
DOĞU TÜRKİSTAN ve KIRIM KONUSU ÜZERİNE… 
 

İngiliz, ABD ve İsrail gibi ülkeler her hangi bir konuyu gündeme getiriyorsa, çok yönlü ve çok iyi 

düşünmeden gündeme taşıyıp delil ve dayanak kabul etmemek gerekir… 

Kırım Türkleri, Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri vb. konular hassas konular. ABD bu konuları, halli 

için değil, kaşıyıp kullanmak ve çıkarlarına alet etmek için gündem yapar… 

Doğu Türkistan zulmünü gündeme getirme zamanı ve şekline dikkat eden bilgi sahibi herkes bunu 

kolaylıkla anlayıp görebilir… 

Bu konuda benim yazdığım bir açıklama notu şöyledir:  

Doğu Türkistan konusu hassas bir konu, orada zulüm olduğu muhakkak, zulüm gören insanlara karşı 

duyarsız kalmamamız gerektiğinde de hiç şüphe yok. Sadece bunu ne zaman ve nasıl yapacağımızı 

belirleyip bir strateji dâhilinde çalışma ve gayret gösterme azminde olmamız gerektiğini, bu insanlara 

yardım etmek niyeti ile değil, bu konuyu sadece belli dönemlerde gündeme getirip, Türkiye ile Çin 

arasındaki gelişmelere takoz koymak için kullananların oyununun da alet olmamaya dikkat etmeliyiz... 

Bu konuyu kalıcı bir çözüme kavuşturup ulaştırmak için, samimi olarak konuyu dert edinen tek ülke 

Türkiye’dir. Türkiye’nin etkinliği Çin ile ilişkilerin gelişmesine paralel olarak artıyor. Türkiye’nin Çin ile 

kavga ederek bu konuya çözüm üretme imkânı, en azından şimdilik, yok. O halde kesin çözüm yok diye, 

kaşıyıp şiddetlenmesine mi, ilişkileri geliştirip azaltılmasına mı katkı sağlamalıyız..? 

Türkiye, kaşıyıp tahrik etmeden, sıkıntıları azaltarak çözüm üretmenin peşinde, ABD kaşıyıp tahrik 

ederek zulmü artırarak istismar etmenin peşinde... 

Biz kime inanıp kulak vererek hareket etmeliyiz..? ABD ye mi..? Türkiye’ye mi..? Belli zamanlarda 

yayılan bu tip haberlerin, gündeme getiriliş amacı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sıkıntı ve 

zulümlerine çözüm üretip son vermek olduğunu söylemek saflık olur… 

Türkiye’yi yok etmeye çalışan bir güç Doğu Türkistan Türklerini düşünür mü..?  

Akıllı ve şuurlu olmak zorundayız…  

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin zulüm ve baskıdan kurtulması için, hem kavli dua edeceğiz hem de 

Türkiye’nin plan ve programına kulak verip fiili destek ve gayretimizi esirgemeyeceğiz... 

ABD’nin sahte desteğine aldanıp hareket edenleri gören Çin şiddet ve zulmü artırıyor. ABD’nin bu 

şiddet ve zulmü önlemek için hiç bir ciddi ve fiili gayreti yoktur... 

Sorgulayıcı, şuurlu ve çok yönlü düşünmek zorundayız.  
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