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ÇİN, UYGUR MÜSLÜMANLARI
DOMUZ ETİ YEMEYE ZORLUYOR

Katar merkezli Al Jazeera tele-
vizyonu 4 Aralık’ta Çin’in Doğu 
Türkistan’da büyük ölçekli domuz 
çiftlikleri kurduğunu ve Uygur 
Müslümanları domuz yetiştirme-
ye ve domuz eti yemeye zorladığını 
bildirdi.

Al Jazeera, Alman asıllı Uygur araştırmacısı 
Adrian Zenz’in Doğu Türkistan’daki Tarım-
sal Kalkınmanın Çin komünist partisi tarafın-
dan yürütülen Dinsizleştirme politikalarının 
bir parçası haline geldiğini ve Doğu Türkis-
tan’da domuz yetiştiriciliğini teşvik etmek ve 
genişletmek için çaba sarf edildiğini söyledi-
ğini aktardı.
Ayrıca Doğu Türkistan’daki komünist parti 
üyesi Uygur asıllı kukla yöneticisi Shohrat 
Zakir’in Kasım 2019’da Bölgeyi bir “domuz 

yetiştirme üssü” haline getireceğini ancak 
Uygur Türklerinin bunu “yaşam tarzımızın 
ihlali” olarak gördüklerini söylediği vurgu-
lanan haberde Müslüman Türklerin yoğun 
yaşadığı kadim diyar Kaşgar’ın Konaşehir 
(Eskişehir) bölgesinde 25.000 metrekarelik 
bir alanda yılda 40.000 domuz yetiştirme ka-
pasitesine sahip bir domuz çiftliği kurulduğu 
ve çiftliğin kurulması için anlaşmanın bu yıl 
Ramazan’ın ilk günü olan 23 Nisan’da imza-
landığı belirtiliyor.
Adrian Zenz söz konusu projenin Çin komü-
nist partisinin Doğu Türkistan halkının kül-
türünü ve dini inançlarını ortadan kaldırma 
çabasının bir parçası” olarak nitelendiriyor. 
Planın “Uygurları dinsizleştirme ve Komü-
nist Partiye bağlı olmaya yönlendirmeyi 
amaçlayan bir stratejinin parçası” olduğunu 
düşünüyor.
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Doğu Türkistan’daki Çin komünist 
parti genel sekreteri ve uluslararası 
düzeyde Uygur “Soykırımından” so-
rumlu olmakla suçlanan Chen Quan-
guo, Turfan’da bir camiyi ziyaret ettiği 
sırada Doğu Türkistan’da İslam dini-
nin Çinleştirilmesine yönelik tedbir-
lerin güçlendirilmesine vurgu yaptığı 
bildiridli.

3 aralık Çin’in organ yayını Xinjiang günlük 
gazetesinde yer alan habere göre Chen Chu-
anguo’nun 3 Aralık’ta Turfan bölgesindeki 
Yar pazarı Camii ziyaret ederken İslam’ın 
Çinlileştirilmesine bağlı kalmaya ve “dini 
şahsiyetlerin vatanseverlik ruhunu arttırmaya 
yönelik çağırıda bulunduğu öne sürülüyor.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü, bu yıl 
Eylül ayında yayınladığı bir raporda, son 3-4 
yılda 16.000 caminin yıkıldığı veya Çin tar-
zında restore edildiği iddia ederek uydu gö-
rüntülerini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Xinjiang günlük gazetesine göre Chen Chu-
anguo, gezi sırasında Turpan Müzesi’ni de 
ziyaret ettiği Turfan Müzesi’ndeki tarihi ve 
kültürel kalıntıların “Çin ulusal kimliği oluş-
turmak için kullanılması gerektiğini ve halkın 
kabullenmesi için 5 maddeyi sıraladığı vur-
gulanıyor.
Gözlemciler, söz konusu 5 maddenin Uygur 
kültürünün ve Uygur tarihinin inkarına da-
yandığını ve bunun da Uygur “kültürel soykı-
rıma” yol açtığını söylüyor.

CHEN QUANGUO, İSLAM’IN ÇİNLİLEŞMESİNİ
GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI YAPTI
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UYGUR KADINLAR, KUCAĞINDA BEBEKLE
ÇALIŞMAYA ZORLANDI

Çin’in son yıllarda milyonlarca Doğu Türkistanlıyı toplama kamplarında hapsetmesi sonucun-
da Doğu Türkistan’daki milyonlarca aile parçalandı ve ekonomik olarak yıpratıldı.
Doğu Türkistan’daki halkı yoksullukla mücadele bahanesiyle çeşitli işletmelerde ve Çinli fab-
rikalarda ucuz iş gücü olarak bedavaya çalışmaya zorlarken Çinli yerleşimcileri Bölgeye ge-
tirmek için özel imtiyazlar sağlıyor.

Çin medyasından alınan görüntülerde Doğu Türkistan’daki belirli bir 
köyde çoğunluğu kadın olan bir gurup Uygurun kucağında taşıdığı on ay-
lık bebeğiyle çalışmaya mecbur edildiği gösteriliyor.
Bir başka görüntüdeyse küçük çocuklarında zorunlu işçi olarak çalıştırıl-
dığı ve günlük kazancının 50 Yuan olduğu vurgulanıyor.

Daha önce basına sızan benzeri görüntülerde de Çinlilerin ilkokul yaşındaki Uygur çocukları-
na düşük ücretler vererek Çocuk işçi çalıştırdığını ortaya koymuştu.
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Doğu Türkistan’da uyguladığı asi-
milasyon politikaları tepki topla-
yan Çin’in teknoloji devi Huawei, 
Uygur Türkleri’ni fişleyen yapay 
zekayı test ettiği bildirildi.
“Uygur Alarmı” adı verilen Yazılı-
mın Uygur Türklerini yüz tarama-
sı ile belirlediği ve polis birimlerine 
sinyal gönderildiği öğrenildi.

The Washington Post‘ta yer alan habere göre, 
bu tür bir uygulamanın Uygur Türklerine yö-
nelik olan baskının daha da artmasına neden 
olacağına dair endişe edilmeye başladığı be-
lirtilirken Kamera sistemiyle takip edilen in-
sanların, yazılım sayesinde etnik kökenlerine 
göre ayrıldığı aktarıldı.

Söz konusu yazılım, ABD merkezli video gö-
zetimi ve araştırma yaparak sonuç bildirisi 
yayınlayan IPVM isimli araştırma kuruluşu 
tarafından araştırıldığı ve rapor edildiği öne 
sürülen haberde Çin komünist Partisine bağlı 
Huawei ile yüz tanıma sistemleri üreten di-
ğer bir şirket Megvii’nin 2018 yılında Yüz 
tarayabilen yapay zeka sistemini test ettiği, 
Sistem sayesinde kalabalık ortamda bireyin 
yaşı, cinsiyeti ve etnik kökeni gibi detayların 
belirleyebilindiği, Buna benzer bir sistemin 
halihazırda kullanıldığı vurgulanıyor.
Huawei tarafından Uygur Türkleri için geliş-
tirilen sistemin test sonucuna dair raporun, 
firma internet sitesinde yer aldığı, Ancak 
IPVM’nin araştırması ve The Washington 
Post’un haberi duyurmasından sonra söz ko-
nusu dosyanın siteden kaldırıldığı aktarıldı.

HUAWEİ, UYGURLARI FİŞLEYEN
YAPAY ZEKAYI TEST ETTİ
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AKSU’DA TUTULAN 2 BİN KİŞİNİN
BİLGİLERİ DIŞARI SIZDI

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, 
Çin’in Doğu Türkistan’daki Müslümanlara 
yönelik soykırım politikalarıyla ilgili kap-
samlı bir araştırma yaptığı bildirildi.

Çin Komünist Partisinin, ileri tek-
nolojik sistemler kurarak Çin’in 
büyük veri programı (IJOP) ara-
cıyla Uygurları nasıl fişlediği, prog-
ramda Kur’an okumanın büyük 
suç kabul edildiği ve Aksu bölgesin-
de kurulan küçük çaplı bir toplama 
kampında tutulan 2 bin kişinin lis-
tesine ulaşıldığı öğrenildi.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, 
IJOP’un büyük veri platformunu nasıl işledi-
ğini örneklendirirken, “Bayan T. kampa gön-
derilme gerekçesi: Platform tarafından “Has-
sas ülkelerle iletişime geçtiği” belirlendi. 
Şüpheli, 2017’nin Mart ayında “Hassas ülke-
deki” bir telefon numarasından 4 kez arandı.” 
Şeklinde kaydedildiği aktarıldı.
Örgüt araştırmalarına göre Platformun bu şe-
kilde fişlediği şahsın aslında yurt dışındaki 
kız kardeşiyle iletişime geçtiği anlaşılıyor. 
Bir süre toplama kampında tutulan T., ülke-
nin farklı bir kentinde Köle olarak zorla ça-
lıştırıldığıda ortaya çıktı.
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İnsan Hakları Örgütü’nün tespitlerine göre, IJOP sistemi üzerinden yapılan tutuklamaların 
gerekçesinin hiçbirinde şiddet içeren bir davranış bulunmuyor. Tutuklanan herkes, tamamen 
günlük hayatın parçası haline gelen fiillerinden dolayı ceza kamplarına alındığı ispat edildi.

        
        İleri teknolojiyle donatılan 
programın “Şüpheli” algorit-
masına göre şunları yapanlar 
da kamplara alınacak;
* Kur’an okumak.
* Devletin izni olmadan 
Kur’an öğrenmek veya ço-
cuklardan birinin Kur’an öğ-
renmesine izin vermek.
* Devletten habersiz dini vaaz 
vermek.
* Uzun sakal bırakmak veya 
peçe takmak. 
* Aile planlaması dışında faz-
la çocuk sahibi olmak. 
* Devletin izni olmadan Hacca 
gitmek.
* Türkiye, Afganistan, Suu-
di Arabistan, Kırgızistan gibi 
‘hassas ülkelere’ gitmek. 
* Doğu Türkistan’ın Aksu dı-
şındaki bölgelerine gitmek.
* Yetkililere haber vermeden 
adres değiştirmek. 
* Telefonu sık sık değiştirmek.

Independent Türkçe’ye konuşan Uygur Ha-
reketi başkanı Ruşen Abbas hanım, Aksu 
listesinin, Doğu Türkistan’da Müslüman Uy-
gurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve diğer İslam 
dini mensuplarına yapılan soykırımını anla-
tan yeni bir belgesi olduğunu söyledi.
Ayrıca Uluslararası kamuoyunu, Çin’in Uy-
gurlara yaptığı soykırıma karşı çıkmaya çağı-
ran Abbas, ‘’II. Dünya Savaşı’ndaki Yahudi 
soykırımının ardından bütün dünya ‘Bir daha 
asla’ diyerek tekrar bu tür soykırımların ya-
şanmayacağına söz verdi. Ancak dünya bu sö-
zünü unutmuşa benziyor. Milyonlarca insan 
toplama kamplarına gönderiliyor, işkencelere 
maruz kalıyor, kadınlar zorla kısırlaştırılıyor, 
çocuklar ailelerinden koparılıyor’’ dedi. 
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Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre 
Doğu Türkistan’ın belirli bir kö-
yünde bir grup orta yaşlı Uygur 
Türkü kadın ve erkeğin soğuk 
hava şartlarından dolayı donmuş 
tarlaları ekilebilir hale getirmek 
ve muhtemelen sonra sera sistemi 
kurmak için zorla çalıştırıldığını 
gösteriyor.

Doğu Türkistan’da son dört yıldır toplama 
kamplarına alınan insanların zorunlu çalıştır-
maya tabi tutulduğu biliniyor.
Son zamanlarda sosyal medyaya sızan görün-
tülerden anlaşıldığı üzere Erkeklerin büyük 
çoğunluğu Toplama kamplarında veya ceza-
evlerinde tutsak olduğundan zorla çalıştırı-
lanların neredeyse tamamı kadınlardan olu-
şuyor.
Kucağındaki bebekleriyle çalışmaya zorlanan 
Uygur Türkü kadınlar ve aile büyükleri hap-
sedilmiş biçare okul yaşındaki çocuk işçilerin 
zorla çalıştırıldığı görüntüler, Bölgedeki ağır 
insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZORUNLU
ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI SÜRÜYOR
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KAMPA GÖTÜRÜLMEK İSTENİRKEN
İNTİHAR ETTİ

Doğu Türkistan’ın Kaşgar bölgesine bağlı Ye-
nisar (Yeni hisar) ilçesi Setil köyünde ikamet 
eden 19 yaşındaki bir Uygur gencin Toplama 
kampına götürülmeye çalışılması üzerine in-
tihar ettiği öğrenildi.
Bilgilere göre Eylül ayında Özgür asya rad-
yosuna gelen bazı ip uçlarına dayanarak böl-

gede yapılan araştırma sonucu 19 yaşındaki 
İbrahim Kasim adlı bir gencin güvenlik güç-
leri tarafından kampa götürülmek istendiği 
sırada intihar ettiği doğrulandı.

   Özgür Asya Radyosuna göre 
Yenisar’ın Setil köyünden olan 
İbrahim Kasım’ın 2000 doğumlu 
olması nedeniyle “Çin ulusal gü-
venliği için tehlikeli nesil” kate-
gorisine dahil edildiği ve kampa 
götürülmek üzere karakola çağı-
rıldığında ise intihar ettiği bildi-
rildi.

Çin’in Fujian eyaletinde küçük bir işletme sa-
hibi olan İbrahim Kasim, Çin’in internet ağ 
güvenliğini aşarak Kanadalı Youtuber Guli 
Mehsud ile temasa geçtiği ve Çin vilayetle-
rinde karşılaştığı etnik ayrımcılık ve Uygur 
Türklerinin acı durumunu hakkında bilgi ver-
diği, Ancak İbrahim Kasım’ın aralık 2019’da 
polis tarafından Yenisar’a çağrıldığı ve mem-
lekete döner dönmez bölge polisleri tarafın-
dan kampa götürülmek istenirken canına kıy-
dığı öğrenildi.


