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Guardianda köşe yazarı olan Nick Cohenin 5 Aralık 2020de yazdıkları ilgi çekiciydi. Zorla
çalıştırma kavramından yola çıkarak Cohen okuyuculara köleliğin günümüzde insanların
alıştığı bir şey haline gelmek üzere olduğunu ifade etmiştir. Çin pamuk endüstrisindeki
Uygurlara işaret ettiği yazısında onların iş yerindeki koşullarından bahsetmiştir. Dahası
Cohen, Uygurların Zorla Çalıştırılması Önleme Yasasını zayıflatmaya çalışmakla suçlanan
Apple, Nike ve Coca-Cola gibi büyük şirketlerin lobicilerine yazısında yer vermiştir. Söz
konusu şirketlere yöneltilen suçlamaların arkasında yatan sebep, bu şirketlerin Çindeki
tedarik zincirlerine zarar vermek istememelerine ilişkindir.[1] Mart ayında Avustralyadaki
bir düşünce kuruluşunun hazırladığı raporda adı geçen şirketler arasında Uygurların
durumuna ilişkin sessiz kalmayanlar da olmuştur. Örneğin İsveçli dev giyim markası H&M,
artık Sincanda üretilen ürünleri tedarik etmeyeceklerini ve Çinli tedarikçilerle 'dolaylı'
bağlarını keseceklerini açıklamıştır.[2]
Büyük

şirketler
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bu
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haberler

son

zamanlarda

gündemden

düşmemektedir. Son zamanlarda Uygurları tespit etmek için bir yüz tanıma sistemini test
etmekle suçlanan Huawei ön plandaydı. Bu haberlerin üzerine dünyaca ünlü bir futbolcu
markayla olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştır. Futbolcu, Huaweiyi bu kitlesel baskıyı
kınamak için olabildiğince somut adımlar atmaya davet etmiştir.[3] Huawei suçlamaları
kabul etmemiş ve geliştirdikleri teknolojinin böyle bir amaca hizmet etmediğini belirtmiştir.
Peki ya tüketiciler? Cohen yazısının devamında kışkırtıcı bir şekilde şunu soruyordu:
Tüketiciler [akıllı telefonlar, akıllı giysiler ve akıllı eğitmenler] nereden geldiklerini bilmek
mi istiyor yoksa arzlarının yasaklar nedeniyle kesintiye uğramasını mı istiyor?.[4] Cevap
ne olursa olsun, Uygurların ve diğer azınlıkların Sincanda karşı karşıya olduğu baskılara
ilişkin medyada yer alan tanınmış şirketlerle ilgili haberlerin dünyanın dört bir yanından
dikkat çektiği kesin görünmektedir.
Bütün bunların yanında, Çin ile Batılı tüketici ve üreticiler arasındaki yakın ekonomik
bağlar, Çinin azınlıklar üzerindeki baskıcı politikalarının göz ardı edilmesine neden
olabilmektedir. Öte yandan, David Markın ifade ettiği gibi, Batı dünyası Çin ürünlerine ne
kadar bağımlı hale gelirse, tarihsel olarak hiçbir zaman Çin egemenliğinde olmayan etnik
azınlıklar üzerinde uygulanan bu politikaları o kadar çok destekleyeceklerdir. [5]
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Madalyonun diğer yüzünü çevirirsek, Çini zor durumda bırakmak da Çinin Uygurlara karşı
daha acımasız politikalar izlemesine yol açabilecektir.
Medyada öne sürülen yaygın görüşlerden biri, Uygurların yüzleştiği trajedinin üstesinden
gelmek için kişilerin ve şirketlerin vicdan muhasebeleri yapmaları gerektiğidir. Ancak bu
durum, kişilerin veya şirketlerin vicdanına bırakılmayacak bir konu olabilir. Bu, devletlerin
daha somut adımlar atması gereken bir konudur. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde birçok ülke,
Uygurlar ve diğer etnik azınlıkların Çindeki durumuna ilişkin ciddi endişelerini dile
getirmiştir. Bu yıl Haziran ayında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Uygurların insan
hakları ihlallerini sona erdirmek için bir yasa tasarısı (Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası)
imzalamış ve Çine yaptırımlar uygulanmıştır. Daha yakın bir zamanda, zorla çalıştırma
suçlamaları ve Uygurların ve diğer Müslüman azınlıkların Sincandaki durumu üzerine,
Avrupa Parlamentosu, AByi yaptırım uygulamaya çağıran bir kararı kabul etmiştir.[6]
Parlamento, şirketlere bölgeyle olan ilişkilerini (yeniden) değerlendirme ve tedarik
zincirlerini araştırma konusunda çağrıda bulunmayı ihmal etmemiştir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, Uygurlara yönelik baskılarla ilgili haberler sürekli olarak
uluslararası

toplumun

dikkatine

getirilmeye

devam

edilmektedir.

Gazeteciler,

akademisyenler ve insan hakları aktivistleri tarafından toplanan bir yığın kanıtın bunda
önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Uygurların durumu, AVİMin de büyük hassasiyetle
yaklaştığı bir konudur. Bu bağlamda bu yıl, uluslararası toplumun Çinin Uygurlara ve diğer
azınlıklara yönelik muameleye gösterdiği tepkileri konu alan iki önemli yorum yazısı
yayınlanmıştır. Uygurların önemli rolüne atıfta bulunarak, Uygurların yüzleştiği trajediyi
ortadan kaldırmak için neler yapılabileceği yorumlardan birinde ele alınmıştır.[7] Söz
konusu yorumda sunulan fikre bağlı kalarak, Türkiyenin Çin ile siyasi ve ekonomik
ilişkilerinin bu noktada önem kazandığının altı çizilmelidir. Dolayısıyla iki ülke arasındaki
ilişkilerde Uygurların durumu da büyük önem taşımaktadır. Uygurlar, aralarındaki ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda Türkiye ile Çin arasında bir köprü görevi görebilirler. Bu sayede,
yavaş ama emin adımlarla, zorlukların üstesinden gelmek mümkün olabilir.

* Bu yorum yazısının aslı İngilizce olarak kaleme alınmıştır.
**Fotoğraf: BBC
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