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4 Şubat’ta Pekin’de başlayacak Kış Olim-
piyatları öncesi Doğu Türkistan, Tibet, 
Hong Kong ve İç Moğolistan’da insanlık 
dışı suçlara imza atan Çin’e karşı uluslara-
rası bir kampanya başlatıldı.
Diriliş Postasında yer alan habere 
göre insan hakları aktivistleri, Doğu 
Türkistan’da sistematik soykırım baş-
ta olmak üzere Tibet, Hong Kong ve 
iç Moğolistan’da insan hakları ihlalle-
rine imza atan Çin’e karşı kampanya 
başlattı. Sosyal medyada #score4ri-
ghts2022 hesabından yapılan payla-
şımda, olimpiyatlara katılan sporcu-
lardan, umudu ve değişimi temsil eden 
C- (Hilal) işareti yapmaları istendi.
Pekin, 4 Şubat’ta başlayacak Kış Olimpi-
yatları’na hazırlanıyor. ABD, Avustralya, 
Birleşik Krallık, Kanada, İskoçya, Kosova, 
İsviçre, Danimarka, Japonya, Almanya ve 
Yeni Zelanda doğrudan veya dolaylı bir 
şekilde İnsan hakları sicili oldukça bozuk 
olan Çin’i boykot etti. Buna ek olarak #sco-

re4rights2022 (Haklar için Skor 2022) 
etiketiyle sosyal medyada başlatılan Has-
htag kampanyası büyük yankı bulurken 
İHH’nın da desteklediği Twitter’da Türkiye 
trendine girdi.
Kampanya kapsamında olimpiyatlara ka-
tılacak sporculardan, “Göğe bakmaları ve 
parmaklarıyla hilal işareti yapmaları” is-
tendi. Kampanyanın amacı, “Çin’in Doğu 
Türkistan’daki insanlık dışı suçlarına dik-
kat çekmek” olarak açıklandı.

“ZULME DİKKAT ÇEKİN”
Uluslararası aktivistler tarafından 20 Ara-
lık’ta başlatılan kampanya kapsamında @
score4rights2022 isimli sosyal medya he-
saplarından yapılan duyuruda, “Hilalin” 
umudu ve değimi simgelediğine dikkat 
çekildi. Olimpiyatlara katılan sporcu ve 
yetkililere çağrı yapılan duyuruda, “Olim-
piyatlar Çin’in sivil özgürlüklere yönelik 
ihlallerine dikkat çekmek için önemli bir 
fırsattır” denildi.
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BLACK POWER SELAMINDAN İLHAM 
ALINDI
Çin’in zorla çalıştırma gibi insan hakları 
ihlallerine ilişkin geçmişe dönük kanıtlar 
bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 
özellikle sözde “Eğitim Kampı” adı verilen 
toplama kamplarında “Zorla Kısırlaştırma, 
İşkence ve Cinayet” vakalarının yaşandığı-
na vurgu yapıldı. Çin baskısı altında yaşa-
yan Doğu Türkistanlı Müslümanların din 
özgürlüğünün de kısıtlandığı vurgulanan 
açıklamada, #score4rights2022 kampan-
yasının 1968 Mexico City Olimpiyatları’na 
damga vuran Black Power (Siyah Güç) se-
lamından ilham aldığı belirtildi.

“MESAJINIZI DÜNYAYA VERİN”
“C (Hilal)” şeklinin kullanımı basit, politik 
olmayan bir işaret olduğuna vurgu yapı-
lan açıklamada, şeklinde “Değişimi” sim-
gelediği, ay ışığının ise umudu temsil et-
tiği bildirildi. 2022 Kış Olimpiyatları’nın 

Uygurların haklarını ihlal eden sistematik 
soykırım uygulayan Çin’i protesto etmek 
için bunun harika bir fırsat olduğu belir-
tilen açıklamada, olimpiyatlara katılacak 
olan sporculara yönelik yapılan çağrıda şu 
ifadeler yer aldı:
“Sporcuların yapması gereken tek şey 
ellerini kaldırıp umudu ve dayanışma-
yı simgeleyecek olan hilali yapmak ve 
göğe bakmak. Çin hiçbir hak ihlali işle-
miyormuşçasına zulme devam ederken, 
dahası tüm dünya olimpiyatları izlemek 
üzere gözlerini Çin’e çevirmişken Uy-
gurların yaşadığı baskıları gündeme 
getirmek için herkesi üzerine düşen gö-
revi yapmaya davet ediyoruz.”
Ayrıca C- (Hilal) işaretini nasıl kullanıl-
dığını gösteren görsellerde ailelerinden 
haber alamayan Uygur gençleri ve Uy-
gur anneleri ellerini göğe kaldırarak, 
dolunaya bakıyor ve elleriyle C-(Hilal) 
işreti yaptığı gösteriliyor.
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                         12 Ocak Çin’de ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu Sosyal medya hesabından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili 
ilişkiler, bölgesel konuları ve ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik-
lerini, başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin görüş, 
beklenti ve hassasiyetlerini aktardıklarını açıklamıştı.

“İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMAYIN”
13 Ocak Hong Kong merkezli Çin basını Güney Çin Sabah Postasında çıkan, 
“Çin, Pekin’in Xinjiang etkisi konusundaki endişeleri arttıkça Türkiye’yi ege-
menliğe saygı duymaya çağırıyor” başlıklı bir haberde, Çinli bakan Wang 
“İç İşlerimize Karışmayın” dercesine Türkiye’ye ayar vermeye kalktığı yazı-
yor.
Haberde “Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türk Bakan’a her iki tarafın da etnik 
meseleler konusunda anlayış göstermesi gerektiğini söyledi.” İfadeleri yer 
alırken Wang, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, “İki tarafın 
öncelikli olarak kendi egemenliğini, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koru-
mak için birbirlerine destek vermeleri umulmaktadır” dediği öne sürülüyor.
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“PANTÜRKİZM İDEOLOJİ YAYIYOR”
Türk Devletleri Teşkilatı’nın siyasi rolünü 
arttırmaya yönelik hamleleri çoğaldıkça, 
Çin işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşa-
yan Uygurlar başta Kazak, Kırgız ve Özbek 
Türklerinin üzerinde büyük etki yarataca-
ğı konusunda işgal yönetiminin endişeleri 
de giderek artıyor. Daha öncede Çinliler, 
Türk Devletleri Teşkilatı’na yönelik “Siyasi 
Risk Unsuru” ve “Pantürkizm İdeoloji Ya-
yıyor” suçlaması ile tepki göstermişti.
Uzmanlara göre, daha önce PYD/PKK 
terör örgütlerini destekleyen Çin Ko-
münist rejiminin, Türkiye’ye iki ülke-
nin birbirinin egemenliğine ve etnik 
meseleleri anlamalarına saygı duyma-
sı gerektiğini söyleyerek ayar verme-
ye kalkması, Doğu Türkistan’da yok 
edilmeye çalışılan Türk milli kimliği ve 
değerlerine gösterecek etkisine ilişkin 

endişesinin arttığına işaret ediyor.

“DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKSIN”
Bakan’ın açıklamasından bir gün önce sos-
yal medyadan çağrılar yapan Doğu Tür-
kistan diasporası, bakan Çavuşoğlu’nun 
Çin mezaliminden, Doğu Türkistan’daki 
mazlum 35 Milyon halkın gerçek durumu 
ve 5 yıldır aile bireylerinin ortalıktan ka-
yıp olduğunu dile getirerek, Bakan’ın Çin-
lilerle görüşmelerinde bu durumları göz 
önünde bulundurmalarını talep eden pay-
laşımlarda bulunmuştu.
Ayrıca Türk vatandaşı olmalarına rağmen 
yıllardır haksız yere hapishanelerde, top-
lama kamplarında tutuklu bulunan Uygur 
asıllı vatandaşlarında olduğunu hatırlatan 
Uygur Türkleri, aile bireylerinin kurtarıl-
masını talep ederek “Devletimiz Bize Sa-
hip Çıksın” çağrısı yapmıştı.



5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
17 - 23 Ocak 2022

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Pekin yönetiminin, Orta Doğu’da angajmanlarını azaltma 
arayışındaki ABD’nin geride bırakacağına inanılan “Güç Boşluğunu” doldurma niyeti 
taşımadığını belirtti.
Çin küresel ağı Global Times’ın haberine 
göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen 
hafta ülkesinde konuk ettiği Körfez İşbirli-
ği Teşkilatı (KİK) ile Türkiye ve İranlı mev-
kidaşlarıyla yaptığı görüşmelerinin ardın-
dan değerlendirmede bulundu.

          ABD’nin son dönemde Orta 
Doğu’daki askeri varlığını, ener-
ji alanında bölgeye bağımlılığını 
azaltma yoluna girmesiyle böl-
gede “Güç Boşluğu” doğduğu 
fikrine katılmadığının altını çizen 
Wang, “Biz Orta Doğu halkları-
nın bölgenin efendisi olduğuna 
inanıyoruz. Burada bir güç boş-
luğu söz konusu değil, dışardan 
bir efendiye ihtiyaç yok.” ifade-
sini kullandı.

Wang, Orta Doğu’nun eski bir tarihe, 
özgün kültürlere ve zengin yer altı kay-
naklarına sahip olduğunu fakat aynı za-
manda dış müdahaleler nedeniyle uzun 
yıllar süren kargaşa ve çatışmalardan 
mağdur edildiğini belirterek, “Çin Orta 
Doğu’nun istikrara kavuşması ve kal-
kınmasını hızlandırmasını daima des-
teklemektedir.” Dedi.
Uluslararası toplumun Orta Doğu’da is-
tikrara katkı sağlaması gerektiğini an-
cak sorunlara yol açacak müdahaleler-
den kaçınmasının önemini vurgulayan 
Wang, “Orta Doğu’nun kalkınmaya ihti-
yacı var. Bölge ülkeleri dış modellerden 
bir şeyler öğrenebilirler fakat onları 
aynen kopya etmemeleri gerek. Neoli-
beralizm her derde deva ilaç değildir.” 
görüşünü paylaştı.
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Körfez Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı (KİK) üye-
si Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanı Fay-
sal Bin Ferhan, Kuveyt’in Dışişleri Bakanı 
Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sa-
bah, Bahreyn’in Dışişleri Bakanı Abdulla-
tif ez-Zeyyani ve Umman’ın Dışişleri Baka-
nı Bedr el-Busaidi ile KİK Genel Sekreteri 
Nayif el-Hacraf, 5 günlük ziyaret için ge-
çen hafta Çin’in Şanghay yakınındaki Vuşi 
kentinde gerçekleşen görüşmeye gelmişti 
ve Çin’in Tayvan, Doğu Türkistan ve insan 
haklarıyla ilgili konulardaki insanlık dışı 
cinayetlerini meşru gördüklerini ve güçlü 
desteğini ilan etmişti.
Wang, aynı hafta içinde 12 Ocak’ta Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 14 Ocak’ta 
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdul-
lahiyan ile aynı kentte yüz yüze görüş-
müştü. 
İkili görüşmelerde Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu başta Uygur Türkleri olmak üze-

re gündemdeki konulara ilişkin görüş, 
beklenti ve hassasiyetlerini aktardıklarını 
açıklamıştı.
Gözlemciler, 1949’da Maocu işgalci Çin-
lilerin Doğu Türkistan’ı istila edişini bu-
günkü Çinlilerin, Orta Doğu’ya yakla-
şımıyla kıyaslarken, aynı şimdi olduğu 
gibi Komünist Çinliler döneminde Doğu 
Türkistan’ın da eski bir tarihe, özgün 
kültürlere ve zengin yer altı kaynakları-
na sahip olduğunu söyleyerek, “Bu top-
rakların gerçek sahibi sizsiniz. Biz Târım 
havzasını sizin için yeşertmeye ve geliş-
tirmeye geldik” ifadelerini kullanarak 
yumuşak güçle bir kurşun dahi sıkma-
dan işgal ettiğini, Orta Doğu’ya da yavaş 
yavaş ama istikrarlı bir şekilde girmeye 
çalıştığını ve gelecekte Çin etkisinin bu 
topraklarda daha da artacağını, bunun 
Türkiye içinde bir risk olduğu uyarısın-
da bulundu.
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                              Fransa Meclis Genel 
Kurulu’ndaki oylamada, Sos-
yalist Milletvekili Olivier Faure 
tarafından kaleme alınan karar 
tasarısı için 169 “Evet”, 1 “Ha-
yır” ve 5 “Çekimser” oyu çıktı. 
Kararda, Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki Uygur, Kazak ve Öz-
bek Türkü Müslümanlar başta 
halka yönelik kötü muameleler 
“Soykırım” ve “İnsanlık Suçu” 
olarak tanımlandı.

Kabul edilen kararda hükümete çağrı 
yapılarak, uluslararası toplumla birlikte 
bu uygulamaların sona ermesi için Çin 
Halk Cumhuriyeti’ne yönelik gerekli 
önlemlerin alınması istendi.
Euronews’in bildirdiğine göre, Meclis 
Genel Kurul oturumunda oylama önce-
si hükümet adına söz alan Dış Ticaret 

Bakanı Franck Riester, Çin’deki sistemli 
insan hakları ihlallerini kabul ettiklerini 
ancak bu uygulamaları soykırım olarak 
nitelemenin Fransız hükümetine değil 
uluslararası kuruluşlara düştüğü görü-
şünü dile getirdi.
Riester, bu ülkedeki insan hakları ih-
lallerini Fransız yetkililerin Çinli mu-
hataplarıyla yaptıkları görüşmeler-
de sürekli gündeme getirdiğini ifade 
etti.
Fransa’da geçtiğimiz yıl 30 milletveki-
li, Doğu Türkistan’daki Uygurlara kar-
şı “İnsanlık Suçu” işlediği gerekçesiyle 
Çin’in, uluslararası mahkemede yargı-
lanmasını istemişti.
Daha önce ABD, Hollanda, Kanada, 
İngiltere, Litvanya ve Çek parlamen-
tosu, Uygurlara yönelik uygulamaları 
“Soykırım” ve “İnsanlığa Karşı Suç” 
olarak tanımıştı.
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Çin rejimi geçen hafta Türkiye’de bazı Uygur-
larla video konferans yöntemiyle bir buluş-
ma düzenledi. İşgalci Çin tarafından organi-
ze edilen buluşmaya bazı Uygurların katılımı 
ve Doğu Türkistan’daki mevcut durumla ilgili 
yalan beyanları Doğu Türkistan diasporasını 
şaşkına çevirdi.
Çin’in yayın organı Halk Ağı’na göre, 15 
Ocak’ta Türkiye’de okuyan bir kısım üniver-
site öğrencileri ve Çin baskısı altında mem-
lekette kalan ailelerinin katıldığı konferansta 
Çin etkisi altındaki Uygur öğrenciler Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırımı tamamen 
inkâr etti.
Türkiye’deki Çin Gençlik Derneği üyesi ve 
Anadolu Üniversitesi’nde öğrenci olan Kam-
ran Akram, buluşmada Çin yanlısı açıklama-
lar yaparken “Buna Şiddetle Karşı Çıkıyo-
rum” gibisinden söylemler sarf etti ve Çin’in 
35 milyon Müslüman halka yaptığı zulmü ya-
lanlamaya çalıştı.

ÇİN’İ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ
Yine Çin Gençlik Derneği üyesi, İstanbul Üni-
versitesi öğrencisi Arafat Adil, Çin virüsünün 
yayılması sırasında öğrencilere kapsamlı hiz-
metler sağladıkları için Türkiye’deki Çin Büyü-
kelçiliklerine ve Konsolosluklarına minnettar 
olduğunu belirterek, “Ana Vatanım Çin” ifadesi 

üzerine, Komünist Parti himayesinde olduğun-
dan gayet memnun olduklarını dile getirdi.
Türk-Çin Genç Girişimciler Derneği üyesi Kâ-
mil Rozi, Çin’in sözde “Başarılarını” Türk hal-
kına tanıtmak için 2021 yılında dernek üyele-
riyle birlikte bir fotoğraf sergisi düzenlediğini 
ifade ederek “Vatan (Çin) Her Zaman Bizim 
Kalbimizde Olacak” dedi.

MAZLUM HALKIN ELİ ENSESİNDE YAŞAYA-
CAK
Çin rejimi geçtiğimiz günlerde de çeşitli ülke-
lerde “Xinjiang” propagandası yapmak ama-
cıyla video konferans yöntemiyle diasporadaki 
Çin yanlısı şahsiyetleri uzunca yıldır görüşe-
mediği, etkisi ve baskısı altındaki akrabala-
rıyla görüştürmek suratıyla onları yalan ifade 
verdirmişti. Dünya toplumu tarafından şiddet-
le eleştirilen, yaptırımlarla karşı karşıya olan 
Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım, in-
sanlık dışı suçunu çeşitli yöntemler kullanarak 
yalanlamaya çalışırken, finanse ettiği medya 
organlarında safsatalarını yaymaya çalışmıştı.
Bahse konu 3-5 Uygurların özgür dünyada 
Doğu Türkistan diasporasının gözüne baka 
baka bu denli umursamaz, utanmaz ve ben-
cilce tavrı, Uygurlar arasında şaşkınlık yara-
tırken, kendi milletine ihanet etmekle suçla-
nıyor. Mazlum ve masum olan biçare Doğu 
Türkistan halkı vicdanını yitirmiş bu kişileri 
tarih boyunca lanetleyecektir.
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Çin yönetimi sömürge ve işgali altındaki 
Doğu Türkistan’ın doğal kaynakları ve zo-
runlu çalıştırma ürünlerinin ihracatını ge-
nişletmeye devam ediyor.
Çin basınında çıkan haberlere göre, e-ti-
caret platformlarında resmi olarak köle iş-
çilik ürünlerinin küresel pazara ihracatları 
başladığı öğrenildi.

           Çin’in propaganda 
ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre, 
12 Ocak’ta 46 bin adet çeşit-
li Çin malları Doğu Türkis-
tan-Turgat Limanı’ndan ihraç 
edildiği ve gümrük işlemleri, 
dağıtım gibi yasal süreçlerin 
yapılması için Macaristan’ın 
Budapeşte’deki uluslararası 
deposuna nakledileceği bil-
dirildi.

Bu parti, resmiyetleri yapılmış Doğu 
Türkistan’dan e-ticaret vasıtasıyla 
uluslararası piyasaya sürülen ilk ih-
racat olduğu dikkat çekici.

MALİ DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI
Bahse konu Çin mallarının tamamı, 
dijital platformlarda iş yapan Çinli iş 
adamlarının uluslararası e-ticaret plat-
formları aracılığıyla Avrupa’ya satış 
gerçekleştirmesi sayılıyor. Sevkiyatın 
mali değeri ise dudak uçuklatıyor.
Bilgilere göre, köle işçilik ürünlerinin 
toplam mali değeri 1 milyon Yuan’dan 
fazla. Ürünler özelliklede Doğu Türkis-
tan’daki mazlum halkın köleleştirilme-
si sonucu zorla üretilen giyim, ziynet 
eşya, mücevherler, çocuk oyuncakları, 
cep telefonu aksesuarları, elektronik 
ürünler, takı ve küçük ev aletleri başta 
olmak üzere uzayıp giden listelerle sı-
ralanıyor.
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www.istiqlalmedia.com

Kaşgar merkezli bir Çinli e-ticaret 
şirketi yetkilisi, malların yaklaşık 15 
gün içinde Budapeşte’ye ulaşaca-
ğını ve şirketin ihracatı uluslararası 
e-ticaret üzerinden İngiltere, Belçi-
ka başta Avrupa ülkelerine, Özbe-
kistan ve diğer Orta Asya ülkeleri-
ne genişlettiğini, 2022 yıl boyunca 
1 milyar Yuan’ın üzerinde bir işlem 
yapılmasının tahmin edildiği ve ge-
lecek yıllarda hem sevkiyat hacmi 
hem de ülke sayısı bakımından da 
artış beklendiğini sözlerine ekledi.

Çin rejimi, başta köle işçilik olmak 
üzere Doğu Türkistan’da işlediği soy-
kırım suçları nedeniyle birçok ülke ta-
rafından yaptırımlarla karşı karşıya 
olmasına rağmen, Doğu Türkistan’da 
üretilen zorla çalıştırma ürünlerini gi-
derek Çin illerine ve küresel pazara 
ihraç ediyor. Zorla çalıştırma ürünle-
rinin uluslararası e-ticaret platformla-
rında yayılması ve bunun legal kabul 
edilmesi, artı Avrupa ülkeleri başta 
çoğu ülkenin bu ticaretten yararlanı-
yor olması insanlık için utanç kaynağı.


