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ŞAİR TURSUNCAN EMET
12 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

2001 yılında Urumçi Halk Salonu’nda düzen-
lenen kültür sanat programında şiir okuyan 
tanınmış şair Tursuncan Emet’in Urumçi Mi-
dong bölge Hapishanesinde tutuklu olduğu 
Eylül ayında ortaya çıkmıştı.
Tanbur (Uygur halk çalgısı) şahı namıyla ün 
salan sanatçı Nurmemet Tursun’un şanına 
tertip edilen “Tanbur Gecesi” programına çok 
sayıda halk ozanları, edebiyatçılar, yazar ve 
şairler, öne çıkan isimlerinde iştirak ettiği ve 
bu gecede şair Tursuncan Emit’in “Kan Le-
keli Çiviler” adlı şiirini okumasıyla şok olan 
Çinli yetkililer ertesi gün “Tanbur gecesi” ile 
ilgili olarak Urumçi ve diğer bölgelerde “ide-
olojik ve etnik ayrılıkçılıkla mücadele” adı al-
tında 20 gün boyunca siyasi eğitim başlattığı 
ve devlet konservatuvarında kadrolu sanatçı 
olan Tanbur ustası Merhum Nurmemet Tur-
sun’u işten atarken büyük çaplı tutuklamalar 
yapıldığı biliniyor.

Çin’in organ yayını Xinjiang günlük gazete-
sinde geçen yıl çıkan ve 2001 yılına atıf yapı-
lan “ideolojik ve etnik ayrılıkçılıkla mücade-
le” başlıklı makalede şair Tursuncan Emet’in 
Tambur Gecesi’nde “etnik Ayrılıkçı ideolo-
jisini yayan şiir okudu” diye suçlandığı öne 
sürülmüştü.

Şair Tursuncan Emet’in Türki-
ye’deki damadı Doğan Erdoğan, 
kayınpederi ve kayınbiraderi hak-
kında yaptığı açıklamada, Çin re-
jim hükümetinin Şair Tursuncan 
Emet’i 14 Eylül’de yargıladığı ve 
etnik Ayrılıkçı ideolojisini yayma 
suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını teyit ettiğini paylaştı.
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Erdoğan’ın paylaştığı o mesaj:
Ben Türkiye cumhuriyeti vatandaşı Doğan Erdoğan.eşim uygur Türkü 
2016 da Çin’de resmî evlendigimizi oradan vize alamadığımı vize için ayda 
bir üç ayda bir türkiye’ye gelip gittiğimi 2018 den bu güne kadar vize al-
madığımı ve ben turkiye’ ye geldikten bir hafta sonra yani 30.09.2018 den 
beri kayın pederim ve baldızımın toplama kamplarına alındığını önceki 
paylaşımlarımda belirtmiştim sizlerle bir kaç gün önce aldığım haberi 
paylasmak üzere yazıyorum.
Kayın pederim TURSUNCAN EMET ve kızı NAZİLE TURSUN hak-
kında her Hangi bir suçları olmadığı halde 27 aydır toplama kampında 
tutuluyorken üç ay önce mahkemeleri yapıldı ve herhangi bir suç bula-
madılar biz bırakılmalarını ümit ederek bekledik birkaç gün önce avukat 
aracılığıyla bize ulaşan bilgide 19 yıl önce 2002 yılı yılbaşı gecesi urum-
çide bir şiir müsabakasında okuduğu şiir yüzünden bölücülük suçlaması 
ile 12 yıl ceza kesildiğini öğrendik bölücülük suçlamasıyla kayın babama 
terörist mumamelisi yapılmıştır bu kabul edilemez bi durumdur benim 
kayın babam kendini halkına vatanına adamış bir vatan severdir yazdığı 
şiirler uygur sanatçılar tarafından seslendirilerek severek dinlenilen eser-
ler olmuştur bu eserlerin bir çoğunu bende kendi sayfamda paylaştım 
haksız tutuklama karşısında ben Uygur TÜRKÜ ile evli TÜRK olarak 
TÜRKIYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK devlet büyükleri-
me ve Çinin resmî kurum ve kuruluşlarına konunun takipçisi olduğumu 
sosyal medyada yerli ve ulusal kanallarda avrupadaki haber sitelerininde 
bu dava hakkında açıklamalarımızı okuduğu şiir yüzünden terörist bölü-
cü sıfatıyla haksız yere suçlanıp üç ay önce yapılan mahkemenin bugün 
sonuçlanmasını kayınpederim 12 yıl ve kızının ise şiiri kaleme aldığı için 
3 yıl ceza kesilmesine kayıtsız kalmıyacagimızı yeniden yargılanmaları 
hakında çin konsolosluk ve büyük elçiliğinin Türkiye dış işleri bakanlığı-
nın kayıtsız kalmayacaklarını temenni ediyorum.
Halkımızdan ve dostlarımdan davamıza destek olmalarını bu haberi pay-
laşmalarını diliyorum.
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Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Çin komünist Par-
tisi Doğu Türkistan’a Çok sayıda Çinli yer-
leşimcileri getirerek Okullara yerleştirdi. Bu 
kapsamda Doğu Türkistan’daki Okulların ta-
mamında Uygur Türkçesi yasaklandı ve Man-
darin Çincesi bölgedeki tek eğitim dili haline 
getirildi. Binlerce Uygur öğretmen eğitim 
safından kovuldu veya toplama kamplarına, 
hapishanelere atıldığı biliniyor.

11 Aralık Aksu Gazetesi’nde yer 
alan habere göre, bu dönemde 
Aksu vilayetinde 21.000 Çinli eğit-
menin işe alındığı belirtiliyor.

Çin komünist partisinin 13. Beş Yıllık Planı 
çerçevesinde yeni öğretmen kadrosunun kır-
sal bölgelere kadar yerleştirildiği, Aksu yerel 
makamlarının onları barındırmak için özel 
Çalışmalarda bulunduğu ve tümünün barın-
ma sorunu ortadan kalktığı ifade ediliyor.
Gözlemciler, Çin hükümetinin Doğu Türkis-
tan’da büyük ölçekli öğretmenler istihdam 
etmesinin 2017’den beri artan “Kültürel Soy-
kırım” ın bir parçası olduğunu kaydetti.

AKSU’YA
21 BİN ÇİNLİ EĞİTMEN GETİRİLDİ
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DOĞU TÜRKİSTAN’IN ZENGİN KAYNAKLARINI
ÇİN’E TAŞIYAN BİR YOL DAHA AÇILDI
Çin’in yayın organı Xinjiang günlük gazetesinde yer alan habere göre ge-
çen yıl temeli atılan Golmud-Korla demiryolu projesinin tamamlanıp faa-
liyete geçtiği ve Doğu Türkistan’dan Çin’e kaynak taşıyan önemli demir-
yolu hatlarından biri daha çoğaldığı bildirildi.

Hattın faliyete geçmesi Hotan-Çarkılık de-
miryolu inşaatının hızlanmasıyla beraber 
Doğu Türkistan’ın güneyinde bir demiryolu 
yan geçidi oluşturulmasına zemin hazırladığı 
belirtiliyor.
Toplam uzunluğu 1.206 Km olan Gol-
mud-Korla demiryolu, doğuda Qinghai Eya-
letindeki Golmud bölgesinden başlıyor. Lop-
nur, Çarkılık İlçesinden geçerek Korla’ya 
giderken Qinghai-Tibet Demiryolu ile bağla-
nıyor.

Bunların yanısıra Qinghai-Tibet demiryolu 
hattının bu yıl 6 Haziran’da toplam 734 km 
uzunluğu ile trafiğe açıldığı ileri sürülüyor.
Çin medyasına göre Golmud-Korla demiryo-
lu, Çin’in “Tek Kuşak, Tek Yol” planında kilit 
rol oynayacak olan Çin’den Avrupa ve Batı 
Asya’ya giden ana kara ulaşım yollarından 
biridir. Çin aynı zamanda bu yolları kulla-
narak Doğu Türkistan’ın doğal kaynaklarını 
talan etmeyi sürdürürken Çin illerine ve yurt-
dışına ihracatını hızlandırıyor.
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         Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki en az 570 bin Uygur 
Türkünü pamuk tarlalarında 
“Modern Köle” olarak zorla 
çalıştırdığı ortaya çıktı.

Merkezi Washington’da yer alan Küresel Po-
litika Merkezi (Center for Global Policy), 
Doğu Türkistan’daki pamuk tarlalarında dev-
let tarafından zorla çalıştırılan Uygur Türkle-
ri ile ilgili bir rapor yayımladı.
Raporda, Uygur Türkleri ve diğer topluluk-
ların, çalışma kampları dışında Doğu Türkis-
tan’ın batı bölgesindeki pamuk tarlalarında 
zorla çalıştırıldıklarına dair görüntülü ve ya-
zılı somut kanıtlar bulunuyor.
BBC’de de aynı şekilde Gündeme getirilen 
Raporda Doğu Türkistan’daki Komünist par-
ti yetkililerinin üç bölgedeki pamuk tarlala-

rına 2018 yılından beri 570 bin kişiyi zorla 
gönderdiği kaydedilen raporda, polis gözeti-
minde zorla pamuk toplama işinde çalıştırılan 
Uygur Müslümanlara çok düşük ücret veril-
diği aktarıldı.
Raporda ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı’nın, 
pamuk tarlalarında insanların zorla çalıştırıl-
dığı yolundaki şikayetleri her zamanki gibi 
yalanlamasına da yer veriliyor.
Son olarak ABD yönetimi, Doğu Türkis-
tan’daki Uygur Türklerinin tarlalarda “köle” 
gibi çalıştırıldıkları şikayeti üzerine bu ülke-
den yaptığı pamuk ithalatına yasak getirmişti.
Çin, Doğu Türkistan’daki BM’nin de sürekli 
gündeme getirdiği ve 5 milyonun üzerinde-
ki insanın alı konulduğu kampların gerçek-
te “mesleki eğitim merkezleri” olduğunu ve 
buradan mezun olanların işe yerleştirildiğini 
iddia ediyor.

ÇİN, 570 BİN UYGUR’U PAMUK TARLALARINDA
KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRDI
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TURFAN’DA ACİL DURUM!
353 KİŞİ TECRİT EDİLDİ

Çin komünist partisinin tüm dünyayı etkisi 
altına alan Çin virüs salgınıyla ilgili Çin vila-
yetlerinde hayatın normale döndüğünü iddia 
ettiği bir dönemde Doğu Türkistan’daki ani 
vaka artışlarının halk arasında korku ve pani-
ğe yol açtığı gözlemlendi.

        Çin haberler kanalı-
nın (China News) 15 Aralık 
tarihli haberine göre, Turfan 
şehir Komünist parti hükü-
meti 353 kişinin Çin virüsü 
şüphesiyle karantinaya alın-
dığını bildirdi.

Çin medyasında yer alan haberlerde ayrı ayrı 
odalara yerleştirilen hastaların sosyal hayatı 
ve günlük yaşam standardının iyi durumda 
olduğu 7/24 doktorlar tarafından kontrol edi-
liği öne sürülüyor.
Gözlemciler, Çin’in her konuda olduğu gibi 
gerçek bilgileri gizlediğine inandığını vur-
gulayarak, Turfan’daki durumun daha ciddi 
olabileceğini belirtirken nedenini açıklayarak 
Çin kaynaklı sosyal medyaya yansıyan gö-
rüntülerde köle olarak çalıştırılan Uygurların 
toplu bir şekilde ve Kötü koşullar altında, hij-
yensiz, kalabalık depo tarzı mekanlarda ya-
şamaya mecbur edildiğini, Çinli fabrikalarda 
zorla çalıştırılan Uygurların kaldığı kötü or-
tamda virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu-
nu, son izole edilen 350’den fazla insanında 
bu şartlar altında virüse yakalandığını ve bu-
nun gibi tesislerde on binlerce Uygurun köle-
liğe zorlanmakta olduğunu kaydetti.



7

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
14 - 20 Aralık 2020

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Uygur kadınlarının Doğu Tür-
kistan’daki Çin fabrikalarında nasıl çalıştırıldığı gözler önüne seriliyor.

Çin’deki fabrikayı ziyarete gelen 
Çinlilere Uygur işçilerin durumu-
nu anlatan İşçi başı Uygur kadın, 
İşçilerin aylık maaşı 800 Yuan’den 
başladığını, güç kuvveti yerinde 
olan orta yaşlı işçilerin maaşı 2.000 
Yuan’e kadar çıkacağı ve şu anda 
fabrikada 300’den fazla kadın iş-
çinin çalıştığını ve eğitim durumu-
nun ilkokul ve lise düzeyinde ol-
duğunu ancak Komünist partinin 
terbiyesi altında Çince konuşarak 
işveren ve diğer yetkililerle rahat 
iletişim kurabildiğini anlatıyor.

Ayrıca İşçilerin mesai saatlerinde telefon oy-
namalarını engellemek için akıllı telefonların 
yasaklandığını ve burada ABD’li markalarda 
dahil olmak üzere çok sayıda küresel şirket-
ler için kıyafet diktiklerini söyleyen İşçi başı, 
Fabrikada çalışan kadınların aileleri işlerine 
karşı çıkarsa, konunun mahalle komitesi tara-
fından evlerine kadar giderek ikna edilecek-
lerini dile getiriyor.
Uluslararası toplumda tartışmalara yol açan 
söz konusu Fabrikalar hakkındaki bilgiler, 
Doğu Türkistan’daki Çin fabrikalarında zor-
la çalıştırılanları tamamı kadın olduğunu ve 
Çin’in Uygur erkekleri erken yaşta toplama 
kamplarına hapsettiğini kanıtlıyor.

UYGUR KADINLARIN KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILDIĞI
FABRİKALARDAN BİLGİ SIZDI
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KARAKAŞ’TAKİ 16 FABRİKADA UYGURLAR
KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR

         Çin haberler kanalının (China 
News) 17 Aralık haberine göre ya-
kın zamanda Doğu Türkistan’ın 
Karakaş ilçesinde sadece bir köy-
de 16 işletmenin kurulduğu ve 
daha önce kendi işlerini, çiftlikle-
rini veya ticaretlerini işleten çift-
çilerin artık bu fabrikalarda ücüz 
iş gücü olarak köle gibi çalıştırıl-
dığı öğrenildi.

Haberde Hoten vilayetine bağlı Karakaş ilçesi 
Uzunırık köyü sakinlerinin şeker işleme tesi-
si, bisküvi fabrikası ve meyve suyu fabrikası 
gibi tatlı gıda endüstrisinde istihdam edildiği 
“köylüler tatlı bir hayat yaşıyorlar” şeklinde 
ifade ediliyor.
Gözlemciler Çin işgal hükümetinin Doğu 
Türkistan’da sözde “istihdam” adı altında yü-
rüttüğü köle işçiliği politikasının uluslararası 
toplum tarafından yaptırımlar almaya baş-
ladığını, Çin komünist partisinin Uygurları 
köle olarak çalıştırmakla insanlığa karşı suç 
işlediğini ve bunun cezasız kalmayacağını 
kaydetti.


