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Giriş

Başkenti Kahire olan Mısır’ın resmi adı Mısır 
Arap Cumhuriyeti’dir. Ülke batıdan Libya, gün-
eyden Sudan, kuzeydoğudan Filistin, kuzeyden 
Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz ile çevrilidir. 
Mısır’ın, yüzölçümü 1.001.450 km²dir (Doğan-
er, 2004). Mısır Kamu Seferberliği İstatistik 
Merkezi’nin verilerine göre 2021 itibarıyla ülke 
nüfusu 100 milyonun üzerine çıkmıştır.1  İngiliz 
sömürgeciliğinin ardından 28 Şubat 1922 tari-
hinde bağımsızlığını kazanan Mısır’da 18 Haz-
iran 1953’te cumhuriyet ilan edilmiştir (Bahne-
savi, 2020). 

Mısır’ın Çin ile olan ilk diplomatik ilişkisi 
1956’da gerçekleşmiş ve böylelikle Mısır, Çin’in 
Ortadoğu’da diplomatik ilişki kurduğu ilk ülke 
olma niteliği kazanmıştır. İki ülke arasında-
ki ilişki 1995’te Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Jiang Zeming’in (江泽明) “Stratejik 
Ortaklık” anlaşmasını imzalamasıyla yeni bir 
yola girmiştir (Mısır Dışişleri Bakanlığı, 2016). 
Çin’deki “Kültür Devrimi”2  döneminde Çin 
Hükümeti Ortadoğu’daki tüm büyükelçileri-
ni Pekin’e çağırırken, Mısır büyükelçisi istisna 
tutulmuştur. Çin’in enerji politikaları bağlamın-
da Ortadoğu büyük bir önem arz ediyor olsa da 
1950-1980 yılları arasında Çin, Ortadoğu ile pek 
ilgilenmemiştir. Çin’in Ortadoğu ile sıcak ilişki 
kurması 1980 sonrası, özellikle de 2000’li yıl-
lardan itibaren mümkün olmuştur (Aslan, 2014). 
1999’da Hüsnü Mübarek’in Çin’e yaptığı ziyaret 
sırasında Mısır-Çin-Süveyş Ekonomik ve Ticari 
İş Birliği Bölgesi Kurma projesine karar verilmiş 
ve bu proje 2008’de hayata geçirilmiştir. 

2011’de gerçekleşen Arap Baharı sürecinde 
Muhammed Mursî cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Dış politikada Mısır’ı Amerika’nın yörüngesin-
den uzaklaştırmak isteyen Muhammed Mursî, 
alternatif müttefik arama girişiminde bulun-
muş ve Çin ile masaya oturmuştur. Bu sebep-
le Muhammed Mursî iktidara geldikten sonra 

ilk uluslararası ziyaretini Washington’a değil 
Pekin’e gerçekleştirmiştir. Muhammed Mursî 
döneminde Çin’in Mısır’a yaptığı yatırımlar 
%60 artmış, 2008’de hayata geçirilen Mısır-Çin-
Süveyş Ekonomik ve Ticari İş Birliği Bölgesi 
Kurma projesi sonrasında Çin’in yatırımları 500 
milyon dolardan 2 milyar dolara yükselmiştir. 
İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2013 yılının 
sonuna gelindiğinde 1,8 milyar dolardan 7,6 mi-
lyar dolara yükselmiştir (Atlı, 2014). Ayrıca, Çin 
Ortadoğu’daki Arap-İsrail çatışmalarında her 
zaman Arap ülkelerinin tarafını tutmuş ve Filis-
tin meselesinde Mısır’ın kararını desteklemiştir 
(SIS, 2016). 

2014’te Abdülfettah Es-Sisi cumhurbaşkanı 
olduktan sonra Çin Halk Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı Xi Jinping (习近平) kendisinin yemin 
törenine özel vekil göndermiştir. Aynı yıl ağustos 
ayında ise iki ülke arasında ilk strateji toplantısı 
gerçekleşmiş ve ocak ayında Mısır’da “Çin 
Birliği” kurumu tesis edilmiştir. 2016’da Mısır 
ile Çin arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 11 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiş ve Mısır’ın Çin’e 
yaptığı ihracat 488 milyon dolara ulaştı (SIS, 
2017). 

2014-2017 arası, iki ülke arasındaki resmi zi-
yaretlerin yoğunlaştığı dönem olarak kayıtlara 
geşmiştir (Ahram, 2017). 21 Ocak 2016’da Xi 
Jinping, Mısır’ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında 
güvenlik, teröre karşı ortak mücadele etme, me-
dya iş birliği, dış ticaret, tarım ve kültür konuları 
içeren 80 maddelik bir anlaşma imzalanmıştır. 
2016 Mısır’da “Çin Yılı”, Çin’de ise “Mısır Yılı” 
olarak ilan edilmiştir (Arabic people, 2016). 
2017’de Mısır ile Çin arasındaki ticaret hacmi 
11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, Mısır’ın 
Çin’e yaptığı ihracat hacmi 1,034 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır (Eldar, 2020). 

1980’li yıllarda Çin’de reform döneminin başla-
ması ile Doğu Türkistan’da siyasi baskılarda 

1. Merkezin internet sayfası: https://www.capmas.gov.eg
2. Kültür Devrimi (文化大革命) ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Mao Zedong’un iktidardaki on yıl içinde (1966-1976) gerçekleşen 
siyasi bir harekettir. 
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görece hafifleme söz konusu olmuş ve bunu 
fırsat olarak değerlendiren halk, çocuklarını 
Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere 
dinî eğitim alması için göndermeye başlamıştır. 
Böylece 1990’lı yıllardan itibaren Mısır’a eği-
tim için giden Doğu Türkistanlı öğrencilerin 
sayısında önemli oranda artış yaşanmış, 2016’ya 
gelindiğinde ise bu sayı en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. O yıl Mısır’da eğitim gören Doğu 
Türkistanlı öğrencilerin sayısının 3.000 ile 5.000 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Dinî eğitim alan Doğu Türkistanlı öğrencilerin bu 
sayısı Çin Hükümeti’ni rahatsız etmiş olmalı ki 
2016 yılının ortalarından itibaren onlardan mem-
leketlerine dönmeleri istenmiştir. Çin Hüküme-
ti öncelikle öğrencilerin anne-babalarından, 
çocuklarını çağırmalarını istemiş; daha sonra 

da öğrencileri memleketlerinde kalan aileleri ile 
tehdit etmeye başlamıştır. Bundan dolayı birçok 
öğrenci Doğu Türkistan’a geri dönmek zorun-
da kalmıştır. 2017 yılı Ramazan Bayramı’nın 
dördüncü günü Kahire polisi Doğu Türkistanlı 
öğrencileri gözaltına almaya başlamıştır. Durum-
dan haberdar olan bazı öğrenciler ülkeden ayrıl-
mak için İskenderiye ve Hurgada havalimanları-
na gitmiş ancak burada yakalanarak gözaltına 
alınmışlardır3  İfadelere göre gözaltındaki öğren-
ciler Mısır ve Çin polislerince sorguya çekilm-
işlerdir. Çoğunluğu iki aya yakın gözaltı süreci 
yaşayan öğrencilerin bir kısmı üçüncü bir ülkeye 
gitmek şartıyla serbest bırakılırken bir kısmından 
ise haber alınamamıştır. Sonraki süreçlerde kay-
bolan öğrencilerin Mısır Hükümeti tarafından 
Çin’e iade edildiği öğrenilmiştir (Alan, 2019; 
Ayup, 2017). 

3. Mısır polisi tarafından gözaltına alınan Doğu Türkistanlıların sayısı çeşitli kaynaklarda faklılar gösterirken bu sayının bazı kaynaklarda 
90, bazısında ise 150 civarı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca daha yüksek gözaltına alınmaların olduğunu açıklayan kaynaklar bulmak da 
mümkündür.
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1. Mısır’daki Doğu Türkistanlılar

1.1. Doğu Türkistanlıların Mısır’a gelişi: 

Mısır, Doğu Türkistan’dan coğrafi olarak uzak-
ta bulunuyor olsa da Doğu Türkistanlıların gön-
lünde hep yakın ve sıcak ilişkilerin merkezi 
olarak yer edinmiştir. Tarih boyunca Ulu Türk-
istan ile Mısır ilişkileri özellikle İslami eğitim 
merkezleri arasında en ünlülerden olan El-Ezher 
Üniversitesi’nin Mısır’da bulunması vesilesiyle 
hep canlı kalmıştır. Mısır’ın 8. yüzyılın ortaların-
dan itibaren belli bir dönem Türkistan’dan gel-
en Türkler (Tolunoğulları, İhşidiler ve Memluk 
Devleti) tarafından yönetilmesi de Mısır halkının 
Türkistan’ı tanımasında büyük rol oynamıştır. 
Bazı kültürel farklılıklar bulunmasına rağmen 
aynı dinî inanca sahip olmak ve aynı medeniye-
tin çatısı altında bulunmak, bu iki bölgenin eği-
tim ve seyahat ilişkilerinin sürmesinde pekiştirici 
rol oynamıştır (Yüce, 2011).

Doğu Türkistanlıların iyi bir eğitim almak için 
Mısır’a gitmeleri 20. yüzyılın başlarına kadar 
uzanmaktadır. Doğu Türkistan’ın Gulca şehrin-
den olan ve Doğu Türkistan Cedit Hareketi’nin 
öncülerinden biri sayılan Nesuha Emin, 1905 
yılında Mısır’a gelmiş ve El-Ezher Üniversite-
si’nde eğitim almaya başlamıştır. Onun Mısır’da-
ki eğitim hayatı 1915’te Doğu Türkistan’a dönene 
kadar devam etmiştir (Yusuf, 2016). 

Çinli bir Müslüman olan Muhammed Tevadu, 
Arapça olarak 1945 yılında kaleme aldığı İslam 
ve Çin adlı kitabında; 1938’de Mısır’a giden 
öğrenciler arasında Doğu Türkistan’dan Abdul-
gaffar Ataullah isminde bir öğrencinin bulun-
duğunu da ortaya koymuştur (Tevadu, 1945). O 
dönemde kendi imkânlarıyla Mısır’a giden Doğu 
Türkistanlı öğrencilerden Abdülaziz Cengiz, El-
Ezher’den mezun olduktan sonra Kahire Üniver-
sitesi’nde hocalık görevini ifa etmiştir (Rahmeti, 
2019; Turan, 2018). 

1933’te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuri-
yeti’nin kurucularından Sabit Abdülbaki 1931 

senesinde çıktığı hac seferinde Hicaz bölge-
sindeki birkaç ülkede bulunmuş ve Mısır’ın 
İskenderiye ve Kahire şehirlerini ziyaret etmiştir. 
Mısır’dayken dönemin ünlü İslam düşünürlerin-
den Muhammed Reşid Rıza ile çok yakın bir 
ilişki kurmuştur. Sabit Abdülbaki, Reşid Rıza 
ile İslam âleminin durumu ve İslam kanunları 
üzerine sohbetler gerçekleştirirken aynı zaman-
da Doğu Türkistan’da esaret altındaki halkı kur-
tarmanın yollarını araştırmış ve Mısır âlimleri-
nin tavsiyelerini dinlemiştir. Mısır’dan Hicaz’a 
dönerken İslam Kanunu adındaki iki ciltli eserini 
telif etmiştir. Bu eserin Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti Anayasası’nın temelini oluştur-
duğu düşünülmektedir. Yine önemli eserlerinden 
biri olan Ruşen Beyan Türki Tefsir-i Kur’an adlı 
tefsirini Türkistan Türkçesi ile kaleme almıştır 
(Kurban, 2014; Ruzi, 2018). 

Doğu Türkistan davasının önemli şahsiyetlerin-
den İsa Yusuf Alptekin ve Muhammed Emin 
Buğra, 1949’da Doğu Türkistan Çin Komünist 
Partisi (ÇKP) tarafından işgal edildikten son-
ra, bir grup Doğu Türkistanlı ile ülkeyi terk et-
mek zorunda kalmışlardır. İsa Yusuf Alptekin 
ve Muhammed Emin Buğra ilk başlarda Doğu 
Türkistan davasının merkezinin Mısır olması 
gerektiğini savunmuşlardır. Bu iki önemli şah-
siyet 1953’te Müslüman Halkların Bağımsızlık 
Mücadele Birliği’nin (جماعــة الكفــاح لتحريــر شــعوب 
 Kahire’de düzenlediği Genel İslam (اإلســامية
Konferansı’na katılmış ve dönemin El-Ezher 
Üniversitesi temsilcisi Abdullatif Darāz ve ünlü 
yazar Taha Hüseyin ile fikir alışverişlerinde 
bulunmuşlardır (Buğra, 1953; Vasil, 1953a). 
1953’te Mısır’da Doğu Türkistan asıllı İbra-
him Vasıl önderliğinde Savtu Türkistan “Türk-
istan’ın Sesi” adlı aylık dergiyi yayımlanmaya 
başlamıştır. 1959’a kadar yayın hayatına devam 
eden bu derginin amacı Doğu Türkistan’ı İslam 
dünyasına tanıtmak olmuştur (Vasil, 1953b). 
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Resim 1: “Türkistan’ın Sesi” dergisi, 1953, Sayı: 3. (Vasil, 1953b)
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Resim 2: Muhammed Emin Buğra Mısır’daki dönemin ünlü şahsiyetleri ile bir arada 
(Buğra, 1953)

4.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 4, mülakat 1.
5.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 4, mülakat 1. 

1949’da Çin’in, Mao liderliğinde ÇKP yöneti-
mine geçmesiyle yurt dışına öğrenci gönderme 
faaliyetleri durdurulmuş ve Çin vatandaşlarının 
yurt dışına gitmeleri yasaklanmıştır. Bu durum 
Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da 1985’e 
kadar devam etmiştir. 1981 yılında Deng Xiaop-
ing’in (邓小平) iktidara gelmesi ve uygulama-
ya koyduğu dışa açılma politikaları neticesinde, 
Mısır öğrenciler için önemli bir seçenek haline 
gelmeye başlamıştır. Din bilgini Muhammed 
Ömer’e göre, 1985’te toplam 10 kişi Doğu Türk-
istan’dan Mısır’a gitmiştir.4

1949’dan 1980’e kadar Doğu Türkistan, 
ÇKP’nin ağır dinî ve kültürel baskılarına maruz 
kalmıştır. Bu dönemde din eğitimi yasaklan-
mış ve din adamları hapse atılmıştır. Ayrıca bu 
dönemde hacca gitmek neredeyse imkânsız 
hâle gelmiştir (Kadiri, 2016). 1976’da Mao’nun 
ölümü ve ondan sonra iktidara gelen Deng’in 
ekonomiyi önceleyen reform politikaları sonu-
cu kısa süre de olsa Doğu Türkistanlılar “nefes 
alabilmiştir”. Din adamları serbest bırakılmış ve 

özel dinî eğitim kısmen de olsa mümkün ola-
bilmiştir. 1979’da Çin’den ilk hac kafilesi Suudi 
Arabistan’a ulaşmıştır (China Today, 2007). Bu 
dönemde bazı Doğu Türkistanlılar hac farizasını 
eda etmek için çıktıkları seferde çocuklarını da 
yanlarına almış ve dinî eğitim almaları için on-
ları Pakistan ve Mısır’daki okullara yerleştire-
rek geri dönmüşlerdir. 1985’te Mısır’a eğitim 
için giden Doğu Türkistanlılar da aynı yöntemi 
uygulamışlardır. Kendisi de 1995 yılında Mısır’a 
eğitim için gitmiş olan din bilgini Muhammed 
Ömer’e göre 1995’e kadar Mısır’a 27 Doğu 
Türkistanlı öğrenci gitmiş ve ilerleyen dönemle-
rde bu sayı iki yüze ulaşmıştır.5

Kur’an-ı Kerim’i Arapçadan Modern Uygur 
Türkçesi’ne ilk defa tercüme eden ve iki ciltten 
oluşan Arapça-Uygurca sözlüğü kaleme alan 
ünlü İslâm âlimi Muhammed Salih, 1990’da 
Mısır’da düzenlenen İslam Düşüncesinin Ye-
nilenmesi için Uluslararası İslam Kongresi’nde 
اإلســامي) الفكــر  لتجديــد  الدولــي  اإلســامي   (المؤتمــر 
dünyanın önde gelen on Müslüman âlimden biri 
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olarak seçilerek Mısır Hükümeti tarafından Bir-
inci Derece Bilim ve Sanat Madalyası’na (وســام 
ــى ــة األول ــن الطبق ــون م ــوم والفن  .layık görülmüştür (العل
Madalya dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü 
Mübarek tarafından bizzat verilmiştir.  Ne yazık 

ki bu âlim 2018’de Doğu Türkistan’daki Çin 
toplama kampına kapatılmasından 40 gün son-
ra, 82 yaşında öldürülmüştür (Muhterem, 2018; 
Qiongjin, 2019). 

6.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 4, mülakat 2.

Resim 3: Ünlü âlim Muhammed Salih

Doğu Türkistanlı öğrencilerin tamamına yakını 
Mısır’a kendi imkânları ile gitmişlerdir. El-Ezher 
Üniversitesi’nin İslam Hukuku Bölümü’nden 
mezun olan din bilgini Muhammed Emin kendi-
si ile yapılan bir mülakatta, 2005’te Mısır’a 
gittiğinde 150-200 civarı Doğu Türkistanlının 
Mısır’da bulunduğunu ve sayıdaki artışın 2009’a 
kadar azaldığını ifade etmiştir. 2009 Urumçi 
Katliamından sonra, Mısır’daki Doğu Türk-

istanlıların sayısı hızla artmaya başlamış ve 
Çin Hükümeti’nin 2015’te pasaport işlemlerini 
serbest bırakması sonucunda Mısır’daki Doğu 
Türkistanlı öğrencilerin sayıları önemli bir artış 
gözlenmiştir.6  4 Temmuz 2017 tarihindeki Çin 
ve Mısır’ın Doğu Türkistanlıları hedef alan ortak 
operasyonuna kadar Mısır’daki Doğu Türkistanlı 
öğrencilerin sayılarının 3.000 ila 6.000 arasında 
olduğu ifade edilmektedir (Erkin, 2019).
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2. Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği (Chinese Students 
    and Scholars Union in Egypt) Neden Var?

2.1. Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği hakkında genel bilgi:

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği      
(埃及中国学生学者联合会) Mayıs 2011’de 
Kahire’de kurulmuştur. Birlik genel ofis, spor, 
sosyal yardım, propaganda ve eğitim birimlerin-
den oluşmaktadır. Birliğin yönetim kadrosunda 
Mısır’da eğitim görmekte olan öğrencilerin yanı 
sıra Çin’in Mısır’daki Konfüçyüs Enstitüsü üye-
leri de bulunmaktadır. Birliğin fahri başkanları 
Çin’deki birkaç küresel firma yöneticilerinden 
oluşmaktadır: Çin Luojia Endüstri Şirketi Genel 
Müdürü (中国珞珈事业有限公司总经理) 
Wang Hu (王虎), Çin Sanxing Madencilik Şir-
keti Başkanı (中国三兴石业有限公司董事长) 
Su Dongyang (苏东阳), Çin Havacılık Sanayi 
Holding Mısır Temsilcisi (中航技埃及代表处
总代表) Zhang Jianjing (张健景), Çin Huawei 
Şirketi Mısır Temsilcisi (中国华为公司埃及国
家总代表) Rao Xiaobo (饶晓波), ZTE Holding 
Mısır Temsilciliği Genel Müdür Yardımcısı (中
兴通讯股份有限公司埃及代表处总经理助
理) Hua Junxue (滑军学). Birliğin son yöne-
tim kurulu toplantısı Mayıs 2017’de düzenlen-
miş ve Hui (Dungan/Müslüman Çinli) asıllı Bai 
Kecheng (摆克成) başkan seçilmiştir. 2017’de 
birliğin fahri başkanlarından biri olan Wang Hu 
hariç diğer tüm yöneticiler değişmiş ve yerler-
ine Mısır-Çin Madencilik Derneği Başkanı (埃
及华人石材协会会长) Huang Youdeng (黄友
灯), Mısır Zhongjing İthalat ve İhracat Ticar-
et Şirketi Başkanı (埃及中京进出口贸易公司
董事长) Li Xin (李鑫), Mısır-Çin Madencilik 
Şirketi Başkanı (埃及中埃石材有限公司董事
长) Zhang Yuancheng (张原诚), Mısır-Çin Ti-
caret Merkezi Genel Müdürü (埃及中国贸易
中心总经理) Wang Peizhong (王培中) atan-

mıştır. Ayrıca Birliğin Akademisyen Bölümü 
başkanlığına Çin Dili Öğretmenler Temsilcisi 
ve Şangay Uluslararası Çalışmalar Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi (汉语教师代表, 上海外
国语大学副教授) Wang Duanyong (汪段泳), 
başkan yardımcılığına Mısır Kahire Üniversi-
tesi Konfüçyüs Enstitüsü Öğretim Üyesi (埃及
开罗大学孔子学院教师) Li Ning (李宁), Ain 
Shams Üniversitesi Çin Bölümü Öğretim Üye-
si (艾因夏姆斯大学教师) Wang Ning (王宁), 
genel sekreterliğe Zhu Li (朱利), genel sekreter 
yardımcılığına ise Zhang Susu (张素素) atan-
mıştır. Birlik 2014 yılından itibaren Mısır’daki 
Öğrenciler (旅埃学人) adlı dergiyi yayımla-
maktadır. Bu dergide Çin’in devlet ideolojileri 
ve politikaları, büyükelçiliğin talimatları, ter-
cüme eserler, gezi rehberleri ve Mısır’a ait fo-
toğraflar yer almaktadır (Mısır Çinli Öğrenci ve 
Akademisyenler Birliği, 2019c). 

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği, 
Çin’in Mısır Büyükelçiliği eğitim ofisi tarafın-
dan yönetilen, kâr amacı gütmeyen kuruluş 
olarak tanıtılmaktadır (Mısır Çinli Öğrenci ve 
Akademisyenler Birliği, 2020). Aynı zamanda 
2006’dan beri Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi 
Eğitim Müdürlüğü tarafından tesis edilen “Aiji-
ang (爱疆) Bursu” dağıtım görevini üstlenmiştir 
(Zhiwei et al., 2019). Ancak Doğu Türkistanlı 
öğrencilerin Mısır’daki faaliyetlerinin dene-
tlenmesine ve Doğu Türkistanlı öğrencilerin 
gözaltına alınma sürecine bakıldığında birliğin 
Çin istihbaratı ile çok yakın ilişkiler yürüttüğü 
açıkça görülmektedir.



HAK İHLLALLERİ: MISIR ÖRNEĞİ RAPORU

8

2.2. Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nin fonksiyon ve faaliyetleri:

“Aijiang Bursu”, 2006’da Xinjiang Uygur 
Özerk Bölgesi Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Mısır’da eğitim gören Doğu Türkistanlı öğren-
cilere verilen bir burs türüdür. Başlangıçta 
Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler için 
toplam 200.000 Yuan burs ödeneği belirlen-
miş; 2011’de öğrenci sayısının artmasıyla burs 
miktarı 400.000 Yuan’e çıkarılmıştır. Başvuru 
yapan öğrencilerden, istenen şartlara sahip olan-
lara yılda bir kere olmak üzere burs verilmiştir. 
Bursun öğrencilere dağıtılması görevi ise Mısır 
Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği içinde-
ki Xinjiang Bölümü tarafından üstlenilmiştir. İs-
tenen şartlara bakıldığında, verilen bu bursların 
tamamen Çin’in siyasi amacına hizmet ettiği or-
taya çıkmaktadır.

“Aijiang Bursu” başvurusu için temel kriterler 
şu şekilde belirtilmiştir:

1. Burs başvurusu yapan öğrencinin nüfus kaydı 
Doğu Türkistan’da olmalı ve öğrenci Mısır’da-

ki Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nin 
üyesi olmalıdır.

2. El-Ezher Üniversitesi’ne bağlı eğitim kurum-
larında bir yıldan fazla eğitim görmüş olmalıdır;

3. ÇKP’yi desteklemeli, ülkenin birliğini ko-
rumalı, bölücülüğe ve Komünist Partisi’ne karşı 
herhangi bir eyleme katılmamış ya da eylem 
yapmamış olmalıdır.

4. Çin’in uluslararası imajını korumalı ve Çin’in 
belirlediği ahlaki değerlere sahip olmalıdır.

Aijiang Bursu özel burs, birincilik bursu, ikin-
cilik bursu, üçüncülük bursu, dördüncülük bur-
su, performans bursu, sosyal yardım bursu, dil 
ve hazırlık okulu bursu, öğrenci liderler bursu 
ve yüksek lisans bursu gibi türlere ayrılarak 
Doğu Türkistanlı öğrencilere verilmektedir 
(Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği, 
2019a). 

Resim 4: 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı “Aijiang Bursu” dağıtım 
töreni (www.cssue.org)
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7. Birliğin internet sayfası: http://www.cssue.org/csnews/20190616/43.html

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği, burs faaliyetlerinin yanında ayrıca Çin 
vatandaşlarına doğum belgesi, evlilik belge-
si ve referans mektubu düzenlenmesinde ve 
pasaport işlemlerinin yapılmasında Çin Mısır 
Büyükelçiliğine aracılık etmektedir.

Mısır’daki tüm okullar, yabancı uyruklu 
öğrencilerden kendi ülkelerinin eğitim bakan-
lıklarından ya da Mısır’daki konsolosluklardan 
referans mektubu istemektedir. Çin vatandaşı 
öğrencilerin konsolosluktan referans mektubu 
alabilmeleri için öncelikle pasaport fotokopisi, 

doğum belgesi (ilkokul öğrencileri için), okul 
kabul mektubu ve iki adet vesikalık fotoğraf 
ile Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği’ne üye olmaları gerekmektedir. Bu bel-
geler teslim edildikten üç gün sonra öğrenciler 
Birlik’in verdiği referans mektubu ile Çin’in 
Kahire’deki Büyükelçiliğine giderek buradan 
gerekli olan referans mektubunu alabilmekte 
ve okul kayıtlarını tamamlayabilmektedirler.7 

Dolayısıyla Çin makamları Birlik aracılığıyla 
Doğu Türkistanlı öğrencilerin tüm bilgilerine 
anında ulaşabilmektedir.

Eğitim-Öğretim 
Yılı

2010-2011

2011-2012

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Etnik Gruplar

Uygur 94
133

213

179

230

53

39

133

80

118

61

165

65

37

16

Uygur

Uygur

Uygur

Uygur

Diğer etnik
 gruplar

Diğer etnik
 gruplar

Diğer etnik
 gruplar

Diğer etnik
 gruplar

Diğer etnik
 gruplar

Oranı

%70,68

%29,32

%62,44

%37,56

%65,92

%34,08

%71,74

%28,81

%69,81

%30,19

ToplamSayı

Tablo 1: 2010-2016 yıllarında “Aijiang Bursu”nun dağıtım tablosu (www.cssue.org)
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Resim 5: 2015 senesi El-Ezher Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencilerin listesi 
(www.cssue.org)



DİASPORADAKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARA YÖNELİK

11

Resim 6: Çin Mısır Büyükelçiliği’nin temin ettiği referans mektubu
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Resim 7: Çin Mısır Büyükelçiliğinin temin ettiği referans mektubu

Resim 8: Okul başvuru sırasında Çin vatandaşı öğrencilerin hazırlaması 
gereken belgeler

Birlik’in faaliyetlerinden birisi de Mısır kamuoyu için “Çin’i Tanıma” adı altında pro-
paganda faaliyetleri düzenlemektedir. 
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Bayramı kutlaması (http://www.cssue.org)

ETHR tarafından daha önce Mısır Çinli Öğren-
ci ve Akademisyenler Birliği’nde görevli olan 
Uygurlar tespit edilmeye çalışılmış ve 2013’te 
eğitim almak için Mısır’a giden Abdurrahman 
Halil ile yapılan mülakat sonrasında bazı bilgil-
ere ulaşılmıştır.

Mısır’daki Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği, Müslüman Çinliler olan Hui’ler tarafın-
dan kurulmuştur. Ancak Çin ile Mısır arasında-
ki öğrenci değişim programı kapsamında Çin 
Hükümeti tarafından gönderilen öğrenci sayısının 
özellikle 2007 yılındaki artışla birlikte öğrenciler 
Birlik’te aktif rol oynamaya başlamıştır. Birlik’te 
sadece Uygur öğrencilerden sorumlu olan Nur-
can ve Ablimit Hitay adında iki görevli bulun-
maktadır. Ablimit Hitay aynı zamanda Birlik’in 
başkan yardımcısıdır. Abdurrahman Halil’in 
aktardığına göre, Ablimit Hitay Mısır’daki tüm 
Uygur öğrencilerden sorumludur. Büyükelçilik-
te yapılması gereken yurda dönüş izin belgesi, 
evlilik cüzdanı, yeni doğan kimlik kartı, pas-
aport uzatma işlemleri ve üniversitelerin talep 

ettiği çeşitli belgeler için Uygur öğrencilere Mısır 
Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği adına 
aracılık etmiştir. Ablimit Hitay, Birlik’teki konu-
mu dolayısıyla Mısır’da bulunan birçok Uygur 
öğrencinin kişisel verileri ve Mısır’daki ikamet 
adresleri hakkında bilgi toplamıştır. Doğu Türk-
istanlı bir öğrencinin memleketine döndüğünde 
herhangi bir sorunla karşılaşmaması için Mısır 
Büyükelçiliğine bağlı öğrenci departmanından 
yurda dönüş izin belgesi alması gerekmektedir.  
Bahsi geçen bu belge için öncelikle Ablimit Hi-
tay’dan referans mektubu alınmalıdır. Uygur 
öğrenciler referans mektubu alabilmek için kendil-
erinden istenen tüm bilgi ve belgeleri Hitay’a ver-
mek zorundadır. Uygur öğrencilerin teslim ettiği 
belgeler içerisinde Mısır’daki ikamet adreslerinin 
yanı sıra Doğu Türkistan’daki adres bilgileri de 
yer almaktadır.8  Ablimit Hitay’ın tüm bu bilgi ve 
belgelere sahip olması 4 Temmuz 2017 tarihinde 
Uygur öğrencilere yapılan gece operasyonunda 
Mısır polisinin işini kolaylaştırmış ve Ablimit Hi-
tay bizzat Mısır polisine rehberlik etmiştir.

8. Detaylı bilgi için bknz. Ek 5.
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Resim 10: Ablimit Hıtay (Soldan ikinci)

Olayın şahitleri, yapılan operasyonda Ablim-
it Hitay’ın Mısır polisini Doğu Türkistan-
lı öğrencilerin kaldığı evlerin kapısına kadar 
götürdüğüne tanıklık etmektedir. Ayrıca Ablimit 
Hitay öğrenciler gözaltına alındıktan sonra sor-
gulama esnasında polislere tercümanlık etmiş 
ve öğrencilerden ebeveynleri tarafından Mısır’a 
eğitim almaya zorla gönderildiklerini söylem-
elerini istemiştir. Öğrencilere dediklerini yap-
maları halinde serbest kalacakları sözünü de 
vermiştir.9  Bu olay aslında öğrencilerin Mısır’a 

zorla geldiklerini kanıtlayabilmek için uygulanan 
bir taktiktir. Fakat kaç öğrencinin Ablimit Hi-
tay’a inanarak onun söylediklerini yaptığını bul-
mak mümkün olmamıştır. Bugün hâlâ Mısır’da 
yaşayan Ablimit Hitay, üçüncü bir ülkede Çin 
adına casusluk yapmış ve sorgu sırasında insan-
ları kandırarak sahte itiraf düzenlemiştir. Onun 
bizzat aktif rol alması sonucu Çin’e iade edilen 
öğrenciler kötü muamele, işkence ve ölümle 
cezalandırılmıştır.

9. Detaylı bilgi için bknz. Ek 5.
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Resim 11. Mısır’dan Çin’e iade edilen Perhat Tursun’a Mısır Çin Büyükelçiliğinden verilen yurda 
dönüş izin belgesi

Yukarıda belirtildiği üzere Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği, Çin Hükümeti’nin bir nevi 
istihbarat kurumudur. Bu birlik, Mısır’a gelen Doğu Türkistanlıların kişisel bilgilerini toplamanın yanı 
sıra onların Mısır’daki faaliyetlerini de izlemektedir. 
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3. 4 Temmuz 2017’de Ne Oldu?
3.1. Bu tarihten önce Doğu Türkistan’daki genel siyasi durum:

28-29 Mayıs 2014’te Pekin’de ÇKP Merkez Kom-
itesi’nin İkinci Xinjiang Çalışmaları Toplantısı 
düzenlendi. Bu toplantıda Doğu Türkistan’daki 
zulümler görmezden gelinerek sorunun ekonomik 
geri kalmışlıktan kaynaklandığı ortaya atıldı. Çin 
Devlet Başkanı Xi Jinping 27-30 Nisan 2014 tar-
ihinde Doğu Türkistan’a gitti ve bölgede Çin’in 
siyasi istikrarının ve kamu güvenliğinin sağlan-
ması için ilgili kurumlara daha sert olmaları em-
rini verdi (Junping, 2014; People’s Daily, 2014). 
2014’te Doğu Türkistan’da başlatılan “Sert Darbe 
Kampanyası”, ÇKP Merkez Komitesi’nin İkinci 
Xinjiang Çalışmaları Toplantısı ile fikrî zemini-
ni bulmuş oldu ve 2015’te Çin Devlet Konseyi 
tarafından çıkarılan “Terörle Mücadele Kanunu” 
ile yasalaşarak resmiyet kazandı (McKirdy, 2015; 
Radio Free Asia, 2014). Çin Hükümeti, 2015’te 
çıkarılan bu kanun ile Çin genelinde 1.419 kişi-
ye ceza uyguladığını duyurdu ve bunların çoğu 
Uygur’du (Human Rights Watch, 2017a, 2017c). 
Önceki yıllarda olduğu gibi 2016’da da Doğu 
Türkistan’da dinî ibadetlerin kısıtlanarak din 
adamlarına yönelik baskı ve tutuklamalar de-
vam etti (Mehriban, 2017a). Tibet’in ÇKP Genel 
Sekreteri Chen Quanguo’nun (陈全国) 29 Ağus-
tos 2016’da sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölge-
si’ne genel sekreter olarak atanmasıyla Doğu 

Türkistan’da hak ihlalleri tırmanmaya başladı 
(Gülchehre, 2017a). Kasım ayından itibaren Doğu 
Türkistanlıların pasaportlarına hükümet tarafın-
dan el konuldu (BBC News, 2016). Yıl sonunda 
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Halk Savcılığı’nın 
yıllık değerlendirme toplantısında yalnızca Ho-
tan’da 835 memur görevinden alınarak hapsedil-
di. Gerekçe olarak ise bölücülük ve ayrımcılığa 
karşı düşüncelerinin doğru olmaması, “ikiyü-
zlülük suçu” ve görevi ihmal gösterildi (Meh-
riban, 2017b). 31 Aralık 2016’da Chen Quanguo 
ve özerk bölge üst düzey yöneticileri Urumçi’de 
düzenlenen teröre karşı güvenliği koruma yemin 
törenine katıldılar. Törenden sonra silahlı kuv-
vetler Urumçi’de ağır silahlarla gövde gösteresi 
yaptı (Ümüdvar, 2017). 26 Kasım 2018’de Doğu 
Türkistanlı toplama kampı şahidi Mihrigül Tursun 
AP News’a verdiği röportajda Çin Hükümeti’nin 
Nisan 2017’den bu yana bölgedeki Uygur, Ka-
zak, Kırgız ve diğer Müslüman milletlere yönelik 
toplama kampları kurduğunu belirtti (Danilova, 
2018). Son yıllarda ise bu kampların sayısının 
1.400’e, kamptaki insanlarının sayısının ise sekiz 
milyona ulaştığı rapor edilmektedir (Bag, 2020; 
Independent Türkçe, 2021; Newsline Institute 
for Strategy and Policy, 2021; Yılmaz, 2020).

3.2. Doğu Türkistanlılara yönelik Mısır-Çin ortak operasyonu:

2016 yılının Haziran ayında Çin ve Mısır arasın-
da güvenlik anlaşması imzalanarak karşılıklı bil-
gi alışverişinde bulunma, aşırılık yanlısı örgütlere 
ve terörizme karşı mücadele sözü verildi (Jiaying, 
2017). 

Ekim 2016’da Mısır’da bulunan Çin Konsolos-
luğu, Mısır’a seyahat vizesi ile gelen herhangi 
bir Çin vatandaşına eğitim ve ikamet için izin 
belgesi vermeyeceğini, sadece Mısır Pekin Kon-
solosluğu’ndan eğitim vizesi alanlara bu tür bel-
gelerin verilebileceğini duyurdu (Erkin, 2016). 

Ekim ayında Çin, Mısır’a bir heyet gönderdi ve 
bu heyet Mısır’daki Doğu Türkistanlı öğren-
cilere Mısır’dan ayrılmalarını bildirdi (Pidaî, 
2016). 2017 Mart’ında sözde Xinjiang Uygur 
Özerk Bölgesi Hükümeti yine din adamlarından 
oluşan bir heyeti Mısır’a gönderdi. Bu heyet de 
Mısır’daki öğrencilere Çin aleyhine herhangi bir 
eylem yapmamaları, söylemde bulunmamaları, 
Çin karşıtı güçler ile iş birliği yapmamaları ve 
Doğu Türkistan’a geri dönmeleri konusunda tav-
siyeler verdi (Huşur, 2017a). 
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Resim 12: Çinli yetkililerin Kahire’deki öğrencilerle yaptığı toplantı (Gülchehre, 2017d)

Nisan 2017’de Çin Hükümeti, Mısır’daki Doğu 
Türkistanlı öğrencileri aileleri ile tehdit ederek 
onlara 20 Mayıs’a kadar Doğu Türkistan’a geri 
dönmeleri gerektiğini, aksi takdirde ebeveyn-
lerinin tutuklanacağını tebliğ etti. Mısır’daki 
Doğu Türkistanlı öğrencilerin çoğunluğu Ka-
hire’deki El-Ezher Üniversitesi’nde İslami İl-
imler Bölümü’nde okumaktaydı. Öğrencilerin 
yarısından fazlası bu duyurudan sonra mem-
leketlerine geri dönme kararı aldı. Geri kalan-
lar ise dönen arkadaşlarının karşılaştıkları du-
rumları öğrendikten sonra dönüş konusunda 
tereddüt yaşadılar (Gülchehre, 2017c). Çünkü 
dönenlerin çoğu sınırda çok sıkı kontrolden 
geçirildi; bunların bir kısmı hapse atılırken bir 
kısmı ise toplama kamplarına gönderildi.

Çin Hükümeti’nin çağrısına rağmen bazı öğren-
ciler Doğu Türkistan’a dönmediler. 4 Temmuz 
2017 akşam saatlerinde Mısır emniyet güçleri 

El-Ezher Üniversitesi’nde okuyan ve Ka-
hire’nin Medinetu’n-Nasr (ــرة ــة الناصــر- القاه  (مدىن
bölgesinde bulunan Doğu Türkistanlı öğrencil-
ere yönelik yakalama operasyonu başlattı (Al 
Jazeera, 2017). 

Operasyon sırasında Mısır emniyet güçleri 
Doğu Türkistanlı öğrencileri herhangi bir ger-
ekçe göstermeksizin bulundukları evlerde, lo-
kantalarda veya sokakta yakalayarak karakola 
götürdüler (Türkistan, 2017). Sosyal medyada 
yayınlanan görüntülerde Uygur öğrencilerin 
karakola götürüldüğü anlar kaydedilmiştir. Bu 
fotoğraflarda Uygur öğrencilerin kelepçelendiği 
açıkça görülmektedir (Uyghur from E.T, 
2017a). Yayınlanan diğer görüntülerde ise Mısır 
emniyet güçlerinin sadece Kahire’de yaklaşık 
70-80 Doğu Türkistanlı öğrenciyi gözaltına al-
dığı anlaşılmaktadır (Uyghur from E.T, 2017b).
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Resim 13: Polis arabasına bindirilerek karakola götürülen Uygur öğrenciler (Gülchehre, 2017e; 
Uyghur from E.T, 2017a)

4 Temmuz 2017 tarihindeki operasyonda gözaltı-
na alınanlardan biri olan Yalkun Tursun, 2013 
yılında Mısır’a eğitim almak için gitmiş ve 
2014’te El-Ezher Üniversitesi’nin İslam Hukuku 
Bölümü’ne kabul edilmiştir. 4 Temmuz akşam 
saatlerinde Mısır polisi, Yalkun Tursun’un evine 
baskın yaparak kendisin gözaltına almış ve Nasr 
şehri 1. Polis Karakolu’na götürmüştür.

Operasyon haberi Mısır’daki Uygur öğrenciler 
arasında WhatsApp aracılığıyla hızla yayılmış, 
haberden sonra bazı öğrenciler Mısır’dan gitmek 
için Kahire, İskenderiye ve Hurgada havaliman-
larına doğru yola çıkmışlar; fakat yakalanarak 
Kahire’ye getirilmişlerdir. Sadece İskenderiye 
Borg El Arab Havalimanı’nda 19 kişi gözaltına 
alınmıştır (Editör Grubu, 2017). Hurgada Havali-
manı’nda ise önce 17, sonra üç kişi daha yakalan-
mıştır. Yakalanan iki kadının üçüncü bir ülkeye 
gitmesine izin verilmiştir. Nuweiba limanında üç 
aile yakalanmış, iki ailenin gitmesine izin ver-
ilmiş, bir aile ise gözaltına alınmıştır (Elmısrı, 
2020). 

Çin’e iade edilenlerden biri olan İlyascan Rah-
man’ın eşi Meremnisa Abdugani’nin anlattıkları-
na göre, 4 Temmuz 2017’da Türkiye’ye gitmek 
için seyahat hazırlıkları yaparken Mısır polisinin 
Doğu Türkistanlı öğrencileri gözaltına alma-
ya başlamıştır. Ayrıca polislerin elindeki listede 
İlyascan ve birkaç arkadaşının isminin bulun-
duğu da ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı Kahire 
Havalimanı yerine Hurgada’yı tercih eden İlyas-
can ve arkadaşı Şireli Şirzat maalesef muvaffak 
olamamış ve 7 Temmuz tarihinde Hurgada’da 
yakalanmıştır. İlyascan ve arkadaşı Hurgada 
Havalimanı’nda bir hafta boyunca gözaltında 
kaldıktan sonra Kahire’ye getirilmişlerdir. Mer-
emnisa; eşinin kendisini hapishane gardiyanının 
telefonundan aramasıyla gözaltına alındığını ve 
Kahire’deki bir hapishanede tutulduğunu öğren-
miştir.10

Çin’e iade edilen Muhtar Rozi ise 16 Temmuz’da 
gemiyle Mısır Nuweiba Limanı’ndan Ürdün Ak-
abe Limanı’na giderken yakalanmıştır.11

10. Detaylı bilgi için bknz. Ek 2, mülakat 2.
11.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 2, mülakat 1.
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Resim 14: Mısır polislerinin baskın yaptığı Uygur öğrenci evleri (Uyghur from E.T, 2017c)

Resim 15: Nasr şehri 1. Polis Karakolu
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3.3. Operasyon ve gözaltılar:

Mısır’daki Doğu Türkistanlı öğrencilere yöne-
lik operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı kes-
in değildir. Farklı şehir ve bölgelerde gözaltına 
alınan öğrenciler önce Kahire’ye getirilerek 
onar kişilik gruplar hâlinde çeşitli karakollara 
dağıtılmıştır. Ardından gözaltına alınan öğren-
ciler 15-16 Temmuz 2017 tarihinde Kahire’deki 
Tora Hapishanesi’ne getirilmişlerdir. Bu opera-
syon hakkında hem Mısır hem de Çin yönetimi 
tarafından resmî bir açıklama yapılmamıştır. Bu 
sebeple gözaltına alınan Doğu Türkistanlıların 
net sayılarına erişmek oldukça güçtür (Grira, 
2017; VOA, 2017a). 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayın-
ladığı habere göre, 8 Temmuz 2017’de Mısır 
Hükümeti hiçbir tutuklama izni olmaksızın 62 
Doğu Türkistanlıyı karakolda alıkoymuştur (Hu-
man Rights Watch, 2017d). Aynı gün El-Ezher 
Şeyhi Ahmed et-Tayyib’in yardımcısı Mu-
hammed Mehanna, Mısır emniyet güçleri tarafın-
dan toplam 43 Doğu Türkistanlının gözaltına 
alındığını, bunlardan sadece üçünün El-Ezher 
Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıklamıştır 
(Mücahid, 2017). 

3 Ağustos 2017’de Birleşik Devletler Uluslar-
arası Dinî Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), 
Mısır Hükümeti’nin Doğu Türkistanlıları 
Çin’e iade etmesini kınayan mektubunda Mısır 
Hükümeti tarafından gözaltına alınan Doğu 
Türkistanlıların (Uygur, Hui ve Salar) sayısının 
200’e yakın olduğunu belirtmiş ve Doğu Türk-
istanlıların Çin’e iade edilmemesini talep et-
miştir (Radio Free Asia, 2017a; USCIRF, 2017b; 
VOA, 2017b). Mısır’daki Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü Derneği (1 (ــر ــر والتعبي ــة الفك ــة حري  مؤسس
Ekim 2017’de “Mısır’da Uygur Krizi” başlığıyla 
bir rapor yayımlamış ve gözaltına alınan Doğu 

Türkistanlıların sayısının 90 ila 120 arasında old-
uğunu açıklamıştır (Mustafa & Naci, 2018).

Doğu Türkistanlıları hedef alan bu operasyonda, 
gözaltına alma uygulamalarının Çin Hüküme-
ti’nin Sisi yönetimine ilettiği liste doğrultusun-
da gerçekleştiği belirtilmektedir (Mepa News, 
2017). Operasyon sırasında gözaltına alınan 
Yalkun Tursun, Tora Hapishanesi’ndeki gözaltı-
na alınanların sayısının 95’e ulaştığını belirt-
miştir. Şamsuddin Ahmed adındaki bir öğrenci; 
bu 95 kişinin 45 ve 50 kişilik iki gruba ayrıldığını 
ve kendisinin 11 günlük gözaltı sürecinde üç 
Çinli yetkili tarafından sorguya çekildiğini be-
lirtmiştir.12 Abdülmalik Abdülaziz adındaki 
diğer bir öğrenci ise gözaltına alınırken polisin 
kendisine “Çin Hükümeti senin terörist olduğunu 
söylüyor” dediğini, fakat kendisinin sadece El-
Ezher Üniversitesi öğrencisi olduğunu anlat-
mıştır. Yukarıdaki gruplamanın haricinde aynı 
zamanda gözaltında tutulan Doğu Türkistan-
lılar kırmızı, yeşil ve sarı olmak üzere üç gruba 
ayrıldığı kaynaklarda zikredilmektedir (Sheng-
fei, 2019; The Straits Times, 2019; Ullah, 2019). 

Çin’e iade edilen öğrencilerin kendi rızalarıyla 
Çin’e geri dönmemiş olduğu aşikardır. Hotan’da 
Mısır’da gözaltına alınarak iade edilen Muhtar 
Rozi, Sıddık Mahmut ve Evzel Memetcan ile 
bir müddet aynı koğuşta kalmış ve yurt dışına 
çıkmayı başardıktan sonra şu an Türkiye’ye yer-
leşen Muhammet Tursun Ömer’in ETHR ile pay-
laştığı bilgilere göre, Çinlilere teslim edilmeden 
önce bu kişilere bulaşıcı hastalıkları önleme ba-
hanesiyle zorla ilaç içirilmiştir. İlacın etkisi ile 
bilinçlerini kaybeden tutsaklar bayılmış ve uy-
andıklarında kendilerini Hotan’daki hapishanede 
bulmuşlardır.13

12.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 3, mülakat 1.
13.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 6. 
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Resim 16: Kahire Uluslararası Havalimanı

Resim 17: İskenderiye Borg El Arab Havalimanı
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Resim 18: Hurgada Uluslararası Havalimanı

Resim 19: Kahire’deki Tora Hapishanesi (29°57’07.5”N 31°16’54.1”E)
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4. Operasyon Sonrası Neler Oldu?
4.1. Uluslararası kamuoyunun tepkileri:

5 Temmuz 2017’de İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nün (HRW) Ortadoğu temsilcisi Sarah 
Leah Whitson, Twitter hesabı üzerinden Mısır 
polislerinin Kahire’deki Doğu Türkistanlı öğren-
cilere yönelik operasyon başlattığını açıkladı. 6 
Temmuz’da Çin’in Kahire Büyükelçiliği uluslar-
arası medya mensuplarının Mısır polisinin Çin 
vatandaşlarını gözaltına almasına ilişkin soru-
larını yanıtlarken olayın daha iyi anlaşılması için 
bir heyetin karakola gönderildiğini açıkladı (Çin 
Mısır Büyükelçiliği, 2017e). Durum böyleyken 

6 Temmuz’da Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, 
sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti 
ve Çin Mısır Büyükelçiliğinin katılımıyla Ka-
hire’de “2017 Çin’i Tanımak–Mısır’a Yolculuk, 
Xinjiang Bölümü” başlığı altında kültür fuarı 
düzenlendi. Kültür fuarının açılışına ÇKP Pro-
paganda Bölümü (CCPPD) Başkan Yardımcısı, 
Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofis Müdür Yardımcısı 
Cui Yuying (崔玉英) ve Xinjiang Uygur Özerk 
Bölgesi Başkan Yardımcısı Erkin Tuniyaz katıldı 
(Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017a; Yifu, 2017). 

Resim 20: İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Ortadoğu temsilcisi Sarah Leah Whit-
son’ın paylaştığı tweet
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Resim 21: “2017 Çin’i Tanımak –Mısır’a Yolculuk. Xinjiang Bölümü” başlığı altında Kahire’de 
düzenlenen kültür fuarı (Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017a)

6 Temmuz 2017’de Xinjiang Uygur Özerk Bölesi Başkan Yardımcısı Erkin Tuniyaz, El-Ezher 
Temsilcisi Abbas Shoman ile görüştü. Görüşmede Tuniyaz, Abbas Shoman’a Çin’in özerk bölge 
siyasetini açıklayarak Çin Hükümeti’nin inanç özgürlüğüne saygı duyduğunu ve Doğu Türk-
istan’da yaşayan herkesin dinini yaşamakta özgür olduğunu açıkladı (Çin Mısır Büyükelçiliği, 
2017f). 

Resim 22: Xinjiang Uygur Özerk Bölesi Başkan Yardımcısı Erkin Tuniyaz, El-Ezher Temsilcisi 
Abbas Shoman ile görüştü (Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017f)
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7 Temmuz 2017’de İnsan Hakları İzleme Örgütü 
(HRW), Mısır Hükümeti’nden gözaltına alınan 
Doğu Türkistanlıların Çin’e iade edilmemesini 
talep etti (Human Rights Watch, 2017b). 7 Tem-
muz’da Uluslararası Af Örgütü, Mısır Hüküme-
ti’nin Doğu Türkistanlıları Çin’e iade etmesine 
engel olmak için uluslararası kamuoyuna çağrı 
yaptı. Yapılan çağrıda tutuklananların Çin’e ia-
desi gerçekleşirse Çin’de aşağılayıcı bir muamel-
eye ya da cezaya maruz kalacakları belirtilerek 
uluslararası kamuoyundan kendi ülke diplomat-
larına ve Mısır İçişleri Bakanlığına mektup yazıl-
ması talep edildi. Gönderilecek mektupta Doğu 
Türkistanlıların iadesinin reddedilmesi istenerek 
Çin’in ayrımcı politikalarına dikkat çekilmeye 
çalışıldı (Uluslararası Af Örgütü, 2017). 

8 Temmuz’da Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi 
Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda ÇKP Propa-
ganda Bölümü (CCPPD) Başkan Yardımcısı Cui 
Yuying, Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) 
Başkanı Diaa Rashwan ile görüşme yaptı. Görüş-
mede iki ülke arasında medya iş birliği, terör 
saldırılarına karşı mücadele ve devlet güvenliği 
konuları görüşüldü (Çin Mısır Büyükelçiliği, 
2017g). Bunun ardından Çin Mısır Büyükelçiliği 
8 Temmuz’da, Kahire’de okuyan Doğu Türki-
stanlı Uygur ve Çinli öğrenciler için “2017 Çin’i 
Tanıma” sempozyumu düzenledi. Sempozyum-
da Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Başkan 
Yardımcısı Erkin Tuniyaz, öğrencilere Doğu 
Türkistan’daki iş fırsatları, çalışma koşulları ve 
ayrıcalıklı iş politikası hakkında bilgiler verdi 
(Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017h).

Resim 23: Çin Mısır Büyükelçiliği, Kahire’deki Doğu Türkistanlı Uygur ve Çinli öğrenciler için “2017 
Çin’i Tanımak” adında düzenlenen sempozyum (Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017h)
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10 Temmuz 2017’de Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) resmî inter-
net sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; Mısır’da 
Doğu Türkistanlı öğrencilere yönelik gözaltına 
almaların hâlâ devam ettiğini, 12 öğrencinin 6 
Temmuz 2017’de zorla Çin’e iade edildiğini, 22 
öğrencinin farklı havalimanlarında iade edilmek 
üzere tutuklu bulunduğu, 80 öğrencinin Kahire 
Havalimanı’nda, 20’sinin ise İskenderiye ve 
Hurgada havalimanlarında gözaltında olduğunu 
açıkladı (UNHCR, 2017; Youssef, 2017a). Çin-
Mısır ortak iş birliği hâlinde bir taraftan Doğu 
Türkistanlılara yönelik operasyon düzenle-
nirken bir taraftan İskenderiye şehrindeki “2017 
Çin’i Tanımak” kültür fuarına Doğu Türki-
stan’dan bir sanat grubu getirtilmiştir (Çin Mısır 
Büyükelçiliği, 2017b). 

12 Temmuz 2017’de Çin’in Mısır Büyükelçiliği, 
Xinhuas Haber Ajansı’nın Mısır Hükümeti’nin 
Çin vatandaşlarını gözaltına almasına ilişkin sor-

ularını cevapladı. Büyükelçilik Mısır polislerinin 
birkaç Çin vatandaşını gözaltına aldığını, fakat 
bunun sıradan bir olay olduğunu, Mısır polisler-
inin Mısır’da ikamet eden yabancıların ikamet 
izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etmek 
amacıyla tutuklamalar başlattığını, ayrıca Çin 
vatandaşlarının bulundukları ülkenin kanun-
larına uymaları gerektiğini söyledi (Çin Mısır 
Büyükelçiliği, 2017d). 

3 Ağustos 2017’de Birleşik Devletler Uluslar-
arası Dinî Özgürlükler Komisyonu (USCIRF), 
Mısır Hükümeti’nin 12 Uygur’u Çin’e iade et-
mesini kınayan bir mektup yayınladı (USCIRF, 
2017a). 16 Ağustos 2017’de Çin’in Kahire 
Büyükelçisi Song Aigou (宋爱国), Mısır Enfor-
masyon Servisi (SIS) Başkanı Diaa Rashwan ile 
uluslararası medya iş birliği ve terör saldırısına 
karşı müdahale konusunda görüşme yaptı (Çin 
Mısır Büyükelçiliği, 2017c). 

Resim 24: Çin’in Kahire Büyükelçisi Song Aigou ile Mısır Enformasyon Servisi (SIS) başkanı Diaa 
Rashwan’ın gerçekleştirdiği görüşme (Çin Mısır Büyükelçiliği, 2017c)   
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4.2. Çin’e iade edilenlerin akıbetleri:

Bugüne kadar Mısır Hükümeti veya Çin Hüküme-
ti tarafından kaç Doğu Türkistanlının Çin’e iade 
edildiği hakkında bir açıklama yapılmamıştır. 
Ancak Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği’nin (ETHR) konu ile ilgili yürüttüğü 
araştırmalar neticesinde en az 24 Uygur’un Çin’e 
iadesinin gerçekleştiği belirlenmiştir. Uluslar-
arası medya ve haber ajanslarından derlenen bil-
giler ve diğer ülkelerde yaşayan aile bireyleri ve 
arkadaşları ile yapılan görüşmeler neticesinde bu 
kişilerin Çin’e iade edildiği teyit edilmiştir. 

The New York Times’ın 6 Temmuz 2017 tarihli 
haberine göre, 12 Doğu Türkistanlı Kahire Ha-
valimanı’ndan Çin’in Guangzhou şehrine giden 
uçağa zorla bindirilmiştir. Havalimanında çalışan 
bir personelin aktardığına göre, 22 Doğu Türki-
stanlı Çin’e iade edilmek üzere havalimanında tu-
tulmuştur (Human Rights Watch, 2017c, 2017b; 
Mingjuan, 2017; Youssef, 2017b, 2017a). 
11 Eylül’de Mısır Hükümeti ilk etapta gözaltına 
alınan Doğu Türkistanlılardan 12 kişiyi serbest 
bırakmıştır. Serbest bırakılan bu 12 kişinin ifades-
ine göre, Mısır polisi 1 Eylül günü Tora Hapisha-
nesi’nden 16 kişiyi başına siyah çuval geçirerek 
ve ellerini arkadan kelepçeleyerek götürmüştür 
(Erkin, 2017). 

19 Eylül 2017’de BM İnsan Hakları Konseyi’nin 
36. oturumunda, Dünya Uygur Kurultayı (DUK), 
Mısır’dan 22 Doğu Türkistanlının Çin’e iade 
edildiğini bildirmiştir (Amnesty İnternation-
al, 2017; İrade, 2017). 26 Eylül 2017’de Özgür 
Asya Radyosu’nun (RFA) haberine göre, Muhtar 
Rozi ile birlikte Perhat ve Şöhret adındaki iki 
kişiden gözaltına alındıktan sonra bir daha haber 
alınamamıştır (Gülchehre, 2017b). RFA’nın 2 Ni-
san 2018 tarihli haberinde ise Muhtar Rozi’nin 
memleketi Maralbaşı ilçesi karakolu ile yapılan 
telefon görüşmesi neticesinde Rozi’nin Çin’e 
iade edildiğinin kesinleştiği bildirilmiştir (Gül-
chehre, 2018a). RFA’nın 9 Nisan 2018’de yayın-
ladığı diğer bir haberinde, Mısırlı avukat İzzet 
Ganim’in söyledikleri esas alınarak Çin’e iade 
edilenlerin içerisinde Abdugopur Ehet, İlyascan 

Rahman, Şireli Şirzat, Nur Muhemmed Obul, Şa-
hidulla Calalidin, Abduveli Hasan, Adil Haşim, 
Abdurekip Aziz, Ekber Osman, Osman Ablekim 
ve Mahmud Hacı’nın olduğu öğrenilmiştir (Gül-
chehre, 2018b). 

Doğu Türkistan’daki bir hapishaneden şartlı tah-
liye edildiği iddia eden bir kişinin verdiği bilgiler 
de Mısır’dan Çin’e iade edilenlerin hapishanel-
ere veya toplama kamplarına gönderildiği bilgis-
ini teyit etmektedir (Türkistan TV, 2020). Doğu 
Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği (ETHR), 
bir süre Muhtar Rozi ile aynı hücrede kalan Me-
met Tursun Ömer ile yaptığı görüşme neticesinde 
Mısır’dan Çin’e iade edilen kişilerin bir kısmının 
hâlâ hapishanelerde tutuklu bulunduğu bilgisine 
erişmiştir.14

Çin’e iade edilen Muhtar Rozi, İlyascan Rahman, 
Memetcan Emet ve Memet Abla Ataulla’nın eşleri 
ile yapılan görüşmeler neticesinde bu kişilerin 
akıbetleri hakkında birtakım bilgilere ulaşılmıştır. 
Muhtar Rozi, Çin’e iade edildikten sonra gözaltı-
na alınmış; önce Hotan’a götürülerek burada 
hapse koyulmuş, ardından memleketi Maral-
başı’ya götürülmüştür. Bugün hapishane veya 
toplama kampında olduğu meçhuldür. İlyascan 
Rahman Çin’e iade edildikten sonra Kaşgar’da-
ki bir toplama kampına gönderilmiştir. Memet-
can Emet de Çin’e iadesi gerçekleştikten sonra 
Kaşgar’daki bir toplama kampına gönderilmiştir. 
Memet Abla Ataulla ise Çin’e iade edildikten 
sonra 15 sene hapis cezasına çarpıtılmıştır.15

Operasyon öncesi Çin’in tehdidiyle Doğu Türk-
istan’a dönen öğrencilerin akıbetleri de old-
ukça maalesef olumlu değildir. Çin Hükümeti 
Mısır’daki Doğu Türkistanlı öğrencileri, ailel-
erini tehdit ederek Çin’e geri çağırmış ve hem 
ebeveynlerini hem de geri dönen öğrencileri yurt-
dışında eğitim aldıkları gerekçesi ile hapis cezası-
na çarptırmıştır (Türkistan TV, 2020). 20 Aralık 
2017 tarihli RFA haberine göre, Doğu Türki-
stan’ın Korla şehrinden olan Abdusalam Memet 
ve Korla şehri Avat kasabasından olan Yasincan 

14.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 6.
15.  Detaylı bilgi için bknz. Ek 2.
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adlı iki öğrenci Çin Hükümeti’nin emri ile Doğu 
Türkistan’a geri çağırılarak hapse atılmış, ardın-
dan da hapiste vefat etmişlerdir (Huşur, 2017c). 
10 Ekim 2018’de RFA’nın yayınladığı diğer bir 
habere göre, Doğu Türkistan’ın Artuş şehri Azak 
kasabası Bögün köyünden Mısır’a eğitim almak 
için giden 28 yaşındaki İlhamkari Memetcan adlı 
öğrenci Doğu Türkistan’a geri döndükten sonra 
götürüldüğü toplama kampında vefat etmiştir. 
RFA muhabirleri, Azak kasabasındaki bir kara-
kol ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Memet-
can’ın ailesinin Çin polisleri tarafından gözaltına 
alınması üzerine okulunu bırakıp 2016’da Doğu 
Türkistan’a geri döndüğünü teyit etmişlerdir. İl-
hamkari Memetcan Doğu Türkistan’a döndük-
ten sonra toplama kampına gönderilmiş, 2017 
yılı sonunda ise cesedi ailesine teslim edilmiştir 
(Huşur, 2018). 

Mısır El-Ezher Üniversitesi’nde doktora eğiti-
mini 2015 senesinde tamamlayan, Xinjiang İs-
lam Enstitüsü tarafından aldığı öğretim üyeliği 
teklifi üzerine 2016 senesinde Doğu Türkistan’a 
geri dönen Dr. Hebibullah Tohti, 2017 yılının 
başında gözaltına alınmış ve kamu güvenliğine 
tehdit suçlamasıyla 10 yıllık hapis cezasına 
çarptırılmıştır (Delie, 2017; Huşur, 2017b). Bun-
ların yanı sıra, Hotan ilinden olan Sümeyye ve 
Subinur adlı iki kız kardeş ise Doğu Türkistan’a 
geri döndükten sonra gözaltına alınmış; büyük 
kardeşe üç yıl hapis cezası verilmiş, küçük kardeş 
ise toplama kampına gönderilmiştir (Radio Free 
Asia, 2017b). 

Resim 25: Hebibullah Tohti’nin doktora tez savunması (Huşur, 2017b)
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Elde edilen bilgilere göre 2016’da Çin Hüküme-
ti’nin kandırma ve tehditleri ile Mısır’da bulunan 
5.000’e yakın Doğu Türkistanlı öğrencinin çoğu 
Doğu Türkistan’a dönmek zorunda kalmıştır. 
Bu öğrencilerin Doğu Türkistan’a geri döndük-
ten sonra kaç sene ceza aldıkları ve nerede 
hapsedildikleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
Doğu Türkistan’a geri dönen Doğu Türkistan-
lılar içinde Abdugappar, Bakihaci Halil, Memet-
can Abduşükür, Adilcan Erkin, Abdüsselam Veli 

ve Alicankari adındaki altı gencin 7 ila 12 sene 
hapis cezasına çarptırıldığı bilinmektedir. Bun-
ların içinden Artuş şehrinden olan 26 yaşındaki 
El-Ezher Üniversitesi öğrencisi Bakihaci Halil 
2016’da Doğu Türkistan’a döndükten sonra 
dokuz sene hapis cezasına mahkûm edilmiştir. 
Ayrıca Bakihaci Halil’in Gulca şehri Künes ilçe-
si Karabugra Hapishanesi’nde bulunduğu teyit 
edilmiştir (Huşur, 2021). 

Resim 26: Mısır’dan Doğu Türkistan’a dönen ve hapis cezasına mahkûm edilen Doğu Türkistanlı 
öğrenciler, 2016, Kahire (Huşur, 2021)
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Doğu Türkistan’ın Kızılsu Kırgız Özerk İli Aktu 
ilçesinden olan Elanur Eskar ve eşi Hasancan Ab-
dussamed’in 2016 yılı sonu itibarıyla Mısır’dan 
Doğu Türkistan’a geri dönmeleri Çin Hükümet-
ince istenmiştir. Elanur ile aynı okulda eğitim 

gören arkadaşının ifadelerine göre, Elanur yurt 
dışında eğitim gördüğü ve başörtü taktığı için 12 
sene, eşi ise yurt dışında eğitim gördüğü için 10 
sene hapis cezasına mahkûm edilmiştir (shahit.
biz, 2019a, 2019b).

Resim 27: Çin Hükümeti tarafından suçsuz yere 12 sene hapis cezasına mahkûm edilen 
Elanur Eskar (sağ)
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Doğu Türkistan’ın Altay İli Köktokay ilçesinden 
Kazak asıllı Bahtı Erkin, El-Ezher Üniversite-
si’ne bağlı lisede eğitim gördüğü süreçte ülkeye 
geri dönmesi için Çin Hükümeti tarafından te-
hdit edilmiştir. Bahtı Erkin, 2017 Temmuz’un-
da Doğu Türkistan’a dönerken Urumçi Havali-

manı’nda tutuklanmış, kamu güvenliğine tehdit, 
yasa dışı örgütlere üye olmak ve yurt dışında eğitim 
görmek suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. Aynı za-
manda babası, eşi ve kız kardeşi de yurt dışına seya-
hat etme sebebiyle gözaltına alınmıştır (Long, 2017).

(Fotoğrafı)

(Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği’nin verdiği referans mektubu)

(Öğrenci Belgesi)

(Pasaportu)

Resim 28: Bahtı Erkin’in bilgileri
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Operasyon öncesi Mısır’dan Türkiye’ye kaç-
mayı başaran Doğu Türkistanlıların sayısı 60’a 
yakındır (Youssef, 2017b). Bu kişiler kaçmayı 
başarmış olsalar da Çin’e iade korkusunu yaşa-
maya devam etmektedirler. Mısır’dan üç çocuğu 
ile Türkiye’ye kaçan Mahmud Muhammed adlı 
Uygur, BBC ile yaptığı röportajda Mısır hapisha-

nesinde yıllarca gözaltında kalmanın Çin’e iade 
edilmekten daha iyi olduğunu ifade ederek Mısır 
hapishanelerinde en azından insan gibi muamele 
göreceğini, Kur’an okuyup namaz kılabileceğini, 
eğer Çin’e iade edilirse Çin’in kendilerine insan 
gibi değil hayvan gibi davranacağını söylemiştir 
(BBC News, 2017). 

Hukuki Değerlendirme

Uluslararası hukukun yabancılara ilişkin en 
temel ilkelerinden biri geri gönderme yasa-
ğıdır.  Geri gönderme yasağı başka bir ifade 
ile geri göndermeme (non-refoulement) ilke-
si, devletlerin ülkelerinde bulunan yabancıları 
hayatları ya da özgürlükleri tehdit altına gire-
cek olan ülkelere gönderemeyeceklerini konu 
edinir. Aksi görüşler olmakla beraber (Cole-
man, 2003) ekseriyetle teamül hukuku haline 
geldiği kabul edilen (Lauterpacht & Bethle-
hem, 2003) ilke, temel olarak16  1951 tarihli 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre 
Sözleşmesi’nde (MHSDCS) ele alınmış (Toku-
zlu, 2008) ve Mısır da hem bu sözleşmeye 
hem de 1967 yılında imzalanan Ek Protokol’e 
22 Mayıs 1981 yılında taraf olmuştur (United 
Nations Treaty Collection, 1951). Bu sebeple 
Mısır’ın bu sözleşme kapsamındaki yüküm-
lülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Sözleşmenin “idari önlemler” başlıklı 5. 
bölümünün 33. maddesinde “hiçbir taraf dev-
let bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siya-
si fikirleri dolayısıyla hayat ya da özgürlüğü 
tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına her 
ne şekilde olursa geri göndermeyecek veya 
iade etmeyecektir” ifadelerine yer verilm-
iştir. Binaenaleyh, sözleşme kapsamında sınır 
dışı edilmek istenen hiçbir yabancı işkenc-
eye tabi tutulabileceği veya yaşam hakkından 
mahrum edilebileceği bir ülkeye gönderilemey-

ecektir (Övünç Öztürk, 2015; Özkan, 2013).

Hâlbuki 4 Temmuz 2017 ve sonrasında yaşanan 
olaylarda Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği (ETHR) olarak teyit edebildiğimiz 
kadarı ile tek gayeleri eğitim almak olan 24 
Uygur herhangi bir kayda değer gerekçe ol-
maksızın Mısır tarafından Çin’e sınır dışı 
edilmiştir. Sınır dışı edilenlerin aileleri veya 
arkadaşları ile yapılan görüşmeler neticesinde 
kimisinin toplama kamplarına götürüldüğü, 
kimisinin senelerce hapis cezasına mahkûm 
edildiği, kimisinin ise meçhul bir şekilde ha-
yatını kaybettiği öğrenilmiştir. Uygurlar, 
MHSDCS’nin yukarıda zikredilen 33. mad-
desi ihlal edilerek hayat veya hürriyetlerinin 
ellerinden alındığı Çin’e sınır dışı edilmişlerdir. 

Bu tartışmalar ışığında MHSDCS’de ele alınan 
geri gönderme yasağının sadece mülteciler 
açısından uygulama alanı bulduğu düşünüle-
bilir. Fakat geri gönderme yasağı bir sözleşme 
hükmü olmaktan çıkmış ve teamül hukuku 
hâlini almıştır (Taneri, 2012). Bu sebeple geri 
gönderme yasağının sadece mülteciler açısın-
dan değil yaşam hakkı elinden alınacak veya 
özgürlüğünden mahrum bırakılacak herkes 
açısından geçerli olduğu kabul edilmekte-
dir (Bayata Canyaş, 2015; Korkut, 2008). 
Sınır dışı edilen Uygurlar, her ne kadar MHS-
DCS bağlamında mülteci olmasalar da geri 
göndermeme ilkesinin teamül hukuku hâlini 

16. Geri gönderme ilkesi, 1984 tarihli İşkenceye ve diğer Zâlimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ile 
de ele alınmaktadır. Fakat ilkeye ilişkin en temel sözleşme 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi olduğun-
dan genel değerlendirmeler bu sözleşme üzerinden yapılmıştır. 
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almış olması hasebiyle söz konusu Uygurların 
MHSDCS kapsamında sınır dışı edilmemeleri 
gerekirdi. Mısır’ın bu uygulaması taraf old-
uğu sözleşmeye aykırılık teşkil etmektedir. 

Bununla beraber Uygurların, Mısır ile Çin 
arasında 2016 Ocak ayında devlet güvenliği, 
teröre karşı birlikte mücadele etme konulu an-
laşma ile 2016 Haziran’ında imzalanan güven-
lik anlaşmasının yansıması olarak Çin’e iade 
edilmeleri, uluslararası hukukun suçluların ia-
desine ilişkin hükümleri ile de bağdaşmamak-
tadır. Suçluların iadesini konu alan uluslararası 
düzenlemelere göre yabancının, iade talebinde 
bulunan devletin adli makamlarınca başlatılan 
soruşturma veya kovuşturma kapsamında veya 
adli makamlarca verilen mahkûmiyet kararına 
istinaden iadesinin isteniyor olması gerekme-
ktedir (Aybay, 2010; Çelikel & Gelgel, 2020).

Fakat bir devlet tarafından iadesi istenen ya-
bancının koşulsuz şartsız iade edilmesi de 
uluslararası hukuk usul ve kaideleri ile bağdaş-
mayacaktır. Zira iade talebine sebep olan suçun, 
kendisinden iade talep edilen tarafça siyasi bir 
suç veya böyle bir suç ile mürtebit fiil olmaması 

gerekmektedir. Yine adi bir suç için vaki iade 
talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet veya siya-
si kanaat cihetinden takip veya cezalandırmak 
gayesiyle yapıldığına veya bu şahsın vaziyetinin 
bu sebeplerden biri dolayısı ile ağırlaşabileceğine 
dair ciddi sebepler mevcut olduğu durumda da 
yabancının iade edilmesi mümkün değildir. 

Uygurların, Mısır ile Çin arasında imzalanan 
ikili anlaşmalar kapsamında Çin’e gönder-
ildikleri varsayımında da Mısır uluslararası 
hukuku ihlal etmiş olacaktır. Nitekim Uygur-
ların sadece ırkları, dinleri ve milliyetleri se-
bebi ile hedef haline geldikleri, bunların her-
hangi bir adi suça karışmamış olsalar dahi Çin 
tarafından terörizm ile itham edildikleri tüm 
dünya tarafından bilinen bir gerçektir. Uygur-
ların pasaportlarına el konduğu, uluslararası 
seyahat imkanlarının olmadığı, terörle mü-
cadele adı altında alıkonuldukları, ekseriyetini 
Uygurların oluşturduğu 8 milyon Müslümanın 
1.400’den fazla toplama kampına hapsedildiği 
şüpheden uzak iken Mısır’ın 24 Uygur’u kayda 
değer bir gerekçe olmaksızın zulmün kucağı-
na göndermesi uluslararası hukukun temelini 
oluşturan insani değerlerle de uyuşmamaktadır. 
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Sonuç
2016 yılının Mayıs ayında Çin Hükümeti 
Mısır’da yaşayan ve eğitim alan Doğu Türki-
stanlılardan memleketlerine geri dönmelerini 
istemiştir. Çin Hükümeti tarafından tehdit edil-
dikten sonra Doğu Türkistan’a geri dönenlerin 
akıbetleri toplama kamplarına götürülmek veya 
hapse atılmak olmuştur. Geri dönmeyenler ise 
2017 Temmuz ayında Çin ve Mısır tarafın-
dan düzenlenen ortak operasyon sonrası Mısır 
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. 
Mısır güvenlik güçleri Doğu Türkistanlıların 
evlerine ve Uygur lokantalarına dahi baskın 
yapmış, sokaklarda Doğu Türkistanlılar Mısır 
polisleri tarafından adeta avlanmıştır. Diğer 
ülkelere kaçmak için havalimanına gidenler de 
polisler tarafından gözaltına alınmıştır. Bu oper-
asyon sonucu 100’e yakın Doğu Türkistanlı alı 
konduğu tespit edilmiş durumdadır. Gözaltına 
alınanların çoğu El-Ezher Üniversitesi’nde eği-
tim gören öğrencilerdir. Doğu Türkistanlı öğren-
cilerin gözaltına alınmasında Çin Hükümeti’nin 
Mısır’da bir nevi casusluk merkezi olarak 
çalışan ve Mısır’daki Doğu Türkistanlıların 
kişisel bilgilerini toplayan Mısır Çinli Öğren-
ci ve Akademisyenler Birliği’nin de göz ardı 
edilmemesi gerekmektedir. 

Doğu Türkistanlılar Mısır’a dini eğitim almak 
için gelmiş ve operasyon sonrası gözaltına 
alınırsalar bile serbest bırakılacaklarına inan-
mışlardır. Mısır’da Doğu Türkistanlılar tarafın-
dan kurulan hiçbir teşkilat, dernek veya vakıf 
bulunmadığı için Doğu Türkistanlılar gözaltı-
na alındıktan sonra kimse onlara yardım ede-
memiştir. Kendi canlarını kurtarmakla meşgul 
olan Doğu Türkistanlılar, kendi haklarını koru-
mak için yasal yollara başvurmaya dahi fırsat 
bulamamışlardır. Doğu Türkistanlıları hedef 
alan “Ülkelerarası Suçluların İadesi Antlaşması” 
kapsamında toplam 24 Doğu Türkistanlı Çin’e 
iade edilmiştir. Bu sayı sadece ETHR tarafın-
dan erişilen bilgilerdir, iade edilenlerin kesin 
sayıları ise meçhuldür. Mısır’daki Doğu Türk-
istanlıların gözaltına alınması ve Çin’e iade 

edilmesine ilişkin Mısır Hükümeti veya Çin 
Hükümeti şimdiye kadar resmî bir açıklama 
yapmamıştır.

BM İnsan Hakları Konseyi, 2019 yılı için çeşit-
li ülkelerin insan hakları durumunu gözden 
geçirirken 22 ülke Çin’in Doğu Türkistan’da 
yaptığı insanlık dışı davranışları kınamıştır. 
Fakat Çin’den büyük miktarda yatırım ve destek 
alan 50 ülke Çin’in insan haklarını iyileştirme-
deki başarılarını övmüştür. Bu 50 ülke içinde 
Mısır da yer almaktadır. Günümüzde Doğu 
Türkistan’da insan hakları ihlalleri soykırım 
boyutuna ulaşmış durumdadır. Doğu Türkistan-
lıları gözaltına almak ve Çin’e iade etmekle 
Mısır, Çin’in soykırım suçuna ortak olmuştur.

Günümüzde herkesçe malum olan toplama 
kampları Doğu Türkistan’da 2017’den itibaren 
geniş ölçüde ve hızlı bir şekilde tesis edilmeye 
başlanmıştır. Adı geçen toplama kampları sa-
dece yetişkinlere yönelik değildir, yatılı okullar 
veya yetimhaneler adı altında tesis edilen çocuk 
kampları da bulunmaktadır. Doğu Türkistan’da 
yine bütün ibadetler yasaklanmış durumdadır. 
Cami, türbe ve mezarlık gibi Doğu Türkistan-
lıların inanç ve kültürüne ait eserler yeniden inşa 
adı altında yıkılmakta ve yok edilmektedir. “İkiz 
Aile” projesi adı altında 2017’de sayıları bir 
milyonu aşan Han Çinlisi görevli özellikle aile 
üyelerinden birisi toplama kamplarına gönder-
ilen evlere yerleştirilmiştir. Doğu Türkistanlı 
kızlar zorla Han Çinlisi erkeklerle evlendirilme-
ktedir. Doğu Türkistanlı kadınlar RİA taktırma-
ya, kısırlaştırılmaya ve kürtaj yaptırılmaya zor-
lanmaktadır. Toplama kamplarına götürülenler 
köle işçi olarak zorla çalıştırılırken, “haşar” adı 
altındaki sözde “gönüllü çalışma” ile geri kalan 
Doğu Türkistanlılar da zorla çalıştırılmaktadır. 
Kısacası günümüzde Doğu Türkistan’da in-
san hakları tamamen gasp edilmiş durumdadır. 
Durum böyle vahimken Mısır Hükümeti Doğu 
Türkistanlıları bir hukuk devleti olmayan Çin’e 
iade etmiştir. 
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Geçmiş yıllarda Orta Asya’daki Türk Cumhuri-
yetleri, Mısır, Tayland ve Endonezya gibi ülkeler 
Çin ile aralarında imzalanan “Suçluların İadesi 
Antlaşması” kapsamında Doğu Türkistanlıları 
iade etmiştir. Çin ve Türkiye arasında 2017’de 
imzalanan “Suçluların İadesi Anlaşmasının”, 
Çin Ulusal Konseyi tarafından oylanarak kabul 
edilmesiyle mesele tekrar gündem olmuştur. İki 
ülke arasında imzalanan bu anlaşma diaspora-
daki Doğu Türkistanlıları, özellikle de Türki-
ye’deki Doğu Türkistanlıları endişelendirmek-
tedir. Nitekim yukarıda bahsedilen ülkelerden 

Çin’e iade edilen Doğu Türkistanlıların iade 
edildikten sonraki durumları ile ilgili hiçbir bilgi 
yoktur. Uluslararası insan hakları kuruluşlarının 
iade edilenlerin sağlık durumu ve genel durum-
ları ile ilgili soruları ve talepleri Çin tarafından 
cevapsız bırakılmaktadır. Dolayısıyla Doğu 
Türkistan’daki soykırımın durdurulması için 
insan hakları örgütleri ve benzeri kurumların 
önderliğinde bu duruma müdahale edilmesi ge-
rekmektedir. Doğu Türkistanlıların Çin’in ticari 
ilişkilerinin kurbanı olmalarının önlenmesi ger-
ekmektedir.
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Ekler
EK 1: Mısır’dan Çin’e İade Edilen Uygurlar

ETHR tarafından erişilen bilgiler ışığında Mısır’dan Çin’e iade edilenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.  

Mısır’dan Çin’e iade edilen Doğu Türkistanlıların listesi

(Pasaportu)

(El-Ezher Üniversitesi Öğrenci Kartı)

(Fotoğrafı)

(Lise Diploması)
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(Pasaportu)(El-Ezher Üniversitesi Öğrenci Kartı)

(Fotoğrafı) (Üniversite Diploması)
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(Fotoğrafı)
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(Pasaportu)

(El-Ezher Üniversitesi Öğrenci Kartı)
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(Fotoğrafı)
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(Pasaportu)(Fotoğrafı)
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(Pasaportu)(Fotoğrafı)
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(Pasaportu) (El-Ezher Üniversitesi Öğrenci Kartı)

(Fotoğrafı)
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(Fotoğrafı)
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(Fotoğrafı)
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(Pasaportu)(Fotoğrafı)
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(Fotoğrafı)
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(Pasaportu)
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(Fotoğrafı)
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(Pasaportu) (El-Ezher Üniversitesi Öğrenci Kartı)
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(Pasaportu) (Memlekete Dönüş İzin Belgesi)

(Fotoğrafı)
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(Fotoğrafı)
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(Ortaokul Diploması)

(Ortaokul Diploması)

(Fotoğrafı)
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(Fotoğrafı) (kimlik kartı)

(Pasaportu)
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(Fotoğrafı)



HAK İHLLALLERİ: MISIR ÖRNEĞİ RAPORU

70

EK 2: İade Edilenlerin Aileleriyle Mülakatlar

Aşağıda Çin’e iade edilen Muhtar Rozi, İlyascan Rahman, Memetcan Emet ve Memet Abla Ataulla’nın 
eşleri ile yapılan mülakatlar yer almaktadır. 

Mülakat 1: Muhtar Rozi’nin Eşiyle Yapılan Mülakat 

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız ve eşinizin adı nedir? 

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Ne zaman Mısır’a gittiniz? Nasıl gittiniz?

Doğum yeriniz neresidir?

Eşinizin Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyesi nedir?

Adım Meryem Muhammed. Eşimin adı Muhtar Rozi.

İyiydi.

Ben Pekin Endüstri Üniversitesi’nde lisans eğitimi görürken almıştım. Eşim 
üniversiteden mezun olup, işe başladıktan sonra çok para harcayarak almıştı.

Ben eğitim almak ve İslam dinini daha özgürce yaşayabilmek için gitmiştim. 
Eşim ise sadece eğitim almak için gitmişti.

Biz Mısır’a gittikten sonra 5 Nisan 2015’te evlendik. Burada bir üniversiteye 
başlayabilmek için öncelikle Arapçayı iyi bilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla 
ben El-Ezher Üniversitesi’ne bağlı ortaokulda eğitimime başladım. Eşim ise El-
Ezher Üniversitesi’ne bağlı lisede eğitimine başladı.

İkimiz de 2015’te Mısır’a turistik vize ile gelmiştik.

Benim doğum yerim Kaşgar şehri Kağılık ilçesi Caytirek kasabası 6. köy. 
Eşimin ise Maralbaşı, Tumşuk şehri Bıçaksundi köyü.

Eşim Doğu Türkistan’ın Tarim Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümünden 
mezun olmuştu.  

9. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Bu süreçte Çin Hükümeti eşimin geri dönmesi hakkında hiçbir şey söylemedi, fakat 
evliliğimizin ardından benim hemen geri dönmemi istedi.
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12. Soru

13. Soru

10. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Eşinizin gözaltına alınmasının öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir 
misiniz?

Eşiniz tutuklandıktan sonra Mısır Hükümeti eşinizin ne sebepten gözaltına 
alındığına dair size bilgi verdi mi?

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Eşiniz ne zaman ve nerede gözaltına alındı?

Biz Mısır’a geldikten sonra iki çocuğumuz oldu. 2017 Şubat ayında Mısır 
Hükümeti Uygurları tutukluyormuş şeklinde dedikodular çıkmaya başladı. 
Çocuklarımızın pasaportları olmadığı için biz başka bir yere gidemedik. De-
dikoduların çıkmasıyla temmuz ayına kadar birçok Uygur öğrenci ve Uygur 
vatandaşı Mısır’dan ayrıldı. Haziran ayının 28. ve 29. günlerinde Mahmut-
can adındaki bir Uygur arkardaşın evine polisler baskın yaptı ve yapılan ded-
ikoduların gerçek olduğu ortaya çıktı. 5 Temmuz akşamı Uygur erkeklerinin 
gözaltına alındığı haberini aldık ve evimizi terk ederek, mecburen sokaklarda 
kaldık. 10 Temmuz’a kadar polislerden kaçtık. Ben iki çocuğum ile sağ salim 
Türkiye’ye gelebildim, ama eşim polisler tarafından yakalandı. 

Hayır. Eşim Uygurlar arasından tanınan ve becerikli biriydi. 2017 Ramazan ayın-
da Uygurlara yardımda bulunmuştu. Doğu Türkistan’dayken “İRA” adında bir 
bilgisayar kursu açmıştı ve “Bilkut” adındaki bir şirkette önemli görevler üstelen-
mişti. Bu sebeplerden dolayı gözaltına alınmış olabileceğini düşünüyorum.

Eşim Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmedi. Fakat ben 2015’te Çin’e geri 
dönmem gerektiği, eğer geri dönmezsem babamı gözaltına alacaklarına dair 
tehdit edildim. Babamı Ramazan ayından itibaren yaklaşık 40 gün boyunca 
gözaltında tutmuşlar, ailem bir miktar para verdikten sonra babamı serbest 
bırakmışlar. 2017 senesinde ben yine Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan tehdit edildim. 2017 Ocak ayında babam tekrar gözaltına alınmış ve 2020 
Mart ayında serbest bırakılmış. Babamın tek suçu, kızının yurtdışında eğitim 
görmesiydi.

Eşim 16 Temmuz 2017’de Mısır Nuweiba (نويبع) Limanı’ndan Ürdün Akabe 
.Limanı’na giderken gemide yakalandı (العقبة)

15. Soru

16. Soru
Cevap

Cevap

Eşiniz ne zaman Çin’e iade edildi?

Şimdiye kadar eşiniz hakkında bilgi alabildiniz mi?

Tam tarihi bilmiyorum.

Bir sene sonra Doğu Türkistan’dan gelen bir kişiden eşim hakkında haber al-
dım. Kendisi eşimle beraber aynı koğuşta kalmış. Eşim ve diğerleri Çin’e iade 
edildikten sonra ilk önce Hotan’a götürülüp hapsedilmiş. Sonrasında ise Maral-
başı’ya götürülmüş.

14. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra yasal yollara başvurdunuz mu? İşin detayından 
bahsedebilir misiniz? 
İzzet Ganim adındaki bir Mısırlı avukat eşimi soruşturdu, fakat polisler müvekki-
lin yokmuş diyerek avukata eşimle ilgili bilgiler vermeyi reddetti. Dolayısıyla ben 
23 Temmuz’da Türkiye’den Mısır’a geldim ve müvekkil oldum, fakat eşimden 
hiçbir haber alamadım.
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Mülakat 2: İlyascan Rahman’ın Eşiyle Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız ve eşinizin adı nedir? 

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Ne zaman Mısır’a gittiniz? Nasıl gittiniz?

Doğum yeriniz neresidir?

Eşinizin Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyesi nedir?

Adım Meremnisa Abdugani. Eşimin adı İlyascan Rahman.

İyiydi.

Eşim ve ben ortaokul diplomalarımız ile Beijing Nationality Üniversitesi’ne 
(özel üniversite) kayıt yaptırdık. Bir sene Arap dili öğrendik ve öğrenciyken 
pasaportumuzu aldık.

İkimiz de eğitim almak için Mısır’a gitmiştik.

2014’te Mısır’a gittikten sonra ben eğitimimi Suudi Arabistan’da devam ettirmek 
istedim ve vize alabilmek için Türkiye’ye geldim. Ekim ayına kadar Türkiye’de 
kaldım. Vizeyi alamadım ve sonrasında tekrar Mısır’a döndüm. Burada orta-
okula başladım. Bu süreçte eşim Mısır’daydı ve lise 2. sınıfta okuyordu. Eşim 
15 Şubat 2015’te Doğu Türkistan’a döndü ve bir ay sonra Mısır’a geri geldi. 
Ben 2 Ağustos 2015’te Doğu Türkistan’a döndüm. Ben Doğu Türkistan’dayken 
eşim 2015 Eylül ayı ortalarında Doğu Türkistan’a döndü ve Doğu Türkistan’da 
düğünümüzü yaptık. Bir hafta sonra tekrar Mısır’a gittik. Sonra eşim üniver-
siteye kabul edildi, ben de bu sırada lise eğitimime başladım. Mısır Hüküme-
ti’nin Mısır’daki Uygurları tutukladığı hakkında dedikodular çıktığında bile biz 
Müslüman bir ülke olduğundan dolayı Mısır Hükümeti’ne güvendiğimiz için 
başka bir yere gitmedik. 2016 Temmuz ayında bir kız çocuğumuz oldu. Çocuğu-
muzun pasaportunu 2017 Nisan ayında elimize aldık, fakat pasaportta cinsiyeti 

Ben 2014 Şubat ayı başında öğrenci vizesi ile Mısır’a gitmiştim. Eşim ise 2014 
Şubat ayı sonunda öğrenci vizesi ile gitmişti.

Benim doğum yerim Kaşgar şehri, Çasa Semti, Arya mahallesi. Eşimin ise 
Kaşgar şehri Devletbağ kasabası, Tukumuçuluk semti.

Ortaokul mezunuydu. Hafızdı. 
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12. Soru

13. Soru

10. Soru

9. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Eşiniz gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Eşinizin gözaltına alınmasının öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir 
misiniz?

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra Mısır Hükümeti eşinizin ne sebepten gözaltına 
alındığına dair size bilgi verdi mi?

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Eşiniz ne zaman ve nerede gözaltına alındı?

Hayır.

“Mısır Hükümeti Uygurları tutukluyor” mesajı Uygurların WhatsApp gruplarına 
gönderildikten sonra biz Kahire’deki (القاهــرة) evimizden Hurgada’ya gittik. Yak-
laşık 10 kişiydik. 5 Temmuz 2017’de ben ve diğer kadınlar çocuklarımız ile bura-
dan Türkiye’ye geldik. Eşim ve diğer erkekler Mısır Hükümeti’nin gözaltı liste-
sinde oldukları için bizimle Türkiye’ye gelemediler. 7 Temmuz 2017’de Hurgada 
Havalimanı’nda eşim ve arkadaşı Şireli Şirzat Mısır polisleri tarafından yakalan-
mışlar. Bir hafta boyunca havalimanında gözaltında kalmışlar. Polisler Kahire’den 
onay geldikten sonra onları serbest bırakacaklarını söylemiş, ama Kahire’den hiç 
onay gelmemiş. Bu süreçte biz birbirimizle telefon üzerinden iletişime geçtik. 
Bir hafta sonra aramızdaki iletişim kesildi ve bir ay sonra eşimin hapishanede 
olduğuna dair haber aldım. Eşim hapishanedeyken görevlilere para vererek ben-
imle iletişime geçti. 31 Ağustos’ta telefonda konuşurken yarın (1 Eylül) tekrar 
konuşalım diye telefonu kapattık. 31 Ağustos gece hapishanedeki kişileri yeşil, 
sarı ve kırmızı olarak üç gruba ayırmışlar. Kırmızı grupta toplam 16 kişi varmış ve 
eşim de bu grupta yer alıyormuş. 1 Eylül’de anlaştığımız üzere telefonla yaklaşık 
bir saat konuştuk. Bu bizim son konuşmamızdı.

Hayır. Eşim okulunda çok başarılı, nâtık biriydi. Bundan dolayı gözaltına alındı 
diye düşünüyorum.

Hayır.

Eşim 7 Temmuz 2017’de Hurgada (الغردقة) Havalimanı’nda gözaltına alındı.

erkek olarak yazıldığı için onu düzeltmekle uğraştık. Ayrıca üniversite sınavları 
yaklaştığı için başka yere gitme planımızı geciktirmek zorunda kaldık.

14. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra yasal yollara başvurdunuz mu? İşin detayından 
bahsedebilir misiniz? 

Hayır. Uygurlardan ileri gelen kişiler tüm gözaltına alınanlar için avukat tutmuştu.
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15. Soru

16. Soru

Cevap

Cevap

Eşiniz ne zaman Çin’e iade edildi?

Şimdiye kadar eşiniz hakkında bilgi alabildiniz mi?

Tam tarihi bilmiyorum.

Olaydan bir buçuk sene sonra ben Doğu Türkistan’daki bir ağabeyim ile iletişim 
kurdum ve eşimin Çin’e iade edildiğini, şimdi de Kaşgar’da olduğunu öğrendim. 
Ayrıca 11 Haziran 2018’de Facebook’ta İzitku Sırlık adında biri bana eşimin 
Kaşgar’daki bir toplama kampında olduğuna dair mesaj göndermişti.
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Mülakat 3: Memetcan Emet’in Eşiyle Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız ve eşinizin adı nedir? 

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Ne zaman Mısır’a gittiniz? Nasıl gittiniz?

Doğum yeriniz neresidir?

Eşinizin Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyesi nedir?

Adım Raziye Hebibullah. Eşimin adı Memetcan Emet. 

İyiydi.

Eşim üniversitede eğitim görürken almıştı. Ben sonradan almıştım. 

İkimiz de eğitim almak için Mısır’a gitmiştik.

Ben ortaokul mezunu olduğum için Mısır’a gittikten sonra 2017 Mart ayına ka-
dar dil kursunda Arapça öğrendim. Nisan ayında kızımız doğdu. Eşim ise lise 
3. sınıfta okuyordu. Eşim Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nin 
üyesiydi.

Eşim 2015 Mayıs ayında Xinjiang İslam Enstitüsü tarafından Mısır’a eğitim 
amaçlı gönderilmişti. 2016 Temmuz ayında Doğu Türkistan’a geri döndü. 8 
Ağustos’ta düğünümüzü yaptık ve 26 Ağustos’ta beraber Mısır’a gittik.

Benim doğum yerim Kaşgar Beşkirem kasabası. Eşimin doğum yeri ise Kaşgar 
Avat kasabası.

Eşim 2013 senesi Xinjiang İslam Enstitüsü’nde lisans eğitimini tamamlamıştı. 

9. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Hayır.
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12. Soru

13. Soru

10. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap
Eşinizin gözaltına alınmasının öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir 
misiniz?

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra Mısır Hükümeti eşinizin ne sebepten gözaltına 
alındığına dair size bilgi verdi mi?

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Eşiniz ne zaman ve nerede gözaltına alındı?

Polisler eşimi gözaltına alırken ikametini kontrol edeceklerini bahane etmişlerdi. 
O gece saat 02:00 civarında eşim bana endişe etmemem gerektiğiyle ilgili bir mesaj 
gönderdi. Çünkü eşim hep serbest bırakılacağına inanıyordu. Ben bir hafta boyu-
nca polislerden kaçarak gizlendim. Temmuz ayının 15. ya da 20. günü eşim bana 
kendisinin Tora (ســجن طرة) Hapishanesi’ne götürüldüğü haberini verdi. Bu süreçte 
birbirimizle hep iletişim halindeydik. 1 Eylül’de son kez birbirimizle iletişime 
geçtik. 2018 Şubat ayına kadar Mısır’da eşimin serbest bırakılmasını bekledim, 
nerede olduğunu soruşturdum, fakat eşim hakkında hiçbir haber alamadım. Sonra 
Türkiye’ye geldim.

Eşimin niye gözaltına alındığını ve nereye hapsedildiğini öğrenmek için Mısır’da 
bulunan birkaç karakola gittim, ama polisler eşim hakkında hiçbir bilgi vermedil-
er. Eşi Mısır polisleri tarafından gözaltına alınan bir kadın ile Çin Konsolosluğuna 
iki kez gittik. Fakat konsolos görevlileri bana net bir cevap vermedi, operasyonun 
Mısır Hükümeti tarafından yapıldığını ve Uygurların neden gözaltına alındığını  
bilmediklerini söylediler.

Hayır. Çünkü Doğu Türkistan’a geri dönebilmek için yasal yollarla işlemleri 
tamamlamıştık ve bu konuya çok özen göstermiştik. Hatta sonradan bir prob-
lem oluşmasın diye Türkiye’ye bile gitmemiştik.

Eşim 4 Temmuz 2017’de Kahire’deki evimizden gözaltına alındı.

15. Soru

Cevap

Eşiniz ne zaman Çin’e iade edildi?

Tam tarihi bilmiyorum.

14. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra yasal yollara başvurdunuz mu? İşin detayından 
bahsedebilir misiniz? 

Eşim gözaltına alındıktan sonra Mısır Çin Büyükelçiliğine iki defa gittim, 
ama Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği üyesi Uygur asıllı Aytekin bana 
büyükelçiliğin: “Bizim bu durumla alakamız yok, Mısır Hükümeti, operasyonu 
kendisi yaptı.” cevabını verdiğini söyledi.



DİASPORADAKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARA YÖNELİK

77

16. Soru

Cevap

Şimdiye kadar eşiniz hakkında bilgi alabildiniz mi?

Türkiye’ye geldikten sonra Doğu Türkistan’daki kayınvalidem ile iletişime geç-
tim ve eşimin Çin’e iade edildiğini, Kaşgar’daki bir toplama kampında olduğu 
haberini aldım. Koronavirüs salgını patlak verdikten sonra iletişimimiz kesildi. 
2019 Aralık ayından beri eşimden hiçbir haber almadım.  



HAK İHLLALLERİ: MISIR ÖRNEĞİ RAPORU

78

Mülakat 4: Memet Abla Ataulla’nın Eşiyle Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız ve eşinizin adı nedir? 

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Ne zaman Mısır’a gittiniz? Nasıl gittiniz?

Doğum yeriniz neresidir?

Eşinizin Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyesi nedir?

Benim adım Hadiçe. Eşimin adı Memet Abla Ataulla.

İyiydi.

Yasal yollarla almıştık. 

İkimiz de sistematik bir dinî eğitim almak için gitmiştik.

Mısır’a gittikten sonra El-Ezher Üniversitesi’ne başvurmak istedik, fakat kayıt tar-
ihini kaçırdığımız için başvuruda bulunamadık. Sonra üniversiteye kayıt yaptıran 
Uygurların listesinin Çinlilerin eline ulaşacağına ilişkin haberleri duyduk ve biraz 
bekleyelim dedik. Bu süreçte Arapça dil kursuna kayıt yaptırdık.

İkimiz de Mısır’a 2015’te gitmiştik. 

Benim doğum yerim Hotan Guma ilçesi. Eşimin doğum yeri de Hotan Guma 
ilçesidir.

Eşim Doğu Türkistan’dayken herhangi bir okula gitmemiş, ama yedi yaşında hafız 
olmuş ve 12 yaşından itibaren şeri ilimleri öğrenmeye başlamış.

9. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alındınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş 
miydi?
Hayır, ikimizden de geri dönmemiz istenmemişti. Fakat eşimin Doğu Türkistan’da 
ikamet ettiği mahalleden biri Wechat uygulaması üzerinden mesaj göndermiş. 
Eşimin şimdi nerede olduğu ve neler yaptığı hakkında sorular sormuş.

10. Soru

Cevap

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Hayır.
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12. Soru

13. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Eşinizin gözaltına alınmasının öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir 
misiniz?

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra Mısır Hükümeti eşinizin ne sebepten gözaltına 
alındığına dair size bilgi verdi mi?

Eşiniz ne zaman ve nerede gözaltına alındı?

4 Temmuz 2017’de Uygurlar Mısır polisleri tarafından gözaltına alınmaya başladı. 
Öncesinde de WhatsApp gruplarında bu konu hakkında konuşmalar olmuştu. 
Gitmek isteyenler gittiler. Biz biraz bekleyelim, az bir süre sonra her şey yol-
una girecek, El-Ezher Üniversitesi’nde eğitimimize başlayacağız diyerek bekle-
dik. Gözaltına alınmaların başladığı gün evdeydik ve bütün gece boyunca lam-
balar sönüktü. Böylece aradan iki gün geçti. Duyduğumuza göre diğer Uygurların 
evine polisler baskın yapmışlar. Bizim bir komşumuz vardı, gözaltına alınmalar 
başladığında başka bir yere gitmişti. Onlar bize kaldığımız mahallenin güvenli ol-
madığını, polislerin her yerde arama yaptığını söylediler ve bizim kaldıkları yere 
gitmemizi istediler. Kaldıkları yere gittik ve aradan bir gün geçti. Eşim gözaltına al-
maların en az bir ay boyunca devam edeceğini duymuş, biz de Mısır’dan başka bir 
ülkeye geçiş yapmak için İskenderiye Havalimanı’na gitmeyi planladık. Fakat bu 
havalimanında birkaç Uygur’un gözaltına alındığını duyunca ben, eşim ve kızımız 
Hurgada Havalimanı’na gittik. Türkiye’ye gelmek için bilet aldık, bütün işlemler 
bittikten sonra bilet ve pasaportlarımız kontrol edildi. Uçağa binmek üzereyken 
polisler eşimin pasaportunda problem olduğunu söyleyip son kez kontrol etmek 
istediler. Polisler kızımın ve benim uçağa binmemize izin verdiler ama eşime izin 
vermediler. Eşim polislere direnmek isteyince polisler eğer direnirsen karın ve 
çocuğun da gözaltına alınacak diyerek eşimi tehdit etti. Eşim polisler tarafından 
gözaltına alındı. Bize ise uçağa bininceye kadar polisler eşlik etti. Eşimde telefon 
olduğu için Türkiye’ye geldikten sonra da bir hafta boyunca eşimle iletişim ku-
rabildim. Bu bir hafta boyunca eşim havalimanında polisler tarafından gözaltında 
tutulmuş, sonra polisler eşimi bir başka havalimanına götürmüşler. Daha sonrası 
eşim Tora Hapishanesi’ne götürülmüş. En son 1 Eylül’de iletişim kurmuştuk.

Hayır. Eşim din adamı olduğu için gözaltına alındı diye düşünüyorum.

Eşim 6/7 Temmuz 2017’de Hurgada Havalimanı’nda gözaltına alındı.

14. Soru

Cevap

Eşiniz gözaltına alındıktan sonra yasal yollara başvurdunuz mu? İşin detayından 
bahsedebilir misiniz? 

Ben Türkiye’ye geldikten sonra eşimi kurtarmak için ilgili kişiler ve dernekler ile 
irtibata geçtim ve onlardan yardım istedim.
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15. Soru

Cevap

Eşiniz ne zaman Çin’e iade edildi?

Tam tarihi bilmiyorum.

16. Soru

Cevap

Şimdiye kadar eşiniz hakkında bilgi alabildiniz mi?

Eşimin tanıdıklarından eşimin Çin’e iade edildiğini ve 15 sene hapis cezasına 
çarptırıldığını duydum.
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EK 3: Mısır’da Gözaltına Alınan ve Türkiye’ye Gelebilen Uygurlarla  Mülakatlar  

Aşağıda Mısır’da serbest bırakılıp Türkiye’ye gelen Yalkun Tursun, Abdülhadi Muhammed, Nureli 
Murtiza ve Rozikari Haci ile yapılan mülakatlar yer almaktadır.  

Mülakat 1: Yalkun Tursun ile Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz nedir?

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Ne zaman, nerede doğdunuz?

Ne zaman Mısır’a gittiniz?

Yalkun Tursun.

Doğu Türkistan’dayken Xinjiang İslam Enstitüsü’nde lisans eğitimimi tamam-
lamıştım.

İyi idi.

Ben Xinjiang İslam Enstitüsü’nü kazandıktan sonra nüfus kaydımı Urumçi’ye 
taşımıştım. Dolayısıyla pasaportumu Urumçi’den yasal yollarla almıştım. 

Mısır’a gittikten sonra El-Ezher Üniversitesi’ne başvurmak istedim, fakat üniversi-
tenin öğrenci kabul süresi bitmiş. Bu süreçte mescitte Kur’an ezberleyerek ve evde 
kitap okuyarak üniversite sınavına hazırlanmakla zamanımı geçirdim. 2014’te El-
Ezher Üniversitesi’ne bağlı lisede 2. sınıfa kabul edildim. Bir ay sonra sınavdan 
geçerek üniversitede eğitim almaya başladım.

Sadece eğitim almak için gitmiştim.

1987 Kasım ayında Kaşgar’ın Yarkent ilçesinde doğdum.

19 Ocak 2013 senesinde Mısır’a gitmiştim.
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10. Soru

9. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Gözaltına alınmanızın öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir misiniz?

Hayır. Xinjiang İslam Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra, Urumçi’deki bir 
şirket adına nüfus kaydımı yaptırmıştım. Ben bu şirkette çalışmıyordum ama şir-
ket ile ilişkim iyi olduğu için bu yöndeki isteğimi kabul etmişlerdi. Nüfus kay-
dım Urumçi’de olduğu için kendi memleketimden kimse beni arayıp sormamıştı. 
Fakat Mısır’a gittikten bir buçuk sene sonra nüfusumun kayıtlı olduğu şirketten 
bir kadın beni arayıp polislerin beni soruşturduğunu, nüfusumu hemen şirket adın-
dan sildirmem gerektiğini söyledi. Ben ağabeyimin bu işleri halledeceğini söyleyip 
telefonu kapatmıştım. Nüfus kaydım kendi memleketimde olmadığı için şimdiye 
kadar kimse beni aramamıştı ve sormamıştı.

Hayır.

Uyumak üzereydim, WhatsApp grubundan Adilcan adındaki bir tanıdığımın 
“Dışarı çıkmayın, Uygurları tutukluyorlar.” şeklindeki mesajını gördüm. Pence-
reden dışarıya baktığımda, polis arabası bizim apartmanın önüne gelmişti. Po-
lisler apartman görevlisine sormuş olmalı, biraz sonra apartman görevlisi ve 
polisler evime girdiler. Böylece ben 4 Temmuz 2017 gecesi, Kahire’deki evim-
de gözaltına alınmış oldum. Sonrasında beni polis arabasına bindirdiler ve her 
apartmanın önünden geçerken apartman görevlilerine burada Uygurların kalıp 
kalmadığını sordular. Beni gözaltına alsalar bile elimde ikametim olduğu için ve 
hiçbir suç işlemediğim için sonradan serbest bırakılacağıma inanıyordum. Polis-
ler beni Nasr şehri 1. Polis Karakolu’na (مدينــة الناصــر شــرطة قســم الــأول) götürdüler. 
Gözaltına alınan herkesi bu karakola getirmişlerdi. Bizi buraya getirenler Mısır 
istihbaratından olup (األمــن الوطني-مصــر) yanlarında 7-8 civarında resmi polisler 
de vardı. Bu polislere bütün Uygurları tutuklayıp Al Hays as Sabea’ya (الحــي 
-toplamaları emredilmiş. Polisler toplam 11 araba ile gelmişler. Bizi tu (الســابع
tuklayıp karakola götürdüler. Yaklaşık 70 kişi gözaltına alınmışız. Muhammed 
adındaki biri kaçmayı başarmış, fakat sonra havalimanında polisler tarafından 
yakalanmış. Başlangıçta pasaportlarımızı topladılar, sonra pasaportlarımızı bize 
geri verdiler ve bizi gruplara ayırdılar. Bizi serbest bırakacaklarını düşündük. 
Aradan bir gün geçti, 6 Temmuz sabah 03:00 gibi bizi 10’ar kişilik gruplara 
ayırdılar ve farklı karakollara dağıttılar. Aynı gün hepimizi tekrar toplayıp Tora 
Hapishanesi’ne getirdiler. Aradan 20 gün geçti, açlık grevi başlattık ve yetkilil-
ere beraberce bir mektup yazıp mektubu görevlilere verdik. Geceye yakın Mısır 
Devlet Güvenlik Polisleri geldi. Bizim gerçek öğrenci olup olmadığımızı araştır-
mak için tutukladıklarını ve bir hafta sonra serbest bırakacaklarını söylediler. 
Gelenlerin içinden birinin adı Ömer idi ve kendisi Mısırlıydı. Ertesi gün öğleye 
doğru Peyziavatlı Abdugopur adındaki birini bizim kaldığımız hapishaneye ge-
tirdiler ve daha önce Kahire 5. Yerleşim (تجمــع الخامــس) bölgesine dağıtılan bütün 
Uygurları da buraya getirdiler. Böylece gözaltına alınanların sayısı 94’e ulaştı. 
Hepimizi topladıktan sonra Mısır Çin Büyükelçiliğinden gelenler bizi 10’ar 
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12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Sizi sorgulayanlar arasında Çinli polislerin de olduğu söyleniliyor? Bu doğru 
mudur?

Polisler tarafından nasıl sorgulandınız? Size hangi sorular soruldu?

İlk başta bizi Mısırlı polisler sorguladı. Bizi Tora Hapishanesi’ne götürdükten 
sonra Mısır’daki Çin Büyükelçiliğinden yetkililer gelip bizi sorguladılar. Toplam 
tugözaltına alınanların sayısı 94 kişiydi. Bizi 10’ar kişilik gruplara ayırdılar ve 
sorgulamaya başladılar. İlk seferde 10 kişi sorgulandı, ikinci seferde 10 kişi sor-
gulandı. Bana sıra gelmedi ve o günkü sorgulama böylece sona ermiş oldu. Çünkü 
Mısır polisleri onlara sadece iki saat zaman vermişti. 

Biz gözaltına alındıktan sonra bizi üç gruba böldüler ve ayrı ayrı üç ofise götürdüler. 
Bize ne zaman Mısır’a geldin, burada neler yaptın, Türkistan İslam Partisi hak-
kında neler biliyorsun ve senin onlarla nasıl bir ilişkin var tarzı sorular soruldu. 
Sadece üst düzey yetkililerden biri bizim terörle bağlantımızın olup olmadığı hak-
kında soru sordu, diğerleri sormadı.

kişilik gruplara ayırdılar ve sorgulamaya başladılar. O günkü sorgulamadan sonra 
20 gün geçti. Bizi üç gruba ayırdılar, bu süreçte ben Mısır polislerine tercüman-
lık yaptım. Ellerinde liste vardı ve benden listede yer alanların kimler olduğunu 
göstermemi istediler. Listeye baktığımda listedeki isimlerin yeşil, kırmızı ve sarı 
olarak işaretlenmiş olduğunu gördüm. 1 Eylül gece saat 01:00 civarında polisler 16 
kişiyi dışarıya çıkardılar ve hepsi sonradan Çin’e iade edildi. Bu 16 kişinin ismi 
listede kırmızı ile işaretlenmişti. Çin Hükümeti tarafından hazırlanan bu isim liste-
sinde yaklaşık 200’e yakın kişinin ismi yer alıyordu ve sayısı en fazla olanlar sarı 
renkle işaretlenenlerdi.

15. Soru

Cevap

Gözaltında kaldığınız süreçte konaklama ve yemek durumları nasıldı?

Tora Hapishanesi’ne getirildikten sonra, ilk gün kahvaltı için birazcık ekmek ve 
süzme peynir verdiler. Öğle yemeği için pilav verdiler. Yemek veya konaklama 
konusunda çok zor durumda kalmadık. Fakat duyduğum kadarıyla diğer yerlerde 
gözaltında kalanlar hırsızlar ve başka mahkumlar ile aynı koğuşa yerleştirilmiş. 
Bayağı acı çektiklerini duydum. Hatta kaldıkları koğuşlardan birinde yangın çık-
mış.

14. Soru

Cevap

Sorgu sırasında işkenceye maruz kaldınız mı?

Hayır. Bana işkence etmediler fakat diğer yerlerde tutulanlara işkence edilmiş diye 
duydum.

16. Soru

Cevap

Siz gözaltına alındıktan sonra sizi kurtarmak için yasal yollara başvuruldu mu?

Hayır. Avukat tutmamıza izin vermediler. Dışarıdan biri ile de iletişim kuramadık. 
Telefonumuz yoktu.
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19. Soru

Cevap

Sizce Mısır Hükumeti neden Mısır’daki Uygurlara yönelik operasyon düzenledi?

Başlangıçta biz gözaltına alınırken Mısır Devleti’nin bizi terör ile bağlantımız 
olduğunu düşündüğü için gözaltına aldığını sanmıştık. Fakat Mısır polisleri bizi 
gözaltına aldığında bize: “Siz Müslümansınız, biz de Müslümanız. Biz sizi küf-
farın eline teslim etmeyeceğiz. Biz Çin Hükümeti’nden sizin tutuklanmanızla il-
işkili gerekli bilgileri talep ettik. Eğer onlar bu bilgileri bize temin edemezse sizi 
Çin’e iade etmeyeceğiz. Endişe etmeyin.” dediler. Dolayısıyla Çin Hükümeti bizi 
terörle bağlantısı var diye gösterdiği için Mısır Hükümeti tarafından gözaltına 
alınmış olmalıyız. Çin Hükümeti hakkımızda gereken bilgileri temin edemeyince 
Mısır Hükümeti tarafından serbest bırakılmış olmalıyız diye düşünüyorum.

17. Soru

Cevap

Gözaltına alınma sebebiniz hakkında size bilgi verdi mi?

Hayır.

18. Soru

Cevap

Ne zaman serbest bırakıldınız?

Beni 6 Temmuz 2017’de Tora Hapishanesi’ne getirmişlerdi. Burada bizi yine gru-
plara ayırdılar. Benim de aralarında bulunduğum toplam 12 kişiyi önce Hadaeq 
Al Qubbah (حدائــق القبــة) adındaki bir karakola götürdüler. Buraya sekiz kişi yer-
leştirildi, sonradan boş yer olmadığı için ben ve diğer üç kişi Ramsis Meydanı’na 
-adındaki diğer bir karakola getirildik. Bu (قســم شــبرا) yakın Shubra (ميــدان رمســيس)
rada üç gün kaldım ve 6 Eylül 2017’de serbest bırakıldım. Hapishanede tam üç 
ay gözaltında kalmış oldum. Serbest bırakıldıktan sonra Osmancan adındaki bir 
arkadaşım ile listede adı sarı renk ile işaretlenmiş Uygurların serbest bırakılması 
için çabaladık. Pasaportu kaybolanların pasaportlarını aradık ve bulduk. Onlar 
serbest bırakıldıktan sonra ben ve arkadaşım başka bir ülkeye gitmeyi planladık. 
Ben 2017 Aralık ayı sonunda Türkiye’ye geldim.
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 Mülakat 2: Abdülhadi Muhammed ile Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz nedir?

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Ne zaman, nerede doğdunuz?

Ne zaman Mısır’a gittiniz?

Abdülhadi Muhammed.

Doğu Türkistan’dayken ilkokulu bitirmiştim.

İyi idi.

2015’te pasaport almak çok kolaylaşmıştı ve ben de o sene pasaport almıştım. 

Mısır’a gittikten sonra El-Ezher Üniversitesi’ne kayıt yaptırdım. Fakat öğrenci ka-
bul işlemleri çok yavaş yürüdüğünden ben de zamanımın boşa geçmemesi için 
Kur’an kursuna gittim ve Kur’an ezberlemeye başladım. Üniversite kabul mek-
tubunu beklerken Mısır Hükümeti Uygurları gözaltına almaya başladı. O esnada 
benim ikametimin de süresi bitmişti.

El-Ezher Üniversitesi’nde eğitim almak için Mısır’a gitmiştim.

7 Ağustos 2001’de Hotan Şamalbağ kasabasında doğdum.

2016 Temmuz ayında Mısır’a gitmiştim.

9. Soru

Cevap

Gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Evet. Mısır’a gittikten sonra 2016 senesinin son aylarında Doğu Türkistan’daki 
ailemin ikamet ettiği mahalleden polisler beni arayıp geri dönmemi istediler. Ben 
onlara Mısır’a daha yeni geldiğimi, okulum bittikten sonra geri döneceğimi söyle-
dim.
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11. Soru

Cevap

Gözaltına alınmanızın öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir misiniz?

Mısır Hükümeti Uygurları tutukluyormuş diye duydum, ama ben tam o sırada 
Kur’an icazet belgemin çıkmasını bekliyordum. Belgeyi aldıktan sonra başka bir 
ülkeye giderim diye düşünmüştüm fakat 4 Temmuz 2017’de Kahire’deki evimde 
gözaltına alındım. Evde genelde beş kişi kalıyorduk, ama o gün evde sadece üç kişi 
vardık. Polisler kapıyı çalmadan direkt eve baskın yaptılar. Polisler yaklaşık 10 
kişiydi. Sinirli bir şekilde yürü, yürü, diye bağırdılar ve bizi Al Hay as Sabea’daki 
karakola götürdüler. Orada iki gün kaldık. Sonra bizi Tora Hapishanesi’ne getir-
diler. Gözaltına alınanların sayısı 100’e yakındı. Aramızdan 4-5 kişi Hui’di. Biz 
Çin Büyükelçiliği ile görüşmek istediğimizi görevlilere söyledik. İlk başta onlar 
bize bekleyin, 2-3 gün içerisinde size haber vereceğiz dediler. Bekledik ama bize 
haber verilmeyince yalan söylediklerini anladık. Bağırdık, çığlık attık ama bizim-
le hiç ilgilenmediler. Sonradan açlık grevi başlattık. 2-3 gün kadar yemek yeme-
dik. Sonra hapishanenin üst düzey yetkilisi bize eğer yemek yersek büyükelçilik-
ten birilerini getireceğini söyledi. Biz de ona inanarak yemek yedik fakat sonuçta 
büyükelçilikten kimse gelmedi. Aradan iki gün geçti, sonra polisler gelip bize 
gerçekten öğrenci olup olmadığımızın araştırıldığını, eğer öğrenci olduğumuz 
doğrulanırsa bizi hemen serbest bırakacaklarını söylediler. Polislerin elindeki list-
ede yer alan isimler kırmızı, yeşil ve sarı renklerle işaretlenmişti. Hapishanedeyken 
bizi iki gruba ayırdılar. 45 kişi bir yerde, diğer 50 kişi başka bir yerde kalıyorduk. 
Bu arada Osmancan adındaki bir ağabey bize dışarıdan yemek getirdi. O ağabey 
bizim aramızda yemek taşırken biz yemek içine gizlice bırakılan mektuptan diğer 
Uygurların gözlerinin kapalı bir şekilde sorgulamaya götürüldüğünü öğrendik. 
Onları Uygurlar sorgulamışlar, aralarında Çinliler de varmış. Aradan iki hafta 
geçti. Polisler geldiler ve bizi başka bir yere götüreceklerini söylediler. Ben dâhil 
yaklaşık 30 kişiyi arabaya bindirdiler ve benle birlikte 12 kişiyi Kahire’nin diğer 
karakollarına dağıttılar. Beni yerleştirdikleri karakolun adını hatırlamıyorum. Bu-
rada 15-20 gün kaldık. Aslında bizi diğer mahkumlar ile yerleştirmek istemişlerdi 
ama biz polislere direnince hepimizi aynı koğuşa kapattılar. Başlangıçta bize hiç 
yiyecek vermediler. Yanımızda azıcık paramız vardı ve o parayla yemek satın alıp 
yedik. Osmancan Ağabey bizim buraya hapsedildiğimizi duyunca bize yemek ge-
tirdi. Sonradan bizi yavaş yavaş başka yerlere dağıtmaya başladılar ve sadece dört 
kişi kaldık. Bizi Kahire 5. yerleşim bölgesindeki bir karakola getirdiler. Burada 
yaklaşık 10 gün kaldık. Bizi Mısırlı mahkumlar ile aynı koğuşa kapattılar. Bir gün 
aniden polisler geldi ve aramızdan iki kişiyi sorgulamak için Kahire Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’ne (مديريــة قــوي العاملــة والهجرة-القاهــرة) götürdüler. Aradan iki gün 
geçti. Beni de Kahire Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne götürdüler. Bana: “Ned-
en Mısır’a geldin, ikametin ve pasaportun nerede?” diye sordular. Başlangıçta 
polisler beni gözaltına aldıklarında pasaportumu elimden almışlardı. Sonradan 
pasaportumu kaybettiklerini öğrendim. Ben neden kaybettiniz diye sordum ama 

10. Soru

Cevap

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Mısır’a gittikten kısa bir süre sonra ailem ile olan iletişimim kesildi. Sonradan 
ablam bana mesaj atarak babamın tutuklandığını söyledi. Çünkü ben Mısır’a ba-
bamla beraber gitmiştim ve sonra babam geri dönmüştü. Bu ablamın bana attığı 
son mesajdı. Ondan sonra mahallemizden polisler beni arayıp soruşturmadı.
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onlar yokmuş diye cevap verdiler ve tekrar beni karakola hapsettiler. Beni bir gün 
sonra tekrar Kahire Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne götüreceklerini söyledil-
er. Ama oraya değil, Mısır Çin Büyükelçiliğine götürdüler. Beni Çin’e iade et-
mek için büyükelçiliğe götürüyorlar diye direndim ama yine de zorla götürdüler. 
Büyükelçiliğe gittikten sonra bir Çinli bana pasaportumun kaybolduğunu, eğer 
pasaport numaramı söylersem benim için yeni bir pasaport hazırlayıp benim kendi 
memleketime gitmeme izin vereceğini söyledi. Ben bazı Çince kelimeleri anla-
mayınca o Çinli telefonla bir Uygur kadını aradı. Uygur kadın bana: “Kardeşim, 
siz onlara kimlik bilgilerinizi ve Doğu Türkistan’daki ikamet adresinizi söyle-
meyin. Pasaport işlemleri için fotoğrafınızı çekmesine izin vermeyin. Bu söyle-
diklerimi o Çinliye söylemeyin. Onlar sizi Çin’e iade etmek istiyormuş, siz hiçbir 
şey bilmiyormuş gibi davranın.” dedi. Ben o Uygur kadının dediği gibi yaptım. 
Fotoğrafımı çekmelerine izin vermedim. Onlar benim direndiğimi görünce polis-
lere beni karakola götürüp fotoğrafımı çektikten sonra tekrar getirilmemi, işlemler 
tamamlandıktan sonra Çin’e iade edileceğimi söylediler. Ben fotoğrafımı çektirt-
meyince polisler beni dövdü. Aradan bir gün geçti, benim hala direndiğimi gören 
polisler elimi kelepçeleyip zorla fotoğrafımı çektiler. Ertesi gün aramızdan ikameti 
olanlar serbest bırakıldı. Telefonda konuştuğum Uygur kadın Osmancan Ağabeyi 
arayıp benim hakkımda konuşmuş ve pasaportumun hemen bulunması gerektiği-
ni, eğer geç kalırsa Çin’e iade edileceğimi söylemiş. Osmancan Ağabey Kahire 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden benim pasaportumu bulmuş ve benim için 
Kahire-İstanbul-Guangzhou bileti almış. Aradan iki gün geçti, polisler beni ara-
baya bindirdiler. Bir polisin elinde pasaport ve uçak bileti gördüm. Polisler elimi 
kelepçeleyip beni havalimanına getirdiler. Onlardan beni nereye göndereceğini 
sorduğumda beni kendi memleketime göndereceklerini söylediler. Uçak biletine 
baktığımda gerçekten son durak Guangzhou idi. Havalimanında bir buçuk gün 
gözaltına kaldım. Ertesi gün polisler başka Uygurları da havalimanına getirdiler. 
Onların arasında Osmancan ağabeyin kardeşi Abdüsselam da vardı. Aradan yine 
bir buçuk gün geçti. Sonradan polisler elimize uçak biletini verdiler. Biz İstanbul’a 
geldikten sonra Çin’e olan uçak biletini yırttık. Böylece ben hapishanede yaklaşık 
iki buçuk ay gözaltında kalmış oldum.  

12. Soru

Cevap

Sizi sorgulayanlar arasında Çinli polislerin de olduğu söyleniliyor? Bu doğru 
mudur?

İlk başta bizi Mısırlı polisler sorguladı. İki gün geçtikten sonra Çin Büyükelçiliğin-
den 6-7 kişi geldi. Bize ekmek ve su getirmişlerdi. Aralarında 1-2 kişi Uygur’du. 
Onlar bize: “Korkmayınız, biz sizi 1-2 gün sonra serbest bırakacağız, şimdi kendi 
durumlarınızdan bahsedin” dediler.

13. Soru

Cevap

Polisler tarafından nasıl sorgulandınız? Size hangi sorular soruldu?

Karakola getirildikten sonra bizi teker teker sorguladılar. Bize nereden geldin, nel-
er yaptın, burada ne yapıyorsun ve annen-baban hayatta mı gibi sorular soruldu. 
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15. Soru

Cevap

Gözaltında kaldığınız süreçte konaklama ve yemek durumları nasıldı?

Ben Kahire’nin Al Hay as Sabea’daki bir karakola getirildiğimde burada birçok 
bina vardı. Aslında bu evlerde yataklar varmış fakat biz geldikten sonra bu yataklar 
kaldırılmış. Polisler bizim için yere battaniye serdiler. Biz de onların üzerinde uyu-
mak zorunda kaldık. Bu evlerde ve koridorlarda kaldık. Burada kaldığımız süreçte 
bize kahvaltılık için kepek ekmek, öğle yemeği için pirinç pilavı verdiler. Yanımız-
da fazladan kıyafetimiz yoktu, görevlilerden bize temiz kıyafetler vermelerini rica 
ettik ama vermediler. Üzerimizdeki kıyafetleri akşam saatlerinde yıkayıp kuruttuk-
tan sonra tekrar giymeye mecbur kaldık. Yaz mevsimi olduğu için hava çok sıcaktı, 
kaldığımız yer de oldukça sıcaktı.

14. Soru

Cevap

Sorgularken size işkence ettiler mi?

Bizi sorgularken hiç yiyecek vermediler.

16. Soru

Cevap

Siz gözaltına alındıktan sonra sizi kurtarmak için yasal yollara başvuruldu mu?

Hayır. Büyükler ve Uygur din adamları bizim için ilgili yerlere başvurmuşlar fakat 
hiç faydası olmamış.

17. Soru

Cevap

Hangi sebebten gözaltına alındığınız hakkında size bilgi verildi mi?

Hayır.

18. Soru

Cevap

Ne zaman serbest bırakıldınız?

Ben 26 Eylül 2017’de serbest bırakıldım. O gün polisler elimi kelepçelediler ve 
beni havalimanına getirdiler. Havalimanında bir buçuk gün gözaltında kaldım. 
Polisler beni Çin’e iade etmek üzere Kahire-İstanbul-Guangzhou uçağına bindird-
iler. Ben İstanbul’a geldikten sonra Çin’e olan bileti yırttım ve İstanbul’da kaldım.

19. Soru

Cevap

Sizce Mısır Hükumeti neden Mısır’daki Uygurlara yönelik operasyon düzenledi?

Mısır’daki tüm Uygurları Çin’e geri götürmek üzere bir operasyon düzenlendi 
diye düşünüyorum.
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Mülakat 3: Nureli Murtiza ile Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz nedir?

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Nerede doğdunuz?

Ne zaman Mısır’a gittiniz?

Nureli Murtiza. 

Doğu Türkistan’dayken ortaokulu bitirmiştim.

İyi idi.

Pasaportu yurtdışında eğitim alacağım diye almıştım.

2013 senesinde Mısır’a gittiğimde Mısır siyasi kargaşa içindeydi. Bir ay sonrasın-
da Mursi’nin cumhurbaşkanlığı sona erdi. Dolayısıyla bir sene kadar okula kayıt 
yaptıramadım. 2014 sonbahar aylarında El-Ezher Üniversitesi’ne bağlı ortaokulun 
2. sınıfında eğitim almaya başladım.

El-Ezher Üniversitesi’nde din eğitimi almaktı.

Aksu’da doğdum.

29 Mayıs 2013’te Mısır’a gittim.

9. Soru

Cevap

Gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

2014’ten önce ailem ile hiç iletişime geçmemiştim. Çünkü o zamanlarda amcam 
gözaltına alınmıştı ve ailem ile aramızda iletişim kesilmişti. 2016’da ailem beni 
aniden arayıp El-Ezher Üniversitesi’nin giriş kapısı önünde fotoğrafımı çekip gön-
dermemi istedi. Ben de fotoğrafımı çekip gönderdim. Çünkü polisler ailemden 
böyle yapmamı istemişler. İlk başta polisler benim geri dönmemi istediler sonradan 
ailem bana: “Hayır, geri dönme” diye mesaj attı. Şimdiye kadar ailem ile tekrar 
iletişime geçmedim, polisler de beni arayıp sormadılar. 
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10. Soru

11. Soru

Cevap

Cevap

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Gözaltına alınmanızın öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir misiniz?

Hayır.

Ben 3 Temmuz 2017’de Kahire’nin Al Hay as Sabea’daki “Mısır Sudan” adındaki 
bir mağaza önünde, yani sokakta gözaltına alındım. Beni gözaltına alanlar  isti-
hbarat polisleriymiş. Üzerlerinde üniforma yoktu. Benim yanıma geldiklerinde 
bana: “Çin vatandaşı mısın?” diye sordular, ben de “Evet” diye cevap verdim. 
Pasaportumu, ikametimi ve öğrenci kimliğimi onlara gösterdim. Çin vatandaşı 
olduğumu söyleyip beni götürdüler. Polisler beni gözaltına alıklarında  beni ken-
di evime götüreceklerini söylemişlerdi, fakat evime değil de 1. Yerleşim Bölgesi 
Yeni Kahire 2. Polis Karakolu’na götürdüler. Beni küçücük bir odaya hapsettiler. 
Burada bir gün bir gece kaldım. Bana hiçbir şey söylemediler. Polislerin elinde 
en az 20-30 kişinin fotoğrafı vardı. Elindeki kâğıtların üzerinde “Türkistan İs-
lam Partisi, üye, reis” gibi yazılar vardı. Aralarında bazılarımızın bir sayfalık 
özgeçmişleri de vardı. Polisler fotoğrafları bana gösterdi, baktığımda tanıdığım 
hocalar, aynı memleketten (Aksu şehrinden) olanlar ve Kaşgar şehrinden gelen-
ler de vardı. Polisler benden onları tanıyıp tanımadığımı sorduğunda ben onları 
tanımadığımı söyledim. Onlar bana: “Yalan söylüyorsun” diye bağırdılar. Benden 
hiçbir cevap alamayınca beni tekrar hapsettiler. Sonradan başka birini sorgulamak 
için götürdüler ve yaklaşık bir buçuk saat boyunca onu sorguladılar. 4 Temmuz’da 
bizi dört polis arabasına bindirdiler ve Nasr şehri 1. Polis Karakolu’na götürdüler. 
Buraya geldikten sonra çok şaşırdım, çünkü pek çok Uygur gözaltına alınıp bu 
karakola getirilmiş. Onlar beni gördüler ve benim ne sebeple buraya getirildiğimi 
sordular. Ben onlara polislerin elinde fotoğraflarının olduğunu ve bana göster-
diklerini söyledim. Onlar çok şaşırdılar. Polisler akşam saatlerine kadar bizim 
fotoğrafımızı çekmeye çalıştı ve birkaçımızın fotoğrafını çektikten sonra suçlu 
olmadığımızı dile getirerek fotoğraf çekmelerine izin vermedik. Sonradan bizi te-
ker teker sorgulamaya başladılar. Ertesi gün Çin Büyükelçiliğinden 5-6 kişi geldi. 
Aralarında bir Uygur vardı. Adı Şöhret miydi, Örkeş miydi tam olarak hatırla-
mıyorum. Bu kişi Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nde çalışıyordu. 
Polisler ve bizim aramızda tercümanlık yaptı. Büyükelçilikten gelenler bizi sor-
guladılar ve fotoğrafımızı çektiler. 5 Temmuz’da bizi gruplara ayırdılar ve 6 Tem-
muz’da bazılarımızı Tora Hapishanesi’ne, bazılarımızı ise Kahire’deki diğer kara-
kollara götürdüler. Tora Hapishanesi’ne gittikten sonra 10 gün boyunca bize hiçbir 
şey sormadılar. Sonradan havalimanında yakalanmış olan Abdugopur adındaki 
arkadaşımızı buraya getirdiler. Daha sonra İskenderiye’deki karakollarda tutuklu 
ve Hurgada, Şarm El-Şeyh (شــرم الشــيخ) Havalimanı’nda yakalanan diğer Uygur-
ların hepsini bu hapishanede topladılar. O gün Uygurca konuşan Çinli polisler 
geldi ve aramızdan 20-30 kişiyi sorgulamaya götürdüler. Aralarında ben yoktum. 
Burada da bizi gruplara ayırdılar, yaklaşık 100 kişiydik. Aramızdan 10 civarında 
Hui vardı. Geri kalanların hepimiz Uygur’duk. Sonradan 40 kişiyi bir yere, yak-
laşık 50 kişiyi de başka bir yere hapsettiler. Ben 50 kişilik grupla beraberdim. 
Bir ay boyunca beraber kaldık. Bizi hiç sorguya çekmediler. Bu arada açlık grevi 
başlattık fakat çok faydası olmadı. Aramızdan bazıları bağırdı, çağırdı, çığlık attı. 
Sonradan polisler geldi ve bize: “Çin Hükümeti neden sizin için terörist, IŞİD 
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ile bağlantısı var diyor?” diye sordu. Biz onlara Mısır’a sadece eğitim almak için 
geldiğimizi ve öğrenci olduğumuzu söyledik. Arada onlar iki defa daha geldiler. En 
son Kurban Bayramı arifesinde geldiler. Polisler bizi kırmızı, yeşil ve sarı olarak 
gruplara ayırdı. Kırmızı ile ismi işaretlenmiş 16 Uygur’u Kurban Bayramı’nın ilk 
günü gece yarısı götürdüler. 10’dan fazla kişi yeşil ile işaretlenmiş, geri kalanları 
sarı ile işaretlenmiş. Benim ismim yeşil ile işaretlenmişti. Bizi iki gruba ayırdılar 
ve arabaya bindirdiler. Polisler bizi serbest bırakacaklarını söylediler, fakat bizi Ka-
hire’nin kırsal bölgesindeki bir karakola götürdüler. O karakolun adını hatırlamıyo-
rum. Burada 7-8 gün gözaltında kaldık. Bir gün polisler beni çağırdı. Polislerden 
beni gözaltına alırken benden 10.000 Mısır lirası ve bir telefon alındığını, onları 
bana geri vermelerini istedim. Bana kendilerinde olmadığını söyleyip bağırdılar.

12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Sizi sorgulayanlar arasında Çinli polislerin de olduğu söyleniliyor? Bu doğru 
mudur?

Polisler tarafından nasıl sorgulandınız? Size hangi sorular soruldu?

Nasr şehri 1. Polis Karakolu’nda gözaltında kaldığımda Çin Büyükelçiliğinden 
Çinliler gelmişti. Onlar bizi sorguladılar. Tora Hapishanesi’ndeyken bizi sorgula-
mak için Uygurca konuşan Çinli polisler gelmişti.

1. Yerleşim Bölgesi Yeni Kahire 2. Polis Karakolu’nda (قســم الثانــي- القاهــرة الجديــدة 
األول  .kaldığım süreçte polisler bana: “Sen Uygur musun?” diye sordular (التجمــع 
Ben: “Evet, ben Uygur’um” diye cevap verdim. Polislerin elinde bazı Uygurların 
fotoğrafı ve özgeçmişleri vardı ve bana onları tanıyıp tanımadığımı sordular. Ben 
onları tanıdığım hâlde tanımadığımı söyledim. Bir fotoğrafı göstererek benim 
fotoğraftaki kişi olup olmadığımı sordular. Ben: “Bu kişi ben değilim.” dedim. 
Pasaportumu kontrol ettikten sonra fotoğraftaki kişinin gerçekten ben olmadığımı 
anladılar. Nasr şehri 1. Polis Karakolu’ndayken polisler: “Daha önce ailen veya 
akrabaların Mısır’a gelmişler miydi? Sen neden Mısır’a geldin? El-Ezher Üniver-
sitesi’ni nereden biliyorsun?” gibi sorular sordular. Ben bu soruların hepsini cev-
apladım. Nasr şehri 1. Polis Karakolu’ndayken büyükelçilikten gelen Çinliler beni 
sorguladı ve bana: “Ne zaman Mısır’a geldin? Doğu Türkistan’ın hangi şehrin-
den geliyorsun? Oradayken okulda eğitim görmüş müydün? Hangi okuldan me-
zun oldun?” gibi sorular sordular. Tora Hapishanesi’ndeyken aramızdan 20-30 
kişiyi Uygurca konuşan Çinli polisler sorgulamıştı. Sorgulananların arasında ben 
yoktum. Sonradan onlara hangi sorular sorulduğunu sorduğumda onlar sadece: 
“Memleketin neresi, Mısır’a neden geldin, ne zaman geldin?” gibi soruları sor-
duklarını söylediler. Beni serbest bırakacakları zaman son kez polisler tarafından 
sorgulandım. Polisler bana: “Seni serbest bıraktıktan sonra Mısır’da mı kalacaksın 
başka bir ülkeye mi gideceksin?” diye sordular. Ben Mısır’da kalıp okuluma de-
vam edeceğimi söylemiştim.
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15. Soru

Cevap

Gözaltında alığınız kaldığınız süreçte konaklama ve yemek durumları nasıldı?

Bizi Tora Hapishanesi’nden Kahire’nin diğer karakoluna götürmüşlerdi. Bizi hap-
settikleri bu karakol çok pis kokuyordu ve kaldığımız koğuş hiç güneş almıyordu. 
Yaz ayları olduğu için hava oldukça sıcaktı ve hiç havalandırma yoktu. Dolayısıyla 
aramızdan 7-8 kişi hastalandı, bazılarımız ise dayanamayıp bayıldı. Yardım için 
ambulanslar geliyordu. Psikolojimiz oldukça bozuk durumdaydı.

14. Soru

Cevap

Sorgularken size işkence ettiler mi?

1. Yerleşim Bölgesi Yeni Kahire 2. Polis Karakolu polisleri önce gözlerim kapalı 
bir şekilde sorguladılar. Sonra gözlerimi kapatan şeyi çözdüler. Önümde birçok 
polis vardı. Beni dizlerimin üzerine oturttular. Nasr şehri 1. Polis Karakolu’nda po-
lisler bana işkence etmediler ama bazı Uygurları sorgularken onları dövmüşlerdi.

16. Soru

Cevap

Siz gözaltına alındıktan sonra sizi kurtarmak için yasal yollara başvuruldu mu?

Duyduğum kadarıyla büyükler bizim için avukat tutmuş ama biz o avukatı hiçbir 
zaman görmedik.

17. Soru

Cevap

Sizi gözaltına alına alırken Mısır hükümeti ne sebebten gözaltına alındığınıza 
dair size bilgi verdi mi?

1. Yerleşim Bölgesi Yeni Kahire 2. Polis Karakolu’nda beni sorgularken benim 
Uygur olup olmadığımı sordular. O zaman beni ne sebepten gözaltına aldıklarını 
hissetmiştim. Uygur olduğum için gözaltına alınmıştım.

18. Soru

Cevap

Ne zaman serbest bırakıldınız?

6 ya da 7 Eylül 2017’de serbest bırakıldım ve iki gün sonra Türkiye’ye geldim.

19. Soru

Cevap

Sizce Mısır Hükumeti neden Mısır’daki Uygurlara yönelik operasyon düzenledi?

Bence Çin Hükümeti Mısır’da eğitim gören öğrencilerden korkuyor. O zamanlar 
Mısır’da 2.000 ile 3.000 arasında Uygur öğrenci vardı. 2016 senesinden itibar-
en Çin Hükümeti Mısır’da bulunan Uygur öğrencileri Çin’e geri getirmek için 
birkaç defa heyet gönderdi. Bazı öğrencileri ise aileleri vasıtasıyla geri getirdi. 
Çin Hükümeti’nin amacı Mısır’daki Uygur öğrencilerin hepsini Çin’e geri ge-
tirmek veya Mısır’da bulunmalarına izin vermemekti. Dolayısıyla Mısır Hüküme-
ti Çin’in emriyle operasyon düzenledi diye düşünüyorum.
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Mülakat 4: Rozikari Haci ile Yapılan Mülakat 

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

8. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz nedir?

Doğu Türkistan’dayken ekonomik durumunuz nasıldı?

Pasaportu nasıl almıştınız?

Mısır’a gittikten sonra olanlardan bahsedebilir misiniz? (Bir üniversiteye kabul 
edilmiş miydiniz? Nasıl kabul edilmiştiniz?)

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Ne zaman, nerede doğdunuz?

Ne zaman Mısır’a gittiniz?

Rozikari Haci.

Kendimi bildim bileli hep dini eğitim almıştım. Sonradan Kaşgar’daki bir yeral-
tı medresede üç sene eğitim gördüm.  

İyi idi.

Yasal yollarla almıştım. 

Ben Mısır’a gittiğimde okullarda tatile çok az bir süre kalmıştı. Üstelik El-Ezher 
Üniversitesi’ne kabul edilebilmem için öncelikle sınavdan geçmem gerekiyordu. 
Eylül ayına kadar Kur’an ezberlemek ve El-Ezher Üniversitesi’nin orta ve lise 
ders kitaplarını çalışmakla zamanımı geçirdim. Eylül ayında sınavı kazanarak lise 
2. sınıfa başladım. 2016 Ocak, kış tatilinde eşim ve çocuklarımı Mısır’a getirmek 
için Doğu Türkistan’a geri döndüm. Memleketimde 10-15 gün civarında kaldım. 
Mısır’a uçak bileti almıştık ama tam o sırada gözaltına alındım. Bir süre gözaltın-
da kaldım, ama ailemin çok para sarf etmesiyle serbest bırakıldım. Sonra yaklaşık 
bir sene boyunca memleketimde kaldım. Ağabeyim 2017 Mart ayından itibaren 
geniş ölçüde tutuklamaların olacağını, din adamlarının veya din eğitimi görenlerin 
ve önceden herhangi bir sebeple hapishanede kalmış olanların hepsinin gözaltı-
na alınacağını duymuş. Dolayısıyla ağabeyim benim hemen memleketten ayrıl-
mam ve yurt dışına gitmem gerektiğini söyledi. Bizim pasaportumuza önceden 
el konulmuştu. Ben pasaportumu alabildim ama eşimin pasaportunu alamadık ve 
çaresizce tek başıma 1 Nisan 2017’de Mısır’a geri geldim. Sonradan durumlar iy-

El-Ezher Üniversitesi’nde eğitim görmeyi çok istiyordum. Dolayısıyla daha 
çok dinî ilimleri öğrenmek ve mezun olduktan sonra kendi memleketime dönüp 
halkım için yararlı biri olmak için Mısır’a gitmiştim.

8 Haziran 1986’da Kaşgar şehrinde doğdum.

2015 Mayıs ayında Mısır’a gittim. 
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9. Soru

Cevap

Gözaltına alınmadan önce Çin Hükümeti sizin geri dönmenizi istemiş miydi?

Hayır.

ileşince eşim ve çocuklarımı da getiririm diye düşünmüştüm fakat durumlar daha 
da kötüleşti. Mısır’a gittikten sonra eğitimimi devam ettirmek için okuluma geld-
im ama kaydım silinmişti. Kaydımı yenilemekle uğraşırken Mısır Hükümeti’nin 
Uygurları gözaltına almaya başladığı dedikoduları çıkmaya başladı. Bazı Uygur-
lar diğer ülkelere kaçtılar, bazıları ise Çin Hükümeti tarafından geri çağırıldığı 
için memleketine geri döndüler. 

11. Soru

Cevap

Gözaltına alınmanızın öncesinde ve sonrasında olanlardan bahsedebilir misiniz?

4 Temmuz 2017’de gözaltına almalar başladı. O zaman benim okuldaki işlerim 
hallolmadığı için Türkiye’ye gitmek istedim. Türkiye için vizeyi ve uçak biletler-
ini hazırladım. Bir gün öncesinde arkadaşlarımla vedalaşmak için Kahire’nin Al 
Hay as Sabea’daki Eslem Uygur Restoranı’nda beraber yemek yedik. Biz yemek 
yerken tam o sırada Mısır polisleri restorana silahlı baskın yaptı ve yaklaşık 17 
kişiyi gözaltına aldı. Bizi Nasr şehri 1. Polis Karakolu’na götürdüler. Biz bura-
da 11 saat gözaltında kaldık. Gece yarısı olduğunda hepimizi çağırdılar ve bizi 
kelepçelediler. Bizi 10’ar kişilik gruplara ayırarak arabaya bindirdiler. Sonra bizi 
başka bir karakola getirdiler, bu karakolun adını hatırlamıyorum. Bu karakolda 10 
kişi bir koğuşta kaldık. Ertesi gün birkaç Arap bizim koğuşa getirildi. Küçücük 
koğuşa 10 kişi zaten zar zor sığıyorduk, onların gelmesiyle 17 kişi olduk. Mısır’da 
temmuz ayları oldukça sıcak oluyordu, çok zorlandık. Burada 10 gün civarında 
gözaltında kaldık. Bu karakolda kaldığımız son gün yan koğuşta yangın çıktı. 
Bağırdık, çağırdık ama bizi kurtarmaya gelmediler. Diğer koğuştan birileri gelip 
bizim koğuşun kilidini açtı ve kurtulduk. Ondan sonra polisler bizi serbest bıraka-
caklarını söyleyip kandırdılar ve bizi Tora Hapishanesi’ne getirdiler. Buraya geld-
iğimizde 25 Uygur’un daha burada olduğunu öğrendik. Sonradan gözaltına alınan 
tüm Uygurlar buraya getirildi. Burada yaklaşık iki ay gözaltında kaldık. Bu sırada 
Kurban Bayramı yaklaşıyordu ve Mısır Devlet Güvenlik Polisleri geldiler. Onlar 
bize: “Sizi uzun zamandır burada tutuyoruz fakat bu durum iki devlet arasın-
daki bir mesele olduğu için üzerinde tahkikat yaptık. Aranızda bir çoğunuzun 
hiçbir suçu yokmuş fakat bazılarınızın yanlış işlerle alakanız varmış.” dediler. 
Biz onların yalan söylediğini biliyorduk çünkü bizim hiçbir suçumuz yoktu. On-
ların elinde bir not defteri vardı ve listeler kırmızı ve sarı renklerle işaretlenmiş-
ti. Teker teker listedeki isimleri çağırdılar, biz de ismimiz çağırıldığında: “Evet, 
buradayım.” diye seslendik. Onlar gittikten sonra işin bu kadar basit olmadığını 
anladık. İki gün sonra polisler tekrar geldiler. Uygurları teker teker sorgulamak 
için gözleri kapalı bir şekilde götürdüler. 10’a yakın Uygur’u götürmüşlerdi. Geri 
kalanlarımızı ise sonradan sorgulamaya götürmediler. Kurban Bayramının ar-
ifesinde listede adı kırımızı ile işaretlenmiş yaklaşık 21 Uygur polisler tarafından 
götürüldü. Geri kalanlar bırakılmış olmalı diye düşünmüştük. Sonradan öğrendik 
ki onlar başka bir yere götürülmüş. Kurban Bayramı’nın 2. ve 3. günü polisler bizi 
serbest bırakılacaklarını söylediler. Hepimiz hazırlıklarımızı yaptık. Fakat ben 
onların bizi serbest bırakacaklarına inanmıyordum. Düşündüğüm gibi polisler 

10. Soru

Cevap

Mısır’dayken Çin Hükümeti tarafından tehdit edilmiş miydiniz?

Hayır.
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bizi El-Ezher yanındaki bir karakola götürdüler. Yanımızda gizlice götürdüğümüz 
bir telefon vardı, biz telefonla diğer Uygur kardeşlerimizi aradık ve ismi kırmızı 
işaretlenmiş olanların Çin’e iade edildiğini, geri kalanların serbest bırakıldığını 
öğrendik. Bu karakolda yaklaşık bir ay kaldık. Bir gün polisler bizden dışarı-
da tanıdığımızın olup olmadığını ve bizi Çin’e iade edeceklerini söylediler. Biz 
dışarıdaki diğer Uygurlarla telefonda konuştuk ve onlar bizim için uçak biletini 
Kahire-İstanbul-Guangzhou olarak aldılar. Polisler bizi 30 Eylül 2017’de ellerim-
izi kelepçeli bir şekilde havalimanına götürdüler. Kontrol noktasına geldiğimizde 
ellerimizdeki kelepçeleri çözdüler. Polisler valizlerimizi direkt Guangzhou’ya 
kargoya vermişlerdi. Biz İstanbul Havalimanı’na geldikten sonra Çin’e gidecek 
olan uçak biletini yırttık ve İstanbul’da kaldık.

12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Sizi sorgulayanlar arasında Çinli polislerin de olduğu söyleniliyor? Bu doğru 
mudur?

Polisler tarafından nasıl sorgulandınız? Size hangi sorular soruldu?

Bizi Tora Hapishanesi’ne götürdüklerinde bazı Uygurları  sorgulamaya götürmüşle-
rdi. Onların dediklerine göre onlar Uygurca konuşan Çinli polisler tarafından sor-
gulanmış.

Uygurca konuşan Çinli polisler tarafından sorgulanan Uygurların dediklerine göre 
onların gözleri kapatılarak sorgulanmış. Onlardan ne zaman Mısır’a geldikleri, bu-
rada nasıl geçindikleri ve terör örgütüne katılıp katılmadığı hakkında sorular sorul-
muş. Beni ilk defa Nasr şehri 1. Polis Karakolu’nda sorguya çekmişlerdi. 3. günü 
Mısır Çin Büyükelçiliğinden Çinliler geldi. Aralarında Ablimit Hitay adında biri 
de vardı. Beni Çinliler sorguladı, yanlarında tercümanları vardı. Bana: “Ne zaman 
Mısır’a geldin, neler yaptın ve terör örgütüne katılmış mıydın?” gibi sorular sordu. 

15. Soru

Cevap

Gözaltında kaldığınız süreçte konaklama ve yemek durumları nasıldı?

Bizi hapsettikleri karakol çok pisti ve kaldığımız koğuş çok dardı. Bize gün 
içerisinde sadece bir kez kepek ekmek ve çorba, bazen de temiz su veriyorlardı. 
Vermedikleri zaman musluk suyu içiyorduk.

14. Soru

Cevap

Sorgularken size işkence ettiler mi?

Sorgularken bana işkence etmediler. Fakat Mısır Çin Büyükelçiliğinden Çinliler 
gelmeden önce bazı Uygurlar Mısırlı polisler tarafından sorgulanmış, onlar Mısırlı 
polisler tarafından dövülmüş ve işkence görmüşler.  
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16. Soru

Cevap

Siz gözaltına alındıktan sonra sizi kurtarmak için yasal yollara başvuruldu mu?

Kahire’deki Ein Shams (قســم شــرطة عيــن شــمس- القاهــرة) Karakolu’ndayken uzun boy-
lu bir Arap gelmişti ve bize avukatımız olduğunu, endişe etmememiz gerektiğini, 
gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu söyledi. Ondan sonra bu kişiyi tekrar gör-
medik.

17. Soru

Cevap

Sizi gözaltına alırken Mısır hükümeti hangi sebebten gözaltına alındığınıza dair 
size bilgi verdi mi?

Mısır polisi Çin Hükümeti’nin bizim terörle ilişkimiz olduğu gerekçesiyle 
alıkonulmamız gerektiğini söylediler. 

18. Soru

Cevap

Ne zaman serbest bırakıldınız?

Ben 30 Eylül 2017’de serbest bırakıldım.

19. Soru

Cevap

Sizce Mısır Hükumeti neden Mısır’daki Uygurlara yönelik operasyon düzenledi?

Bizi sorgularken terör örgütleriyle ilişkin var mı diye sorular sorumuşlardı. 
Dolayısıyla Mısır Hükümeti’nin Çin’in emriyle bize operasyon düzenlediğini 
düşünüyorum.



DİASPORADAKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARA YÖNELİK

97

Ek 4: 1980’lerde Mısır’a Gelen Doğu Türkistanlılarla Mülakatlar

Aşağıda 1980’lerde Mısır’a giden Doğu Türkistanlılarla yapılan mülakatlar yer almaktadır.

Mülakat 1: Muhammed Ömer ile Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz neydi?

Doğu Türkistanlılar Mısır’a ne zaman gelmeye başlamışlardı?

Mısır’a gitme öncesinde ve sonrasında olanlardan bahseder misiniz?

1980’lerde Mısır’a gidenlerden kimleri biliyorsunuz?

Mısır’a ne zaman gittiniz?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Adım Muhammed Ömer. 

Doğu Türkistan’dayken hafızdım. Arapça ilkokul kitaplarını okuyup bitirdim.

Bu konuda Dr. Abdülaziz daha fazla bilgiye sahiptir. Çünkü Dr. Abdülaziz 
1983’te Mısır’a gidenlerin arasında yer alıyordu.

Benim pasaportum olmadığı için kendi fotoğrafımı başka birinin pasaportu 
üzerine yapıştırarak Taşkurgan’ın Kkunjerab Geçidi’ne geldim. İlk önce Kkun-
jerab’dan geçmemize izin vermediler. Daha sonra pasaportumun arasına biraz 
para yerleştirdim. Böylece kontrol noktasında hiç sıkıntı çıkarmadılar ve pas-
aportuma damgalarını vurdular. Sonra Pakistan’da bir ay kaldım ve Mısır’a git-
meyi düşündüm. Pakistan’dayken Mısır vizesi alamadığım için pasaportumu 
Türkiye’ye göndererek Mısır vizesi aldım ve öyle gittim. Aslında Mısır’a gide-
bilmem için bana en büyük desteği Hotanlı Ablikim Haci Koc adındaki bir kişi 
sağlamıştı. Çünkü Mısır’a gidebilmek için paraya ihtiyacım vardı, ama benim 
o kadar param yoktu. Ablikim Haci Koc kardeşimizin yardımı ile 1995 Ocak 

Dr. Abdülaziz ve din adamı Memet Yusuf’u tanıyorum. Onlar da eğitim almak 
için Mısır’a gitmişti.

Ben Mısır’a 1995 Ocak ayında gittim. 

Mısır’a eğitim almak için gitmiştim. El-Ezher Üniversitesi dünyanın en iyi 
üniversiteleri listesinde yer alan üniversitelerden biriydi. Doğu Türkistan’dayken 
okuduğum dinî kitaplarda Mısır’daki ünlü din adamlarının özgeçmişleri de yer 
alıyordu. Dolayısıyla ufkumu genişletmek için Mısır’a gitmeye karar vermiştim.
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8. Soru

Cevap

Siz Mısır’a gittiğinizde Mısır’ın siyasi durumu nasıldı?

Biz Mısır’a gittiğimizde Mısır’ın Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’ti. Gerçi onun 
zamanında dinî açıdan baskılar oluşsa da şimdiki Sisi döneminden iyiydi. Dinî il-
imleri öğrenmek için vakıflar veya şahıslar tarafından kurulan her türlü okul ve eği-
tim kurumları vardı. Yaşam standartlarımız çok yüksek değil ise de her şey yolun-
da idi. Rahatça eğitim alabiliyorduk. Hükümet tarafından baskı yapılmıyordu. Ben 
Mısır’dayken iki sene öğrencilerin mali işlerinden sorumluydum. Yeni öğrencileri 
karşılama ve yerleştirme işlerinden de sorumlu idim. Evlendikten sonra yeni gelen 
kız öğrenciler veya evli çiftler bizim evde konaklıyorlardı. Yeni gelen öğrenciler 
okula kayıt yaptıramadığında onlara eşlik ederek Mısır İstihbarat Müdürlüğü’ne 
gidiyorduk ve onların kayıt yapmalarına yardımcı oluyorduk. Sonuç olarak biz 
Mısır’a gittiğimizde öğrencilerin eğitim almaları için iyi koşullar sunulmuştu.

ayında Mısır’a gittim. O zaman dört kişi beraber Mısır’a gitmiştik. Bunlardan 
Abdusemet ve Abduveli Nuri şimdilik Türkiye’deki Muallim Eğitim Hizmetleri 
Derneği’nde öğretmenlik yapıyorlar. İlgarcan adındaki kardeşimiz ise Avrupa’da 
okuyor. Biz dört kişi Mısır’a gittiğimizde burada toplam 31 Doğu Türkistanlı 
olduk. Biz Öğrenci Birliği tarafından sıcak karşılandık. Bu Birlik Mısır’a gelen 
öğrencilerin karşılanması ve konaklanmasından sorumluydu. Ben bir buçuk sene 
Mısır’da kaldıktan sonra El-Ezher’de okumak istemedim. Dolayısıyla Libya ve 
Suudi Arabistan’a eğitim almak için başvurularda bulundum. Libya’dan kabul 
mektubu gelince 1996 Ekim ayında Libya’ya gittim. 2000 Ağustos ayında mezun 
oldum ve aralık ayında Mısır’a geri döndüm. 2009’a kadar Mısır’da yüksek lisans 
eğitimimi tamamladım ve evlendim. Sonrasında Doğu Türkistan’a döndüm.

9. Soru

Cevap

Mısır’a gidenler kendi istekleriyle mi gittiler yoksa Çin Hükumeti tarafından mı 
gönderildiler?

O zaman Mısır’a gidenlerin hepsi kendi istek ve imkanlarıyla Mısır’a gidenlerdi. O 
zaman Çin Hükümeti tarafından gönderilenler yoktu.

10. Soru

Cevap

Sizin az önce bahsettiğiniz Mısır’daki Öğrenci Birliği günümüzdeki Mısır Çinli 
Öğrenci ve Akademisyenler Birliği midir?

Bizim zamanımızdaki Öğrenci Birliği, Çin Hükümeti tarafından kurulan Mısır Çin-
li Öğrenci ve Akademisyenler Birliği değildir. Biz Öğrenci Birliği’ni “Halk Evi” 
ــى) ــڭ ئۆي -olarak adlandırıyorduk. Bu Öğrenci Birliği Mısır’daki Doğu Türki (ئوپچىنى
stanlı öğrenciler tarafından kurulmuştu. Burada görev alanlar da birlik içinden oyl-
amayla seçilenlerdi. Öğrenci Birliği’nde görev alanlar genelde yeni gelen öğrencil-
erin kayıt yaptırma, konaklama ve mali işlerinden sorumluydu.
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11. Soru

Cevap

 Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Birliğin kurulduğu tarih ve geçmişi hakkında bilgim yok. Bu Birlik Hui’ler tarafın-
dan kurulmuştu. İlk başta Uygur öğrenciler bu Birlik ile herhangi bir temasta 
bulunmamıştı. 2003-2004 senesine gelindiğinde Xinjiang İslam Enstitüsü’nden 
dört öğrenci Çin Hükümeti tarafından Mısır’a gönderildi. Sonra Pekin’deki İslam 
Enstitüsü’nden de birkaç öğrenci Mısır’a gönderildi. Çin Hükümeti tarafından 
gönderilen öğrencilerin sayısının artmasıyla Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliği ile 
öğrenciler arasında bir köprü rolü oynayan öğrenciler ortaya çıktı. Bu öğrencil-
er Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nin üyeleri idi. Böylece Bir-
lik önemli bir kurum haline gelmiş oldu. Daha sonraki dönemlerde Mısır Çin-
li Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nin referans mektubu olmadan Çin’in 
Mısır’daki Büyükelçiliğinden herhangi bir belge alamaz duruma geldik. Pasaport 
alma ve yenileme, doğum belgesi ve evlilik cüzdanı gibi işlemlerin yapılmasında 
öncelikle Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği’nden referans mektubu 
almamız gerekiyordu. Gerçi başlangıçta Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği Hui’ler tarafından kurulmuş olsa bile daha sonradan İslam Enstitüsü’nden 
gelenlerin sayısının artmasıyla Birlik onlar tarafından yönetilmeye başlandı.

12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Siz Mısır’dayken Doğu Türkistanlılar Çin Hükümeti’ne karşı herhangi bir hare-
kette bulunmuşlar mıydı?

Mısır’dayken eğitim almaktan başka işlerle meşgul oldunuz mu? Diğer Doğu 
Türkistanlılar ne işler yapmıştır? Ekonomik durumlarınız nasıldı?

Hayır. Aramızdan bazı kardeşlerimiz Araplara Doğu Türkistan hakkında yazma 
eser ve kaynakları temin ederek Araplar vasıtasıyla makaleler yayımlamışlardı. 
Fakat bu makaleler Çin Hükümeti’ne karşı yazılan makaleler değildi. Doğu Türk-
istan ve Doğu Türkistan halkı hakkında bilgiler içeren makaleler idi. Yayımlanan 
makalelerin sayısı oldukça azdı. Genel olarak Mısır’daki Doğu Türkistanlılar Çin 
Hükümeti’ne karşı harekette bulunmamışlardı.

Çoğumuz okul ile meşguldük. Daha sonraki zamanlarda Mısır’a gelenlerin sayısı 
artmaya başladı. Hepimizin ekonomik durumları iyi değildi. Mısır’da eğitim al-
makta olan öğrenciler yardım kurumlarının desteğiyle okullarına devam edi-
yorlardı. Ben Mısır’da dokuz sene kaldım. Doğu Türkistan’a dönerken eşim ve 
çocuklarım için dönüş bileti dahi satın alma imkânım olmadı. Bir kardeşimizin 
yardımı ile Doğu Türkistan’a dönebilmiştik. 2006-2007 senelerinde aramızdan 
bazı kardeşlerimiz Araplar ile iş birliği yapıp ticaret yapmak istediler, fakat ortak-
lıktan umdukları faydayı elde edemediler.
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15. Soru

Cevap

Mısır’da ne kadar Doğu Türkistanlı vardı?

Son zamanlarda Mısır’a gelen Doğu Türkistanlıların sayısı artmaya başlamıştı. 
2.000-3.000 civarında Doğu Türkistanlı vardı. Net sayının ne kadar olduğu hak-
kında bilgim yok.

14. Soru

Cevap

Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliğinin Doğu Türkistanlılara karşı tutumu neydi?

1995-1996 senelerinde Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliğinin Doğu Türkistanlılara 
karşı tutumu iyiydi. Pasaportlarımızı değiştirmemize izin veriyordu. Doğu Türk-
istanlı öğrencileri kendine çekebilmek için bazı etkinlikler düzenliyordu ve davet 
mektubu gönderiyordu. 2000’den sonra Mısır’daki Doğu Türkistanlı öğrencile-
rin sayısı artarak 200’e ulaştı. Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliği maddi sıkıntıları 
olan öğrencilere yardım etmeye başladı ve düzenlediği etkinliklere öğrencileri 
davet etti. O zaman biz Büyükelçiliğin düzenlediği etkinliklere katılması ve son-
raki süreçte Büyükelçilik ile ilişkilerde bulunması için aramızda Çinceyi iyi bilen 
birkaç öğrenciyi seçtik.

16. Soru

Cevap

Ne kadar zaman Mısır’da yaşadınız? Sonradan Doğu Türkistan’a döndünüz mü?

2000’de Libya’da eğitimimi tamamladıktan sonra Doğu Türkistan’a döndüm ve 
Doğu Türkistan’da 45 gün kaldım. 2000’den 2009’a kadar dokuz sene Mısır’da 
kaldım ve bu süreçte yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 2009’da Doğu Türki-
stan’a döndüm. 2015’te Doğu Türkistan’da durumlar kötüleşince ailemle beraber 
Mısır’a gittim.

17. Soru

Cevap

Doğu Türkistan’a döndükten sonra Çin Hükümeti sizin aleyhinize herhangi bir 
sıkıntı yarattı mı?

2009’da Doğu Türkistan’a döneceğim zaman Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliği 
benim pasaportumun sahte olduğunu söyleyerek pasaport değiştirme talebimi 
reddetti. Sonradan belki Sudan’da pasaportumu değiştirebilirim diye Sudan’a git-
tim ve 17 gün boyunca Sudan’da kaldım. Sudan’da da değiştiremeyince tekrar 
Mısır’a geldim. Pasaportumun geçerlilik süresi de bitti. Sonra Doğu Türkistan’a 
gideceğimi dile getirerek Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliğinden herhangi bir bel-
genin verilmesini arz ettim ve bana geçerlilik süresi iki sene olan beyaz pasaport 
verdiler. Ben Mısır’dan Guangzhou’a uçak bileti aldım. Guangzhou’a geldiğimde 
polisler tarafından gözaltına alındım ve 24 saat boyunca Uygurca konuşan Çinli 
polisler tarafından sorgulandım. Onlar bana: “Afganistan’a gitmiş miydin? Neden 
pasaportunu yeniledin? 10 senedir Mısır’da kalmışsın, bu süreçte herhangi bir ey-
leme katıldın mı?” gibi sorular sordular. Bu şekilde Afganistan’a gidip gitmediğimi 
öğrenmek istediler. Afganistan’a gitmediğim anlaşıldıktan sonra beni serbest 
bıraktılar. Fakat bundan sonra polislerle olan irtibatımın kesilmemesini söyledil-
er. Doğu Türkistan’a dönmemin sebebi eğitim öğretim faaliyetlerine katılmaktı. 
Guangzhou’da serbest bırakıldıktan sonra Urumçi’ye geldim. 2007’de eşimin 
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18. Soru

Cevap

Mısır’da Doğu Türkistanlılar toplu bir şekilde faaliyet düzenliyor muydu?

Eğer bir Doğu Türkistanlının düğünü olacaksa bütün Doğu Türkistanlılar düğüne 
iştirak ediyordu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda tüm Doğu Türki-
stanlılar bir araya toplanıyorduk ve etkinlikler düzenliyorduk. Bu etkinlikler de 
senede ancak birkaç defa oluyordu, sık olmuyordu.

19. Soru

Cevap

Mısır’dan Türkiye’ye ne zaman geldiniz?

2017’de Mısır Hükümeti’nin Doğu Türkistanlıları tutuklayacağına dair haberler 
yayılmaya başladı. Fakat biz Mısır Hükümeti’nin Doğu Türkistanlıları Çin’e iade 
edeceğine inanmıyorduk ve daha önceden Mısır’dan Çin’e iade edilme örneği de 
yaşanmamıştı. Dolayısıyla zorla Çin Hükümeti’ne iade edileceğimize inanmadık 
ve Mısır’da kalmaya devam ettik. Fakat gözaltına alınma haberleri artınca 2017 
Nisan ayında ailemi alıp Türkiye’ye gelmeye mecbur kaldım. Üç ay sonra Mısır 
Hükümeti geniş ölçüde Doğu Türkistanlıları gözaltına almaya başladı.

ve annemin nüfus kaydını Urumçi’ye taşımıştık. Dolaysıyla memleketimde çok 
sıkıntı yaşamadım. 2015’te Urumçi’den yeni pasaport alarak Mısır’a gittim.

20. Soru

Cevap

Mısır polisleri Doğu Türkistanlıları sorgularken onları terörle ilişkilendirmeye 
çalışmışlar. Sizce Mısır’daki Doğu Türkistanlıların terörle ilişkisi var mıdır?

Hayır, Hiçbir ilişkisi yok. Mısır’daki Doğu Türkistanlılar Mısır’a eğitim amaçlı 
gelmiştir ve neredeyse hepsi eğitimini tamamladıktan sonra memlekete geri 
dönmeyi planlamıştır. Mısır’daki Doğu Türkistanlılar Çin Hükümeti’ne karşı 
hiçbir eylemde bulunmadılar. Mısır Hükümeti’nin Doğu Türkistanlılara yönelik 
operasyon düzenlemesi Çin Hükümeti’nin emri ile olmuştur ve Mısır Hüküme-
ti için gözaltına alınması gereken Doğu Türkistanlıların listesi dahi hazırlan-
mıştı. Mısır’daki Doğu Türkistanlıları Afganistan’daki Türkistan İslam Partisi 
ile ilişkilendirerek hepsini terörist gibi göstermeye çalışan Çin Hükümeti, Mısır 
Hükümeti ile ortak düzenlediği operasyon sonucunda Doğu Türkistanlıların Çin’e 
iade edilmesini sağladılar.



HAK İHLLALLERİ: MISIR ÖRNEĞİ RAPORU

102

 Mülakat 2: Muhammed Emin ile Yapılan Mülakat

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Ablimit’in memleketi neresidir?

Mısır’a gitmeden önceki eğitim seviyeniz neydi?

Mısır’a gelmeden önce ve sonrası olanlardan bahseder misiniz?

Mısır’a ne zaman gittiniz?

Mısır’a gitme amacınız neydi?

Adım Muhammed Emin. 

Küçüklüğümden beri Mısır’da okumayı hayal ediyordum. Daha sonradan Medi-
ne İslam Üniversitesi’nde ve Mekke’deki Daru’l Hadis’te eğitim alma fırsatım 
olmuştu ancak ben Mısır’da eğitim almayı tercih ettim.

Doğu Türkistan’dayken ilkokulu bitirmiştim. Sonra Doğu Türkistan’daki Kuça 
ilçesinde ve Şayar ilçesinde Kur’an-ı Kerim ezberlemeye başladım. Bu süreçte 
Arapça da öğrenmeye başladım. 1997’de Çin’in iç bölgelerindeki Hui okulların-
da İslami İlimler eğitimi almaya başladım. Doğu Türkistan’dayken temel İslami 
İlimler bilgilerine hâkim olmuştum.

2002 Temmuz ayında Çin’in iç bölgesinden memleketime dönmek istedim. İlk 
önce Urumçi’ye gittim, burada gözaltına alındım. Serbest bırakılınca mem-
leketim olan Şayar ilçesine gittim. Burada da 2004 senesine kadar gözaltında 
tutuldum. Şayar ilçesi dışında hiçbir yere gidemiyordum. Sonradan ailemin 
ve akrabalarımın belli bir ücret vermesiyle 9 Ağustos 2004’te pasaportumu al-
abildim. 11 Ağustos’ta Şayar’dan ayrıldım. Urumçi’deyken hiçbir devlete vize 
alamadığım için burada altı ay kaldım. 19 Aralık 2004’te Pakistan’a vize al-
abildim ve o gece Pakistan’a gittim. Pakistan’da bir ay kaldım. Sonra umre yap-
mak için Suudi Arabistan’a gittim. Umre ziyaretinden sonra 25 Şubat’ta gemi ile 
Mısır’ın Süveyş şehrine gittim. 10 Mayıs 2016’ya kadar Mısır’da kaldım.

Ben Mısır’a 27 Şubat 2005’te gittim.

Doğu Türkistan’da rahatça dinî ilimleri öğrenemiyoruz. Dinle alakalı bütün şey-
ler yasaklanmış durumda. Her türlü baskıya maruz kalıyoruz. Dolayısıyla ra-
hatça ve detaylı bir şekilde dinî eğitim alabilmek için Mısır’a gitmiştim. 
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7. Soru

Cevap

Mısır’dayken herhangi bir üniversitede eğitim aldınız mı?

Arapça’yı çok iyi bildiğim ve hafız olduğum için 2005 Haziran ayında Mısır 
Fetva Kurulu’nda (دار االفتــاء المصريــة) iki sene eğitim aldım. 2006 Eylül ayında 
El-Ezher Üniversitesi’nin yabancı öğrenciler için açılmış olan hazırlık sınıfına 
kabul edildim. İki ay geçtikten sonra yeterlilik sınavına girdim ve lise 3. sınıfa 
geçtim. Bir ay sonra yine sınava girdim ve lise 4. sınıfa geçtim. Dört ay boyunca 
üniversite sınavına hazırlandım ve sınavda 455 puan alarak El-Ezher Üniversi-
tesi’ne kabul edildim. 2007 Eylül ayında El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku 
Fakültesi Hanefi Mezhep Anabilim Dalı’nda eğitimime başladım. 2011 Kasım 
ayında üniversiteden mezun oldum. 2013’ten itibaren çocuklara Kur’an-ı Kerim 
ve Arapça öğretmeye başladım.

8. Soru

Cevap

1980’lerde Mısır’a gidenlerden kimleri tanıyorsunuz?

1980’lerden önce gidenlerden din adamı Cengizhan’ı tanıyorum. 1980’lerde 
Mısır’a gidenlerden Dr. Abdülaziz, Memet Yusuf ve Abdülahed Hafız’ı biliyorum. 
Daha sonradan Abdureup Polat, Adil Haci Krem ve Şemseddin adındaki kişiler 
Mısır’a gelmişlerdi (Adil Haci Krem ve Şemseddin günümüzde Pekin’deki Çin 
İslam Derneği’nde 中国伊斯兰教协会 çalışmaktadır).

9. Soru

Cevap

Ne kadar Mısır’da yaşadınız? Sonradan Doğu Türkistan’a döndünüz mü?

Ben 2005 senesinden 2016 Mayıs ayına kadar Mısır’da kaldım. Bu süreçte hiç 
Doğu Türkistan’a dönmedim.

10. Soru

Cevap

Siz Mısır’a gittiğinizde Mısır’da ne kadar Doğu Türkistanlı vardı? Onların 
durumları nasıldı?

Ben 2005’te Mısır’a gittiğimde 175 civarında Doğu Türkistanlı vardı. Mısır’da-
ki Doğu Türkistanlıların ekonomik durumları pek iyi olmasa da eğitim açısından 
çok düzenliydiler. Doğu Türkistanlıların çoğunun Mısır’a gelme amaçları eğitim 
almaktı.  

11. Soru

Cevap

Mısır’da ne zaman Doğu Türkistanlıların sayısında artış yaşandı?

2008’den itibaren başladı. 2012 ve 2015’te sayımız giderek arttı. 2012’den son-
ra sayımızda artış yaşanmasının en önemli sebepleri Pakistan’da eğitimin durdu-
rulması, Yemen ve Suriye’de savaşların patlak vermesidir. Oralarda eğitim gören 
Doğu Türkistanlı öğrenciler Mısır’ı tercih etmeye başladılar. Ayrıca o zamanlar-
da Suudi Arabistan’daki okullara başvurmak ve kabul edilmek oldukça zor bir 
hâl almıştı. Buna ek olarak 2015’te Çin Hükümeti Çin genelinde pasaport alma 
işlemlerini gevşettiği için çok sayıdaki Doğu Türkistanlının pasaport alması ko-
laylaşmıştı. 2016 senesine gelindiğinde Mısır’da 5.000 civarında Doğu Türkistanlı 
vardı ve bunların çoğu eğitim almak için gelmişti.
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12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Siz Mısır’dayken Doğu Türkistanlılar Çin Hükümeti’ne karşı herhangi bir hare-
kette bulunmuşlar mıydı?

Mısır’daki Doğu Türkistanlılar ne işlerle meşguldü?

Hayır. Sadece bazı kardeşlerimiz Araplara Doğu Türkistan hakkında yazma eser ve 
kaynakları temin ederek Araplar vasıtasıyla makaleler yayımlamışlardı. Mısır’da 
Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin %99’a yakını sonradan Doğu Türkistan’a dön-
meyi istediği için Çin Hükümeti’ne karşı herhangi bir eylemde bulunmamıştı. 
Doğu Türkistanlıların çoğunluğu kendi okuluyla meşguldü.

Mısır’da ticaret ile uğraşmak çok mantıklı değildi. Ayrıca Mısır’a gelen Doğu 
Türkistanlıların büyük çoğunluğu eğitim almak amacıyla geldikleri için herhangi 
bir faaliyete katılmıyorlardı. 2012’de Mısır’daki Doğu Türkistanlıların sayılarının 
artmasıyla Kahire’de 4-5 Uygur restoranı açılmıştır.

15. Soru

Cevap

Mısır’da Doğu Türkistanlılar toplu bir şekilde faaliyetler düzenliyor muydu?

Mısır’dayken bayram günlerinde Doğu Türkistanlılar olarak bir araya geliyorduk. 
2012’den önce topluca seyahat ederdik ama sayımız çoğalınca topluca seyahat 
edemedik.

14. Soru

Cevap

Çin Büyükelçiliğinin Doğu Türkistanlılara olan tutumu nasıldı?

Pekin ve Xinjiang İslam Enstitüsü tarafından Mısır’a gönderilen öğrenciler ile kendi 
imkanlarıyla Mısır’a gelen öğrencilere olan tutum farklıydı. Çin Hükümeti tarafın-
dan gönderilen öğrenciler Mısır’a gelince hemen tüm evraklarını büyükelçiliğe 
teslim ediyordu ve büyükelçilik onlara çok iyi davranıyordu. Bu öğrenciler de 
Büyükelçiliğin düzenlediği tüm etkinliklere ve faaliyetlere katılıyordu. Fakat bi-
zim gibi kendi imkanlarıyla Mısır’a gelenler büyükelçiliğe çok fazla gitmiyordu. 
Sadece Büyükelçilikten burs alan bazı öğrenciler düzenlenen faaliyetlere katılmak 
zorunda kalıyordu. El-Ezher Üniversitesi öğrencisi olduğumuz için bazı belge veya 
evraklar gerekiyordu ve sonuçta yine Büyükelçiliğe gitmek zorunda kalıyorduk.

16. Soru

Cevap

Mısır’dan Türkiye’ye ne zaman geldiniz?

Aslında Doğu Türkistan’a geri dönmeyi çok istiyordum fakat Doğu Türkistan’da 
durumlar gittikçe kötüleşmeye başladı. Çin Hükümeti Mısır’da eğitim alan öğren-
cileri anne babaları ile tehdit etmeye başladı. Öğrenciler de böylece Doğu Türki-
stan’a dönmek zorunda kaldılar. 2015 yılının sonunda Çin Hükümeti’nin Mısır’a 
yetkililer gönderdiği haberleri yayılmaya başladı. 2016 senesine gelindiğinde bu 
konu ile ilgili haberler çoğaldı. 2016 Mayıs ayında memleketim olan Aksu şeh-
rinden polislerin Mısır’a geldiği haberini duydum ve 10 Mayıs 2016’da Mısır’dan 
ayrılarak Türkiye’ye geldim.
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17. Soru

Cevap

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Ben Mısır’a geldiğimde Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği çok fazla 
faaliyet düzenlemiyordu. Çin Hükümeti tarafından gönderilen öğrencilerin sayısı 
da çok azdı. 2006’dan itibaren Mısır’da Çin Hükümeti tarafından gönderilen 
öğrencilerin sayısında artış oldu ve böylece Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisy-
enler Birliği de önemli bir kurum haline gelmeye başladı. Doğum belgesi, evlilik 
cüzdanı gibi belgelerin alınmasında öncelikle Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisy-
enler Birliği’nden referans mektubu almamız gerekiyordu. Mısır Çinli Öğrenci ve 
Akademisyenler Birliği’nin Uygur asıllı bir üyesi sadece Mısır’daki Uygur öğren-
cilerin işlerinden sorumluydu. 2007’de Mısır’da Çin Hükümeti tarafından gönder-
ilen öğrencilerin sayısı aniden hızlı bir şekilde artmaya başlamıştı ve sayıları 25’e 
ulaştı. Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği bayram kutlamaları için et-
kinlikler düzenliyordu ve her bir öğrenciye etkinliğe katılmaları için davet mek-
tubu gönderiyordu. Aslında bu davet mektubu değil, bir nevi tehdit mektubuydu. 
Eğer onların düzenlediği etkinliğe katılmıyorsak bizim pasaport yenilememize, 
doğum belgesi ve dönüş izin belgesi gibi belgeleri almamıza yardımcı olmuyor-
lardı. Dolayısıyla biz de Birlik’e bağlı kalmak zorunda kalıyorduk. Son zamanlar-
da Birlik’in referans mektubu olmadan Çin’in Mısır’daki Büyükelçiliği bize hiçbir 
belge vermiyordu.

18. Soru

Cevap

Mısır polisleri Doğu Türkistanlıları sorgularken onları terörle ilişkilendirmeye 
çalışmışlar. Sizce Mısır’daki Doğu Türkistanlıların terörle ilişkisi var mıdır?

Doğu Türkistanlılar terörist değillerdir. Çünkü Doğu Türkistanlıların büyük bir 
çoğunluğu Mısır’a eğitim almak için gelen öğlencilerdir. Çin Hükümeti Doğu 
Türkistanlıları terörist diye karaladı, bunların hepsi yalandır. 
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Ek 5: Abdurahman Halil ile Yapılan Mülakat

Aşağıda Abdurahman Halil ile yapılan mülakat yer almaktadır.

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

7. Soru

6. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Ablimit’in memleketi neresidir?

Ablimit’i ne zamandır tanıyorsunuz?

Mısır’daki Doğu Türkistanlıları hedef alan Çin ve Mısır Hükümeti’nin düzenle-
diği ortak operasyonunda Ablimit nasıl rol oynamıştır? 

Ablimit Mısır’da ne işlerle meşgul oluyordu?

Mısır’a ne zaman gittiniz?

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Adım Abdurahman Halil.

Doğu Türkistan’ın Artuş şehrinden.

Ben Mısır’a 2013’te gittim ve o günden itibaren onunla tanışıyoruz. Ablimit ben-
den önce Mısır’a gelmişti.

Operasyon öncesi Ablimit tek başınaydı. Sonradan Şöhret ve Abduhalık adında 
iki kişinin daha eşlik etmesiyle üç kişi Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği’nde aktif rol oynamaya başladılar. Operasyon sırasında Ablimit Mısır po-
lislerinin Doğu Türkistanlıları gözaltına almasına rehberlik etti, hatta Mısır po-
lislerini Doğu Türkistanlıların kaldığı evlere kadar götürdü. Ablimit Çinceyi ve 
Arapçayı çok iyi konuşuyordu. Üstelik Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği’ndeki konumundan faydalanarak çok sayıda Doğu Türkistanlının kişisel 
bilgilerini toplamıştı. Bunun yanı sıra Uygurların ikamet ettiği yerlerde emlakçı 
konumunda üç tane apartman görevlisi vardı. Ablimit bu üç apartman görevlisine 
para vererek bazı Doğu Türkistanlıların kişisel bilgilerini toplamış. Bazı Doğu 

Ablimit El-Ezher Üniversitesinde yüksek lisans yapıyordu. 

Ben Mısır’a 2013 Temmuz ayında gittim.

Ben Mısır’a gittiğimde Mısır’ın Kahire şehrinde Mısır Çinli Öğrenci ve Ak-
ademisyenler Birliği adında Çin Hükümeti tarafından kurulan casusluk kuru-
mu vardı. Birliğin başkanı Hui asıllı biri, başkan yardımcı ise Ablimit adında 
bir Uygur’du. Her sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda Mısır Çinli 
Öğrenci ve Akademisyenler Birliği faaliyet düzenliyordu. Ablimit, Mısır’daki 
Uygur öğrencileri bu etkinliklere davet ediyordu. Bazen Çin Büyükelçiliği adına 
etkinliklere davet ediyordu.
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Türkistanlılar, operasyon sırasında Mısır polislerinin bahsi geçen üç apartman 
görevlisi vasıtasıyla Doğu Türkistanlıları gözaltına aldıklarını görmüş. 

8. Soru

Cevap

Ablimit hangi yollarla Doğu Türkistanlıların kişisel bilgilerini topluyordu?

Genelde biz kendi kişisel bilgilerimizi ona sunuyoruz. Çünkü 2015’te Doğu Türk-
istan’a gidip gelebiliyorduk. Bu süreçte Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler 
Birliği’ne dönüş izin belgesi için başvurmamız gerekiyordu. Ablimit, bu birliğin 
üyesi olduğundan bizim için bir referans mektubu temin ediyordu. Referans me-
ktubunda genelde bizim hangi okulda ve kaçıncı sınıfta okuduğumuz bilgileri yer 
alıyordu. Biz bu referans mektubu sayesinde havalimanındaki kontrol noktasından 
hiç sıkıntı yaşamadan geçebiliyorduk. Ben de o referans mektubu sayesinde Pe-
kin’deki havalimanından hiç sıkıntı yaşamadan rahatça geçebilmiştim.

9. Soru

Cevap

Referans mektubu olmadan sınırdan geçiş yapmanıza izin verilmiyor muydu?

İzin veriliyordu. Referans mektubu olmayanlar geçiş yapmıştı. Fakat bu refer-
ans mektubu aynı zamanda bizim Mısır’da bir öğrenci olarak eğitim aldığımızı 
gösteren bir belge sayılıyordu. Dolayısıyla bu referans mektubu sadece sınırdan 
geçiş yaptığımızda değil aynı zamanda karakol veya emniyet müdürlüğü için de 
geçerli bir belgeydi. Örneğin, 2015 Temmuz ayında ben memleketime döndüğüm-
de ailemin ikamet ettiği bölgedeki karakoldan beni çağırdılar. Ben onlara bu refer-
ans mektubu gösterdikten sonra onlar beni fazla soruşturmamışlardı. Referans me-
ktubunu almak için bütün öğrencilerin Ablimit’e başvurması gerekiyordu. Ablimit 
bize referans mektubu vermeden önce bir evraka kişisel bilgilerimiz ve ev adres-
imizi yazmamızı istiyordu. Ben Ablimit ile komşuydum. Her gün 2-3 kişi onun 
evine misafir olarak gelirdi.

10. Soru

Cevap

Mısır Çinli Öğrenci ve Akademisyenler Birliği ne iş yapıyordu?

Bu birliğe Çin’in Öğrenci Konsolosluğu diyebiliriz. Yani Çin’in Mısır’daki 
Büyükelçiliğinin kopyasıdır. Birliğin başkanı Bai Kecheng, başkan yardımcısı da 
Ablimit idi. Birliğin üstlendiği görevler dönüş izin belgesi ve referans mektubu 
gibi belgeleri temin etmek, öğrenciler için burs dağıtmak vs. 

11. Soru

Cevap

Mısır Hükümeti Doğu Türkistanlıları gözaltına aldıktan sonra Ablimit’in neler 
yaptığı hakkında bilginiz var mı?

Ablimit, Mısır polisleri ve gözaltına alınan Doğu Türkistanlılar arasında tercüman-
lık yaptı. Ablimit, gözaltına alınan Doğu Türkistanlılara Mısır’a aile baskısı se-
bebiyle geldiklerini söylemeleri şartıyla Mısır polisleri tarafından serbest bırakıla-
caklarını söyledi.
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12. Soru

13. Soru

Cevap

Cevap

Operasyon öncesi Mısır’daki Doğu Türkistanlılardan Doğu Türkistan’a geri dön-
meleri istenmiş. Ablimit Doğu Türkistanlıların geri dönmeleri hakkında bir şeyler 
demiş miydi?

Ablimit’in şimdi nerede ve ne işle meşgul olduğu hakkında bilginiz var mı?

Evet, Doğu Türkistanlıların geri dönmeleri hakkında söylemde bulunmuştu. 
Ablimit Artuş şehrinden. Dolayısıyla Doğu Türkistanlıları hedef alan operasyonda 
en zararlı çıkanlar da Artuş şehrinden gelenler olmuştur. Ablimit Mısır’daki Doğu 
Türkistanlıların Doğu Türkistan’a geri dönmeleri için tehditte dahi bulunmuştu. İlk 
önce Mısır’dan Doğu Türkistan’a geri dönenler de Artuş şehrinden gelen öğren-
ciler olmuştu.

Ablimit’in Türkiye’ye geldiğini duydum. Mısır’da bulunanlara sorduğumda ise 
hala Mısır’da olduğunu öğrendim. Çünkü Ablimit Çin’in Mısır Büyükelçiliği 
için önemli hizmetlerde bulunan biri. Abduhalik ve Şöhret de Ablimit gibi Çin 
Büyükelçiliği için çalışıyorlardı.
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EK 6: İade Edilenlerin Akıbetleri Hakkında Mülakatlar 

Aşağıda Çin’e iade edilen Muhtar Rozi ile aynı hapishane koğuşunda kalan Muhammed Tursun Ömer 
ile yapmış olduğumuz mülakat bilgileri yer almaktadır.

Mülakat Soruları ve Cevapları

1. Soru

4. Soru

5. Soru

2. Soru

3. Soru

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Cevap

Adınız nedir? 

Doğu Türkistan’dayken polisler sizi neden tutuklamıştı?

Polisler sizi sorgularken size ne gibi sorular sordu?

Türkiye’ye ne zaman geldiniz?

Dubai’ye ne zaman gitmiştiniz?

Adım Muhammed Tursun Ömer.

18 Mart 2017’de ikamet ettiğim Guma ilçesinden değil başka bir ilçeden polis-
ler beni çağırdılar. Ellerimi kelepçelediler ve muayene yaptılar. Beni muhteme-
len karakola götürecekler diye düşündüm. Polisler 53 gün boyunca beni Guma 
ilçesinde sorguya aldılar. Sorgulama boyunca benden hiçbir cevap alamadılar. Ben 
onlara yurt dışındayken herhangi bir etkinliğe katılmadığımı söyledim. Tutuk-
lanmamın sebebi yurt dışında bulunmamdı. 53 gün sonra polisler beni Hotan’da 
Arzen adında bir gözaltı merkezine getirdiler. Bu gözaltı merkezi çok büyüktü. 
Önceden burada tutuklu kalan mahkumlar başka bir yere götürülmüş ve burası 
sadece Mısır’dan ve Türkiye’den gelen mahkumlar için boşaltılmıştı. Duyduğum 
kadarıyla, burada 240’a yakın mahkûm varmış. Bunların içinde Mısır’dan gelen-
lerin sayıları fazlaydı.  

Beni 13 Mayıs’ta sorguladılar. Bana: “Biz senin Mısır’dayken aşçı olduğunu 
biliyoruz. Sen sadece bize Mısır’dayken hangi eğitimler aldığını, nerede bomba 
yapımını öğrendiğini, neden geri döndüğünü ve hangi görevler üstlendiğini söyle-
men yeterlidir.” dediler. Ayrıca Mısır’dayken hangi dinî dersler aldığımı, dinî vaaz 
yapan kimleri tanıdığımı ve buna benzer sorular sordular. Ben Mısır’dayken her-
hangi bir dinî eğitim almadığımı sadece aşçı olarak çalıştığımı söyledim. Sorgu-
dayken polisler bana ağır işkenceler yaptılar. Yan koğuşlardan sürekli kadınların 
ve erkeklerin çığlık sesleri geliyordu.

Türkiye’ye 28 Ocak 2018’de Dubai’den geldim. 

Dubai’ye 26 Ocak 2018’de gelmiştim.
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7. Soru

6. Soru

Cevap

Cevap

Kimler ile aynı koğuşta kaldınız?

Sizi kimler sorguladı? 

Benim kaldığım yer iki metrekarelik, küçük bir koğuştu. Üç kişi beraber kalıyor-
duk. Birinin adı Abdüsselam’dı. Mısır’da dokuz ay kalmış ve Abliz Mehsum adlı 
hocadan ders almış. Diğerinin adı ise Ali Abdukadir’di. Memleketi Hotan’dı. 
Yaşı 50 civarındaydı. Ali Abdukadir annesi ile umreye gitmek için Mısır’da iki 
ay kalmış.

Beni toplam dört kişi sorguladı. İki tanesi Devlet Güvenlik Başkanlığı tarafın-
dan gönderilen polislerdi, diğer ikisi de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 
gönderilen polislerdi. Polislerden bir tanesi beni sorgularken bir tanesi de beni 
dövüyordu. Polisler sırtıma 30-40 kez vurdular. Akşam saat 19:00 civarında beni 
kaldığım koğuşa geri götürdüler. Üç gün sonra beni tekrar sorguladılar. Daha 
önce sordukları soruları tekrar sordular. Sorgulama sonrası benim gerçekten aşçı 
olduğuma inandılar. Wechat hesabım üzerinden paylaştığım tüm fotoğrafları 
kontrol ettiler. Polisler beni sorgularken babamla Türkiye’de buluştuğumuzdan 
hiç bahsetmemiştim. Polisler sonradan bunu öğrenince bana şiddet uyguladılar. 
Ellerimde hala kelepçenin bıraktığı izleri duruyor. Sorguda umudumu yitirmiş-
tim. Sadece ellerimi değil bacaklarımı da kelepçelemişlerdi. Beni sandalyeye 
oturtuyor; boynuma, sırtıma ve bacaklarıma vuruyorlardı. O an acıya dayana-
mayıp bayıldım, gözlerimi açtığımda bilinçsiz bir halde yerde buldum kendimi. 
Polisler adımı sordular, fakat konuşamadım. Bana biraz su verdiler. Yarım saat 
sonra kendimi toparlayabildim. Sonradan polisler beni yan koğuşa götürdüler 
ve ayaklarım yere değecek şekilde ellerimden bağlayıp astılar. Bilgisayar kablo-
su ile sırtıma vurmaya başladılar. Sonra tekrar beni koğuşa bıraktılar. Burada 
öleceğimi düşündüm. Fakat sonraki sorgulamalarda polislerin bana olan tavırları 
aniden iyileşti. Polisler babamın başka ülkede yaşadığını öğrenince beni İlçe 
Güvenlik polislerine devrettiler.

8. Soru

Cevap

Muhtar Rozi’yi nasıl tanıyorsunuz?

12 Temmuz’da beni iki metrekarelik küçük koğuştan 12 kişilik, büyük bir koğuşa 
taşıdılar. Burada hiç dayak yemedim. Ertesi gün polisler beni çağırıp: “Affed-
ilmek ister misin?” diye sordular. Nasıl affedileceğimi sordum. Bana: “Bizimle 
iş birliği yaparak” diye cevap verdiler. Ben affedilmek istediğimi söyledim ve 
bana bir kez daha şans vermeleri için onlara yalvardım. Altı ay sonra, 18 Eylül 
öğleden sonra beni Hotan ilçesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı karakola getird-
iler. Bu karakol yüksek teknologi ile donatılmıştı, kapılar otomatik açılıyordu. 
Muhtar Rozi bu karakola hapsedilmiş. Mısır’dan iade edilenler 28 Temmuz’da 
bu karakola getirilmiş. Bu bilgileri bana Mısır’dan Çin’e iade edilen Sıdık adın-
daki bir ağabey verdi. Ben Muhtar Rozi ile aynı koğuşta yaklaşık iki saat kaldım, 
ama hiç konuşmadık. Sonradan polisler beni Mısır’dan Çin’e iade edilen Evzel 
ve Sıdık adındaki ağabeyler ile aynı koğuşa koydular. Sıdık’ın söylediklerine 
göre onları Çin’e iade etmek üzere uçağa bindirdiklerinde bulaşıcı hastalıkları 
önleme adı altında hepsine ilaç verilmiş. Gözlerini açtıklarında kendilerini Ho-
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tan’da bulmuşlar. Hotan’a toplam 8-10 yerden iade edilen kişi getirilmiş. Ho-
tan’a getirilenleri kendi memleketlerinden gelene polisler sorgulamış. Sonra onlar 
Kasım ayında polisler tarafından memleketlerine götürülmüş.

9. Soru

Cevap

Muhtar, Sıdık ve Evzel’den başka Çin’e iade edilenlerden kimleri tanıyorsunuz?

Abdüsselam isminde bir genci tanıyorum. Abdüsselam havalimanında polisler 
tarafından yakalanmış. Soyadı Tursun Tohti diye biliyorum. Abisi Türkiye’de 
yaşıyor. Memleketi Hotan’dı.

10. Soru

Cevap

Mısır’dan Çin’e iade edilenlerin akıbeti hakkında bir bilginiz var mı?

Hayır, akıbetleri hakkında bir şey bilmiyorum. Ben Mısır’da aşçıyken aynı lokan-
tada çalışan Abduzahir ve Abduvacit Mısırlı polisler tarafından gözaltına alınmıştı 
ve 12 Temmuz’da memleketlerindeki karakola götürülmüştü. Yine aynı lokanta-
da çalışan Mümin Ablikim adındaki genç 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Ab-
duvacit de 20 yıllık hapis cezasına çarptırılmış. Annesini umreye götürmek için 
Mısır’a gelen Abduhebir adındaki kişi de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Enes 
adında 15 yaşındaki çocuk ise 15 yıl, babası ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmış.

11. Soru

Cevap

Muhtar Rozi’nin eşi Meryem ile nasıl irtibata geçtiniz?

Ben Türkiye’ye geldikten sonra Meryem’in eşinin nerede olduğu araştırdığını duy-
dum. Meryem için üzüldüm ve eşinin hayatta olduğunu haber vermek istedim. O 
zamanlar kimseyle buluşmuyor ve konuşmuyordum. Meryem’in Facebook hes-
abını buldum, eşinin fotoğraf ve bilgileri vardı. Kendisiyle irtibata geçerek eşiyle 
ilgili bildiklerimi paylaştım.
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