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Çin’den Adana’ya gelerek mermer 
ocağı kuran kişiler, Türk ortakları-
nı dolandırarak kayıplara karıştı.
Faizlerle birlikte 10 milyon dolar 
dolandırılan iş insanı, bütün mal 
varlığını ve intihar eden evladını 
kaybederken dolandırıcıların bu-
lunup cezalarını çekmesini istedi.
2007 yılında iş adamı Muammer Başarır 
ve ortağı Fatih Toker, Adana’nın Kozan il-
çesinde, Çinli iş adamları Zhigian Lin ve 
Zhongkai Sun ile birlikte mermer ocağı 
işletmek amacıyla 6 milyon dolar yatırım 
bedelli Laite Türk Maden adlı bir şirket 
kurdu.

ÇİNLİ MÜSTEŞARIN TANIDIĞI ÇIKTI
Döşeme mevkiindeki mermer ocağını faa-
liyete geçiren firma, Çin’in Ankara Büyü-
kelçiliği’nde görevli dönemin müsteşar-
larından Guo Chuanwei’nin de katıldığı 
törenle açılışı yaptı. Firma, açılışın ardın-

dan mermerleri çıkartmaya başladı.

ÇİNLİLER GİTTİ BORÇLAR KALDI
İddiaya göre, Başarır ve Toker, 6 milyon 
dolar yatırım bedelinin kendi paylarına 
düşen kısmını ödedi Çinli ortakları para-
yı bir türlü ödemedi. Aradan 2 yıl geçince 
2009 yılında Çinli iki ortağı evrak ve güm-
rük işlemleri nedeniyle 1 aylığına Çin’e gi-
dip geleceklerini söyleyip ortadan kaybol-
du.

“SATAMIYORUZ DA İŞLETEMİYORUZ 
DA”
Lin ve Sun’ın ortadan kaybolması üzerine 
borçların birikmesiyle birlikte Başarır ile 
Toker çalışanlara da izin verip ne yapa-
caklarını düşünmeye başladı. Lin ve Sun’a 
ulaşamayan 2 ortak kendi mal varlıkla-
rından satış yaparak borçların bir kısmını 
ödedi. Ancak mermerlerin sözleşme gere-
ği sadece Çin’e satışı yapılabileceğinden 
ötürü her geçen gün borçlar artmaya de-
vam etti.
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1 MİLYON DOLAR PARA TEKLİF ETTİ
Başarır ve Toker, ulaşamadıkları Çinli or-
takları hakkında dava açtı. Bunun üze-
rine de Muammer Başarır, Çin’e gidip 
Zhigian Lin ve Zhongkai Sun’ı aramaya 
başladı. Çinli ortaklarını bulan Başarır, 
ortaklarının kendisine 1 milyon dolar 
para teklif ettiğini öne sürdü. “Burada-
ki işlerimizi halledip, geleceğiz. Burada 
da zor durumdayız” cevabının ardından 
tekrardan Türkiye’ye döndü. Her geçen 
gün borçların artması nedeniyle Başa-
rır, bu seferde oğlu Serdal Başarır’a ait 
hazır beton şirketini satıp borçlarını öde-
meye çalıştı.

OĞLU İFLASTAN DOLAYI İNTİ-
HAR ETTİ!
Dolar bazlı borçların her geçen 
gün artması sonucu Muammer 
Başarır birçok mal varlığını da 
kaybedince, oğlu Serdal Başa-
rır 2018 yılında bunalıma girip 
intihar etti.
Çinli ortaklarından bir daha haber ala-
mayan Başarır, Çin’in Ankara Büyü-
kelçiliği’ne mail atarak, Zhigian Lin ve 
Zhongkai Sun tarafından dolandırıldığını 
söyledi.
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             Orta Asya ve Çin iş birliği 
platformu olarak bilinen Orta As-
ya-Çin Zirvesi, Orta Asya ülkeleriy-
le Çin arasındaki ilişkilerin kurulu-
şunun 30. yıldönümü dolayısıyla 
bugün video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi.
Zirveye, Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızis-
tan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaş-
kanı İmamali Rahman ve Türkme-
nistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu 
Berdimuhammedov’un yanı sıra 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ka-
tıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, “Bu 
örgüt ülkelerimiz için her türlü mücadele-
de ortak çabaları koordine etmek için etki-
li bir platformdur” dedi.

Caparov, uzun zamandır acı çeken Afga-
nistan topraklarında kalıcı barışın tesisine 
yönelik konuşmalar yaparken, terörizm ve 
aşırılıkla mücadelenin zirvenin katılımcıla-
rının temel iş birliği alanlarından olduğu-
na işaret etti.

“GÜMRÜK SINIRINDA KARARLI ÇALIŞ-
MA BAŞLATTIK”
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cö-
mert Tokayev konuşmasında, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimî 
üyesi olarak Çin’in Avrasya bölgesinde 
barışın, istikrarın ve ilerlemenin güçlen-
dirmesinde önemli rol oynadığını vurgu-
ladı.
“Orta Asya-Çin” iş birliği formatının bü-
yük imkanlarının etkili kullanılması ge-
rektiğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı 
Tokayev, bu bağlamda ticari ve ekonomik 
iş birliğinin daha da artırılması gerekti-
ğini vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Tokayev konuşmasının 
devamında, Kazakistan-Çin ilişkilerine de-
ğinerek, “Bu bağlamda ticaret ve ulaştır-
ma bağlantısı konularıyla ilgili ortak yak-
laşımların geliştirilmesi için Orta Asya-Çin 
bakanlık istişareleri mekanizmasını baş-
latmayı öneriyorum” dedi.
Çin Komünist Parti Lideri Xi Jinping ise, 
Çin’in bağımsızlık, egemenlik ve güven-
liğin korunmasıyla ilgili Kazakistan’ın 
çabalarını desteklediğini ifade ederek, 
Cumhurbaşkanı Tokayev’in liderliğinde 
Kazakistan’ın tüm zorlukları aşacağını ve 
daha güçlü hale geleceğini söyledi.
 
ÖZBEKİSTAN’DAN ÇİN-ORTA ASYA 
İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÖNERİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, engelsiz ticaret ve sanayi 
alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi-
ne yönelik Çin-Orta Asya Ekonomik 
İş Birliği Yeni Stratejisi’nin hazırlan-
masını, bölge ülkeleriyle Çin arasında 

yük taşımacılığı ve bölgesel ulaşım ağ-
larının geliştirilmesi amacıyla sistemli 
çözümlerin hazırlanmasının önemini 
vurgulayarak, bu çerçevede “Çin-Kır-
gızistan-Özbekistan” demir yolu inşa-
atının bu yıl başlatılmasını önerdi.
Mirziyoyev, ayrıca 2022’nin “Çin ve Orta 
Asya Halklarının Kültür ve Sanat Yılı” ilan 
edilmesini ve bu çerçevede çeşitli kültürel, 
spor ve diğer etkinliklerin yapılması tekli-
finde bulundu.
Mirziyoyev, bölgesel güvenliğin sağlan-
masının önemine değinerek, -“Güvenli 
İpek Yolu” konseptinin hayata geçirilmesi 
kapsamında Afganistan konusunda ortak 
girişimlerin koordinasyonunun devam et-
tirilmesinin önemini dile getirdi.
Orta Asya ülkeleriyle Çin arasındaki çok 
yönlü ortaklığın daha da pekiştirilmesinin 
önemli konularını içeren ortak bildiri, Orta 
Asya ülkeleriyle Çin arasındaki diplomatik 
ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıldönümü 
dolayısıyla kabul edildi.
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Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyele-
rince Ataköy Olimpiyat Evi önünde basın açıklaması yapıldı.
Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, 
grup adına yaptığı konuşmada, Çin’in 1949 yılındaki işgalinin ar-
dından Doğu Türkistan’da sistematik bir biçimde asimilasyon poli-
tikalarının ve soykırımın devam ettiğini söyledi.
Gökbayrak, yaşananların uluslararası arenada belirli ölçüde tepki 
çektiğini, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin BM’de 
Çin’i kınadığını belirtti.
Çin’in bu politikalarını engellemek için 2022 Pekin Kış Olimpiyatla-
rı’nın boykot edilmesi gerektiğini savunan Gökbayrak, “İnsan hak-
ları, barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunla-
rının, insan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte 
olan Çin’de gerçekleşmesi esareti altında olan Doğu Türkistanlılar 
olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır.” dedi.
Akabinde Arapça ve İngilizce basın açıklamalarının da yapılması-
nın ardından kalabalık dağıldı.
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Çin propaganda organı Tanrıdağ 
Ağı’na göre, 23 Ocak’ta Korgas 
kenti genelinde yapılan Çin Virüs 
testi çalışmalarında iki kişide pozi-
tif vaka tespit edildiği ve belirlenen 
hastaneye nakledildiği öne sürülü-
yor.
Son dakika bilgilerine göre ise, 
Doğu Türkistan’ın İli Kazak Bölge-
sinde 25 Ocak itibariyle Çin Virüsü 
ile efekte olan kişi sayısında hızla 
artış görüldüğü ve 20’ye yükseldiği 
öğrenildi.
Sina Ağı’nda yer alan bilgilere göre, 
Doğu Türkistan’daki Sağlık Komis-
yonu raporunda, son 24 saat içinde 
18 yeni vaka daha tespit edildiği, 
çoğunda hastalık belirtileri görül-
mediği yer alıyor. Bunlardan 6 kişi-
ye virüs testi konulurken hangi var-
yant olduğu ise kaydedilmiyor.

OLİMPİYATLARA AZ KALA SIKI YÖNE-
TİM Mİ GELİYOR?
Rapora göre, teşhis konulan hastalar ileri 
tetkik için Korgas şehir hastanesine sevk 
edildiği ve hasta ile temasa geçen herke-
sin ayrıca gözleme alındığı yer alıyor.
Korgas’taki Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezi yetkilileri salgın kontrol-
lerinin sıkılaştırıldığını ve hastalar, yakın-
ları için kapsamlı sağlık kontrolü başlattı-
ğını söyledi.
Gözlemciler, Çin’in Pekin Olimpiyatları-
na 2 haftadan az bir zaman kala, böyle 
bir dönemde salgını bahane edip bölge-
yi mercek altına almasından ve zaten sıkı 
kontrol altında olan Doğu Türkistan halkı 
üzerindeki baskıyı arttırmasından, halkın 
gıda ve çeşitli sıkıntılar yaşamasından 
endişe ettiğini kaydetti. Nitekim 2008 
Olimpiyatlarda dönemin eski mahpusları, 
daha önce içeri alınan veya şüpheli gör-
dükleri Doğu Türkistanlıları olimpiyatla-
rın sonuna kadar keyfi tutuklamayla içe-
ride tuttuğunu beyan ediyor.
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Pekin’in Doğu Türkistan’a yeni atadığı Ko-
münist yetkili Ma Xingrui, 22 Ocak’ta dü-
zenlediği birleşik sempozyumda Komünist 
Parti Lideri Xi Jinping’in ortaya koyduğu 
“İslam’ın Çinlileştirilmesi” politikasına 
bağlı kalmaya devam edilmesi gerektiğini 
vurguladı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, sözde Doğu Türkistan’daki Çin Ko-
münist Parti Komitesi’nin Genel Sekreter 
Ma Xingrui, 12. Ulusal Kongre 5. Olağan 
Toplantısında sözde “Azınlık Milletler ve 
Din İşleri Meselesi” konuları üzerine ko-
nuşma yaparak, çeşitli kısıtlamalar ve 
İslam karşıtı politikasını sürdüreceğine 
işaret etti ve “İslam’ın Çinlileştirilmesi” ko-
nusunda kararlılık vurgusu yaptı.
Çin yanlısı kukla yetkililerden Zumrat 
Obul, Kaden Kabin, Mutallib Obul, Abdu-
rekip Tomurniyaz’ların katıldığı Toplantı-
da, Çin ulusal bilinci, ulusal birliğin temini, 
milletlerin kitlesel entegrasyonunun teşvi-
ki, dinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve 
sosyalist topluma uygun, Çince sosyaliz-
me uyarlanması dahil birçok konulardan 
bahseden Ma, bir bütün olarak ortak ideo-
lojiye sahip Çin bilincinin ihya edilmesinin 
elzem olduğu safsatasını öne sürdü.

Çin mezalimi önceki beş yıllık planı kap-
samında Chen Quanguo döneminde, Doğu 
Türkistan’ın işgalinden bu yana en cid-
di biçimde devlet terörü politikasını sür-
dürmüş, açık soykırım uygulamaya baş-
lamıştı. Bu süreçte, 8 milyondan fazla 
Doğu Türkistanlıyı hapishanelere ve top-
lama kamplarına kapatmanın yanı sıra, 
sözde “İslam’ın Çinlileştirilmesi” de dahil 
olmak üzere, halkı Çinlileştirme politika-
sını şiddetle devam ettirdi. Nihayetinde 
16.000’den fazla cami yıkıldı veya resto-
rasyon bahanesiyle işlevsiz hale getirildi. 
Binlerce din adamı ve alim öldürüldü veya 
hapislerde çürümeye terk edildi.
Gözlemciler, faşist Çin’in “İslam Dinini 
Çinlileştirme” adı altında Doğu Türkis-
tan’daki soykırım politikalarının üstü-
nü örtmeye ve uluslararası toplumu da 
kandırmaya çalıştığını, insanlık dışı uy-
gulamalardan sorumlu tutulan isimleri 
değiştirmiş olsa da Doğu Türkistan’da-
ki sistematik soykırım uygulamaları-
nın hiç değişmeyeceğini, Çin rejiminin 
uluslararası toplumun baskılarına rağ-
men Doğu Türkistan’da suçlarını artır-
maya devam ettiğini söyledi.
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Doğu Türkistan’daki Xinjiang Siyasi Da-
nışma Konseyi 12. Komitesi’nin 5. Top-
lantısı 22-25 Ocak tarihleri arasında 
Urumçi’de gerçekleşti. Toplantıda Doğu 
Türkistan’da soykırım politikasının sür-
dürülmesi için bazı siyasi kararlar alındı.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ 
Ağı’nın haberine göre, Doğu Türkis-
tan’daki Xinjiang Parti Komitesi Sek-
reteri Ma Xingrui, Siyasi Danışma 
Konferansı başkanı ve kukla yetkilisi 
Nurlan Abilmejin’in daimî komite adı-
na sunduğu çalışma kararını onayladı.
Kararda, Çin rejiminin son yıllarda 
üzerinde durduğu ve çok fazla propa-
gandasını yaptığı, sözde “Çin ulusu 
bilincinin yaygınlaştırılması, İslam’ın 
Çinlileştirilmesi, Çin kültürü empoze 
etme ve kalıcı istikrarın korunması”nı 
yeniden teyit ederek, Çin’in önümüz-
deki 14. beş yıllık planı çerçevesinde

Doğu Türkistan politikasında büyük 
bir değişiklik olmayacağının, aksine 
sert ve kararlı biçimde sürmesinin sin-
yali verildi.

8 MİLYON İNSAN KAMPA ALINDI
2017’den 2021’e kadar olan 13. Beş Yıl-
lık Plan içinde Çin, sekiz milyondan fazla 
Doğu Türkistanlıyı hapishanelere ve top-
lama kamplarına mahkûm ederek, Doğu 
Türkistan’da açıkça soykırım cinayeti işle-
di. “İslam’ı Çinlileştirme” politikasının so-
nucu olarak da 16.000’den fazla cami yı-
kıldı veya farklı mekanlara dönüştürüldü. 
Binlerce aydın, din adamı şehit edildi veya 
hapsedildi.
Daha önce uzmanlar, Çin rejiminin Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırım politi-
kalarından vazgeçmeye acelesi olmadığı-
nı ve Ma Xingrui’nin değişim amacının da 
daha yavaş ama istikrarlı bir sistem içeri-
sinde soykırım yürütmek olduğunu söyle-
mişti.  Çin’in bu siyasi kararları, uzmanla-
rın varsayımlarını doğruluyor.
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Sömürgeci Çin, Doğu Türkistan’daki doğal 
kaynakları yağmalama girişimlerini hızlan-
dırdığı bir dönemde, Tarım Havzası’nda 100 
milyon ton daha petrol ve gaz yatağı keşfe-
dildiği öğrenildi.
Çin basını Halk Ağı’na göre, Çin Petrokimya 
Şirketi (China Petrochemical Corporation) Ta-
rım Havzası’nda 88 milyon ton ham petrol ve 
290 milyar metreküp doğal gaz olmak üzere 
toplam 100 milyon ton hacme sahip yeni pet-
rol ve gaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.
Çinli şirketlerin Doğu Türkistan’ın doğal kay-
naklarını yağmalama girişimlerini yoğunlaş-
tırmak için bölgedeki petrol ve gaz arama ve 
geliştirme çabalarını hızlandırdığı biliniyor. 
Yeni keşfedilen büyük miktarlardaki petrol 
ve gaz sahasının Çin'in enerji arz kapasitesi-
ni artırmada ve enerji güvenliğini sağlamada 
önemli bir rol oynayacağı bekleniyor.
Son zamanlarda Doğu Türkistan’daki soy-
kırım, diğer insanlık dışı uygulamaları ve 
birçok ülke ile gergin ilişkileri nedeniyle Çin 
rejimi, uluslararası toplumda ciddi baskı ve 
ambargolarla karşı karşıya. Zira yurt dı-
şından enerji ithalatında engeller yaşaması 

dolaysıyla Doğu Türkistan’ın doğal kaynak-
larına hiç olmadığı kadar ihtiyaçlı duruma 
geldi. 
Çin, ithal edilen sıvılaştırılmış gaz kaynağı ba-
kımından Japonya’dan sonra dünyada ikinci 
sırada yer alıyor. Çin’in resmi verilerine göre, 
2020 yılına kadar Çin’in doğal gaz ithalatının 
ilk kez 100 milyon tonu aşarak 101.661 milyon 
tona ulaştığı iddia ediliyor.
Çin’in toplam ithalat değeri 2020 yılında 
231,49 milyar Yuan’a ulaştığı, bu rakam bir 
önceki yıl aynı döneme göre %5,3 artış gös-
terdiği ve Çin’in 24 ülkeden sıvılaştırılmış 
gaz ithal etmekte olduğu, bu ülkeler arasın-
da Avustralya’nın en büyük sıvılaştırılmış gaz 
kaynağı sayıldığı ve yıllık doğalgaz ihracatı-
nın %46’sı sadece Çin’e yapıldığı öne sürü-
lüyor.
Aynı zamanda Çin’in ikinci büyük sıvılaştırıl-
mış doğal gaz kaynağı yıllık 8 milyon tondan 
fazla ihracatıyla Katar geliyor. Malezya ve 
Endonezya’nın Çin’e ihracatı sırasıyla 6 mil-
yon ton ve 5 milyon ton olarak kaydediliyor.
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Mail: info@turkistanmedia.com
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Çin, Pekin Kış Olimpiyatlarını Soykırımı örtbas etmek için propa-
ganda aracı olarak kullanıyor!


