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ÜNLÜLERDEN
DOĞU TÜRKİSTANLILARA DESTEK

Amerikalı sporcu Çin’in Doğu 
Türkistan’daki toplama kamp-
ları ve halka yönelik soykırım 
uygulamalarını protesto ederek 
“Özgürlük” sloganı atarken Türk 
Chef’lerden Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlık mücadelesini veren 
Uygur Türklerine selam ve iyi te-
menniler geldi.

Eski NBA oyuncusu Royce White, Uygur 
Türklerine destek vermek için “Uygurlara 
Özgürlük” yazan tişörtle maça çıktı.
11 Temmuz 2021’de ABD’de oynanan özel 
turnuva BIG3’te boy gösteren eski yıldız, 
oynanan maçın ardından Doğu Türkistan’da 
yaşanan soykırıma dikkat çekerek verdiği 
röportajda, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur 

Türklerine ve diğer Türk kökenli halklara yö-
nelik insan hakları ihlallerini durdurması ve 
toplama kamplarının kapatılması çağrısı yap-
tı.

UYGUR TÜRKLERİNDEN TEŞEKKÜR-
LER YAĞDI
Ayrıca Türkiye’de milyonlar tarafından izle-
nen MasterChef yarışma programında Doğu 
Türkistan’ı gündeme taşıyan Chef Somer 
SİVRİOĞLU yarışmacı güzel kalpli insan 
Burcu ÖNAL’ın Çin mantısı yerine Uygur 
demeyi tercih ederek dikkati çekmesi üzerine 
“Kendilerinin uzun zamandır hiçte yadsına-
mayacak mücadelesi var Uygur Türklerinin. 
Buradan da onlara selam olsun. İnşallah bir 
an önce huzura ve barışa kavuşur bütün o böl-
ge ve özelliklede Uygur Türkleri…” duasın-
da bulundu.
Mazlumları gündeme getiren ünlü isimlere 
Doğu Türkistanlılardan sosyal medyada te-
şekkür mesajları paylaşıldı.
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TÜRKİYE ŞAİRLERİNDEN ÇİN’E
DOĞU TÜRKİSTAN ÇAĞRISI

Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
karşı ortak bir çağrıya imza 
atan Türkiye’den 88 şair, 
Doğu Türkistan’daki Müs-
lüman Uygur, Kazak, Kırgız 
ve Özbeklere yönelik “Etnik 
ve Kültürel Soykırım” uy-
gulamasına bir an önce son 
verilmesini isteyerek “İnsan 
onurunu hiçe sayan her tu-
tumunuzdan dolayı hak ih-
lali yaşamış Doğu Türkistan-
lılardan ve insanlıktan özür 
dileyiniz!” çağrısında bulun-
du.

Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dur demek 
için ayağa kalkan Türkiye’nin şairleri Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne Doğu Türkistanlılar-
dan ve insanlıktan özür dilemesi çağrısında 
bulundu. Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Elçili-
ği, İnsanlık Savunma Hattı çatısı altında bir 

araya gelen 88 şairin imzaladığı “Türkiye’nin 
şairlerinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne Çağrı” 
başlıklı ortak çağrı mektup Türkçe, Çince ve 
İngilizce olarak yayımlandı.
Mektupta, Doğu Türkistan’da sistematik 
olarak uygulanan “Etnik ve Kültürel Soykı-
rım” karşısında sessiz kalan ülkeler, Birleş-
miş Milletlere bağlı örgütler ve dünyadaki 
“Çin Lobisi”nin kontrol ettiği insan hakları 
kuruluşları uyarıldı. Çağrı metni uluslararası 
medyaya, Birleşmiş Milletlere bağlı örgütle-
re, insan hakları kuruluşlarına, Türkiye’de el-
çilik ve büyükelçiliği olan ülke temsilcilerine 
duyuruldu.

“YERYÜZÜNÜN BÜTÜN ŞAİRLERİNE 
SESLENİYORUZ”
Türkiye merkezli Çocuk Vakfı Başkanı ve 
Dünya Çocuk Elçiliği Sözcüsü Şair Mustafa 
Ruhi Şirin, çağrıya ilişkin yaptığı açıklamada 
şu ifadeleri kullandı:
“Dünya sistemi, 21. yüzyılın ilk eşiğinde 
insan hakları ihlallerini çözemeyen çare-
sizlik sarmalı içindedir. Türkiye’nin şair-
leri hak ihlalleriyle insan onurunun ve ma-
sumiyetin yok edilmeye çalışıldığı her yer 
için insanlığın ayağa kalkmasını öneriyor-
lar. Dünyanın kardeşlik, barış ve esenliği 
için yeryüzünün bütün şairlerinin seslerini 
masumiyetin öldürülmeye çalışıldığı her 
yere ve Doğu Türkistan’a duyurmalarını 
diliyoruz.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE
Xİ JİNPİNG TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

         Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Çin Devlet 
Başkanı Xi Jinping ile gerçek-
leştirdiği telefon görüşmesin-
de “Uygur Türklerinin Özgür 
Yaşamı Türkiye İçin Önemli” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin 
Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir telefon gö-
rüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 
yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, 
yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak 
üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek 
adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uy-
gur Türklerinin Çin’in eşit vatandaşları ola-
rak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşama-
larının Türkiye açısından önemine dikkati 
çektiği, Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve 
toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getir-
diği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu yı-
lın Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik iliş-
kilerin tesisinin 50’nci yıl dönümü olduğunu 
hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki 
ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şe-
kilde kutlamak istediklerini ifade etti.
İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekono-
minin ve diplomasinin bütün alanlarında ge-
niş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli 
Ortak Çalışma Grubu’nun iki ülke arasındaki 
iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vur-
guladı.

ÇİN DEVLET MEDYASI: ERDO-
ĞAN'DAN JİNPİNG’E COVİD-19 DES-
TEĞİ TEŞEKKÜRÜ
Çin devlet medyası Global Times News 
ise telefon görüşmesinde Erdoğan’ın 
Çin’e Covid-19 ile mücadeledeki “De-
ğerli” desteği için teşekkür ettiğini belirt-
ti. Basın yayın organı ayrıca, Türkiye’nin 
güvenliği ve etkinliğinin “Dünya Tara-
fından Tanındığı” Çin aşıları konusunda 
iş birliğini güçlendirmeyi umduğunu da 
kaydetti.
Global Times ayrıca Erdoğan’ın, “Türki-
ye’nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı 
kalmaya devam edeceğini, terörle müca-
delede Çin’i destekleyeceğini ve kimse-
nin Türk topraklarını Çin’in egemenliğini 
tehlikeye atan ayrılıkçı faaliyetlerde bu-
lunmak için kullanmasına izin vermeye-
ceğini” söylediğini yazdı.
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JAPONYA ZORLA ÇALIŞTIRMAYI
ENGELLEMEK İÇİN ADIM ATTI

Japon tekstil endüstrisi bundan böyle hükü-
metin tedarik zincirinde zorla çalıştırma so-
ruşturmasıyla iş birliği yapacağını bildirdi.
Japon Ekonomi Haber Ajansının 11 Tem-
muz’da bildirdiğine göre Japon tekstil en-
düstrisi bundan böyle köle işçi çalıştırmayı 
önlemek için tedarik zincirlerinde insanlık 
dışı uygulamalarla bağlantılı olan her koşulun 
ortadan kaldırılması için hükümetle iş birliği 
yapacağını duyurdu.

         Çin’in Doğu Türkis-
tan’da yaşayan halkı köle 
olarak zorla çalıştırma su-
çunun uluslararası düzeyde 
önemli gündem haline gel-
diği bir dönemde, Japonya 
Ticaret Bakanlığı tekstil en-
düstrisinde insan hakları ih-
lallerini engellemek için bir 
rapor yayımlayarak bütün 
sektörleri bir kural oluştur-
maya çağırdı.

Haberde, Japonya Tekstil Federasyonunun, 
önümüzdeki yıl için Uluslararası Çalışma 
Örgütü ile birlikte ortaklaşa bir yol haritası 
hazırlayacağı ve ilk başta köle işçi çalıştırma 
konusunda tedarik zincirlerinde makul bir 
çalışma süresi, belirli ücret ve çocuk işçi ça-
lıştırılıp çalıştırılmadığı da dahil olmak üzere 
insan hakları ihlalleriyle ilgili hükümleri içe-
recek kapsamlı bir kılavuz ortaya çıkarması-
nın beklendiği aktarıldı.

ÜLKELER VE KÜRESEL MARKALAR-
DAN ÇİN YAPTIRIMI
Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret 
Örgütü daha önce şirketlerin tedarik zinci-
rindeki insan hakları ihlallerini izlemek için 
bir genelge önermişti. Geçen ay İngiltere’de 
gerçekleşen G7 zirvesinde ise küresel tedarik 
zincirinde, özellikle Doğu Türkistan’da çe-
şitli zorla çalıştırma biçimlerinin varlığından 
duyduğu endişeyi dile getirmişti.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı 
hükümetler Doğu Türkistan kaynaklı pamuk 
kullanımını yasaklarken H&M, Adidas, New 
Balance, Burberry başta olmak üzere birçok 
küresel marka, Doğu Türkistan’da zorla ça-
lıştırmaya karşı Çin’i boykot etmişti.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAN
90 MİLYON TON MADEN TAŞIDI

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haber 
sitesine göre Çin Demir Yolu İda-
resi Urumçi merkezi şirketi ikinci 
çeyrekte Doğu Türkistan’dan Çin’e 
90,3 milyon ton maden kaynağını 
taşıyarak geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,5 artış gösterdiğini bil-
dirdi.
Haberde son yıllarda Doğu Türkistan’daki 
demiryolu daireleri, karayolu taşımacılığını 
demiryolu taşımacılığına dönüşümünü hız-
landırarak tren ve vagon çoğaltımının yanı 
sıra yağmaladığı yüksek miktarlarda kömür, 
metal cevheri ve diğer çok çeşitli doğal ma-
denleri Çin’e aktarma çabalarını arttırdığı be-
lirtildi.
Bilgilere Çin demiryolu dairelerinin Doğu 
Türkistan’daki üstü açık vagon trenlerinin 
trafik hacmini artırdığı aktarılırken Çin ille-
rinden mal getiren trenleri de doldurduğu öne 
sürülüyor.

Şu anda, Urumçi-Jiangjunmiao demiryolu-
nun Doğu-Jungar havzasından Jiangjunmiao 
bölümüne kadarki reyonda Tomoi, Kurban ve 
Gushia olmak üzere üç istasyonu trafiğe açıl-
dığı biliniyor.

100 YILDIR ÇALIYORLAR
70 yıldır Çin esareti altında tüm özgürlükle-
rinden mahrum bırakılan, bitmek tükenmek 
bilmeyen baskı ve zulüm gören Doğu Tür-
kistan, tüm zenginlikleri Çinli işgalciler tara-
fından keyfi bir şekilde talan edilerek bölge 
ekonomik açıdan epey yıprandı.
Çeşitli bahaneler ile hapsedilen veya “Yeni-
den Terbiye Merkezi'” adıyla toplama kamp-
larına kapatılan, Milyonlarca Uygur Türkü 
Çin’in iç kesimlerine ucuz iş gücü olarak 
gönderiliyor.
Müslüman Türklere ait toprakların tüm zen-
ginlikleri ise hala Çin Komünist yönetimi ta-
rafından hunharca çalınıyor Çin’e kaçırılıyor.
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ÇİN’İN IRKÇI POLİTİKALARI, SOSYAL
MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Tayvan Haftalık Gazete Ağının 13 Temmuz 
bildirdiğine göre, Şanghay’da ev kiralamak 
isteyen bir Uygur kızın etnik kimliği nede-
niyle ayrımcılığa maruz kaldığı Çin kaynaklı 
sosyal medya platformlarında büyük tepkiler-
le karşılık buldu.

Haberde Guangzhou Tıp Üniver-
sitesi’nden mezun olan bir Uygur 
Türkü kızın, geçtiğimiz günlerde 
Şanghay’da kiralık bir ev ara-
dığı ancak Uygur olduğu için ev 
sahipleri tarafından reddedildiği, 
12 Temmuz sabahı kızın duru-
mu sosyal medya hesabından Çin 
vatandaşı kimliğinin fotoğrafını 
paylaşarak “Çin’de ev kiralaya-
maz isem nerede kiralayabilirim, 
yoksa ev kiralamak için yurt dı-
şına mı gideyim?” şeklinde açık-
lama yapmasının ardından kısa 
sürede 50.000’den fazla kişi tara-
fından desteklendi.

“UYGURLAR VAR” DİYE POLİS KAPI-
DAN AYRILMIYOR
Alta yazan yorumlarda ev sahibi olduğu 
anlaşılan bir Çinlinin, kıza verdiği yanıtta 
“Uygurlarla uğraşmak kolay değil. Sizler 
burada olduğunuz için yerel polisler çok 
katı davranıyor, ev sahipleri de sorun yaşa-
mak istemiyorlar.” Yazıyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin uluslararası top-
lumu kandırmak için sürekli olarak “Uy-
gurlar Mutlu Yaşıyor Ve İnsan Hakları Gü-
vence Altındadır” iddiasını ortaya attığını 
belirterek, gerçeklere bakılırsa eğer Çin’in 
Doğu Türkistan’da soykırım tehdidi altında 
olan Uygurların Çin’de ırk ayrımcılığı, ya-
şam koşulları, iş ve eğitim alanlarında çeşit-
li engellerin konulduğunu, Çin’deki en iyi 
üniversiteyi bitirmiş olsa bile Uygur oldu-
ğu için memlekete dönüp Çinli fabrikalar-
da köle işçiliğe zorlanması gibi durumların 
uzun süredir devam eden ve olağan durum 
haline gelen sistematik soykırım uygulama-
larının bir parçası olduğunu kaydetti.
Bilgilere göre kızın paylaşımı kısa süre son-
ra tüm platformlardan silindi.
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GULCA’DA YERLEŞİMCİ ÇİNLİLERE
BEDAVA EV, ARSA VERİLİYOR

Çin hükümeti, Doğu Türkistan’ı tama-
men Çinlileştirmeye yönelik sistematik 
soykırım planını hızlandırarak Çinli yer-
leşimcileri çeşitli yollarla bölgeye çeke-
rek yerleşmesi için teşvik propagandası-
nı arttırdı.
Çin işgal hükümeti birkaç yıldır çeşit-
li suçlamalarla keyfi olarak tutukladığı 
Doğu Türkistanlıları kamp ve cezaevleri-
ne kapatmakla birlikte, çok sayıda Çinli 
yerleşimciye en iyi yaşam koşulları ha-
zırlayarak Doğu Türkistan’ın en güzide 
bölgelerine yerleştirmeye başladı. 
Sön zamanlarda Çin kaynaklı sosyal 
medya uygulamalarında dikkati çeken 
hikayeler Çin’in, Doğu Türkistan’ı tama-
men Çinlileştirmeye yönelik sistematik 
asimilasyon ve soykırım planı uyguladı-
ğı, Çinli yerleşimcileri Doğu Türkistan’a 
çekmek için teşvik propagandalarını art-
tırdığı ve bunu yayması için bazı görevli-
lerin sosyal medyayı kullanarak bölgeye 
kalıcı olarak gelen Çinlilerin yönetimden 
alacaklarını anlatan görüntülerle çalkanı-
yor.

ÇİNLİLERE BEDAVA EV VE 
TOPRAK DAĞITILIYOR
Videolardan biri ise Doğu Türkis-
tan’ın Gulca şehrine kurulan “Dör-
düncü Bigtuan (Xinjıang Üretim 
ve İnşaat Kolordusu) 78. Meydan” 
olarak isimlendirilen yapay ada kö-
yüne teşvik eden reklam filmi.
Film’de açıkça ada köyüne yerleşen 
Çinlilere bedava arazi ve evler veri-
leceği beyan ediliyor.

İlgili bir başka videoda ise, Çinli bir 
adamın konuşmasında, Doğu Türkis-
tan’daki sözde “Xinjıang Üretim ve İn-
şaat Kolordusu 16. Meydan”’a kalıcı 
olarak gelen 18-35 yaşa arası Çinli yer-
leşimcilere bedava arazi ve ev verildiği 
ve iş imkânı sağlandığını (Bunlar Ger-
çektir!) vurgusu yaparak doğruluyor.
Gözlemciler, Çin Komünist Partisinin 
bir yandan ekonomik yardım ve tercihli 
politikalarla Çinli yerleşimcileri Doğu 
Türkistan’a yerleştirmek için desteği 
arttırırken, diğer yandan Uygurları Çin 
illerine ucuz işçi olarak sürgün etmek 
suretiyle Doğu Türkistan’daki Uygurla-
rın sayısını azaltmaya çalışıyor, asimile 
ve sistematik soykırım altındaki halk 
tamamen Çinlileştirilmek isteniyor.
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Uygur Soykırımını Durdur!


