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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’I DEVASA DOMUZ
YETİŞTİRME ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRECEK

Çin hükûmeti Doğu Türkistan’da pamuk 
üretiminde Uygurları modern köle işçiliğine 
sokmakla sert bir şekilde eleştirilirken, diğer 
yandan Çin’in en büyük domuz yetiştirme 
üssü yapmaya yöneliyor.

Bloomberg News’te yer alan bir 
makaleye göre, Doğu Türkis-
tan’da onlarca yıllık büyük ölçek-
li pamuk ekimi, tarım arazilerinin 
kalitesine ciddi şekilde zarar ver-
di ve pamuk lifi kalitesi üzerinde 
kesin bir etkiye sahip olmaya baş-
ladı. Buna ek olarak Uygurların 
köleleştirilmesine karşın ulusla-
rarası pamuk ürünleri boykot-
ları nedeniyle Çin hükûmeti eski 
pamuk ekiminin geniş alanlarını 
büyük ölçekli domuz yetiştirme 
üslerine dönüştürme kararı aldı.

“BURADA DOMUZ YETİŞTİRMEK EN 
AKILLICA ÇÖZÜM”

Pekin Haberleri gazetesinden Mei adlı bir 
yetkili konuyla ilgili yorum yaparak, “Bölge-
den çıkan pamuk en büyük ekonomik ve kâr 
getiren projeydi. Artık bu pamuk yetiştirme 
alanlarında başka mahsullerin ekilebilmesini 
söylemek mümkün değil. Bu yüzden burada 
domuz yetiştirmek en akıllıca çözüm.” dedi.
Bilgilere göre Doğu Türkistan’daki Bingtu-
an’a (Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu) 
bağlı birkaç alanda çoktan büyük çaplı Do-
muz çiftliklerinin kurulduğu öne sürülürken, 
çiftliklerden gelen “pislik ve çöpü”, kimyasal 
gübrelerin yerine kullanacağı ifade ediliyor.

ÇKP’DEN DOMUZ YETİŞTİRME ÜSSÜ 
İÇİN DEV YATIRIM
Çin haberleri web sitesinin 16 Nisan tarihli 
haberine göre Urumçi ve Turpan arasında bu-
lunan Bingtuan’ın 12. Bölüğü, Urumçi Kal-
kınma Bölgesi'ndeki “10 milyon kapasiteli 
çiftlik Projesi” kapsamında bir domuz yetiş-
tirme üssüne beş milyar Çin Yuangi, (yaklaşık 
770 milyon dolar: 6.216.980.000 TL) yatırım 
yaptığı, bu devasa projenin tamamlanmasıy-
la, bölgedeki hayvancılık, kümes hayvanları 
ve et işleme gibi bir dizi endüstri, Çin’in artan 
et talebini karşılamaya hizmet edeceği akta-
rıldı.
Gözlemcilere göre bu durum Çin’in işgalci 
zihniyetinin apaçık bir göstergesi olup, bu-
nunla Uygur Türkü Müslümanları hem Do-
muz yetiştiren hem de Domuz eti yiyen bir 
topluma dönüştürmek, iş gücünü “domuz 
çiftliklerine” doğru genişleterek Doğu Tür-
kistan topraklarını bir bütün Domuz üssüne 
çevirmek planı güdüldüğünü kaydetti.
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ÇİN’İN GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN
ZORUNLU ÇALIŞTIRMA POLİTİKASI

               Kamp Tanığı Zumret Da-
vut’un Çin kaynaklı sosyal 
medyadan paylaştığı video-
larda Uygur Türkleri, Çin’in 
baskıları altında bir yerin in-
şaatında çalıştırıldığı görün-
tüleniyor.

Çin Komünist Partisi Doğu Türkis-
tan’daki Müslüman Türkleri, Orta Çağ 
derebeyleri zihniyetinden farksız olarak 
halkı gündüz uzun süreli çalıştırmaya 
zorlarken, akşamları ise zihinsel ve ide-
olojik beyin yıkama eğitimlerine tabi 
tutuyor.

GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ KÖLE İŞ-
ÇİLİĞE ZORLANIYOR
Çin, Halk arasında “Haşar” adı verilen zo-
runlu çalıştırma politikasıyla bedenen yoru-
lan Uygur halkını zihnen de yorarak işgal ve 
asimile politikasına revaç katmaya çalışıyor.
1960’lı yıllara ait olan videodaki halkın çek-
tiği sıkıntılar günümüzde de hâlâ devam et-
mekte ve benzeri videolarda da bir grup genç 
ve orta yaşlı kişilerin yol inşaatı, ağaçlandır-
ma, dere ve hendek kazma gibi ağır işlerde 
kadın ve erkek ayrıt edilmeksizin kolektif ça-
lışmaya mecbur edildiğini gösteriyor.
Son zamanlarda bilindiği üzere ÇKP Yetki-
lileri, Uygur erkeklerinin büyük bir çoğun-
luğunu hapis ve Toplama kamplarında esir 
tutuyorken, geride kalan azınlık Kadın ve 
yaşlıları ise alt yapıdan, tarımsal faaliyetlere 
her türlü işte köle olarak zorla çalıştırıyor.
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ÇİN, UYGUR TÜRKLERİNİ
“KÖLE” OLARAK SATIŞA ÇIKARDI

Çin Komünist Partisi Baidu arama motorun-
da Uygur işçilerin satışına yönelik ilanlar ya-
yınlayarak uluslararası gözlemcilerin dikka-
tini çekti.
İngiliz merkezli Sky News’e göre geçtiğimiz 
günlerde Çin, Uygur iş gücünü internet üze-
rinden satışa sundu.

Habere göre, Çin’in Baidu arama 
motorunda Satılık Uygur İş Gücü 
hakkındaki düzinelerce reklam 
ilanlarının olduğu belirtilirken her 
bir reklamda yaklaşık 100~150 Uy-
gur işçi bir gurup halinde satılıyor 
ve köle işçilerin emre itaat ve inti-
zam hususu Çinli yetkililerce ga-
ranti altına alınıyor.

KÖLE İŞÇİLER, POLİS KONTROLÜN-
DE ÇALIŞTIRILACAK
Köleleştirilen Uygur Türklerinin politik ve 
sosyal olarak kontrol edildiği siyasi eğitim-
den geçtiği ve sağlık kontrollerinin yapıldı-
ğı vurgulanan ilanlarda, işveren ile sözleşme 

imzalandıktan sonra 15 gün içinde İşçilerin 
belirlenen noktaya bırakılacağı, işçilerin yarı 
askeri düzenle yönetileceği, işi bırakıp gitme-
yeceği, uzun süreli çalışmaya alışık olduğu 
belirtiliyor.
Ayrıca Uygur İşçilerin fabrika kurallarına 
uyumu konusunda Doğu Türkistan’daki Xin-
jiang hükümeti ve Polis güçleri tarafından ta-
kip edileceği özellikle ifade ediliyor.

GEÇEN 2 YIL İÇİNDE DE UYGUR İŞÇİ-
LER SATILMIŞTI
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) 
tarafından geçen yıl mart ayında yayınlanan 
“Satılık Uygurlar” başlıklı bir rapora göre 
Çin, 2017 ile 2019 yılları arasında Doğu Tür-
kistan’daki toplama kamplarından yaklaşık 
80.000 Uygur’u bölgedeki ve Çin vilayetle-
rindeki fabrikalarda çalışmak üzere gönder-
diği belgelenmişti.
Sky News’in bildirdiğine göre Baidu’nun 
yeni ortaya çıkan ilgili reklamlar üzerine mu-
habirlerin sorularını yanıtsız bıraktığı aktarıl-
dı.
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TOPLAMA KAMPLARININ
KAMUFLE EDİLDİĞİ ANLAŞILDI

Çin’in Doğu Türkistan’daki suç faaliyetleri-
nin uluslararası arenada güçlü bir muhalefet-
le karşılaştığı bir zamanda, İsviçre’de yayın 
yapan Fransız televizyon kanalı RTS’nin bir 
muhabiri yakın zamanda Doğu Türkistan’ı 
ziyaret etti.
Radyo France International haberine göre 
RTS, muhabirini geçen ay Doğu Türkistan’a 
gönderdi ve muhabir bölgede bazı tesislerin 
dış görüntüsünü fotoğrafladı.

ULUSLARARASI MEDYA, DOĞU 
TÜRKİSTAN’DAN BİLGİ ALMA-
YA ÇALIŞIYOR
Muhabir, ilk bakışta teknoloji şir-
keti gibi görünen yapının aslında 
Uygurların zorla tutulduğu topla-
ma kamplarından biri olduğundan 
şüphelendiğini belirtiyor.

RTS ayrıca, Doğu Türkistan’daki Uygurla-
rın son yıllarda zorunlu çalışma kampların-
da gözaltına alındığını vurgularken Cenevre 

merkezli bağımsız uzmanların yakın zaman-
da Uygurlarla ilgili endişelerini dile getirerek 
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Doğu Türkis-
tan’daki soykırım uygulamalarını sert dille 
eleştirdiğini ve bölgeye gözlemci heyet gön-
derme konusunu Çin’le ikili görüşmelerde 
gündeme getirdiğini kaydediyor.

ÇİN, OLASI GÖZLEMCİ HEYETİ KAN-
DIRMAYA ÇALIŞIYOR
BM Genel Sekreteri António Guterres, geçti-
ğimiz ay Çin ile acil görüşmelerde bulundu-
ğunu ve Doğu Türkistan’a sınırsız ziyaretler-
le Uygurlara yönelik zulmü sona erdirmeye 
çalıştığını açıklamıştı.
Gözlemciler ÇKP yetkililerinin Uluslararası 
toplumun baskısından kurtulmak ve gelme-
si muhtemel heyetin gözünü boyamak için 
Kampları fabrika veya farklı yapı gibi kamuf-
le etmeye başladığını, oysa hala milyonlarca 
insanın ortalıktan kayıp ve hepsinin de Ceza 
kampı, Hapishanelerde işkence çektiğine dik-
kati çekti.
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ÇİNLİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA
ÖZEL İŞ İMKÂNI SAĞLANDI

Çin haberler ağının 20 Nisan tarihli haberine 
göre Doğu Türkistan’daki Bingtuan (Xinji-
ang Üretim ve İnşaat kolordusu) “Yoksul-
lukla Mücadele İçin Üç Sektör” adı verilen 
program kapsamında ilk grupta 950 üniver-
site mezunu Çinli öğrenci istihdam etmeyi 
planladığı öğrenildi.
Söz konusu Üç Endüstrinin Desteklenmesi 
için bu öğrencileri kendi bölümlerine göre 
yoksullukla mücadele, su kaynakları ve sos-
yal refah düzeyi başta olmak üzere eğitim, 
tarım, sağlık hizmetleri gibi alanlarda görev-
lendirileceği aktarıldı.

UYGURCA BİLEN ÇİNLİLE-
RE ÖNCELİK TANINACAK
Habere göre, bu sefer işe alına-
cak öğrenciler, 2019-2021 yılları 
arasında mezun olan lisans ve li-
sansüstü eğitimlerini tamamla-
yan Çinli öğrenciler olup, yüksek 
lisans ve doktora seviyesindeki-
ler önceden kabul edilecek. İşe 

alınan Çinlilere yaşam ödenekle-
ri ve sigorta dışında ücretsiz ko-
nut ve diğer pek çok avantajlar 
hükümet tarafından sağlanacak.
Bilgilere göre Doğu Türkistan’ın 
Hotan, Kaşgar, Aksu gibi Güney 
illerinde çalışacakların ise idari 
birimlerde görev alacak olduğun-
dan yeteri kadar Uygur Türkçesi 
bilmeleri talep edilirken yüksek 
ödeme ve prestijli yaşam koşulla-
rı vat ediliyor.

UYGUR AYDINLAR TUTSAK! YERİNİ 
ÇİNLİ ÖĞRENCİLERLE DOLDURA-
CAK
Gözlemciler, ÇKP, en yüksek Tahsil almış 
Profesör, Doktor hatta Dekan olmuş Uygur 
Türkü aydınları başta olmak üzere üniversite 
mezunu Doğu Türkistanlı gençleri Toplama 
Kamplarında, hapishanelerde tutarak hayatı-
nı zindan ederken Bingtuan’ın Çin'den gelen 
üniversite öğrencilerini çeşitli teşviklerle böl-
geye getirmesi Çin Komünist Partisinin Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırım uygula-
malarının bir parçası olduğunu kaydetti.
Bir yandan her yıl yapılan teşvik çalışmaları 
sayesinde Çin’den mezun olan milyonlarca 
Çinli öğrenci Doğu Türkistan’a getiriliyor-
ken, öte yandan da yüzbinlerce Uygur genci 
köle işçi olarak bölgedeki ve Çin’deki Fabri-
kalarda zorla çalıştırılıyor.
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TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN UYGUR
TÜRKÜNE 25 YIL HAPİS CEZASI

Avustralya’nın ABC haber kana-
lına göre Uygur asıllı genç Mirzat 
Tahir’in Türkiye’de yaşadığı için 
25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 
bildirildi.

Haberde Mirzat Tahirin Avustralya’nın Mel-
bourne kentinde yaşayan Mehrai Mezensov 
ile Doğu Türkistan’da evlilik yaptığı ve ev-
liliği uzun sürmeden, “daha önce Türkiye’de 
bulunmak” suçundan tutuklanıp bir toplama 
kampına alındığı belirtiliyor.
Eşi Mehrai, kocasının güvenliği endişesiy-
le belli bir zaman sessiz kalmayı tercih ede-
rek “bırakır” düşüncesiyle durumu medyaya 
açıklamıyor.

Ancak iki hafta önce eşi Mirzat Tahir ile il-
gili yeni bilgiler edinen Mihrai Mezensov’un 
bildirdiklerine göre Çin, kocası Tahir’i Türki-
ye’de yaşadığı için “bölücülük” suçlamasıyla 
25 yıl hapis cezasına çarptırıldığını Avustral-
ya ABC kanalına bildirdi.

SADECE UYGUR OLDUĞU İÇİN 25 YIL 
MAHKÛM EDİLDİ
Gazetecilere, kocasının sözde “ayrılıkçılık” 
bahanesiyle Çin tarafından 25 yıl hapis ce-
zasına çarptırıldığını ve hükmün aslında çok 
saçma olduğunu, kocasının Çin’in iftirasın-
daki gibi “ayrılıkçı” olmadığını ve kendisinin 
sadece Uygur olduğu için mahkûm edildiğini 
söyledi.
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Bilgilere göre Avustralya’da do-
ğup büyüyen Mehrai Hanım’ın 
eşi Mirzat Tahir’in de Avustral-
ya’da uzun dönem oturma izni-
ne sahip olduğu ifade edilirken, 
Avustralya hükümetine çiftin ye-
niden bir araya gelmesine yardım 
etmesi için çağrı yapıldı.
Gözlemciler, Bayan Mihrai’in 
kocasına yönelik cesur açıklama-
sının, Çin’in uluslararası toplum-
daki Uygurlarla ilgili propagan-
dalarının aslında yalan olduğunu, 
Çin’in Doğu Türkistan’da soykı-
rım ve insanlığa karşı suç işledi-
ğini kanıtlayan daha fazla canlı 
kanıtların olduğunu kaydetti.

ÇİN'İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ 
UYGULAMALARI
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) son 
yıllarda uyguladığı Uygur Türklerinin 
kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, 
uluslararası kamuoyu tarafından sert bir 
şekilde eleştiriliyor. Pekin’in “mesleki 
eğitim merkezleri” olarak adlandırdığı, 
uluslararası kamuoyunun ise “yeniden 
eğitim kampları” diye tanımladığı Top-
lama Kamplarında Birleşmiş Milletler 
(BM) verilerine göre en az 1 milyon 
kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belge-
lere göre ise en az 8 milyon insan kendi 
rızası dışında dönüşümlü olarak zorla 
tutuluyor.
Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da kaç 

kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişi-
nin olduğuna ve söz konusu kişilerden 
ne kadarının sosyal hayata döndüğüne 
ilişkin bilgi vermiyor. BM ve diğer ulus-
lararası örgütler, kampların incelemeye 
açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu 
ana kadar kendi belirlediği birkaç kam-
pın az sayıda yabancı diplomat ve basın 
mensubu tarafından kısmen görülme-
sine izin verdi. Ve Albanyalı Gazeteci 
Dr. Olsi Yazeji gibi hakkı söyleyenler 
dışında çoğu ülke diplomatı Çin’e ya-
ramak için zulmü görmezden geldi. Çin 
makamları, BM yetkililerinin doğrudan 
bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe 
inceleme yapma talebini ise sürekli ola-
rak geri çeviriyor.
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UYGUR GENÇLER, ÇİN İLLERİNE
GÖNDERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Çin’in toplama kampları ve zorunlu çalıştırma politikaları Doğu Türkistan’daki aileleri param 
parça ederken, çok sayıda insanı da ucuz iş gücü olarak köle gibi çalışmaya mecbur ediyor.

Çin kaynaklı sosyal medya platformunda alınan video görüntülerinde 
Doğu Türkistan’ın belirli bir bölgesinden 20-25 yaş arası genç kızlar zo-
runlu çalıştırılmak üzere Çin vilayetlerine götürüldüğü gösteriliyor. 

DOĞU TÜRKİSTANLI AİLELER, PARAM PARÇA EDİLDİ 
Bir başka videoda da zorunlu çalıştırmaya gönderilen kızlardan biri, 
elinde ailesinin fotoğraflarını tutmuş vaziyette uykuya daldığı görüntüler 
Doğu Türkistan’daki son durumu gözler önüne seriyor.

Çin Komünist Partisi son beş yıldır Doğu Türkistan halkının toplama kamplarında ve cezaev-
lerinde hapsedilme, zorunlu kürtaj ve kısırlık gibi suçlarla nüfusunu azaltmaya çalışıyorken 
bir yandan da Doğu Türkistan halkını zorunlu çalıştırmak için Çine sürgün etmeye devam 
ediyor. Diğer yandan Çinli yerleşimcileri çeşitli teşvik ve prestijli hayat koşulları vat ederek 
bölgede kök salmaları için propaganda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 
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