan-
rı dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar 
Müslümanız’’ gibi sesimiz çıktığı ka-
dar bağırdığımız yıllar şahit olun ki 
artık Tanrı Dağlarındayız. Çadırları-
mıza yerleştikten sonra hep birlikte 
Tanrı Dağları ve Cennet Gölü etra-

fında dolaşıyoruz. Tanrı dağlarının o 
kutsal suyundan kana kana içiyoruz. 
Ötüken Ovasında olduğu gibi Tanrı 
Dağlarının en yüksek tepesinde de 
Dr. Ali Akben kardeşimiz o çok güzel 
sesi ile Ezan okuyor ve gazeteci İs-
mail Kahraman kardeşimizin imam-
lığında hep birlikte akşam namazını 
eda ediyoruz. Aynen Ötüken’deki 
duyguları yaşıyorum ve bana bura-
ları görmeyi nasip ettiği için Yüce 
Allah’a çok şükrediyorum.

Tanrı Dağları, Cennet Gölü ve 
Kazak Çadırları olur da yanında et ol-
madan akşam yemeği olur mu? Tabii 
ki olmaz. Ger kamp çadır otelimizin 
sahibi Kazak Türkü kardeşimiz bi-
zim akşam yemeğimiz için bir koyun 
kesmiş ve hazırlamış. Mangalımızı 
yakmış ve şaşlıkları yani şiş kebap-
ları kızarmaya koymuş. Bize yiyip 
ve Allah’a şükretmek kalıyor. Biz de 
mangalın başına geçiyor ve aynısını 
yapıyoruz. Ancak yer Tanrı Dağları-
nın 2000 metre tepesi olunca güneş 
batar batmaz Ağustos ayı bile olsa 
dışarısı oldukça soğuk oluyor. Üşü-
memize rağmen şiş kebapları afiyetle 
yiyor ve çadırımıza geçiyoruz. Çay 
sohbetine çadırda devam ediyoruz. 
Bir süre sonra soğuk daha da artıyor. 
Battaniyelere sarılıp yatıyoruz ancak 
soğuktan uyuyamıyoruz. Burada ya-
zın bile soba yakmak gerekir ancak 
ona da yönetim izin vermiyormuş. 

Sabah erken kalkıp gün doğarken 
Tanrı Dağlarının ve Cennet Gölü’nün 
resimlerini çekmek istiyorum. Birkaç 
arkadaş ile bunu gerçekleştiriyorum. 

Tanrı Dağları Milli Parkı 
Kazak Türklerinin işlettiği 
çadır oteller 

Cennet gölü 
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Aslında güneş batarken ve doğarken 
resim çekmeyi çok severim. Bunu 
her gittiğim yerde fırsat bulunca ya-
parım. Gerçekten Tanrı Dağlarında 
güneşim doğuşu bir başka oluyor. 
Karlı Tanrı Dağları’nın tepelerinde 
ilk ışıklar belirmeye başladığı anları 
tek tek resmediyorum. İnşallah Tanrı 
Dağları’nda yükselen güneş Türklü-
ğün yükselişi ve Türk Birliği’nin ku-
ruluşunu temsil eder.

Resim çekiminden sonra çadır 
kampımıza dönüyor ve Ejder Tur’un 
sahibi Uğur Bey kardeşimle birlikte 
Ezogelin çorbası yapıyoruz. Arka-
daşlarımız başta pek hoşlanmasalar 
da çorbadan bir kaşık alan hemen 
bana biraz daha koyun diyor. Ger-
çekten çorbamız çok lezzetli oluyor. 
Et suyu ile yaptığımız ve baharatını 
da güzel ayarladığımız çorbamızın 
tadı damağımızda kalıyor. Çorbadan 
sonra eşyalarımızı topluyoruz. Kazak 
Türkü kardeşimize Allah’a ısmarla-
dık deyip helalleşerek Tanrı Dağla-
rından ayrılıyoruz. Dönüş yolunda 
yol etrafındaki taş duvarları üzerine 
yazılmış kaya yazıtları örneklerini 
çekiyoruz. Bu örnekler bile buraların 
Türk Yurtları olduğunun göstergele-
ridir. Tanrı Dağlarını üzüntü içinde 
terk ederek Urumçi’ye dönüyoruz. 

Çin Seddi’ne Gidiyoruz
Doğu Türkistan’a gelmişken Pe-

kin’e gitmemek doğru olmaz. Çünkü 
Çin Seddi ve Pekin’deki Hamidiye 
Üniversitesi ve Niujie Camisi, Çin 
Hanlarının Sarayı’nı ve Pekin’deki 

en önemli Budist tapınağını mutlak 
görmek gerekir. Bu düşünceler ile 
Urumçi’den havayolu ile Pekin’e 
gidiyoruz. Yaklaşık beş saat sonra 
uçağımız Pekin havalimanına iniyor. 
Uçakta İstanbul’dan Urumçi’ye ge-
lirken karşılaştığımız Türk işadamla-
rı ile tekrar karşılaşıyoruz. 

Urumçi’deki ticaret fuarının açı-
lışı ertelendiği için Pekin’e rota çe-
virmişler. Böylece hava yolculuğu 
boyunca ekonomi sohbetlerini sürdü-
rüyoruz ve havalimanında ayrılıyo-
ruz. Havalimanından doğruca otele 
gidip istirahate çekiliyoruz. 

Çin Asya’nın en büyük, dünya-
nın ise Rusya ve Kanada’dan sonraki 
üçüncü büyük ülkesidir. 1.5 milyara 
ulaşan nüfusu ile tüm dünya nüfusu-
nun dörtte birinden fazlasını oluşturu-
yor. Bu görünümü ile Çin gelişme ve 
güç için gereken hem hammaddeye, 
hem de insan gücüne en çok sahip ül-
keler arasında en önde yer alıyor. Na-

polyon, Çin’den bahsederken şöyle 
diyor: “Uzakta uyuyan bir dev var… 
Dokunmayın, uyumaya devam etsin. 
Eğer uyanırsa dünyayı yerinden oy-
natır.” Napolyon’un dokunmayın 
uyanır dediği Çin çoktan uyanmış da 
meğer bizim haberimiz yokmuş.

Pekin’de ikinci günümüz sabahın 
ilk ışıkları ile başlıyor. Burada da tra-
fik çok kalabalık. 

İlk durağımız elbette Çin Sed-
di oluyor. Yol üzerinde uğradığımız 
Yeşim Taşı mağazasında enteresan 
bilgiler alıyoruz. Bizdeki Hacer-ül 
Esved gibi burada Yeşim Taşının da 
cennetten geldiğine inanılıyor. Taşlar 
çok değişik amaçlarla kullanılabi-
liyor. Bilezik de oluyor saat de olu-
yor. Hatta Çin’de hala kullanılan 12 
ay esasına göre düzenlenen hayvan 
takviminin hayvan figürleri bile ye-
şim taşından yapılmış. Hayvan takvi-
minde bu yılın ejderha yılı olduğunu 
da öğreniyoruz. Burada Yeşim Taşı 

Çin Seddi’nin en yüksek noktası 

yeşim taşı işlemeleri 
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bileziklerin birçok hastalığa iyi gel-
diğine olan inanç çok yaygın. Çünkü 
hemen her hanımın bileğinde yeşim 
taşı bileziği görmek mümkün. Bu taş 
enerji azlığından ağrılara, depresyon-
dan uykusuzluğa ve birçok hastalıkta 
tedavi amacı ile de kullanılıyor. Taş 
bilezikler nineden toruna kalacak 
şekilde de saklanıyor. Yeşim taşı ile 
ilgili alışverişten sonra dünyanın yedi 
harikasından biri olan Çin Seddine 
gidiyoruz.

Pekin’e gelen herkesin görmek 
isteyeceği yerlerin başında Çin Seddi 
gelir. Bu harika eser Pekin’e 60 kilo-
metre uzakta yer alıyor. Her ne kadar 
Çinli rehberimiz bu seddin Moğol 
akınlarına karşı yapıldığını söylüyor-
sa da doğruyu söylemedikleri kesin-
dir. Çünkü bu seddin yapılış tarihine 
bakıldığında Türk akıncıların akınla-
rına karşı yapıldığı kesindir. Çünkü 
o tarihlerde Moğolların esameleri 
bile okunmamaktadır. Dünyanın her 
yerinde Türk Tarihine karşı inkarcı 
bir yaklaşım sergilenmektedir. Buna 
karşı tarihçilerimizin çok mücadele 
etmesi ve gerçeği belgeleri ile ortaya 
koyarak tarihin akışını değiştirmeleri 
gerekir. Bu boynumuzun borcudur.

Çin seddi, M. Ö. 221-210 yılları 
arasında, Çin İmparatoru Si-Huangti 
tarafından yaptırılmaya başlanmış ve 
yapımı yaklaşık 100 yıl sürmüş. 5000 
km uzunluğunda, 5-10 m yüksekli-
ğinde, 5-8 m genişliğinde, kalın ve 
yüksek duvarlardan ibarettir. Surla-
rın üstünde her 200 adımda bir 12 m 
yüksekliğinde kuleler bulunmaktadır. 
Dünyanın yedi harikasından biri olan 
Çin Seddi, dünyanın en uzun geçmi-

şe sahip ve en büyük çaplı askeri sa-
vunma projesi sayılıyor. İnsan eliyle 
yapılan bu eser uzaydan görülebilen 
tek eser olma özelliği de taşımakta-
dır. Çinliler bu seddi öncelikle Türk 
ve sonra da Moğol akınlarını kesmek 
amacıyla yapmışlar ancak sedde rağ-
men akınları kesilmemiş ve Çin ülke-
si fethedilmiş. İlkin M.Ö. 211 yılında 
Hun Türkleri tarafından aşılmış. Son-
ra 1644’te Mançu istilâsında geçile-
bilmiş. 

Nihayet Çin Seddi’ne geliyoruz. 
Teleferik kuyruğunda bekleyen yüz-
lerce turist ve Çinli var. Bir merak ve 
heyecan içindeyiz. Herkesin kame-
ra ya da fotoğraf makinası ile aldığı 
kareler… Çin Seddine yaklaştıkça 
heyecanımız kat be kat artıyor ve ar-
dından bütün görkemiyle karşımıza 
çıkıyor. İşte Çin Seddi karşımızda 
duruyor.  Dağların arasında kilomet-
relerce uzanan Çin Seddi’ne çıkıyo-
ruz. Oraya ulaşmak için iki yolunuz 
var. Yaya veya teleferikle. Biz telefe-
rikle çıkmaya karar veriyoruz. Çünkü 
yaya çıkmaya ne vaktimiz ne de gü-
cümüz var. 

Teleferikle bir yandan çıkarken 
diğer yandan Çin Seddi’nin ihtişam-
lı manzarasını seyrediyoruz. Bu eser 

uzaydan görünün tek insan yapımı 
eser. Buranın bir adı Çin Seddi ise 
diğer adı da dünyanın en uzun me-
zarlığıdır. Çünkü yapımında binler-
ce ya da milyonlarca insan ölmüş ve 
ölenlerin hepsi duvarın içine gömül-
müştür.  

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk 
Dünyası rüyamız burayı görmekle 
hedefine ulaşmış oluyor. Bu açıdan 
duyduğum büyük heyecan ve mutlu-
luğu anlatmam mümkün değildir. Çin 
Seddinin en yüksek yerine çıkarak 
ahtım olan Bozkurt selamını yapıyo-
rum ve sevgili arkadaşım Dr. Sadık 
Şencan bunu kaydediyor. 

Seddi yaklaşık bir saat dolaşı-
yoruz. Tümünü dolaşmak mümkün 
değil. Ağustos ayı olmasına rağmen 
burada hava oldukça rüzgârlı ve so-
ğuk. Mutlaka kalın bir şeyler giymek 
gerekiyor. Bu muhteşem eseri görün-
ce dedelerimiz Hun ve Göktürklerin 
ne kadar savaşçı ve güçlü olduklarını 
daha iyi anlıyor insan. Çünkü burala-
rı aşmak için büyük ideal ve güç ge-
rekir. İşte biz Türkler de bu ideal her 
zaman canlı kaldı.  Bu idealde dünya-
ya nizam verme yani dünyayı yönet-
me idealidir. İnşallah o günler tekrar 
gelecektir. Buna Çin Seddi şahittir.

Çin İpeği Nasıl Üretiliyor
Çin Seddini gördükten sonra tek-

rar Pekin şehir merkezine dönüyo-

Çin Seddi’nin başlangıç noktası 

İpek’in yolculuğu 
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ruz. Dönüş yolu üzerinde 2008 Pe-
kin Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı 
Olimpiyat Köyünü ziyaret ediyoruz. 
Buradan da doğruca bir ipek fabrika-
sına geçiyor ve İpek Yolu’nun baş-
langıç yerinde üretilen ipeğin acılı 
serüvenini görüyoruz. 

İlk kez ipeğin nasıl üretildiğine 
şahit oluyorum. 

İpek böceğinin kendini ipek koza-
sının içine hapsetmesinden tutun da, 
belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra 
alınarak sıcak suda böceğin öldürül-
mesine, oradan ipeğin alınıp kasnak-
lara gerilmesine ve ipek ipliği haline 
getirilmesine kadar serüven acı ve 
ızdırap dolu bir hikâyedir. Bunu da 
Pekin’de görmüş oluyoruz. 

Pekin Hamidiye 
Üniversitesi ve Niujie 
Camisi
İpek fabrikasından sonra Pe-

kin’deki ilk Caminin ve Hamidiye 
Üniversitesi’nin olduğu Müslüman-
ların yaşadığı mahalleye geçiyoruz. 
Osmanlı döneminde halifeler dünya 
Müslümanlarının lideri olduğu için 
onlarla ilgilenmeleri görevlerinin bir 
gereği idi. Bu bağlamda Sultan II. 
Abdülhamid’in mesajını iletmek ve 
Müslümanların durumlarıyla yakın-
dan ilgilenmek üzere İstanbul’dan 
Çin, Malezya, Siyam ve Japonya’ya 
heyetler yollanıyordu. O zaman 
Çin’deki camilerde hutbeler II. Ab-
dülhamid adına okutuluyordu.

20. yüzyıl başlarında Çin’de ku-
rulmuş boxer isimli bir ihtilal cemi-
yeti, Çin’i baştanbaşa kana bulamış 
ve batılı emperyalistlere karşı ayak-
lanmışlar. Yabancılara ait ne varsa 
yerle bir edilmiş ve Almanya’nın 
büyükelçisi de linç edilmiş. Birleşik 
bir haçlı ordusu Almanların emrine 
verilerek, Çinlilerle savaşmaya baş-

lanılmış. O dönemde Çin’in nüfusu 
yaklaşık 400 milyonmuş ve bunun 
en az 70 milyonu Müslümanmış. İşte 
bu dönemde Müslümanların sakin-
leştirilmesi, Almanların zarar gör-
mesinin önlenmesi, isyanların yatış-
ması için Alman İmparatoru Sultan 
Abdülhamîd Han’a müracaat ederek 
yardım istemiş. Bunun üzerine de 
Sultan II.  Abdülhamîd Han tarafın-
dan 28 Nisan 1901’de Enver Paşa 
başkanlığında bir heyet Çin’e gön-
derilmiş. Heyet başarılı görüşmeler 
yaparak Ağustos 1901’de İstanbul’a 
dönmüş. Bu heyet, Çin ile Osmanlı 
ilişkilerini artırmanın yanında Çin’de 
ki Müslümanları İngilizlere alet ol-
mamaları için uyarmayı amaçla-

mıştı. Böylece II. Abdülhamid Han,  
Çin’den Japonya’ya kadar dünyanın 
bütün Müslümanları ile irtibata ge-
çerek dünya’ya Osmanlı Devleti’nin 
vazgeçilmez ve karşı gelinmez bir 
güç olduğu imajını vermeye devam 
ediyordu 

Heyet, 4 Mayıs 1901 günü Ko-
lombo limanında Müslümanlar ta-
rafından heyecanla karşılanmış. 
Halk, câmileri ve ziyaret yerlerini 
gezdirmek için sıraya girmiş. Gerek 
Şanghay’da, gerek Hong Kong’da 
halk, Osmanlı heyetine o güne kadar 
görülmemiş tezahüratta bulunmuştur. 
Heyet Çin’e varır varmaz, orada-
ki bütün elçilikler ve yerli hükûmet 
temsilcileriyle görüşmeler yapmış. 

Pekin Hamidiye Üniversitesi’nin 
kurulduğu bina 1908

Pekin’deki ilk yapılan  
Niujie Camisi’nin minaresi ve 

arkada girişi 996
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Ünlü Çin generali, Lin-Van-san ve 
Kocongki heyeti kabul ederek görüş-
müştür.

Heyet devlet temsilcileri ile gö-
rüştükten sonra Müslüman halka, 
Halifenin nasihatını havi mesajı-
nı tebliğ etmiştir. İstanbul’da Çin-
ce bastırılan ve halifenin emir ve 
hissiyâtını ifâde eden beyannâmeler; 
buradaki Müslümanlara dağıtılmıştır. 
Bu beyannâmede, halîfenin selâmı, 
bütün Müslümanlara duası ve mu-
vaffakiyetlerinin temini için yardım 
mesajları vardı. Çin Müslümanları 
üzerinde tesirli olan bu beyannameyi, 
bir âbide gibi saklamışlar ve bulun-
muşlar. 

Sultan II. Abdülhamid Han, daha 
sonra Muhammed Ali ismindeki bir 
temsilcisini yine Çin’e göndererek 
Müslümanlarla ilişkileri geliştirdi. 
Arapça ve İngilizce bilen Muham-
med, Çin’de Wang adında bir ima-
mın misafiri oldu ve hizmetlerini 
oradan yürüttü. 1906’da Ali Rıza 
Efendi ve Bursalı Hafız Hasan Efen-
di isimli hocalar da Pekin’e gönderil-

di. Çin’deki faaliyetler kısa bir 
zaman sonra meyvesini verdi. 
Nihayet 1908’de Pekin’de II. 
Abdülhamid adına “Darü’l 
Ulum’il Hamidiye” (Hamidiye 
Üniversitesi’ni) açılmış.

Kapısında Osmanlı bayra-
ğının bulunduğu okulda 100 
den fazla öğrenci okutan ho-
calardan Hafız Hasan Efendi 

1908 sonlarında, Ali Rıza Efendi 
daha sonra İstanbul’a döndüler. O 
zaman Pekin’de tam 38 cami vardı 
ve bu camilerde binlerce Çinli Müs-
lüman ibadet ediyor, vaazlar dinli-
yordu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde 
açılan İslam okullarında eğitim ve-
riliyor.  Sultan II. Abdülhamid Han 
için dualar ediliyordu. Sultan’ın özel 
temsilcisi Muhammed Ali, Çin’e gel-
meden önce aynı görevle Siyam, Ko-
sinşin ve Japonya’yı da ziyaret etmiş, 
Japonya’nın Yokohama limanında bir 
cami inşası için, devlet adamları ve 
Müslüman tüccarlarla görüşmüştü.

İşte biz bugün Pekin’de Hamidiye 
Üniversitesi ve Niujie Camisi’ni zi-
yaret etmek ve o eski günlerin anıları-
nı yaşamak için doğruca oraya gittik. 
Gittiğimizde Akşam namazı kılın-
mıştı. Niujie Camisi 996’da Araplar 
tarafından yapılmış, Pekin bölgesinin 
en geniş ve en eski camisidir. Ayrıca 
bu özelliklerinin yanında dünyaca da 
ünlü bir camidir. Mimarisi uzak doğu 
mimari tarzının tipik bir örneğini 
temsil ediyor. Moğolistan’da gördü-
ğümüz mimari tarz ile benzerlik arz 

ediyor. Bizim alıştığımız bir tarz ol-
masa da caminin güzelliği karşısında 
etkilenmemek mümkün değil. Cami-
nin her tarafının ayrı bir güzelliği var. 
Girişinden tutunda mihrabına kadar, 
minarelerinden tutun da gözetleme 
kulesine kadar her tarafı çok güzel 
yapılandırılmış. Camide akşam na-
mazını kılıyor ve Çin’de şehit düşen 
tüm kardeşlerimiz için dualar ediyo-
ruz.   

Caminin görülmesinden sonra 
hemen girişin sağ tarafındaki bina-
ları inceliyoruz. Caminin külliyesi 
içindeki bu binalar her ne kadar Çin 
yetkilileri kitabelere yazmasalar da 
Hamidiye Üniversitesinin binaları-
dır. Bu gün caminin eğitim kurumları 
olarak işlev görüyorlar. Ancak tarihi 
belgeler incelendiğinde bu binaların 
Pekin Hamidiye Üniversitesi olduğu 
ortaya çıkıyor. Bu binaların mimari-
sinin Osmanlı mimarisine uygun bir 
şekilde olması da ayrı bir kanıt oluş-
turuyor. Çin Seddi hikâyesinde oldu-
ğu gibi burada da yetkililer doğruyu 
söylemiyor. Hamidiye Üniversitesi-
nin binalarını da görüyoruz ve yeme-
ğe geçiyoruz. 

Niujie camisinin çevresinde Müs-
lüman Mahallesi oluşturulmuş. Mar-
ketler, dükkanlar ve lokantalar. Müs-
lüman Mahallesi olduğunu gösteren 
Arapça tabelalar her tarafı süslüyor. 
Akşam yemeğimizi de caminin tam 
karşısındaki bir Müslüman lokanta-
sında yiyor ve yürüyerek otelimizin 
yolunu tutuyoruz. Otele yürüyerek 
giderken Çin’deki gece hayatını gör-
mek istiyoruz. Pekin’de de gece ha-
yatı aynen diğer yerlerde olduğu gibi 
oldukça hareketli.

Çin’de Son Günümüz 
Son güne çok şey sığdıracağız. 

Sabah tekrar Niujie Camisi’ni göre-
ceğiz. Oradan Yasak Şehir ya da Yaz-
lık Saray ve Tianenmen Meydanını 
gideceğiz. 

Oradan Cennet Parkı’nı gezip 
Pekin’deki en muhteşem Budist 
Tapınağı’nı göreceğiz. Nefis Çin 
çaylarının tadına baktıktan sonra bir 
alışveriş mağazasına gidip oradan da 
havalimanına geçeceğiz. 

Caminin iç görünümü 

Caminin ilk yapıldığı dönemdeki 
mihrap kısmı  
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Sabah önce Niujie Camisi’ne gi-
diyoruz. Çünkü cami ve Hamidiye 
Üniversitesi’ni bir de gündüz gözü ile 
görmek istiyoruz. Burası Pekin’deki 
Müslümanların önemli bir toplan-
ma ve ibadet yeri. Çin’in başkenti 
Pekin’in göbeğinde ezanı duymak 
insana ayrı bir mutluluk veriyor. Din 
afyondur diyen komünizmin ikinci 
önemli merkezinde ezan dinlemek. 
Allahım sana şükürler olsun. Kutsal 
topraklardan başlayarak dünyanın 
dört bir yanına dalga dalga yayılan bu 
ilahi çağrıyı Çin’e kadar getiren hak 
dostlarına selam olsun. İlim Çin’de 
de olsa gidip alın diyen bir yüce di-
nin Çin’de zor şartlar altında da olsa 
yaşandığını görmek çok büyük bir 
bahtiyarlık veriyor bizlere. Namaz-
dan sonra Müslüman Çinlilerle soh-
bet ediyoruz. Türkiye’den geldiğimizi 
öğrenince bizlerle daha yakından ilgi-
leniyorlar. Vakit namazlarında 300 ki-
şilik bir cemaat oluyor ve Cuma gün-
leri cemaatin sayısı 1000’i aşıyormuş. 

Bugün Pekin’de 70’ten fazla ca-
mi olduğunu öğreniyoruz. Pekin’de 
birçok cami 1949 Mao devrimi sı-
rasında yıkılmış. Müslümanlar baskı 
atında yaşamış. Ancak son 20 yıldır 
Çin’deki Müslümanlara biraz daha 
serbestlik verilmiş. Çin’de bugün 
200 milyonun üstünde Müslüman 
olduğu tahmin ediliyor. Bunların 
çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. 
Ancak Çinliler ve diğer ırklardan da 
azımsanmayacak sayıda Müslüman 
nüfus var. Çinli Müslümanlara Hui-
ler denildiğini öğreniyoruz. Sayıları 
son yıllarda azımsanmayacak kadar 
çoğalan yerli Çinli Müslümanlarla da 
tanışıp kısa sürede de kaynaşıyoruz.

Çin Hanedanlarının 
Sarayındayız
Son günümüzde ikinci gezi ye-

rimiz Yasak Şehir oluyor. Burası 
Tianenmen Meydanının bitişiği. 20 
yıl önce özgürlük isteyen binlerce 
Çinli öğrenci bu meydanda tankla-
rın altında ezildi. Meydanın kenarına 
Mao’nun mumyalanmış anıt mezarı 
yapılmış. Mao 1949’da mezarının 
olduğu bu noktada komünist devri-
min bildirisini okumuş. Meydanda ve 

Mao’nun anıt mezarının önünde hatı-
ra fotoğrafları çektiriyoruz. 

Daha sonra Yasak Şehir’i geziyo-
ruz. Dünyanın pek çok ülkesindeki 
sarayları gezdim. Yasak Şehir’i ge-
zimiz iki saat alıyor. Bu da çok hızlı 
bir şekilde gerçekleşiyor. Aynı anda 
binlerce kişi sarayı geziyor. Sarayın 
her yeri güzel ancak Harem kısmının 
çok daha güzel olduğunu görüyoruz.

 Kısaca ekibimizdeki herkes bu 
saraydan çok etkileniyor. Çünkü bu-
rası başkentin merkezinde altın gibi 
parlayan çok görkemli eski bir sa-
ray. Bu yapı dünyaca tanınmış Yasak 
Şehir. Çünkü burası Çin’in eski çağ-
larındaki imparatorluk saraylarının 
“incisi” ve dünyanın en büyük, en iyi 
muhafaza edilen ahşap yapı toplulu-
ğu olarak kabul ediliyor. Yasak şehir, 
500 imparatora ev sahipliği yapmış. 
1987 yılında, “dünya mirasları liste-
sine alınmış olan bu şehri dolaşırken 
yapıların büyüklüğü, tarzı, mimarlık 
sanatı ve lüks süslemeleri etkilenme-
mek mümkün değil. Yaklaşık 720 bin 
metrekare alanı kaplayan yasak şehir, 
yaklaşık olarak güneyden kuzeye bin 
metre uzunluğunda, doğudan batıya 
ise 800 metre genişliğinde. 

Yasak Şehrin dört tarafı 10 metre-
yi aşkın yükseklikteki duvarlarla çev-
rili. Mimari yapısından, değişik çatı-
larına, kapı ve duvarlarındaki süslere 

kadar tüm tasarımlar büyük hayal 
gücünü yansıtıyor. Yasak Şehrin inşa-
sından bu yana 580 yıl geçmiş. Yasak 
Şehir’i son yıllarda ziyaret edenlerin 
sayısı sürekli olarak artarak yıllık 
ortalama 10 milyonu aştığını öğreni-
yoruz. Yasak Şehrin etrafı ise içi su 
dolu bir kanal ile çevrilmiş. Eskiden 
dışarıdan herhangi bir saldırıya karşı 
tedbir olarak bu su kanalının içi azgın 
timsahlar ile dolu imiş.

Pekin gezimizin son durağı Cen-
net bahçesi diye adlandırılan park 
ve içindeki Cennet Tapınağı adın-
daki Budist Tapınağı oluyor. Cennet 
tapınağı bir tepeye yapılmış ve her 
taraftan görülebiliyor. Halkını din af-
yondur diye uyutan ve binlerce insa-
nın kanına giren komünistler nedense 
Niujie Camisi ve bu Cennet Tapınağa 
dokunmamışlar. Sanırım bunu halkın 
tepkisini çok çekmemek için yapmış-
lardır. Çünkü komünistler Rusya’da 
olduğu gibi Çin’de de pek çok dini 
mabedi yerle bir etmişlerdir. Ancak 
insanların dini duygularını asla geri-
letememişlerdir.  

Pekin’de son olarak çok hoş dü-
zenlenmiş bir çay evine gidiyor ve 
Çin çaylarının tadına bakıyoruz. 
Çeşitli çaylar ve fincanlar güzel bir 
şekilde düzenlenmiş. Çay faslından 
sonra doğruca havalimanına gidiyor 
ve İstanbul’a doğru yola çıkıyoruz. 

Doğu Türkistan ve Pekin gezi-
sinin hayatımın en ilginç gezilerin-
den birisi olduğunu söyleyebilirim. 
İmkânı olanların ve heyecanlı bir se-
yahat isteyenlerin bu bölgeye gitme-
sini kesinlikle tavsiye ediyorum. İn-
şallah bağımsız Doğu Türkistan Türk 
Devletini görmek bize nasip olur dü-
şünceleri ile yazıma son veriyorum.

- Bitti -

Çin Hanlarının Sarayı

Sarayın Harem Dairesi 


