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“Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk olarak
Türklük davası, bir Müslüman olarak İslâm davası ve bir insan olarak
insanlık davası için hizmet edin”
İsa Yusuf ALPTEKİN
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EDİTÖRDEN
Çin Halk Cumhuriyeti’nin verdiği resmi isimle Sincan Uygur Özerk
olarak bilinen Doğu Türkistan, tarihsel süreçte Çin ve Uygur
çatışmalarına sahne olmuştur. XVIII. yüzyıla kadar Türk hakimiyetinde
olan Doğu Türkistan, 1754 yılında Çinlilerin, Kalmuk Türklerini
yenmesiyle beraber Çin hakimiyetine girmeye başlamıştır. Doğu
Türkistanlı Türklerin direnişleri zaman zaman başarılı olsa da bölgede
özellikle 1759 yılından sonra Çin hâkimiyeti görülmektedir. Çin’in
ekonomik, jeostratejik ve jeopolitik önemi yüksek olan Doğu
Türkistan’da istikrar sağlamak amacıyla baskıcı politika uygulaması
“Doğu Türkistan Sorunu” nu gün geçtikçe çekilmez hale getirmiştir.
Doğu Türkistanlı siyasetçi ve devlet adamı İsa Yusuf Alptekin,
Türkistan’a bağlı Yenihisar kasabasında dünyaya gelmiştir. Eğitim
hayatına Çin okulunda başlamış, sonrasında medreseye devam etmiştir.
Batı Türkistan’da görev yaptığı yıllarda birçok şehri ziyaret etmiş,
böylece çok sayıda Türkistanlı aydınla tanışmış, fikir alışverişinde
bulunmuştur. Doğu Türkistanlı milliyetçilerle görüşmüş ve onlarla
işbirliği yolları aramıştır. Burada bulunduğu yıllar hayatının dönüm
noktası olmuştur. 1933 yılında Pekin’de Doğu Türkistanlı Vatandaşlar
Cemiyeti’ni kurmuş ve Türkistan Avazı adlı bir dergi çıkarmıştır.
1936’da Çin Millet Meclisi’ne seçilmiş, 1938 yılında Japon- Çin
anlaşmazlığı konusunda İslam dünyasını bilgilendirmek üzere
görevlendirilmiştir. Lübnan, İran, Afganistan ve Türkiye’yi ziyaret
ederek bu ülkelerdeki pek çok lider, siyasetçi, yazar, akademisyenlerle
görüşmüştür.
Çinlilerin baskılarına direnen Türkistanlılar 12 Kasım 1944 tarihinde
“Şarki Türkistan Cumhuriyeti” kurmuş, bu durumdan rahatsız olan Çin
Hükümeti uzlaşma sağlamak için İsa Yusuf Alptekin’in de aralarında
bulunduğu bir heyeti Urimçi’ye göndermiştir. İsa Yusuf Alptekin,
Urimçi’de “Üç Prensip Gençler Teşkilatı” nın Doğu Türkistan şubesini
açmıştır. Burada halkın da katıldığı toplantılar düzenlenerek halkta
milli bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır. Tüm hayatını Doğu
Türkistan’ın bağımsızlığı, sorunlarının çözümü davasına adayan İsa
Yusuf Alptekin 1995 yılında hayatını kaybetmiştir.
Bir düşünce adamı olarak İsa Yusuf Alptekin, hayatını adadığı Doğu
Türkistan davasında mücadele aracı olarak, silahı değil kalemini
kullanmıştır. Türkistan Avazı dergisi, 4 Mayıs 1934 yılında Yusuf
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Alptekin tarafından yayınlanmıştır. Türkistan Avazı onun mücadelesi
ve Doğu Türkistan halkının sesi olma yolunda ilk adımıdır. Dergi
Uygur Türkçesi, Arap Alfabesiyle yazılmıştır. Başka sayısı bulunup
bulunmadığı bilinmemekle birlikte ilk sayısından sonra yayın hayatına
son verildiği düşünülen Türkistan Avazı dergisinin tek sayısı Beyazıt
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Derginin elimizdeki bu sayısında
genel olarak Türkistan’ın sorunları, Çin ve Rus emperyalizmine karşı
mücadele tarihi anlatılmaya çalışılmıştır. Dergi içeriğinde milli
mücadele ile ilgili yazılar ve haberler yer almaktadır.
Türkistan Avazı dergisi, Doğu Türkistan’ın hak talepleri ve bu taleplere
ulaşmak için takip edilecek yolu göstermektedir. Ayrıca Dergi tüm
milletlerin hukuk önünde eşit olduğunu, büyük devletlerin küçük
devletlere uyguladıkları zulümleri anlatarak bu duruma karşı sessiz
kalınmaması, milletlerin milli değerlerine, geleneklerine bağlı
kalmaları gerektiğini öğütlemesi bakımından evrensel bir nitelik de
taşımaktadır. Dergi, milli bağımsızlık ve milli hâkimiyet konusunda en
büyük engelin kendi içimizde olan zalimleri göstermiş, bu zalimlerin
varlığını da medeniyetsizliğe ve beceriksizliğe bağlamıştır. Yine Doğu
Türkistan’daki mücadelenin diğer Müslüman milletlerin kaderini
etkileyeceğini de belirtmiştir. Devletlerin düzeni sağlayan kurallarla
güçlendiği ve millet cinslerini gücün teşkil ettiği belirtilmiş, bu gücü
oluşturan öğelerin de kan, dil ve yaşam tarzı olduğu ifade etmiştir.
Doğu Türkistan Bağımsızlık Mücadelesi: Çin Türkistan Avazı Dergisi
Hakkında Bir Değerlendirme başlıklı bu kitabın “Giriş” kısmında XIX
ve XX. yüzyıl Doğu Türkistan hakkında bilgi verildikten sonra Doğu
Türkistan’da basın yayın faaliyetleri kaleme alınmıştır. “Çin Türkistan
Avazı” başlığı altında derginin biyografisi, dergi hakkında bilgi,
derginin dili ve derginin yazarı İsa Yusuf Alptekin kaleme alınmıştır.
“Değerlendirme” başlığı altında elde edilen bilgiler, transkripsiyonu
yapılan Çin Türkistan Avazi dergisinin ışığında yorumlanmıştır. Son
başlıkta Çin Türkistan Avazi dergisinin transkripsiyonu kaleme
alınmıştır. Bu kitabın yeni çalışmalara zemin hazırlayacağı ve
araştırmacılara fener tutacağı düşüncesindeyiz.
Türkistan Avazı Doğu Türkistan bağımsızlığı, milli hâkimiyeti uğruna
mücadele veren tüm halklara dün olduğu gibi bugün ve yarın da fener
tutacak, İsa Yusuf Alptekin Türk tarihine damga vuran fikir ve devlet
adamları arasındaki yerini hep koruyacaktır. Çin ve Doğu Türkistan
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mücadelesi günümüze kadar süregelmiş, Doğu Türkistan Çin’e karşı
verdiği mücadelede yalnız kalmış, mücadelesi diğer Müslüman
devletlerde bir kamuoyu oluşturamamıştır. Bunun yanında Uluslararası
Af Örgütü ve İnsan Hakları Örgütü Çin’in, Doğu Türkistan’da Uygur
Türklerine zalimce uyguladığı baskı politikalarına karşı raporlar
hazırlayarak uluslararası topluma bu konuda ses getirmiştir.
Bu çalışma ile yakın dönem Türk düşünce tarihi alanında sağladığı
emek ve katkılarından dolayı Mustafa Aslan’ı tebrik ediyorum.
Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini
esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve
Sayın İbrahim Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım.
Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ
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ÖNSÖZ
Doğu Türkistan davasının başlangıcı Çin’in izlemeye başladığı
yayılmacı politikaları neticesinde XVIII. yüzyılın ortalarına kadar
gitmektedir. O dönemde Türklerin arasındaki iç mücadeleleri fırsat
bilen Çinliler birbirleriyle mücadele eden Cungar hanlarından
Amursan’ın tarafında yer alarak bölünmüş haldeki Cungarları
yenmesiyle Doğu Türkistan’daki Çin yayılması başlamış oldu. Bu
günümüze kadar sürecek olan ardı arkası kesilmeyen Türkistan-Çin
mücadelesinin devrinin başı olacaktı.
Çin’in bölgeyi ele geçirmesi sonucunda Doğu Türkistan’a yeni ele
geçirilmiş toprak anlamına gelen; “Sincan” adını verdiler. İsmi
değiştiği gibi Doğu Türkistan’da Türkler için hayat da değişmişti.
Bölge Çin askeri ve memurları aracılığıyla mutlakiyetle yönetiliyordu.
Sosyal hayat olarak da halk iki sınıfa bölünmüştü. Biri imtiyazlı
Çinliler, diğeri hiçbir hak sahibi olmayan Türkistanlılardı.
Türkistanlılar, Çinlilere vergi öderlerdi ve Çinlilere karşı susmak
durumundaydılar. Türkistan’da sosyal yaşamlarında, dini ritüellerinde,
iktisadi hayatlarında kendileri yönlendirirlerdi. Ayrıca Çinliler ile olan
ilişkilerinde Türkler Çinlilerin rüşvet kültürünü bildikleri için
hayatlarını rahatlatmak adına onlara hediyeler veririrlerdi. Rüşvet
özellikle Sincan’ın genel valisi Yang döneminde daha da artmıştı.
Yang zeki bir valiydi ve buradaki Türkleri yönetime katmazsa uzun
süre yönetimde kalamayacağını biliyordu. Bu nedenle uyguladığı
politikalarla kendi döneminde Türk milli hareketlerini ötelemiştir. Bu
politikalar Türk’ü Türk’e karşı bile düşürmüştür. İsa Alptekin bunu
derginin hemen ilk sayfalarında “…özümüzden bolgan (çıkan) zalım
memurlar fukarağa zulüm kıldılar.” diyerek dile getirmektedir. Bu
şekilde geçen Yang dönemi onun öldürülmesiyle bitmiş, yerine Çin Şu
-jin geçmişti. Onun iktidarı Türk milli hareketini hızlandıracak bir
dönem olmuştu, çünkü en küçük suçlarda bile çok ağır cezalar
veriliyordu. Nihayetinde bu şiddet yönetimi 1931 yılında ilk
ayaklanmaların başlamısıyla karşılığını buluyordu. 1932 başlarında ise
ayaklanmaya Üç Efendilerden Mehmet Emin Buğra’nın da isyana
katılmasıyla isyan büyümüş sonucunda 1933 yılında Şarki Türkistan
Cumhuriyeti kuruldu.
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Bu Üç Efendilerinden biri olan İsa Yusuf Alptekin ise bu dönemde
mücadeleyi destelemek için “Doğu Türkistanlı Vatandaşlar
Cemiyetini” kurar ve konuşmalarında savaş dilinden hep kaçınmış,
mücadeleyi diplomatik ve siyasi yollar ile sürdürmek istemiştir. Ayrıca
kendini Türkistan’ın bağımsızlığı için adamış ve bunu her zaman
kaleme aldığı yazılarıyla dünyaya duyurmaya gayret göstermiştir.
İsa Yusuf Alptekin yaptığı bu yayınlarla Çin işgali altında yaşamaya
çalışan Doğu Türkistanlıların sesi olmaya çalışmış ve onlara her zaman:
“Bir Doğu Türkistanlı olarak Doğu Türkistan davası, bir Türk olarak
Türklük davası, bir Müslüman olarak İslâm davası ve bir insan olarak
insanlık davası için hizmet edin” telkinin de bulunmuştur. Bu çalışmada
Türkistan’ın sesi olma yolunda yayınladığı ilk dergilerinden biri olan
“Çin Türkistan Avazı” adlı derginin Osmanlıcadan transkripsiyonu
yapılarak, değerlendirilmesi ortaya konulmaya çalışmıştır.
Bu çalışmanın yapılmasında bizi teşvik eden sonrasında
yönlendirmeleri ve yardımlarını esirgemeyen Prof.Dr. Hilmi
BAYRAKTAR hocama şükranlarımı sunar, teşekkürü bir borç bilirim.
Doğu Türkistan Bağımsızlık Mücadelesi: Çin Türkistan Avazı Dergisi
Hakkında Bir Değerlendirme başlıklı bu kitabın yayımlanma
aşamasında bizden emek ve desteklerini esirgemeyen İktisadi
Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sayın Mustafa
Latif EMEK’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
Başdanışmanı Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ’ye, Sayın İbrahim
KAYA’ya ve çalışmanın editörlüğünü üstlenen Sayın Doç. Dr. Yunus
Emre TANSÜ’ye teşekkürlerimi sunarım.
Mustafa ASLAN
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GİRİŞ
İran’ın Horasan bölgesinden itibaren Afganistan’ın kuzeyini de içine
alarak Çin’in Dunhuang bölgesine kadar gelen, oradan Mançurya’nın
batı kısmına ulaşan, Moğolistan dahil Güney Sibirya’nın tamamını
kapsayan, batı Ural dağlarıyla Volga nehrinin Hazar denizine ulaştığı
bölgeye kadar devam eden büyük bir alanı kapsar. Bu tarif edilen alanın
ismi XIX. yüzyıl ortalarına kadar Türkistan (Türk Yurdu) olarak
anılmaktadır. Çoğunluğunu Uygur ve Kazak Türkleri olmak üzere diğer
Türk

gruplarının

da

bulunduğu

Çin

Halk

Cumhuriyeti’nin

hakimiyetindeki bölgeye de Doğu Türkistan, 1924 yılından itibaren
Sovyet alanına giren diğer kısmına da Batı Türkistan denilmektedir.1
XVIII. yüzyıla kadar Türk hakimetinde olan Doğu Türkistan, 1754
yılında Çinlilerin Kalmuk Türklerini yenmesiyle bölgede yavaş yavaş
Çin hakimiyetine doğru girmeye başlamıştı. Bu işgale uzun bir süre
direnilse de birçok Türk unsuru Çin hakimiyetini kabul etmişti. Ancak
hâlâ direnmeye devam eden Türk boyları da vardı. Bu direnişlerde XIX.
yüzyıla kadar bazı önemli başarılarda elde ettiler. Bu direnişlerden en
büyükleri: 1826, 1831, 1846 ve 1854 yıllarında gerçekleşmişti ve
bunlarda büyük başarılar elde etmişlerse de, bu uzun süreli olmadı.
1862 yılında Çin’de çıkan Döngen ayaklanmasında bu Türkler için bir
fırsat doğurmuş, bunun sonucunda 1868 yılı yani Rus müdahalesine
kadar Kaşgar, Yarkend ve Turfan gibi birçok önemli şehirleri ele
geçirdiler. Böylece her iki taraf da birbirlerine elçi gönderme sözü
Ahmet TAŞAĞIL, “Türkistan”, İslam Ansiklopedisi, C.41, TDV, İstanbul, 2012,
s.556.
1
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verdiler ve ayrıca 1872 yılında Ruslarla, 1873 yılında İngilizler ile
antlaşmalar imzalandı. Ama bu aşamada diplomasi alanında zayıflığını
gören Türkistanlı Türkler birçok ülkeyle diplomatik temaslar için
elçiler göndermeye başladılar.2 Bu elçilerden biri olan Yakub Han
Töre’de bir heyetle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na gönderildi.
Heyet Sultan Abdülaziz ile görüşmüş ve ona biat ederek Doğu
Türkistan Devletinin tanınmasını istemişlerdir. Sultan Abdülaziz ise
heyeti kabul etmiş ve o dönemde Doğu Türkistan Devletini tanımakla
kalmamış, askeri mühimmat yardımı ile bazı subayları, Murat Efendi
başkanlığında bir heyet olarak Kaşgar’a yollamıştır.3 Türklerin bu
başarılarına rağmen Çinliler 1876-77 yıllarında tekrar askeri harekete
geçerek, Turfan’ı ele geçirdiler. Buradaki birçok Türkü katleden
Çinliler bölgede denetimi sağlayarak, 1884 yılında Çin’in 19. vilayeti
olarak “yeni müstemleke, yeni elde edilmiş toprak” anlamına gelen
Sinkiang (Sincan) eyaleti kurulmuş oldu.4
Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal etmesiyle başlayan Mançu istila devri
1911 yılına kadar sürmüştür. Bu yıldan itibaren Çin’de cumhuriyet ilan
edildi ve bölgenin ilk genel valisi Yang Zeng-xin olmuştur. Yang’ın
bölgeyi yönettiği sürece (1912-1928) sömürgeci politikaları neticesinde
Doğu Türkistan fakirleşmiş ve Türk bağımsızlık hareketlerini
uyguladığı

siyasetiyle

geciktirmiştir.

Bu

minvalde

Yang,

Türkistanlıların Çin idaresinde uzun süre kalmayacağını anlamış ve
Dr. Baymirza HAYİT, Türkistan Rusya ile Çin’in Arasında, Otağ Yayınları,
Ankara, 1975, s.320.
3
Ömer KUL, Osman Batur ve Doğu Türkistan Milli Mücadelesi, Doktora Tezi,
İstanbul, 2009, s.27.
4
Dr. Baymirza HAYİT, Türkistan Rusya ile Çin’in Arasında, s.148.
2
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yerel halkın önde gelen liderlerini de yönetime katmıştır. Ayrıca
Türkisitandaki memurluklarda rüşvetçiliği artırmıştır. Bu alt tabakadaki
memurluklarda da Türkistanlı olan yerel kişileri atamıştır. Böylece hem
ilk etapta halkın Çinli memurları görüp verecekleri tepkilerin önüne
geçmiş oluyordu hemde kendilerinden olan memurları gören insanlar
kendi içlerinde birbirlerine düşmüş olacaklardı. Daha sonra da bu
memurlar bir süre refah düzeyleri artınca mevcut yönetimin
korunmasını isteyeceklerdi. Yang bu tür politikalar ve muhalefeti de
baskı altında tutarak, yönetimi süresince Doğu Türkistan’daki
bağımsızlık hareketlerinin önüne geçebilmişti. Bu yönetimi Çin
hükümeti tarafından takdir toplamış ve 1928 yılında ikinci kez vali
atanacakken yardımcılarından FanYau-nau’nun başkanlığında bir grup
tarafından suikastle öldürülmüştür.5
Sincan Eyaletinin kurulmasından sonra 33 yıl (1878-1911) esaret
altında yaşayan Türkler Türkistan’da Yang dönemi (1912-1928)
boyuncada

birçok

hukuksuzlukla

karşılatılar

ve

bağımsızlık

mücadelesini içlerinde tutuyorlardı. Nihayet 1931 yılında bu
bağımsızlık umudu tekrar filizlenecekti. Buna göre Sincan genel valisi
Chin-Shu ren’in keyfi yönetimi birçok Müslüman halkı kızdırmışken
1931 yılında Çinli bir memurun Müslüman bir kızı iğfal etmesi büyük
bir isyanı tetiklemiş oldu. Bu şekilde Kumul ayaklaması ile başlayan
ayaklanma zamanla tüm Doğu Türkistan’a yayıldı ve başka başka
ayaklanmalara da neden oldu. İsyanlarla zayıflayan Chin-Shu ren
yönetimine karşı Hoca Niyaz Hacı’da isyana katılmış daha sonra da

5

Ömer KUL, Osman Batur ve Doğu Türkistan Milli Mücadelesi, s.30-47.
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Doğu Türkistan’ın güneyindeki ayaklanmanın lideri Mehmet Emin
Buğra ve arkadaşları ile bağlantı kurulmuştur.6 Bunun sonucunda
Mehmet Emin Buğra, Sabit Domalla, Muhammed Niyaz Âlem
Ahunum gibi birçok Türk önderlerinin gayretleriyle 1932 yılında büyük
bir isyan başlatıldı ve 7 Kasım 1933 yılında Cumhurbaşkanı Hoca
Niyaz Hacı ile Başbakanı Sabit Domalla olan Şarki Türkistan
Cumhuriyet’i kurulmuş oldu.7
A. Doğu Türkistan’da Basın-Yayın Faaliyetleri
Doğu Türkistan’da ilk basın faaliyetleri 1863 yılında kurulan Kaşgar
Hanlığı döneminde Çinlilerin bölgeyi istilasına kadar birçok yarı resmi
ve gayrı resmi basın-yayın çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan ilki 1895
yıllarında Hacı Nur tarafından Yenisar ilçesinde kurulan Nur
Basımevi’dir. Bu basımevi 1930 yılına kadar Arapça gramer ve klasik
şiir kitapları basmıştır. Misyoner yayın-basım faaliyetleri ise 1896
yıllarında bölgede yeni açılan bir kilisede basım evinin açılmasıyla
başlamıştır. Bu kilise bölgeye doktor ünvanıyla gelen Hanter ismindeki
bir İngiliz tarafından açılmış, aynı zamanda kilisede basımevide açarak
İncil basımı yapmıştır. Bu İncilleri Kazakça çevirileride yapılarak,
bölgede doktorluk yapma bahanesiyle Türklerin yoğunlukta yaşadığı
yerlede dağıtmışlardır. Bunun ardından 1905 yılında bu seferde İsveçli
misyonerler Kaşgar’da “Garbi Okyanus” adında bir basımevi kurarak,
burada İncil, okul kitapları, harita, mektup ve daha sonra hükümetin

Tekin TUNCER, Doğu Türkistan’da Güçler Savaşı: 1931 Kumul Ayaklanması,
Türkiyat Mecmuası, İstanbul, 2020, s.283.
7
İsa Yusuf ALPTEKİN, Unutulan Vatan Doğu Türkistan, Seha Neşriyat, İstanbul,
1992, s.75.
6
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isteğiyle kağıt para basmışlardır.8
Gerçek anlamda ilk gazete 1910 yılında Sincan eyaletinin Gulja
şehrinde çıkarılmıştır. Aynı zamanda bölgenin ilk Çince gazetesi olma
özelliğini taşıyan “Yili Baihua”nın ömrü 1 yıl kadar sürmüştür.9 Bu
gazetenin ardından 1912 yılında Gulca’da İli Cumhuriyet Nutuk
Mahkemesi “Yeni Gazete” adıyla bir gazete daha çıkartılmış, ancak İli
hükümetinin kaldırılmasıyla da gazete de yayından kaldırılmıştır. Yine
bir yıl sonra “Xinjiang Haberciliği” adıyla 1913 yılında başka bir gazete
daha yayın hayatına girmişti. 1918 yılında ise “Tanrıdağ Gazetesi”
yayın hayatına girmişti.10 Şarki Türkistan İslam Cumhuriyeti
kurucularından ve ilk başbakanı olan Sabit Damolla’nın da aralarında
bulunduğu bir heyet 1933 yılında “Şerki Türkistan Hayatı” adıyla
haftalık bir gazete çıkarmışlardı.11
Doğu Türkistan’da bu gazetelerin yanında birçok dergi de basın
hayatında yerini almıştır. Bunlardan ilki 29 Mart 1929 yılında,
Urumçi’de

Xinjiang

Hükümeti

tarafından

kurulan

“Xinjiang

Haberciliği” dergisidir.12 Aynı dönemlerde aşağıda detaylarıyla
inceleyeceğimiz dergi olan “Çini Türkistan Avazı” adıyla Pekin’de
1934 yılında İsa Yusuf Alptekin tarafından yayına geçirilmişti.

M. Emin BEĞTİMUR, “Uygur Basın Tarihi”, Uluslararası Uygur Araştırmaları
Dergisi, S.11, 2018, s.50.
9
David BROPHY, Uyghur Nation, Harvard University Press, London, 2016, s.110.
10
M. Emin BEĞTİMUR, “Uygur Basın Tarihi”, s.50.
11
Nur Ahmet KURBAN, Damolla, Sabit” İslam Ansiklopedisi, C. Ek-1, TDV,
Ankara, 2020, s.308.
12
M. Emin BEĞTİMUR, “Uygur Basın Tarihi”, s.50.
8
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1.ÇİN TÜRKİSTAN AVAZI
1.1.Derginin Biyografisi
Alptekin, İsa Yusuf: “Çin Türkistan Avazı”, Ta She-Chau, Nanking,
1934
1.2.Dergi Hakkında Bilgi
“Çin Türkistan Avazı” isimli dergi Çağdaş Uygur Türkçesiyle Arap
harfleriyle yazılmış bir yayındır. Dergi 4 Mayıs 1934 yılında Doğu
Türkistanlı siyasetçi ve fikir adamı olan İsa Yusuf Alptekin tarafından
“Doğu Türkistanlı Vatandaşlar Cemiyeti”ni kurduktan sonra Çin
Türkistan Avazı’nı çıkarmıştır. Elimizde Bayezit Kütüphanesinden
aldığımız sadece bir sayısı bulunmaktadır. Bu sayının dışında herhangi
bir sayı olup olmadığını bilmiyoruz, muhtemelen ilk sayısından sonra
bu dergide diğer çoğu dergiler gibi yayın hayatına son verilmiştir.
Derginin basımı ayda bir olarak planlanmıştı. Elimizdeki sayının
içeriğine göz attığımızda genel olarak Türkistan’ın sorunlarından
bahsedilmiş ve Türkistan mücadele tarihi anlatılmaya çalışılmıştır.
1.3.Derginin Dili
Derginin dili yukarıda bahsettiğimiz gibi Çağdaş Uygur Türkçesi ile
yazılmıştır. Çağdaş Uygur Türkçesi ya da Yeni Uygur Türkçesi Eski
Uygur Türkçesinin devamı olarak Karahanlı Türkçesi ve Çağatay
Türkçesi dönemlerinden geçip günümüzdeki şeklini almıştır. Karahanlı
Türkçesinin temeli olan Eski Uygur Türkçesi ile ilgili Kaşgarlı Mahmut
“öz Türkçe” ifadesini kullanmaktadır. Edebi dil olarak Ali Şir Nevai
tarafından gelişirilmiş olan Çağatay Türkçesinin de temel unsuru Eski
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Uygur Türkçesine dayanmaktadır. Günümüzdeki Uygur Türkçesi ise,
eski Çağatay edebi Türkçesine, yaşayan Özbek Türkçesiyle birlikte en
yakın Türk lehçesidir. Bu yüzden Doğu Türkçesi olarak geçmektedir.
Uygur Türkçesi 8 ünlü (a, e, é, i, o, u, ö, ü), 24 ünsüz (b, c, ç, d, f, g, ğ,
h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, ş, t, v, x, y, z) olmak üzere 32 harften
oluşmaktadır.13
1.4.Derginin Yazarı
1.4.1.İsa Yusuf Alptekin kimdir?
İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan’ın Kaşgar iline dahil Yenihisar
kazasında doğmuştur. Eğitim hayatına Çin okulunda başlamış ve bunun
yanında Yakup Han molla mektebinde medrese eğitimi de görmüştür.
Okul hayatına devam ederken, çalışmaya da başlayarak toprak vergisi
toplanmasında vergi memurlarına yardım etti. 1926 yılında Yenihisar
Kaymakamı Çin de Li’nin Özbekistan’ın Andican şehrine konsolos
olarak atanmasıyla Çince tercüman olarak yanında görevlendirilmiştir.
Batı Türkistan’da görev yaptığı sırada Buhara, Almatı, Kazan,
Moskova, Taşkent, Semerkant ve Petersburg şehirlerini ziyaret etti. Bu
şehirlerde birçok Türkistanlı aydınlarla tanışıp, fikir alışverişinde
bulundu. Ayrıca geçirdiği bu 6 yıllık süreçte gizli bir şekilde Doğu
Türkistanlı milliyetçi ve mukaddesatçılarla görüşmüştür. Yaşadığı bu
süreçte İsa Alptekin’in dünyaya bakış açısı değişmiş ve Rusya’daki
Bolşevik baskısı onu derinden etkilemişti. Artık milli kurtuluş için
mücadeleye girişmeyi düşünen İsa Alptekin, 1932 yılında Pekin’e

Emir Necipoviç NECİP, Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü, Çev.İklil KURBAN,
TDK, Ankara, 1995, s.vıı.
13
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gitmiştir. Burada Doğu Türkistanlı insanlarla görüşerek, onlara
komünizm tehlikesini anlatmış ve bunlarla mücadele edilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda 1933 yılında “Doğu Türkistanlı
Vatandaşlar Cemiyetini” kurar ve burada vatandaşlarla sürekli görüşür,
Çine karşı mücade ile komünizm tehlikesi hakkında toplantılar
düzenler.14 Mücadelenin sesini duyurmak için ise, Çin Türkistan Avazı
adlı dergiyi çıkarmıştır. 18 Eylül 1936 yılında Doğu Türkistan’ı temsil
etmek için Çin Millet Meclisi üyeliğine seçilir. Ama bir zaman sonra
milletvekilliğinden istifa ederek, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için
merkezi Çin hükümetine teşebbüsleriyle mücadelesini daha çok siyasal
alanda devam ettirmiştir. Bunun nedeni ise Doğu Türkistan halkının
tedrici olarak ve katliama uğramadan özgürlüklerine ulaşma isteğinde
olduğu içindir. Dolayısıyla mücadelenin başarıya ulaşması için her
alanda uzmanlaşmış insanların yetiştirilmesini amaçlamıştır.15
1938 yılında Japon-Çin anlaşmazlığını İslam Dünyasına anlatmak için
görevlendirilerek, İran, Afganistan, Lübnan ve Türkiye’yi ziyaret
etmiştir. Bu ülkelerde de birçok devlet lideri, siyasetçi, yazar,
akademisyen ve Doğu Türkistan’dan göç etmiş insanlarla görüşmüştür.
1940’ta Çin’e dönerek mücadelesine devam etmiştir. 1943’te uygun
ortamın gerçekleşmesiyle Afganistan’da görüştüğü ve mücadelenin
liderlerinden olan Mehmet Emin Buğra Çin’e geri döner. Bundan sonra
“Üç Efendiler” olarak anılan İsa Yusuf Alptekin, Mehmet Emin Buğra
ve Mesut Sabri Baykozi milli mücadeleye devam etmişlerdir. 21 Eylül
İsa Yusuf ALPTEKİN, Çin Türkistan Avazı, 1934, s.43.
Ömer KUL, “Alptekin, İsa Yusuf”, İslam Ansiklopedisi, C. Ek-1, TDV, Ankara,
2020, s.88.
14
15

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: | 19

1944 yılında İli’de çıkan ayaklanmayla Şarki Türkistan Cumhuriyeti
kurulmuştur. Çin Devlet başkanı Zhang Kai Şi ayaklanmayı bastırmak
için uzlaşma yolu arar ve İli’den gelen bir heyetle görüşmek için Üç
Efendilere izin vermiştir.16 Görüşme sonunda 1946 yılında aralarında
General Chang Zhi Zong başkanlığında M. Emin Buğra ve İsa
Alptekin’in de aralarında bulunduğu bir karma hükümet kurulmuştur.
İsa Yusuf Alptekin aynı sene içinde Üç Prensip Gençler Teşkilatı’nın
Doğu Türkistan şubesini açmış ve Altay Neşriyat Evi’ni kurarak Erk
adıyla bir gazete çıkarmıştır. Bu sırada halkın da katıldığı toplantılar
gerçekleştirmiştir. 1947 yılında Mesut Sabri Baykozi hükümetinde
genel

sekreterlik

görevindeyken

milliyetçi,

antikomünist

ve

antiemperyalist politikaları sonucu hükümet azledilmiştir. İsa Yusuf
Alptekin Çinle mücadele edemeyecekleri gerekçesiyle kalabalık bir
grupla 1949’da göç ederek, bir dizi ülkede mücadelelerine devam etmiş
bir sonuç alamayınca 1952 yılında Türkiye’ye gelmiştir.17 Ardından M.
Emin Buğra’da Türkiye’ye gelmiş, birlikte davalarını Türkiye’de
yetkili mercilere anlatarak binsekizyüzelli Doğu Türkistanlı’nın
Türkiye’ye gelmesini sağlamışlardır. Türkiye’den vatandaşlık da alarak
burada kalmış ve buradan tüm dünyaya seslerini duyurmaya
çalışmışlardır.

1960’ta

kurulan

Doğu

Türkistan

Göçmenler

Cemiyeti’ne M. Emin Buğra’nın ardından 1965 yılında başkan
olmuştur. 1978’de geçirdiği trafik kazası sonucu bu görevden ayrılmış
ve 1984’te “Doğu Türkistan Sesi” ismiyle Türkçe, Arapça ve İngilizce

Ömer KUL, İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları, Berikan Yayınevi, 2010,
s.448.
17
Ömer KUL, İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları, s.554.
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bir dergi çıkarmıştır. 17 Aralık 1995 yılında vefat etmiş, mezarı Adnan
Menderes ve Turgut Özal’ın da bulunduğu Topkapı Mezarlığına
defnedilmiştir.18

Asiye UYGUR, “İsa Yusuf Alptekin”, Türk Edebyatı İsimler Sözlüğü(online
sözlük), 2020. Erişim Adresi: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/alptekin-isayusuf.
18
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2.DEĞERLENDİRME
İsa Yusuf Alptekin hayatı boyunca Doğu Türkistan davası için
mücadele etmiştir. Bu mücadele sürecinde silahlı mücadeleyi
benimsemeyerek, siyaset ve fikir yoluyla mücadeleyi tercih etmiştir. Bu
nedenle fikirlere önem vermiş ve kendinide bu alanda yetiştirmiştir.
Türkistan Avazı’da onun mücadelesini ve Doğu Türkistan halkının sesi
olma yolunda attığı ilk adımlardan biri olmuştur. Onun için derginin
içerisinde daha çok milli mücadele ile ilgili yazılar ve haberler yer
almaktadır.
Bu yazı başlıklarına bakacak olursak; ilk yazı Müslümanların
mücadelede

başarıya

ulaşmak

için

takip

edecekleri

yolu

göstermektedir. Yazının içeriğinde ise, büyük devletlerin küçük
devletlere yaptıkları

zulümlerden bahsedip, bu zülme

sessiz

kalınmaması gerektiğini yazmaktadır. Bir milletin dini ve milli
geleneklerini asla terk etmemesini ve her milletin hukuk önünde
birbiriyle eşit derecede olduğunu belirtmiştir. Bu eşitliği başta
kendilerinin arasından çıkan zalim memurların bozduğunu ve bunun
sebebininde medeniyetisizlik ve becerisizlikten kaynaklandığını
söylemektedir.19 Yazıda bahsedilen bu zalim memurlar; Yang’ın
politikası gereğince alt tabakadaki memurluklara Türklerden seçilen
memurlardır. Dergide de İsa Alptekin gibi Türkistanlılar Yang’ın
politikasını fark etmiş ve buna alet olan Türkleri kendi medeniyet
seviyelerinin eksikliği olarak görmüştür.

19

Çin Türkistan Avazı, s.3.
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Tekrar bahsedilen bu kanun önünde herkesin eşitlik düsturuna dönecek
olursak; bu haklara Hitaylar20 erişirse diğer Müslüman milletler olan
Mançurlar, Moğollar ve Tibetlilerin de haklarına kavuşacağını bu
yüzden bunların bir araya gelerek onlara saldıran devletlere karşı
birlikte mücadele etmesi gerektiğini düşünmektedir. Başlarındaki zalim
yöneticilerin gönderilmesi için mücadele edilmesini ve kendilerine en
uygun yönetim biçiminin cumhuriyet ile yönetilme şekli olduğunu
yazmaktadır.21
İkinci yazı Hitay Devriminin tarihi hakkındadır. Yazıya göre; Hitay
halklarının Manço Qing hükümetine karşı yaptıkları muharebeleri
anlatmakla

başlamaktadır

arkadaşlarından

ve

bu

bahsedilmektedir.

muharebelerde
Mağlubiyetlerin

kaybettikleri
artmasıyla

mücadeleyi bilinçli şekilde devam edebilmek için açık fikirli
öğrencileri Japonya’ya eğitime yollanmaya başlanmıştı. Buraya giden
öğrenciler Tokyo’da bir araya geliyorlar ve fikir alışverişinde
bulunuyorlardı. Bir zaman sonra bu öğrencilerin bütün fikirleri
devrimdi. Öğrenciler bu amaç için toplanarak “Gomin Bau”(Halk
Gazetesi) adında devrimi teşvik eden bir gazete çıkardılar. Daha sonra
“İnkılab Askeri” adında bir de kitap çıkartılmıştı. Sonra yine bu
Kitay ismi Çin’in kuzeyinde yaşayan Çin kaynaklarında ilk defa IV. Yüzyılda
bahsedilmiş sekiz kabileden birinin isminden gelmektedir. Çin kaynaklarında C’hitan şeklinde geçerken İslam kaynaklarda Kitay veya Hitay olarak geçmektedir.
Divan’ül- lügat-it Türk’de ise Khitay-Hitay-Sin denilerek, Kuzey Çin manasında
kullanmaktadır. O dönemlerde Ruslar Çin hakkında pek bir şey bilmediklerinden bu
kavme göre Kuzey Çin’e Khitay ismini vermişlerdir. Bu kavim tarih sahnesinden yok
olsa da, isimleri Çin bölgesi için kullanılmaya devam etmiştir.Dr.Muhaddere N.
ÖZERDİM, Acaib-ül-Letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin Kaynakları Arasındaki İlgi,
DTCF, C.8, S.3, Ankara, 1950, s.347. Muhtemelen Türkistan Avazı’nda da Çin
bölgesinde yaşayan kavimleri anmak için bölge ismi olarak kullanılmaktadır.
21
Çin Türkistan Avazı, s.6.
20
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fikirdeki kişilerin bir araya gelerek kurdukları cemiyetin ikinci şubesi
20 kişiyle Berlin’de açıldı. Diğer bir şubeside 15 kişiyle Paris’te ve en
kalabalık olarakda Tokyo’da dördüncü şubesi açıldı. Hıtay’ın 18
vilayetinden her birinden bu şubelerde kişiler bulunsada, Kansu
vilayetinden yoktu çünkü bu vilayetde yurt dışında okuyan
bulunmuyordu. Cemiyet daha sonra bu öğrencilerin her birini kendi
vilayetlerine cumhuriyet idaresi fikrini bölgelerinde yaymaları için
gönderildiler. Bu faaliyetlere yurt dışındaki devletlerden de ilgi
duyuluyordu. Bunlardan biri olan Fransa devletiydi. Bu öğrencilere
destek vermek için Fransız subaylar görevlendirilmişti.22
Üçüncü başlık İngilizce bir makaleden tercüme edilmiş yazı ile ilgilidir.
Bu yazıya göre Devletler düzeni sağlayan kurallarla güçlenirler. Mesela
Hongkong’un meydana

gelişi

Britanya’ya

verilen iltimaslarla

gerçekleşmiştir. Bu da Hongkong’un yerli halkı olan Hıtaylar
Britanya’ya yenilmeleri ile gerçekleşmiştir. Bunun için Britanya’ya
“hiçbir zaman güneş batmayan ülke” denilmektedir. Yani Britanya’nın
dünya üzerinde birçok ülkede toprağı olduğu için bu ünvanı
taşımaktadır. Böylece büyük devletler güç ile meydana gelmişlerdir.
Ama cins milletler tamamen başka yollar ile teşkil edilmekte ve bunun
güç ile hiçbir ilgisi yoktur. Cins millet ile devlet arasındaki fark vardır.
Dünyada insanlar ak, kara, kızıl ve sarı cins olmak üzere dörde
ayrılırlar. Örneğin sarı cins: Mongol, Malay, Japon, Mançurlar Hıtay
milletlerini oluşturmaktadır.
Millet cinslerini teşkil eden tabii yol güçtür ancak bu güçü
22

Çin Türkistan Avazı, s.7-17.
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incelediğimizde bunun nelerden oluştuğunu görebiliriz. Birinci önemli
güç kandır. Örneğin; Hıtaylar sarı cinstendir ve kanları sarı cins kanıdır.
Kan ata babalardan miras kalır ve bir cinse mensup olan halk arasında
kan kardeşliğini doğuran büyük bir güçtür.
Milletleri oluşturan ikinci güç ise yaşamdır. Mesela Mongollar otlak ve
sulak yerlerde toplanan örf ve adetli bir halktır. Bu özellikleri ile
Mongollar Asya ve Avrupayı birleştirdiler hatta Japonya’ya saldırdılar,
hiçbir millet onlar kadar başarılı olmadı. Çünkü onlar göçebe bir
toplumdu ve bu da onların güçlenmesini sağlayan adetlerindendi.
Ancak bu gelenekten gelmeleri zamanla onların gelişimlerine engel
oldu.
Milletleri güçlü kılan üçüncü güç ise dildir. Eğer yabancılar diğer
milletin dilini anlasalardı, onlar tarafından aynı gibi gözükürdü. Şöyle
ki o millet de yabancı milletlerin dillerini öğrenseydi, o milletde onlar
tarafından yakın gözükürdü. Her iki millet aynı dili konuşsalar birbirleri
arasında yabancılık kalmazdı.
Dördüncü güç dindir. Bir dine mensup olan milletler birlikte hareket
etmelidir. Milletler teşkilatında dinin büyük önemi vardır. Arap
devletleri ayrı yaşayıp durmaktalar.23
Dördüncü başlık bir önceki yazının din hakkındaki görüşlerine bağlı
olarak yazılmış. Yazının başlığı bu minvalde “birleşin Müslümanlar
birleşin ezilen milletler!”di. Başlıktanda anlaşılacağı gibi tüm
Müslümanların bir araya gelerek, boyunduruk altında yaşadıkları güçlü

23

Çin Türkistan Avazı, s.18-19.
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devletlere karşı konulacağı ifade edilmektedir. Rusyada yaşayan otuz
beş milyon Türk-Tatar halkı, Türkiyede on beş milyonluk Türkler,
Hindistan, Afganistan, İran, Arabistan ve başka yerlerde yaşayan
Müslümanların birleşmesi gerekmektedir. Bugün Türk-Tatarlar,
Araplar, İranlılar, Osmanlılar, kahraman Türkistanlılar, Mısırlılar ve
Cezayir-Fas halkları Avrupalı devletler tarafından ezilmekteler.
Özellikle Türkistan halkı Rusya tarafından yıllardır baskı altında
yaşamaktadır. Türkistanın birçok bölgesinde Ruslar okullar açarak
özbenliklerini köreltmektedir. Bunlara karşı çıkan Türkistanlıları
Sibirya’ya sürgün etmektedir. Latin harfleri ile getirerek, medereseleri
kapatarak

Türkistan

milletini

geleneklerinden

koparılmaya

çalışılmaktadır. Türkistanlılar da buna karşılık okullar açıp, milli
kimliklerini korumalıdır. Hitay milletleri ve Türkistanlılar bu kızıl
tehlikeye karşı birlikte hareket etmesi gerekmektedir.24
Beşinci başlık Çin Türkistan Avazı heyetine hitaben yazılmış bir
yazıdan oluşmaktadır. Yazıda Türkistanlı aydınların birbirleri
arasındaki çekişmeler konu edinmiş, bunun kötü sonuçlar doğurduğuna
değinilmiş.25
Altıncı başlık Çuğuçak Halkının merkez hükümete yazdığı dilekçe
bölgenin sesi olması açısından dergiye koyulmuştur. Dilekçenin
içerisinde Çuğuçak halkının çektiği zulümlerden diğer illerdeki
Müslümanların ya da Türklerin birlik içinde hareket etmediğinden
yakınılmaktadır. Yine birçok Türkistanlının Ruslarla evlilikler yapıp

24
25

Çin Türkistan Avazı, s.20-29.
Çin Türkistan Avazı, s.30-32.
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Ruslaşıyorlardı. Ayrıca bunlar sonradan Ruslarla birlik olup,
Çuğuçak’a saldırıyorlardı. Bu adamlar Rusya’dan Sincang’a geliyordu.
Bu noktada Çuğuçak halkı hükümetin emrinde olduğunu her ne
gerekiyorsa yapacaklarını bağlılıklarını koruyacaklarını iletmişlerdi.
İsa Alptekin dilekçeyi sadece dergide yer vermekle kalmayıp, dilekçeyi
hükümet yetkililerine kendisi ilettiğini ve şikayet konusu olaylar
hakkında haberlerinin olmadığını öğrenmiştir. Bu dilekçeden sonra
konu araştırılmış, Rusya’dan Sincang’a giren Hıtayların sayısı 1200
kadar olduğu, Çuğuçak’a Rusya’dan girenlerin 200 kişi olup hepsinin
ticaretle uğraştığı bulunmuştur. İsa Bey’in bir dostu da bunu
doğrulamış, 3-4 aydan beri Rusya’daki sarıklı sakallılardan 3-4 bin
kadar eşleri Rus olan adamın Gulcaya girdiğini söylemiştir. İsa Bey
bunun üzerine konu ile ilgili cevapları Çuğuçak ve Urumçi halkına
yazmıştır. Urumçi hükümetinin Bolşevikler ile işbirliği yaptğını da
eklemektedir.26
Yedinci başlıkda Türkistan’da yapılan posta, telgraf ve demir
yollarından bahsetmektedir. Bunlardan biri Ruslar tarafından “HıtayŞark Demir Yolu” isimli yol 1896 yılında yapıldığını yazıyor. Sonra
hem özel sermayelerle hemde hükümet sermayesiyle Şın Yav-Çav Yan
demiryolu, Pekin-Mukden demiryolu, Datong yolu, Girin-Çav Yang
yolu, Siskar vilayetinde Siskar- Kişan demiryolu, Güney Mançurya
demiryolu(Japon yolu), Girin-Dong hava-demiryolları yapıldığını
söylemektedir. Yollar hakkında da ayrıntılı tablolar bulunmaktadır.
Daha sonra cetvelde verilen yollar hakkında ek bilgiler de sağlarken,

26

Çin Türkistan Avazı, s.33-43.
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bölgedeki su yolları ve taşımacılık yapan şirketler hakkına bilgiler
vermektedir.27
Sekizinci dergi konusu ise Hıtay Cumhuriyeti’nin gelecekte olan
anayasasının metni 34. Maddeden itibaren verilmiştir. Başta verilen
maddelerin çoğu eğitimle ilgilidir ve bu maddelere göre her kişi eğitim
alma hakkına sahiptir. Her okul yaşına gelen çocuklar zorunlu eğitime
tabiidir. Diğer bir madde de ülkedeki tarihi eserler saklanıp, bunların
korunmasından hükümet sorumludur. Sonraki maddelerde kurultay,
kurultaydaki meclisler ve görevlerinden söz edilmektedir. Bu
maddelere göre milli kurultay üç yılda bir yapılacaktır. Yönetim biçimi
cumhuriyettir ve bunun başında reis-i cumhur vardır. Bunun yanında
reis-i cumhur muavini, kanun düzenliyici meclis üyeleri, teftiş meclisi
üyeleri, adliye meclisi reisi ve muavini, imtihan meclisi reisi ve
muavinlerinden de söz edilmektedir.28
Bir sonraki başlıkda Nankin merkezi hükümetine Zinetüllah Atallah
Kasım önderliğinde 25 kişi tarafından yazılan bir dilekçe söz
konusudur. Arza göre; bölgelerinde yerel hükümetin kendilerinin ticari
faaliyetlerine engel oldunduğudur. Bu engellemeyle yabancı tüccarlar
özellikle Ruslara göz yumulup, onlarda İnglizler ile birer şirket kurarak
piyasadaki

malları

uygun

fiyatlarla

alıp

yüksek

fiyatlarda

satmaktadırlar. Bunların kârlarını ise Amerikan bankalarına altın,
gümüş yapıp yatırmaktadırlar. Müslüman tüccarlara ise alacağı
malların fiyatlarını yüksekten tutup, üstüne onlara ticaret yapmamaları

27
28

Çin Türkistan Avazı, s.44-52.
Çin Türkistan Avazı, s.52-61.

28 | ÇİN TÜRKİSTAN AVAZI DERGİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

konusunda uyarılar yapılarak korkutuluyorlardı. Ayrıca yer vergileri
olduğundan yüksek tutuluyordu. Dükkanlarını türlü bahanelerle ucuza
el koyarak, yüksek fiyatla yine satılıyordu. Tüm bunların dışında
Müslümanlara genel olark birçok zulümler yapıldığı yani mallarına,
kendileri tecavüzler yapılıp, okulları farklı bahanelerle kapatılmaktadır.
Bunların üstüne Rusların saldırıları vardır.29
Onuncu başlık ise yine dergiye yazılan mektup hakkındadır. Gelen
mektupta bir önceki yayında geçen Nankin hükümetine yazılan dilekçe
hakkında görüşler ve yapılan zulümlerin devam ettiğinden söz
etmektedir.30
Diğer bir başlıkda; İslam Türk Dünyası adına Nankin’de “Guci Lien
Huan Şi” icra meclisinin baş serkatibi Çumin Ay tarafından milli müzik
gecesi

düzenlendiğinden

müziklerinin

tanıtılması

söz
için

edilmektedir.

Bu

Türkistanlılara

gecede
da

milli

davetname

gönderilmişti. Bunun üzerine İsmail Ahun Şerifzade başkanlığında on
dört kişi olmak üzere milli kıyafetler ile geceye katılım sağlanmış ve
düzenlenen gösteri sonrası kalabalık tarafından beğenilmiş alkışlarla
karşılanmıştı. Çumin Ay’da Türkistan müziği hakkında kendilerinden
bilgi talep ettiği belirtilmektedir. Çumin Ay’ın isteği üzerine sözü
Hıtaycası en iyi olan İsa Bey Efendi sözü alıyor ve özetle şu sözleri
zikrediyor: “Bizim milli medeniyetimizde müziğin önemli bir yeri
vardır. Milli müziğimizin ilerlemesini sağlamak için Türkistan’daki
zalim memurlar tarafından hiçbir yardım göremedik. Üstüne

29
30

Çin Türkistan Avazı, s.61-68.
Çin Türkistan Avazı, s.68-72.
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mollalarımızda müziği haram kılmasıyla fakir insanların uğraşı olarak
kaldı Türkistan müziği. Böylece müziğimiz unutuldu, İsmail Efendi’nin
sayesinde Pekin’de müziğimiz icra edilir oldu. Onun sayesinde de
buraya davet edildik.” İsa Bey’in szleri alkışlarla karşılanırken, birkaç
daha şarkı söylenip, dans gösterisi yapıldı.31
Bir sonraki yazı Şangay’daki Türk-Tatar Cemiyeti hakkındadır. Yazıya
göre; Rusya’nın Kazan bölgesine bağlı Viyatka şehrinden gelen molla
Abdurrahman Efendi Şangay’ gelerek, Türk-Tatar cemiyetinde kendi
fikirlerini beyan etmiştir. Önceki dönemlerde Tatar beyleri birbirine
düşmesiyle Ruslar tarafından yenilip, esaret altında yaşamaya
başlamışlardır. Şimdi dünyanın birçok yerinde muhacir Türk-Tatarlar
pek çoktur. Onların her yerde milli varlıklarını, dilini, dinini ve
geleneklerini

yaşatmak

için

milli-dini

cemiyet

çalışmaları

yapmaktadırlar. Şangay’daki Türk-Tatar Cemiyeti’de bunlardan biridir.
Rusya Türk-Tatarları, Tatar, Başkurt, Tibeter, Özbek, Türkmen, Kırgız,
Azerbaycanlı, Kazak diye türlü kabilelere bölünmüş, dilleri arasında
biraz fark olsa da hem dinleri hem milli merkezleri birdir. Bu cemiyetde
bunun için çalışmış ve birçok organizsyona imza atmıştır. Ancak buna
rağmen bugünlerde birçok üye cemiyeten ayrılmıştır. Başka bir cemiyet
kurma işlerine girdiler. Şangay’daki cemiyet üyelerinin bir kısmı da bu
sorunun çözülmesi için örf adet üzerine Abdurrahman Efendi’ye
müracaat ettiler. Abdurrahman Efendi’de Milli kurultay vekilleri
tarafından 1917 yılında kabul edilip, önceden beri devam eden yol

31

Çin Türkistan Avazı, s.72-75.
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vardır. Bundan dışarı çıkmaya kimsenin hakkı yoktur, demiştir.32
Derginin onüçüncü konusu ise Japonya’daki Türk-Tatar muhacirlerinin
ayrılışı hakkındadır. Yazıyı incelediğimizde Japonya’daki muhacir
Türk-Tatarların siyasetle uğraşmadıkları yazmaktadır. Bugün durum
tamamen değişmiş durumda yani muhacirler ikiye ayrılmış durumdadır.
Tokyo’da Müslüman cemiyetinin başıda, Başkurdistan istiklali yoluda
ve Sibir ihtilalcileri Parutikof-Golovaçof ile beraber çalışan Molla
Kurban Aliyevdir. Molla Kurban Aliyev Müslüman muhacirlerinin
azınlıkta kalan grubun başkanıdır. Cemiyetin mescidi ve okulu da
vardır. Diğeri de geçen yıl Berlin’de gelen Rusya Müslümanlarının
vekili Edip İyaz İshaki tarafıdır ve geçen cemiyet üyelerinin çoğunluk
grubudur. Bu ayrılıkların nedenleri ise birinci grubun lideri Kurban
Aliyev’in amacı dinlerindeki cemiyetlerce birleşmektir. İkinci grubun
amacı ise dinle kalmayıp, milli meseleleri de halledip, İdil-Ural
istiklaline davet ve Tokyo’da “İdil-Ural Medeniyeti Cemiyeti” tesis
etmektir. Ayrıca bütün milletlerin düşmanı komünistlere karşı
mücadele etmektir.33
Diğer yazılarda türlü haberler adıyla o dönemde hem Türkistan’da
hemde dünyada olan olaylar hakkında haberler vermektedir. Bu
haberlerde dikkati çeken o dönemde Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın
savaş parahutları(vapur) ve iki tane on bin tonluk zırhlı kereyser, dört
küçük zırhlı, dört su altında duran kayık ve iki çong silahla donatılmış

32
33

Çin Türkistan Avazı, s.72-79.
Çin Türkistan Avazı, s.72-86.
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parahut gibi savaş araçları Japonya’da yapılacaktır.34
Son yazıda daha önce ticaretle uğraşan Türkistanlı tüccarların gazete
sorunları dile getirildiğinden teşekkürleri ile bitmektedir.35

34
35

Çin Türkistan Avazı, s.86-88.
Çin Türkistan Avazı, s.88.
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3.DERGİNİN TRANSKRİPSİYONU
Dergi transkribe edilirken orijinaline bağlı kalınmış, sadece Arap
harflerinden latin harflerine dönüştürülmüştür. Orjinalindeki her
sayfanın numarası sayfa başında belirtilmiştir. Derginin tamamının
transkripsiyonunun verilmesindeki amaç ileride yapılacak olan
araştırmalar için bir kaynak olarak kullanılmasını sağlamaktır.

Bir Ayda Bir Çıka Durğan Siyasi, İçtimai, İktisadi ve Terbiyevi Mecmua

ÇİNİ TÜRKİSTAN AWAZİ

1934. Yıl May San 4
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MÜNDERECAT
Müslüman kardaşlarının takib kılacak yolu. Hi Yavzu.
Kıtay İnkılabının Tarihi. İbni Selim.
Sen Min Cuvay. İngilizceden tercüme.
Birleşik müslümanlar, birleşik ezilgan milletler. Cengizoğlu.
Tenzin mektubu. Tolpar.
Çuğuçak ahalisinin merkez hükümetge bergan arizası.
Çuğuçak ahalisinin merkez hükümetge bergan arizası münasebeti ile.
İsa Yusuf Bey.
Şimal Şarknı Yokaltudan iki yıl uzğaç. Vang Çong Poy.
Kıtay Cumhuriyetinin gelecekteki Kanstitütisiyasinin layihası.
Kansu’da yaşavcı Türkistanlılarnın merkez hükümetge bergan arizası.
İdarege gelgan mektuplar.
İslam-Türk dünyası.
Taziye.
Türlü haberler, gazetelerden.
Hicaz’da uruş.
Türkiyege uruş parahudlarını Yaponya işleb beredur.
İdarege en son gelgan mektup.
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1
3.1.MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNİN TAKİP KILACAK YOLU
(3. sandan devamı)
Cihangir devletlerinin hazırki günde kıyavb yatkanları devletlerinin
kanunlarığa binaen olarının kavl astida bolğan zayıf milletler ki tigizlik
birü mü? Olarğa hür cemiyet tuzur ki, hür matbuatka malik bolarğa hem
her bir nerese hususunda hür bahis kılarğa imkân birü mü?
Büyük devletlerin şimdiki günlerde
bizler, cihangirler zulmeti astide yaşagan milletlerinin hiçbirisi ol
hükümet kanunları karşısıda içtimai, iktisadi, medeni ya başka hukukta
tigiz ime siliğini pek yahşi bilemez. Cihangirler başta zayıf milletlergi
makarlı çareler kör gezüp, sonundan olarını tedrici surette izergi
girişeler. Ahirden bu milletni tamam harap kılar. Kandağ dehşetli ahval!
Ahirde izilgan millet bunu anlasa hem pek son bulup kurtulşa hiçbir
çare taya almalıdur. Bu beynelmilal tarihte pek açık görülgan acı
hakikatdur.
2
Kıtayı tarihide bolsa bizler tigizlik müsavat göremez. Bir milletnin dini,
milli ananaları içtimayeti öz yolu ile barup hiçbir kimse olarnı bu zarğa
girişmagan. Her bir millet tigiz hukuka malik bulup hemde hürlük
birilüp bolarnın din hem harf adetlerinin himaye kıladurgan kanunlar
hem tüzülmüştür. Doktorsun yat senin “Sen men cuvayyayık” side:
Katadahibüyük milletlerge tigizlik hem hürlük beraber birülsün digan
esasbar, hem millet birbirine yardımda bolup atfakğa gelirkü tiyüşgilni
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anlatadur. Her bir millet hukukğa beraber tigiz malik bolup siyasette
hür bolgan sebepli, fırkağa azaboluda, fırkanın mühüm işlerini
başkaruda, memurboluda her bir adamın hakkı bolup bu doğruda milleti
sınıf beraberdir. Kanunğa her bir millet beraber boysunarğa tüyüşlüdür.
Kanunda her miletnin beraber hakkı bolup, her bi millet kanunğa bolğan
vazifesini başkalar ile beraber ötarki tüyüşlüdür. Eger Kıtaylar dini,
içtimai, siyasi hürlüklerine malik bolsalar, müslümanlar, mançurlar,
Moğollar hem tibetlikler hem bu hukuka maliklardur. Günahkârlarını
sorağan vakitte hem yukarıda yazılgan hukukta tigizlik esasına binaen
kanunlar her kim
3
uçun beraberdur.

Hakikatte bu beş milletnin adi durmuşuda umumen köp fark yoktur. Bu
iş mondağbolğan takdirde:

Müslüman kardaşlarımızın ötüken

durmuşlarıda bu kadar köp zulümler körülerinin sebepleri nime? Hem
olarnın gelecekte ümit kılmağan maksatları nime? Digan süval
doğadur. Birinci sual ki cevap birü uçun tevbendeni terselerini bulur ki
tüyüşlüdür: (1) ecnebiler (cihangirler) bizlerge hücum kıldılar dâhilde
özümüzden bolgan zalım memurlar fukarağa zulüm kıldılar. Bolarnın
mondağ kılışuğa özümüznün medeniyetsiliğimiz hem marifetsizliğimiz
sebep boldu. Bizler cihangirlernin kunday yollar hem kunday(güçlü)
maksatlar ilan kilganlarını(yaptıklarını) anlamadık. Hem bizlerde
olarğa karşı durarlık güç kudret bulmadı. Hem bizlerne erzağ vakit
cihangirlernin hem bozuk memurlarının zulmleri astide yaşar ki doğru

36 | ÇİN TÜRKİSTAN AVAZI DERGİSİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

gildi. İkinci sual bolğan Müslüman kardeşlermizin gelecekteki
maksatları nime? Bu sual ki cevap budur: yalğız müslümanlarğına
imesi, belki bütün Çin devletideki
4
halklarının

maksadı

zalım

bozuk

memurlarını

(mansıpdarlar)

haydamak(yönetmek) hem durmuşnu (ıslah kılmak, marifini ıslah kılıp
ahalige zamanga muvafık marifet birmek hem en mühüm bolğan
cumhuriyet usulü ile idare kılınu (ahalinin hukuklu boluvini) amelki
koyup, hemde halk öz özünü idare kılu işini vücutga gildirmekdür. Bu
meselelerini hal kılu he maksatlarna erişü uçun doğru yollar tabmak
lazımdur.
Bu doğruda en destlepki kılacak iş güç kuvvet hâsıl kılıp ecnebilerge
karşı durmak.
2 ) dâhildeki bozuk yaman memeurlardan işini alurğa tüyüşlüdür. Bu
işlerini kılar uçun bizler doğru yol tıyarlaşka tüyüşlüğümüz. Aksince
kılğanımızda yani na doğru yoldan barup hatta minglerce kurbanlar
kiltürsen hem na doğru yoldan barumuz sebepli devlet ki hıyanet kılğan
bulaçakmız. İki en zarur bolğan işini vazifeni yahşi neticeler ile
oatağanımızdan giyin Türk kardeşlerimiz güminden (halk fırkası) nın
terbiyesini alurğa tüyüşliler. Bizlernin fırkamız mesleğinin millet
düşmanlarğa karşı nihayet açık körsatılğandur hem bu
5
düşmanlarğa karşı durmak uçun çareler hem körgazilgan. Düşmanlarğa
gelip bolğandağına millet canlanacakdur şol vakitteğine halka öz
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hukuku ile faydalanürki, halkının maiyişetini ıslah kılmak (yahşilamak
), hem her bir meselenin hal kılar uçun esaslı layihalar ( planlar ) tözerki
imkân bolur. Ukarda sözlangan maddelerni örnika koyğandağına
bizlerni yokhalturğa durğan cihangir devletlernin tecavüzüne karşı hem
bizlerni izgan bozuk zalım memurlarna karşı çareler tapılacakdur.
Memleket içindeki milletler uçun birden bir yol bolsa olda gümindan
ile birlikte alfa baruğa çalışudur.
Kıtay milleti inkılabide yalğız bir millet kurtuluğu ile inkılap vücuduna
çıktı dip hesap kılıp bolmaydu, Çin devletideki milletler barlığı
kurtulup beraber hürlüğe malik bolğandağına, inkılap vücuduna geldi
diğerki mümkün bolur. Çunluktan Türkistan dağı Türk kardeşlerimiz
tigizlik mesleğine binaen özlerini her bir hukukğa beraber malik hoca
bolğanlıklarını anlap özlerini hemde umum memleketni kutkazu uçun
6
doğru yol tapıp, şol yolda inkılapnın asıl maksadına mükemmel revişte
erişge çaluşurğa tüyüşlüler dip anlimen.
3.2.KITAY İNKILABININ TARİHİ
( 3. Sandan devamı )
Göy cüdecen şey leyen Manço hükümeti askerine karşı muharebe
kılğan vakitde, Kanton’dan Sicenyon yardım kılarğa teylese hem
muvaffak bola almadı. Sicenyon Kanton valisini yukaltmak uçun onun
idaresine bomba taşladı. Lakin ol vakitte vali özü bolmay zararlanmay
kaldı. Sicenyon’u üstab alup öldürdüler. Kıtay inkılabının ikinci
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kurbanı Sicenyon oldu da bolğan akıl, sebat hem cesaret lumadunğa
okşaş idi. Olar her ikisi şair bolub ve ressamlıkta mahir idiler. Bolarnı
yokaltu bizler uçun zor bahtsizlik boldu, lakin olar manevi olmadılar.
Menim yüreğimde kaldılar. Men onları hiç unuta almayıme, yâdıma
tüşken vakitlerde açınamen.
7
Bu vakitler inkılap hareketnizmi ikinci defa yutkuzğan vaktimiz idi. Bu
ikinci defa mağlubiyetten sonra halknın inkılap hareketlerine bolğan
nazarı özgarğanliği anık malum boldu. Çünki evvelki mağlubiyetten
son halk meni sögeler hem menge nefret gözü ile karılar idi. Hatta yakın
dostlarım hem menden vahşi hayvandan korkup kaçağan kebek
kaçganlar idi. İmdi bu defadan son büyük âlimler meni himaye kılup
menim hakkımda hayır havamane sözlap teessünülerini izha kılar idi.
Bu bolsa Kıtay milletide hürlük hissi doğup onda inkılap derdi barlığını
körgaze idi. Çünki yukarda yazılğan Boksiyür ihtilali vaktinde 8 ecnebi
devlet asker gücü ilan Pekini alup padişah hem onun ailesini kaçırdılar
hemde padişahnı dokuz yüz milyon tazminat tolarge mecbur kılup türlü
muahadelerge imza kıldırdılar. Halknın maişeti nihayet ağırlaştı.
Padişah hükümetnin kuvvet nüfuzu zayıflaşa başladı. Bu işler halktan
hürlük hissi kuzğap inkılap derdi urnaştırdı. Halkta bolğan bu his bu
dertler meni pek memnun kılalar idi.
8
Halkta ilim alu hissi kuvvetlenip Kıtay’nın her vilayetinden açık fikirli
talebeler Yaponyağa gönderile başladı. Yaponya’da Tokyo şehrideki
talebelernin

köpçüliği

hemde

olar

inkılapnın

lazımliğini

tiz

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: | 39

anlağanlıkları sebepli Tokyo’nu inkılap uyşmalarının merkezi diğerge
bola idi. Tokyo’daki talebelernin bütün fikir dertleri inkılapta idi.
Talebelernin daimi meclisi bolup şundağ bir mecliste Liyüşün Yuvi
isimli birevi inkılapa teşvik kılıp açıktan açık Manço padişahı
hükümetine bir nutuk sözleganı uçun ol vakitte Kıtay sefiri onu
Yaponya’dan Haydatşge hem muvaffak bolğan idi. Lakin mondağ
çareler inkılap hareketini toktata almadı. Ciyuvancek, Tişençiyuzi,
Çanpoçuvan isimli talebeler riyasetinde “Gomin Bau” (Halk gazetesi )
digan teşvikat gazetesi çıkarılıp durdu. Yaponya’dağı talebelernin
teşvikat ve hizmetleri sayeside memleketteki talebeler hem türlü yollar
ile

teşvikata

girişeler.

Şangay’da

ecnebilerge

karağan

yerde

(Kansisede) Çanteyen, Zaoyon, Ocihuva diganlar “Şubav” (Uygato
9
gazetesi) çıkardılar. Kiin padişah hükümeti bolarnın üstüden ecnebi
mahkemeğe arz kıldı. Ecnebi hakim Çanteyen hem Zavvyoklarnı her
ikisini iki yılğa kamap koyarğa hüküm kıldı. Bu hükümde padişah
hükümeti üstün kilise hem öz tebaları ile davalaşıp ecnebi hakim aldığa
Kilgan hükümetnin güçsüzlüğü abroysuzluğunu anlağan hem körgan
Kıtay halknın padişah hükümetige bolgan nefretleri aşup, olarnı
(halknı) heycanğa kiltirdi.
Zavyon kamakta yatkanda “inkılap askeri” isimli bir kitap yazdı. Bu
kitap hariçteki muhacirler tarafidan nihayet yahşi görülüp okuldu
hemde Kıtay muhacirlerini terbiye kıluda zor yardımcı boldu. devir
inkılap hareketinin yanidan ruhlanğan hem kuvvetlene başlağan
devridür.
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1901’inçi yılnın ahiri hem 1902’inçi yılnın başlarıda Fransiye
müstemlekesi Hind-Çini valisi Tommirs cenapları, Fransiye’nin
Tokyo’daaki sefiri erkalı meni antamğa teklif kıldı. Amma menim
işlerim köp bolu sebepli para almadım. Sonundeyin Hind-Çini
10
Nin “Hıney” şehrinde mallar, eşyalar körgezmesi ( sergi ) münasebeti
ile “Hıney” ge bargan vaktinde tommirs Fransiye’ge kaytup gitgan
sebepli özü ile görüşe almadım. Onun ser kâtibi ile görüştüm. Ol meni
ziyaret hem hürmet kıldım.”Hıney”de tüccarlarımızdan Havanlonşun,
Cancinting, Cenbey, Yangşavping, Dezinçi hem başkalar ile tanıştım.
Bolar menim meslekdaşlarım bolup biznin fırkamızge köp yardım ve
hizmet kıldılar.
Körgezme tamam bolğandanson, dünyamı seyahat kılu ıçun Yaponya
tendav arkılı yavrupa hem Amerikağa sefer kıldım. Yaponyada meni
Liyevcongkay hatunu ile Maçongo birgün Hoytşgin hem Licong şeyler
karşı aldılar hem biznin fırkağa aza bolup kılurğa razı bolğanlıklarını
anlattılar. Men hem olarğa Tokyo’daki talebelernin parçası nık hem
esaslı revişte ittifak boluları gelecek ıçun pek zarur idiğini sözledim.
Çünki bu iş gelecekte güçlü bir cemiyet kılu uçun pek mühim idi.
İkinci defa inkılap hareketimizde mağlıp bolumuzdan
11
tartup “Tongmin” cemiyeti tesis kılınğanğa kadar Töbezdeki yerlerde
ınkılapçılar bar idi: Guvandong (Kanton) da Licitang, Hongçuvangfo,
Honanda, Huvangkoçang, Mafoli diganlar bar idi. Olarnın inkılap
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harektleri arttıkça muvaffakiyet kazana almasa hem köpçilik olarğa
yahşi karar idi. Hem de hariçteki muhacirler hem inkılapnın lazimliğini
anlap bolğanlar idi. Şunun uçun bu seferimde heryerde Kıtay
muhacirleri evvelki vakitlerğa karağanda köp yahşi karşı aldılar.
1904. yılı yazda men Yavrupağa bardum. Onda okup yatucu talebeler
elgeri Yaponyada okup kilgan hemde elgeriden açık fikirli inkılap
terbiyesi körganlar idi. Bolar hem parçası hiçbir sözsüz inkılap tarafdarı
bolup bizlernin fırkamızga koşuldular. Hizmet hem yardımlarını
sözdegine imes amelde körgazeler idi. Men hem olarğa tekrar senmin
cuvaynı sözlap beş türlük hukukunu anlata idim. Hemde şol vakit
inkılap cemiyetleri tesis kıldım. Birinci defa inkılap cemiyetini
bilgiyede açduk. Bu cemiyette biznin fırkamızga koşulmuş otuzca
adam
12
bar idi. İkinci cemiyet Berlinde bolup bunda 20 çe adam boldu. Üçüncü
cemiyetmiz 15 çarklı aza ile Parijde açıldı. Dörtüncü açılğan
cemiyetimiz Tokyoda bolup onda bir niçe yüz yangı azalar bar idi. Bu
yangıdan koşulğan azalar açıda Kıtaynın 18 vilayetiden her biriden bar
idi. Fakat Gansu vilayetiden gene yok idi. Ol vakit Gansu vilayetiden
hariçge okurğa çıkan talebler hem yok idi. Bu cemiyet uyuşmalar
resmen

“Tongminhoy”

dip

yorgizilse

hem

asılda

inkılap

cemiyetlerimiz idi. Bu cemiyetler teşkil kılındıktan sonra inkılapnın
vücutğa çıkacağına ümit bağladım. Çünki birinci ikinci inkılap
hareketlerimiz

muvaffakiyetsiz

çıkğandan

son

bütün

yerdeki

halkmıznın menden narazı boluları, meni, inkılapnı vücutge çıkaran
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alamay olup kitermen migan digan hayallarğa salar idi. Cemiyetler
teşkil kılınğandan son inkılap hareketlermıznın devamını körüp,
gelecekte hem inkılapçılar boludığa hem yahşi neticeler boluviğa
aşanup tamam tançlanğan idum. Hususan 1904. Yılı gözde Tokyoda
cemiyet kurulğa muvaffak bolun ile
13
inkılapnın öz hayatımda vücutge çukuviğa aşaniçim yine kuvvetlendi.
imanımğa tayanup memlekette inkılap kılğan son cumhuriyet idaresi
kurulurğa tüyüşlüğünü anlatup, onda barup Senmincuvay fikrini halk
arasığa tarkatur uçun cemiyetmiznin azaların memleketge özleri doğan
yurtlarığa (vilayetler) gönderdim. devişçe çalışup bir yılda biznin
cemiyet azalarnın sanı 15 minden aştı. Her vilayette “Tongminhoy” nın
şubeleri açıldı. Demek bu sefer çong işler kılıp alğa atladuk.
Bunun üstüğe ecnebi devletler hem inkılapçılarğa ümitli hem yahşi köz
ile kari başladılar. Men Nanyangdan Yaponyağa baruşunda yolda
“Uşiko” yurtumda Fransiyanın bu cabı digan generalı Fransiyanın
hariciye nazırının emrine binaen menim ile görüşürge geldi. General
Fransiya hükümetinin Kıtay inkılapçılarna yardım kılarğa hazır ikanını
anlatup, inkılapçılarnın kuvvetlernin ne tarikte bolğanlıklarını hem
Kıtaydaki inkılapçılarnın birbirisi ile alaka münasebetleri hakkında
14
malumat soradı. Hemde inkılapçılar tamam tayar bolsa hazırdan ök
yardım kıluğunu anlattı. Men hem inkılap hazırlığımız tamam ime
seliğini eytüp tayarlanu uçun yardım soradum. General menge yardum
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uçun Tiyenzindeki Fransuz erkân-ı harp hizmetide bolğan zabıtlardan
yeti Fransuz zabıtı tayin kıldı. Sonra men Lİyoçenkayğa Tiyenzinde
inkılap cemiyetimiznn şubesini açarğa emir birdum. Liçonşinı bir
Fransuz zabıtı bilen Guvandon, Guvansi vilayetige, Hoyşingni bir
Fransuz zabıtı ile Siçuven, Yonnan vilayetige, Çuveyzeyni bir Fransuz
zabıtı ile Nançing, Öşen hem hankav taraflarıge barup inkılap
hazırlıkları görürge emir kıldum. Öşen Nançinge hükümetnin yanga
ordusu (Askeri) dura idi. Bolarnın içide inkılapğa koşlucılar hem bar
idi. Nançingde Zavbonçan şol askerler içideki bir batalyon başlığı
(Tuvançaeng) ile muhfi surette görüşüp inkılap hazırlığı göre idi.
(Devamı gelecek sanda)
15
SENMİNCUVAY. Sun yat Sen
(üçüncü sandan devamı)

Tabiat yolunu yani tabiat kanunlarığa binaen tüzülgan yolunu Kıtayda
“Vangdav” yani hak yol dip ataladur. Bu yol bu güç ile millet cins teşkil
olunadur. Hemde kural güçiye nigzlangan yol ise “Padav” yani kuvvet
yolu dip ataladur. Memleket (Devlet) kural gücü istimal kılu ile teşkil
kılınadur. lar kiltire men:
Hazırki

gündeki

Hongkongnun

vücutge

gelivü,

Hongkonglık

Kıtaylarnın Britanyaya iltimasları ile bolmay. Belki Kıtay devleti ile
Britanya arasında bolğan muhaberede Kıtaylar mağlıp bolup Britanya
Hongkongnu asker gücü ile zabt kılğandan son Hongkong halkı
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Britanyağa boysunarğa mecbur bolğan hemde Hongkongğa yeri
Britanya mülkü bolğandan son hazırki Hongkong dünyağa gelmidur.
Hazırki günde dünyada Britanyağa tabi köp yerler bardur. Şunun uçun
İngilizler arasıda “Britanya yeride
16
hiç vakit kuyaş batmaydur” digan makal hem bar. Yani kuyaş küre-i
arznın kaysı yerde nurlarını saçamasun ol yerde Britanya mülkü bolğan
yer bardur. Bizler sefirimizni kuyaş ile birlikte başlağanımızda
kuyaşnın yarukunu destleb Yeni zeland adasıda, Avusturalya, Hong
Kong hem Singapur da göremez. Sefirimizde Arapke taman devam
kılğanımızda kuyaşnı Hindistan hem Seylon üstide göremez. Yine
Arapke taman yurganımızda kuyaş Arabistan’ın cenubide bolğan Aden
hem Bahr-i Sefid’deki Malta Adası üstiden Otup Angliye’nin özünü
yakturdadur. Bu yukarıda yazılmış Angliye mülkü bolğan yerler parçası
küre-i arznın şarki kısmında bolup, garbi kısmında Kanada (Amerika
kıtasının şimalinde)’ni otup bizler kuyaşnı hemen Hong Kong hem
Singapur da göremez. Angliye’nin hesapsız köp yerlerge ige boluvi
elbette güç istimal kılu sayesinde buldu. Pek güne zamanlardan tartup
hesap kılğanda hem büyük devletler hemesi güç istimal kılu ile vücutge
gelmişler.
Ama cins millet tamamen başka yollar ile teşkil
17
bulunup bu teşkiltnın güç kuvvet yolu ile hiçbir türlik alakası yoktur.
Mesela Hong Kong’nun yerli halkı Kıtaylar tabiat kanunlarına binaen
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hemen Kıtay milletinin bir kısmı bolup her kandğ güç kuvvet istimal
kılınsa hem bu ahvalini özgertü İngiltere’nin koliden gele durğan iş
imes. Dimek tabiat yolu ile teşkil bolğan bir gerüe millettür. Hem de
güç yolu ile vücutge getirilmiş bir tüp ise memleket devlettür. ahval
devlet ile cins millet arasideği farkdur. Yine cins hem milletlernin aslını
teftiş kılıp göreylik.
Beni Adem asılda bir kısım hayvan bolup, ol hazırki günde
hayvanlardan hem kuşlardan köp elgiri gitmiş hem “bütün mahlukatnın
dahi” digan ismini almişdur. Dünyadağı barlık halk; ak, kara, kızıl,
sarık digan tört mühim cinsge taksim kılınadur. Bu cinsler öz
nöbetleride milletlerge taksim kılınalar. Mesela; Asya cinsi srık cins:
Mangol, Malay, Yapon, Mançur hem Kıtay milletleriden mürekkeptir.
cins-i milletlerni teşkil kılğan nerese elbette tabii yol tabii kuvvet bolup,
bizler bu kuvvetni yahşilab teftiş kılğanımızda
18
Onun köp nereselerden mürekkep bolğanlığını köremez. Birinci mühim
güç kandur. Kıtaylar sarık cinstendir, çünkü olarnın kanı sarık cins
kanıdır. Kan ata babalardan miras olarak balalarğa geçüp bir cinsge
mensup halk araside kan karındaşliği doğdurğan büyük güçtür.
Milletini teşkil kıla durğan büyük kuvvetlerden ikincisi maişettir.
Mangollar otlak yerler hem su azlab bir yerden ikinci yerge has bolğan
örf-adetli maişet Mangollarnı bir yerge topladı, hem olarnı bir millet
haline yetgizdi. Bu ahval olarnın tiz zaman içide alğa basularığa sebep
boldu.
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Mangollar Orta Asyanı, Arabistanı, Yavrupanı çong kısmını, Kıtay
devletini feth kıldılar, hatta Yaponyağa tecavüz kıldılar. Asya ile
Yarupanı birleştirdiler. Mangollarnın bu devirlerini başka milletlernin
(Cinsnin) en parlak zamanları ile çakıştırğanimizde, en güçlü vakitlri
bolğan “Han” hem “Dang” sülalesi devirleride Kıtaynın Arap hududu
Kampi deniziden arı öte almadı.
19
Rum devleti Kemal kudrretli zamanide özünün şarki cigaresini
Karadenizden ötgeze almadı. Elhasıl hiçbir millet (Cins) Mangollar
kibik bürük vakitte iki kıtada hüküm süre almadı. Mangollarnın
mundağ kuvvetge malik bolalarının sebebi, olarnın göçebe halde yaşab
hiç nereseden korkmay yırak yerlerge barup yöre durğan adetleridur.
Milletni teşkil kıla durğan üçüncü büyük kuvvet lisan (Til) dur. Eğer
ecnebiler bizim lisanımıznı örgenseler idi, olar asanlıkça biznin
tarafımızda mütecanis kılınurlar (Biznin milletge aralaşup bizlerge
okşarlar) idi. Şulayuk bizler ecnebi milletlernin lisanlarını örgensek
bizler hem ecnebiler arasığa girup olarğa ohşap olar tarafidan mütecanis
kılunur idik. Eğer iki hayl halkda bir türlük kan hem ohşaş lisan bolsa,
olarnın birisi ikincisi tarafiden mütecanis kılınviyine asan bolur idi.
sebepten milletler teşkilatide lisan pek mühim orandadur
Dörtinçi güç dindur. Bir mağlıpge ibadet kılğan halklar bir millet teşkil
kıluyolda çalışalar. Milletler
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20
Teşkilatide din hem pek mühim nersedir.
Cühud hem Arap devletlernin harap bolğanığa köp zamanlar ötse hem,
Araplar cühudlar hemen ayrum millet bolup yaşab durmaktalar.
Bolarnın dünyadan yokalmay yaşavlarige sebep dinleridir. Hususen
cühudlernin bütün dünyada tankav halde yaşganlıkları hemege açık
malumdur.
Marks hem Einstein kibik büyük âlimler cühudlar bolup İngilterede,
Amerikada hem başka memleketlerde iktisadı hususan maliye işleri
başıda koprak cühudlar duralar. (Yetmedi)
3.3.BİRLEŞİK MÜSLÜMANLAR BİRLEŞEK EZİLGAN
MİLLETLER!
Müslümanlar, yani İslam dinige iman getiriculer kimler hem islm digan
söznü manası nerese digan vakitte, da yaşavcu ellibeş milyon
Müslüman, Rusyada yaşavcu otuz beş milyon Türk–Tatar halkı,
Türkiyedeki on beş milyonlu Türkler hem şulayuk bütün dünyağa
taralğan Hindistan, Afganistan, İran, Arabistan hem başşka yerlerde
yaşavcu müslümanalrdan başkalr bu söznün çen manasige
21
ehemmiyet birganları yok dip oylay men.
İslam digan söz Arap bolup onun manası dostluk, yani Allah ile bende
araside hem bende ile bende araside bolğan dostluk digan sözdür.
Demek Allah tealenin kuşğanlarını ornige koyup onun ile dostluk
tutğan, bendeler ile dostluk tutğan kişi İslam dinige iman getirucu
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Müslüman dip atalardur. Mübarek dinin içige kermay torup, onun
yalğız ismini tekşirganda hem bu dinin kanday bahalı, pak hem büyük
din bolğaını anlap boladur. Hatta müslümanlarnın din hem kan
düşmanları bolğan, islam dinige kaşile kılar uçun köp pullar sarf kılup
misiyaniler arkalı teşvikatlar kılu. Hacge barucularmıznı bolancı kâfir
Araplardan bulatu öldürü gibi işlerden yanmağan Yavrupalılarnın
büyük adamaalrı, âlimleri hem siyasileri özlügiden islam dininin
haklığını analap islam dini kabul kılağanlıkları hemde islam kabul
kılğan Yavrupalarnın aadedi bugünde otuz binden aşup gitgenliği islam
dininin büyük bir pak din bolğanlığını görsetse girek bu szlerini men
mundan bir niçe ay mukaddem Şanhayda bütün
22
Yavrupa müslümanalrının ömürlük reisi Halitefendi Şildir beg (İngiliz)
nin Şangaydaki milli dini cemiyetnin vekilleri elide sözlegan nutkudan
alup yaza men.
Mecmua makaleside bu dini tafsilli revişte teftiş kılurğa orun müsaade
kılmağan sebepli dinin kaysı bir hususiyatları doğrusunda yazup ötü ile
kanaatlanamen. Cümleden birsi birinci Muharrem hicri yıl başıda
bolardurğan id nime münasebet ile bolğan hem “Muharrem” digen
söznün manasını tikşürüp görü ile cevap irü mümkündür.
“Muharrem” digen söznün manassı haram yani muahrebe oruş haram
demektir. Demek müslümanalrnın her bir yılı uruş haram digen söz ile
başlanadur. Müslümanlar umum hiç vakit özlükleriden hiç kemge karşı
çıkmayacaklar. Olarda yahşi terbiye kılınğan sulhakarlık, tecavüz
ihtiyar kılmaydur, belki özlerige zulüm cebir kılğan yahut mukaddes
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dinlerge dahıl kılğan takdirdegine olar barlık güçleri ile krşı duralar. Şol
yolda kurban bolarğa razı bolalar hem şemint bolalar. Bu ise fakat
yukarda yazılğança hakiki doğru yollarğa binaen kılınğan halk dini
23
himaye kılu hem özünün milli barlığını himaye kıludur.
İslam dininin haklığı 1353 yıldan beri özgermay devam kılıp kilgan
şeriatinin, hatta medeniyette pek yukarı durğan Yavrupalılarnın içtimai
iktisadi durmuşlarıda hem hıfzı sıhhatte kullanğan nizamlrığa esas
bolarlık derecede mantıklı akılğa doğru geledurğanlığı ispat kıladur.
İslam şeriatinin maddeleri nihayesiz köp bolup mühimleri bolğan arak,
temaki, kumar (Ötüş Oyunu), zina fahşet hem aybet gibilerini katien
men kılularnı yazu ile kannatlenipsünnetnin hem hazırki günde
Yavrupa, Amerikalarda mağruf bolğanlığını yazıp ötemez.
Din ile müşerref bolğan halklarnın Ötükendeki tarihlerige hem hazırki
durmuşlarige nazır salğanımızda Müslümanlar özlerinin din mühim
medeniyetini himaye kıluda akıl hayran kalurluk ayret fedakarlıklarına
göremez.
Zalım kabahet Urus hakimiyeti astide yaşavçu öz vaktide nadan
Oruslarga ilim marifet birgan Türk Tatarlar, Araplar, İranlılar adetleri
az boluğa karamasdan bütün tarihleri buyu Yavrupalılar ile muharebe
kılup kelgan Osmanlılar, kahraman Türkistanlılar, Mısırlılar,
24
Cezayir-Fas halkı parçası özlerinin dinlerini hem hali barlıklarını
himaye kıluda köp çalışkanlardur. Bu İslamiyet kabul kılğan milletlerge
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işbu günge kadar yokalmaska güç kuvvet birgan nerese bolsa olda
mukaddes islam dinüdür. İslam dini ile müşerref bolğan halklarnın
ekseriyeti hazırki günde hertürlü tüsdeki Yvrupalı cihangir devletler
tarafından ezilmekteler. Bolarnın içide bizge yaşırak malum, Rusya kol
astide ezilmekte bolğan Rusya Müslümanları durmuşudan bir az yazup
ötmek bolamen.
Bizler 3-4 asırdan beri Ruslar tarafından ezilmekte bolğan Müslümanlar
uçun Rusnun kara, ak hem kızıl cihangirliği tamamıyle beraberdür. Bu
cihangirlik vaktiyle dengini özgerste hem hemen Rus cihangirliği bolup
kaldı. Elgri vakitte yani padişah devrinde Ruslar bizlerni zorluk ile
Hristiyan dini kabul kılarğa mecbur kıldılar yahut uzağ, soğuk Sibir’ge
nefi kıldılar. Mektepler açarğa gazete mecmua neşir kılarğa icazet
birmay milli örf adetlerimizni unutturup milli
25
barlıkmıznı yukaltuğa, bizlerni tamam havan derecesige geltürge
çalıştılar. İşbularğa karamasdan bizler özmiznin milli ve dini
barlığmıznı asırlarca devam kılğan zulüm astide bolsa hem, güçlü
revişte saklab kildik. Bizlerge mektep açıp talim aluşka icazet bolmasa
hem özmizçe oku yaza bilmeyi kalğanımız yok derecesinde azdur.
İşbucihetten bizler hemen Ruslar’dan üstün duramız hem duracakmız.
Ak, kara Uruslar astide işbu revişçe zulüm görsek, bu kızıl hainler
devride zalimler haddin aştı. Ata-Babalarımızdan kelgan dinimiz hem
ananelelerimizni tamamen yokaltuşka giriştiler. Harflerimizni latin
harflerige ayrı başladılar. Din okunu men kıldılar, mescitlerimizden
kıluplar kıldılar. Özlerimizni başka Tatar, Başkurt, Özbek, Kırgız,
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Kazak, Türkmen hem isimlerde küçük cumhuriyetlerge ayırıp kağıt
üstide muhtariyet birup (asılda vilayetlerge ayırıp) bizlerni birbirimizge
düşman kılarğa içtihat kılalar. Mazlum milletlerni himaye kılamaz
digen hem başka türlü köp yalğan vadeler kılıp, bizlernin ak kara Urus
yokalta almağan milli dini birligimizni yokaltuğa çalışalar.
26
Elhasıl dünyada bolğan barlık kabahat yollarnı istimal kılalar. Bolav,
talav, öldürüden hem geri durmaylar. Ama bizler bu kızıl hainlernin
yalğanlarına hiç inanmayaçakmız. Hemen Yavrupalılar’nın bizlerge
kan ve din düşmanı bolğanlığını, hemde özmiznin ezilgen Asya halkı
bolğanlıkmıznı hatırımızdan çıkaramayacakmız. Hemen cihangirler
tarafından ezilgen başka Asya milletleri ile birlikte azatlığa tigizlige
erişü yolda çalışacakmız. Cihangirleri kolu astide zulmette yaşagan
halklar bu yola çaluşularu sayesinde bir kadar muvaffakıyat kazansalar
hem kâmil müsavatge erişü uçun yine köp güçler sarf kılarğa hemde
yine köp kurbanlar kiltirüşge lazım bolacaklığı nihayet açık görünadur.
Bunun da sebebi cihangir hükümetler elleri alğan imtiyazlariden hem
bizlerge havace bolğanlıklariden asanlıkça vaz geçirge tilamay
mümkün

kadar

bizlerni

kol

astlaride

ezüde

devam

kılarga

tileganlarıdur. Bunu beyan kılu uçun bizlerge nihayet açık malum
bolğan Kıtay memleketinde göz aldımızda bolup yatgan ahvalden bir
nice misal geltire men. Yavrupalılar nice asırlardan beri 400 milyondan
ziyade nihayet sulhkar Kıtay
27
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halkını özlerige kul kılıp eşletiş yolunda dünyada misli görülmeyegan
zorluklar kabahatlıklar kıldı. Nice defa muharebeler kılıp zorluk ile na
müsavi muahedelerge imza kıluşka mecbur kıldı. Köp yerlerini zabt
kıldı. Bolar ile kanaatlanmay Kıtay’nın büyük şehirleride kasisiyelerge,
temir yollarğa ve kanlarğa imtiyazlar aldı. Hatta her bir devletnin
şüphesiz

özlerige

has

bac

(tamujna)

hukukuna

hemde

tuz

manapolyasige kadar koymadı. İşbu revişe bütün Kıtayğa havace bolu
uçun Yavrupalılar bu işlerini işlerge fakat zorluk ile asker gücü istimal
kılu ile muvaffak boldu. Hususen bu 20. Asrının hürlük, müsavat, ilim,
hüner marifet hem fenler terakki kılu devri bolğanlığını hatırasından
çıkarup, bu haksızlıklarda devam kılıp, günahsız Kıtay kullukda yaşatu
uçun hemen asker gücü hem bin hayl siyaset (bunun içide elbette bin
hayl yalğan hem aldavlar) kullandılar hem kullandılar. Olar hazırki
kadar eçgen kanları ile kanaatlanmay Kıtay milletni bolav talavda
devam kılalar. Zorluk ile kılınğan muahedelerden vaz geçerge oyları
yok, hemde Kıtay milletninge imes, belki barlık
28
kul üstlerideki halklarını kul revşinde yaşaturge içtihad kılalar.
Kıtay milleti bu cihangirlerğe karşı durarlık ruhani hem askeri güç hasıl
kılmak uçun çaluşurğa tüyüşlü ama bu medeni vahşilerğe karşı çalışu
yalğız Kıtay milletige has bir nerese bolmay bu muharebede bütün
mahkum asya milletleri bir saga durup çalşurğa tüyüşlüler. Bu mühim
vazifemizni alimlerimiz, siyasilerimiz, kalem igelerimiz, mevdigar hem
dihkanlarımız yahşi anlarğa tüyüşlüler. Bu işler yalğız millet içidegine
bitmay, bütün mahkum milletler bu doğruda anlaşurğa tüyüşlüler.
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Tarkalup yaşavlar yokalup onun örnige birlik ittifak doğarğ tüyüş, şol
vakittekine her bir hainge kul bolup yaşav hem boysunu yokalacak hem
hürlük müsavat gelecek. Bunun uçun mahkum asya milletleri parçamız
dâhilerimiz davet kılğan hürlük azadlık bayrakları astige yığılışıp
parçamız umum bir hürlük müsavet bayrağı küterup çalışurğa
tüyüşlimiz. İşbu birlik bolmasa bizler mengu başkalar kulu astide kul
bolup kalaçkmız. Bizler mahkum milletler azcık
29
deyip oylanmasın köpçülük bizlede ama bizlav tarkav yaşab her
kayumuz ayrum çalışkanı uçun bizlernin hakiki kuvvetimiz ank
görünmeydur. Bu mahkum milletler köp zamanlardan beri ayrım ayrım
çalışup durmaktalar. Mesela Rusya kol astideki 35 milyon
Müslümanlardan başka 75 milyon Ukraynalılar, 25 mılyondan aşuk
Kafkas Kırım halkı asırlardaan beri özlerinin hürlüğü uçun çalışalar
hem maksatlarige erüşülerige imanalrı kamil. Bolarnın adedi bolarnı
zulmette tutucu Ruslardan köp bolğan kibik bütün dünya hesabide
alğanda hem biz mahkum milletlernin sanı bizlernin düşmanalrmıznın
sanıdan artukdur. Demek köpçilik bizlerde hem paklık bizlerde bizlerge
lazım bolğan nerese fakat güçtür. Hürlük müsavat aluğa bolğan
itikadımız bzilerge lazım bolğan gücünün doğduracak. Bunu uçun fakat
birlik ittifak gerek. Bütün mahakum milletler hem müslümanalr birleşip
çalışkanda hiçbr güç bizlerge karşı durak alamyacak. Yaşasın mahkum
milletler birliği yaşasın hürlük müsavat yaşasın adaletli Kıtay milleti ile
Müslümanlar dostluğu.(Cengizoğlu)
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30
“Çini Türkistan avazı” heyeti tahririyesige.
Muhterem efendiler!
“Yaş Türkistan” mecmuasının ikinci numarasında “Nanginde şarki
Türkistan milli istikalaline karşı hareket” digan makaleni okum
beraberinde muhterem İsa efendi haknavı nadoğru malumatalrı meni
ançağna tehligeğa salup mecmuanizge öz fikrimni yazmak istedim.
Şayet mecmuaniznin varakalaride orun bolur digan ömidemen.
Muhterem İsa Efendi Yavrupa mekteplerini bitirmegan bolsa hem
öznin 5-6 yıldan beri vatandaşlarığa kılğan hizmetleri her bir şarki
Türkistanlılarğımızga malum, hemde ol şarki Türkistanda millet-pürürvatan turuluk namı ile atalğan meşhur yaş ziyalılarımızdandur. Tabii
bizlerde matbuat yokluğu hem hükümetnizmin endişesi kökreğimizde
yablanup gelmektedur. İnşallah bizlerde hem matbuat olur. Muhterem
İsa efendimim öz vatanı ve milleti uçun kılmış fedakârlıkları altun
kalemler ile yazılışuğa imanım kâmil.
İsa Efendi bugünki günde Yavrupa memleketleride
31
törüp jornalarğa, gazetelerge makaleler yazsa idi, elbette “Yaş
Türkistan” muharrirleriden hem artuk yazmalar yazğan olur idi. Hem
milleti uçun kılğan hizmetleri efkari umumiyege malum bolup İsa
efendinin fikrini matbuat ehilleri anlağan olurlar idi. Maatteessüf “Yaş
Türkistan” hata anlağan.
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Mesele muhterem İsa efendinin Bolşevik casusu boluçılığida imez,
belki fakat bizlernin kalem igelerimiznin asabi kesli (ağrığı) bolğan,
nice nice zamanalardan beri birbirlerini kemsütup “sen bilmaysın, men
bilamen” digan, birbirlerini köre almavçılık vazifelerini ötevleridedür.
Bu doğruda bir misal kiltürüp öte men. Yakında Tokyoda cenab Reşit
kadı hazretleri “milli yol” muharriri edip muhterem İyaz efendi hemde
muhterem kurban Ali efendi hazretleri aralaride tartışular boldu.
Tarkavgan halkını birgeleşdüru örnige bir mahallede bir ittifakta nice
vakitler yaşab kilganlarımızın tarkaluşige yukarıdaki ali cenablr
sebepçi boldu. İşbuğa ohşaş “Yaş Türkistan” makalesi hem şarki
Türkistan ziyalıları arasığa
32
fitne salıştan başka iş kıla almayacaklığı açık görünadur.
Yaşasın bizler gibi nadan halklarğa yol gösterüp bilmeganlerimizge
öyretüş urniğe fitne ava salğan yolbaşçılarımız. Der hakikat hazırki
gündeki fitne saluçu yolbaşçılarımızğa hem ayıp koyuş orensiz dip bile
men, çünkü medeniyetten yırak halklarımız. Zamanlar gelir bizler hem
medeniyyetge

ige

(havace)

olurmuz,

bizlernin

hem

hakiki

yolbaşçılarımız olur. Hazırki haberden başka çaremiz yok.
Muhterem İsa Efendi!
“Yaş Türkistan” mecmuasının 51’inçi numarasideki siz hakta na doğru
yarılğan makale sizni her kançe rencitse hem cevap yazman dip ötne
men. “ösme kiter, kaş kalur” digan söz bar. “Yaş Türkistan”
Yavrupa’da durup Şarki Türkistan uçun her kançe köyünse hem Şarki
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Türkistanlılarmız arasiyde kati nazar. Şol sebepli mecmualar arkalı
tartışıp yoruş sizge na münasip. Bitsün nadan halk arasındaki
tartuşnular. Eger de tenkid yazuçılar bolsa, elden
33
rahmetler itüp, cevap kaytarıştan acizligimni bildire men.
Büyük hürmet ile Tolpar.
Tenzin. 15 April.
3.4. ÇUĞUÇAK AHALİSİNİN MERKEZ HÜKÜMETGE
BİRGAN ARİZASI
Büyük hakan cumhuriyetinin baş merkezi reis-i cumhuru şevketli
Cankayşı cenaplarığa büyük meclis-i mebusan azalarığa.
Tubanda imza kıluçu Çuaçek’de bolğan biz fukaralarınıznın arizası:
Bizler çonha mingüvi bolğanda beş fırka halkdan ibaret bolup ittifak
ilen birleşgen bir hükümet idik. Bir kolnun beş parmağı muhkem tutsa
her kançe ağr nerese bolsa da belak kütergandik çitten bir düşman
birmizge hücum kılsa hemmemiz birleşip ittifak ilen şol birmizge
yardamçı bolup himaye kılmak kalğan törtümiznin vazifemiz idi. Lakin
biznin Sincan halkı birinci fakir halkı nadan medeniyette kayun kalğan
bir halk bolup mingüvinin bir çitinde
34
bizler bolsak ikinci çitinde bolğan Mançuriya’daki zalim Yaponlarnın
kılğan zulümlerini işitsek de bizlernin temiz yol parahodka okşaş
yollarımız bolmağanlıktan içimizden kançe yansakta özümüz mazur
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idik. İmdi şol Yapon muharebeside el yurdundan mal canından ayrılıp
müsafir bolup irbetlikte Rusya’ga çıkğan Çançung ma hem sevlerinin
kişileri özleri aşar açarge tabalmayturğan bir halk Rusya’ge çıkıp kalıp
onda biznin bu kardeşlerimiz can saklau koyun bolğandan biznin
Singcang’ğe gelmek bolup biznin Çuğuçakarklı kilganda özmüz barıp
yardım kılalmasak da kışnın soğuk günlerinde kilganlarını ağrısınmay
açık yüz ilen yahşi karşı alup Urumçi’ge kadar uzatgan idik. İmdi biznin
Çuğuçak bolsa küçük bir şehir bolup özünün bendi halkı az burun
tançlık vakitte özünden çıkğan aşlık özüne gelip durğanlıktan
Çuğuçakmamur idi yahşi durup kilgan idik. Bu sonğu vakitte Rusya
halkı pek köp gelip başka çitdan geliciler bolup hazırda Çuaçkede on
adam bolsa
35
birisi bendi öz kişisi bolup kalğan tokuzu çitdan kilgan bolup bir kişinin
yidurğan nanni on kişi blup yiyip yatipdur. Çitdan geledurğan aşlık
bolmay öziden çıkğanı yetmay şol sebepli bu yerimizde nihayeti
kıymetçilik bolup fakir fukarağa nihayeti obal boldu. Açlıktan halkta
her türlü ağırlıklar kobayıp hazırda köçelerde kişi olup yatıpdur.
Burunğu vakitte hükümet sanlarında aşlık tolup tursa da hazır sanda
hem aşlık yok bolup mundağı asker hem hükümet adamlarığa aşlık
yetküz almay fukara halktan sevdagerlerden hükümetimiz kard dip alup
yatıpdur. Onun üstige Rusyadan kilgan halk özleri yegânı ilen turmay
aşlık eyt may yip eçe turğan nereselerni Rusya’ga taşup yatıpdur. Bu
yıllarda bu yerde igün yıldağidan salınıp onun üstige yağmur bolmay
hem Çikerte’ge afet bolup igün hem bolmadı. Munda burunğu hükümet
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adamları çazelerini yahşi karamay bu yana hükümet admları bolsa yana
gelip çazelerini ve başkalarnı retleb bir yolğa koyalmay yatıpdur. İmdi
özlerimiz şunday bir ağır halde şehrimiz küçük adamları köp
36
yatarlık ornu yok tar-yep açarge yok kıymetçilik bir toyuğa zar bolupnu
kıluğa bilmey hayranlıkta durğanımızda. Rusya’da törüp Uruslardan
hatun kız alup Ruslaşıp gitgan sonğu vakitte Rusya’nın sokuşlarığa
katışıp köp yerde halknı viran kılıp bolap talap bozukluk kılğan
özlerinin Kıtaylığını omutup mingvi fukaralığidan çıkıp gitgan
Honhoza’lardan 35 bin kişi Çuğuçak Arklı Singcangğa geledur digan
haber boldu. Biz fukaralarınız bolsak bu haberni işitip hayran bolup
fakat akıldan adaşdık. Bizlernin borunğu ahvalimiz bu bolsa 23 bin
adam bala- çakaları ilen yüz ilin bin bolar gelse bizler kayda barup can
saklab gün göremez. Çuğuçak halkı fakat şolarnın ayağı üstünde balaçakalarımız ilen tüzen bolup olup bitmekten başka iş kalmadı. Özü
olgan şehir halkı köp, özü bay, aşlığı bar ğulca kütar almay kabul
kılmağanda bunca kişini bizler elbette kütare almaymız bütün Singcang
halkı borunğu hükümete karşı sokuşup kan töküp kançe çıkımlar
kılğanda biz Çuğuçak halkı kolumuzdan gelgan kadar yardım bolsa
hükümetten ayamay
37
itaat kılıp kilgan idik. Kaçan hükümete hizmetge adam gerek bolsa bu
vefasız Hongozlarnı kiltitüp memleketmizni bozğança her kançe adam
gerek bolsa biz fukaralarnız elbette efendiniznin ihlaslı balalarnız
hizmetge can tenmez ilen hazırmız. Bu Honhozalar özünün milleti
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bolğan biznin mingevige bir fonluk faydası timay Urus bolup gitgan
hem durğan yerinde halkığa tenşlik birmay vahşilik kılğan zaalım
Honhozalar hemmesi Komünist bolğan hatun kızları ilen şunca halk
gelse bu yerde hükümetge hiç faydası timay fakat Sovyet faydasiğa
işleydurğan bir halk. Bu vefasızlar bolsa bir nicesi kantraband kaçıp
Çuğuçak kilgan idi. Bu yerge gelişi ilen nice yerde ğarakhaneler açıp
fahişehaneler açıp fakat Çuğuçak ömründe görmegan bozukluklarnı
kılıp Çuğuçak halkını bozup yatıpdur. Bolar egerde 20 nice bin kişi
hemmesi gelse elbette bütün Singcangı harap kılışığa şüphe yok. Biz
Çuğuçak halkı hükümetnin sadık tebaları bolup burunğu hükümet
vakitlaride hem emirni tutup özümüz
38
ezilsek de itaat kılıp kilgan idik. Huda-yı teala bu Yanga hükümetni
birup indi bir yahşilik bolup tençlıkda gün göremez migan desek yine
munday Honhoz belası çıktı.
İltğatlık

merhametlik

atalarımız

cenaplarınızdan

telaymaz

bu

Rusya’dan geledurğan halknı tuktatup birliğnizni egerde tuktatmay
munda giredurğan bolsa biz aciz fukaralarınızğa başka yerden urun
gösterip bisanizler bala-çakalarmıznı alıp şunda gitmesek fakat
bolarnın ayağı üstünde hatun balalarımız ilen ezilup olup bitmekten
başka iş yok.
Biz hem fukaramız dip öz balalarınızdik görüp böyle durğan afet belanı
tuktatupbiznin ah zarmızğa yetmesenizler bizlernin halimiz haraptır.
Bizlernin ah zarmıznı teglauçu yok atasız yetim bolup ayaak tüzeni
üstünde gömülüp bitgen bir halk bolup fakat tarihlerde hükümetige
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itaatli özlerini saklayalmağan kara namlı bir halk dip ismimiz kalıp
özümüz bitik.
Öyle olsa da siz atalarımız öz balalarını munday ötka salmay elbette bir
ilacını kılıp
39
toktatup birar digan ümit ilen olum kütgan halimizde ahu zar ilen birgan
arizamızdır. (bu arizada 130 kişinin imzası bar.)
3.5.ÇUĞUÇAK

AHALİSİNİN

MERKEZ

HÜKÜMETGE

BİRGAN ARİZASI MÜNASEBETİ İLE
Mundan bir nice ay elegri Urumçi’deki büyüklerimizden tercüme kılıp
merkez hükümetge tapşurmağa işbu bir parça ariza alğan idim. Ariza
ile birlikte kelgan mektpnun mazmunu işbudan ibaret idi.
Fazıl muhterem İsabey efendim kiramlarığa dualarımız selametlerimiz
tahiyyatımız teşekküratımız badihi arzımız. Merhamet eylab teyyare ile
birgan mektubunuznu tapşurup alıp selametliklerini bilip hak
süphanehu ve taale hazretlerige şükürler kıldık. Kerem-i mutlak bitin
semavi afetlerden muhafaza kılıp pat fırsatta didar görüştürsün. O
taraftaki karındaşlarımızın ahvallaridan haberdar bolup durğanlarnı
bilip, munda o taraf ile alakası bar tüccarlarımız müntedar oldu hem dua
kıldılar. Allah nasip kılsa yakında Hüseyin beyi Kaşgar’ğa yolğa
salamaz. Bizler olsak
40
Urumçi’de köpnün hizmetleride durduk. Allah nasip kılıp ol tarafga
mundan heyet yabarş lazım gelse belki biz barup kalsak ihtimal.
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Hazırca malum imes. İşbu hatga koşup Çuğuçak’den gelgan bir parça
arizanı yapardık. Ariza gayet mühim idi. Şarki Türkistan’ın hayat
memat meselesi desek hem mümkündür. Çuğuçak’den hususi gelgan
mektupta Çuğuçak ahalisi işbu arizanı fakat özlerige yabarup birüşge
keminelerığa iltimas kılğan iken. Şunun uçun bizler hem bütün millet
tarafiden özlerige iltimas kılamaz ki, özlerinin tahte nazaretleri astide,
şol arizanı edebi beliğ tarzda Kıtaycağa tapşırsalar iken hem de mezkûr
arizanı maalimkan kabul kıldırıp hükümet tarafiden şol arizadaki
iltimaslarnı amelge aşiruşnun çaresini lıksalar iken ve hem neticesiden
tizrak mektup merhamet kılsalar Cenâb-ı Allah ecrini azim ata kılır. Bu
taraflar bolsa elhamdülillah tençlık. Hacim bolsa küçarda okşaydı.
(hacim dip Gazi Hoca Niyaz hacını yazadur) Mahmut bay kurlada iken.
Kara şehrini Tunganlar kayratıp
41
aldı digan haberler bar.
merhamet ilab selametlikleriden hat yazıp dursunlar.
Büyük ihtiram ile imzalar.
Çuğuçak ahalisinin bu arizasını tapşırup alıp, arizanı tercüme kılıp alıp
barğança takat kıla almay, şu zaman hariciye nazareti, merkez fırka
komitesi, icra meclisi, erkân-ı harp umumiğa barıp vakialarını
sözledim. Eger şundağ adamlar gelişi rast bolsal toktatılsın dip iltimas
kıldım. Bu iradelerden, biznin bu işten hiç haberimiz yokdigan cevap
aldım. Kiyin icra meclisinin reisi (baş vezir) 3321’inci numaralı işbu
cavapnı aldım:
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“Men sizden arizanı alğan zaman Urumçi hükümeti reisige eğer
Rusya’dan mundağ adamlar keregzilmesin dip telegram birdim hem
işbuğa karşı Urumçi’den alğan telegramnı işbunun ile sizge yabara
men.” Sincang vilayet hükümeti reisiden gelgan telegramnın mazmunu
işbudur: Uan Yuan Cang cenaplarige.
42
Rusya’dan Sincan’a adamlar gelmesin deyip birgan emrinizni alğan son
Çuguçak hem Gulca’daki mansıpdarlarge emir kıldım. Alardan haber
gelganden sonra yine malum kılar men” digen. Bundan sonra bir nice
vakit ötgeç 3631’inci numaralı cevap aldım. Bu cevapta tubandaki
nereselerini yazadur: “Biz İsa Arkalı Çuğuçak ahalisinin arizasını
alğanımdan sonra hariciye vezirige emir kılmış idim. Hariciye veziri ise
Moskof sefirige bu iş tekşirilsin deyip telgram birgen iken. Moskof
sefiri bu telgramnı alğandan sonra Taşkent konsoluğa bu işnin
hakikatini malum kılmakğa emir kılğan. Taşkent konsolu sefirge işbu
revişte cevap kaytaruptur: Rusya’dan Sincang’ğa kirgan Kıtaylarnın
sanı 1200, yine küşke hazırlanganları 290 nice adamdur. Taşken
konsolu Çuğuçak valisiden hem telgram algan, bulturdan beri Çuğuçak
Rusya’dan girgan Kıtaylarnın adedi 200 kişi bolup hemesinin ticareti
bar adamlar, amma 23 bin imes digan. Demek bu cevaplarğa karağanda
bu sanlar ile Çuğuçak ahalisi kürsatgan sanlar
43
araside bin köp fark bar. Siz bu haberlerni Çuğuçak halkığa malım
kılın.” Men bu cevapnı alğandan son bu ahvallarnı malum kılıp
Çuğuçak hem Urumçi ahalisige hatlar yazdım. Lakin olar bu hatlarnı
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adldı mu yok mu bilmedim. Hükümetten bu cevaplarnı alıp ol vakit
biraz haresned bolğan idim. Kiyin Rusya’dan burak bir dostum bu
meselege taalluku bolğan sözler yazadur: “Bu üç dört aydan beri
Rusya’daki sarık sakallardan 3-4 bin lab adam Gulcaya girip gitti.
Yalğız 9. çisladan 11. çislağa kadar 40 lab adam girip giganını öz
gözüm ile gördüm. Bolarnın parçasının hatunları Urusdan iken. Can
biraderim gelecekte bizlernin vatanımız kay tarike bolasını bile
almadım.”
Bu mektpnu alğandan son men son derece hafa boldum. Rusya’daki
Bolşevik yallakçısı (hizmetçisi) Urumçi hükümetinin Kıtay konsolları
hükümetini kaydağ aldağanlıkları hemde Bolşevik kızıl Uruslar’nın
bizlerni ezmek talamak uçun kaydağ yalanlar tüzganliğini biz Şarki
Türkistanlılar pek yahşi anlaymız.
İsa Yusuf Bey.
44
3.6. ŞİMAL ŞARKNI YOKALTUDAN İKİ YIL UZĞAÇ
(Üçüncü sandan devamı)
Bütün dünyadaki iktisadi bölgünlük sebepli cihangirlernin iktisadi,
siyasi tecavüzleri zayıf Kıtay devletige hem başka zayıf milletlerge köp
ağır tesir kıldı. Kıtaynın şimal şarkı vilayetleri ayrıca bir vaziyette
boluları sebepli bu ülkenin terakki kıluvi nispeten ağırak idi. Amma
ahali tabiat baylaklardan faydalanup ülkenin alğa kadem basuviğa köp
içtihat kılalar idi.
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18. sinteberge kadar içtimai işler, sanat, yolar, maarif işleri bekâr yatğan
yerlerge halk göçürüp orunlaşdıru işleri muvvafiketli revişte barar idi.
İşbu tarike devam kılğan takdirde yalğız şimal şark vilayetleri uçun
gene bolmay belki bütün Kıtay uçun çeksiz zor baylıklar hâsıl bolar idi.
Teessüf ki karşı cihangir Yaponya hükümeti “18. Sintber” vakiyasını
çıkarıp bu işlerni vücutge geltürüşge imkân bermadı.
Şimal şarknın içtimai ahvali hem onun tamir
45
İşleri işbu tarike idi:
1- Yollar hem poçta telgraf işleri songu vakitlerde köp terrakki kılğan
idi. Tamam işlenip bolğan 3085 kilometre temir yolu bolup poçta hem
telgraf tüyüşlüğü derece yukarı runda idi. Temir yol şimal-şark
vilayetlerinde birinci defa cihangir Rusya devleti ile birlikte “Kıtayşark temir yolu” isminde 1896. Yılda salındı. Mundan son yine
ecnebiler yoluğa yollar salındı.1924. yılda Vang Yon Cang cenabları
tarafından şimal şarkta temir yollar salu uçun bir layiha tüzüldü. İşbuğa
binaen destlep hükümet hem hususi sermayeğa salınğan temir yol Şın
Yav-Çav Yan temir yolu boldu. Mundan son Pekin-Mukden temir
yoludan kilgan faydağa “Datong” yolu, Cilng (Girin) vilayetinde GirinÇav Yang yolu, sisikar vilayetinde Sonpu-Hay Lon hem Siskar-Kişan
temir yolları fakat Kıtay yolu hem gücü ile işlendiler. İşbu vakitlerde
Cenubi Mançurya temir yolu (Yapon yolu) Tavnan Anansi hem GirinDong hava temir yollarını işledi. Şimal şarktaki temir yolarrnı
Tubandaki cetvel açık görse tadur.
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46
İSMİ

UZUNLUĞU
KİLOMETRE

Şanhay aaaguan ile
Mukden
yoludağı
835
tarmaklar

YOL
SALINA
BAŞLAĞAN VAKİT

1891

Sipingay-Tau-Nan.
Dijen
Tongliyev

Catung- 428

1920

Taunan-Anansı

224

1925

Girin-Çançun

123

1909

Girin-Tonghua

210

1926

Girin-Çauyang

183

1927

Sonpo-Haylon

224

1925

Anası-Kişan

210

1928

Taunan-Solon

170

1929

Liyenhuapau-Hıkang 56

1926

Kay Yuan-Sifeng

64

1925

Sisikar-Anansı

29

1909

Şenyang-Şauyang
Mihua-Sian

326

1925
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47
YOL AÇILĞAN VAKİT KANDAY PULĞA YOLNUN KİKLİĞİ
SALINĞAN

1907

Hükümet kardığa

143.5
Santimetre

1921

=

=

1926

=

=

1912

=

=

1928

Vilayet yoluğa

=

1927

=

=

1928

=

=

1931

=

=

Açılmadı

=

=

1926

Hususi sermayege

5 fot 1 metre

1925

=

=

1910

Vilayet yoluğa

143.5 santimetre

1927

=
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48
Cetvelde göz gezilmiş yollardan Şenyang-Şauyang Mihua-Sian, GirinÇauyang, Sonpu- Haylong, Anansı-Keşan, Taunan-Solon temir yolları
fakat Kıtay’nın öz poluğa işlendiler. Bolardan dördü nice yıllardan beri
fayda geltirip duralar idi. Yalğız Taunan-Solon temir yolu “18’inci
sinteber” vakıası çıkkan sebepli işlenip tamam bolmadı. Pekin-Mukden
yolundağı “Datung”tarmağının hem, şimal şark temir yollar tarihinde
köp ehemmiyeti bardır. Bu yol Sipingay-Taunan yolunun Dijen
Catung-Tong Liyev tarmağı ile koşiladur. Bu yol 1922’nci yılının
kışında salına başlab 1925’inci yılının Oktoberinde Tahuşan’dan Sin Li
Ton’ğa kadarlı bolğan kısmı tamam boldu. Yedi milyon iki yüz bin
dolar haracet ile 1927 Ayyul ayında tamam boldu. Bu yol PekinMukden temir yolunun faydasıdn tayin kılınğan idi. Bu tarmak tamam
bolğandan son Pekin-Mukden, Mukden-Çauyang, Girin-Çauyang,
Girin- Donghua, hemde Taunan-Anansı, Anansı-Keşan, sipingayTaunan yollarıda doğrudan
49
doğru yürüşke mümkünlük bolup şimal şark yolları muvaffakiyetli
revişte tertipli boldu.
Suyolları şimal şarkta deniz hem derya yolları isminde ikige taksim
kılınalar. Deniz yollarını yahşilamak uçun en zarur nerese port iskele
(karaplar toktay durğan çay)dur. Derya yollarını yahşilamak uçun
deryanın akumunu tekişir ve hem onun gelginliğini hem çungkurluğunu
ıslah kıludur.
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Yaponya’ğa icarege berilgan port artur hem dairinden başka: İnkau,
Antong, Datong iskeleleri açıldı. Bolardan başka yine Holudau portu
tayarlana idi.
İnkau portu suda uçun 1858’inci yılda açıldı hem köp suda karabları
gele başlab zor suda başlanğan idi. Sonğu vakitlerde İnkaunun sudası
dairinden kam bolsa hem her yılını aşmakta idi hem gelecekte çong
ümitler bar idi. Antong iskelesi (portu) 1903’üncü yılı açılıp sudası
İnkauğa okşab terakki kılmakta idi.
50
İşbunun uçun Antongnun hem ehemmiyeti köp idi. Datong Kau portu
Antong portu ile bir vakitte açılğan idi. Mançuriya’nın şark tarafının
(Mukden) malları işbu Datong Kau portu arkalı yuvar idi. Sonğu
vakitlerde bu mallar Antong portu arkalı yura durğan bolup Datong
Kaunun hali biraz ağırlaşıp kaldı. Holudan portu işlenip tamam boluvi
şimal şark vilayetlerideki yollarının terakki kılışında pek mühim bir
adım boldu. Bu port Mukden vilayetide Lien Şan körfezinde İnkau ile
Çinguangdau ortalığıdadır. Bu portnun bolmavı sebepli KarablarYarahudalar gelip gitişge pek onaylı bolup şimal şarkın en yahşi portu
hesaplanadur. Bu port şüphesiz şimal şarkın terakki kılacağına köp
faydalı bolacak idi.
Şimal şarktaki suyolları deryaların en mühimmi Sungara deryasıdur.
İkinci derece durğanları Amur hem Osesuri deryalarıdur. Sungara
deryası yanındaki Harbin şehri en mühim suda merkezidir.

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: | 69

51
Sungarğa koşuladurğan Nonnu hem Hunan deryaları kayıklar (çünki)
yürüşlük bolsa hem arttıkça çongkur bolmau sebepli çong kayıklar hem
parahudlar yürerlik imes. Liyevhi deryasının kayıklar yürerlik yeri
Dijen Catung’ğa kadarlı bolup uzunluğu 1428’lidur. Liyevhi deryasığa
koşuladurğan deryaların hem mallar yüregzü uçun ehemmiyetleri bolup
işbu deryalarda bir yıl içinde bir milyon üç yüz bin ton (bir ton 16 pot)
aşlık hem başka mallar yürgzüladur. Yukarıda yazılğan deryalardan
yine köp deryalar boluo olar yahut çakkan akkan sebepli yahut kışın
günü muzlağan sebepli suda uçun ehemmiyeti yoktur.
Suyollarını terakki kıldırmak uçun Hatah hükümeti tubandaki çarelerini
görgan idi: Sungara, Amur hem Nunnı deryalarında parahud hem
kayıklaını tertipli revişte yürgezü uçun Harbinde suyolları idaresi tesis
kılındı. Parahudlar (vapurlar) işlemek hem tüzetmek uçun “şimal şarki
parahud şiketi” tesis kıldı hemde mektep açtı. Deryaları
52
ıslah kılmak uçun mühendisler heyeti tesis kıldı. Sungara deryası uçun
alahide bir idare açtı. Demek hükümet şimal şar suyollarını tertipge salu
uçun köp içtihat kıldı.
Şimal şarkta dengiz yolları parahud (vapur) yürgezgan Kıtay şirketleri
işbular idi: Dijen- Den, Şau-Sin, Yoda, Hay-Şang, Bey-Fang, DejuDong, Da-Tong, Dong-Bey hem Ji- Şang. Cau-Şın, Şang-Bey hem
odun şirketlerinin parahudları deryalarda yürer idi. Sonğu vakitlerde
hükümet hem hususi adamlar bir bolup şimal şark parahud şirketi
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açılğan idi. Kıtay parahudlarının adedi hem çonglukları (yük artı
kabiliyeti) işbu revişçe idi. Dengiz suda parahudları 94 tane 129.806 ton
deryalarda suda parahudları hem çong kayıkları 242 tane 85.00 ton.
53
3.7. KITAY CUMHURİYETİNİN GELECEKTEKİ
KANSTİTÜSİYASININ LAYİHASI
(Başı üçüncü sanda)
IV ncü Bab
34. Madde: Kıtay cumhuriyetide halk maarifinin esası – sen men cua
mesleğidir.
35. Madde: Kıtay cumhuriyetinin her bir fıkrası talim alu hususunda
beraber hukuka maliktir.
36. Madde: Maarifin asıl maksadı halkın sahsının kabilyetini yüksek
kılmak bolup, fıkranın kabiliyetini terakki kıldırmak hem halkın
selametliğini yahşilamak uçun çalışkaktır.
37. Madde: Her bir oku yaşına girgan bala mutlak (mecburi revişte)
talim ve terbiye lurğa.36

Cumhuriyet kanstitüsyası memleketin halk vekilleri tarafından idare kılınu
usulünün şartnamesi. İşbu şartnamenin 3. Sanda derç kılınğan kısmında pek
mühim bolğan “layıha” digen söz yazılmay kalğan. Muhterem okucularımızdan
bizleri af kılarak işbu hatamızı tüzetip okularını iltimaz kılamen.
36
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54
tüyüşlüdür. Mecburi talim ala almağanlar, yaşlar çonglar uçun alahide
açılğan mekteplerde okutulurga tüyüşliler.
38. Madde: Cemiyetler hem hususi kişiler tarafından açılğan mektep
hem medreseler hükümet karamakida bolup, hükümetin halk maariği
hususunda çıkavğan kararlarını hem emirlerini eda kılrğa mecburlar.
39. Madde: Memlekette barlık sınıflarğa beraber ali talim alurğa hem
de maarif de beraber terakki kılurğa imkân bolsun uçun devlet darülfünunları hem başka ali mektepleri dihkanlarının maarif ihtiyaçlarige
dikkat kıluğa tüyüşlüler.
40. Madde: Merkez hükümet tarafından halk maarifi miktarı en az
bolğanda hem hükümetin bütün bir yıllık masarıfının 155’ten 15
kısmını teşkil kılarğa tüyüşlüdür. Vilayet hükümetlerinin halk maarifi
uçun
55
tayin kıladurğan pulu vilayet masarıfının 155’ten 30 kısmını teşkil
kılarğa tüyüşlüdür. Yine bolardan başka mahsus kanunlarğa binaen
tayin kılınğan pullar başka doğruğa haracet kılınmaska tüyüşlüdür.
41. Madde: Büyük muvaffakiyyatlar kazanğan hususi mektep
medreselerge devam kılarğa imkân biru uçun, olarğa her türlü yardım
kılınurğa tüyüşlüdür.
42. Madde: Muhaceretteki Kıtay mekteplerige maddi hem manavi
yardımlar kılınurğa tüyüşlüdür.
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43. Madde: Mükafaat alğan hem fakir şagerdlerge talim aluda devam
kıluğa imkân beyrü uçun cemiyetler hem hususi kişiler tarafından
açılğan mektep medreseler malum bir miktar pulsuz urunlar tayin
kılarğa tüyüşlüler.
44. Madde: Mekteplerde köp yıllar ders birgan yani büyük hizmetler
görgezan muallim
56
lerge hem hem hizmetkarlarga mükâfatlar birlüge tiyüşli hem temim
kılınurğa tiyüşlüdür.
45. Madde: Fenni keşfiyatları yahut ihtiraları bolğanlarğa mükâfatlar
berlüge hem himaye kılınurğa tüyüşlüdür.
46. Madde: Tarihi, medeni hem asar-ı atika kıymeti bolğan köhne
imaretler hem nereseler bozulmay saklanurğa hem hükümet tarafından
himaye kılınurğa tüyüşlüdür.
V inci Bab Milli Kurultay
47. Madde: Milli kurultayğa vekiller işbu tubanda görsetilgan revişçe
saylanup gelerge tüyüşlüler:
1. Her bir şenlik (ayvaz) yahut şenlikge beraber bolğan yerden bir vekil
saylanadur. Şenlikge beraber gelerlik yer kanunğa binaen tayin
kılınadur.
2. Ecnebi memleketlerde yaşavçu muhacir
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57
lerden saylanacak vekillerinin adedi kanunğa binaen tayin kılınadur.
48. Madde: Kıtay cumhuriyetinin her bir 20 yaşga girgan fıkrası (tebası)
kanunğa binaen saylav hukukuğa malikdur.
49. Madde: Milli kurultay vekilleri doğrudan doğru beraber hukuk
esasında saylanurğa tüyüşlüdür.
50. Madde: Milli kurultay üç yılğa bir yığıladur. Kurultaynın meclisleri
bir ay müddet kıladur.
51. Mdde: Milli kurultaynın hukukları:
1) Reis-i cumhur hem reis-i cumhur muavini, kanun tüzü meclisinin
azalarını, teftiş meclisinin azalarını, adliye meclisinin meclisinin reisini
hem reis muavinini, imtihan meclisinin reisini hem reis muavinini,
hemde icra
58
meclis reisi hem sayladur yahut azad kıladur.
2) Kanunlar tüzüğe meslek-yol görgezandur.
3) Kanunlarnı kati revişte tasdik kıladur.
4) Cumhuriyet idaresi usulünün şartnamesini (kanstitütsiyanı) tüzüdür
hem islah kıladur.
5) Milli hükümetten hesap aladur.
6) Milli hükümetnin arznamelerini kabul kılup tekşire hem karariden
ötgazadur.
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7) İşbu şartnamede görgazilgan başka hukuklarğa hem malikdur.
52. Madde: Milli kurultay vekilleri kurultay meclisleriden sırtta
sözlegan nutukları-sözleri uçun cevapkar imesler.
53. Madde: Milli kurultay vekilleri, cinayet kılğan vakitte tutludan
başka, kurultaynın icazeti bolmay durup kamaalmaslar.
54. Madde: Milli kurultaynın meclisleri tamam
59
bolğan günden itibaren kurultay vekillerinin hukukları yokaladur.

55.

Madde: Milli kurultayın meclisleri tamam bolu ile 21 aza hem 15

yardımcıdan ibaret milli icra komitesi tesis kılınadur. Bu idarege
azalarnı hem hem yardımcılarnı milli kurultay saylaydur.
Bu iradege saylana durğan azalar yahut yardımcıları yalğız milli
kurultay vekilleri arasiden bolu şart imes.
56.

Madde: milli icra komitesige azalar hem yardımcıları işbu

şartlarğa tüyüşlüdür:
1) Yaşı 45’ten ötgan bolu lazım.
2) Memleketge mühim bir hizmet kılğan boluvu şart, hemde yahşi namı
ile halk araside abruylu olmakı tüyüşlü.
3) Siyasette yahut fende takdir kılınğan hizmetleri boluvu şart.

DOĞU TÜRKİSTAN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: | 75

57.

Madde: Milli icra komitesinin azaları işbu
60

idarenin hizmetlerini eda kılğan zamanda başka işler ile şuğullana
almaşlar.
58. Madde: Milli icra komitesinin hukukları işbulardan ibarettir:
1) Milli kurultaynın meclisleri tamma bolğandan sonra kurultaynın
serkatipleriden kurultaynın işlerini tabşirüp alup olarnı tamam kılıp,
gelecek kurultaynı toplauğa teyyarlanadur.
2) Milli hükümet iltimas kılğan takdirde, yahut teftiş meclisi reis-i
cumhurnu yani reis-i cumhur muavinini beraber işte günahlı tapkan
taktirde, kurultay vekillerinin dörtten üç kısmının razılığı ile durup hem
milli kurultaynı toplaydur.
3) İcra, adliye, imtihan meclisleri reislerinin, olarnın muavinlerinin,
kanunlar tüzü hem teftiş meclisleri azalarının günahları hakkındağı
teftiş meclisinin arznamelerini tekşiredur.
61
4) İcra meclisnin reisinin sadaketmizliği hakkında kanunlar tüzü
meclisinin arznamelerini kabul kıladur hem tekşiredur.
5) İşbu şartnamede görgezilgan başka hukuklarğa hem malikdur.
59. Madde: Milli kurultay saylav hem milli icra komitesini tesis kılu
kanunlarğa binaen bolacakdur. (bitmedi)
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3.8.NANÇİNG, MERKEZİ HÜKÜMET ADALETLİK OLUĞ
ÇUNGYANG ÇENGFU HAZRETLERİGE
Bizler kansu tabiği gencude turğucu Şincanglık sudager fukaralar
Zinetüllah Atallah Kasım başlık 25 nefer kişinin malum kılğan arzımız
nece yüzyıllardan beri biz Şincang fukaralariga coşu bolğan kişiler
yahşi karab zulmetig durmay yurtlarımıznı yahşi tutkan uçum biz
Müslüman fukaralardan hiçbir türlü hata iş utmay yurtlarımız abad
yahşi turğan idi. Çing Şorin digan zalım coşu bolup bizlerge kılğan
zulümleri birinci kızıl
62
Uruslar İngilizler ile ticaret ökvar kılğan uçun her şehrinin dutay
Şincangları ile şirket kılıp her taraftan at, kale, kova, yün, yefek, tere,
pahte, gilem, yağ, ab aş katarlık nereselerni berüp olardan her haylniz
mal kend şeker nereseler alıp her yurtnun baylariden 4-5 tanesini şirket
kılıp mallarnı olarğa ötgezüp yahşi bahade sattırıp altın gümüş kılıp
Amerikan bankalarığa yürütüp gayri fukaralar sudagercilik uçun bir
yerlerge barsa yani Urus bilen ticaret kılıp mal berüp mal alsa olarnın
günahığa koyup tutup, sen nime uçun ticaret kılasen deyip ol adamnı
nice aylar kamap pul mallarını fala (ceza nakdi) alıp uşak fukaralarnı
korkutup ticaretten çıkardı. Fakat gene dört beş yıldan beri hükümetten
gayri kişi ticaret kıla almaydur.
İkinci, Zemin taalluk bacı, yani terik yani ölük hal baclarnı ziyade
kübaytup kattığlıkta aldı.
Üçüncü, Her kınday aluanglarnın katiğ alğanına zemin horcalardan
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alğan aşlıklarını satıp berüp tugata almay
63
kembağillikte karddar bolup kaçıp şehirlerge gitse zemin taaluuklarını
paşalkğa berüp gitti.
Dördüncü, Her kimlernin dükkan yahşi imaret zemin zaud tögürmenleri
bolsa hükümetge lazım deyip az pul berüp, bermese sen falan vakitte
mundağ yaman iş kılğan adam ikensin deyip boynuğa günahlar tokup
özünü kamap taalluklarını paşalk kıldım deyip korkutup az bir nesege
sattum deyip hat kıldırıp, mansıptan tüşgence icare kılıp yiyip,
mansıptan tüşganda puldar baylarğa al deyip kıymet bahade satıp altın
gümüş kılıp kansularğa alup gittiler.
Beşinci, Mektep açıp uşak balalarını Müslümanca, Urusça hem
İngilizce örgetilse, sen Bolşevik ve gayri iklimnin ilimlerini, örgettin
deyip muallimlerini kamap mekteplerini bozup etti.
Altıncı, Çürük bolğan askerler ticaret kılğan dükkandar adam mallarını
pul bermesden alup, pul dese zorluk kılıp urup arak içip mes bolup küçe
bazarlarda adamlarnı zorluk kılıp urup, üstüdeki ameldarlarge adamlar
arz kılsa anlamay, mundağ
64
zulümlerge bu fukaralar çıdamay her şehirlerde coşu bolğan adamlarge
40-50 ariza berse hem tınglamay, bu fukaralar hayvandan havar bolup
bu havarlıkka çıdamay İngiliz, Urus, Afgan hem başka iklim
şehirlerinde hem kansu tabiinde mısafir bolup kaçıp yatkan fukaralar
adedsizdur. Bolarnın hatun bala-çakaları zar-zar ah tartıp yığlaşıp garip
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yetimlikte taallukları viran, şol tarikadadur hatta ki yalğız Urus içide
biz Şincang adamlariden mısafir bolup yatkan adam bir tümenden
artadur. Bolar öz yurtlarığa gelse Bolşevik bolğan sen deyip kancasını
atıp öldürüp kancasını kamap koydu. Şundan korkup hiç kişi öz yurtuğa
gele almaş boldu. İşbu zulümlerge çıdamay hamı fukaraları isyan
çıkarğan uçun boşarğa nice bin asker yabarup, hamı adamlarını hatta
hatun uşak balalarını koymay öldürüp taalluklarige ot koyup göyderüp
viran kıyl deyip hüküm kılğan halde hemen ölüm bar iken mundağ
bolğandan son sokuşup olamaz deyip bir iki yıl sokuşup bu isyan
tügemay köp bolğandan son Bolşevikler ile maslahat
65
laşıp heme Cayde’ki fukaralarnı ezip mal pul taalluklarını alup fukaranı
kembağıl kılsak, fukara mundan kiyin mundağ kılmaydur deyip kaysi
yurtlardaki mansıplarge günsü birgan uçun bu mansıplarının kılmış
zulümleri ziyade bolup haddin aşkan haletten fukaralar bu zulümler
katiliğiğe çıdamay isyan çukarğan uçun İngiliz kızıl Uruslardan ayrı
plan mutlak cabduk kurallar alup ak Uruslardan asker kılıp Hami,
Peçen, Lokçun, Tohur, Turfan, Davançing, Urumçi, Moru, Kutbu,
Manas, Şiguta, Altaylarğa kadar bu ortanın halkını Urus Kıtay akeri bir
bolup öldürgan adam üç tümenden artadur. Bunun taşida bu
Müslümanlarnın hatun kız narası yaş balalarğa bu Uruslar kılğan namus
işlerini ve yine bu uşak bala karı adamlarnı hatun balarnı bir günah avı
oydan haydab alup çıkup katte canzelarğa kamap 2-3 binden toplab
etraflarige utun kamuşlar toplab göydürgan adamlarnın hesabını alup
bolmaydur. Bu ötredeki 15-20 Şencang yerlerde nagihand birer tane
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adam
66
Bar, kalmış adamlar fakat olup bitti. Ondan sonra Urumçi Guçin’de
dunganlar bozulğanda andağı bendi adamlarnın hesaplarını aldırıp 2000
kadar adamnı Urumçi’de Sauuk’da toplanup öldürdü. Ondan Kiin
Nenlu tarafından gelgan küçük Urumçi etrafide sudagerlarnı yığıp
öldürmeğe emir bolğan halde karşıdaki Loçoşi Çing duben hem bir nice
mansıpdarlar bu zulümlarnı yahşı görmay muhfi maslahat kılıp özü
aldurğan ak Urus kalmış Kıtay askerler karşı bolup Buçing Şuring
Çuğuçak tarafığa kaçıp gitti. Ta şol günge kadar bu uruş tuhtamay
günden gün ziyade bolup hiç sak yer kalmay, Sincang’nın tamam
yerleri sokuş bolup bu uruşlar bu tarikka katta kiteşke sebep, şunca
adam şunca hatun narası kız balalar şol tarik ana hak türlük türlük
azaplar ilen öldürülüp, şunca haven nahak tutuluşga sebep şol zalım
Çing şurindur. Bu zalımnın tamam kılğan zulümlariden hatun narası kız
balalarge na hak gene
67
şunca namus şermandaşlar bolğanını, bizler Şincang Müslüman
fukaralar kandağ unutup kandağ bu namuslarını gütaramaz.
Bizler bu yerdeki sudagerlar bolsak bazılarımız evvelki zulüm
vakitleride kaçıp çıkkan adamlarımız. Taalluk mal para balaçakalarımıznı taşlab çıkkann adamlar Kansu tabii Dong Hang anşi,
Yumin, Soco, Genco bu utralarda köptür. Bizler yurtlarımız tencmağan
uçun korkup kitelmaymaz.
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İltifat kılsalar adalatlerin ümid kılamaz ki, birinci Şolcing Şorin zalımı
olar balaları ile hemege ibret olğudin şol na hak ulgan mazlum
fukaralarının kısası uçun terik kalğan biçare fukaralar razı boğudin
katiğ kıyınlar ile öldürüp berişlerini. İkinci. Şol Şin Cang’dan alup
gelgan altun gümüşlerini Şol Şin Cang’da ataları olup yetim kalğan
garip babalarnı terbiye kılmak uçun mektep kıldırıp okutup terbiye
kıldırışlarını. Üçüncü. Şol zalım Ak Uruslar’ğa
68
katiğ ceza berişlerini. dördüncü. Şin Cang’ğa 4-5 yahşi adam çıkarıp
fukaralarige yahşi vaaz nasihat kılıp şol yurtlarımıznı tenç kılıp
berişlerini teleymaz. Kalmış iltifat aluğ Cong Yang hazretleri özleriden
çıkaru deyip ming göynün 23’cü yılı enci ay 3’cü günüyde deyip
tubanda 25 nefer kişi kol koyuldu. Birgan arzımız şol tarikadadur.
3.9.İDAREGE GELGAN MEKTUPLAR
Cenab-ı aziz ve muterem birader kardeşlerim İsa Bey efendim
hizmetleriğe inmez Abdurrahim ahun başlık kardeşlerim okup turğuçu
aziz şakerdlerige köp din köp dua ve selam. Malumları fakir bolsam
selamet. Özlerige hem Allahutaala selametlikde bir karar kılsın âmin.
Saniyen malımları fakir Lançu’dan Gencu’ğa gelip merhametlik Çung
Yang hazretlerige bir tane ariza ve cenaplarige bir pare hat birgan idim,
tabşirilğandır. Ve yine bu yerge gelgandan sonra
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69
bir par resim katıp hat birgan idim. Hiç biriden uçur yok. Şol ay içide
Çing Şen senden iki pare hat geldi. Şol hatta özlerinin selametliklerini
bilip heme vakitler Allahtan selamet olup dünya ve ahiret mamur
oluşlarını telaptürümüz. Heme vakit hatlarige muhtaç ve muntazırımız.
Fakir bu günlerde özlerinin ziyaretlerige barışım zarur idi. Kıtayça
sözden haberdar imesliğimden hacalet olup. İkinci bu yerlerdeki yahşi
rak bir adm yokluğydan tusulup durdum. Sin Cang emvallariden
gazetelerge yazıptır. Bazızı rast, ama yalğan köptür. Aşanırlık imes,
özleriden hat gelse haberler bolur idi deyip ümid de karab durduk.
Hazır bu yerde bizlernin bilganlarımız: 4’üncü aynın (April) 15inden
tartıp Haminin yerli (bendi) tunganlar ile birlikte Hamideki Cang Ahun
başlık 2-3 yüz nefer askerleri ile hatun balaları kaçıp bu günlerge çe
sücüğe gelip durmaktalar. Bolardan ahvalini sorsak Maçonen
Humyavza
70
(Urumçi)ğa kadar barup Şen Doben (Şen Şi Tesey) ile muharebe kılıp,
o yerden kaçıp Toksunğa geldi. O yerden hem yutkalıp altı şehir
tarafığa köp adm ilen geldi. Andan keyin Cang Ahunlar hem kaçtı
deydur.
Hazır gelgan biz halk haberlerige karağanda, Şen Duben Birlen Hacim
(Hoca Niyaz Hacı) bir boluptur. Turfan. Peçan, Tohsunlarda Şen Doben
hem Hacim tarafından adamlar koyulğan, hem olar fukarağa yani
birinin halkka bolsun, tunganga bolsun, başkağa bolsun zarar
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tegdurmay duruptur. Hamıda Yolbars Bey ile İsmail Davut olturptur.
Kıtaydan bir siling hem gelgan. Hacim bolsa bu günlerge kadar Aksuda
idi. Giyinki vakitte nime bolğaniden anık haberdar bola almadık. Bu
günlerge kadar bolğan haberlerge Karağanda Kaşgar etrafları bolsa,
karakol tunganları çıkıp maşa obaş olup, köp uruşlar bolup, ahir
tunganlar yukalup, sabit damlam, satıp aldı han hem Ahmet bey
Hacimler baş bolup Avrupalardan kural alıp,
71
Hacim ile ittifak bolup, Hutan Kuçarğaça Hacim himayeside bolup
yahşi kutlangen digen haberler bar. Lakin anık hat yahut sudager adam
gelganı yok. Bolar Turfan’dan gelgan haberlerdir. Yine bir haber:
Hacim Çarkalıkğa gitti digen haberler bar. Ruşen bola almayz. Özleri
bizlerden yahşi okup dururlar. Ve diğer malumları hain Çing Şurin nime
boldu. Bizler kançe yüzyıllardan beri Kıtay hükümeti kol astinde bolup
tartmağan zulümlerini tartıp, başımızğa gelgan zulüm ve hadiselerge
dört yıl kadar boldu. Mundan hükümet hem haberdardur. Hükümetge
hem Sincanğa şundağ hıyanet kılğan düşman ve hainge ceza bermese
hükümetnin adil boluyuğa delil bolmaydur. Elbette adalet kılır deyip
ümid kılıp durduk.
İşbu doğruda şol karalar ötraside durup şunca içtihatlarının icraları bi
nihaye köp bolup, işbu kara ötrasinde Allahutaala almaş gibi ökür kılsın
âmin. Eğer düşman zalım cezalansa teligram ile bir haber berseler
72
idi. Bu yerdeki Müslümanlar parçası özlerinin hatlarige muntazardur
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deyip 4. Ay 24. Gün yazıldı. Eslam aleyküm. İmza
3.10.İSLAM TÜRK DÜNYASI
YIRAK ŞARK

NANKİN.
İşbu yılı Aprilnin 8’inde “Guci Lien Huan Şi” kavbend icra meclisinin
baş serkatibi Çumin Ay cenapları tarafından milli musika gecesi
koyuldu. Şol gecede milli musikamız ile iştirak kılunu iltimas kılıp biz
yaş Türkistanlılarğa davetname geldi. Geç saat 8’de İsmail Ahun
Şerifzade başlık on dört adam özümüznün milli kiyimlerimizni giyinip
barduk. Temaşe zali adam ile tulğan idi. Zalğa gurumez ile hazirun
bizlernin bikısım çapan hem duppelerimizge miran bolup 15 minutlarğa
sözleğan alkışlar ile karşı aldı. Bizlerni karşı alğan Çumin Ay cenapları
bizden Türkistan musikamı
73
hakkında biraz malumat bermeksizni iltimas kıldı. Aramızda Kıtaycası
yahşi bolğan İsa Bey Efendi tubandaki sözlerini sözledi:
Cemaat!
Biznin

tarihimizden

malumatları

bolğanlarğa

bizlernin

elleri

durmuşmuzda musikağa kandağ ehemmiyet berganliğimiz hem biznin
medeniyetimizde musika kandağ mühim urun tutkanlığı malumdur.
Kaçan

biznin

hâkimiyetimiz

kolumuzdan

gitti,

biznin

medeniyetimiznin hem musikamıznın terakki kıluvuğa Türkistan’daki
zalım memurlar hiçbir türlü yardım görgazmedi, şunun ile berber
bizlernin ellerigi musika esbaplarımız dünyadan yokalup Türkistan’da
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hazırki günde iki üç kısım gene kaldı. Hususen mollalarımız musikanı
haram kılıp görgezip, musika fakir adamlarge bir kesb urnuda kaldı.
Olar mihman kaçırgan yerlerge barup azğına hakka oynap bere durğan
boldular. Bütün yerlerde musika en büyük urun tutup beni beşer
medniknin guvahsı bolup durğan zamanda bizler 2000 yıllık esarette
mundağ büyük milli musikamıznın kadrini unutup
74
ollurganımız. Türkistan’da iki miskalğa durğan İsmail Efendinin
dutarının kıymeti Pekin’de bir nice yüz somğa çıkkanını gördük, hem
bu gün işbu meclisge ihtiram ile davet kılındık. Bugün bu yerde
sizlernin 20 nice adam 20 nice hayl esbab bilen oynağan musikanıznı
işitip, bizler hem yokaltkan 20 nice hayl musika esbaplarımıznı tabup
munglu milli köylerimizge çalıp hem işitip hersend bolmaknı ümid
kılamaz.
İsa Bey Efendinin sözleri köp alkışlar ile tamam buldu. Sonra İsmail
Ffendi riyaseti astide dutar hem tambur dap bolup encisertane, 2.
Yardım yer yerle dost 3. Üstel üstide bir gül 4. “amberhan” çaldık.
Alkışlarnın hesabı bolmay, halknın iltiması ile 5. Olarak “Yusuf
Ahmet”ge çalınıp dans oynaldı. Köp adamlar Türklernin hem şundağ
musikası hem Yavrupalılarnın danslarığa okşaş dansı bar iken deyip
aceplendiler.
Gece koyucular hem başka adamlar köp teşekkürler kıldılar.
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Bir nice günden elleri mecliste hazır bolup bizlernin musikamızdan
tesirlengen radyo astansa müdürü radyoğa çalıp bermagimizni iltimas
kıldı. Bizler musikacı bolmasak hem hayır deyip 15. Çislada mahsus
yabarılgan aftamabillarge tüşüp yarım saat mıkdar mikrofon alıda
oynab kayttuk. ŞARKİ TÜRKİSTANLI.
3.11. ŞANHAYDA TÜRK-TATARLAR CEMİYETİ
Şanhay’da çıka durğan “Usluvo” gazetesinin 21. April sanıdan.
Rusya’da padişahlık devride Viyatka vilayetide molla bolup durğan
Abdurrahman Efendi kerimi işbu günlerde Şangayğa gelmiş.
Abdurrahman Efendi Şangayğa gelip umum yırak şarkdaki hem
hususen Şangay Türk-Tatar cemiyeti azalarına müracaat kılarak özünün
fikirlerini anlatmış.
Elleri vakitlerde Tatar hanları araside çıkkan ihtilaflar sebepli olar
Ruslar tarafından mağlup bolup, Ruslar kol astide yaşarge mecbur
bolğanlar.
76
Bir nice asırlar Ruslar kol astide yaşab, özlerinin tilini, dinini hem milli
sıfatlarını unutmağan östige, Rusya’nın alğa gitvige köp hizmet
kılğanlar. Rusya devleti zayıflangen zamanda Türk- Tatarlar milli,
medeni, dini birliklerin himaye kılar uçun bir ittifak bolunu tüyüş
tapkanlar. 1917. Yılda Rusya’da vakitli hükümet bolğaç bütün Rusya
Müslümanlarının kurultayı bolup milli merkez saylanğan. Mezkur
idarege hazırki günde yırak şarkta bolğan İyaz Efendi İshakı hem
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saylanmış.
Dünyanın türlü taraflaride mühacir Türk-Tatarlar pek köptür. Bolarnın
her yerde milli barlıklarını, dinini, tilini hem milli ananelerini muhafaza
kılu uçun tesis kılğan milli dini cemiyet- uyuşmaları bardur. Bu
uyuşmalar dünyanın kaysı kısmında bolmasun, şol 1917. Yılı teşkil
kılınğan milli merkez idaresinin görgazan yollarığa binaen tesis kılınıp
şol yolda devam kılalar. Şangay’da bolğan Türk-Tatar dini milli
uyuşması hem işbu revişte tüzülgan uyuşmalarnın biridir. Rusya TürkTatarları
77
Tatar, Başkurt, Tibeter, Özbek, Türkmen, Kırgız, Azerbaycanlı, Kazak
digan türlü kabilelerge taksim kılınıp lisanları arasida biraz fark bolsa
hem dinleri medeniyetleri bir bolup milli merkezleri hem birdir.
Şangayda milli Türk-Tatar cemiyeti milli maksatlarge erişü yolda milli
merkez görgazan yollar ile barup köp muvaffakiyetlerge erişken ötken
yıl şair Abdullah Tokay isminde bir kitaphane sonra mektep açmış hem
yaşlar tügeregi tüzmüş. Bu tügerek milli geceler kılıp milli til edebiyat
hem musikalarnın unutulmavine köp içtihat kılmış. Şangay Türk-Tatar
cemiyeti idaresi içtimai işlerini yahşi eda kılıp öz aralaride ittifak bolup
durğanlıkları ile Yaponya’da durğan bütün Türk-Tatarlarnın arasida
yahşi abruylu idi.
Teessüf ki karşı bu günlerde bir nice aza cemiyetten ayrılıp çıkkan. Bu
hal elbette Yaponya Türk-Tatarlarının gönlünü azaplandırdı.
AYRILU HAKKINDA: Şangay Türk-Tatarlarının milli dini idaresi
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kanunlarğa binaen çong ebruylu adamlardan saylanğan idi.
78
İdarege reis bolup yırak şarkta içtimai işlerde yahşi yanılğan sanat
düzüyif, serkatip muharebe meydanında Müslümanlar arasida başlık
bolğan rahmetüllah fethullin bolup, azaları içtimai işlerde gayret
sörsetgan hem dünya muharebeside bolğan. Bayazitef hem başkalar
saylanğan idi. Bu günge kadar 5 yıl müddetinde mollalık vazifesini eda
kılıp gelgan Evhadi Efendi Cemaleddinef ile cemiyetnin reisi sanat
duziyef cemiyetnin içgi hem sırtgı işlerini tertipli revişte ed kııp geleler
idi. Ama maatteessüf bir nice adamlar özlerige başka bir cemiyet
tüzüdüler. Ellerigi idare milli barlıklarını, tilini hem dinini himaye kılu
yolda milli hem dini merkez ile alakası bolğanlıktan bu ayrulu elbette
lazım hem tüyüş imes bir iştir.
Şangay’daki cemiyet azalarının bir kısmı Abdurrahman Efendinin
Şangay’da boluviden istifade kılıp köhne örf adetlerge binaen ona
müracaat kılıp bu meseleni hal kılunu iltimas kıldılar. Abdurrahman
Efendi meseleni anlağandan sonra işbu kararğa gelmiş:
“Türk-Tatar halkı özünün vazifesini eda kıluda
79
Milli kurultay vekilleri tarafından 1917. Yılda kabul kılınıp hem şol
zamandan beri devam kılıp gelgan yollar ile baradur. Bundan sırtga
çıkarğa hiç kimnin hakkı yoktur.”
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3.12. YAPONYA’DAKİ TÜRK-TATAR MUHACİRLERİNİN
ACRALUŞU
“Şangaysgaya zarya” gazetesinin 2667. sandan kıskartılıp derç kılındı.”
“Şangaysgaya zarya” gazetesi özünün hususi mahberinden alınğan
haberlerge binaen Yaponya’da Toroçi Türk-Tatar muhacirleri arasidaki
bolğan ayrulu hakkında tubanda gece yazadur:
Ötgen yılğa kadar Yaponya’da yaşavcı Türk-Tatar muhacirleri
özlerinin dini uyuşmalarının dairesiden çıkmay, siyaset ile işleri yok
idi. Umum İslam hareketi hem Şolayok Rusya Müslümanlarının istiklal
hareketinizide siyaset ile şuğullana başlağan yolbaşçılarige aşanalar idi.
Hazırki günde bu vaziyet tamam özgardı. Muhaceret ikige acraldı.
80
Tokyo’da Müslüman Cemiyetinin başida Başkurdistan istiklali yolida
Sibir itiklalcileri Parutikof-Golovaçof Grohi ile beraber çalışkan Molla
Kurban Aliyev duradur. Cemiyetnin mescidi mektebi hem yolbaşçının
öz kurası bar. Köpüde Müslümanlar cemiyetinin başida Molla Şamolof
bolup cemiyetnin mektebi bardur. Naguya’da hem küçük cemiyet bar.
İşbugünde Yaponya Türk-Tatar muhacirleri iki fırkağa acir aldı.
Azcılıkta kalğan başida Molla Kurban Aliyev bolğan gervadur. İkinci;
Ötken yıl Berlin’de gelgan Rusya Müslümanlarının vekili Edip İyaz
İshaki tarafige ötken cemiyet azalarının köpçülük gruhudur. Bu
acralunun sebepleri ise birinci gervenin yolbaşçısı Kurban Aliyevnin
maksadı Müslüman muhacirlerni fakat dininizdeki cemiyetlerge
cınamak bolup özünün hareket amellerini kaybır Ak Urus muhacirleri
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birleşdiruvi ile ikinci gervenin maksadı din ile gene kalmay, yine çong
bolğan milli meseleni hem hal kılu bolup İdil-Oral istiklaline davetdur.
“Tokyo’da İdil-Oral medeniyeti cemiyeti” tesis kılu
81
uçun Yaponya pay-ı tahtıda yaşagan Müslümanlarının 11. Fiyoralda
“Edzumi Bahi Korabu” klubunde umumi meclisleri boldu. İşbu
meclisge kütülmagan Molla Kurban Aliyev bir nice mahalle azalarını
hem Müslümanlar işige hiçbir irgaşdirip gelgan. Kurban Aliyevnin hem
Uruslarnın gidişüge meclisge gelgan Müslümanlar naradlık beyan kılıp
meclisten kitüşnü talep kıldılar. Ama Ruslar hem Kurban Aliyev
gitmediler. Parutikof hem Kurban Aliyev sözlab meclis açığa kaşila
kıldılar. Ahirden cidal çıkıp meclis polise tarafından tarkatıldı. 26.
fiyoralda “Matsumoto” digan işhanede Müslümanlarnın ikinci meclisi
bolup, Türk-Tatarlarnın İdil-Oral medeniyeti cemiyeti şartnamesi
karardan ötgezildi. İdare hem tekşirü heyeti saylandı.
Hazırki günde yani teşkil kılınğan cemiyet İyaz İshaki tarafığa çıkkan
Kobu, Naguya Kariye hem Mançugudeki Müslümanlar ile birlikte,
bolardan Tokyoge gelgan vekiller ile muvaffakıyyetli revişte işleride
terakki kılalar. 11. fiyoral mecliside zarar tartkan
82
İyaz İshaki hem onun bir nice taraftarları Parutikof hem bir nice adam
üstide mahkemege arz kılganlar. Hazırki günde müddai umumi
(Prakorur) İyaz İshakinin til hem amel ile hakkartlanu (tille ve hem uru)
eşif tekşiredir. Bu işni anglamak uçun pay-ı taht polisesige emir bermiş.
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30. Aprilde Kurban Aliyev en yukarı polise idaresige sorak uçun
teklif kılınmış. “Niçiro Tosin” gazetesinin işbu acralışı haberi hakkında
fakat hasra kılınuga mümkün. Elbette Müslüman muhacirlernin dini
hem milli-medeni ittifaklarige karşı hiç nerese deyip bolmaydur. Ama
Yaponya’da yaşavcı Müslümanlarnın istiklal hem Uruslarğa karşı
teşebbüsleri hakkında hususi yazıp ötmek gerek. Müslümanlarnın bu
yolları Rusya’nın yerli halkı bolğan Ruslar ile Müslümanlarnın
yamanlaşuyuğa sebep boluvi gönülsüz neticeler boluğa ihtimal bolup
köpçilik Müslümanlar hem İyaz İshaki fikrinde bolmauları pek ihtimal.
İyaz İshaki bütün milletlerrnin düşmanı bolğan Komünistler
diktatöresiğa karşı sarf kılacak vaktini hem gücünü vücudge çıkmay
durğan bigar yolğa
83
sarf kıladur.
Rusya Müslümanları özlerinin 30 milyon bulmay barlığı 14
milyonğuna bulup bolarnın pek azı içgi usya İdil-Oral’da bolğanlığını
unutmasunlar.
Urgenski. Tokyo 15. April, 1934. Yıl.
3.13. TAZİYE
Alğan malumatımızge göre büyük ziyalimiz muhterem Cercis hacı
cenapları asıl vatanı Kaşgarğa kaytmak niyeti ile Gülce’den gidip yolda
vefat bolmuş.
Merhumnun istediği maksadige yete almasından yokaluyuğa çen
gönlümüzden hasretlanganımıznı ailesige bidiremez.
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Merhum Kaşgar’da meşhur Mahmut hükmünün oğludur. 1927. Yılda
Şarki Türkistan valisi Yangzenşin tarafından kamalup bir nice ay na hak
hapishanede yatkan idi.
Allah yatkan yerini cennet kılsın!
84
3.14. TÜRLÜ HABERLER
Gazetelerden
• Taşkent’teki Urumçi hükümeti yani Çing Şurin tarafından tayinlengen
konsol (Bolşevik yallakçısı) Muviton urniğa hükümet tarafiden
Gulcalik Şiva (Şive- Solun milletiden) Guang Lung konsol bolup tayin
kılınğan.
• Kaşgar müstakil hükümeti tarafından Rusyaga 5 adam vekil bolup
gelgan. Bolarnın nime uçun gelganliği malum imes.
• Sucu’dan alğan haberlerimizge binaen Macung eng Şen Sisey
tarafından mağlup bolup Altışehir tarafige gitgan. Onun Kumul’daki
asker başlığı Cang Ahun kol astideki 300 nefer asker hem Kumulluk
tunganlar bala çakları ile Sucuge kaçıp gelgan. Bolarnın kural
cabduklarını Çing Hay vilayet hükümeti reisi Mahong Beynin biraderi
Mabuhang tabşırıp almış. Kumulğa Urumçi’den asker gelgan. Turfan,
Peçan, Lokçin, Tohsunlarğa Urumçi hikimeti asker yabargan. Urumçi
hüküetinin Nanginge bergan telegramide Göçer
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Aksu Üç Turfannı Türklerden kaytarıp alıp Kaşgar tarafige hücum
kılmakta ikenliğini bildiredur.
• Kaşgar Yengi Şehirdeki Tunganlar Maçung Eng’den yardım alıp
Yengi Şehirden çıkıp istiklaci hükümetni yok kılıp sabit damlalarnı
yarkindeki kaçurğanını yazadur.
• Tunganlardan kaççan istiklalcilernin başluğu İngiliz konsolhanesige
kamalğan idi. Tunganlar konsolhaneni okğa tutup konsolhane
hizmetkârlarından 3 kişini öldürdüler.
• Maço Eng Kaşgarğa geldi. Yengi Hisarnı Türklerden aldı. Yengi
Hisar uruşide Huten emiri oldu.
• Türkler Yengi Hisarnı Türklerden kaytarıp aldı.
• Kaşgar’daki Tunganlar Türkler ile birleşmiş hem Kaşgarğa şahzade
Abdülkerimnin vekili gelmiş.
• Amerika gazeteleri Halid Şildirik digan İslam kabul kılğan bir
İngilizni Türkistan halkı padişahlıkğa teklif kıladur deyip yazalar.
3.15. HİCAZ’DA URUŞ
Hicaz hükümdarı İbni Suud askerleri tarafından
86
Yemen imamının askerleri mağlup bolmuşlar. İbni Suud askerleri
tarafından araşi hem Midi şehirleri zabt kılmış.
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Songu yeti ay devam kılıp gelgan sözlaşülar muvaffakıyetsiz revişte
tamam bolğan.
Şundağ bolsa hem yine vakitlice sulh kılıp durmak meselesi hakkında
müzakereler baradur.
İbni Suud devletinin istiklaliyeti 1927. yılı Britanya hükümeti tarfından
tasdik kılınğan idi. Yemen devleti hazırkice Britanya himayesidedur.
3.16. TÜRKİYEGE URUŞ PARAHUTLARINI YAPONYA
İŞLEB BEREDUR
Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri yengi harp harp parahutları
işlemekçi. Bu layihaga binaen iki on bin tonluk (bir ton 61 pot) çong
zırhlı (kereyser), dört küçük zırhlı, dört su astide yüredurğan kayık hem
iki çong uruş carak-cabdukları yürgeza durğan parahut işlenecek.
İşbolar Yaponya’da işlenecek, Yaponya Türkiyege yüzden 8,5 kısmını
Yaponya’da
87
İşletmek şartı ile bir yüz milyon dolar kadırğa beredur. Bununğa karşı
Türkiye parahutlarını Yapon firmalarığa zakaz kılu ilegene kalmay, bir
Yapon şirketige nihayet yegil şartlar ile pahta saçarge 100 bin giktar
zemin kirage (icare)ge bergan.
3.17. İDAREMİZGE EN SON GELGAN MEKTUP
“Çini Türkistan avazı”nın idare-i alisige. (Özgartmay derç kılındı)
Bizler Şucuda ticaret bilen durğan vatandaşlardan selam-ı acizaneden
sınra malum alilerige şadlıkmızğa sebep bolğan mezkûr mecmua Çini
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Türkistan avazının arzusunda zakir kılığuçılar şol mecmua idaresige şol
şadlıknı malum kılamaz. Bu mezkûr mecmua-i mübarek munda gelmek
bilen bizlerni şol kadar şad kıldı ki yengiden bayram kılıp köp teşekkür
kıldık. Çünki bizler uluğ merkezinin birleşü hakkındaki esaslık
nasihatlarına Sun Yat Sen hazretlerinin biznin vatan matbuatımız
Türkistan menfaatige dair kılğan vasiyetini özümüznün ana tilinde
bildürgan hürriyet birleşü
88
meslegideki gazete jurnalnın meydanğa çıkkanını emdiğine görgan
bolamaz.
Bizler munda ticaret bilen bolup öz duruşumuznu bilmegaç barımız on
kişi her birimiz altı aylık zakiz kılmaknı huahlab mene şol hat bilen 25
köy (som)lık poşta marksı cem 22 köy yabardung. Maksat şol Çini
Türkistan mecmuasiden şucuğa ayağda görsetgan adresge vakitli
yabarıp durmakları ümidindemiz deyip ihtiram ile Çini Türkistanlı
kardeşleri: Salih Şagiya, Yasin Ahund, Baht Ahund, Atallah Ahund,
Abdurrahim Ahund, Berat Ahund, Rahmet Molla, Mansur Bay,
Habibullah. Bu cem tokuz kişige adres Şucu Salih Ahund Akam namige
gelsun. Muhammed mollam özü donghangğa gitedur. Donghang
Muhammed Molla namige gelsun.
Naşiri: Çini Türkistan Muhibleri Cemiyeti. Muharriri: Heyet-i
Tahririye
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SONUÇ
Doğu Türkistan’da Çin kadar eski bir medeniyetin temsilcileri olan
başta Uygurlar olmak üzere Türkistanlılar, 1759’lu yıllara kadar
bölgenin Türk hakimiyetinde kalmasını sağlamışlardır. Ancak bu
tarihten itibaren Doğu Türkistan’ın Çinliler tarafından işgaliyle
asırlardır devam eden Türk hakimiyeti son bulmuştur. Tarihsel bir süreç
içerisinde çok büyük başarılar gösterilerek zaman zaman Türkistan’da
birçok bölgeyi Uygurlar denetimine almış olsada, bölgenin yer altı ve
yer üstü zenginlikleri Çin’in emperyalist politikaları gereğince, Türk
hakimiyeti uzun soluklu olmamıştır. Hâlâ günümüze kadar devam eden
Doğu Türkistan’ın Türklük mücadelesi ne Müslümanlar için önemli
olan Filistin sorunu, ne de Türkler için Ermenistan-Azerbaycan sorunun
da haksızlığa uğramış olan Azerbaycan Türkleri kadar dile getirilen bir
konu olmamıştır. Mücadelelerinde yalnız bırakılmış olmalarına rağmen
günümüzde Doğu Türkistan’ın Türklük mücadelesi devam etmektedir.
Konumuz olan Çin Türkistan Avazı isimli dergide bu mücadele
döneminin 1930’lu yıllarına denk gelmektedir. Dergiyi çıkaran İsa
Yusuf Alptekin hem mücadelenin içerisinde önemli bir rol alan
liderlerden biri olması, hemde Doğu Türkistan’ın o dönemdeki
durumunu bir gazeteci gözüyle dergide yanıstması açısından ayrı bir
önem arzetmektedir. Dergide yazılan konularla bölgede yaşayan
Türklerin bağımsızlık mücadeleleri, Çin işgali altında yaşamlarını
sürdürmeye çalışan Türk ve Müslümanların sosyal, siyasal ve
ekonomik alanda yaşadıkları hukuksuzlukları ayrıntılı bir şekilde
ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra sadece Çin ve Rusya ile yapılan
mücadeleler değil, kendi içlerinde düştükleri fikir ayrılıkları ve bundan
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dolayı kurulan farklı cemiyetlerinde durumu tartışılarak konu hakkında
ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Nasıl Çinlilerin bölgeyi ele geçirmelerinde
Türklerin birbileri ile mücadeleleri işgali kolaylaştırdıysa, o dönemde
de bundan ders çıkarılmadığını bizlere göstermektedir. Böylelikle
Türkistan davasında yaşanan zorlukları, dış ve iç mücadeleleri başta
Türk-İslam dünyası olmak üzere o dönemin dünya kamuoyuna
aktarmaya çalışmışlardır. Ancak derginin yazı dilinin sadece Arap
harfleriyle yazılmış Uygur Türkçesi olması bunu dünya kamuoyu
açısından duyulmasını zorlaştırmıştır. Keza durum bugün olduğu gibi
konu hakkında yapılan çalışmalarda özellikle batılı araştırmacılarca
Uygurca kaynaklara çok bakılmamaktadır. Bundan dolayı Doğu
Türkistan meselesinde özne olan kişilerin ürettiği kaynakların göz ardı
edilmesi konunun ortaya konmasında eksiklik doğurmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında bu gibi çalışmaların artmasıyla daha çok Uygurca
kaynaklar literatüre girmiş olacaktır.
Dergide yayınlanan konular sadece kendi davaları ile ilgili değil,
dönemle ilgili birçok siyasal-toplumsal konuları içeren haberlerde
dergide işlenmiştir. Bunlardan en önemlileri İngiliz, Rus ve Japonların
bölgede

hakimiyet

savaşları,

bölgenin

zenginlikleri

açısından

sömürülmesi için yapılan demir yolları ve kurulan şirketler ve Atatürk
Türkiyesi’nin Japonya ile yaptığı silah antlaşmalarına kadar birçok
farklı konularda haberlere dergide yer verilmiştir. Bu minvalde
Türkistan tarihi araştırmalarında olduğu gibi dönem ve bölgeyle ilgili
araştırmalarda kaynak olacak nitelikte bir dergidir. Dergiyi okuyacak
araştırmacılar

1934

yılı

Türklük

mücadelesinden

bir

kesit

görebilecekleri gibi öncesi hakkında da bilgi sahibi olabileceklerdir.
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