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KIRGIZİSTAN - ÇİN GÜVENLİK İLİŞKİLERİ VE  

DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİ 1 

Şeyda ÇEVİKEL2 

Öz  

Küçük bir güç olan Kırgızistan ve büyük ya da yükselen bir güç olarak tanımlanan Çin 

Halk Cumhuriyeti3, ekonomi, nüfus, askeri güç ve benzeri birçok alanda, arasında uçurum 

olan iki ülkedir. Dolayısıyla bu durum güvenlik ilişkilerinin gidişatına da etki etmiştir. 

Güçlü olan taraf Çin, ilişkilerde yönlendirici pozisyonda yer alırken; Kırgızistan da ona 

uyum sağlayan taraf olmuştur. Güvenlik ilişkilerinin odağını ise Çin’in ortaya koyduğu 

“3 şeytan”  kavramı oluşturmuştur. Terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılık eylemlerini “3 

şeytan” olarak nitelendiren Çin, bu kavramı da en çok Doğu Türkistan’da başta 

Uygurların, sonrasında da Müslüman toplulukların faaliyetleri ile ilişkili kullanmıştır. 

Aynı zamanda iki ülke Sovyetler Birliği döneminden kalma sınır sorununu nihayete 

erdirmeyi amaçlayarak sınır güvenliğinin sağlanması adına yine “3 şeytan” kavramının 

ön plana çıkarıldığı, askeri tatbikatları, Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) şemsiyesi altında 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan'ın kendi güvenlik sorunlarının 

ötesinde, Çin'in güvenlik kaygılarının ön plana çıktığı iki ülke arasındaki ilişkileri, Doğu 

Türkistan meselesi bağlamında değerlendirmektir. Bunun yanında, literatürde az sayıda 

bulunan Kırgızistan-Çin ilişkileri özelinde yapılmış araştırmalara katkı sağlamak ve 

güncellik kazandırmak amaçlanmıştır. Böylece dört başlıktan oluşan çalışmanın ilk 

bölümünde iki ülkenin güvenlik ilişkileri ŞİÖ bağlamında incelenecek; sonraki bölümde 

güvenlik stratejileri ekseninde ikili ilişkilere bakılacaktır. Üçüncü kısımda ise iki ülkenin 

                                                 
1Bu makale, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde Doç. Dr. Mustafa Bıyıklı 

danışmanlığında Şeyda Çevikel’in “Kırgızistan-Çin İlişkileri (1992-2018) adlı yüksek lisans tezinin 

bir bölümünün yeniden düzenlenmesi ile oluşturulmuştur.  
2 Doktora Öğrencisi, Hazar Üniversitesi (Azerbaycan), Beşeri, Eğitim ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, seydacevikel@gmail.com, Orcid: 0000-0003-3970-952X 
3 Makalenin devamında Çin şeklinde kullanılacaktır.  
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sınır sorunu ve çözüme nasıl kavuştuğu ele alınacak ve son olarak da Doğu Türkistan 

bağlamında güvenlik ilişkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Çin, Doğu Türkistan, Güvenlik, Şanghay İşbirliği 

Örgütü (ŞİÖ). 

 

Kyrgyzstan-China Security Relations and the East Turkestan Issue 

Abstract 

Kyrgyzstan, a small power, and the People’s Republic of China, defined as a great or 

rising power, are two countries with gaps in many areas such as economy, population, 

military power and so on. Therefore, this situation has also affected the course of security 

relations. While China, the strong side, takes a leading position in relations; Kyrgyzstan 

has been the compliant side. The concept of "3 evils" put forward by China has formed 

the focus of security relations. Defining terrorism, separatism and extremism acts as "3 

evils", China has used this concept mostly in relation to the activities of Uyghurs and then 

Muslim communities in East Turkistan. At the same time, the military exercises in which 

the concept of "3 evils" was emphasized in order to ensure border security by ending the 

border problem inherited from the Soviet Union period of the two countries, were carried 

out under the umbrella of the SCO. The purpose of this study is to evaluate the relations 

between the two countries, in which China's security concerns come to the forefront, in 

the context of the East Turkestan issue, beyond Kyrgyzstan's own security problems. In 

addition, it is aimed to contribute to and up-to-date studies on Kyrgyzstan-China relations, 

which are few in the literature. Thus, in the first part of the study consisting of four titles, 

the security relations of the two countries will be examined in the context of the SCO; In 

the next section, bilateral relations will be viewed from the axis of security strategies. In 

the third part, the border problem of the two countries and how they reached a solution 

will be discussed and finally, the security relations in the context of East Turkistan will 

be examined. 

Keywords: Kyrgyzstan, China, East Turkestan, Security, Shanghai Cooperation 

Organization (SCO). 

 

GİRİŞ 

Soğuk Savaş sonrası çok kutuplu düzene geçilmesiyle Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin halefi diyebileceğimiz Rusya, ABD’nin 

karşısında büyük bir güç örneği gösterirken; Çin de büyük güçler arasında yerini 

almaya başlamıştır (Karaca, 2003). Jinghan Zeng ve Shaun Breslin, Çin’in 

uluslararası kimliğinin, gücünün ve küresel düzenin tabiatı ile ilgili Çince 

yazılmış çok sayıda makalenin analizini yaptıklarında, bazı Çinli 

akademisyenlerin Çin'i dünyanın 2. büyük gücü olarak gösterdiğini, hatta bir 
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süper güç statüsünde düşündüklerini belirtmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan 

yaygın görüşün ise Çin'in hem bir “büyük güç” hem de  “yükselen güç” şeklinde 

görüldüğü olmuştur (Zeng ve Breslin, 2016, s.775). 

Çin, aynı zamanda bir bölgesel güç olarak da ortaklıklar ve ittifaklar kurma 

konusunda uluslararası sahnede yer almaktadır. Mikael Weissmann, Çin’in 

gelişmekte olan bir ülke olarak; kendinden daha az gelişmiş ülkelerle 

deneyimlerini paylaşarak ilişkilerini geliştirdiğini belirtirken; “yükselen güç” 

sıfatıyla BRICS’te (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) büyük 

güçlerle ittifak ve ortaklıklar içinde yer aldığını; küresel bir güç olarak da 

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve G20 üyesi sıfatlarına 

sahip olduğuna vurgu yapmıştır. Son olarak Weissmann, bölgesel güç sıfatıyla 

Çin’in, komşularının dış politika stratejilerinde ve güvenlik endişelerinde de 

etkili olduğunu ileri sürmüştür (Weissmann, 2015, s.53). Bu açıklamaların da 

ışığında büyük/küresel güç diyebileceğimiz Çin, dünyanın hem en kalabalık 

ülkelerinden biri hem de en büyük ekonomilerinden biri şeklinde de ifade 

edilebilmektedir. Bu durum Çin’i küçük, yoksul fakat kaynak bakımından zengin 

ülkelere yöneltirken; bir tehdit olarak algılanması da kaçınılmaz olmuştur. Çinli 

teorisyenler ise bunu “barışçıl yükseliş” şeklinde ifade ederek; “Çin Tehdit 

Teorisi”ne karşı olumlu bir alternatif ortaya koymuştur. Çin’in dünyada 

yükselişinin, artan gücü ve rolünün olumlu katkılarının; olumsuz yönlerinden 

daha çok olduğu ön plana çıkarılarak “barışçıl yükseliş” kavramı güçlendirilmeye 

çalışılmıştır (A New Path for China’s Peaceful Rise and the Future of Asia, 2005, 

s.13-17). 

Çin’in Orta Asya’nın küçük ama stratejik öneme sahip ülkesi Kırgızistan’a 

yaklaşımı ve ilişkileri de yukarıda bahsedildiği nedenler çerçevesinde 

şekillenmiştir.  Çin ekonomisi için enerji önemlidir ve Çin için Kırgızistan 

enerjiye ulaşacağı ülkelere giden transit bir konuma sahiptir. Aynı zamanda Doğu 

Türkistan’daki eylemleri ayrılıkçı olarak tanımlayan Pekin yönetimi için bu 

bölgedeki halk ile Kırgızistan’daki Uygur nüfusunun yakın ilişkide olmaması da 

gerekmektedir. Bu sebepten Çin’in ekonomisini geliştirebilmek adına 

güvenliğini sağlaması da mühim olduğundan; sınırdaş Kırgızistan ile ilişkilerin 

gidişatını, Pekin’in çıkarları belirlemektedir. Bu nedenle makalede ele alacağımız 

güvenlik ilişkileri de Çin’in çıkarları ve bunun Kırgızistan’a etkilerini sorgular 

nitelikte olacaktır. 

Çin, Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerinde dış 

politikasında etkili 5 prensibini aktif şekilde kullanmaktadır. Bu prensipler, 

ülkelerin karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı göstermesi; 

karşılıklı saldırmazlık; içişlerine karışmama; eşitlik ve karşılıklı çıkarlar göz 
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önünde tutularak barış içinde beraber yaşama şeklinde sıralanmıştır. Bu 5 prensip 

vasıtasıyla Çin, iç meselelerine negatif tesiri olacak dış istikrarsızlığı önlemek 

amacıyla iyi komşuluk ilişkileri kurmaya odaklanmıştır. Aynı zamanda iç mesele 

olarak kabul ettiği Tayvan, Tibet ve Doğu Türkistan’a yönelik politikalarında 

diğer ülkelerin olaylara dâhil olarak iç işlerine karışmamasını da daima 

vurgulamıştır (Weissmann, 2015, s.154). Bu vurgu da yine Doğu Türkistan 

meselesi bağlamında Kırgızistan-Çin ilişkilerine tesir eden faktörlerden biri 

olarak gösterilebilmektedir. 

Çin ve Kırgızistan’ın büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkileri 5 Ocak 

1992'de başlamış (Posolstvo KNR v KR, 2010) olsa da; 1996 yılında kurulan 

Şanghay Beşlisi ve şimdiki adı ile Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) ile ivme 

kazanmış; özellikle güvenlik ve ekonomi ile ilgili ilişkiler farklı boyutlara 

taşınmıştır. Sovyet döneminde çizilen suni sınırların oluşturduğu sorunlar, yeni 

bağımsız olan Orta Asya’daki cumhuriyetlerden biri olan Kırgızistan için de 

yıllarca çözüme ulaşmayı beklemiş ve Çin gibi Orta Asya’ya komşu devletler de 

bu sorunlardan etkilenmiştir. Aynı zamanda sınır sorunu, Doğu Türkistan 

meselesini güvenlik sorunu haline getiren Çin için sınır güvenliğinin ve askeri 

faaliyetlerin de ön planda olduğu ilişkileri beraberinde getirmiştir. ŞİÖ de sınır 

problemlerinin çözümü, Doğu Türkistan/Uygur meselesi ve askeri ilişkiler gibi 

konularda aktif bir araç olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışma, Çin’in çıkarlarının ön planda olduğu Kırgızistan- Çin güvenlik 

ilişkilerinde, Kırgızistan’ın bu ilişkiden doğan kazanımlarını ve kayıplarını tespit 

etmeye çalışırken; aynı zamanda, Orta Asya-Çin güvenlik ilişkileri bağlamında 

yapılan çalışmalardan ziyade Kırgızistan-Çin güvenlik ilişkileri ve hala çözüm 

bekleyen Doğu Türkistan meselesi özelinde de literatüre önemli katkılar 

sağlayacaktır.  

“Kırgızistan- Çin ilişkilerinde Çin, yönlendirici rol oynamaktadır” ve 

“Çin’in Uygurlar üzerindeki baskıcı uygulamaları, Çin’in kendi güvenlik 

sorununu arttırmaktadır”  hipotezleri savunulacak ve iki ülkenin güvenlik 

ilişkileri bu çerçeveden incelenecektir. Bu araştırmada objektif neticeler elde 

edebilmek için nitel araştırma modelinden faydalanılmıştır. Özellikle belge 

inceleme, içerik çözümleme ve söylem çözümleme gibi araştırma modelleri 

kullanılmış; araştırmanın yapılması için konu ile ilgili geçmiş ve günümüzdeki 

tüm verilerin gözden geçirilmesi gerektiği düşünülerek tarama tekniğinden de 

istifade edilmiştir. 
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Kırgızistan-Çin İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği Bağlamında Şanghay 

İşbirliği Örgütü 

ŞİÖ’nün öncülü Şanghay Beşlisi, Çin’in çabaları ile 26 Nisan 1996’da 

Kırgızistan, Rusya, Kazakistan ve Tacikistan devlet başkanlarının da katılımıyla; 

ülkelerin sınırlarındaki askeri bölgelerde, güvenliklerinin sağlanmasını 

vurgulayan antlaşmanın imzalanmasıyla Şanghay’da kurulmuştur. Antlaşma 7 

bin kilometrelik sınır uzunluğunu kapsamaktadır. Taraflar, birbirlerine karşı 

askeri tatbikat yapmamanın yanında; birbirlerini askeri anlamda zora sokacak 

önemli durumları karşılıklı raporlama konusunda da karar almıştır. 24 Nisan 

1997’de örgütün kuruluşunun ardından toplanan 2.Zirve’de bir araya gelen 

taraflar, sadece savunma amaçlı silahlanma konusunda antlaşmaya vararak; sınır 

bölgelerindeki asker sayısını azaltmada hemfikir olmuşlardır. Almatı’da 2 

Temmuz 1998’de gerçekleşen 3.Zirve’de ise toprak bütünlüğü, birbirlerinin 

içişlerine karışmama, egemenliğe saygı gibi konularda anlaşılmış; etnik 

bölücülük, uyuşturucu, radikalizm, terör gibi mevzularda ortak bir duruş 

sergileme kararı alınmıştır. Böylece Çin’in Doğu Türkistan Bölgesi’nde 

sürdürdüğü siyaset, bölgesel işbirliği çatısı altında ele alınmaya uygun olarak 

görülmüştür. 25 Ağustos 1999’da gerçekleşen 4. Zirve’de Doğu Türkistan 

Bölgesi’ndeki ayrılıkçı hareketlere değinilerek; Çin’in “3 şeytan”(3 evils) olarak 

nitelendirdiği akımlara izin verilmeyeceği belirtilmiş ve Çin ile Kırgızistan 1000 

kilometrekarelik ortak sınırlarını, sorunlardan temizlemeye yönelik bir antlaşma 

imzalamışlardır. Duşanbe’de gerçekleşen 5. Zirve’de ise Özbekistan 

Cumhurbaşkanı, gözlemci statüsünde yer almış ve nihayetinde 2001 yılının 

Haziran ayında Özbekistan’ın da bu örgüte üye olmasıyla; örgütün üye sayısı 

artık 6 olmuştur. Özbekistan, Çin ile sınır komşusu olmasa da; Afganistan ile 

komşuluğu, o bölgedeki radikal grupları durdurma isteği, Özbekistan’ın örgütte 

bulunmasının stratejik önemini de ortaya koymuştur (Karaca, 2003, s.105-107). 

İşbirlikçi güvenlik çabalarına Özbekistan'ın da resmi olarak dâhil 

olmasıyla; 15 Haziran 2001'de ŞİÖ kurulmuş ve feshedilmiş olan Şanghay Beşlisi 

de Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır 

gerilimlerinin çözümüne yönelik çok yönlü bir forum işlevi görmüştür. 2001 

yılında gerçekleşen Şanghay Sözleşmesi,  ŞİÖ’nün örgütsel tüzüğünden bile ön 

planda tutulmakta ve örgütün en büyük önceliğinin ulusal güvenlik ve terörle 

mücadele olacağına işaret etmektedir. Bu sözleşme, üye devletlere “3 şeytan” 

olarak atfedilen terörizm, ayrılıkçılık ve aşırılığa karşı önlem alma zorunluluğu 

da getirmektedir. Aynı zamanda uluslararası düzeyde ilk kez Şanghay 

Sözleşmesi, ayrılıkçılığı ve aşırılığı; şiddet içeren, ceza gerektiren suç şeklinde 

tanımlamıştır (Human Rights in China [HRIC], 2001). 
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Resmi anlamda amaçları, görevleri, prensipleri ve yapısı maddeler halinde 

açıklanan ŞİÖ’nün, uygulamada nasıl bir işlevi olduğu; üye ülkeler arasındaki 

ilişkilerde ne derece etkin olduğunu incelemek önem teşkil etmektedir. Mesela 

Philip C. Saunders, Çin’in geçmişte çok taraflı forumlara katılma konusunda 

gönülsüz olduğunu belirtmiştir. Saunders, bunun sebebini ise çok taraflı 

forumlarda, diğer ülkelerin Çin’e karşı cephe oluşturacağı korkusu ve çok taraflı 

normlar ve prosedürlerin Çin’in çıkarlarına ulaşması konusunda engel teşkil 

edeceği düşüncesi olduğunu ileri sürmüştür. Fakat günümüz ve yakın geçmişe 

baktığımızda Çin için bu durumun değiştiği görülmüştür. Artık Çin, çok taraflı 

örgütlerin bir parçası olmaya istekli gözükmektedir. Çin’in bu artan çok 

taraflılığı, Çin gücünün, komşuları tarafından daha kabul edilebilir algılanmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca Çin’in çok taraflı ve bölgesel örgütleri politik alanda çok 

önemli gördüğü ve bu örgütleri ulusal çıkarlarını sürdürme adına birer araç olarak 

kullandığı da düşünülmektedir. ŞİÖ de bunlardan biri olmuştur. Çin için ŞİÖ, 

terörizmle savaş ve Orta Asya’da nüfuzunu arttırma anlamına gelmektedir 

(Saunders, 2008, s.132). 

Çin, ülkenin batısında, stratejik öneme sahip sınır bölgelerinde 

yoğunlaşmakta ve ulusal sınırların dışına taşma eğiliminde olan etnik azınlıklar 

arasındaki huzursuzluğun artmasından endişe duymaktadır. Bu etnik 

azınlıklardan biri de Doğu Türkistan’daki en kalabalık etnik grup olan 

Uygurlardır. Çin, Orta Asya ülkeleri bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, bu 

durumdan Uygurların da etkilenebileceği ve Doğu Türkistan’a milliyetçi ve 

İslami düşüncelerin yayılabileceği konusunda endişeler taşımıştır. Uygurlar 

arasında da aktivizm ve radikalizm gibi bazı hareketlerin ortaya çıkmasıyla da 

Çin bu endişelerine daha fazla odaklanmıştır. İlk olarak ŞİÖ’nün oluşturulmasına 

öncülük etmiş; sonrasında da üye olan Orta Asya ülkeleri ile işbirliği çabalarına 

girişmiştir (Scobell vd., 2018, s.93-94). Bu durumu Andrew Scobell (2018, s.94) 

Çin’in, bölgede barışı, öngörülebilirliği ve laikliği korumak için ülkenin 

sınırlarında yaşayan etnik azınlıkların yarattığı tehdidi; baskı, ekonomik gelişme 

ve Orta Asya komşularıyla işbirliği yaparak yönettiği şeklinde yorumlamıştır. 

Pekin yönetimi, bölgede, kendi etkisini ılımlı olarak da olsa arttırmaya 

çalışırken; özellikle diğer büyük güçler Rusya ve ABD’yi saf dışı bırakmak ya da 

onların etkisini sınırlamak için de çabalamakta; onlarla diplomatik, askeri ve 

ekonomik bir rekabet içinde bulunmaktadır. İşte bu noktada ŞİÖ, bölgedeki 

nüfuzunu arttırma adına Çin için iyi bir araç olmaktadır. Çünkü örgüt bölgedeki 

Rus etkisini azaltarak; Orta Asya üzerinde iki büyük güç arasında bir denge 

unsuru görevini de görmektedir. Bazı bölge uzmanlarınca ŞİÖ, Rusya’nın 

güvenlik meselelerine; Çin’in de ekonomik meselelere odaklandığı bir örgüt 

olarak ifade edilmektedir (Scobell vd., 2018, s.96). Benzer düşünceye sahip 
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uzmanlardan biri olan Roy Allison (2008, s.96), ŞİÖ’nün, Orta Asya ülkelerinden 

çok, jeopolitik açıdan Rusya’ya; jeoekonomik açıdan ise Çin’e fayda sağladığını 

savunmaktadır. Rusya ve Çin’in kendi çıkarları için ŞİÖ’yü kullandığını ve Orta 

Asya devletlerine de rehberlik ederek; Orta Asya rejimlerine sembolik bir 

meşruluk ve eşitlik sunduğunu ileri sürmektedir. Allison’a göre ŞİÖ, Aynı 

zamanda görünmeyen başka mücadeleleri örtme amacıyla “3 şeytan”ı da öne 

sürmektedir. 

Ulusal ayrışmanın zararlı ve yıkıcı bir güç olduğunu savunan Çin; 

Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan liderlerinden, ayrılıkçılara karşı kendi 

ülkelerinde önlemlerde bulunacaklarına dair sözler almıştır. Zira Russell Ong, 

2002'nin sonlarından bu yana, Çin’in, Uygur Diasporası tarafından düzenlenen 

siyasi faaliyetleri engellemek için diğer ülkelere baskı uyguladığını ve ŞİÖ’nün 

Uygur ayrılıkçılarına odaklanması için ısrarcı olduğu şeklinde iddialara sahiptir 

(Ong, 2005, s.430). Çünkü örgüte üye ülkelerden alınan bu güvence Pekin için 

önemlidir ve küçük bir Uygur nüfusuna sahip olsa da Kırgızistan, Çin’in Doğu 

Türkistan’daki ayrılıkçı güçleri kontrol etmesi adına mühim bir pozisyondadır. 

Bu konuda Çin’e desteğini Akayev döneminden beri sürdürmekte olan Kırgız 

yönetimi,  ulusal ayrılıkçılığa; bölgedeki Çin karşıtı eylemlere izin 

verilmeyeceğini, özellikle 1994'ten beri Çinlilerle yapılan her üst düzey 

toplantıda yinelemiştir (Fravel,2008, s.163-164). 

Bahsedildiği gibi Çin’in Orta Asya politikası güvenlik öncelikli olmakla 

beraber, ekonomik ve ticari unsurlar da barındırmaktadır. Pekin, Orta Asya 

pazarına girmenin yanı sıra; bölgedeki enerji kaynaklarına da ulaşmak ile de 

ilgilenmektedir. Bu amaçla karayolları, demiryolları ve boru hatları dâhil olmak 

üzere bölgedeki altyapının inşasına katkı sağlayarak; özellikle Kırgızistan gibi 

bunlara ihtiyaç duyan ülkelerde etkisini arttırmaktadır (Scobell vd., 2018, s.96-

97). Fakat ekonomik amaçlarını gerçekleştirdiğinde ya da gerçekleştirme 

aşamasında bunların kalıcılığının ve güvenliğinin sağlaması göz ardı 

edilemeyeceğinden; Çin, kalkınmasına engel tüm tehditlere karşı güvenlik 

bariyerleri sağlamakla daha ilgilidir.   

 

Güvenlik Stratejileri Ekseninde Kırgızistan-Çin İlişkileri 

Çin, 1978 yılında ekonomik reformlar ve ülkenin dışa açılma kararından 

beri ulusal güvenlik ile ilişkili birçok politika üretmektedir. Ağustos 1992’de 

Şanghay’da Asya-Pasifik Bölgesi’nde Silahsızlanma ve Güvenlik Sorunları 

Konferansı’nda Çin Dışişleri Bakanı Qian Qichen, Çin’in adil, rasyonel ve 

istikrarlı bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzen kurulmasını savunduğunu 
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vurgulamıştır. Çin’i modernize edecek ekonomik kalkınma stratejisini 

uygulayabilmesi için de istikrarlı ve huzurlu bir uluslararası çevreye ihtiyacı 

olduğunu belirtmiştir. Savunma ile ilgili endüstrileri sivil üretime dönüştüren ilk 

ülkeler arasında Çin’in yer aldığını belirten Qian, ayrıca denizaşırı bir tek Çinli 

asker olmadığını ileri sürerek; Çin’in yurt dışında askeri üsleri olmadığını 

belirtmiştir (Xing, 1998, s.203-204).  Yani kısacası Çin’in ekonomik kalkınması 

kendini güvende hissetmesiyle ilişkilidir.  

Kırgızistan için 2013 Askeri Doktrini gibi resmi belgeler, terörizm ve 

aşırılığın Kırgızistan için hem yurtiçinde hem yurtdışında birincil tehdit olduğunu 

belirtmektedir. Fakat Kırgızistan hükümeti önceliğini istikrarı sağlamaya 

vermiştir. Ayrıca Kırgızistan ile olan ilişkisinde, Çin de Kırgızistan’da istikrarın 

sağlanmasına önem vermektedir. Çünkü Çin, Kırgızistan’daki bir istikrarsızlığın, 

Kırgızistan’ın 858 kilometrelik sınır paylaştığı Doğu Türkistan’da da 

istikrarsızlık doğuracağı düşüncesine sahiptir (Kuchins vd., 2015, s.17). Fakat 

Çin, Kırgızistan’da 2005 ve 2010 yıllarında meydana gelen ve yönetimin 

değişmesiyle ve çok sayıda insanın ölümüyle sonuçlanan iki devrimi de, iç sorun 

olarak görmüş ve uzaktan takip etmiştir. ŞİÖ de bu olaylar da etkisiz kalmıştır 

(Ekrem, 2010, s.3-4). Hâlbuki bu olaylar da Kırgızistan’da istikrasızlığa sebep 

olmuştur. İstikrar vurgusunun beraberinde Kırgızistan’ın birincil dış politika 

hedefi tüm komşuları ve dış güçlerle dostane ilişkilerini sürdürmek şeklinde 

belirtilmiştir. Kırgızistan da Çin dâhil Rusya ve ABD gibi diğer güçlerle ve 

komşularıyla ulusal güvenlik ve istikrarı için dengeli bir dış politika 

yürütmektedir (Kuchins vd., 2015, s.4). Kırgızistan’ın dengeli politika 

sürdürmesinin haklı sebeplerinden biri olarak komşusu Çin’in sahip olduğu 

askeri gücü de gösterilebilmektedir. 2017 Haziran ayının verilerine göre; 

dünyanın en güçlü 3. ordusuna sahip olan Çin’in yanında Kırgızistan ordusu 

kıyaslanamayacak kadar küçüktür (Askeri gücü, 2017).  

ŞİÖ, Çin ve Kırgızistan için aynı zamanda komşu ülkeleriyle de ortak 

askeri faaliyetler yürütebileceği bir örgüt olmuştur. Sınır Bölgelerinde Askeri 

Güvenliğin Derinleştirilmesine İlişkin 1996 Antlaşması; Çin, Kazakistan, 

Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan arasında Şanghay'da imzalanmış ve aynı 

zamanda Orta Asya ve Çin arasındaki sınırların yeniden müzakere edilmesine de 

neden olmuştur (Putz, 2017). 2002’den beri de Çin, gözlemci ve komşu ülkelerle 

güven arttırıcı önlemler alma amaçlı iki taraflı ve çok taraflı askeri tatbikatlara 

katılmaya başlamıştır (Saunders, 2008, s.133).  

Çin ve Kırgızistan’ın dâhil olduğu ortak tatbikatlar olmuştur. Bunlardan 

ilki, “Tatbikat 1” adıyla Ekim 2002’de Güney Kırgızistan’da terörle mücadele 

tatbikatı olarak gerçekleştirilmiştir. İki taraftan da 100 askerden oluşan küçük bir 
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topluluk, hafif silahlar, tanksavar silahlar, helikopterler ve zırhlı personel 

araçlarıyla donanmış bir şekilde tatbikatı gerçekleştirmiştir (How is China 

bolstering its military diplomatic relations?, 2017; Scobell vd., 2018: 110). Bir 

diğer tatbikat “Koalisyon 2003” adıyla Çin ve Kırgızistan’ın yanı sıra; Rusya, 

Kazakistan ve Tacikistan’ın da katılımıyla yerine getirilmiştir. Terörizmle 

mücadele amaçlı gerçekleştirilen bu tatbikata 130 asker katılmıştır (Scobell vd., 

2018, s.10). 2007 yılı Ağustos ayında “Barış Misyonu 2007” adıyla Uygur Özerk 

bölgesinde başlayan tatbikat Rusya’da tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen bu 

tatbikata Özbekistan’ın da dâhil olmasıyla 4000 asker ile gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca 2007 ve 2009 yıllarında ŞİÖ üye devletlerinden özel kuvvetler 

birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin dâhil olduğu Issık Göl’de “Terörle Mücadele 

2007” ve “Norak Terörle Mücadele 2009” adlı tatbikatlar gerçekleşmiştir. 2010 

yılının Eylül ayında yine ŞİÖ’ye üye devletlerin hepsinin katılımıyla terörle 

mücadele kapsamında “Barış Misyonu 2010” tatbikatı Kazakistan’da 

gerçekleşmiştir. 2011’de de yine aynı amaçla “Tianşayn II” tatbikatı olmuştur. 

2012 Haziran ayında Tacikistan’da gerçekleştirilen “Barış Misyonu 2012” 

tatbikatına Özbekistan dışındaki ŞİÖ ülkeleri, 2000’den fazla asker ve 500’den 

fazla askeri teçhizat ile katılmıştır. Sonraki iki yılda 6 ülke de “Barış Misyonu 

2013” ve “Barış Misyonu 2014”ü gerçekleştirmiştir. Diğer tatbikatlar gibi 

terörizmle mücadeleye odaklanan İç Moğolistan’da yapılan “Barış Misyonu 

2014”  tatbikatına 5000’i Çin’den; 500’ü Kırgızistan’dan olmak üzere 7000’den 

fazla asker katılmıştır. Bu da o tarihe kadar gerçekleşmiş en büyük tatbikat 

özelliğine sahip olmuştur. Bu tatbikat ŞİÖ kapsamında gerçekleşmiş en büyük 

tatbikat özelliğine sahip olmanın yanı sıra; askeri personel bakımından 

Kırgızistan’ın da en geniş kapsamlı tatbikatı olma özelliğine sahiptir 

(Omelicheva, 2011, s.74; Kırgız cookerleri kıtaydagı maşıguudan kaytıştı, 2014; 

Kokoshina, 2018, s.199-200; Scobell vd., 2018, s.111). Tatbikatın ardından, 

Tatbikat Genel Müdürü ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Genel Kurmay Başkanı 

Wang Ning, gerçekleşen tatbikatın “3 şeytan”dan kurtulmayı amaçladığını; ortak 

karar alma ve eyleme odaklandığını; istihbarat paylaşımıyla ŞİÖ üyesi ülkelerin 

terörle mücadele konusunda koordineli bir şekilde yeteneklerini kullanmalarına 

odaklandığını belirtmiştir (China Focus: SCO Anti-Terror Drill Kicks Off in 

China, 2014).  

Orta Asya analisti ve siyaset bilimci Alexander Cooley, ŞİÖ’nün 

tatbikatlarının ardından örgütün durumunu değerlendirmiştir. ŞİÖ’nün neredeyse 

başından beri Çin’in “3 şeytan” ile mücadele için oluşturduğu çerçeveyi kabul 

ettiğini ve bunun da ŞİÖ’nün misyonunun bir parçası haline geldiğini belirtmiştir. 

Güvenlik işbirliğinin aslında ekonomik planlara dayandığını aktaran Cooley, 

Çin’in ŞİÖ’yü Orta Asya’da yürütmekte olduğu işlerinin çok yönlü bir çatısı 
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haline gelmesini istediğini düşünmektedir (Anti-Terror Drills Highlight China’s 

Push Into Central Asia, 2014). 

2015 yılında Kırgızistan- Çin sınır güvenliği açısından önemli bir görüşme 

gerçekleşmiştir. 2015 yılı Eylül ayında Kırgızistan’ın Çolpon-Ata kentinde, 

Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sınır Servisi'nin Issık Göl ve Narın bölgelerindeki 

sınır emniyeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Kamu Güvenliği Bakanlığı Ana Sınır 

Bölme temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bu toplantıda iki devletin sınırındaki 

durum hakkında operasyonel bilgi alışverişinde bulunmak üzere sınır birimleri 

arasında sürekli bir iletişim kurulması gerektiği belirtilirken; uluslararası 

terörizme karşı koymak için ortak etkinlikler düzenlenmesi konusuna özel önem 

verileceği belirtilmiştir (Pograniçniki Kırgızstana i Kitaya obsudili voprosy 

bezopasnosti granits, 2015). 2016 yılı Eylül ayında, yaklaşık 2000 askerin 

katılımıyla Kırgızistan’da gerçekleştirilen  “Barış Misyonu 2016” tatbikatı, ŞİÖ 

kuvvetlerinin ortak terörle mücadele operasyonları sırasında komuta 

koordinasyonuna ve savaşa hazırlıklı olmalarına odaklanmıştır (Peace Mission-

2016: SCO anti-terror drills, 2016). Haziran 2017’de Kırgızistan ile Çin’in ortak 

gerçekleştirdiği “Tianşayn III” adlı tatbikat, ŞİÖ çerçevesinde terörle mücadele 

amacıyla Kırgızistan-Çin devlet sınırında gerçekleştirilmiştir. Tatbikatın ana 

aşaması ise Çin kenti Artus’ta yerine getirilmiştir. Bu tatbikat diğer ŞİÖ üyesi 

devletlerin Sınır Hizmetleri Temsilcileri ve Bölgesel Terörle Mücadele 

Yapısı’nın Yürütme Komitesi tarafından da denetlenmiştir. Tatbikat, 600’den 

fazla asker ve 50’den fazla askeri ve özel teçhizat ile uygulanmıştır (Kokoshina, 

2018, s.196-197).   

ŞİÖ4’nün ortak terörle mücadele tatbikatı olan "Barış Misyonu 2018" 

Rusya'yı Avrupa ve Asya bölgelerine ayıran Çelyabinsk bölgesindeki 

Çebarkul'da, 7 ülkeden 3000’den fazla asker ve 500'den fazla teçhizat ile 

gerçekleşmiştir. İlk kez Hindistan ve Pakistan askerlerinin de dâhil olduğu bu 

tatbikata, tüm üye ülkeler katılmıştır (Teslova, 2018). 

 

Kırgızistan-Çin Sınır Sorunu ve Çözümü  

Rusya İmparatorluğu’ndan Sovyetler Birliği’ne; Sovyetler Birliği’nden 

yeni bağımsız cumhuriyetlere dek Çin ile sınırlar, 19. yüzyılın ikinci yarısında 

imzalanan bir dizi antlaşma ve protokollerle belirlenmiştir. 2 Kasım 1860 tarihli 

Ek Pekin Antlaşması, 25 Eylül 1864 tarihli Çuguçak Protokolü, 12 Şubat 1881 

tarihli Petersburg Antlaşması, 22 Mayıs 1884 tarihli Yeni Margelan Protokolü, 

                                                 
4 ŞİÖ günümüzde 8 üyeden oluşmaktadır: Hindistan, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Pakistan, 

Rusya, Tacikistan ve Özbekistan. 
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sınırların belirlenmesinde rol oynamıştır. Fakat tüm bu belgelerde, sınırlar netlik 

kazanmamış; açıklamalar ve haritalar eşliğinde sınırlar, belirsiz olarak 

değerlendirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk döneminde sınır sorunu ülkenin 

gündeminde çok yer almamış; o zamanki Sovyetler Birliği yönetimi, Sovyet 

Kırgızistan ve Çin arasındaki devlet sınır mevkilerini bile kaldırmıştır. 1964'e 

gelindiğinde ise Çin ile SSCB arasında gerçekleşen sınır görüşmeleri ile toplam 

34 bin kilometrekarelik bir alana sahip 25 tartışmalı bölge gündeme gelmiştir. Bu 

tartışmalı bölgelerin 5’inin Kırgızistan'da bulunması Kırgızistan- Çin sınır 

sorununun temelini oluşturmuştur. Yaklaşık olarak Han Tengri Zirvesi yakınında 

450 kilometrekarelik; Erkeştam Geçidi'nde 250 kilometrekarelik; Canı Cer'de 

180 kilometrekarelik; Bedel Geçidi'ne 5 kilometre mesafedeki Üzengi-Kuş 

havzasında 2840 kilometrekarelik; Bozaygır’da ise 12 kilometrekarelik bölgeler 

tartışmalı konumda yer almıştır (Kerimbekova ve Galitskiy, 2002). Çünkü 1964 

yılında Pekin'de yapılan ortak istişareler olumlu sonuç vermemiş; taraflar, sınırın 

batı kısmındaki tartışmalı alanlar ile ilgili 1969 yılında diyaloğa başlamış; ancak 

görüşmeler 1979 yılına kadar sürmüştür. Sadece 1987'de yapılan görüşmelerde, 

mevcut belgelere dayanarak sınırların belirlenmesi için uluslararası hukuka 

uygun, adalet ve rasyonel yaklaşım, karşılıklı anlayış ve imtiyazlara hazırlıklı 

olma konusunda bir antlaşmaya varılmıştır. Mayıs 1989'da Pekin'de 

gerçekleştirilen ilk Sovyet-Çin zirvesi sırasında da bu ilkelere, nihai ortak 

tebliğde de yer verilmiştir. Mayıs 19925’de Çin’e resmi bir ziyarette bulunan 

Cumhurbaşkanı Askar Akayev de Kırgızistan adına bu ilkeleri kabul etmiştir 

(Kerimbekova ve Galitskiy, 2002). 

Daha evvel de bahsedildiği gibi Kırgızistan, Çin’e Doğu Türkistan 

bölgesinden sınırdaş olduğundan; Çin, hem ayrılıkçı hareketleri desteklediğini 

iddia ettiği Uygurlara karşı; hem de bu gruplarla Orta Asya ülkeleri arasındaki 

herhangi bir bağlantıyı kontrol etme amaçlı güçlü bir sınır rejimi ile ilgilenmiştir. 

Kırgızistan, yaklaşık 3656 kilometrekare olan Çin-Sovyet toprak 

anlaşmazlıklarından son olarak 7 tartışmalı bölümü devralmıştır. Üzengi-Kuş 

nehri havzasının bir kısmı, Kırgızların kontrolü altındayken; Sovyet döneminde 

Çin’le yapılan antlaşmaların belirsizliklerinden dolayı tartışmalı bir hal almıştır. 

1996 yılı Merkez Komitesi'nde Doğu Türkistan’daki istikrarla ilişkili hazırlanan 

belgede Kırgızistan da yer almıştır. Çünkü Kırgızistan’da yaşayan Uygurlar; 

Doğu Türkistan’da yaşayan etnik Kırgızlar bulunmaktadır. Bu kapsamda Çin- 

                                                 
5 Aslında Kırgızistan için yasal olarak geçerli olan SSCB ile Çin arasındaki devlet sınırı ile ilgili 

antlaşma 16 Mayıs 1991'de imzalanmıştır. Henüz tartışmalı bazı alanları içermeyen bu antlaşma 

SSCB’nin çöküşünden sonra bağımsız, Çin’e komşu devletler için tekrar gündeme gelmiş ve Çin, 

sınırla ilgili yeni bir antlaşma imzalama ve sınır çizgisini gözden geçirme gereği duyduğunu 

açıklamıştır (Podolskaya, 2017). 
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Kırgızistan ilişkilerinin işbirliği temeline dayandırılması, Pekin yönetiminin 

güvenlik kaygılarını gidermede büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple dönemin 

Çin Başbakanı Li Peng’in Nisan 1994’te Orta Asya’ya yaptığı seyahatle başlayan 

sınır problemine dair temaslar ile Çin ve Kırgızistan, anlaşmazlığın çözümünü 

hızlandırmayı kararlaştırmıştır. Temmuz 1995’te, Kırgızistan Dışişleri 

Bakanı’nın Çin’e üst düzey istişarelerde bulunmak üzere seyahat etmesiyle de; 

aynı yıl oluşturulan ortak delegasyon bir sınır antlaşması hazırlama sürecine 

başlamıştır. Bunun ardında da 4 Temmuz 1996’da, Cumhurbaşkanları Ciang 

Zemin ve Askar Akayev, çoğu Kırgızistan’a ait 7 tartışmalı alanın 6’sını 

kapsayan sınır belirleme konusunda antlaşmaya varmıştır. Çözülmemiş tek sorun 

Üzengi-Kuş Nehri Havzası olmuştur (Fravel, 2008, s.163). Antlaşmanın ardından 

yayınlanan ortak bildiride, Akayev, Kırgızistan'ın ulusal ayrılıkçılığa kesinlikle 

karşı duracağını ve Çin karşıtı bir eyleme izin verilmeyeceğini belirtmiştir 

(Fravel, 2008, s.164). 

Genel anlamda Orta Asya’da sınır sorunlarıyla Sovyetler Birliği'nin 

dağılmasından 1995'e kadar Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Çin ile 

ortak sınırlarının müzakeresi, tasviri ve sınırlandırılmasıyla grup halinde 

ilgilenmiştir. 26 Nisan 1996'ya (ilk Şanghay Beşlisi toplantısına) kadar Rusya, 

Kazakistan ve Kırgızistan, Çin ile temelde anlaşmaya varabilmişken; 

Tacikistan’ın Çin ile sınır anlaşmazlığı sürmüştür (Chung, 2004, s.990). Yukarıda 

da bahsedildiği gibi 1996 yılına gelindiğinde ise Kırgızistan’ın yaklaşık 35 bin 

hektarlık dağlık bölgeyi bırakmayı kabul etmesiyle; 1100 kilometrelik sınırının 

bir kısmını kısıtlamak için anlaşması ile Kırgızistan-Çin sınır sorununun büyük 

bir kısmı çözülmüş gibi görünse de arka planda durum farklı işlemiştir. Çünkü 

antlaşma, Kırgız parlamentosu tarafından onaylanmış olsa da; bazı meclis üyeleri 

oylamanın, teklif edilen imtiyazların neler olduğuna dair bir açıklamanın, 

yürütme organına sunulmadan gerçekleşmesi sebebiyle antlaşmaya itiraz 

etmiştir. 1999’a gelindiğinde ise Kırgızistan’ın,  Bedel bölgesinde bir nehir de 

dâhil olmak üzere Narın ve Issık Göl’de Çin'e yaklaşık 90 bin hektar daha toprak 

verdiği bir antlaşma imzalanmıştır. Bu antlaşma da tartışmaları beraberinde 

getirmiştir. Çünkü milletvekillerine, önceden gözden geçirmeleri için 

antlaşmanın bir örneği verilmemiş; sadece oylamadan önce kısaca bakmaları 

sağlanmıştır. Tartışmalı bölge ile ilgili maddeyi milletvekilleri onaylamak için oy 

kullanmamış; ayrıca Anayasa hükümlerine göre meclisin bölgesel revizyonları, 

kanun halinde toplama şartına rağmen; ilgili belgeleri Akayev imzalamıştır. Bu 

da Kırgız parlamentosunun antlaşmaya tepki göstermesine neden olmuş; bu 

tepkiler sonucunda antlaşmaların yürürlüğe konması durdurulmuş ve parlamento 

antlaşmaları incelemek için ısrarcı olmuştur. 1999 tarihli antlaşmanın 

imzalanmasından kısa bir süre sonra da Çin, Kırgızistan'dan Pekin'e uçuşlar için 
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Kırgızistan’a bir hava koridoru ve 600 bin dolar askeri yardım sağlamıştır 

(International Crisis Group, 2002, s.17-18). Akayev’in toprak kaybetme pahasına 

sınır belirleme de ısrarcı olmasının ardından Çin’in Kırgızistan’a böyle yüklü bir 

yardımı göndermesi, Çin’in ortaya çıkan neticeden memnuniyetini de 

göstermiştir. Fakat anlaşmanın yürürlüğe konmasının durdurulması sonucu 

değişmemiştir. 

İç politikada sık sık gündeme gelen antlaşmalar, Haziran 2001'de, 

Kırgızistan parlamentosunda tekrar ele alınmış ve ilgili bir dizi oturum 

düzenlemiştir. Dönemin Dışişleri Bakanı Muratbek İmanaliev yapılan bu iki 

antlaşmayı savunmuş ve Kırgızistan'ın tartışmalı olarak nitelenen toprakların 

%70’ini aldığını belirtmiştir. Öyle ki bakan, vermiş olduğu röportajda; 

Kırgızistan'ın ulusal çıkarları konusunda net bir davranıştan yoksun olan sınır 

meselelerindeki duygusal tartışmaların, ülke için çok ciddi siyasi ve ekonomik 

sonuçları olabileceğini söylemiştir. Sınırın hukuki bir tescilinin olmamasının da, 

her zaman çatışmalara neden olabileceğini belirtmiştir. Kırgız ve Çinli uzmanlar 

5 Haziran 2001’de resmi sınırı çizme sürecine başlamıştır. Ardından Kırgız 

meclisi, süreci durdurma kararını kabul etmiş ve 13 Haziran 2001’de bu işlem 

askıya alınmıştır. Buna rağmen hükümet, meclis kararını görmezden gelmiş; 

yasadışı ilan etmiş ve sınırlandırma çalışmalarını sürdürmüştür. Kırgız hükümeti, 

bu proje için 6 milyon som (2001 yılındaki yaklaşık karşılığı 120 bin $) ayırmıştır 

(Khamidov, 2001). 

Aralık 2001'de parlamentoda başka oturumlar da yapılmış ve başta 

milletvekili Azimbek Beknazarov olmak üzere birçok milletvekili, hükümetin 

ağır baskılarına rağmen; antlaşmaya karşı çıkmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, 

antlaşmanın onaylanması, tartışmaları 2002 baharına ertelemiştir.  Ocak 2002’de 

milletvekili Azimbek Beknazarov tutuklanmış ve bu olay, cumhurbaşkanının 

sınır antlaşmaları konusunda sürekli eleştirilmesinin intikamı şeklinde 

yorumlanmıştır. Bu da aynı yılın Mart ayında Celalabad bölgesinde protesto 

gösterilerinin çıkmasına neden olmuştur (International Crisis Group, 2002, s.18). 

Gerek muhalif vekillerin tepkileri gerekse toplumsal baskıya rağmen; 1996 ve 

1999'da imzalanan antlaşmalar yürürlüğe girmiş ve Çin ile yapılan iki antlaşma 

neticesinde Kırgızistan, yaklaşık 125 bin hektarlık alanı kaybetmiştir 

(Podolskaya, 2017).  Tepkilere rağmen; birkaç yıl aralıklı müzakerelerin 

ardından, Kasım 1998'de bir antlaşma hazırlanmış ve 26 Ağustos 1999’da da 

Cumhurbaşkanları Ciang ve Akayev ek bir sınır antlaşması imzalamasıyla; daha 

önce bahsedilen Üzengi-Kuş nehri havzası konusundaki tartışma çözülmüştür. 

Çin başlangıçta bu havzanın bulunduğu alanın %50 ila %96'sı arasında bir yer 

talep etmiştir. Ancak sonunda sadece %30'luk kısmını kabul etmiş ve uzlaşma 

sağlanmıştır (Fravel, 2008, s.164). 
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Kırgızistan iç politikasında yıllarca tartışmaları süren iki ülke arasındaki 

sınırlandırma işlemi, ancak 14 Temmuz 2009’da tam anlamıyla sona ermiştir 

(IBRU, 2009). Günümüzde iki ülkenin 1049 kilometrelik sınırı bulunmaktadır 

(Podolskaya, 2017). Torugart ve Erkeştam sınırlarından hafta içi belirli saatlerde 

geçiş yapılmaktadır. Torugart sınır kapısı, Kırgızistan’da Narın’ın At-Başı 

Bölgesi’nde bulunmakta; Çin’in ise Doğu Türkistan Bölgesi’ndeki Torugart 

otobanında yer almaktadır. Erkeştam sınır kapısı da Kırgızistan’da Oş’un Alay 

Bölgesi’nde; Çin’de Doğu Türkistan’daki Erkeştam otobanında yer almaktadır 

(Kyrgyzstan Land Border Crossings, 2019). 

 

Güvenlik İlişkileri Bağlamında Doğu Türkistan  

Doğu Türkistan /Sincan-Uygur Özerk Bölgesi6 Uygurların eski çağlardan 

beri yaşadığı ana yurdu ve aynı zamanda Orta Asya Türk kültürü için tarihsel 

açıdan önem arz eden bir bölgedir (Karimova, 2014, s.221). Bölgede Uygurlar, 

745 yılında kendi devletlerini kurmuş olsa da; kurdukları devlet 840 yılında 

yıkılmış ve Çin’in Sincan-Uygur bölgesi olarak tanımladığı yere göç etmişlerdir. 

1949 yılına dek kısa süreli bağımsız devlet kurma deneyimlerine rağmen; 1949 

yılında Çinli Komünistler ile Milliyetçiler arasındaki mücadelede Komünistlerin, 

Çin hâkimiyetini kazanması ile Doğu Türkistan yeni kurulan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin ilhak ettiği bir bölge haline gelmiş ve bölgedeki sorunlar da bu 

topraklara Çin’in Han Çinlileri göç ettirmesi ile başlamıştır (Dünya Uygur 

Kurultayı, t.y.). 1941 yılında bölgede Han nüfusu sadece %5 iken; Uygur nüfusu 

toplam nüfusun %80’ini, Kazak nüfusu %8,7’sini ve Kırgız nüfusu %1,7’sini, %7 

ise diğer halkları oluşturmuştur. Komünist Çinlilerin sürdürmüş olduğu Han 

Çinlileri bölgeye yerleştirme politikaları sonrasında; 1953’te Hanların oranı 

%6,1’e çıkmıştır (İnayet, 2010, s.16-19). Bölgede Han nüfusu her yıl daha da 

artarak nihayetinde 2015 yılına gelindiğinde Uygurlar, toplam nüfusun %46,42’si 

iken; Han Çinliler yaklaşık %39’u olmuştur (Statistic Breau of Xinjiang Uygur 

Autonomous Region, 2017). Bu da Çin’in göç politikası ile Uygurların yoğun 

olduğu bölgeyi nasıl Çinlileştirdiğinin göstergesidir. 

Doğu Türkistan’da Hanlar ile diğer toplumlar arasındaki ekonomik 

eşitsizliğe Çin hükümeti tarafından uygulanan azınlıklara yönelik sert politikalar 

                                                 
6 Çinli tarihçilere göre bölge Çin’in batısında yer almakta; Uygurlu tarihçilere göre ise bölge 

Türkistan’ın doğusunda yer almaktadır. Bu tanım da Çin’in ve Uygurların aidiyet anlayışına göre 

bölgenin konumunu ifade ettiklerini göstermektedir. Asya kıtasının tam merkezinde olan bölgeyi 

Çin, 1884 yılından itibaren Sincan (Sinkiang, Sincang, Şincan) yani “yeni hudut”olarak 

tanımlamıştır. Makalede bölgeye her iki isimle hitap edilmenin yanında; Doğu Türkistan adı daha 

çok tercih edilecektir ( Bovington, 2010, s.29; İnayet, 2010, s.13). 
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ve dini özgürlüğü kısıtlama çabaları da eklenince; bölgede huzursuzluk 

kaçınılmaz olmuştur. Akabinde de Çin, “3 şeytan” olarak ifade ettiği terörizm, 

ayrılıkçılık ve aşırılık kavramlarını Uygurların bölgede yarattığı tehditler olarak 

sunmuştur (Meyer, 2016, s.4). Doğu Türkistan ya da Uygur meselesinin yakın 

tarihlerde Kırgızistan’ın da gündeminde yer almasının sebebi de bölgedeki 

azınlıklardan biri olan ve 200 yüz binden (Statistic Breau of Xinjiang Uygur 

Autonomous Region, 2017) fazla nüfusa sahip etnik Kırgız’ın, Uygurlar ile aynı 

muamele ve baskılarla karşı karşıya gelmeye başlaması, gösterilebilmektedir. 

Günümüzde hala süren Çin’in bölgedeki Müslümanlara karşı baskıcı 

tutumunun geçmişi epey eskidir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Doğu 

Türkistan’da Çin hükümetinin kültürel, dini ve birçok alandaki baskı 

politikalarına karşı da çeşitli ayaklanmalar meydana gelmiştir. 1997’de 

gerçekleşen Gulca protestosu da bunların en bilinenlerinden biridir. Birçok 

gazeteciye göre olaydan yalnızca birkaç gün önce Ocak ayında onlarca Uygur 

gencinin tutuklanmasıyla ya da polisin, bir evde dua eden kadınları dağıtmasıyla 

başlamıştır. Çin tarafına göre ise olaylardan bir yıl önce, Türkistan İslam 

Partisi(TİP)’nin protestoları ile başlamıştır. Gardner Bovingdon’a göre ise Gulca 

isyanı, aslında daha önce başlamış, hem hükümetin baskıcı yöntemlerinin; hem 

de Uygurların bunlara karşı gösterdiği tepkilerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır 

(Bovingdon, 2010: 125). İnsan hakları kuruluşları da Gulca olaylarına dikkat 

çekmiş ve olayları dünyaya duyurmuştur. Bununla beraber Çin, Orta Asya’da 

yaşayan Uygurların da faaliyetlerine engel olma adına ŞİÖ’nün öncülü Şanghay 

Beşlisi’ni oluşturmuş ve “3 şeytan” adını verdiği kavramla savaşma düşüncesini, 

daha önce de bahsedildiği gibi üye ülkelere de yaymaya çalışmıştır (Kanat, 2015). 

Kırgızistan’da da bu olaylar gündeme gelmiş ve Res Publica adlı gazete Nisan 

1997’de bölgede gerçekleşen bu olaylara tepkisiz kalmayarak haberleştirmiştir. 

“Çin’de iç olaylarda yüzsüz müdahale” ile “Çin toplumunun duyguları ciddi bir 

şekilde incindi” başlıklarını kullanarak haberler yayınlanmasının ardından Çin 

tarafından, Kırgız Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı protesto edilmiştir. Gazete 

buna karşılık, Çin’in Doğu Türkistan’daki durumu anlatacağı bir yazıyı da 

yayınlayabileceklerini belirtmiştir. O dönemde gazeteye Kırgız hükümeti 

tarafından ise bir engelleme gelmemiştir (Karaca, 2003, s.172). Çin’in bu tepkisi, 

bölgeye gelebilecek her hangi bir desteğin karşısında duracağını göstermektedir. 

Bölgenin kaotik bir özellik taşıması yalnız Çin için güvenlik kaygılarına 

sebep olmamaktadır. Bu kapsamda Kırgızistan’da da Uygurların sorumlu 

tutulduğu bazı terör faaliyetlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Örneğin; 

1998’de Kırgızistan’ın Oş bölgesinde bir otobüsün patlatılması ve bunun dışında 

otobüsten çıkarılan bir bagaj vasıtasıyla gerçekleşen patlama olmak üzere 2 

patlama meydan gelmiştir. 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olayın sorumlusu 
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olarak görülen 4 Uygur, Çin’e teslim edilmiş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. 

Kırgız medyası, bu kişileri “Doğu Türkistan” adlı bir grubun üyesi olarak 

nitelendirmiştir. Yani olayı gerçekleştirenlerin TİP ya da DTKÖ(Doğu Türkistan 

Kurtuluş Örgütü)7 üyesi olduğu düşünülmüştür (Cumagulov, 2005). Yine 

Haziran 2002’de Bişkek'teki Çin Büyükelçiliğinde başkâtip olan Wang Jianping, 

bir Uygur işadamı olan Umar Nurmukhamedov ile birlikte arabada iken 

vurulmuştur. Kırgız yetkililer vurulan kişinin Çinli Jianping değil; 

Nurmukhamedov olduğunu iddia etmiştir. Kırgızistan İç İşleri Bakanı Bakirdin 

Subanbekov da suçun siyasi değil, ekonomik olduğu fikrini belirtmiş olsa da; 

bundan DTKÖ üyesi olduğu iddia edilen biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Kırgız 

Cumhuriyeti vatandaşı iki Uygur sorumlu tutularak Çin’e suçlu olarak 

gönderilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında Kırgızistan’ın en büyük pazarı olan 

Dordoy Pazarı’nda bir patlama meydana gelmiş ve patlamanın Uygur bir grup 

tarafından yapıldığı yetkililerce iddia edilmiştir (Heidelberg Institute on 

International Conflict Research, 2002, s.21-22). 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleşen terör saldırıları sonrasında 

Müslümanlara yönelik baskının arttığı görülmektedir. Nitekim saldırılar 

sonrasında Uygurlar, Müslüman kimlikleri ile de anılmaya başlamıştır. 

Uygurların teröre karşı mücadele sırasında uluslararası arenada tanınmalarının 

sebebini ise Bovingdon, hâlihazırdaki kültür çatışması, terörizm ve küresel İslam 

tehdidi tanımına uyması ile alakalı olduğunu belirtmiştir. Ancak Uygurların 

birçoğunun El- Kaide veya Taliban'la bir bağlantısı olduğuna dair yeterli bir kanıt 

bulunmadığını da belirtmek gerekmektedir (Bovingdon, 2010, s.3). Buna rağmen 

Çin, ABD’de gerçekleşen saldırılarla sınırları içerisinde gerçekleşen eylemler 

arasında bir bağlantı kurmuş ve bu durumu Uygurlara baskı aracı olarak 

kullanmaya çalışmıştır.  Murray Scot ve James Bellacqua’nın yayınladıkları 

“Çin’in Terörizme Tepkisi” adlı raporda da bahsedildiği gibi Çin, ABD gibi 

terörizmden mustarip bir devlet olarak kendini göstermeye ve 1990'lardan 

itibaren Doğu Türkistan’da meydana gelen eylemleri de terörizm olarak lanse 

etmeye başlamıştır. 11 Eylül olaylarının gerçekleşmesi ile de teröre yönelik 

söylemlerini değiştirmiştir (Tanner &Bellacqua, 2016, s.24). 

Çin’in Uygurlar ile terörizm arasında bağlantı kurma çabalarına kimi 

dernek ve komite başkanlarından yanıt gelmiştir. Bu kapsamda 2005 yılında 

Kırgızistan’daki Uygurların Derneği “İttipak”ın başkanı Rozimuhammed 

AbdulBakiyev ve Uygur Komitesi’nin insan hakları temelli çalışmalarını yürüten 

                                                 
7 “Doğu Türkistan” grubu, TİP ve DTKÖ’yü içine almaktadır. DTKÖ, 1990 yılında kurulan ve 

Doğu Türkistan ve Orta Asya’da faaliyet gösteren bir örgüttür. 

(www.globalsecurity.org/military/world/para/etlo.htm, Erişim Tarihi: 10.02.2019). 
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Tursun İslam radikal bir grup Uygur’un bazı olaylara karıştıklarını doğrulamıştır. 

Ancak az sayıdaki militan ile Kırgızistan'da yasalara bağlı yaşayan çok sayıdaki 

Uygur arasında bir ayrım yapılmamasının endişe verici olduğundan bahsetmiştir. 

Aynı zamanda, Kırgız hükümetinin, ŞİÖ’ye katıldıktan sonra Uygurlar üzerinde 

sıkı önlemler aldığına da vurgu yapmıştır (Cumagulov, 2005). 

Yine Çin’in Uygurlar üzerindeki baskısı etnik kimliğe indirgenemeyecek 

kimi bireysel olaylara da dayandırılmaktadır. Örneğin; 26 Haziran 2009’da 

Çin’in Gungdong’nin Shaoguan şehrindeki bir oyuncak fabrikasında iki Çinli 

kadına 6 Uygur işçinin zorbalık ettiği dedikodusu yüzünden iki etnik halk 

arasında gerilim başlamıştır. Dedikodunun sonradan asılsız olduğu ortaya çıksa 

da bu olay çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu ölümler hakkında bilgi 

almak isteyen ve neden bu sonucun engellenmediğini sorgulayan yaklaşık 1600 

kişilik akademisyenler ve öğrencilerden oluşan bir grup, Urumçi’de valilik 

binasına yürümüştür. Fakat bu grubun üzerine ateş açılmış ve çok sayıda Uygur 

ölmüştür (NTV, 2009). Aynı dönemde Çin medyası da itirafçı olarak gösterdiği 

Uygurların internetteki yazışmalarını yayınlamış ve Dünya Uygur Kurultayı’nın 

(DUK) bu olayların çıkmasına neden olduğu ile ilgili haberler yapmıştır. Ayrıca 

Çin medyası, bu olaylarda sadece Çinli yaralananları ekrana getirmiştir (CCTV 

com, 2009). Şiddet olayları bundan sonra daha da artmıştır. Çinli yetkililer bu 

olaylara, muhalif ve ayrılıkçı olduklarından şüphelendikleri Uygurları 

cezalandırmakla karşılık vermiştir. Yetkililerin eylemleri, Çin hükümetinin Doğu 

Türkistan’daki Uygurlara kapsamlı bir saldırı başlattığı 2017 yılına kadar; 

sürgünler, tutuklamalar ve uzun hapis cezalarını içermiştir. Daha fazla güvenlik 

ihtiyacına duyan hükümet, Uygurların hâkim olduğu bölgelerde kameralar, 

kontrol noktaları ve sürekli polis devriyeleri kurmuştur. Bunların akabinde en 

tartışmalı hükümet girişimi “Siyasi Eğitim Kampları” olmuştur. Bu sebepten 

Ağustos 2018’de Birleşmiş Milletler (BM), Çin’i buna son vermeye çağırsa da; 

Çin bu kampların varlığını reddetmiştir (Uighur People, t.y.). 

Doğu Türkistan’da Uygur- Çin ilişkisi şiddetle devam ederken; Kırgızistan 

hükümeti, Uygurlar ile “3 şeytan” ilişkisinde, Çin’in yanında gözükmektedir. En 

büyük ticaret ortağı Çin ile arasını bozmak istemeyen Kırgızistan, DUK’a göre; 

2001 ile 2011 yılları arasındaki süreçte 50 Uygur’u Çin’e iade etmiştir. Bunun 

yanında Çin’in ayrılıkçı olarak itham ettiği Uygurların Kırgızistan’daki temsilci 

derneği “İttipak” da, Çin tarafından ayrılıkçı olarak sınıflandırılmıştır. “İttipak” 

ise Kırgızistan’da ya da her hangi bir yerdeki Uygur ayrılıkçılığını 

desteklemediğini ve Çin’deki olaylara dâhil olmadıklarını bildirmiştir (Maza, 

2014). 
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Çin hükümeti 2015 yılında özellikle Sincan’da “dini aşırılığın 75 

davranışsal göstergesi” adı altında bir liste yayınlamıştır. Bu listeye göre evlilik 

töreninde dans etmek, şarkı söylemek; nedensiz yere boks eldiveni, pergel, harita 

gibi eşyalar satın almak; evinde çok fazla yiyecek depolamak; ay yıldız içeren 

aksesuarlar kullanmak; dini kitap taşımak, dini program izlemek (Nanchang 

Public Security Bureau, 2015); kısacası içinde din olan ya da Doğu Türkistan’ı 

çağrıştırabilecek herhangi bir eylem; hatta bunlardan ilgisiz ayrılıkçılık için plan 

yapma izlenimi verebilecek tüm hareketler, Çin tarafından aşırılık yanlısı olarak 

kategorize edilmeye sebep gösterilmiştir. Bunun yanında herhangi bir yerdeki 

saldırı ya da şiddet olayları Çin tarafından Müslümanlara baskının artması ile 

sonuçlanmıştır. Örneğin,  2016 yılının Ağustos ayında Çin’in Bişkek’teki 

elçiliğine bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlenmiş ve saldırgan ölürken; elçilik 

çalışanı 3 Kırgız da yaralanmıştır (Kırgızistan'da Çin büyükelçiliğine intihar 

saldırısı, 2016). Bu olayın Çin’deki Kırgızların yaşantısını olumsuz olarak 

etkileyip etkilemediği tam olarak bilinmese de; 2016 yılında Doğu Türkistan’daki 

Kırgızlar için de baskılar hissedilmeye başlamıştır. 2017 yılı Ağustos ayında 

Kırgız basınında yer alan bir habere göre, etnik bir Kırgız bölgedeki durum 

hakkında şu bilgileri vermiştir: “Çin’de Kırgızlar genellikle Kızıl-Su bölgesinde 

yaşıyor. Yaşam koşulları Çin’in kalkınmasına paralel olarak burada da gelişiyor. 

Fakat geçen yıldan beri, özellikle din ve özgürlük alanında sıkı kısıtlamalar 

başladı. Örneğin, Haziran 2016'dan bu yana düzinelerce genç Kırgız gözaltına 

alındı. Mesela evinde Kur’an bulunması, sakal bırakmak, namaza gitmek, hacca 

gitmek, Kırgızistan’a gitmek gibi eylemler gözaltına alınmak için bahane oluyor. 

Sulayman Orozo adında biri Kırgızistan’a gidip geldiği için 5 yıl hapse çarptırıldı. 

Abutalip sakal bıraktığı için 17 yıla mahkûm edildi. Nurmambet, namaza gittiği 

için 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kırgızistan’da Kızıl-Su’dan gelip eğitim 

gören öğrenciler var. Bu yıl tatillerde hepsi geri dönmek zorunda kaldı. Geri 

dönmeyen öğrencilerin ailelerine baskı yapıldı ve gelmeyi kabul etmeyenlerin 

ailelerinden tutuklamalar oldu. Öğrencilerin sınırı geçtikten sonra kamplara 

alındığını duydum(…).” Ayrıca bu kişi, bu olayların 2016 yılından itibaren 

başladığını ve Doğu Türkistan’ın açık bir hapishaneden farksız olduğunu ifade 

etmiştir (Toktonazarova, 2017). 

Kırgızistanlı Güvenlik Uzmanı Artur Medetbekov, Uygurların 

eylemlerinin bölgedeki diğer azınlıkları da olumsuz etkilediğini belirtmiştir. 

Medetbekov, 30 Ağustos 2016’da Çin’in Bişkek’teki elçiliğine bombalı saldırı 

düzenleyen kişinin de Uygur olmasından dolayı, Çin’in baskıyı arttırdığını 

düşünmektedir. Uygurların gelecekte bağımsız devlet kurma hayallerinin, Çin’in 

hoşuna gitmediğini belirten Medetbekov, Uygur gençlerden dini-ayrılıkçı fikre 

kapılıp; İslam Devleti(İŞİD), El-Nusra Cephesi, Türkistan İslam Hareketi, El-
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Kaide gibi terörist sayılan örgütlere katılım olduğunu ileri sürmüştür. Doğu 

Türkistan’daki baskılara karşı Kırgız hükümetinin tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır. 

Örneğin, Dış İşleri Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Alımkan Kulukeeva, 

uluslararası hukuk kurallarına göre ülkedeki Kırgızları yaşadıkları ülkenin 

kurallarının bağladığını, yaşanılan olayların Çin’in iç işleri ile ilgili olduğunu ve 

Kırgızistan’ın olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir (Toktonazarova, 

2017). Yani Çin’deki etnik Kırgızlar için bir yardımda bulunamayacaklarını 

belirtmiştir. 

Bölgeyi ziyaret eden uluslararası basın ve gözlemciler, bölgede çok sayıda 

köpekli polisin devriye gezdiğini ve her bir vatandaşın izlendiğinden 

bahsetmektedir.  Çin ise bölgeyi baskı altında tutma sebebini “3 şeytan”ın 

gerçekleşme ve güçlenme endişesine dayandırsa da; sürgün edilen insanlar ve 

insan hakları grupları, bu muamelenin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiğini 

savunmaktadır. Yani Pekin’in Uygurlar ve diğer Müslümanlar üzerindeki artan 

baskıları, bölgede şiddetin daha da artırmasına neden olmaktadır. Gracie, Çin’in 

bölgedeki halkı, Müslümanlığı, Çin vatandaşı olmaktan öncelikli tutmakla ve 

devlete sadık olmamakla suçladığını belirtmektedir (Gracie, 2015). Çin’in terör 

eylemlerini gerçekleştirme ve aşırılık yanlıları ile bölgede dini, siyasi ya da 

ekonomik sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmaya çalışan Müslümanları 

birbirinden ayrı görmediği anlaşılmaktadır. Öyle ki devlete eleştirel yaklaşan her 

bir söz, terörle ilişkilendirilmektedir. Bu gerekçeyi öne sürerek hapsedilen 

Müslüman halkın içinde akademisyenler de vardır. Bunlardan biri de ömür boyu 

hapse mahkûm edilen İlham Tohti’dir. Tohti, bu karara rağmen; her zaman Han 

Çinlileri ile Müslümanlar arasında arabuluculuk için çabalayacağını belirtmiştir. 

Tutuklanmadan önce oluşturduğu bir web sayfasında yayınlanan makalesinde 

Tohti, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin Çin’in bir parçası olarak kalmasını 

savunmuş ve Uygurlara uygulanan baskıcı ve cezalandırıcı politikaların, halkı 

radikalleştirdiğini ifade etmiştir. Ancak çatışmaların Çin ile teröristler arasında 

değil de; Çin ile İslam arasında olduğunu belirtmesi; Tohti’nin mahkûm 

edilmesine sebep olmuştur (Gracie, 2014). 

Günümüzde bölge, artık sadece Uygurlar ile gündeme gelmemekte; 

buradaki diğer Müslüman halkların da aynı baskılara maruz kaldığı ifade 

edilmektedir. Bu baskı gündelik yaşamı olumsuz etkilemekte ve dini değer ve 

inançlar, Çin yönetimi tarafından hedef alınmaktadır. Öyle ki, Çinli yetkililer, 

İslam'ın seküler hayata nüfuz etmesini engellemek ve Uygur, Kazak, Kırgız, Hui 

(Dungan/ Han Çinli Müslüman) gibi Müslüman azınlıkların yaşadığı Sincan'ın 

kuzeybatı bölgesinde "aşırılık"ı engellemek amacıyla helal ürünlere karşı bir 

kampanya başlatmıştır (China Targets Halal Products In Fight Against 

'Extremism', 2018). Yani Çin’e göre helal ürünlerin yenmesi de aşırılık ile 
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ilgilidir.  Yine, kamuoyunda sıklıkla yer alan ve Çin tarafından “eğitim kampları” 

olarak ifade edilen kamplar 2018 yılının Ekim ayında yeniden gündeme gelmiştir. 

Bölgede kurulan kampların amacına dair ilk kez geniş bir açıklama yapan Çinli 

yetkililer, bu kamplardaki kişilerin terörizmin ve dini aşırılığın özünü ve zararını 

açıkça görmelerine yardımcı olacak mesleki eğitim ve öğretim programının bir 

parçası olduklarını belirtmiş ve bu kampların bir çeşit “toplama kampı” olduğu 

düşüncesini reddetmiştir (Kyrgyz From China Urge President Jeenbekov To Help 

With Captured Relatives, 2018). Sincan Hükümeti’nin yöneticisi ise tutuklanan 

kişilerin bu kamplarda ücretsiz olarak eğitim aldığını; yemek ve yatakhane 

hizmetinin dahi sağlandığından bahsetmiştir. Bu eğitim kamplarının aşırılık ile 

mücadele amaçlı kurulduğunu ve böyle bir niyete sahip olanların fikrini 

değiştirmesine yardımcı olacağını belirtmiştir. Buna karşın Çin, eğitim kampları 

olarak nitelendirdiği bu kamplar, 1 milyona yakın Müslüman’ın rızası olmadan 

alıkonması nedeniyle BM tarafından eleştirilmiştir. Hem tutuklananlar hem de 

insan hakları savunucuları bu kampları, Uygurların adaletsizce tutuldukları 

hapishaneler şeklinde nitelendirmektedir (Kıtay “tarbiya lagerleri” cönündö 

tüşündürmö berdi, 2018).  

2018 yılının Kasım ayında, Kırgızistan’da kamu çalışanlarının, 

aktivistlerin, aydınların ve Çin Kırgızlarının katıldığı, Çin’deki tutsak Kırgızlara 

ithaf edilen toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Çin vatandaşlığından 

Kırgızistan vatandaşlığına geçen ve kardeşinin de o kamplarda tutulduğunu dile 

getiren Almambet Osmon Uulu, Kırgızların bu kamplara alınmasının dini aşırılık 

ya da terör faaliyetleriyle ilgisi olmadığını; kamplarda tutulan 50 bin civarındaki 

Kırgız’ın çok büyük bir bölümünün camiye dahi gitmediğini; aralarında din 

konusunda fikri dahi olmayanların olduğunu belirtmiştir. Ayrıca şairlerin, bilim 

adamlarının dahi sebepsiz yere hapsedildiğini aktarmıştır (Calbırak TV, 2018). 

Bununla ilgili bir grup Kırgızistan vatandaşı, Ceenbekov'a durumu anlatan açık 

mektup göndermiştir. Mektubun yazarları, tutuklama sürelerinin bazen 2 yılı 

geçtiğini ve bu süre içerisinde hiç iletişim kurulamadığını vurgulamıştır. Ayrıca 

BM tarafından yapılan araştırmalar, Ağustos ayında, Doğu Türkistan’da yaklaşık 

olarak 1 milyon Müslüman'ın "ekstremizim ile mücadele merkezlerinde" 

tutulduğunu ve milyonlarca kişinin Çin’in tabiri ile “yeniden eğitim kampları”na 

alındığını ifade etmektedir (Kyrgyz From China Urge President Jeenbekov To 

Help With Captured Relatives, 2018). Yaşananların Kırgızistan’da gündeme 

gelmesinden sonra özellikle sosyal paylaşım sitelerinde Kırgızlar tarafından Çin 

karşıtı söylemler artmıştır. “Kıtaydın baskınçılıgına karşıbız”(Çin işgaline 

karşıyız) adlı Facebook sayfasında insanlar, en başta Çin’in Kırgızistan ile olan 

ilişkisi, Doğu Türkistan’da Çin’in Müslüman azınlığa muamelesi, Çinlilerin 

Kırgızistan’daki faaliyetleri, Kırgızistan’daki Çinli göçmenler gibi konular 
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üzerine tartışmakta ve görüntüler paylaşmaktadır. Genel anlamda bu sayfadaki 

ortak paylaşımların Çin karşıtı olduğu gözlenmiştir. Sosyal medyanın etkisi ve 

Çin’deki yakınlarından haber alamayan insanların artması ile Kırgızistan 

basınında Doğu Türkistan’daki olaylar, nispeten yer almaya başlamıştır. 5 Aralık 

2018 tarihinde Bişkek’teki BM Binası önünde Çin’in Doğu Türkistan’daki halka 

karşı gerçekleştirdiği muameleleri durdurmasına yönelik eylem gerçekleşmiştir. 

20 Aralık’ta “Kırgız Çoroloru” adlı grubun üyeleri, Çin’in Bişkek’teki elçiliği 

önünde bir araya gelmiş ve Doğu Türkistan’daki Müslüman gruplara karşı 

uygulanan zulmün sona erdirilmesini ve bu kamplardaki Kırgızların hapsedilme 

gerekçelerini öğrenmeyi talep etmişlerdir (Kıtaydın Bişkektegi elçiliğinin aldında 

aksiya ötöt, 2018). 

Dini aşırılık konusunda ABD’de araştırmalar yapan Uran Botobekov, 

Çin’in, bölgedeki Müslüman-Türk halkları içinden silahlı örgütlerin çıktığını, 

ileri sürdüğünü belirtmiştir. Botobekov, Uygurların iki militan grubunun 

olduğunu; Özbeklerin, Kırgızların ve Uygurların dâhil olduğu militan grupların 

bulunduğunu iddia ettiğini de eklemiştir. Botobekov’a göre Çin, yakın geçmişte 

Suriye’de ve Orta Doğu’da gerçekleşen olaylardan da etkilenmiş; bu durum 

İslam’a karşı olan olumsuz tavrın artmasına sebep olmuştur. Fakat uluslararası 

arenada Çin’in tavrının, kamplar hakkında anlattıklarının inandırıcı 

bulunmadığını da ifade etmiştir. Ayrıca Botobekov, son 25 yılda Çin’in Orta 

Asya ülkelerinin ekonomisindeki etkisinin arttığını da söylemektedir. Yazar,  

Pekin’in İpek Yolu üzerindeki komşularına krediler vererek kendisine bağımlı 

kıldığını; Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın dış borçlarının büyük 

bölümünün Çin’e olduğunu; bu nedenle de bu devletlerin, Çin’in bölgedeki 

Müslüman halka yaptıklarına karşı sert tepkiler verip; oradaki halka destek 

olamadığını dile getirmiştir (Koyçiyeva, 2018). Kırgızistan Cumhurbaşkanı, 19 

Aralık 2018’de düzenlediği “Yılsonu Değerlendirme Toplantısı”nda da Çin’deki 

Kırgızların Çin vatandaşı olduğuna ve orada Çin yasalarının işlediğine vurgu 

yapmış olması ise Botobekov’un ifadelerini kanıtlar niteliktedir (Alatoo 24, 

2018). Nitekim Çin de, uygulamış olduğu baskıyı “güvenlik” söylemine 

dayandırmakta ve bu durumu ülkesinin “iç işleri” olarak beyan ederek insan 

hakları savunucularının müdahalesinin kabul edilemez olduğunu 

vurgulamaktadır. Sonuç olarak Uygur sorunu şeklinde başlayan olaylar bölgedeki 

Kırgızların ve diğer Müslüman toplulukların da Uygurlar ile aynı muameleye 

maruz kaldığı baskı şekline dönüşmüştür. Yaşananları Çin’in ifade ettiği gibi bir 

iç sorun olmaktan öte etnik ve dini kimliğe yönelik saldırı olarak gören Kırgız 

halkı ise son yıllarda yaşananlara karşı daha net bir tutum sergileyerek 

yaşananları kabul edilmez olarak addetmektedir.  

 



Şeyda ÇEVİKEL 

[4652] 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kırgızistan ve Çin güvenlik ilişkilerini ele alan bu çalışmada, iki ülkenin 

güvenlik konusunu Doğu Türkistan, ŞİÖ ve sınır sorunu alanlarında yürüttüğü 

gözlenmiştir. Doğu Türkistan- Kırgızistan sınırının bulunması, Çin ve 

Kırgızistan’daki Uygur nüfusunun varlığı iki ülke arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesini zorunlu kılarken; Uygurların başlatabileceği bir bağımsızlık 

hareketi Çin’in güvenlik endişelerinin temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda 

Çin’in temel hedefi, Uygurların olası bir ayrılıkçı eyleminin, diğer Müslüman 

Türk topluluklarınca desteklenmesinin önüne geçmektir. Bu çerçevede Doğu 

Türkistan’da istikrarın sağlanması çabaları, iki ülkenin güvenlik ilişkilerinin, 

Çin’in çıkarları lehine yürütülmesi ile sonuçlanmıştır.  

Bölgedeki istikrar ve güvenliğin, bölgesel ve küresel alanda Çin’in 

ekonomik amaçlarına katkı sunması kaçınılmazdır. Fakat Çin’in, bölgede istikrar 

sağlama işini baskıcı politikalar uygulayarak sürdürmeye çalışması; bölgedeki 

huzursuzluğu daha da arttırmıştır. Çünkü Çin’in baskıcı tutumu, terör eylemleri 

gerçekleştiren ve aşırılık yanlısı olan bazı gruplar ile dini, siyasi ya da ekonomik 

sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulmaya çalışan Müslümanları, birbirinden ayrı 

görmediğini göstermektedir. Bu kapsamda Çin yönetimi tarafından bölgedeki 

Uygurların ifade özgürlüğü sınırlandırılmış, devlete karşı her muhalif söz terörle 

ilişkilendirilmiş; dahası sadece Müslüman olmak bile Çin’in gözünde eğitim 

kamplarına gönderilmek için bir gerekçe olmuştur. Çin’in birçok etnik kimliği 

topraklarında barındırdığı düşünüldüğünde; kendi istikrarını sağlama adına 

özellikle Müslümanların çoğunlukta olduğu bir bölgede, Müslüman karşıtı 

politikaları halka dayatmasının tepkiyle karşılanması beklenmeyen bir netice 

olarak gözükmemektedir. Bu kapsamda Çin’in istikrar söylemine dayanan 

eylemlerini gözden geçirmesi ve uluslararası alanda kullandığı “yumuşak güç” 

kavramını sınırları içindeki Uygurlar ve diğer azınlık halklar üzerinde de 

kullanması, hem iç politik istikrarın sağlanması hem de uluslararası alanda 

vurgulamaya çalıştığı barışçıl söylemi desteklemesi adına önemli gözükmektedir. 

Ayrıca Doğu Türkistan ile ilgili olan güvenlik endişelerini bir tarafa bırakan Çin, 

uluslararası alandaki ekonomik amaçlarını daha kolay gerçekleştirme fırsatına da 

sahip olacaktır. Zaten, Çin’in işgal ile topraklarına kattığı Doğu Türkistan’da 

Uygurların, Çin’in büyük gücünün karşısında bağımsız bir devlet kurmaları yakın 

bir tarihte mümkün gözükmemektedir.  

1992-2018 yılları arasında Kırgız gazete arşivleri ve 2000 yılı sonrası 

Kırgız, Rus ve İngiliz haber basını incelendiğinde; Kırgızistan’da, genel anlamda 

Uygurları destekleyici haberlere rastlanmadığı görülmüştür.  Ancak son yıllarda 

Uygur sorunundan öte Doğu Türkistan meselesinin, Kırgızistan’da daha sık 
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gündeme geldiği ve uygulanan baskı ve şiddetin halkın tepkisine yol açtığı 

görülmüştür. Özellikle 2018 yılı bu farkındalık için adeta bir kırılma noktası 

olmuş,  Doğu Türkistan’da yaşayan etnik Kırgızların da Uygurlar ile aynı 

muameleyi görmesi, Kırgız halkının sessizliğini bozmuştur. 

Kısaca, Kırgızistan-Çin ilişkilerine bütün olarak bakıldığında ŞİÖ’nün 

Çin’in endişe ve çıkarlarına dönük kullanıldığı; Sovyetler’den kalma sınır 

sorununun Çin’in lehine çözüldüğü, ikili ilişkilerde kazan-kazan perspektifinden 

ziyade Çin’in çıkarlarının önde tutulduğu ifade edilmelidir. Bu durum bağımsız 

Kırgızistan’ın dış politika önceliklerinde kendi menfaatlerinin yeniden gözden 

geçirlmesi gerektiğine işaret etmektedir. Özellikle iç politik anlamda oldukça 

kırılgan bir ülke olan Kırgızistan’da bu duruma orta ve uzun vadede halk 

tarafından daha sert şekilde tepki vermesi gündeme gelebilir. 
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