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 Çin’in 1776’da başlayan Doğu Türkistan’ı ortadan 

kaldırma planına 2009’da da Dünya seyirci kaldı. 

 Doğu Türkistan’da son bir hafta içinde tam bir soykırım 

uygulandı 

 Doğu Türkistan’daki 35 milyon Uygur Türkü’nün büyük 

çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor 

 Parçalanmış aileler yüzünden kimsesiz çocukları 

akrabalarının bakması bile yasak 

 Çocuk ve insan hakları savunucularının ilgisizliği ve 

ikiyüzlü tavrı kaygı verici 

 Türkiye’nin resmi açıklamaları önceki açıklamalarla aynı 

 Birleşmiş Milletler’in gündeminde hâlâ Doğu Türkistan 

yok 

 

 

 

 

Çocuk Vakfı, Temmuz 2009’un ilk gününden bu yana Çin’in Doğu Türkistan’ı 

kuşatma altına alması nedeniyle Çin’in ve bu soykırıma seyirci kalan başta Türkiye 

ve Dünya’nın tutumunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. 

 

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in Doğu Türkistan’daki soykırım ve 

kuşatmayla ilgili açıklaması şöyle: 

 

Doğu Türkistan, insanlık tarihine büyük katkılar yapmış Uygur Türklerinin ana  

vatanıdır.Medeniyet dünyamızın en nadide şehirlerinden Kaşgar ve Uygur 

Türklerinin tarihi mirası aşamalı şekilde tamamen yok ediliyor.Çin, 1776’daki ilk 

işgali ile bu barbarlığına başlamıştır.1863-1878 yılları arasında yeniden kurulan 

Kaşgarya Devleti de 1911’de Mançurya Çin Devleti tarafından ikinci defa aynı 

amaçla ortadan kaldırılmıştır.Ardından 1933’e kadar Milliyetçi Çin’in Türkistan’ı 

işgali sürmüş; 1933-1937 yılları arasında yeniden Doğu Türkistan İslam 

Cumhuriyeti kurulmuştur.1937’de Stalin’in Kızıl Ordusu tarafından işgal edilen 

Doğu Türkistan’da, 1944’te Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulmasına rağmen 

1949’da Kızıl Çin’in işgaliyle yeni devlet de varlığını sürdürememiştir.  

 

Tarihi süreç boyunca Doğu Türkistan’da tam anlamıyla soykırım, tehçir, işkence, 

tarihi kimliği ortadan kaldırma, çocuk ve insan hakları ihlalleri yaşanıyor.1947 

nüfus sayımına göre Doğu Türkistan’da Çinli nüfus yüzde 3 iken bugün yüzde 

47’ye ulaşmış durumda.Yeni yerleşmelerin hiç birine Uygur Türkleri kabul 

edilmiyor.Doğu Türkistanlıları göçe zorlayan Çin yönetimi hiçbir ailenin ikinci 
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çocuk edinmesine izin vermiyor; doğuma birkaç gün kala bebekler kürtaj yoluyla 

alınıp ölüme terkediliyor.Doğu Türkistan’da hiçbir çocuk kardeşiyle büyüme 

hakkına sahip değil.Çocuklar, beslenme ve eğitim alma haklarından 

yararlanamıyor.Nüfusun yüzde 95’i açlık sınırının altında  

yaşıyor.Bir kişinin aylık geliri 15-20 dolar civarında.En vahimi Doğu Türkistanlı 

kızların ve kadınların doğdukları topraklardan alınarak fabrikalarda zorunlu 

çalışmaya mecbur bırakılmasıdır. 

 

Çin’in 1776’dan bu yana uyguladığı asimile politikasının temelinde Çin kültürünün 

bölgede kendinden farklı bir medeniyet olan İslâm medeniyetine tahammül 

edememesi yatmaktadır.Çünkü Doğu Türkistan’ı oluşturan Uygur Türkleri İslâm 

medeniyeti dairesinin mümtaz temsilcileri olmuştur tarih boyunca.Saltuk Buğra’nın, 

Kaşgarlı Mahmut’un vatan toprağında medeniyete karşı işlenen bu barbarlık ve 

kıyıma Unesco’nun, Türkiye’nin ve Dünya’nın seyirci kalması kaygı vericidir.Çin, 

Amerika ve Rus üçgeninde doğal kaynaklarının bölüşümü karşısında çaresizlik 

sarmalıyla örtülen Doğu Türkistan’ın bu durumu karşısında Türkiye’nin ne 

yapabileceğini ortaya koyması gerekir.7 Temmuz 2009 günü, Çin’in Ankara 

Büyükelçiliği düzeyinde katılımıyla gerçekleşen Çin Türk İşadamları Konseyi 

toplantısında konunun  ticari ilişkiler düzeyinde ele alınması ise kabul edilemez bir 

yaklaşımdır.Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son Çin ziyareti sonrası 

yaşanan bu trajedi karşısında Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın eski söyleminin 

devamı olan dengeci açıklamaları da aynı şekilde kaygı vericidir. 

 

Bugün Doğu Türkistan’da tekrarlanan yeni Gazze’dir, Bosna’dır, Karabağ’dır.Konu 

ırk sorunu olmadığı gibi, yalnızca insan hakları sorunu da değildir; bir halkı, bir 

kültürü, tarihi mirası ortadan kaldırmaya yönelik bir vahşet karşısında, Türkiye  ve 

Dünya’da çocuk ve insan hakları savunucularının seslerinin niçin çıkmadığı konusu 

üzerinde de herkesin  düşünmesi gerekir.Şu ana kadar Unicef’in Doğu Türkistan’da 

yaşananlar karşısında hiçbir açıklama yapmamış olması ve bölgeye insani yardım 

göndermemiş olması da düşündürücüdür.Doğu Türkistan’ın asıl sahipleri olan 

Uygur Türkleri’ni insan haklarını bir enstruman olarak kullanan emperyal güçlerin 

yeni tuzaklarına  karşı daha  tedbirli olmalarını temenni ediyoruz. 

 


