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ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ TÜRKLERİN NÜFUS DAĞILIMI 

VE İSTATİSTİKİ VERİLERİ 

Pınar ALAKAŞ* 

Çin yönetimi; Mançu Çin Hanedanı, Milliyetçi Çin ve Komünist Çin dönemlerinde, 

Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan gibi sömürgeleştirdikleri bölgelerdeki milletlerin; 

kültürel yapılarını, dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini kısaca bütün değerlerini yok etmek, 

sindirmek amacıyla her türlü zulüm, baskı ve şiddet uygulamışlardır ve uygulamaya devam 

etmektedirler. 1884 yılında Çinliler, Doğu Türkistan’a “Sinkiang“ adını takmışlardır. Bu 

şekilde Doğu Türkistan’ın bir Türk ülkesi olduğunu inkâr etmişlerdir. 

Doğu Türkistan toprakları tarihin en eski devirlerinden beri süregelen Türk 

topraklarıdır. Buna rağmen Çin asla Türk yurdu olduğunu kabul etmemiş ve Doğu Türkistan 

Türklerini aşağılamaya, onlara baskı yapmaya devam etmiştir. Doğu Türkistan’ın Türk yurdu 

oluşunun tarihi Hunlara kadar geri gider. Uygur Türkleri 1944’te Doğu Türkistan 

Cumhuriyeti gibi bir Türk Devleti de kurmuşlardır.  

Nüfus konusunu ele aldığımızda ise; Çin yönetiminin kullanmış olduğu politikalardan 

bir tanesi ülkelerinde yaşayan azınlık milletleri ve sömürü altında tuttukları (işgal ettikleri) 

milletleri asimile etmektir. Buna; Çinli olmayanları Çinlileştirme politikası da denir. 

Doğu Türkistan’ın nüfusu Mehmet Atıf’ın Kaşgar Tarihi isimli kitabında 1876 yılında 

4.779.700 olarak belirtilmiştir. Kaşgar Askeri Kumandanı Mehmet Han’ın, Doğu Türkistan’ın 

Çin istilasına uğramasını anlattığı yazıdaki ekte de Doğu Türkistan’ın nüfusu 5.000.000 

olarak verilmiştir. 1938’de Çinli valinin yaptığı nüfus sayımına göre Doğu Türkistan nüfusu 

4.774.782’dir. Diğer yandan 1944’te kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti döneminde her 

aileye bir kimlik belgesi dağıtılmıştır. Toplamda 5.000.000 kimlik dağıtılmış ve bu veriye 

göre Doğu Türkistan’ın o zamanki nüfusu yaklaşık 15-20 milyon arasındadır. Doğu 

Türkistan’daki bu nüfus artışına göre (yaklaşık %3) Doğu Türkistan’ın şu anki nüfusunun 50 

milyon olması gerekiyordu.  

1950’de nüfus = 9.270.000                                

1960’ta nüfus = 12.470.042                               

1970’te nüfus = 16.758.690                               

1980’de nüfus = 22.552.274                              

1990’da nüfus = 30.307.191                              

2001’de nüfus = 41.952.235 şeklindedir. Fakat Çin Doğu Türkistan’ın bu kadar 

büyümesini istemediği için nüfusu azaltmaya yönelik politikalar uygulamıştır. İkiden fazla 

çocuk yapmak yasaklanmıştır. Eğer ikiden fazla çocuk nüfusa kaydedilmemiş ve ağır angarya 

işlerde çalıştırılmak için kullanılmıştır. 
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