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Çin Hindi’nde Devrimler

Rus ve Çin Devrimleri, toplumsal devrim mücadelesinin, klasik Marksist teori tarafmdan 
öngörülmemiş, emperyalizm tarafmdan dayatılan ve smıf mücadelesini karmaşıklaştıran, kimi 
zaman netliğinin kaybolmasına, kimi zaman daha arkaik tutkularla şidderienmesine yol açan 
koşullarda gerçekleşmişti. Ancak her iki devrim de, Çin Hindi’ndekilere kıyasla çok daha 
uzun yıllardır, tek bir imparatorluk devleti aygıtı tarafından bütünleştirilmiş, dolayısıyla tek 
paylaşılan siyasal gelenekleri olan halklar taraftndan gerçekleştirildi. Oysa Çin Hindi’nde önce 
Fransız ve İspanyol daha sonra Amerikan emperyalizmine karşı mücadele veren halklar, tarih 
boyunca birbirlerinden çok farklı baskı aygulan aracılığıyla sömürülmüş, çok farklı ideolojik 
şekillenmelere maruz kalmış, hatta yer yer kendi arkaik tarihlerinden etnik düşmanlık 
gelenekleri devralmışlardı. Bu koşullarda Ho Chi Minh önderliğindeki önce Çin Hindi sonra 
Vietnam Komünist Partileri aracılığıyla sürdürülen mücadele, gerek bütün yanmadadaki yerel ve 
kısmî çelişkiler koordine etme konusunda gösterdiği başarı ve başarısızlıklarla, gerekse 
Batı’daki muhalif kesimleri seferber etmesiyle, entemasyonalist bir perspektifle uluslann kendi 
kaderlerini tayin hakkını uzlaştırabilmenin koşulları hakkında toplumsal mücadeleler tarihine 
zengin bir deney birikimi bıraktı. '

Kampuçya

1975’te Amerikan işgalinin sona ermesinden sonra “Kamboçya” yerine benimsenen 
“Kampuçya”, ilk kez 9. yüzyılda kurulmuş ve altın çağını 12. yüzyılda yaşadıktan sonra 14. 
yüzyılda nihai bir şekilde ortadan kalkmış, merkezi Angkor olan büyük Khmer İmparatorluğu 
için kullanılmıştı. Sözkonusu imparatorluk sömürge dönemi öncesinin yegâne güçlü merkezî 
devlet aygıtıydı. Tıpkı Çin ve Vietnam örneklerinde olduğu gibi, bu merkezî devletin maddi 
tabanını da, gelişkin bir sulama ve kanallar sisteminin sağladığı yüksek tanmsal verim ve 
artı-ürünün merkeze aktarılabilmesi olanağı oluşturuyordu. Ancak Vietnam’ın aksine Kampuçya 
hiçbir zaman Çin’in siyasal egemenliği altına girmemiş, kültürel açıdan da Çin’den çok 
Hindistan’dan gelen etkilere açık olmuştu. İdeolojik düzeyde o zamana kadar egemen olan 
din ve devlet görüşü Hinduizm, 13. yüzyılda yerini yine Hindistan’dan kaynaklanan Budizm’in 
Theravada mezhebine bıraktı. Daha da önemlisi, Khmer İmparatorluğu’nun devlet aygıtı, Çin 
ve Vietnam’ınkine benzer bir bürokrasiden çok, bir kastlar feodalizmi temelinde örgütlenmişti. 
Dolayısıyla, 14. yüzyılda doğusunda gelişen Thai krallığının baskısıyla çöktükten sonra Khmer 
İmparatorluğu geriye güçlü bir bürokratik devlet geleneği bırakmadı. Kampuçya, güçlü Thai ve 
Vietnam arasında varlığını bir tampon devlet olarak sürdürürken, krallık, çeşidi yerel beylerin 
kendilerine ek bir avantaj sağlamak için uğruna rekabet ettikleri bir müstahkem mevki haline 
geldi. Merkezi Phnom Penh’e taşınmış olan krallıkta kurulan ittifaklara göre kimi zaman 
Thai’lar, ama daha çok Vietnamlılar etkili oldu. Böylesi bir toplumsal düzen, kuşkusuz 
şehirleşmeye çok az destek sağlayan bir yapı oluşturuyordu. 1970’lerde bile, hâlâ nüfusun 
yüzde 90’ı köylerde yaşıyordu ve 40 bin kişiden fazla insan banndıran yegâne kent Phnom 
Penh’ti. Phnom Penh’te de, geleneksel olarak nüfusun çoğunluğunu Khmerler değil,
Vietnamlılar ve özellikle de ticareti ellerinde bulunduran Çinliler oluştururdu. Bu görüntüsüyle 
Kampuçya, henüz Fransızlar aracılığıyla modem sömürgecilikle tanışmadan da önce, güneydoğu 
Asya’nın nisbeten geri bir geleneksel kolonisi olma niteliğini taşıyordu.

Fransız Egemenliği
1884’de Fransızlann Cochinchina Valisi Charles Thompson kraliyet sarayını ziyaret ederken, 
liman da üç savaş gemisini ağırlamak zorunda kalıyordu. Kampuçya’daki himaye rejimini tam 
bir sömürge egemenliğine dönüştürmeyi içeren bir anlaşma önerisi getiren Thompson, Kral 
Norodom’un öneriyi kabule yanaşmaması üzerine, Fransız birliklerini yardıma çağırmış ve 
Mekong ırmağı yoluyla Sagon’dan getirilen askerlerle birlikte kralın odasına girmişti. Norodom 
anlaşmayı imzalamaktan başka yol bulamadı ancak anlaşmanın imzalanmasını ülke çapında 
örgütlenmiş anti-emperyalist bir ayaklanma izledi. Köylülerin geleneksel talep ve isyanlannı 
dile getiren Budist rahiplerin yanısıra, Fransızlann feodal vergi sistemini ve köleciliği hedef 
alan reformlara kendi nüfuz aianlannı daraltacağı gerekçesiyle karşı çıkan yerel devlet 
memurları da ayaklanmaya katılmıştı. Üvey kardeşi Prens Si Votha’nın başına geçtiği 
ayaklanmaya Kral da örtük destek veriyordu. Merkezî bir koordinasyonla klasik gerilla 
tekniklerinin ilk kez birarada kullanıldığı ayaklanma, Fransızlann, önerdikleri reformlar 
konusunda daha ılımlı davranacaklanna dair Kral’la bir uzlaşmaya varması sonucunda 
bastınlabildi. Yayınladığı fermanla yetinmeyen Kral Norodom, ülke çapında bir geziye çıkarak 
tebaasını itaate davet etti.

1885-86 ayaklanmasının Kampuçya’daki Fransız politikalan üzerinde kritik bir etkisi oldu. 
Ayaklanmanın bastırılmasında Kral’ın oynadığı rolden gerekli dersi çıkaran Fransızlar, kısa

1975’te zafer kazanıldıktan sonra esir alınan Amerikan 
pilottan. Sömürge dönemi boyunca Kampuçya, 
nisbeten daha çalkantılı doğu komşusuna kıyasla, 
Batılılar tarafından bir barış ve huzur imgesi olarak 
algılanagelmiştl. Ancak 1950’lerde Paris’te eğitim 
görmekte oian taşra eşrafının çocuklan arasında yıllar 
sonra, yalnızca uzun, kanlı ve kahramanca bir direniş 
mücadelesiyle değil, daha sonra kendi yurttaşlarından 
yaklaşık 1.5 milyon kişinin ölümüne yoi açacak bir 
öfke dile gelmeye başlıyordu. Bu yıllarda yazdığı 
doktora tezinde Hou Youn şöyle yazıyordu: “ Sömürge 
dönemi sırasında kurulmuş ticari örgütlenmeyi bütün 
Kampuçya’yı kaplayan bir örümcek ağına 
benzetebiliriz. Köylülerle tüketicileri ağa yakalanan 
sinek ya da sivrisineklere benzettiğimizde, onların ağı 
örmekte olan tüccarın kurbanlan olduğunu görebiliriz. 
Ülkemizin tanmsal ürününün satılması ve mübadelesi, 
yani ticari sistem, üretimi baskı altmda tutmakta, 
kırsal bölgeleri kurutup tadlannı kaçırmakta, onlan 
sürekli bir yoksulluğa mahkûm etmektedir. “ Şehir" ya 
da “pazar kasabası" diye anma alışkanlığında 
olduğumuz şeyler, kırsal alanların hayatiyetini emen 
pompalardır. Şehir ve pazar kasabalarının sağladığı 
ürünlerse, oltaya takılan bir yemden ibarettir." Yine
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aynı yıllarda Khieu Samphan'ın yazdığı tezde şöyle 
deniyordu: "Uluslararası bütünleşmeyi kabul etmek 
demek, sonunda, nüfusun giderek artan bir kesimi 
için tahammül edilmez bir hale geleceğinden şiddetli 
bir patlamaya dönüşmesi kaçınılmaz olan yapısal bir 
dengesizliğin derinleşmesini kabul etmek demektir. (...) 
Bu yüzden bilinçli ve özerk bir kalkınma nesnel 
olarak zorunludur." 1975’e varıldığında, emperyalist 
sisteme duyulan bu husumet, artık neredeyse açık bir 
milliyetçilik halini almıştı. 22 Temmuz’da 3 bin askerin 
önünde yaptığı konuşmada Pot Pot şöyle diyordu: 
"Mutlak, tayin edici ve açık bir zafer kazandık, yani 
herhangi bir yabancı bağlantı ya da ilişkiden bağımsız 
bir zafer. Dünya devriminin tavrından tamamen farkh 
bir konumdan mücadele etmeye cüret ettik. Dünya 
devriminin mücadelesi, dış dünya güçleri tarafından 
sağlanan her türden maddi, iktisadi ve mah yardım 
temelinde yürütüldü. Bizse mücadelemizi, bağımsızlık, 
hükümranlık ve kendi kendine güven ilkeleri temelinde 
yürüttük. ABD emperyalizminin doğuşundan ve 
devrimci savaşın başlamasından beri, hiçbir halk ya 
da ordu, bizim yaptığımız gibi emperyalistleri son 
adamına kadar ülkeden kovup, onlar karşısında 
mutlak bir zafer kazanmamıştır."

zamanda ülkenin idaresini tamamen ele geçirdilerse de, geleneksel simgelerin aşmmaması için 
büyük bir özen gösterdiler. 1870’lerde mütevazı bir ölçekte de olsa başlatmış olduklan eğitim 
kampanyasını terkettiler; 1888’de sayısı 23 olan Fransız öğretmen sayısı 1900’de 9’a düşmüştü.

Muhalefetin Doğuşu

Bu politikalar sayesinde Kampuçya, Kral Norodom’un önerdiği uzlaşmayı kabul etmeyen Prens 
Si Votha’nın 1892’de Kratie’deki kampında ölmesinden, 1930’lann sonuna kadar, Fransa’nın, 
istikrar ve sükunetinden ötürü en çok gurur duyduğu sömürgesi oldu. 1916’da yaşanan bir 
olay Fransızlann kendi iktidarlannı geleneksel aygıtlar aracılığıyla süreklileştirme politikalannın 
ne kadar “yerinde” olduğunun bir kanıtı gibi yorumlanabilirdi. O yıl 100 bin köylü, Phnom 
Penh üzerine yürüyerek vergi yükümlülüklerinin azaltılmasını ve angaryanın kaldınimasmı 
talep ettilerse de, 1904’te tahta çıkmış olan Kral Sisowath, taleplerinin gözönünde 
bulundurulacağını bildirince, geri çekildiler. Geri çekiliş sırasında üç eyalette köylüler yerel 
hükümet binalanna saldırdılarsa da bütün olaylar sırasında yalnız 17 kişi öldü. 1920’li ve 
30’lu yıllar. Güneydoğu Asya’nın büyük bir bölümünde önemli kargaşalık ve ayaklanmalara 
sahne olurken, Kampuçya’da durum göreli olarak sakindi. Ancak açıkça siyasal düzeyde 
olmasa da, Kampuçya’da da toplumun bütün kesimleri özellikle Vietnam’dan kaynaklanan 
yenilikçi ideoloji ve örgütlenme tarzlannı, sömürge toplumunun kendine özgü çelişkilerini 
ifade edecek şekilde ve kendi gelenekleri doğrultusunda özümsüyordu.
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Sömürge döneminde Kampuçya’da 
egemen sınıflar, sömürü tarzlarının 
çeşitliliğine i<arşın, son derecede 
yekpare bir blok oluşturuyorlardı. 
Emperyalist gücün kendilerine 
devrettiği İdari işleri yürütmekle 
palazlanan saray bürokrasisi, kırda 
artı ürüne kiracılık ve ortakçılık 
ilişkileri aracılığıyla el koyan toprak 
sahipleri ile son derecede karmaşık 
akrabalık ilişkileriyle içiçe geçmişti. 
Örneğin yukarıdaki şemada Pol Pot'u 
Prens Norodom Sihanuk'a bağlayan 
çizgileri akrabalık ilişkisi olarak 
nitelendirmek güç de olsa, bu 
çizgilerin kalıcı ve sürekli bir çıkar 
ortaklığına işaret ettiği söylenebilir. 
Ancak 1940’ların sonundan 
başlayarak kırsal egemen sınıflarla 
saray bürokrasisi arasındaki ittifak 
çözülmeye başladı. Ancak akrabalık 
benzeri ilişkiler komünist hareket 
içinde bile önemini korumaya devam 
etti. Örneğin 1976'da Sihanuk'a karşı 
yapılan darbeden sonra oluşturulan 
hükümet iki bacanaktan (Pol Pot ve 
leng Sary), leng Sary'nin eşi Khleu 
Thirith’den ve Paris'ten her üçünün 
okul arkadaşı olan dört diğer 
önderden oluşuyordu.

Köylüler ve Cao Dal

Cao Dai, 1921’de Vietnam’da etkili olan çeşitli dinî ve ideolojik akımlan, Budizmi,
Taoculuk’u, Konfiçyüs öğretisini, popüler animizmi ve Hıristiyanlığı bir senteze kavuşturmak 
için kurulmuş bir tarikatti. 1926’dan başlayarak Kampuçya’da da faaliyet göstermeye başladı ve 
bunda o kadar başanlı oldu ki, 1927 yılında Kampuçya sınınnda kurulan Tay Ninh adlı 
“kutsal şehir”e günde 200 ila 300 hacı gelmeye başladı. Hacılardan biri köylüleri Tay Ninh’e 
yönelten gerekçeleri şöyle dile getiriyordu: “Buralarda, maddi manevi sefaletimizi azaltacak, 
vergileri düşürecek, bütün hastalıklan iyileştirecek ve yoksullara toprak verecek kadir-i mutlak 
bir varlık bulunduğunu duyduk. Mutsuz olduğumuz ve kadir-i mudak varlığın merhametine 
inandığımız için geldik”.

Tay Ninh’te, zaman zaman Khmerlerin bir halk kahramanı, zaman zaman Buda, zaman zaman 
da Fransızlara karşı ilk direnişin önderlerinden Pu Kombo ile özdeşleştirilen ve yalanda 
hayata dönerek bir bolluk devri başlatacağına inanılan, yüzü Phnom Penh’e dönük beyaz atlı 
bir adam heykeh vardı ve ibadetlerin merkezini bu heykel oluşturuyordu. Ancak egemenleri 
asıl ürküten, Cao Dai’m Khmerler ve VietnamlIlar arasmda her türlü dayanışmayı teşvik 
etmesi, onlan ortak örgütlenmeler içerisinde biraraya getirmesiydi. Fransızlar, kendi idari 
örgütlenmeleri açısından, Vietnam, Kampuçya ye Laos’u Çin Hindi adı ainnda tek bir birim 
olarak yönettikleri halde, bir Fransız yetkilinin söyleyişiyle “Khmerlerin onlan geçmişte ezmiş 
olan VietnamlIlara karşı besledikleri düşmanlık ve güçlü bir Khmer ulusu duygusu halkın 
bozguncu eylemlere girişme olasılığı karşısında çifte bir engel” oluşturduğundan, Fransızlar bu 
geniş bölgede yaşayan halklar arasındaki herhangi bir yakınlaşmaya kuşkuyla bakıyordu. 
Kampuçya Budizmi’nin yabancı etkilerden korunmasını sağlamak için 1920’lerin sonunda Cao 
Dai’ya, daha da özgül olarak bu öğretinin Khmerler tarafindan benimsenmesine karşı yoğun 
bir baskı kampanyası başlatıldı; hacılar tutuklandı, dava edilerek hapsedildiler. Kampanya 
büyük ölçüde başanlı oldu; 1930’lann sonunda Cao Dai’ın  Phnom Penh’de bir tapınağı 
açıldıysa da, tarikatın taraftarlan artık yalnızca buradaki Vietnam azınlıkla sınırlıydı. Buna 
rağmen, Cao Dai olayı Vietnam ile Kampuçya arasında zaten geleneksel olarak varolan 
iletişim kanallanna yeni bir dinamizm kazandırmış, sözkonusu kanallann geleneksel olmayan 
mesajlan da aktarabileceğini kanıtlamıştı.

İşçiler ve Enternasyonalizm

Fransız sömürgeciliğinin Kampuçya’da üretici güçlerin gelişmesine yaptığı en önemli katkı, 
1920’de doğuda kurulan kauçuk işletmeleriydi. Burada çalışanlann çoğunluğu Vietnam’dan 
gelen işçilerdi ve beraberlerinde Vietnam’da giderek kök salmaya başlamış komünist ideoloji 
ve örgüdenme alışkanlıklannı getiriyorlardı. Surete’nin Kampuçya’daki ilk komünist 
tutuklamalan, Cao Dai hareketinin doruğuna ulaştığı 1929 yılına rastladı. Ertesi yıl, hem Çin 
Komünist Partisi, hem de yeni kurulan Çin Hindi Komünist Partisi, Kampuçya’da hücreler 
kurdu. Komünist örgütlenmelerin Khmerler arasmda da kök salmaya başlaması ancak 1932’de
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gerçekleşti. Thach Choeun adlı 28  yaşında bir balıkçı, bu yıl Çin Hindi Komünist Partisi 
Merkez Komitesi’ne seçilen ilk Khmer oldu. Ancak 1931 bahannda. Merkez Komite’nin 
deneyimli üyelerinin hepsi tutuklanmış olduğundan, Thach’ın bir parti üyesi olarak 
yapabilecekleri son derecede sınırlıydı. Thach, Cochinchina’m Vietnam egemenliğine ancak yüz 
yıl önce geçmiş ve dolayısıyla hatın sayılır bir Khmer nüfusu banndıran batı bölgesinde, 
dokuz yerel köylü ajitatörle birlikte Transbassac Komitesi’ni kurarak, tanm birliklerinin 
oluşturulmasına önayak oldu. 1934’te Merkez Komite’nin Vietnamlı üyelerinden Tran Van 
Giau’nun hapisten çıkarak Transbassac Komitesi ile kurduğu ilişkiler sonucunda Komite ile Part 
arasındaki ilişkiler daha da yoğunlaştı ve Kasım 1934’te Transabassac Komitesi, Parti’nin Güney 
Çin Hindi Federal Komitesi olarak yeniden örgütlendi.

Thach Choeun ve Tran Van Giau, kökleri yerel kültürde olan insanlardı. Bu yüzden muhalif 
Budist hareketlerle ilişki kurmakta ve hatta kendi geleneksel inançlanyla yeni benimsedikleri 
komünist öğreti arasında bir süreklilik kurabiliyorlardı. Ömeğin 1935’te Kampuçya’da baskılar 
artınca Conchinchina’ya  kaçıp bir matbaa işçisi olarak çalışan Thach Choeun 1937’de geri 
döndüğünde Budist bir keşiş olarak bir pagodaya girdi. İki yıl burada kaldıktan sonra 1939’da 
Komünist Partisi’n in  Svay Rieng eyaletindeki şubesinin yönetimini üstlenmek üzere aynldı.

Yeni Seçkinler ve Milliyetçilik

Kampuçya’da sıradan bir erkek çocuğunun eğitimi bir pagodada geçirdiği üç ay içinde 
öğrenecekleri ile sınırlıydı. Fransızlar, 1903’te modem eğitim kurumlannı yerleştirme 
konusundaki isteksizliklerini bir ölçüde hafifleterek yeni ilkokullar kurma faaliyetlerine 
giriştiler. Buna rağmen Khmer dilinde eğitim yapılmaya başlandığı 1925’te ilkokullara devam 
edenlerin sayısı 10 bini aşmamamışü. 1944’te bile, okul çağındaki erkeklerin ancak yüzde 
20 ’si ilkokula devam ediyordu. Orta ve yüksek öğrenimde ise dumm daha da çarpıcıydı. 
1933’te orta eğitim veren tek bir kumm vardı: Phnom Penh’teki Sisowath Lisesi. 1954’te 
Sihanuk’un eğitim reformlan başlamadan önce ülkede lise diploması almış kişilerin sayısı 
144’tü. Yüksek eğitim ise ancak yurt dışında elde edilebilen bir imkândı. 1899’da Paris’te 
eğitim gören Kampuçyalı sayısı lO’u geçmiyordu. Kampuçyalılar için bir başka yüksek öğrenim 
merkezi ise biraz daha yakında, Vietnam’daydı. Saigon’daki Fransız okullan, ortaöğrenim için 
göç eden gençleri Paris’teki üniversitelere hazırlıyordu.

Özellikle, orta ve yüksek eğitimden yalnızca, Fransızlarla işbirliği yapan yüksek devlet 
görevlileriyle, zaten son derecede karmaşık akrabalık ilişkileriyle içiçe geçmiş olduklan kırdaki 
egemen sınıflann çocuklan yararlanabiliyordu. 1930’lann ikinci yansından başlayarak 
Kampuçya’daki bütün siyasal hareketlerin önder kadrolannı, sayısı son derecede sınırlı olan ve 
gördükleri eğitimin yanısıra, sınıfsal arka planlan bakımından birbirlerine benzer olan bu 
kesim sağlayacaktı. Bu kesimin ilk sözcüsü, 1936’da yayımlanmaya başlayan Khmer dilindeki 
ik gazete, N agaravatta oldu. Gazete 1920’li yıllarda Fransa’ya öğrenim için giden ve Hukuk 
öğrenimini Paris’te tamamladıktan sonra döndüğü Kampuçya’da Budist Enstitüsü’nün başına 
geçen Son Ngoc Tanh ile Batılı fikirlerle Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız ordusunda 
çarpışırken tanışmış olan Thach Choeun taraftndan çıkanhyordu. Gazete oldukça ılımlı bir 
biçimde de olsa Khmer milliyetçiliğini savunuyordu ve bu tarihten itibaren milliyetçilik, bu 
kesimden gelen bütün önderlerin siyasal görüşlerinde giderek daha önem kazanan bir unsur 
haline gelecekti.

Hareket halindeki Kızıl Khmerler. İkinci iç savaş 
sırasında ölke 5 eyalet ve 32 tıölgeye ayrılmıştı. 

Ancak eyalet ve bölgeler arasındaki iletişim ve 
koordinasyon son derece sınırlıydı. O kadar ki, 

bölgelerin ayırdedici kodu, numaraları olmakla birlikte, 
sözgelimi hem Kuzey hem Güneybatı eyaletlerindeki 
35 numaralı p ir  bölge vardı. Eyaletler arasındaki bu 

bağlantısızlık Kampuçya Komünist Partisi’n/n her iki iç 
savaş sırasında da yaşayacağı ideolojik ayrışma ve 

parçalanmaya önemli ölçüde katkıda bulundu. Örneğin 
Pol Pot ve çevresi özellikle Kuzeydoğu eyaletinde 

üslenmiş, buradaki Montagnard diye anılan dağlı 
kabileleri örgütlemişti. Kampuçya'nm "medeni 

dünya''nın nimetlerinden en az yararlanmış olan bu 
kesimini örgütlemek, Pol Pot çevresinin teorik 

perspektifleriyle de uyum halindeydi. Çevrenin en 
önemli teorik sözcülerinden Khieu Samphan 

1960’larda verdiği derslerde sık sık eski toplumun her 
yönünün kötü olduğundan, devrimci bir yeniden 

inşanın, doğaya geri dönerek "sıfırdan" başlaması 
gerektiğini söylerdi. Buna karşılık antiemperyalist 

mücadeleye Çin Hindi Komünist Partisi ve Khmer 
issaraî  Biriiği saflarında katılmış "eski tüfekler"in 

merkezi ise Doğu eyaletiydi. İç savaş süresince Lon 
Not, Amerikan ve Güney Vietnam birliklerine karşı 

verilen mücadelenin yanısıra. Parti'n/n çeşitli kanatları 
arasında, zaman zaman silahlı çatışmaya varan sert 

bir mücadele yaşandı. Bu mücadeleler ideolojik 
olduğu kadar'yapısal faktörlerden de kaynaklanıyordu.

'.........  -



II. Dünya Savaşı ve Kampuçya’nın Bağımsızlığı
II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllarda Kampuçya’nın bağımsızlığının nasıl 
gerçekleştirileceğine dair, birbirlerinden kökten bir biçimde farklı üç girişime tanık olundu. 
1940’da Nazilerin Fransa’ya girmesinin ardından, Eylül 1940’ta Son Ngoc Thanh, “Asyalı 
Halklann Kunancısı, Doğan Güneşin İmparatorluğu” diye nitelediği Japon birlikleriyle bağlantı 
kurdu ve daha sonra Kasım’da, Japonlann açık desteğiyle Tayland ordulannm Kampuçya’yı 
istila etmeye başlamasına rağmen, Japon himayesinde bir bağımsız Kampuçya ülküsünden 
vazgeçmedi. Tayland ordulan işgal ettikleri bölgelerde, Kampuçya’da kendi egemenliklerini 
sağlamanın bir aracı olarak K hm er Issarak  (Bağımsız Khmer) komitesini oluşturdular.

Japonya ve Tayland’ın temsil ettiği bu tehlike karşısında Fransızlann aldıklan, Batılılann 
Gregoryen takvimim yürürlüğe koyma, Khmer dilinin Latin harfleriyle yazılmasını sağlayacak 
bir reform gibi önlemler ise, başını Budist rahiplerin çektiği, güçlü bir muhafazkâr direnişe 
yol açtı. Her ne kadar, başlangıçta Thanh’la işbirliği olanaklannı denedilerse de, 1942’de 
ayaklanma girişimi başansızlığa uğradıktan sonra, sözkonusu direnişi örgütleyen Budist rahipler, 
bir gerilla savaşı örgütlemek için çekildikleri kırda Çin Hindi Komünist Partisi ile yakın bir 
ilişki kurdular. 1944’te Çin Hindi ve Tayland Komünist' Parti’leri de kendi gerilla savaşlannı 
örgütlediler. Üçüncü girişim ise, başlıca mücadele aracı olarak diplomatik manevralan 
benimseyen, Fransız yanlısı Kral Norodom Sihanuk’un temsil ettiği çizgiydi. Ancak 9 Mart 
1945’te Japonlann Fransızlar’a karşı başlattıklan askserî harekât, Thanh yanlısı güçlerin 
desteğiyle 24 saat içinde başanya ulaşınca, Sihanuk bağımsızlık ilan edip, Thanh’ın dışişleri 
bakanlığını üsdendiği bir hükümet kurmak zorunda kaldı. Buna rağmen Sihanuk hükümeti 
Thanh dışındaki üyelerinin Fransa yanlılanndan seçilmesine özen göstermişti. 9 Ağustos’ta 
milliyetçi öğrencilerin öncülük ettiği bir sivil darbe, Thanh’ın hükümetin kotrolünü tamamen 
ele geçirmesini sağladıysa da, seçkinler arası dayanışma ideolojik yakınlıktan üstün çıktı ve 
Thanh öğrenci ayaklanmasının önderlerini tutuklatmaya girişti. Bu yüzden, Japonlar’ın 

: çekilmesinin ardından Fransız birlikleri Kampuçya’ya girince, Thanh’m yaslanabileceği bir 
toplumsal güç kalmamıştı. 15 Mayıs’ta tutuklanıp önce Saigon, sonra Paris’te sürgüne 

: gönderildi. Kırdaki gerilla direnişi ise savaşın bitmesinden sonra, 9 Ağustos darbesini yapan 
; öğrencilerden kaçabilenlerin de katkılanyla, önce 1945 sonunda yeni bir Khm er Issarak 
: komitesi oluşturduysa da, bu örgüt Şubat 1946’da dağıldı ve üyelerinin bir bölümü Viet 
' Minh’e katılarak, Çin Hindi’nin diğer Marksist örgütleri ile dayanışma içersinde bağımsız 
: Issarak birlikleri halinde Fransızlar’a karşı bir yıpratma savaşma devam ettiler. Ancak 1947’de 

1,500 Issarak üyesi silahlannı bırakarak, şehir merkezli milliyetçilik ve modemleşmeciliğin 
; siyasal temsilcisi olan D em okratik Parti'ye katıldıklannı ilan ettiler. Ardından, 1 Şubat 1948’de 

Issarak hareketi Khm er Halk Kurtuluş Cephesi adı altında Viet Minh benzeri bir cephe 
oluşturdu. Başlangıçta Cephe’nin başkanlığını yapan ve komünist olmayan savaş ağası Dap 

; Chloun’un askerî ve otoriter yöntemleri, hareketin önemli kadro kaybına uğramasına yol 
i açtıysa da, 1949 başlannda K hm er Ulusal Kurtuluş Cephesi (KUKC) adını alan örgütün 
I başkanlığına, 1940’da ilk Issarak  komitesini kurmuş olan Poc Khun seçildi. Ancak aynı yıl 
I Sihanuk Fransızlar’ın baskısı altında Ulusal Meclis’i dağıtarak, yeni gelişmekte olan şehir
i  merkezleri parlamenter siyasal hayatın önüne büyük bir set çekti.

Khmer Issarak Birliği’nin Kuruluşu

Ulusal Meclis’in dağıtılmasını, Fransızların uzun süredir beklenen, ulusal devlete nisbi özerklik 
tanıyan karan izledi, ancak savaş hali gerekçe gösterilerek dışişleri, savunma ve adalet işlevleri 
yine Fransız yetkililere bırakılmıştı. Sihanuk’un temsil ettiği Fransız yanlısı bağımsızlık 
çizgisinin görünüşteki bu iflasına doğan tepki, kırda ve kentte birbirlerinden kısmen bağımsız 
biçimlerde örgütlendi.

17 Nisan 1950’de, 200 delegeden 105’nin Budist rahibi olduğu Birinci Khmer Direnişin Ulusal 
Kongresi toplandı. Üç gün süren Kongre’nin sonunda oybirliğiyle Sakhum  K hm er Issarak’m  
(Khmer Issarak Birliği - KIB) kurulmasına karar verilydi. Birliğin 15 üyesinden yalnızca beşi 
Çin Hindi Komünist Parti’si üyesidi. Birliğin seçtiği bir gölge kabine niteliğindeki geçici Halk 
Kurtuluş Merkez Komitesi (HKMK) ve KIB başkanı Son Ngoc Minh 19 Haziran 1950’de KIB’nin 
ülkenin üçte birini denetimi altında tuttuğunu açıklayarak yine sembolik bir anlam taşıyan, 
Kampuçya’nın bağımsızlığını ikinci kez ilan etti. Daha çok bir cephe niteliği taşıyan KIB’ın 
yanısıra komünistler, 30 Eylül 1951’de Khm er Devrimci H alk Partisi (KDHPJni kurdular. KDHP 
Şubat 1951’de toplanan Çin Hindi Komünist Partisi II. Kongresi’nde alınan kararlar uyannca 
kurulmuştu. Bu kongrede ÇHKP yerini, Vietnam, Kampuçya ve Laos’un ulusal komünist 
partilerine bırakmak üzere kendisini lağvetmişti. 1952’de KIB, Son  Ngoc Minh’in başkanlığında 
bir Khmer Direniş Hükümeti ve daha önemlisi orta Vietnam’da Temmuz 1953’den Nisan 
1954’e dek, kadrolannı askerî eğitimden geçirecek bir gerilla savaş okulu kurdu. 1952’de 
Fransız gizli servisinin Kampuçya haritalannda ülkenin beşte üçü “güvenlikli olmayan bölge” 
olarak işaredenmişti. Ağustos 1953’e gelindiğ;inde ülkenin 4  milyonluk nüfusundan 600 bini 
KIB’nin denetimindeydi.

Gerilla hareketi kendi yolunda ilerlerken Phnom Penh’deki politik sahne daha değişik bir 
eksende biçimleniyordu. Ulusal Meclis iki yıllık bir aradan sonra Eylül 1951’de yapılan

POL POT (SALOTH SAR) 
(1 9 2 8 - . . , )

Asıl adi Saloth Sar olan Pol Pot, 19 Mayıs 1928’de, 
Orta Kampuçya’da Kompong Thom eyaletinde Prek 
Sbav’da, kendisinden başka altı çocuğu olan zengin 
bir köylü ailesinin en küçük oğlu olarak dünyaya geldi. 
Doğduğu yöre, 60 yıl önce ilk anti-emperyalist asi Pou 
Kombo’nun halk tarafından tuzağa düşürülerek öldürül
düğü yerdi ve Kampuçya'nın en monarşist ve sadık 
havalisi olarak bilinirdi. Pol Pofun ailesinin hem saray, 
hem Fransız sömürgecileri ile ilişkileri vardı. Kuzen Luk 
Khun Meak, Kral Sisowath’in eşlerinden biri, kızkardeşi 
ise cariyesiydi. Pol Pofun halası ise, bir süre sarayda 
hizmetkârlık yaptıktan sonra, Fransız Valisi’nin sekre
terlerinden biriyle evlenmişti. Pol Pot altı yaşındayken 
Phnom Penh’te, modernist ve kraliyetçi bir Budist tari
katı oian Thommayuflann bir manastınna gönderildi. 
Burada bir yıl kadıktan sonra özel bir Katolik okulu 
olan Ecole Miche’te ilk eğitimine başladı. Phnom Penh’
te kuzeni Meak’ın yanında kaldığından, kendi içine ka
palı saray çevresinin gösterişli hayatı ile yakın ilişki 
içersindeydi. 14 yaşındayken, Phonm Penh’teki okulla
ra giriş sınavını kazanamadığından Kompong Cham şeh
rindeki Norodom Sihanuk Lisesi’ne girerek altı yıl bura
da okudu. Pol Pofun Marksizmle tanışması, 1950 yılın
da üniversite eğitimi için gittiği Paris’te oldu. Burada 
Marksist Çevre’ye ve daha sonra da bütün Çevre ile 
birlikte, “ Khmer Dili Seksiyonu” olarak FKP’ye katıldı. 
1950 yazında tatilini zorunlu kolektifleştirme kampanya
sının sürmekte olduğu Yugoslavya’da bir emek tugayın
da çalıştı. Ancak üç yıl üstüste sınıfta kaldığından bursu 
kesildi ve 1952 sonunda Phnom Penh’e geri döndü.

Pol Pofun Paris dönemindeki siyasal görüşleri tam 
olarak bilinmemekle birlikte, dönünce üyelik için baş
vurduğu ÇHKP'nin isteği üzerine FKP tarafından hazır
lanan raporda Pol Pofun Troçkist ve aşın solcu teoriler
den fazlaca etkilendiği bildirilmişti. Ancak Pol Pofun 
Komünist Parti’ye mürcaatı hemen olmamıştı. Dönünce 
önce bir süre için Demokratik Parti'de çalışarak partiyi 
daha sol bir çizgiye çekmeye çalışmış, ancak Ağustos 
1953’te Birleşik Issarak Cephesi’nin doğudaki gerilla 
üssüne katılmıştı. Buradaki eğitimi sırasında yapmak 
zorunda kaldığı mutfak İşleri, gübre taşımak gibi günde
lik işlerin yanısıra, bir aydın olarak sahip olduğu yete
neklerin takdir edilmemesi de gururunu rencide etti. 
Üsten ayrılmaya karar verdi ancak yolda tutuklanarak 
dört ay hapsedildi.

1954’te bağımsızlığın ilanından sonra Phnom Penh’e 
yerleşen Pol Pot buradaki parti örgütü içinde hızla yük
seldi. Bu dönemde, hedeflerine ulaştıklanna inanan es
ki Birleşik Issarak Cephesi önderlerinin çoğu siyaseti



Devrimler

bırakmışlar, bu da Pol Pot ve dönen diğer Paris grubu 
üyelerinin dolduracağı bir iktidar boşluğu yaratmıştı. 
Yalnızca Parti değil, bürokraside de bu dönemde Pol 
Pofun mensubu oiduğu Paris grubu hızla yükseliyordu. 
1956’da Pol Pot, Paris’te tanıyıp aşık olduğu Khieu Pon- 
nary ile evlendi. Khieu Ponnary üniversite derecesi alan 
ilk Khmer kadınıydı ve 1951'den tıeri Neary adlı bir 
kadın dergisi yayınlıyordu. Daha sonra, 1961’de yasadı
şı, Komünist Kadın Örgütû’nü kurdu. Pol Pot ise Eylül 
1960’tafo//ft>üro’ya 3 numaralı üye olarak seçildi, erte
si yıl da Genel Sekreter yardımcısı oldu. 1962’de Parti 
Genel Sekreteri Tou Sammoth, kimliği bugüne kadar 
belirlenememiş kişilerce evinden kaçırılarak öldürüldü. 
Çeşitli kaynaklar çeşitli defalar bu cinayetten Paris gru
bunu sorumlu tuttuysa da, Pol Pot ve çevresi bu suçla
malara hiçbir zaman cevap vermedi. Pol Pot Parti Genel 
Sekreteri oldu. 1963’te Pol Pot Phnom Penh’i terkede
rek gerilla faaliyetlerine başladı. 1964 sonunda Ho Chi 
Minh yolu üzerinden uzun bir yolculuğa çıkarak Hanoi 
ve Beijing'i ziyaret etti. Pol Pofun Kampuçya ve Viet
nam devrimleri arasında temel bir çatışmanın varoldu
ğuna karar vermesi de bu döneme rastlar. 1970’de yine 
Beijing’de Pol Pot, Zhou Enlai aracılığıyla Sihanuk’la 
birlikte Kampuçya Birleşik Ulusal Cephe’nin programını 
oluşturdu.

1970'i izleyen yıllarla ilgili olarak yalnızca Pol Pot 
ve yakın çevresinin Parti üzerindeki hakimiyetinin arttığı 
biliniyor. 1975’te zafer kazanıldığında artık Pol Pot Par
ti'nin mutlak şefi durumundadır. Ona hâlâ karşı çıkmaya 
çalışan herkes Tuoi Seng toplama kamplarında idam 
edildi. 1976’da Sihanuk'u Devlet Başkanlığı’ndan düşü
ren dart>eden sonra. Parti Genel Skereterliği'nin yanışı- 
ra, Başbakanlık ve Parti Askerî İşler Komitesi Başkanlığı 
görevlerini de üstlendi. 1978’de Vietnam’la savaş çıkın
ca orduların başkomutanlığına geçti. 7 Ocak 1979’da 
Phnom Penh’ten püskürtüldükten sonra bir süfe kuzey
de direnişi sürdürdükten sonra, Sihanuk ve Son Ngoc 
Thanh'ın milliyetçi güçleriyle birlikte üçlü Demokratik 
Yurtsever Cephe’yi oluşturdu. 1985’te yaş haddinden 
ötürü, başkomutanlık ve Parti’nin siyasal önderliği gö
revlerini bıraktığı ilan edildi. Mayıs 1989’da son resmî 
görevi olan Ulusal Savunma Enstitüsü Müdürlüğü'nü 
de bıraktığı bildirildi. Ama aynı sıralarda Savunma Baka
nı Son Sen hâlâ “Bizim şefimiz Pol P o f’tur diyordu. 
Bu dönemde yabancı diplomatlar ve basın mensuplarıy
la neredeyse hiç karşılaşmayan Pol Pot hakkında, sık 
sık öldüğüne dair söylentiler çıktıysa da, 1988’de Batılı 
bir gazeteci, onu bir filin sırtında ormana doğru ilerler
ken gördüğünü bildirdi.

seçimlerle yeniden toplandı. D em okratik Parti yine çoğunluğu kazanmıştı. 19 Ekim’de Son 
Ngoc Thanh sürgünde bulunduğu Paris’ten döndü. Hükümette görev almayı reddeden Thanh,
Ea Sichau ile birlikte K hm er K raok  (Khmer Uyanışı) adlı dergiyi çıkararak Fransız baskısına 
karşı örgütlemeye çalıştığı protesto gösterileri Fransızlar tarafından engellendi. Bunun üzerine 
Tanh da kıra yönelerek gerilla gruplan örgütlemeye başladı ve Viet Minh’le ilişki kurdu.
Ancak 3 Mayıs 1952’de Fransız birlikleri Thanh’ın Tayland sınınndaki iki kampını imha etti. 
Fransızlar kampta, gerillalarla D em okratik Parti hükümetinin ortaklaşa hareket planlannı ele 
geçirdiklerini açıkladılar. Üç hafta sonra, kırda Kral’a geleneksel bir saygıyla bağlı olan 
köylülüğü gerilla hareketinde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan, parlamenter politikalar 
düzeyinde ise kendisine bir taban yaratamamış olan Kral Sihanuk, hükümeti lağvedip yönetimi 
doğrudan doğruya üzerine aldı. Bunu 13 Ocak 1953’de Ulusal meclis’in ikinci kez dağıtılması 
ve sıkıyönetim ilanı izledi.

Cenevre Konferansı

Ancak Sihanuk bundan sonraki hamlesiyle, parlamenter yollarla sağlayamadığı desteği edindi. 
Şubat 1953’de ilan ettiği “Bağımsızlık İçin Kraliyet Haçlı Seferi” başlangıçta diplomatik 
temaslardan ibaret görünüyordu. Ancak bu temasla başansızlığa uğrayınca Phnom Penh’ten 
aynlarak Siemreap’da bir “ülke-içi sürgün hükümeti” kurdu ve böylelikle doğrudan doğruya 
gerilla hareketine bir çağn yapmış oldu. KIB  içindeki komünist olmayan unsurlar aynlıp 
kraliyet ordusu saflannda Fransızlara karşı savaşmaya başladılar. Aynı dönemde, Fransız 
birliklerindeki siyah askerlerin maruz kaldığı ırkçı tutumun neden olduğu kargaşa ve 
Ağustos’un Ortalannda bir Fransız jandarması ve bir Khmer büro görevlisinin öldürülmesi ve 
bir dans salonuna anlan el bombası Phnom Penh’deki gerginliği daha da arttırdı. 23 
Ağustos’ta Sihanuk, 30 bin kişilik Kraliyet Ordusuyla Battambang’da bir gösteri düzenledi. 
Hemen ardından başlatılan görüşmeler 7 Kasım’da sona erdi. Phnom Penh’deki Fransız 
birlikleri kentten 9 Kasım’da aynldılar. Mekong’un doğusu ile bazı askerî birhklerin halen 
Fransızlann denetimi altında olmasına rağmen, siyasi iktidar tümüyle Sihanuk’a devredilmişti. 
Dolayısıyla, Sihanuk hükümetinin Kampuçya’nm tek yasal temsilcisi olarak katıldığı ve KIB’in 
doğrudan temsil edilmediği 1954 Cenevre Konferansı’nda, Kampuçya’nın bağımsızlığı ilan 
edildi. Yabancı birhklerin (Fransız ve Viet Minh) Kampuçya’dan çekilmesi ve bir yıl sonra 
uluslararası bir komitenin denetimi altında seçimlere gidilmesi karara bağlandı.

Paris Grubu

1954’ü izleyen yıllar, Kampuçya kın  için yakın tarihin en huzurlu yıllan oldu. KDHP kırda 
bir merkez komite oluşturduysa da, “bağımsızlık” diye tarif edilen hedeflerine ulaşüğma 
inanan KIB önderlerinin büyük bir çoğunluğu, siyaseti tamamen terkederek gündelik 
hayatlanna geri döndüler. Bir kısmı ise Kuzey Vietnam’a geçerek Viet Minh’e  kaüldılar. Phnom 
Penh’te ise kırdakinden farklı bir kent merkez komitesi oluşturuldu ve legal bir cephe örgütü

Tuoi Sieng toplama kampından bir görüntü. 1975-79 arasında ölen 1,5 miiyon kişiden Tuoi Sieng, Paris grubu 
içersinde Pol Pot’a karşı çıkanların önce işkence edilerek itirafa zorlandığı sonra yine işkenceyle öldürüldüğü 
yerdi. Daha 1971'den başlayarak son derecede özgün 'sınıf tahliller'i geliştirilmeye başlanmıştı. Örneğin bu yılki 
belgelerde, “ kısmen saf işçiler''den sözediiiyor, aydınlar, keşişler, yurtdışında yaşayan Khmerler birer sınıf olarak 
tanımlanıyordu. Ancak 1971'de bunlar teorik tahlil düzeyinde kaldı. 1973'ten sonra yapılan tahlillerin amacı ise 
sınıf düşmanlarını tesbit ve imha etmekti. Örneğin 1975'te “ kitap kurtları"nın bir sınıf olarak tarif edilmesini 
aydınlara yönelik yoğun bir imha kampanyası izledi.



niteliğindeki Krom Pracheachon  (Yurttaşlar Grubu) partisi kuruldu. Ancak gelecek açısından 
1950’lerin en önemli gelişmesi, KDHP önderliğindeki değişme oldu. Geçmişin, çoğunluğu alt 
orta sınıftan gelen, zanaatkar Ve işçi önderliğinin yerini, 1950’lerin başında Paris’te eğitim 
görmüş seçkinlerden oluşan bir grup aldı. Sözkonusu grup ilk kez leng Sary ve Rath 
Samoeun önderliğinde Paris’te bir “Marksist Çevre” kurmuş, daha sonra “Khmer Dili 
Seksiyonu” olarak Fransız Komünist Partisi'ne katılmıştı. Sözkönusu grup, gerek seçkin 
ailelerinin sağladığı bağlantılar, gerekse Fransa’daki eğitimin sağladığı avantajlarla, kısa zamanda 
özellikle eğitim ve basın yayın kurumlannda kilit noktalara geldiler. Öyle ki, 1958’e 
gelindiğinde Paris grubu sayesinde Khmer dilinde çıkan gazetelerin yüzde 20 ’si komünistlerin 
elindeydi. Özellikle, Paris grubunun en erken dönmüş üyesi olan Pol Pot’un gençler 
arasındaki örgüdenmesi, bu gruba Parti içinde yem bir taban sağlıyordu. Dahası,
Pracheachon'un yakın vadeli siyasal hedefi, giderek sola kaymakta olan D em okratik Parti ile bir
koalisyon oluşturmaktı ve Dem okratik Parti'yle irtibatı kuran kişi de Pol Pot’tu. Ancak bir sol 
koalisyon tehlikesi karşısında geleneksel sağdan hızlı bir yakınlaşma gündeme geldi. Ekim 
1954’ün başlannda Lon Nol’ün "Khmer Yeniden Doğuşu" ve Dap Chhuon’un "Muzaffer 
Kuzeydoğu” partilerinin de içinde olduğu dört küçük parti “sağcı, monarşist, gelenekçi ve 
partici politikalara ilke olarak karşı” olduğunu açıklayan bir ittifak kurdular. İttifak, Şubat 
1955’de daha geniş bir cephe’ye dönüştü: Sihanuk’un tahtı babasına terkettikten sonra 
kurduğu Sangkum Reastr Niyuum (Sosyalist Halk Birliği) ile bütünleşti.

Eylül 1955’deki seçimlerde Sangkum  dışındaki partilerin adaylan seçim kampanyası sırasında 
çeşitli baskılara uğrarlarken seçmenler toplu gözaltılar ve karanlık saldınlarla terörize edildi.
Demokratik Parti yüzde 12, Pracheachon  ise yüzde 4 oranında oy aldı. Bu oranlar,
Kampuçya’nın buıjuva demokrasisi deneyimi boyunca çok değişmeden kalacak bir dengeyi 
temsil ediyordu.

Sihanuk’un Tarafsızlığı

Sihanuk’un seçim kampanyası sırasında dış politikada daha tarafsız bir çizginin izlenmesi 
üzerinde önemle durması gerçekte siyasi otoritesini pekiştirmeye yönehk bir tutumdu. Nisan 
1955’de Bandung’da yapılan Afrika-Asya Uluslan Konferansı’nda Zhou Enlai ve Pham Van 
Dong ile yaptığı kişisel görüşmelerde ABD’den alınacak ekonomik yardımın Kampuçya’da 
Amerikan askeri varlığına yol açmayacağına ve Kampuçya’nın SEATO'ya katılmayacağı 
hususunda garanti verdi. Ülkenin giderek daha bağımsız bir rotaya oturması, devrimci bir 
muhalefetin gelişmesini güçleştirirken KDHP ardarda seçim yenilgileri alıyordu. Öte yandan 
Lon Nol devlet içerisinde doğrudan kendisine bağh olan güçler aracılığıyla sola karşı saldırgan 
bir tutum izliyordu. Kendisini lağveden D em okratik Parti’n in  iki üyesi Ağustos 1957’de 
Sihanuk’la sarayda yaptıklan bir görüşmeden çıkarlarken Lon Nol askerleri tarafından 
dövüldüler. Kırsal bölgelerde ise yerel yetkililer eski KIB  üyelerini “kargaşalık çıkarmak”la 
suçlayıp çeşitli yaptınmlar uyguluyorlardı. Gerçekte bunun köylüler üzerindeki denetimlerini 
savaş sırasında KIB’n e  kaptıran geleneksel eğemen sınıflarla köylüler arasındaki sınıf 
mücadelesinin bir görünümü olduğu açıktı.

1959’da çıkanlan bir yasayla Sihanuk’un Sangkum  üzerindeki denetimi gevşedi. Yerel 
yöneticiler büyük bir bölümü geleneksel egemen sınıflardan gelen bölge komiteleri tarafından 
seçilmeye başlandı. Böylece, Sangkum  içerisinde Lon Nol, önderliğindeki aşın sağcılar güçlerini 
pekiştirdiler. Oysa Sihanuk, Sangkum  dışında kalan sola geniş ölçekli bir baskı uygularken 
Sangkum içerisindeki sol kanada da ağırlık kazandırmaya çalışıyordu. Sanghum  yalnızca solu 
maıjinalize etmekle kalmamış, siyasal yelpazede Son Ngoc Thanh’ın temsil ettiği milliyetçiliğe 
de yer bırakmamıştı. Saygon’a geçen Thanh Ekim 1959’da K hm er Serai (Özgür Khmerler) 
Hareket Bildirgesi’ni yayınladı. Thanh Bildirgesi’nde Sihanuk’u, “Hao Binh’deki Khmer komünist 
ordusuna kaalmak üzere Kuzey Vietnam’a göç eden” Kampuçyahlan göstererek Kampuçya’nın 
“komünisdeştirilmesine” katkıda bulunmakla suçluyordu.

Eylül 1960’da Kampuçya İşçi Partisi (KİP) adını alan KDHP’nin karşılaştığı yapısal sorunlar 
parti içindeki aynhk eğihmlerini körüklemişti. Siyasal mücadelenin önceliğini vurgulayan “eski 
tüfekler” baş düşman olarak ABD emperyalizmini öne çıkanp Sihanuk’u ikincil hedefler 
arasına koyarken, askerî mücadele ile siyasal mücadelenin birleştirilmesini öneren Pol Pot 
Sihanuk’u baş düşman olarak görüyordu. 20 Temmuz 1962’de “eski tüfekler”in çizgisini 
savunan genel sekreter Tou Samouth kimliği bilinmeyen kişilerce kaçınhp öldürüldü.
Samouth’un karanlıkta kalan ölümü, Pol Pot’u partinin genel sekreterliğine getirdi. 1963’ün 
başlannda Siemreap’ta çıkan öğrenci ayaklanması hükümetin yürüttüğü baskıcı politikaya karşı 
kitlesel tepkinin ilk önemli dışa vurumu oldu. Polisin gözaltına aldığı bir öğrencinin ölü 
bulunmasının ardından paüak veren gösteriler, polis karakollari ve hükümet binalanna karşı 
saldınlara dönüşerek diğer okullara yayılırken denetimi elden kaçıran hükümet istifa etti. 
Öğrenci hareketi radikal sol eğilimler gösteriyorduysa da hemen hemen tümüyle 
kendiliğindendi. Mayıs ortalannda Pol Pot ve leng Sary Phnom Penh’deki işlerinden aynlarak 
Kompong Cham sınır bölgesine giderlerken, diğer önderler Pnom Penh’de kalarak yeraltına 
geçti.

Bir yıl içinde göreh bir istikrar gösteren Kampuçya siyasi hayati. Şubat 1965’de yeniden 
kanşa. Kuzey Vietnam’ın bombardımanı karşısında sınır bölgelerinde yoğunlaşan Vietnam

NORODOM SİHANUK 
( 1 9 2 2 - , . . . )

Kampuçyalı kral, devlet bakanı, başbakan Norodom 
Sihanuk 31 Ekim 1922’de Kamboçya’nın başkenti Phnom 
Penh’de doğdu. Prens Norodom Suramarit ile 1904- 
1927 arasında Kampuçya hükümdarı Sisowath’in kızı 
Prenses Kossamak Nearirath’m dört çocuğundan en 
büyüğü olan Sihanuk, Kampuçya’daki bir Fransız oku
lunda başladığı öğrenimini, Saygon ve Paris’te sürdürdü.

1941’de kral Monivang’ın ölümü üzerine henüz 18 
yaşındayken, öğrenimi yarıda kesilerek tahta geçirildi. 
Başkalarına (örneğin çok sert bir kişiliği olan amcası) 
göre çok kolay yönlendirilebilir olduğu düşünülen yu- 
muşakbaşiı ve sıkılgan bir lise öğrencisi olan Sihanuk’
un, 1940’ta Hindi Çin’e giren Japonlann iktidarı fiilen 
elde tutmasından ötürü Fransa çıkarlarına uygun bir 
siyaset izlemesi bekleniyordu.

Japonlar tarafından Mart 1945’e kadar sarayda gözal
tında tutulan genç kral, Japonların işgallerini resmileşti
rerek bütün yönetim yetkisini ellerinde toplama ve sa
vaşta Kampuçya kaynaklarını istedikleri gibi kullanabil
me amacıyla “ bağımsızlık” ilan etmeleri gerekince ser
best bırakıldı. Sihanuk, yeni statüden yararlanabilmek 
ve Kampuçya’nın savaşa girmesini önlemek için Japon 
Yüksek Komutanlığına başvurarak bağımsızlığı onayla
yan hukuki belgelerin kendisine teslim edilmesini iste
di. Ancak iki başkent arasında beş ay süren uzun yazış
malar sona ermeden. Eylül 1945’te Fransızlar müttefik
lerin desteğinde Kamboçya’ya geri döndüler. Sihanuk, 
Fransız sömürge yönetiminin yeniden kurulmasından 
sonra, Fransızlarla iyi ilişkilerini devam ettirdi. Budist 
olduğu için, aynı dönemde Vietnam'da Viet MInh'in, 
Kamboçya'da Kızıl Khmerler’ in Fransız işgaline karşı 
başlattıkları silahlı direnişi hiçbir şekilde desteklemedi 
ve tam bağımsızlık isteyenlere karşı, ülkenin henüz bu
na hazır olmadığını savundu. Parlamentoda tam bağım
sızlığı savunan Demokratik Part/'nin çoğunluğa geçme
si ve Japon yanlısı “Özgür Kamboçya” hareketi Siha
nuk’u güç durumda bırakıyordu, Haziran 1952'de istik
rarı sağlamak gerekçesiyle hükümeti görevden aldı, par
lamentoyu dağıttı ve bütün yetkileri kendinde topladı. 
Şaşırtıcı bir şekilde, 1953 yılının ilk aylarında tam bağım
sızlık talebinde bulundu ve bu doğrultuda Batılı ülkele
rin desteğini almak için “ Kraliyet Seferi” olarak adlan
dırdığı bir diplomatik geziye çıktı. Bu kampanyasından 
dolayı Kamboçya halkından büyük destek alan Sihanuk, 
Haziran 1953'te “gönüllü sürgün” olarak Tayland'a gitti 
ve zaten Vietnam’daki ulusal kurtuluş mücadelesi yü
zünden yıpranmış olan Fransa’yı dünya kamuoyunda 
güç durumda bıralctı. Sonunda Kamboçya’da bütün yö
netim yetkileri Krallığa devredildi ve 9 Kasım 1953 tarihi 
bağımsızlık günü olarak kabul edildi.
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Devrimler

Vietnam cephesinde savaşan Kızıl Khmer askerlerinin 
önemli bir kısmının yaş ortalaması 17 idi. Ancak 12 

ile 15 yaş arasında olan çok sayıda çocuk asker de 
gerek cephede gerekse kamplarda yaşıyordu. Bu 

çocuklar Pol Pofun "yeni insan” ına birer örnekti. 
Tüm azgelişmiş ülkelerde yapılan okuma yazma 

oranının yükseltilmesinin hedeflendiği kampanyaların 
yerine, Kampuçya'da okumama kampanyası 

örgütleniyordu. Kimsenin okuma öğrenmediği ve 
bilenlerin de bunu gizledikleri bir dönem yaşanmaya 

başladı. Çünkü okuma yazma bilenlere, entelektüellere 
hatta gözlük taşıyanlara karşı son derece kanlı ve 

vahşi bir "temizlik”  kampanyası yürütüldü. Savaş 
sırasında son derece güç koşullarda yaşamaya çalışan 

çocuk askerler Vietnam ordulan karşısında geri 
çekilen yetişkin askerlerin, ellerinde olmasına rağmen 
pirinç vermemeleri üzerine zehirli olduğunu bildikleri 
mantarlan yediler. Çocukluğunda bir rahip okulunda 

eğitim görmüş olan Pol Pot, devrimi "tanrının, tarihte 
eşi olmayan bir eseri" olarak değerlendiriyordu. Bu 

"eşsiz eser" insanlık adına eşsiz bir felaket ile
sonuçlandı.

Bağımsızlıktan sonra kral olarak kaldığı sürece parla
mento üzerindeki denetiminin sınırlı olacağını gören Sl- 
iıanuk Mart 195S’te babası Suramarit lehine tahttan fe
ragat etti ve Sangkum Reastr Nlyum (Halkın Sosyalist 
Birliği) adlı partiyi kurdu. Seçimlerde, meclisteki üyelik
lerin hemen hemen tümünü alacak kadar büyük bir ba
şarı kazandı, başbakan ve dışişleri bakanı oldu. Çin 
Hindl'ndeki ihtilaflarında tam bir tarafsızlık politikası 
uyguladı. ABD’nin bütün baskılarına rağmen SEATO’ya 
girmeyi reddetti. ABD bu reddi, tarafsızlık politikası gü
den ülkelere yardımın kesileceği şeklinde cevapladı. 
Tarafsızlık politikası gereğince Çin Halk Cumhuriyetl’ne 
yaptığı ziyaret, iki ülkenin dostluğuyla noktalandı. Bu 
arada, ABD’nin baskıları sonucu Tayland ve Güney Viet
nam, Kampuçya’ya karşı bir ekonomik amborgo başlat
tılar. Sihanuk başbakanlık ve dışişleri bakanlığından is
tifa ederek, daha sonra “ sola kayış” olarak nitelendire
cek Sangkum'un III. Kongresl’ni örgütledi. 3 Nisan 
1960’da kral Suramarit öldüğünde, kendi çabasıyla dü
zenlenen referandumda yeni kral seçllmemesi ve Siha
nuk’un devlet başkanı olması kabul edildi.

1964’de ClA’nm tasarladığı ortaya çıkanlan Sihanuk’a 
karşı başarısız suikast girişiminin ardından ABD İle bü
tün diplomatik İlişkiler kesildi. Şubat 1965’de Phnom 
Penh'de ABD ile müttefik ülkelerin çağrılmadığı Hindi 
ÇInl Halklan Konferansı’nı örgütledi. ABD ve Sihanuk 
arasındaki çekişme, tedavi amacıyla Fransa’ya ve ardın
dan Moskova ve Pekin’e yaptığı ziyaretleri fırsat bilen 
Amerikan yanlısı Lon Nol’un 18 Mart 1970’de yaptığı 
darbeyle sonuçlandı. Darbenin ardından Sihanuk lehine 
ve bizzat onun çağrısıyla başlayan gösterilerde yüzlerce 
kişi öldürüldü ve 28 Nisan’da Sihanuk, gıyaben yargıla
narak ölüme mahkum edildi. Pekin’e sığınan Sihanuk 
burada bir sürgün hükümeti kurdu. Pol Pot önderliğin
deki Khmerler’\e ittifak kurdu ve Aralık 1975’de müca
deleyi kazanarak ülkesine döndü ve yeniden devlet baş
kanı oldu. 1976’da yapılan seçimlerden bir ay sonra 
istifa etti.

1978’de Vietnam birliklerinin Kamboçya’yı işgalinden 
sonra, Sihanuk yeniden muhalefetin önderliğini üstlen
di. Bu kez Pol Pot rejimi tarafından, Kamboçya’nın Bir
leşmiş Milletler temsilciliğiyle görevlendirildi. 1982’de 
Pol Pot, Son San ve Norodom Sihanuk önderliğinde 
oluşan Üçlü Direniş Hareketi, iktidardaki Vietnam yanlı
sı Heng Samrln hükümetine karşı bir koalisyon hüküme
ti kurdu. Halen New York'ta yaşayan Sihanuk, Kamboç
ya muhalefet gruplannm sözcülüğünü ve önderliğini 
yapıyor.

varlığı Sihanuk’u “tarafsızlığı” korumak için Sangfeum’un kanatlan arasında yeni bir denge 
kurmaya itti. Lon Nol’ün hareket alanının genişletilmesini, kırsal bölgelerde devrimci avının 
başlatılması izledi. Giderek daha büyük bir gücün fundalıklann yolunu tutmasına neden olan 
bu kampanya Pol Pot’un askerî gücünün artmasından başka bir işe yaramadı. Öte yandan 
toprak ağalarının sömürüsü ve topraklann giderek küçülmesi karşısında köylüler kitle halinde 
topraklanndan aynlırlarken Sihanuk’un büyük toprak sahiplerini karşısına almaktan kaçınması, 
Pol Pot’un “monarşi” ve “feodalizm” aleyhtan kampanyasını güçlendirdi. “Kızıl Khmerler” 
Sihanuk’un kişiliğini karşılanna almaktan kaçınırlarken Sangkum ’u vergileri artırmakla suçlayıp 
Lon Nol’ü baş düşman olarak gösteriyorlardı.

Mayıs 1965’de ABD birlikleri Güney Vietnam’a çıkınca Sihanuk Washington’la diplomatik 
ilişkileri kesti. Aynı ay, Battambang eyaletinde Stung Kranhoung’da bir tanm kooperatifi 
kuruldu. Arka arkaya gelen “sol” taktikler, KİP’nin  "Sihanuk’a eleştirel destek vermek” karan 
almasını sağladı. Ancak bu karann hemen ardından Endonezya’da gelişen olaylar, Pol Pot’un 
silahlı mücadeleye hazır olmanın sorumluluğuna ilişkin inancını şiddetli bir biçimde pekiştirdi. 
Bir gece içerisinde 800 bin komünist öldürülürken Sukamo’nun müttefikleri için hiçbir şey 
yapamamış olması Pol Pot’da Sihanuk’un “tarafsızhğı”na hiç bir biçimde güvenmemesi gerektiği 
inancını sabitleştirdi. 1966’da Vietnam Savaşı’nın Kampuçya üzerinde yarattığı olumsuz etkiler 
belirgin hale geldi. Kampuçya’da üretilen pirincin yüzde 40 ’ınm Saygon karaborsasının etkisiyle 
Vietnam’a kaçıniması hükümet gelirlerine ağır bir darbe vurmuştu. Kampuçya’da Lon Nol’ün 
denetimi altındaki silahlı birimler, bir yandan iç savaş ordusu gibi davranırken diğer yandan 
ABD kuvvetleriyle bir tür ortak hareket düzeni içine girmişti. Sihanuk ise durumun ciddiyetini 
görmesine karşın sağa taviz üstüne taviz vermekten başka bir yol bulamıyordu. Tarafsızlık 
için gösterdiği inat, iktidannı gerçek dışı bir noktaya doğru sürüklüyordu. Ağustos 1966’da, iş 
çevrelerinin ve toprşk sahiplerinin baskısıyla adaylan doğrudan belirlemekten vazgeçince. Eylül 
ayında yapılan seçimlerden aşın sağ zaferle çıktı. 22  Ekim’de Lon Nol başbakanlığa getirildi. 
Sihanuk, durumu dengelemek için içinde Paris grubundan Hou Youn, Khieu Samphan ve Hu 
Nim gibi isimlerin de yeraldığı bir “karşı kabine” oluşturduysa da bu kabineyi bile istediği 
biçimde yürütemedi. Sağın baskısı karşısında, “karşı kabine”nin güçlü isimleri konumlannı 
yitirdiler.

Sihanuk ipleri neredeyse tümüyle elden kaçırmıştı. Lon Nol’ün daha önce kırsal bölgelerde 
yürüttüğü kirli savaş Phnom Penh’e dek uzandı. Kaçırma ve öldürme olaylan birbirini 
izliyordu. Yeraltına geçen Pracheachon’u  solcu aydınlar izledi.

Birinci İç Savaş

Ocak 1967’de Sihanuk tedavisi için iki aylığına Fransa’ya gittiğinde Lon Nol, ülkenin 
tamamında “sol”a karşı pervasız bir saldınya girişti. Hedef Eylül’de Kampuçya Komünist Partisi 
adını alan Kızıl Khm erlerle sınırlı değildi. Her türden muhalefet, Budistler, köylüler, 
demokratlar, saldın dalgasının alanda kaldı. Direnişin ilk kurşunu 2 Nisan’da Samlaut’da,
Stung Koanhoung’daki kooperatifte padadı. Çiftliği ve içindeki ordu depoiannı yakan



direnişçiler iki askeri öldürdüler. Battambang’da karargah kuran Lon Nol’ün karaborsa 
fiyatlannın ûçkat altında ödeme yaparak pirinçlerine el koyduğu köylüler fundalıklann yolunu 
mtuyorlardı. Kentlerde ise öğrenci hareketleri Çin Kültür Devriminin motiflerini kullanarak 
gelişiyordu, İdare binalannı basan öğrenciler ellerindeki Kızıl Kitaplar’h  okullardan kent 
merkezlerine akın ederek arabalan yakıyor, tüccarlara saldınyor ve Sihanuk’a karşı halkı 
ayaklanmaya çağınyordu.

2 Eylül’de Sihanuk’un Çin-Khmer Dostluk Demeği’ni kapatması Sihanuk’la sol arasındaki 
uzlaşma umutlanmn kınimasına neden oldu. Artık okullar da beyaz terörün hedefi haline 
gelmişti. Öğretmenlere yönelik saldınlann arkası gelmiyordu. Kabile ayaklanmalannm ilk 
işaretleri Kuzeydoğu’da beUrdi. Topraklannı Devlet Çiftliğinden ayırmak isteyen Brao 
köylülerinin yetkililere gönderdikleri temsilciler kapı dışan edilip köylerine döndüklerinde 
harabelerle karşılaştılar. Silahlanna sanimaktan başka yapacak şeyleri yoktu.

25 Şubat 1968’de Kızıl Khm erler o  güne dek gerçekleştirdikleri en yaygın saldınyı başlattılar. 
Köylüler, emik topluluklar ve öğrencilerin kitlesel desteği çatışmalann hiç bir duraklama 
göstermeksizin yayılmasına neden oldu. Mayıs 1968’de Lon Nol Savunma Bakanlığı,
Temmuz’da Başkan vekilliği, Arahk’ta Başbakanlığa getirildi. İç savaşın banşla sonuçlanması 
umudu kalmamışa amk.

Lon Nol’ün Darbesi-Amerikan Saldınsı ve İkinci İç Savaş 1970-75

Kampuçya iç savaşının bir başka unsuru da diğer tüm Çin Hindi ülkelerinde olduğu gibi 
ABD askerî müdahalesi oldu. 1970’lerde ancak 10 bin dolayında olan Kızıl K hm er  kuvvetleri
orta vadede iktidan ele geçirecek güçte değildi. İlk ABD saldınlan 1966’da başladı. 1969’dan
1970 darbesine dek B-52 uçaklanyla yapılan saldınlann sayısı 3 ,600’e ulaştı. Bir yandan da, 
CIA Sihanuk’un tarafsızlığını tahammül edilmez bulmaya başlamış, çeşitli arayışlara girişmişti.

Bu arayışlar CIA’i Lon Nol ile buluşturdu. Güney Vietnam’da üslenen Khmer Krom birlikleri
de üslerinden “kaçarak” Lon Nol hükümetine “sığınmış”, Son Ngoc Thanh ile yaptığı bir gizli
anlaşma Thanh’m kurduğu Khm er Şereflerin de Nol’ün yanında yer almasını sağlamıştı. Lon 
Nol ve taraftarlan 11 Man günü düzenlenen Vietnam ve Sihanuk aleyhtan gösterilerin 
ardından 16 Mart’taki Ulusal Meclis oturumunda Sihanuk’un görevine son vermek için Meclisi 
yeni bir gösteri dalgasının etkisi alt na sokmayı planlarlarken, Paris’te tedavi gören Sihanuk’da 
13 Mart’ta uluslararası destek arayışı içinde Moskova’ya gidiyordu. 18 havaalanı kapatılmış, 
Phnom Penh’e giden tüm yollar tutulmuş, kent merkezindeki stratejik noktalar denetim altına 
alınmış ve ulusal meclis tanklarla sanimıştı. Lon Nol’ün zırhh birlikleri namlulannı Ulusal 
Meclis üzerine çevirirken, içerde Sihanuk’un görevden uzaklaştıniması için (milletvekillerinin 
üzerini imzaladıklan zarflarla oy kullandıklan) “gizli” bir oylama yapılıyordu. Sihanuk’u 
görevden uzaklaştıran Meclis, Anayasayı altı ay süreyle askıya aldı.

Sihanuk’un düşürülmesi Phnom Penh’de büyük çaplı öğrenci gösterileriyle kutlandı. Öğrenciler,
poUtikadan uzaklaşmış Issarak  ve D em okratik Parti üyeleri darbenin “demokratik özgürlükler” 
getireceği yanılsaması içinde Lon Nol’ü destekliyorlardı. Nisan 1970’de serbest bırakılan
Pracheachon üyelerinin küçük bir kesimi de aynı yanılsamayı paylaşıyorlardı. (Pol Pot’un
kardeşi Saloht Chhay da bunlar arasındaydı.)

Darbenin gerçekleştirildiği 18 Mart günü Moskova’dan Beijing’e hareket eden Sihanuk 20 Mart 
günü Beijing’e giden Pham Van Dong ile görüştükten ve SSCB, Çin ve Vietnam’ın desteğini 
sağladıktan sonra 23 Mart günü yayınladığı ayaklanma çağnsmda tüm ulusu “emperyalizme ve 
işbirhkçilerine karşı savaşmaya” çağırarak Renaksey Ruop Ruom Cheat K am puchea’nm  
(Kampuçya Ulusal Birleşik Cephesi) programını ilan etti. Sihanuk’un ayaklanma çağnsı, 
özeUikle köylüler arasmda geniş bir yankı uyandırdı. Çağnnın yayınlanmasından iki gün sonra 
Peam Montea bölgesinde KUBC saflanna 7 bin kişi katılmıştı. K hem er Rumdos (kurtancılar) 
olarak adlandınlan Sihanuk yanlılan Vietnamlı komünisderle işbirliğini geliştirmeye çalışırlarken 
kırsal alanlardaki yerel yönetim birimlerini de oluşturmaya başlamışlardı.

Haziran 1970’de Pol Pot Rattanakiri’ye ulaşırken. Kuzey Vietnam’daki Khmerler de Ho Chi 
Minh Yolu’nu kullanarak Kampuçya’ya dönmeye başlamışlardı. Öte yandan Vietnamhlar 
Kuzeydoğu ve Güneybatı’da ikişer Khmer müfrezesini silahlandınp askerlik, tıp, elektronik ve 
yönetim alanlannda kadro eğitimine girişmişlerdi. Ocak 1971’e gelindiğinde Khmer 
komünistlerinin elinde iyi eğitilmiş 12 alay bulunuyordu. Khieu Samphan’m Vietnam örneğine 
göre düzenlediği askerî kuvvetler 125 binlik bir güce ulaşmıştı. Kampuçya’nın kırlık 
alanlannda politik mücadele daha şimdiden kazanılmış, Lon Nol hükümeti yalnızca 
kasabalarda kendisini güvencede hissedebilir hale gelmişti. K hm er Rumdoslar artık kendilerini 
açıkça Khmer Krahom  (Kızıl Khmerler) olarak adlandınyorlardı. Yerel yönetim 
mekanizmalannda da benzer bir değişim gerçekleşmiş ve “Kraliyet” önekinin yerini “Komite” 
(kana) soneki almıştı.

Başlangıçta hemen hemen özerk hareket eden bölge parti örgütleri Ekim 1970’de yapılan 
Merkez Komitesi toplantısında merkezî bir konuma getirilirken Pol Pot’un aşın sol ve 
Vietnam karşıtı önermeleri de bölgesel düzeyde uygulanmaya başlanmıştı.

1950’lerin ortalarından itibaren Sihanuk’la ABD’nin 
İlişkileri gerginleşti. Sihanuk, ABD’nin Güneydoğu 
Asya’daki varlığını sürekli ve sağlam görmüyor, 
dolayısıyla ABD'yi Kampuçya’nın bağımsızlığını 
korumak için güvenilir bir güç olarak 
değerlendirmiyordu. Çin’le kurduğu iyi ilişkiler, 
Sihanuk’un komünizme yakınlık duymasından değil, 
ihtimal olarak gördüğü bir Vietnam işgaline karşı 
Çin'den destek beklemesinden kaynaklanıyordu. 
Sihanuk, ABD’nin Vietnam’a karşı giriştiği saldırıya 
tarafsız kalmayı tercih etti, 1965’den sonra da 
ABD’yle ilişkileri tamamen koptu. ABD, Vietnam’a 
karşı bir harekat üssü olarak kullanmak istediği 
Kampuçya’da aradığı işbirlikçiyi resmi görülen General 
Lon Nol’de buldu. Lon Nol’ün 18 Mart 1970’de 
Sihanuk hükümetini bir darbeyle devirmesinin ardından 
“ Vietnam emperyalizmi’’nden ve Kampuçya-Vietnam 
sınırından Amerikan ve Güney Vietnam ordularına 
karşı saldırılar düzenleyen Ulusal Kurtuluş Ordusu 
birliklerinin varlığının bir “ işgal”  olduğundan 
sözedilmeye başlandı. Tüm bunlar Amerikan 
birliklerinin 30 Nisan gecesi Kampuçya’ya girmeye 
başlamasının ideolojik hazırlığıydı.
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Kızıl Kmerler tarafından uygulanan ve ülke nüfusunu 
yarıya indiren imha hareketinin, Vietnam’ın 

Kampuçya’yı işgaliyle sona erişinden birbuçuk yıl 
sonra da, halkın çoğunluğu için ölüm tehlikesi 

bertaraf edilmiş değildi. Bu kez tehdit, Vietnam 
birlilderiyle Pol Pot’a bağlı kuvvetlerin kırsal kesimde 

hâlâ çarpışıyor olmasından çok, çökmüş bir 
ekonominin ve kullanılamaz durumdaki tanmsal 
alanların sebep olduğu açlık tehlikesiydi. Gerek 

Tayland’taki kamplarda bulunan binlerce mülteci, 
gerekse kırsal kesimde yaşayan yüzbinlerce köylü için 
açlık, Batı’nın yiyecek yardımlarına rağmen hayati bir 

tehlike oluşturuyordu: 1979 sonunda her gün, 
Tayland’taki 50.000 Kampuçyahdan ortalama 25’i 

açlıktan ölüyordu. Kasım ayında irlanda’lı iki 
gazetecinin Kampuçya’h askerlerle yaptıkları küçük 

konuşma, Vietnam işgali altındaki Kampuçya hakkında 
bir fikir vermektedir:- Bir yıl öncesine göre durum 

nasıl?- Çok daha iyi.- Vietnam’ın işgali altında olmak 
iyi mi?- Hayır, ama durum eskisinden daha iyi.- Sizin 

tercihiniz nedir?- Biz özgür olmayı isterdik. 
Vietnam’Utar başımıza gelenleri umursamıyorlar. 

Fotoğrafta, Heng Samrin rejiminin bir askeri 
görülüyor, yanındaki afiş de Kampuçya’da bir tür 

seçim yapılacağının habercisi.

Temmuz 1971’de Pol Pot’un Kuzey’deki karargahmda toplanan KKP konferansma katılan (ve tümü de Pol Pot 
tarafmdan bizzat atanmış olan) 60 delege, Merkez Komitesinin yeni üyelerini seçtiler. Siyasal 
düzeyde ise KKP Merkez Komitesi Ulusal Demokratik Devrim’in başlatılması için koşullann 
olgunlaştığı kanısındaydı. “Ulusal Demokratik Devrim” programı başlangıçta ılımlı bir biçimde 
uygulandı. 1972’de gerçekleştirilen toprak reformuyla pirinç tarlalan için beş hektar, sebze ve 
orkide bahçeleri için bir hektarlık limitler esnek bir tarzda uygulamaya konuldu. 12 ailenin 
biraraya getirilmesiyle oluşturulan kolektif üretim topluluklan ve karşılıklı yardımlaşma ekipleri 
kurumlaştınidı ama toprak, köylülerin özel mülkiyeti olarak kaldı. Geleneksel köy 
başkanhklannı üslenen komünistler, bireysel üretime engel olmaktan kaçınıyorlardı. Bu politika 
yoksul köylülerin geniş çaplı desteğinin alınmasını sağladı. Bir yandan Vietnam’dan gelen 
Khmerler ve biçimsel olarak hâlâ partiden bağımsız olan K hm er Rumdos birlikleri KKP’nin 
doğrudan komutası altına sokulurken Vietnam birlikleri de önce yerleşim merkezlerinden 
uzaklaştınidı, daha sonra da Kampuçya dışına çıkanidı. 1972’nin sonunda Kızıî Khmerler'in 
düzenli ordusu ve gerilla birlikleri toplam 200 bin kişilik bir mevcuda ulaşmıştı. Nüfusun 
yaklaşık yansı kurtanimış bölgelerde yaşıyordu. Kırsal alanda kitle örgütleri aracılığıyla etkin 
bir yönetim oluşturulmuştu. ABD’nin “Cumhuriyetçi ve Demokrat” Lon Nol’ü ise Temmuz 
1970’de Sihanuk’u gıyabında ölüme mahkûm edip 9  Ekim’de Khmer Cumhuriyeti ilan ettikten 
sonra aradan bir yıl geçmeden kendi kendisini mareşalliğe atayıp Ulusal Meclis’in 
çahşmalanna ara verirken artık “demokrasi ve özgürlük oyununu oynamaya” devam 
etmeyeceğini açıklıyordu. Mart 1972’de, darbenin baş oyunculanndan Başbakan Sirik Matak’m 
Hukuk Fakültesi’nin muhalif dekanını görevden alması üzerine patlak veren büyük çaplı 
öğrenci protestosu, Lon Nol’ün Devlet Başkanlığı’nı bizzat üstlenmesi. Meclisi lağvetmesi ve 
başbakanlığa Son Ngoc Thanh’ı atamasıyla sonuçlandı. Lon Nol’ün Thanh’la ittifakı da fazla 
uzun sürmedi. 3 Eylül’de düzenlenen yeni Ulusal Meclis seçimlerinde 126 sandalyenin 
tümünü de Lon Nol’ün kardeşi Albay Lon Nol aldı. Ardından 5 Ekim’de Sirik Matak’ın 
çıkardığı gazeteyi kapatan Thanh’a yol göründü. 14 Ekim’de Lon Nol’ün baskısıyla 
başbakanlıktan istifa eden Thanh Güney Vietnam’a göçedip muhalif bir gazete çıkarmaya 
başladı.

Ocak 1973’de “Vietnam’da Savaşa Son Verilmesi ve Barışın Onanlması”nı amaçlayan Paris 
Anlaşması’mn imzalanmasının ardmdan Vietnam’dan aynlan ABD birhkleri Kampuçya 
topraklannda beliriverdi. Ardından uçaklar göründü. Tüm 1972 boyunca Kampuçya 
topraklanna 53.500 ton bomba atan B-52’ler, Şubat 1973’den ABD Kongresi’nin bombardımana 
son verilmesi karannı aldığı 15 Ağustos’a dek Kampuçya’ya 357,500 ton bomba bıraktılar.

20 Mayıs 1973’de Amerikan bombardımanı en yüksek noktasındayken KKP Merkez Komitesi 
bir “kooperatifleştirme” programını uygulamaya koydu. Uygulama toprağın özel mülkiyetine 
tümüyle son veriyor ve ürünün tamamına yetkililerin el koymasını öngörüyordu. Kimi 
yerlerde dinsel ve ailevi ilişkiler zora başvurularak parçalanıyordu. Ortak mutfaklar kuruluyor, 
ticaret, karşılıklı emek değişimi ve krediyle satış yasaklanıyordu. Pirinç, tuz, gaz, giyecek ve 
petrol üzerinde tekel kurulmuştu. Kamyon, sandal, traktör ve hatta Honda motosiklet sahipleri 
“ortadan kayboldu”, araçlan ise KKP’nin ‘Yetkililerine” devrolundu. Bütün bu uygulamalara 
“Demokratik Devrim” adı takılmıştı.

Öte yandan Lon Nol’ün konumu giderek kötüleşiyordu. Dört aydır ABD “yardımı” alamayan



görevliler arasında huzursuzluk başlamıştı. Öğrenciler de ayaklanma halindeydiler. İki 
arkadaşlarının gizli polisin attığı bir el bombasıyla ölmesinden sorumlu tuttuklan Lon Nol’ü 
protesto etmek için öğrencilerin düzenledikleri bir mitingin ardından savaş hali ilan eden Lon 
Nol, KKP’nin büyük ölçüde etkilediği kitlesel öğrenci gösterileri ve öğretmen grevleriyle 
yüzyüze geldi. Yıl ortasında yaklaşık 40 bin işçi greve gitti. Amerikalılann işlettiği Pepsi Cola, 
Esso, Caltex ve Shell işletmeleri, Danimarka-Avustralya-Khmer ortak girişimi olan Comin 
Khmer ve bir Khmer-Avustralya ortaklığı olan Sokilait mandıralan grevdeydi.

Kasım 1974’te KBUC, Doğu ve Kuzeydeki kauçuk çiftliklerinin ulusallaştınidığmı ilan etti. 
Ardından Çinlilerle anlaşarak Mekong’un kaynaklarını denetim altına alıp nehrin su seviyesini 
gemilerin çalışmasını engelleyecek ölçüde düşürttüler. Böylece Phnom Penh’in dış dünyayla 
ticari ilişkisi kopmuş oldu. ABD’nin havadan yardım sağlama çabalan da bir işe yaramadı. 
Kongre birkaç haftalık ömrü kaldığına inandığı Lon Nol hükümeti için boş yere masrafa 
girilmemesi gerektiği inancındaydı. Son beş yılda ABD (bombardıman için harcanan 7 milyon 
dolann dışında) Non Nol hükümetine 1 milyar 800 milyon dolar yardım etmişti.

17 Nisan günü Phnom Penh’e giren Kızıl Khm er birlikleri Khmer Cumhuriyeti’nin sonunu ilan 
ederken Pol Pot, Saygon’un ele geçirilmesinden önce işini tamamlamış olmaktan memnun 
görünüyordu. Artık Khieu Samphan’m düşlediği “saf, uygarlığın yıkıcı etkisinden annm ış” 
toplumu kurmak için her şey hazır gibi görünüyordu. Kampuçya halkı zaferini kutlarken yeni 
bir trajediye yuvarlanıvermişti bile.

Kırlar Şelıirlere Karşı

Zaferin kazanılmasını tarihte eşine rastlanmamış bir deney izledi. 17 Nisan 1975’te bütün 
eyalet ve bölge şeflerinin de katıldığı bir toplantıda, Pol Pot artık yalnız Paris grubu 
üyelerinden ibaret kalmış olan Parti merkezinin kararlannı aktardı. 1) Bütün şehirler 
boşaltılacak. 2) Bütün pazarlar kaldınlacak. 3) Lon Nol rejiminin para birimi kullanılmayacağı 
gibi devrimci hükümetin bastığı paralar da kullanılmayacak. 4) Bütün Budist keşişlerin dinî 
görevlerine son verilecek ve pirinç tarlalannda çalışmaya zorlanacaklar. 5) Lon Nol rejiminin 
bütün önderleri idam edilecek. 6) Bütün ülkede toplu yemek yemenin zorunlu olduğu 
kooperatifler kurulacak. 7) Ülkedeki bütün Vietnamlı azınlıklar ülke dışına sürülecek. 8) 
Birlikler sınırlara, özellikle de Vietnam sımnna sevkedilecek.

Toplannnm hemen ertesi günü Phnom Penh’in 2 milyonu aşmış nüfusuna, şehri üç 
günlüğüne terketmeleri bildirildi (1979 ’a kadar dönemeyeceklerdi). Karşı koyanlar orada 
vuruldu. Yalnızca göç sırasında 20 bin kişi öldü. Bunu izleyen 4 yıl içersinde ise ölü sayısı
1.5 mUyonu aştı. Gerçi, daha 1960’larda başlamış olan ve 1973’ten sonra ise giderek daha 
kanlı bir hal alan Parti içinde eski tüfeklerin tasfiyesi 1975’te büyük ölçüde tamamlanmıştı 
ama bu radikallikteki politikalar Paris grubu üyeleri arasında bile görüş farklılıklannm 
doğmasına yol açtı. Grup içinde Hou Youn, Hu Nim gibi bazı üyeler şehirlerin boşaltılmasına 
karşı çıkıyor, Çin Kültür Devrimi’nin bir benzerinin Kampuçya’da uygulanmasını istiyorlardı. 
Hou Youni şehirleri terketmek zorunda bırakılan bir kitle karşısında, bu karan eleştiren bir 
konuşma yaparken bir Parti müfrezesi tarafından vuruldu, cesedi Mekong nehrine atıldı. 30 
Mart 1976’da yapıldığı iddia edilen seçimlerden sonra, devlet başkanlığını Sihanuk’tan Kieu 
Samphan aldı. Kurulan yedi kişilik hükümette ‘muhalefetten’ yalnızca Hu Nim vardı. O da 
ertesi yıl, sayısız yoldaşı gibi Tuol Seng’de işkence altında bir “itiraf’ yazdıktan sonra idam 
edildi. 1976 ve 1977’de çıkan çeşitli bölgesel ayaklanmalar kanlı bir şekilde bastınidı. 
Kampuçya’nın kâbusunun yine bir yabancı istilaya yol açacak yeni bir evresi başlamıştı.

Laos

1880’lerde Kampuçya, Annam ve Tonkin’i ele geçiren Fransızlann Laos’a yönelmesinin iki ana 
nedeni vardı; yüzyılı aşkın bir sûredir birbiriyle rekabet eden Bangkok ve Hue saraylan 
arasındaki çatışmanın giderek Hue aleyhine dönmesi Fransa’nın bölgedeki konumunu 
zayıflatmıştı, Laos Yangtze ırmak vadisine ulaşan önemh ticaret yolları üzerinde 
bulunduğundan İngiltere ve Fransa arasında bir çekişme konusu haline gelmişti.

Fransızlar Luang Prabang Krallığına özel bir statü tanıyarak Luang Prabang, Houa Phan, Phong 
Saly ve Sayaboury eyaletlerini kral Oun Kham’in yönetimine verirken, Laos’un geri kalan 
kısmını 8 eyalete ayırarak her birine bir Fransız valisi atadılar. Laos’un hukuki statüsü 1941’e 
kadar çok belirgin değildi. Tartışma Çin Hindi’nin Japonlarca işgal edilişinden çok kısa süre 
önce, sömürge yönetiminin onaylanmasıyla sona erdi.

1950’de "Kızıl Prens”  Souphannouvong önderliğinde 
kurulan Pathet Lao (Lao Devleti) hareketi, Laos’taki 
tek gerçek siyasi hareket oldu. Hiçbir zaman gerçek 
anlamda bir ‘‘komprador burjuvaziye”  bile sahip 
olamayan Laos’un tüm sağ eğilimli politik 
gruplaşmaları, ya doğrudan doğruya ya da dolaylı 
olarak Fransa ve daha sonra ABD kontrolü altında 
oldu. 1950’den 1958’e kadar gerilla savaşı veren ve 
Laos’un önemli bir bölümünü kontrol altında tutan 
Pathet Lao, 1957’de ‘‘yasallaşarak”  1958 seçimine 
katıldığında yüzde 40’a yakın oy alarak hükümete 
katıldı, ancak kısa bir süre sonra gerçekleştirilen CIA 
kaynaklı darbeyle yeniden eski konumuna döndü. 
Hapse atılan Souphannouvong, bir yıl sonra hapisten 
kaçarak yeniden Pathet Lao kurtarılmış bölgelerine 
döndü. Bağımsızlık savaşı geleneği açısından Çin 
Hindi’nde en fazla sorunu yaşayan hareket Pathet 
Lao oldu. Henüz çoğunluğun milli bir direniş bilincine 
sahip olmak bir yana, kendisini ‘ ‘Laos'lu”  olarak bile 
adlandırmadığı, farklı bir etnik kökenden gelen ‘‘dağlı”  
Laos’lularla ‘ ‘Laos’lular”  arasında ırk ayrımı gözetilen, 
sistemli eğitimin yalnızca Fransızlar ve Amerikalılar 
tarafından, yönetime yerli hizmetkar yetiştirme 
amacıyla gerçekleştirildiği bir toplumda, Pathet Lao 
hareketi ancak Kuzey Vietnam desteğiyle 
başlayabilmişti. 1958’e gelindiğinde ise Pathet Lao 
hareketi oldukça geniş bir kitle desteğine 
ulaşabiliyordu. 1965’e gelindiğinde, yoğun ABD 
bombardımanı altında yaşanmasına rağmen, Laos’un 
onaltı bölgesinden onbiri Pathet Lao kontroiündeydi. 
Yukarıda görüldüğü gibi ellerinde zırhlı araçlar bile 
bulunan Pathet Lao güçleri kırsal kesimde yeni bir 
toplumsal sistemin tohumlarını atmakla kalmayıp, bu 
süreç içinde Pathet Lao oldukça yaygın bir ‘ ‘milli 
kültür”  ve eğitim politikası sürdürdü.

Bağımsızlığa Doğru

Fransız yönetimine karşı ilk direniş dağlı kabilelerce başlatıldı. 1910’da ayaklanan Lao Teng 
kabilesinin reisi Ong Keo Fransızlar tarafından öldürülünce dağlılar Kommadam çevresinde
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toplandılar. Kommadam vergileri, askerlik hizmetlerini ve angaryayı reddeden antisömürgeci b 
programla mücadeleyi sürdürürken yakalandı ve öldürüldü. Kommadam’m oğullan Sithone ve 
Khampan daha sonra Pathet Lao’nun önder kadrolan arasında yer aldılar. 1918’de bir başka 
dağlı kabile, Lao Son, afyon vergisi ve angarya sistemine karşı ayaklandı. Chao Pha Pachay 
önderliğindeki ayaklanma ancak 1922’de bastınldı. 1941’de ise Luang Prabang kralı Sisavang 
Vong’un Prens Phetsarath’ı başbakanlığa getirmesi seçkinlerin Eylül 1945’de Fransızlan Laos 
topraklanndan atmayı hedefleyen Lao Issara (Özgür Laos) hareketinin kuruluşunu kolaylaştırd

1945’de Prens Phetsarath’m üvey kardeşi Souphanouvong, Viet Minh taraftndan eğitilmiş bir 
gerilla grubuyla orta Laos’un bir bölümünü denetim altına almayı başarmıştı. Souphanouvong 
orta öğrenim için gittiği Hanoi’de Çin Hindi Komünist Partisi üyesi bir hancıyla arkadaş olmı 
ve daha sonra kızıyla evlendiği bu arkadaşı sayesinde partiye üye olmuştu. Daha sonra “kızı 
prens” adıyla anılacak Souphanouvong Lao Issara’nm  katılma çağnsma karşın Laos 
topraklannda sürdürdüğü gerilla savaşının başında kalmayı tercih etti. Fransız birliklerinin 
hareketi basürmak amacıyla Laos topraklannda bir dizi harekât düzenlemeleri üzerine Lao  
Issara  önderleri Bangkok’a kaçmak zorunda kaldıklannda, Souphanouvong, Birmanya ve 
Tayland’da üslenerek gerilla eylemlerine hız verdi. Fransızlar Ağustos 1946’da Phetsarah’ın 
kardeşi Souvannarath’la bir anlaşma yaparak Laos’un toprak bütünlüğünü ve özerkliğini örtük 
biçimde kabul ettiler. Mart 1947’de Fransızlann gözetiminde yapılan seçimlerde bir Kurucu 
Meclis oluşturuldu ve Laos, Fransız Birliği içinde krallıkla yönetilen bağımsız bir devlet olara 
tanımlandı.

Bangkok’da bulunan Lao Issara  önderleri, örgütü feshedip Laos’a dönmeye karar verdiler. 
Böylece direniş hareketinin bir bölümü sözde bağımsız Laos’da “ulusal” bir hükümet kurma 
eğihmindeyken, “kızıl prens” Lao Issara üyelerinin de katılımıyla yeraltı mücadelesini 
sürdürmeye karar verdi. 13 Ağustos 1950’de Pathet Lao’nun  kurulduğu ilan edildi. Kasım 
1950’de kurulan Neo Lao Issara  (Özgür Laos Cephesi) komünist olmayan unsurlarla ulusal 
bağımsızhk talebi etrafında daha geniş bir cephenin kurulmasını sağladı. Phan  Khon Ngan La 
(Laos İşçi Partisi-PKNL) 1952’de kuruldu. 1955’de Phak Pasason Lao  (Laos Halk Partisi-PPL) 
adını alan partinin bu tarihte yüzlerce üyesi olmuştu. Parti Ocak 1956’da Neo Lao Hak Xat’i 
(Laos Yurtsever Cephesi-NLHX) kurarak daha geniş bir taban üzerinde mücadele 
yürütebilmenin yollannı aramaya başladı.

Fransa Viet Minh’in kazandığı başanlar üzerine 22 Ekim 1953’de imzalanan Fransız-Laos 
Dostluk Antlaşmasıyla Laos’a tam bağımsızlık tanımayı kabul etti.

Bağımsızlık ve Bunalım

1954’de yapılan Cenevre Konferansı’nda Laos’un bağımsızlığı, bölünmezliği ve egemenliği kabı 
edildi ve öngörülen geçiş sürecinde Pathet Lao  birliklerinin dağıtılarak ulusal Laos ordusuna 
katılması kararlaştmidı. Gerçekten de Kasım 1957’de kurulan Ulusal Birlik Hükümeti 
döneminde Pathet Lao  birlikleri Laos Kraliyet Ordusuna fiilen katıldı. Daha sonra 4 Mayıs 
1958’de yapılan seçimlerde 35 sandalyeden 14’ünü NLHX ve müttefiki olan Santihab 
(tarafsızlık) kazanınca hükümetteki sağcı unsurlar Amerikalılann da desteğiyle Pathet Lâo  
yanlılannm hükümetten uzaklaştıniması ve tarafsızlık politikasına son verilmesi amacıyla 
Ulusal Çıkarlan Savunma Komitesi’ni kurdular. Hızla gelişen -bu sağcı hareket ABD’den çok 
sayıda askerî danışman ve görevliyi ülkeye çağırdı. 11 Mayıs 1959’da Pathet Lao  birliklerine 
ordudan istifa etmeleri emri verildi. Bunun üzerine Pathet Lao  birlikleri silahlanyla birlikte 
Kuzey Vietnam içlerine çekildiler.

Komünistlerin tutuklanmaya başlanması üzerine silahh çatışmalar başgösterdi. Pathet Lao’ya 
bağlı birliklerin başanlı saldınlan hükümet çevrelerinde ciddi bir moral çöküntü yarattı. 
Hükümet içinde başgösteren siyasal bunalım bir yandan Pathet Lao’nun  eylemleri için elveriş 
bir siyasal ortam sağlarken, öte yandan da ortaya çıkan belirsizlik şehirlerde tutuklu bulunaı 
komünistlerin hapisten kaçmalannı sağlayan desteklerin artmasına yol açtı.

Pathet Lao’nun  denetimi altındaki kırsal bölgelerde özellikle dağlı kabileler, kendilerine ait 
yerel yönetim örgütlerine, kendi dillerinde eğitim veren okullara kavuştuklanndan güçlü üsle 
oluşmuştu.

Yüzbaşı Kong Lae’nin Darbesi ve İç Savaş

1957’de Pathet L ao ’ya  karşı operasyonlarda görev almış Kong Lae, bu dönemde yürütülen 
savaşm yabancı bir tehlikeye karşı değil, Laoslulann birbirlerine karşı bir savaş olduğunu 
farketmişti. Ağustos 1960’da kendisine Vientiane’a gitme emri verildiğinde harekete geçmeye 
karar verdi ve kente vanr varmaz radyo istasyonunu, hava alanını, enerji merkezlerini ve 
silah deposunu ele geçirip üç saatte tamamlanan bir darbe yaptı. Kong Lae’nin birlikleri 
tarafından çevrilen Meclis’de üç gün süren tartışmalardan sonra hükümet istifa etti. Yeni bir 
hükümet kurulmasına rağmen ordu komutanlanndan dördü darbe karşıtı bir komite kurarak 
sıkıyönetim ilan ettiler. Pathet Lao  ile ordu birlikleri arasında çatışmalar bütün ülkeye yayık 
Bu arada ABD Tayland’da iki yüz kişilik bir paraşütçü birliğini eğitmeye başladı ve hüküme



Pathet Lao ile ilişkilerini kesmeye çağırdı. Hükümet içinde boyun eğme ve Pathet Lao'yu 
desteklemekten vazgeçilmesi eğilimi belirdi.

General Phoumi önderliğinde ordu birlikleri 16 Aralık’ta kısa süren bir çatışma sonunda 
Vientiane’a girdi. Kong Lae kendisine bağlı birliklerle ülkenin kuzeyine doğru çekilirken, ordu 
kentte kendilerine karşı olan herkesi komünist olarak suçlayarak büyük bir teröre girişti.
Kong Lae Vientiane ile Luang Prabang’dan Vietnam kıyılarına ulaşan tek yol olan Küpler 
ovasına vardığında Pathet Lao  güçleri de buraya doğru hareket ettiler. Ağırlıkla dağlı 
kabilelerden gelen güçlerden oluşan Pathet Lao  güçleriyle Kong Lae birlikleri birleşik bir 
komutanlık altında biraraya getirildi. Birleşik komutanlık üstüste önemli askerî başanlar elde 
edince Küba’daki Domuzlar Körfezi çıkartmasının topladığı uluslararası tepkileri dikkate alan 
ABD, Laos’da bir ateşkes ilan edilmesini ve Laos sorununun uluslararası bir konferansda ele 
alınmasını istedi.

Cenevre Konferansı 16 Mayıs 1961’de toplandı ve Prens Souvanna Phouma’mn başkanlığındaki 
bir geçici Laos hükümetinin teminat altına aldığı Laos’un tarafsızlığının kabulüne dayah bir 
anlaşmayla 23 Temmuz 1962’de sona erdi. Tayland’ın desteklediği Vientiane delegasyonu Pathet 
Lao ve tarafsızlann konferansa katılmasına karşı çıkmasına rağmen büyük devletler kendi 
aralarında anlaşınca görüşmelere bütün taraflann katılımıyla devam edildi.

Görüşmeler sürerken iç savaş olanca hızıyla devam ediyordu. Pathet Lao  güçleri özellikle 
kırsal bölgede güçlü dayanaklar edinmiş ve çok sayıda kurtarılmış bölge kurulmuştu. Güçlerini 
bir araya toplayan Pathet Lao  27 Mayıs 1962’de Vientiane’ın 15 kilometre yakınına kadar 
yaklaşmayı başardı. Bunun üzerine Vientiane hükümeti Prens Souvanna Phouma’ya bir çağrı 
yaparak bir koalisyon hükümetinin kurulması için görüşmelere başlayabileceğini bildirdi. Yeni 
bükümetin kurulması ve bu hükümetin Pathet Lao  ile tarafsızlan içermesinin hemen ardından 
Cenevre Konferansı Laos’un toprak bütünlüğü ve tarafsızlığının kabulüyle sonuçlandı.

Tarafsızlar kampındaki çatlakların büyümesini taraflar arasındaki silahlı çatışmalar izledi. Pathet 
Lao bu çatışmalarda Kong Lae’ye karşı paraşütçü birliği subaylanndan Deuane’ı destekliyordu. 
Çatışmaların geri dönülemez noktaya gelmesiyle, Cenevre Konferansı’ndan on ay sonra 
koalisyon hükümeti dağıldı.

Pathet Lao siyasal boşluktan yararlanarak pozisyonlarını daha da güçlendirdi. Yeni bir 
lükümet kurulması önerisini Pathet Lao  reddedince ABD Pathet L ao ’nun  denetimindeki 
aölgeleri bombalamaya başladı. Pathet Lao  ülkenin kuzey ve tüm doğu sınır şeridini elinde 
utarken tarafsızlar ve sağcılar bloku ülkenin orta bölümüne egemendi. ABD’nin hava 
ialdmsmm yoğunlaşması halkın yaklaşık dörtte birinin göç etmesine neden oldu. ABD,
<raliyet ordusuna çok sayıda danışman atamış, aynca Laos’da bulunan 10 bin kişihk Tayland 
Dirliğinin finansman ve donanım sorunlannı üstlenmişti. Yıllarca süren hava saldınlanna 
rağm en Pathet Lao güçleri 23 Ağustos 1975’de Vientiane’a girdi, Laos Demokratik Halk 
iumhuriyeti ilan edildi, Kaysone Phomvihane başkanlığında kurulan yeni hükümet eski rejim 

am k lan  sayılan gerici unsurların eğitimine girişti,

^ îetnamlılann ülkenin yeniden inşa edilmesi amacıyla yardıma çağniması üzerine özellikle 
iağlık bölgelerde yaşayan azınlıklar ayaklandılar. Ayaklanmanın bir türlü bastınlamaması

Pekin’in Komünist Partisi yöneticileri üzerindeki 
etkilerine ve ayaklanmalarda oynadığı role rağmen 

Birmanya hükümetleri hiçbir zaman Çin Halk 
Cumhuriyeti ile diyaloğu reddetmemişlerdi. 1954’de 
Birleşmiş Milletler’deki Birmanya delegesi “birlikte 

varolmanın alternatifi varolmamaktır”  diyerek tavrını 
açıkça ortaya koymuştu. 1951’den başlayarak Çln- 

Birmanya ilişkilerinde gözle görülür bir iyileşme 
görüldü. Birmanya’da Guomindang ordularının 

artıklarının varlığı sorunu Mayıs 1954’de bu orduların 
' bir bölümünün Formoza'ya gönderilmesiyle kısmi bir 

çözüme kavuşturulmuş oldu. Haziran 1954’de Çin 
Dışişleri Bakanı Zhou Enlai Rangoom’a geldi. 

Başbakan U Nu Nisan’da Birmanya’yı ziyaret eden 
Nehru’yla birlikte Çin-Birmanya ilişkilerinde gözetilecek 

hususlan şöyle saptamışlardı: 1) Egemenlik ve 
sınırlara saygı gösterilmesi, 2) Saldırmazlık, 3) 

Karşılıklı kolaylıklar ve eşitlik, 4) Barış içinde birarada 
bulunma, 5) Birbirinin içişlerine karışmama. Böylece 

Birmanya, Nehru’nun önderlik ettiği "tarafsızlık”  
politikasının ilk adımlarını atmış oldu. 1951’de karşılıklı 

olarak elçilik açmanın gerçekleşmesinden sonra 
1954’de SSCB ile bir ticaret anlaşması yapıldı. 

Anlaşmaya göre Birmanya’nın talepleri doğrultusunda 
SSCB Birmanya’dan teçhizat karşılığında pirinç 

alacaktı. Bununla birlikte Birmanya, SEATO’nun 
kuruluşunda ABD ile ilişkilerini canlı tutmak amacıyla 

Endonezya kadar kesin bir tavır almadı. 1961’de 
Nasır ile birlikte görülen U Nu, tarafsızlık politikasının 
Birmanya’nın dış politikasının asli ve sürekli bir unsur 

olmasında önemli bir rol oynadı.

Japon ordusu Birmanya’da yanda görüldüğü gibi 
halkın coşkuyla yollara dökülüp gösteriler 
düzenlemesiyle karşılandı. Japonya Yönetiminde 
Birmanya adlı kitabında U Nu, Müttefiklerle birlikte 
işgalcilere karşı direnen komünistler dışında hemen 
hemen herkesin Japonlan bir kurtarıcı gibi 
karşıladığını yazıyor. Japon ordusu ülke içine 
ilerlerken Özgürlük Blok’u üyelerinin aktif desteğini 
almayı başardı. Japonların geçtiği yerlerdeki halk, eski 
halk şarkılarını hep bir ağızdan söylüyor, adeta 
Kasım-Aralık 1941’de Birmanya başbakanının Londra 
gezisinde ChurchiH’den savaşa katılmanın karşılığı 
olarak bağımsızlık talep etmesinin güvencesinin 
verilmemesinin hıncını çıkarıyordu. Üstelik başbakan 
dönüşünde tutuklanmıştı. Ancak Japonların vaadettiği 
bağımsızlık sözcüğünün özellikle Rangoon'a girildikten 
sonra bir daha telaffuz edilmemesi Birmanyalılan 
büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Başkentin işgal 
edilmesinden iki hafta sonra albay Susuki bir Birman 
ismi olan Bo Mogyo'yu alarak kendi denetiminde bir 
hükümet atamış, idari sistemi tamamen Japon yanlısı 
kişilerle doldurmuştu. İngilizlerin çekilirken tahrip 
ettikleri fabrikalar ve tarlalar iktisadi durumu öylesine 
içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemişti ki, Japonlar 
adeta çaresiz kalmışlar ve üretimin açlık tehlikesini 
bertaraf edecek kadar arttırılması zorunluluğunu 
askerlerin çalıştırılması yoluyla yerine getirmeye 
çalışmışlardı.



Çin Hindi’nde 
Devrimler

ülkede ciddi bir açlık tehlikesi yarattı. Tanm üretiminin aksaması, 1977 kuraklığı ve 1978’de 
meydana gelen sel baskmlan ülkenin ekonomisini bir çıkmaza sokmuştu. Yeni rejim kırsal 
bölgelerde bu duruma bir önlem olarak hızlı bir kolektifleştirmeye girişti ve tanm
kooperatiflerinin sayısı hızla arttı. Hükümet içinde Çin-Sovyet çatışmasının yarattığı
anlaşmazlıklar arttı ve Sovyet ve Vietnam yanlısı bir politikaya yönelen Kaysone Phomvihane
parti içinde çin yanlısı olduklan, anti-Vietnam faaliyetlerde bulunduklan gerekçesiyle bir gruba
karşı temizlik hareketi başlattı.

Birmanya

ingilizlerin kıyılara egemen olma emelleri çok geçmeden Birmanya ile İngiltere arasında ikinci 
savaşın çıkmasına neden oldu. Birmanlar kıyıyı terkedip Yukan Birmanya’ya çekildilerse de 
Çin’le kara ticaretinin cazibesine kapılan İngiltere, 1885’de Birmanya’ya üçüncü kez savaş açtı. 
Bir hafta süren savaştan sonra Birmanya’nın sömürge dönemi başladı. İngilizler Birmanya’yı 
ilhak ederek Hindistan’ın eyaleti haline 1886’da getirdiler.

Sömürgecilik ve Milliyetçilik

İngiUz sömürgeciliği için Birmanya pirinç amban olarak kullanılacak uygun bir araziydi. 
Toprağın önemli bölümü pirinç tarımına aynldı. Pazara dönük tanm, takasa dayah eski küçük 
ölçekli tanmın yıkılmasına ve köylülerin kimi zaman yüzde 50’ye varan yüksek oranlarda 
faizle çalışan Hindi tefecilerin ehne düşmesine neden oldu. Sömürgecilik döneminin sonucu, 
yabancı tefecilerin ipotek ve hacizle ekonominin denetimini ele geçirmeleri oldu. Maden 
çıkanm ının durumu da pirinçten pek farkh değildi. Petrol, çinko, kurşun, wolfram ve kalay 
madenlerinde artık İngiliz sermayesi ve Hint işgücü vardı.

İngilizler eski yönetim sisteminin de hakkından geldiler. Yukan Birmanya’yı işgalleri sırasında 
direniş hareketine önderlik eden geleneksel şef Myothugyi’nin yerini İngilizlerin atadığı maaşh 
köy muhtarlan aldı. Daha yüksek yönetim kademeleri ise neredeyse tümüyle yabancılaştınidı. 
İngilizler Birmanlann yerine Hindileri ve azınlık halklannı (özellikle Karenleri) tercih 
ediyorlardı.

Birmanya ulusal direnişinin ilk dönemleri, 1906’da kurulan Genç Erkekler Budist Birliği'nin 
(GEBB) damgasını taşır. GEBB’nin başlangıçtaki niteliği toplumsal bir yardım örgütünü 
andmyordu. Hükümetin tayin ettiği müfredata göre çalışan okullannda Budizmin kutsal 
metinlerini öğreten genç rahipler, bu okullan kısa sürede toplumsal yaşamın ve ulusal 
uyanışın merkezleri haline getirdiler.

1. dünya savaşı sırasında İngilizlerin ilan ettiği reform programı Birmanya’da büyük bir hayal 
kınklığı yarattı. İngiltere, Hindistan için ikili bir yönetim sistemi öngörerek Hintlilerin en 
azından eyalet düzeyinde yönetime etkide bulunmalanna izin verirken, Hindistan’ın “eyaleti” 
haline getirdiği Birmanya’yı bu uygulamanın dışında tutuyordu. Bu çifte standart, Rangoon 
Üniversitesi’nin Hindistan’da kalan kısmına özerklik verilirken Birmanya’daki bölümlerinin dışta 
tutulmasıyla tepkilerin basit bir hoşnutsuzluk durumundan çıkmasına yolaçtı. GEBB’nin yerini 
Montagu-Chelmsford Reformlannm öngördüğü aynmcıhğa karşı çıkan ve reformlardan 
Hintlilerle aynı düzeyde yararlanmak isteyen Budist olsun olmasın her yaştaki Birmanyalıyı 
içine alan Budist Birlikleri Genel Konseyi (BBGK) aldı. Aralık 1920’de Rangoon Üniversitesi 
öğrencilerinin başlattığı protesto hareketlerinin ardından İngilizler, Birmanya’ya ikili bir yönetim 
sisteminin tanınmasını kabul ettilerse de bu sadece BBGICmn istemlerinin daha da ileri 
taşınmasını getirdi. BBGK  artık toprak sahipleri ve göçmenler üzerinde denetim hakkı 
istiyordu. Yeni meclis seçimlerini boykot ettikleri gibi, Karenler, Hintliler, Çinliler ve 
İngilizlerle dolu hükümete katılmayı da reddettiler.

1930’lann siyasal tamşmalan bir dizi partinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu partilerin 
tamamı toprak reformundan yana olmakla birlikte Hintli göçmenlere ve tefecilere karşıydı. 
1935’de çıkanlan yasaya göre düzenlenen 1937 seçimlerinden sonra kurulan ilk hükümetin 
başkanlığını yapan Ba Maw’in kurucusu olduğu Sinyetha (Yoksullar Partisi) vergilerin 
azaltılmasını, çiftçilerin tefecilerden korunmasını ve zorunlu eğitim uygulamasının başlatılmasını 
savunuyordu.

Sinyetha’nın  kısa bir sûre birlikte “Özgürlük Blok”unu oluşturduğu Thakin Partisi ise 
Birmanya’nın sonraki siyasal yaşamının en canlı örgütü oldu. 1929’da Rangoon Üniversitesinde 
ayaklanan öğrencilerin kurduğu D ohham a Asiayone'nin  (Birman Birliği) yan örgütü olarak 
kurulan partinin adı “sahip” anlamına geliyordu. Birmanyah hizmetçilerin İngiliz efendilerine 
hitap sözcüğü olan thakin  Rangoon Üniversitesi öğrencilerinin birbirlerine hitap ederken 
kullandıklan bir deyiş halini alarak, Birmanyahlarla İngilizler arasındaki eşitsizliğin günlük 
konuşma dilinde yer etmesini sağlayan bir m otif haline getirilmişti. İngiliz eğitim sistemini 
karşısına alan parti, bir dizi öğrenci direnişine önderlik etmiş ve 1936’da thakin, Aung San’m 
milliyetçi faaliyetlerinden dolayı Rangoon Üniversitesinden atılmalanna karşı yürüttüğü başanlı
U a m n a n v î i v l î J  Kir a n r  V ıa l in o  rrolmıcfi P/ıWicı cr\l o fT ilim l< > r in  K ı r l i l f t p  v?pr



aldıklan bir örgüttü. Marx, Engels ve Lenin kadar Fabian sosyalizminden de etkilenmiş olan 
parti üyeleri zamanla Leninist tezlere yaklaşırlarsa da Budizm değerleri hâlâ korunuyordu.

1939’da Thakin Partisi üç gruba bölündü. Bunlardan ikisi Thakin Soe ve Thakin  Pe’nin 
önderhk ettikleri gruplar açıkça komünizmi benimsediklerini söylüyorlardı. Üçüncü grup ise 
kendine “tarafsızlar” adını vererek bölünmeye karşı çıkıyordu. 1940’da Thakin  gruplanyla 
bağlann kuran Japonlar savaşta kendilerini desteklemeleri koşuluyla askerî yardım yapacaklanm 
vaad ettiler. Teklifi reddeden komünist eğilimli gruplardan birinin üyesi Aug San, faşist Japon 
hükümetinden yardım almaktansa, Çin Komünist Partisi’nin desteğini aramayı yeğleyerek gizlice 
Şangay’a gitmek için yöla çıktıysa da Amoy’da Japonlar tarafından tutuklandı.

Yıllar tmyu gerici asifert diktatörlüklerle yörtetilen, 
ardarda darbelere sahne olan Tayland, ABD’nin Çin 
Hindi’nde nüfuzunu sağlamlaştırma çabaları için 
kullandığı en önemli üslerden biri oldu. 1947’de 
Mareşal Pibul’un iktidara gelmesiyle Amerika ve 
Tayland arasındaki askerî ilişkiler gelişmeye başladı. 
ABD askerî danışmanlar gönderdi, askerî yardımlan 
artırdı, bunların karşılığında da Tayland, Güney 
Kore’ye gönüllü birlikler gönderen ilk Asya ülkesi 
oldu. Vietnam’daki Bao Dal rejimini, Laos ve 
Kampuçya’da Fransa’nın desteklediği hükümetleri 
tanıdı, 1954’de Filipinler’in yanısıra tek Güney Asya 
ülkesi olarak SEATO'ya üye oldu. ABD-Tayland 
ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan, Tayland’ın 
Vietnam ve Laos’a karşı savaşa katılması karan. 
General Thanom Kittikachorn’un diktatörlüğü sırasında 
alındı. 1965’de Thanom’la Tayland’daki Amerikan 
kuvvetleri komutanı StHweti aralarında bir anlaşma 
imzalayarak gizli bir beş yıllık plan oluşturdular Plana 
göre Tayland, tüm masraftan ABD tarafından 
karşılanmak üzere. Güney Vietnam’a 2000 askerden 
oluşan bir paralı askerler birliği gönderecekti. Ayrıca, 
ABD Tayland’da Kuzey Vietnam ve Laos’a karşı hava 
saldırılarında kullanacağı üsler kurabilecekti. 1967 
sonunda Tayland’ın Vietnam’daki askerlerinin sayısı 12 
bine çıktı ve ABD kendisine verilen bu hizmet 
karşılığında Tayland’a 30 milyon dolarlık para ve 
ayrıca silah yardımında bulundu. Haziran 1970’de 
Thanom, Kampuçya’ya, Lon Not rejimini desteklemek 
üzere bir birlik göndereceğini açıkladı. Tayland’daki 
Amerikan askerî gücünün artmasına paralel olarak 
buna ve askerî diktatörlüğe karşı bir gerilla 
mücadelesi de gelişti. Ocak 1965’de Tayland 
Komünist Partisi'nm kurduğu Yurtsever Cephe, ülkenin 
kuzeydoğusunda oluşan gerilla ordusunun önderliğini 
elinde tutarken, batıdaki Meo’ların ayaklanmasının da 
başına geçti. ABD, Vietnam ve Laos’da sınadığı 
askerî teknolojiyi, napalm bombalarını, helikopterleri, 
kimyasal silahları, gerillara karşı kullanması için 
Thanom hükümetinin emrine verdi. Solda, ABD’nin 
Tayland’daki askerî variiğını protesto eden bir pano 
görülüyor.

II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Thakinler, Ba Maw’m partisi ve diğer milliyetçi Budist 
örgütlerle bağlantı kurarak “özgürlük blok”unu oluşturdu. Hemen ardından Ba Maw ve Thakin  
önderlerinden önemli bir bölümü tutuklandı. Bunun üzerine Myochit Partisi'nden (Yurtsever) U 
Saw başbakanlığı üstlendi. Myochit Partisi’nin  programı hemen bir toprak reformunun 
uygulamaya konmasını, göçmenlere ambargo uygulanmasını ve Birmanya’ya dominyon statüsü 
verilmesini içeriyordu. İngilizler kendileriyle Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bir statü 

[karşılığında uzlaşmaya hazır olan U Saw’i da tehlikeli bulup Japonlarla “haince” görüşmeler 
yaptığı iddiasıyla tutukladılar. Japonlar Birmanya’ya girdiklerinde, hapisden kaçan Ba Maw 
dışındaki tüm Birman önderleri demir parmaklıklar arkasındaydı.

1 Ağustos 1943’de Japon askerî yönetimi kendisini feshettiğini açıklarken Ba Maw, Birmanya 
Bağımsızlık Bildirgesini okuyordu. Birmanya, bağımsızlık karşılığında Müttefiklere savaş açmıştı. 
Ama Japonlarla girişilen bağımsızlık deneyimi hayal kınklığıyla sonuçlandı. Japonlara karşı 
direniş ancak 1944 başlannda ciddi boyutlara ulaştı. Thakin  Soe’nun ■ önderlik ettiği küçük 
komünist gruba, sosyalistler ve Japonlara karşı muhalefet eden küçük Thakin  gruplanndan 
bazılan da katılmıştı. Aynı sıralarda Thakin Thein Pea’nin önderliğindeki komünist grubun 
üyelerinden Thakin Nyo Thu direniş hareketinin örgütlenmesine yardımcı olmalan için 
görüşmeler yaptığı 136. İngiliz Ordusu’nun Hindistan’daki karargahmdaydı. Aug San ise 
Japonlara karşı gerilla faaliyetlerinde işbirliği sağlamak amacıyla Thakin  Soe’yle gizli görüşmeler 
yapıyordu. Ağustos 1944’de kurulan Antifaşist Halk Kurtuluş Birliği bu gruplann tümünü de 
içeriyordu.

Gerilla faaliyetleri Japonlann mühimmat bağlantılannı keserek savaş güçlerinin önemli ölçüde 
düşmesine neden oldu. AFHB önderliğindeki ayaklanma 28 Mart 1945’de padak verdi. 
Birmanya Ulusal Ordusu, ülkeye giren İngiliz ordusunun işini, Meiktila yakınlannda Japon 
ordusunu kuşatma altına alarak tamamladı. Hemen ardından AFHB’nin saflan tüm milliyetçi 
unsurlan içine alacak kadar genişledi. Komünist Partisi, Devrimci H alk Partisi (sosyalist), . 
Birmanya Ulusal Ordusu, Karen Denetim Örgütü, Tüm Birmanya Gençlik Birliği ve M aha



Devrimler

Tayland'da General Thanom Kittikachorn yönetiminin 
ievriimesinde, gelişen öğrenci hareketinin önemli rolü 
oldu. Hareket, 6 Ekim 1973'de anayasal bir düzene 

geçilmesini talep eden bildiriler dağıtan 12 üniversite 
öğrencisinin tutuklanmasıyla başladı. Tutuklamalan 

protesto etmek üzere binlerce öğrenci ve toplumun 
diğer kesimlerinden onları destekleyenler sokaklara 

döküldü. 14 Ekim 1973'de polis ve askerlerin 
göstericilere ateş açması üzerine yüz kişi öldürüldü 

ve yüzlerce kişi tutuklandı. Bu olay Thanom 
yönetiminin sonu oldu; devreye giren kral, Thanom'u 
ülkeyi terketmeye çağırdı ve Thammasat Üniversitesi 

Rektörü ve öğrencilerin güvenini kazanmış bir kişi 
olan Sanya Thammasak'ı başbakanlığa getirdi. 

Thammasak'ın hükümet başkanlığıyla başlayan ve 
ancak üç yıl süren seçimle gelen hükümetler dönemi 

öğrencilere beklediklerini vermedi. Thammasak 
yönetiminin istedikleri radikal reformları 

gerçekleştirmeye niyetli olmadığını gören çoğu sol 
eğilimli ve bir kısmı Komünist Parti'ye yakınlık duyan 

öğrenciler faaliyetlerine Tayland Ulusal Öğrenci 
Merkezi aracılığıyla devam ettiler. Öğrencilerin toplum 

içinde artan ağırlıktan ve radikal programlan 
karşısında geleneksel güçlerinin zayıfladığını gören ve 
çoğunlukla askerler ve bürokratlardan oluşan sağcılar 
ise iki yeni örgüt kurarak faaliyete geçtiler. Nawapon 

adlı örgüt, bürokratların, askerlerin ve polislerin 
işbirliğiyle halkı "ulus, din ve kral için ülkenin 

komünist öğrenciler tarafından yıkıma sürüklenmesine 
izin vermemeye" çağırarak faaliyete geçti. Kızıl 

Bufalolar ise çoğunlukla sonunda öğrencilere 
maledilen şiddet ve terör eylemlerinde bulunmaya 

başladı. 1976 yılına gelindiğinde, Nawapon ve Kızıl 
Butalolar’m eylemleri sonucunda ülke bir kaos, 

güvensizlik ve korku atmosferine sürüklenmişti. Kızıl 
Bufalolar'/n öğrencilere karşı giriştiği en kanlı eylem 

uzun zamandır planlanan ve 6 Ekim 1976'da 
gerçekleştirilen askeri darbenin hemen öncesinde 
oldu. Eski diktatörlerden birinin ülkeye dönmesini 

protesto eden öğrenciler. Kızıl Bufalolar'/n vahşetiyle 
karşı karşıya kaldılar. 41 öğrenci korkunç bir biçimde 

işkence görerek, linç edilerek, dövülerek öldürüldü.

Sam gha, hepsi de aynı örgütün içindeydi. Japonlar 7 Mayıs 1945’de Rangoon’dan çekildiler 
ama AFHB, son  Japon askeri Birmanya toprağım terkedinceye dek eylemlerini sürdürdü. 
Savaştan sonra İngilizler, “ülkenin ekonomisini, iletişim hatlannı ve yönetim sistemini 
düzenleyebilmek için” bir geçiş döneminin zorunlu olduğunu ileri sürdülerse de AFHB, 
ülkenin içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara rağmen İngilizlerin derhal çekilmeleriri ve 
bağımsızlığın tanınmasını istedi.

Hindistan milliyetçi hareketinin gelişmesi ve savaş sonrasının koşullan İngiltere’deki İşçi Partisi 
hükümetini kıtanın aşağı bölümünden çekilme karan almaya zorladı. İngilizler Hindistan’dan 
çekilmelerine paralel olarak Aug San ve arkadaşlannı Bakanlar Kuruluna atayarak Ocak 
1947’de kurucu meclis seçimlerine gidileceğini açıkladılar. Ancak seçim kampanyası başta 
komünistler olmak üzere tüm muhalefet üzerinde estirilen bir baskı kampanyasına dönüştü. 
AFHB’nin önderliğini ele geçiren U Nu 4 Ocak 1948’de başbakan olduğunda Birmanya’nın 
bağımsızlığını ilan etti ve İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye olmayacaklannı açıkladı.

Birmanya Usulü Sosyalizm

Birmanya bağımsızlığının ilk on yılını U Nu önderliğindeki Sosyalist Parti'nin ağırlıkta olduğu 
AFHB yönetiminde geçirdi. Mart 1947’de Than Tun ve Güney Asya Gençlik Kongresi’nin 
Kalküta’da yapılan toplantısında Kominform  önerisiyle alınan ayaklanma karan Goshal 
önderliğinde başlatıldı. Ayaklanmayı AFHB’ye bağlı Halk Gönüllüleri Örgütü’nün  seçkin 
üyelerinden de destek alan Tüm Birmanya Köylü Birliği yönetiyordu. Ayaklanmanın yoğunlaştığı 
orta Birmanya’nın batısına doğru, geniş petrol yataklan uzanıyordu. Komünistler Rangoon ve 
diğer kent merkezlerinde genel grev örgüdemeye çalıştılarsa da başanlı olamadılar. U Nu 
komünistlere karşı Hindistan ve İngiltere’den silah ve mühimmat almaya çalıştı. Öte yandan 
Köylü Birliği içindeki komünistleri tasfiye edebilmek için yoğun çaba harcayan “Sosyalistler”, 
Birmanya Sendikalar Birliği’n d ek i  Marksist önderliği de polisiye yöntemlerle alaşağı edip Birlik
önderi Thein Pe’nin yerine AFHB’den U Ba Swa’yi geçirdiler.

Hükümet 1953’de Birmanya Komünist Partisi’ni resmen yasakladı. Bir avuç komünist bunun 
üzerine Than Tun’un önderliğinde Pegu Yoma dağlık bölgesinde gerilla faaliyetlerine girişti.

Köylü isyanını Karen ayaklanması izledi. Karen Ulusal Savunma Örgütü 1948-49’da ardarda 
askerî başanlar kazanarak bazı önemli kasabalan ele geçirdi. Karen isyanını bastırmakta güçlük 
çeken hükümetin yardımına diğer azınlıklar yetişti. Böylece ayaklanmalan bastırmayı başaran U 
Nu’nun “sosyalist” hükümeti 1952’de dört yıllık bir ekonomik plan hazırladı. Eğitim, halk 
sağlığı, konutlandırma, sulama, ucuz kredi ve borçlann iptali gibi konularda vaadlerle dolu 
programın tek sağladığı 3.6 milyon dönüm toprağın köylülere dağıtılması oldu.

1956’ya kadar önemli bir muhalefetle karşılaşmayan U Nu, 1956 seçimlerinde Birmanya İşçi 
Köylü Partisi’nin  çekirdeğini oluşturduğu Ulusal Birlik Cephesi’nin  büyüyen gücüyle karşı karşıya 
geldi. 1953’de yasaklanan Komünist Partisi’n in  üyelerinin etkin olduklan bu parti orta 
Birmanya’yı denetimi altında tutuyordu ve seçimlerde oylann üçte birini aldı. Bu sonuçlar 
üzerine AFHB dağıldı. Thakin Tin önderliğindeki bir grup, Birmanya Köylü Örgütü’nü
kurarken. Sendikalar Birliği de AFHB’den çekildi. 1958’e doğru komünistler etnik gruplarla
ilişkilerini iyice sıkılaştırdılar. Aynı yıl ülkenin her yerinde ayaklanmalar baş gösterdi. U Nu 
bozulan düzeni yeniden kurması için orduyu göreve çağırdı. İki yıl boyunca komünistlerin 
sürdürdüğü gerilla savaşma karşı bir imha politikası izlendi. 1960’da yeniden seçimlere gidilip 
sivil bir hükümet oluşturulduysa da ordunun siyasal gücü tartışmasız biçimde varlığını 
sürdürdü.

Tayland

Mekong ırmağının sol kıyısında Tayland’ın yabancı istilacılara karşı direnmeye yöneldiğini 
Ortaya koyan gösteriler üzerine, Fransa 1893’de Mekong’un sağ kıyısını işgal etti. 3 Ekim’de 
yapılan bir anlaşmayla Tayland ırmağın batı kıyısından da vazgeçip, Fransızlann daha sonra 
Laos’a bağlayacaklan Stung eyaletini onlara bıraktı.

Daha önce Avrupalılarla yapılan ticari antlaşmalar pirinç tanmım geliştirmiş ve köylüler 
köylerini terkederek plantasyonlara çalışmaya gitmişlerdi. Böylelikle köylerinde bıraktıklan 
yakınlan ve hatta mülkleri aracılığıyla köyle ilişkisini sürdüren plantasyon işçileri, 20. yüzyıl 
başmda ortaya çıkan sömürgeciliğe karşı milliyetçi duygulan kırsal kesime de taşıdılar. 
Tayland’daki milliyetçi hareket, öteki bölge ülkelerinden farklı olarak yabancı ekonomik 
boyunduruktan d? bağımsızlaşmayı içeren bir çizgiyi daha başlangıçta benimsemişti.

Prachatipok’un yönetimi altında benimsenen liberal politikalarla komünistler ilk kez ülkede 
seslerini duyurmaya başladılar. 1927’de dağıttıklan bildirilerle bir “sovyet” hükümeti 
kurulmasını talep ettiler. Ancak rejime muhalefet esas olarak Fransa’da öğrenim görmüş ve 
anti monarşik ve liberal düşünceleri benimsemiş öğrencilerce yürütülüyordu. 1927’de Tayland’a 
geri dönen Fransa’d aki Taylandb Öğrenciler D em eği kurucusu Pridi Phanomyong çevresine



demokratik düşüncelerini paylaşan gençleri ve subayları toplayarak siyasal ajitasyona girişti. 
Dünya ekonomik bunalımının bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bir döneme rastlayan bu 
propaganda etkinliğini artırarak sürerken, hükümet subaylann ücretlerinde indirim yapmağa 
karar verdi. 1932’de 92 subayın ödeme güçlükleri ileri sürülerek terfi ettirilmemeleri siyasal 
bir bunalıma neden oldu. Memur ve subay sayısının azaltılması sürerken gelir vergisinin 
çalışanlar aleyhine değiştirilmesi bardağı taşıran son damla oldu.

24 Haziran 1932’de bazı ordu birlikleri kamu binalarını çevirerek etkili prensleri tutuklamaya 
girişti. Tek bir silahın atılmadığı darbe sonunda ülkenin yönetimini ele geçiren subaylar kralı, 
iktidar yetkilerini prenslere bırakmak ve prensleri ve kendisini yolsuzluk yapmakla suçladılar. 
Halk Partisi’ni kurarak siyasal bir güç oluşturmayı deneyen darbecilerin hazırladığı anayasa 
taslağına göre oluşturulacak meclis yürütme gücünü denetleyecek, kral bu sistemi kabul ederse 
görevini sürdürebilecekti. Kral Prachatipok darbecilere geniş siyasal yetkiler tanıyan geçici 
anayasayı imzalamayı kabul etti. Darbecilerin ideolojik esin kaynağını oluşturan Phidi 
Phanomyong, iktisat alanında merkezî planlama yanlısıydı ve Thomas More, Saint-Simon, 
Proudhon ve Fourier’in ütopik sosyalist düşüncelerini benimsiyordu. Bu yıllarda siyasal 
özgürlüklerin gelişmesi Tayland Komünist Partisi’nin  Çin komünistlerinin etkisi altmda 
kurulmasını kolaylaştıran bir faktör oldu.

Luang Pradit adını alan Pridi etrafında öğrencileri ve memurlan toplamış, albay Phya Bahol 
ve Phya Song ise hoşnutsuz subaylann temsilciliğini üstlenmişti. Aralanndaki düşünce 
farklılıklarına rağmen Halk Partisi önderliğine Phya Manopakon’un getirilmesi konusunda 
anlaştılar. Manopakon’un başbakanlığa getirilmesinden sonra Pridi’nin de içinde yer aldığı bir 
komite yürütme gücünü ise Devlet Konseyi’nde toplayan yeni bir anayasa hazırhklanna 
başladı. Halk Partisi, Halk Birliği’ne  dönüştürüldükten sonra kral siyasal partilerin kurulması 
için zamanın erken olduğunu açıklayıp Halk Birliği’n e  memur ve emekliler de dahil hiç bir 
subayın üye olamayacağını bildirdi. Halk Birliği bunun üzerine kendini feshetti. Darbenin 
üzerinden daha bir yıl geçmeden iktidar, prenslerden asker ve sivil bürokratlar oligarşisine 
geçmişti.

II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Çin Hindi ile 
ilişkisi çoğu kez “anti-emperyalist kurtarıcı" 

görüntüsüne büründü. Endonezya'lı bir çocuk 
tarafından yapılan bu resim, yırtılan emperyalist 

Amerikan ve İngiliz bayraklarının karşısında "kurtarıcı" 
Japonları gösteriyor. Çin Hindi ve Hint yarımadası 

halkları, İngiliz, Amerikan, Fransız ve Hollanda gibi 
"AvrupalI" emperyalistlere karşı "Asyalı" Japon 

İmparatorluğunu kendilerine daha yakın görüyorlardı. 
Bu yakınlık Japonların “ bağımsızlık" vaadleriyle daha 

da pekişmişti. “ Batı Emperyalizmi" karşısında Asya 
halklarının kurtarıcısı rolüne soyunan Japonların işgal 

ettikleri Malezya ve Doğu Endonazya'da kurduklan 
"bağımsız" devletler, bu ülkelerdeki milliyetçileri J a ^ n  

denetimine almayı ve bölgedeki İngiliz ve Amerikan 
güçlerine karşı “ bağımsız" güçler olarak çıkarmayı 

hedefliyordu. Ancak, Japonların büyük ölçüde 
çaresizlikten ve “ düşmanımın düşmanı dostumdur" 

düşüncesiyle giriştikleri bu hareket, Çin Hindi 
bağımsızlık hareketinin gelişmesine önemli bir katkıda 

bulundu. Endonezya'yı işgal eder etmez, 
HollandalIların enterne etmiş olduğu Sukarno'yu 

serbest bırakan ve kurduklan Endonezya Merkezi 
Danışma Konseyi’n/n başına getiren Japonlar, çoğu 

kez Marksizmle yakından ilişkili olan Endonezya 
milliyetçileriyle de iyi geçinme yoluna gitmişlerdi 

Sutan Sjahrir ve Sjarifuddin gibi sosyalistler, 
Japonların göz yumduğu ya da desteklediği direniş 

gruplan örgütlüyorlardı. 8 Ağustos 1945'te Japon 
işgali altında olan Saygon'a çağrılan Sukarno, 

bağımsızlık ilanı için Japonlardan onay aldı. 
Japonya'nın teslim olmasından iki gün sonra bağımsız 

Endonezya Cumhuriyeti ilan edildi ve Sukarno 
Cumhurbaşkanı oldu.

Kasım 1933’de yapılan seçimlerde çoğunluğu elde eden Luang Pradit başbakanlığa getirildi. Bir 
kaç ay sûren sakin dönem komünistlerin ülkedeki etkinliklerini sınırlandırmak üzere harekete 
geçen gerici çevrelerin komplolanyla bozuldu. Yabancı sermaye çevreleri hükümetin bazı kamu 
hizmederinin denetimini ele alması ve sanayileşme programı hazırlaması üzerine kıpırdanmaya 
ve muhalefeti mali olarak desteklemeye başladı. Kauçuk üretiminin sınırlandıniması 
görüşmeleri Tayland tarihinde ilk kez meclisin, önerisini reddetmesi üzerine hükümetin 
istifasıyla sonuçlandı. Devlet konseyi içindeki sivil güçlerle askerler arasındaki çatışmalar 
1937’de kraliyete ait topraklann gizli olarak satılmasının açığa çıkmasıyla doruk noktasına 
çıktı. Yetkilerinin azaltılmasını kabul etmeyen kralın tahtan çekilmesini izleyen bu skandal 
Devlet Konseyi’ndeki hassas dengeyi Pradit lehine değiştirmiş oldu.

1937 seçimlerini kazanan Phya Bahol hükümetinin Japonlarla iyi ilişkiler kurmasından rahatsız 
olan İngiliz ve Fransızlar 12 Haziran 1940’da bir saldırmazlık paktı imzalayarak Tayland’ı 
pasifize etmeyi başardılar.

Aralık 1941’de Bangkok’daki Japon elçisi Tayland hükümetinden Japon ordusuna serbest 
geçiş hakkı istedikten sonra Tayland hükümeti Japonlarla ittifak yapmayı ve ABD ile 
İngiltere’ye savaş ilan etmeğe karar verdi. Tayland kuvvetleri Japon ordusuyla birlikte 
Birmanya topraklanna girdi. Hükümetin Japonlarla işbirliği politikasına karşı çıkan ve 
işgalcilerin ülke topraklanndan kovalanmasını hedefleyen direniş hareketi, biri ABD’ye savaş 
ilanını vermeyi reddeden Washington büyükelçisi W. Seni Pramot’un örgütlediği “Özgür 
Taylar” hareketi, ötekiyse Londra’da Prens Suphat Sawat’m çevresinde toplanan Taylandlı 
öğrencilerin oluşturduğu birleşik bir güç halinde çalışmaya başladı. Tayland’a giderek iç 
direniş gruplanyla ilişki kurmayı deneyen bu gruplar, Luang Pridi’nin sessizce yaptığı 
hazırhklann koordinasyonu ve lojistik desteğini üstlendiler. Uygun an geldiğinde birlikte 
oluşturulan silahh direniş gruplanyla Japonlara karşı mücadele hazırlayan örgütler Japonların 
teslim olması üzerine ayaklanmaya gerek kalmadan ülkelerini işgalcilerden kurtulmuş buldular.

Askeri Diktatörlükler

Savaş sonrası iç direniş hareketinin önderi Pridi Özgür Taylar’ın  da desteğiyle başbakan oldu. 
Kuang Aphaiwong Demokrat Parti’yi kurarak muhalefete geçti. Mecliste ve senatoda çoğunluğu 
elinde bulunduran Pridi 9 Haziran 1946’da kral Ananda Mahidon’un esrarengiz biçimde 
ölmesi ve soruşturma açılmasını reddetmesi üzerine muhalefetin ısrarlı çağnsı sonunda istifa 
etti. Yeni kurulan hükümet Pridi’nin Anayasa Cephesi'nin yandaşlarınca oluşturuldu. Ancak 4 
yıl önce iktidardan uzaklaştırılmış olan askerler 8  Kasım 1947’de bir darbe yaparak yeniden 
iktidan ele geçirdiler. Sözcülüğünü D em okrat Parti’nin  yaptığı büyük toprak sahiplerine 
yaslanarak iktidannı sürdüren askerler iç çatışmalardan ve iktisadi zorluklardan yorgun 
düşmüş halk nezdinde ummadıklan bir destek buldular. 1948 seçimlerini küçük bir 
çoğunlukla da olsa Dem okrat Parti’n in  kazanması rejimin meşruluğunu elde etmede önemli bir 
araç oldu. Anayasal düzene son verilmesi anlamına gelen yeni rejim, ordu içindeki çeşitli
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kliklerin komplolanyla çalkalanmaya devam etti. Ekim 1948’deki darbenin bozguna 
uğramasmdan sonra Şubat 1949’da deniz kuvvetlerinin önemli bölümünün katılımıyla başlayan 
darbe, gizlice hazırlanmış olmasına rağmen yüzlerce kişinin ölümüne yol açan çauşmalardan 
sonra bastınidı. Mart 1951’de ordu içindeki çatışma yeniden padak verdi ve iktidardaki askerî 
kliğin temsilcisi Pibul rehin alınarak pazarlığa oturulduysa da general Phao ve Sarit Thanarat 
arılaşarak duruma hakim oldular. Tam rejimin istikrannm sağlandığı sanılırken Kasım 1951’de 
dokuz genenalin meclisi feshetmek konusunda anlaşması ve harekete geçmesiyle başlayan 
darbenin başarıya ulaşması üzerine uzun sürecek otoriter bir yönetim kurulmuş oldu. 
Komünizm düşmanlığı üzerinde yükselen resmî doktrin işbaşında bırakılan Pibul’un ağzından 
dile getiriliyordu. 1955’de siyasal partilerin kurulmasına izin verildi. Phao hükümete yakın bir 
parti kurarken Kuang Aphaiwong D em okrat Parti’yi yeniden canlandırdı. Thep Chotinuchit 
önderliğinde kurulan İktisat Partisi irili ufaklı sol partilerin içinde en büyüğüydü. Bu 
gelişmelere paralel olarak basın özgürlüğü yeniden tanındı ve demokratik haklar genişletildi. 
1957’de yapılan ve diğer partilerin de katılmasına izin verilen seçimleri hükümet partisi 
küçük bir çoğunlukla kazandı. Ordunun siyasal etkinliğinin polis lehine azaltılması bahanesiyle 
general Sarit 2 Ekim 1958’de bir darbeyle yönetime el koydu. Bu darbeyi diğerlerinden 
ayırdeden en önemli özelliklerden biri yeni rejimin meşruiyet kazanmak için kullandığı en 
temel argümanın iktisadi gelişmenin “güçlü” bir iktidar gerektirmesiydi. Bu “güç”ün 
oluşturulması amacıyla siyasal partiler kapatıldı, yasama yürütme ve yargı erkleri dört 
generalin elinde toplandı. Oluşturulan iktisadi kalkınma planı esas olarak yılda yaklaşık 50 
milyon dolan bulan Amerikan yardımı sayesinde yürütülüyordu. Sarit’in 1963’de ölmesinden 
sonra general Thanom Kittikachon Vietnam’daki çatışmalann şiddetlenmesine paralel olarak 
ülkenin özellikle iktisadi olarak geri kalmış bölgelerinde silahlı ayaklanmalarla karşı karşıya 
kaldı. Kuzeydoğuda bölge halkının desteğini almış 2 bin gerilla faaliyet sürdürürken kuzeyde 
Meolar, güneyde ise Müslümanlar özerklik talebiyle başkaldırdılar. Ordu, ABD’li damşmanlann 
eşliğinde isyancılarla çarpışırken anayasal ve demokratik bir monarşi hedefleyen yeni bir 
anayasa hazırlandı. Yeni anayasaya göre yabancı ülkelerden para yardımı almayan ve “ulusal 
güvenliği tehlikeye atmayan” siyasal partilerin kurulmasına izin veriliyordu. Amaçlanan 1964’de 
kurulmuş ve silahlı mücadele yürüten Çin yanlısı Tayland Yurtsever Cephesi’nin  yasallaşmasmı 
engellemekti. 1969 seçimlerine katılmak amacıyla Seni Pramot liberal eğilimli Demokrat 
Parti’yi, Thep Chotinuchit Sosyalist Parti’yi kurdu. Toplanma ve fikir özgürlüğünü kullanarak 
aşın Amerikan yanlısı politikaya karşı çıkan ve yolsuzluktan teşhir eden muhalefetin 
güçlenmesi karşısında başbakan, Tayland Birleşik Halk Partisi’ni kurdu. Seçimleri Halk 
Partisi’n in  kazanmasına rağmen 17 Kasım 1971’de askerler yeni bir darbevle iktidan aldılar.
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Mountbatten’in yönetiminde Birmanya’dan gelen İngiliz 
güçleri Eylül 1945’de Malezya'ya girdiler. Japonlann 

ülkeyi terkettiğl dönemle bu tarih arasında ormandan 
çıkıp ülke denetimini pratik olarak ele alan Anti-Japon 
Malezya Halk Ordusu'nun gücü yaklaşık 7 bin kişiydi. 

İngilizler bölge halkı tarafından oldukça sıcak 
karşılandılarsa da iktisadi durumun yarattığı zorluklar 

ve Japonların uyguladığı politikanın yarattığı ırklar 
arası çelişkiler ülkenin birliğini savaş öncesine oranla 

daha da fazla tehlikeye düşürmüştü. Hark ordusu 
üyelerinin silahlarını teslim etmesi koşulunda 350 

dolar alacağı duyurulmasına rağmen Malezya 
Komünist Partisi'nin kararıyla bazı gerillalar silahlarını 
teslim etmeyi reddetti. Fiyat artışlarının hızla artmaya 
devam etmesi komünistlerin örgütlenme faaliyetlerini 
kolaylaştırırken sendikalar da güçlendiler. 15 Şubat 

1946’da düzenlenen genel grevin fiyaskoyla 
sonuçlanması üzerine özellikle Çin yanlısı komünistler 

yasal eylemlerden vazgeçilmesi ve illegaliteye 
çekllinmesini savunmaya başladılar. Gizlilik içinde 
sürdürülen örgütlenme çalışmalan sonunda Mart 

1948’de kurtarılmış bölgeler oluşturulması amacıyla 
silahlı mücadelenin başlatılması karan alındı. 

Gerillalara karşı girişilecek operasyonların başına 
getirilen general Briggs köylülerin gerillalara vereceği 

muhtemel desteği engellemek amacıyla köylüleri kendi 
istediği tıöigelerde İkamet etmeye zorladı. 1951 

ortasında yaklaşık 420 bin köylü yerini değiştirmek 
zorunda kalmıştı. Gerillalar ise bu uygulamalara 

karşılık olarak giriştikleri misilleme hareketlerinde Ekim 
1951’de yüksek komiser Henry Gurney’i öldürerek 

köylüler üzerindeki prestijlerini yükselttiler. Ancak bu 
suikast sonrası yanda görüldüğü gibi çok sayıda 

"şüpheli”  İngilizler tarafından yakalanıp sorguya 
çekildiğinden ve bu sorgularda en ağır işkencelerden 

geçirilip pasiflze edildiğinden, gerillalar köylülükle 
bağlannı kısa bir süre için de olsa kaybetti.

İster bilinen ister yeni bir takım usullerle gerçekleşmiş 
olsun, ulusal bağımsızlık, ulusal doğuş, ulustan kavme 
geçiş ve sömürgecilikten kurtuluş her zaman şiddete 
dayalı olgular olmuşlardır. (...) Dünyanın düzenini 
değiştirmeyi hedefleyen bir sömürgecilikten kurtuluş 
eylemi tam bir düzensizlik progamıdır, ya da hiç 
değilse öyle görünür. (...) Sömürgecinin yaşadığı 
şehir, taş ve demirden inşa edilmiş sağlam bir 
şehirdir. Çöp kutularından, görülmemiş, hayal bile 
edilemeyecek şeylerin taştığı astfaltlanmış, ışıklarla 
dolu şehirlerdir bunlar Sömürgecilerin ayaklan deniz 
hariç hiçbir yerde ıslanmamıştır. Şehrin caddelerinin 
tertemiz, dümdüz olmasına karşın sağlam 
ayakkkabılarla korunmuştur ayaklan. Doymuş, tembel, 
depo ve mağazalan sürekli dünya nimetleriyle dolu 
sömürgecinin şehirleri, Beyaz'm, yabancıların 
şehirleridir. Yerlilerin yaşadıklan beldeler, zenci 
kasabalarıysa, aç İnsanlarla dolu yerlerdir. Bu yerlerde 
İnsan nereye, ne zaman düşmüşse orada, açar 
hayata gözlerini. Öylece de dünyaya veda eder. 
Ayrımların olmadığı, insanlann üst üste, harabelerle 
içiçe olduğu yerlerdir bunlar. Ekmeğin, etin, 
ayakkabının ve elektriğin bulunmadığı aç yerler... 
Sömürgeleştirilen insanın sömürgecilerin şehirlerine 
bakışı arzuludur, şehvet doludur. Sahip olma hayalleri; 
her türden sahip olma düşü; sömürgecinin yatağına, 
mümkünse karısıyla birlikte yatma hayalleri...
Sömürülen insan kıskanç insandır.”  Frantz Fanon, 
Dünyanın Lanetlileri.

aynı yönde çalışma olanağı bulmuşlardı. Sonuç hükümet için olumluydu: 1952 boyunca 
gerillalann kaybı ölü, yaralı ve esir olarak 1500’dü. Ayrıca teslim olmalar da başlamıştı. MKP 
liderlerinin 4’ünün kaybından sonra. Chin Peng İngiliz özel operasyonlannm partinin 
hiyerarşisini hedef aldığını belirtip, karargahını kuzeye Tayland sımnna taşıdı. Bu da gerilla 
birliklerinin moraU üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Eylül 1953’de Malakka’nm kıyı şeridinin 
gerillalardan temizlendiği ve bu bölgede olağanüstü halin kaldınidığı açıklandı. Gerillalann 
halktan yiyecek temini de alman önlemlerle büyük ölçüde engellenmeye başlamıştı.

Polis ajanlannın saflara sızması, gerilla kayıplannı hızla artınrken, helikopter filolannın da 
savaşa sokulması hükümet ordusunu daha da güçlendirmişti. Böylece ormandaki gerilla 
üslerine rahatça ulaşılıyordu. Temmuz 1954’deki ortak bir kara-hava operasyonunda, ormanın 
en dağlık ve uzak bölgesine kadar gidildi. Gerillalar artık hiçbir yerde rahatça hareket 
edemiyorlardı. Hükümet ordusunun mevcudu çoğunluğu İngiliz olmak üzere 50 bini geçmiş; 
polis, asker ve sivil muhafızlardan oluşan orman devriyelerinin sayısı bini aşmıştı. Askeri 
durumdaki iyileşme, politik durumu da etkiledi. Tunku Abdul Rahman liderliğindeki ve 
ülkedeki yerlileri, Çinh ve Hindhleri de içinde banndıran İttifak Partisi, İngiltere’den 3 yıllık 
bir özerklik döneminden sonra, bağımsızlık tanınmasını istedi. Bu önerinin kabul görmesiyle 
Temmuz 1955’de Malezya’ya özerklik verildi. Seçimleri kazanan Tunku Abdul Rahman, 
hükümetin başına geçti. Aynı zamanda Olağanüstü Hal Konseyi’nin de başkam olarak savaşın 
yönetimini üzerine aldı. Yıl sonunda Chin Peng, hükümetle banş görüşmelerine oturdu. 
MKP’nin legal olarak tanınmasını istedi ama hükümet topyekün bir teslimden yanaydı. 
Görüşmeler kesildi.

1956 sonunda Malezya’nın hemen hemen yansında gerilla hareketi bitmiş, 1957’de ise 
gerilllann tüm ülkedeki gücü 2000 dolayına inmişti. 31 Ağustos 1957’de Malezya’nın 
bağımsızlığı ilan edildi. İngiliz Yüksek Komiseri ülkeden aynlırken, Tunku Abdul Rahman 
başbakan oldu. 1958’de gerilla hareketinde kitle halinde çözülmeler görüldü. Yüzlerce kişi 
teshm oldu. Kalanlar iyice kuzeye doğru çekildiler. Olağanüstü Hal, ilanından 12 yıl sonra,
31 Temmuz 1960’da kaldınidı. Savaş boyunca hükümet kuwerieri 1850, siviller 2500, 
komünistler 6700 ölü vermiş; 2700 gerilla teslim olmuştu. Tayland sınırında Chin Peng ve 
sadece 400 gerilla kalmıştı. Malezya’nın büyük Malaysia federasyonu kurma çahşmalan 
komşulanyla çeşitli sorunlar çıkmasına neden oldu. Filipinlerle, Endonezya ile neredeyse 
şavaşa varan çatışmalar yaşandı. Yanmadanm ucundaki Singapur ayn bir devlet haline geldi. 
MKP’nin 1968’deki kendini gösterme çabalan şiddetle bastınidı ama 1960’da Tayland sınınnda 
kalan gerillalar 1985’te hâlâ aktiftiler ve Malezya hükümeti o yıl gerillalarla mücadele için 
Tayland hükümetiyle anlaşma imzalamak zorunda kalıyordu. Aynca gerillalann zaman zaman 
kentlere baskın yapıp, hükümet kuvvetlerine ağır kayıplar verdikleri de görülüyordu.
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1931'de tahliye olduğunda, ortaya attığı görüşe 
“Marahenizm" adını verdi; adını Endonezya'da, Türkçe- 
deki Mehmet kadar yaygın bir isim olan Marahen’den 
alan bu tez, sııiıf mücadelesinin yerine önerilmişti ve 
büyük mülklerin devietleştirilip küçük mülk sahiplerinin 
destekleneceği bir sosyal demokrasiyi hedefliyordu. An
cak, bu tezini yeterince geliştiremeden 1933’te tekrar 
tutuklandı ve Fiores'te sürgüne yollandı. Yine moral 
çöküntüsüne giren Sukarno, HollandalIları devrim hazır
lığı içinde olmadığına inandırmaya çalışarak, sömürge 
yönetiminde görev almaya hazır olduğunu bildirince ka- 
muoyundaki tüm prestijini kaybetti ve şerefsizlikle suç
landı; öyle ki, Fiores’e sürgüne giderken artık tam anla
mıyla yalnız bir adamdı... Sukarno’nun Endonezya’ya 
dönüşü, ancak 1941 yılında gerçekleşti. Bu sırada Al
man işgali altında olduğu halde hâlâ sömürgeci niteliği
ni sürdüren Hollanda, Japonların uzakdoğuyu istilasına 
direnemeyip 8 Mart 1942’de Endonezya’dan çekildi. Ne 
silahlı bir direnişi yürütecek cesarete, ne de geri planda 
kalmayı sindirebilecek bir karaktere sahip olan Sukar
no, Japon işgal kuvvetleriyle işbirliği yapmakta bir sa
kınca görmedi. İşgalciler için popülaritesi yüksek bir 
milliyetçi liderle çalışmak büyük bir kolaylıktı.

Savaş sonunda Hollanda’nın tekrar ülkeye hakim ol
maya çalışması üzerine halk silahlanarak yabancılarla 
çatışmaya girmişti. Her tür çatışmadan kaçınan Sukar
no, müttefik kuvvetleri ve Hollanda’yla görüşmeye can 
attığı için kamuoyundaki saygınlığını tekrar kaybetti. 
İlerleyen Hollanda kuvvetlerine karşı gerekirse dağlara 
çıkıp savaşacağını coşkulu bir kitle önünde ilan ettiği 
halde, HollandalIlar Jakarta’ya yaklaşınca, kendilerine 
katılması için adeta yalvaran askerlerini atlatarak beyaz 
bayrak çekip teslim olması; hem çok farklı kesimleri 
memnun etmek isteyen, hem de her zaman kazanandan 
yana olan Sukarno’nun tavrını gösteren tipik bir olaydır.

195S’te yapılan genel seçimler ülkenin sorunlarına 
çözüm getirmeyince, öteden beri dikkate değer bir ikti
sadi ve siyasi düzen programı öneremeyen Sukarno, 
gittikçe müdahaleci olmaya ve tek adamlığa oynamaya 
başladı. Bu uğurda, gittikçe gücünü hissettiren ordu 
karşısında geri adım attı ve 1952’de ısrarla savunduğu 
demokrasiyi 1957’te feshederek, “güdümlü demokrasi” 
adını verdiği bir sistemi yürürlüğe koymakta tereddüt 
etmedi. Ülkede büyüyen komünist hareketi yoketmek 
isteyen orduyla yaptığı işbirliği, Sukarno’nun aleyhine 
sonuçlandı: 1965’tekl sağcı darbe sırasında Endonez
ya’da yarım milyonu aşkın kişinin ordu tarafından katle
dilmesine seyirci kalması, dünyada üçüncü büyük ko
münist partisine sahip olan ülkede politik desteğini ta
mamen yitirmesine sebep oldu. Kaypaklığı darbecilerin 
de ona kuşkuyla bakmasına yol açıyordu, bu yüzden 
yavaş yavaş görevlerini Suharto’ya devretmek zorunda 
kaldı; 1967’den 20 Temmuz 1970’de ölümüne dek evin
de göz altında tutuldu...

Endonezya

1784’deki Paris Antlaşmasıyla Doğu Hint sulan İngiliz ticaretine açıldı. Bir süre sonra 
Hollanda topraklannın Fransız egemenliğine girmesi ve Şirketin dağılması bölgenin 
yönetiminde önemli değişikliklere yol açtı.

Napoleon’un Doğu Hint adalannı İngiliz saldmlanndan korumak için 1806’da bölgeye Genel 
Vali olarak atadığı W illem Daendels merkezi bir yönetim sistemi kurdu. Napoleon’un 1815’de 
yenilgiye uğramasından sonra HollandalIlar bölgenin tanm potansiyelinden yararlanmak 
amacıyla Tanm  Sistemi olarak bilinen yeni bir yöntem geliştirdiler. Her köyün ekili 
alanlannın beşte birini ihracat ürünlerine ayırmasını ve bunu vergi olarak yönetime vermesini 
öngören bu sistem köylülerin ağır bir sömürü altmda sınırsızca ezilmesini artırdı. 19. yüzyılır 
ikinci yansında özel sermayenin de bölgeye girmesini sağlayacak bir dizi önlem alındı. II. 
Dünya Savaşı öncesinde Endonezya’daki yabancı sermayenin toplam sermayeye oram yüzde 7C 
ile 80  arasındaydı. 1870’de çıkartılan bir yasayla Avrupah yatınmcılann uzun süreli kiralama 
yoluyla toprak edinmesi sağlandı. Hızlı bir ekonomik gelişmeyi olanaklı kılan bu uygulama 
siyasal egemenliği pekiştiren bir faktör oldu. Selebes ve Maluku adalanndaki hükümdarlann 
Batavia’ya bağlanmasından sonra 20. yüzyıl başında Doğu Hint adalan birleşik bir sömürgeye 
dönüştürülmüş oldu. Bu, özellikle büyük kentlerde yönetim işlerinden sorumlu kalabalık bir 
HollandalI topluluğun adalarda ikamet etmesini zorunlu kıldı. Aynca sömürgecilerin adaya 
taşıdığı alışkanlık ve düşüncelerden etkilenmiş bir yerli tabaka ortaya çıktı. 1906’da çıkartılan 
bir Köy Yasası’yla metropoldekine benzer bir idari sistem geliştirildi. Yasa köylerde toplumun 
bütün tabakalannm temsil edildiği belediye meclislerinin kurulmasını öngörüyordu. Smırh bir 
genel oyla seçilen bu meclislerde yerliler HollandalIlara oranla daha fazla yer almakla birlikte
civar adalarda bu oran Hollandalılann lehine değişiyordu.

Milliyetçiliğin Gelişmesi

Milliyetçiliğin gelişme eğilimi karşısında sömürgeciler, 16 Aralık 1915’de ulusal bir meclis 
kurmaya karar verdiler. Bütün ülkedeki belediye meclisleri temsilcilerinden oluşan bu genel 
meclis, bir yandan milliyetçiliğin gelişmesine karşı bir önlem olarak düşünülmüştü ama 
Hollandalılann pratik olarak hemen her meclisi denetimleri altında tutmalan nedeniyle 
Endonezyalılann ilk siyasal eğitimlerini aldıklan birer eğitim merkezlerine dönüştü, İlk 
milliyetçi örgütler daha 20. yüzyıl başında sömürgeci yönetimin ekonomik ve toplumsal 
alandaki aynmcı politikalanna tepki olarak gün yüzüne çıktılar. Bunlar arasında en önemlileri 
1908’de kurulan ve daha çok eşraf çocuklan üzerinde etkili olan ve ağırlıkla kültürel
faaliyederi temel alan Budi Utomo (Soylu Çaba), genellikle Avrasyahlan temsil eden ve 1907
tarihinde kurulmuş İnsulinde, 1912’de kurulmuş İndische Partij, ulusal burjuvaziye dayanan ve 
kısa sürede yüz binlerce üye edinen 1911’de kurulmuş Sarekat İslam’dı (Müslüman Birliği). 
Sarekat İslam  içinde biri İslamiyetin modernleştirilmesini öteki Hıristiyanlık karşısında 
İslamiyetin üstünlüğünü savunan iki ana eğilim vardı. Kısa sürede önemli bir toplumsal 
destek sağlayan örgüt Hollandalılann kurduğu idari sistemin üzerinde yükseldiği aristokrat 
kökenli EndonezyalI memurlann muhalefetiyle karşılaştı. HollandalIlar ise toplumun yaklaşık 
yüzde 90’ını Müslümanlann oluşturduğunun bilinciyle bu hareketi doğrudan karşılanna almaya 
çekinerek yasal sınırlamalarla yetindiler.

Öte yandan sömürgeci üretim mekanizması ihracata yönelik olduğundan, özellikle ulaşım 
sektöründe (demiryollan, denizciük) hayU kalabalık bir proletarya doğdu. 1905-1908’de 
demiryolu işçilerinin kurduğu ilk sendikalan, sonralan öğretmenler, gümrükçüler, denizciler ve 
memurlann kurduğu sendikalar ve klüpler izledi. Endonezya sosyalist hareketinin komünist bir 
karakter edinmesi 1920’de gerçekleşti. Sömürge ve yan sömürge Uzak Doğu ülkeleri içinde 
istisnai denebilecek bu durumun nedeni, güçlü bir ulusal hareketin, hatın sayılır bir sanayi 
proletaryasının ve sömürgeci HollandalI yöneticiler arasında sosyalist unsurlann varlığıydı.

Komünist Hareketin Doğuşu

Amsterdam Demiryolu İşçileri Sendikası’n ın  sürekli çalışanıyken, sendika çoğunluğuyla ihtilafa 
düşmesi üzerine 1912’de Batavia’ya gelen H. J. Snevlieet, önce 1914’de Doğu Hint Adalan  
Sosyal D em okrat Birliği’ni kurdu ve bu parti 1920’de Endonezya Komünist Partisi’n e  dönüştü. 
Endonezya’ya vardıktan sonra Snevlieet, buradaki sosyalistlerle, ticaret memuru Koch ve teknik 
öğretmen Baars’la ilişki kurdu. Bir işçi merkezi olan Semarang’da demiryollan işçileri 
sendikasında çalışmaya başladı. Kısa sürede demiryollan işçilerinin yanısıra tramvay işçilerini 
de örgüdeyen Snevlieet önderliğinde kurulan sendika Komünist Partisi’nin  çekirdeğini oluşturdu.

1914’de Snevlieet, ilke olarak çift milliyetli İndoneesische Sociaal D emokartische Vereining’i 
(İSDV) kurdu. Ancak parti kuruculan arasında Endonezyalılann sayısı HollandalIlardan azdı.

1916’da 125 üyesi olan parti hem ılımlı unsurlan hem de daha çok sayıdaki radikalleri 
içeriyordu. Radikaller Baars’ın yönetiminde Hollandaca çıkan Parti yayın organı Het Vrije 
W oord  (Özgür Söz) denetimini ellerinde tutuyorlardı. Sömürgeciliği mahkum eden ve işçi ve 
köylülerin mücadelelerinden haberler veren bu gazete 1915’de Zimmerwald tezlerini kabul



eden bir tavrı benimsedi. İSDV proletaryanın yanısıra, topraklannı yitirerek plantasyon işçisi 
haline gelmiş köylüler arasında da örgüdenme ve propaganda faaliyerieri sürdürüyordu. 
EndonezyalIların partiye üye olmaları hızlanınca Baars 1917’de Surabaya’da bir şube açmayı 
denedi. Ancak sosyalistler Endonezya’da çok daha etkili olan milliyetçi örgütlerde çalışmayı 
tercih ediyorlardı. İndische Partij ve İnsulinde’d en  çok Sarekat İslam  ortak faaliyet sürdürme 
önerisini biraz da bu örgütün Semerang şubesi yöneticisi ve İSDV militanı Semaun’un 
sayesinde kabul etti. Sosyalizm düşüncesi Müslüman milhyetçiler arasmda yankı bulmağa 
başladı. Sarekat İslam’ın 1916’da yapılan 1. Kongresi’nde bir konuşmacı “Peygamberimiz 
Muhammed cinsler, hükümdar ile uyrukları ve nihayet sınıflar arasındaki her türlü aynmı 
Ortadan kaldırdı. En mükemmel sosyalist, peygamberimiz Muhammed bütün bu dönüşümleri 
gerçekleştirdi” diyerek İslamiyetle sosyalizm arasında doğrudan bir süreklilik olduğunu ileri 
sürüyordu.

I. Dünya Savaşı’nın Endonezya’da yol açtığı ekonomik bunalımın da etkisiyle toplumsal 
mücadele alanında büyük bir yükselme görüldü. İSDV 1917’de Ekim Devrimi’ni selamladı ve 
destek mitingleri düzenledi. Ekim Devrimi EndonezyalI sosyalistlerin gözünde sınai olarak az 
gelişmiş bir ülkede sosyalist bir devrimin mümkün olduğunu pratik olarak kanıtladı. Leninist 
tezlerin yaygınlaşmasına paralel olarak sosyalistler ülkede bulunan Hollanda ordusu askerleri 
ve denizcileri arasmda propaganda faaliyetleri yürüttü. 1917’de kurulan Denizciler Konseyi 
Surabaya’da ilk 1 Mayıs’ı kutlama toplantısını düzenledi. Denizci ve asker sovyetleri kurma 
çabalannı yoğunlaştıran Snevlieet sonunda Endonezya’dan sürüldü. Radikal sosyalist 
düşüncelerin hızla gelişmesinden tedirgin olan ılımlı unsurlar 1917’de aynlarak İndonnesische 
Sociaal Demokartische Partij’yi kurdular. Ancak giderek daha çok EndonezyalIyı bünyesinde 
toplayan İSDV 1918’de 740 üyeye ulaştı ve 1919’da K om intem ’e  üye olarak uluslararası 
sosyalist hareketin bir parçası haline geldi. 1918’den 1927’e kadar Komünist hareket 
gelişmesini sürdürdü. Önce Perserikatan Komunis di İndia  (Hindistanlar Komünist Birliği) adıyla 
anılan, daha sonra Partai Komunis İndonesia  (Endonezya Komünist Partisi) adını alan örgüt 
Avrasyalı ve EndonezyalIlara açık olan ve Hollandah memurlardan oluşan sosyal demokrat bir 
gruplaşmanın sol kanadınca 1920’de kurulmuş ve esas olarak sanayi merkezleri Sourabaya ve 
Semerang’da örgütlenmişti.

1916’dan başlayarak Hollandah radikaller 1919’da ikibuçuk milyon üyesi olan Sarekat İslam  
örgütüyle işbirliğine girmişlerdi. Sarekat İslam’dan  komünistlere geçiş sonraki yıllar hızla devam 
etti, Komünist Parti’nin  daha sonra başkanlığını üstlenen Semanoen de bu örgütün saflanndan

Sömürgeci Fransızların Siyam olarak adlandırdıkları 
Tayland’ın elçisi, 1861’de III. NapolĞon ve 
Imparatoriçe’ye ülkesinden getirdiği armağanlan 
sunarken resmeden bu tablo, Fransız sömürge 
imparatorluğunun egemenliği altındaki ulusların İçine 
düşmüş olduklan aşağılatıcı durumu da belgeliyor. 
Fransa’nın III. Napoleon’un hükümdarlığı altında girdiği
II. imparatorluk dönemi içerideki baskıcı diktatörlüğe 
karşm, Fransa’nın uzağındaki tropik ülkelerin halklan 
için tam bir felaket sayılmazdı. III. Napoleon 
‘‘imparatorluk barış demektir”  düşüncesiyle, dış 
maceralardan kaçınmaya çalıştı ve Fransa’nın Çin 
Hindi’ndekl yayılması daha çok Cochinchina’dakI 
Fransız askeri yetkililerinin emrivakileri ile gerçekleşti. 
Fransa’nın Çin Hindi üzerinde kurduğu sömürgeci 
egemenliğinin asıl dayanağı, Bonaparte’ı izleyen III. 
Cumhuriyet döneminin sermaye ihraç politikalannın 
sözcüsü cumhuriyetçilerdi. Jules Ferry’nin başbakanlığı 
dönemi, Fransa’nın Çin Hindl’ni himayesi altına almayı 
başardığı bir sömürgeler siyasetinin izlendiğine tanık 
oldu. Bununla birlikte Jules Ferry’nin sömürgeleştirme 
politikası, yol açtığı kanlı kıyımlar ve bunun Fransa 
mâliyesine yüklediği külfetler dolayısıyla büyük eleştiri 
dalgasının kabarmasına yol açtı. Ferry’nin Tonkin’i ele 
geçirmek için gösterdiği ısrar kendisine ‘‘Tonklnll”  
adının takılmasına yol açtı. Clemenceau kendisini 
Fransız halkının dikkatlerini Almanya ile Alsace 
sorunundan doğan ihtilaftan uzaklaştırdığı için ‘ ‘vatana 
ihanef’le suçladı. Başbakanlıktan düşerken arkasından 
“ Tonkinilye ölüm" haykırıştan yükseliyordu. Jules 
Ferry’nin düşüşünün ardından bir süre için uykuya 
dalar gibi görünen Fransız sömürge siyaseti, 1890’dan 
başlayarak yeniden uyandı. Ama bu kez Fransızların 
ilgisi İngiliz sömürgeciliğiyle olan rekabet dolayısıyla 
Afrika üzerinde yoğunlaşacak, Fransızlar Çin Hindi 
deneyimlerini Afrika halklarını köleleştirmekte 
değerlendireceklerdi.
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geliyordu. Ancak marksizmle İslam arasındaki ilişkiler oldukça belirsiz ve hatta ilginç bir 
özellik kazandı. Komünistlerle işbirliğini savunan Müslümanlar kapitalistleri “kafir” diye 
tanımlarken, Sarekat İslam’ı finanse eden Marksistler hedef haline geliyordu. Bu tanımlama ve 
tavır değişikliği esas olarak ’20 ’li yıllarda sömürgeci sistemin sosyal ve ekonomik yapılannın 
aldığı biçime bağlıydı. Bundan böyle sömürgeci rejim sadece Batı’yla değil, ama kapitalist 
sistemle özdeşleştiriliyordu. Eski yönetici sınıflann “kuklalaştıniması”, “güdümlü” bir 
burjuvazinin ve işçi sınıfının ortaya çıkışı ve özellikle köylülerin durumunun ağırlaşması yeni 
çözümleri zorunlu kılıyordu. EndonezyalI bazı Müslüman gruplan Kuran’da İslami bir 
komünizm kaynağı görüyor ve yeniden bu gözle okuma çevreleri oluşturuyorlardı.

1920’den başlayarak Sarekat İslam  içinde şubelerin ve özellikle sendikaların denetimini 
sağlamaya yönelik bir mücadele başladı. 1921’de kopuş fiili bir dumm alınca Komünist Partisi 
kendi sendikal federasyonunu kurdu ve köylüleri harekete geçirebilmek için Sarekat Rakyat’ı 
fHalk Birliği) kurdu. Ancak 1924’de K om intem ’in 5. Kongresi bolşevikleştirme ve burjuva 
milliyetçileriyle ittifaka son verme politikası karan alınca. Komünist Partisi Sarekat Rakyat’ı 
lağvetti ve esas olarak işçi smifinı örgütlemeğe yöneldi. Sömürgecilerin ve antikomünist 
Müslüman gruplann (Sarekat Hidjau - [Yeşil BirUkler]) baskılan Komünist Partisi’ni tek çare 
olarak gördüğü silahh ayaklanma hazırhklanna başlamaya yöneltti. Ekim 1925’de Prembanan’da 
toplanan Parti yöneticileri bir sovyet Cumhuriyeti kurmak amacıyla proleter devrimi 
gündemlerinin başına aldılar. Ancak bu karar partinin aynı günlerde örgütlenmeye ilişkin 
kararlanyla çelişki halindeydi. Parti bir müddet önce bölgesel örgütlerin özerkliğini karar 
altına alan bir demokratik merkeziyetçilik yorumu yapmıştı. Kom intem  ve temsilcisi Tan 
Malaka’nın muhalefetine rağmen. Komünist Partisi ayaklanma karan aldı. Aralık 1925’de 
Sourayaba’da grevler patlak verdi. Birbirinden kopuk ve eşgüdümden yoksun eylemler 
örgütlenme zayıflıklanna rağmen ülkeye yayıldı. Kasım 1926’da Cava, iki ay sonra Sumatra’da 
gündeme getirilen ayaklanma teşebbüsleri Hollanda birliklerinin Komünist Partisi’ni ezmesiyle 
sonuçlandı.

1927’den sonra siyasal sahne değişik kanallarla Marksizmden etkilenmiş milliyetçi militanlarca 
dolduruldu. Bu militanlar Avrupa’da oturduklan ve H ollanda Komünist Partisi, Hollanda Sosyal 
D em okrat Partisi ve Antiemperyalist Birlik’le  kurduklan iUşkiler sonucu Marksizmle en azından 
tanışmışlar ve hatta benimsemişlerdi. Endonezya Komünist Partisi’n in  1927’deki bozgunundan 
çıkarttıklan derslerle bu militanlar, güçlü bir önderlik yaratmak üzere eğitime daha fazla 
önem verilmesi ve EndonezyalI olmayanlara körü körüne bağlılık yerine bağımsız bir siyasal



tavır geliştirme gereğinde anlaşmışlardı, Marksizm ulusal birlik hedefiyle birarada 
düşünülüyordu, M. Hatta, S. Sajhrir ve A, Sukamo ulusal geleneklerle batı sosyalizmini 
bağdaştırmaya çalışmışlardı.

Japon İşgali

Japon işgaline karşı direniş ülke içindeki bütün siyasal güçlerce zaman zaman işbirliği zaman 
zaman da ömeğin sosyalistlerin düşmanla işbirliği yapma eğilimi karşısında tartışma biçimine 
bürünerek sürdürüldü, Japonlar başlangıçta Endonezya milliyetçi hareketiyle doğrudan 
çatışmadan kaçınmayı ve hatta Batı düşmanı duygulan güçlendirmeyi tercih ettiler. Öyle ki 
ulusal marş ve bayrağı tanıyarak, Endonezyalılan idari sistemde etkili sayılabilecek görevlere 
getirerek işbirliği arayışlannı sürdürdüler. Sukamo Japon yönetiminin izniyle Mart 1943’de 
Merkezî Halk Gücü adlı bir örgüt kurdu. Ardından M erkezî Danışma Konseyi, gençlik örgütleri 
ve gönüllü savunma kuvvetleri oluşturuldu, Endonezyanın zengin petrol, kalay, nikel, boksit, 
demir ve manganez yataklanndan yararlanmayı hedefleyen Japonlar bu istemlerini perdeleyecek 
siyasal tavizin Endonezya’nın bağımsızlığını tanımak olduğunu bildiklerinden bağımsızlık 
vaadlerini tekrarlarken, EndonezyalI milliyetçi önderler her firsatı milliyetçi hareketin gelişmesi 
için kullanmayı düşünüyorlar ve Japonlarla Müttefikler arasındaki çelişkileri kendi hedeflerine 
varmak için kullanmayı benimsiyorlardı. Japonya’nın teslim olmasından sonra 17 Ağustos 
1945’de Ahmed Sukamo Endonezya’nın bağımsızlığını ilan etti. Direnişin en önemli bileşenleri 
bir tür Batı sosyal demokrasisi yanlısı ve yığınlardan büyük ölçüde kopuk bir entelektüel 
olan Sutan' Sjahrir, Sukarno’yu destekleyen Endonezya Ulusal Partisi’nm  sol kanadı, kendisine 
dini sosyalistler adını vermiş Müslüman Masjumi’nın gmbu ve açıkça Marksist-Leninist 
olduklarını ilan eden Endonezya Komünist Partisi’y le  Tan Malakka’nm yandaşlanydı.

Bağımsızlık

Sjahrir başbakan olduktan sonra ilk iş olarak Sosyalist Parti’yi yeniden örgüdemeye ve 
üyelerinin siyasal bilincini geliştirmeğe çalıştı. Bu arada siyasal sahnede İşçi Partisi, Hıristiyarı 
Parti, Katolik Parti de yerini almıştı. Komünistlerin bir bölümü Komünist Parti’d e  
örgüdenmişken diğer bölümü İşçi Partisi’ne, ufak bir grubu da Sosyalist Parti’y e  girmeyi tercih 
etti. Sosyalist Parti içinde Sjahrir’le Sjarifuddin arasında sınıf mücadelesinin kabulü ve SSCB 
ile ittifak yapma konulannda çıkan anlaşmazlık Sjahrir’in Endonezya Sosyalist Partisi’ni 
kurmasıyla sonuçlandı. İşçi Partisi, Sosyalist Parti ve Komünist Partisi’n d en  oluşan muhalefet 
bloğu Demokratik Halk Cephesini kurarak muhalefetlerinin dozunu arttırmağa karar verdiler. 
Demokratik Cephe bütün önemli kentlerde grev karan aldı. Sjarifuddin 3 Temmuz 1947’den 
28 Ocak 1948’e kadar Savunma bakanlığı yapmış olduğundan önemli miktarda silah ve 
cephaneyi depolamakla kalmamış aynı zamanda ordu içinde hatırı sayılır bir taraftar 
kazanmayı başarmıştı. Temmuz 1948’den başlayarak Demokratik Cephe demokratik yolları 
yadsımaksızın gerekirse silahh biçimlerin kullanılması ve ulusal birliğin vakit geçirmeden 
kurulması kararı aldı. 3 Ağustos’da SSCB’de geçirdiği 10 yıllık sürgünden geri dönen ünlü 
komünist önder Musso’nun ısrarlı çabalan sonucunda Sosyalist Parti ve İşçi Partisi Komünist 
Partisi’ne kaülmağa karar verdi. Ancak daha radikal bir pozisyonda bulunan Halkın Devrimci 
Hareketi Komünist Partisi’yle rekabet olanağım sürdürmek amacıyla Endonezya’nın önünde 
duran evrenin sosyalist devrime geçmek değil ulusal devrimin tamamlanması olduğu 
gerekçesiyle hükümeti desteklemeğe karar verdi. 13 Eylül’de Madion’da toplanan komünist 
güçler 18 Eylül’de kentin denetimi ele geçirip yerel radyo aracılığıyla halkı destek vermeğe 
çağırdılar. Ancak hükümet güçleri kısa sürede ayaklanma teşebbüsünü bastırdılar. Musso 
öldürüldü ve binlerce komünist tutuklandı.

1950’de parlamenter yönetimi öngören bir anayasa benimsendi. Yapılan seçimlerde 
Müslümanlann ağırlıkta olduğu Ulemanın Yükselişi adlı partinin yanısıra Endonezya Milliyetçi 
Partisi ve Endonezya Komünist Partisi en çok oy alan partiler olarak parlamentoya girdiler. 
Oluşturulmaya çalışılan parlamenter sistem daha başlangıçta önemli sorunlarla karşı karşıyaydı. 
Japon işgali ve bunu izleyen toplumsal kanşıklık döneminde iktisadi dumm kötülemiş, idari 
sistemde görevli yetenekli kişilerin çoğunluğu Komünist Partisi’nin  1948 ayaklanması sırasında 
ya tutuklanmış ya da öldürülmüş olduğundan bir boşluk doğmuş, ordu uzun direniş yılları 
boyunca halkla sıkı ilişkiler kurmuş 100 bin civannda eski gerilladan oluşan bir güç halinde 
varlığmı sürdürmüştü. Öte yandan Güney Celebes’de teokratik bir devlet kurma özlemi 
içindeki Darul İslam grubunun faaliyetleri bir türlü denetim altına alınamamıştı. Ağustos 
1951’de Cakana’da yeni bir darbe teşebbüsünde bulunan komünisrierden binlercesi tutuklandı 
ama sağduyulu olan ve darbe yapılmasına karşı çıkan parti önderlerinden Aidit, Njoto ve 
Lukman kaçmayı başardılar. Partiyi yeniden örgüdemeye koyulan Aidit, ulusal burjuvazi ile 
işbiriiği politikasını partiye kabul ettirdi. Partinin yavaş da olsa gehşmesi ve aşmhklardan 
kaçınması Sukamo’yu Moskova’da bir elçilik açmaya ve Çin’le ticari ilişkiler kurmaya zorladı. 
Nisan 1956’da toplanan Bandung Konferansı Sukamo rejiminin daha da sola yönelmesine ve 
Endonezya’nın Üçüncü Dünya ülkeleri arasında etkin bir yer edinmesine yol açtı.

Konferanstan bir yıl sonra Endonezya Komünist Partisi üye sayısını bir milyona çıkardı. 
Seçimlerde aldığı 6 milyon oyla ( yüzde 17) ve 39 milletvekiliyle de ülkenin en büyük dört 
partisinden biri oldu. Dahası yerel seçimlerden adanın en büyük partisi olarak çıktı. Sukamo 
Komünist Partisi’nin  6. Kongresi’ne katıldı ve bir konuşma yaptı. 1962’de Aidit hükümete girdi. 
Rn anrerp hanq dönemini Snkamo’nun dünvavı “veni doSmakta olan sücIer” ve “eski yerleşik
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Endonezya’nın Batı Cava eyaletinin merkezi olan 
Bandung şehrinde 18-24 Nisan 1955’te toplanan 
Bandung Konferansı’na dünya nüfusunun yandan 

fazlasını oluşturan toplam 29 ülke katıldı. Avrupa veya 
Amerika’dan herhangi bir ülkenin katılmadığı bu 

konferansta yer alan ülkelerin neredeyse hepsi daha 
önce sömürge veya yarı sömürge İdi. Savaşın yeni 
sona ermiş olması ve her iki Kore, Arap ülkelerinin 

itirazlan nedeniyle İsrail, ırkçı politikalan nedeniyle de 
Güney Afrika konferansa dahil edilmediler. Sovyetler 

Birliği ve l\Ailliyetçi Çin dışındaki tüm Asya ülkeleri ve 
bağımlı veya yarı bağımlı Afrika ülkeleri de bu 

konferansa katıldılar. Nehru’nun önerisi üzerine Çin 
halk Cumhuriyeti de konferansa davet edildi. İlk kez 

kendi sorunlarını uluslararası bir platformda tartışan 
bu ülkelerin farklı tarihlerine ve ulusal çıkarlarına 

rağmen birarada tarafsız bir blok oluşturup 
oluşturamayacaktan tartışma konusuydu. Konferansın 

hedefleri arasmda Afrika ve Asya ülkeleri arasında 
ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği ve iyi ilişkiler 

sağlamak: ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlan 
ve ilişkileri ele almak: Afrika ve Asya ülkelerinde 

yaşayan insanlann çok büyük bir tjölümünün sorunu 
olan ırkçılık, sömürgecilik ve ulusal bağımsızlık gibi 

sorunlan görüşmek: uluslararası işblriiğl ve dünya 
banşı konusunda Asya ve Afrika ülkelerinin 

durumlarını saptamak ve onların katkılarını görüşmek. 
Konferansın en popüler kişisi Nehru idi. Çin adına 

konferansa katılmış olan Zhou En Lai ise Asya’nın en 
güçlü ülkesini temsilen dikkatleri en fazla çeken kişi 
oldu. Katılan ülkelerin bir kısmı (örneğin Filipinler ve 

Türkiye) SEEATO, NATO veya Bağdat Paktı gibi batılı 
ülkelerin de içinde bulunduğu kuruluşlara üyeydiler. 

Çin ve Kuzey Vietnam gibi ülkeler ise Sovyetler 
Birilği ile müttefik idiler. Diğerlerini ise bağlantısız 

olarak ele almak mümkündü. Sadece bu durum bile 
sorunların büyüklüğünü göstermeye yetti. Konferansta 

çeşitli konularda alınması hedeflenen kararlar Batı 
yanlısı devletleri bir araya getiriyordu. Konferans 

kapanırken katılan ülkeler ekonomik işbiriiği, kültürel 
alışveriş, dünya barışının korunması, ulusların kendi 

kaderlerini tayin hakkı ve sömürgeciliğe karşı 
mücadele gibi konularda ortak karara vardılar. 

Bandung Konferansı öncesinde Batılı ülkeler ve 
Sovyetler Birliği, Afrika ve Asya’daki ülkelerin dünya 

politik arenasında, Bandung sonrasında ise bu iki 
kıtadaki ülkelerin görüşleri tüm diğer uluslar tarafından 

dikkate alınmak zorunda kaldı.

1 Ekim 1965’de öğleye doğru Endonezya halkı 
radyodan o ana kadar adını hiç duymadığı 30 Eylül 
Hareketi'n/n Halim askeri havaalanında bir dizi 
generali tutukladığını ve Endonezya Devrim 
Konseyi'n/n ülkede iktidan eline geçirdiğini öğrendi. 
Yine radyodan açıklandığına göre bu eylemin amacı 5 
Ekim günü için generallerin ClA’nin yardımıyla 
planladığı bir darbeyi engellemekti. Ömrü ancak 
birkaç saat süren ve generaller tarafından derhal 
bastırılan bu darbe, Sukarno’yu devirmeyi değil, 
ordudaki Sukarno aleyhtan generallerin ortadan 
kaldırılmasını amaçlıyordu. Komünist Parti'n/n darbenin 
hazırlanışına ve gerçekleştirilmesine katkısının 
tartışmalı olmasına rağmen, ülkede yaygın inanç 
komünistlerin darbeden sorumlu olduğuydu. Komünist 
Parti’nin yayın organı olan Harlan Rahjat'(a 2 Ekim 
sabahı çıkan başyazıda darbenin desteklenmesi hem 
bu inancı güçlendirdi, hem de yazı çıktığı anda 
iktidan eline geçirmiş olan generallerin öldürülen 6 
generalin intikamını almak için komünistlere karşı 
korkunç bir kıyıma girişmelerinin gerekçesini sunmuş 
oldu. Katliamdan kurtulabilen komünistlerin büyük bir 
bölümü daha sonra tutuklandılar ve “ eğitilerek”  
görüşlerinden vazgeçirilmeye çalışıldılar Yandaki bir 
hapishanede "müslümanlık eğitimi”  alan komünist 
tutuktular görülüyor.

güçler” olarak bölen teori ve pratiği izledi. Sukarno sırasıyla 1962’de Mıkoyan’ı, 1963’de Liu 
shaoqi’yi ve 1965’de Chen Yi’yi Endonezya’da kabul etti. Banduiıg’un 10. yıldönümü Çin 
yanlısı bir kampanyanın açılışıyla kutlandı.

Sukamo 1957’de “güdümlü bir demokrasi” çağnsı yaptı. Sukamo godong-rojong denilen bir 
tür karşılıklı işbirliği anlayışı geliştirdi. Bu anlayışa göre hükümet bütün partilerin katılımıyla 
kurulmah ve oluşturulacak ulusal konsey ordu, adalet mekanizması, aydınlar, sendikalar, vb, 
gibi çeşitli kesimleri bir araya getirmeliydi. Ancak bu öneriler partilerin çoğu tarafından 
reddedildiği gibi yerel konseyler bazı bölgelerde iktidan ellerine aldıklarını açıkladılar. Ülkede 
süregelen kanşıklıklar üzerine Sukamo 1957’de savaş ve kuşatma hali ilan etti. Yıl sonunda 
HollandalIlara ait işletmelere el konmaya başlandı. 1958 başında aynhkçılarm başlattığı 
ayaklanmalar Sumatra’da bağımsız bir hükümetin kurulmasına yol açtı. Ordunun müdahalesiyle 
Sukamo ayaklanmalan güçlükle de olsa bastırmayı başardı. Ancak bütün bu olaylar ordunun 
da katkısıyla Sukamo’da daha otoriter bir rejim kurulması gerekliliği fikrinin gelişmesine yol 
açtı. Öte yandan ordunun ülke yönetiminde ağırlığı giderek arttı, öyle ki 1959’dan başlayarak 
hükümet üyelerinin üçte birine yakını askerlerden oluşuyordu. Sukamo 1955’de oluşturalan 
Kurucu Mechs’i feshedip 1945 Anayasasını yürürlüğe koydu. 1960’da bütçenin onaylanmaması 
üzerine meclisi fesheden Sukamo atama yoluyla yeni bir meclis oluşturduktan sonra yeni 
yönetimin temel destekçileri olan ordu ve Komünist Parti arasında bir denge politikasını 
titizlikle uygulamaya çalışırken enflasyonun hızla yükselmesi ve ihracat gelirlerinin düşmesiyle 
zaten varolan dış borçlann hızla katlanması nedeniyle oluşan toplumsal kanşıklıklar karşısında 
oldukça güç bir durumda kaldı.

Komünist Parti desteğini iktidardan çekmenin cezasını üç eyaletteki şubelerinin yasaklanmasıyla 
ödedi. Ordunun rejim üzerindeki denetiminin sınırlandıniması amacıyla Sukamo yönetim 
kademelerinde bir dizi değişikUk yapmayı başardı. Ocak 1962’de Sovyetler Birliği’nden aldığı 
silahlara güvenerek Yeni Gine’nin ilhakını içeren bir kampanya başlattı. Hollandahlar 
Endonezyanm Sovyet bloğuna itilmesi tehlikesini engellemek isteyen ABD’nin baskısıyla 
görüşmelere razı oldular ve Yeni Gine 1 Mayıs 1963’de imzalanan bir anlaşmayla 
Endonezya’ya bağlandı.

3 milyona yaklaşan üyesiyle Komünist Partisi içinde Çin yanlısı bir eğilim güçlenmeye başladı 
Parti özellikle denizciler ve hava kuvvetlerinde önemli yandaşlar kazandı. Ancak kara 
kuvvetlerinde güçlü bir komünizm düşmanlığı varlığını sürdürüyordu. Partinin desteklediği bir 
toprak işgah sırasında yüksek rütbeli bir subayın öldürülmesi ordudaki antikomünist duyguları 
bir anda kabarttı ve Aidit işçi ve köylülere olası bir çatışmaya karşı silahlanma çağnsı yaptı. 
Gerginlik devam ederken ordunun bir kanadının planladığı darbe komünistler tarafından 
desteklendi. Darbeciler, tutukladıklan generallerin altısını öldürdüler. Ancak 1 Ekim 1965’de 
girişilen darbe akşama doğm ABD yanlısı generallerin duruma hakim olmasıyla bastınidı. 
Komünistler büyük şehirlerde bannamaz hale geldiklerinden birkaç ciddi çatışmadan sonra 
dağlara çekildiler. Ancak direniş çabalan tarihin belki de en büyük katliamıyla karşı karşıya 
kaldı. Yalnız komünistler değil, sempatizanlar, akrabalar, komşular ve komünistlere yardım



ettiğinden şüphelenilenler öldürüldü. Kıyım bir yandan kutsal cihat olarak, diğer yandan da 
sayısız çıkar grubunun hesaplaşması olarak aylarca sürdü. Olayın doruğuna ulaştığı kasım 
1965’de “stromking” uygulaması başladı. Adını Hollandalılann ülkeye getirmiş olduğu bir tür 
gaz lambasından alan bu uygulamada kurbanlar biraraya getirilerek ağaçlara bağlanıyor, sonra 
stromking ışığında faaliyete geçen özel cinayet birlikleri muz kesmede kullanılan “prang” adı 
verilen keskin bir bıçakla kurbanlan öldürüyorlardı. Katliamda öldürülenlerin sayısı hiç bir 
zaman bilinemedi ama en azından 5 yüz bin olduğu tahmin ediliyor.

Endonezya katliamı Sukarno’nun sonunun başlangıcı oldu. Darbeyi bastıran general Suharto 
ülkenin fiih hakimi olduktan sonra 1967’de Sukamo’yu resmen görevden aldı. Endonezya 
tümüyle emperyalizmin denetimine sokulmuş oldu.

Komünist Partisi 1967 boyunca köylüler arasında faaliyet sürdürerek yaşamaya çalıştı. Bir kaç 
)üz üye ise yurt dışına kaçmayı başardı. Tiran’a gidenlerle Prag’a sığmanlar şiddetlenen Çin- 
Sovyet çatışmasının belgelerini karşılıklı olarak birbirlerine göndererek farkh siyasal tercihlere 
yöneldiler. Böylece 1965’de iktidarı almanın eşiğine gelmiş Komünist Partisi siyasal sahneden 
tamamiyle çekilmiş oldu.

Yüzde 75’i tanmdan geçinen bu ülkede ekili topraklann miktan 1967’de 7. 58 milyon 
hektara ulaşmıştı. Ancak tarım üretiminin ülke ihtiyaçlanna cevap veremeyecek bir düzeyde 
kalması nedeniyle bu yıllarda 1 milyon ton civarında pirinç ithal ediliyordu. İhracatın yüzde 
50’sini oluşturan çay, kinin ve kauçuk üretimi hızla azalarak toplam ihracat içinde yüzde 
38'e düştü.

1976'da 75 milyon tona ulaşan petrol üretimi Endonezya sanayisinin ana gövdesini 
oluşturuyordu. Bu arada dünya kalay üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini sağlayan Endonezya, 
aynca zengin boksit, nikel ve bakır yataklanna sahipti. Tüketim ve hafif sanayi dallan 
özellikle uzman eleman yokluğu nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıyaydı. Tekstil sanayi ise 
300 bin kişiyi besleyen önemli bir sanayi dalıydı. Suharto’nun 1. beş yıllık planı (1969-1973) 
pirinç üretimini arttırmayı ve alt yapı yatırımlarının hızlandırılmasını hedefliyordu. Buna 
karşılık ikinci beş yıllık plan (1974-1979) daha ziyade yeni iş alanlarının yaratılmasını, eğitim 
ve barınma imkanlannı geliştirmeyi amaçlıyordu. 1974’de önemli yatmmlara karar verildi:
Bü)'ük bir petrokimya fabrikası, dev bir gaz damıtma fabrikası, alüminyum ve hidrojen 
fabrikası ve nihayet Japonlarla ortak bir kömür madeni çıkartma tesisleri.

Öte yandan şehirli yığınlarla kırsal kesimde yaşayanlar arasında oluşan yaşam koşullanna 
ilişkin ayrımın artması karşısında Suharto küçük işletmelerin kurulmasını özendirici önlemler 
aldı. Ölümüne dek (1970) Sukamo’yu göz hapsinde tutan Suharto ülkeye yabancı sermayenin 
girişini kolaylaştıncı bir dizi önlem aldı. Bölgede ABD dış politikasına uygun bir çizgi izleyen 
Suharto esas olarak ordu ve gizli güvenlik gücüne dayanmakla birlikte sivil görünümlü bir 
yönetime geçiş için çeşitli siyasal düzenlemelere girişti. 1971’de yapılan göstermelik seçimlerde 
Suharto’nun adayı Sebker Golkar büyük bir çoğunluk elde etti ve bunun üzerine 
muhalefetteki irili ufaklı partiler iki ana parti etrahnda birleştiler. İzlenen baskıcı politikalara 
rağmen özellikle Müslümanlar ve öğrenciler düzene muhalif hareketler örgütlemeğe devam 
ettiler. 1975’de Portekiz’e ait Doğu Timor’un ilhak edilmesi uluslararası planda da önemli 
tepkiler doğurdu.

Suharto yönetimi 1975’de 1965’den beri tutuklanmış 100 bin mahkumdan 35 binini serbest 
bırakmağa karar verdi. Ancak toplanma ve basın özgürlüğüne getirilen yasaklar olanca hızıyla 
devam ediyordu. 1977 seçimlerine katılmasına izin verilen iki partinin bazı adaylan bile 
Suharto yönetimince veto edildi. 1975’deki başkanlık seçimlerine Suharto’nun tek aday olarak 
katılmasını protesto eden öğrenci gösterileri ordu birliklerince zorla bastınldı. Petrol 
fiyatlarında meydana gelen görece artış ödemeler dengesinde kismı bir iyileşme sağladıysa da 
1975’de ülkenin en büyük konsorsiyomunun iflası yeni bir dönem açtı. 1957’de kurulmuş 
şirketler topluluğu madenler, petrol ve gaz üretiminin tamamına yakınını üstlenmişti. 
Suharto’nun verdiği tam desteğe güvenilerek özellikle üçüncü dünya ülkelerinden alman 10 
milyar dolar civanndaki borcun altından kalkılamayacağının farkına vanimasıyla büyük bir 
mali kriz içine girildi. Başkan ve ailesinin yolsuzluk yaptığı iddialannın yaygınlaşmasına bir 
dizi muhalif unsurun tutuklanmasıyla cevap verildi. Kırsal kesimde uygulamaya konan “yeşil 
devrim" üretimin artmasını sağladıysa da toplumsal gerginliğin tırmanması petrol fiyatlarının 
da düşme eğilimi göstermesiyle başgösteren aşın yoksulluğun bir ürünüydü.

1978’den sonra giderek gelişen muhalefeti susturmak için yeni baskı politikalannı uygulamaya 
koyan Suharto 1983’de dördüncü, 1988’de de beşinci kez başkan seçildi.

Filipinler

Mart 1521’de karaya ayak basan Magellan burada öldürüldükten sonra yapılan üç 
başansız seferin ardmdan ancak Kral II. Felipe’nin gönderdiği Miguel Lopez de Legazpi, 
adalan İspanyol denetimi altına almayı başardı. 1571’de Kralın onuruna Manila kenti 
kuruldu. 16. yüzyıl sonuna doğru Luzon’dan Mindanao’ya kadar olan bölüm İspanyol tahtına 
bağlandıysa da, katolikliğin yayılmasına tepki gösteren ve İspanyollann Moro dediği
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Filipinler milliyetçilerirji Japoniar’a l<arşı Amerilolılarla 
işbirliği yapmaya çağıran bu II. Dünya Savaşı 
yıllarının afişinin de gösterdiği gibi, Çin Hindi'nde ve 
özellikle uzun yıllar bir Amerikan sömürgesi olmuş 
olan Filipinler'de, bağımsızlığı bir süpergüçle ittifak 
çerçevesi içersinde algılamak, oldukça eski bir tarihi 
olan anlayıştı. Bu anlayış en resmî ifadesini, 8 Eylül 
1954'te h^anila'da Avustralya, Fransa, Filipinler, 
Tayland, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık 
tarafından imzalanan SEATO’da Southeast Asian 
Defence Treaty (Güneydoğu Asya Savunma 
Anlaşması) buldu. Kendisine ait uluslararası bir ordusu 
olmamakla birlikte, üye ülkelerin sık sık ortak 
tatbikatlar düzenlediği SEATO, adındaki “ savunma" 
sözüne rağmen, saldırgan hedeflerini sık sık, çok da 
dolaylı olmayan biçimlerde dile getirirdi. Örneğin 
1960'larda Sihanuk SEATO’ya üye olmayacağını, 
sözkonusu örrgütün sağlayacağı savunmayı 
istemediğini ifade edince, örgütün Amerikan temsilcisi, 
SEATO'nun Kampuçya'yı “yine de ve kendisine 
rağmen'' savunacağını bildirmişti.



Devrimler

1871'de patlak veren Paris Komünü ertesinde İktidarı ele geçiren sağcı hükümetler 
Komün'de somutlaşan komünizm tehlikesi karşısında gözlerini içeriye diktiklerinden 
sömürgeci fetih hevesleri tehlikenin tamamen geçtiğine ikna olduktan sonraya 
ertelenmişti. Sadece denizciler, misyonerler ve büyük tüccariar yeni toprakların 
anavatana katılması fikriyle ilgileniyoriardı. Öte yandan egzotizm duygusu ve Jules 
Verne ve Fenimore Cooper gibi yazarların romanlarında dile getirilen olağanüstü 
heyecanlı macera dolu yolculuklar özellikle gençler için giderek çekici hale geliyordu. 
187S'de Cumhuriyetçilerin İktidara gelmesiyle beraber yeni bir dönem başladı. Jules

Ferry ve Gambetta ulusal bütünlüğü güçlendirmek amacıyla Tunus'da, Afrika'da ve 
Güneydoğu Asya'da yeni egemenlik alanlan bulma girişimlerine yöneldiler. Kuzey 
Afrika, Madagaskar, Güneydoğu Asya, Orta Afrika ve Pasifik'teki fetihlerle oluşturular 
Imparatoriuk, zaman zaman sömürgelerden gelen delegelerin kabulüyle Frâdârlc 
RĞgamey’in tablosunda görüldüğü gibi vakar ve görkemin yanısıra yeni fetihlerin 
planlanmasının vesileleri olmuştu. Ne var ki Gambetta ve Jules Ferry’nin sömürgeci 
politikası hem sağdan hem de soldan gelen bir muhalefetle karşılaştı. Yanda görüleı 
Robida’nm karikatürü benzeri anti-sömürgeci karikatürlere basında sık sık rastlanıyord



Müslümanlar İspanyol denetimini hiç bir zaman kabul etmediler. İspanya’da 1868’de 
cumhuriyet ilan edilene dek Filipinhier merkezî bir devletin oluşturulamamış olmasınm da
yardımıyla yüzden fazla isyan örgüdediler. 1812, 1813, 1827 ve 1843’de çok kanh biçimde
bastınlan ayaklanmalann ardmdan İspanya’da monarşinin yeniden kurulması baskının daha da 
yoğunlaşmasına neden oldu. İspanyollar atadıklan genel valilerle 19. yüzyıhn sonuna vanhrken 
oldukça güçlü bir merkezî yönetim kurmayı başardılar. Genel vali hem kraliyet yasalannı 
uygulamakla görevli mahkeme olan audiencia’ya  hükmeder, hem capitan general olarak 
adlandınlan askerî vali sıfatıyla silahh kuvvetlerin komutanlığını yürütür, öte yandan da 
kendisi de ticaret yaparak kazanç sağlardı.

17, ve 18. yüzyıl boyunca Kilise giderek güçlendi. Amaçlan, adalan tümüyle
Hıristiyanlaştırmak ve İspanyollaştırmak olan sömürgeciler, papazlar aracılığıyla halkı kilise 
çevrelerine "kurulmuş köylere, pueblolara yerleştirmeye çalıştılar. Uzak bölgelerde barangay’lar 
büyük ölçüde korunduysa da, eskiden babadan oğula geçen dafu’luk, İspanyolların ataması 
koşuluna bağlandı. 18, yüzyıl sonunda yerleşik tanmın hakim olmasıyla sınıf farklılıklan iyice 
belirginleşti- ve datuler ve onların temsilcisi olan soylular, bir tür feodal toprak beyi gibi, 
topraklann mutlak sahibi oldular, Principalia denilen bu zümre, yerel yönetimde de söz sahibi 
oldu,

Filipin Devrimi

19, yüzyıl sonlanna kadar eğitim bütünüyle kilisenin denetimindeydi. Bu yıllarda varlıklı 
aileler çocuklanm okutmak için Avrupa’ya göndermeye başladılar. Bu genç kuşak, Avrupa’dan 
milliyetçi eğilimler ve reform talepleriyle döndü. Yazar Jose Rizal önderliğindeki Propaganda  
Hareketi kısa sûrede ülke çapında etkinlik kazandı. Bağımsızlık talebinde bulunmayan yalnızca 
reform talebiyle yetinen hareketin, buna rağmen yaygınlaşması İspanyollan ürkütmeye yetti ve 
Rizal idam edildi. Çok büyük bir tepki yaratan bu olay, Andres Bonifacio önderliğinde silahlı 
bir bağımsızlık hareketinin doğmasına yol açtı. 1896 sonlannda ise bütün ülke çapında 
ayaklanmalar baş gösterdi. Aylarca sûren çatışmalar sonunda isyancılar, İspanyollann reform 
vaaderine kanıp ateşkes ilanını kabul ettilerse de bu vaatlerin gerçekleşmemesi üzerine 
yeniden ayaklandılar. Aynı dönemde patlak veren İspanya-ABD savaşını ABD’nin kazanmasının 
yarattığı elverişli koşullann yardımıyla Aguinaldo önderliğindeki ayaklanmacılar, Manila’nın 
güneyindeki birçok kenti ele geçirip 12 Haziran 1898’de bağımsızlık ilan ettiler. Yeni bir 
anayasa hazırlandı ve Ocak 1899’da Aguinaldo başkanlığında bir hükümet kuruldu. ABD’nin, 
Malolos Cumhuriyeti adım alan yeni devleti tanımayı reddetmesi üzerine uzun süren bir 
savaş patlak verdi. Ancak sayıca ve silah bakımından çok üstün ABD kuvvetleri karşısında 
düzenli ordular arasındaki savaşm sona ermesine rağmen gerilla savaşı biçiminde süren 
direniş giderek güçten düştü ve 1906’da tamamen ezildi. ABD bölgeye hakim olurken sadece 
1899’daki çatışmalar boyunca Amerikalılar 4 bin, Filipinliler 16 bin ölü vermişti.

Milliyetçilik ve Sosyalizm

İlk bağımsızlık mücadelerinde kitleleri harekete geçiren başlıca manevi etken milliyetçilikti. 
Sosyalist düşüncelerin tanınması ve yaygınlaşması, bir anlamda bu mücadelelerle örtüşen bir 
eğri izledi, Filipinlerde Endonezya’dan farkh olarak yerel entelektüeller sosyalist düşüncelerin 
yaygınlaşmasında esas rolü oynadılar,Ispanya’ya yaptıkian gezi sonunda Jaena, İsabelo de los 
Reyes, Dominador Gomez 19. yüzyılın sonuna doğru sosyalizmle tanışma ftrsatı bulmuşlardı. 
Anarşistlerle yakın ilişkiler kuran bu kişiler Fihpinler’e Marksist klasikleri taşımışlar, hatta 
1891 seçimlerinde Barcelona’daki sosyalistler Cortes seçimlerinde Jaena’yı aday göstermişlerdi.
Bu entelektüeller, ülkeye geri döndükten sonra, yeni doğmakta olan işçi hareketiyle hemen 
ilişki kurdular. Bir tür korporasyon olan gremios’lardan modem anlamdaki sendikalara geçişe 
özeUikle matbaa ve tütün işçileri önderlik etti. 1901’de İspanyollara karşı bağımsızlık 
mücadelesine kaülmış işçilerin kurduklan matbaa işçileri sendikası, daha çok anarkosendikalist 
bir özelliğe sahipti ve Proudhoncu sloganların yanısıra sendika gazetesinde Malatesta’mn bir 
romanını dizi olarak yayınlıyordu. Devrim’in bozguna uğraması ve Amerikan egemenliğinin 
kurulmasından sonra de los Reyes ve D. Gomez’in önderliğinde kumlan işçi çevreleri 1 
Mayıs’ı kutlama toplantıları düzenlemiş, 8 saatlik işgünü ve işçi kooperatiflerinin kumimasını 
talep etmişlerdi. İşçi hareketindeki anarkosendikalist eğilim ve sosyalizmi esas olarak kariyerist 
amaçlara alet eden kimi aydınların karmaşık faaliyetleri siyasal bir boşluk yarattı. Hiç bir 
Filipin örgütü Marksizmi benimsediğini ilan etmiyordu.

I. Dünya savaşı öncesi sosyalist hareket, ulusal hareketin bir parçası olarak kaldı. İlk 
sendikalann militan işçileri sosyalizan entelektüeller 1896-1898 Devrimi’ni desteklemiş ve 
de\Tİmci saflarda mücadele etmişlerdi. Çok geniş anlamh ve ılımh bir programa sahip olan 
Union Obrera Democratica (Demokratik İşçi Birliği), Congreso Obrero de Filipinas (Filipinler İşçi 
Kongresi), Asamblea Obrero (İşçi Kurultayı) gibi örgütler, milliyetçi hareketle yaptıkian işbirliği 
sonucu gerçek bir kide örgütü karakteri kazanmışn. Ulusal ve sosyalist hareketin işbirliği 
dönemini belirleyen bir başka özellik, hareketin kendisini dinsel terimlerle de ifade etmesiydi, 
1896 Devrimi’nin bir ürünü olan ve aralarında de los Reyes’in kumcu olarak bulunduğu 
Anglipayan Kilise ( 1896-1898 Devrimi’nden sonra İspanyol din adamlannın Katolik Kilisesi 
üzerindeki denetimine tepki olarak 1902’de kurulan bağımsız kilise) Ispanya’ya bağlı Yüksek 
Katohk Kilise’sine açıkça karşı çıkıyor ve zenginlerin mülklerinin paylaşnnimasım, özel
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Mindanao’da tutuklanmış gerillalar. Japoniara karşı 
direnişten sonra Huk saflarına katılan William J. 

Pomeroy 1916’da New York’da doğdu ve II. Dünya 
Savaşı sırasında Filipinier’e gönderildi. Burada 

Japoniara karşı direniş mücadelesi sürdüren Huk'/an 
tanıyan ve bu gerillalann nazilere karşı savaşan 

yurtseverlerden farklı olmadığına karar veren Pomeroy, 
savaş bittikten sonra okumak üzere yeniden 

Filipinier’e döndü. Üniversitede öğrenim görürken 
Celia f^arino ile tanıştı ve 1948’de onunla evlendi. 

1950’de Amerikan hükümetinin desteklediği gerici 
iktidann baskı ve terör politikasına karşı koymak 

amacıyla yeniden gerilla savaşına başlayan HukVann 
özgürlük mücadelesine gönüllü olarak katılmaya karar 

veren Pomeroy çifti, 1952’de hükümet güçleri 
tarafından yakalanıp müebbet hapse mahkum edildi.

10 yıllık bir mahkûmiyetten sonra af edildilerse de 
Pomeroy’un sınırdışı edilmesine rağmen Celia’nin 

ülkeyi terk etmesine izin verilmedi. Karısının ülkeden 
ayrılması için uzun süre mücadele eden Pomeroy 

sonunda bu amacına ulaştı ve bu mücadele yıllannda 
kısa bir süre için de olsa katıldığı gerilla mücadelesini 

bir romanda anlatmayı denedi. Bu romanda Pomeroy 
Huk’/ar/a ilk tanıştığı dönemi ve ilk izlenimlerini şöyle 

anlatıyor: “ Filipinler aşağı yukan elli yıldır Amerikan 
yönetiminde bir ülkeydi. Aynı süre içinde ABD’de 

büyük ilerlemeler olmuş, tarihinin en yüksek aşama 
düzeyine erişilmişti. Öte yandan Flllpinler’de 

kasabalarda, şehirlerde, köylerde halkın yaşama biçimi 
çocukluğumda “ Yeni Mallarımızın Resimleri’’nde 

gördüklerimden hiç de farklı değildi. Japon işgalcilerini 
kovuyorduk buradan ama Japonlar gelmeden önce bu 
ülkeye olanlar olmuştu zaten. Gene de savaş durumu 

değiştirir diye düşünmüştüm. Antifaşist savaş yeni 
özgürlük kavramlan geliştiriyordu. Daha sonra orta 

Luzon’a geldim. Burada bütün Filipin gerilla 
örgütlerinin en büyüğü olan Huklar, büyük pirinç 

tarlalarını düşmanın elinden kurtarmış ve tarihinde 
görmediği biçimde halkı demokratik tarzda 

örgütlemişti. Burada Huk önderlerinin Amerikan karşı 
ajanlarınca tutuklandığını gördüm. Burada 77. müfreze 

gibi Huk birliklerinin başına gelenleri gördüm: 
müfrezeden 108 kişi, ellerinden silahlan alındıktan 
sonra Amerikalılara bağlı toprak ağalan tarafından 
vahşice öldürüldüler. Burada Amerikan askerlerinin 

ağaların çıkarlan için faşizme karşı savaş sırasında 
gelişen köylü hareketlerini bastırmaya çalıştıklarını 

gördüm. Neden, Japon emperyalizmine karşı 
ayaklanan Filipinlerin başka herhangi bir yabancı 

egemenliğine karşı da ayaklanma olasılığıydı. Utanarak 
gördüm ki, özgürlük getiren bir ordunun değil, 

yeniden emperyalist hakimiyeti kurmaya çalışan bir 
ordunun askeriydim. O zaman kendi kendime ant 
içtim. Avuçlanma bulaşan utanç lekesini silinceye 

kadar Amerikan emperyalizmi yüzünden acı çekenlerin 
yanında bir Amerikalı olarak savaşacaktım."
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mülkiyetin ortadan kaldmlmasım ve ilkel Hıristiyanlık zihniyetindeki cemaatçiliğin 
yerleştirilmesini öneriyordu. Komünizm sözcüğü ilk kez Kilise bildirilerinde kullanıldı.

Filipinlerde denetimi elinde bulunduran ABD, milliyetçi eğilimler karşısında kendisini 
gücencede hissetmediğinden önceleri Filipinlileri siyasal yönetim mekanizmasına ortak etmeyi 
tercih etti. 1909-1913 arası ABD başkanlığı yapacak W. Taft genel vali olarak atandığında 
“bütün insanlan Amerikan güçlerine düşman” farzetmekten vazgeçerek liberal bir politikaya 
yöneldi. Bununla birlikte çekinceli davranmayı ihmal etmedi ve 1902-1905 arasında 
bağımsızlık talep eden bütün partileri baskı altında tutarak sadece Federal Parti’yi destekledi. 
Ancak 1907 seçimlerini bağımsızlık yanlısı Milliyetçi Parti kazandı. ABD’nin desteğindeki 
Federal Parti, önce İlerlemeci Parti daha sonra da D em okrat Parti adını aldı ve 1920 sonrası 
bir dizi toplumsal reformun ardından bağımsızlığa geçilmesini savunmaya başladı. Sürekli ban* 
koşullannın oluştuğuna karar verilerek 1907’de hem yasama organı, hem de genel valinin 
kabinesi işlevini görecek bir Filipin komisyonu oluşturuldu. 1913’de genel vali Harrison, 
komisyonda Filipinlilerin çoğunlukta olmasını kabul etti. 1916’da ABD Kongresi’nde çıkartılan 
Jorjes Yasası “ABD halkının amacının, burada istikrarlı bir hükümet kurulur kurulmaz” 
Filipinler’in bağımsızlığını tanımak olduğunu belirtiyordu. Gene aynı yasayla komisyon 
dağıtılarak 3 yıl için seçilmiş 24 üyeli bir Senato ve 6 yıl için seçilmiş bir temsilciler 
meclisi kuruldu.

Sendikacılık ve Sosyalizm

Sosyalizm ve daha çok Amerikan Trade-unionculuğundan esinlenerek örgütlenmiş işçi ve 
köylü yığmlanmn mücadelesi ’20’li yıllarda yükseldi.1919’da bir komünist olan Jacinto 
Manahan önderliğinde kurulan Çiftçiler Sendikası sendikal hareketin gelişiminde bir doruk 
noktası oldu. Toplumsal huzursuzluğun artması ve yeni atanan vali W ood’un yasama ve 
yürütme güçlerini birleştirmesi üzerine Filipinlilerin düzenlediği referandumun Amerikalılarca 
yasaklanması sendikal hareketin hızla siyasallaşması sonucunu doğurdu. 1925’e doğru 
K om intem ’in  Filipinlere gönderdiği Tan Malaka Profintem'e bağh Congreso Obrero’yu  kurdurma; 
başardı. Bu mücadelenin bir sonucu olarak 7 Kasım 1930’da Manila’da düzenlenen bir kide 
toplantısında Filipinler Komünist Partisi’n in  kurulduğu açıklandı. “Sınıfa karşı s ın ıf’ çizgisinden 
esinlenmiş parti programı Filipin toplumunda hatın sayılır bir etkisi olan Katolik Kilisesi’nin 
ağırlığının azaltılmasına yönelik kilise karşıtı çizgiler taşıyor ve milli burjuvazi ile her türlü 
işbirliğini reddediyordu. 1931’de Filipin hükümeti Komünist Parti’yi yasakladı ve parti 
illegaliteye geçmek zorunda kaldı. Filipinli komünistler 1929’da Pedro Abad Santos’un kurduğı 
ve Avrupa sosyal demokrasisinden çok İspanya ve Meksika sosyalist partilerine yakın olan 
Sosyalist Parti’y e  girdiler. İktisadi kriz ve tanm sorununun doruk noktasına varmış olması 
Sosyalist Parti'yi ve sendikal hareketi yasadışı biçimde varlığını ve mücadelesini sürdüren 
komünistlerle işbirliğine itti.

Komintem'in  1935’deki 7. Kongresi’nde alınan kararlar bütün Güney-Doğu Asya Komünist 
hareketlerini açmazlarla karşı karşıya bıraktı. Avrupa’daki güç ilişkilerine bir cevap olarak 
gündeme getirilen “antifaşist birleşik cephe” politikası, SSCB’nin burjuva demokrasileriyle 
yakınlaşması milliyetçi hareketlerin antiemperyalist poUtikalanyla uzlaşmaz görünüyordu. Aync; 
birleşik cephe taktiği bir önceki dönemde aşınmış veya terkedilmiş buıjuva milliyetçileriyle
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işbirliğini zorunlu kıldığından şaşkınlık ve hayal kınklığı yaratmıştı. Bir bölüm komünistin 
Komintem politikalanna sadık kalmak çabalan en azından tereddütlerin doğurduğu bir ayak 
sürümeyle karşılandı. Amerikalılar taraftndan Kasım 1935’de tanınan “Commonwealth” statüsü, 

i sosyalistleri Milliyetçi Parti hükümetiyle, yani büyük toprak sahipleri ve Filipinli cadquelerle 
doğrudan bir çatışma ortamına itti. Siyasal çatışmalann toplumsal boyutu ülke çapma yayıldı. 
Çatışmanın kendi dinamikleri “Halk cephesi”nin oluşturulmasını erteledi ve cephe, ancak önce 
sosyalist ve komünist sendikalann daha sonra da Kasım 1938’de her iki partinin 
kaynaşmasıyla kurulabildi. Yeni partinin başkanı komünist Evangelista, başkan yardımcısı 
sosyalist Santos’du. Kısa sürede 5 bini komünist, toplam 55 bin üyeye ulaşan yeni parti,
Japon tehlikesi karşısında Quezon yönetimindeki Commonwealth hükümetine işbirliği teklifinde 
bulundu.

Quezon ve Osmena’nın 1937’de kurduğu başka bir Milliyetçi Parti ulusal savunma görevlerinin 
ülkenin önünde duran en acil sorun olduğunu düşünerek 10 bini düzenli birliklerden 40 
bini ise ihtiyatlardan oluşan bir ordu kurdu. Milliyetçi önderler bu savunma politikasını 
halkın refah seviyesinin yükseltilmesiyle tamamlamaya yöneldilerse de bu konuda iki büyük 
engelle karşılaştılar. Bunlardan birincisi önceki yıllardaki köylü ayaklanmalannm gücü 
karşısında örgütlenmiş büyük toprak sahiplerinin direnişi, diğeri ise bu toplumsal adaletin 
sağlanması için alınacak önlemlerin finansmanıydı.

Japon İşgali

8 Arahk 1941’de ülke Japonya’nın saldırısına uğradı. Manila “açık kent” ilan edildi. Mayıs 
1942’de Filipin ve ABD birlikleri Japonlara teslim oldu. Japonlar Müttefikler karşısında 
Filipinlerin desteğini sağlamak amacıyla “Filipin Filipinlilere” sloganını ortaya attılar. Ancak 
Japonlann işbirliği çağnsma cevap vermeyen Quezon ve Osmena ülkeyi terkedip Avustralya’ya 
gittiler. Japonlar Milliyetçi Parti önderlerinden Vargas’a bir hükümet kurma görevi verdiler, 34 
kişiden oluşan Devlet Konseyi’nin asli görevi Japonlann dikte ettiği emirleri onaylayıp “ulusal” 
hükümetin kararlanymışcasma Filipinlilere sunmaktı, 21 Ocak 1942’de Japonya başbakanı Tojo 
Filipinler’e bağımsızlık tanıyacaklannı ilan etti, İşgal güçleri banka sistemini, elektrik 
şebekesini, demiryollannı bütünüyle kontrol altmda tutuyorlardı. Toplam yatınmlann yüzde 
80’ini oluşturan yabancı yatmmlara el kondu. Filipin halkını kendi saflanna kazanmak için 
Japonlar radyo, sinema, tiyatro, okullar ve hatta kiliseyi fütursuzca kullandılar. Bütün siyasal 
partiler yasaklanırken Kalibapi (Yeni Filipinlerin Hizmetindeki Demek) adıyla yeni bir parti

Albuquerque'in açtığı yoldan Japonya’ya ulaşan 
HollandalI tacirler, İmparator tarafından kabul edilmek 
üzere saraya gidiyorlar. Portekiz’in kurduğu ticaret 
İmparatorluğunu en çok tehdit edenler HollandalIlar 
olmuşlar, 1602’de kurduklan Hollanda Doğu Hindistan 
Şirketi aracılığıyla Portekiz’in hem doğu hem batıdaki 
egemenlik alanlarına nüfuz etmeyi başarmışlardı. 
Hollanda’nın Doğu imparatorluğunun kurucusu olan 
Jan Pieterszoon Coen’in önderliğinde Cava,
Endonezya ve Batavya’ya yayılan Şirketin hedefi 
karanfil üretimini Ambonia ile sınırlamaktı ve bu 
amaçla Molukkalarda 65 bin karanfil ağacı tahribedildi 
ve HollandalIların Makassar’ı tam olarak denetimleri 
altına almalan karanfil üzerinde Hollanda tekelini 
sonucuna vardırdı. Batavya Hollanda Doğu 
imparatorluğunun odak noktası haline geldi ve Çin, 
Japonya, Hindistan, Seylan ve Hindistan’la ticaretin 
geçiş yollarını elde tutmaya başladı. HollandalIlar öteki 
AvrupalIlardan farklı olarak gittikleri doğu ülkelerinde 
kolaniler kurmadılar, ancak resmi görevliler aracılığıyla 
işlerini yürüttüler.
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Avrupa sömürgeciliğine Çin Hindl'nln kapısmı aralayan 
Aifonso de Albuquerque, HindIstandakI Goa ile, 
Malaya yarımadasındaki Malakka'yı fethetmiş ve 
Portekiz sömürge egemenliğinin yolunu açmıştı. 

Albuquerque’in düşüncesi Doğu'nun bütün önemli 
deniz ticaret yollarını denetim altına almak ve yerleşik 
bir nüfusu barındıran kaleler inşa etmekti. Bu amaçla 
önce 1510'da Goa'yı fethetti. Albuquerque bu kaleyi, 

müslümanlara karşı bir deniz üssü olarak kullanıp 
baharat yolunu buradan geçirmeyi, ayrıca Hindu 

hükümdarlara İran'dan at sağlamak için merkez olarak 
kullanmayı tasarlıyordu. Ardından Malakka'nın fethine 

girişen Albuquerque burayı 1511'de ele geçirdi ve bir 
garnizon kurdu. Bu andan sonra Çin Hindi halklannın 

Batılılann istilasına uğramalarının yolu açılmış oldu.
Çin ve Japonya'ya Malakka Boğazından geçerek 

deniz yolundan ulaşan Batıhlar, Süveyş ve Panama 
kanatlan yapılıncaya kadar önemini yitirmeyen bu 

bölgeleri denetimleri altında tutmak için hem bölgenin 
yerli halklarıyla hem birbirleri ve Japonya ile sürekli 

bir güç mücadelesi içinde kaldılar.

3COVIRNADPRAFFONÇOEALBOQVERÇVE-SVCEDEONAjNMA
MJOMFRANCISCO-EAI
SMTOMOWMSVEZES'

İDAEMNOVENBRO-Df: 
:aDADEEGOA-FASOH«i 
iKHEcvTOöîAPariftf»: 
MARROXO

kuruldu. Haziran 1943’de bağımsızlık için bir hazırhk komisyonu kuruldu. 4 Eylül’de 
Filipinler Cumhuriyeti Anayasası kabul edildi. 14 Eylül’de ise bağımsızlık ilan edildi. 
Bağımsızlık hükümetinin ilk eylemi Japonya-FiUpinler İttifak Antlaşmasını imzalamak oldu. Bu 
antlaşmaya göre Filipinler hükümeti Japon ordusunun Filipinler topraklan üzerindeki askerî 
harekatlanna her türlü kolaylığı göstereceğini vaad ediyordu.

Japon işgaline karşı direniş, çoğu kez Amerikalı subaylann örgütlediği gruplarca surauruıuu. 
Askeri eğitim almış öğrencilerden oluşan silahlı gruplar, ülkenin bir çok yerinde ortaya 
çıktılar. Farklı bölgelerde faaliyet gösteren gruplar arasında en önemlileri Luzon Gerilla Ordusu, 
Özgür Banay Gerillalan, Mavi K artallar Gerillalan, Cabite Gerillalan, ABD Uzak Doğu Ordusu 
ve Nuh’lardı. Özellikle Luzon bölgesinde etkin olan Hukbong M apagpalaya ng Bayan  (Ulusal 
Kurtuluş Ordusu- Huk) komünist ve sosyalistlerin askeri gücünü oluşturmakla birlikte, 
faaliyetlerini yalnızca askeri eylemlerle sınırlandırmıyorlardı. Bu örgütün amaçlan arasmda tam 
bağımsızlığın sağlanması, işbirlikçi ve hainlerin cezalandıniması, “gerçekten demokratik” bir 
hükümetin oluşturulması ve tanm reformunun yapılması vardı.

Amerikalılann çıkartma yaptığı Şubat 1945’de örgüt 20 bin kişilik bir silahlı güce erişmişti. 
Komünisder aynca gönüllü işçileri silahlı müfrezeler halinde örgütlemiş ve Japoniara karşı 
direniş mücadelesi sırasında egemenlikleri altına aldıklan bölgelerde halkın da aktif desteğiyle 
yeni bir toplumsal düzenin tohumlannı atmışlardı. Sadece direniş hedefleriyle değil ama aynı 
zamanda özel mülkiyetin de kaldıniması ve daha adil bir bölüşüm sistemi hedefleriyle 
yığmlan harekete geçirmeyi başaran Hufelar savaşın Japonlann yenilgisiyle sonuçlanmasından 
sonra, ABD ile geçici ittifakı programatik hedeflerinin gerçekleşmesi için bir kenara 
bıraktıklannda kendi çıkarlannın zedelenme tehlikesi karşısında Amerikalılann azgın terörüyle 
karşılaştılar. Şubat 1945’de 150 Huk gerillası öldürüldü ve aralarında Luis Taruc ve 
Alejandrino gibi önderlerin de bulunduğu çok sayıda üyesi tutuklandı. Direniş yıllannda Huk 
gerillalannm el koyup köylülere dağıttığı işbirlikçilere ait topraklar yeniden sahiplerine iade 
edildi ve büyük toprak sahipleri özel olarak besledikleri milislerle Hufelara karşı girişilen 
mücadelede önemli görevler üstlendiler. Amerikan Kongresinin 4 Temmuz 1946’da kabul ettiği 
bir yasayla Filipinlere 10 yıl sonra bağımsızlık tanınacağı ilan edildi. ABD’nin tam desteğini 
kazanan Roxas Milliyetçi Parti içinde özellikle savaşın sonuna doğru etkinlik kazanmış ve 
ordu içinde kendisine bağh bir ekip yaratmayı başarmıştı. Milliyetçi Fan in in  diğer önemli şefi 
Osmena ile sürdürdüğü mücadele sonunda Roxas 29 Arahk 1945’de partiden aynlıp Radikal 
Parti’yi kurdu. 1946’da başkanlık seçimi yaklaşırken Osmena Huk gerillalanna yaklaşarak 
seçilme şansını artırmayı denedi. D em okratik İttifak adayı olarak katıldığı seçim Liberal Parti 
adayı Roxas’in zaferiyle sonuçlandı. Roxas’in ilk işi Japon işbirlikçileri için bir genel af 
çıkartmak oldu. Yeni yönetim ABD’ye 99 yıllığına 23 üs kiraladı ve ABD yurttaşlarına ülkenir 
doğal kaynaklanndan yararlanmada Filipinlilerle eşit haklar tanıdı. Bu arada Manila ve çevresi 
savaşta büyük bir yıkım yaşamış, ekonomi çöküşün eşiğine gelmişti. Toprak reformu 
yapılacağı yerde büyük toprak sahiplerinin çıkarlannı gözeten bir siyaset izlenmesi Huk 
gerillalannm köylülerin toprak talebini öne çıkartarak sürüdürdükleri mücadeleyi kolaylaştıran 
bir faktör oldu. Silahlı mücadelenin yanısıra 1946 seçimlerinde parlamenter taktiği de 
kullanan Hufelar Orta Luzon halkı ve kitle örgütleri, kentlerin orta sınıflan ve işçilerle birleşij 
D em okratik İttifak Partisi’ni kurdular ve 7 adayı Kongreye seçtirmeyi başardılar. Meclise 
sokulmayan Huk adaylan silahlı mücadeleden başka bir yol kalmadığını açıklayınca Roxas, 
gerillalan imha etmek amacıyla saldınya girişti. Hufelar buna telefon tellerini keserek, 
karakollara saldırarak ve büyük toprak sahiplerinin evlerini yağmalayarak karşılık verdiler. 
Silahlı çatışmalann yaygınlaşmasının yanısıra fıyatlann hızla artması ve bütçenin giderek daha 
fazla açık vermesi, rejimi kemirirken başkan Roxas ansızın öldü. Yerine geçen Quirino, 
p em okratik  İttifak üyesi 7 parlamenterin meclise girmesini onayladı ve af ilan etti. Dahası bir 
toprak reformunun hazırlanması köylüler üzerinde oldukça etkili oldu. Ancak, bu reformun 
uygulanamaması ve ülkedeki ekonomik çöküntü halkın sempatisini gerillalara çevirdi. Komünisı 
Partisi önderliğindeki Hufelar, 1948’e gelindiğinde yalnızca Orta Luzon’da değil, ülkenin her 
yanmda sesini duyuruyordu.

Orman silahlı mücadelenin üssüydü. Kuzeye ve güneye uzanan dağ yollanndaki çatışmalarda 
iki taraf da binlerce kayıp vermiş, ancak gerilla hareketi de halk arasmda etkin bir tabana 
sahip olmuştu. 1949’da Sierta Madre ormanlannda toplanan konferans iktidann halka 
devredilmesi karannı alıp mücadeleyi bir üst aşamaya yükseltmiş ama buna karşı çıkanlar da 
olmuştu. Onlar ülkede 10 ile 15 yıl sürecek bir gerilla savaşını öngörüyorlardı. Kasabalann 
gerillalann eline geçmesi ABD’yi endişelendirdi ve ve hükümet güçleri takviye edilmeye 
başlandı. Yeni verilen uçaklarla orman derinhklerindeki gerilla üsleri bombalanmaya ve 
hükümet ordusu orman içlerine ilerlemeye başladı. 1950’lerin baş’lannda hâlâ yeterli başan 
sağlamış olmayan hükümetin umutsuz durumu karşısında Manila’nın çok geçmeden Hufelann 
eline düşeceği beklenir olmuştu. Bu durum karşısında ABD, Yunanistan’da başanyla 
sonuçlandırdığı ayaklanma bastırma harekatını Filipinier’de de uygulamaya başladı. 
Yunanistan’dan gelen ABD’li askeri danışmanlar, orduyu kontr-gerilla düzeninde bağımsız 
birlikler halinde yeniden örgüdediler, 10 bin dolaylanndaki Huk gücüne karşı 100 bin 
askerlik bir ordu çıkanidı. Savunma Bakanlığına getirilen Ramon Magsaysay etkili bir fletişim 
ağı kurarak orduyu tek elden yönetmeyi başardı. 1950 sonuna doğru, Manila’daki Huk 
yönetici kadrosunun ele geçirilmesi ağır bir darbe oldu. 1951 başlannda gene ormanda 
toplanan konferans savaş içinde bir ay sürdü ve izlenen stratejiyi onayladı. Gerilla birlikleri



düzenli kuvvetlere dönüştürülecek, kasabalarda geçici devrimci yönetimler kurulacak, köylü 
komiteleri yoluyla toprak dağıtılacak ve Kasım 1951’de yapılması beklenen seçimler boykot 
edilecekti. Boykot propagandası yeterli olamadı. Hükümet ajanlannın kırsal alanda etkinliği 
arttıkça halk Hufe’larla ilişki kurmaktan kaçınır oldu. 1953’de başkan seçilen general Ramon 
Magsaysay orduyu yeniden örgütledi. Köylülerin durumunu iyileştirmek amacıyla bir dizi 
önlem aldı ve Huk gerillalarının köylülükle ilişkilerini koparmak amacıyla geniş kapsamlı bir 
toprak reformu çıkardı. Magsaysay’ın çağnsı üzerine 9 binden fazla Huk gerillası teslim oldu. 
Geriye yalnızca Luzon dağlannda direnen 4 bin civannda gerilla kalmıştı. 1954 başında silahlı 
ayaklanmanın başarısızlığı karşısında umutsuzluğa kapılan Huk önderi Luis Taruc da teslim 
olduktan sonra gerillalann başına geçen Jesu Lava, mücadelenin şehirlere kaydınlmasma karar 
verdi ve öğrenciler, işçiler ve memurlar arasında örgütlenme faaliyetlerine girişildi ama uzun 
süre ihmal edilen bu kesimlerde güçlü dayanaklar kazanılamadı. Yeniden köylülüğe 
dönülmesine karar verildiyse de kırsal kesimde sürdürülen mücadelenin bozgunla 
sonuçlanmasının yarattığı moral bozukluğu, köylülerin geçici bir süre için de olsa desteğini 
çekmesiyle birleşince Huk hareketi uzunca bir süre için sessizliğe gömüldü.

1960’a kadar ülkenin ekonomik durumu kötüleşmeye devam etti. Enflasyon hızla artarken, 
gıda maddelerinin fıyatlan yükseliyor ve vergi kaçakçılığının yanısıra yolsuzluk her geçen gün 
Fihpinleri çürümenin eşiğine getiriyordu. 1963’e doğru bütçe açığı içinden çıkılamaz bir hal 
aldı. Alınan yeni borçlann faizlerini ödemek için vergiler ağırlaştınidığından halkın yaşam 
düzeyinde hatın sayılır bir düşme olmuştu. Bütün bu koşullar Huk hareketinin 1965’e doğru 
yeniden canlanmasına neden oldu. Amerikan karşıtı eylemlerin yoğunlaşmasına paralel olarak 
1965’de Amerikan üslerinin sayısı azaltıldı ve kira sûresi 25 yıla indirildi.

Marcos Dönemi

1965’de başkan seçilen Ferdinand Marcos döneminde üretimin düşüşü, ödemeler dengesinin 
sürekli açık vermesi, kaçakçılığın yaygınlaşması, ülke içinde reformist akımlann gelişmesine 
yol açtı. Ancak toplumsal muhalefetin odaklandığı iki güç öğrenci ve Huk hareketiydi. Huk 
gerillalan geleneksel olarak güçlü olduklan Luzon’da yeniden ortaya çıktılar. Çatışmalar Huk 
hareketinde meydana gelen bölünme nedeniyle şiddetini bir süre için kaybeder gibi oldu,
Tarlac bölgesindeki gerillalar 26 Arahk 1968’de Maocu bir çizgiyi benimseyerek Yeni Halk 
Ordusu’nu kurarken, Pampanga’dakiler H alk Kurtuluş Ordusu’nu  oluşturdular. Hükümet güçleri 
1970 başında giriştiği bir askeri operasyonda Halk Kurtuluş Ordusunu büyük ölçüde saf dışı 
bırakıp önderlerini kurşuna dizmelerine rağmen yaklaşık bin kişiden oluşan Yeni Halk Ordusu 
varlığım sürdürmeğe devam etti.

Komünistlerin Haziran 1948’de ilan ettikleri savaş 
sonucunda silahlı' mücadele Malezya’da günlük 
yaşamın bir parçası haline geldi. Günlük hayat 
sadece MalezyalI mülk sahipleri için değil ülkede 
yaşayan bütün yabancılar için de korkutucuydu. Çiftlik 
sahipleri öldürülüyor, kauçuk işçileri kooperatiflere 
katılıyor, çiftlikler , maden ocakları ve fabrikalar 
yakılıyor, kauçuk ağaçlan tahrip ediliyordu. Tam bir 
ayaklanma havasının estiği Malezya’da toplum hızla 
kutuplaşıyordu. Savaş boyunca gizli yerlerde giderek 
çoğalan gerilla birlikleri ve çok sık ormanlarda 
yaşamaya alışık olmanın sağladığı avantajlardan 
yararlanan devrimciler halk savaşı stratejisinin 
öngördüğü gibi, "kurtarılmış bölgeler”  kurmayı 
amaçlıyorlardı. En önemli hedef daha fazla kaos 
yaratarak İngiliz kuvvetlerini Malezya’dan tamamen 
çekilmeye zorlamaktı. Gerillalar öncelikle “ vur-kaç" 
taktiğini uygulamaya çalıştılar. Kırlık arazide yeraltında 
çalışan binlerce sempatizanı denetlemeleri ve onlan 
birarada tutabilmeleri gerekiyordu. Min Yuen gibi 
örgütler para, yiyecek, istihbarat ve ilaç sağlamakla 
yükümlüydü. Komünistlerin kazandıklan ilk başarılar, 
onlan sonlarını görebilmek konusunda yanıltıyordu. 
Malezya’da alarm ilan eden Güney Doğu Asya'da 
görevli Sir Edward Gent'in bir uçak kazasında ölmesi 
İngilizlerin olaylara müdahalesini geçiktirmişti. İngilizler 
daha sonra ordularıyla güçlü saldırılar ve yıldırma 
taktikleri uygulayarak Malezya'da her an beklenen 
komünistlerin “ Halk Cumhuriyeti" kurma ülküsünü 
engellemeye çalıştılar. Fotoğrafta, İngiliz askerlerine, 
savaşacakian “ düşmanların" -soldan sağa, Endonezya 
resmi ordusu, Viet Minh, Endonezya gönüllüleri ve 
Malezya komünistlerinin- ünlformalan tanıtılıyor.

Hemen hemen aynı tarihlerde öğrencilerin büyük şehirlerde düzenledikleri gösteriler Marcos 
tarafından zorla bastınldı, Mindanao adasında yaşayan Müslümanlar 1968’de İspanyol 
egemenliğine karşı 3 yüzyıl sürdürdükleri ayaklanma geleneğiyle başkaldırdığında oluşturduklan 
silahh direniş gruplanyla merkezi yönetimi oldukça zor durumlara düşürdüler. Bölgeye 
sevkedilen 150 bin kişilik bir kuvvetle giriştikleri çatışmalar sonunda bine yakın kayıp 
vererek ezildilerse de Marcos komünistlerin de kentlerdeki faaliyetlerini bahane ederek 1972’de 
sıkıyönetim ilan etti. Geniş bir tutuklama kampanyasının yanısıra basın özgürlüğü tamamen 
Ortadan kaldınidı ve rejime muhalefet potansiyeli taşıyan bütün siyasal gruplar denetim altına 
alındı. 1973’de yapılan bir referandumla da kendini ömür boyu başkanlık görevine seçtiren 
Marcos, Milliyetçi Parti kadrolarını içine alan Yeni Toplum H areketi’ni kurarak kendisine 
toplumsal destel: oluşturmaya çalıştı. Marcos yönetimine karşı muhalefete Filipin toplumunda 
önemli bir yeri olan Katolik Kilisesi de katıldı.

1978’de fiyatlann sürekli artması karşısında gösteriler düzenleyen öğrenciler tutuklandı. 2 bin 
kişiye ulaşan silahh gücüyle komünist gerillalar orduyla çatışmalannı kırsal bölgede 
sürdürdüler. Bu arada Mindanao Müslümanlan da 20 bine yaklaşan askerî güçleriyle özerklik 
taleplerini tekrarlayarak sık sık hükümet güçleriyle silahh çatışmalara girdiler. M oro Ulusal 
Kurtuluş Cephesi özerklik tanınmadığı sürece görüşmelere başlamayacağını açıkladı.

60’larda nüfusun üçte ikisinin kırsal kesimde yaşadığı Fihpinler’de tanm üretiminin çok 
önemli bir yeri vardı. Pirinç üretimi kredi kullanımının yaygınlaşması ve bazı tanm 
tekniklerinin kullanıma sunulmasıyla 1970’e doğru yüzde 14’lük bir artış gösterdi, Aynca 
ihracatın yüzde 20’sini oluşturan şeker üretiminde de büyük bi artış sağlandı. Ancak ’70’li 
yıllarda dünya pazanndaki fiyatlann düşmesiyle Filipinler ödemeler dengesinde büyük bir 
açıkla karşı karşıya kaldı.

Sanayi üretiminde bölgenin en önemli ülkelerinden biri olan Filipinlerde bakır ve krom 
yataklan düşük verimle çalışmasına rağmen dünya üretiminin yansından fazlasını karşılayacak 
düzeydeydi. Aynca çelik, ağaç, tekstil ve kimya sanayi koruyucu gümrük politikalannın da 
yardımıyla önemli ölçüde gelişmişti. Ödemeler dengesindeki açığın hızla artması Marcos’u 
1973’den başlayarak yabancı yatmmlara açılmağa zorladı.

1978 seçimlerinde muhalefet Benigno S. Aquino önderliğinde seçimlere katılma karan aldıysa 
da Marcos’un hileli yöntemleri karşısında yenilgiye uğradı.



Devrimler

Malezya
2. yüzyıldan beri altın ve kalay ülkesi olarak tanınan Malezya Bengal’le Tayland körfezi ve 
Çin denizi arasında tüccarlar için önemli bir kara geçiti olmuştu. Küçük kıyı havzalan 
krallıklan ve Java Macapahit İmparatorluğu’nun egemenliğinden sonra, 1403’de Malakka 
limanını yaptıran ve çok önemli bir ticaret kapısı açan prens 1419’da İslamiyeti benimseyerel 
sultan unvanı aldı. Malakka 1511-1641 arası Portekiz, 1795’e kadar da Hollanda 
egemenliğinde kaldı. 1824’deki Londra Antlaşmasına kadar bölge, Hollanda ve İngiltere 
arasında birkaç kez el değiştirdi. Yeni kauçuk ve kalay rezervlerinin bulunmasıyla, İngiltere’ni 
bölgeye ilgisi arttı ve Ocak 1874’de Malezya eyaletleri imparatorluğun koruması altına alındı. 
Kalay madenlerinin çalıştıniması ve hızla artan kauçuk üretiminin işgücünün karşılanması içir 
yabancı işçiler bölgeye getirildi. 1870’de yüz bin olan Çin’li nüfus, 1921’de 1 milyondan 
fazlaya, 1941’de yaklaşık 2.5 milyona çıktı. Malezyahlar Çinlileri hiç bir zaman vatandaş 
olarak kabul etmediler. İkinci sınıf muamelesi gören ve kamu hizmetlerinde görev verilmeyen 
Çinliler arasında milliyetçi eğilimler 1920’lerden sonra özellikle Cuomindang’ın  etkisiyle 
yayılmaya başladı. 1927’de komünistlere yönelik tasfiye, Malezya’daki Çinlileri de ikiye böldü 
ve sendikalarda etkin olan sosyalistler 1930’da M alezya Komünist Partisi'ni kurdular. 1947’de 
ortadan kaybolduktan sonra ajan olduğu ileri sürülen Lai Tek, Komünist Partisi’ni 10 yıl 
yönetti. Savaş sırasında Japonlann baskmlannda birçok önemli önderin yokedilmesine rağmen 
Lai Tek’in her seferinde ölümden kurtulması ancak savaş sonrasında hakkında şüphelerin 
doğmasına yol açtı.

Aralık 1941’deki Japon saldınsından sonra Malezya ve Singapur’un hızla düşmesi sonucu 
bölgede ortaya çıkan iktidar boşluğunu dolduracak tek güç Komünist Partisi’ydi. Ormanlık 
dağlara çekilen komünistler M alezya Antijapon Halk Ordusu’nu  kurdular. 8 alaydan oluşan 
birliğin gücü 7 bin Çinli gerillaydı. Japoniara karşı çok ciddi bir tehlike oluşturmuyorlardı 
ama düşmana karşı savaşan tek silahlı hareket olduğundan çok geniş bir siyasal destek 
sağlamayı başardılar. İngiliz ve Amerikan askeri danışmanlan gerillalann eğitiminde görev 
aldılar ve hava ve deniz yoluyla silah, cephane, malzeme yardımı yaptılar. Japonlann 1945’d 
teslim olmasından sonra. Komünist Partisi ormandan ülkenin en önemli siyasal gücü olarak 
çıktı. Parti İngiliz yönetiminin yeniden kurulması için işbirliği yapmayı kabul etti. Gerilla 
ordusu dağıtılırken, silahlann bir bölümü hükümete teslim edildi. Her kasabada kurulan Eski 
M uharipler D em eği aracılığıyla gerillalar aralanndaki ilişkileri sürdürdüler. Komünist Parti, 
sendikalarda ve öğrenci örgürierinde kısa sürede etkinlik kazandı. Savaş sonrasının İngiliz 
sömürge yönetimi artık eskisi kadar güçlü değildi, İktisadi ve idari kaos, özeUikle gençlik 
arasında yaygınlaşan adi suç ve şiddet, halkın düşman kamplara bölünmesi, eski gücünü



yitiren İngiliz imparatorluğunun üstesinden gelebileceği sorunlar değildi. Böylece Nisan 1946’da 
Malezya Birliği adıyla alelacele özerklik tanındı. Ülkeyi gene İngilizler, bu kez Yüksek 
Komiserleri yoluyla yöneteceklerdi. Sultan’m İngiltere’nin kuklası olduğu bu çözüm halkı 
doyurmadı. Yalnızca 1947’de Komünist Partisi’nm  önderliğinde 3 yüzden fazla grev yapıldı. 
Sömürge yönetimi ise sendikalar üzerindeki baskılarını yoğunlaştırarak komünistlerin etkinliğini 
azaltmaya çalıştı. Parti genel sekreteri Lai Tek Şubat 1947’deki Merkez Komite toplantısında 
geçmişine yönelik ağır eleştirilerle karşılaşınca, ortadan kayboldu. Parti önderliğine henüz 26 
yaşında olan ve savaş sırasında müttefiklerle sıkı ilişkiler kuran Chin Peng getirildi. İç 
sorunlannı halleden Komünist Partisi stratejisini yeniden gözden geçirdi. O dönemde, Çin, Çin 
Hindi, Endonezya ve Hindistan’da devrimci hareketler zafere yaklaşıyor, Şubat 1948’de 
Kalküta’da toplanan Uluslararası Komünist Gençlik Konferansı sömürgeci güçlere karşı 
ayaklanma karan alıyordu. Mayıs 1948’de Chin Peng yaşh parti önderleriyle yaptığı 
toplantıdan sonra sömürge yönetimine karşı silahlı mücadeleye başlama karan aldı. Eski 
muharipler ormana çağınlarak, silahlandınldı ve eğitildi. Yeterli bir eğitim süreci sonunda
gerilla faaliyetlerine girişildi. Gerilla hareketi esas hedef olarak kauçuk plantasyonlannı yöneten
sömürgecileri, İngiliz ve yerli kamu görevlilerini seçti. 17 Haziran 1948’de İngiliz Yüksek 
Komiseri olağanüstü hal ilan etti. Böylece özerkliğe son verildi ve Malezya’da komünistlere 
yönelik bir savaş başlatıldı. 3 gün içinde 6 yüz kadar Komünist Partisi üyesi ele geçirildi. 
Çıkartılan yasaya göre “şüpheli şahıslar” 2 yıla kadar gözetim altmda tutulabiliyor, gece 
sokağa çıkma yasağına uymayanlara ve Silah bulunduranlara ölüm cezası veriliyordu. Ülke 
çapında örgütlenen bir kayıt sistemi ile de denetim kolaylaştınlıyordu.

Komünist Partisi’nin  askeri gücünü oluşturan M alezya Halk Kurtuluş Ordusu 5 bin erkek ve 5
yüz kadından ibaretti. Partinin aynca Min Yuen adıyla örgütlenen ve köylüler arasında faaliyet 
gösteren asker, yiyecek ve istihbarat sağlanmasıyla görevli bir başka kolu vardı. Hükümet 
güçleri ise 2 bini İngilizlerden oluşan 20 bin silahlı insanı biraraya getiriyordu. Bazı subay ve 
assubaylar orman savaşında deneyimli olmakla birlikte hükümet güçleri siyasal çalışmaya 
kitleleri kazanmak amacıyla daha fazla önem veriyordu. 1948 sonuna kadar sömürgecilerden 
ve işbirlikçilerinden 5 yüzden fazlasını öldürmeyi başaran gerillalar, buna karşılık 4 yüz kayıp 
vermişlerdi. Parlak bir askeri uzman olan ve Chin Peng’in askeri danışmanlığını yapan Lau 
Yew de bunların arasındaydı. 1948’de gerilla hareketinin bütün yaygınlığına rağmen kurtanimış 
bölgeler kurulamamış, kauçuk üretimi yeterince engellenemediği gibi Malezya halkının gerilla 
savaşına kazanılması hedefine ulaşılamamıştı. Chin Peng 1949 başında ikinci parti konferansını 
topladı. Konferans sonunda alınan kararlar gereği- askeri operasyonlar 6 ay için azaltılacak, 
siyasal eğitime öncelik verilecekti. Aynı dönemde hükümet de güçlerini yeniden örgütlemeye 
yöneldi. 30 bini aşkın gücünün yanısıra sivil muhafız örgütü kurulması kararlaştmidı. Askeri 
birlikler sabit noktalara yerleştirildi ve orman içlerine devriyeler gönderildi. Bu gibi önlemler 
kısa sürede sonuç verdi ve orman içindeki gerilla bannaklan tahrip edildi. Gerillalar ise 
küçük askeri müfrezeler halinde hareket ediyorlardı,

İngiliz yönetimi tüm bu önlemlerle isyanı bastırmayacağının bilincinde olarak, kontr-gerillayı 
stratejik olarak tüm bölgede uygulamaya başladı, Min Yuen sempatizanı olarak bilinen 
yüzbinlerce Çinh, yerlerinden zorla çıkarılarak güvenli ve komünistlerin sızamayacağı köylere 
yerleştirilecek, böylece gerillalarla halk arasındaki ilişki koparılacaktı, Aynca tüm güvenlik 
kuvvetlerinin harekatını tek elden yönetecek bir sorumlu atanacaktı. Savaş sırasında Birmanya 
ormanlanndaki başanlanyla parlayan general Briggs, tam yetkiyle bu göreve getirildi. Nisan 
1950’de hazırlanan Briggs planının 4 ana hedefi vardı: a. Yerleşim bölgelerini kontrole alıp, 
güvenliği sağlamak, b. Yerleşim bölgelerindeki komünist örgütlenmeyi parçalamak, c, İsyancılan 
yiyecek ve bilgi kaynaklanndan uzak tutmak, d, İsyancılan yönetimin istediği bölgelerde 
savaşmaya zorlamak,

Min Yuen sempatizanlannm nakledilmesi başanlı olmuş, 400 bin civanndaki “şüpheli”, 
lükümet kontrolündeki bölgelere taşınmıştı. Bu tüm nüfusun yüzde lO’una yakındı. Yeni 
yerleşim bölgelerinde okullar, temiz su şebekeleri yapılmış, ama etrafın dikenli tellerle 
çevrilmesi de unutulmamıştı. Askeri alanda alınan sonuçlar ise başansızdı. Bunun temel 
nedeni, yetersiz istihbarattı. Bu nedenle polis içinde özel bir bölüm kuruldu. Bu bölümün 
görevi yerel komünist birliklere sızarak bilgi toplamak olacaktı. Bu özel bölüm, olağanüstü 
lalin ilerki dönemlerinde, hükümetin elindeki en etkili güç haline gelecekti. Bu gizli 
ârgütlenme, kural tanımayan davramşlan, işkence dahil her yönteme başvurmasıyla MKP’nin 
dummunu güçleştirdi.

lüm bu olumsuzluklara rağmen, 1950 ve ’51 yıllan Malezya halkınca komünistlerin zafer 
yıllan olarak kabul edildi. Her iki yılda da sivil işbirlikçilere karşı yürütülen kampanya 
sonucunda 1200 muhbir öldürülmüş,, hükümet kuvvetleri çaresiz kalmışlardı. Gerillalann en 
Dnemli başansı ise, 6 Ekim 1951’de tuzağa düşürdükleri Yüksek Komiser Gumey’i 
âldürmeleriydi. 1952 ile beraber 2 taraf da stratejilerini değiştirdi. Ekim 1951’de ormanda 
’oUtbüro’yu toplayan Chin Peng, sivil hedeflere saldınlann durdurulması sadece askerlere karşı 
iddet kuUanılmasmı kabul ettirdi. İngiltere’de yeniden iktidara gelen Churchill ise, 
iyaklanmanm bastmlması için gereken herşeyin yapılmasına karar verdi. Kontr-gerilla 
ızmanlan etkili görevlere getirilirken, savaşın yönetimi merkezden alınıp bölge komitelerine 
erildi. Bu komitelerde tam yetkiyle görev alan yerel idari, askeri ve pohs şefler, asker ve 
)olisin ortak davramşlanm belirlediler. Ayaklanma bastırmayla görevli tüm bölümler, ilk kez



V m r i m i m r m a v

Devrimler

Mountbatten'in yönetiminde Birmanya'dan gelen Ingiliz 
güçleri Eylül 1945'de Malezya'ya girdiler. Japonlann 

ülkeyi terkettiğl dönemle bu tarih arasında ormandan 
çıkıp ülke denetimini pratik olarak ele alan Anti-Japon 
Malezya Halk Ordusu'nun gücü yaklaşık 7 bin kişiydi, 

ingilizler bölge halkı tarafından oldukça sıcak 
karşılandılarsa da iktisadi durumun yarattığı zorluklar 

ve Japonların uyguladığı politikanın yarattığı ırklar 
arası çelişkiler ülkenin birliğini savaş öncesine oranla 

daha da fazla tehlikeye düşürmüştü. Hark ordusu 
üyelerinin silahlannı teslim etmesi koşulunda 350 

dolar alacağı duyurulmasına rağmen Malezya 
Komünist Partisi'nin kararıyla bazı gerillalar silahlarını 
teslim etmeyi reddetti. Fiyat artışlarının hızla artmaya 
devam etmesi komünistlerin örgütlenme faaliyetlerini 
kolaylaştırırken sendikalar da güçlendiler. 15 Şubat 

1946'da düzenlenen genel grevin fiyaskoyla 
sonuçlanması üzerine özellikle Çin yanlısı komünistler 

yasal eylemlerden vazgeçilmesi ve illegaliteye 
çekillnmesini savunmaya başladılar. Gizillik içinde 
sürdürülen örgütlenme çalışmalan sonunda Mart 

1948'de kurtarılmış bölgeler oluşturulması amacıyla 
silahlı mücadelenin başlatılması karan alındı. 

Gerillalara karşı girişilecek operasyonların başına 
getirilen general Briggs köylülerin gerillalara vereceği 

muhtemel desteği engellemek amacıyla köylüleri kendi 
istediği bölgelerde ikamet etmeye zorladı. 1951 

oriasında yaklaşık 420 bin köylü yerini değiştirmek 
zorunda kalmıştı. Gerillalar ise bu uygulamalara 

karşılık olarak giriştikleri misilleme hareketlerinde Ekim 
1951'de yüksek komiser Henry Gurney'i öldürerek 

köylüler üzerindeki prestijlerini yükselttiler. Ancak bu 
suikast sonrası yanda görüldüğü gibi çok sayıda 
"şüpheli" İngilizler tarafından yakalanıp sorguya 

çekildiğinden ve bu sorgularda en ağır işkencelerden 
geçirilip pasifize edildiğinden, gerillalar köylülükle 

bağlarını kısa bir süre için de olsa kaybetti.

ister bilinen ister yeni bir takım usullerle gerçekleşmiş 
olsun, ulusal bağımsızlık, ulusal doğuş, ulustan kavme 
geçiş ve sömürgecilikten kurtuluş her zaman şiddete 
dayah olgular olmuşlardır. (...) Dünyanın düzenini 
değiştirmeyi hedefleyen bir sömürgecilikten kurtuluş 
eylemi tam bir düzensizlik progamıdır, ya da hiç 
değilse öyle görünür. (...) Sömürgecinin yaşadığı 
şehir, taş ve demirden inşa edilmiş sağlam bir 
şehirdir. Çöp kutularından, görülmemiş, hayal bile 
edilemeyecek şeylerin taştığı astfaltlanmış, ışıklarla 
dolu şehirlerdir bunlar. Sömürgecilerin ayaklan deniz 
hariç hiçbir yerde ıslanmamıştır. Şehrin caddelerinin 
tertemiz, dümdüz olmasına karşın sağlam 
ayakkkabılarla korunmuştur ayaklan. Doymuş, tembel, 
depo ve mağazalan sürekli dünya nimetleriyle dolu 
sömürgecinin şehirleri, Beyaz'm, yabancıların 
şehirleridir. Yeriilerin yaşadıklan beldeler, zenci 
kasabalarıysa, aç insanlarla dolu yerlerdir. Bu yerlerde 
insan nereye, ne zaman düşmüşse orada, açar 
hayata gözlerini. Öylece de dünyaya veda eder. 
Ayrımların olmadığı, insanların üst üste, harabelerle 
içiçe olduğu yerlerdir bunlar Ekmeğin, etin, 
ayakkabının ve elektriğin bulunmadığı aç yerler... 
Sömürgeleştirilen insanın sömürgecilerin şehirlerine 
bakışı arzuludur, şehvet doludur. Sahip olma hayalleri; 
her türden sahip olma düşü; sömürgecinin yatağına, 
mümkünse karısıyla birlikte yatma hayalleri...
Sömürülen insan kıskanç insandır." Frantz Fanon, 
Dünyanın Lanetlileri.

aynı yönde çalışma olanağı bulmuşlardı. Sonuç hükümet için olumluydu: 1952 boyunca 
gerillalann kaybı ölü, yaralı ve esir olarak 1500’dü. Aynca teslim olmalar da başlamıştı. MKP 
liderlerinin 4’ünün kaybından sonra. Chin Peng İngiliz özel operasyonlannm partinin 
hiyerarşisini hedef aldığını belirtip, karargahım kuzeye Tayland sımnna taşıdı. Bu da gerilla 
birliklerinin morali üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Eylül 1953’de Malakka’nın kıyı şeridinin 
gerillalardan temizlendiği ve bu bölgede olağanüstü halin kaldınidığı açıklandı. Gerillalann 
halktan yiyecek temini de alınan önlemlerle büyük ölçüde engellenmeye başlamıştı.

Polis ajanlannın saflara sızması, gerilla kayıplannı hızla artınrken, helikopter filolannın da 
savaşa sokulması hükümet ordusunu daha da güçlendirmişti. Böylece ormandaki gerilla 
üslerine rahatça ulaşılıyordu. Temmuz 1954’deki ortak bir kara-hava operasyonunda, ormanın 
en dağlık ve uzak bölgesine kadar gidildi. Gerillalar artık hiçbir yerde rahatça hareket 
edemiyorlardı. Hükümet ordusunun mevcudu çoğunluğu İngiliz olmak üzere 50 bini geçmiş; 
polis, asker ve sivil muhafızlardan oluşan orman devriyelerinin sayısı bini aşmıştı. Askeri 
durumdaki iyileşme, politik durumu da etkiledi. Tunku Abdul Rahman liderliğindeki ve 
ülkedeki yerlileri, Çinli ve Hindlileri de içinde banndıran İttifak Partisi, İngiltere’den 3 yıllık 
bir özerklik döneminden sonra, bağımsızlık tanınmasını istedi. Bu önerinin kabul görmesiyle 
Temmuz 1955’de Malezya’ya özerklik verildi. Seçimleri kazanan Tunku Abdul Rahman, 
hükümetin başına geçti. Aynı zamanda Olağanüstü Hal Konseyi’nin de başkanı olarak savaşın 
yönetimini üzerine aldı. Yıl sonunda Chin Peng, hükümetle banş görüşmelerine oturdu. 
MKP’nin legal olarak tanınmasını istedi ama hükümet topyekün bir teslimden yanaydı. 
Görüşmeler kesildi.

1956 sonunda Malezya’nın hemen hemen yansında gerilla hareketi bitmiş, 1957’de ise 
gerilllann tüm ülkedeki gücü 2000 dolayına inmişti. 31 Ağustos 1957’de Malezya’nın 
bağımsızlığı ilan edildi. İngiliz Yüksek Komiseri ülkeden aynlırken, Tunku Abdul Rahman 
başbakan oldu. 1958’de gerilla hareketinde kitle halinde çözülmeler görüldü. Yüzlerce kişi 
teslim oldu. Kalanlar iyice kuzeye doğru çekildiler. Olağanüstü Hal, ilanından 12 yıl sonra,
31 Temmuz 1960’da kaldınidı. Savaş boyunca hükümet kuvvetleri 1850, siviller 2500, 
komünistler 6700 ölü vermiş; 2700 gerilla teslim olmuştu. Tayland sınınnda Chin Peng ve 
sadece 400 gerilla kalmıştı. Malezya’nın büyük Malaysia federasyonu kurma çalışmalan 
komşulanyla çeşitli sorunlar çıkmasına neden oldu. Filipinlerle, Endonezya ile neredeyse 
şavaşa varan çatışmalar yaşandı. Yanmadanm ucundaki Singapur ayn bir devlet haline geldi. 
MKP’nin 1968’deki kendini gösterme çabalan şiddetle bastınidı ama 1960’da Tayland sınınnda 
kalan gerillalar 1985’te hâlâ aktiftiler ve Malezya hükümeti o yıl gerillalarla mücadele için 
Tayland hükümetiyle anlaşma imzalamak zorunda kalıyordu. Aynca gerillalann zaman zaman 
kentlere baskın yapıp, hükümet kuvvetlerine ağır kayıplar verdikleri de görülüyordu.



CİN HİNDİ'NDE DEVRİMLER

Endonezya Komünisilennin 
Görevlerine İlişkin Bir ECCI 

Raporundan Parçalar

1926-27 ayaklanmasından sonra sendikalar ve 
Komünist Partisi'nm feshedilmesi üzerine 

Komintem Yürütme Komitesi Kasım 1927’de 
aşağıdaki karan almıştı.

Çin’deki devrimci mücadeleye paralel olarak 1926 so
nu ve 1927 başında Endonezya’da gerçekleştirilen ayak
lanma, Doğu’nun baskı altındaki insanlarının tüm dün
yaya yayılmış olan emek-sermaye mücadelesine çoktan 
başlamış olduklarını kanıtlayan en önemli olaylardan 
biriydi. ECCI Endonezya ayaklanmasından alınacak ders
lerin çok kapsamlı ve ciddi bir derlemesini yaptı.

Endonezya’daki ulusal-devrimci hareket diğer sömür
gelerde yaşanan benzer hareketlerden bazı noktaları 
itibariyle farklıdır, bunlar da yerli burjuvazinin yokluğu 
ve emperyalistlerin elinde bulunan büyük İşletmelerde 
toplanmış emekçi kitlelerin varlığıdır; çalışan sınıf nis
beten kolaylıkla işçi hareketinin içinde yeralmaya başladı.

Emekçi sınıfın ekonomide söz sahibi pozisyonu küçük 
burjuvazinin ve aydınların yoksullaşması, buna paralel 
olarak Komünist Parti'nin büyüyüp güçlenmesi ( ki bu 
parti Endonezya halkı arasında en önemli siyasi örgüt 
olarak benimsenmişti ) ve kızıl sendikalar son birkaç 
yıl içinde Endonezya’daki gelişmenin karakteristik özel
likleridir...

Ayaklanma Kasım 1926’da önce Cava’da sonra Su
matra’da patiak verdi. Her iki ayaklanma da kanlı bir 
şekilde bastırıldı, ancak Endonezya ulusal-devrimci ha
reketinin tarihinde bir doruk noktasını işaret eden bu 
ayaklanmalann önemi tartışılamayacak kadar büyüktür. 
Bu ayaklanmalar, Endonezya tarihinde sık sık rastlanı
lan açlık ayaklanmalarından farklıydı, çünkü bu ayaklan
malar HollandalI işgalcilerin yönetiminden silah gücüyle 
kurtulmak için gerçekleştirilmiş bilinçli ve düzenli giri
şimlerdi.

Ayaklanma Komünist Parti'nin önderliğinde gerçek
leşti. Yüzlerce EndonezyalI komünist vuruldu ya da hap
se atıldı. Hatta ayaklanmadan önce en değerli önderler 
tutuklanmıştı bile. Parti ayaklanmaya hazırlanmak için 
büyük çaba sartetti... Ancak gidişatına bakıldığında ha
reketin bir bütün olarak ciddi bir siyasi ve örgütsel 
hazırlıktan yoksun olduğu görülüyordu. Ayaklanmanın, 
kitleleri harekete geçiren ve ayaklanmayı tam bir genel 
grev, bir köylü ayaklanması haline getirebilecek olan 
bir takım somut siyasi ve ekonomik sloganlar olmaksı
zın yalnızca Hollanda emperyalizmi ile savaşalım şeklin
de bir genel sloganla yürütülmüş olması da oldukça 
ilgi çekicidir.

Hem ayaklanma süresince hem de ayaklanmanın bas- 
tınlmasını takibeden dönemde HollandalI sosyal demok
ratlar bilinçli olarak HollandalI köle sahiplerinin koruyu
culuğunu üstlendiler. Açıkça Hollanda emperyalizmini 
savunuyorlardı.

Şimdi Endonezya Komünist Partisi'nin görevleri ne
lerdir. Yapılması gereken ilk şey büyük özverilere malol- 
sa bile partiyi tamamen bağımsız bir örgüt olarak yeni
den kurmaktır.

Parti sendikaları yeniden kurmak ve bunların yasallaş- 
masını sağlamak İçin her türlü çabayı göstermelidir. 
Sendikaları temel olarak kullanıp bir büyük İşçi partisi 
oluşturmalıdır.
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üstte: ikonanda Kraliyet Ordusu'nun Endonezya için 
asker toplama afişi. Ortada: 1958’de EndonezyalI 
öğrencilerin SEATO’ya karşı düzenledikleri gösteri. 

Altta: Endonezya Komünist Partisi’n/n 1949 seçimleri 
için kullandığı propaganda afişi. ,

Parti yasadışı örgütünü korurken hertüriü yasal olana
ğı da kaçırmamalıdır. Ulusal örgütlerde, hepsinden önem
lisi de gençler için kurulmuş örgütlerde aktif olarak 
çalışmalıdır. Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’daki

İşçi hareketiyle ve hepsinden önemlisi de Çin'deki ulusal- 
devrimci hareketle ve işçi hareketiyle bağlar kurmalıdır.

Komünist Parti emekçi sınıfı Endonezya emperyaliz
mine yeni bir saldırıya ve bağımsız bir Endonezya Cum
huriyeti için savaşa hazırlarken, onları aynı zamanda 
günlük talepleri için savaşmak üzere eğitmeli ve örgüt- 
lemelidir, bunlar siyasi tutuklular İçin genel af, işgal 
ordusunun çekilmesi, demek kurma hakkı, sekiz saatlik 
iş günü, Hollanda dilinin resmt dil olmaktan çıkarılması 
vb. gibj taleplerdir. •

Pathet Lao'nun Kraliyete 
Ordusu'na Katılması

Laos Krallık Hükümeti ve Pathet Lao tarafından 5 
Ağustos 1956’da yayınlanan ortak bildiri.

İç ve dış durumu gözönünde bulundurarak her iki 
taraf da Ekselansları Veliaht Prens ve Başbakan Sou- 
vanna Phouma tarafından açıklanan bir dış politika be
nimsenmesi yolunda görüş birliğine vardılar. Bu politi
kaya göre krallık hükümeti, banş ve tarafsızlık politlk- 
ması izlemeyi, Nehru’nun barış İçinde bir arada yaşa
mak için öngördüğü 5 ilkeye uygulamayı, tüm ülkelerle 
ama özellikle komşu ülkelerle dostça ilişkiler kurup bu 
İlişkileri sürdürmeyi, her türlü askeri İttifaka katılmaktan 
vazgeçmeyi, Cerevre Antlaşmasında öngörülenler hariç 
hiç bir ülkenin Laos toprakları üzerinde askeri üsler 
kurmasına izin vermemeyi kararlaştırmıştır.

Böylesi bir uygulama tüm Laos halkının çıkarianna 
uygundur.Bütün Laos vatandaşlarının ulusal birliğinin 
kurulmasını sağlayacak görüşmeler ve uygun koşullar 
İçin olumlu bir hava yaratabilmek amacıyla iki taraf da 
Sam Neua ve Phong Saly vilayetlerinde tüm düşmanca 
davramşlann durdurulmasının zorunlu olduğunu onay
ladılar. Her iki tarafı da ilgilendiren sorunların halledil
mesi sırasında, iki tarafın kuvvetlerinin de şu an bulun
duklan pozisyonda kaimaian gerekir. Kışkırtıcı veya te- 
cavüzkar bir davranışta bulunmamalıdıriar; bu vilayet
lerde hem asker hem silah t>akımmdan güçlerini arttır- 
mamalıdırlar.

Krallık hükümeti delegasyonu ve Pathet Lao delegas
yonu temin ederler ki krallık hükümeti aşağıdaki madde
lerle ilgili bir resmi bildiriyi en kısa zamanda halka duyu
racaktır.

Hükümet tüm Lao vatandaşlanna konuşma, basın, 
davranış, örgütlenme vb gibi demokratik özgüriükler 
için gananti verir. •

Hükümet kadın-erkek tüm Lao vatandaşlarına seçme 
ve seçilme hakkı tanıyacaktır.

Hükümet sömürge rejiminde kullanılan her türiü mü
sadere yöntemini ve köleliği feshetmiştir. Böylece her 
vatandaş kendi çalışması ve krallıkta yürüriükte olan 
yasalara saygılı olması halinde de ulusun zenginliği ile 
yaşamını sürdürebilecektir.

Her iki taraf da Pathet Lao'nun cephe, gençlik, kadın, 
köylü gibi siyasi örgütlerinin etkinliklerini diğer siyasi 
partiler gibi yasal biçimlerde sürdürmeleri görüşünde
dir. Pathet Lao ve önceki direnişçiler aynm olmaksızın 
vatandaşlık haklarından yarariânacaklardır. Pathet Lao 
ve önceki direnişçiler niteliklerine göre ve iki taraf ara-
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sindaki düzenlemeden sonra her düzeyde İdari ve tek
nik işlerde görev alabileceklerdir.

Seçimler ve Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulması so
runu henüz incelenme aşamasındadır. *

İki vilayet sorununun barışçıl bir yolla çözümü için 
her iki taraf da şu ilkelere dayalı bir anlaşma sağladılar; 
her iki vilayetin idaresini Krallık Hükümetinin yetkisine 
bırakmak ve sistemi krallığın diğer vilayetierindekine 
eş biçimde yeniden düzenlemek; Pathet Lao kuvvetleri
ni Krallık hükümetinin emrine vererek Kraliyet ordusu 
içinde yeniden örgütlemek.

Her iki taraf da şu ana dek varılmış anlaşmaları ta
mamlamak amacıyla yollar aramak için, askıda kalan 
sorunlann incelenmesi ve halledilmesiyle görevlendiril
miş bir Ortak Siyasi Komisyon ve Ortak Askeri Komis
yon oluşturulması yolunda görüşbiriiğine varmışlardır. 
Gerekil görüldüğü takdirde Ekselansları Başbakan ve 
Ekselansları Prens Souphanovang bu sorunları tartışa
rak halletmek üzere biraraya gereceklerdir.

192Ö Endonezya 
Ayaklanması

20 Kasım 1926’da, Endonezya’da meydana gelen
ayaklanma sırasında ECC/’nin yayınladığı bildiriden 

bir bölüm.

Anti-emperyalist ayaklanma yayılıyor; Çin’den, baskı 
altında sömürülen halkın Hollanda emperyalizmine karşı 
ayaklandığı Cava’ya dek ulaştı. Batı Cava'da silahlı bir 
ayaklanma patlak verdi... HollandalI Genel Vali ayaklan
mayı acımasızca bastırmak maksadında olduğunu açık
ladı.

Hollanda sömürgelerinde özgüriük mücadelesi yeni 
bir olay değil. Halk emperyalist yönetimi hiçbir zaman 
kabul etmedi... Son zamanlarda bu mücadele komünist 
parti önderliğinde düzenli bir hal aidi. Proleter sınıfın 
egemenliği altında, ülkeyi emperyalist yönetimden kur- 
tannak amacıyla bir birleşik hareket grubu oluşturuldu. 
Bu birleşik devrimci ordunun İçinde nüfusun, proletar
yanın, köylülerin, aydınların ve küçük burjuvazinin bü
yük çoğunluğu bulunmaktadır.

Hollanda emperyalizmi buna birtakım insanlık dışı bas
ımcı tedbirle karşılık verdi. İlk kurban Komünist Partl'y- 
di; yasadışı olduğu açıklandı, yayını yasaklandı; önder
leri tutuklandı ya da sürgüne gönderildi. Devrimci birlik
ler feshedildi, toplantılar yasaklandı, gazeteler kapatıl
dı. Büyük milliyetçi örgüt Sarekat Rayafm  yasadışı ol
duğu açıklandı.

Yine de giderek büyüyen isyan dalgası durdurulama- 
dı. Özgürlük arzusu bastırılamaz, unutturulamaz... En
donezya halkı insanlık dışı, tahammül edilmez koşullara 
karşı ayaklanıyor. Eğer Endonezya devrim hareketi dün
yadaki işçiler ve baskı altındaki insanlar tarafından des
teklenmezse, tepeden tırnağa silahlanmış olan Hollanda 
emperyalizmi bu özgürlük hareketini bir kan gölü içinde 
joğup yok edecek. Komünist Enternasyonal Endonezya 
jevrimci mücadelesini selâmlıyor ve sonuna dek bu 
nücadeleyl destekleyecek.

Dünya işçileri... Cava ayaklanmasını desteklediğinizi 
göstermek ve emperyalist terörü protesto etmek için 
lüyük gösteriler düzenleyin... Hollanda elçilikleri ve kon- 
ioloslukları önünde gösteriler yapın, Endonezya halkı- 
ıa özgürlük verilmesini ve emperyalist orduların sömür
gelerden çekilmesini isteyin.

Dünyanın baskı altındaki insanları Endonezya'da ayak- 
ananlar sizin öncülerinizdir... Verdikleri mücadelede on- 
An desteklemek için elinizden gelen her şeyi yapın. •

Üstte: Kızıl Khmer önderlerinden Ney Sarann 
(1928-1976). Ortada: Kampuçya’da Amerikalılar için 

tuzak hazırlayan gerillalar. Altta: Kızıl Khmer 
önderlerinden Keo Mani (1912-1976).

SSCB-Kampucya İliskİlen

Bulganin ve Kampuçya Prensi Norodom Sihanuk 
tarafından verilen ortak demeç.

Sovyet hükümetinin daveti üzerine Ekselansları Prens 
Norodom Sihanuk, Kampuçya Kralı ve Kampuçya halkı
nı temsilen Sovyetler Birliği'ne resmf bir ziyarette bu
lundu.

Sovyetİer Birliği'nde kaldıkları süre boyunca Prens 
ve Kampuç/a delegasyonunun başlıca üyeleri -Başbakan 
Kim Tlt ve Kraliyet Yüksek Konseyi üyeleri Lang Nget 
ve San Sari- SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı 
K.E.VoroshlIov ve SSCB Yüksek Sovyet Perizidyumu 
üyesi N.S.Hruşçov ile görüşmelerde bulundular. Ayrıca 
SSCB Bakanlar Konseyi Başkanı N.A.Bulganin ve SSCB 
Dışişleri Bakanı D.T.Shepilov ile de görüşüldü. Bu sıra
da SSCB Dışişleri Bakanlığı Kollezyum üyesi L.F.lIyic- 
hev ve SSCB Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu Asya Şube
si Başkanı B.M.Volkov da hazır bulundular.

Karşılıklı dostluk ve anlayış havası içinde sürüp giden 
görüşmelerde iki tarafın temsilcileri de SSCB ve Kam
puçya arasındaki ilişkileri ilgilendiren sorunlarla, her 
iki ülkeyi de ilgilendiren bazı uluslararası sorunlar üze
rinde yararlı görüş alışverişinde bulundular.

İki taraf da iki ülke arasında siyasal ilişkilerin kurul
muş olduğunu ve Bandung Konferansı'nda öngörülen 
Beş İlkeye göre süreceğini açıklamak konusunda birleş
tiler. Beş İlke; Devletlerin toprak bütünlüğü ve egemen
liğine saygı; saldırmazlık; içişlerine karışmama; eşitlik 
ve karşılıklı çıkar; barış içinde birlikte yaşam.

Sovyetler Birliği ve Kampuçya Temsilcileri şu ana 
dek bile uluslararası gerilimin biraz olsun azalmasına 
katkıda bulunmuş olan bu ilkelerin herkes tarafından 
tanınmasının yeryüzünde barışı güçlendireceğine inan
maktadırlar. Dostluğu ve barışı daha da güçlendirmek 
için çalışmalarına devam etmek ortak arzusunda olan 
Sovyetler Birliği ve Kampuçya Hükümetleri elçilik düze
yinde diplomatik temsilcilerin mübadele edilmesini ka
rarlaştırmışlardır.

İki delegasyon, Sovyetler Birliği ve Kampuçya arasın
da ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirecek yolları 
da gözden geçirmişlerdir, iki ülke arasında işbirliği şe
killerini tartışmışlar ve çıkarsız bir dostlukla karşılıklı 
yardıma dayalı genel ilkeler üzerinde anlaşmaya varmış
lardır. Sovyet ve Kampuçyalı uzmanlar yakında, iki ülke 
arasındaki ekonomik ve kültürel bağlan güçlendirmenin 
pratik yollannı bulmak için Kampuçya'da biraraya gele
ceklerdir. Özellikle, Kampuçya Krallığı’na sanayi ve di
ğer kuruluşiann inşaatında ve teknik personelin eğiti
minde yardım sorununu gözden geçireceklerdir.

Sovyet hükümeti Kampuçya’ya teknik ve ekonomik 
açıdan yardım etmeye hazır olduğunu ifade etmiştir. 
Bunu yaparken hiçbir şekilde kendi çıkarını gözeten 
bir tutum içinde olmayacağını, Kampuçya’nın egemenli
ğine, bağımsızlığına ve ulusal itibanna noksansız saygı 
göstereceğini ve bunlan Kampuçya'nın ekonomisini ge
liştirmesi, tarafsızlık politikası izlemeye devam etmesi 
ve hem Kampuçya'nın refahı için hem de barışın güçlen
mesi için diğer uluslarla dostça işbirlikleri kurabilmesini 
sağlamak amacıyla yaptığını belirtmiştir.

Kampuçya temsilcileri de Sovyetler Birliği’nin tüm 
uluslara karşı gösterdiği barışçı ve dostluk yanlısı politi
kaya ve ekonomik açıdan azgelişmiş ülkelere verdiği 
desteğe karşı olan hayranlıklannı ifade etmişlerdir.

Sovyet temsilcileri de kendi paylanna, Kampuçyalıla- 
rın kendilerine bağımsızlıklarını kazandıran sadakat ve 
cesaretlerini ve barışı güçlendiren tarafsızlık politikası 
uygulamatannı takdirle karşılamaktadırlar.

Görüşmeler sırasında iki taraf da Kampuçya'nın Ce
nevre Antlaşması'nda Çin Hindi'nde banşın sağlanması 
için öngörülen maddeleri yerine getirdiğini belirtti.

SSCB halkı adına Sovyet hükümeti, Kampuçya Krallı
ğı Hükümeti’ne ve halkına Sovyetler Birliği halkından 
bir armağan olarak Phnom Penh'de bir hastane inşa 
edip gerekli araçlarla donatmayı teklif etti. Kampuçya
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Krallığı Delegasyonu Sovyet hükümetinin bu armağanı
nı minnetle kabui etti.

Ekselansları Prens Norodom Siiıanuk, SSCB Bakanlar 
Konseyi Başkanı N.A.Bulganin'i, SSCB Yüksek Sovyet 
Prezidyumu üyesi N.S.Hruşçov’u ve SSCB Dışişleri Ba
kanı D.T.Shepilov'u Kampuçya Kralı ve halkı adına dev
letin resmî misafiri olarak Kampuçya’ya davet etti. Bu 
davet memnuniyetle kabul edildi. Ziyaret tarihi daha 
sonra belirlenecek.

Her iki taraf görüşmelerin sonuçlarından ve Sovyetier 
Birliği ve Kampuçya Krallığı devlet adamlarının arasında 
kurulan kişisel temaslardan duydukları memnuniyeti ifa
de ettiler; bu görüşmelerin hızı iki ülke halkına hem 
de dünya barışına önemli yararlar sağlayacağı sonucu
na vardılar •

SSCB Hükümeti adına 
N.A.BulganIn
SSCB Bakanlar Konseyi Başkanı

Kampuçya Kralı ve Hükümeti adına 
Norodom Sihanuk 
Ekselansları Kampuçya Kralı ve 
Kampuçya Halkı Temsilcisi

SSCB-Endonezya 
O rtak Açıklaması

Cumhurbaşkanı Sukarno’nun Sovyetier Birliği’ne 
yaptığı gezi üzerine Sovyetier Birliği ve 

Endonezya yetkilileri tarafından verilen ortak demeç.

Endonezya Cumhurbaşkanı Dr. Sukarno, SSCB Yük-, 
sek Sovyet Prezidyumunun davetlisi olarak 28 Ağustos- 
12 Eylül tarihleri arasında Sovyetier Birliği’ne resmî bir 
ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Sukarno’ya gezisinde Dışişleri Baka
nı Ruslan AbdulganI, Parlamento Birinci Başkanvekill 
Zainui Arifin, Parlamento İkinci Başkanvekill Arudji Kar- 
tawinata, parlamento üyeleri Dr.Sukiman Wiryosandijo- 
]a, Dr.l-elmena ve Sutarno Hadisudibjo ile kara, deniz 
ve hava kuvvetlerinden başlıca idari memurlar ve su
baylar eşlik ettiler. Toplulukta EndonezyalI gazeteciler 
de bulunuyordu.

SSCB’ye yaptıkları gezi sırasında Cumhurbaşkanı Su
karno ve beraberindekiler SSCB Yüksek Sovyet Prezid
yumu, hükümet ve Sovyet halkı tarafından dostça karşı
landılar. Gezileri esnasında Moskova, Leningrad, Sverd
lovsk, Taşkent, Semerkant, Ashkabad, Baku, Sukhumi, 
Sochi ve Staiingrad’a uğrayan Cumhurbaşkanı ve bera
berindekiler sanayi kuruluşlarını, kültür, bilim ve tarım 
merkezlerini ve tarihi yerleri ziyaret ettiler.

Ziyaret dostluk duygularını güçlendirerek iki ülke ara
sındaki anlayışı geliştirdi. Hükümet liderleri ve Sovyet 
halkı İle yapılan görüşmeler ve toplantılar iki ülkenin 
birbirlerine karşı olan iyiniyet ve saygısını daha da güç
lendirdi. Ziyaret sırasında yapılan görüşmelerde Sovyet 
tarafı SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı K.E.Vo
roshilov, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanveki- 
li ve Özbek Cumhuriyeti Yüksek Sovyet Prezidyumu 
Başkanı S.R.Rashldov, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyu
mu üyesi N.S.Hruşçov, SSCB Bakanlar Konseyi Başkanı 
N.A. Bulganin,.SSCB Bakanlar Konseyi Birinci Başkan- 
veklli A.I.Mİkoyan, SSCB Bakanlar Konseyi Birinci Baş
kanvekill M.G.Pervukhin, SSCB Dış Ticaret Bakanı I.G. 
Kabanov, SSCB Birinci Dışişleri Bakan Vekili A.A. Gromy
ko, Ekonomik İlişkiler Şube Şefi K.l. Koval, SSCB Birinci

IJstte: Norodom Sihanuk için basılmış bir Kampuçya 
pulu. Ortada: Kızıl Khmer önderlerinden Non Suon 

(1927-1976). Altta: Birmanya bağımsızlık ordusu önderi 
ve 1945'den 1947'ye kadar başbakanlık yapan Aung 

San.

Kültür Bakanı Vekili S.V.Kaftanov, SSCB Dışişleri Bakan 
Vekili N.T.Fedorfinko, SSCB’nin Endonezya Büyükelçi
si D.A.Zhukov ve SSCB Dışişleri Bakanlığı Güneydoğu 
Asya Şube Şefi B.M.Volkov tarafından temsil edildi. 
Endonezya tarafı ise Cumhurbaşkanı Sakarno, Dışişleri 
Bakanı Ruslan AbdulganI ve Endonezya Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı’ndan L.N.Palar ve Suwlto Kusomowl- 
dagdo tarafından temsil edildi.

Görüşmeler tam bir karşılıklı dostluk, saygı ve anlayış 
havası İçinde gerçekleşti, hem uluslararası sorunlara 
hem de SSCB ve Endonezya Cumhuriyeti arasındaki 
İşbirliğiyle ilgili sorunlara değinildi.

Görüşmeler sonunda iki taraf aşağıda yazılı olanları 
belirtiyorlar:

1. Her İki ülke de birbirleriyle olan ilişkilerini toprak 
bütünlüğü ve egemenliğe karşılıklı saygı, birbirinin içiş
lerine karışmama, saldırmazlık, eşitlik ve karşılıklı çıkar 
ve barış İçinde birlikte yaşama ilkelerine dayandınyorlar.

2. Silahsızlanma, sömürgeciliğe karşı savaş, atom ve 
termonükleer silahların denenmesinin ve kullanımının 
yasaklanması vb. uluslararası sorunlara gelince, Sov
yetier Birliği ve Endonezya Cumhuriyeti Bandung Kon- 
feransı’nın ruhuna ve ilkelerine göre davranacaklardır.

Dahası, Sovyetier Birliği ve Endonezya Cumhuriyeti, 
askerî paktlann varlığının, dünyada barışın sağlanması 
için esas olan uluslararası gerilimin azaltılmasına yar
dımcı olmadığını açıklamışlardır.

Bu nedenle Çin Halk Cumhuriyeti’ne Birleşmiş Millet
ler İçinde yasal yerini vermek sadece olağan bir adım 
değil aynı zamanda dünya barışının sağlanmasına olum
lu bir yardım olarak da tanımlanabilir.

Süveyş Kanalı’nda ortaya çıkan duruma gelince, iki 
taraf da buradaki sorunun, Mısır’ın egemenliğine ve 
onuruna tamamen saygılı olunarak barışçı bir yolla çö
zülmesi gerektiğini açıklıyorlar.

3. SSCB ve Endonezya Cumhuriyeti arasındaki dost
luk havasının doğal bir sonucu olarak, ticaret, teknoloji 
ve ekonomi alanlarında eşitlik ve karşılıklı çıkara dayalı 
işbirlikleri kurulması yolunda anlaşmaya varılmıştır. Bu 
nedenle, iki taraf da şu anda Cakarta’da yapılmakta 
olan görüşmelerin teknik ve ekonomik konularda anlaş
mayla sonuçlanacağından kuşku duymadıklarını belirt
mişlerdir. Anlaşma sağlanınca, Endonezya Cumhurlye- 
tl’ne uzun vadeli bir Sovyet kredisi sağlanacak ve Endo
nezya Cumhuriyeti’nden Sovyetier Birliği’ne de ham
madde ve diğer malzemelerin İletilmesi mümkün ola
caktır.

4. Kültürel İşbirliği alanında iki taraf delegasyonların, 
öğrencilerin ve kültürel uzmanlann bilhassa sanat adam- 
lan ve bilim adamlannın mübadelesini düzenleme konu
sunda görüşbirliğine varmışlardır.

5. İki taraf da, SSCB ve Endonezya Cumhuriyeti’nin 
önde gelen devlet adamlarının arasında kurutan kişisel 
temaslardan duyduklan memnuniyeti ifade etmişler ve 
bu görüş alışverişinin SSCB ve Endonezya Cumhuriyeti 
arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine 
ve bu durumun da hem Sovyet ve Endonezya haiklanna 
hem de dünya t>arışına yararlı olacağına inandıklarını 
belirtmişlerdir.

6. Endonezya Cumhurbaşkanı Sukamo, SSCB Yüksek 
Sovyet Prezidyumu Başkanı K.E.Voroshilov'u Endonez
ya’ya davet etmiştir. Tarihi Voroshilov bellrieyecektir. 
Bu davet memnuniyetle kabul edilmiştir •

A.Gromyko
SSCB Birinci Dışişleri Bakan Vekili 
R.Abdulgani 
Endonezya Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı
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Bansa Olan v b  Olmayan  
Yollar

Aşağıdaki seçmeler, Endonezya’da, Ekim 1965'de 
yeralan komünist katliamından ve karşı-devrimcl 
dart>eden sonra Endonezya Komünist Partisi'ni 

(PKI) yeniden kurmağa çalışan gruplann İki 
bildirisinden alınmıştır. Bu bildiriler, farklı 

kaynaklardan gelmekte, PKI'nm uğradığı felaketin 
sebeplerine eğilmekte ve devrimci bir hareketi 
yeniden kurmak için alınacak tedbirler üzerinde 

durmaktadır.

I
Devrimin ancak şiddet araçlanyla, yani, silahlı bir karşı

devrime silahlı bir devrimle karşılık verme yoluyla ger
çekleştirilebileceği görüşünü savunan pek çok klasik 
söz edilmiştir. Diğer taraftan, Marx'in, Engels'In ve Le
nin'in devrimin mutlaka askerî yollarla geliştirilmesinin 
gerekmediğine inandıklarını kanıtlayacak kuvvetli delil
ler var; devrimin barışçı yollarla da pekâlâ başarılabile
ceğini savunan bu öncülerin zamanında, ne yazık kİ, 
bu yollarla başarıya ulaşma İmkânı pek küçük olarak 
kalmış ve olaylar tarafından doğrulanamamıştır. Bu ya
zıda ele almak istediğimiz asıl sorun bu değil. Dikkatini
zi, bizim de onayladığımız Moskova Bildirisi'ne ve Pro- 
tokolu'na çekmekle yetinmek İstiyoruz. Bu belgelerde, 
özellikle dünya sosyalist sisteminin ortaya çıkmasından 
sonra, devrimin banşçı yollardan gerçekleşmesi şansı 
da vardır, görüşü savunuluyor. Devrimin banşçı yoldan 
başaniıp başanlamayacağı, her ülkenin somut tarih! şart- 
lanha bağlıdır.

PKI Tüzüğü, ülkemiz şartianna uygun olarak, yolumu
zun en az fedakâriıklarla aşılacak bir yol, yani barışçı 
bir yol olması gerektiği görüşünü savunmaktadır. Endo
nezya'daki deneyimiz, fırsatlann en büyüğü olan banşçı 
yolun İzlenmesinin de, önce bu yolun açık olup ohnadı- 
ğından emin olmamızı, bu yolun açık olduğu İyimser 
varsayımından hareketle, devrime barışçı yollardan gö
türecek bütün şartlan hazıriamayı ve İkinci olarak bun
dan başka yol olmadığına dair yanılgılara kapılmadan, 
ideolojik, siyasai ve örgütsel uygariıklanmızı yitirme
mek için banşçı olmayan yollara da hazırlanmamızı öğ
retmektedir.

Kısacası, devrime banşçı yollardan ulaşmak İçin, her 
iki yolda da hazırhk yapmalı ve yukarıda özetlenen şart
lan sağlamaya çalışmalıyız.

Fakat sonradan bu görüş değişikliğe uğradı ve tam 
aksi görüş haline yani devrim ancak ve ancak silaha 
sanlmakla başanlabiiir, devrimci gelişmenin banşçı yol
larla sağlanması konusuna l>et bağlayamayız, şekline 
dönüştü.

Devrimin ancak silaha sarılmakla başanlabileceği gö
rüşü hepimiz üzerinde bir hipnoz etkisi yapmış, gözleri
mizi bağlamış ve devrimimizin yolunu önemli bir deği
şikliğe uğratarak çıkmaza sokmuştur. İşte bu solcu re
vizyonist görüş, 30 Eylül Hareketi diye tanınan o kuman 
oynamamızın teorik yolunu çizdi.

Olaylan iyice incelediğimiz zaman, 30 Eylül Hareketl'- 
nin. Cumhuriyet Silahlı Kuvvetleri'nde, özellikle Kara 
Ordusu içinde görevli ve son derece ileri bazı birlikler 
»rafından başlatıldığını görürüz. Hareketin merkezi Ca
karta idi. Başka bir deyimle, zamanla ülkenin dört köşe
line yayılacağı umulan ve bu yüzden merkezden başla
tılan bir hareketti bu.

Hareket şu maksatlara yönelmişti; 1. Generaller Kuru- 
lu'nun darbe planını bozmak ve silahlı kuvvetleri fesat 
unsuriardan temizlemek. 2. NASAKOM’a (Ulusal Cephe) 
yardımcı olmak, halk demokrasisini getimnek ve Endo
nezya Devrimi'nin beş ilkesini (Pantla Azimat) uygula
mak üzere bir “Devrim Kurulu” teşkil etmek.

Üstte: Tayland'daki mülteci kamplarından bir görüntü. 
Ortada: Tayland-Japonya karşılıklı yardım antlaşmasının 

imzalanmasından sonra Japonya Başbakanı Tojo, 
general Phy Phanol ile birlikte. Altta: Malezya 

Komünist Partisi önderi Chin Peng.

30 Eylül Hareketl'nln, darbeye karşı. Generaller Kuru- 
lu’nu devirmeye yönelmiş, aynı zamanda, halk demok
rasisinin müjdecisi olan bir devlet gücü kurma amacın
da olan bir hareket okluğu açıktır. Gerçekte, hareket 
sonradan askeri bir serüven haline dönüşmüş ve yenilgi
ye uğramıştır.

30 Eylül Hareketi'nin yenilgiye uğramasının bir numa
ralı sebebi, ne düşmanın çok kuvvetli olması, ne bizim 
ne de savaşçılanmızın yürekten yoksun oluşumuzdur. 
Yenilginin öznel sebepleri vardır. Bunlar arasında, yö
netici parti önderilğinln dengesizliğini, İdeolojik, siyasai 
ve örgütsel konulardaki darkafalılığını sayabiliriz. Bütün 
bunlar küçük burjuva devrimbaz ideolojisinin, aşırı dev
rim düşkünlüğünün, acele zafer kazanma isteğinin, dev
rimci gelişmeyi zorlayıp çocuğunu düşürmesine yolaç- 
manın, kuvvetler dengesi üstüne kumar oynamanın, se
rüvenci hayallere kapılmanın sonuçlanndan başka bir 
şey değildir...

O gergin günlerde, parti. Albay Untung'u destekle
mek suretiyle aşağıdaki siyasal hatalan işlemiştir;

a) Untung’un eylemlerini hazırlayanlar ve buna sonra
dan katılanlar, kitleleri yanlanna almak ve ülkedeki İleri
ci kuvvetleri kendilerine çekmek gereğini duymadan 
işe giriştiler. Endonezya Cumhuriyet Radyosu'nu (RRl) 
başanlı bir hamleyle ele geçirdikten sonra, halka olumlu 
bir sosyo-ekonomik prpgram vermedikleri gibi, köylü
lerle İşçilerin dikkatini Generaller Kurulu'nun fesat oyun- 
lan üzerine de çekmemişlerdir.

Halk silahlı kuvvetlerinin kurulduğuna dair bir bildiri 
yayınlamak yerine, mevcut orduya yağ çekmekle yetlnii- 
mlştlr. Bütün bunlardan sonra, 30 Eylül Hareketi'ni kit
lelerin desteklemesini beklemek abestir.

b) Bütün siyasal önderler, Devrimci Kurul’a katılma- 
dıklannı l>eiirttikten nice zaman sonradır ki. Komünist 
Partisi önderliğinin, partinin 30 Eylül Hareketi’ne katıldı
ğını sanmak yanlıştır, mealinde bir bildiri yayınlanması. 
Bunun yanısıra parti önderilğl, Untung’un ve adamları
nın giriştikleri temizlik hareketlerini desteklediğini söy
lemiştir ki, bu daha bir hatadır...

30 Eylül Hareketi'nin serüvenciliği ve partinin geçmiş
te yaptığı hatalann birikimi şeklinde ortaya çıkan, yanlış 
ideolojik, siyasal ve örgütsel tutumun doğal bir sonucu 
olan sonraki olaylar, partinin nesnei tarihi gelişim tara
fından cezaiandınimasına yol açmış oidu.

Bugün Endonezya'da Komünist ve İşçi hareketlerinin 
karşısında iki yol var; ya eski yanlış tutumiannda ayak 
direyecek ve serüvenci siyasete devam edecek, böyle
ce olaylann gerçek durumunu gözden kaçıracak, örgüt
sel sekterizmden (dar mezhepçilikten) kurtulamayacak, 
yani kitlelerden kopmuş olacak, ya da sahte devrimci 
kavramlan bir yana itip yeniden doğru yolu bulacak, 
PKI'nm  Beşinci Kurultayı'nda kabul edilen ve Altıncı 
Kurultay'da geliştirilen Tüzük ve Program'a bağlı kala
rak, geniş halk kitlelerinin sevgi ve bağlılığını kazanacak 
ve böylece devrimin sadece öncüsü değil, baş yönetici
si durumuna da girecektir.

II
PKI, Lenin tipi bir parti olarak yeniden kurulmalıdır. 

Yani, Endonezya proletaryasının öncü birilği ve en yük
sek sınıf örgütü görevini başarabilecek bir parti, tarihi 
görevi Endonezya halk kitlelerini, anti-emperyalist, antl- 
feodal, antl-bürokrat-kapitalist mücadelelerinde zafere 
ulaştırmak İçin önderiik etmek olan bir parti, halkla bir- 

. İlkte sosyalizme yürüyen bir parti olarak yeniden kurul
malıdır. Böyle bir partinin şu şartlan yerine getirmesi 
gerekir; ideolojik olarak, Marksizm-Leninizm ile silah- 
lanmalı, sübjektivizmden, oportünizmden ve modern re- 
vlzyonizmden arınmış olmalı; siyasal olarak, devrimci 
bir tanm reformunu, Endonezya devriminin stratejik ve 
taktik sorunlannın doğru çözümünü kapsayan ve başlı
ca mücadele tarzı olan proletarya öncülüğünde köylü 
silahlı mücadelesinde ustalaşmış fakat diğer mücadele 
biçimlerini de yabana atmayan, işçi sınıfının önderilğin* 
de İşçI-köylü İttifakına dayanan ve bütün antl-emper- 
yallst, anti-feodal sınıflan içine alan bir ortak cephe 
kurmayı başarabilen bir programa sahip olmalı; örgüt 
açısından, kuvvetli ve halk kitleleri arasında derin ve 
kök salmış, ulusal görevleri yerine getirmekte örnek 
olabilecek güvenilir, tecrübeli ve çelikleşmiş parti üye-
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lertni içine alan kuruluşlara sahip olmalıdır.

Bugün, hiçbir kayıt tanımayan, zalim, azgın bir karşı
devrime! beyaz terör yönetimi altında, partimizi yeniden 
kuruyoruz. Partimizin kanuniliği ve komünistlerin temel 
insan hakları namussuzca çiğnenmiştir. Dolayısıyla par
timiz, tamamen kanunsuz şartlar altında çalışmak ve 
yeni şartlara uymak durumunda kalmıştır. Bu şartlar 
altında çalışırken parti, şartlara göre kanunt eylemlere 
girme fırsatını da değerlendirmeli, kitleleri harekete ge
çirmek amacıyla onlara uygun yollar ve araçlar bulmaya 
yönelmeli ve kitlenin mücadelesini adım adım bir düzey
den bir üst düzeye yükseltmesini bilmelidir... •

Sihanuk'un Programı

Sihanuk’un Mart 1970’de düşürülmesinden sonra 
Pekin radyosunda da yayınlanan çağnsı.

Bir milli birlik hükümeti kurulacaktır. Kampuçya'da 
normal durumu geri getirinceye kadar bir Danışma Mec
lisi toplanacaktır. Bu Meclis’in üyeleri Budist rahiplerin, 
ordunun, polisin, bölge kolluk kuvvetlerinin, gençliğin, 
aydınlann, işçilerin, köylülerin ve emekleriyle hayatını 
kazanan memurlar ve kadınların en seçkin temsilcileri 
arasından seçilecektir. Bu kişilerin hepsinin yurtsever, 
ilerici ve antiemperyalist eğilimli olmaları dikkate alına
caktır.

Başlannda Lon Nol ve Sirik Matak’ın bulunduğu emper
yalizm yanlısı gerici ihanet grubunun baskı ve diktatör
lüğünden ülkeyi kurtarmak ve efendileri olan ABD emper
yalistlerine karşı savaşı sürdürmek İçin bir Ulusal Kurtu
luş Ordusu kurulacaktır.

Ulusal Birlik Hükümeti, Danışma Meclisi ve Ulusal 
Kurtuluş Ordusu bir yandan ülkemizi kurtarmak ve za
ferden sonra ülkeyi yeniden İnşa etmek, diğer yandan 
da halkla biriikte tek bir cephe meydana getirmek İçin 
Kampuçya Ulusal Birleşik Cephesl’nl kuracaktır. •

Filipinler'de Saıras Sonrası 
Huk

JORGE MARAVİLLA

World Marxist Review’tia Kasım 1965'de çıkan 
makale gerilla savaşının değişik evrelerini ele 

alıyor.

Japonya'nın yenilgisinden sonra, Huk hareketinin si
lahlı mücadelesini yönetmiş olan Komünist Partisi, ör
gütlediği gerilla kuvvetlerini dağıttı, demokratik gelişim 
için ulusal birlik temeline dayanan gerçek bir bağımsızlı
ğın sağlanması için yeni kanuni taktikler ve pariamenter 
mücadele yollan benimsedi. Yeni bir siyasal kuvvet olan 
ve Amerika Birleşik Devletleri'yie sömürge ilişkilerinin 
yeniden kurulmasına karşı çıkan Demokratik İttifakı kur
mak için ulusal burjuva unsurlarla birleşti. Demokratik 
htlfak, 1946’dakl bağımsızlık öncesi seçimlerinde, emper
yalistlerin desteklediği Liberal PartI'ye iktidan kaptırma
mak için yumuşak milliyetçi Naclonallsta Partisi ile or
taklığa girdi. Bu seçimde. Demokratik htlfak, Orta Lu
zon İllerindeki bütün milletvekillerini kazandı ve arada 
bazı komünistler de seçilmiş oldular.

Yurl çapında seçimleri Liberal Parti kazanmış, Manuel 
Roas da cumhurtMşkanlığına seçilmişti. Ne var kİ Filipin 
Kongresi’nde, Amerikan emperyalizmi tarafından İste
nen ekonomik ve aakert anlaşmalann onayı için yeterli 
çoğunluk Liberal Parti'nin ve başkanıntn yânında değil-

Üstte; Japonya'nm teslim olmasmdan sonra 
Endonezya’nm bağımsızlığmı görüşmek üzere gelen 

Japon delegasyonu Sukarno ile birlikte. Ortada: 1965 
komünist katliamı öncesi örgütlenme çabalan içindeki 

EndonezyalI kadınların bir gösterisi. Altta: 1978'de 
Singapur Başbakanı Lee Kuan Vetv.

di. Aynca, Huk etkisindeki bölgelerde. Komünist önder
iiğinde kuvvetli bir Ulusal Köylü Birliği (PKM) ortaya 
çıkmış, Manila’da ve başka yerlerde yeni ve militan 
bir IfçI Örgütleri Kongresi (CLO) kurulmuş bulunuyor
du. Her ikisi de yenl-sömürgeciilğin pianlanna şiddetle 
karşı çıkmaktaydı.

Emperyalistlerin istediklerine boyun eğmek zorunda 
kalan gerici Liberal Parti yönetimi, halk muhalefetini 
susturmak İçin amansız bir baskı kampanyasına giriş
mişti. 1946’dakl bağımsızlık gününden önce. Demokra
tik İttifak'» dahil bütün milletvekilleri ve bazı Naclonalls
ta Partisi milletvekilleri, kanun usulüne aykın olarak, 
keyfi bir şekilde Kongre'den çıkanidılar. Bu yapıldıktan 
sonra sıra, “eşitlik” anlaşmasının onayına geliyordu. 
Anlaşma gene de gerekli oy çoğunluğunun bir fazlasıyla 
onaylanabildi. Gerek hükümet biriikleri, gerekse toprak 
ağalannın beslediği “sivil muhafızlar” ulusçu ilerici güç
lere karşı şiddete başvurarak. Demokratik ittifak önder
liğine, komünistlere, eski Huk'çulara ve PKM ve CLO 
önderlerine karşı suikastlere ve işkencelere giriştiler. 
Amaçları anti-emperyalizmin ve anti-feodailzmin daya
naklarını yıkmaktı.

Bu saldın karşısında o zamanki Komünist Partisi’nin 
dağıldığını ve moral çöküntüsüne uğradığını görüyoruz. 
Eski gerillalar ve köylülerin derhal silaha sanimalanna, 
eski Huk birliklerini yeniden kurmaianna karşı, partinin 
önder organlan, genel t>ir silahlı mücadele mİ, ulusal 
burjuvaziyle işbirliği yapıp kanuni yollar izlenerek mi, 
yoksa bunlann bileşimi yoluyla mı savaşılması gerektiği 
konusunda l>ölünmüş ve kararsız kalmıştı.

1948 ortalannda, Hult'çularia Liberal Hükümet arasın
da kısa ömürlü bir af anlaşmasına varıldı. Bunun görüş
meleri boyunca Komünist Partisi yeni başkan Elpldio 
Quirino'yu, silahlı çatışmanın demokratik bir uzlaşmaya 
dönüşmesi için milliyetçi t>ir program benimsemeye İk
na etmek için çok uğraştı. Kös kös dinleyen Ouirino İse 
af anlaşmasına sırt çevirdi ve Hufr'çuiara karşı kullanıl
mak üzere Amerika’dan daha çok askeri yardım isteme 
yolunu tuttu. Bu gelişme ve Komünist Partisi önderliği
nin yeniden örgütlenmesi İle, kararlı bir silahlı mücade
leye öncelik verilmesi fikri benimsendi, Huk hareketi, 
Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (Ulusal Kurtuluş Ordu
su) adıyla canlandınidı ve derhal yayılmaya başladı. 
Orta ve Güney Luzon'daki üslerinden, silahlı çıkışlar 
yapmaya ve Luzon Adası ve Orta VIcayan Adalan bo
yunca kitle kurmaya girişti. Yeni-sömürgeciliğin büyü
yen ekonomik bunalımı. Liberal hükümetin İçine düştü
ğü çöküntü ve her yerde halka karşı giriştiği şiddet 
hareketleri Huk’m  İşini kolayiaştınyordu. Bu aşamiKİa 
Huk hareketinin programı hâlâ, demokratik banş, tanm 
reformu, Amerika'yla imzalanmış ve eşitliğe dayanma
yan anlaşmalann feshi ve demokratik hakiann sağlan
ması gibi ilkelleri kapsıyordu. Ulusal burjuvazi ile ittifak
lar kurma çabası devam ediyordu. Bu arada 1947 ve 
1949 genel seçimlerinde Naclonallsta Partisi'nin adayla- 
nnı destekledi.

Ouirino, 1949 seçimlerinde, Liberal Parti’nin başta 
kalması için her türlü hile ve şiddete başvurdu. Filipin 
halkı için kitle halinde memnuniyetsizlik başgöstermlş- 
ti. Ocak 1950'de, siyasal ve ekonomik durumu dikkate 
alan Komünist Partisi, devrimci bir durumun varolduğu 
sonucuna vararak, kitle halinde silahlı mücadele, emper
yalizmin kuklası dan yönetimin silahla devrilmesi burju
va demokratik devriminin “İşçi sınıfının önderliği altında" 
tamamlanması ve yeni bir demokratik yönetimin kurul
ması çağnlannda bulundu. “ İktidann alınması için ha- 
zırlıklan tamamlamak üzere” İki yıllık bir dönem öngörü
yordu. Bu dönem içinde Huk yaygınlaşması bütün İlleri 
kapsayacak, bütün bölgelerde toprak dağıtımı ve fabri- 
kalann işçi denetimine geçmesi İçin devrimci komiteler 
kumlacak, gerilla kuvvetleri düzenli ordu biriikleri hali
ne gelecek, geçici bir devrimci hükümet kurulacaktı.

Yoğun silahlı mücadele, Amerikan emperyalizminin 
uyanmasına ve çeşitli mücadeleci yollara başvurarak 
bize cevap vermeye çalışmasına yolaçtı. Fillpinler’e der
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hal askerî, ekonomik ve siyasal heyetler gönderdiler. 
Yeni sömürge ekonomisinin büsbütün batması için ace
le ithalat ve döviz kontroluna gidildi. Bir ekonomik yar
dım anlaşması imzalandı (1950, Quirino - Foster Anlaş
ması). Bu anlaşmanın hükümlerinden biri, bütün hükü
met dairelerine Amerikalı “danışmanların” gönderilme
sini öngörüyordu. Fakat en büyük ağırlık, geniş askeri 
yardıma veriliyor, Filipin silahlı kuvvetleri yeniden ör
gütlenip genişletiliyor, Amerikan “askerî danışma” gru
bunun yönetimine veriliyor ve ClA’nın yönettiği bir ha- 
beralma örgütü, silahlı kuvvetlerin hizmetine bağlanı
yordu.

Son olarak, emperyalistler, artık gözden düşmüş olan 
Liberal Parti hükümetinin yerine, görünüşte reformcu 
bir Naclortallsla Partisi yönetimi kurma işini üstlerine 
aldılar. Karanlık ve yumuşak bir kişiliği olan Liberal 
politikacı Ramon Magsaysay, JUSMAG tarafından elin
den tutulmak suretiyle Quirino Hükümeti'nin savunma 
bakanlığına getirdi ve ustaca yürütülen propaganda ile, 
ulusun önderliği için “namuslu bir kişi” olarak tanıtıl
maya başlandı.

1950-1956 arasında, emperyalist karşı-saldırının etki
siyle Huk silâhlı mücadelesi yenilgiye uğradı. Komünist 
Partisi kadroları eridi ve ulusal kurtuluş hareketi büyük 
bir gerileme kaydetti.

Filipinler'de, Komünist önderliğindeki Huk hareketi
nin niçin yenildiğini incelemek gerekir. Hataların çoğu, 
hareketin taktik ve tahmin hataları şeklinde beliriyor. 
Yenilginin ana sebepleri şunlardır:

1 .1950’de ülkede devrime elverişli bir ortamın bulun
duğuna dair tahmininde parti yanılmıştır. Aynı şekilde, 
emperyalistlerin ve müttefiklerinin önü alınmayacak ka
dar kötü bir duruma düştükleri ve artık “eski yollarında 
ısrarla yönetime devam edemeyecekleri” konusundaki 
tahminler de yanlış çıkmıştır. Parti, Filipin halkının “ar
tık eski yönetime tahammül edemeyeceği” şeklindeki 
düşüncesinde de yanılmıştır. Gerçekte ise, emperyalist
lerin geniş bir manevra alanları vardı (Kore’de ve Güney 
Vietnam’da olduğu gibi, Filipinler’deki Amerikan birlik
leri Huk birlikleriyle karşı karşıya gelmemişlerdi) ve hal
kı çeşitli “reform” sözleriyle kandırabiliyorlardı.

2. Devrimci durumun varlığı ilan edildikten sonra par
ti, bütün gücünü ve kadrolannı silahlı mücadele için 
seferber etmiş, kanuni mücadele biçimlerini ihmal etmiş 
ve müttefiklerinin bu en keskin mücadele biçimine he
nüz hazırlıklı olmadığı gerçeğini gözden kaçırmıştır. 
“Devrimde partinin önderliği ve egemenliği” ilan edildi
ği için, parti, emperyalizme karşı birleşmiş bir cephe 
kurmayı öngörmemiş ve tabiî kuramamış, geniş halk 
kitlelerinin de eylemleriyle katkıda bulunabilecekleri baş
ka mücadele yolları ortaya koymamıştır. Magsaysay’m 
iktidara gelmesi için yol hazırlayan 1951 seçimlerini 
boykot etmiş (halk bu boykota katılmadı) ve üstelik 
silahlı mücadelenin bir yüzünü de, her düzeyde ittifak 
imkânını bir yana iterek, büyük partilere çevirmiştir. 
Korkan ve karşı çıkan ulusal burjuvazi, 1951 ve 1953’de, 
aşın emperyalist taraftan ve ant\-Huk Magsaysay’ın ya
nında yer almıştır. Huk hareketi yavaş yavaş. Amerikan 
emperyalizminin yeni-sömürgeci tasallutuna karşı kendi 
bildiği yoldan direnmeye devam eden diğer ulusal güç
lerden kopmuş ve bunlarla ittifaka girememiştir.

3. 1950’de kendisine çok güvenen bir duruma gelen 
parti, güvenlik tedbirleri almakta dikkatsizliğe düşmüş
tür. Bunun fiyatı, Ekim 1950'de ödenmiş ve Manila şeh
rinde, emperyalistlerin yönetimindeki Filipin haber alma 
kuruluşlan tüm parti sekreterliğini ve daha birçok önde 
gelen parti üyesini tutuklamışlardır. Parti tıelgelertni ve 
haberleşmesini içine alan bütün dosyalar bu baskınlar
da karşı tarafın eline geçmiş ve böylece hareketin bütün 
örgütlenme ve taktik hazırlıklan açığa çıkmıştır. Geride 
kalan önderler, hareketi yaymak amacıyla yurda dağıldı
ğı halde, mücadeleyi yürütmek üzere bir merkezî organ 
kurma işini aylar geçtiği halde bir türlü becerememişler 
ve bunun yarattığı kopukluk ve atılganlık kaybı, sonra-

IJstte: Endonezya Komünist Partisi'n/n Malezya’nın 
imha edilmesi çağrısı yapan posteri önünde konuyu 
tartışan komünistler. Altta: 1945’de kurtuluş sonrası 
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dan da kapatılamayan bir açık yaratmıştır.

4. Ayrıca, Filipin’deki ulusal kurtuluş mücadelesi ulus
lararası müttefiklere de sahip değildi, emperyalist mü
dahalesine karşı, dışardan hiçbir yardım görmeden gö
ğüs germek zorundaydı.

Bu dönem boyunca Filipin Komünist Partisi kendisini 
yiğitçe yönetti. Binlerce önder ve üye, savaş alanında, 
ormanlarda, bataklıklarda ve şehir sokaklannda can ver
di. Parti Siyasal Bürosu’nun 1950’deki yedi üyesinin 
yedisi de dldü ya da tutsak düştü. Aynı dönemde. Parti 
Merkez Komitesi’nin bütün üyeleri ya öldürüldü ya da 
hapse atıldı. Bugün olaylardan 15 y>l sonra bile hapiste 
yatanlar var. Parti, silahlı mücadelenin yenilgiye uğra
masından sonra, hareketi yeniden kurabilecek önderle
rin hemen hepsinden yoksun kaldı.

Bununla birlikte, Luzon köylüleri ve sanayi kesimi 
işçileri arasında derin kökleri bulunan parti tamamen 
çökmek bir yana, yeniden örgütlenip canlanmayı başar
dı. 1956’dan sonra, silahlı mücadeleden yeraltı ve kanu
ni mücadele biçimlerine doğru bir taktik değişikliği ya
pıldı. •

Norodom Sihanuk'la Görüşme

Fransız gazeteci Jean Lacouture’ün Sihanuk’la 
Lon Nol’ün yaptığı darbe ertesinde yaptığı 

söyleşiden bir bölüm.

Vietnam başbakanı Pham Van Dong benim Beijing’e 
varmamdan bir gün sonra geldi ve beni mücadeleye 
devam kararımdan ötürü tebrik etti. Dong aynca Kam
puçya topraklarının bütünlüğünün korunması gerektiği
ni de belirtmeyi ihmal etmedi. Açık kalplilikle mücadele
mizin ortak amaçlarının karşılıklı bağımsızlık ve ege
menliğe saygı olması gerektiğini belirtti. De Gaulle’ün 
bile Londra ve Washington’da bu denli yakın ilişkileri 
olmamıştır. Görüşmemizin bir bölümünde aklıma bir sa
vaş konferansı toplanması fikri geldi. Kampuçya sıcak 
bir savaş dönemine girdiği, savaş bütün Çin Hindi'ne 
yayıldığı için biz, Çin Hindlliler aramızda oturup konuş
malı. hedeflerimizi ve stratejilerimizi saptamalıydık. Zhou 
Enlai ve Pham Van Dong düşüncelerimi sessizce dinle
dikten sonra bana aynı kanıda olduklannı söylediler. 
Hemen Güney Vietnamlı ve Laoslu yurtseverlerle ilişki 
kurduk ve gördük ki onlar da bizimle aynı fikirdeler. 
Ben emperyalizme karşı güçlü bir direniş göstermiş 
Hanoi’de biraz da Ho Chi Minh’i anmak için konferansın 
toplanmasını düşünüyordum. Ancak Dong toplantının 
Hanoi’de gerçekleşmesi halinde Vietnam’ın diğer Çin 
Hindi halklan üzerinde varolduğu iddia edilen egemenli
ği ve üstünlüğü kanısının daha da güçleneceğini ileri 
sürerek toplantının Çin’de yapılmasını önerdi. Zhou En
lai memnuniyetle kabul edeceklerini söyledikten sonra 
sıra şehrin tesbitine geldi. Herkes Kanton şehrini onay
ladı.

Çin hükümeti toplantılara hiç müdahale etmedi, sade
ce Zhou Enlai açılış yemeğine gelerek başkan Mao’nun 
mücadele eden halklara selam mesajını iletti.

Toplantının çok verimli geçtiğini söylersem yalan söy
lemiş olurum. İlk gün açılış son gün yani ikinci gün 
de kapanış konuşmalanyla geçti. Daha önceden buraya 
gelmiş temsilcilerin hazırlamış olduğu ortak deklaras
yon Phnom Penh’deki dart>ecllerin Vietnam'a ilan ettik
leri savaş ilanını yeren ifadeler içermekle birlikte olduk
ça muğlak sayılırdı. Toplantının sonuçlan Bugünkü Çin 
dergisinin ilk sayfasında yayınlandı. Kısacası toplantı 
hedeflerine ulaşmış sayılabilir. Bütün konuşmacılar Çin 
Hindi halklannın ortak düşmana karşı mücadeledeki da
yanışma taleplerini, her ülkenin kendi özetllklerini dik
kate alan mücadele çizgisinin yaratıcı biçimde geliştiril
mesini ve güçlerin gereğinde birleştirilmesini kararlılık
la dile getirdiler. •



M odem  Sosyalizm

Siyah Afrika’da Kurtuluş Mücadeleleri

Avrupah sömürgeciler Afrikalıları yalnızca “geri, tarihsiz halklar” diye nitelemekle kalmadılar, 
onlan tarihlerinden yoksun bırakmak için de ellerinden geleni yaptılar. 1974’te Gine-Bissau’un 
bağımsızlığının kazanılmasından sonra, ayrılmakta olan Portekiz ordularının yaptıkian son 
işlerden biri, ulusal arşivleri imha etmek oldu. Oysa Afrika, insan soyunun yeryüzûndeki 
tarihinin en uzun sürmüş olduğu bölgeydi. M.Ö. 1,5 milyonda, insan soyunun araç kullanan 
ilk atası Afrika’nın güneyinde ve doğusunda ortaya çıkmış, kuzeye doğru uzun yolculuğuna 
buradan başlamıştı. Büyük Sahra’yı aşarak eski dünyanın bütün kıtalarına yayılanlar da bu 
Homo Erectus türünün mensuplarıydı. Ancak Homo Erectus'un Sahra’yı geçenleriyle geride 
kalanlannın biyolojik evrimi aynı doğrultuda gerçekleşti.

Ancak biyolojik evrim süreçlerindeki bu paralellik, insan türünün ırksal, kültürel ve dilsel 
özellikleri bakımından farklılaşmış kavimlere ayrıştığı noktadan sonra artık koptu. M.Ö. 
yaklaşık 8 binde Sahra’nın kuzeyinde geleceğin Mısır’ının, Kartaca uygarlığının ve Magrib’in 
Berberleri’nin atası olarak tanımlanabilecek, anayurdu Arabistan olan Sami’lerle akraba, Hami 
kavimleri yaşamaya başlamıştı. Sahra’nın güneyi ise üç farklı kavim barındırıyordu: Batı’da, 
bugün “siyah Afrika”mn çoğunluğunu oluşturan zenciler, ortada Zaire (Kon^o) havzasında 
boylarının kısalığı (ortalama 137 cm.) ile ünlü Pigmeler ve güney ve doğuda tenleri sanya 
çalan Buşmenler.

İki Afrika
önce yaklaşık M.Ö. 3 binlerde Mısır İmparatorluğu’nun, daha sonra M.Ö. binlerden başlayarak 
Fenike ve Kartaca ticaret ağlarının kurulmasıyla, kuzey Afrika Akdeniz uygarlığının bir parçası 
haline geldi. Gerçi, siyasal ve kültürel etki alanı Afrika boynuzunu da (Bugünkü Etiyopya, 
Eritre ve Somali) kapsayan Mısır, kısmî yalıtılmışhğım ve devlet aygıtının kendine özgülüğünü 
hep koruduysa da, Akdeniz’in diğer siyasal ve kültürel odakları ile sürdürdüğü ticari, teknik 
ve kültürel etkileşim, hiçbir zaman tamamen kesilmedi. Oysa güneydeki Sahra ve daha da 
güneydeki tropikal ormanlar böylesi bir etkileşimin önünde Akdeniz’e kıyasla çok daha kesin 
bir engel oluşturdu. Örneğin, Büyük İskender’in Mısır’ı fethettiği, İtalya’da Roma gücünün 
hissedilmeye başladığı M.Ö. 3. yüzyılda Sahra’nın güneyinde demir henüz yeni kullanılmaya 
başlamıştı.

Demir ve Deve

Demiri ilk kullananlar, Nijer ve Benue ırmaklarının arasında yaşayan ve Bantu dili konuşan 
siyahlar oldu. Demirin tarımda yolaçtığı üretkenlikten kaynaklanan nüfus artışı sağladığı askerî 
üstünlükle birleşince, dillerinden hareketle Bantu diye anılan kavim, Sahra’nm güneyinde kalan 
bütün Afrika’ya yayılmaya başladı. M.S. binlere kadar süren bu yayılma, toplayıcı-avcılığm, 
yerini neredeyse bütün kıtada demir sabana dayah tarıma bırakmasına yolaçtıysa da, 
şehirleşmeyle sonuçlanmadı. Şehirleşme başka türden bir ‘teknolojik’ yeniliğin sonucu olarak 
gelişmeye başlayacaktı. M.S. birinci yüzyılda atın yerine, Arabistan’dan getirilen devenin 
kullanılmaya başlanması, Büyük Sahra’yı daha aşılabilir kılarak, güneydeki savanalann da 
Akdeniz ticaret ağının bir parçası haline gelmesine yol açtı. Bu ticaret ilk ürünleri, Sahra’nın 
kuzeyindeki Sijilmasa, güneyindeki Timbuktu ve Awdagost şehirleriyle, siyah Afrika’da kurulan 
ilk merkezî devlet aygıtı olan Gana İmparatorluğu idi. Ticarete konu olan en önemli mal.
Batı Afrika’da çok bol miktarlarda bulunan altındı. Bu ticaret ortaçağın sonuna vanidığmda o 
kadar gelişmişti ki, 1300’de Romahlar’dan beri İngiltere’de basılan ilk altın sikke için Batı 
Afrika’dan getirilen altın kullanılmıştı.

İslamiyet ve Şehirler

Gana İmparatorluğu Büyük Sahra’nın güneyindeki savana bölgesinde kurulmuş imparatorluklann 
ilkiydi. Bütün bu imparatorlukların devlet aygıtlarının biçimsel özellikleri, kendilerini 
meşrulaştırmak için başvurdukları ayinler ve diğer ideolojik unsurlar firavunlar dönemi 
Mısır’ını andmyordu. Ancak Nil’in alüvyonlanmn sağladığı yüksek tarım verimi üzerine 
yükselen eski Mısır’ın aksine, kuzeyde sürdürülen altın ticaretinin mümkün kıldığı Batı Afrika 
devletleri zaman içersinde giderek keskinleşecek bir kır-kent çelişkisi barındırıyorlardı. 8. 
yüzyıldan başlayarak zaten çoğunluğu Müslüman olan tüccarların yanısıra krallann da 
İslamiyet’i benimsemesi, kır ile kent arasındaki bu çelişkinin derinleşmesine yol açacaktı.
Ancak bu, merkezî iktidar ile tüccarların çıkarlarının her zaman örtüştüğü anlamına 
gelmiyordu; ricaret aslen devlet kontrolünde olmakla birlikte, daha Gana İmparatorluğu 
zamanında devletten bağımsız, özel tüccarlara kraliyet merkezinin dışında bir semt aynimıştı.
15. yüzyılda ise Gana İmpartorluğu’nu izleyen Mali İmparatorluğu, atalannın dinine sadık 
putatapar kınn Müslüman kentlere duyduğu husumetin, tâbî krallardan biri olan Songhay kralı

1885'de Berlin'de kıtamızı paylaştılar /  Kimseye 
sormadan sefaletimize sahip çıktılar /  Yüzyıllardır 
süren sefaletimizden çekip çıkarmaya geldiler bizi /  
Eğitmeye geldiler /  Ve medenileştirmeye /  Hareketsiz 
yüzlerimizin önünde: Berlin /  Afrika'nın barışa 
kavuşturulması /  Afrika'da medeniyetin hayır işleri /  
Araştırmacıların cesareti /  Kendini gözetmeyen 
hümanizm /  Ama kimse /  Hiç kimse önem vermedi 
bize edilen hakarete /  Peşimiz sıra gelen aşağılamaya 
/  Halkımın kimliği öldü: sömürgeleştirildi. tAichael 
Kayaya 1967'de yazdığı bu şiirinde AvrupalIların 
"kültürsüz" Afrika'ya "kültür ve medeniyet taşıma" 
gerekçesiyle meşru göstermeye çalıştıktan 
sömürgeleştirmeyi, eleştiriyordu. Sömürgeleştirilenierde 
uyandırılan aşağılık duygusuna karşı kültürel alanda 
ilk bilinçli ve örgütlü başkaldm, 1930'iarda Paris’te 
doğan Negritude hareketi oldu. Afrikalı ve Karayibli 
aydınların başlattığı ve edebi olduğu kadar ideolojik- 
siyasi nitelikler de taşıyan bu hareket, "siyahların 
kendi kaynaklarına dönerek" yeniden kendilerine 
güvenlerini kazanmalarını sağlamayı amaçlıyordu. 
Negritude’ü savunanlar, bir yandan kendilerini 
Afrika'nın kültürel gelenekleri içinde tanımlarken, diğer 
yandan da yukarıda ilk örneklerinden olan bir kaya 
resmi görülen Afrika kültürünü, AvrupalIlar tarafından 
"Afrika'ya özgü" olarak nitelendirilen görüş ve 
özellikleri, Afrika’nın tüm geçmişini yüceltiyorlardı. 
Negritude hareketini, Afrikalıların AvrupalIların 
müdahalesiyle yaşamak durumunda kaldıktan kültürel 
yabancılaşmayı aşmak isterken onların oluşturduklan 
klişeleri aynen devralmak ve yalnızca bunlara olumlu 
bir kılıf geçirerek Afrika tarihini soğukkanlılık ve 
dürüstlükle ele alabilmeyi engellemekle eleştirenler 
yine Afrikalılann kendi içlerinden çıktı. Yeni üretim 
ilişkilerinin oluştuğu, yeni toplumsal sınıflann 
şekillendiği ve toplumsal ilişkilerde sürekli değişimlerin 
yaşandığı bir Afrika’da kültürün de değişmesi ve 
"eski’ ’yle farklılaşarak gelişmesi kaçınılmazdı. 
Sömürgeciliğin sona ermesiyle, eski sömürgeci 
ülkelere olan ekonomik ve siyasi bağımlılıklar sona 
ermediği gibi, kültürel alanda da emperyalistler kendi 
değerlerini yücelten ürünleri dayatmaya devam ettiler. 
Yaşanan çelişkileri, Gana’lı şair Michael Francis Dei- 
Anang ’ ’Nereye?’’ başlıklı şiirinde şöyle dile 
getiriyordu: Nereye? /  Geriye? /  Güneşin öptüğü 
palmiyelerin gölgesinde tamtamların ve törenlerin 
günlerine mi? /  Geriye? /  Kızların hep iffetli olduğu /  
Oğlanların eski tanrıların korkusuyla /  Kötü yollardan 
kaçtığı /  Bilgisiz günlere mi? /  Geriye? /  İyiliğin 
hakim olduğu ve tesellinin oturduğu /  Karanlık, 
sazlarla örtülü kulübelere mi? /  Batıl inançlara geriye? 
/  Ya da ileriye? /  İleriye? /  Nereye? /  İnsanların 
üstüste yığılı /  Ve sefaletin yerleşik olduğu /  Her 
şeyiyle karanlık ve hüzünlü varoşlara mı? /  ileriye? /  
Nereye? /  Fabrikaya mı? /  İnsanlık dışı bir değirmende /  
Sonsuz tek bir vardiyada /  Zor saatleri öğütmek için?
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Devrimler
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Sünni Ali tarafından seferber edilmesiyle yıkılmış, bu iç savaş sırasında Timbuktu gibi önemli 
şehirler Songhay ordulan tarafından cezalandınimıştı.

Ancak İslamiyet siyah Afrika’yı yalnızca Sahra’nın ticaret yollan aracılığıyla etkilemedi. Daha 
İslamiyet’in ilk yayılış yıllannda Endonezya’dan deniz yoluyla gelen bir halk Madagaskar 
adasına yerleşmişti. Ama asıl Abbasi döneminde, özellikle de 13. yüzyılda, yalnızca bütün 
Hint okyanusunu kaplamakla kalmayan, Çin’le doğu Afrika’yı birbirlerine bağlayan geniş bir 
denizaşırı ticaret ağı gelişti. Bu dönemde Müslüman Araplar (daha sonra ve daha sınırlı bir 
ölçekte Hintliler) doğu Afrika kıyısında Mogadişu, Mombasa, Kilwa, Mozambik ve Sofala gibi 
bir dizi görkemli liman şehri inşa ettiler. Bu şehirlerde inşa edilen yapılarda taş ve mercan 
taşlannın yanısıra, Tayland ve Çin porselenleri de kullanılıyordu. Aynı dönemde Hindistan’da 
geliştirilmiş, kumaşları solmayan boyalarla boyama teknikleri Arap ve Berber tüccarlar 
tarafından Batı Afrika’ya taşındı.

Devletsiz Afrika

Ancak ticari bağlarla dönemin ‘medeni’, şehirli dünyasının her yeriyle bağlantı kurmuş olan 
bu ticaret ve iktidar yapısının, Afrika’nın içinde toplumsal hayata nüfuz etme derecesi son 
derecede sınırlıydı. Sahra’nın her iki yakasında ticari ilişkilerin kurulmasında ve 
sürdürülmesinde tayin edici bir rol oynamış olan göçebe Berberler, genellikle kendi kabile 
gelenekleri dışında hiçbir otorite tanımadan yaşarlardı. Yalnız göçebeler değil, köylülerin 
önemh bir çoğunluğunun da toplumsal/siyasal örgütlenmesi, tamamen köy ya da soy 
ölçeğinde düzenlenmiş bir özyönetimden ibaretti.

Köylülerle, göçebe hayvancılann hayatı ile devletlerinki arasındaki bu aynşma doğu ve güney 
Afrika’da daha da çarpıcı bir nitelik kazanıyordu. Demir çağı teknolojisi bin yıllannda güney 
Afrika’ya daha yeni ulaşmış, burada yaşayan ve üretici güçlerin gelişmişlik düzeyi taş çağı 
teknolojisinden ileri olmayan Buşmenler, Afrika’nın kurak güneybatı ucuna çekilmeye 
zorlamıştı. Öte yandan, bu göçün nedeni olan ve demir çağı teknolojisi kullanan Bantular’ın 
da, kıyı şehirlerinde Müslüman Araplann kurduğu şehir devletlerinden haberdar dahi olduğuna 
dair hiçbir delil yok. Bu ilişkisizliğin yegâne istisnası Bantu ailesine mensup Swahili ve Shona 
dillerini konuşan siyahlar oldu. Tıpkı kuzeyde Sahra’daki Berberler aracılığıyla altın ticaretiyle 
ve daha sonra İslamiyet’le tanışan soydaşlannın aksine, Swahililer bağımsız krallık ya da 
impartorluklar kurmaktansa 900 ’den başlayarak bir Araplaşma sürecine girdiler. Swahili Arap 
harfleri ile bir yazıya kavuşan ilk Bantu dili oldu. Bütün kıyı şehirlerinde Arap modellerinden 
esinlenerek kurulmuş eğitim kurumlan, medreseler yaygınlaştı. Swahili kültürünün temelini 
altın ve fildişi ticareti oluşturuyordu. Ancak bu ürünleri Swahililerin kendileri elde etmiyordu. 
Altının ve fildişinin kaynağı daha güneyde Zambezi ve Limpopo ırmaklan arasında yaşayan 
Shona’lardı. Madencilikte ve maden işlemede usta olan Shona’lar 1400 yıllannda beyazlann 
talanından önce Afrika’nın tanık olduğu en güçlü imparatorluğu. Büyük Zimbabwe’yi kurdular. 
Büyük Zimbabwe bir devlet olarak bütünlüğünü koruyamayıp 15. yüzyılda ikiye bölündüyse 
de, bu iktisadi hayatında bir gerileme anlamına gelmedi. Altın madenciliği ve fildişi avcılığı 
ve işletmeciliği ve bunlann ticaretinin kışkırttığı dinamizmde bir yavaşlama görülmedi. Ancak 
güney Afrika’da kurulan bütün devletler varhklanm, bu şekilde denizaşın ticarete borçlu 
değildi. Büyük Zimbabwe ile aynı yıllarda kurulan ve kıtanın merkezindeki Kongo 
havzasından Atlantik kıyılanna kadar uzanan bir dizi tâbî krallığı içeren Kongo Krallığı’mn 
gelişmesini belirleyen unsurlar hakkında daha az şey biliniyor. Ancak iç Afrika’nın 
birbirlerinden bağımsız ve özerk köylerinin yerlerini bir konfederasyonu andıran krallıklara 
bırakmışlardı.

“Şeytan Canını Alsın! Senin Ne İşin Var Burada?!”
15. yüzyılın sonunda Ispanya’da reconquista (Müslümanlann Ispanya’dan çıkaniması) büyük 
ölçüde tamamlanmıştı. Öte yandan Akdeniz ticareti neredeyse tamamen zaman zaman 
birbirleriyle savaşan zaman zaman anlaşan Osmanh ve Venedik donanmalannın kontrolü 
altına girmişti. Bu ise bir yandan doğudan gelen baharat, ipekli dokuma gibi lüks tüketim 
maddelerinin fıyatlannın hızla artmasına yol açarken, diğer yandan da merkezî bir devlet 
aygıtının kuruluşunu tamamlamış İspanya ve Portekiz gibi devletlerin Akdeniz’e doğru 
yayılmalarının önünü tıkıyordu. İspanya, 1415’ten başlayarak reconquista’yi Cebelitank’ın 
ötesinde Fas’a doğru sürdürmeyi denediyse de, bu orada dağınık bir halde yaşayan kabilelerin
16. yüzyılda Sadid hanedanı çevresinde birleşerek büyük bir askerî güç oluşturmasından başka 
bir sonuç vermedi. Bu şekilde güçlenen Sadid hanedanı gözlerini güneye çevirerek, Sahra’daki 
altın ticaretinin tamamını ele geçirmek amacıyla Songhay İmparatorluğu’na son verdiler. Ancak 
kendileri de, Sahra’mn her iki yakasını birden ellerinde bulunduracak teknik ve örgütsel 
olanaklardan yoksundular. Songhay İmparatorluğu yerini ticaret ve altın madenciliğini 
örgütleme yeteneğinden yoksun kabile kralhklanna bıraktı. Ancak Sahra yollannm ticaret 
hacminin dramatik bir biçimde düşmesine yol açan asıl unsur, bu askerî gelişmelerden çok 
Portekiz’hlerin başlattıklan ‘keşif seferlerinin deniz yolunu ticarete daha elverişli bir hale 
getirmiş olmasıydı. 1417’de başlayan seferler sonucunda 1444’te Capo Verde geçilmiş,
1470’lerde Gine Körfezi’ne ulaşılmıştı. Bu yolla yapılan altın ticareti 16. yüzyıla vanidığmda 
toplam dünya altın ticaretinin onda birine ulaşmıştı. Ancak Portekiz’in 17. yüzyıla kadar

Gümüş madenleri bulma umuduyla Angola'yı fetheden 
Porteldzliler, bu umutları boşa çıkınca köle ticaretine 

hız vermeye çalıştılar. Angola’daki kolonileştirme 
sürecinde karşılaştıktan en büyük engel, büyük bir 

devlet başkanı ve askeri lider olan Ndongo kraliçesi 
Nzinga oldu. Afrika tarihinin en alışılmadık, en 

romantik figürlerinden biri olan Nzinga 1583 yılında 
doğdu. O zamanki Ndongo kralının kızkardeşl olan 

Nzinga, Jaga batkındandı; 1623 yılında, saltanata 
hakkı olup olmadığı tartışıldığı halde, tahta çıktı ve ilk 

işi düşmanlarına karşı durumunu güçlendirmek oldu. 
Kraliçe yerine kral olarak adlandırılmayı tercih 

ediyordu. Portekiz istilasını hiçbir zaman kabullenmedi, 
HollandalI askerleri kendine müttefik seçerek onlarla 

savaştı. Portekiz ordusundaki köle-askerlere toprak ve 
özgürlük vaad ederek, Portekizlilere büyük güvenlik 

problemleri yaratmayı başardı. En büyük silahı 
kişiliğiydi. Istilacılann yeni silahlarıyla başa 

çıkamayacağını anlayınca, Portekizlilerle bir anlaşma 
imzaladı. 1659’da 75 yaşındayken öldü, ömrü 

boyunca Portekizlilere karşı savaşmıştı... Anlaşmayı 
imzalamak üzere, Portekizlilerin Angola'daki komutanı 

Luanda'nm yanma gittiğinde, kendisine oturulacak yer 
verilmediğini görünce, maiyetindekilerden birinin sırtına 

oturması, Nzinga hakkında, onun kişiliğini ortaya 
koyan ve resimde de dile getirilen bir öyküdür 

Anlaşmaya erkek giysileriyle giden Nzinga, kendi 
insanlarına üzerlerinde oturacak kadar hoyrat 

davranıyorsa da, köleliği kabul etmeyecek kadar uzak 
görüşlüydü. Her ne kadar, hayatı hakkındaki bilgiler 

ve tarihlemeler, yakın zamanlara kadar sözlü 
kaynaklardan gelmişse de, bu kaynakların güvenilir 

olduğuna dair birtakım ipuçlan da mevcuttur Afrika 
tarihinin büyük bir kısmı, efsanelerle örülü bir şekilde 
sözlü gelenekle iletildiği halde, kimi zaman arkeolojik 

buluntularla şaşılacak bir doğruluk payıyla 
desteklenebilmektedir. Bu da, özellikle binlerce yıldır 

yazıyı tanımadan varlığını sürdürebilmiş, bilgisini 
gelecek kuşaklara aktarabilmiş toplumlar göz önüne 
alındığında, sözlü geleneğin, sanıldığı kadar bilginin 

bozulmasına yol açmadığını gösterir... Yandaki çizimler 
ise Afrika'nın doğasının insanlara musallat ettiği en 

belalı dertlerden bazılarını gösteriyor. Afrika'da en 
büyük problemin yüksek ısı olduğu düşünülürse de, 

bu doğru değildir. Kıtanın hemen hemen tümünde 
ortalama ısı, yıl tioyunca uygundur Ekvator civarında 
bile, ısı nadiren 27 dereceyi geçmektedir Ama Afrika 

gibi büyük bir kıtada iklim açısından çok büyük 
farklılıklar olması normaldir: Büyük Sahra çölünde ve 

doğu Sudan'da yaz sıcağı tıoğucudur ve bu durum 
en az beşbin yıldır devam ediyor olmalıdır. Afrika 

kıtasında hayatı zorlaştıran asıl faktör, yoğun 
yağışlardır Yüksek nem oranı, düzensiz ve şiddetli 

yağışlar ile yüksek ısı, zaten tropikal ormanlar ve 
çöllerle bezeli Afrika'nın çok büyük bir bölümü için, 

tanma elverişli alanlan yok denecek kadar az 
tKiyutlara indirmektedir Ayrıca, Akdeniz kıyılan ile en 

güney ve en doğudaki birkaç bölge hariç, kıtadaki 
hiçbir yerde toprak verimli değildir Toprağın 

verimsizliği de düzensiz ve şiddetli yağışların bir 
sonucudur. Sivrisinek ve diğer kanatlı böcekler 

tarafından yayılan sıtma vb. tropikal hastalıklar, zehirli 
sürüngenlerle yırtıcı hayvanlar gibi tehditlerin yanısıra, 
insanlara ve hayvanlara uyku veren parazitleri taşıyan 

çeçe sineği, kıtanın çok büyük bir kesiminde 
hayvancılığı imkânsız hale getirmektedir. Aynı şekilde, 

çekirge sürülerinin tarım ürünlerine büyük zarartar 
vermesi de, sık rastlanan olaylardandır Afrika, hayatın 

güç yaşandığı bir kıtadır
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denizlerin neredeyse mutlak hakimi haline gelmesinin yolunu açan sefer, kuşkusuz, Vasco da 
Gama’nm 1497-98 yıllan arasmda Ümit Bumu’nu aşarak Hindistan’a ulaştığı seferiydi.
Afrika’nın batı kıyısında gördükleri hiçbir şey, onlan Ümit Bumu’nu aştıktan sonra 
karşılaştıklan Swahili-Arap şehir devletlerine hazırlamamıştı. Oysa beyazlarla ilk kez 
karşılaşıyor olmalanna karşın, denizaşın ticarete alışkın, kozmopolit şehir devletlerinin sakinleri 
Da Gama ve tayfalanm daha bir kayıtsızlıkla karşıladılar. Daha önceki seferlerde olduğu gibi. 
Da Gama’nın tayfası arasında özellikle tehlikeli durumlarda görevlendirilmek üzere getirilmiş 
birçok mahkûm vardı. Hindistan’ın Kalikut limanına vardıklannda, bunlardan biri, bilgi 
toplamak üzere kıyıya yollandı. Mahkûmun karşılaştığı Portekizce bilen Arap Batı dünyasını, 
Afrikalılar kadar kayıtsız kalamayacak kadar iyi tanıyordu: “Şeytan canını alsın! Senin burada 
ne işin var?!” diye bağırdı. 6 yıl sonra, doğu için Portekiz kral naibi Francisco d’Almeida 
doğu Afrika şehirlerlerine karşı bir talan operasyonu düzenledi. Önce Kiwala şehri ele 
geçirilerek yağmalandı, sonra Mombasa.

Köle Ticaretinin Doğuşu

Oysa başlangıçta Portekiz kralının temsilcileriyle batının serüvencileri ile Afrika’nın yönetici 
sınıflan arasındaki ilişki çok daha farklı bir zemin üzerinde kurulabilecekmiş gibi 
görünüyordu. 1480’lerde bir Portekiz misyoner Kongo İmparatorluğu’na tâbî Angola Kralhğı’na 
vannca. Kral Nzinga Nkuwu son derecede yakın bir ilgi göstermekle kalmamış, kendisi Dom 
Affonso adını alarak Hıristiyanlığı kabul etmişti. Gine körfezinde kurulan ilişkiler de benzer 
nitelikteydi. Bugünkü Senegal’daki W oloflann prensi Bemoym 1488’de Portekiz’i ziyaret etmiş 
ve saraydaki bir görgü tanığının sözleriyle “yasadışı bir prens gibi değil, bizim uygarlığımıza 
ahşkın, hükümran bir kral gibi” karşılanmıştı. Portekiz’e ulaşan ilk köleler ise 1441’de 
Moritanya kıyılartnda bir baskın sonucu yakalanan 12 kişiydi. Kölelik birçok geleneksel 
topluma olduğu gibi Afrika’ya da yabancı bir olgu değildi. Savaşta yakalanan tutsaklar, 
öldürülmedikleri takdirde çoğunlukla köle statüsüne düşerlerdi. Ancak 16. yüzyıldan sonra 
Batılılar’ın yerleştireceği uygulamalann aksine geleneksel köleler mülk edinebihr, önemli resmî 
görevler alabilir, daha çok da bir hizmetkâr muamelesi görürlerdi. 1441’de Lizbon’a gönderilen
12 kişi de böyle bir muamele gördüler; hepsi vaftiz edildikten sonra aralanndan en yetenekli 
olanlan misyoner olmak üzere eğitildi. 16. yüzyılın başına vanidığında köle ticaretinin hacmi 
yılda 670 ’i varacak ölçüde genişlemiş olsa da bu geleneksel çerçeve değişmemişti.

Dönüm noktası olarak, kölelerin ilk kez çalışmak üzere “Yeni Dünya”ya yollandığı 1518 yılı 
tesbit edilebilir. Bu dönemden başlayarak Güney Amerika’daki plantasyonlann işgücü iştahı 
başdöndürücü bir hızda arttı ve buna bağh olarak köle ticareti iktisadi önemi bakımından 
alan ticaretinin önüne geçti. 16. yüzyılda Amerika’ya ulaşan siyah köle sayısı 125 binken, bu 
sayı 17. yüzyılda 1 milyon 280 bine, 1701-1810 arasında ise 6 milyon 265 bine ulaştı. (Bu 
sayılar son derecede zor koşullarda yapılan deniz yolculuğu sırasında ölenleri içermiyor.) Bu 
ölçekteki bir insan ticareti, hem Batıhlarla yerli halk arasındaki ilişkileri hem de yerli halkı 
oluşturan çeşidi sınıflar arasındaki dengeleri köklü bir biçimde dönüştürdü. Örneğin 
Portekizlilerin sadık müttefiki Dom Affonso bile, önceleri onlann işgücü taleplerini karşılamak 
üzere çevre bölgelere baskınlar düzenlediyse de, 1520’lerden sonra her türden köle ticaretini 
şiddetli bir biçimde protesto etmeye başladı. 15 70’lerde ise Portekizlilerle Dom Affonso’nun 
varisleri arasındaki çatışma, aralıklarla yüz yıl sürecek bir savaşa dönüştü. Gine’de ise,



Portekizliler köle sağlamada kendileriyle işbirliği yapacak yerliler bulmakta güçlük çekmediler. 
Mallannı depolamak için inşa ettikleri “fabrika”lann çevrelerinde geçimlerini onlarla ticaretten, 
özellikle de köle ticaretinden temin eden şehirler oluştu. Zaman içinde bu şehirler küçük 
devletçiklere dönüştü. Bu devletçiklerdeki yöneticilerin kendi uyruklan ile ilişkileri, artık, 
geleneksel ideolojik mekanizmalardan çok Avrupalılann sağladığı barutun gücü aracılığıyla 
kuruluyordu. Örneğin 18. yüzyıl başında bugünkü Sierra Leone çevresinde kurulmuş Oudiah 
ile ticaret yapmak isteyen bir tüccarın, önce Kral’m tesbit ettiği fiyattan onun bütün kölelerini 
satın alması gerekiyordu; ancak bundan sonra, 150-200 kişilik gruplar halinde kırda köle 
avlayan bağımsız tüccarlarla serbest piyasa koşullannda pazarlık yapabilirdi.

İlk Sömürgeler ve Batıhlar Arasında Rekabet

Tıpkı Gine’de olduğu gibi başlangıçta Angola’da da Portekizliler yerleşmekle ya da toprak fethi 
ile değil köle ticareti ile ilgilenmişlerdi. Ancak 16. yüzyılın sonunda başlayan savaş, köle 
soğlamak için toprak işgal etmeyi zorunlu kıldı. Doğu Afrika’da ise onlan başlangıçtan beri 
cezbeden köleler değil altın olmuştu. Burada, 1530 yılından başlayarak Portekizliler Zambezi 
ırmağı üzerinden eski Büyük Zimbabwe’nin yerini almış olan Monomotapa’ya (bugünkü 
Mozambik) doğru ilerlemeye başladılar. Zaman zaman krallara, onlara karşı ayaklanan asilerle 
savaşmasında yardım ederek zaman zaman doğrudan doğruya yerel şeflerle anlaşarak, yalnızca 
Zambezi ırmağı vadisinde önemli topraklar elde etmekle kalmamışlar, özellikle altın çıkarma 
konusunda hatın sayılır imtiyazlar elde etmişlerdi. Doğrudan Portekiz kontrolündeki bölgeler 
çok sınırlı sayıda Portekizli tarafından, feodalizmi andınr bir rejim aracılığıyla yönetiliyordu. 
Toprak bireysel mülkiyette olan prazolara  bölünmüştü; her prazonun sahibi aynı zamanda, 
orada yaşayan özgür köylülerin yöneticisi durumundaydı ama fiiliyatta yerel yönetim

Portekizliler kıtaya ayak bastıklarında Arapların hakim 
olduğu Doğu Afrika'da kölecilik yaygın ve gelişkin bir 
sistemdi, kıtanın batısında da islamiyete paralel olarak 
yayılıyordu... İslam dünyası her zaman zenci köle 
kullanmıştır, deniz aşırı köle ticareti müslüman 
tüccarlar için önemli bir kazanç kapısıydı. Arapların 
köleciliğiyle Avrupa’Marmki arasında temel fark, ilkinin 
‘‘lüks tüketim", İkincisinin ise “ temel tüketim 
maddesi”  ticareti yapmalarıydı, denebilir. Arap 
toplumlarında köleler daha çok hizmetkâr olarak ev 
işlerinde çalıştırılıyor, cariye, odalık, ya da harem 
ağası olarak kullanılıyorla^ı. Önemli bir fark da, 
kölelerin Arap kültüründe asimile edilmesi, toplumsal 
yaşayışa da katılabilmeleridir. Kölelerden bir kısmı, 
diğerlerini İslam toplumuna uyacak şekilde eğitiyordu, 
ayrıca zencilerin büyük kitleler halinde birarada 
bulunabilecek şekilde çalıştırılmamalan, onlann kendi 
kültürlerini korumalarını ya da geliştirmelerini 
engellemiştir. 18. yüzyılın sonunda köle ticaretinin 
büyük kısmı, Afrika boynuzunun güneydoğusundaki 
Zanzibar adasını fetheden ve oraya yerleşen Ummanlı 
Arap sultânlarının eline geçti. Sultanlar bir kısım 
köleyi karanfil plantasyonlarında çalışmak üzere 
alıkoydularsa da, genişleyen ticaret hacmi, daha çok 
Kızıldensr "ivarına, oradan da çeşitli ülkelere ‘ ‘ihraç 
edilen”  köleleri kapsıyordu. Resimde görülen ve 
Zanzibar’dâki köle ticaretini konu alan 19. yüzyıl 
resminde olduğu gibi, Araplar Batılılara fildişi ve köle
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satarak zenginleşiyorlardı. Doğu Afrika'daki köie 
ticaretinin boyutlarını kestirmek güçtür, fakat 1870 
yılında 60.000 civarında kölenin Doğu Afrika'dan 
çıkartıldığı bilinmektedir.. Köle ticareti, özellikle Doğu 
Afrika’da Araplar aracılığıyla gerçekleştirilmişse de, bu 
sistemde Avrupa'hiar ve Araplar kadar siyahların da 
fonksiyonu ve sorumluluğu vardı; ırkdaşlarını beyazlara 
ya da Araplara satan siyah prensler ya da kabile 
şefleri olmasaydı, köle tacirlerinin işi çok daha zor ve 
tehlikeli bir hale gelecek, belki de imkansızlaşacaktı. 
Irkdaşlarını Araplara satan Afrika şefleri, uzun ve 
yavaş geiişen bir süreçten sonra ipleri ellerinden 
kaçırdılar. Bazılan tehlikeyi sezip ticareti engellemeye 
kalktıysa da başaramadı. Bunlardan biri olan Kongo 
Kralı V. Garda, 1641’de şöyle diyordu: "Bu bizim ve 
bizden önce bu yasalan koyan atalarımızın yüz 
karasıdır Saflığımız, bin türiü belanın krallığımıza 
musallat olmasına yol açtı." Sorun, sadece saflık 
değildi. Afrika krallıktan da düşmanlarına karşı 
silahlanmak ve güç elde etmek için köie ekonomisine 
muhtaçtılar... Doğu Afrika'da 1770'ten yasaklandığı yıl 
olan 1896’ya kadar süren köle ticareti boyunca 1.5 
milyon ile 3 miiyon arasında siyahın özellikle 
Ortadoğuda "e/ değiştirdiği" sanılıyor Üçyüz yıl 
boyunca Afrika’dan Ortadoğuya, Avrupa’ya, Güney ve 
Kuzey Amerika’ya nakledilen toplam köle sayısı ise, 
10-15 milyon arasında tahmin ediliyor, bazı tarihçilere 
göre bu sayı 50 milyonu bulmaktadır

çoğunlukla köy ve kabilelerin kendi geleneksel şefleri aracılığıyla yerine getiriliyordu. Ancak 
geleceğin sömürge toplumlannın temellerini attıklan 17. yüzyılın ortasında Portekizliler, Afrika 
üzerindeki ticaret tekellerini yitirmeye başlamışlardı bile. Bu sürece 1642’de Portekizlilerin 
Gine Körfezi kıyılanndaki “fabrika” ve kalelerini ele geçiren HollandalIlar öncülük etti. Ancak 
bu Avrupa’nın güçlü devletlerinin tepkisini çekti ve 18. yüzyıla vanidığmda, artık “tahıl 
kıyısı”, “fildişi kıyısı”, “altın kıyısı” ve “köle kıyısı” şeklinde bölümlenmiş olan Körfez kıyılan 
bu iki devletin egemenliğine girdi. Geçmişte iç bölgelere yayılarak üretici güçlerin gelişme 
eğilimlerini kamçılayan, yeni siyasal biçimlerin aranmasına yol açan denizaşın ticaret, bu kez 
nüfusun hayatiyetini emerek, kıtayı iki yüzyıl sürecek bir atalete mahkûm etti.

A partheid’m  Kökleri

Ancak bu iki yüzyıl içersinde Afrika’nın nüfusunun geleneksel olarak en seyrek olduğu 
bölgelerden biri olan güney ucunun tarihi, kıtanın genel tarihinden kopmaya başladı. Afrika 
ticaretinin kontrolü üzerindeki rekabet doğu Afrika’ya da sıçrayınca, Ümit Burnu stratejik bir 
önem kazandı. 1652’de H ollanda Doğu Hindistan Şirketi’nin  tayin ettiği 90  kişilik bir kafile 
buraya yerleşerek, kalesi, hastanesi ve işlikleriyle Hint Okyanusu’na gitmekte olan gemiler için 
bir ‘durak’ inşa ettiler. 7 yıl içinde ‘durak’ geçen her Hollanda gemisine 12 ila 14 gün 
yetecek kadar havuç, turp, pancar gibi dayanıklı sebzeler ve birkaç koyun sağlayacak kadar 
gelişmişti. Buna rağmen, artan talep ve olası bir İngiliz ya da Fransız saldınsma karşı 
güvenliği sağlama gerekçesi, Şirket’i sıradan Hollanda yurttaşlannın da buraya yerleşmesine izir 
vermek zorunda bıraktı. Bu ise, köle emeğininin kullanımını ‘kaçınılmaz’ kılıyordu; Angola ve 
Gine Körfezi kıyılanyla Güney Afrika arasında da bir köle ticareti başladı. Yeni gelen nüfusuı 
iç bölgelere doğru yayılması ise daha 1658’de buralarda yaşayan Hottentot ve Buşmenlerle



Hollandaca “çiftçi” anlamına gelen Boerler arasında bir savaşa yol açtı. Her iki grup da 
göçebeydi, ancak sığır besleyen ve daha ‘gelişmiş’ olan Hottentotlar arasında özel mülkiyet 
gelişmişti ve sınırlı ölçekte de olsa Boerlerle ticaret yapıyorlardı; onlann sindirilmesi kısa 
sürdü. Toplayıcı-avcılıkla geçinen ve tamamen komünal bir toplumsal hayatları olan 
Buşmenlerle Boerlerin birbirlerine karşı yürüttükleri gerilla savaşı ise 18. yüzyılın ortasında 
Buşmenler neredeyse tamamen imha edilinceye kadar sürdü.

Zulular

Ancak Boerler doğuya doğru ilerledikçe, bu kez. Natal yaylalannda yaşayan ve çok daha 
savaşçı geleneklere sahip Bantularla karşı karşıya geldiler. Bantularm nüfusu da, gerek 16. 
yüzyıldan beri Afrika’da yaygınlaşmakta olan Amerika’dan gelmiş tahıl ve sebzelerin, gerekse 
elverişli iklim koşullannın etkisiyle istikrarlı bir biçimde artıyordu. Doğal genişleme yolları 
Boerler tarafından tıkanınca çeşitli Bantu klanları arasmda geçmişte görülmeyen sıklık ve 
sertlikte çatışmalar çıkmaya başladı. 19. yüzyılın başına vanidığında bu kalnlar içinde bir 
tanesi, Zulu klanı, yeni silah kullanma teknikleri ve askerî bir disiplin geliştirerek sivrilerek 
kuzey Natal’ı tamamen kendi otlaklanna çevirmeyi başarabildi. Ancak Zulular başka klanlara 
da ömek olmuştu. 19. yüzyılın birinci yansında Zulu tehdidine karşı oluşturulan çeşitli son 
derecede militan ve askerî biçimlerde örgütlenmiş klan federasyonlan benzer bir biçimde, 
kendi ülkelerini yarattılar: Swaziland, Botswana, Lesotho.

Bu arada Napoleon savaşlan sırasında Güney Afrika’daki ilk Hollanda kolonisi Britanya’nın 
yönetimine bırakılmıştı. Britanya hükümeti 1820’de çoğunluğu eski askerlerden oluşan 5 bin 
aileyi burada iskân etti. Ancak Boer nüfus Britanya yönetiminin baskısını asıl 1830’larda, 
İngiltere’de kölecilik ve köle ticaretine karşı kampanyanın hız kazandığı dönemde hissetti. Bu 
baskıdan kurtulmak için 1936’dan başlayarak giderek artan sayıda Boer, doğuya doğru “Büyük 
Yürüyüş” diye anılan göçlerine başladılar. Bu onlan doğrudan doğruya Zululand’m içine 
götürdü ve üç yıl süren kanlı bir savaştan sonra Boerler Natal Cumhuriyeti’ni kurdularsa da, 
bu kez, Ümit Burnundaki Britanya yönetimi 1845’te askerî birliklerini göndererek Natal’ı ilhak 
etti. Bunun üzerine kıyıdan iç bölgelere doğru çekilen Boerler, Orange ve Vaal ırmaklan 
arasmda Orange Özgür Devleti’ni Vaal ırmağının kuzeyinde ise Transvaal Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ni kurdular. Britanya 1850’lerin başmda her ikisini de resmen tanıdı. 19. yüzyılın 
daha başmda Güney Afrika, eski köleler, melezler, Hollanda ve İngiliz asıllı beyazlar ve borç 
köleliği altında çalıştınimak üzere gelmeye başlamış olan Hintli işçileriyle kendine özgü 
yapısını kazanmıştı. Ancak bir anlamda da Güney Afrika’da bu dönemde yaşanmakta olan 
çelişkiler, farklı Batı ülkelerinin geleneklerini taşıyan ve paylaştıklan belki de tek ortak şey, 
Afrika’nın henüz keşfedilmemiş olanaklanndan daha büyük bir pay kapma hırsı olan, farklı 
devletlerinin nüfuz bölgelerinde yaşayan beyazlar arasındaki çelişkiler, giderek militanlaşan bir 
yerli kabile muhalefeti ile giderek saldırganlaşan sömürgecilik arasındaki çelişkiler, bütün siyah 
Afrika’nın 1870’lerden başlayarak içine sürükleneceği fırtınayı haber veriyordu.

Bütün Avrupa'da ama özellikle Ingiltere’de 
1830’lardaki köleciliğe karşı kampanyaya, büyük bir 
Afrika’yı keşfetme merakı eşlik etti. Her ikisi de 
çoğunlukla misyonerlik tutkusundan kaynaklanıyordu. 
Gerçi daha ISOS’te Britanya hükümeti Afrika’ya 
düzenlenecek keşif gezilerini finanse etme kararını 
almıştı ama örneğin 1849’da beyazların ilk kez 
Klimancaro'yu görmeleriyle sonuçlanan gezi Misyoner 
Kilise Derneği tarafından finanse edildi. Ancak keşif 
gezilerinin en ünlüsü aynı zamanda hem misyonerliği, 
hem köle ticaretine son verme kararlılığını hem de 
beyazlan kara Afrika'nın içine ulaştıracak bir yol 
bulma tutkusunu kimliğinde birleştiren Dr.
Livingstone'du. Resimde Afrikalılar’a İncil okurken 
görülen Livingstone'un kitaplarının satışından elde 
ettiği servet, bu ilgilerinin kamuoyunda bulduğu geniş 
yankının çarpıcı bir kanıtıydı. 1867’de son gezisine 
çıktıktan bir süre sonra, kendisinden haber 
alınmamaya başlayınca, New York Herald gazetesinin 
Henry Morton Stanley’! Afrika’ya göndermesi, hem bu 
yıllarda büyük sermayenin de gözünü Afrika’ya 
çevirdiğinin ve hem de sermayenin kitle iletişim 
araçlarıyla kamuoyu oluşturabilme gücünün ilk 
işaretlerinden biriydi. Stanley’in hastalık ve açlıktan 
mecalsiz düşmüş Livingstone’u Tanganika Gölü 
kıyısında bulduğunda tam bir Ingiliz centilmeni 
edasıyla ilk söylediği (ya da söylediğini iddia ettiği) 
"Dr. Livigstone’ia tanışıyorum, sanırım”  cümlesi 
aylarca kamuoyunun dilinden düşmedi. Ancak bu 
yıllarda özel sermaye henüz Afrika’ya müdahale 
edebilecek yoğunluğa ulaşabilmiş değildi: bütün 
devletler ise, onlan mümkün olduğunca az 
harcamama ve yatırım yapma doğrultusunda 
sevkeden, liberal iaissez faire ilkesi doğrultusunda 
davranıyorlardı. Ancak, sermaye yoğunluğunun artması, 
demiryolu sanayiinin gelişmesi, kendi başına,
Afrika’nın sömürgeleştirilmesine yol açan faktör 
değildi. Kritik faktörlerden biri de, o güne kadar 
kurulmuş olan eşitsiz dünya ticareti sisteminde 
kendisine bir nüfuz bölgesi kapamamış ülkelerin 
hamlesiydi. Stanley, Livingstone’un ölümünden sonra 
çıktığı Kongo seferinden sonra Belçika Kralı 
Leopold’un hizmetinde çalışarak Kongo ırmağı 
üzerinde bir taşımacılık sistemi geliştirdi. Bu sırada 
Leopold da, usta diplomatik manevralarla diğer büyük 
güçleri, Kongo’nun Leopold’un “ uluslararası" rejiminde 
yönetilmesinin, serbest ticaret ilkesi bakımından en 
uygun çözüm olduğuna ikna ediyordu.



Devrimler

Muazzam servetini Afrika'yı tamamen İngiliz 
egemenliği altına almak-gibi bir amaca adayan Cedi 

Rhodes, 19. yüzyılın son çeyreğindeki sömürgeci 
hareketin vahşi, acımasız ve doymak bilmez 

niteliklerini tek başına simgeleyebilecek bir kişilikteydi. 
Uydurma iddialarla De Beers madenlerini ele geçiren 

ve 1888'de en büyük rakibini saf dışı bırakarak 
Transvaal madenlerinin büyük kısmını da denetimi 

altına alıp dünya elmas üretiminin yüzde doksanını 
elinde tutmaya başlayan Rhodes'un rüyası, Cape 

kolonisinden Kahire'ye dek uzanacak bir demiryolu 
hattı kurmak, bu yolla da tüm kıtayı Büyük 

Britanya'nın malı yapmaktı. Cape kolonisinde 
parlamento üyesi olduktan sonra güneye giden 

yolların geçtiği Bechuanaland'a (bugünkü Bostwana) 
gözünü dikti. 1889'da misyonerlerin desteğiyle 

Matebeleland Kralı Lobengula’dan bazı ayrıcalıklar 
elde etti ve yeni kurduğu Güney Afrika Şirketi'ne bu 
toprakları yerleşime açma izni almayı başardı. Ertesi 

yıl İngiltere’nin güçlü bankerleri ve politikacılannın 
desteğiyle Matebeleland ve Mashonaland topraklarına 

girdi, ilk işi askeri durumunu kuvvetlendirmek için 
sonradan Salisbury adını alacak olan bir kale 

yaptırmak oldu. Hemen ardından, beyazların bölgeye 
yerleşmesine karşı direnen yerli kabileler tarafından 

başlatılan ayaklanmayı kanlı bir biçimde ezdi... 
Fotoğrafta 1896’daki Matabele isyanının bastırılışı 

sırasında harekât alanında görülen Rhodes, kendi 
adıyla anılan (Rodezya, şimdiki Zimbabwe) bu 

topraklan bir süre sonra İngiliz hükümetine devretti... 
Sonuçta ne Rhodes, ne de bir başkası Afrika'yı bir 

uçtan ötekine katedebilecek bir demiryolu hattı 
kurmayı başaramadıysa da. Güney Afrika'nın elmas 

ve altın madenleri açısından zenginliği, ulaşım ve 
iletişim açısından bu bölgede bir endüstriyel 

patlamanın gerçekleşmesine yol açtı: Demiryollan ve 
telgraf hatlan, kıyı bölgelerini madenler açısından 

zengin iç bölgelere bağlıyordu: bu nedenle sömürgeci 
devletler arasında süren paylaşım mücadelesi, sadece 

zengin maden yataklarını ■ kapsayan bölgelerle sınırlı 
değildi, ulaşım açısından stratejik önemi olan kesimleri 

de içeriyordu. Birbirleriyle kıyasıya rekabet edefı 
emperyalistlerin yerli halk tarafından çıkarılacak en 

küçük soruna bile taham’mülleri yoktu, her başkaldm 
fı/latabele örneğindeki gibi acımasızca, kanla 

bastırılıyordu. Çünkü kıtanın güneyinde, sömürgecilerin 
iştahını kabartan ödül, çok büyüktü: Altın ve elmas. 
Tamamen elmas ve altına dayalı Güney Afrika'daki 
endüstri için hayati önem taşıyan demiryollan, çok 

büyük bir hızla gelişti. Birinci Dünya Savaşı 
başladığında Cecile Rhodes’un projesi 

gerçekleştirilebilmiş değildi ama, Cape'ten başlayan 
Kongo’daki Elizabethville'e kadar uzanan 

demiryolları 30-35 yıl gibi kısa bir sürede 
yapılmıştı: "Ç ok ucuz" işgücünün kullanım) 

sayesinde... Sömürgeciliğin bu "altın" çağında, siyah 
Afrikalı için çok fazla seçenek yoktu: Beyaz efendilere 
itaat ederek madenlerde ya da demiryollarında boğaz 
•tokluğuna, ölesiye çalışmak. Daha çok elmas, daha

çok altın için.

Berlin Konferansı

1871’de Fransa’nın yenilgisi üzerine Prusya kralı, Alman İmparatoru olarak taç giydi. 1876’da 
Belçika Kralı II. Leopold iÂuslararası Afrika Demeği'ni kurdu. Demeğin hedefi merkezi orta 
Afrika’da olan ve Zanzibar’dan Adantik’e uzanan bir ticaret şebekesi oluşturmaktı. Oysa bu 
tasan, Güney Afrika’nın elmas ve altın milyoneri, büyük kapitalist ve İngiliz kolonisinin 
gelecekteki yöneticisi Cecil Rhodes’ın planları ile çehşiyordu. 1870’lerde İtalya Kızıldeniz kıylsı 
üzerinden, Etyopya ile silah ticaretine başlamıştı. Almanya, Belçika ve İtalya Afrika içinde: 
kendine özgü, gayn resmî bir nüfuz bölgesine sahip olmayan ülkelerdi. Bu müdahaleleri 
sömürgeciler arasında Afrika’yı talan etme yarışını başlattı. Ancak henüz sömürgeler, iktisadi 
bakımdan, bütün büyük güçleri içine çekecek bir savaşı meşru kılacak kadar önem 
kazanmamıştı. 1884’te Bismarck ondört Avrupa ülkesini, Osmanh İmparatorluğu’nu ve ABD’yi 
Berlin’de bir konferansa çağırdı. Amaç Afrika’nın paylaşımını bir düzene sokmaktı. 13 ay 
süren konferansın sonunda, Afrika’nın herhangi bir bölgesini sömürgeleştirecek bir Batılı 
devletin diğerlerini haberdar etmesi ve sözkonusu bölgedeki fiili mevcudiyetinin hatın sayılır 
bir yoğunluğa ulaştığını kanıtlaması gerektiği karara bağlandı. Aynca, konferansın karanyla 
kurulan Özgür Kongo Devleti, Afrika’daki sömürgeleri Belçika’nın topraklan olarak görmekten 
çok kendi kişisel mülkü olarak değerlendiren Kral İL Leopold’a bırakıldı.

1880’lerden başlayarak değişik Batı devletlerinin sömürgeleştirme tarzlan arasındaki üslup 
farkları belirginleşmeye başladı. Bu fark, Afrika’ya en erken nüfuz etmiş iki imparatorluk 
arasında zaten ötedenberi vardı. Portekizliler, misyonerlerin de yardımıyla, genellikle bir 
özümseme politikası güderken, İngilizler, Hindistan’da da edindikleri derieyim sayesinde, büyük 
ölçüde yerel şeflerden yararlandıkları bir dolaylı yönetim tarzını tercih ediyorlardı. Buna 
karşılık Kongo’da Kral II. Leopold, ancak saf bir şiddede sürdürülebilecek bir aşın sömürü 
perspektifi uyannca davranıyordu. Almanlar ise güneybatı Afrika’da ‘akılcı’ bir üretim 
düzeninin önünde duran engelleri benzer bir şiddetle tasfiye ediyorlardı. Bu, 20. yüzyılın 
başında buranın geleneksel sakinleri Herero’lann tamamen imhasıyla sonuçlanacaktı.
Fransızlarsa, laik eğitim kurumlannın önemli bir yer tuttuğu bir süreç içersinde, Fransa’ya 
sadık, daha sonra evolue diye anılacak yerel bir elit oluşturmaya çalışıyorlardı.

Ancak 1880’lerdeki sömürgeleştirme öperasyonlan, genellikle Avrupa’da haritalar üzerinde 
karaîa bağlanan ve yerli Afrikalıları doğrudan doğruya çok fazla etkilemeyen operasyonlardı. 
1890’larda durum değişti. Batı Afrika’da Fulani’lerin direnişine Fransız İngiliz ordulannm ortak 
bir operasyonu son verdi. Büyük Aşanti krallığına son verildi. Güney Afrika’da Zulular daha 
1880’lerde nihai bir biçimde yenilmişti. Onlann uzak bir kolu olan Matabeler 1890’larda esir 
edildi. Doğuda İtalyanlar’ın Etyopya’ya karşı giriştiği saldın, Adowa’da Batılılann Afrika’da 
uğradıklan ilk yenilgiyle sonuçlandı.

Boer Savaşı

Ancak 1890’larda beyazlar yerlilerin direnişini çoğunlukla, yeni geliştirilmiş Maxim  makineli 
tüfekleri sayesinde, oldukça sınırlı sayılabilecek askerî operasyonlarla bastırmayı başarabildiler. 
Bu dönemde yaşanan en büyük savaş beyazlann kendi arasında gerçekleşti. 1886’da içişlerinde 
özerk olmakla birlikte, muğlak bir biçimde Britanya’nın egemenliğini kabul etmiş olan 
Transvaal Güney Afrika Gumhuriyeti’nde altın keşfedildi. Aynı dönemde Britanya



egemenliğindeki Ümit Burnu Kolonisindeki bütün elmas madenlerinin kontrolü, Cecil Rhodes 
adlı, emperyalist emeller güden hırslı bir işadamının kontrolününün eline geçmişti. Rhodes’ın 
hırslannın ötesinde, gerek elmas, gerek yeni keşfedilen altın madenleri büyük bir işgücü 
açığının ortaya çıkmasına yol açmıştı. Rhodes 1889’da Britanya Güney Afrika Şirketi’ni kurarak, 
bu şirketin imkanlanyla önce çevredeki yerli kabilelerin topraklanna, Maşonaland’a, 
Barotseland’a, Matabeland’a (daha sonra bunlar Rhodes’dan hareketle Rodezya diye anılacaktı) 
seferler düzenledi ve otlaklarla birlikte, buradaki insanlann göçebe hayatının maddi temelini 
yok ederek onlan ücret köleliğine mahkûm etti.

Ancak Rhodes’m önündeki asıl engel Transvaal cumhuriyetinin sakinleri olan Hollanda asıHı 
Boerlerdi. Beyaz ırkın üstünlüğüne dair bağnaz bir inançları olan Boerler’in Britanya yönetimi 
ile ilişkisi ötedenberi sorunlu olmuştu. Püriten geçmişlerinden devraldıklan bireycilikleri, hem 
kapitalizmin giderek tekelleşme eğilimi gösteren evrimiyle, hem de imparatorluk yönetimiyle 
uzlaşmamalan, diplomatik bir çözümü olanaksızlaştırdı. Rhodes’ın, Boerlerin Transvaal’de 
yaşayan İngiliz asıllı beyazlara oy hakkı tanımamasını gerekçe gösterek Transvaal’e 1899’da 
düzenlediği sefer büyük bir başarısızlıkla sonuçlandıysa da, 3 yıl sürecek savaşı bundan sonra 
doğrudan doğruya Britanya hükümeti devraldı. Özgür Orange Devleti’nin de Transvaal yanında 
katıldığı ve Britanya’nın zaferiyle sonuçlanan savaş bittikten sonra, Britanya hükümeti Boerler’e 
bir jest olarak, Afrikahlar’a oy hakkı tanınması gerekip gerekmediğini referanduma sundu. 
Referandumun sonucu beklendiği gibi olumsuz oldu. Britanya hükümeti uzlaşma pohtikasmı 
sürdürdü. Öyle ki, 1910’da Güney Afrika Birliği kurulduğunda, Boerlerin çoğunlukta olmadığı 
yerlerde bile Afrikalıların parlamentoya seçilebilmeleri yasaklandı.

1900-1914 Arasında Afrika’daki Gelişmeler
20. yüzyılın başmda Afrika’nın güneyinde madencilik, Kongo havzasında kauçuk üretimi, batı 
ve doğu Afrika’nın geniş alanlannda ise tanmsai ihraç ürünleri elde ediliyordu. Mal-para 
ilişkilerinin gelişmesi ile birlikte köylüler tek yönlü bir ihracat ekonomisi üzerinde yükselen 
yeni ve yaygın bir ağın içine dahil oldular. Böylelikle örneğin Gana ve Nijerya’nın kıyıya 
yakın olan bölgelerinde ihracata yönelik ürün yetiştiren, hali vakti yerinde bir kesim oluştu. 
Bunlar bir taraftan ücretli emek kullanırken, öte yandan diğer köylülerin topraklanna da el 
koymaya çalışıyorlardı. Nijerya ve batı Afrika’nın diğer bazı bölgelerindeyse zanaatkar üretimi 
pazarın yeni durumuna uyuyor ve ücretli emek istihdam etmeye başlıyordu. Bu kesimden 
küçük bir grup daha sonra şekillenecek olan Afrikalı kapitalist sınıfına dahil oldu. Bu süreç 
içinde, sanayi proletaryasının işlevlerini yerine getirmekle birlikte, zorla çalıştırılmak gibi 
köleliğin tüm işarederini taşıyan bir ücretliler sınıfı gelişti. Afrika’daki ilk kendiliğinden grevler
19. yüzyılın sonunda gerçekleşti. 1874’de Freetown’da (Sierra Leone) liman işçileri ilk kez 
greve çıktılar. 1882’de Güney Afrika’da Kimberley’de elmas madeni işçileri ücretlerin 
düşürülmesini protesto etmek için işi bıraktılar. 1896’da Gana’da grevler yaşandı. 1897’de 
Sierra Leone’de demiryolu işçileri iş bıraktılar. Sendikal örgütlenmelerin ilk nüvelerini 
oluşturan örgürienmeler de 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmaya başladı. Aynı 
kabinenin, dinî mezhebin veya küçük işçi gruplarının üyeleri biraraya gelerek yardımlaşma 
sandıkları oluşturdular. 19. yüzyılda batı Afrika’da çok sayıda kulüp, eğitim demeği kuruldu 
ve bunlar kısmen silahlı mücadele ile, kısmen de burjuva liberal akımlar ile uzlaşan 
çözümler çerçevesinde sömürgeciliğe karşı mücadele etmeye başladılar.

1897’de Gana’da Yerlilerin Haklarım  Koruma Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin önde gelenleri 
kabile şefleri, küçük burjuva ve kapitalist unsurlar, avukadar, öğretmenler, gazeteciler idi. 
Cemiyet 1894’den beri planlanan ve sömürgecilerin toprak talanını düzenleyecek olan toprak 
yasası “Lands Bill”e karşı toplantılar, gösteriler, bildiriler, gazeteler aracılığıyla mücadele etti. 
Güney Nijerya’da da toprak talanına karşı siyasal bir hareket doğdu. Başşehir Lagos’da 1895’de 
5 binden fazla insanın katıldığı, konut ve toprak vergi sisteminin protesto edildiği bir gösteri 
gerçekleştirildi. Kamerun’da da 1899’dan sonra sömürge tanm yasasına karşı bir faaliyet 
sürdürüldü. Anti sömürgeci ideoloji çoğunlukla dinî bir perdenin arkasında gelişti. Bu bir 
yandan direnişin olgunlaşmasını önlerken, diğer yandan ise bir kideselhk kazanmasını iinı 
sağlıyordu. İslamm etkili olduğu alanlarda militan mehdicilik ve İslami yenileşme hareketleri 
öne çıkıyordu. Diğer alanlarda ise muhalif Hıristiyan güçler bu işlevi görüyorlardı. Sömürgeci 
güçlerle özdeşleştirilen “inançsızlara” karşı savaş ilan eden İslami ve Hıristiyan peygamberlerin 
de bu sürece etkileri oldu. 1882’de Güney Afrika’da oluşan “etyopik hareket” sömürgeciliğe ve 
misyoner kilisesine karşı bir mücadele yürüttü. Etyopistlerin bir kısım Afrika kilisesi talep 
ediyor, kendi okulları olmasını hedefliyor ve eski İncili savunuyorlardı. Hareket Etyopya’nın 
Adowa’da İtalyanlar karşısındaki zaferinden etkilendiyse de asıl esin kaynağı İncil’di. İncil’d i 
“Etopya” Afrika anlamına geliyordu.

İlk Büyük Ayaklanmalar

Ocak 1904’de Güney Batı Afrika’nın kuzeyinde Herero’lar silaha sanlarak nefret edilen yabancı 
egemenliğine karşı bir-m ücadele başlattılar. Alman sömürgecileri kadar misyonerler de bu 
gelişmeyi beklemiyorlardı. Toplam 15 bin Alman askerinin savaştığı ayaklanmada yaklaşık 70 
bin Herero öldü. Ekim 1904’de bu kez Güney Batı Afrika’nın güneyinde İngiliz egemenliği 
altındaki bölgede yaşayan Nama kabileleri silaha sanidı. Bu ayaklanma sömürgenin 
kuzeyindeki 12 bin Herero’nun kurtulmasını sağladı. Güney Afrika’nın çeşidi bölgelerinde,
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Belçika’ya karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin ra
dikal milliyetçi önderi ve Kongo Demokratik Cumlıuriye- 
ti’nln (şimdiki Zaire) bağımsızlıktan sonraki ilk başbaka
nı Lumumba, 2 Temmuz 1925’te Kasai bölgesinde 
Katoka-Komba’da yoksul bir Katolik ailesinin çocuğu 
olarak dünyaya geldi. 13 yaşındayken girdiği Protestan 
Misyonerler Okulundan, “Tanrının beyaz olduğunu” söy
leyen bir misyonerle tartıştığı için iki yıl sonra atıldı, 
köyünü terkederek Kindu kentine gitti ve bir kalay şirke
tinde çalışmaya başladı. O dönemde Kongo bir Belçika 
sömürgesiydi; öteki sömürgeciler gibi Belçikalılar da 
Avrupalılaşmış ve kendi kültürlerinden kopmuş bir Afri
kalı elit tabaka yaratmaya çalışıyorlardı. Bu çaba doğrul
tusunda âvolu4 (eğitilmiş) Afrikalılar için kurulan bir 
kulübe devam eden Lumumba, Belçika vatandaşlığı için 
başvurduğunda hiç güçlük çekmeden yurttaşlık belge
sini alabildi. IHemen ardından bir dostu aracılığıyla Leo
poldville (şimdiki Klnşasa) postanesinde iş buldu, göre
vindeki başarısıyla 1948’de Stanleyviiie’de (şimdiki Ki
sangani) muhasebe şefliğine terfi etti... 1950’ii yılların 
başından İtibaren öteki Afrika ülkeleri gibi Kongo’da 
da bağımsızlık hareketleri yayılmaya başlamıştı; çeşitli 
kabileler tarafından birbiri ardına derneklerin kurulduğu 
bu dönemde Lumumba’nın da düşünceleri değişti ve 
çeşitli bağımsızlık örgütlerinde, siyasal partilere dönüş
mekte olan derneklerde görev aldı. Bir yandan da gaze
te ve dergilere yazmaya devam ediyordu. 1955’e gelin
diğinde, Lumumba Belçika İşçi Sendikaları'r\a bağımlı 
olmayan sayılı işçi sendikalarından birinin başkanı, ayn
ca Kongo’daki Belçika Liberal Partisi’nin de bir üyesiydi.

Bu arada, 1954'de Bakongo kabilesi tarafından kurul
muş olan Alliance des Ba-Kongo-, (Kongo-Bakongo İtti
fakı ABAKO), Joseph Kasavubu'nun önderliğinde siyasi 
bir parti olarak örgütlenmesini tamamlamıştı. Leopold- 
viile'deki bir bira fabrikasında çalışmaya başlayan ve 
kısa sürede satış müdürü oian Lumumba İse, politik 
kariyerinde hızla ilerlemeye devam ediyordu. Ekim 
1958’de arkadaşlarıyla birlikte, Kongo’nun ilk ülke ça
pındaki siyasi partisi olan MNC (Mouvement National 
Congolais; Kongo Ulusal Hareketi) adlı partiyi kurdu. 
MNC’nin, ABAKO ve benzeri partilerden farkı, kabileciil- 
ğl bağımsızlığın önünde bir engel olarak görmesi ve 
kabile temelindeki örgütlenmelere karşı çıkmasıydı. Lu
mumba, federatif bir yönetim yerine, güçlü ve merkezi
yetçi bir hükümetten yanaydı. O zamana değin tipik 
bir milliyetçi olan Lumumba, Aralık’da Gana’nın baş
kenti Akkra’da düzenlenen “ Bütün Afrika Halkları Kon
feransı ”na MNC adına katıldı ve bu sırada tanıştığı Nkru- 
mah’ın önderliğindeki Panafrikanizm akımından etkile
nerek, Kongo’ya dönüşünde emperyalizmin iktisadi ege
menliğinin yıkılması için bütün Afrika’nın birleşmesi ge
rektiği düşüncesini halka anlatmak İçin mitingler düzen
ledi. Sömürge yönetimine karşı hoşnutsuzluğun artma
sı, ABAKO'nun yasaklanan bir toplantısından sonra Le- 
opoldville’de çıkan ve sert bir şekilde bastırılan gösteri
lerin 50 ölü ve 200’ü aşkın yaralı İle sonuçlanması, 
ABAKO lideri Kasavubu’nun da tutuklanması üzerine; 
Belçika hükümeti 13 Ocak 1959’da bir bildiriyle Kongo’
nun bağımsızlığını aşamalı olarak tanıyacağını açıkladı. 
Aralık 1959’da yapılacak belediye ve eyalet seçimlerin
den sonra aşamalı olarak bağımsızlığı öngören bu planı 
yeterli bulmayan Lumumba, seçimlerden önce geçici
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bir lıui(ümet l(uruimazsa seçimleri b0yi(0t edeceitierini 
bildirdi. Öteki siyasi partiler tarafından da desteklenip 
bu karardan sonra Belçika iıükümetinin Kongo iıaikı 
üzerindeki baskıları arttı ve bunun sonucunda 30 Ekim’
de Stanleyville’de patiak veren ayaklanmalar sırasında 
30 kişi öidü. Lumumba fıalkı kışkırtmak suçundan tutuk
landı, bu arada MNC karar değiştirerek sömürge yöneti
mine gücünü göstermek amacıyla seçime katılacağını 
bildirdi. Yapılan seçimlerde Stanleyville bölgesinde oy
lann yüzde doksanını alan AfNC'nin kazandığı büyük 
başan Kongo’ya bağımsızlık yolunu açmış oldu; Belçika 
fıükümeti Ocak 1960’da Kongo’nun bütün siyasi partile
rini bir yuvarlak masa toplantısı için Brüksel’e davet 
etti. Toplantı 20 Ocak’ta Belçika Başbakanının konuş
masıyla açıldığı sırada iıâlâ fıapiste olan Lumumba, katı
lan delegelerin baskısıyla ayın 25’inde serbest bırakıldı 
ve ertesi gün Brüksel’e geldi. Toplantının en önemli 
kişisi olarak görülen Lumumba, Belçika tarafından des
teklenen CONAKAT partisi başkanı Çomtıe’nip "yan 
özerk eyaletler konfederasyonu” önerisine karşı çıka
rak güçlü bir merkezi lıükümetten yana tavır aldı. Top
lantının en önemli tartışması, bağımsızlık ilanının tari- 
hiydi; sonunda seçimlerin Mayıs’ta yapılması, 30 Hazi
ran’da da bağımsızlığın ilan edilmesi kararlaştırıldı. Ya
pılan seçimlerde en büyük parti iıaline gelen MA/C’nin 
ABAKO ile kurduğu kaolisyonda Kasavubu cumiıurbaş- 
kanı, Lumumba başbakan oldu.

Bağımsızlığın görkemli törenlerle ilanından bir iıafta 
kadar sonra, iıâlâ Belçikalı bir generalin komutasındaki 
güvenlik örgütünde ayaklanma çıktı. Çombe birkaç gün 
içinde Katanga’nın bağımsızlığını ilan etti, Kongo ve 
Katanga birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi 
üzerine, Belçika hükümeti yurttaşlarının can ve mal gü
venliğini baiıane ederek Kongo’ya asker gönderdi. Bel- 
çikalılann fiilen Katanga’yı desteklemesi üzerine Lu- 
mumba’nın çağırdığı BM Barış Gücü yeterince etkin 
olamayınca, Lumumba stratejik bir fıata yaparak SSCB’- 
den yardım isteyeceğini açıkladı. Bunun üzerine, cum- 
iıurbaşkanı Kasavubu tarafından 5 Eylül 1960’da göre
vinden alındı ve Kongo’da kısa süren bir iki başlı iktidar 
dönemi başladı. 12 Eylül’de toplanan BM güvenlik kon
seyi Kongo’daki yasal yönetimin hangisi olduğuna dair 
bir karara varamadı. 14 Eylül’de Albay Mobutu darbeyle 
yönetimi ele geçirdi, Katanga ve Kasai’ye yönelik askeri 
lıarekâtı durdurdu. Mobutu ile anlaşan Kasavubu, cum
hurbaşkanı olarak kaldı ve ABD'nin desteğiyle Kongo’
nun BM nezdindeki tek temsilcisi oldu. Darbeden sonra 
Leopoldville’i terkeden Lumumba’nın amacı Stanleyvil- 
ie’e giderek Mobutu yönetimine karşı savaşmaktı. Yaka
lanarak bir askeri kampta hapsedilen Lumumba’nın po
pülaritesi Mobutu ile Kasavubu’yu tedirgin edecek ka
dar yüksekti. Bu nedenle birkaç arkadaşıyla birlikte 17 
Ocak 1961’de Katanga’ya gönderilerek düşmanı Çom- 
be’nin eline teslim edildi. Tutukluyken arkadaşlarına 
“Beni Gandhi gibi öldürecekler” demişti. Oysa sonu 
çok daha kötü oldu; Çomt>e’nln adamları ve Belçikalı 
askerler tarafından işkenceyle öldürüldü. Bizzat Çombe 
tarafından öldürüldüğü de söylenmektedir... Ölümün
den altı yıl sonra, onu ölüme yollayan Mobutu tarafın
dan “ulusal kahraman” ilan edildi, 1971’de Zaire ismini 
alan ülkede bugün resmi ideoloji "Lumumba’cılık” ola
rak anılmaktadır...

Koloni yasalarının işleyişine bir örnek: Leopold ll'nin Kongo’sunda zincirlenmiş kadınlar. Kongo’nun zengin doğal 
kaynaklarının merhametsizce yağmalanması, beraberinde yerli halkın da alabildiğine ezilmesini getirmişti. Bütün 
koloniler ırkçı prensiplere göre yönetiliyordu, özellikle beyaz sömürgecilerin yönettiği ya da yönetimde söz sahibi 
olduğu kolonilerde ırk ayrımı, İnsanî değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmayacak boyutlara varmıştı. Ama 19. yüzyıl 
Avrupa’sı, ırkçılığı modern bir kılıfa sokarak, “ rasyonel" ve “ bilimsel" hale getirmeyi başarmıştı: Dünyanın 
efendisi olan beyazlann misyonu, dünyanın geri kalan kesimlerine hakim olmak ve buradaki halklara, özellikle 
de zencilere uygarlığı götürmekti. “ fAisyonerier" görevlerini yerine getirdiler ve uygarlık denen şey, Afrikalıya 
zincir, kamçı, dayak, zorla çalıştırılma şekline bürünerek ulaştı. Yirminci yüzyılda, bütün bunların yerini ekonomik 
zincirler alacaktı...

özellikle Küçük Nama’daki Cokiep bakır madeninde çalışan işçiler ayaklananlara yardım ettiler. 
Etyopist hareket anti sömürgeci direniş tarafında yer aldı. “Ölümsüzlerin kutsal bölüğü”nü 
kuran Etyopya peygamberleri, Tann savaşçılannm görünmez hale geldiklerini ileri sürseler de 
Alman emperyalizminin üstün silah gücüne ve vahşi savaş taktiklerine ancak 1907’ye kadar 
dayanabildiler. Savaş esirleri toplama kamplanna dolduruldu. Bu ölüm kamplannda sistemli bir 
soykırım uygulandı. Misyonerler ise ilerde yerli işgücü sıkıntısı çekileceği gerekçesi ile bu 
katliama karşı çıkıyorlardı. 1904’de Portekiz sömürgesi olan Angola silahlı mücadelelere sahne 
oldu. Kasım 1904’de ise Madagaskar adasının güney doğu bölgelerinde Bara, Tanala ve 
Antaisaka kabileleri ayaklandı. Ayaklanma nedenleri arasında yıllık kişi başına kafa 
vergisinin artıniması, Tamatave-Tananarive arasındaki demiryolu inşaatı için zorla işçi 
toplanması ve Fransız sömürge güçlerinin diğer vahşi saldırılan vardı. İsyancılann önderleri 
eski sömürge askerleri idi. Önce askeri karargahlara saldınidı, daha sonra ise partizan 
savaşma geçildi. Ancak 1905 ortasında bu ayaklanma da bastırıldı.

30 Temmuz 1905’de ise Doğu Afrika sömürgesinde Kilwa bölgesinde bir başka silahlı 
ayaklanma başladı. Ayaklananlann çoğunluğu kendilerini sömürgecilerin kurşunlanna karşı 
korumalı tann şövalyeleri olarak değerlendiren dinî bir yaklaşıma sahiptiler. Alman 
sömürgecilerinin değişik kabilelerin birlik içinde hareket edemeyeceklerine ilişkin bütün



tahminleri bu ayaklanmada yıkıldı. Alman Doğu Afrika’sında mücadele edenleri 1906’da 
Mozambik’ten destekleyen kabile reisi Maçemba Alman sömürge birliklerine ciddi kayıplar 
verdirdi. Sömürgeciler ayaklananlan kendi tabaları haline getirmektense, imha etmeyi daha 
doğru bularak resmi verilere göre 75 bin, gayri resmi verilere göre ise 120 bin kişiyi 
öldürdüler. İngiliz egemenliği altındaki Somali’de 1895’den beri Molla Hacı Muhammed ibn 
Abdullah Hasan’m önderliğini yaptığı direniş hareketi 1903-1904’de doruk noktasına ulaştı. 
1888’de tüm inançsızlara kutsal savaş ilan eden Molla’ya karşı, 1904’de 6 bin sömürge 
askeri savaşıyordu. İtalyan bölgesine kaçan Molla, İngilizlerle İtalyanların anlaşması üzerine 
yenildi ve 1905’de İtalyan hakimiyetini kabullendi. 1904’de ise Kongo’da tüm Bakuba krallığı, 
bölgenin hakimi olan Lugenko önderliğinde ayaklandı. 1904’de Fransız egemenliği altındaki 
Ekvator Afrika’sında da bir ayaklanma başladı. 22 Ocak 1904’de Kuzeybatı Kamerun’da 
başlayan Anyang ayaklanması önceleri bölgesel özellikler göstererek İngiliz sömürgesi Nijerya 
sınırında gelişirken, kısa zamanda diğer bölgelere de sıçradı ve birçok kabile ayaklanmaya 
katıldı. Kamerun’un diğer bölgelerine de yayılan ayaklanma 1905-1906’ya kadar sürdü. Kuzey 
Nijerya’da ise 1906’da Satiru ayaklanması gerçekleşti. Togo’da da 1907’de ülkenin kuzeyinde 
ayaklanmalar yaşandı. Mali’de 1908-1910 arasında gelişen silahlı ayaklanmalar Moritanya ve 
diğer batı Afrika’daki Fransız sömürgelerinde de görüldü.

Yeni Sömürge Politikaları

Ayaklanmalann yarattığı ortamın ardından emperyalist sömürge güçleri anti sömürgeci kurtuluş 
harekederine karşı önlemler geliştirmeye başladılar. 1908-1909’da Brüksel’de toplanan 
uluslararası silah konferansında Afrika’ya tüm silah ve cephane ihracının yasaklanması 
tartışıldı, ancak bunu önleyici bir karar alınamadı. Sömürgelerdeki ayaklanmalar ve direniş 
eylemleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak konusunda anlaşma imzalandı. 
Ayaklanmaların bastırılmasından sonra toprak mülkiyet ilişkilerinde ciddi bir değişim yaşandı. 
Proleterleşme hızla sürerken sadece yerlilerin yaşadıkları ve onlara tahsis edilmiş olan bölgeler 
oluştu. Diğer alanlar beyazlar tarafından ele geçirildi. Öte yanda ayaklanmalar sömürgeci 
güçlere sınırsız zorla çalıştırmanın, şiddet yoluyla vergi almanın ve insanlan imha etmenin 
sömürge kârlarını ve politikalarını tehlikeye attığını gösterdi. Bunun sonucunda ise belli 
sömürü biçimleri yeniden düzenlendi. Kitlesel şiddet uygulamalan ve vahşi cezalandırmalar 
azaldı. Zorla çalıştırma uygulaması sürüyordu. Emek pazarları ve işçi denetim kartlan insanları 
baskı akında tutmanın araçları oldu. Avrupalılann plantasyonlannda veya maden ocaklarında 
çalıştıklarını kanıtlayamayan siyah Afrikalılar hükümet işlerinde çalışmak zorunda 
bırakılıyorlardı. Tüm sömürgelerde zorla çalıştırma “kamu yaran” için meşru gösterilen bir 
biçim olarak ele almıyordu. Fransız sömürgelerinde askeri hizmetlerde uygulanan zorla 
çalıştırma, İngiliz sömürgelerinde yol, köprü, taşıma işleri gibi alanlarda uygulanıyordu. Çok 
düşük ödemelerin yapıldığı zorla çalıştırmadan kaçış yüksek para ve hapisle cezalandınlıyordu. 
İngiliz sömürgelerinde uygulanan cezalar arasında sopa veya İcamçı ile dayak da yaygın olarak 
görülüyordu.

Sömürge yönetimi tarafından toplama kamplarına kapatılmış Sudanlılar... Köklü bir anti-sömürgeci direniş 
geleneğine sahip olan Sudan, Afrika ülkeleri arasında bağımsızlığa ilk kavuşan ülkelerdendir (1956). Yüzölçümü 
açısından Afrika'nın en büyük ülkesidir ve nüfus yoğunluğu çok yüksektir; kendi aralarındaki bölünmeler de 
hesaba katılırsa sayılan 597'ye varan, en azından 56 etnik grubu banndırmaktadır. Özellikle kuzey bölgelerinde 
mûslümanlann çoğunlukta olduğu ülke içinde 115 farklı dilin konuşulduğu gerçeği, bu kültürel çeşitlilik 
konusunda bir fikir verebilir. Ülkenin ismi "siyahlann diyan" anlamındaki "BIlad as-sudan" sözcüklerinden 
gelmektedir; yine de içerdiği etnik gruplar ve her zaman etkisini hissettirmiş olan yüzlerce yıllık İslam kültürü 
yüzünden, Sudan tipik bir kara Afrika ülkesi sayılamaz.
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NKRUMAH, KWAME 
(1 9 0 9 -1 9 7 2 )

Nkrumah’ın doğduğu yıllarda İngiltere egemenliğin
deki Altın Kıyısı (şimdiki Gana) zengin maden yatakları
nın yanısıra, kakao ticareti sayesinde Afrika’nın en zen
gin sömürgelerinden biriydi. Nkrumah, zengin bir ku
yumcu olan babasının çok-eşiiiiğine rağmen, yine köklü 
bir aileden gelen annesinin tek çocuğuydu ve onun 
çabaları sonucunda, o zamanlar bir Afrika’lıya kolay 
kolay nasip olmayacak şekilde çok iyi bir eğitim gördü. 
ABD’de zencilerin burslu olarak öğrenim gördüğü Lin- 
coln’de ekonomi ve sosyoloji okuduktan sonra, teoloji 
ve felsefe branşlarında yüksek lisans eğitimi gördü, 
felsefe doktorası yaptı.

1945’de Manchester’da toplanan V. Panafrikanist 
Kongre’ye katıldı ve orada tanıştığı KenyalI lider Joma 
Kenyatta ile dost oldu. Bütün Afrika’nın bağımsızlığını 
savunduğu Towards Colonial Freedom adlı ilk kitabını 
1947’de yayınladı ve aynı yıl ülkesine döndü. Bu arada 
Altın Kıyısı'nda J. B. Danguafı önderliğinde UGCC (Altın 
Kıyısı Birleşik Kongresi) kurulmuştu. Ülkesine döner 
dönmez, yasal araçlarla kazanılacak bir özerkliği fıedef- 
leyen bu Partiye katıldı. Nkrumah, kısa sürede genel 
sekreteri olduğu Partinin radikalleşmesini istiyordu; ilk 
aşamada kooperatifler, sendikalar, çiftçi, eski asker ve 
kadın örgütlerinin kurulmasını öneriyor, ikinci, olarak 
da mitingler, yürüyüşler düzenlenmesini, böylelikle si
yasi gücün görülebileceğini ve ardından İngiiizleri oyla
maya zorlamayı düşünüyordu. UGCC için bunlar gide
rek Partilerini yasallıktan uzaklaştıracak düşüncelerdi; 
Nkrumah ile görüş ayrılıkları hızla derinleşti. Gana’da 
28 Ocak 1948’de Nü Bonne önderliğinde gerçekleşen 
boykot ve protesto gibi ilk toplumsal hareketlerden son
ra polis, Nkrumah’nın da içinde bulunduğu 6 UGCC 
liderini tutukladı, UGCC’nin olaylarla hiçbir ilişkisi olma
dığı anlaşılınca hepsi salıverildi.

Haziran 1949’da, hâlâ resmî olarak UGCC’nIn genel 
sekreteri olmasına rağmen CPP (Halkın Kongre Partisi) 
adil partiyi kurdu. 12 Haziran 1949’da Partinin ilk eylemi 
olan Saltpon’daki miting gerçekleşti. Bu miting Nkru- 
mah’nın ajitatif konuşmasıyla siyasetin Altın Kıyısı’nın 
her alanına yayılmasına yol açtı. Ocak 19S0’de Nkru
mah, üçüncü aşama dediği “Pozitif Harekef’i başlattı: 
“Şiddete başvurmadan bütün yasal araçlan kullanarak 
emperyalizmin gücünü kırabilmeyi’’ hedefliyordu. Daha 
önceden başlamış olan grevler ve yer yer ayaklanmalar 
sonucu vali olağanüstü hal ilan ederek geniş çaplı tu
tuklamalara girişti. 21 Ocak’ta CPP’nin önde gelen lider
leri, ertesi gün de Nkrumah tutuklandı. Önceleri sadece 
sevilen bir liderken, hapse girdiğinde halkın gözünde 
büyük bir kahraman haline geldi. 1951’deki genel se
çimlere henüz hapisteyken, en önemli seçim bölgesi 
olan Akkra’dan adaylığını koydu. CPP seçimleri büyük 
bir başarıyla kazandı. Seçimlerden 5 gün sonra CPP 
liderleri serbest bırakıldı. Valiyle Nkrumah arasındaki 
geçen görüşmelerden sonra, Nkrumah bir süre için özerk 
yönetimden vazgeçerek yeni hükümeti İngilizlerle birlik
te kurmaya razı oldu. Ancak en önemli bakanlıkların 
İngilizlerin elinde olmasının yanısıra, hükümet üyeleri
nin dış siyaset, milli savunma ve iç güvenlik konuların-



Devrimler

Tüm sömürge bölgelerinde yerli ekonominin geliştirilmesine hız verildi. Alman Doğu 
Afrika’sında sömürge yönetimi kabile şeflerini ücretli emek kullanma konusunda teşvik 
ediyordu. 1906-1907’den itibaren demiryolu inşası da hızlandı. Tüm Afrika’daki demiryollannm 
yansı üç bölgeye yayılmıştı. Güney Afrika’nın payı yüzde 34, Kuzey Afrika’nmki yüzde 13 ve 
Kongo’nunki ise yüzde 7,5 idi. Demiryollan plantasyonlardan ve madenlerden kıyılara doğru 
yayıhyordu. Tarımsal ye madensel hammaddelerin ihracı, sanayi mallannın ithali koşullannı 
geliştiren demiryolu yapımı, üretici güçlerin ve ekonomik yapının gelişimini yabancı tekellerin 
çıkarlan doğrultusunda tek yanlı geliştiriyordu. Kamerun’daki Kuzey yolu inşaatında ortalama 
yüzde 20 insan zayiatı yaşanıyordu.

İşçi Sınıfınm ve Direnişin Yeniden Şekillenmesi

da hiçbir yetkisi yoktu. Partinin İngliizierin isteğini kabui 
etmesi ve üikenin zaten var oian sömürge kanunlarıyla 
yönetilmesine göz yummak zorunda kalması CPP’yi gi
derek sağa kaydırdı ve Parti içinde çelişkiler doğurdu, 
ingilizler bağımsızlık talebinin ciddileştiğini görerek ül
ke içinde kendilerine müttefik aradılar ve tabii kİ bu 
müttefikler yerel şefler oldu. Bu amaçla kurulan NLP 
ile CPP arasındaki çekişme yer yer kanlı çatışmalara 
dönüştü. Fakat NLP’nIn çabaları boşunaydı; 1954 se
çimlerinde CPP büyük bir farkla seçimi kazandı. Seçim
lerden sonra artan kriz, İngilizlerl 1956’da yeniden se
çim yapmaya zorladı. Bu seçimlerde de başarısını tek
rarlayan CPP 104 sandalyenin 71 ’ini kazanınca ingilizler 
İçin bağımsızlığı kabul etmekten başka çıkar yol kalma
mıştı; 6 lUlart 1957’de şimdiki Gana böylelikle kurulmuş 
oldu.

Bağımsızlıkla birlikte Gana'da bunalımlı yıllar da baş
lamış oldu. Ekonomisi büyük ölçekte kakao’ya dayanan 
Gana, kakao fiyatlarının düşmesi üzerine büyük bir eko
nomik darboğaza girdi. Altyapı yatırımlarına verilen fıız, 
iıaikın yaşam standardını bağımsızlık öncesi yılların çok 
gerilerine itti, igeo'ların başında yapılan referandumda, 
yüzde 88.5 gibi oyla cumhuriyet kabul edildi ve Nkru
mah cumhurbaşkanı oldu. Aynı yıl Nkrumah için baştan 
beri en önemli hedef olan Afrika’nın birleşmesi ülküsü 
tekrar gündeme geldi. Bir taraftan Kongo’ya saldıran 
Belçikalılara karşı birlikler gönderiyor, sosyalist blokla 
iyi ilişkiler kurmaya çalışıyordu, öbür taraftan da ülke 
içindeki huzursuzluklar arttıkça giderek sert önlemler 
alarai( ülke içindeki gerilimin artmasına neden oluyor
du. Aslında CPP’nin bir kuruluşu olan Sendikalar Birli- 
ğ/’nin konan ek vergilere karşı ilan ettiği grev Nkrumah 
için sonun başlangıcı oldu. Nkrumah grevi bir kışkırtma 
olarak niteledi ve işçilere yaptığı işe dön çağrısı bir 
işe yaramayınca 19 sendika liderini tutuklattırdı. Grev
den sonra Nkrumah’ın İşin içinden çıkabilmesinin en 
iyi yolu sosyalizme dönmekti, fakat bu, hayatiyeti olma
yan bir projeydi, kendisi dahil etrafında sosyalist olarak 
nitelendirilebilecek hiç kimse yoktu. Başarısız kalan sos- 
yaiistleşmenin ilk adımı olarak, yeni parti zenginlerine 
meclisten çekilmeleri çağrısında bulundu. 1961’de ya
yınlanan bir hükümet bildirisi gereğince aralannda UGCC 
lideri Danguah’ın da olduğu 31 kişi tutuklandı. 31 Hazi
ran 1962’de komşusu Volta’yla girdiği bir ekonomik 
anlaşmanın kutlama törenleri sırasında Nkrumah’ya sui
kast girişiminde bulunuldu. Polis araştırmaiannın sonu
cunda çok kısa bir süre önce en güvenilir insanlar ola
rak bilinen Adamafio ve Ako Adjei tutuklandı; her İkisi
nin de olayla bir ilgisi olmadığı anlaşıldığı halde Nkru
mah serbest kalmalannı engelledi ve böylece halkın 
da güvenini yitirdi. 2 Şubat 1964’de yapılan göstermelik 
ve hileli olduğu düşünülen refarandum sonucu tek parti
li yönetim biçimi başladı. Bu arada ikinci bir suikast 
girişimini de atlattı. Nkrumah’ın Çin’e gezisi sırasında, 
24 Şubat’ta ordu yönetime müdahale etti ve bir Ulusal 
Konsey kuruldu. Gine’ye sığınan Nkrumah bir daha ül
kesini göremeyecekti: 27 Mart 1972’de tedavi edilmekte 
olduğu Bükreş’te öldü.

Demiryolu inşaatının başlaması, plantasyon ve diğer sömürge faaliyetlerinin artması ile biriikte 
sadece Güney Afrika’da değil kıtanın diğer bölgelerinde de ücretli işçi sayısında ve iş 
direnişlerinde artış yaşanmaya başladı. 1912’de Nijerya’daki demiryolu işçileri greve çıktılar. 
Ücret artışı ve çalışma koşullannm düzeltilmesi taleplerinin yanısıra siyasal talepler de ileri 
sürüldü. Kamerun’da yaşayan 2.5-3 milyon kişinin 100 bin kadan sürekli olmasa da işçiydi. 
Alman Doğu Afrika’sında 1908-1909’da plantasyonlarda ve çiftliklerde yaklaşık 30 bin işçi 
çalışıyordu. 1912-1913’de bu sayı plantasyonlarda ve sanayi işletmelerinde 93 bine ulaşırken, 
yol inşaatında 20 bin civannda seyrediyordu. İşçilerin önemli bir kısmını mevsimlik işçiler 
olan gezinen işçiler oluşturuyordu.

20. yüzyılın başlangıcına kadar krallar ve kabile reisleri sömürgeci ülke ile tahakküm altında 
yaşayanlar arasındaki ilişkiyi belirliyorlardı. Büyük ayaklanmalann ardmdan bu geleneksel 
güçler etkilerini ve prestijlerini yitirdiler. Sömürgeci güçlere karşı direnişlerini sürdüren kabile 
reisleri gittikçe daha az oranda sadece kendi dar kabile çıkarlarını savunur oldular. Bunlar 
gelişmekte olan yeni toplumsal kesimler ile ilişkilerini geliştirerek onlarla birlikte çalışmaya 
başladılar. Sömürgeci ülkeler kendileri ile işbirliği yapmayan kabile reislerini değiştirerek

Köle olarak alınıp satılan, kendi topraklarında köksüz kalmış, geçmişinden ve geleneklerinden koparılmış, 
kültürünü unutmak zorunda bırakılmış kara Afrikalı; binlerce yıldır uyumlu bir parçası olarak yaşadığı doğal çevre 
yerine, beyazlar tarafından biçimlenen bir dünyada yaşamak zorunda bırakılmıştı. Bu nedenle eğitim, köleci ve 
sömürgeci sistemlerle yüz yüze gelmelerinden bu yana, Afrika fıalklan için büyük bir sorun olmuştur. Koloni 
yönetimlerinin, kendileriyle işbirliği yapacak küçük bir "Avrupalılaştırılmış elit grup”  dışındaki halkı eğitmek gibi 
bir derdi hiçbir zaman olmamıştır, misyonerlerin ve din adamlarının eğitim çalışmalarıysa, daha çok,
Hıristiyanlığın ve Batılı değerlerin siyahlara aşılanması yoluyla bir asimilasyon sürecini başlatmaya yaradı... 
Yüzlerce yıl önceden İslam uygarlığının etki alanına giren' kıtanın en kuzey bölgeleri dışında, Afrika’daki forme! 
eğitim kurumlan Hıristiyan misyonerler tarafından kurulmuştur. Öte yandan, pek çok Afrika ülkesinde forme! 
eğitimin, Batı’da bilinen şekliyle sürdürüldüğü de ileri sürülemez: toplumsal hayat tarzının farklılığı ve gerekli 
donanımın sağlanmasındaki ekonomik güçlükler, eğitim faaliyetinin fotoğrafta görülen Kenya’daki köy okulunda 
olduğu gibi yürütülmesine yol açmaktadır: Kum üstüne yazı yazarak...



Ü€Ün€Ü Dünyanm O rtaya  
ÇÎkıst Üzerine Düşünmek

Sonuna yaklaştığımız yüzyılda rahatça “Üçüncü Dün
ya” diye adlandırılan şey üzerine düşünmek hem tehli
keli hem de çok yönlü bir iştir. Geçtiğimiz yüzyılın so
nunda, genel olarak Avrupa doğrudan veya dolaylı ola
rak Asya ve Afrika üzerinde egemenliğini kurmuştu. 
15. yüzyılın sonunda başlayan Avrupa yayılmacılığı 19. 
yüzyılın İkinci yarısıyla I. Dünya Savaşı arasındaki dö
nemde son sınırlarına varmıştı. Bu yayılmacılık sanayi 
devriminin bir sonucuydu. Sanayi devrimi fetihler için 
gerekil maddi araçları yaratmıştı: iletişim ve ulaşım (bu
harlı gemi ve telgraf), silahlanma (mitraiyöz) ve tıp ala
nındaki devrimler (sıtma tehlikesine karşı kinin). Hemen 
hemen her yerde -İngilizlerin Afganistan’daki bozgunu 
ve İtalyanların 1896’da Etyopya’daki yenilgisi dışında 
az sayıda ama iyi silahlanmış ve donanmış birlikler impa
ratorluk ve krallıkları boyunduruk altına almışlardı. Bu 
fetih politikasını sadece İngiltere, Fransa gibi Batı Avru
pa ülkeleri değil Rusya da sahiplenmiş ve sürdürmüştü. 
Rusya, 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Orta Asya’nın 
önemli bölümünü ele geçirmişti. Yapılan eşitsiz antlaş
malar çerçevesinde de Rusya, Çin İmparatorluğu’nun
2.5 milyon kilometre karelik bölümünü topraklarına kat
mıştı. 1898’de İspanyoliar karşısında zafer kazandıktan 
sonra ABD, Porto Riko ve Filipinier’e yerleşmiş. Kuzey 
Pasifik’in büyük bir bölümü denetimine girmişti. Ka- 
raibler ve Orta Amerika ise imparatorluk cumhuriyetinin 
"arka bahçesi”nl oluşturuyordu.

Bütün modernleşme çabalarına rağmen, Asya ve Afri
ka’da 1. Dünya Savaşı’ndan önce hiçbir değişiklik ve 
gelişme olmadı. 1905-1907 Iran, 1908 Jöntürkler ve 1910 
Çin Devrimieri sonuçlanmadı. IVİodernist elitler neye karşı 
olduklannı bilmelerine rağmen ne tür bir siyasal model 
hedeflediklerini açıklıkla bilmiyorlardı. Yabancıyı, ba
ğımlılığı /eddetme ve aşağılandığının bilincine varma 
ancak çok sınırlı toplumsal katmanlar için geçerliydi. 
Ama zafere ulaşmak için kullanılacak hangi araç ve 
yolların kullanılacağı ve ülkenin kaderinin nasıl ele alı
nacağı henüz kavranamamıştı. Sadece askerî alanla sı
nırlı bir modernleşmeyle yetinilebilinir ya da Avrupa 
parlamentarizmini taklit etmek gerekir mi? Gelenekleri 
inkâr etmeden modernleşmeye nasıl uyarlanılabilir? Dev
letçi geleneğe sahip ülkelerin seçkinlerinin bir bölümü
nün ortaya attıkları ama cevabını bulamadıkları sorular
dan bazıları bunlardı. Soruların cevabını yakın geçmiş
teki ulus-devlet anlayışında bulmak ve Avrupalılann mo
dern ideolojilerini, milliyetçiliği onlara karşı çevirmek 
için biraz zaman gerekti. Bu arada Avrupa yayılmaya 
devam etti: OsmanlI İmparatorluğu döneminde bağım
sızlığını korumuş tek Arap devleti olan Fas, 1909’da 
himaye altına alındı. Libya 1911-1912’de Italyanlarca 
işgal edildi.

1. Dünya Savaşı’na, ABD’yi saymazsak Avrupalı ol
mayan iki devlet katılmıştı: OsmanlI İmparatorluğu ve 
Japonya. Savaş sonunda yenik düşen OsmanlI İmpara
torluğu tam anlamıyla çöktü. Bununla birlikte Mustafa 
Kemal sayesinde ulus-devlet modeli üzerine modern 
Türkiye kuruldu. Diğer Asya ve Kuzey Afrika Devletleri’- 
ne oranla çok daha önce, Mustafa Kemal ülkesinin ba
ğımsızlığını elde etmeyi başardı. Az çok biçimsel bir 
Avrupalılaşmanın dışında Türkiye, Doğu-Batı karşıtlı
ğından ilk yararlanan ülke oldu. Japonya’ya gelince, 
savaştan galip çıkanların safında yer aldığından. Kuzey 
Pasifik’teki Alman sömürgelerini ele geçirdi.

İki savaş arasının ajitasyonu meyvelerini 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra verdi. Bu zamana kadar Şeyh Muh- 
tar'ın 1922-1932 arası İtaiyanlara karşı Libya’da yürüttü
ğünü benzer her türlü direniş veya ayaklanma teşebbü
sü başansızlığa uğradı. Sömürgeci ideoloji Avrupalılann

ezici çoğunluğunca sindirildi ve şehirli katmanlar dışın
da sömürgelerin çoğunluğunca kader olarak algılandı. 
Şehirli tabakalar Hindistan’da olduğu gibi yavaş yavaş 
halkın desteğini kazandılar. Ancak radikal değişiklikler 
olması için İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini bekle
mek gerekti. Almanya’nın hegemonyasını yerleştirmek 
üzere ikinci girişimi Avrupa’yı nihai olarak zayıflattı.

Gandi ve Kongre Partisi etrafında oluşan kitle hareke
ti, savaş sırasında “Quit lndia”ya varmış ve ingiiizleri 
1947’de Hindistan’dan çekilmeye mecbur bırakmış, ABD 
ise 1946’da Filipinler'e bağımsızlık tanımıştı. 15 yıla 
yayılan bir dönemde İngilizler Filistin, Malezya, Kenya, 
Kıbrıs ve Yemen’den çekildiler. Fransa Çin Hindi’nde 
yeniden doğrulmaya çalıştıysa da daha Dien Bien Phu’- 
dan önce tutarlı bir politikaya sahip olmaması nedeniyle 
savaşı kaybetti. Bu arada Çin’de Mao Zedong önderli
ğindeki komünistler iktidarı ellerine aldılar. 1947-1948’- 
den başlayarak, çağdaş dünyanın askeri olarak çift ku
tuplu hale gelmesiyle soğuk saVaş dönemine girildi. 
Çin, Kore ve Vietnam’da komünistlerin kazandığı zafer
ler, Malezya ve Filipinier’de güçlü bir gerilla hareketinin 
varlığı sömürgeci güçleri Orta Doğu’dan Pakistan’a, Tay
land’dan Japonya’ya kadar ittifak ağı kurmaya yöneltti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuyla ’80’iı yıllar arasında 
iki radikal değişiklik meydana geldi: Doğu-Batı çatışma
sının ana ekseni haline gelen Üçüncü Dünyanın ortaya 
çıkması ve AvrupalIlarda imparatorluk zihniyetinin tedri
cen ortadan kalkması. Emperyalizm çağındaki sömürge
ci dönem yaklaşık 80 yıl sürmüştü ama Üçüncü Dünya
cılık olayı daha da kısa 1960’dan 1970’e kadar yani 
10 yıl sürdü. Tarihçiler için. Üçüncü Dünyacılık, Üçüncü 
Dünyanın değerinin abaıtı/masıycf/. Yüzyıl ölçeğinde, en 
önemli olay ne Üçüncü Dünyacılık, ne de onun reddiydi. 
Aslolan sömürgecilik üzerinde yükselen imparatorluk 
zihniyetiyle bazılarının siyasai özerklik örnekleri sundu
ğu bağımsız devletlerin ortaya çıkması arasındaki bazen 
sertleşen mücadelelerin yarattığı değişimdi. Üçüncü Dün
yanın, daha belirgin bir ifadeyle Asya ve Afrika’daki 
sömürgelerin geçici birliğini oluşturan, baskı altında 
tutulma ve aşağılanmaydı. Milliyetçilerin ana güdüsü 
iktisadi sömürüye karşı çıkma değil, onur talebiydi. Hak 
talep edici mücadele kavramı bile, AvrupalIlardan ödünç 
alınmıştı: ulus-devlet hedefiyle miliiyetçiliğin yüceltil
mesi de Avrupalılann sağladığı diğer bir yenilikti.

Batının en çok reddedildiği anda en çok taklit edilmesi 
ilginçtir. Ancak batı modeli, Mustafa Kemal zamanında 
olduğu gibi en ileri model olarak ileri sürülmüyordu. 
Sömürgeci dönemden miras kalan sınırlara sadece Afri
ka’da değil aynı zamanda Yakın Doğu’da da saygı gös
teriliyordu. Ulusun olmadığı her yerde Devlet, ulus ya
ratmaya çalışıyordu. Halkların kendi haklannı elde et
meye gelince, bu, halkların batının hamiliğinden kurtul
ma hakkı olarak algılanıyordu. Sadece Bangladeş'in ay
rılması bir İstisna oluşturuyordu. Dinî veya etnik azınlık- 
lann bu haktan yararlanması çok enderdi. Ancak, Batı 
yapısal bir model olmayı sürdürüyordu: Parlamento, 
parti, ulus-devlet kavramları, belirlilikler üzerine kurulu 
imparatorluk kibiri dönemini klasik tarzda endişe ve 
suçluluğun eşlik ettiği bir geri çekilme döneminin izle
mesini engellemedi.

Şematik olarak. Üçüncü Dünyacılık, batıdan iki akım 
aracılığıyla taşındı: birinci akım Leninizmden, İkincisi 
ise Hıristiyanlıktan kaynaklandı. Birinci akım sömürge 
ve yarı-sömürge ülkelerdeki devrimierde, sanayi ülkele
rindeki devrimci proletaryanın eyleminin ikame edilme
sini gördüğünü düşünüyordu. İkinci akım, daha ahlaki 
olarak sefalet ve adaletsizliğe karşı çıkarken, kurbanları 
kutsallaştırmak eğilimindeydi.

Sömürgelerdeki Üçüncü Dünyacılar açısından -Antil- 
ler, Afrika ve Ortadoğu- Üçüncü Dünyacılığın ikili 
bir görevi vardır: bir yandan çözüm olarak, aşağıianmışı 
rahatlatır ve dünyanın kaderini değiştirmeye kadir olma 
duygusunu edindiği mücadelesini yücelterek onurunu

onanrken, öte yandan geçmişin bütün kötülüklerini sö
mürgeciliğe, şimdiki durumunun sorumluluğunu kapita
lizme bağlayarak yanıltıcı bir işlev görür.

İmparatorluk çağında Avrupa sömürgeciliğini üç un
sur karakterize eder: 1) sömürgeleştirilmiş halklara met
ropolün dinsel, kültürel ve dilsel uygarlığını dayatmak 
amacıyla çaba gösterilmesi; 2) sömürgelerdeki iktisadi 
faaliyetlerin metropolün çıkarianna tabi kılınması; 3) Be
yazın, din ve kültürünün üstünlüğüne dayanan ırkçı ay- 
nmcılık.

İktisadi planda, değişik karşılıklan oian iki soru vardı: 
1) Sömürgecilik az gelişmişlik denilen şeyin bir sonucu 
mudur? 2) Sömürgecilik batı dünyasının gelişimine be
lirgin bir katkıda bulunmuş mudur?

Az gelişmişlikten geleneksel ekonominin çarpıtılması 
ve tanmda uzmanlaşma gibi değişik sonuçlarla belli 
bir dengeden kopuş anlaşılıyorsa, ilk soruya evet diye 
cevap vermek olanaklıdır. Ama Hindistan eğer az geliş
miş bir ülkeyse, Batı'dan daha az etkilenmiş Yemen, 
Afganistan, Nepal, Etyopya gibi ülkeler, ondan daha 
geri kalmıştır.

Buna karşılık, ikinci sorunun cevabı olumsuzdur. 17. 
yüzyılın ortasına doğru İngiliz sanayi devrimi başladı
ğında, İngiltere henüz sömürgeci bir devlet değildi. Bu

m -

Fidel Castro 1 Eylül 1979'da Havana'daki 
Bağlantısızlar Konferansı’na gelen Mozambik devlet 
başkanı Samora Mactıel ve Lesoto devlet başkanı 
Lebua Jonathan’ı karşılarken.

dönemde, önemli miktarda gıda maddesi ithal etmeme
sine rağmen İngiltere aktif nüfusunun ancak üçte biri 
tanmda çalışıyordu. İngiltere, Fransa, Hollanda gibi sö
mürgeci ülkeler 19. yüzyıl boyunca Almanya, İsveç, 
İsviçre veya ABD’den dah'a yavaş geliştiler. 19. yüzyılın 
ikinci yarısından 1. Dünya Savaşı’na kadar Avrupa’nın 
sanayileşme döneminde. Üçüncü Dünyadan ithal edilen 
hammadde, özellikle de enerji çok azdı. 1800 ile 1938 
arasında Avrupa’nın toplam ihracatının yüzde 18’i Üçün
cü Dünyaya yönelmişti.

Sanayi dünyasının zenginliği Üçüncü Dünyanın yok
sulluğunu açıklayan bir faktör değildir. Bununla birlikte 
sanayi dünyasının faaliyetleri Üçüncü Dünyanın az ge- 

, lişmişliğinin temelindedir. Bazı ekonomistlerin yaptığı 
gibi Üçüncü Dünya sorununu sadece ekonomik açıdan 
ele almak mümkün değildir. Çin neden bu yüzyılın ba
şında Japonya gibi bir sanayi devrimi gerçekleştireme
miştir? Bünun sorumlusu AvrupalIlar mı yoksa kendileri 
midir? Mançu hanedanının yozlaşması ve pasifliği, man
darinlerin büyük çoğunluğunun tehlikeye karşı geleneği 
uyarlamaya gösterdikleri inatçı red esas faktörler değil
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Devrimler

midir? Batmm, fetihlerin, köleliğin ve sömürünün dışın
da, modernizm unsurlarını da taşıdığı İnkâr edilemez.

Birçok durumda “normal” bir evrimin Afrika ve As
ya’nın geleneksel toplumlarını gelişme yoluna sokan 
bir sermaye birikimine götüreceğini varsaymak İçin hiç
bir belirti yoktur. Despotik toplumlar, Moğol, Mançu 
ve OsmanlI İmparatorlukları, Afrika krallıkları veya Ma
lezya Sultanlıklarının hiçbir devrimci yanı yoktu. Üste
lik, buralarda, etimolojik anlamıyla devrim düşüncesi 
gerçek veya varsayılan ilkel bir saflığa geri dönüş dü
şüncesi içeriyordu. Sadece bağımlılığı, özellikle bağım
sız devletlerden (bazıları "sosyalist”) söz ederken az 
gelişmişliğin yeniden üretiminin nedeni yapmak, siya
sal, sosyolojik ve kültürel blokajları, az üretkenlik ve 
çalışmaya karşı tavırdan kaynaklanan sorunları hesaba 
katmadıkça mekanik gözüküyor.

Latin Amerika örneğinde, az gelişmişliğin nedeni ola
rak önce İngiliz, daha sonra Amerikan sermayesinin 
girişini göstermek, cevap aramaktan kaçmak anlamında 
kısmi bir izah olabilir. İç siyasal, toplumsal ve kültürel 
faktörler, tarım "feodalizminin” varlığını sürdürmesi, 
devletin zayıflığı ve çürümüşlüğü, ender olarak çözül
müş ırkçılık sorunları, değerler sistemi vb., aynı ölçüde

önemlidir. Kanada, hammadde ihraç etmesine, ekono
mik olarak baskı altında tutulmasına rağmen, bir sanayi 
toplumuna doğru evrilmiştir. Üçüncü Dünyada ortaya 
çıkan, giderek daha da belirginleşen farklılıkların siyah 
Afrika’nın birçok ülkesini bir yardımlaşma kıtasına dö
nüştürmesine pazar ekonomisi çerçevesinde emek, ör
gütlenme ve ekonomi alanlarında sert gelenekleri olan 
Asya toplumlan ortaya çıkarken şaşırmak mı gerekir? 
Singapur, Güney Kore veya Hong Kong’un gelişmesini 
açıklamak için yabancı sermaye yatırımlarını, düşük üc
retleri ve baskıcı yasaları mı öne çıkartmak, yoksa emek 
kalitesi ve inisiyatif fazlalığı ile tanınan ülkelerle karşı 
karşıya olduğumuzu mu kabullenmek gerekir?

Üçüncü Dünyanın siyasal olarak ortaya çıkmasından 
sonra antisömürgecilik, bağlantısızlık ve gelişme tema- 
lan belirlendi. Antisömürgecilik ortak bir özel mirası 
olan sömürgeci dünya düşüncesinin ürünüdür. Bu tema 
’50’li yıllardan ’60’ların ortasına kadar en güçlü dönemi
ni yaşadı. Bağlantısızlık, Hindistan’ın önce 1955’de Ban- 
dung’da, sonra da 1961’de Beigrad'da gösterdiği çaba
lara karşın oldukça belirsiz kaldı. Küba’nın bağlantısız

lık hareketinin önderliğini ele alması bağlantısızlık dü
şüncesinin kendisinin olumsuzlanmasıdır. Bağlantısız 
ülkeler vardır, ama bağlantısız bir üçüncü Dünya projesi 
tamamen hayaldir.

’60’lı yıllardan başlayarak ve giderek yoğunlaşan bi
çimde gelişme sorunları Üçüncü Dünya ülkelerinin faali
yetlerinin meşru biçimde merkezindeydi. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ertesinde, İleri kapitalist ekonomilerle Asya, 
Afrika ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki sömürgeci 
İşbölümü korunmuştu. Asya, Afrika ve Latin Amerika 
ülkeleri esas olarak tarımsal veya madensel hammadde 
ihraç ediyorlar, buna karşılık Batı gıda maddeleri ve 
manifaktür ürünleri üretmeğe devam ediyor. Bu sistem 
Bretton-Woods antlaşmaları ve Batı’nın imtiyazlı duru
munu koruyan bazı uluslararası organizmalarla güçlen
dirilmiş, yardım fonlarıyla tamamlanmıştır.

’60 ve ’70’ll yıllar boyunca, sanayileşme temelleri 
atmak çabaları çok farklı sonuçlar vererek sürüyor. Bu
nunla bllrllkte bazı iyileşmeler gözlemlendi: az gelişmiş 
ülkeler kendi doğal kaynaklarını denetleme hakkını elde 
etmeyi başardılar. Bazı ülkelerin ekonomik gelişme hızı 
nüfus artışı hızından daha büyüktür ve bazı ülkeler itha
latı denetleme yanında manifaktür ürünler İhraç etmeye 
başladılar. Bu değişikliklerin en belirgin sonucu geliş
miş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin birbirlerine ba
ğımlılığı artarken gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark- 
lıhklann artması oldu.

Bu karşılıklı bağımlılık daha çok bölgesel bir özellik 
taşır; Ortak Pazar Avrupası, Afrika ve Akdeniz çevresin
deki ülkeler: Japonya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya: 
özellikle Latin Amerika’da etkin olmakla birlikte bütün 
dünya ölçeğinde ABD. Bununla birlikte, ilk on yıllık 
(1960-1970) ve ikinci on yıllık (1970-1980) gelişme proje
lerine ilişkin global sonuçları zayıftır. İkinci on yıllık 
projeler son derece cılız kaldı ve esas olarak, 1974 
ve 1979 yıllarının bunalımı petrol üreten ülkeler hariç 
diğer Üçüncü Dünya ülkelerinde çok etkili oldu.

Kuzeyle güney arasındaki bir başka İlişki tipinin müm
kün olduğu yanılsaması yavaş yavaş belirsizleşmişe ben
ziyor. Kendi kaderlerini ellerine almaya karar vermiş 
ve gerekil insani ve doğal kaynaklara sahip ülkeler çok 
katı gerçeklerle karşılaştılar: Brezilya örneğinde olduğu 
gibi toplumsal katmanların ve bölgelerin eşitsiz gelişimi.

Genel olarak, büyüme, bazı istisnalar, Bangladeş, Pa
kistan, Endonezya ve belirli bir ölçüde Filipinler dışında. 
Doğu ve Güney Doğu Asya'nın büyük bölümünde tat
minkârdır. Hindistan şehirli nüfusun bir bölümünün bü
yümeden yararlandığı, kırsal bir azınlığın marjinalize 
olduğu yarı sanayileşmiş bir ülke örneğidir. Özellikle 
petrol ve az nüfuslu olma gibi kaynakları dikkate alındı
ğında en azından bazı Orta Doğu ülkeleri son yirmi 
yıl içinde geliştiler. Bununla birlikte Mısır gibi ülkelerin 
geleceği belirsiz gözüküyor. Önemli miktardaki borçları
na rağmen, -ancak zengin ülkelere borç verilir, Brezilya, 
Meksika, Arjantin ve Peru’nun yeteri kadar kaynağı var
dır- Latin Amerika da önemli gelişme gösterdi. Ama 
Afrika’daki çok sayıdaki ülke gibi birçok Karalb ülkesi 
ve Bolivya yaşamak için zorlanıyor. Fildişi Sahili, Bots
wana, Gabon vb. gibi ülkeler dışında siyah Afrika’nın 
geleceği belirsiz bir süre İçin şüpheli bir gelişmenin 
yardımına bağlı gözüküyor.

Siyasal planda. Üçüncü Dünya Doğu-Batı çatışması
nın esas alanıydı ve olmaya devam ediyor. Aynı zaman
da, Doğu-Batı gerçekliğinin dışında ve bazen bu gerçek
lik çerçevesinde, özellikle bölgesel güçler tarafından 
özerklikler uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. 
Soğuk savaşın başında ve ’50’il yıllar boyunca Doğu- 
Batı çatışması Avrupa dışında özellikle Doğu Asya’da 
ortaya çıktı: Kore Savaşı, Çin Hindi Savaşı, Filipinler’de 
Huk hareketi, Malezya’da Çinli komünistler vb. Bütün 
bunlar Çin Devrimi’nin arka planından ileri geliyor. ABD

ve Batı tarafından genel olarak saldırgan yayılmacılık 
olarak algılananın dışında, Washington paktlara, NATO, 
Bağdat, SEATO, dayanan bir set çekme politikası uygu
luyor.

Güney Doğu Asya’da ve Doğu Asya’da ABD ve yan
daşlarının önemli başanları oldu: İngilizler Malezya ayak
lanmasını bastırdılar. Filipinler’de Hak'lar bozguna uğ
radı, 1965’de Endonezya'da komünistler kitle halinde 
katledildi. Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hong Kong 
önemli iktisadi zaferler kazandılar.

Hindistan ise Sovyet yardımından yararlanarak bağ
lantısızlık politikası sürdürmeyi başardı. Özellikle SSCB'- 
nln Afganistan'a 1979'da müdahalesinden sonra ABD'
nin desteklediği Pakistan’ın etkisini azaltmayı başardı. 
SSCB’yi ’20'li yıllardan beri ilk kez bir gerilla savaşına 
karşı koymaya götüren Afganistan müdahalesi ve İran 
Şahı’nın düşmesi, ABD’nin Vietnam’daki siyasal bozgu
nun dolaylı bir sonucu olarak gerilemesi anlamına geldi.

ABD’nin siyasal bozgunu, Portekizlilerin çekilmesin
den sonra Angola’yla, Somali ile bölgesel çatışmadan 
sonra ise Etyopya’yla ilişki kuran SSCB’nin işine yaradı 
ve SSCB bu fırsatları değerlendirdi. SSCB’nin Üçüncü 
Dünyaya yönelik politikası 1956’da Mısır’da önemli bir 
başarı kazandıysa da 1972’de uzmanlarının sınır dışı 
edilmesiyle durakladı. SSCB’yi çevreleyen bu bölgede, 
40 yıldır süregelen çatışmalar. Batı çıkarlarını aşındır
makla beraber kökünden kazıyamadı.

Afrika’da Fas’ın ilhak ettiği Batı Sahra esas çatışma 
alanını oluşturdu. Cezayir Polisario'yu destekledi. Et
yopya, Somali’nin müdahalesi, iç muhalefet ve Eritreli- 
lerin silahlı mücadelesine rağmen imparatorluk mlirası- 
nı korumayı başardı. Güney Afrika iktisadi ve askerî 
olarak bölgeye hakim durumda. Sadece Nijerya bölge
sel bir güç olma potansiyelini taşıyor. Küba 20 yıl bo
yunca Amerika kıtasındaki "Marksizm-Leninizm”in ye
gâne başarısı olarak kaldı. Füzeler krizi şüphesiz Doğu- 
Batı ilişkilerinin en kritik noktasını oluşturdu. Sandinis- 
taların başarısı, çatışmayı ABD’nin güvenlik bölgesine 
yaydı. Orta Amerika’daki devrimci yayılma engellendi 
gibi gözüktüğünden, Sandinista rejim tehlikeyi atlatmı
şa benziyor. Ancak ekonomik, askerî ve siyasal zorluk
lar rejimi popüler kılan dayanaklardan mahrum edecek 
gibi.

Yüzyıl ölçeğinde Üçüncü Dünyacılık olayı ve bunun 
reddi bir gölge olay, etkisiz bir olay gibi ortaya çıktı. 
Önemli olan ideolojik mücadele dahil şiddetli mücadele
ler sonucunda sömürgeci dönemden bağımsızlık döne
mine geçiştir. Bir yanılgılar dizisi haline gelmeden önce 
Üçüncü Dünyacılık imparatorluk zihniyetine son verme
ye katkıda bulunmuş bir antisömürgeciliktir. Üçüncü 
dünyacılığın reddi, özellikle demokratik hakları içeren, 
gerçeklerle açıklamalar arasındaki ilişkilerin incelenme
sinin bir sonucudur. Bu red, sömürgeci asistem yok ol
duktan sonra Batı’nın cezai ehliyetinin de sonudur.

Üçüncü Dünya içinde, Latin Amerika, Asya ve Afrika’
yı şematik biçimde aynı bütün olarak ele aldığımızda 
farklılıklar ortaya çıkıyor. Nüfus artışı ve şehirleşme, 
değişiklikleri bakımından İslamiyet’in bugünkü bunalımı 
derin, İkincil ve bölgesel olarak sınırlı olmaktan çok 
koşullara bağlı ve özellikle Müslüman toplumların buna
lımına ekonomik ve toplumsal bir cevap getirmeye muk
tedir olmayan bir şey olarak ortaya çıkıyor.

Dünya, örgütlenmesinde veya paylaşılacak daha fazla 
yarar olmadığı sürece daha eşitlikçi bir uluslararası dü
zen kurmayı hedefleyen ahlakî mülahazalardan çok hu
kuk yoluyla meşruiyet kazanmış grup veya devlet çıkar
larıyla daha fazla olgunlaşmaya ve eşitsizlik üzerine 
kurulmuş olmaya devam edecektir.

GERARD CHALİAND



işbirlikçilerini işbaşına getirdiler. Bu süreçte reis iktidarına karşı da bir direniş başladı. Silahlı 
direniş biçimlerinin arka plana düştüğü, burjuva liberal ve milliyetçi-dini hedeflerin ön plana 
çıktığı, daha çok şehirlerde oluşan bir anti sömürgeci muhalefet gelişmeye başladı. Bu 
muhalefetin önemli bir dayanağını gelişmekte olan işçi hareketi oluşturacaktı.

Dünya Savaşları ve Afrika
Berlin Konferansında alınan kararlardan biri, büyük güçler arasında bir savaş çıktığı takdirde 
Afrika’nın tarafsızlaştınimasıydı, ancak daha savaşın ilan edildiği Ağustos ayı içinde Britanya 
ve Fransa kuvvetleri Almanya’nın Gine körfezindeki sömürgesi Togoland’ı, daha sonra da 
Kamerun’u işgal ettiler. Ancak savaşın Afrika’daki asıl sıcak cepheleri Doğu ve Güney Afrika 
oldu. Daha savaşın ilk günlerinden başlayarak Alman Doğu Afrika’smdaki birlikler komşu 
Britanya sömürgelerine karşı askerî harekâta giriştiler. 1918’de ateşkes imzalandığında Doğu 
Afrika’daki gerilla savaşı hâlâ sürüyordu. Güney Afrika’da ise 1915’te Britanya kuvvetlerinin 
Güneybatı Afrika’daki Alman sömürgesine karşı giriştikleri harekâta, Alman yanlısı Boer 
ayaklanmasıyla ara verilmek zorunda kalındı ama Temmuz 1915’te bu bölge de Britanya 
yönetimine girdi. Bütün bu cephelerde savaş büyük ölçüde beyaz askerler arasında cereyan 
etmiş, Fransız ordusunda istihdam edilen Senegalli birlikler dışında, yerliler savaşa, sınırlı 

..sayılarda ve hamal, kılavuz gibi görevlerle katılmışlardı. Bu bakımdan I. Dünya Savaşı 
Afrika’nın yerli nüfusunun hayatında büyük bir sarsıntı ya da kopuş anlamına gelmedi. Ancak 
savaşı izleyen yıllarda çeşitli sömürge yönetimleri giderek merkezî ve bürokratik bir nitelik 
kazanarak, Afrika’nın çeşitli halklannın modem devlet aygıtlan ile tanışmalarına önayak 
oldular. Batı Afrika’da Gine körfezindeki Britanya sömürgeleri onak bir yönetim çerçevesi 
içinde birleştirildi; Kenya’da, temelleri savaş öncesinde atılmış olan bürokratik sistem iyice 
kök saldı. Siyasal düzeydeki bu gelişmelere, çeşitli ülkelerin ekonomilerinin kapitalist  ̂dünya 
sisteminin gereklerine göre yeniden yapılanması, birçok yerde geçimlik tanmın yerini ihraç 
edilebilecek bir ya da bir kaç ürüne (Uganda’da pamuk ve kahve, Kuzey Rodezya’da 
-bugünkü Zambia- bakır) dayah bir ekonomiye bırakması eşlik etti. Ancak gelecekteki 
gelişmeler açısından, savaş sonrası yıllann asıl kritik yeniliği eğitim alanındaki gelişmelerdi. 
Çeşith kiliselerin yanısıra, özellikle Fransız sömürgelerinde laik ilkokullann yaygınlaşması, 
evolue (evrilmiş) diye anılacak küçük bir azınlık ise 8 hatta kimi zaman 12 yıllık bir orta 
öğrenim görerek Batılılaşmış bir Afrikalı kesimin çekirdeğini oluşturdu.'Ancak bu kesimlerin 
siyasal tavır alışlan, yerel kültürle ilişkileri vb. gibi konularda çeşitli bölgeler arasında önemli 
bazı farklar vardı. Ömeğin 1920’de kurulan Britanya Batı AJrihası Ulusal. Kongresi, Altın 
Kıyısı’mn kabile şefleriyle açık bir çatışma halindeydi. Kapitalist üretim süreçlerinin çok daha 
yaygınlaşmış olduğu Güney Afrika ve Rodezya gibi bölgelerde seçkinlerin kurduklan, büyük 
ölçüde bölgeye göçmen işçi olarak gelmiş Flintliler’den etkilenen Güney Afrika Yerli Kongresi 
(1925’te Afrika Ulusal Kongresi adını aldı) ve Rodezya Yerli Ulusal Kongresi gibi örgütler, işçi 
hareketlerini örgüdemeye öncehk verdiler. Kenya merkezli Doğu Afrika D em eği ise kabile 
ilişkileri üzerine inşa edilmiş bir örgüttü.

Pan Afrikanizm

Bu tür örgütlerin “Afrika milliyetçiliği” diye adlandmlabilecek bir ideolojiyi benimsemelerinde 
Afrika dışında yaşayan siyahların kritik bir rolü oldu. 31 delegesinin çoğunluğunun ABD ve 
Karayib adalanndan geldiği ilk Pan Afrika Kongresi 1900’de Londra’da toplandı. I. Dünya 
Savaşı sonrasında, Afrika dışında gelişmekte olan Pan Afrikanizm  hareketinin önderliğine aday 
iki rakip eğilim vardı. Birleşik Devletler’in Siyah Halklarının Kalkındırılması D em eği’nin  başkanı 
Amerikalı tarihçi ve araştırmacı W. E. B. Du Bois, 1919’da Paris’te ikinci Pan Afrika 
Kongresi’ni topladı. Talepleri Afrikalılann yönetime “katılımı”ndan ibaret olan Du Bois’nın 
19Ü4

Senegalli şair, devlet adamı„ Afrika Sosyalizminin 
savunucularmdan Lepold SĞdar Senghor, (solda)
"siyaf) güzeldir”  sloganıyla Afrika kültürünün 
zenginliğini savunan nigritude sanat akımını 
başlatanlardır. Fransa’da tamamladığı öğreniminin 
ardından bir Fransız okulunda öğretmenlik yaptı. 
Fransız direniş ordusunun yanında II. Dünya 
Savaşı’na katıldı ve 1940’ta tutsak düşerek iki yıl 
Nazi kamplannda kaldı. Şiirlerinin önemli bir 
tjölümünü yazdığı kampta, tutsaklar arasındaki direnişe 
öncülük etti. 1946’da, kurduğu Bloc Africain (Afrika 
Bloku) adına Fransız Kurucu Meclisi’nde Senegal’ı 
temsil etti. 1948’de Bloc DĞmocratique Senegalais 
(Senegal Demokratik Bloku- BDS) adlı yeni bir parti 
kurdu. 1956'da Senegal’in demiryolu merkezi olan 
Tfıies şehri belediye başkanlığına seçildi. Daha sonra 
BDS’y/ de içine kattığı Union Progressiste 
SĞnĞgalaise'y/ (Senegal İlerici Bloku -UPS) kurdu ve 
1960’da kurulan Senegal Cumhuriyeti’nin başbakanı 
oldu. 1969’da, Fransız Ahlaki ve Siyasal Bilimler 
Akademisi’nin ilk Afrikalı üyesi oldu. Julius Neyrere; 
(ortada) Tanzanya bağımsızlığının mimarı. Edinburg 
Üniversitesi’nde okuyan ilk Afrikalı. 1958’de partisi 
Tanganyika African National Union (Tanganika Afrika 
Ulusal Biriiği- TANU) seçimlerde büyük bir başan 
kazandı. Ardından 9 Aralık 1961’de bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra, Neyrere başbakan oldu. Afrika 
sosyalizmini savunan Nyrere için, Tanzanya’nın 
(Tanganika, 1964'te Zengibar ve Pemba Adaları Halk 
Cumhuriyeti’yle birleşerek Tanzanya adını aldı) 
yoksulluk, iktisadi bağımlılık ve cehaletten 
kurtulmasının tek yolu sosyalizmdi. Aynca, Doğu 
Afrika Birliği ve Afrika Birliği Örgütü’nün çalışmalarına 
katılması Panafrikanizm’in de savunucusu olduğunu 
gösteriyor. 1964’de sosyalist bir devletin inşasına 
girişti. 1967’de, tanmsal üretim artmasının yanısıra, 
kollektifleşmenin ve köy demokrasisinin kurulmasını 
amaçlayan "Ujamaa”  adı verilen köyler kuruldu. 
Hasılatın dağılımı hem gereksinimlere, hem de 
çalışmaya göre gerçekleştirildi. Sigara tiryakisi, 
mütevazı, kibar, aynı zamanda çok güçlü bir 
konuşmacı ve TanzanyalIlar tarafından hep sevilen bir 
lider ve başkan olan Neyrere’ye "mwalimu”
(öğretmen) adı takılmıştır Kenya’nın bağımsızlık lideri, 
ilk başbakanı ve cumhurbaşkanı Jomo Kenyatta’nm 
(sağda) babası küçük bir kabilenin şefi, dedesi ise 
büyücüydü, ilk AvrupalIlarla- karşılaşması, 10 
yaşındayken misyonerlerin kurduğu bir sağlık ocağında 
geçirdiği bacak ameliyatıyla oldu. Daha sonra 
misyonerlerin yanında eğitim görmek için evinden 
kaçtı. 1922’de EAA'ya (Doğu Afrika Biriiği) katılmasıyla 
başlayan siyasi hayatı (1978’de cumburbaşkanıyken) 
ölümüne dek sürdü. 1963’de bağımsızlığına kavuşan 
Kenya, ertesi yıl cumhuriyetin ilanıyla biriikte 
Kenyatta’nm diğer partileri kapatmasıyla güçlü bir 
merkezi otorite tarafından yönetildi.



Devrimler

1914-1939 arası Afrika 1945-1965 arası Afrilca

İki Afrika tıaritası: Solda, iki dünya savaşı arasındaki 
koloni döneminin Afrika’sı. Sağda, 1960’lı yıilann 
ortalarında, büyük çoğunluğunda bağımsız devletlerin 
yer aldığı Afrika. ’60’lı yıllara dek Batılı devletlerin 
daha fazla pay kapmak İçin birbirleriyle rekabete 
girdikleri bir yağma bölgesi olan kıta için, 6 Mart
1957 tarihi bir dönüm noktasıydı. Bu tarihte 
bağımsızlığına kavuşan Gana, sömürge olmaktan 
kurtulabilen İlk siyah Afrika ülkesi oldu. ’/İne de 
Gana’nın bağımsızlığının, ancak sembolik bir anlamı 
olduğu söylenebilir; Etyopya 1935-41 arasındaki 
dönem sayılmazsa tarihi boyunca bağımsız kalmıştı, 
Liberya 1847'de bağımsız bir devlet olarak 
kurulmuştu, Mısır 1922’den beri. Güney Afrika (beyaz 
azınlığın hakimiyeti altında olsa da) 1910’dan beri 
bağımsız bir ülkeydi. Aynca, Kuzey Afrika’daki Arap 
ülkelerinden Libya, Tunus, Fas ve Sudan ’50’U yılların 
başlarında bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı... 1957’de 
Gana’nın bağımsızlığı, öteki siyah Afrika ülkelerinde 
de ulusal kurtuluş hareketlerini hızlandırdı ve 
1957’den 65’e kadarki 7 yıl boyunca bağımsız 
ülkelerin sayısı büyük bir hızla arttı: Bunda, eski 
sömürgecilik anlayışının terkedilmekte oluşunun 
yanısıra, süper güçlerin bölgede daha etkin olmak 
istemelerinin de payı vardı.

perspektifi Afrika’ya siyasal bağımsızlık verilmesini öngörmüyordu. Öte yandan Evrensel Zenci 
K alkındırm a D em eği ve Afrika Cem aatleri Birliği’ni kurmuş olan Marcus Garvey ise çok daha 
radikaldi. Evrensel Zenci Kalkındırm a  Demeği’nin 1920’de New York’ta düzenlediği bir aylık 
toplantıda Marcus Garvey Afrika Devlet Başkanı seçildi ve bir Dünya Zenci Halklarının Haklan  
Bildirgesi yayınlandı. Özellikle Marcus Garvey’in görüşleri Afrika içinde de giderek daha çok 
yankı bulmaya başladı. Bu etkinin başlıca taşıyıcıları, 1930’lardan başlayarak sayılan artmakta 
olan, Avrupa ve ABD’de eğitim gören siyah Afrikalılardı. Örneğin geleceğin Gana devlet 
başkanı Kwame Nkrumah, Amerika’da okuduğu yıllarda görüşlerinin oluşmasında en etkili 
olmuş odağın Marcus Garvey’in fikirleri olduğunu söyleyecekti.

Ancak Afrika milliyetçiliğinin (ve sosyalizminin) maddi ve manevi zemininin yaratılmasında 
kritik faktör İkinci Dünya Savaşı oldu. Kendi yerel kaynaklan büyük ölçüde devre dışı kalan 
savaşan ülkeler, neredeyse tamamen sömürgelerine bağımlı hale geldiler. Bu ise Afrika’ya 
yapılan yatm mlann birden artmasına yol açtı. Britanya hükümetinin Afrika’da yaptığı 
harcamalar savaştan önce 1 milyon pound iken, 1940’da 5 milyon, 1946’da ise 12 milyona 
çıktı. Öte yandan İkinci Dünya Savaşı sırasında beyazlarla omuz omuza döğüşen siyah 
askerler, Fransa’da okumuş öğrencilerin aktardıklan Marksist fikirlere karşı çok daha duyarlı 
oluyor, dönemin anti-faşist ideolojisinin de etkisiyle ırkçılığa karşı radikal tutumlar 
geliştiriyorlardı. Daha Fransa işgal edilir edilmez Çad’m siyah valisi Felix Eboue, De Gaulle 
önderliğindeki muhalefete sadakatini ilan etmişti. Büyük ölçüde Eboue’nin çabalan sonucunda 
ve zaman zaman beyaz Fransızlann kararsızlığına ve hatta açık muhalefetine rağmen, kısa 
zamanda Ekvator çevresindeki bütün Fransız sömürgeleri, anti-faşist direnişin yönetimine geçti. 
1945’te İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra Manchester’da Afrika dışındaki sonuncu Pan 
Afrika Kongresi toplandı. Toplantıya yine Du Bois başkanlık ediyordu. Ama fiili önderlik, bu
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i â 'A M ka Sosyalizm !

Bağımsızlıktan sonra Afrikalı milliyetçi aydınlar, sınai- 
leşmeyi “Afrika Sosyalizmi” adını verdikleri bir yolla 
gerçekleştirmek istediler.

“Nasıl bir sosyalizm?” sorusundan önce, “Niçin sos
yalizm?” diye sormak gerekiyor.

Afrikalı aydın bağımsızlıktan sonra bu deyime sarıldı, 
çünkü onun kafasında bir yandan kapitalizm ile emper
yalizm, diğer yandan da sosyalizm ile milliyetçilik özdeş 
kavramlardı. Batı’nın yapısına ulaşmak için Batı’dan sa
kınması gerekiyordu. Emperyalist ile kapitalist aynı ki
şiydi. Geleneksel düzenin bozulmasından doğan top
lumsal huzursuzluğun nedeni yalnızca sömürgeci değil, 
aynı zamanda kapitalizmdi. Onun tersi bir yol seçilme
liydi ki, “ İnsanın insanı sömürmesine, insanlar arasın
daki eşitsizliğe, insanın insana bağımlı olmasına” daya
nan bu düzenden sakınma olanağı doğsun. Üstelik, ka
pitalizmin özü olan “maddecilik” , yani paraya önem 
verme, Afrika'nın geleneksel değerlerine uymuyordu; 
bu sistemin gerektirdiği koşullar (rekabet, kâr vb.) Afri
ka’nın yapısına yabancıydı.-Üstelik, emperyalizm yerli 
kapitalizmi köprü olarak kullanabilirdi. Özet olarak, Afri
kalı aydının kafasında şöyle bir formül oluşmuştu:

“Sosyalizm kapitaliste karşıdır;
Milliyetçilik emperyaliste karşıdır;
Kapitalist ve emperyalist ya aynı adamdır, ya da müt

tefiktir;
Bu nedenle,
Milliyetçilik ve Sosyalizm Afrika’da ya aynı ideolojidir, 

ya da İttifak halinde iki ideolojidir.”

Şimdi, bir de “ Niçin Afrika sosyalizmi?” diye sorulur
sa, aynı zamanda “Nasıl bir sosyalizm?” sorusunun 
yanıtı da otomatik olarak verilmiş olacak.

Afrikalı aydın “sosyalizm” sözcüğünün yanına bir de 
“Afrika” sözcüğü ekledi, çünkü kafasında bir kaygı da
ha vardı: Mevcut rejimlerden bağımsız, özgün olma kay
gısı. Çünkü Afrika milliyetçileri nasıl kapitalizmi redde
diyorlarsa, belli başlı iki nedenden ötürü, sosyalizmin 
ana felsefesi olan Marksizmi de “olduğu gibi” kabul 
etmeyi reddediyorlardı.

Bu nedenlerden birincisi, Marksizmin özünde yatan 
sınıf kavgası kavramının Afrika milliyetçiliği ideolojisine 
(daha doğrusu, milliyetçilik ideolojisine) ters düşmesiy- 
di. Aydın sınıfsız (daha doğrusu, sınıf çatışması zayıf 
olan) yapıyı devam ettirmeye yönelmişken, Marksizm 
yalnız toplumun değil bi jzat tarihin motorunun sınıf 
kavgası olduğu kavramına dayanıyordu. Gerçi Marksiz
min Afrika toplum koşullarına uymayan başka birtakım 
önermeleri yok değildi; örneğin Marksizm bir işçi sınıfı 
ideolojisiydi, oysa Afrika bir köylü toplumuydu. Toplu
mun belirli bir zorunlu aşamalardan geçtiğini ileri sürü
yordu, oysa Afrikalı önderler bu aşamalardan en önemli
sini (kapitalizm) atlamak savındaydılar. Fakat bütün bun
lar, sınıf kavgası kavramının yarattığı sorun yanında 
önemsiz kalıyordu. Çoğu Marksist eğitim ve kültür almış 
olan Afrikalı milliyetçi önderler Afrika’da sınıfların varlı
ğını reddediyor değillerdi. Ama sınıf kavgasını reddedi
yorlardı.

Sosyalizmin tek olduğunu, bunun da bilimsel sosya
lizm olduğunu söyleyen Nkrumah'a göre bile, komüna- 
list olan Afrika toplumunda sınıfların ortaya çıkması 
şimdiye dek olanaksız olmuştu ve şimdi de bu oluşumu 
ve sınıf kavgasını önlemek mümkündü. İleri derecede 
sınaileşmiş ülkelerde Marx'in tahminleri çıkmamıştı; ka
pitalizm aksine daha da güçlenmişti. Bu sonuç, Nkru
mah'a göre, metropoldeki proletaryanın burjuvalaştırıl-

ması, diğer bir deyimle İçteki sınıf kavgasının uluslara
rası alana ihraç edilmesiyle elde edilebilmişti. Böylece 
gelişmiş ve gelişmemiş uluslar arasındaki çatışma, az
gelişmiş ülkelerdeki sınıf çatışmasının yerine geçmiş 
olmaktaydı. Lenin'in 1916 tarihli kitabına nazire yapar 
gibi veya onu tamamlar gibi Yeni Sömürgecilik - Emper
yalizmin Son Aşaması adını verdiği kitabında ileri sürdü
ğü bu fikirlerde, Nkrumah Marksizmi iki noktada daha 
değiştiriyordu. Bir kere, Afrika'nın durumu dünya top- 
lumları içinde apayrıydı. Tarihin “normal” evreleri bura
ya uygulanamazdı. Afrika'da sosyalizme kapitalizmden 
değil, “komünalizm”den geçilmesi söz konusuydu. İkin
cisi, Marx’in emperyalizmi göremediği gibi, Lenin de 
yeni sömürgeciliği görememişti. Bu tarihî çerçeve için
de önce anti sömürgeci mücadeleyi vermek, ondan son
ra da tam bağımsızlık için “Yeni Sömürgecillk” le savaş
mak gerekiyordu.

Afrikalının Marksizme ikinci itiraz noktası, Afrika’nın 
sömürge geçmişinden gelmekteydi.

Bir kez, Afrika milliyetçiliği ideolojisine ne kadar katkı 
yapmış olursa olsun, Marksizm yabancılar tarafından 
ileri sürülmüş yabancı bir ideolojiydi. Siyah yazar ve 
sanaçtıların Nisan 1959'da Roma’da yaptıkları kongre
de Afrikalı Marksistler, Marksist doktrinin şu üç nokta
nın ışığında ele alınmasını önerdiler: a) Marx'in düşün
cesindeki kültürel referansların hemen hemen hepsi Ba
tı tecrübesinden alınmıştır; b) Batı proletaryasının eko
nomik durumu azgelişmiş ülkelerdekinden farklıdır; c) 
Dünya halklarının her türlü tecrübesini içine alacak ka
dar geniş olan bir doktrinin uygulanması dikkatle yapıl
malıdır.

Nitekim, bağımsızlıktan sonra Kara Afrika’da en radi
kal Afrika Sosyalizmi uygulamasına sahne olan Tanzan
ya’nın önderi Julius Nyerere’nin bu rejime 1962’den 
sonra verdiği ad “ Ujamaa” oldu. Nyerere’ye göre Uja- 
maa, insanın insan tarafından sömürülmesi temeli üzeri
ne mutlu bir toplum kurmaya çalışan kapitalizme de, 
bu mutlu toplumu insanlar arasındaki kaçınılmaz müca
dele temeline oturtmaya çalışan doktriner sosyalizme 
de karşıydı. Swahili dilinde “aile ruhu” veya “cemaat” 
anlamına gelen bu sözcüğün seçimi de anlamlıydı. Böy
lece Nyerere hem kuramsal sorunlarla yüklü bir terim
den kaçınmış, hem de milliyetçi ideolojinin saptanma
sında Afrika tecrübesinin rolünü vurgulamış olmaktay
dı. Nyerere’nin anladığı sosyalizm hem koloniyaiizme 
karşı savaş, hem de geleneğe dönüş demekti.

İkinci olarak, Afrikalılar “ kapitalizmden kurtulup ko

münist ülkelerin etkisi altına girmeyi” reddettikleri için 
bir bağımsızlık ve özgünlük kaygısı sürdürüyorlardı. 
Marksizmin olduğu gibi kabul edilmesi halinde tarafsızlı
ğın yitirilerek komünist blokun etki alanına girileceği 
kaygısı vardı.

Marksizmin Afrika koşullarına uymadığı fikri ile Afrika 
milliyetçiliği ideolojisinin bağımsızlık ve özgünlüğe ver
diği önemin yanı sıra, "bilimsel” sosyaiizm yerine "Af
rika Sosyalizmi” kavramının kullanılmasının bir üçüncü 
nedenini daha saymak gerekiyor. Bu neden de, bu ülke
lerde önceden varolan bir ideolojinin, dinin etkisidir.

Marksizmin Tanrı kavramını yadsıması, dinin güçlü 
olduğu ülkelerde bu ideolojinin olduğu gibi kabul edil
mesine engel oldu. Örneğin, Marksizmin en fazla etkisi 
altında olan önderlerden SĞkou-Touri: “Temelde mü
min bir ülke olan Gine’de Tann’nın varlığının yadsınma
sı olacak iş değildir” diyordu. Cezayirli Ben Belia’nın 
sözleri ise daha radikaldi: “ Bir tek şey istiyoruz: Tanrı
mızı, Allah’ımızı bize bıraksınlar. Bunun dışında, her
hangi bir bilimsel sosyalizmden daha ileriye gitmeye 
hazırız.” Dine rağmen bir sosyalizm anlayışı yalnız Müs
lüman Afrika ülkelerinde değil, Hıristiyan olanlarda da 
reddedildi. Neyrere’ye göre Hıristiyanlık, insanlar ara

sındaki eşitlikle sağlanacak bir adaleti ortaya koyma 
isteği olan sosyalizmde doğal uzantısını bulmaktaydı.

işte bütün bu kaygıların etkisi altında Afrika milliyetçi
liği ideolojisi kapitalizmi nasıl reddetmişse, Marksizmi 
de olduğu gibi kabullenmeyi reddetti. Bunu da, sosya
lizm sözcüğünün başına çok önemli bir “Afrika” sözcü
ğünü koyarak yaptı. Hatta, zaman zaman bu Afrika söz
cüğünün yerine bir ülkenin adının konduğu, örneğin 
“ Dahomey sosyalizmi” dendiği de görüldü.

Bu koşullar altında Afrikalı milliyetçiler soruna doktri
ner yaklaşamazdı. 1962'de Kalkınma ve Sosyalizm üze
rine yapılan Dakar kollokyumunda “ Bırakınız Yapsınlar, 
Bırakınız Geçsinler politikası iflas etmiştir, çünkü bir 
ülkeye hızlı kalkınma olanağı vermemektedir. Belki de 
bunun için sosyalistiz” ve “ Devletin hayata müdahalesi
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1964 yılında Zanzibar adası ile Tanganika’nın 
birleşmesiyle kurulan Tanzanya’da, yeni yeni 
yaratılmaya çalışılan bir ulusun milliyetçi gösterileri... 
Afrika sosyalizminin tipik özelliği olan milliyetçilik, irili 
ufaklı kabileleri, emperyalizme karşı direnişte tek 
vücut olabilecek bir ulus haline getirme hedefini 
güdüyordu. Tanzanya’nın durumundaki pek çok ülkede, 
homojen olmayan kitlelerden, kendine özgü bir kimliği 
olan toplum yaratılmaya çalışıldı. Yine de bu çaba.

gerekli alanlarda olacaktır, fakat sadece gerekli alanlar
da. Bu karışma, eğitimin gelişmesine paralel olarak or
tadan kalkmalıdır” gibi sözlerin belirttiği gibi, “Afrika 
sosyalizmi” doktrineriikten uzak, tanımı ve sınırları iyi 
belirlenmemiş pragmatik bir formül olarak ortaya çıktı. 
Nkrumah'ın Ganası gibi, bu formülün çok daha radikal 
bir uygulamasına sahne olan ülkelerde bile Afrika sos
yalizmi pragmatik bir görünüm sundu. Bu ülkede sosya
lizm, yabancıların ellerindeki işlerin milllleştirlimesi, ya
bancı sermayenin teşviki ve yerli özel kesim konuların
da karşı bir tutum alınması biçiminde kendini gösterdi. 
Bu pragmatikliğin doğal sonucu olarak da, burjuvazi 
güçlendikçe, Afrika sosyalizmi Türkiye'de devletçiliğin



Devrimler

geçirdiği değişmeyi geçirmeye başladı. Asıl amaç sınıf 
farklannın ırk farklarıyla çakışmasını önlemek sayıldığı 
için, ırklararası uçurum kapanırken. Siyahlar arasında 
açılmaya başladı.

Afrika sosyalizminin bu pragmatik niteliğiyle paralel 
giden bir ikinci niteliği de, en azından o tarihlerde Mark
sist ülkelerde başlı başına bir amaç durumunda olan 
Marksizmin, Afrika'da yalnızca bir kalkınma aracı niteli
ğine bürünerek ortaya çıkması oldu. Gene 1962 Dakar 
Kollokyumu'nda duyulan “ Bizim için sosyalizm başlı 
başına bir amaç değildir, ancak gelişmek için bir araç
tır” sözü işte bunu belirtiyordu. Diğer taraftan, Batı 
Avrupa ülkelerinde “dağıtıcı” nitelikte olan, yani sosyal 
adalete yönelen sosyalizm, daha önce burjuva tarafın
dan yaratılmış bir zenginlik olmadığı İçin Afrika'da “üre- 
tim”e yöneldi.

“Afrika birliği" idealine ters düşmeyecek kadar esnek 
ve muğlak bir kavramdı. Afrika sosyalizminin sınıf 
kavramından bağımsız niteliği, Tanzanya devlet 
başkanı Nyerere’nin “ ujamaa" adını verdiği resmi 
ideolojide oldukça belirgindir: “ Sosyalizm" diyordu 
Nyerere, “geleneksel sınıfsız Afrika toplumuna hiç de 
yabancı değildir. Eskiden toprak bütün yerlilerin ortak 
malı olduğundan, TanzanyalIların bu dünya görüşünü 
benimsemeleri doğaldır."

Bu iki niteliğinin yanı sıra, Afrika Sosyalizmi, gelenek
sel Afrika üretim düzenine benzetilmesinden ve sömür
gecinin düzenine karşı olmasından kuvvet alan bir nite
liğe daha sahip oldu ki, bu nitelik onun tanımını, sınırla
rını, amaçlannı ve ilkelerini saptamayı daha da karanlık 
bir duruma soktu. Afrika Sosyalizmi, Afrikalının kafasın
da ve dilinde bir tabu oldu. Durum böyle olunca, Avru
pa’da demokrasi sözcüğünün başına gelen, Afrika’da 
sosyalizm sözcüğünün başına geldi ve 1980’lerde Afri
ka'nın geneli, aynen Türkiye gibi Dünya Bankası ve 
IMF’ye teslim olana değin, duygusal ağırlığının çok bü
yük olmasından dolayı bu kavramdan yana çıktı. Sonuç 
olarak, Türkiye'de nasıl herkesin Atatürkçü olması Ata

türkçülüğü anlaşılmaz bir hale sokarak her emele uygun 
bir araç durumuna getirmişse, Afrika'da da Afrika Sos
yalizmi kavramı, bu tabu niteliğinden dolayı çoğu kez 
çelişik çıkarlar tarafından kullanılan bir örtü-sözcük ol
du. Tanzanya'da 1967 Arusha Blldirisi'nden sonra bü
tün bankaları ve sigorta şirketlerini devletleştirip üreti
me devlet denetimi koyan Nyerere de Afrika sosyalistiy
di, açıkça kapitalizmi savunan Kenyatta da.

1970'lerin sonlannda, artık bu deyim fazla duyulmaz 
oldu. Bir yandan bini bir para olan askerî darbeler, 
bir yandan bu rejimlerin gittikçe artan darboğazları, di
ğer yandan da uluslararası kapitalizmin IMF gibi kurum-- 
lan aracılığıyla kurduğu denetim ağları bu noktaya gelip 
varmıştı. Burada yalnızca, Afrika Sosyalizmi kavram ve 
uygulamasının, en hızlı dönemini yaşadığı 1960 ve 
70'lerdeki fotoğrafını kısaca vermek gerekiyor.

Bu dönemlerde, Kenya gibi Afrika Sosyalizmi terimini 
yalnızca sözcüklerde bırakan ülkeler dışında, Afrika da 
oldukça özgün Afrika Sosyalizmi uygulamaları yaşadı. 
1966'da bir askerî darbeyle sona eren Nkrumah rejimini 
ele aldığımızda, Gana’da bağımsızlıktan önce kakao top
lamaya yarayan torbalar bile Avrupa’dan getirilirken, 
önemli kesimlerde devletin bizzat üretim yapması, ikin
cil kesimlerde İse “karma sermaye şirketleri” adı veri
len kuruluşların ekonomiye egemen olması sonucu, be
lirli bir altyapı kurulabildi. 1962’de bütün Batı Afrika 
ortalaması 110 dolar iken, Gana’da kişi başına gelir 
245 dolara ulaşmıştı. Gerçi, sonunda, halktan uzaklaş
mış ufak bir aydın grubunun zoruyla sosyalizmin kitlele
re maledilemeyeceğl anlaşıldı, ayrıca, bu dönem Gana’
da bir yığın sabotaj, rüşvet, yolsuzluk ve baskı dönemi 
de oldu; ama o dönemde GanalI belli bir aşamaya yük
seldi, belli bir ulusal gurur duydu.

En ilginç ve radikal Afrika Sosyalizmi uygulaması Tan
zanya’da ortaya çıktı. Bu uygulama bazı açılardan diğer
lerinden ayrılıyordu. Birincisi, Nyerere sınaileşmeyi de
ğil, tarımı güçlendirmeyi seçmişti. Böylece, dışarıya ba
ğımlılığı azaltmak amaçlandı. İki ana teması eşitlikçilik ve 
özgüven olan 1967 Arusha Bildirisi’nden sonra açılan 
bu tanmsal sosyalizm döneminde Ujamaa köyleri kurul
du. Kibbutziarı andıran bu köylerde köylüler birlikte çalı
şıp ürettikleri ürünleri bölüşüyorlardı. İkinci olarak, di
ğer Afrika ülkelerinde büyük önem verilen prestij yatı
rımlarına burada aldırış edilmedi. Örneğin, başkenti ha
vaalanına bağlayan karayolunun güzel gözükmesi için 
hiçbir çaba harcanmadı. Oraya harcanacak paranın da
ha verimli işlere yatırılması yeğlendi. Anlaşıldığı kada
rıyla, Afrika milliyetçiliği uygulamalarının önderden, ya
ni kişiden etkilenmesinin açık bir örneği de burada orta
ya çıkmış ve gösterişe meraklı olmayan Nyerere’nin 
kişiliği Tanzanya uygulamasını damgalamıştı.

Afrika Sosyalizmi uygulamaları radikal ülkelerde bile 
amacına varamadı. Elde edilen ekonomik sonuçlar yeni 
güçlüklerin ilk adımı oldu. Eski dengesizlikler arttı. Bir 
kez, ideolojinin bütün dengeli gelişme savlarına rağ
men, ulusal gelirin dağılımı toplumsal dengeyi olduğu 
kadar, ulusal birliği de tehlikeye sokacak biçimde geliş
ti. İkincisi, kentsel nüfusun aşırı gelişmesi yeni sorunla
ra yol açtı. Üçüncüsü, uluslararası koşulların da etkisiy
le, gerçek bir sınaileşmeye geçiş mümkün olmadı.

Afrika Sosyalizmi gibi birçok önder tarafından ağız 
birliğiyle kabul edilen bir uygulamanın yanı sıra, tek 
bir önder (Nkrumah) tarafından ortaya atılmış da olsa, 
Afrika’da bir kalkınma aracından daha söz edildi: Pan 
Afrikanizm.

Afrika’da çok sayıda işlev yükümlenmiş bir kavram 
olan Pan Afrikanizm, burada da “birleşerek kalkınma” 
konusunda Ganalı önder tarafından silah olarak kullanıl
mak istendi. “ Baikanlaştırma”nın büyük devletlerin kla
sik oyunu olduğunu belirten Nkrumah, birleşik bir sa
vunma stratejisi ve dış politika yanında, kıta çapında

bir ekonomik planlamanın azgelişmişlikten kurtulmak 
için şart olduğunu ileri sürüyordu. Sosyalizmin tek ülke
de kurulması olanak dışıydı. Afrika'yı ekonomik bakım
dan ancak 100 milyon nüfusu olan bir “Optimum Geliş
me Alanı” kurtarabilirdi. Nkrumah’a göre, pazarın kü
çüklüğü yanı sıra, Afrika ülkelerinin diğer ayak bağları 
olan sermaye, hammadde ve yetişmiş personel sorunla
rına da bu sayede çözüm bulunabilirdi.

Doğal olarak, bir tek kişinin savunduğu ve diğerlerinin 
yan çizdiği bu olgu gerçekleşmekten çok uzak kaldı. 
Ayrıca, bu sonucun iki nedeni vardı. Birincisi, Afrikalı
nın Afrikalıya satabileceği çok az şey vardı. Afrika ülke
leri arasındaki ticaret, bu ülkelerin dış ticaretinin yüzde 
10’unu kolay kolay aşamıyordu. İkincisi, paradoksal ola
rak, Afrika Sosyalizmi uygulaması böyle global bir yak
laşıma engeldi. Sosyalizm, tanımı gereği, planlama ve 
ekonomik öncelikler kavramlarını getiriyor, bu da devlet 
kanşması yoluyla her ülkenin sınırlarını pekiştiriyordu. 
Diğer bir deyişle, her Afrika ülkesinde görülen ekono
mik milliyetçilik, bu ülkelerin birleşme yoluyla güçlen
melerine engel oluyordu. Örneğin, Doğu Afrika’da ba
ğımsızlık kazanıldığı andaki ekonomik birlik, Tanzanya’
nın planlı kalkınma gtrişimi üzerine yavaş yavaş gevşe
di. Bunun yanısıra, gene bu ikinci nedene bağlı olarak, 
tek parti uygulaması da Pan Afrikanizmi engelleyici rol 
oynadı.

Bağımsızlık ve Modernleşme aşamalarından sonra, 
Afrika’nın kurtuluş mücadelesinde üçüncü aşama “Ken
dini Arama ve Kanıtlama” olarak ortaya çıktı.

Modernleşme çabaları sırasında Afrikalı milliyetçi, ya
pısal gereksinmelerin ve kendi grup çıkarlarının gerek
tirdiği birtakım silahlar kullanmıştı. Bu silahlar özgünlük 
kaygısının da etkisiyle, Avrupa’da görülen siyasal ve 
ekonomik olgulardan farklı oldu. 1980’lerde ortaya çı
kan Marksist-Leninist yönetimler farklılık gösterdiyse 
de, Afrika’nın geneli için bu model tek model oldu. 
Kullanılan modernleşme araçlannın Batıdakilerden fark
lı oluşu, bu durumda, bu taklitçi niteliğin bir milliyetçi 
için rahatsız edici yanını ortadan kaldıramıyordu. Bu 
duyarlılık ve rahatsızlık, Afrika’da milliyetçi ideolojinin 
en az Bağımsızlık ve Modernleşme kadar önem verdiği 
bir üçüncü işlev edinmesine yolaçtı: Kendini arama ve 
kendini bütün dünyaya kanıtlama.

Bu gereksinmenin kökleri aslında hem bugünden es
kilere, hem de daha ileriye uzanıyordu. Eskiye uzanıyor
du, çünkü sömürgeci yüzyıllar boyunca Siyahlann yete
nekten yoksun olduğunu söylemiş, rengi yüzünden onu 
aşağılamış, “ Karanlık Kıta” , “ Beyaz Adamın Yükü” gibi 
kavramlarla onu ezmişti. Derisini veya bu önyargılan 
değiştiremeyeceğine göre, Afrikalı siyah adamın kendi
ni olduğu gibi ileri sürerek kabul ettirmekten başka 
yapılacak bir şeyi kalmıyordu. Bu nedenle sömürge geç
mişi, Afrikalı aydının ezilmişliğinden bir benlik arayışı 
ve iddiası ortaya koymasına sebep oldu.

Bunun kökleri bağımsızlık sonrasına da uzanıyordu, 
çünkü aydın, özgür ve eşit olarak kendini dünyaya kabul 
ettirmek istemiş, fakat gerçek bağımsızlığı kazanamadı
ğı için bundan başarı sağlayamamıştı. Nobel alan bir 
Afrikalı Siyaha rastlanmıyor, Münih Olimpiyatlarında ya
rış kazanan bir U gandalI Siyahın ulusal marşının notası, 
böyle bir olay beklenmediğinden, bulunup çalınamıyor- 
du. Bu durumda Afrikalı milliyetçi önderin siyasal ve 
ekonomik yoldan sağlayamadığı prestiji başka yollar
dan sağlaması gerekti.

İşte, bu duyguların etkisi altında, aydın, benliğini ara
yıp bulmaya çalıştı. Bunu da, t>elli başlı iki yoldan ger
çekleştirmeye yöneldi: “Afrika Kişiliği” kavramını yer
leştirmeye çalışarak, İkincisi de, uluslararası ilişkilerde 
kendine özel bir yer edinme yoluyla bu kişiliği bütün 
dünyaya kabul ettirmeye çabalayarak.

BASKIN ORAN



toplantıda sözcülüğünü Nkrumah, Padmore ve Kenyatta üçlüsünün yaptığı ve daha çok Marcus 
Garvey’in fikirlerinden esinlenmiş, dünya görüşü büyük ölçüde II. Dünya Savaşı sırasında 
şekillenmiş genç bir kadroya geçmişti.

Dekolonizasyon
Savaş sırasında başlamış olan kalkınma, savaştan sonra daha da hız kazanarak sürdü.
1950’lere vanidığında, Siyah Afrika’nın Güney Afrika Birliği’nden sonra en zengin bölgesi olan 
Batı Afrika’da kişi başına milli gelir Batı Avrupa’dakinin dörtte birine ulaşmış, kıtadaki beyaz 
doktor, öğretmen gibi meslek adamlannın sayısı kat kat artmıştı. Yalnız Kongo’da 1950 ile 58 
arasında GSMH’daki yıllık artış yüzde 5.7’ydi. Aynı dönem içinde Afrikahlann toplam ticari 
faaliyete katkısı, 1950’deki yüzde 6.5’tan, 1957’de yüzde 19.3’e çıktı. Tüketim de benzer bir 
amş gösterdi; Afrikahlann 1950 ile 56 yılları arasındaki tüketimi yüzde 76.1 oranında arttı. 
Bütün bunlar geleneksel hayat tarzının üzerinde zorlu bir çözücü etki uyguluyordu. 1957’de 
toplam nüfusun yüzde 23.13’ü geleneksel birimlerin dışında yaşıyordu; başka bir deyişle kırsal 
cemaatler toplam yetişkin erkek nüfusunun yüzde 40 ’ını yitirmişlerdi. 1956’da toplam yetişkin 
erkek nüfusun yüzde 39’u ücretli olarak çalışıyordu. Bu şehirli, geleneksel örgütlenme 
tarzlanndan kısmen de olsa kopmuş olan kesimler, siyasal düzlemdeki ifadelerini, seçkinlerin 
II. Dünya Savaşı sirasmjla radikal fikirlerle tanışmış olan kesimi taraftndan inşa edilmekte 
olan kidesel panilerde buldular. Afrika’daki (Güney Afrika dışında) bütün Fransız, Britanya ve 
Belçika sömürgelerinde bu buluşmayı izleyen olaylar çarpıcı bir paralellik içinde gelişti. Önce 
büyük şehirlerde, kısmen kendiliğinden gelişen protesto eylemleri görüldü. Bunlar 1948’de 
Gana’da olduğu gibi beyaz tüccarlan boykot etmek biçimini alabildiği gibi, 1959’da Kongo’daki 
gibi bir ayaklanmanın eşiğine de ulaşabiliyordu. Buna karşılık sömürge yönetimi, milliyetçi 
önderler arasında sivrilmiş olanlan (Gana’da Nkrumah’yı, Kongo’da Lumumba’yı, Tanzanya’da 
Nyrere’yi) derhal, olaylan kışkırttığı gerekçesiyle tutuklatıyordu. Ancak bu dönemde Avrupa. 
ülkelerinde de, sömürü ilişkisinin siyasal mekanizmalar ve doğrudan yönetim aracılığıyla 
sürdürülmesi gerektiği yolundaki mutabakat büyük ölçüde aşınmıştı. Sömürgelere 1950’lerde 
atanan yeni valiler, genellikle bir önceki yönetimin kararlannı tersine çevirerek, serbest 
bıraktıklan milliyetçi önderlerle diyalog kurmayı tercih ettiler. Bu diyalogun aldığı somut 
biçim, Afrikalı siyah önderlerin Britanya vesayetinde bir hükümet kurmalanydı. Gana’da 
Nkrumah ilk hükümetini 1951’de kurdu, bağımsızlık 1957’de ilan edildi. 6 yıl boyunca 
seçilmiş siyah hükümet, sömürge bürokrasisi ve devlet aygıtı ile birlikte çalıştı. Tanganika’da 
Juliu Nyerere’nin hükümetinin vesayet altında kalma süresi ise yalnız üç yıl oldu (1958-61).

Fransız ve Belçika sömürgelerinde bağımsızlığa yol açan dinamikler benzer olmakla birlikte, 
başvurulan siyasal araç ve mekanizmalar farklıydı. 1958’de bütün sömürgelerde yapılan 
referandumda, bağımsızlığın alternatifi, dışişleri ve savunma gibi konularda ortak karar almaya 
angaje, özerk bir cumhuriyet olmaktı; bedeli ise her türlü Fransız yardımının kesilmesi. İlk 
referandumda gerek geçmiş, gerekse ideolojik formasyonu bakımından Nyerere, Nkrumah gibi 
önderlere benzeyen Sekou Toure’nin etkili olduğu Gine dışındaki bütün sömürgelerde 
çoğunluk bağımsızlığa karşı oy kullandıysa da, 1960’ın sonuna vanidığında bütün Fransız 
sömürgeleri Gine’yi izleyerek, bağımsızhklannı ilan etmişlerdi.

Batılılann Afrikalıların geri kalmışlığını kanıtlamak için 
sık sık başvurdukları olgulardan biri de, üretici 
güçlerin gelişmemişliğiydi. Gerçekten de, Afrikalıların 
askerî alandaki teknolojik geriliği, maruz kaldıktan 
soykırımın başlıca nedenlerinden biriydi. Disiplin ve 
örgütlenme düzeyinde kendileri açısından son 
derecede özgün biçimler yaratan Zulular bile, 
İngilizlerin 1880’lerdeki kararlı saldırısına karşı 
dayanamadılar. En soldaki resim. Şubat 1879’da 
Güney Afrika'daki Ingiliz komutanı General 
Chelmsford'un Zulular tarafından, ölümüyle 
sonuçlanacak, tuzağa düşürülmesini gösteriyor. 20. 
yüzyılın başında Afrika ile Avrupalılann hiç değilse bir 
kesimi arasındaki ilişkiye sömürü ilişkisini aşan yeni 
bir boyut katıldı. Kendi resim geleneklerinin bir 
çıkmaza saplandığını hisseden ressam ve heykeltraşlar 
geleneksel Afrika masklarında yeni bir esin kaynağı 
keşfettiler. Aşağıda görülen türden Fildişi kıyısında 
yapılmış tahta heykellerin bir sanat eseri olarak 
değerlendirilmeye başlanması ancak bu sürecin 
sonunda gerçekleşti. Batı dışındaki kültürlerin 
ürünlerini de bir sanat eseri olarak 
değerlendirilmesine yol açan bu süreç, aynı zamanda 
teknolojinin ve Batı bilimine kaynaklık eden faydacı ve 
analitik akılcılığın eleştirisiyle el ele giden bir yönelişti. 
AvrupalI aydınların gerek Afrika’nın kültürel değerlerine 
verdikleri bu önem, gerekse kendi kültürlerine 
yönelttikleri eleştiriler, daha sonra Negritude hareketini 
oluşturacak şair ve yazarlar için, önemli bir manevi 
ve kültürel zemin oluşturdu. O kadar ki, bu akımın 
en önde gelen temsilcilerinden AimĞ Cesaire, 1939’da 
Afrika’nın ‘‘geri"liğine şu dizelerle sahip çıkabiliyordu: 
“ Selam hiçbir şey lead etmemiş olanlara/hiçbir şey 
araştırmamış, keşfetmemiş olanlara/hiç bir yeri istila 
etmemiş, kimseye hükmetmemiş olanlara” ... Ancak iki 
kültürün sanat pratikleri arasındaki etkileşim çift 
yönlüydü. AvrupalIlar Afrika sanatıyla 
karşılaşmalarından yeni., biçimsel olanaklar türetmeye 
başlamadan çok daha önceden beri, Avrupa 
geleneğinin tematik bazı unsurian Afrikalı sanatçılan 
etkilemeye başlamıştı. Ancak bu temaları, sağda 
görülen ikonda olduğu gibi son derece özgün 
biçimlerde yorumluyorlardı. Ikon, Ingiltere’nin koruyucu 
azizi olan Aziz George'u bir zenci olarak resmediyor. 
Anti kolonyalist hareket ve duyarlıklar geliştikçe, bu 
geleneksel süslemeci üslup, yine Batılılann 
dünyasından alınmış ancak daha güncel konulara 
yönelmeye ve daha eleştirel bir tını kazanmaya 
başladı. 1920'lerde Kongolu bir sanatçı tarafından 
yapılmış olan yukarıda ortadaki heykel, arabasında 
şoförüyle birlikte Belçikalı bir memuru hicvediyor.
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Mau Mau Ayaklanması

Dekolonizasyon süreci açısından Britanya sömürgeleri arasındaki büyük istisna, Kenya oldu. 
Burada 1952-56 yıllan arasında süren Mau M au  ayaklanması, şiddetinin yanısıra diğer Afrika 
ülkelerinde kurulmamış olan ittifakı örneklemesi açısından da önemlidir. Siyah Afrika’nın diğeı 
ülkelerinde bağımsızlık sürecine önderlik etmiş kadrolar, kendi siyasal kimliklerini geleneksel 
kabile şeflerine karşı, onlan eleştirerek kurmuşlardı. Oysa bu bakımdan Kenya, daha ikinci 
Dünya Savaşı’m n öncesinden beri farklı bir görünüm sergiliyordu; burada kurulan Doğu AfnJu' 
D em eği, seçkinler tarafrndan, kabile ilişkilerinden koparak değil, bölgenin en büyük 
kabilelerinden biri olan Kikuyular’m ilişkiler ağı üzerine kurulmuştu.

Batılılar tarafrndan M au M au diye adlandınlan ayaklanma Kikuyular’ın ayaklanmasıydı. 
Kikuyular’ın topraklan 1. Dünya Savaşından beri, Kenya’ya yerleşen beyaz kolonlar tarafrndan 
gaspediliyordu. Özellikle 1933’ten sonra ülkenin en verimli yaylalanndan kovuldular, kendileri 
için tayin edilmiş özel bölgelerde iskân edildiler, beyaz çiftliklerde çalışmaya zorlandılar.
Ancak ayaklanmanın patlak vermesi ve gelişmesinde bu tür şikayetlerden çok geleneksel 
değerler ve dini temalar belirleyici oluyordu. İngiliz yönetiminin Kikuyu kızlanmn sünnet 
edilmelerini yasaklaması, ayaklanmanın görünürdeki nedenlerinden biriydi. Ayaklanma büyük 
bir şiddetle bastınldı. Daha ilk evresinde 90  bin siyah bir önlem olarak tutuklandı ve 
toplama kamplanna kondu. İngiltere’den özel olarak getirilen ordu birliklerinin yanısıra, 
geleneksel düşmanlıklar körüklenerek ayaklanmanın kabileler arası bir iç savaşa dönüşmesi 
sağlandı. Bütün ayaklanma boyunca 32  beyaza karşılık 10 bin Afiikah öldü.

Ayaklanma bastınidıktan sonra Kenya’nın dekolonizasyon süreci diğer Britanya 
sömürgelerininkine benzeyen bir rotaya girdi. Kenya Afrika Birliği adını almış olan Doğu 
Afrika Biriiği'nin başkanı olan Jom o Kenyatta, daha ayaklanma başlar başlamaz tutuklanmışa. 
Ancak ayaklanma bastınidıktan sonra, sömürge yönetimi örgütün diğer önderleri ile diyaloga 
girdi. Nihai çözüme Kenyatta serbest bırakılmadan ulaşmayı reddeden önderler, Kenyatta’nın 
1961’de salıverilmesini sağladılar. Anayasa’yı belirlemek için 1962’de Londra’da yapılan 
yuvarlak masa toplanülannda Kenya’yı Kenyatta temsil ediyordu. Mayıs 1963’te yapılan 
seçimlerde Kenyatta’nm örgütü büyük bir çoğunluk elde etti. Kenya’nın vesayet dönemi 
yalnızca 6 ay sürdü ve Aralık 1963’te Kenya’nın bağımsızlığı ilan edildi.

Bağımsızlığın Sorunları

Sömürge yönetimleri ile diyaloga girişmeden önce, dekolonizasyon dinamiğine öncülük eden 
önderleri harekete geçiren ideoloji, Gana, Gine ya da Kenya milliyetçiliği değil, öncelikle Pan 
Afrikanizm  olmuştu. Gerek bu ideolojik arka plandan, gerekse tayin edilen sınıriann kimi 
zaman son derece yapay, etnik gerçekliklere kayıtsız oluşundan, tek tek ülkelerin bağımsızlığa 
kavuşması, başlangıçta önderlikler tarafrndan ancak geçici bir aşama olarak değerlendirildi.



Ancak bağımsızlığı izleyen yıllarda Pan Afrikanizm  doğrultusunda atılmış en cüretli adım olan, 
Gana ve Gine’nin birlikte oluşturduklan federasyon son derece kısa ömürlü olmakla kalmadı, 
bağımsızlığın hemen ardından Kongo’yu büyük bir kargaşaya sürükleyen aynhkçı ayaklanmalar, 
bütün Afrika ülkelerini tehdit etmekte olan merkezkaç parçalanma eğilimlerini çarpıcı bir 
biçimde sergiledi. Kongo’nun bağımsızlığa kavuşması, gücünü yeni şehirli tabakalardan alan 
homojen bir kadronun önderliğinde gerçekleşmemişti. Bağımsız Kongo’nun ilk cumhurbaşkanı 
ve siyasete kabile temelinde örgütlerde başlamış Kasavubu ile daha baştan bCri merkezî ve 
modem bir ulus-devlet perspektifini öngören başbakan Lumumba, seçkinler arasındaki iki ayn 
eğilimi temsil ediyordu. Ancak bağımsızlık ilan edilir edilmez, ülkenin servetinin yüzde 
65’inin kaynağını oluşturan Katanga yöresinde aynhkçı bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın 
önderi, Katanga’daki madenleri kontrol eden Belçika şirketi Union M iniere’in  de örtük olarak 
desteklediği, kabileler arası bir federasyon niteliğindeki C onakat partisi ve onun önderi Moise 
Çombe’ydi. Belçika ordusunun da, Conakat yanında yeralması üzerine, Lumumba Birleşmiş 
Milletler’deh askerî yardım talep etti. Ancak BM birlikleri de taraf olmakta gecikmedi ve 1960 
sonbahannda Kasavubu ordu desteğiyle yaptığı bir darbeyle Lumumba’yı düşürerek, onu 
işkenceyle öldürecek hasmı Moise Çombe’ye teslim etti. Kongo’da yaşanan ve kabileler 
arasındaki geleneksel husumetlerin, emperyalistler arası rekabet ve farklı ideolojik 
perspektiflerle içiçe geçtiği kördöğüşü, aynı şiddette olmasa da, bütün Afrika’da yaşanıyordu. 
Ağuaos 1960’ta Kongo sorununu tartışmak üzere toplanan Bağımsız Afrika Devletleri Konferansı 
bir anlaşmaya varmadan dağıldı. Hemen ardından Ekim 1960’da Fildişi Kıyısı’nm çağnsı 
üzerine Gine körfezi kıyısındaki eski Fransız sömürgeleri ve Madagaskar’daki Malgache 
Cumhuriyeti biraraya gelerek, Brazzaville Grubu diye anılan bir oluşumu yarattılar. Grup, 
Kongo’da Kasavubu’yu destekliyor, Cezayir savaşında Fransa’ya karşı daha uzlaşmacı bir 
tutumun benimsenmesini öneriyordu. Bunun üzerine Lumumba’yı ve sürgündeki Cezayir 
Cumhuriyeti Geçici Hükümeti’ni destekleyen Gana, Gine, Mali, Fas, Birleşik Arap Cumhuriyeti 
ve sürgündeki Cezayir hükümeti K azablan ka Grubu’nu  oluşturdular. İki grup arasındaki tek 
fark Afrika’ya ilişkin politikalardan kaynaklanmıyordu; her iki grup da ilkece bağlantısızlığı 
savunmakla birlikte, kalkınma yolu olarak, yabancı sermaye yatmmlanha merkezî bir önem 
tanıyan Brazzaville Grubu üyeleri kapitalist dünya sistemi içinde yer almaya çalışırken, planlı 
ve “sosyalist” bir ekonomi öngören K azablan ka Grubu üyeleri giderek. Doğu Avrupa ve 
Sovyeder’in çekim alanına giriyorlardı. Böylece bağımsızlığa kavuşmuş Afrika ülkeleri 
kendilerinin olmayan bir tarihin sonucunda çıkmış bir soğuk savaşın tayin ettiği mevzilerde 
saflannı alırlarken, bir yandan da siyah Afrika’da kurtuluş mücadeleleri sürüyordu. Şubat

Angola ve Mozambik gibi Portekiz sömürgelerinde 
bağımsızlık mücadelesi, hem sömürgeciler, hem de 
sömürülenler açısından uluslararası platforma 
taşınarak, her iki taraf için çeşitli güçler arasında 
birlik ve dayanışmayı gerektiren bir savaş halini aldı. 
Portekiz sömürgelerinde silahlı direniş hareketleri 
başladığında, Portekiz'in Afrika'da çok fazla askeri 
gücü bulunmuyordu: örneğin 1961'de Gine’de 1.000 
Angola’da ise sadece 3.000 birlik vardı. Mozambik’te 
ise 1964 yılında 16.000 birlik bulunduran sömürge 
yönetimi çok daha hazırlıklıydı... Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu, aldığı kararlarla milliyetçi direniş 
gruplarına moral desteği sağlarken, Afrika Birliği 
(OAU), Mozambik’teki FRELIMO, Angola’daki MPLA 
(1968’den önce FNL/V gitıi örgütleri resmen tanımıştı. 
Bunlar dışında FRELIMO gerillalan hem SSCB, hem 
de Çin Halk Cumhuriyeti'nden etkin destek alıyor, 
Tanzanya ve Zambiya gibi komşu ülkelerde güç 
tazeleyebiliyorlardı. Bu ülkelerde yaşayan beyazların 
da katıldığı bağımsızlık savaşlan Portekiz’e oldukça 
pahalıya mal oldu: Sadece 1974 yılında, 11.000 ölü 
vermişlerdi, 30.000'i aşkın Portekiz askeri de 
yaralanmıştı. Sömürgeciliğin ekonomik maliyeti de 
giderek artıyordu; 1960 yılında Portekiz bütçesinde 
yüzde yirmibeşlik b ir yer tutan "savunma 
harcamaları", 1968’de yüzde 40’a kadar çıkmış. Batı 
ülkeleri içinde en yüksek orana erişmişti. Salazar 
yönetimi, tüm bunlann faturasını, direnişçilere karşı 
acımasız ve vahşi bir kıyımı sürdürerek, 
sömürgelerindeki halka çıkarmaya çalıştı...
Amerikalılann Vietnam’da denediklerini uygulayarak 
Mozambik'te "stratejik köyler" oluşturmaya çalışan 
Portekiz hükümeti, bunda başarısız olunca daha sert 
önlemler almaya çalıştı. Her iki ülkedeki mücadele de, 
Salazar diktatörlüğünün çöküşüyle sona erdi. Sağdaki 
fotoğraf. Batı dünyasında "vahşi" olarak bilinen 
yerlilere karşı Angola’da Batılı sömürgecilerin 
giriştikleri vahşeti belgeliyor Altta: 25 Haziran 1975 
günü Mozambik’te bağımsızlığın ilanı kutlanıyor...

i .
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19 6 rd e  kısmen komşu Kongo’daki iç savaşm verdiği esinle Angola’nm başkenti Luanda’da 
Movimento Popular para  Libertaçao da  Angola’nm  (Angola’nm Kurtuluşu için Halk Hareketi- 
MPLA) önderlik ettiği bir ayaklanma çıktı. Mart’ta ise Kongo sınırındaki kırsal bölgelerde 
Uniao Populaçoes da  Angola’nin (Angola Halk Birliği- UPA) önderliğindeki gerilla savaşlan 
başladı. Böylece yıllar sürecek olan Angola kurtuluş mücadelesi, Kongo’daki Lumumba- 
Kasavubu, Afrika’daki Kazablanka ve Brazzaville gruplan arasındaki aynmlann izini taşıyan 
MPLA-UPA’yı banndırarak başlamış oldu.

Portekiz Sömürgelerinde Bağımsızlık Mücadeleleri
Afrika’daki Portekiz sömürgeleri, doruk noktasına 1960’da ulaşan Afrika’daki sömürgelerin 
bağımsızlıklannı kazanmalan akımının dışında kaldılar. Sömürgeci ülkeler, Afrika’nın büyük 
bölümünde, ulusal bağımsızlık hareketlerinin sömürge halklannın kendi kaderlerini tayin hakkı 
taleplerine boyun eğip teker teker ülkelerin bağımsızlıklarını tanırken, Portekiz, sömürgelerinde 
uyguladığı baskıyı artırma yoluna gitti. Sömürgelerinin bağımsızlıklannı kazanması, Salazar 
diktatörlüğünün, sömürge ülkeleri çatısı altında toplayacak tek bir devlet ilkesiyle 
bağdaşmıyordu. 60 ’lı yıllardan itibaren Portekiz kendine özgü yöntemler kullanarak, 
asimilasyon politikalan ve zorunlu çalışmayla sömürgelerdeki gücünü anırmaya çalıştı. Bu 
politikalann sonuçlanndan biri de, sömürgelerde yeni toplumsal sınıflann ve tabakaların ortaya 
çıkması ve gelişmesi oldu. Sömürgelere Portekiz’den aktanlan sermayenin artmasıyla ekonomik 
gelişme hızlandı, bununla birlikte ağırlıklı olarak tanm ürünleri, özellikle de kahve ve pamuk 
üretiminin ve ihracatının artmasıyla sınırlı kaldı. Angola ve Mozambik’de sayılan 400 bine 
ulaşan “kontratlı”, yani aslında zor yoluyla çalıştırılan ve köy hayatının sınırlan içinde 
yaşayan işçilerin (contratados) yanısıra yeni bir ücretli işçi kesimi de ortaya çıktı. Köleciliğin 
yasaklanması üzerine sömürgeciler tarafından yaratılan yeni bir statü olan kontratlı işçilik 
aslında kölelikten pek de farklı değildi ve işçileri ömür boyu geçerliliğini koruyan bir 
kontratla çalışmaya zorlamaya dayanıyordu. Kontratlı işçiler, çahştıklan yerleri işverenin 
vereceği bir özel belge olmadan terketme hakkına dahi sahip değillerdi. Tarımda kapitalist 
ilişkilerin gelişmesine karşılık sanayi proletaryası hem Angola, hem de Mozambik’de sayıca 
küçük kaldı.

Portekiz sömürgelerinde bağımsızlık hareketlerinin gelişmesinde genç aydınlann rolü büyük 
oldu. Bu aydınların çoğu assim ilados (asimile olmuşlar) diye nitelendirilen toplumsal tabakaya 
dahildiler. Assimiladolar, sınıfsal olarak küçük burjuvaydılar, ilke olarak Portekizlilerle aynı 
haklara sahiptiler ve yerlilerin uğradıklan haksızlıklar ve baskılarla karşı karşıya kalmıyorlardı. 
Assimilado, tanımı gereği sömürgeci ulusun dilini konuşan ve yazan, kabile yaşam biçiminden 
vazgeçmiş ve düzenli olarak “kafa vergisi” ödeyen kişiydi. Bir beyazla bir siyahın yasal 
beraberliğinden doğan melezler (mestiços), sömürge ülkeye olan bağlılıklannı kanıtlamaları 
koşuluyla assim ilado statüsünü taşımaya hak kazanıyorlardı. Assimiladolar, genellikle küçük 
memurluk görevlerinde bulunuyor, sömürge halkının içinde eğitim, hatta yüksek öğrenim 
görme olanağına sahip tek kesim olabiliyorlardı. Bu nedenle pek çoğu dünyaya ve içinde 
yaşadıklan topluma hemen hemen tümü okuma ve yazma bile bilmeyen yerlilerden daha 
eleştirel bakabiliyorlardı, buna karşılık iki kültür ve iki toplum arasında kesin olarak 
belirlenmemiş bir konumdaydılar. Aldıklan eğitim ve yaşadıklan sömürge toplumlarındaki 
sömürgecilerin “küçük yardımcılan” konumu pek çok assimiladoyu, Avrupa kültürüne 
duyduklan hayranlık ve sömürgeci politikalanna duyduklan tepki arasında kolay aşılamaz 
çelişkiler içinde bırakıyordu. Bu çelişkilerin, yerli halkın yıllardan beri çeşitli baskı ve 
aşağılamalar altında yaşamaktan doğan tepkileriyle birleşerek sömürgecilere karşı doğrudan bir 
mücadeleye dönüşmesi, ulusal kurtuluş hareketlerinin şekillenmesiyle gerçekleşti.

Portekiz sömürgelerinde ulusal bağımsızlık için savaşan ve daha sonra bağımsızlık kazandıktan 
sonra partileşerek iktidan ellerinde tutan kurtuluş örgüderi 50’li yılların sonları, 60 ’lı yıllann 
başlannda bu Afrikalı aydınlar tarafından kuruldular. Kurtuluş örgütleri de (Angolada MPLA, 
Mozambik’de FRELIMO, Gine-Bissau’da PAIGC) sürdürdükleri anti-sömürgeci mücadelenin 
strateji ve taktikleri ve ideolojileri açısından birbirlerine benzer özellikler taşıyorlardı. Bu 
durum, Portekiz sömürgeciliğinin bu ülkelerdeki gelişmelere benzer bir biçimde müdâhale 
etmesi kadar, bağımsızlık mücadelesi süresince bu örgütlerin mücadelelerini 1961’de 
Kazablanka’da kurulmuş olan Portekiz Sömürgeleri Milliyetçi Örgütleri Konferansı aracılığıyla 
koordine etmeleri sonucunda ortaya çıktı.

Angola
Angola, hem büyüklüğü ve nüfusu, hem de sahip olduğu hammadde kaynaklarının 
zenginliğiyle Portekiz sömürgeleri içinde en önemli yere sahip olanıydı. 1960’da ülkenin tüm 
nüfusunun yaklaşık yüzde lO’u kapitahst üretim ilişkileri içinde yer alırken (bu oran 1970’de 
yüzde 20’ye çıktı) büyük çoğunluk kısmen kapitalist özellikler de taşıyan kapalı ekonomiler 
içinde yaşıyordu. Zorunlu çalışma, topraklann zorla işgali, kabilelerin göçe zorlanması gibi 
sömürgeci yöntemlerle ülkede yaşayan geleneksel toplumlann yapısı büyük ölçüde çöküntüye 
uğratılmıştı. Daha çok ihracata yönelik kahve ve pamuk üretimine dayalı monokültürlerin 
oluşturulması sonucunda tanmda bağımsız küçük üreticiliğin gelişmesi engellenmiş, kırsal 
alandan Luanda’nm varoşlanna göç hızlanmıştı. Angola’da siyahlann ve assim iladolann  yanısıra



önemli bir toplumsal tabakayı da Portekiz’den buraya gelip yerleşen beyazlar oluşturuyordu.
Bu beyazlann küçük bir kısmı Angola’daki uluslararası sermayeyle birlikte çalışan zengin 
burjuvalar, önemli bir bölümü küçük burjuvalar ve kalanları da ücretli işçilerden oluşuyordu. 
Büyük bölümü II. Dünya Şavaşı’mn ardından Angola’ya göç etmiş ve yerliler ile ossimiladolara 
karşı sahip olduklan ayncalıklı konumla sömürgecilerin toplumdaki en önemli dayanağı haline 
gelmişlerdi.

Angola’daki kurtuluş mücadelesi, Portekizlilere karşı aynı anda savaşan üç ayn kurtuluş 
örgütünün varlığı ve bu örgütlerin yalnızca ortak düşmana karşı değil, birbirlerine karşı da 
savaşmalan yüzünden diğer sömürgelerde olduğundan daha sancılı oldu. Bu örgütlerin en 
önemlisi olan Movimento Popular de Libertaçao de Angola (Angola’nın Kurtuluşu İçin Halk 
Hareketi- MPLA) 10 Arahk 1956’da Luanda’da kuruldu. Örgüt, Angola ve Portekiz’deki çeşidi 
anti-sömürgeci grup ve çevreleri biraraya getirdi ve hem Angola, hem de Portekiz’de 
diktatörlük karşıtı sosyalist ve liberal beyazlarla ilişkiler kurdu. Başkanlığa Agostinho Neto 
getirildi. MPLA daha çok etnik temeller üzerinde şekillenen diğer iki kurtuluş örgütü Frente 
Nadonale de Libertaçao de Angola (Angola’nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik- FNLA) ve 
Uniao Nacional para a  Independencia Total de  Angola’dan (Angola’nın Tam Bağımsızlığı İçin 
Ulusal Birlik- UNITA) farklı olarak “ulusal” karakter taşıyan, etnik, sınıfsal ve ırk aynmı 
gözetmeden toplumun tüm kesimlerini anti-sömürgeci mücadele içine katmayı hedefleyen tek 
hareketti. Kitle tabanını, Luanda’nın varoşlannda yaşayan proleterler, şehirlerdeki küçük 
buıjuvazi (özellikle melezler, az sayıda da beyaz), tarihi boyunca sömürgeciler ve başkent 
Luanda’yla ilişki içinde olmuş olan Akwambundu toplumu ve mücadele süresince oluşan 
kurtanimış bölgelerde yaşayanlar oluşturdu. ;

MPLA, kuruluşunu izleyen yıllarda Salazar diktatörlüğünün gizli polis teşkilatı PID Fnin çeşitli 
baskılanyla karşı karşıya kaldı, örgütün ileri gelen pekçok üyesi tutuklandı. MPLA, silahlı 
bağımsızlık mücadelesini Şubat 1961’de Luanda’da başlayan ve kuzeydeki pamuk ekim 
alanlanna yayılan ayaklanmalann ardından başlattı. Portekiz’in II. Savaşı izleyen yıllarda 
amrarak uyguladığı baskı politikalannın oluşturduğu tepkiler, 4 Şubat tarihinde Luanda’nın 
varoşlannda yaşayan binlerce siyahın ayaklanarak milliyetçilerin tutuklu bulunduğu 
hapishanelere yürümeleriyle patlama noktasına geldi. MPLA, ayaklanmanın başına geçti, aina 
silahsız halkın Portekiz askeri güçleri tarafından tam bir kıyıma uğratılmasına engel olamadı. 
Aynı anda, kuzeydeki pamuk plantasyonlannda çalışan zorunlu ve gündelikçi işçiler de 
FNLA’nın önderliğinde ayaklandılar. Her iki ayaklanma da şiddetle bastınidı.

1961 ayaklanmalannm ardından Salazar diktatörlüğü sömürgecilik politikalannda birtakım 
değişikliklere giderek uluslararası sermayenin Angola’ya daha yoğun bir biçimde çekilmesi ve 
siyah işgücünün daha çok sömürülmesine dayanan bir sanayileşmeye yöneldi. Ağırlık 
plantasyon ekonomisinden yeraltı zenginliklerinin, özellikle de petrol çıkanimasına ve imalat 
sanayine kaydınidı. Daha çok Portekizli göçmenlerin oluşturduğu talebe yönelik bir tüketim 
mallan sanayii kuruldu. Sanayin gelişmesinde sayılan 100 bine ulaşan işçiler herhangi bir 
pay almadılar, tam tersine işgücü sömürüsü büyük ölçüde artn.

Bağımsızlık mücadelesi boyunca MPLA’mn yanısıra varolan diğer iki kurtuluş örgütü FNLA ve 
UNITA’nm kitle tabanını esas olarak etnik gruplar oluşturuyordu. FNLA, 1958’de kurulmuş 
olan Uniao das Populaçoes de  Angola’nın (Angola Halklan Birliği- UPA), Angola’da yaşayan 
etnik topluluklardan biri olan Bakongo’lan n  bir örgütüyle birleşmesiyle 1962’de kuruldu.
Holden Roberto’nun önderliğindeki FNLA, bağımsızlık mücadelesi boyunca MPLA gibi bir 
ulusal kurtuluş hareketine dönüşemedi ve kitle tabanı yalnızca Bafeongo’lardan oluşan bir 
askeri güç olarak kaldı. CIA, ağırlıklı olarak 1961-1969 yıllan arasında FNLA’yı para ve silah 
yardımlanyla destekledi. ABD, tüm Afrika kıtasının radikalleşerek kendi çıkarlanyla çelişecek 
bir yönde gelişmesini engellemek istiyor, bu açıdan da FNLA’yı MPLA’ya tercih ediyordu. 
Mobuto’nun ve ABD’nin desteğine sahip olan Holden Roberto, FNLA’nın mücadelesini, ilerde 
kurulacak bağımsız bir Angola’da önemli bir güç olabilme hesaplanna göre yönlendirdi, kimi 
zaman sömürgecilerle doğrudan çatışma içine girmekten kaçındı. FNLA, çoğu kez kuzey ve 
kuzeydoğuda rakip güç olarak gördüğü MPLA gerillalanna saldırmaktan da geri durmadı.

Üçüncü kurtuluş örgütü olan UNITA, 1966’da, FNLA’dan aynimış olan Jonas Sawimbi 
tarafindan kuruldu. Örgütün tabanını Owimbundu’lar oluşturuyordu, UNlTA’nm  mücadelesi de 
bu toplumun yaşadığı topraklann sınırlan içinde gerçekleşti. Başlangıçta halk savaşı 
ilkelerinden ve “Angola proletaryası önderliğinde yeni demokratik devrimi” gerçekleştirmekten 
sözeden UNITA, kullandığı Maocu retorikten Portekiz’deki Karanfil Devrimi’nin ardından 
vazgeçti.

“Birinci Bağımsızhk Savaşı”: Bağımsızhğa Giden Yol

MPLA’nm “Birinci Bağımsızlık Savaşı” diye adlandırdığı 1961-1975 arası süreç, iki ayn 
cephede savaşa sahne oldu. MPLA, bir yandan Portekiz İşgal Güçleri’ne karşı savaşırken, öbür 
yandan da FNLA ve UNlTA’nm  saldınlanna karşı, koymak durumunda kaldı. Her üç örgüt de 
bağımsızlık mücadelesi boyunca çeşith devletlerden yardım gördüler. Uluslararası arenada anti- 
sömürgeci ve anti-emperyahst çevrelerden en fazla destek gören hareket olan MPLA, Sovyetler 
Birliği ve Küba’yla yakınlaştı. FNLA, Zaire ve ABD’nin desteğine sahipti (ABD, 1969’da

Küba önderliğinde l<urulan OSPAAL (Asya, Afrika ve 
Amerika Halkları Dayanışma Örgütü) anti-sömürgeci ve 
anti-emperyaJist direniş hareketlerinin anti-kapitalist bir 
genel strateji temelinde birleştirilmesini hedefliyordu. 
Kökenleri siyah Afrika olan ve Iberik sömürgeciliğinin 
acısını çekmiş olan Kübalılar özellikle Portekiz 
sömürgeleri olan Angola, Mozambik ve Gine- 
Bissau’daki mücadelelere karşı özel bir duyarlılık 
gösterdiler. OSPAAL adına Mozambik'le dayanışmayı 
dile getiren Küba afişi (altta) ise, yakandaki Afrika 
resimlerinden farklı olarak, 60'tarda Batı grafiğini etkisi 
altına almış olan Pop Art tarzını anti-emperyalist 
mücadelenin hizmetine sokuyor.
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Devrimler

öteki kıtalardaki Batı sömürgelerinde oiduğu gibi 
birçok Afrika ülkesinde de Hıristiyanlık, sömürgeciliğin 

ideolojik çimentosunu oluşturdu. Hıristiyan misyonerier, 
tüccariar ve askerierden oluşan sömürgeci blokun 

ideolojik öncüsü misyonerlerdi. Ancak İ.S. 4. yüzyılda 
Mısır'daki Kopt Kilisesine bağlanarak Hıristiyanlığı 

kabul etmiş olan Etyopya'da Hıristiyanlık, 
sömürgeciliğin değil, sömürgeciliğe karşı direnişin 

geleneksel silahı olmuştu. Afrika'da OsmanlIların ve 
İslamm yayılışına karşı Kopt Kilisesi ile ittifakın 

mümkün olduğuna inanan Portekiz sömürgecilerinin 
Katolikliği yayma girişimlerinin Etyopya'yı iç savaşın 

eşiğine getimıesi üzerine 1632’de İmparator Susenyos 
Roma Katolik Kilisesi ile birieşmekten vazgeçerek 

tahtı fericett/. Yukarıda anonim bir Etyopya freskinde, 
birçok ülkenin anti-sömürgeci ikonografisinden ayrılan 

bir istisna olarak Hıristiyan Etyopya imparatorunun 
önderiiğinde sömürgecilere karşı savaşan Etyopyalılar 
görülüyor. Bir bakıma AvrupalI Hıristiyan ikonografisi 
tekniklerinden yararianan bu freskin ifade ettiği anti- 

sömürgeci içerik, Afrika’nın bağımsızlık mücadelesi 
sürecinde başka Afrikalı halkların bir bütün olarak 
Batılı değerier karşısında kendi değerlerine dönme 

özlemini ifade eden Negritude hareketinde biçimsel 
öğelerin de Afrikalılaştınimasıyla pekişmişti. Daha çok 
edebi ürünler aracılığıyla yansımış olan Negritude'un 

kurduğu kültürel ortam, yeni Afrika resmini de 
doğrudan etkiledi. 1960’ların sonuna doğru hareketin 

kendi amaçlarını tüketmesiyle Negritude temalarıyla 
yaratılmış edebiyat eserieri gittikçe azaldı ve hareketin 

merkezi Senegal'den Nijerya'ya kaydı. NijeryalI 
ressam, Jimoh Buraimoh'nun Yüzler adını verdiği 

tablosu, bir Afrika ritüeli olarak yüz boyama 
tekniklerinin yarattığı ifade imkanlarını Batı’nın kübist 

resmine karşı bir seçenek olarak sunuyor.

Portekiz’le iyi ilişkiler içine girmesi sonucunda yaptığı yardımlan yılda 10 bin dolar gibi 
sembolik bir meblağla sınırladı). Çin de, Zaire’nin kendisiyle diplomatik ilişki içine girmesini 
hemen ardından FNLA’ya yardım etmeye başladı. UNITA da kurulduğu sırada geçici olarak 
Çin’den destek görmüştü.

Silahlı mücadeleye 1961 ayaklanmasının hemen ardından geriye kalan güçleriyle giren ve ilk 
askeri cephesini aynı yıhn ilkbaharında açan MLPA, sûrekh FNLA’nın saldınlanyla karşı 
karşıya kalması ve darbe üzerine darbe yemesi üzerine, Aralık’ta toplanan I. Ulusal 
Konferans’ta hareketin her düzeyde yeniden öıgüdenmesine karar verdi. Yapılan yeni program 
köylülerin belirleyici rolünü vurguluyordu. Köylülük sayısal açıdan en büyük ve en çok 
sömürülen sınıftı ve bu nedenle köylüler arasında örgüdenmeye özellikle önem verilmesi 
gerekiyordu. MPLA, bağımsızlık mücadelesi boyunca, özellikle Doğu Angola’da oluşturmaya 
çalıştığı “kurtanimış bölgelerde” sömürgecilik sonrası kurulacak Angola toplumunda 
yerleşmesini arzuladığı ırkçılık, kabile düşüncesi ve elitizmden annmış yeni toplumsal 
ilişkilerin temelini oluşturacak kolektif üretim ve dağıtım biçimleri denedi. Ortak bir şekilde 
işlenen “halk tarlalan” oluşturuldu, köylülerin, çiftçilerin ve avcılann ürünlerini başka 
ürünlerle değiştirdikleri “halk dükkanlan” kuruldu.

MPLA, FNLA ve UNITA’ya oranla 70’li yıllann başlanna kadar sömürgeci güçlere karşı önem 
askeri başanlar elde etti. Örgütün yönetim kademelerinde daha gerilla savaşının sürdüğü 
yıllarda, kendini Marksist-Leninist olarak tanımlayan oldukça etkili bir akım vardı. Bu akım 
ideolojik ve örgütsel olarak herhangi bir yabancı komünist partiye bağımlı değildi. Buna 
karşılık savunduğu Marksizm-Leninizm, sistemsiz ve bölük pörçüktü; kısmen dogmatik, kısme 
deneysel özellikler taşıyordu.

Bağımsızlık savaşı boyunca çeşidi girişimlere rağmen kurtuluş örgüderinin ortak bir cephede 
birleşmeleri mümkün olamadı. Bağımsızlık sorununun çözümünde en önemli aşama Angola 
dışında meydana geldi; Portekiz’de diktatörlüğün 1974’de gerçekleşen Karanfil Devrimi’yle 
yıkılması dekolonizasyon sürecini hızlandırdı. Caetano’nun yerine geçen yeni devlet başkanı 
General Spinola, 1974 sonunda sömürgelere bağımsızlık tanımak zorunda kaldı. Fakat 
Spinola’nın Angola için düşündüğü çözüm MPLA’nm amaçlanndan çok farklıydı. Spinola, bir 
referanduma bağh uzun bir süreç öngörüyordu. “Bağımsız” bir Angola’da da burada yaşayan 
Portekizli beyazlar bağımsız bir siyasi temsil gücüne sahip olacaklardı ve ülkenin sosyo
ekonomik örgüdenmesi aslında Portekiz’e bağımlılığı sürdürecek bir biçimde gerçekleştirilecek! 
MPLA, Angola için tam bağımsızlık istiyor ve 1974 yazında ağırlıklı olarak Luanda’nın 
varoşlannda ortaya çıkan p oder popular’ı (Halk İktidan Hareketi) destekliyordu. Poder popular 
hareketi, içinde MPLA üyelerinin de yer aldığı küçük sol gruplann örgüdediği bir hareketti. 
Luanda’da kısa sûre içinde aşın sağcı beyaz gruplannm saldınlanna karşı halkın kendini 
koruması için milisler oluşmuş, okuma yazma kurslan, çocuk bakım yurtlan, okullar, sağlık 
ocaklan kurulmuştu. Hareketin yürütme organlan mahalle komiteleri ve koordinasyon 
bürolanydı ve bu organlar derhal gerçekleşmesi talep edilen bağımsızlığın ardmdan yeni 
kurulacak hükümette karar mercileri ve taban temsilcilikleri olarak yer alacaklardı. FNLA ve 
UNITA ise Spinola’nm yeni sömürgeci planlannı kabul ederek bu planlan savunan güçlerle 
ilişki içine girdiler.

Spinola’nm çekilmesi ve Portekiz’de ikinci bir devrim sonrası hükümetin kurulması, 
gelişmelerin farklı bir yön almasına yol aça. 15 Ocak 1975’de üç kurtuluş örgütünün 
önderleri, Neto, Sawimbi ve Roberto yeni hükümetin dışişleri bakanı Melo Antunes ile
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Alvor’da Angola’nın ba|ımsızlığına ilişkin bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmayla, Angola’nın 11 
Kasım 1975’de bağımsızlığına kavuşması ve 31 Ocak’da MPLA, FNLA ve UNITA temsilcileriyle 
Portekiz’i temsilen bir yüksek komiserin yer alacağı geçici bir hükümet kurulması karara 
bağlandı.

“İkinci Bağımsızlık Savaşı”

MPLA, FNLA ve UNITA’nm birlikte oluşturduklan hükümet, ortak bir platforma ve hükümet 
programına dayanmıyordu; tam tersine bu üç örgüt arasındaki çatışmalar geçici hükümetin 
kurulmasından sonra artarak devam etti. MPLA, Alvor Anlaşması’nm yapıldığı tarihte askeri 
açıdan diğer örgütlere oranla güçsüz bir durumdaydı ve siyasi açıdan da oldukça sorunlu bir 
dönem yaşamaktaydı. Diğer yandan da özellikle Luanda’daki proleterler arasında en büyük 
desteğe sahip olan örgüt oydu. Bu destek, MPLA’nm giderek gelişmesinden ve kendilerini 
tasfiye etmesinden çekinen FNLA ve UNITA’nm saldınlannm önemli bir gerekçesiydi. MPLA, 
hükümetin kurulmasından sonra da, poder popular  hareketini desteklemeye devam etti, falcat 
MPLA’nın tutumunu yeterince radikal bulmayan hareketin önderliğinde yer alan diğer örgütler 
de bir yandan eleştirilerini yoğunlaştırmaya başladılar.

“I. Bağımsızhk Savaşı” sırasında esas olarak kırsal alanda cereyan eden mücadele, geçici 
hükümetin kurulmasından sonra başkent Luanda’ya kaydı. FNLA, bir yandan poder popular 
hareketine ve varoşlarda oturan proleterlere karşı terör uygularken, diğer yandan da tanınmış 
MPLA üyelerine karşı takibata geçti ve bazı bölgeleri ordusuyla işgal ederek buralardaki MPLA 
sempatizanlanna saldırdı. Bu saldınlarda FNLA’nın destekçileri yine Zaire ve ABD’ydi, çeşitli 
ülkelerden toplanmış paralı askerler ve aşın sağcı Portekizli göçmen gruplan FNLA için birer 
yardımcı güç oluşturdular. MPLA, saldınlar karşısında önceleri hareketsiz kaldı, ancak Mayıs 
ortasında, taraftarlan ve kadrolan arasında pasif tutumunun tepki görmeye başladığını 
farkettikten sonra karşı saldırıyı başlattı. MPLA’mn FNLA ve UNITA’ya karşı saldınya geçme 
karannın ardından Sovyetler Birliği ve Küba MPLA’ya yoğun askeri yardımda bulunmaya 
başladılar. Luanda halkının büyük desteğiyle MPLA, Temmuz ortasında FNLA ve UNITA’yı 
başkenti terketmek zorunda bırakmayı başardı. ABD’nin yardımlannı artırması ve UNITA’yı da 
yardım programına dahil etmesi. Güney Afrika’nın UNITA’ya  geniş destek sağlaması, MPLA’nın
4 Kasım’dan itibaren ülkeye gelmeye başlayan Kübalı askerlerin de yardımıyla sonunda zafere 
ulaşmasını engelleyemedi. 11 Kasım 1975’de Angola Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ilan 
edildi. Bir devrim konseyi hükümet görevlerini üstlendi ve ilk devlet başkanlığına Agostinho 
Neto getirildi. Aynı anda FNLA ve UNITA da Huambo’da ayn bir Angola devletinin 
kuruluşunu ilan ettiler. MPLA’nm zaferi ve Angola Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu ülkede iç 
savaşın sona erdiği anlamına gelmiyordu. Bir yandan FNLA ve UNITA’ya, diğer yandan da 
işgalci Güney Afrika birliklerine karşı mücadele, 11 Kasım’dan sonra da sürdü.

MPLA, Kasım 1975’de iktidarı ele geçirdiğinde, savaş koşullannın felce uğrattığı, işsizliğin 
büyük boyudara ulaştığı, üretimin en az yan yanya düştüğü ve ülke içi üretimin halkın

NMTO, AGOSTİNHO 
(1 9 2 2 -1 9 7 9 )

Afrika’nın bağımsızlık mücadelesinde tarihf isimler
den birisi olan AngolalI siyaset adamı, doktor ve şair 
Neto, bağımsız Angola’nın da ilk devlet başkamdir. 17 
Eylül 1922’de Angola’nın başkenti Luanda’nın 60 km 
güneydoğusundaki Icolo e Benga ilçesinde doğdu. Me
lodist bir misyoner olan babası beyazdı, ilkokul öğret
meni annesi ise zenci. Sömürge döneminde çocuklarını 
okutma hakkına sahip oian küçük burjuva bir aileden 
gelmenin yararını lise öğrenimi yaparak gördü, bu eği
tim yaşıtlarının arasında ona büyük bir ayrıcalık kazan
dırıyordu. Liseden sonra tıp eğitimi yapmak istiyordu, 
ancak parası ve Portekiz’e gidecek imkânı olmadığın
dan sağlık hizmetleri sektöründe çalışmaya karar verdi. 
Bu sıralarda, tüm ülkeye yayılmakta olan ulusal kültür 
hareketine aktif olarak katıldı: Portekiz sömürgesi olan 
Angola’da, öteki Afrika ülkelerinde olduğu gibi ayrıca
lıklı bir yerli halk tabakası yaratılmak isteniyordu; “Por
tekizli AngolalIlar” ya da “assimilados” adı verilen bu 
tabaka, okur-yazarlık gibi özel niteliklere sahip Portekiz 
vatandaşı olma hakkını elde etmiş yerlilerden oluşuyor
du ve bu kesimden çıkan milliyetçi hareket Portekizlile
rin asimilasyon politikasına karşı direnerek, 500 yıldır 
yokediimeye ve ezilmeye çalışılan geleneksel kültürü 
diriltmeyi hedefliyordu.

Portekiz sömürgelermdeki kurtuluş örgütleri MPU\, FRELIMO ve PAlGC’m'n yıllar boyu kararlılıkla sürdürdükleri 
silahlı mücadele ve bu mücadelede elde ettIklerUbaşarılar, Portekiz’de diktatörlüğün çöküşünde önemli bir etken 
oldu. Yukarda MPLA gerillaları Angola’nın başkenti Lucanda’da bir resmî geçitte görülüyorlar.

Neto, ’20’li yıllarda kurulmuş olan Afrika Ulusal Blrllği’- 
nln militanlığını yapan bir öğrenci grubu içinde aktif 
çalışmalarda bulundu, bu arada 1948’de Luanda’da ba
sılan ilk şiir kitabıyla adını duyurdu. Daha sonra ABD 
Metodist Kilisesinden burs alarak tıp öğrenimi için Por
tekiz’e gitti. Portekiz’de kaldığı yıllarda Afrikalı öğrenci
lerin önderlerinden biri haline geldi ve faşist Salazar 
yönetimine karşı yeraltı direnişine katıldığı için birçok 
kez tutuklandı. Neto’nun, şair kimliğiyle Angola’da geli
şen direniş hareketini tam anlamıyla simgelediği söyle
nebilir; çünkü gecekondu kesimlerindeki “musseques’’ 
halkıyla iletişim kurmanın ve onların acılarını dile getir
menin en temel yolu olan şiir, Angola’da ulusal kültürün 
kendini kabul ettirme çabasıyla başlayan siyasi müca
delenin etkin bir parçasıydı... Neto, özellikle hapiste 
yazdığı şiirler aracılığıyla halkla doğrudan bir iletişim 
kurabiliyordu; Üstelik Portekiz’de de, Angola’da da sık 
sık hapse girdiği için şiir yazmak için bol bol vakti 
oluyordu. Faşist polis örgütü PİDE tarafından tutuklanıp 
ikinci kez hapse girdiğinde yazdığı küçük şiir kitabı 
“ musseques” halkı tarafından yarım günde tüketilir
ken, serbest bırakılması için dünyanın pek çok yerinden 
aydınlar girişimde bulundular. Netto, 1957 yılında Am
nesty International (Uluslararası Af Örgütü) tarafından 
“yılın mahpusu” seçildi...

Bu baskılar sonunda 1957’de serbest bırakılınca tıp 
fakültesini bitirdi ve 30 Aralık 1959’da Angola’ya döndü.
O Portekiz’de hapisteyken, Angola’da Movimento Po
pular de Libertaçao de Angola (Angola Halk Kurtuluş 
Hareketi - MPLA) kurulmuştu. Ülkeye döndüğünde, şe-
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yiyecek ihtiyacını karşılayamadığı bir ekonomiyi devraldı. Örgütün toplumun yeniden 
örgütlenmesi konusundaki görüşleri hâlâ tam bir açıklık kazanamamıştı. MPLA, kurtuluş 
mücadelesi boyunca disiplin ve yukandan aşağıya karar mekanizmalanmn hakim olduğu bir 
örgütsel yapı geliştirmişti. Örgüt bu yapısını iktidara geldikten sonra da korudu. 1975A 976 
yıllarında ekonomik darboğazı aşmak için alınan önlemler, halkın, özellikle de işçilerin acil 

istekleri arasında önemli farklılıkların doğmasına yol açtı. “Dilenebilmek için üret” sloganıyla 
girişilen üretim seferberliğinin sonucunda işçilerin başlattığı grevler zor kullanılarak bastınldı. 
Aynı şekilde, grevleri destekleyen, uzun sürecek bir halk savaşım savunan ve Sovyet-Küba 
askeri yardımını reddeden radikal sol gruplar da baskının hedeflerinden biri oldular. MPLA, 
poder popular hareketinin organlannı daha sıkı kontrol etmeye başladı. Bu dönem, örgüt 
içinde fraksiyonlaşmaya karşı çıkan yönetim kademelerinin temizlik hareketlerine girişmesine 
de sahne oldu. MPLA’nın politikasına muhalefet eden bu fraksiyonlann en güçlüsü olan, Nit 
Calves çevresinde oluşan fraksiyon. Mayıs 1977’de önderlik ettiği Luanda’daki bir kitlesel 
gösterinin askeri güçler tarafından dağıtılmasınm (resmi açıklamalara göre darbe girişiminin) 
ardından tasfiye edildi.

birlerde işçiier ve ilerici aydınlar arasında örgütlenmeye 
başlamış olan MPLA’nın “Angola topraklarındaki” baş
kanlığına getirildi. (Militanların çoğu sürgünde olduğu 
için, MPLA’nın ana karargâhı Gine'nin başkenti Konak- 
ri'de bulunuyordu.) Ancak kendi ülkesinde Neto'nun 
özgürlüğü 6 ay sürdü. Yine tutuklandı: “ Burada hapiste 
/ Şiirler yazacağım /  Şiirler yazacağım Nazım gibi /  ve 
seni düşüneceğim Marina” ... Tutuklanışı üzerine dü
zenlenen gösterilerde polisin ateş açması sonucu 30 
kişi öldü, 200 kişi de yaralandı. Luanda'da tutuklu kal
masından tedirgin olan yetkililer, çözümü Neto'yu sür
güne yollamakta buldular. 1960'da 50.000'i aşkın kitle
siyle UPLA, Portekiz yönetimi için ciddi bir tehdit oluş
turuyordu; silahlı eyleme başvuran MPLA'ya karşı Por
tekizliler çok sert önlemler aldılar; Observer dergisine 
göre, 1961’de Angola'da 30 binden fazla kişi öldürül
müş, bazı köyler tamamen yok edilmişti, Portekiz birlik
leri saldırılarda napalm bombası kullanıyor, kafaları ke
silmiş MPLA militanlarının resimleri sansüre rağmen 
dünya gazetelerinde yayınlanıyordu. Bu fotoğraflardan 
bazılannı arkadaşlarına gösterdiği gerekçesiyle Neto tek
rar tutuklanınca, serbest bırakılması için yeni bir kam
panya başlatıldı. Baskılar karşısında Neto’yu serbest 
bırakan hükümet, yine de evinde göz hapsine aldı. An
cak MPLA militanları Neto'yu kaçırdılar ve böylece Ne
to'nun gerilla yılları başladı...

MPLA, sadece Portekizlilere değil, FNLA ve UNITA 
gibi örgütlere karşı da savaşmak zorundaydı; 1961-75 
arasında süren gerilla mücadelesi, 1974'de Portekiz'de 
askeri diktatörlüğün yıkılışıyla son aşamasına vardı. Por
tekizlilerin Angola'yı terketmesinden ve öteki direniş 
gruplarının başkentten çekilmesinden hemen sonra ku
rulan Angola Halk Cumhuriyeti’nin başına Neto getirildi. 
75 sonrası, Güney Afrika, Çin Halk Cumhuriyeti ve Zaire 
tarafından desteklenen FNLA ve UNITA ile “ İkinci Ba
ğımsızlık Savaşı” dönemi oldu. Neto uzun kararsızlıklar
dan sonra, Kübalılardan yardım istemeye karar vermişti; 
bağımsızlık Kübalı askerlerin gelişinden bir hafta kadar 
sonra, düşman başkentin 50 km. ötesinde mevzilenmiş- 
ken ilan edildi... Kanlı hükümet darbesi girişimlerine, 
savaşı sürdüren gerilla gruplarına rağmen sosyalist bir 
Angola yaratma yolunda kararlı adımlar atan Neto, 
1979'da tedavi edilmekte olduğu Moskova'da kanser
den öldü. Siyah Afrika’nın en büyük liderlerinden biri
siydi, ayrıca özgün ve duyarlı bir şairdi. İlginç çelişkiler
le dolu bir liderdi: Şairliği, muhaliflerini ölüme gönder
mekte duraksamasına sebep olmuyordu; bir beyazla 
evli olduğu için sık sık eleştiriliyor, bir de siyahi ırkçılık
la savaşmak zorunda kalıyordu; Marksizmi savunuyordu 
ama, kapitalist ülkelerle işbirliğine girmekten çekinmi
yordu; hayatı boyunca politikanın içinde olduğu halde, 
mitinglerden ve kalabalık gösterilerden hoşlanmıyor, iki- 
ÜC istisna dışında kitle önüne çıkmıyordu, ama gerekti
ğinde duyarlıklı dizeler kadar tek cümlelik sert politik 
sloganlar da üretebiliyordu...

MPLA Merkez Komitesi, Ekim 1976’da örgütü, kendine Marksizm-Leninizmi temel alan 
“toplumun en yüksek yürütme organı” olarak tanımladı. MPLA, yalnızca devlet ve kitle 
örgütlerini değil, halk iktidannm organlannı da yönetecekti. Arahk 1977’deki kongrede, 
MPLA’nm yerine MPLA-Emek Partisi adını alan “devrimci kadro partisi” geçti.

Gine-Bissau
Gine-Bissau, Portekiz sömürgeleri içinde Angola ve Mozambik’e oranla ekonomik açıdan en 
gelişmiş olanıydı ve Portekiz için diğerlerinden daha az önemliydi. Gine-Bissau’da, diğer 
ülkelerde olduğu gibi Portekiz’den gelip yerleşmiş bir tabaka oluşmamış, burada sanayiin 
geliştirilmesi için de pek bir çaba sarfedilmemişti. Portekiz’in deniz aşın bir eyaleti olarak

Bağımsızlıktan sonra Angola'da silahlı mücadele hemen sonra ermedi. MPLA’ya karşı olan geriila gruplarının 
başkenti terketmeleriyle başlayan 1975-76 savaşı; yabancıların, yabancı asıllıların ve beyazların yüzde doksam 
ülkeyi terkederek başka yerlere göç etmesine sebep oldu. Göç, Angola ekonomisini sekteye uğratan önemli 
faktörlerden birisiydi: Gidenlerden çok azının yeri, AngolalI ya da Kübalı kalifiye elemanlar tarafından 
doldurulabiliyordu. İç savaş, ulaşımı felce uğrattı, tarımsal üretimin de düşmesi, bağımsızlıktan sonra ekonomi 
kalkınma beklentisi içinde olan halkta hayal kırıklığı yarattı... Tecrübesiz bir hükümet hem bütün bu sorunları 
üstesinden gelmeye, hem de Angola'daki bütünlüğü kurmaya çalışıyordu. Resimde, AngolalI çocuklar, 
bağımsızlıktan sonra adı Huamix) olarak değiştirilen Nova Lisboa'nın kâşifi Norton de Matos'un heykeli üzerh 
görülüyorlar: Devrim, sömürge yönetiminden artakalan izleri yok etmeye çalışıyor.



abul ettiği Cabo Verde adalan ise, sahip olduklan stratejik önemden dolayı farklı bir 
tonuma sahipti. Cabo Verde adalannda yaşayanlar, Ponekiz v at^ d aşı kabul ediliyorlardı. 
jine-Bissau’da ulusal burjuvazinin ve Avrupah bir üst tabakanın varolmaması, şehirlerdeki 
cüçük burjuvaziye daha geniş bir siyasal ve ekonomik etki alanı bırakmıştı. Liman işçileri ve 
Scaret ve ulaşım şirkerierinde çalışan az sayıda işçinin dışında işçi smı&nın varlığından söz 
tmek mümkün değildi. Nüfusun yüzde doksanından fazlası köylülerden oluşuyordu.

jine-Bissau’da, Angola’da MPLA, Mozambik’de FRELIMO’nun bağımsızlık mücadelesinde 
)ynadığı rolü üstlenecek olan kurtuluş örgütü Partido Africano d a  Independenda d a  Guine 
labo Verde (Gine ve Cabo Verde’nin Bağımsızlığı İçin Afrikalılar Partisi - PAIGC) Eylül 
956’da çoğu Cabo Verdeli anti-sömürgeci aydınlar tarafından Bissau’da kuruldu. Örgütün 

curuculanndan Amilcar Cabral, son derece karizmatik bir kişiliğe sahipti ve PAIGCnin 
laşlatacağı bağımsızlık mücadelesinde hem teorik hem de pratik önderliği üstlenecek, yalnızca 
îine-Bissau ve Cabo Verde’de değil, pek çok Afiika ülkesinin kurtuluş mücadelesinde etkili 
)ir isim haline gelecekti.

’AIGCnin^ programı, Gine-Bissau ve Cabo Verde’nin bağımsızlığı için sürdürülecek 
nücadelenih tüm toplumsal sınıf ve tabakalan kapsamasını öngörüyordu. Ana hedef, 
lağımsızlığın kazanılması olarak saptanmıştı ve bu nedenle de ilk iş olarak tüm anti- 
ömürgeci güçleri örgütlemeye girişti. Temmuz-Ağustos 1959’da Bissaulu liman işçilerinin 
apüğı grevin Portekiz birlikleri tarafından bastmlması ve 50 işçinin' öldürülmesi PAIGCnin 
mndan sonra izleyeceği politikalann ve stratejinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı, 
iylülde yapılan gizh konferansta hakim olan görüş, işçilerin girişeceği eylemlerin zaten iktidar 
nerkezlerini şehirlerde kurmuş olan sömürgeci güçler tarafından kolaylıkla bastınlabileceği ve 
lu nedenle başan şansı olmadığı şeklindeydi. Örgüt, mücadelenin kırsal alana kaydınimasına 
re köylüler arasında örgütlenilerek silahh mücadele hazırhklanna girişilmesine karar verdi, 
ilahlı mücadele, 1963’de başladı ve PAIGC, kısa sürede Gine-Bissau topraklannın yüzde 15’ini 
le geçirmeyi başardı. Bu kurtanimış bölgelerde, toplumsal hayatın yeniden örgütlenmesine 
İrişildi. Bu arada, bazı gerillalann köylülere karşı zor kullanmalan, hem kurtanimış 
lölgelerdeki köylüler arasında, ^hem de örgüt. içinde huzursuzluklara yol açtı. Sorun, Cabral’ın 
irleştirici kişiliği sayesinde çözüldü ve köylülerin şikayetçi olduğu gerillalar ve komutanlar 
rgütten uzaklaşünidılar. Bu çelişkilere rağmen PAIGCnin askeri alanda elde ettiği başanlar 
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5 Eylül 1940’da amiral Darlan, general Weygand, 
Pierre Laval, Raphael Aiibert, Paul Baudouin ve Yves 
Bouthillier’den oluşan Bakanlar Konseyi’nin saat 11’de 
yaptığı günlük toplantıdan birkaç dakika önce, mareşal 
Retain, general Weygand’a bakanlıklarda bir reform 
hareketine girişeceğini, bakan olan asker sayısını 
azaltacağını ve Milli Savunma Bakanlığı’nın görevini 
değişik baka, ıklar arasında paylaştıracağını 
söylediğinde, Milli Savunma Bakanı Weygand 
kendisinin tasfiye edilmek istendiğini sanmıştı. Ancak 
Retain, kendisine Afrika’da özel bir görev, düzeni 
sağlamak görevi vereceğini söyleyince, general 
Weygand kabine içi tartışmalardan nihayet 
kurtulacağını düşünüp sevinmişti. Afrika’ya hareket 
etmeden önce birlikleri denetlemek üzere Limoges’a 
doğru yola çıkan general uçağının düşmesi üzerine 
ağır yaralanmış, 73 yaşında olmasına rağmen 20 
günde iyileşmişti. Cezayir’e vardığı 9 Ekim 1940’dan, 
görevden alındığı 18 Kasım 1941’e kadar Weygand’ın 
izlediği politika göreve başladığı gün verdiği söylevde 
en özlü ifadesini bulmuştu: “  Afrika’daki görevimiz 
açıktır. Mareşal Retain Fransızdır ve bütün Fransa’nın 
sözcüsüdür. Afrika’daki birlikler ve kadrolar vatan aşkı 
ve fedakarlık ruhuyla bütün enerjilerini kullanmak 
zorundalar. Ben Afrika’nın Fransa’ya ait olarak 
kalmasını sağlamak ve Almanlarla İtalyanların düşman 
veya müttefik sıfatıyla buraya gelmelerini engellemek 
için buradayım." Kuzey ve Batı Afrika’daki Fransız 
birilkierinin sayısı 75 binden 127 bine çıkarıldı ve acil 
durumlarda harekete geçirilecek 250 bin kişilik bir 
yedek kuvvet oluşturuldu. Silahlı gücünün yanısıra 
Fransızlar değişik halklan birarada tutmak için bir 
çimento ideoloji geliştirip, imparatoriuk ruhunu 
yaygınlaştırmayı denediler. Sağdaki Fransız afişi “ üç 
renk, bir bayrak, bir imparatoriuk”  sloganıyla 
antisömürgeci mücadeleleri mümkün olduğunca güçten 
düşürüp kararsızlaştırmayı hedeflerken, soldaki Çin 
afişi sömürgeci güçlere karşı işbiriiği ve ortak 
mücadele çağrısı yapıyor.



Devrimler

ümit Burnu'nun keşfinden sonra Doğu'ya giden yeni 
ticaret yollarını bulan Portekizliler, önünden sık sık 

geçmelerine rağmen Güney Afrika'yla ilgilenmediler. 
17. yüzyılın başında Hollanda Doğu Hindistan 

ŞIrketi’n/n baharat ticaretinin tekelini eline almasından 
sonra Güney afrika'ya yerleşen HollandalIlar Kap 

bölgesinde bir koloni oluşturdular. Başlangıçta sadece 
sefer halindeki gemilerin uğrak noktası olan Kap, 

zamanla metropolden akın eden göçmenlerin Boer 
adını alarak çiftçilik yaptıklan verimli bir araziye 

dönüştü. Felemenkçeden türetilen Afrikaner dilinin 
benimsenmesinden sonra, tarım üretiminin doyum 
noktasına ulaşmasıyla Boerler koloni çevresindeki 

topraklara yayılmaya başladılar. Kısa bir müddet sonra 
geniş bir alanda yan göçebe hayvancılığa dayanan bir 
yaşam biçimi oluştu. Siyahlarla çatışmaların başlangıcı 

bu yan göçebe çiftçilerin koloni yönetimine karşı 
çıkmalarıyla at başı gitti. 18. yüzyılın sonuna doğru 

Doğu Hindistan Şirketi'n/n mali zorluklar içine 
düşmesi İngilizlerin bölgeye girmesini kolaylaştıran bir 
zemin oluşturdu. İngilizler ticari yaşamı canlandırmada 
oldukça başarılı oldularsa da karışıklıkların üstesinden 

gelemediler. İngilizler önceleri yerel yönetime 
dokunmayarak sınırlı reformlara giriştiler. Büyük Balık 

Irmağı civarına beş bin İngiliz yerleştirildi. Önceki 
göçmenler gibi Afrikanerler arasında erimeyen ve 

ticaretle uğraştıklarından güçlü bir konum elde eden 
bu yeni göçmenlerin baskısıyla yönetim, yasama, 

yargı ve eğitim alanlannda yeni kurumlar ortaya çıktı. 
Ingiltere'deki liberal çevrelerin girişimiyle kölelik 

1833'de kaldınidı. Önceleri izlenen ilhakçı politika 
terkedilerek siyah kabile şefleriyle uzlaşma yoluna 

gidildi. Ingiliz yönetiminin izlediği politikalardan hoşnut 
olmayan Afrikanerler kuzeydeki topraklara yerleşmek 

üzere büyük bir göç hareketi başlattılar. Siyahlarla 
çarpışarak Natal’e ulaşmayı başaran göçmenler 

1838'de Güney Afrika Cumhuriyeti adı verilen kısa 
ömürlü bir devlet kurdular. İngilizlerin 1843'de Natal'i 

ilhak etmesi üzerine Oranj'a yönelen topluluk 
Oran] Bağımsız Devleti’ni kurdu. 1860'da ise 

Transvaal’da Güney Afrika Cumhuriyeti canlandırılarak 
belirli bir uyum sağlandı. Göç sırasında Kap 

Kolonisi'nde kalan Afrikanerler zamanla Ingiliz 
yönetimine uyum sağladılar. Siyahların denetim altına 
alınması ve yeni göçmenlerin gelmesiyle Kap Kolonisi 

1872'de içişlerinde bağımsız bir birim haline geldi. 
1868'de elmas, 1886'da altın yatakiarmfn bulunması 

ekonomide ciddi bir dönüşüm yarattı. Göçmen nüfus 
artarken demiryolu ağı hızla yayıldı. Düşük ücretle 

çalıştırılan siyahlar, beyazların gördüğü kalifiye işler 
dışında madenlerin başlıcı işgücü kaynağı haline geldi. 
Güney Afrika'daki cumhuriyet ve kolonileri tahta bağlı 

özerk bir federasyon altında toplamaya yönelen 
İngilizlerin, Transvaal'da giriştikleri ilhakçı politika sert 

bir direnişle karşılaştıktan sonra, İngilizler 1884'de 
Transvaal'in bağımsızlığını tanımak zorunda kaldılar. 

Bu arada Kap Kolonisi'nde Afrikaner Bond ile ittifak 
kurarak 1890'da hükümetin başına geçen Cedi 

Rhodes, İngilizlerle işbirliği içinde siyahların oturduğu 
topraklan ele geçirmeye yöneldi. Rhodes Güney Afrika 

Şirketi’m kurarak Rodezya adı verilen topraklan da 
ele geçirdi. Altın yataklarının bulunması Transvaal’e 

kalabalık bir. göçmen topluluğunun yayılmasına yol 
açtı. Hükümet göçmenlerin yönetimde ağırlık 

kazanmasına engellemek amacıyla oy hakkını kısıtlama 
yoluna gitti. Kap Kolonisi’nde Ingiliz karşıtı bir eğilim 

gelişmeye başladıktan sonra Transvaal ve Oranj 
bağımsız devleti arasındaki yakınlaşma ve Alman 

desteğinin gündeme gelmesi bölgede yeni bir gerilim 
yarattı. Alman müdahalesinin bertaraf edilmesinden 

sonra yabancılara haklarını iade eden İngilizler 
1899’da Boer Savaşı adı verilen savaşın patlak 

vermesini engelleyemediler. Savaşın başında gerilla 
taktikleri uygulayan Boerlerle baş edemeyen İngilizler 

sivil halkı da içeren bir terör dalgasıyla 1902’de 
savaşı kazandılar. Boer cumhuriyetleri tjöylece 

bağımsızlıklarını yitirdiler.
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devam etti ve Şubat 1964’de 1. Parti Kongresi’nin güneydeki kurtanimış bölgelerde yapılması 
mümkün oldu.

PAIGC önderi Cabral, 20 Ocak 1973’de Konakri’de pusuya düşürülerek öldürüldü. Cabral’ın 
öldürülmesi, kurtanimış bölgelerdeki halk ve gerillalar arasında Portekizli sömürgecilere karşı 
duyulan öfke ve nefreti artırdı. Çeşitli cephelerde birden başlayan saldınlar o ana kadar 
Portekizlilerin en sağlam kaleleri sayılan bölgelerin de teker teker alınmasıyla sonuçlandı. 24 
Eylül 1973’de PAIGC, güneydeki Madina de Boe bölgesinde Gine-Bissau Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu ilan etti ve devlet başkanlığına Luiz Cabral geldi. Böylece Gine-Bissau, Angola vı 
Mozambik’ten farklı olarak bağımsızlığım Portekiz’de diktatörlüğün düşmesinden önce elde 
eden tek sömürge oldu. PAIGC, Gine-Bissau’nun bağımsızlığım elde etmesinden sonra da 
kendini “iktidardaki kurtuluş hareketi” olarak tanımlamaya devam etti ve izlenecek politika 
“ulusal devrimci demokrasi” ve “tüm toplumsal tabakalann ulusal birliği” olarak belirlendi. 
MPLA ve FRELIMO’nun Angola ve Mozambik’de izlediği yoldan farklı olarak Gine-Bissau’da, 
bir “devrimci kadro partisi”nin inşasına girişilmedi ve kurulacak toplumsal düzenin 
tanımlanması konusundaki belirsizlikler sürdü.

Mozambik
Mozambik’de bir ulusal kurtuluş örgütünün kurulması Angola’dan daha geç gerçekleşti. 
Bağımsızlık mücadelesinin başına geçebilecek niteliklere sahip toplumsal sınıf ve tabakalann 
gelişmesi, Mozambik’de Angola’daki düzeye ulaşmamıştı. Yaklaşık 10 milyonluk nüfusun yüze 
9 0 ’ı tanmda çalışıyordu, çahşan erkeklerin yansı gezici işçi veya küçük üretici olarak 
kapitalist sisteme entegre olmuşlardı. Toprağın yalnızca yüzde onu işlenebiliyordu ve işlenen 
toprakların da çok büyük kısmı ihracat için üretilen pamuk, şeker, çay gibi ürünlere 
aynimıştı. A ssim iladohr  toplumun çok küçük bir kesimini oluşturuyorlardı. Ülkede bir ücreti: 
işçi kesiminin oluşmasına rağmen, bunlann büyük kısmı kontratlı işçi olarak Güney Afrika 
Güney Rodezya’ya gidiyorlar ve geri döndüklerinde kendilerini genellikle yeniden eski 
geleneksel toplumsal ilişkiler içinde buluyorlardı. Mozambik’de yalnızca ulaşım sektöründe iş 
sınıfının çekirdeği sayılabilecek bir demiryolu ve liman işçileri kesimi oluştu. Bunlar çalışma 
koşullannın iyileştirilmesini sağlamak amacıyla 1949, 1951 ve 1956 yıllannda greve gittiler ’ 
sömürgeci güçlerin ağır saldınlanyla karşı karşıya kaldılar. Mozambik’li işçi, köylü ve 
aydınların siyasi haklar ve daha fazla ücret için verdikleri mücadeleye Portekizli sömürgecile 
baskılan artırarak cevap verdiler. Portekiz birliklerinin Haziran 1960’da Mueda’da köylülerin 
düzenlediği silahsız bir gösteriye ateş açarak 500’den fazla Mozambikliyi öldürmesi, banşçı 
yöntemlerle sürdürülecek bir bağımsızlık mücp.delesinin başarı şansının olmadığı görüşünün 
yaygınlaşmasına yol açtı.

Geniş bir anti-sömürgeci hareket oluşturulması yönündeki ilk adımlar, Mozambik’in
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"Malimde seteneğim iz yok  
- Sosyalistiz"

“Doğru söylemek gerekirse, Malili yöneticilerin başka 
seçenekleri yoktu. Sömürgeciliğin doğası, içsel güç iliş
kilerinin durumu ve egemen sosyo-ekonomik formasyo
nun düzeyi, dönemin Jeopolitik verileri, ülkeye bağım
sızlığı sağlayacak ve güvence altına alacak başka bir 
seçeneğe uygun değildi: Çıkarları sömürgeci ticaret şir
ketlerinin gelişmesine bağlı olan milli burjuvazi aracılı
ğıyla her türlü yeniden sömürgeleşme teşebbüsünden 
çekinen Mali, kendisine çok az olanakla ama büyük 
bir coşkuyla planlı sosyalist bir ekonomi örgütleme ola
nağı veren bir strateji benimsedi.” (Mali Maliye Bakanlı
ğı görevlilerinden T.A. Quattara’nin bir demeci)

Mali’de sosyalizm seçeneğini anlamak için, jeo-eko- 
nomik bağlamı, özellikle de iktidarı alan sınıfların bileşi
mini gözönüne almak gerekir. "Batı Afrika’daki her yer
den fazla olarak, kamu sektörü çalışanları ve öğretmen
ler (/SRDA (Sudan Birliği - Afrika Demokratik Topluluğu) 
ve hükümetin hemen hemen bütün siyasal önderlerini 
oluşturdular.” Bu küçük burjuvazi için sosyalizm uygun 
bir ideolojiydi. Bunun kanıtı küçük burjuvazinin devlet 
aygıtının her kademesinde görev almasıydı. Bu ideoloji 
Leninizmden ülkenin gelişmesini sağlamak amacıyla par
tinin önceliğini, öncülüğünü devralır. “Toplumsal po
zisyonu onu siyasal sistemin merkezine koyuyordu ve 
onu toplumsal ve ekonomik örgütlenmenin devletçi alet
lerini değerli kılmaya götürüyordu.”

Öte yandan, Jeo-ekonomik bağlam, sosyalizme dave
tiye çıkartır. Yabancı kapitalistler Mali’yle ilgilenmiyor
lar, çünkü Mali onlar için madenler gibi iştah kabartıcı 
zenginliklerden mahrumdur. Mali’de çok az kapitalist 
plantasyon vardır ve çok az kahve ve kakao yetişir. 
Yabancılar dolaşım düzeyinde varlar (pazarlama şirket
leri: CFAO, SCOA, UNİLEVER) üretim düzeyinde ya hiç 
yoklar ya da çok az varlar: Her şey yapılmayı bekliyor, 
yol yapımı çok ucuz, sanayi hemen hemen yok gibi. 
Yöneticiler sadece Marksist eşinil planlı bir ekonominin 
Mali’yi kurtarabileceğini düşünüyorlar.

Sosyalizm, Devletin ekonomik faaliyetlerinin gelişme
siyle, zayıf bir iktidarın yeteneklerini geliştirme olanağı 
sunar. Devletleştirme yeni yönetici sınıfın başka türlü 
kontrol edemeyeceği sermaye dolaşımını denetlemesini 
olanaklı kılar. Böylece Mali ithalat-ihracat şirketinin ku
ruluşu yabancı ticaret şirketlerinin ortadan kalkmasına 
yolaçar ve Malili tüccarların ekonomik etkisini azaltır.

Afrika'nın acı çektiği iki yara olan kapitalizm ve sö
mürgeciliğe karşıt bir ideoloji olarak, Marksizm, yaban
cılaşma, sömürgeleşme ve sömürülme durumunu daha 
iyi analiz etmeyi sağlar. Marksizmin Afrika’da ortaya 
çıkması sömürge olgusuna bağlıdır.

Öte yandan, Afrikalıların ekonomik ve politik alanlar
da karşılaştıkları aynı zorluklarla karşılaşmış ve bu so
runları çözmüş sosyalist ülkelerin deneyleri Marksizmin 
çekiciliğinin bir başka nedenidir.

Ateizmin, tarihî materyalizmin (sınıf mücadelesinin) 
Malililerce reddi Marksizmin bir dayanak olarak benim
senmesini engellemez. Ancak Marx, Engels ve Lenin'in 
eserlerinin derinlemesine bilinmesi çok ender rastlanan 
bir olaydır. İki savaş arasında Fransız Komünist Partisi 
üyesi olan Tiemoko Garan Kovyate yeni bir düşünce 
ve emperyalizm eleştirisi geliştirip, teorileştirmiş bir Ma- 
lilidir, ama bir istisna olarak kalmıştır ve Fransız Sudan'
ında etkisi hemen hemen sıfırdır.

Mali sosyalizminin temel konuları şunlardır:

1) Devletleştirilmiş (kamu işletmeleri) ekonomisiyle 
alt edilmesi söz konusu olan az-gelişmişlik, kırın kolek
tifleştirilmesi; önce tarımda ve de ekonominin bütün 
sektörlerinde üretim artışını sağlaması gereken yeni bir 
zihniyetin oluşturulması. Sömürgeci nüfuzdan kurtul
mak hedeflenir ve hedef ekonomik bağımsızlıktır.

2) Uluslaşmak, çünkü ulusal bilinç, gelişme ve ilerle
meye doğru adım atmak için gerekli zihniyet değişikliği
ni sağlayacak esas öğedir. Dolayısıyla yığınları harekete 
geçirmek gerekir.

3) Hedeflenen gelişme tamdır. Tamamiyle insanidir. 
Yeni bir toplumsal örgütlenme, yabancılaştırıcı-sömür- 
geci ve sömürge öncesi yapıların sona ermesini ve Afri
ka köylülerinin değerlerinin korunmasını sağlaK: Adalet, 
kardeşlik, karşılıklı yardımlaşma. Ate olamaz, çünkü İs
lamiyet ve genel olarak din sosyalizme karşıt değildir.

Parti burada motor rolü oynar. Partinin temel ideolo- 
ğu Dr. Kovyate, “Yapılanmış, demokratik ulusal bir par
tinin varlığı en İyi araçtır... Bu parti halkın gücüdür” 
diye yazar. Proletarya Mali sosyalizminin temelinde de
ğildir, çünkü proletarya sayıca çok azdır ve gelişme 
sanayileşmeye dayanamaz. En dinamik toplumsal kat
man “büro çalışanları, öğretmenler ve İşçilerden olu
şur... Bu ücretliler katmanı tam da Avrupa proletaryası 
gibi kapitalizmin bir sonucudur... Bu tabaka dış görünü
şü, teknikle içli dışlı oluşu, örgütlenmeye yatkınlığı ne
deniyle gelenlerden (emperyalistlerden) hesap sormak 
için biçilmiş kaftandır. Gelişmiş ülkelerde kapitalizmin 
tek özel ürünüdür.”

“ Ücretliler tabakası kurtuluş hareketini yönlendirir... 
Böylece sosyalizm proletaryasız gerçekleşir.”

Bu tabaka partide de vardır. “ Biz partinin önceliği 
konusunda tamamen hemfikiriz.” Parti, hükümet ve halk 
arasındaki bağ böyle sunulmuştur: “Parti, bir başka 
deyişle halkı kavrar, hükümet uygular, görevi budur” , 
çünkü “ parti politik olarak örgütlenmiş halktır” .

Sınıflar mücadelesi geçmiş ve bugün için inkâr edil
miştir. Bu sosyalizm milliyetçi ve tek sesli olmak ister. 
Kovyate için Afrika'da görülen milliyetçilik kavramı po
pülerdir ve Stalin tarafından Marksizm ve Ulusal Sorun 
ve Sömürgeler Sorunu’nda betimlenmiş milliyetçiliğe 
benzeyemez, çünkü bu milliyetçilik “egemen sınıfların 
iştahından doğar.”

Modlbo Keita ise şöyle der: “Tek kelimeyle, tek bir 
insan gibi ayakta duran bütün cemaat, ülkemizi büyük 
bir şantiye yapmalıdır, bu şantiyeden yarın, bu cemaatin 
yararına, sefaleti, açlığı vs. artık görmeyecek modern 
ve özgür bir ülke fışkıracaktır. Bizim sosyalizmimizin 
anlamı budur. Herkes herkes için görev başına.”

Marksist dayanağın öğeleri, özellikle zenginliklerin da
ğıtımı, sömürü konularından çıkar. Böylece USRDA’nm 
ideoloğu için sosyalizm “ insanın insan tarafından sö- 
mürülmeslnin radikal biçimde ortadan kaldırılmasıdır. 
Ulusal ölçekte, zenginlikler herkes tarafından herkesin 
yararına yaratılmıştır. Devlet, ulusun kendisine verdiği 
araçlarla zenginlikleri yaratan, sonra genel yarar için 
bunları bölüştüren alettir.”

Köylülük için Mali sosyalizminin Marksist dayanağı 
kolektifleştirme ve paramiliter örgütlenme biçimleri alır. 
Kolektif köy tarlaları ve yurttaş hizmetleri kampları, da
ha sosyalist bir gelenek yaratmak için sömürge öncesi 
biçimleri aşmayı hedefler.

Paramiliter ve yurttaşlık kuruluşu, sosyalizmin Inşası- 
ni ilerletme yeteneğindeki yeni bir yurttaş tipini şekillen- 
dirmelidir. Kuruluşun kararnamesi hedeflenen amaçla
rında çok açıktır: “ Kamu hizmetinin amacı Mali Cumhu- 
riyeti'nin bütün gençlerine ülkenin sosyalist inşaasında-

ki sorumluluğunu ve ulusal bilinci verecek ortak bir 
eğitim sağlamaktır... Köylerine geri döndüklerinde bu 
gençler, edindikleri bilgi ve coşkuyla köylülüğün yeni
lenmesine I Mali ekonomisinin gelişimine katkıda bulu
nacaklardır.”

Bu politikalar köylülerin köy ölçeğinde üretim birliğini

Mali, uzun süre bir Fransız sömürgesiydi: 1960'da 
elde edilen siyasi bağımsızlıktan hemen sonra, eski 
Fransız Sudan’ı ile Senegal bir araya gelerek Mali 
Federasyonu’nu kurdular, ancak birkaç ay yaşayabilen 
federasyon, Leopold S. Senghor ve öteki Senegal’a 
liderlerin birlikten ayrılmasıyla ortadan kalktı ve eski 
Fransız Sudan’ı “ Mali Cumhuriyeti”  adını aldı. Ana 
ilkeleri ‘‘bölünmezlik, lâiklik, demokrasi ve sosyalizm”  
olan Mali Cumhuriyeti’nin ulusal meclis tarafından 
atanan ilk cumhurbaşkanı Modibo Keita oldu.-Dış 
politikada bağımsız bir tutum izleyerek 1960’da 
Fransızlardan Cezayir savaşını durdurmasını isteyen 
Mali Cumhuriyeti, bir yıl sonra topraklan üzerinde 
bulunan Fransız üslerini kapattı. Bu dönemde, 
sendikalann etkinliği, okuma-yazma seferberliği için 
kadın örgütlerinin etkin çalışmalan, 1963’ten itibaren 
devlet kurumlarındaki komitelerde çalışanların da 
temsil edilebilmeleri, kırsal bölgelerde kurulan

yaratmayı hedefler (kolektif tahıl tarlaları, meyve ağacı 
plantasyonları vb.). SSCB'de kaldıkları süre boyunca 
bazı Malili yöneticiler gördükleri modellerden esinlen
mişlerdir. Bu politikalar köylülüğe devletin ve yönetici
lerin dürüstlüğünün kanıtı olarak sunulurlar. Malûllerin 
tamamının geleceği ve gelişme için ödenmesi gereken 
diyet budur.



Devrimler

Mali sosyalizmi ülkenin gelişmesinin temellerini at
mak için kırsal kesime dayanmak istiyor. USRDA, sömü- 
rüldükierinln bilincinde olan köylüleri sömürgecilere karşı 
harekete geçirmeyi başardı. Bazı durumlarda, köylüler 
direniş ve mücadele araçları geliştirdiler. USRDA’nın 
tarım politikaları işte tam da köylülerin bu bilinci nede
niyle bozguna uğrayacaktı.

e r h a t i o n a l

OLETAR

kooperatiflerle “ üretim ve yardım grupları": büyük 
burjuvazinin büyük bir güç oluşturmadığı ülkede, 
toplumun sınırlı olsa da yeniden yapılandırılması 
konusunda fikir verebilecek örneklerdir... 1962’nin 
yarısına kadar dış ticareti Fransa tarafından 
denetlenen ülke, bu tarihte kendi ulusal parasını 
kullanmaya ve bağımsız bir ekonomik politika 
uygulamaya başladı. Ancak ekonomik çıkmazlar. De 
Gaulle’ün Senegal İle anlaşmazlıkta hAali’yi 
desteklememesi üzerine bozulmuş olan Fransa İle 
ilişkilerin tekrar düzeltilmesini gerektirdi ve f^ali 
Cumhuriyeti, 1967 yılında Fransa ile yaptığı anlaşma 
uyarınca, ulusal parasının değerini yüzde elli 
düşürerek Fransız hükümetinin ekonomik desteğini 
arkasına aldı. 1968’de, yeni kurulan halk milislerinin 
bazı subaylan tutuklamaya kalkışmaları orduyu tedirgin 
etti ve Kelta hükümeti 19 Kasım 1968’de bir darbeyle 
İktidardan düşürüldü.

Otoriter biçimde başlatılan kolektivizasyon köylüler 
için yeni bir sömürü biçimini aldı. Tarım ürünlerinin 
fiyatları artarken, vergiler ağırlaştırıldı. Üretim araçları
nın yetersizliğinin yanısıra teçhizatlara ayrılmış fonlar 
üretici olmayan sektörlere transfer edildi ve kırdaki 
"artık” bürokrasiyi güçlendirdi ve bürokrasinin iktidarı
nı yeni bir “ polltlk-bürokratlk burjuvazi” lehine ulusal

bağımsızlığın gaspedllmesiyle sonuçlandı.

Köylülük, devletin daha az zorlayıcı ama etkin deste
ğiyle birlikte daha fazla özerklik istiyor. Diğer toplumsal 
katmanlar da yaşam koşullarının iyileştirilmesi, daha 
fazla ücret, okuma yazma öğrenme, sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması vb. istiyor.

Hayal kırıklığı içindeki köylüler hoşnutsuzluklarını ta
rım üretimini düşürerek gösteriyorlar.

Tehlikenin bilincine varan USRDA, 1967-1968 yılların
da başlattığı “Aktif Devrim” aracılığıyla köylülüğü yeni
den kazanmaya çalışıyor. Bir darbe olasılığını önlemek 
amacıyla tarımda görevli sorumlular adil olmakla birlikte 
yeni önlemleri biraz gecikerek alıyorlar.

Bazı konular dışında (radyoda ulusal kültür ve tarihin 
yüceltilmesi) USRDA'nm söylemi kırsal kesimde önemli 
bir yankı bulmuyor. Buna karşılık rejim toplumsal deste
ğini şehirlerde buluyor.

Ulusal bilinç yaratmak amacındaki USRDA bir yandan 
ulusal kültür ve tarihe başvururken, diğer yandan kitle
lerin harekete geçirilmesi ve örgütlenme teknikleriyle 
uğraşıyor. Amacına varmak için ulusal dilleri kullanıyor, 
geleneksel değerleri öne çıkartıyor.

Devleti kurmuş eski etnik gruplar ve krallıklar arasın
daki çatışmaları sessizce geçiştiren bir tarih anlatımı 
yapıyor. Herşey sağlam bir ulusal bilinç yaratmaya yö
nelik. Marksist söylem ise okullardaki felsefe, ekonomi 
ve politika derslerinde ortaya çıkıyor. Gençlik örgütle
rinde ideolojik eğitim özel bir yer tutuyor. Ayrıca öncü 
Leninist parti anlayışı gereği partinin gelecek kadroları
nı oluşturmak amacıyla parti okulu açılmış durumda. 
Bu eğitimi almış gençler ve sendikal kadrolar USRDA 
nin radikalleşmesine dolayısıyla hiç yabancı değiller.

Memurların, sendikaların ve öğrencilerin askeri rejime 
direnişi, Modibo Keita’nın İktidarının ideolojisinin bazı 
şehirli tabakalarda uygun bir alan bulduğunu gösteri
yor. Sosyalizme ve milliyetçiliğe yatkın olmakla beraber 
esas olarak gelişme arzusu taşıyan öğrenciler sosyalist 
rejimin esas kitle temelini oluşturuyorlar. Milliyetçilik 
siyasal iradenin ve kliğin ifadesi, sosyalizm ise gelişme
nin ifadesi.

Darbe ve “sosyalist” memurlarla askerler arasındaki 
uzlaşma her iki rejim arasındaki gerçek kopuşun ne 
olduğunun sorulmasını zorluyor.

Birçok insan sosyalist rejimle 19 Kasım 1968 darbe
sinden sonraki askeri rejim arasındaki sürekliliği görüp 
şaşırmış vaziyette. Bazıları iktidardaki askerleri Mark
sist eşinil olarak tanımlarken, Samir Amin, Mali sosya
lizmini bir karikatür olarak tanımlıyor; “Sosyalizm” pra
tikte kamu sektörünün gelişmesine İndirgeniyor ve tek 
kitle desteğini şehirlerdeki kamu hizmetlilerinde bulu
yor. Bunların sayısı 1961'de 13 bine, 1968'de 23 bine 
ulaşmıştı ve ayrıca Devlet işletmelerindeki 9 bin ücretli 
ve birkaç bin askeri de bunlara eklemek gerek.”

Amin için her iki rejim arasında bir süreklilik vardır, 
çünkü, “yeni rejimin üzerine oturduğu toplumsal temel, 
bir önceki rejimin temelinden hiç de farklı değildir.”

Kalfl6che ise Mali’yi komünist sistemin bir parçası 
görüyor. Ona göre bunun nedeni yöneticilerin komünist 
olması değil, bunların SSCB’ye, Angola’ya (Sovyet uçak
ları Angola hava sahasından serbestçe geçiyorlar) ve 
Batı Sahara’ya (bugünkü Çad) hizmet ettiklerini söyle
meleri. Kalfi^che Mali ile SSCB arasındaki ilişkilerin 
gerçek doğasını anlamışa benziyor: “ Mali yöneticilerin
den birisi şöyle diyor: “ Ordumuzdaki sovyet danışman
lar bize Fransa, Ortak Pazar ve hatta Amerikalılarla gö
rüşmelerimizde çok yardımcı oluyorlar.”

Geriye sadece Fransa’nın, Dünya Bankasının ve IMF’- 
nin baskılarına rağmen, askerlerin 1980’e kadar büyük 
sermayenin talep ve dayatmalarını nasıl reddettiklerini 
açıklamak kalıyor. Devlet aygıtı içindeki özelleştirme- 
devletleştirme tartışması ve özellikle Mail ekonomisin
deki çöküşün bu konuda yeni kararlar alınmasını zorla
ması için 1980-81’i beklemek gerekti.

Bu direnişin nedeni ilerici kadroların askerler üzerin
deki baskısı mıdır? Bânot 1971’de şöyle diyor: “Modibo 
Keita rejiminde genç kadroların Marksist eğitimi yeni 
kararnamelerle unutturulamaz.” Bunun nedeni sadece, 
“halkın bazı kazanımlarının” halkın ve özellikle de köy
lülüğün aleyhine asalak bir sınıf tarafından (bürokratik 
burjuvazi) birikimi kolaylaştırması ve mümkün kılmasıdır.

Her iki rejim arasındaki sürekliliğin aynı toplumsal 
temele dayanması (tüccarlara kadar genişlemiş de olsa) 
hipotezinden Devlet kasalarının erimesi, yozlaşma ve 
çürümenin artması ve Keita rejimi sırasında gerçekleş
miş ulusal devrimin etkisinin önemi de açıkça ortaya 
çıkar.

Bu rejimde elde edilen sonuçlar üzerine Dessau şöyle 
yazıyor: “Genel olarak. Mali ulusal bilincinin ortaya çıkı
şı bağımsızlığın bu ilk evresinin en önemli sonuçların
dan biridir... Yeni Rejim (asker! rejim) Fransız hükümeti
nin bazı taleplerine karşı koydu.”

Malili yöneticilerin yakın zamana kadar süren muhale
feti, Devlet işletmelerinin tasfiyesi, büyük ölçüde büyük 
sermaye karşısında manevra alanı bırakma niyetlerini 
gösterir.

Mali sosyalizminin bunalımı, Keita rejiminin başarısız
lığıyla belirginleşti. Bu bozgunun nedeni köylülükle yö
netici sınıf arasında ittifak kuruiamamasıdır. Halkın önem
li bölümünün tatmin edilememesi ve mali zorluklar Kei- 
ta’nın düşmesine neden oldu, ama esas neden USRDA’- 
nin toplumsal temelinin çok dar olmasıydı. Bu parti 
"aktif devrim” sırasında yaşanmış deneylere rağmen 
köylülükle ilişkilerine ilişkin bir özeleştiri yapmayı red
dediyor.

Hükümet ülkeyi az gelişmişlikten kurtarmak için üreti
min arttırılması gerekliliğini ileri sürüyor. Bu artışın veri
li koşullarda köylülüğün sömürülmesinin katmerleşme
si anlamına geldiğini görmüyor. Keita rejiminde yönetici 
sınıf köylülüğün sömürülmesiyle ayakta durduğu ve ken
dini yeniden ürettiği için asalak bir durumda.

Keita döneminde ulusal devrimle toplumsal devrimin 
birbirine karıştıniması, bugün, her geçen gün sosyaliz
me karşı daha fazla hoşnutsuzluk yaratan Mali sosyaliz
minin bunalımını derinleştiriyor. Beaud’nun altını çizdi
ği gibi “anti-emperyalist devrimle sosyalist devrimi ka
rıştırmak, sömürgeci boyunduruktan kurtulmakla sos
yalizmin inşaasını karıştırmak yanlışı” pratik düzeyde 
ağır sonuçlar doğuruyor.

Mali gibi yoksul bir ülkede “ ulusal mücadele” kendi 
öz sınırlarını doğuruyor. Köylülüğü ezerek, ulusal eko
nomiyi doğrultmak için hizmetine somut araçlar sunma
dan gelişmek, zenginleşmek mümkün mü?

Yöneticilerin manevra alanı Devletin gerçekten üreti
ci, özellikle de tarım sektöründen çekilmesiyle ortaya 
çıkmış ekonomik felaket durumu karşısında ancak dara
labilir. Böylece 1981’den beri Mali devleti “birlikte yö- 
netlm”l kabul etmiş durumda. “ Uluslararası kuruluşlar, 
bundan tıöyle kamu harcamaları, işletmelerin yönetimi, 
para sisteminin yönetimini üstlenmişlerdir.”

“ Maii’de seçeneğimiz yok, sosyalistiz” artık gündem
de değil mi?

NABE-Vincent COULİBALY—CHANTAL FlONDEAU
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çevresindeki ülkelerde yaşayan Mozambikliler tarafmdan atıldı. 1960 yılında Salisbury’de 
UDENAMO (Mozambik Ulusal Demokratik Birliği), 1961’de Mombasa’da MANU (Mozambik 
Afrika Ulusal Birliği) ve Malawi’de UNAMI (Bağımsız Mozambik Afrika Birliği) kuruldu.
Haziran 1962’de bu üç örgüt birleşerek Dar-es-Salaam’da Frente de Libertaçao de Moçambique'i 
(Mozambik Kurtuluş Cephesi- FRELIMO) kurdular ve Eduardo Mondlane’i başkanlığa getirdiler. 
FRELIMO, kuruluşunu izleyen ilk yıllarda siyasi çizgisi pek belirU olmayan, sürgündeki 
örgütlerin gevşek bir birliği olarak kaldı ve örgüt içi çatışmalar, temizlik hareketleri, ayrılmalar 
yüzünden harekete geçemedi. Örgütün içinde yer alanların birleştiği tek nokta Mozambik’in 
Portekiz sömürgesi olmaktan kurtanlarak bağımsızlığını kazanmasıydı. Bağımsızlıktan‘ sonra 
izlenecek yol ve Mozambik’te kurulacak toplumsal düzen konusunda belirgin bir hakim görüş 
yoktu. Örgütün kendini sosyalist olarak tanımlaması silahlı mücadele boyunca kurtanimış 
bölgelerde yaşanan deneylerle dolu uzun bir sürecin sonunda gerçekleşti.

FRELIMO, Eylül 1964’de başlattığı silahlı bağımsızlık mücadelesi boyunca esas olarak şehirli 
küçük burjuva kökenli anti-sömürgeciler ve bir kısmı kendini Marksist olarak tanımlayan 
aydınlar tarafından yönetilen ve kitle tabanını da köylülerin oluşturduğu bir örgüt olarak 
kaldı. Angola’dan farklı olarak, etnik gruplar temelinde farklı örgütlenmelerin oluşması gibi bir 
gelişme Mozambik’de yaşanmadı. Silahlı mücadelenin başlamasından kısa süre sonra ilk askeri 
başanlar elde edildi ve ülkenin kuzey bölgelerinde kurtanimış bölgeler oluştu. Savaş koşullan, 
bu bölgelerde yaşayan halkın ve gerillalann günlük ihtiyaçlannm kendi kaynaklanndan 
karşılanması gibi bir zorunluluğu da beraberinde getirdi. Tanmsal üretim ve mal değiş tokuşu 
kolektif bir biçimde örgütlendi, okullar ve sağlık ocaklan kuruldu. Yapılması gereken işlerin 
herkese eşit bir biçimde dağıtılmasına ve böylece kafa ve kol emeği arasındaki aynmın 
azaltılmasına, halkın kararlara katılımının sağlanmasına çalışıldı. Yaşanan olağanüstü koşullarda 
artan işgücü ihtiyacı, kadınlann geleneksel konumlanndan çıkarak toplumsal hayata yoğun bir 
biçimde katılmalanna, gerillalar arasında kadınlann da yer almasına yol açtı. Hayatın 
örgütlenmesinin ve askeri taktiklerin tartışıldığı herkese açık düzenh toplantılar 

i kurumsallaştınidı. Tüm bu gelşm eler sonucunda FRELIMO, Portekiz sömürgeci yönetiminin 
baskı yöntemlerine ve geleneksel feodal sömürüye alışık köylüler için bir çekim merkezi 
oluşturmaya başladı. 1964’de 250 gerillayla başlayan silahh mücadeleye katılanlann sayısı 
1967’de 8 bine ulaşmıştı.

FRELIMO içindeki devrimci kanadın, sürdürülen gerilla mücadelesini bir halk savaşına 
: dönüştürmek ve kurtanimış bölgelerde halk milisleri oluşturmak konusundaki karan, örgütün
I içinde bağımsızlığın kazanılmasından sonra varolan sistemi değiştirmeden beyaz yöneticilerin 
i yerine siyah yöneticileri geçirmeyi amaçlayan ve Mozambik’deki feodal yöneticileri ve yeni

Yasaklanmış iki örgüt oian ANC (Afrika Uiusai 
Kongresi) ve SACP (Güney Afrika Komünist Partisi) 
yeraltı koşullarında yeni mücadele biçimi ve 
yöntemleri geliştirdiler. ANC, Kasım 1961'de Umkhonto 
we Sizwe (Ulusun Mızrağı) adlı silatıiı bir kanat 
oluşturdu ve şehirlerde belli hedeflere yönelen sabotaj 
eylemlerine girişti. Bu dönem halk savaşına geçiş 
aşamalarından biri olarak kavranıyordu. Ancak 
kitlelerin aktif direniş gücünün kırılmış olması ve 
beyazların baskı mekanizmasının her yerde ve çok 
güçlü olması, yapılması gerekenleri güçleştiriyordu. 11 
Temmuz 1963’de güvenlik güçleri Rivonia'da 
direnişçilerin merkezini buldu. Walter Sisulu, Gowan 
Mbeki, Ahmed Kathrada gibi devrimciler tutuklandılar. 
Bunlar daha evvel tutuklanmış olan Nelson Mandela 
ile biriikte 1964'de Rivonia davasında ömür boyu 
hapse mahkum oldular. İrkçı iktidar Afrika direnişini 
kırma konusunda son derece karadı idi. 1967'de 12 
yıldır çeşitli renklerden emekçileri birieştiren South 
African Congress ot Trade Unions (Güney Afrika 
Sendikalar Birliği Kongresi-SAACTU) fiili olarak 
yeraltına inmek durumunda kaldı. '60'lı yıllann 
sonlanna doğru anti apartheid güçler geniş bir 
hareket içinde toplandı. Black Consciousness 
Movement (Siyah Bilinç Hareketi) adı verilen bu 
bileşim, Afrikalıların kendilerine olan güvenlerini 
tazelemeleri ve ulusal kimliklerini yeniden bulmalan 
doğrultusunda önemli bir rol oynuyordu.
Soweto ayaklanması bu örneklerden birini oluşturdu. 
Polisin ateşi altında kalan çocuklar ve öğrencilerin 
arasından 350'si ölüyor, 2 binden fazlası 
yaralanıyordu. SACP'nin de belirttiği gibi Soweto 
ayaklanması silahlı mücadelenin meşruiyeti hakkındaki 
tartışmalara son verdi. SASO'nun kurucularından ve 
öğrenci hareketinin önderlerinden olan Steve Biko ise 
12 Eylül 1977'de hapishanede uğradığı işkenceler 
sonucunda öldü. Gerek uluslararası alanda gerekse 
Güney Afrika'da gelişen protesto eylemleri karşısında 
ise ırkçı rejim 18 muhalif grubu yasaklayarak terör ve 
şiddeti artırdı. Soweto'nun 4. yıldönümünde Kap'da 
yapılan anma gösterilerine ise ırkçı rejimin güvenlik 
güçleri bir kez daha ateş açtılar ve 50 kişiyi 
öldürdüler. Siyahların yaşadıklan gettolarda ırkçı 
rejimin öldürdüğü insanların cenazeleri her seferinde 
ırkçılığa karşı güçlü bir sesin ve hıncın yükselmesinin 
de araçlan oldular (solda). Irkçı rejimin insanlık adına 
utanç verici olan çifte standartının en ilginç 
örneklerinden birini ise Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 
gerek mali gerekse prestij açısından önem verdiği 
turizm propagandası oluşturuyordu. Sürdürülen kanlı 
baskıya rağmen AvrupalIlar veya Amerikalılar için 
egzotik görünen siyah insan imajını körükleyen turizm 
afişleri, turistleri çekmenin bir aracı olarak 
kullanılıyordu (üstte).



Devrimler

Güney Afrika Cumfturiyeti’nin resmi politikası 
"Apartheid” , geçmişteki sömürge sisteminin 

yenileştirilmiş bir uzantısıdır. Hemen hemen hepsi 
Avrupa kökenli olan sermaye sahiplerinin, çoğunluğu 

siyah olan işçileri denetim altında tutmak ve ucuz 
emek sistemini ayakta tutmak için başvurdukları 

sınıfsal nitelikli apartheid ideolojisi, kırsal tıölgelerle 
irtibatı kesilmeye başlayan siyah çoğunluğun kentlere 

yerleşmesine karşı geliştirilmiş bir formüldür. İkinci 
dünya savaşından sonra ırkçı sağın güçlendiği 
sıralarda ortaya çıkan apartheid, o sıralar bir 

Afrikaans sözlüğünde şöyle tanımlanıyordu: "Güney 
Afrika'da, birleşmenin karşıtı, ırk ve/veya uygarlık 

düzeyi farklılığına uygun olarak ayırım gözetme; 
nüfusu oluşturan değişik renk gruplannın kişilik ve 

niteliklerinin korunması, geliştirilmesi ve bu grupların 
kendi özel doğa, gelenek ve yeteneklerine uygun 

olarak ayrı gelişmesi gibi genel ilkelere dayalı siyasal 
eğilim ya da akım.”  Apartheid ilkeleri arasında ısrarla 
vurgulanan "iki ırkın ayn yaşaması”nın, gerçekleşmesi 

olanaksız bir durum olduğu açıktır; evlerde uşak ve 
hizmetçiler, fabrika ve madenlerde işçiler gerektiği 

sürece siyahlarla beyazlar tamamen ayn 
yaşayamayacakları için, bu politikanın doğal sonucu, 

ırk ayrımının şiddetlendirilmesi ve rejimin giderek 
faşizan baskılara yönelmesidir... Zaten 1966'da iktidara 

geçen Balthazar Johannes Vorster, iktidarlarının anti
demokratik bir diktatörya olduğunu, buna İtalya’da 

faşizm, Almanya'da nazizm dendiğini açıkça 
söylüyordu. Rejimin benzer bir savunmasını, 1953'te 

Güney Afrika Birliği Londra Yüksek Komiseri şöyle 
yapmıştı: “Son savaşın sonuçlarından biri de, pek çok 

kişinin sömürgeler konusunda nörotik bir suç 
kompleksi içine girmeleridir... Güney Afrika, siyah 

Afrika’lı Bantu'ların olduğu kadar, beyaz Afrika’lının da 
anayurdudur... Her iki ırk da oraya sömürgeci olarak 

gitmiş, bazı yerlere Bantu’far önce varmışlar, öteki 
yerlere de Avrupa’lılar önce gelmişlerdir. Tüm kıtada 
bağımsız tek beyaz ulus Güney Afrika’dadır. Gidecek 
başka yurdu da yoktur... Önünde iki gelişme çizgisi 

yatmaktadır: Apartheid ya da ortaklık. Irk farkına 
bakılmaksızın, tek bir toplum içinde işbirliği anlamına 
gelen ortaklık siyaseti. Güney Afrika’da beyaz Güney 

Afrika ulusunun eninde sonunda ortadan kalkacağı 
anlamına gelmez mi? Ve beyaz ulusun, yavaş yavaş 

zehirlenmeyle bile olsa, ulusal bir intihara hazır 
olmadığını söylememe hacet var mı? Tek çıkar yol, 

ırk ayrımı, ayn gelişme siyasetidir... Irk ayrımı kendini 
koruma siyasetidir. Bu çok doğal duyguya sahip 

olduğumuzdan ötürü özür dileyecek değiliz.”  Kıtanın 
en kalabalık işçi sınıfını barındıran Güney Afrika 

Cumhuriyeti'nde ırk ayrımını rasyonel hale getirmeye 
çalışan siyasi liderler, hem “ bir zencinin araba 

kullanabilecek kadar zeki olmadığı”  gibi iddialarla 
çoğunluğu aşağılamışlar, hem de siyah ve komünist 

tehlikesini bahane ederek rejimi daha baskıcı hale 
getirmeye çalışmışlardır. 50’li yılların sonundan itibaren 

başlayan grev ve direnişlere karşı sert önlemler 
alınmış, birbiri ardısıra antidemokratik yasalar 
yürürlüğe konmuştur: Irklar arasında evliliğin 

yasaklanması, Afrika’lı işçilerin kentlere akın etmesini 
beyazlar yararına düzenleyebilmek için iş bürolarının 

kurulması, komünist partisinin yasaklanması; solcu, 
hatta liberal kuruluşlara savaş açılması, yüzbinlerce 
insanı evinden eden toprak sahipliği yasası, kırbaç 

cezası, siyahların herhangi bir kentte 72 saatten fazla 
bulunmalarının yasaklanması, Afrika’lıların grev 

hakkının yasa dışı sayılması, polise ateş açma ve 
öldürme yetkisinin tanınması, ırk ayrımının ulaşım 

hizmetlerinde ve kiliselerde uygulanmaya başlaması, 
zencilere yüksek öğrenimin yasaklanması, yasaklanmış 

kitaptan okuyanlara hapis cezası verilmesi, Bantu 
halklarının küçük "yurtlara”  (homelands) hapsedilmesi, 

"yeniden iskân”  adı altındaki bir uygulamayla 
siyahların toplama kamplarına benzer mahallerde 

yaşamaya zorunlu tutulmalan... Fotoğraf, altın 
madenlerinde bir muayene gününü gösteriyor. Ucuz 

emekle beslenen Güney Afrika diktatörlüğü için 
vazgeçilmez kaynak oian siyah işçiler, toptan tıbbi 

kontrolden geçirilmek üzere çırılçıplak sıraya
dizilmişler.

oluşmakta olan siyah burjuvaziyi temsil eden kanadm muhalefetiyle karşılaştı. Bu kanat, ' 
yaygınlaşacak bir halk savaşının sömürgecilerle görüşme yoluyla bir sonuca varılmasını 
imkansızlaştıracağını düşünüyor ve örgüt içinde siyasi ve askeri önderliğin birbirinden 
ayrılmasını istiyordu. 1968’de yapılan II. Kongre, FRELIMO içindeki bu iki kanadm 
ayrışmasını sağladı ve devrimci kanadm zaferiyle sonuçlandı. II. Kongre’nin ardından örgütün 
önderi Mondlane, Şubat 1969’da büyük bir ihtimalle Portekiz gizli polis teşkilatının 
düzenlediği bombalı bir suikastte öldürüldü ve yerine Samora Machel seçildi.

FRELIMO’nun sürdürdüğü silahlı bağımsızlık mücadelesi, sömürgecilerin dönem dönem giriştiği 
karşı ataklara, kidesel tutuklamalara, FRELIMO yanlısı köylülere karşı uyguladığı kıyımlara 
rağmen başarı üstüne başan kazandı. Salazar diktatörlüğünün devrilmesinden sonra, 7 Eylül 
1974’de Machel yönetimindeki FRELIMO delegasyonuyla Portekiz hükümeti delegasyonu, 
Lusaka’da yaptıklan anlaşmayla, Mozambik’in 25 Haziran 1975’de bağımsızlığına kavuşmasını 
kararlaştırdılar. Anlaşma uyannca 20 Eylül 1974’de FRELIMO’nun üçte iki çoğunluğa sahip 
olduğu geçici bir hükümet kuruldu.

’60 ’h yıllar Mozambik’de, Ponekiz sömürgeci politikalannın bir parçası olarak, ülkede 
sanayileşmenin hızlandınimasına sahne olmuş, özellikle hafif sanayi, tüketim mallan sanayi ve 
inşaat sektöründe artan yatınmlar, ülkede işçi sınıfının büyümesine yol açmıştı. Buna rağmen, 
bağımsızlığın elde edildiği ve FRELIMO’nun iktidan eline geçirdiği tarihte, nüfusun çok büyük 
kesimi hala tanm sektöründe çalışmaktaydı. Bağımsızlık mücadelesi boyunca, programı gereği 
işçi sınıfını devrimin öncüsü olarak kabul eden ve işçi-köylü ittifakından bahseden 
FRELIMO’nun kitle tabanını köylüler oluşturmuştu. İşçi sınıfıyla kurulacak bağlar ise ancak ’ 
bağımsızlığın kazanılmasından sonra örgütün şehirlere girmesiyle gündeme geldi ve ilk 
çelişkiler de ortaya çıktı. Geçici hükümet dönemi boyunca, daha yüksek ücret ve kararlara 
katılma hakkı isteyen işçilerle üretim ve üretkenliğin artiniması için işçilerin daha çok 
çalışmasını talep eden hükümet arasındaki aynhklar pek çok greve yol açtı.

FRELIMO, bağımsız Mozambik Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun, işçiler ve köylülerin diğer 
yurtsever güçlerle birlikte sömürüsüz hür bir toplumun, sosyalizmin inşasının başlangıcı 
olduğunu ilan etti. Şubat 1977’deki 3. Kongre’de kurtuluş cephesinin, kendine Marksizm- 
Leninizmi temel alan FRELİMO-İşçi Köylü Partisi’n e  dönüştürüldüğü karara bağlanarak partinin 
kuruluşuna geçildi.

Güney Afrika
Güney Afrika’da yoğun emperyalist sömürü yöntemlerinin uygulanmasının tarihi eskilere 
uzanmaktadır. Madencilik ve demiryolu alanlannda gelişen bu yöntem ler zorla çalıştırma ile 
tamamlanıyordu. Güney Afrika’daki maden firmalan zorla çalışhnlan işçiler için yüksek kafa 
parası ödüyorlardı. İşte bunlar dünyanın en büyük elmas ve altın yataklannın bulunduğu 
Güney Afrika’da kapitalist ilişkilerin hızlı gelişmesinin sonuçlannı ve nedenlerini oluşturdu.

Yüzyıhn hemen başlannda madencilik sanayiinde artan bir sermaye yoğunlaşması görüldü. 
Komşu işyerleri makinalann kullanımını sağlamak için birleştirilirken ilgili madencilik firmalan 
da birleştiriliyordu. Böylelikle aynı zamanda pazar fiyatlannın belirlenmesinde de daha etkiU 
olmanın yolu açılıyordu. Böylece Güney Afrika, Sahra’nın güneyinde bulunan ve büyük 
sermaye yatınm lannm  gerçekleştirilebileceği en önemli bölgelerden biri olma özelliğini de elde 
ediyordu.



A frika Boynuzu

Afrika’nın “ Boynuz” diye adlandırılan bölgesinde 
1974-78 arasında olanlar, sosyalizm, devrim, ulusal so
run, uluslararası diplomasi, dünya güçler dengesi, reel 
sosyalizm ve bunun dış politikası gibi son derece önem
li bir dizi konuya ilgi duyanlar için İnanılmaz zenginlikte 
bir araştırma malzemesi, dünya sosyalistleri için de red
di mümkün olmayan İbret belgeleri sunar. Sözkonusu 
dönemde Afrika Boynuzu şu gelişmeleri yaşadı: 1. Et- 
yopya’da “devrim” diye adlandırılan darbeler zinciri.
2. Darbelerin sonuncusunun boğduğu gerçek bir dev
rim hareketi. 3. Etyopya-Somall savaşı. 4. Etyopya’nın 
Ogaden bölgesinde Batı Somali halkının ulusal ayaklan
ması. 5. Bu ayaklanmanın Somali devletince önce kulla
nılıp sonra “satılması” . 6. Erltre kurtuluş hareketinde 
bölünmeyi izleyen iç mücadelenin durulması ve Etyop
ya ordusuyla büyük savaşlar. 7. Batılı emperyalistlerin 
gözdesi Etyopya’nın Sovyet etkisine açılışı, reel sosya
list kampın yoğun desteğini alışı, bu anlamda “saf de
ğiştirmesi” . 8. “Sovyet sömürgesi” diye aşağılanıp yo
ğun bir emperyalist propagandanın hedefi yapılmış So
mali’nin “karşı transferi” .

ETYOPYA’NIN "DEVRİMİ”

Son derece karmaşık bir etnlk-dinî yapıya sahip, impa
ratorun otoritesine bağlı olmakla birlikte yerel egemen
liklerini belli ölçülerde sürdüren yönetim birimleriyle 
ve pek az gelişmiş ulusal organizasyonuyla görece 
"parçalı” bir ülke olan Etyopya’da 1974'de ordu yöneti
me elkoydu, Haile Seiasiye’yi tahttan indirdi. Haile Sela- 
siye, ülkesinin Mussolini İtalya'sınca ilhak edildiği beş- 
aitı yıl boyunca (1935/36'dan 1941'e kadar), "mazlum 
ülkenin mağdur ve mağrur lideri” rolünü başarıyla oy
namış, Afrika başta olmak üzere bütün dünyanın sem
patisini toplamış bir liderdi. Etyopya halkının önemli 
bölümü için kutsal bir kişilikti. Üstelik Batı’nın sadık 
adamıydı. Ordusunu 1947-51 arasında İngiltere eğitmiş
ti, Seiasiye devrildiğinde bu işi ABD devralmış durum
daydı. Yaklaşık 50 bin kişilik bu ordunun yanısıra varo
lan 2 bin kişilik sınır koruma birliği ile 5 bin kişilik 
anti-gerilla birliklerini İsrail, 30 binin üzerindeki polis 
gücünü Federal Almanya eğitiyordu.

Selasiye'nin ülkesindeki durum, gerçekte onun çok
tan devrilmesini gerektirir özellikler gösteriyordu: Nüfu
sun yüzde 95'ini oluşturan köylülerin sefaleti, diyelim 
Batı'da kabul edilmiş “sefalet” ölçüleriyle tanımlana- 
mayacak türdendi. Köylülüğün yüzde 60'ı, ürününün 
yüzde 75'ini toprak ağasına vermeye yasal olarak zorun
lu tutulduğu bir yarıcılık sistemi içinde yaşıyordu. Açlık 
felaketleri rutin olaylardı. 1973’deki açlık dalgasının bi
lançosu 200 bin ölüydü. Sürekli açlıktan ölüm tehlike
siyle yüzyüze yaşayan insan sayısı 2 milyondu. (Etyop- 
ya'daki açlık sorununun bugün vardığı boyutlar bilini
yor.) Doğan her beş çocuktan biri ölüyordu, ülkede 
sadece 319 doktor vardı, ortalama yaşama süresi 38- 
yılı ancak geçiyordu.

Elbette ordu imparatora karşı kendiliğinden tavır al
mamıştı. 1960'larda Etyopya'nın başkenti Addis Abeba'yı 
yerinden oynatan muhalif hareketler başgöstermiştl. 
ABD'li uzmanlann tavsiyesiyle güdümlü sendikacılık yap
mak üzere kurulan Etyopya Sendikalar Konfederasyonu 
(CELU) kısa sürede radikalleşti, Amerikalıların işbirlikçi 
mafya sendikalarıyla bağlantılar kurması, onları örnek 
alması beklenirken, daha kurulduğu yıl (1963) bir genel 
grev örgütlemeye kalkıştı. Durulmayan işçi hareketleri
ne, öğrenci gösterileri eşlik etmeye başladı. 1973'de 
manzara şöyleydi: İşçiler, öğrenciler kentlerde, köylüler 
kırsal alanda isyan halinde, Eritre bölgesindeki ordu 
birlikleri arasında isyan dalgası dolaşıyor, imparatorun 
yanıbaşındaki kilise ileri gelenleri bile muhalif saflarda; 
İmparator tınmıyor.

İmparatorun yetkilerine yavaş yavaş elkoyan ordu. 
Eylül 1974’te son darbeyi vurdu, 24 Kasım günü İmpara
torluk Sarayı'nda “eski” Etyopya'nın 62 ileri geleni kur
şuna dizildi. Ancak bunların arasında imparatoru devi
ren darbenin lideri General Andom da vardı. Çünkü 
reformlardan yana genç subaylar, soylu ve tutucu üst 
kademe subaylarını tasfiyeye girişmişti. Andom'un yeri
ni alan Teferi Bente de Şubat 1977'de sekiz yardımcısıy
la birlikte öldürülecek. Temmuz 1976'daki ara-tasfiyeyi 
izleyen geniş çaplı bir-temizliğe kurban gidecekti. Şubat 
1977'de başa geçen Mengistu Haile Mariam, Etyopya 
Geçici Askerî Yönetim Konseyi’nin (DERG) reelsosyalist 
kampın alkışlarıyla “devrimci'' ilan edilen lideridir.

Etyopya'nın yönetimine elkoyan DERG’in işin başında 
“ reformcu-devrimci” diye nitelenmesi ve bunu doğru
lar görünen çeşitli uygulamaları, Etyopya'nın -hiç de 
cılız olmayan- devrimci hareketine çok pahalıya malol- 
du. DERG’in giriştiği devletleştirmeler ve toprak refor
mu, bu darbecilerin “halktan yana”lığına kanıt olarak 
görüldü, darbecilerin gerçek zihniyeti açığa çıktığınday
sa ortada ölmek-öldürmek dışında seçenek kalmamıştı.

Olaylar kaba bir özetle şöyle gelişti:

Mart 1975'de DERG toprak reformu ilan ettiğinde Et
yopya’da köylülerin geniş bir hareketi sözkonusuydu. 
Dünyanın birçok ülkesinde okuyan ve çoğu radikal eği
limli Etyopyalı öğrenciler, ülkelerinde kapsamlı reform
lar yapmayı vaat eden bir yönetimin işbaşına geçtiğini 
duyunca Etyopya’ya dönmüşler ve zaten radikal talep
lerle yıllardır mücadele eden işçi-öğrenci muhalefetine 
katılmışlardı. Etyopya Halkları Devrimci Partisi’nde 
(EPRP) odaklanan muhalefetin önemli kesimi, askerî 
yönetimin yakın zamanda sivil yönetime yerini bırakaca
ğına, “halk iktidarı” kurulması yolunda hep birlikte çalı
şılacağına inanıyordu.

Tersi oldu. DERG, sürekli birtakım demokratik haklar, 
özgürlükler talep ederek kentlerde huzursuzluk yaratan 
öğrencileri uzaklaştırmak, dağıtmak amacını da gözetip, 
50 bin kadar öğrenciyi “toprak reformunun uygulanma
sını sağlama” göreviyle kırsal alanlara gönderdi. DERG'in 
talimatı, köylülerin silahlandırılmaması, toprak ağaları
nın tutuklanmamasıydı. Bunun da tersi oldu. Birçok 
yörede, yerel yönetim örgütleri oluşmaya başladı. Halk 
silahlanıyor, köylüler, yanlarına katılmış öğrenciler ve 
aydınlarla birlikte, laftan ibaret olmayan bir “halk iktida- 
n”na doğru adımlar atıyorlardı.

Bu durumun iki sonucu oldu. Birincisi, askerî yönetim 
ipleri elinden kaçırma korkusuna kapılıp muhalefete tav
rını sertleştirdi. İkincisi, hem askerî yönetim hem köylü 
hareketince tehdit edilen feodal beyler, toprak ağaları 
Etyopya Demokratik Birliği’ni (EDU) örgütleyip, uşakla
rını, hizmetkârlarını silahlandırdılar, özellikle Tigre ve 
Godjam bölgelerinde hükümet birliklerine karşı savaş
maya başladılar.

DERG, işçi hareketini denetim altına almak için CE- 
LU’ya karşı güdümlü Tüm Etyopya Sendikalar Birliği’ni 
(AETD) kurdu ve CELU önderlerine, militanlarına karşı 
bir yok etme mücadelesine başladı. Ortadan kaldırılmış 
grev hakkı ve başka haklar, daha yüksek ücretler için 
bütün olumsuz koşullara rağmen çeşitli grevler örgütle- 
yebilen CELU’nun askerî yönetimce tutuklanan önderle
ri sorgusuz sualsiz idam edildi. Sertleşen ortamda, EPRP 
(ve yeni oluşturulan Etyopya Devrimci Halk Ordusu
■ EPRA) de yoğun silahlı mücadeleye girişti. AETU'nun 
başkanı, 2. başkanı, askerî yönetimin 60 kadar gö
revlisi, muhalefetin silahlı eylemlerinde öldürüldüler. 
Ama Şubat 1977’de DERG içindeki son tasfiyeyi gerçek
leştirip başa geçen Mengistu Haile Mariam’ın “ Beyaz 
teröre karşı kızıl terör uygulayacağız!” açıklamasını iz
leyen günlerde muhalefetin verdiği kayıplar karşısında 
bu rakamlar pek bir şey ifade etmiyordu. Sadece Nisan

1977’nin son İki gününde yaklaşık 2 bin kişi öldürüldü. 
Hapisteki siyasi tutuklular kurşuna dizildi. Temmuz 
1977'de yönetimce katledilen insan sayısı 30 bini bul
muştu.

SOMALİ'NİN “ DEVRİMİ”

1960’a kadar İtalya ve İngiltere'nin denetimindeki İki 
parçaya bölünmüş Somali bu tarihte bağımsız devlet 
oldu. Nüfusu ağırlıkla göçebe Bedevilerden oluşan Müs
lüman Somali, derin bir sefalet içindeydi.

21 Ekim 1969’da, İtalyan sömürgeciliği döneminde 
sömürge ordusunda yüksek kademeden bir subay ve 
polis şefi olan General Siad Barre önderliğindeki darbe, 
“Ahlâksızlık, rüşvet, akraba kayırma, kamu araçlarının 
çalınması, haksızlık, dinimizin ve ülkemizin yasalarının 
hiçe sayılması gibi kötü şeyleri görmezden gelmenin 
imkânı kalmadı” şiarıyla gerçekleştirildi. Yüksek Dev
rim Konseyi (SRC), radikal devletleştirmeleri v.b. İçeren 
bir dizi tedbiri almaya koyuldu.

Somali hükümeıtince Sovyet silatılarıyla donatılan 3 ila 
6 bin arasındaki gerilladan oluşan Batı Somali Halk 
Kurtuluş Cephesi, hem Somali ordusu hem de 
Ogaden bölgesindeki halk tarafından büyük ölçüde 
destekleniyordu. Bir ara, Somali ordusunun fiili 
desteğiyle Ogaden bölgesinin üçte ikisine hâkim olan 
Kurtuluş Cephesi, yöredeki halkı da direniş için

Haziran 1976’da Somali Sosyalist Devrim Partisi’ne 
(SSRP) dönüşen SRC’nin önderi Siad Barre, ülkesinde 
“ bilimsel sosyalizm”! kurmaya çalıştığını söylüyor, he
nüz kendi başa geçmeden önce SSCB ile kurulmuş 
olan ilişkiler! geliştiriyordu.

Sovyetler’e topraklarında askerî tesis kurma imkânla
rı veren, bir yandan da “ Kur'an ve Allah'a” atıflar yapa
rak “ bilimsel sosyalizm” kurmak isteyen Siad Barre 
yönetimini Etyopya ile savaşa sürükleyen etken, Oga
den sorunuydu.
BATI SOMALİ HALKININ BAŞINA GELENLER 

1960'da Batılı emperyalistler tarafından “yapılan” ba



Devrimler

ğımsız Somali devleti, Somalililerin yaşadığı üç bölgeyi 
içermiyordu: Etyopya sınırındaki Ogaden, Kuzey Kenya 
ve Cibuti. 1897’den beri Etyopya'nın egemenliğinde bu
lunan, ancak Somalili çobanların girip hayvanlarını ot
latmasına izin verilen Ogaden’in bu statü dışında kalan 
küçük bir bölümü de 1954’de Etyopya’nın olmuştu.

Birbirinden kopuk göçebe topluluklar halinde yaşa
yan Somali insanlarının 1960’lardan sonra, kendi adları
nı taşıyan bağımsız bir devletin varlığında, “tam 
teşekküllü” olmasa da bir milliyetçilik ruhu kazanmala- 
n, çok kötü koşullarda yaşadıkları devletlerden (Kenya, 
Etyopya) koparak bağımsız Somali devletine katılmak 
istemeleri, ağır ilerleyen bir süreçti. Somali devleti de, 
bayrağındaki beş köşeli yıldızla, beş Somali yerleşim 
bölgesinin birleştirilmesi “ülküsünü” vurgulayarak bu 
sürece katkıda bulunuyordu.

Haile Selasiye tiranlığının çürüdüğü, isyan dalgasının 
Etyopya’daki bütün farklı toplum kesimlerini sardığı yıl-

silahlandırdı. Ama resimde görülen coşku, Ogaden’in 
Somali'ye katılmasına yetmeyecek; masa başındaki 
hesaplarla verilecek bölgeden çekilme kararına 
uymayan Cephe önderleri de, Somali hükümetince 
tutuklanacaktı... Planlı programlı başlatılmış bir gerilla 
hareketi, tmlge halkının arzusu hilafına, yine planlı 
programlı hesaplarla sona erdirilmişti...

larda, Ogaden’dekl Batı Somali azınlığı da hareketlendi. 
Etyopyalı darbecilerin başına bela olan Ogaden ayaklan
ması, Batı Somali halkının büyük çoğunluğunca destek
lenen Batı Somali Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yö
netiliyordu. Ama şu da gerçekti ki, kendi gücü Etyopya 
ordusuyla baş etmekte yetersiz kalabilecek bu örgütün 
bir ara Ogaden’in yüzde 70’ine hâkim olmasını sağla
yan, bölgeye girmiş Somali askerlerinin desteğiydi.

Etyopya ile Somali, bu yüzden savaştılar. Bir yandan 
ülkesindeki muhalefeti, bir yandan Eritreli kurtuluş sa
vaşçılarını yok etmekle uğraşan Etyopyalı darbeciler, 
zayıf düştükleri anda uğradıkları saldırıya Sovyetler Bir
liği ve Küba başta olmak üzere, reel sosyalist kamptan

aldıkları destek sayesinde direndiler.

Somali’ye Sovyetler’in bir süre önce verdiği uçakların 
Etyopya’ya şimdi verilen Sovyet uçaksavarlarınca düşü
rülmeye çalışıldığı, yıllarca “ Sovyet sömürgesi” den
miş Somali’ye karşı Kübalıların da savaştığı bir garip 
çatışma yaşandı. Reel sosyalist kampın Etyopyalı dar
becileri kucaklamasının ardından Somali’ye özellikle Arap 
gericiliği ve onun aracılığıyla Batı yönünden büyük bir 
himaye ve destek dalgası geldi. (Bu arada, İsrail, Müslü
man Somali'nin etkinlik kazanması halinde Afrika Boy
nuzu ve Kızıl Deniz'de kendisi açısından doğabilecek 
Arap hegemonyası tehlikesinin bilincinde, Etyopya'ya 
desteğini sürdürüyordu.)

Ogaden sorununda Etyopya'dan yana tavır koyan Sov
yetler Birliği böylelikle Somali'yi gözden çıkardıktan ve 
Somali “ kendisini destekleyecek dostlardan yana sıkın
tısı olmayacağını” İlan ettikten sonra netleşen cephe
leşme, dünya diplomasisi düzeyinde sorunun çözümü
nü kolaylaştırdı, pazarlık ve alma-verme ilişkisi mümkün 
oldu. Ogaden’de yaşayan 1 milyondan az insanın Batı 
Somali Kurtuluş Cephesi'nin denetimine giren veya So
mali ordusunca “ kurtarılan” bölgelerdeki coşkusu, şar
kılı kutlamaları dünya politikası, çerçevesinde hesaba 
katılacak faktörler olamazdı, hatta bu insan topluluğu
nun bölgesi hakkında ne düşündüğü ve ne istediği de 
önem taşıyamazdı.

Somali, Ogaden'den çekilmeye razı edildi. Bunda bel
ki, Afrika Boynuzu’nun en kritik noktasında yer alan 
Cibuti'nin konumu rol oynamıştı. Somali devletinin ba- 
şındakilere göre Cibuti de Somali ile birleşmesi gereken 
bir bölgeydi ve Ogaden savaşı sürerken Batılılar, Soma
li’nin bu bölgeyi ilhakıyla sonuçlanacak bir savaşın dur
mayacağını, özellikle Fransa açısından hayatf bu küçük 
“ bağımsız” devletin de ateşe atılabileceğini kestirebilir
lerdi. Fransa’nın o sıradaki Cumhurbaşkanı Giscard d'Es- 
taing, “Afrika kıtasında sonu gelmez anlaşmazlıklara 
ve ılımlı bütün rejimlerin yıkılmasına. Batı etkisinin orta
dan kalkmasına yol açılmak istenmiyorsa sömürgecilik 
döneminden kalma sınırların kabul edilmesi gerektiği
ni” söylüyordu mesela.

Somali, muhtemelen birtakım vaatlerle de destekle
nen pazarlık sonucu Ogaden'den çekilirken, muhteme
len buradaki sorunu bütünüyle halletmesi kendisine da
yatılmıştı. Bunun sonucu, Somali devletinin. Batı Sorrta-
II Kurtuluş Cephesi önderlerini hapse atması, Ogaden’
de mücadeleyi sürdürmek isteyen çok sayıda insanı 
kurşuna dizmesi, idam etmesi oldu.

ERİTRE YA DA BİR İHANET ÖYKÜSİj

Etyopya’nın kuzeyinde yer alan ve bu ülkenin Kızıl 
Deniz kıyısını kaplayan Eritre, Addis Abeba’dakI yönetim
ler için her dönemde ekonomik bakımdan hayatî bir 
bölge, aynı zamanda da bir sorun olmuştu.

İtalyanlarca 1889/90’da Etyopya’ya saldırı hesabıyla 
ele geçirilen ve 1941'de İngilizlerin denetimine geçen 
Eritre, 1952’ye kadar İngiltere ile birleşmiş Milletler tara
fından yönetildi. Çoğunluğu Müslüman, azınlığı Hıristi
yan bir nüfusa sahip Eritre, İtalyanlar ve İngilizlerin 
oluşturduğu -Afrika ölçülerinde ileri sayılabilecek- altya
pı ve siyasai partileri, sendikaları, çeşitli örgütlenmele
riyle, yine görece gelişkin siyasal hayatıyla, bir ulusal 
bilincin gelişmesine elverişli özellikler gösteriyordu. Erit- 
re’nln farklı dinlere sahip, ayrı dilleri konuşan insanla
rında yabancı bir ulus tarafından ezilmenin yarattığı or
tak bilinç, kendi parlamentolarına, kendi hükümetlerine 
bir dönem sahip olmanın getirdiği göreli katılım alışkan
lığı, Eritre kurtuluş hareketinin sağlamlığının dayanakla
rı oldular.

1960’a kadar “federasyon” kisvesi altında yürütülen 
gayrıresmi durumun bu tarihte Etyopya İmparatoru Hai

le Selasiye tarafından resmileştirilmesiyle Etyopya'nın 
“ 14. eyaleti” ilan edilen bu ülke, şüphesiz, 2. Dünya 
Savaşı sonrasında bağımsız devletlerin açıklık ve eko
nomik güç mücadelesi içinde hep birlikte sömürülmesi- 
nl hedefleyen yeni emperyalist düzende kendisine tanı
nan (veya tanınmayan) varolma tarzının kurbanı olmuş
tu. Etyopya yönetiminin Erltrelllere davranışı hakkında 
bir simgesel örnek yeterince açıklayıcı olacaktır: İtalyan 
egemenliği döneminde Erltrelilerin bir direnme biçimi 
olarak açtığı, kendi dillerinde eğitim yapan okulları Sela
siye kapattı ve tam 350 bin öğrencinin eğitimi yarıda 
kesildi.

Erltrelilerin kendilerine dayatılan baskı ve sefalet cen
deresine karşı ilk örgütlü tepkisi 1958’de görüldü. Et
yopya askerlerinin binlerce kişiyi öldürerek bastırabiidi- 
ğl bir genel grev, direniş bayrağını açtı. Buna karşılık, 
1959'da Eritre bayrağı yasaklandı. 1 Eylül 1961’de 13 
kişilik bir Eritre Kurtuluş Cephesi timinin Etyopya birlik
lerine saldırmasıyla “resmen” başlayan silahlı kurtuluş 
mücadelesine karşı Etyopya, 1967’de tam 300 köyü yak
mak, hava bombardımanlarıyla toplu imha gibi “ted
birlere” başvurdu.

Dünya kamuoyuna sesini duyurmayı başaran Eritre 
kurtuluş hareketi, 1969 ortalarında bölündü. Arap geri
ciliğinin dayattığı, Hıristiyanları soyutlama politikasını 
kabul etmeyen, herhangi bir güdüm altına girmek iste
meyen ve mücadelesini Etyopya’daki muhalefetin mü
cadelesiyle birleştirmek isteyenler, ayrılıp Etyopya Halk 
Kurtuluş Cephesl'ni kurdular. Özellikle bu örgütün de
netimine geçen bölgelerde, yoğun okuma-yazma kam- 
panyalanyla, açılan okullarla, bağımsız olarak örgütle
nen sosyal hizmetlerle, oluşturulan demokratik yapılar
la yeni bir toplum düzeninin örgütlenmeye başladığı 
görülüyordu. Eritre kurtuluş hareketine bölgesel ege
menlik hesaplarıyla destek veren Arap devletleri, bu 
hareketin varlığını sürdürebilmesi açısından önemliydi 
ve bu devletler Halk Kurtuluş Cephesi'nin politikasını 
ve hedeflerini elbette onaylamıyorlardı. Mesela Çin'e 
eğitime giden gerillaların Suudi Arabistan’dan geçmesi
ne karşı çıkan Suudi Arabistan, 1967’de bir süre Erltre’- 
ye yardımı kesmişti. (Halk Kurtuluş Cephesi genel sek
reteri, yardımcısı ve polltbüronun çeşitli üyeleri Çin’de 
eğitim görmüştü. Ama HKC, ÇIn-Sovyet çatışmasının 
belirleyici olduğu dönemde oluşan klasik “Çin yanlısı” 
örgütlerden değildi. Nitekim Küba da Eritreli kurtuluş 
savaşçılarını eğitiyor, onlara çeşitli destekler sağlıyor
du. Ayrıca, ÇHC Birleşmiş Milletler'e girme atağına kal
kıştığı sıralarda Haile Selasiye Etyopya'sıyla ilişki kur
duğunda Eritre’ye yardımı kesecekti.)

1977 yılının başında Etyopya birliklerine karşı büyük 
zaferler kazanan Eritre kurtuluş hareketi, Ogaden soru
nunun dünyanın büyük güçlerince çözülmesiyle rahat
layan DERG’in reel sosyalist kamptan aldığı büyük des
tekle başedemedi. 1977 başında, Etyopya’da askerlerin 
on dakika içinde 300 öğrenciyi öldürdüğü katliamdan 
bir buçuk ay önce. Aralık 1976’da Fidel Castro Etyopya’
ya gidip “devrimin lideri” Mariam’la el sıkışmıştı.

DERG'in askerî sözcüsü Nlsan~1978’de “Eritreli ayrı
lıkçıları toptan İmha etme” amacını açıklarken, Küba 
Dışişleri Bakanı da, “ Eritre sorunu dâhil olmak üzere 
Etyopya'nın iç politik durumu sadece ve sadece Etyop
ya halkını ve hükümetini ilgilendirir” sözlerini söyleye
biliyordu.

Etyopyalı darl>ecller, yoğun Sovyet askerî yardımı ve 
desteğiyle, Kübalı askerlerin sağladığı geri desteğe da
yanarak, Eritre kurtuluş hareketini gerilettiler. Eritreli 
kurtuluş savaşçıları, Küba desteğindeki Etyopyalı as
kerlere terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerde, kent
lerde, pek çok Che Guevara ve Fidel Castro fotoğrafını 
duvarlarda asılı bıraktılar.

ÜMİT KIVANÇ



Altın madenlerinin çevresinde çadırlardan oluşan şehirler kısa zamanda evler, bürolar ve 
dükkanlardan oluşan madenci şehirleri hahne geldi. Bu tür şehirlerin harita üzerinde 
oluşturduklan halalara Witwatersrand veya Rand adı veriliyordu. Rand’dan başlayarak gehşen 
sanayileşme, Güney Afrika’nın diğer bölgelerine de yayıldı. Yeraltı madenciliğinin 1890’da 
başlaması öncesinde altın madenlerinde 14 bin işçi çalışıyordu. 1899’da ise yeraltı 
madenciliğinin 5. yılında Rand’daki ocaklarda yaklaşık 100 bin siyah işçi, 13 bin beyaz işçi 
çalışıyordu. Bunlar ücret karşılığında çalışmak için madenlere tüm diğer Afrika bölgelerinden 
gelmiş olan siyah köylülerdi. Vergi ödeyebilmek, tanm aletleri ve silah edinebilecek parayı 
kazanmayı hedefliyorlardı. Çünkü beyazların, hükümetin ve maden şirketlerinin siyahlann 
topraklannın çok büyük kısmını talan etmesinin ardından, kendilerine kalmış olanlarla 
ailelerini geçindirebilme olanakları kalmadı. Kap ve Natal’de, Transkei ve Zulu ülkesinde 
topraklann önemli bir kısmının siyahlara ait olması bu sonucu değiştirmiyordu. Hatta Kap 
hükümeti siyahlann münferiden toprak almaiannı istiyordu. Çünkü böylelikle toprak alamamış 
olanlar ücret karşılığında çalışmak durumunda kalırken, toprak sahipleri de hükümete 
ödemeleri gereken özel vergiyi ve harcamalan karşılamak için çalışmak durumunda kalıyordu. 
Sonuçta ya topraklannı kaybediyorlar ya da ürünlerini madenlerde ve şehirlerde yaşayanlara 
satmak üzere ekimde bulunuyorlar ve tüccar köylüler oluyorlardı. Oranj ve Transvaal’de 
siyahlar kendi topraklannda değil beyazlara ait olan topraklarda yaşıyor veya maden 
sahiplerine veya hükümete ait olan topraklan işliyorlardı. Çoğu siyah olan bu köylülere 
Squatter adı veriliyordu. Bunlar ürünlerinin yanya yakın bölümünü veya iltizam vergisini 
toprak sahibine ödüyorlardı.

Rand’ın gelişmesi ile birlikte iki büyük grup oluştu. Biri beyaz tüccar köylüler olan Boerler, 
diğeri ise maden sahipleri idi. Boerler, Oranj ve Transvaal’de topraklann çoğunu elde etmişler 
ancak bunu kullanamadıklanndan Squatter’lerin kullanmalanna izin vermişlerdi. Karşılığında 
ürün ve işgücü elde ediyorlardı. Tüccar köylü olmalannın ardmdan daha fazla işgücüne 
ihtiyaçlan oldu. Konut ve kafa vergisi yasasının çıkanidığı 1895’de bir de Squatter yasası 
çıkn. Boerlerin işgücü ihtiyaçlanm karşılamayı hedefleyen bu yasaya göre, bir beyaz çiftlikte 
ancak 5 siyah aile yaşayabilecekti. Diğerleri çifdiği terk edip ya başka çiftliklere gidecek ya 
da madenlerde veya şehirlerde çalışacaklardı. Ancak bu yasa işlemedi. Siyahlar kabileleri ile 
birlikte bulundukları beyaz çiftliklerinde kaldılar. Gelişen sanayi ve ihtiyaçlar ile birlikte 
işgücü ihtiyacı da arttı. Beyaz köylüler siyah Squatter’lann toprak işleyerek ürün çıkarmalanna 
karşı idiler. Çünkü Boerlerin topraklannı terk edip ücretli emekçi olarak çalışmaya hazır 
olmayan Squatter’lara ihtiyacı vardı. Öte yanda maden sahiplerinin de ucuz işgücüne 
ihtiyaçlan vardı. Maden sahipleri siyah köylülerin işleyecek topraklan olduğu sürece çalışmak 
için madenlere gelmeyeceklerini biliyorlardı. Bu sorunun çözümü ise bu toprakların da 
siyahlann ellerinden almmasıydı. Böylelikle maden sahipleri ile beyaz köylüler farklı 
nedenlerle de olsa siyah Squatter’lann topraklardan uzaklaştınimalan gerektiği konusunda 
anlaşıyorlardı.

I913’de Güney Afrika hükümeti toprağı siyahlarla beyazlar arasında paylaştıran bir toprak 
yasası çıkardı. Buna göre Kap dışında beyazlar Afrikalılann, siyahlar ise beyazlann 
jölgelerinde toprak sahibi olamayacaklardı. Beyazlann toprakları üzerinde yaşayan Afrikalılar, 
îeyazlar için çalışmak zorunda idiler, aksi halde siyahlara aynimış olan bölgelerde 
yaşayabihrlerdi. 1913’de siyahlara tahsis edilmiş olan bölgeler Güney Afrika alanının onda 
jirinden daha az bir bölgeye yayılıyordu. Böylelikle hem maden sahiplerinin hem de beyaz 
râylülerin istekleri yerine gelmiş oldu.

Sezgin İşçiler

3ir tür mevsimlik işçilik olan gezgin işçilik Güney Afrika’daki madenler için özellikle kârlı 
Dİr sömürü alanıydı. Elmas ve altının bulunmasından önce de varolan gezgin işçiler, yazlan 
Deyazlann çiftliklerinde çalıştıktan sonra yaşadıklan yerlere geri dönerlerdi.. Hatta Natal’de 
jeker plantasyonlannda 5-10 yıl arasında çahşmak üzere Hinth işçiler getirihr, bunlann bir 
flsmı yerleşir bir kısmı ise geri dönerdi. Madenlerin büyümesi ve yeraltı madenciliğinin de 
taşlaması üzerine işgücüne ihtiyaç daha da arttı. 1902’den sonra madencilik firmalan Afrikalı 
şçi devşirmek için çabalannı artırdılar. Önceleri evlenmemiş gençler kabile şefleri taraftndan 
sergileri ödeyebilecek parayı sağlamak üzere gönderilirlerdi. Daha sonra evli erkekler de 
ülelerine para kazanmak için gezgin işçi oldular. Böylelikle bir yanda kabilenin gelenekleri ve 
>rapısı kınima ile karşı karşıya kahrken öte yanda aileler de parçalanmaya başlıyordu. Gezgin 
şçilerin önemh bir kısmı Portekiz Doğu Afrika’sından, daha küçük bir kısmı Transvaal, Kap, 
'Jatal, Zulu ülkesi, Beçuana ülkesi ve Basuto ülkesinden gelmekteydi. Siyah gezgin işçiler 
pasaport 'yasaları, düşük ücretler, konut yokluğundan ötürü şehirlerde yaşayamıyorlardı. 
böylelikle maden sahipleri ne okul ne hastane ne de bu insanlann yaşayacaklan yerleri inşa 
îtmek durumunda kalıyorlardı.

3oer Savaşlannm ardmdan yaşanan ekonomik düşüş sonucunda sadece Kap sömürgesinin batı 
Dölgelerinde 16 bin işçinin işsiz kalması Afrikalılann Büyük Britanya’nın sömürge politikalanna 
<arşı olan hoşnutsuzluklannı artırdı. Etyopya hareketi ve diğer muhalif hareketler yeni 
taraftarlar kazandılar. Bu gelişme İngiliz, Alman ve HollandalI misyonerlerin aralanndaki 
karşıtlıklan geri plana itip, Etyopya hareketine karşı birlikte davranmalan sonucunu üretti, 
lüm muhalif harekerierin bastmlması talepleri Güney Afrika buıjuva basınında da 
yükseliyordu.
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CABRAL, AMİLCAR 
(1 9 2 1 -1 9 7 3 )

Gine-Bissau’nun bağımsızlık mücadelesinin önderi olan 
Amilcar Cabral, Cabo Verde’de doğdu. Ailesi varlıklıydı, 
sömürgeci Portekizlilerle ilişkileri vardı ve Cabral bu 
sayede kültürlü bir eğitim ortamı içinde büyüdü. Yetiş
me dönemini belirleyen en önemli olaylar, İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında, savaş koşulları ile birleşen kuraklıkla
rın yol açtığı, binlerce kişinin ölümüne yol açan kıtlık 
ve Portekiz birliklerinin ırkçı baskıları olmuştur. Cabral 
1945 yılında Lizbon’daki Yüksek Ziraat Okuluna kaydol
duğunda, şiir ve öykü yazmaya başlayalı üç-dört yıl 
olmuştu. Kendi deyişiyle “Cabo Verde’nin unutulmuş 
ve küçük edebiyatına” katkıları o dönemdeki iki şiir 
bir de öykü kitabıyla başlamış, elbette genç bir insanın 
aşkları ve coşkuları kadar, açlık ve yoksullukla boğuşan 
halkının acıları bu çalışmalara yansımıştır. Lizbon'da 
derslerinin yanısıra edebiyatla da ilgilendi; ancak artık 
onun için edebiyat, Afrikalı sömürge halkları ve kölelikle 
ilgilenmek anlamına geliyordu. Afrika'ya dönüş, kafa
sında geri dönülmez bir karar olarak yer etmişti, ülkesi
nin sorunları üzerinde düşünmeye ve politik örgütlerde 
aktif rol almaya başladı: Batı Afrika sahillerinin en küçük 
ülkesi olan Gine-Bissau ve Cabo Verde'nin, Portekizlile
rin de iddia ettiği gibi, sömürge döneminden önce he
men hemen tümüyle boş olduğunu kabul etti; ancak 
kölelerin taşınması sonucu, orada homojen bir yapıda 
olmasa bile, bir Afrika halkı yaşamaktaydı. Cabral, halkı
nın kurtuluşunu ırksal ve etnik ayrılıklardan kaynakla
nan toplumsal sorunlann çözümüyle bağlaşık görmeye 
başladı, o sıralarda ne yapılması gerektiğine dair bir 
öneri oluşturamamıştı.Aslında büyük sınat olanaklar 
sunan, doğal zenginliklere sahip Cabo Verde adalarının 
ekonomisi tarıma dayanıyordu, tropikal yağmurlar yü
zünden büyük bir erozyon tehlikesinin tehdit ettiği zira
atın geliştirilebilmesi Cabral'a göre bilimsel tekniklerin 
kullanımını ve bir toplumsal örgütlenmeyi gerektiriyor
du. Bu örgütlenmenin önündeki en büyük engelin de, 
verimlilik artışıyla zerre kadar ilgilenmeksizin doğal kay; 
naklar üzerinde bir yağma politikası izleyen sömürge 
yönetimiydi. Cabral, bu görüşleri doğrultusunda Cabo 
Verde aydınlarını biraraya getirmeye ve adalar yönetimi
ne erozyon konusunda öneriler getirerek somut birta
kım adımlar atmaya kalkıştıysa da, umduğunu bulama
dı. Bu dönemde Portekiz'de katıldığı en önemli politik 
eylem, Centro de Estudos Africanos (Afrika Araş
tırmaları Merkezi) içinde yer almaktı. Sömürgeci
lik karşıtı siyah ve melez öğrenciler tarafından kurulan 
ve ABD'deki siyah hareketinden esinlenen merkez, Cab- 
ral’ın deyişiyle “ ruhların yeniden Afrikalılaştırılması” 
yolunda kültürel faaliyetlerde bulunuyordu. Faaliyet ala
nı hızla genişleyen ve etkinliği artan merkez, ilk toplantısı
nı Ekim 1951'de yaptı. Bildiri ve yayınlarına imzalarını 
atanlar arasında, sonradan ulusal kurtuluş mücadelele
rinde önder olanlar çoğunluktaydı.

1951'de tarım mühendisi olan Cabral, Lizbon’da Por
tekiz Tarım Istasyonu'nda stajyer olarak çalışırken ba
basının ölüm haberini aldığında, Bissau'ya naklini yap
tırdı; politik nedenlerden ötürü zaten ülkesine dönmek 
istiyordu. Yasal yollardan politik örgütlenmelerin im
kânsız olduğunu kısa sürede anlayarak gizli bir örgütün 
gerekli olduğuna karar verdi. 1956’da, ülkesinin kaderi
ni değiştirecek olan tarihsel kararını vererek, arkadaşla
rıyla birlikte Partido Africano da Idependância da GuinĞ



Devrimler

işçi Hareketi ve Grevler

e Cabo Verde'yi (Gine ve Cabo Verde’nin Bağımsızlığı 
için Afril(a Partisi - PAIGC) Icurdu. PAlGC'nin hedefi, 
üiicenin bağımsızlığa kavuşturulması, emperyalist güç
lerie yapılan tüm anlaşmaların kaldırılması ve temel üre
tim araçlarının {camulaştırılmasıydı. Partinin ilkeleri, ay
nı tarihte kurulmuş olan MPLA’Ğan büyük ölçüde esinle
nilerek hazırlanmıştı; PAIGC de MPLA gibi, demokratik 
halk iktidannı amaçlıyor, emperyalizme karşı dünya cep
hesi kurulması gerekliliği üzerinde duruyordu. Cabrai, 
partisi için çekirdek kadroyu kurduktan sonra yurt dışın
da destek arayışına girişti PAIGC dünya çapındaki pek 
çok toplantıda temsil edilmeye başladı. 1959 yılında 
50 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan genel grevden 
sonra, 15 Kasım 1960'da, PAIGC bir bildiriyle Portekiz’
den, Portekiz Gine’si ile Cabo Verde adalarına bağımsız
lık vermesini, buradaki üslerini kaldırarak askeri gücünü 
çekmesini ve tüm siyasi tutuklulann serbest bırakılma
sını istedi.

Bu öneriler reddedildiği gibi, sömürge yönetiminin bas
kısı daha da artınca PAlGC’in silahlı mücadeleye baş
vurması kaçınılmazdı: Üç yıl sabota] ve ani baskınlarla 
devam eden direniş, 1963’de PAlGC’nin örgütlediği ge
nel bir halk ayaklanmasına dönüştü. 1964’ün başında 
Cabral’ın partisi ülkenin üçte birine egemen olmuş, prog
ramına uygun tanm kooperatifleri kurarak eğitim ve sağlık 
alanında ilk kez toplumsal çözümleri denemeye başla
mıştı. Portekiz parası kullanımdan kaldırılmış ve yerine 
takas yöntemini getirilmişti. Ülkenin geri kalan bölümle
rindeyse, sömürge yönetiminin işleyişini felç eden bir 
dizi gerilla faaliyeti yürütülüyordu. Bu hareketi Senegal 
ve Gine'nin dışında, Portekiz sömürgeleri Angola ve 
Mozambik’teki direniş örgütleri de destekledi; giderek 
daha düzenli ordu biriikleri oluşturan PAIGC, 1966'da 
ülke topraklarının yarısını ele geçirmişti. Cabral'ın 
1969’da Portekiz hükümetine yaptığı görüşme teklifi, 
bir yıl sonra sömürgelerde reform yapılacağı gerekçe
siyle reddedildi. Sömürge ülkeleri Portekiz devletine 
bağlı özerk bölgelere dönüştürmeyi hedefleyen bu re
form planını kabul etmeyen PAIGC, mücadelesine de
vam etti. Bu sırada, ülkenin kurtarılmış bölgelerinde, 
ezelden beri sömürge boyunduruğunda yaşamış bir ka
bileler topluluğundan yeni bir toplum ve yeni bir devlet 
doğuyordu; GIne-Bissau’nun mimarı 1972’de ülkesinde 
genel seçimlere gitti ve ilk ulusai halk meclisini topladı. 
Artık söz konusu olan bağımsız ve hükümran bir devlet
ti. Son günlerini yaşamakta olan Portekiz diktatörlüğü, 
sömürgelerde düştüğü güç durumdan kurtulmak için 
doğrudan bağımsızlık önderierini hedef almaya başla
mıştı: Gine-Bissau ve Cabo Verde’nin bağımsızlık sim
gesi Amilcar Cabrai, 20 Ocak 1973 gecesi Gine Halk 
Cumhuriyetl'nin başkenti Konakri'de bulunduğu sırada, 
Caetano rejiminin ajanlan tarafından öldürüldü. Cabral'ın 
düşü, ölümünden çok kısa l)lr süre sonra gerçekleşti; 
Uiusal Halk Meclisi 1973'te cumhuriyeti ve bağımsızlığı 
ilan etti; bu yeni devlet BM tarafından aynı yılın Kasım’- 
ında, Portekiz tarafından da Nisan 1974;t^ “ Karanfil 
Devrimi’’nln ardından resmen tanındı... .

Cabrai bütün hayatını, şilrie başlattığı, silahla' sürdür
düğü mücadelesine adamış, özel hayatını, gündelik zevk
leriyle aşklannı bu uğurda hiçe sayabilmiş ve mücadele
sini inatla sürdürmüş bir önderdi.

1903’de işçiler Güney Afrika’daki Lancaster madeninde iş bıraktılar. 6-10 Ağustos 1906’da ise 
Kap’da işsiz Afrikahlann silahla bastınlan büyük gösterileri gerçekleşti. Aynı dönemde kırsal 
alanda da vergilerin yükseltilmesine karşı ayaklanmalar gelişti. Zulu ülkesinde silahlı çatışmalar 
oldu. Natal’da ise 1905-1906’da Bambata ayaklanması yaşandı. Durban ve diğer şehirlerdeki 
işçiler ayaklananlara yardım etmek için işlerini bıraktılar, Ayaklanmalann etkisi ile Boerlerin 
üst kesimi ile İngiliz sömürgecileri arasında bir yakınlaşma doğdu. Bunun ortak zemini büyük 
çoğunluğu oluşturan Afrikalılan baskı altında tutma zorunluluğu idi. 1910’da Güney Afrika 
Birliği oluşturuldu. Bu birlik içinde İngiliz sömürgesi Kap ve Natal ile eski Boer 
Cumhuriyederi Transvaal ve Oranj Özgür devletleri bir İngiliz dominyonu oldular. Güney 
A fnka Birliği kıtanın en gelişkin ülkesi oldu. İngiliz eğihmli buıjuvalar ile Boerli olan mülk 
sahiplerinden oluşan egemen sınıf, Güney Afrika Partisi (1910-1924  arasındaki iktidar partisi) 
ve 1913’de kurulmuş olan Milliyetçi Parti (’20 ’li yıllarda Boer milliyetçiliğini öne çıkaran) 
tarafından siyasal olarak temsil edildi.

Sahra’nın güneyindeki faaliyeti ile bir kabile, bir grup veya bir bölge ile sınırlanmayan ilk 
anti sömürgeci örgüdenme Güney Afrika’da oluştu. 1912’de kurulan South African Native 
National Congress (Güney Afrika Yerli Ulusal Kongresi - SANNG) daha sonra kurulacak olan 
African National Congress’in  (ANC) öncülü idi. Bu örgüt yerliler yasasına karşı bir protesto 
kampanyası başlattı ve Güney Afrika’nın çeşitli yerlerinde kongreler örgütledi. Ancak bu yasa 
buna rağmen 1913’de kabul edildi. Bu örgütlenmenin kuruculan genç Afrikalı entelektüeller, 
öğretmenler, yazarlar, gazeteciler ve hukukçular idi.

Güney Afnka’da madenlerde çahşan işçilerin sayısı 1909’da 161.795’den, 1917’de 308.500’e 
çıktı. Bunlann 271500 ’ü siyah Afrikalı, 33 bini Avrupa ve Amerika’dan göçenler, 4 bini ise 
Asya’dan göçenler idi. Aynı yıl maden işleme sanayiinde de 66 bini Afrikalı, 47 bini Avrupa 
ve Amerikan göçmeni ve 12 bini Asya göçmeni olmak üzere 124 bin işçi çalışıyordu. Irk 
aynmcıhğı uygulamalannın ilk işaretleri vasıfsız işlerde çalışan Afrikalı işçilerin sayılannm 
kabanklığında görünüyordu. Avrupa’dan göçmüş olan işçiler Afnkalılar’dan birkaç kat fazla 
ücret alıyorlar, beyazlar ve yerliler birbirinden aynimış olan yerleşim bölgelerinde yaşıyorlardı. 
Afrikalı işçilerin ücretleri, onlan kabilelerinden çekip beyaz adamın yanında çalışmaya teşvik 
edecek oranda saptanıyordu. Afrikalı işçiler ocaklann bulunduğu bölgelerin yakınında olan ve 
Compound adı verilen kamplarda yaşıyorlardı. Kap, Johannesburg, Pretoria, Bloemfontein ve 
Doğu Londra gibi proleterleşmenin hızla arttığı şehirlerde yerli bölgeleri oluşturuluyor ve

Mayıs 1904’de 10 bin Çinli işçi Rand’daki altın madenlerinde çalışmak üzere Güney Afrika’ya getirildi. Beyaz 
işçiler, Çinlilerin ucuz işgücü olarak kendi işyerlerini tehlikeye düşüreceklerinden; esnaf, Çinlilerin parayı 
kazandıkları yerde harcamak yerine ailelerine göndereceklerinden; birçok beyaz, “san tehlike’’den sözederek, 
Çinlilerin kısa zamanda çoğalarak ülkeyi ele geçireceklerinden hareketle bu gelişmeye karşı çıkıyorlardı. Beyaz 
işçilerin kaygılarını gidermek isteyen Transvaal hükümeti, beyaz işçilere öncelik tanınacak olan işlerin bir listesini 
hazırladı. Buna göre Çinli işçiler uzman işçi olamayacaklar, toprak satın alamayacaklar, ticaret yapamayacaklardı. 
Nord Rand Fontein’deki madende 1300 Çinli işçi çalışıyordu. İşe başladıktan 6 ay sonra ücretlerinin artmaması 
üzerine 53 temsilci seçerek taleplerini yönetime İlettiler. Maden yönetiminin temsilcileri satın alma çabalan 
sonuçsuz kaldı. Üç gün süren iş yavaşlatmaya polisin müdahalesi direnişle karşılandı, ancak başarısızlıkla 
sonuçlandı. 1907’de Ingiltere’de iktidar partisi değişti ve ilk günden itibaren Çinli işçilerin getirilmelerine, çalışma 
koşullannın uygun olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkan Liberal Parti işbaşına geldi. 1910 civarında Çinli işçilerin 
geri gönderilmeleri ile bu iş tamamlandı. Siyah Afrikalıların daha yoğun olarak madenlerde çalıştırılmalan ile 
işgücü sorunu da yaşanmadı. Toplam 80 bin civarmda Çinli böylelikle pek uzun sayılamayacak bir tatil 
sonrasında evlerine döndüler.



burada yaşayan Afrikalılar hükümet taraftndan denetim altmda tutuluyordu. 1910’da toplam 
220 bin nüfusu olan Johannesburg’da yaşayan Afrikah işçilerin sayısı 108 bin civarındaydı.

1913’de kimi zaman sokak çatışmalanna dönüşen büyük grevler Güney Afrika madenlerini 
sarstı. 5 Temmuz 1913’de İngiliz birlikleri Johannesburg’da grevci işçilere ateş açtı. Bir yıl 
sonra bu eylemlerin kurbanlannı anmak için yapılan yürüyüşe 10 bine yakın insan katildi; 
Ocak 1914’de ise Güney Afrika’da bir genel grev yaşandı. Hükümet grev önderlerini 
tutuklarken, en kararlı işçi önderlerini de Güney Afrika dışına sürdü. Aynca hükümetin 
sivillerden kurduğu 70 bin kişilik silahlı milis kuvvetleri, askeri birliklerle beraber önemli 
merkezleri ele geçirdiler. Transvaal ve Oranj’de sıkıyönetim ilan edildi ve grev toplantılanna 
vahşice saldınidı. Kapitalist ülkelerden gelmiş olan göçmen işçiler bu eylemlerde çok önemli 
bir rol oynadılar.

1909’da beyaz işçilerin çıkarlannı temsil etmek üzere kurulmuş olan South African Labour 
Party (Güney Afrika İşçi Partisi - SALP) ideolojik sınırlar ve etnik önyargılar nedeni ile 
ulusal ve etnik aidiyetten bağımsız olarak işçilerin çıkarlannm savunulmasını engelledi. Bu 
partiye beyazlar, renkliler ve melezler üye olabiliyorlardı. Siyahlar ise ne partiye ne de 
sendikalara üye olabiliyorlardı. Irk aynmı politikalan İşçi Partisi’nin  sağ önderleri tarafından da 
destekleniyordu. Böylelikle 1914’deki genel grevde işçilerin birliği kurulamadı. Aynı nedenler 
grevci işçilerin kırsal kesimde çalışan ve aynı zamanda tek tek ayaklanmalar yapan tanm 
proleterleri ile birlikte hareketlerini de engelledi. İktidar siyah tehlike gerekçesini kullanarak 
genel greve saldırdı ve kırdı.

I. Dünya Savaşı, Afrika’nın birçok ülkesinde direniş ve protestolara yol açtı. Güney Afrika’dan 
bir yıllığına Fransa’ya cephe gerisinde çalışmalan için götürülmüş olan işçiler, bu sürenin 
geçmesinden sonra geri dönememeleri üzerine greve çıktılar. Çalışmama konusundaki kararlı 
direnişleri sonucunda bu işçilerden binlercesi aylarca hapise tıkıldı. Savaş’m hemen 
başlangıcında Güney Afrika İşçi Partisi parçalandı. Bu partideki sol güçler 1916’da International 
Socialist Leauge (Uluslararası Sosyalist Birlik - ISL) adı altında partiden aynldı.
Entemasyonalistler savaşa karşı mücadele ettiler ve süre içinde özellikle işçilerin grev 
mücadelelerinin olduğu Johannesburg’da ve Rand’da ciddi bir etkiye ulaştılar.

İMart 1918’de Güney Afrika’da 100 bin işçi greve çıktı. Siyasal ve sendikal örgütlenme talebi 
güçleniyordu. Entemasyonalisder (ISL) renklerinden bağımsız olarak tüm işçilerin birliği ilkesini 
savunuyordu. 1917 Ekim Devrimi’nin etkisi altındaki Entemasyonalistler ulusal ve etnik 
özelliklerden bağımsız olarak anti-emperyalist birleşik cepheyi öneriyorlardı. Sol sosyalistler ve 
Marksistler haklan için mücadele etmeye başlayan Afrikalılann önünde gitmeye başladılar ve 
savaştan dönen ve beyazlann otoritesinin ciddi bir sarsıntıya uğramış olduğu siyahlar arasında 
faaliyet sürdürdüler. 1919’da Sanayi ve Ticaret İşçilerinin Birliği kuruldu. Bu birlik kısa 
zamanda 100 bin üyeye sahip oldu ve Afrika’nın en büyük örgütlerinden biri haline geldi.
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(Afrika Ulusal Kongresi - ANC), siyahların siyasal 
örgütleri yıllar boyunca akademik açıklamalarla ve 
protestolarla yetindiler. Ancak II. Dünya Savaşı 
sırasında ANC seçkin bir tartışma klübü olmaktan, 
etkin bir siyasal örgütlenme olma yolunda adımlar 
attı. İlk güç denemesi 1952'de gerçekleşti. Jan van 
Riebeecks'in karaya çıkışının 300. yıldönümünde onbinlerce 
siyah karşı gösteriler düzenlemek için sokaklara 
döküldü. Sivil itaatsizlik kampanyası başlatan ANC, 
kitlesel olarak ırk ayrımcılığını örneğin istasyonlarda, 
postanelerde, parklarda ve resmi makamlarda protesto 
eden ve çiğneyen eylemler gerçekleştirdi. 1953'de 
kamuya açık yerlerde protesto eylemleri yapmak 
yasaklandı. Bunun üzerine apartheid'a karşı bir Halk 
Kongresi örgütlendi. Johannesburg'da 3 bin siyah, 
melez, Hintli ve beyez delege toplandı. Kongre'de 
tüm ulusal gruplann ve ırkların eşit statülere sahip 
olması iikesini vurgulayan bir Özgürlük Bildirgesi yayınlandı. 
1960'da ise bu kez pasaport yasasına karşı bir protesto 
kampanyası örgütlendi. Siyahlar 21 Mart'ta ellerinde belgeleri 
olmaksızın karakollara gidecekler ve kendilerini 
tutuklatacaklardı. Sharpeville gettosunda oluşan bir 
gösteri koluna, karakola yaklaşıldığında ateş açıldı ve 
69 kişi öldü, 178 kişi yaralandı. Ardından 20 bin kişi 
tutuklandı. ANC ve ondan ayrılmış olan Panafrikan 
Kongre (PAC) yasaklandı. Bu tarihten sonra ise 
siyahların örgütlenmelerinin hepsi yeraltı faaliyeti 
sürdürmek durumunda kaldılar. Ardından ise ANC nin 
yasadışı eylemleri dönemi yaşandı. Apartheid rejimi 
için siyahlar arasında haber taşıyıcılığı yapacak 
insanlann varlığı büyük önem taşıyordu ve bunlann 
elbette ki siyah olmalan gerekiyordu. Bunun dışında 
sadece siyahların yaşadıkları ve büyük şehirlerin 
etrafında olan gettolarda nizamı sağlamak ve çıkacak 
oian olaylarda gelişmeleri denetlemek ilk olarak 
işbirlikçi siyahlara layık görülen bir görevdi. Böylelikle 
siyahların kendi içlerinde de bir bölünmeyi sağlamanın 
en etkili yollarından biri de buydu, siyahlan siyahlara 
kırdırmak. Ancak bu siyah güvenlik güçlerini eğiten ve 
sonuç itibariyle denetleyen yine beyazlar oluyordu.



Devrimler

1919 ve 1920’de savaşın yarattığı sorunlan işçilerin sırtına yıkmaya çalışan kapitalistlere karşı 
onbinlerce işçinin katıldığı grevler yaşandı.

Sol sosyalistler ve Marksistler ilk kez 1918’de genç Sovyet iktidannın temsilcileri ile 
Londra’da ilişki kurdular ve 1920’de K om intem ’e  dahil oldular. 1921’de ise başka bazı grup 
ve örgüder ile birlikte Afrika kıtasının işçileri köylüleri ve entelektüelleri renklerinden 
bağımsız olarak ilk komünist partisini kurdular. Bu parti sürekli bir baskı ve siyasal takibat 
altında faaliyet sürdürmek durumunda kaldı. Tam bir ulusal eşitlik için mücadele eden, beyaz 
olmayan nüfusun sorunlannı esas olarak gündemine alan, genç işçi sınıfının ve diğer 
sömürgecilerin baskısı altındaki, sömürülenlerin karşı karşıya bulunduklan sorunlan anlatan tek 
parti olan Güney Afrika Komünist Partisi iki dünya savaşı arasında Sahra’nın güneyinde 
oluşmuş komünistlerin tek örgütlenmesi idi.

Sömürgeci ülkeler, anti sömürgeci ve anti emperyalist hareketlere karşı mücadele ediyor ve 
aynı zamanda yönetim aygıtlannı yeni koşullara göre uyarlıyorlardı. Böylelikle kısmi tavizlerle 
kurtuluş hareketlerini felç etmeyi ve anti emperyalist mücadeleyi engellemeyi hedefliyorlar ve 
bu tasan doğrultusunda reformlar yapıyorlardı. Güney Afrika’da bu uygulama işçi sınıfını 
bölmeyi hedefliyordu. Beyaz işçiler, beyaz olmayan işçilerden aynştınlıyor ve yine her iki 
grup arasında da bir farklılık yaratılıyordu. Beyaz azınlık iktidan, beyaz işçilerin uzlaşmaya 
yakın olan kısmını sömürü sistemi ile bütünleştirmek ve onlan ayrıcalıklarla yozlaştırmayı ve 
yasal düzenlemelerle işçilerin birliğini engellemeyi hedefliyordu.

Yasal düzenlemeler varolan toplumsal ve diğer farkhhklan aşılmaz bir biçimde derinleştiriyor 
ve bunlan adeta resmi bir renk engeli haline getiriyordu. Örneğin Afrikalılar için vasıflı işçi 
olmak yasaklanıyordu. Keza işçilere etnik aidiyete göre farklı sendikal ve siyasal haklar 
veriliyordu. 1924’de çıkanlan bir yasa ile Avrupalı göçmen işçiler için resmen tanınmış olan, 
işçi ve işveren birliklerinin eşit olarak temsil edildikleri uzlaşma kurullanmn oluşturulması 
karara bağlandı. Bu işçi birliklerine dahil olamayan Afrikalı işçilerin sendikalan onaylanmadı 
ve Afrikahlann grevleri yasaklandı. 1925’de iktidar, ücrerieri resmen devletin ayarlamalanna 
tabi kılan bir yasa çıkardı. Böylelikle ücret farkhhklan resmileştiriliyor ve iki farklı yaşam 
düzeyi resmen ilan ediliyordu. Uzlaşma kurulunun oluşturulması ile birlikte beyaz işçilerin 
grevleri azalıyor ve işçilerin birleşik cephesinin oluşturulması süreci yavaşlıyordu. Beyaz işçiler, 
beyaz olmayan işçilerin çıkarlannı gözetmeyen uzlaşmalar yapıyorlardı.

1929-1933 arasındaki dünya ekonomik bunalımı Afrika sömürgelerinde yaşayan insanlann da 
yaşam koşullarını etkiledi. 1923-1935 arası anti sömürgeci güçlerin yeniden şekillenmeleri 
dönemi oldu. Bir dizi direnişler, protestolar, köylü ayaklanmalan ve grevler Afrika kıtasını 
kapladı. Artık mücadele bir yanda emperyalizm diğer yanda ise tek tek ülke içindeki gericilik 
olmak üzere iki cepheyi kapsıyordu. Savaştan sonra Güney Afrika’da madenciliğe, kimya 
sanayiine, maden işleme sanayiine, büyük ticarete, hatta sinama, tiyatro ve film sektörüne 
hakim olan tekeller ve karteller hükümetle birlikte çalışıyorlardı. Çelik sanayii gibi önemli 
üretim dallan devletin denetimi altında geliştiriliyordu. 1925-1928 arasındaki gelişme 
döneminden sonra 1929’daki dünya kapitalist bunalımı ile birlikte ciddi ve köklü sorunlar 
yaşanmaya başladı. Açhk ve salgın hastalık kıtanın önemli bir kısmında egemen oldu.

Apartheid (ıriç ayrımcıiığı) politil<alarının bir sonucu 
oiaral< siyahiar beyazların yaşadıklan bölgelerde değil, 
kendilerine ayrılmış ve etrafı çevrilmiş gettolarda son 

derece kötü koşullar altında yaşıyorlardı.
Johannesburg yakınlarındaki Soweto gettosunda 

(yanda) düzenlenen gösteriler. Güney Afrika'daki ırkçı 
rejimin apartheid politikasına karşı siyahların tepkisinin 

bir ayaklanmaya dönüşmesinin başlangıcı oldu. 16 
Haziran 1976'da siyah öğrenciler, hükümetin siyahların 

okullarında derslerin İngilizce yerine Afrikaans dilinde 
okutulması kararına karşı bir yürüyüş düzenlediler. 

Başbakan John Vorster, polise Soweto sokaklarında 
yürüyen yaklaşık 10 bin öğrenciye ateş açılması 

emrini verdi. Polis ateşi altında en az 350 öğrenci 
öldü, yaklaşık 2 bin kişi yaralandı. Soweto katliamı, 

siyahların apartheid'a karşı mücadelelerinde bir dönüm 
noktası oldu ve Soweto, ırkçı sistemi derin bir 

bunalıma düşürecek uzun ve kararlı bir direnişin 
sembolü haline geldi. Katliamın ardından diğer 

gettolarda ayaklanmalar ve ülkenin çeşitli bölgelerinde 
ise kitlesel gösteriler ve grevler kendini göstermeye 

başladı. Ağustos'ta, Johannesburg'da 20 bin gösterici 
ırk ayrımının kaldırılmasını ve siyahlar ve beyazlar için 

eşit ücret uygulanmasını talep ettiler. Eylül'de 
ANC'n/n çağrısına uyan 200 bin işçi Johannesburg'da 

greve gitti. Kapstadt’ta siyahlar polisin baskdarma 
karşı ayaklanarak sokak çatışmalarına girdiler. 

Hükümet, Eylül 1976'da ülkenin güney bölgelerinde 
olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldk
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iki savaş arasındaki sosyo ekonomik gelişme ulusal kurtuluş hareketlerinin yeni dönemdeki 
öncüllerim de yaratmış oldu. Bu dönem emperyahst sömürü sisteminin yıkılışını hazırlayan ve 
anti-sömürgeci güçlerin şekillenmesini geliştiren süreci oluşturdu. Sömürge koşullannda kısıtlı 
gelişmiş olan toplumsal ilişkiler yavaş yavaş gelişen bir sınıf yapısını oluşturuyordu. Sınıfsal 
farklılaşma gelişmesine rağmen, sınıflar ve toplumsal kesimler kendilerini henüz tam olarak 
şekillendirememişlerdi. Nüfusun önemli bir kısmı henüz son derece ilkel ve geri koşullar 
altmda kırsal alanda çalışıyordu. İşçi sınıfı parçalanmış ve güçsüzdü. Sanayi proletaryası ve 
ulusal burjuvazi az gelişmişti. Güney Afrika Birliği’nde 1927’de 312  bin Afrikah, 1600 Asyalı 
ve 40 bin beyaz işçi çahşıyordu.

Komintem ve Güney Afrika

1921’de kurulmuş olan Kızıl Sendikalar Enternasyonali, 1928’de siyah işçiler için bir 
Enternasyonal Sendika Komitesi kurulmasını kararlaştırdı. 5 Ocak 1929’da Afrikalı işçilere ve 
Amerika’da yaşayan Afrika kökenli işçilere yönelik olarak açıklanan eylem programında ücret 
artışı, 8 saadik işgünü, zorla ve yan zorla çalıştırmanın ortadan kaldıniması, kafa ve kulübe 
vergisine karşı mücadele, Afrikalılar için vatandaşlık haklan ve sendikalarda ırk aynmına son 
verilmesi gibi talepler yeralıyordu. Temmuz 1930’da Hamburg’da ilk siyah işçiler Enternasyonal 
Konferansı toplandı. Konferans sonunda anti emperyalist mücadelenin yükseltilmesi ve sendikal 
örgütlenmelerin güçlendirilmesi karan alındı. K om intem ’d e  ve Kızıl Sendikalar Entem asyonali’n de  
çalışan Afrikalı komünistler, entemasyonalist bir yaklaşıma sahiptiler. Dergiler, gazeteler, 
kitaplar ve siyasal örgütlenmeler ve doğmdan ilişkiler aracılığıyla Güney Afrikah komünistler 
uluslararası eğilimlerini gösteriyorlardı. Bunun ötesinde ulusal kurtuluş örgütlenmelerinde 
çalışan Afrikalı komünisder aktif olarak anti emperyalist mücadeleyi desteklediler. Güney Afrika 
Komünist Partisi ırk aynmmm ortadan kaldınidığı tüm sınıf ve kesimlerin içinde yeraldığı bir 
anti emperyalist birleşik cephe hedefine sahipti. O yıllann Kom intem  politikalannın doğmdan 
yansıması olan bu hedef, partinin daha sonraki yıllardaki hattını da beürleyecekti. Ekim 
1930’da Johannesburg’da toplanan bir konferans aynmcı “Geçiş Belgesi”ne karşı protesto 
hareketinin domk noktası oldu. Bu kampanya süresince göstericiler kitleler halinde Geçiş 
Belgelerini yaktılar. Aynı yıl Kap’da köylü ayaklanmalan yaşandı. 19 3 3 -1934’de ise iktidann 
vergi politikasına karşı köylü isyanlan oldu ve polis bunlara karşı son derece sert tedbirler 
aldı.

Faşizm ve Güney Afrika

Alman sermayesi Afrika’nın sömürülmesi sürecine gerek doğrudan sömürgelere sahip olarak 
gerekse diğer sömürgelerde yatınmlar yaparak katılıyordu. Nazizm döneminde Afrika’da da 
Alman faşistleri çeşitli yönetici mevkilere geliyorlardı. Böylelikle Alman faşistlerinin vahşi 
sömürü yöntemleri de ortaya çıkıyordu. Ömeğin 1938’de Güney Batı Afrika’daki Otawi-Minen 
und Eisenbahn Gesellschaft’ta (Otavvi Maden ve Demiryolu Şirketi) çalışan 1000 işçiden 4 6 ’sı 
iş kazasında ölüyordu. Aynı dönemde bu şirketin kân 1934’de 8 bin sterlin’den, 1935’de 61 
bin, 1936’da ise 136 bin sterline ulaşıyordu.

NSDAP’nin yurtdışı örgütlenmesi Alman Nazizminin Afnka’daki öncü kolu oldu. NSDAP, Kap, 
Johannesburg ve Pretoria’da önemli örgütlenmelere sahipti. 1924 ile II. Savaş’ın patladığı tarihe 
kadar iktidarda olan Milliyetçi Parti’nin içinde ve dışında tabanı olan bağımsız bir faşist 
hareket gelişti.

1288

1959 yılında Windhoek'de yaşayan Afrikalı halkın, 
zorla yeni bir gettoya yerleştirilme planlarına karşı 
düzenlediği gösteriye Güney Afrika polisi göstericilere 
ateş açarak müdahale etti. 12 Afrikalının öldürülmesi 
ve 50'den fazlasının yaralanmasına yol açan bu 
saldın, Namibya kurtuluş mücadelesi için bir dönüm 
noktası oldu. Artık ırkçı Güney Afrika rejimine karşı 
geniş bir direniş hareketinin oluşturulması gerektiği 
görüşü, anti-sömürgeci çevreler tarafından kabul 
edilmeye başlandı ve South West African Peoples’ 
Organization (Güney Batı Afrika Halklarının Örgütü - 
SWAPO) kuruldu. Kuruluşundan kısa bir süre sonra, 
60'iı yılların ortalarında, SWAPO kurtuluş 
mücadelesinin yalnızca barışçı yollardan 
gerçekleşemeyeceği ve silahlı mücadelenin gerekliliği 
kararma vardı. Ağustos 1966’da ilk silahlı eylemler 
başladı ve SWAPO Ovambo Ülkesi'nde ırkçı yönetimin 
polis ve askeri kuruluşlarına saldırdı. Silahlı 
mücadelenin başlatılması üzerine örgüt üyeleri Güney 
Afrika polisinin şiddetli baskılarıyla karşı karşıya kaldı. 
Pek çok örgüt üyesi tutuklandı ve işkence gördü. 
SWAPO, Güney Afrika’nın Namibya’daki askeri 
güçlerini artırmasına rağmen operasyon alanlarını 
genişletmeyi başardı. Mücadeleciliği ve devrimci tavn 
ile Namibya halkı arasında kısa sürede geniş destek 
kazandı. Uluslararası örgütler SWAPO'yu Namibya 
halkının tek meşru temsilcisi kabul etmeye başladılar. 
SWAPO, ’70’ll yılların başlarından itibaren siyasi 
propagandanın yaygınlaştırılmasının ulusal bağımsızlık 
mücadelesinin başarısı için büyük önem taşıdığına 
karar vererek buna uygun stratejilere yöneldi. Aralık 
1971’de kontratlı işçiier, ülke çapında greve gittiler. 
Örgütlenmesine SWAPO’nun geniş ölçüde katkıda 
bulunduğu grev, kısa sürede tüm Namibya 
ekonomisini felce uğratan boyutlara ulaştı ve yedi 
hafta sürdü. 197S’de Güney Afrika yanlısı bir yeni 
sömürgeci yönetim kurulması amacıyla yapılan ve 
oyların baskı yoluyla manipuie edildiği seçimleri 
Democratic Turnhalle Alliance (Demokratik Birlik - 
DTA) kazandı. Seçimlere SWAPO ve başka küçük 
muhalif gruplar katılmadı. SWAPO, yapılacak 
seçimlerin Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmesini 
savunuyordu. Aşağıda, DTA’nm bir seçim afişi 
görülüyor: Namibya'lı siyahlar, oylarını DTA'ya vererek 
SWAPO’yu etkisiz hale getiriyoriar.



Devrimler

Irkçı Güney Afrika Cumhuriyeti, 1968'de Namibya 
topraklarının yüzde 40'ını siyah nüfusun kabile 

aidiyetlerine göre 10 bantustana böldü. Apartheid 
sistemini Namibya'da da yerleştirmeyi amaçlayan bu 

uygulamanın sonucunda, ülke topraklarının yeraltı 
kaynaklan açısından zengin ve en verimli yüzde 60'lık 

bölümü, nüfusun yalnızca yüzde sekizini oluşturan 
beyazlara ayrıldı. Siyah erkek nüfusun büyük 

çoğunluğu kontratlı ve gezgin işçi olarak 
çalıştırıldığından, bantustanlarda sürekli yaşayanlar 

kadınlar, yaşlılar, çalışamayacak durumda olanlar ve 
çocuklar oldu. Aylarca erkeklerden uzak yaşayan ve 

günlük hayatın sürdürülmesinin tüm sorumluluğunu 
omuzlarında taşıyan siyah kadınlar, bu sömürü 

düzeninin altında ağır bir biçimde ezilmeye başladılar. 
Bir yandan çocukların ve yaşlıların bakımının tüm 

yükü onların üzerine yıkılırken, diğer yandan da 
bantustanların verimsiz topraklarından çeşitli 

olanaksızlıklar içinde ailelerinin yiyecek ihtiyacını 
karşılamaya çalışıyorlar ve geleneksel iş bölümünde 

erkeklerin üstlendiği işleri de onlar üstlenmek zorunda 
kalıyorlardı. Siyah kadınların büyük çoğunluğu, 

bantustanların dışında yaşamak ve çalışmak şansına 
sahip olamadılar. Kurduğu sömürü sisteminde 

kadınların rolünü kontratlı ve gezgin işçiler yetiştirmek 
olarak belirleyen ırkçı rejim, kanunlarıyla onların 

bantustanlar dışına çıkmalarını kısıtladı. Yalnızca az 
sayıda siyah kadın, beyazların çiftliklerinde çalışan bir 

siyah erkekle birlikte olduğu taktirde, bu çiftliklerde 
aşçı, çocuk bakıcısı gibi işlerde çalışma "şansına" 

sahip olabildi.. Şehirlerde siyah kadınlar için var olan 
çalışma olanakları da son derece kısıtlı kaldı, 

buralarda yaşayanlar ancak evlerde hizmetçilik, 
temizlikçilik ve basit büro işlerinde çalışabildiler 

Eğitim görebilen pek az sayıda siyah kadına açık 
olan en vasıflı meslekler, öğretmenlik, hemşirelik gibi 
geleneksel kadın meslekleri oldu. Hem Güney Afrika 

rejiminin apartheid politikalan altında ezilen ve 
sömürülen, hem de erkek egemen bir toplumun 

baskısını yaşayan NamibyalI siyah kadınlar, içinde 
yaşadıklan tüm olumsuz koşullara rağmen 

■Sömürgecilere ve ırkçı işgal güçlerine karşı direnişin 
içinde yer almaktan da geri durmadılar. 1905'de 

Alman sömürgeci güçlerine karşı çıkan büyük 
ayaklanmalar sırasında Herero kadınlan bir protesto 

biçimi olarak çocuk doğurmamayı seçmişlerdi. 1959'da 
Windhoek'de siyahların yaşadıklan yerleşim alanından 
başka bir yere taşınmalan planlarına karşı yapılan ve 

sonunda Güney Afrika polisi tarafından 12 kişinin 
öldürüldüğü ve 50 kişinin yaralandığı gösterilere 

katılanlann büyük çoğunluğu kadınlardı. Windhoek 
katliamının gerçekleştirildiği 10 Aralık 1959 günü, 

SWAPO tarafından “NamibyalI Kadınların Günü" ilan 
edildi. Pek çok siyah kadın, ırkçı Güney Afrika 

rejimine karşı silahlı mücadeleye katıldı ve SWAPO
içinde yer- aldı.

11. Dünya Savaşı ve Güney Afrika

Güney Afrika Birliği Cumhuriyeti 1939’da İngiltere’nin yanmda savaşa katıldı. Savaş yıllarında 
egemen sınıflar arasındaki çekişmeler içinde faşizm yanlısı güçler iktidann üst kademelerine 
kadar sızdılar. Bu güçler aşın bir ırkçılık politikası güdüyorlar, işçi hareketine ve demokratik 
harekete karşı katı ve yıkıcı bir tavır takınıyorlardı. II. Savaş sonrasında 1945-1960 arasmda 
sömürünün yayılması ve derinleştirilmesi dönemi yaşandı. 1910’da kurulan Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde ırkçılıkla kamufle edilmiş bir sınıf egemenliği, toplumsal şekillenmeyi ve 
gelişmeyi de belirledi. Siyah ve renkli nüfiıs çoğunluğu, savaş ekonomisini yürütebilmek 
açısından önem kazandı. Bununla birlikte 1942’de ilan edilen ırk aynmmdan uzaklaşma 
politikası sadece bir manevra idi. Savaş yıllannda işçi sınıfının fiyat artışlarına, yiyecek 
maddeleri spekülasyonuna, kötü bannma ve yaşam koşullanna karşı mücadeleleri yükseldi. 
Ağustos 1946’da 100 bin işçinin daha iyi ücret ve çalışma koşullan için Rand’da çıktığı grev, 
1941’de kurulmuş olan African Mine W orkers’ Union (Afrika Maden İşçileri Birliği-AMWU) 
tarafindan örgüdendi. Bir hafta süren grev yüzlerce ölü ve yaralı ile sonuçlandı. Komünist 
Partisi’n e  ve sendikaya yönelen devlet terörü, grevin sona ermesinden sonra da sürdü.

1948’de sadece beyazlann katıldığı bir seçimde Herstigte Nasionale Party’nin (Milliyetçi Parti- 
HNP) parlamentoda çoğunluğu almasıyla, ırkçı baskının hızla yükseldiği bir dönem yaşanmaya 
başlandı. 1950’de SACP yasaklandı. 1952’de siyahlar “rağmen” kampanyasını başlattılar. 8.500 
gönüllü seçilmiş olan bazı ırkçı yasalara karşı eylemler düzenleyerek ve bunlan bilinçU olarak 
yıkarak devlet aygıtının takibatı ile karşı karşıya kaldı. Siyasal bilinci yükseltmek ve dünya 
kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla girişilen bu eylemler sayesinde, ANC üye sayısını 100 
bine çıkardı. Aynca ırkçı politikalara karşı mücadele eden ve beyaz Afrikalılar tarafından 
kurulan Congress o f  Democrats (Demokratlar Kongresi) ve Coloured People’s Organisation (Renkli 
Halk Örgütü) gibi örgütlenmeler doğdu. Bu iki örgütün yanısıra ANC, SAİC ve Güney Afrika 
Sendikalar Kongresi’n in  de katıldığı 1954’deki Birlik Kongresi, bu gelişmenin doruk 
noktalanndan biri oldu. Ulusal bir koordinasyon komitesi bağımsızhklannı koruyan bu 
örgütlerin eylemlerinin hedeflerini bir yöne doğru çevirmelerini sağlıyordu. Bu Birlik 
Kongresi’nin en önemli adımlanndan biri de 1954-1955’de bir Özgürlük Bildirgesi’nin  
hazırlanması oldu.

İşçi Sınıfı Hareketleniyor

Beyaz olmayan işçi sınıfının anti sömürgeci ve anti ırkçı mücadeledeki nesnel konumu 
önemli bir rol oynuyordu. Maden işçilerinin 1946’daki yenilgisinden sonra zaman ve mekan 
açısından sınırlı bir dizi eylem ve grev ile işçi sınıfı kendini şekillendirmeye başladı. 1 Mayıs 
1950’de 18 Afrikalının öldürülmesi üzerine ANCnin eylem programındaki bir günlük iş 
bırakma, ilk olarak 26 Haziran 1950’de Johannesburg, Durban ve Port Elizabeth gibi sanayi 
merkezlerinde onbinlerce Hintli ve Afrikalı işçinin katılması ile uygulandı. 50’li yıilann ikinci 
yansında ANC, kidelerin yükselen eylemliliğinin bir behrtisi olan bu eylem biçimine sık sık 
başvurdu. 1957’de Afrikalı işçilerin yüzde 8 0 ’i sanayi merkezlerinde Güney Afrika Sendikalar 
Kongresi'nin ücret talebini desteklemek için bu tür bir eyleme çıktılar.

1960, ırkçı rejimin bunalım yılı oldu. ANC ve diğer muhalif gruplann oluşturduklan güç 
birliği egemen sistemin önemli dayanaklan olan pasaport yasalanna ve ücret sistemine karşı 
geniş bir mücadele kampanyası yürüttü. 1960’da onbinlerce apartheid  karşıtı tutuklandı, uzun 
bir süre için sıkıyönetim ilan edildi ve ANC yasaklandı. Yasalarla da güçlendirilmiş olan ırkçı 
terör rejimine karşı ANC, Mayıs 1961’de Comm onwealth’d en  ayrtimayı, aktif ve pasif seçim 
hakkını beyazlarla sınırlamayı birleştiren Cumhuriyetin ilanını protesto etmek ve demokratik 
bir ulusal meclis talep etmek için üç günlük bir grev çağnsı yapn. Devlet bu grevi 
engellemek için her türlü baskı ve terör aracına başvurdu. Buna rağmen onbinlerce siyah ve 
renkli işçinin siyasal içerikli bu eyleme katılması önemli bir başan oldu. Mayıs grevi ise 
kitlesel eylemle demokratik ve siyasal talepler için mücadeleye çıkılmasının ilk örneğini 
oluşturdu. Bu eylem, bir yandan aynı türden kitlesel eylemlerin yapılmasının zorunluluğunu 
ortaya koydu. Öte yandan banşcı yöntemlerin tek başlanna kullanımının smırlanna ulaşıldığını 
gösterdi. Grevin yanısıra boykot da sık sık kullanılan siyasal ve ekonomik mücadele 
yöntemlerinden biriydi. Tüketici, seçim, otobüs boykotu ve diğerleri Birlik Kongresi’nin 50’li 
yıilann sonlanndan itibaren pasaport yasalanna ve apartheid  sistemine karşı kullandıklan 
yöntemler arasında yeraldı. En başanlı otobüs boykotlanndan biri 1957’de Johannesburg’un 
gettolanndan Alexandra’da yapıldı. Binlerce Afrikalı haftalar boyunca 20 millik bir mesafeyi 
hergün yürüyerek katederek bilet fiyadanndaki artışı engellediler.

Bantustanlaştırma ve Pasaport Yasası

1959’da Bantustanlaştırma uygulamasına geçildi. Bu uygulamalara göre, Afrikahlar verimsiz 
bölgelerde biraraya getirildi. Beyazlann oturduklan bölgelere geçebilmek içinse, çalışma 
müsaadesi gerekiyordu. Diğer alanlar beyazlann eUndeydi. Siyahlar sadece kendilerine çalışma 
izni verilen işletmelerde çalışabilir ve kendi ırk ve dil grubuna ait olan mahallede 
oturabilirlerdi. 1960’da 7 milyon 250 bin siyah Afrikalı hantvestanlann dışında yaşarken,
1980’de bu rakam 9 milyon 650 bin oldu. Ancak 1980’de 21 milyonluk siyah Afrikalı 
nüfusun yüzde 54 ’ü hantustanlarda  (bu oran 1960’da yüzde 40 idi), yüzde 20,6’sı kırsal



alanda, yüzde 25,4’ü ise kentlerde yaşamaktaydı. Bantustanlann  Güney Afrika ekonomisindeki 
yerleri ucuz işgücü deposu olmalanydı. Bantustanlaştırma politikası ırkçı rejimin en iyi 
düzenlenmiş uzun vadeli yatınmlanndan biri oldu. Hedef ülkenin insani ve doğal kaynaklarını 
bir beyaz azınlığın elinde kalmasını sürdürmek ve ulusal davranışın oluşabilmesi yerine 
kabileye özgü davranışların ve siyasal bilincin hakim kılınmasını sağlamaktı. Aynı zamanda 
uzun yıllardır gelişmiş olan siyahlar ve renkliler arasındaki birlikte mücadele dinamiğinin de 
kınlması hedefleniyordu. 70’li yıllann başlangıcında 1 milyon Afrikalı zorla “anayurtlara” 
(bantustan) taşınmak durumunda bırakıldılar. Siyah Afrikalılann toprak sahibi olabilecekleri 
alanlar sadece bamustanlardır ve bunlar tüm topraklann yüzde 13,7’sini oluşturur. Ülkenin 
geri kalan topraklan da (yüzde 86,3) beyazlann kontrolündedir. Tanm a en uygun olan bu 
topraklann hemen hemen tamamı beyaz çiftlik sahiplerinin elindedir. Bantustanlarda  tanm 
üretiminin sadece yüzde lO’u pazar için yapılmaktaydı. Buralarda yaşayanlann 2/3’ü 
topraksızdır.

Güney Afrika kapitalizminin önemli bir marifeti işçileri istediği yerde ve istediği ücretle 
çalıştırmasıdır. Bantustanlann anlamı buydu. Apartheid  rejiminin bir diğer özelliğini ise 
pasaport yasası oluşturuyordu. Beyazlar dışındaki tüm insanlar hangi ırk grubundan 
olunduğunu, hangi bantustanda  oturulduğunu, çalışma izninin olup olmadığını, suç işleyip 
işlenmediğini, greve katılıp katıhnmadığını gösteren pasaportu üstlerinde taşımak zorundaydılar. 
1948-1982 arasında bu yasaya karşı direnen ve mücadele eden 12,5-13 milyon renkli ve 
siyah Afrikah yasaya karşı gelmekten tutuklandı.

Beyaz İşçiler ve İşçi Hareketi

Güney Afrika ekonomisi madencilik, tanm ve son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren
sanayiden oluşur. Tanm 1911’de tüm ülke ekonomisinin yüzde 2 Tini oluştururken, bugün bu
oran sadece yüzde 6,8’dir. Madencilikde bu oranlar yüzde 27,2’den yüzde 23’e düşmüş, 
sanayide ise yüzde 4 ’den yüzde 22,7’ye çıkmıştır. 10 milyonluk aktif nüfusun dağılımı ise 
1976’da şöyleydi: Çahşanlann yüzde 17,9’unu beyazlar, yüzde S’ini renkliler, 2,3’ünü Hintliler 
ve 71,S’ini siyahlar oluşturmaktaydı. Güney Afrika’daki beyaz işçi sınıfının neredeyse tümü 
ırkçı rejimin önemli destekçisi oldu. Beyaz İşçiler siyahlardan farkh olarak tüm vatandaşlık 
haklanna sahiptiler ve siyah, renkli ve Hintli işçilere göre son derece ayncalıkh olan 
konumlannı korudular. Beyaz işçi siyah işçiden ortalama 6-20  kat daha fazla ücret alır ve 
tüm idari ve vasıflı işler, beyaz işçilerin elindedir. Beyaz işçiler bu statünün değişmesi
ihtimaline karşı sürekli mücadele ettiler. Siyahlann 1922’de yarı kalifiye işlere alınmasına karşı
direnen ve silahlanarak ayaklananlar beyaz işçilerdi. 1979’da beyaz M aden İşçileri Sendikası- 
MWU bu taleple greve çıktı. Beyaz işçiler bu tutumlan ile genel olarak sınıfin bölünmesini 
sağlamanın yanısıra birçok ülkede orta ve zengin köylülüğün üstlendiği görevi üstlendiler.

1965-1971 arasında genellikle çok kısa süreli iş bırakmalar biçiminde grevler yaşandı. Bu 
dönemde hem grevci işçi sayısı hem de grevde kaybolan işgünü son derece düşüktü. Ancak 
bu eğihm 1972’de değişti. Daha çok grevcinin katıldığı ve daha uzun grevler 
yaşanmaya başladı. 1973 Güney Afrika işçi hareketi açısından bir patlama yılı oldu. 1972’de 
8 bin 800 işçinin 13 bin 774 işgünü kaybına karşılık, bir yıl sonra 98 bin işçi greve çıktı 
ve 229 bin işgünü kaybı oldu. Durban-Pinetown’da kendiliğinden başlayan bu grev ırkçı 
rejimi hazırlıksız yakaladı. İşçi hareketi kısa zamanda grev ve direniş komiteleri oluşturdu. Bu 
grev örgütlenmesinden ülkenin büyük sendika birliklerinden biri olan Güney Afrika Sendikalar 
Konseyi-CUSA doğdu. 1974-1978 arasında grev sayısı azaldı ancak grevci ve kaybolan işgünü 
sayılan artık 1973 öncesine düşmüyordu. Daha yüksek ücretler ve daha iyi çalışma 
koşullannm yanısıra sendikaların tanınması gibi siyasal talepler de yükseliyordu. 1973’deki 
grev hareketinin bir sonucu da siyahlann son derece kısıtlı da olsa grev hakkı kazanmalan 
oldu. İşçilerin talepleri ve yükselen enflasyon karşısında 74-75’de küçük de olsa bir ücret 
artışı sağlandı. 1973-1980 arasında gerçekleşen 1400 grevden sadece 3’ünün yasalara uygun 
olması, siyah işçilerin karşı karşıya olduklan sorunlan gösteriyordu. Militan işçi hareketinin 
gelişmesi ile birlikte siyah Afrikah sendikal hareket de gelişti. 1969’da 16 bin üyesi olan 13 
siyah sendika, 1977’de 55-70 bin üyeyi temsil eden 27 sendikaya ulaştı.

1979’a gelindiğinde Başkan Botha bir yandan sürmekte olan protesto eylemleri ve bu 
muhalefete dini kesimlerin de katılmaya başiamaian nedeniyle, öte yandan ırkçı rejimin dünya 
kamuoyunda imaj tazelemesi gerekliliğiyle ve aynı zamanda ekonomik zorunluklann da 
sıkışnrması nedeniyle göstermelik de olsa bazı reformlara girişti. Siyah işçilerin vasıflı 
olmalannı engelleyen maddeler yumuşatıldı. Ekim 1979’da siyah sendikaların kurulması kabul 
edildi. İşçi hareketi açısından asıl büyük gehşme 1980’de başladı. 1980’de 127 grevde 60  bin, 
1981’de 236 grevde 100 bin civannda, 1982’de 394 grevde 142 bin, 1983’de 336 grevde 65
bin, 1984’de ise 469 grevde 378 bin işçi greve çıktı. Böylelikle 1960 başlannda
şekilsizleşmeye itilmiş olan siyah işçi hareketi, ekonomik sorunlann etrafında siyasal mücadele 
alanında da önemli bir güç olduğunu ortaya koymaya başlıyordu. 1976’dan beri toplu 
pazarlıklara girmeye başlayan ırkçılığa karşı siyasal talepler, 80 ’li yıllarda iyice yaygınlaştı. Üç
yılda sendikalı işçi sayısı üç misli artarak, 220 binden 670  bine çıktı. 1984’de CUSA'ya bağh
Ulusal Maden İşçileri Birliği-NUM 550 bin siyah maden işçisinden 200 binini örgütleyerek 
Güney Afrika’da ilk kez madenlerde yasal bir grev başlattı. Bu greve 40  bin işçi katıldı. NUM 
1972-1976 arasında maden işçilerinin giriştikleri 178 kişinin öldüğü ve binin üzerinde 
madencinin yaralandığı eylemler esnasında doğdu.
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MANDELA, NELSON 
ROLİHLAHLA (1 9 1 8 - . . . )

20. yüzyılın en tanınmış siyasal tutuklularından Nel
son Rolihlahla Mandela, 18 Temmuz 1918’de Güney 
Afrika'nın Transkei t>ölgesinde bir köyde doğdu. Baba
sı, Tembu kabilesinin ileri gelenlerindendi; onun ölümü 
üzerine vasiliğini kabile başkanı olan amcası üstlendi. 
Fort-Hare Koleji'nde okurken katıldığı boykot hareketle
ri ve Tembu kabilesinin törelerine uygun olarak kendisi 
için seçilmiş bir kızla evlenmeyi reddetmesi, amcasıyla 
arasında anlaşmazlıklara yol açınca 1940'da Johannes- 
burg'a gitti. Burada çeşitli işlerde çalışırken, ırkçı reji
min siyahları aşağılayan politikalarıyla ilk kez yakından 
tanıştı ve bu dönemde tanıdığı ANC ve Komünist Parti 
üyesi Walter Sisuiu’nun desteğiyle yeniden üniversite
ye kayıt olarak hukuk öğrenimine devam etti. Sisulu 
ve Oliver Tambo'nun da içinde yer aldığı Gençlik Birli- 
ğ l’ne üye oldu.

Mandela ve arkadaşları, 4NC'nin bir kurtuluş hareketi 
olarak başarı kazanmasının tek koşulunun Güney Afrika 
toplumunun en çok ezilen kesimi olan siyahlann hare
kete geçirilmesi ve grev, gösteri, sivil itaatsizlik gibi 
eylem biçimlerine başvurulması olduğunu düşünüyor
lardı. 1944'de, Gençlik Birliği'nin, ANC'nin gençlik ör
gütü olarak resmen tanınmasını sağlamayı başardılar. 
Güney Afrika'da 1948/49 seçimlerini Ullllyetçi Parti'nin 
kazanması ve apartheid’m bir devlet doktrini haline gel
mesinin ardından, Mandela'nın 1947'den beri genel sek
reterliğini yaptığı Gençlik B irliği'n in  hazırladığı Eylem 
Programı ANC içinde daha çok yandaş bularak etkin 
hale geldi. Derhal boykot, grev, sivil itaatsizlik ve hükü
metin gerici politikasını protesto etmek amacıyla bir 
günlük genel greve gidilmesini öngören Eylem Progra- 
mı'nın uygulanmasını planlamak üzere bir Eylem Komi
tesi kuruldu. Mandela, 1950'de rejimin ırkçı baskı politi
kasına karşı kitlesel mücadeleyi örgütleyenler arasında 
ilk sıralarda yer alıyordu. Apartheid kanunlanna uyul
mamasını öngören Defiance Campalgn'in (Direniş Ka
mpanyası) hazırlanması için yaptığı çalışmalar, Mande- 
la'nın ülke çapında tanınan ve sevilen bir önder haline 
gelmesini sağladı. Kampanyanın doruk noktasına ulaştı
ğı Ekim 1952'de >tNCnin Transvaal bölgesi başkanlığı
na seçilmişti. ANC içinde yaptığı çalışmaiann yanısıra, 
1952 sonunda Johannesburg’da Oliver Tambo ile birlik
te bir avukatlık bürosu açtı. Mandeia ve Tambo'nun 
bürosu. Güney Afrika’da siyahlann açtığı ve işlettiği 
ilk avukatlık bürosu oldu ve kısa zamanda apartheid 
kanunlarının haksız yere birer suçlu haline getirdiği si
yahların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu bir merkez 
haline geldi. Haziran 1955'de ANC, sendikalar ve apart
heid karşıtı diğer örgütlerin de katılımıyla düzenlenen 
Birlik Kongresi ve kongrenin sonunda açıklanan Özgür
lük Bildirgesi, /tNC’nin ve Mandela'nın mücadelesinde 
önemli bir kilometre taşı oldu. Irkçı rejim, Birlik Kongre- 
si'nin ardından, ANC üyelerine karşı geniş bir takibata 
girişti. Aralarında Mandela'nın da bulunduğu 150 kadar 
apartheid karşıtı, 1956 sonunda vatana ihanetten önce 
tutuklu, sonra da tutuksuz olarak yargılanmaya başladı-



Devrimler

Sendikalar

Güney Afrika’daki sendikal hareketi dört grupta toplamak mümkündür. Beyaz işçilerin örgütlü 
olduğu başlıca iki sendika federasyonu vardır: Güney Afrika Sendikalar konseyi-TUCSA ile 
Güney Afrika Em ek Federasyonu-SACLA. bunlardan birincisi 56 sendikaya ve 400 bin üyeye 
sahiptir. Az sayıda ve önemsiz olan birkaç siyah sendika da TUCSA'yu bağlıdır. SACLA ise 14 
sendikada toplam 10 bin üyeye sahiptir. Siyahlan hiçbir biçimde kabul etmeyen bu sendika ırkçıdır, 
ırkçıdır.

lar. Mandela, davalar sırasında tanıştığı ikinci eşi Winnie 
Medikizela ile 1958’de, mahkemeden dört gün özel İzin 
alarak evlendi. Vatana İhanet Davası, Mart 1961 ’de, tüm 
yargılananların beraatiyle sonuçlandı. Dava bittiğinde, 
Mandela yalnızca Güney Afrika’da değil, tüm dünyada 
tanınan bir ırkçılık karşıtı önder haline gelmişti. Mart 
1961'den itibaren çalışmalarını, ANC hükümet tarafın
dan yasaklanmış olduğu için, illegal olarak sürdürdü. 
Mayıs sonunda, hükümetin yalnız beyazların katılacağı 
bir referandumun ardından bir beyaz Güney Afrika Cum
huriyeti ilan etme planlarına karşı genel grev hazırlıkları
nı yürüttü.

Mandela, Haziran 1961'de4/VCveSACP'nin bazı üye
leriyle biriikte Umkhonto We SIzwe (Ulusun Mızrağı) 
adlı yeni bir örgüt kurdu. Örgütün amacı, ırkçı rejime 
karşı örgütlenecek sabotaj eylemlerini temel alan silahlı 
mücadele yürütmekti. Eylemler, enerji, ulaştırma ve ha
berleşme merkezlerini, askeri üsleri ve ırkçı rejimi tem
sil eden diğer kurumlan hedef alacak, kimsenin öldürül- 
memesine ve yaralanmamasına dikkat edilecekti. Irkçı 
rejim, artan siyah muhalefete karşı yeni önlemler alıyor, 
örneğin rejim karşıtı olarak değerlendirilen kişilerin mah
keme karan olmadan 90 gün gözaltında tutulmalarına 
izin veren bir kanun çıkartıyor, yabancı mülkiyete zarar 
verilmesinden izinsiz silah bulundurmaya kadar bir dizi 
eylemi "sabotaj" suçu adı altında değerlendirip cezaları 
beş yıl hapisten idama kadar artınyordu. Mandela’nın 
Umkhonto We S/ztve’nin gelişmesi için çalışmak. Güney 
Afrika dışına yolculuklar yaparak uluslararası ilişkiler 
kurmak ve destek aramakla geçirdiği illegal çalışma 
dönemi, 17 ay sonra 5 Ağustos 1962’de arabasıyla bir 
polis kontrolü içine düşerek tutuklanmasıyla sona erdi. 
Yasadışı grev çağrısı yapmak ve geçerli bir pasaporta 
sahip olmadan Güney Afrika dışına çıkmak suçlarından 
beş yıl hapse mahkum edildi ve Robben Island adasın
daki siyasal tutukluiara ayrılmış özel hapishaneye ko
nuldu. Mandela burada cezasını çekerken. Temmuz 
1963’de polis, Johannesburg yakınlarında bir çiftliğe 
baskın düzenleyerek aralarında Walter Sisulu’nun da 
bulunduğu ANC’nin yeraltı merkezini tutukladı ve Umk
honto örgütüne ilişkin bir dizi belge, eylem planı vb. 
ele geçirdi. Mandela ve arkadaşları, açılan davanın so
nunda “devleti zor kullanarak devirmek için gerilla sa
vaşı örgütlemek, yabancı askeri güçlerin Güney Afrika’
yı işgal etmeleri halinde onları desteklemek için gizli 
faaliyet sürdürmek’’ gibi suçlardan ömürboyu hapse 
mahkum edildiler. Mandela, 1962’den beri süren tutuk
luluğu boyunca, ırkçı rejimin, siyasal görüşlerinden ta
viz vermesi koşuluyla cezasının “ev hapsi’’ne dönüştü
rülmesi ya da serbest bırakılması yolundaki tekliflerini 
reddetti. Bugün de Güney Afrika’da ve dünyanın çeşitli 
yerlerinde “ Nelson Mandela’ya Özgürlük” kampanyala- 
n sürüyor ve Mandela, 1985’de ifade ettiği gibi “ halkın 
ve yasaklanmış ANC’nin hapishanedeki temsilcisi 
olarak” Güney Afrika’da yükselmeye devam eden apar- 
held karşıtı mücadelenin sembolü olmaya devam ediyor.

Ülkenin en büyük sendikası olan Güney Afrika Sendikalar Federasyonu-FOSATU  siyahlann 
yanısıra Hindi ve renkli üyelere de sahiptir. Bu federasyonun en güçlü sendikalanndan biri 
olan M etal İşçileri Birliği-MAWU 118 bin üyesi ile otomotiv ve çehk sanayiinde örgütlüdür, 
FOSAIT/nun yönetiminde beyazlar da vardır. Siyah Bilinci H areketi’nin  siyasal doğrultusunda 
gelişen Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu-CUSA  ise daha çok Durban bölgesinde 
güçlüdür. M adenciler Sendikası-NUM, CUSA’ya  üye sendikalar içinde en güçlü ve militan 
olanıdır. Siyah Bilinci H areketi’n e  siyasal olarak daha yakın ve bağh olan AZACTU ise üye 
sayısı açısından küçük bir sendikadır. Federasyonlara dahil olmayan sendikalar ise ya bağımsız 
ya da ANCnin legal cephe örgütü olan ve 80 ’li yıllarda kurulmuş olan United Democratic 
Front’a (Birleşik Demokratik Cephe-UDF) bağh örgütlenmelerdir. Bu sendikalar daha çok 
hizmet sektörlerinde örgütlüdürler. Sendikal hareketin bölünniüşlüğü gerek sınıf mücadelesi 
gerekse apartheida  karşı mücadelenin gelişimi açısından olumsuz koşullar yaratmaktadır. Siyah 
Bilinci H areketi’n e  yakın olan sendikalar sınıf çoğunluğunun siyah olmasından dolayı 
yöneticilerin de siyah olmasını savunarak FOSATU içindeki beyaz yöneticilere karşıdırlar. 
Sendikal hareketteki bölünme yoğun tartışmalar sonunda, 1 Arahk 1985’de 33 sendikayı 
temsilen 900 delegenin katıldığı Durban toplantısında Güney Afrika Sendikalar Kongresi 
CO SATlfnun  kurulmasıyla bir ölçüde aşıldı. UDF politikalannı izleyen sendikalar, FO SA lV ya  
bağlı sendikalar ve NUM bu yeni birliğe katıldı. Siyah Bilinci H areketi’ni izleyen CUSA ve 
AZACT(/ya bağlı sendikalar ise diğerlerinin ırk esasına dayanmamalan ve beyazlann 
yönetimde bulunmalan nedeniyle bu birliğe katılmadılar.

Sermayenin Yapısı

Güney Afrika’da sermaye hemen hemen bütünüyle beyazlann kontrolü altındadır. Aynı şekilde 
tüm işletmelerde yönetim ve uzmanlık isteyen işler beyazlann elindedir. Güney Afrika 
sermayesi büyük ölçüde çok uluslu tekellerin kontrolündedir. Ülkede faaliyet sürdüren 2-2500 
arası yabancı şirket vardır. Madenlerin çok büyük bir kısmını elinde tutan 7 dev madencilik 
şirketinin hepsi, en büyük banka, sigorta ve diğer mali kuruluşlar başta İngiltere ve ABD 
olmak üzere yabancı sermayenin kontrolündedir. Güney Afrika’da faaliyet sürdüren en fazla

3 Eylül 1984’de Sharpeville’i anma dolayısı ile sembolik bir gösteri yapıldı. Gösteriler derhal Vaal üçgeni 
denilen ve yoğun olarak proletaryanın yaşadığı bölgeyi sardı. Gösteriler hızla ayaklanmaya dönüştü. Fabrikalar 
ve madenler direnişe katıldı. Siyah kasabalar ve mahalleler çatışma alanlan oldu. Ayaklanan siyah halk yeni 
anayasaya göre oluşturulmuş olan mahalli yönetimlerdeki işbirlikçi siyah meclis üyelerine saldırmaya başladı. Bu 
esas olarak beyazlarla işbirliğine hazır olan siyah orta burjuvaziye bir tepki idi ve bir ölçüde siyahlar arasındaki 
sınıfsal bölünmelere de işaret ediyordu. Transvaal tmlgesindeki ayaklanmaya karşı ırkçı rejim derhal askeri 
müdahaleye girişti. 23 Ekim günü 7 bin asker bölgeye girdi ve siyah kasabalara karşı saldırıya geçti. İki siyah 
işçi sendikalan konfederasyonu CUSA ve FOSATU, 35 yığın örgütü ile berat>er 5-6 Kasım tarihlerinde genel 
grev ilan etti. Ordu ve polisin siyah kasabalardan çekilmesi, siyah belediye meclisi üyelerinin istifası, kiraların ve 
otobüs ücretlerinin artırılmaması, işten çıkarılan tüm işçilerin geri alınması, yeni uygulamaya sokulan vergilerin 
geri çekilmesi, siyah okullarda demokratik bir biçimde seçilen temsilciler konseylerinin kurulması ve okullardaki 
cinsel tacizin durdurulması ileri sürülen talepler arasındaydı. 300-800 bin işçi direnişe katıldı. Polis ve askerlerin 
saldırılannda 23 kişi öldü. Genel grev sonrasında direniş ve grevler sürdü.
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şirkete İngiltere sahiptir (1200). Bunun ardından Federal Almanya (350) ve ABD (340) şirketle gelmektedir.

Gerek iç ekonomik ve egemenlik ilişkileri gerekse dış ekonomik ilişkiler nedeniyle Güney 
Afrika ülkesi ve işçi sınıfı ile birlikte beyazlann ulusal ve uluslararası tekelleri için son 
derece cazip bir sömürü alanıdır. Irkçı beyaz egemenliğinin bu denli uzun süre ayakta 
kalabilmesinin en önemli nedenini de bu durum oluşturmaktadır.

Zimbabwe
İngiliz sömürgesi olan Güney Rodezya’da sömürgecilik ve ırkçılıktan kurtuluş mücadelesi 
I960’h yıllarda özgün biçimler almaya başladı. Beyaz azınlık toplumsal yaşamın tüm 
alanlannda uygulamaya başladığı ırk aynmı politikası ile siyah Afrikalı çoğunluğun banşcı bir 
biçimde iktidara gelmesinin yollannı kapadı. Özellikle Rhodesian Front’un  (Rodezya Cephesi - 
RF)’un 1962’de iktidara gelmesinden sonra ırk aynmı uygulamalan arttı. Anti sömürgeci 
kurtuluş hareketi anayasal düzenlemeler yoluyla siyah Afrikalı çoğunluğun oluşturacağı bir 
hükümeti hedefliyordu, beyaz azmhk ise anayasal manevralar ile bunu engellemeye çalışıyordu. 
Sendikal hareketten gelmiş olan Joshua Nkomo önderliğindeki Zimbabwe African People's Union

Irk a h k f Apartheid

Irk ayrımının sadece Güney Afrika Cumhuriyeti’ne öz
gü oiduğu söylenemez ama Güney Afrika, ırk ayrımını 
en sert, en baskıcı şekliyle uygulayan, üstelik bu politi
kayı resmi ideolojisiyle yasallaştırmaya ve destekleme
ye çalışan tek ülkedir, öyle ki, ırk ayrımı, bugün Güney 
Afrika rejiminin en büyük dayanağı ve varlık sebebi 
haiine gelmiş, beyaz azınlık hükümetinin sık sık vurgu
ladığı gibi, onlar için bir ölüm-kalım meselesi şekline 
bürünmüştür. Hakim ırkın/sınıfın (Güney Afrika örneğin
de ırklarla sınıflar neredeyse özdeşleşmişlerdir) toplam 
nüfusun ancak yüzde onl>eşini oluşturabildiği ülkede 
rejim; ancak katı bir baskı politikasıyla ve bu politikayı 
hiç değilse beyazlar açısından haklı gösterebilecek ide
olojinin kurulması, bu ideolojiyi besleyecek bir tarihin 
yaratılmasıyla ayakta kalabilirdi... İşte, 1948'de sadece 
beyazların oy kullanabildiği seçimleri kazanarak iktidara 
gelen Milliyetçi Parti'nin apartheid's resmi doktrin ola
rak ilan edişiyle başlayan ayrımcılık siyaseti, bu çabanın 
bir sonucudur. Kendilerini “Afrikaner” olarak adlandı
ran HollandalI, Ingiliz, Alman ve Fransız kırması beyaz 
azınlığın, Felemenkçenin üçyüz yıl içinde yerli etkisiyle 
değişmesinden oluşan dillerinde apartheid, “ayırım” 
anlamına gelmekte ve resmî ağızlarda "farklı ırkların 
kendi gelişme çizgilerini izleyerek birbirlerinden ayn 
yaşamalan” şeklinde formüle edilmektedir.

17. yüzyılın ortalarından itibaren Kıtanın güneyine yer
leşen AvrupalI göçmenler, bölgedeki siyahlara olduğu 
kadar, bu topraklarda yaşamaya azimli bir ulus olarak 
sömürge imparatoriukianna karşı da savaşmışlardı. Ken
dilerini "beyaz Güney Afrika halkı” olarak niteleyen 
Afrikaner'ler için 19. yüzyılda Büyük Britanya'ya karşı 
verdikleri Boer savaşları, tarihlerini ve dayandıktan ide- 
otojiyi oluşturan "İmparatorluk karşıtı” bir öğeydi. 1948'den 
sonraysa, bireysel cesaret ve azmin, toprağa bağlılığın, 
otoriteye düşkün bir Tevrat stoacılığının biçimlediği Af
rikaner politik mitolojisinde ırk kavramı, öteki bütün öğe
leri gölgede bırakacak şeklide hayati bir önem kazandı...

Güney Afrika'daki ırkçı rejimi “ insanlığın yüz karası” 
diye lanetleyerek, apartheid ideolojisini sadece ırkçılık
la sınırlı gören ve bu politikanın uygulamalarına salt 
insan haklan çerçevesinden bakmaya eğilimli liberaller 
ya da Batı'nın “hür dünyası” için, Güney Afrika’da olup 
bitenler (aynı zamanda olan-bitenin apartheid ile formü- 
lasyonu) istisnaî bir olgudur. İlk bakışta. Güney Afrika'
nın uluslararası alandaki yalnızlığı da bu yaklaşımı doğ
ruluyor gibi. Oysa, rejimin ABD ve İngiltere gibi ülkeler 
tarafından desteklendiği gerçeği bir yana; Güney Afri
ka'daki ırk aynmcılığının kökeni, geçen yüzyılda bütün 
kıtayı fetheden sömürge imparatorluklannm tarihiyle içi- 
çedir; her ne kadar kendilerini Afrikaner olarak görüyor
larsa da, sömürge döneminin bir uzantısı olan tıeyaz

azınlığın yöntemleri ve politikaları da, bugünkü toplum
sal koşullann getirdiği birtakım farklılıklar dışında bir-iki 
yüzyıl öncesini andırmaktadır.

Benzer şeklide, Afrikanerlerin ırk ayrımına dayalı reji
mi rasyonelleştirmek için yarattıkları apartheid ideoloji
sinin kökenleri de. Batı kültürünün son beşyüz yıllık 
dönemine dayandıniabiilr. Hümanizmanın anthropocent- 
ric (insanmerkezli) dünyası, odak noktasını “Batılı in- 
san”ın teşkil ettiği, doğa-uygarlık karşıtlığıyla Insan-dışı 
doğanın hiçlenerek 'her türlü kullanıma' açık görüldüğü 
bir dünyaydı, bir bakıma hâlâ öyle... Bu dünyada, muh
temel 'insan tanımianna' göre, nazizme de, köleciliğe 
de, apartheid's da yer olduğu açıktır; yerlileri insandan 
çok hayvana yakın yaratıklar olarak gördükten sonra; 
köle ticareti, olsa olsa vahşileri uygarlığın beşiğine gö
türerek onlara disiplin ve çalışma ahlâkı aşılamak şek
linde yorumlanabilirdi.

19. yüzyıl bilimi de, beyaz adamın üstünlüğü için kul
lanılabilecek elverişli ipuçlan sunuyordu: Doğrusal iler
leme anlayışı, Afrika yerlilerinin Batı'dan yüzlerce yıl 
geride olduğu sonucuna gelip dayanıyor, bu arada he
men hiç değiştirilmeksizin, yanlışlar ve tahrifatlarla top
lumsal alana eklemlendirilen Darwin'in biyolojik evrim 
kuramı, insanlar arasında ırksal/kültürel bir hiyerarşi 
kurulmasını mümkün kılıyordu. Bir “ insanlık piramidi” 
düşünün: En üstte, Batılı beyazlar, daha altta AsyalIlar, 
sarı ırk, kızılderililer... En altta da, 'en az insan' olan, 
hayvana en yakın karaderililer. Yirminci yüzyılın eşiğin
de, Anglo-Sakson ırkın dünyanın hakimi olduğu iddiası. 
Batı kamuoyunda hiç de azımsanmayacak sayıda taraf
tar bulabiliyordu. Uluslaşma sürecinin bugünkü düzeye 
henüz erişmediği dönemlerde ırk, pratik açıdan oldukça 
önemli bir kavramdı: Kafatası ölçümleri, sadece Nazi 
Almanya’sına özgü değildi...

Irklar hiyerarşisinin -kafalarda değilse bile resmî 
ağızlarda- ancak II. Dünya Savaşı ile yıkıldığı söylenebi
lir. Bunda, savaş sonrasının yeni ekonomik/politik den
geleri kadar, san ırktan siyah ırka, sömürülen bütün 
toplulukların uluslaşma aşamasına varmalarının da etki
si olsa gerek. Yine bu sıralarda, bilimsel olarak ırklar 
arasında zihinsel ve fiziksel özellikler açısından dikkate 
değer bir fark olmadığı, hiçbir spekülasyona meydan 
vermeyecek şekilde kesinkes saptanmıştı. Kalıtım ve 
moleküler biyolojideki gelişmeler, 50 bin yıl öncesinin 
insansılanyla bite bugünkü “ beyaz ırk” arasında çok 
büyük farklılıklar bulunmadığını, küçük yaşta bir 20. 
yüzyıl metropolüne getirilebilse, bir taş devri çocuğu
nun modern hayata her bakımdan kolaylıkla ayak uydu
rabileceğini göstermişti. Ayrıca çağdaş antropolojinin 
ilkel kültürlere ilişkin şaşırtıcı gözlemleri, batı-merkezli 
bakış açısından çıplak vahşiler olarak damgalanan ilkel 
topluluklann, bizimki kadar karmaşık bir toplumsal ha- 
y.'ta, çevreleriyle bütünleşmiş bir hayat tarzına ve bu 
hay^t tarzını sürdürmeye yeterli bir teknolojiye sahip

olduklarını kanıtlıyordu. Elbette, bilimin mantığına uy
gun, Platon’ik ve ’pozitif’ bir dünyada yaşasaydık, bü
tün bu bulgular ırkçılığı yeryüzünden silmeye yeterdi. 
Ne var ki, bilimsel veriler bu dünyadaki ırkçılığa bir 
son veremedi; iki temel sebepten ötürü. İlkin, her za
man bilim ile, başka tür mitoslar tarafından da büyük 
ölçüde biçimlenmekte olan toplumun bilgisi arasında 
büyük boşluklar ve çelişkiler olduğu için. Irk ayrımına, 
köle ticaretine ve sömürgeciliğe kılıf olarak Batı küitü- 
rünce üretilen mitoslar, sadece bilimsel bilginin başka 
bir düzlemde yapacağı tekziplerle yok edilemeyeceği 
için... İkinci olarak, ırk ayrımı, aynı zamanda AvrupalIlar
la Afrika halklan arasındaki büyük kültürel uçuruma da 
dayandınlıyordu. İstilacı Batı kültürü, başka kültürlere ta
nımadığı var olma hakkını ilkel kabilelere hiç tanımayacak, 
onlann kültürlerini, yaşama tarzlarını görmezden gele
rek, siyahlara en iyimser tanımla "çocuk muamelesi” 
yapacaktı... Örneğin, büyük Zimbabwe krallığından ka
lan büyük tarihi anıtlar bile, siyahların değil, Afrika’ya 
çok daha önce varmış Istilacılann eseri olarak görülmüştü!

Bu görmezden gelişin sebebini ideolojilere ya da kül
türel etmenlere yormak da safdillik olur. Beyazlar Afri
ka’ya turistik geziler için değil, yeni kazanç kapılan 
elde etmek tutkusuyla gitmişlerdi ve elbette bütün bu 
olup bitenler, havada uçuşup duran ideolojilerin ve dü
şüncelerin serüveninden ibaret değildi... Tersine: Batı’- 
nın oluşturduğu ırk temeline dayalı görüşler, salt sö
mürgeciliğe bir kılıf olarak görülemese de, maddi teme
lin bir yansıması, dite getirilişiydi. Apartheid benzeri 
doktrinler, ırk aynmmm set>ebi olmaktan çok, onun ya
sallaştırılmasına yönelik bir çabadır. Statükonun korun
ması yolunda değişen koşullara göre 'esneyebilen' apart- 
held, bir ideolojiyi oluşturan mitoslar bütününün maddî 
ilişkileri meşrulaştırmak için bir tür kılıf teşkil edebilece
ğine iyi bir örnektir. Afrikaner milliyetçiliği sadece 
1948'den sonraki serüveninde bile, toplumsal pratiğe 
ve ekonomik koşullara paralel olarak büyük değişimler 
geçirmiştir; beyaz azınlığın “adapt or die” (ya uy, ya 
öl!) sloganıyla özetlenen resmi politikadaki rota değişik
likleri bunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Apart
heid, Güney Afrika toplumunu dört kesime ayırmakta
dır: Beyazlar, AsyalIlar, renkliler (melezler) ve siyahlar, 
birbirine karışmadan, “kendi doğrultulannda” , “kendi 
alanlarında” gelişmelerini sürdürmelidir. Bu dört ırksal 
kimliğin 1950'de resmen tanımlanışından sonra, ırklar 
arasında evliliğin yasaklanmasını, siyah kitlelerin belirli 
bölgelere 'hapsedilmesini' ve benzeri yasaklan öngören 
yasalar, ayrı gelişme siyasetini kurumsallaştırma amacı
na yönelikti. Avrupa ile kültürel bağiannı çok önceden 
koparmış olan Afrikaner’lerin, Güney Afrika dışında gi
decek yerleri yok. Bu nedenle, "burası bizim de 
yurdumuz” demekte bir ölçüde haklılar. Ancak, bunun
la yetinmeyen apartheid doktrini Hollandalılann 1770'e 
dek Cape Town’dan Fish ırmağına dek ilerlerken tek 
bir karaderlli ile karşılaşmadıklannı, dolayısıyla bölge
nin aşıl sahiplerinin Afrikaner'ler olduğunu iddia ediyor.
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Devrimler

Oysa yörede en az 2500 yıldan beri siyah kabilelerin 
yaşamakta olduğu kanıtlanmış durumda... Güney Afrika 
hükümeti, bu resmî tarihe uygun olarak ülke toprakları
nın sadece yüzde 13’ünde hak iddia edebilecek siyahla- 
n “homeland” adı verilen bölgelerde yaşamaya mecbur 
ettiyse de, büyük çapta direnişle karşılaşan bu uygula
ma başarıya ulaşamamıştır.

Homeland uygulaması, 1950 sonrasında sanayi böl
gelerine hızlanan göçle, siyahların kentlerde belli bir 
çoğunluğa erişmelerini engellemek hedefini güdüyor
du. Bütün kıtanın ucuz İşgücüne dayanan en gelişkin 
sanayisi, karaderili emeği olmaksızın bütün gücünü yiti
receği için, tam bir ayrımcılık, pratik açıdan mümkün 
değil. Sadece madencilik sektöründe 2 milyon siyahın 
istihdam edildiğini söylemek, bu konuda bir fikir verebi
lir. Bu nedenle Afrikaner milliyetçiliği ve apartheid poli
tikasının yarattığı tarihi ve güncel mitosların geçersiz 
hale getirilmesi, ırk ayrımının sınıfsal niteliğini de dikka
te almayı gerektirmektedir. Hatta, apartheid ideolojisi
nin dikkatleri sadece ırksal sorunlara çekerek, sınıfsal 
ve toplumsal çelişkileri arka plana ittiği söylenebilir. 
Oysa her yıl ortalama 50 bin siyah çocuğun açlıktan 
öldüğü, kara Afrika’nın bu en zengin ülkesi, hemen 
bütün siyahların proleter, beyaz azınlığın İse yönetici 
ya da kapitalist sınıf olduğu ilginç bir toplumsal yapı 
arzediyor. Hükümetin, şu ünlü “ böl-yönet” formülüyle 
açıklanabilecek politikası, en üst kademede P. W. Botha 
tarafından şöyle rasyonalize ediliyor: “Biz, kültürel çe
şitlilik açısından zengin toplumlardan oluşan bir ülke
yiz. Herblri kendine özgü bir kültüre sahip bu toplumlar 
çeşitli haklara sahiptirler. Güney Afrika Cumhuriyeti’
nde siyah çoğunluğa karşı beyaz bir azınlıktan bahsede
mezsiniz. Biz çeşitli azınlıklardan oluşan bir toplumuz 
-beyaz bir azınlık ve siyah azınlıklar.” Hükümetin “ tıe- 
yaz olmayan” çoğunluğu, birbirlerinden ayrı azınlıklar 
şeklinde görmesi, bir propagandadan öte, apartheid’a 
karşı verilen mücadeleyi ezmek üzere uygulanmakta 
olan bir siyasal taktiğin dile getirilişidir.

Irkçı rejimin beyazlara olduğu kadar siyah çoğunluğa 
da empoze etmeye çalıştığı Afrikaner’lerin üstünlüğü 
imajı, kültürel bir şovenizm olarak nitelenebilir. Ancak 
son yıllarda, çok sıkı bir birliğe dayanan Afrikaner milli
yetçiliğinin zayıflamakta olduğu da bir gerçektir; apart- 
heid'e karşı ’70’lerde şiddetlenen siyah hareketi, beyaz
lar arasında da dikkati çekecek bir oranda destek bula
biliyor. Benzer şekilde, siyahlar da, toplumsal sistemin 
baştan aşağı değişmesi şartıyla, beyazlarla barış İçinde 
birarada yaşama formüllerini benimsemeye hazîr görü
nüyorlar. Belki de, artık kara Afrika’nın bağımsız ülkele
riyle çevrelenmiş Güney Afrika’da, gittikçe şiddetlenen 
devlet terörüne karşı gelişen mücadelenin bir sonuca 
ulaşması çok uzak değil.

MUSTAFA ARSLANTUNALİ

Irl^çı Smith iktidarının tüm uluslararası toplantılarda ve görüşmelerde takındığı olumsuz tavır ve ZANU İle 
ZAPU’nun 1976’da '»'urtsever Cephe'de birleşmeleri mücadeleyi yeni bir noktaya sıçrattı. ZANU’nun S bin ve 
ZAPU’nun 4 bin savaşçısının biraraya getirilmesi ile Zimbabwe People's Army (Zimbabwe Halk Ordusu - ZIPA) 
oluştu. Bu ordu halkın da desteği ile kurtarılmış olan bazı bölgelerde ırkçı Smith yönetiminin etkisizleştirilmesini 
başardı.

(Zimbabwe Afrika Halklan Birliği - ZAPU) örgütünde birleşmiş olan anti sömürgeci güçler bu 
uygulamalara karşı mücadele ediyorlardı. 17 Aralık 1961’de kurulmuş olan ZAPU geniş bir 
toplumsal tabana dayanan bir kitle partisiydi. Afrikalılar için eşit oy hakkı hedefleri arasında 
olan ZAPU Eylül 1962’de yasaklandı.

Zimbabwe nüfusu Şona ve Ndebele adlı iki ayn kabileden oluşuyordu. Ağustos 1963’de Şona 
yönelimli bir grup Ndabaningi Sithole önderliğinde ZAPU'dan aynidı ve anti sömürgeci 
örgütlenme ikiye bölündü. Robert Mugabe önderliğinde kurulan yeni örgüt Zimbabwe African 
National Union (Zimbabwe Afrika Ulusal Birliği - 21ANU) adını aldı. 1964’de “bir insan, bir 
oy!” şian alünda çeşitli kitlesel eylemler gerçekleşti. Binlerce kişi tutuklandı.

Nisan 1964’de iktidara gelen lan Smith’de 4 milyonluk toplumun sadece yüzde 5’ini oluşturan 
beyaz göçmen azınlık egemenliğinin sağlamlaştmiması ve genişletilmesi politikasını sürdürdü. 
1965’de Güney Rodezya adı altında tek yanlı bir bağımsızlık ilan edildi. O sıralarda 
İngiltere’de hükümette olan İşçi Partisi bu bağımsızlık adımına bağh olarak bir siyah çoğunluk 
hükümetine yumuşak geçişin koşullannın yaratılması talebini ileri sürüyordu. Ancak beyaz 
azınlık iktidan bu talebe uygun davranmadı. Mücadelenin anayasal yollannın tamamen 
ükanması üzerine. Güney Rodezya’daki ırkçı rejimin banşcı olmayan mücadele yöntemleri ile 
devrilebileceği fikri egemen oldu. 1965-1966’da gerek ZANU gerelcse ZAPU ekonominin önemli 
noktalanna karşı sabotaj eylemlerine giriştiler. 1967-1968’de gerilla mücadeleleri ile başa 
çıkamayan hükümet Güney Afnka birliklerini yardıma çağırdı. 1970’de Cumhuriyet’in ilan 
edilmesi, beyaz azınlık egemenliğinin güçlendirilmesi hedefini de içeriyordu. Toplumsal 
müttefik kazanmak amacıyla siyahlara yaşadıklan bölgeler içinde toprak edinilmesi hakkı 
verildi ve kabile reislerine yönetimde daha fazla yer aynidı. 1971’de ise Güney Afrika’daki 
bantustanlaştırma hareketine benzer bir projenin uygulanmasına başlandı.

Metodist Piskoposu Abel Muzorewa, Aralık 1971’de ZAPU ve ZANU’nun da içinde bulunduğu 
United African National Council (Birleşik Afrika Ulusal Konseyi - UANC) adlı bir örgüdenme 
kurdu. Belh bir süre siyah Afrikalı kidelerin çıkarlannı savunmakta önemli bir rol oynayan 
UANC, Muzorewa’nin yeni sömürgeci eğilimi ve işbirliğine yakınlığı nedeniyle reformcu bir 
hat izlemeye başladı. ^

Sıkıyönetimin ülkenin yüzde 85 ’ine yayıldığı ve devlet terörünün olanca şiddetiyle sürdüğü bir 
dönemde düzenlenen seçimlerde. Smith rejiminin işbirlikçileri ile oluşturduğu bir iç anlaşma 
sonucunda Muzorewa başbakan oldu. Uluslararası tepkilerin İngiltere üzerinde yoğunlaşması ile 
birlikte Eylül 1979’da Londra’da bir Güney Rodezya (Zimbabwe) Konferansı toplandı. Yurtsever 
C ephe’nin  dahil edilmediği hiç bir çözümün başanya ulaşmayacağının görüldüğü bu 
Konferans’m sonunda, 21 Arahk 1979’da bir ateşkes anlaşması imzalandı. Seçimlere kadar 
Lord Soames, İngiliz Valisi olarak yasama ve yürütmeyi üsdendi. 14 Şubat 1980’de 
parlamento için yapılan seçimde beyaz azınlık RFden 20 temsilci seçerken, siyah Afrikalı 
çoğunluk ise 2ANl/dan 57, ZAPU’dan 20 ve Muzorewa’nm işbirlikçi örgütü United African 
National Council’d en  (Birleşik Afıika Ulusal Konseyi - UANC) 3 temsilci seçti. Bu seçimin 
sonucunda 18 Nisan 1980’de Robert Mugabe’nin başbakanlığı altında kurulan Zimbabwe 
Cumhuriyeti, Afrika’nın 50. bağımsız devleti olma ünvanını kazandı.
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19. Yüzyılda Doğu A frika  
Sahilinde Devlet ve Toplum

JOHN HANNING SPEKE

15./16. yüzyıldan itibaren, Batı ve Güney Uganda, 
Kuzeybatı Tanzanya, Ruanda ve Burundi’nin 

bulunduğu bölgede, görece merkezî ve örgüttü 
krallıklar kuruldu. 1858-1861 arasında, Viktoria 
gölünün Nil nehrinin kaynağı olduğuna inanan

Brilanyalı kâşif John Hanning Speke, buradaki en 
gelişkin krallık olan Buganda’yı 1856-1884 
arasında yöneten kabaia (krai) l^utasa l’in 

yönetimi ve toplum hayatı hakkında izlenimlerini 
kaleme almıştı.

Mauta oidukça sevimli bir yer olan evine kadar götüre
rek bana orada oldukça geniş, temiz ve rahat bir kulübe 
verdi -ben ve adamlarım için getirilen muzların haddi 
hesabı yoktu- ve “şu andan itibaren Uganda Krallığı'na 
girmiş oluyorsunuz, bundan sonra hiçbir yiyeceğe para 
ödemeyeceksiniz. Mola vermek için kaldığınız her yerde 
refakatçi memurlar size muz getireceklerdir; ya da adam- 
lannız kendileri bahçelerden toplayabilirler. Kralın bu 
ziyaretçisi onun yasalarına bağlı topraklarda geziyorsa 
bu böyle olması gerekir. Siz ya da sizin adamlarınıza 
herhangi bir şey satan olursa cezalandırılacaklardır" 
dedi.

Oidukça büyüleyici bir manzaraydı. Bütün tepe, Afri
ka'da daha öncesinde hiç karşılaşmadığım kocaman 
kulübelerle kaplıydı. Hemen saraya gitmek istiyordum, 
fakat görevli memur, “ Hayır, bu Uganda’da saygısız 
bir tavır olarak algılanır; adamlarınızı toplayıp bütün 
silahlarınızı ateşlemelisiniz ki, kral sizin tHirada olduğu
nuzu öğrensin; bundan sonra biz size katacağınız yeri 
göstereceğiz. Kuşkusuz yann kralı ziyaret edebilirsiniz, 
kaldı ki şimdi yağmur yağarken kralımız toplantı 
düzenleyemez” dedi. (...)

Waganda’nin oldukça şık görünümü yanında fukara
lar gibi görünüyor olsam da, kabul töreni için en iyi 
giysilerimi giyerek hazırlandım. Onlar ise sanki kolalan
mış gibi kıvrım kıvrım duran en güzel sarı çizgili kadife
den yapılma oidukça uyumlu paltolar giymişlerdi ve 
bunun üzerinde küçük antilop derisi parçacıklarından 
ancak bir İngiliz eldivencisinin gösterebileceği kadar 
maharetle dikilmiş pelerinler vardı; alabrus türban sarılı 
başlan parlatılmış yaban domuzu dişleri, ince odun par- 
çacıkian, tohum, boncuk ve kabuklarla süslüydü; ayak 
bilekleri, kollan ve boyunlanna ise genellikle yılan deri
siyle kaplanmış kordonlara dizilmiş tılsım tozuyla doldu
rulmuş küçük boynuzlar ve tahtadan yapılma muskalar 
takmışlardı. (...)

Boyutlarının olağanüstülüğü ve bakımındaki temizlik
le sarayın girişi beni oldukça şaşırtmıştı. Bulunduğu
muz tepenin kenarları ve yamaç sanki Londralı bir ber
berin elinden çıkmış gibi oldukça uyumlu bir şekilde 
damlan sazlarla örtülmüş ve Uganda’nın meşhur kaplan- 
otunun uzun sarı kamışlarıyla çevresi örülmüş kocaman 
kulübelerle kaplıydı; çitin İçinde olmalarına rağmen ku
lübeler aynı ottan duvarlarla birbirine ekleniyor ve avlu
lara aynlıyordu. Dul kraliçe veya N’yamasore olarak 
adlandırılan annesiyle birlikte oturanlar dışında, Mute- 
sa’nın 300 ya da 400 kadınının kaldığı yer işte burasıydı. 
(...)

Sıradışılığı karşısında şaşkınlığa uğradığım kabul tö
reni bitmişti. Oldukça uyumlu ve çok soylu üç saray 
mensubu selamlamak için l>ana doğru ilerledi. Erkekler, 
kadınlar, boğalar, köpekler ve keçiler kordonun etrafın
da sıralanmıştı; horozlar ve tavuklar adamların kollann-

İJstte: Livingstone'un orta Afrika'ya yaptığı gezilerden 
bir görüntü. Geziler ticaretin ve Hıristiyanlığın 

yayılmasını hedefliyordu. Ortada: 1806’da Nijerya'da 
bir siyah kılavuzla birlikte arazi keşfine çıkmış bir 

beyaz. Altta: İngiliz Selamet Derneği’n/n madalyonu: 
"Ben de insan ve din kardeşi değil miyim?"

da getirilmişti; küçük sayfalar, sarıldıkları bezlerle birlik
te, mesaj iletmek maksadıyla birden dökülmeye başladı 
ve sanki bayatlan ellerinin çabukfuğuna bağlıymışçası
na, herkes kazayla olur da çıplak bacaklanmız görünür 
diye sıkıca deri pelerinlerine sanimış vaziyette duruyor^ 
du.

(...) Müzisyenler armonikaların eşliğinde Nubianların 
“tambira”sına benzeyen dokuz-telli geniş harplannı ça
lıp şarkı söylüyordu.

(...) Kabul törenine gelmeye karar verdiği zamanlar 
dışında, krala yaklaşılamayacağı belirtiliyor -sık rastla
nan bir seremoni.

(...) Yakışıklı, boylu-poslu, yirmibeş yaşlanndaki kral 
titizlikle dikilmiş yeni bir mbugu [ağaç kabuğundan ya
pılmış elbise] giymiş olarak, aslan-otu kamışlarla örtül
müş çok büyük çimler üstünde duran dörtgen bir plat
form üstüne yayılmış bir kırmızı battaniye üstünde otu
ruyordu. Baştan kıça kadar bir horoz ibiği görünümünde 
yüksekçe bir kabartı halinde taranmış, tepesi dışında 
saçları kısa kesilmişti. (...) Her el ve ayak parmağında 
karşılıklı pirinç ve bakır yüzükler vardı; ve ayak bilekle
rinden baldırlarının yarısına kadar olan kısmı çok güzel 
boncuk taneleriyle süslenmişti. Üstündeki her şey ışıl 
ışıl, şık ve zarifti; “giyiminde” hiç bir kusur bulunamaz
dı. Mendil olarak kullanmak üzere elinde iyice katlanıp 
bükülmüş bir parça ağaç katıuğu ve altın işlemeli bir 
parça ipek kumaş tutuyordu. Kızkardeşleri ve kanlan 
olan nedimelerinin sunduğu zarif küçük balkabağından 
yapılmış maşrapalardan kısa aralıklarla ve t>olca yudum
lar aldığı muz şarabını her içişinden sonra ağzını silmek 
ve gülerken açılan ağzını saklamak için sürekli olarak 
onlan kullanıyordu.

(...) Şimdi konuşmayı açmayı çok istiyordum, fakat 
dillerini bilmiyordum ve yanımdaki hiç kimse benimle 
konuşmaya pek istekli değildi. Hatta kadınlara bakmak
tan suçlanırım korkusuyla, kimse başını kaldırmıyordu; 
bu yüzden kral ve ben bir saat boyunca birbirimizin 
yüzüne bakarak oturduk. Benim sesim soluğum çıkmı
yordu, fakat o, görünüşümden destek alırcasına çevre
sindekilere işaret ediyor, onların işaretlerini dikkat edip 
görüyor; hatta şapkamı kaldırmamı, şemsiyelerin açılıp 
kapanmasını, muhafızların kırmızı pelerinlerini göster
melerini istiyordu -böyle şaşkınlık uyandıncı şeyler her
halde daha önce Uganda’da hiç görülmemişti.

Kölelik A nılan
OLAUDAH EQUiANO

18. yüzyılın ortalarında köie tüccarları tarafından 
yakalanarak Amerika'ya götürülen, it>o halkından 

Olaudah Equiano’nun anılarından...

Bir gün,' her zaman olduğu gibi insanlanmız çalışmaya 
gittiklerinde kızkardeşimle ben eve göz kulak olmak 
için evde bırakılmıştık. Birdenbire iki erkekle bir kadın 
duvarlarımızdan atlayıp ikimizi kıskıvrak yakaladı, diren
meye ve bağırmaya fırsat bırakmayıp, ağızlanmızı kapa
tarak bizi en yakın ağaçlıklara doğru sürüklediler. Orada 
ellerimizi bağlayarak, gece çökene kadar bizi beraberle
rinde yürüttüler. Küçük bir eve ulaştığımızda haydutlar 
geceyi geçirmek ve dinlenmek İçin mola verdiler. Artık 
t>ağlanmızı çözmüşlerdi, fakat yiyecek hiçbir şey yoktu. 
Istırap ve yorgunluktan halsizleşmiş bedenlerimizi, uyu
maktan başka hiçbir şekilde dinlendiremezdik. Bu, bir 
süre için olsun talihsizliğimizi bize unutturacaktı. Ertesi
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gün, kızkardeşimle birbirimizi kucaklamış haldeyken bi
zi zoria ayırarak umduğumdan daha acı bir gün yaşattı
lar. Bizi ayırmamaları için onlara yalvarmamız boşunay- 
dı; ben anlatılamayacak bir şaşkınlık İçindeyken kızkar- 
deşim benden zorla kopartılarak hemen uzaklaştırıldı. 
Üzüntüden sürekli ağladım ve onların ağzıma sokuştur
dukları dışında günlerce hiçbir şey yemedim. (...)

Sahile ulaştığımda gözüme ilk ilişen şey deniz ve 
yükünü almak İçin demir atmış halde bekleyen bir köle 
gemisi oldu. Bunun karşısındaki şaşkınlığım gemiye gö
türüldüğümde dehşete dönüşüverdi. Birdenbire tayfalar 
beni yakalayarak sağlıklı olup olmadığımı anlamak için 
havaya fırlattılar. Kötü ruhlar dünyasının içine düştüğü
me ve onların beni öldüreceklerine artık bütünüyle inan
mıştım. (...) Aslında bütün bunlar o anda duyduğum 
korku ve düşüncelerimdeki dehşetti. Eğer onbinlerce 
dünyam olsaydı, bu iğrenç kölelikten kurtularak ülke
min koşullarına geri dönmek karşılığında hepsini onlara 
bırakırdım. Çevrede sayamayacağım kadar gemi vardı. 
Oldukça geniş bakır bir kazan kaynıyordu ve yüzlerin
den elem ve acı akan bir sürü zenci insan zincirlerle 
birbirlerine bağlanmışlardı. Artık kaderimden kuşku du
yamazdım; dehşetin ve korkunun etkisiyle güverteye 
külçe gibi yığılıp kaldım. (...)

(...) Acılarımla başbaşa kalmaya pek fırsat tanımadı
lar; hemen güvertenin altına indirildim. Hayatımda hiç
bir zaman karşılaşmadığım bir şey burun deliklerime 
doluyordu; topluca ağlamalardan ve iğrençleşmiş koku
dan öyle kötü hasta oldum ki, sürekli kustuğumdan 
hiçbir şey yiyemediğim gibi birazcık olsun bir şeyler 
yeme isteğim de kalmamıştı. Artık ölümün, en son dos
tumuzun gelip beni kurtarmasını istiyordum; fakat san
cılarım nedeniyle iki beyaz adam bana yiyecek bir şeyler 
sunduğunda benim bunları yememekte direnmem üzeri
ne bir tanesi elleriyle beni kaldırarak ayaklarımı bağladı, 
diğeri de insafsızca kamçıladı. Böylesi bir şeyi daha 
öncesinde hiç yaşamamıştım. (...)

Bunun üzerine kendime gelmeye başladım, eğer ça
lışmak dışında beni bekleyen bir şey yoksa durumum 
pek de vahim sayılmazdı. Fakat beyaz adamlar vahşice 
davrandıklarından hâlâ beni öldürebilecekleri düşünce
sinden vazgeçemiyordum; çünkü kendi halkım arasında 
böyleslne barbarca zulmü hiç görmemiştim ve gaddar
lıklarını sadece biz zencilere karşı değil, kendi aralann
da beyazlara karşı da sergiliyorlardı. Güverteye çıkma
mıza izin verdikleri bir gün gözlerimle gördüğüm bir 
olayda, beyaz adamlardan biri pruva direğinin dibinde 
kalın bir halatla insafsızca dövüldü ve bunun sonucun
da öldü; onu sanki hayvanmış gibi bir kenara attılar. 
Bunun üzerine bu insanlardan daha fazla korkmaya baş
ladım. Beni daha hafif bir şekilde cezalandırmayacakla- 
nnı anlamıştım.

İçinde bulunduğumuz gemi sonunda yükünü alınca, 
korkutucu birçok ses çıkartarak hazırlandılar, hepimiz 
güvertenin altına indirildik. Bu yüzden gemiyi nasıl kul
landıklarını göremedik. (...) Geminin ambarı daha sahil
deyken öyle iğrenç kokuyordu ki uzun bir süre orada 
kalmak oldukça tehlikeliydi, bu nedenle temiz hava al
mamız için bazılarımızın güvertede kalmasına izin veril
mişti; fakat şimdi geminin bütün yükü biraraya toplandı
ğından veba salgınına neden olabilirdi. Yerin darlığı 
ve havanın sıcaklığına gemideki insanların kalabalıklığı 
da eklenince herkes ancak kendi etrafında kıpırdanabi
lecek bir yere sahip olabilmişti; artık nefes almakta 
zorlanıyorduk. Bol miktarda terlemeye başlamıştık ve 
iğrenç kokulardan hava artık soluk alınabilir olmaktan 
çıkmıştı. Bunun sonucunda kölelerden bazıları hastalı
ğa yakalandı ve bunlardan bazıları da öldü. Benim tabi
rimle, onlan satın alanlann hesapsızca hırslannın kurba
nı olmuşlardı. Bulunduğumuz koşullann sefilliği, artık 
tahammül edilmez hale gelen zincirlerin sıkmaya başla
masıyla daha da artmıştı. Çocuklann sık sık içine düştü
ğü ihtiyaç fıçılannın (tuvalet yerine kullanmak İçin) pisli
ği nefesimizi kesiyordu. Ölmek üzere olanlann İniltileri 
ve kadınlann çığlığıyla hiçbir şekilde akla hayale getiri
lemeyecek bir dehşet tablosu ortaya çıkmıştı. (...)

Üstte: Fransız binbaşı Mizon, Kongo topraklarında. 
Ortada: Orta Afrika'da günlük yaşantıdan bir görüntü. 
Altta: Haiti'nin özgürlüğü için ayaklanan, ancak daha 

sonra idam edilen Vincent Ogâ.

Satılmadan önce, her zaman olduğu gibi, birkaç gün 
tüccann nezaretinde değildik. Satışlar şöyle oluyordu: 
Sinyalin verilmesiyle (davul sesi) alıcılar kölelerin bu
lunduğu avluya birden dalarak en fazla beğendiklerini 
kapıyorlardı. Bunlar olurken çıkan gürültü ve yaygarayla 
alıcıların yüzünden akan arzu, dehşet İçindeki Afrikalıla- 
nn korkusunu daha da artınyordu. Alıcılar kölelerin gözü
nde kendilerini bekleyen yıkımın elçileri oluyordu. İlişki
ler ve arkadaşlıklar acımaksızın parçalanıyordu ve çoğu 
Afrikalı birbirlyle bir daha karşılaşmıyordu. Benim de 
taşındığım geminin erkekler kısmından birkaç erkek kar
deşi hatırlıyorum, satılırken farklı gruplara düştüler; bir
birlerinden uzaklaştınlırkenki çığlıktan ve halleri olduk
ça dokunaklıydı. (...) •

A frika 'dan  Gezi İzlenim leri
DAVID LIVINGSTONE

Ingiliz gezgin David Livingstone'un 1841-1873 
arasında Güney ve Orta Afrika'yı kapsayan uzun 
gezisinde, Bakvena halkı hakkında kaleme aldığı 

İzlenimleri (ilk metin).., 2, rıietin ise, 
Livingstone’un 1858’de Boerler’In barışçı 

Bechuanalar'a karşı giriştiği kınmlar üzerine 
yazdıklarından,

Bakwainler “Tann Kelâmı”nın kaşabalanndaki varlı
ğıyla tehlikeli kuraklıklar [Livingstone kasabaya geleli 
yağmur hiç yağmamıştı] arasında mutlaka bir ilişki ol
ması gerektiğini düşündükçe, kilise çanına pek de iyi 
niyetli düşüncelerle bakmamaya başladılar. Fakat buna 
rağmen bize karşı saygılı ve nazik davranmaktan vaz
geçmediler. Kabileden birilerinin bana düşman olmuş 
olabileceğini hiç bir zaman düşünemiyorum. Hoşnut
suzluğun bilinen tek nedenini, oldukça etkili ve akıllı 
olan Sechele’in amcası İfade etmişti; "Sizi aramızda 
doğmuş biri gibi seviyoruz; Içli-dışlı olduğumuz tek be
yaz insan sîzsiniz; fakat şu bitmek bilmez vaaz ve duala
rınızdan vazgeçmenizi arzuluyoruz; gerçekte bunlarla 
hiç bir İşimiz otamaz. Biliyorsunuz ki buralara hiç yağ
mur yağmazken, bizim gibi dua etmeyen kabilelerin böl
gelerine bol miktarda yağıyor.’’ Bu gerçekti; on mil 
ötelerde yağmurun yağdığını sık sık görüyorduk, bura
lara ise "tek gözüyle de olsa” baktığı yoktu. Gökler 
krallığı prensine, bizi yakıp kavurması için fazlasıyla 
yardım etmiş olabileceğimden korkuyonım.

Yağmur-yağdıncılara gelince; halkın bütün ilgisi üzer- 
lerindeydi ve bu hiç de saçma değildi... güçlerini anla
yabilmek için kendimizi onlann konumlanna koyup, on
lann yaptığı gibi bütün büyülerin gizemli bir tılsım tara
fından hareket ettirildiğine inanmalıyız.

Fakat nasıl oluyordu da Boerler’den sayıca üstünlük
lerine rağmen yerliler başkaidınp onlan yok etmiyordu? 
Aralannda yaşadıkları İnsanlar KaffIrler (burada kastedi
len savaşsever Zulular) değil, hiç kimsenin Boerler’den 
farklılıklannı öğrenmediği Bechuanalar’dı; Bechuanala- 
nn, ateşli silahlara sahip olsalar da, tarihde bir kez 
dahi olsa ne Boerlere ne de Ingilizlere saldırdıktan gö
rülmedi... Saldırıya uğradıklannda kendilerini savundu
lar... fakat hiçbir zaman AvrupalIlara karşı saldın amaçlı 
savaşlarda yeralmadılar. (...)

(Baskınlarda) uygulanan plan şöyleydi: bir veya iki 
dost kabile saldıracak Boer grubuna yardıma zorlanırdı. 
Bu saldın seferleri atlan salgın hastalıklar nedeniyle 
kaybetmenin sözkonusu olamayacağı kış dönemlerinde 
düzenlenirdi. Saldın düzenlenecek kabileye ulaşıldığın
da, kendi deyimleriyle "kalkan” işlevi görmek üzere 
dost kabileler öne alınırdı: sonra, Boerler onlann başlan 
üzerinden saldırdıklan kabileye arkalarında çocuklannı, 
eşlerini ve hayvanlarını bırakıp kaçana kadar büyük bir 
soğukkanlılıkla ateş ederlerdi. Oralarda kaldığım süreler 
içerisinde bu dokuz kez tekrarlandı ve hiçbirinde de 
bir damlacık olsun Boer kanının aktığını görmedim. •
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Siyah Yazarlar ve 
Sanatçılar Konferansı

19-22 Eylül 1956’da Paris’de toplanan Siyah 
Yazarlar ve Sanatçılar Konferansı’nm aldığı 

kararın metni.

Konferans, şimdiye kadar çoğunlukla ihmal edilmiş, 
değeri anlaşılmamış veya bazen yokedilmiş çeşitli siyah 
kültürler konusunda yapılmış çalışmalara oturumlar sü
resince büyük ilgi, olduğunu gösterdi.

Tarihsel gerçekliği yeniden keşfetmenin ve siyah kül
türlerin yeniden değerlendirilmesinin acil gerekliliği vur
gulandı; çoğunlukla çarpıtılan veya inkâr edilen bu ger
çekler siyah kültürde ve o kültürün bağlı olduğu dünya 
kültürü İçindeki bunalımları körüklemel^en kısmen so
rumludur.

Sanatçılardan, <";zarlardan, bilim adamlarından, din 
bilginlerinden, düşünürlerden ve teknik adamlardan dün
ya kültürünün genel yapısına entegrasyonunu kolaylaş
tırmak üzere o kültürleri ortaya çıkaracak, saygınlıkları
nı geri verecek tarihi göreve katılmaya çağırıyoruz.

İnsanlığın gelişiminin bu tarihsel dönüm noktasında, 
kültür üzerindeki farklı bakış açılarımızı objektif olarak 
koymak üzere değişik politik ideolojilere ve dini görüş
lere sahip biz siyah yazarlar, sanatçılar ve aydınlar bir
araya gelmek ihtiyacını duyduk; ilk olarak, kendi insan
larımız huzurunda, İkinci olarak, sömürge halkından in
sanlar ve ırkçılığın baskısı altında yaşayanların huzurun
da, üçüncü olarak iyi niyetle hareket eden tüm özgür 
insanların huzurunda.

Gerçek aydınların temel sorunlar karşısında tavır alır
ken tereddüt etmelerini uygun bulmuyoruz, çünkü böy
le tereddütler haksızlığa ve yanlış olana hizmet etmekte
dir.

Ortak kültürel mirasımızı araştırdık ve onların ırkçılı
ğın ve sömürgeciliğin toplumsal ve genel şartlarından 
nasıl etkilendiklerini inceledik.

Kültürün gelişmesinin sömürgecilik, zayıfların ezilme
si ve ırkçılık gibi yirminci yüzyıldaki böylesine insanlığın 
yüzkarası uygulamalarının son bulmasına bağlı olduğu
nu iddia ediyoruz.

Tüm insanların kendi ulusal kültürel değerlerini (tarih, 
dil, edebiyat, vs.) öğrenebilecekleri ve kendi kültür yapı
sının sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabilecek
leri bir konumda olmaları gerektiğini savunuyoruz.

Bu Konferans Güney Afrika’dan bir delegasyonun elin
de olmayan nedenlerle katılmayışından dolayı üzüntü 
duymaktadır.

Bu Konferansın tüm dünyadaki son gelişmeleri, ırkçı
lığın nihaî ve evrensel yokoluşu kadar sömürgeci siste
min tümden ortadan kaldınlışına İşaret eden gelişmeleri 
gözönüne almasına özen gösterilmiştir. '

Bu Konferans tüm siyah aydınlarını insan haklarına, 
rengi ne olursa olsun tüm insanlara ve tüm ülkelerin 
hepsine duyulması gereken saygıyı koruma çabalarını 
birleştirmeye davet etmektedir.

Bu Konferans siyah aydınları ve tüm haksever insan
ları, siyah kültürlerinin yaşaması ve gelişmesi için pra
tikteki şartların yaratılması mücadelesine çağırmaktadır.

Konferans tüm kültürlere saygı duymakta, onların me
deniyetin gelişmesine olan katkılarını takdirle karşıla
makta ve tüm siyah aydınları kendi insanlarının ulusal 
değerlerini dünyanın her yerinde savunmaya, anlatma
ya ve tanıtmaya davet etmektedir.

IJstte: Madagasi<ar’ın Fransızlar tarafından alınışı. 
Üstten ikinci: Nijerya milliyetçi önderlerinden Nmamdi 
AzUdv/e. Alttan ikinci: Güney Afrika’da siyah polisler. 

Altta: NamibyalI kadınların kadınlar gününde 
düzenlediği bir gösteri.

Biz siyah yazarlar ve sanatçılar tüm insanlara dostlu
ğumuzu sunuyor ve insanlarımız İçin aynısını bekliyoruz.

Birkaç Konferans üyesinin isteği üzerine, görevlendi
rilen kişiler Siyah Kültürü Uluslararası Blrllğ l’ni oluştur
mak yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. •

I .  Bağımsız A frika  Devletleri 
Kongresi

15-22 Nisan 1958'de Akra’da toplanan 1.
Bağımsız Afrika Devletleri Kongresi'nin sonuç 

bildirisinin dilekçesi...

Biz, Akra’da biraraya gelmiş olan Afrika devletleri, 
bu ilk Konferansımızda insanlığa ve özellikle Afrika in
sanına karşı sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu 
ve bizim Afrikalı kişiliğimizin barışın yanında olduğunu 
ispatlama arzusundayız. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler 
Anlaşması’na, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne 
ve Bandung’da yapılan Asya-Afrika Konferansı’nın ya
yınladığı Beyanname’ye sarsılmaz bağlılığımızı ilan ve 
inançla teyit ederiz.

Aramızdaki biriiği ve tüm ülkelerle olan dostluğumuzu 
ve Afrika'nın yardıma muhtaç insanlarıyla oian dayanış
mamızı yeniden ifade ederek tüm dünyaya açıklarız. 
Bu tarihi Konferans’la, uluslararası ilişkilerde amaç ve 
eylem birliğini korumayı kararlaştırır ve bu vesileyle 
zor kazanılmış tıağımsızlığımızı, egemenliğimizi ve böl
gesel bütünlüğümüzü koruyacağımızı, dış politikada ara
mızda temel görüş birliğini oluşturacağımıza ve böylece 
farklı bir Afrika kişiliğinin diğer barışsever ülkelerle bir
likte barış çabal,3rına katkıda bulunacağını beyan ederiz.

Çıkarlarımız ve özgürlüğümüz aleyhine ülkelerimizin 
başını belaya sokabilecek herhangi bir harekete bağlan
maktan kaçınılması; Afrikalılara bağımsızlık ve kendi 
kaderlerini tayin etme hakkı tanınması ve bu hakkın 
gerçekleşmesini hızlandırmak için gerekli adımların atıl
ması; Cezayirlilerin bağımsızlık ve kendi kaderlerini ta
yin etme haklarının onaylanması ve bağımsızlıklarının 
gerçekleşmesinin hızlandırılması; her türlü ırk ayrımının 
kökünün kazınması; büyük güçlerin nükleer ve termo
nükleer silahları üretmeyi ve denemeyi durdurmaya ik
na edilmesi; konvansiyonel silahlatm azaltılması için 
etimizden gelen tüm çabayı sarfedeceğimize söz veririz.

Ayrıca, büyük ve çeşitli kaynaklarımızı en verimli şe
kilde kullanarak insanlarımızın hayat standartlarını yük
seltmeye acilen ihtiyaç duymaktayız. Bundan dolayı or
tak ekonomik çaba ile ekonomik potansiyelleri, teknik 
imkânları ve ülkelerimizdeki ortak sorunları araştırma 
yoluyla ekonomik planlamamızı koordine etmeyi; kendi 
çabaianmızla olsun, uzmanlaşmış ortak kuruluşlarla ol
sun, koordine edilmiş sanayi planlamasını teşvik etme
yi; ülkelerimiz arasındaki ulaşımı geliştirerek aramızdaki 
ticareti artırmak için tedbirler almayı; bağımsızlığımıza, 
egemenliğimize ve devletlerimizin bölgesel birliğine mü
dahale etmeyen yabancı sermaye yatırımlarını teşvik 
etmeyi taahhüt ederiz.

Toplumsal ve kültürel amaçlar ülkelerimiz arasında 
insan kaynaklarının harekete geçirilmesini dayatmakta
dır. Bu nedenle Afrika Devletleri arasında kültürel ilişki
leri geliştirecek öğretmen, profesör, öğrenci, sergi, eği
tim, kültürel ve bilimsel materyal değişimini ve ortak 
gençlik festivalleri, spor müsabakaları vb. etkinlikler 
yoluyla aramızdaki bilgi akışını teşvik etmeye ve kolay
laştırmaya çalışacağız. Afrika ülkelerindeki eğitim ku- 
rumlarında Afrika kültürü, tarihi ve coğrafyası üstüne 
yapılan çalışmaları destekleyeceğiz ve güçlendireceğiz; 
böyle çalışmaların doğru yönde yapıldığından emin ol
mak için ülkelerimizde tüm tedbirleri alacağız.
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Birleşmiş Mllletler’deki daimi temsilcilerimizi devlet- 
erimlzle İlgili tüm ortak konularda koordine içinde çalış- 
nakla; kararlarımızı uygulamada atılan somut pratik 
ıdımları İncelemekle ve onlar konusunda tavsiyelerde 
mlunmakla; gelecek Konferansların temellerini atmakla 
jörevlendirdik.

Afrika'nın kurtuluş mücadelesinin öncüleri olmaya bi
ci iten zorunluluklara ve sorumluluklara olan sadakatten 
dolayı, t>elirttiğimiz amaçlara kendimizi adadığımızı ilan 
ederiz. •

Tüm A frika Sendikalan  
Konfederasyonu Kongresi

5-30 Mayıs 1961’de Kazablanka'da toplanan, Tüm 
Afrika SerJdikalan Konfederasyonu Kongresi'nin 

aldığı kararlardan...

Kazablanka Kongresl'nde biraraya gelmiş Afrika işçi- 
erinln temsilcileri... Afrika sendikalarının birliğini ve 
lağımsızlığını ve ortak arzularının Afrika'daki sendika 
iareketinin temel ilkelerine saygı duymak ve onları sa
vunmak olduğunu tüm inançlarıyla ilan ederler.

Afrikalı işçiler, çalışanlar ve köylüler sömürgeciliğe, 
reni-sömürgeciliğe, emperyalizme, feodalizme ve geri- 
ılllğe karşı verilen amansız mücadeleyle bütünleşmlş- 
erdir. İnsan sömürüsünün tüm biçimlerine karşı verdik- 
erl ortak mücadelelerinde tüm dünya işçilerinin yanın
la savaşıyorlar. Bununla beraber mücadele koşulları 
arklıdır.

Kapitalizm Batı toplumlannın gelişiminde hakim bir 
ol oynamıştır. Ülkelerimizde ise, tüm yatırılabilir serma- 
enin içinde en değerli sermaye, İnsandır. Bugün ve 
jelecek, onun kol gücüne bağlıdır. Bu gerçek yeni kav- 
amlan ve çalışma yöntemlerini gerektirmektedir. (...)

Modern Afrika'da (...) disiplini ve elle tutulur gerçekll- 
|iyle Afrika sendikacılığı çok ama çok hakim bir rot 
lynuyor ve oynamaya devam edecek.

İİRLİK VE DAYANIŞMA

İşçilerin birliği, sendikaların bağımsızlığı kadar zorun- 
udur. Birlik, işçilerin reform misyonlarının üstesinden 
lelmelerinl sağlayacak birleşik ve bölünmemiş etkin 
lir güçtür.

Afrikalı İşçilerin birliği ile, bu birliği bozan ve tüm- 
nilitan eylemleri parçalayan “çoğulcu" sendikacılık bir- 
ririne karşıttır.

Başka bir deyişle, Afrika sendikaları, yabancıların dl- 
ektiflerl ve etkilerine açık İletişim kanalları oluşturan 
şçi örgütleriyle işbirliği yapamazlar. Yabancıların çıkar- 
anna hizmet edecek bir araç olarak farklı bir Afrika 
endika örgütü yaratmak istemekte ısrar edenlerin mas- 
leteri düşürülmeli ve Afrika davasına İhanetle suçlan- 
nalıdırlar. (...)

lENDİKALARIN BAĞIMSIZLIĞI

Sendikaların bağımsızlığı başlıca şunları gerektirir;

Afrika sendikalannın işlerine hükümetlerin ve siyasi 
iartllerin karışmaması.

Sendikal eylem yöntemlerine sınır konulmaması ve 
lepslnden önemlisi grev hakkı.

Yabancı örgütlerin Afrika'daki sendikaların yönellmle- 
Ine, yönetimlerine ve eylemlerine müdahale etmemele- 
. Afrika sendikacılığı Afrika'nın gerçek ifadesi olmalı;

Üstte: Gina-Bissau’da PAİGC kampı. Ortada: 
Çekosiovak sanatçı Zdenek Fiiip’in antisömürgeci afişi. 

Altta: Eritre Kurtuluş Cephesi’n/n çocuklara verdiği 
siiahiı eğitim.

yabancı bir sendikanın Afrika versiyonu değil.

Sendikalarda hakim olup müdahaleye izin vermeyen 
bu ilkeler bir taktik icabı olarak değil, sendikal özgüriü- 
ğün uygulanmasına ve kurum haklarının tanınmasına 
izin veren gizli kurallar olarak algılanmalıdır. (...)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Tüm Afrika Sendikaları Federasyonu Afrika sendikala
rının İşlerine yabancı müdahaleleri reddeden bağımsız 
bir örgüttür. Uluslararası sendika örgütlerine üye yapıl
mamış bağımsız ulusal sendika örgütlerinden meydana 
gelir. Yine de geçici bir yol olmak üzere. Kongre zama
nında merkezi uluslararası sendikalara bağlı olan ulusal 
sendika örgütlerine bağlarını koparmalarını sağlamaları 
için on ay süre tanınmıştır.

Afrika’nın içinâen geçtiği dönem, kıtadaki İşçilerin, 
köylülerin ve tüm ilerici güçlerin dönemidir ve sömürge
ciliğe. yeni-sömürgeciliğe, emperyalizme, milliyetçi ge
riciliğe ve azgelişmişliğe karşı mücadeleyle tanımlanır.

İşçilere karşı olumlu tarafsızlık ancak, büyük güçlerin 
blokları arasındaki savaş ve uluslararası çelişkiler karşı
sında tarafsız ve bağımsız kalabilmenin gereklerini yeri
ne getirerek takınılabilir.

Tüm Afrika Birliği, başka alanlarda da tüm dünya 
işçileriyle dostluğa ve eşitliğe dayanan ilişkileri sürdü
recek. Afrika mücadelesinin vardığı noktada, kendini 
tamamen tecrit etme politikası gerçekte geri ve yanlış 
bir adım olabilir.

Tüm Afrika Birliği uluslararası ilişkileri bu anlaşmayla 
sağlamlaştıran çatı altında, tüm dünya İşçilerinin özgür 
işbirliğiyle kurulacaktır.

Sömürgecilik tüm Afrikalıları sömürülen insanlar hali
ne getirdi. İşçiler ve köylüler Afrika toplumunun en 
uyanık ve en dinamik temel katmanını oluştururlar. Afri
ka onlarsız yapamadığı gibi, onlara karşı bir şey de 
yapamaz.

Onlann rolü her şeyden önce siyasaldır; hiçbir işçi 
yoktur ki bağımsızlığı düşünmesin, demokrasiyi hafife 
alsın. Ve onlar, çoğunlukla kolayca anlaşılmayan insan
lardır. (...)

Afrika sendikacılığının görevi daha sonra ekonomik
tir; sömürünün yaygınlaşmasını engelleme özellikle 
tarım reformu ve sanayileşmeyi başlatma gayesi ile eko
nomik alandaki tüm eylemleri tahlil etmeli, açıklamalı 
ve pratiğe aktarmalıdır. (...)

Son olarak, Afrika sendikacılığı toplumsal bir rol üst
lenmelidir. Düzenin sırrını sadece o elinde tutuyor. Kit
lelerin nasıl eğitileceğinin sırriha sadece o sahip olduğu 
için onları harekete geçirebiliyor. Afrikalı kitlelerin kafa 
yapısının ve zihniyetlerinin dönüşümünde bir araç ola
rak sendikacılığın yerini hiçbir eğitim yöntemi doldura- 
maz. (...)

Kurtuluşa Giden Yol

Güney Afrika Komünist Partisi Merkez 
Komitesi’nin bu bildirisi The African Communist’m 

Haziran 1963 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

Güney Afrika'da işler iyiye gidiyor. Tarihimizin büyük 
bunalımlarından birine doğru hızla lleriiyoruz. Irkçı hü
kümet, burgusunu gitgide sıkıştırıyor ve ırk aynmını 
ve t>askıyı halkın canına tak diyecek ölçüye çıkarmış 
bulunuyor. Halk da silaha sanlıyor. Hükümet kanuni
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ve barışçı yolları tıkadıkça, ezilen kitlelerin direnmesi 
d« ister istemez kanunsuz ve barışçı olmayan yollara 
dökülüyor. Önderiik ve kurtuluş konularında gözlerini, 
kanundışı Afrika Ulusal Kongre Partisi’ne ve Komünist 
Partisi'ne dikmiş dürümdalar. Şu ya da bu çeşit şiddet 
patlamaları günden güne yaygınlaşıyor. Bazan, bu hare
ketlerin, Umkonto We Sizwe (Ulusun Mızrağı) eylemle
rinde olduğu gibi, bütün yurdu kapladıkları görülüyor. 
Belli amaçlara yöneliyor ve etkin oluyorlar. Ne var ki 
çoğu zaman görülen açlık, hapis ve polis dayağı neden
leriyle umutsuzluğun doruğuna erişen bazı halk kesim
lerinin, can havllye giriştikleri, plansız ve birdenbire 
oluşan direnme ve misilleme eylemlerine başvurmaları
dır. Mahalli yüzeyde görülen bu coşkunlukların, “ Poqo” 
gibi beyazlardan körü körüne intikam alma peşinde ko
şan birtakım örgütlenmelere yolaçtıkian oluyor.

Tüm ■ Afrika Kongre Partisi dağılınca, önderleri sür
güne gitti ve bir sorumsuzluk içine düştüler. Bu partinin 
sürgündeki önderlerinden P.Lebailo ünlü Maseru ko
nuşmasında Poqo hareketinin kendi örgütlerinin bir par
çası olduğunu söyledi. Bu iddianın sebebi, dağılmış 
olan partisine yeniden saygı kazandırmak. Oysa bu par
tinin Güney Afrika’da bile bir örgüt olarak ağırlığı hiç 
kalmadı. Bu yargıya varmak için uzun incelemelere de 
gerek yok. Poqo hareketine yolaçmış olabilir. Halkın 
kendiliğinden ayaklanıp şiddet hareketlerine girişmesi
ni ve Afrikalı vatanseverler arasında beyazlara karşı 
ırkçı, şoven duygulan kamçılamış da olabilir. İşin aslı 
şu: Poqo kim kışkırtmışsa kışkırtmış, kim başlatmışsa 
başlatmış fakat sonradan ne adı geçen parti ne de başka 
bir örgüt, yönetimi ve denetimi altına alamamıştır. Çün
kü Poqo, ona katılanlann hepsinin benimsediği bir ideo
lojisi ya da uzun dönemli siyaseti olmayan öyle bir 
harekettir. Paarida ve Bashee Nehri’nde Poqo’ya atfedi
len ayaklanmalarla ne TAK Partisi'nin ne de başka bir 
ulusal örgütün uzak yakın bir ilgisi olmuştur. Çünkü 
bu ayaklanmalann, Poqo ilk kıvılcımı çakmış olsa bile, 
esas itibariyle artık dayanacak hali kalmamış insanlann 
yan - kendiliğinden tepkileri olarak ortaya çıktığı biliniyor.

Tarih süreci açısından baktığımız zaman Güney Afri
ka’daki yönetimin sürekli ve hızlı bir tempoyla bir yalnız
lığa doğru kaydığını görmekteyiz. Silah, sermaye ve 
diğer maddi-manevi destekler gün geçtikçe azalıyor, 
dışanyla bağlar bir bir kopuyor.

Daha önemlisi. Güney Afrika içinde bile, -kocaman 
görünüşlü ve gittikçe büyüdüğü sanılan baskı ve boyun
duruk makinasının, yani devletin- bütün bu görünüşteki 
özelliklerine rağmen, kuvvetler dengesi durmadan hal
ka, kurtuluş kuvvetlerine doğru kaymakta, zalim azınlı
ğın elinden kaçmaktadır.

Ne kadar ağır silahlarla donatılmış olursa olsun, bir 
azınlık, iyi örgütlenmiş, amacında kararlı ve açık bir 
çoğunluğa egemen olamaz. Hükümetin her yeni baskısı, 
kitlelerin yeni bir devrimci karşı koyuşu ve yeni bir 
direnme hareketiyle cevaplanır. Bu cevaplar çok kere 
plansız, umutsuz ve başarısızdır. Kitleler ağır kayıplara 
uğrayabilirler. Fakat bir yandan d^ kurtuluş kuvvetleri 
belirmeye başlar, iradeleri çelikleşir. Etkili ve yıkılmaz 
örgütler kurulur. Amaç ve yönleri daha büyük bir açıklı
ğa, aydınlığa kavuşur.

Cape’de ve diğer yerlerde görülen şiddetli çatışmalar, 
ülkemizdeki devrimci uyanışın belirtileridir. Poqo ey
lemlerinin dayanılmaz baskıya karşı yapıldığını biliyo
ruz. Bu eylemleri yapanlann yiğitliğinden ve vatanse
verliğinden kimsenin kuşkusu yok. Karakollan hallaç 
pamuğu gibi attılar. Ne var kİ, bu eylemlerin birçoğu 
olumsuz, hatta zararlı sonuçlar doğurdu. Ya kötü plan
lanmıştılar ya da plandan büsbütün yoksundular; kitle
nin bir anda parlaması şeklinde hareketlerdi. Sorumlu 
ile akıllı devrimcilerin değil, umutsuz kişilerin eylemle
riydi. Siyasal geriliğin belirtileriydiler; beyazlar arasında 
önüne gelenden öç almaya kalkan, zalim hareketlerdi. 
Böyle bir tutumla, Afrika halkının iteri unsurlarının, yani 
Afrika Ulusal Kongre Partisi’nin, işçi sendikalarının ve 
Komünist Partisi’nin, tutumlan arasında hiçbir benzerlik

İJstte: Gina bağımsızlık hareketi önderlerinden Seku 
TurĞ. Ortada: Angola’nın başkenti Luanda’da 1 Mayıs 
1985 yürüyüşü. Altta: Blko’nun öldürülmesini protesto 

eden bir gösteri.

yoktur. Bütün bunlara rağmen, bu öç alma hareketleri
nin de olumlu bir yanı yok değil. Amaçlanna ulaşama
masına, ağır kayıplara, gerilemelere ve geçici yenilgile
re rağmen, olumlu bir yanları var.

Çünkü halk uğradığı yenilgilerden ders alıyor, diren
menin faydasız olduğunu değil, planlanması, bir amaca 
ve belli ilkelere bağlanması gerektiğini anlıyor. Güney 
Afrika kurtuluş hareketi önderleri Poqo tipi patlamalara 
karşı bu yüzden fazla olumsuz ve eleştirici bir tavır 
takınmıyorlar. Biliyorlar ki, tamamen barışçı yollarla da 
hiçbir iş yapılamaz. Aslında son Moshi Afrika - Asya 
Konferansı’nda (Tanganika’da toplanan) Afrika Ulusal 
Kongre Partisi'nin bir sözcüsü savaşan bir örgütü, Um
konto We S/zvve'yi desteklediklerini açıkça ifade etti.

Gerek bu sözler, gerekse bizzat Umkonto’nun gittikçe 
artan eylemleri. Güney Afrika halkının ve önderlerinin 
başarısız Poqo ayaklanmalarından gerekli dersleri aldık- 
lannı ve tecrübeli ve sorumlu önderlere ne gibi görevler 
düştüğünü aniadıklannı gösteriyor. Dışardan, gençlik, 
işçiler, köylüler ve ezilen diğer halk kitleleri arasındaki 
devrimci ruhu karartmaya ve yüreklere korku düşürme
ye çalışan kalmadı. Aksine bu ruhu, serüvencilikten 
kurtarıp, planlı ve etkili eylemlere sokmak isteyen in
sanlar var. Böyle dinamik ve militan bir siyaset izlene
cek olursa, faydasız şiddetjıareketlerinden de kurtul
muş olacağız. Bu tip hareketleri bazan hükümet kışkırtı
yor, bunu da bilelim. Bilelim de gereksiz yere kanımızı 
akıtmayalım, öç almaya girişmeyelim ve sonunda gerile
meyelim.

Ezilen halkın hızla öğrendiği konulardan, önemli ders
lerden biri de, ne kadar küçük bir bölgeyi kaplarsa 
kaplasın, ortaya çıkan her sıkıntılı durumu ırkçı hüküme
tin yarattığıdır. O halde bir sıkıntıyı ortadan kaldırmanın 
yolu, bu ırkçı hükümeti yenmektir, beyaz azınlığın yöne
timine son vermektir. Her gösterinin, her isteğin kanlı 
bir saldırıyla bastıniması, yedisinden yetmişine, köylü
sünden kentlisine kadar bütün halkın, her ilerlemenin 
karşısındaki en büyük engelin bugünkü devlet olduğu
nu daha açık biçimde kavramasına ve bu zulüm devleti 
ortadan kalkmadıkça, yerine halk çoğunluğunun irade
sine göre çalışan yeni bir devlet kurulmadıkça mutlu 
ve yaşanılır bir geleceğin varolmayacağını anlamasına 
yoiaçıyor.

Peki bunun anlamı, her türlü küçük ve yerel sıkıntı, 
baskı karşısında elimizi kolumuzu bağlayıp oturalım ve 
sadece genel terimlerle özgürlükten bahsedip, önümüz
deki acil sorunlan unutalım, şeklinde özetlenebilecek 
bir anlam mıdır? Elbette ki hayır! Böyle bir anlayış yanlış 
olur. Böyle sözler, halktan kopuk, onun günlük dert 
ve ihtiyaçlarından habersiz lafazan politikacılann ağzına 
yakışır. Gerçek kurtuluş önderleri, kitleye yakın, kitlenin 
bir parçası olan kişilerdir. Halkın her günkü dertleriyle, 
ücret artışlanyla, gezi yasaklanyla, kapalı mahallelerle, 
zorunlu göçlerle Bantu Yöneticileriyle ve Bantustanlaria 
uğraşmaktan bir dakika geri durmaz. Bu dertlerin ma
halle çapında ya da yurt çapında olması bir şeyi değiştir
mez.

Bell! bir mahallede çıkan bir olayın, her zaman, yurt 
çapına yayılacağı düşünülemez. Devlet, askeriyle ve 
polisiyle, grev ve gösterilerimizi kuvvet ve şiddet yön
temlerine başvurarak bastırmaya kalktıkça, halkımızın 
gittikçe daha büyük bir kısmı örgütlenmeye, kendini 
savunmak için hazırlanmaya ve karşı tarafa hakettiği 
dartıeyi indirmeye çalışacaktır. Demek oluyor ki, belli 
konularda çıkan çatışmalar dönüp dolaşıp devleti ele 
geçirme mücadelesine dönüşüyor. Bu konular, devletin 
yeni “ Bantu” kanunianna karşı çıkmak, işçilerin canı 
tende tutabilecek kadar olsun bir ücret alabilmeleri, 
köylülerin toprak sahibi olma mücadeleleri gibi önemli 
mücadele konuları. Şimdilik isteğimiz "Herkesin bir oyu 
olmalı..." sloganında toplanıyor. Tabii bunun barışçı 
yollarla elde edileceği yok.

Şunu da hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Her eylem mut
laka polis ya da ordunun vahşi tepkisiyle karşılaşacak
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tır. Bu tepkiler, biz yeni yöntemler benimseyinceye ka
dar, körü körüne ayaklanmalardan ve önüne gelene 
saMırmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Beyazlara ve 
mallarına karşı Poqo tipi saldırılara girişilir o kadar. 
Güney Afrikalı vatanseverler bu yolu uygun bulmuyor. 
Bilinçsiz ayaklanmalar ve önüne geleni kılıçtan geçirme
ler, olsa olsa devletin kan davasını körükler. Bu da 
hareketimiz için bir gerileme, yurt içinde ve yurt dışında 
küçük düşme gibi sonuçlar doğurur. Herhalde halkımı
zın yenilgisine yolaçar. Özgürlük uğruna savaşanlar ne 
bu yollara İtibar etmeli, ne de korkakça bir kıyıya sinip 
etliye sütlüye karışmama yoluna sapmalıdır. Bu yollar 
halkımıza ve Güney Afrika özgürlüğüne felâketten baş
ka bir şey getirmez.

Devrimciler bu yöntemlere karşı çıkmalıdır. Bu yön
temler şiddete başvurduğu için değil, terörden kurtul
mak için yeni teröre yol açtıkları İçin bu yöntemlerle 
savaşmaiıdıriar. Bir ülkenin halkı bu yöntemlerle ayağa 
kaldırılamaz. Bu yöntemlerin, bugünkü baskı devletini 
devirmekten çok, bütün yurdu kana bulamaya yarayaca
ğını anlamalıyız.

Hükümet terörüne karşı mücadelenin yolu bilinçsiz 
lyaklanma değil, bilinçli kitle öz-savunması ve direnme
lidir. Denetim kartlarını yakarak ve grev yaparak dire- 
len kimselere ve disiplin İçinde örgütlenmiş, kendi evi- 
lin, yakınlarının savunmasına girişmiş genç özgürlük 
iavaşçılarına polisin şiddeti hiçbir şey yapamaz.

Bugün ülkenin birçok yerinde, hükümetin siyaseti yü- 
finden, halk eylem için yanıp tutuşan bir pasif direnme 
utumu içine girmiştir. Mahalli önderler halkın gerisinde 
lalmamalıdır. Aksi haide gene bilinçsiz yakıp yıkmalar 
re kan davası ortalığı kaplayacaktır. Mahalli eylem, dai- 
na, ulusal önderliğin tesbit ettiği politika ve genel yönle 
am bir ûy ı̂unluk içinde bulunmalıdır. Umutsuzluğa, se- 
üvencillğe kapılmak yok; sıkı, kararlı ve devrimci eylem 
'ari Ezilen halkın ve önderlerinin önümüzdeki güç gün- 
erde sloganları bu olmalı. Komünist Partisi’nin siyaseti 
le bu şekilde özetlenebilir...

Güney Afrika'daki olaylar bir bunalıma doğru gidiyor, 
lu bunalım gerici, ırkçı ve barbar güçlerle kurtuluşçu 
üçler arasındaki çatışmayla bir tepe noktasına ulaşa- 
aktır.

Mücadele daha şiddetli bir hal aldıkça, daha yiğit 
e daha kararlı kişiler halkın önderliğini alacak ve bunu 
lücadele ve zafer yolunda yürütecektir. Halk örgütle- 
ecek ve her cephede savaşacaktır. Gezi yasaklarına, 
1(çılığa, son derece düşük ücretlere, kitle halinde mec- 
uri göçlere ve polis devletinin terörüne karşı silaha 
aniacaktır. Yiğitçe girişile;- mahalli ayaklanmalar birle- 
Ip bir halk ayaklanması ırmağı halini alacak ve baaskap 
Efendi) azınlığını süpürüp özgür Güney Afrika'da kendi 
E yönetimini kuracaktır.

İrkçı hükümet ülkemizin özgürlük için çırpınan uyanık 
alkım susturmak için köklü bir çare bulamayacak ve 
ncak bir parça daha kan dökülmesine ve ızdırap çekll- 
lesine yoiaçacaktır. Bu yolda ısrar ettiği takdirde bu- 
ünkü sabotajlar ve şiddet hareketleri yurt çapında bir 
savaşa dönüşecek ve köylerde, önce birtakım gerilla 

Ifiemleri ile başlayacak olan bu savaş, yurdun dört 
uçağındaki ezik halk kitlelerinin hep beraber silaha 
anlmasıyia doruğuna erişmiş olacaktır.

Bütün bunların sebebi komünistler ve yerli siyah ço- 
unluk değildir. Bunlar, başta Ulusçu Parti (Irkçı Parti) 
mak üzere Birleşmiş Parti ve büyük kapitalistler gibi 
gemen sınıf temsilcilerinin zoruyla benimsemek zorun- 
» kaklığımız yöntemlerdir. Bu egemen sınıflar büyük 
Irlar, toprak hırsızlığı ve beyaz ayrıcalıklan peşinde,' 
ütün ülkeyi büyük bir toplama kampına çeviren devam- 
terör pahasına birçok masumun (beyaz ve siyah) canı 
■hasına egemenliklerini sürdürmek istiyorlar.

Irkçı yönetimden ve beyaz egemenliğinden kurtulma
nı yoksulluğu ve devamlı kan dökülmesini önlemenin

(jstte: Biafra ayai<lanmasında güvenHif güçlerinin 
basidsı. Ortada: 1960’da Senegal Başbai<anı Mamadou 

Dia. Altta: Angola’da yaifaianmış İngilizler mahkeme 
sırasında.

bir tek yolu var; Devrimci Yol. Halkımız teröre ve korkut
maya hiçbir zaman boyun eğmeyecek, birleşecek, ör
gütlenecek ve savaşa hazır olacaktır. Özgürlüğü kazan
maya azimli, artık esir gibi yaşamanın ve köpeklerden 
daha kötü İşlem görmenin mümkün olmadığını anlamış 
vatanseverleri ne ölüm ne de katlanılacak fedakârlıklar 
yollarından çevirebilir. •

Sosyalizmi Insa Sorunlan

Tanzanya Afrika Ulusal Birliği Merkez Komitesi 
26-29 1967 arasında toplandıktan sonra Julius 
Nyerere'nin bir deklarasyonunu ve bugün hâlâ 
Afrika sosyalizminin temel bir beigesi olarak 

addedilen bir bildiriyi kaleme aidr. Her iki metnin 
özetlenmiş şekli.

ARUSHA DEKLARASYONU

1) Sömürü yoktur; Tamamiyle sosyalist bir ülke bir 
işçiler ülkesidir, orada ne kapitalizm ne de feodalizm 
vardır. Orada İki insan tabakası yoktur; çalışarak yaşa
yan bir alt tabaka ve kendileri İçin çalışanların sırtından 
yaşayan bir üst tabaka. Tamamiyle sosyalist bir ülkede 
hiç birisi bir başkasını sömürmez, bilakis çalışan herkes 
yaptığı iş İçin adil bir gelir elde eder ve değişik işler 
yapanların gelirleri arasında haddinden fazla fark yoktur.

Tamamiyle sosyalist bir ülkede birlikte yaşadıkları in
sanların alın terinden yaşayan ve birlikte yaşadıkları 
insanlann alın terinde yaşamaya haklan olan tek kitle 
çocuklar, yaşlılar, güçsüzler, sakatlar ve toplum tarafın
dan kendi güçleriyle geçimlerini sağlamak üzere kendi
lerine iş bulunamamış kişilerdir.

Ülkemizbir köylüler ve'işçiler ülkesidir, fakat tama
miyle sosyalist bir ülke değildir. Onun kapitalist ve feo
dal temelleri vardır. Bu kapitalist ve feodal temeller 
yayılabilir ve genişleyebilir;

2) Köylüler ve işçiler önemli ekonomi aianlannı kont
rol etmektedirler; sosyalizmi kurmanın ve muhafaza et
menin tek tarzı köylüler veişçilerin kendilerinin iktidarla
rının örgütlerinden ve kendi kooperatiflerinden yararla
narak ülkemizin tüm önemli ekonomi dallannı idare et
me ve ellerinde tutmalanndan ibarettir. Bunun İçin yö
netici partinin bir köylüler ve işçiler partisi olması kayıt
sız şartsız gereklidir.

Biz kırsal kesimdeki köylülerle daha fazla ilgilenmek 
istiyoruz. Görüyoruz ki halktan herkesin yararlanması 
gereken ilerlemeyi her köye götürecek kadar yeterli 
parayı bulamamaktayız.

*• _
Yine biliyoruz ki, parayla ve fabrikalarla ilgili ilerleme

nin her köye taşınmasına katkıda bulunması için her 
köye bir fabrika yapamayız; bu bizim imkansız olduğunu 
bildiğimiz bir meseledir. Bundan dolayı paramızı önce
likle şehirlerde kullanıyoruz, ve fabrikalanmız da çoğun
lukla şehirlerde inşa ediliyor.

Bu paraların büyük bir l>ölümü ödünç alınmıştır. Bu
nunla ister okullar, hastaneler, binalar ya da fabrikalar 
kurulsun, bunlar ödünç alınmış paralardır. Bunlar enin
de sonunda geri ödenmek zorundadırlar. Fakat açıktır 
ki bunlar şehirdeki ya da fabrikadaki ilerlemelerden ge
len paralarla ödenemezler. Bunlan ihracat yoluyla elde 
ettiğimiz paralarla ödemekten başka bir imkan yoktur. 
Fabrikalarımız hiç bir şey İhraç etmemektedirler ve daha 
uzunca bir süre hiç bir şey İhraç etmeyeceklerdir. Fabri
kalarımız öncelikle şimdiye kadar ithal etmek zorunda 
kaldığımız şeyleri burada elde etmemize katkıda bulun
malıdırlar.
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Bundan dolayı İlerleme ve şehirlerdeki fabrikalar için 
ödünç aldığımız borçları ödemede kullanacağımız para
ların ne şehirden ne de fabrikadan geleceği doğrudur.
O halde nereden gelecektir. Bunlar kırsal kesimden ge
lecektir. Bu ödünç alınmaş para kökenli İlerlemeden 
yarar seğlayanların, bunun karşılığını ödeyenler olmadı
ğı anlamına gelir, paraların büyük bir l>ölümü şehirde 
tüketilmekte fakat bunun için ödeyecekler öncelikle köy
lüler olmaktadır.

Bu mesele tesbit edilmeye değer bir durumdur, çünkü 
karşılıklı sömürünün bir çok yolu vardır, unutmayalım 
ki, şehir sakinleri kırsal kesimdeki köylülerin alın terinin 
sömürücüsü haline gelebilirler. Bütün büyük hastanele
rimiz şehirlerde bulunmaktadır. Bunlar tanzanya halkı
nın sadece küçük bir kısmına yarar sağlamaktadır. Fa
kat eğer biz onlan borç parayla inşa edersek, bu borcu 
köylüler yani bu hastanelerden hiç yararlanamayanlar 
ödemektedirler. Asfalt caddeler şehirlilerin ve özellikle 
araba sürüctilerinin yaranna şehirlerde bulunmaktadır. 
Eğer biz bu caddeleri borç parayla inşa edersek, bunu 
köylüler ödeyecekler ve arabalann satın alındığı para 
köylülerin kendi tanm üretimi kökenlidir. Elektrik enerji
si, su tesisatı, oteller ve tüm modem ilerleme esasz 
olarak şehirlerdedir. Neredeyse hepsi borç paraya daya- 
iığdır ve tamamı köylülere hiç bir hizmet sunmamakta
dır. Fakat buna karşılık köylülerin alın teriyle karşılan
maktadırlar. Unutmayalım bunu. Biz her ne kadar sömü- 
rüren bahsederken normal olarak kapitalistleri düşünür
sek de, denizde çeşitli balıkiann olduğunu da unutma
malıyız. Ve onlar birbirlerini yaratmaktadırlar. Büyük 
küçüğü ve küçük de daha küçüğü yutmaktadır. Ülkemiz
de halkı iki biçimde sınıflandırabillriz. Kapitalistler ve 
feodal beyler bir yanda, işçiler ve köylüler diğer yanda. 
Şöyle de sınıfiandırabiliriz. Şehir sakinleri bir yanda, 
köyUiler diğer yanda. Eğer dikkat etmezsek bir gün 
şehirlilerin köylüleri sömürdüğünü hayretle görürüz.

ARUSHA BİLDİRİSİ

A. Önderlik kararı,

1. Bir TANU veya iktidar önderi kayıtsız şartsız ya 
köylü ya da işçi olmalıdır, ve kapitalist veya feodal 
hiçbir şeye katılamaz.

2. Herhangi bir kuruluşun hissesine sahip olamaz.

3. Kapitalist veya feodal bir kuruluşun yöneticisi ola
maz.

4. Çifte veya daha fazla miktarda maaş sahibi olamaz.

5. Önder olarak şunları görüyoruz; ulusal merkez ko
mitesinin delegeleri, bakanlar, piirlamenterler, TANU'- 
yla ilgili derneklerin başlan, iktldaı benzeri kurumlann 
başlar'. TANU yönetmeliğinin herhangi bir bölümüne 
tekabül eden önderler, danışmanlar ve de orta ve yük
sek seviyedeki iktidar çalışanları.

B. İktidar ve Diğer Örgütler,

1. Ulusal Merkez Komitesi hükümeti sosyalist bir poli
tikanın yürütülmesi için atılan tüm adımlardan dolayı 
tebrik eder.

2. Ulusal Merkez Komitesi hükümetten beş yıllık plan
da olduğu gibi, yürütülmelerinin dış borçlardan ve des
teklerden değil bu ülkenin güçlerinden bağımlı olduğu 
planlannı tamamlamasını talep etmektedir...

3. Hükümet, hükümet dışındaki işçilerin gelirlerinin 
hükümet içindeki işçilerinkini çok fazla aşmamasına dik
kat etmelidir.

4. Hükümet, ağıriiğı köylülerin yaşamını iyileştirmeye 
vermelidir. •

Üstte: Zimbabwe'n milliyetçilerin gösterisi. Ortada: Mau 
Mau hareketinin kendi imalatı olan silahlar. Altta: 

Togo'nun başkenti LomĞ'de bağımsızlık anıtı.

A frika 'n ın  Kurtuluşu Ifin  
Siyasal-Askeri Strateii

KWAME NKRUMAH

Kwame Nkrumah’ın Devrimci Savaşın El Kitabı: 
Afrika Devrimi’nin Silahlı Evresine Kılavuz adlı 

eserinden bir bölüm.

Afrika eninde sonunda kurtulacaktır. Bu kurtuluşun 
bir an önce gerçekleşmesini istiyorsak, hemen şu anda 
ve burada birieşik bir kıta yüksek komutanlığı kurnıalı 
ve devrimci savaşı bu komutanlığın eline bırakmalıyız.

Bunu yapmadığımız takdirde, emperyalizm ve yeni-sö- 
mürgecilik bizleri birer ikişer süpürecektir. Orta yolu 
tutmak mümkün değil artık. Ne kadar ilerici oluriarsa 
olsunlar reformlann günü geçti. Reformlar ne düşmanı 
dışarda tutabilmiş, ne yeni-sömürgeciliğin yerli ajanları
nı susturabilmiş, ne kuklaları ortadan kaldırabilmiş, ne 
de sömürgecilik zamanından kalma kapitalist yapıyı ve 
mantığı değiştirebilmiştir. Anayasacılık, parlamentarizm, 
bürokratik ünvan, memurların kuvvetli olması, subayla
rın Batı geleneğine göre “siyasetten uzak’’ kalmaları 
gibi çeşitli örtüler altında birtakım kanserii reformlar 
her yere her partiye yayılmıştır. Bazı yerierde örtü kolay 
aralanıyor ve altından yolsuzluklar, akraba kayırmalar 
sıntıveriyor. Ordunun siyasetin dışında tutulmasının ger
çek anlamı ise gerektiği zaman, burjuva-kapitalist statü
koyu korumak için darbe yapabilmesidir.

Siyasal eylemin en yüksek biçimi olan halk silahlı 
mücadelesi, yeni sömürge ortamında, devrimci bir ay
raç rolü oynamaktadır.

Kurtuluşa banşçı eylem yoluyla varmanın mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. Bunun delilleri iki grupta toplana
bilir:

(a) Afrika devletlerinin çoğunda bağımsızlığın kazanıl
masına karşılık yeni-sömürgeciliğin de alabildiğine iler
lemiş olması.

(b) Mücadelemizin bütün kıtayı sarmış olması.

Eskiden, kurtuluşun ulusal aşamasında barışçı yolla
rın başarıya götürdüğü olmadı değil. Güney Sahra böl
gesinde bağımsızlık zincirleme tepki biçiminde kazanıl
dı ve mısır patlar gibi yeni yeni bağımsız ülkeler belirdi.
O zamanlar da genel kuraldan çok fazla aynlan istisnalar 
değildi bunlar. Mesela, banşçı yolun halka tıkanmış ol
duğu Kenya’da, halk da eylemini Mau Mau biçiminde 
yoğunlaştırdı. Cezayir’in kurtuluşu için yedi yıl savaş
ması gerekti. Başka yerlerde de, Gana’da ve Gine’de 
olduğu gibi, bağımsızlık hareketi banşçı sınırian çok 
geçmiştir.

Afrika’daki kurtuluş hareketlerinin hemen hepsinde 
siyasal eylemin elle tutulur bir hale gelmesi, belli bir 
keskinlik kazanması sözkonusu. Bunun sebebi de söz
de bağımsızlık sağlandıktan sonra, emperyalizmin tır 
manmasına kolaylık sağlayacak yeni bir toplum düzeni
nin kurulması. Emperyalizmin tırmanması şu yollardan 
oluyor:

1. Bağımsızlığın, yeni-sömürgecilik ve kukla yönetim
ler yüzünden çöküntüye uğraması.

2. Kurtuluş kuvvetleri üzerine doğrudan doğruya 
emperyalist o'dulann sürülmesi (Kenya’da olduğu gibi).

3. Çok taraflı ya da iki taraflı emperyalist desteğinin 
jrtması. Bu desteklemeden yararlananlar şunlardır:

a. Geride kalan sömürücü kuvvetler (Portekiz, ispanya).

b. Faşist-ırkçı rejimler (Rodezya, Güney Afrika).
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c. Bunların ülkeye sızmalarını kolaylaştıracak kukla 
, inetlmler.

1960'dan bu yana geçen üç yıldan daha kısa bir za-
I 1 zarfında, bütün sömürge ortamlarında ve yeni-sö- 
mürge ortamlarının çoğunda silaiılı mücadelenin gerekli 
olduğu ortaya çıktı.

1961'den sonra, bütün Portekiz sömürgelerindeki si
lahlı siyasal eylemlerin tek bir cephe halinde birleşme
siyle yeni bir aşamaya gelindi. Bu örgüt (CONCP) iki 
milyon kilometrekarelik bir alanda yaşayan 12.400.000 
kişinin askeri-siyasal mücadelesini birleştirmektedir.

Demek ki, anti-emperyalist mücadelenin barış İçinde 
yürütülmesi artık tarihe karışıyor. Çünkü:

1. Eskiden bağımsızlığı sağlayan siyasal eylemler kısa 
zamanda yolundan sapmış, gerici "e lif in  tekelini ve 
ayrıcalıklarını sağlayan, halk kitlelerine ise, barışçı ve 
anayasal haklarını bile vermeyen bir duruma gelmiştir.

2. Yeni-sömürgecilik, halkı, "güvenilir" sınırların da 
ötesinde bir soygun çemberi içine almıştır. Halkın hap
sedilmiş hoşnutsuzluğu da haliyle, şiddet biçiminde or
taya çıkıyor. Kitleler siyasal eylem haklarını yeniden 
ele geçirip azami derecede kullanıyorlar.

3. Emperyalistler tırmanıyor; (a) askerî durumlarını 
pekiştirmek için (yenl-sömürge ortamlarında hükümet 
darbeleri), (b) kaybettikleri üstünlükleri yeniden elde 
etmek İçin (İlerici ülkelerde hükümet darbeleri).

4. Emperyalizm, devrimci muhalefet grupları İçine dur
madan ajanlarını, "özel polislerini" ve diğer yardakçıla
rını sokarak, bu grupları daha yeteri derecede örgütle
meden silahlı mücadeleye atılmaya doğru kışkırtıyor.

5. Sömürge zamanından kalma sahte demokratik ku
rumlar, kapitalizmi kurmak için değil, sosyalist bir geliş
me çizgisine uygun kullanıldığı ve bunun için de yeni
den ele alındığı zaman, emperyalizm şiddetli saldırılara 
girişiyor.

6. Şiddet "yeni-sömürgeciliğin sisini" dağıtıyor, gizli 
düşmanın maskesini düşürüyor, yeni sömürgecilerlrı uy
guladıkları kendini örtüp gizlenme yöntemlerinin foyası 
meydana çıkıyor.

İlk devrimci birlikler kurulur kurulmaz kukla yönetim 
çatırdamaya başlamaktadır. Bir zincirleme tepkidir baş
lıyor. Kuklalar verdikleri sözü tutmaya yöneliyorlar. Bu
güne kadar muhalefetin dişlerinden kurtulmalarını görü
nüşte olsun birtakım özgürlükleri vermelerine borçluy
dular. Şimdi ise yaşamak için baskı yapmaya hatta öl
dürmeye ihtiyaçları var. Savaşta ilk kan damlası dökülür 
dökülmez kukla yönetim bir daha kurtulmamak üzere 
suçluluk hükmünü boynuna giymiş oluyor. Gerilla nok
talan yağ lekeleri gibi yayılıyor. Sadece yeni sömürgeci
liğin iç çelişmeleri olgunlaştığı için değil, Afrika halkları
nın mücadeleyi ortaya çıkaracak, oyunu bozacak kadar 
bilinçlenmiş olmalarından doğuyor bütün bunlar.

DEVRİMCİ EYLEMDE BÜTÜNLÜK İHTİYACI

Uluslararası kuvvet dengesi, özellikle güçlü sosyalist 
devletlerin ağırlığı sayesinde kıtamızda egemen emper
yalizmin barışçı yollarla da yenilebiteceğl ve barışçı yol
lardan sosyalizme geçilebileceği görüşleri ortaya atıldı. 
Bu görüşler, Afrika'da ve dünyada devrimci eylemin 
bir bütünlüğe eriştiğini varsaymaktadır. Bu varsayım 
doğru değildir. Bu varsayım doğru olsaydı mesele yok
tu; emperyalizm, kuvvetlerini, halk kurtuluş savaşının 
en sağlam bölgelerine yığamazdı, dağıtmak zorunda ka
lırdı.

Gerçekte ise durum tamamen değişiktir.

1. Emperyalistler sosyalist devletlere ve devrimci kur-
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üstte: Luiz De Almeida Cabral. Ortada: Mozambiif'te
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tuluş hareketlerine k^rşı geniş çapta silahlı ya da psiko
lojik (propaganda; ■:«! saldırıya girişmiş rturunndalar

2. Emperyalistler saidırgan emellerini gercuKİflştirmek 
İçin askerî ve ekonomik kuvvetlerini cir uluslararası 
birlik haline getirmiş bulunuyorlar.

3. Emperyalistler son yıllarda, Afrika kıtasında birçok 
kukla yönetimin kurulmasına yardım etmişlerdir.

Asya, Latin Amerika ve Afrika halklarının deneyleri 
emperyalizmin sosyalizmi barışçı yollarla kurmak iste
yenlerin karşısına bile şiddet yöntemleriyle çıktığını gös
termektedir. Gana'da tam sosyalizme doğru gidilmeye 
başlanacağı sırada darbeyle karşıiaştık.

Halk ayaklanmalarının bütün kıtayı sarmış oıduğii b,: 
gerçektir. Şimdi yapılacak iş bunları bir bütünlüğe Ha 
vuşturmaktır.

Bu yapılmadığı takdirde düşman, kuvvetlerini, daha 
zayıf hedeflere yığma olanağına kavuşacaktır. Ülkeleri
miz tek başlarına kalacaktır ki, bu da savaşta en büyük 
tehlikelerden biridir.

Bugüne kadar bazı konularda düşmanı geride bırak
tık: (1) Üretim araçlarımızı artırarak; (2) Halkımızın ör
gütlenmesini ilerleterek; (3) Afrika halkının kurtuluşun
daki nitelikleri yaygınlaştırarak; (4) Yeni sömürgeciliğin 
ve kuklalarının maskelerini düşürerek.

Bugüne kadar, enerji biriktirmekte ve irademizi kuv
vetlendirmekte başarıya ulaştık. Fakat henüz iç ve dış 
düşmanı yenemedik. Zaferi kazanmak için, Afrika'daki 
devrimci eylemin niteliğini değiştirebilecek büyük bir 
siyasal-askerî örgüte ihtiyacımız var.

SİYASAL-ASKERÎ ÖRGÜT

Bunun kurulabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınma
sı gerekir:

1. Siyasetleri bütünlemek ve eylemi yönetmek için. 
Bütün Afrika Devrimci Halk Partisi’nm (AAPRP) kurul
ması.

2. Bütün Afrika Devrimci Halk Ordusu’nun AAPRA 
kurulması ve tek tek kurtuluş hareketlerinin bu ordu 
sayesinde bütünlenmesi İle silahlı mücadeleyi sonuna 
kadar bu ordu yürütecektir.

AAPRP ve Bütün Afrika Siyasal Bütünleme Komitesi 
(AACPC): Bütün kurulmuş toprakları ve mücadele parti
lerini tek bir ideoloji altında toplayacak, kıtada birliği 
sağlamaya yönelmiş ve aynı zamanda bütün Afrika halk 
savaşına yardım edecek bir partinin kurulması. Bu parti
nin kurulmasını gerçekleştirmek üzere de, Bütün Afrika 
Siyasal Bütünleme Komitesi kurulacaktır. Bu komite ik
tidarda olan ve mücadele eden partilerin merkez komi
teleri düzeyinde kurulacak ve aralanndaki ortak bilinci 
sağlayacaktır.

A>4RPA'nın siyasal silahı olan AACPC aşağıdaki gö
revleri yerine getirecektir:

1. Kurtarılmış topraklan yöneten partilerin sosyalizmi 
kurmalarında İşbirliği etmelerini sağlamak ve iç düşma
na karşı savaşmakta birbirlerini desteklemelerini ger
çekleştirmek.

2. Sömürgeciliğe ve yeni-sömürgeciliğe karşı, Afrika 
birliğinin kurulması ve sosyalizmin yerleşmesi İçin, ge
rekli kuramsal bilgilerle donanmış kadroların eğitimini 
yürütmek. Bunu gerçekleştirmek için kurtarılmış bölge
lerde AACPC tarafından okullar ve siyasal yetiştirme 
kampları açılabilir.

3. Sömürgelerde ve ırk ayrımı olan yerlerdeki devrim
ci hareketlere, yeni-sömürgeciliğin etkisindeki bölgeler
de bütün ilerici hareketlere yardım ve bunları birbiriyle
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uyumlu eylemlere ve bir bütünlüğe Icavuşturmak için 
çaba göstermek.

4. Afrika iıaikiarıyia, emperyalizme karşı çıkan Asya 
ve Latin Amerika halkları arasında organik bağlar kur
mak {Afriks, Asya ve Latin Amerika Halkları Dayanışma 
Örgütü'nün kurulması; OSPAAL).

5. Dünya sosyalist ülkeleriyle devamlı ilişkiler kurmak.

6. Kapitaiist-emperyaiist devletlerdeki işçi hareketle- 
riyie eski bağlan korumak ve yeni bağlar kurmak.

Göıüidüğü gibi, AACPC birleşmiş mücadelenin örgü
tü olacak, kitleieıle ve hareketin çeşitti merkezleriyle 
devamlı temas.sağlayacak merkezi ve disiplinli bir kuru
luş olarak görevlerini yerine getirecektir. Böyle bir bü
tünleme, Afrika toprakianndaki öncü devrimci eylemleri 
bütünleyecek ve bu eylemlerin etkisini artıracaktır.

AAPRA üyeleri, sömürgeciliğe ve yeni-sömürgeciliğe 
karşı savaşan Afrika sosyalist partilerinin silahlı temsil
cileridir. Bunlar, Afrika kurtuluş savaşının ürünleridir...

AAPRA komutanlığı, Afrika’daki çeşitli devrimci hare
ketlerin komutanlığını yapmış kişilerden kurulacaktır. 
Bu komutanlık, kıtadaki devrimci hareketin siyasal ön
derliğini yapan AACPC'nin yönetimi altında olacaktır. 
Böylece silahlı kuvvetler daima askeri önderliğin deneti
mi altında tutulmuş olur. •

Am erikalı Siyahların  
Cabral'la Söyleşisi

Ekim 1972’de Gine önderi Amiicar Cabrai’ın 
ABD’yi ziyareti sırasında, değişik radikal 

örgütlerden Amerika’da yaşayan siyahların 
kendisiyle yaptığı söyleşiden...

Soru: Ben Matitiyim. Bu soruyu nasıl karşılayacağınızı 
bilmiyorum ama, yönettiğiniz mücadelenin niteliği göz 

' önüne alındığında, diğer Afrika ülkelerinden aldığınız 
moral, politik ve askeri yardımın biçiminden memnun 
musunuz?

Cabrai: Öncelikle şunu söyleyeyim ki, hiçbir soru be
nim için bir sorun yaratmaz. İkinci olarak, birisi yardım 
almak zorundaysa hiçbir zaman memnun olmaz. Şartla
nn zorlamasıyla yardım İstemek ve almak zorunda kalan 
insanların durumu, hiçbir zaman memnun olmamaktır. 
Eğer memnunsanız bitmiştir, yardıma ihtiyacınız yoktur.

Üçüncü olarak, bize yardım eden insanların da duru
munu düşünmek zorundayız. Afrika ülkelerinin tavırlan- 
nı belirleyen politik ve ekonomik şartları biliyorsunuz. 
60’ların son on yılının Afrika bağımsızlığı için büyük 
bir başan olduğu doğrudur. Fakat biz, bu Afrika bağım
sızlık ağacında yer almıyoruz. Bağımsızlığımızı zor kul
lanarak elde etmek zorundayız ve İddiamız gereksindiği
miz yardımı hiçbir zaman talep etmemektir. Herkes iste
diği yardımı yapabilir, ayrıca yardımla birlikte hiçbir şart 
kabul etmiyoruz. Bize bu şekilde yardım edebilirseniz 
memnun oluruz. Eğer daha fazla verebilirseniz, daha 
çok memnun oluruz.

Birçok zamanlar, Afrikalı devlet başkanlanna, Afrika’
dan gelen yardımın çok yararlı, fakat yetersiz olduğunu 
söyledim. Daha İyisini yapabileceklerine inanıyoruz ve 
yapıyorlar da. Geçen Haziran Rabat’ta yapılan OAU zir
ve toplantılarında yardımı yüzde 50 oranında artırmayı 
kararlaştırdılar. Bunu neden daha önce yapmadılar? Bi
liyoruz ki finansal ve ekonomik problemlerinin yanında, 
politik problemleri de vardı. Bazı durumlarda zorluk, 
bu problemin önemi konusundaki bilinç eksikliğinden 
çıkıyordu. Fakat her geçen gün anlayışları artıyor ve 
belki bu problemin önemini tam olarak kavradıktannda,
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hepimiz bağımsız olacağız. (...)

Soru; Sorum kadınların rolü hakkında. Emperyalizmin 
yetkisinde eski sistemin transformasyoniannın niteliği 
nedir?

Cabrai: Bizim ülkemizde, kadınlann rolü konusunda 
değişik gelenekleri ve kurallan olan birçok toplum bula
bilirsiniz. Örneğin, Fula toplumunda kadın, evin sahibi 
olan erkeğin mat varlığının bir parçası gibidir. Bu tipik 
ataerkil toplumdur. Fakat orada dahi kadındır, saygındır 
ve evin İçine girip, gördüğünüzde kadın yetkindir. Buna 
karşın Balante toplumunda kadınlar daha çok özgürlüğe 
sahiptirler.

Bu farklılıkları anlamak için, Fula toplumunda üretilen 
herşeyin babaya ait olduğunu bilmeniz gerekir. Balante 
toplumunda üretilen herşey çalışan insanlara aittir ve 
kadınlar da çok çalıştıkları için özgürdürler. Bu çok 
basittir. Fakat esas problem mücadeledeki politik rol 
konusundadır. Biliyorsunuz ki ülkemizde, kadınlann en 
önemli öğe olduğu anaerkil toplumlar da vardı. Bijagos 
Adaları’nda kraliçeler vardı. Bunlar, gerçek kraliçe de
ğillerdi, çünkü kralların kızlarıydılar. Kraliçelerin varisle
ri olan kraliçeler de vprdı. Dinî liderler de kadındı. Şimdi 
bütün bunlar değişmekte.

Bunlan bizim toplumumuzu daha iyi anlamanız için 
söylüyorum. Fakat mücadele esnasında önemli olan, 
kadınların politik rolüdür. Evet, büyük başanlar elde 
etti, fakat bunlar yeterli değil. İstediklerimizi yapmaktan 
henüz çok uzağız. Fakat bu, Cabral’ın bir kararnameyi 
imzalamasıyla çözümlenebilecek bir sorun değildir. Bu 
tamamiyle transformasyon sürecinin, halkımızın varlığı
nı oluşturan maddi koşulların, aynca kadınlann düşün
ce yapılarının değişmesinin bir parçasıdır. Çünkü bazen 
en büyük güçlüğü çıkaran sadece erkekler değil, kadın
lardır da.

Kadın destekleyicilerimizle büyük bir sorunumuz var. 
Çünkü, yaklaşık 300 kadını eğittik, fakat evlendiler, ço- 
cuklan oldu ve onlar için herşey bitti. Bu çok kötü. 
Bazılan için bu böyle olmadı. Örneğin Carmen Pereira 
bir destekleylcimizdir ve aynca Parti’nin yüksek politik 
kurulunun da bir üyesidir. Güneydeki kurtarılmış bölge
nin bütün sosyal ve kültürel problemlerinden sorumlu
dur. Parti Yürütme Kurulu’nun da bir üyesidir. Diğer 
birçokları, sadece ülke içinde değil, yabancı ülkelerde 
de eğitilmişlerdir. Fakat, daha yapacak çok işimiz var.

Mücadelenin başında, savaş başlatıldığında, yüzlerce 
genç kadın çağınimadan geldiler ve mücadele için silah 
istediler. Fakat zamanla bu çerçeve içinde problemler 
ortaya çıktı ve savaşı dağıtmak, bölümlere ayırmak zo
runda kaldık. Bugün kadınlar esas olarak, sizin yöresel 
silahlı kuvvetler diye adlandırdığınız kesimde ve politik 
savaşta yer alıyorlar -sağlık problemlerinde ve aynca 
eğitimde çalışıyorlar. Umarım, tanıyabilmeniz için bazı 
kadınlanmızı buraya yollayabiliriz. Fakat çözümlenecek 
büyük sorunlarımız ve bazı parti liderleriyle büyük bir 
problemimiz var. Bu problem konusunda kendimizle 
(ben dahil) mücadele etmek zorundayız, çünkü tama
miyle ortadan kaldırana kadar, bu kötü şeyi, bu kültürel 
öğeyi büyük kökleriyle birlikte budayabilmeliyiz - kadın
ların sömürülmesini. Ama, son on yılda bu konuda bü
yük gelişme kaydettik.

Soru: Yoldaş Cabrai, devrimin evrensel ve bilimsel 
kanunları hakkıiKİa konuştunuz. Belli ki, biz de ülkemiz
de, bir devrim mücadelesinin herhangi bir gelişme saf
hasında yer alıyoruz. Tabii ki mücadelemizin en çok 
tartışılabilir yanlanndan biri, bu evrensel ve bilimsel 
kanunların kavranmasıdır. Bu nedenle, özellikle Küba, 
Çin ve Sovyetler Birliği’ni ve ulusal özgürlük için antl- 
sömürge savaştannı göz önüne alarak. Partinizin dev
rim teorisini nasıl anladığı konusunda konuşabilir misi
niz? Belli ki uluslararası düzeyde, bazı ülkelerde ve 
partilerde, belirlenmiş sosyal pozisyonlar, bizimki gibi 
parçalanmış bir mücadelede olduğundan çok daha fazla 
önem taşıyor. Bu nedenle biz, bu evrensel ve bilimsel
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kanunların açığa kavuşturulmasında küçük bir rol oynu
yoruz. Acaba bu problem üzerinde konuşabilir misiniz?

Cabral: Bana göre, bütün özgürlük mücadeleleri birta
kım kurallara uyariar. Bu kuralların belli bir durumda 
uygulanması, bu durumun niteliğine bağlıdır. Belki bu 
kuralların lıepsi uygulanabilir, fakat bazen belki bir bö
lümü, bazen sadece biri, bu şartlara bağlıdır. Biliyorsu
nuz ki, su 100 derecede kaynar. Bu bilimsel bir kuraldır. 
Doğal olarak, santigrat dereceden bahsettiğimizde, bu 
bir belirtmedir. Bu demektir ki, eğer fahrenhayt ölçüyor
sak, aynı şey geçerli değildir. Ve bu sadece deniz sevi
yesinde geçeriidir. Yüksek dağlara çıktığınızda bu kural 
doğru değildir. Newton ve diğer birçok kişi, bunun her 
yerde aynı olduğunu söylemişlerdir, fakat Einstein bu
nun doğru olmadığını kanıtlamıştır. Bu bazı durumlarda 
daha da karmaşıktır.

Bu durum, özgürlük mücadelesinin bilimsel karakteri 
alanında da geçeriidir. Küba, Sovyetier Birliği, Çin, Viet
nam ve bizim ülkemiz bu bağlamda değişik varlıklardır. 
Bazen, bu ülkelerin halklan arasındaki çatışmaian, mü
cadelelerinin farklı niteliklerine bakarak açıklayabilirsi
niz. Çünkü bunlar, ülkelerin değişik tarihi, ekonomik 
vs. koşuiiannın sonucudur. .

Şunu söylemem gerekir ki, ülkemizde mücadele için 
hazırlıklara başlarken, Mao Zedong'u tanımıyorduk. Mao 
Zedong’un bir kitabını ilk gördüğümde yıl 1960’tı. Parti
miz 1956’da kurulmuştu. Küba'nın mücadelesi hakkın
da da az şey biliyorduk, fakat daha sonra diğer halkların 
tecrübelerini öğrenmeye çalıştık. Bazı tecrübeleri göz 
ardı ettik, çünkü farklılıklar o kadar fazlaydı ki, bunlan 
incelemek zaman kaybı olacaktı. Diğer halkların tecrü
belerinin sizin için çok önemli olduğunu düşünüyoruz, 
özellikle yapmamanız gereken şeyleri öğrenmek için. 
Çünkü, ülkenizde ne yapmanız gerektiğine kendiniz ka
rar vermelisiniz.

Genel kurallar çok basittir. Örneğin, nüfusun çoğun
luğunun köylü olduğu bir tanm toplumunda, silahlı mü
cadele, Çin, Vietnam veya benim ülkemdeki gibi yürü
tülmelidir. Belki siz şehirlerden başladınız, fakat anlaya
caksınız ki, bu verimli değildir. Köylüleri harekete getir
mek için, kırsal kesime geçmelisiniz. Köylüleri belli ko
şullarda harekete getirmek çok zordur; fakat silahlı mü
cadeleyi ateşleyeceksiniz ve adım adım şehirlere yakla
şıp, sömürgeleri yeneceksiniz.

Örneğin şu bilimseldir: Sömürge savaşında bir çelişki 
vardır. Bu nedir? Sömürgeci güç ülkeyi yönetmek için, 
kuvvetlerini dağıtmak zorundadır. Kuvvetlerini dağıtmak
la zayıflar ve ulusal güçler bunları yok edebilir. Onları 
yok etmeye başladığınızda, bir araya toplanmak zorun
dadırlar; bu durumda ülkede sizin kontrol edebileceği
niz, yönetebileceğiniz ve yapılaşabileceğiniz alanları ter- 
kederler. Böylece sizi hiçbir zaman yok edemezler. Bu 
her zaman mümkündür. Bana Birleşik Amerika'da bu
nun mümkün olmadığını söyleyebilirsiniz; Birleşik Ame
rika bu anlamda bir tarım ülkesi değildir. Eğer ülkeniz
deki koşullan derinlemesine incelerseniz, belki bu kura
lın uygulanabilir olacağını göreceksiniz. Sorunuzu doğ
ru anladıysam size söyleyeceklerim bunlar, çünkü, bu 
kuralın uygulanabilir olacağını göreceksiniz. •

Frelimo'nun Programı

Frellmo’nun 1977’de ilan edilen progranîiından, 
partinin öncü rolünü tanımlayan giriş bölümü.

Mozambik Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla ulusal 
demokratik devrimin önemli hedefleri gerçekleştirildi; 
siyasal bağımsızlık elde edildi ve tjununla anayurdumuz 
üzerindeki yabancı hakimiyeti sona erdi, feodal ve sö-

IJstte: Mau Mau önderleri yargılanmaya 
götürülürlerifen. Altta: Soweto olayları sırasında 

çocuklarını kurtarmaya çalışan bir Güney Afrikalı siyah.

mürgecl faşist baskının yapıları parçalandı ve demokra
tik özgürlükler tüm ülkeye yayıldı. Mozambik devriminin 
bir sonraki aşamasına, halk devrimi evresine geçmek 
için içerde ve dışarda tüm ön koşullar vardır.

İçerde, bugün ülkemizde siyasal gücü etlerinde tutan 
işçi sınıfı ve köylülük bağımlılık ve sefalet mirasını red
detmekte kararlılar. Onlar kitlelerin gerçek kurtuluşu
nun yeni başladığı kanaatindeler ve yaşam seviyesinin 
sürekli yükseltilmesi, maddi ve manevi gereksinimleri
nin artarak giderilmesi için mücadeleyi sürdürmek iste
mektedirler. Emekçiler bu mücadelenin insanın insan 
tarafından sömürülmesine, kapitalizme ve emperyaliz
me karşı mücadeleyle aynlmaz biçimde bağlı olduğunu 
anladılar.

Dünya ölçeğinde kapitalizmden sosyalizme geçiş tari
hi çağında yaşamaktayız. Kapitalizmin en yüksek aşa
ması emperyalizm çöküş aşamasında bulunmaktadır ve 
kayda değer güçler emrinde olduğu halde tüm cepheler
de geri çekilmeye zorlamaktadır. Sosyalist ülkelerde 
insanın insan tarafından sömürülmesi düzeni çoktan 
bertaraf edildi. Buralarda emekçi kitleler marksist-leninist 
partilerin önderliğinde yeni toplumu kuruyorlar. Geze
genimizin bu özgür alanlan mücadelemizin büyük stra
tejik dayanaklannı oluşturmaktadırlar. Sosyalist ülkele
rin iç ve dış politikada ilerlemeleri ve onların tutarlı 
banş çabalan, emperyalizmi bugün halkiann ilerleme 
ve özgürlük yolundaki gayretlerini şiddetle bastırmada 
engellemektedir. Güçlü sosyalist dünya sisteminin var
lığı devrimimizin ilerlemesi ve zaferi için tayin edici . 
olan dış etkendir.- Afrika'da sömürgeciliğin ve ırkçılığın 
son kaleleri yıkılıyorlar. Birçpk Afrika ülkesinde ilerici 
güçler yavaş yavaş ilerliyorlar ve sosyalizm düşünceleri 
geniş kitlelerin hedefi olarak yerleşiyor. Kapitalist ülke
lerde işçi sınıfı ve diğer emekçi kitleler öncü örgütlerinin 
önderliğinde itadelerini giderek güçlendirerek ifade edi
yorlar ve uluslararası kapitalist sistemin zayıflamasına 
katkıda bulunuyorlar. Tüm dünyada güçler dengesi ar
tarak ilerleme, banş ve demokrasi güçleri lehine değiş
mektedir.

Bağımsızlığımızın ilk yılı sırasında halk demokrasisi 
devletinin temelleri inşa edilmeye başlandı. Toplumu- 
muzun önder sınıfı olan işçi sınıfı ve onun başloca müt
tefiki köylülük FRELİMO önderliğinde parçalanamaz bir 
ittifakta birleştiler. Bu ittifak bugün halk demokrasisi 
iktidarının siyasal temelini oluşturmaktadır. Bu zaman 
diliminde, yeni iktidarın ekonomik temeli halinei gelen 
devlet ve kooperatif mülkiyetinin temelleri yaratıldı, ye
ni halk demokrasisi düzeninin kurulması ülkede sınıf 
mücadelesinin keskinleşmesi ve halk cumhuriyetimize 
karşı emperyalist saldırganlığın yoğunlaştırılmasına yol 
açtı. Bundan dolayı sınıf düşmanını altetmek ve devrimi 
zafere ulaştırmak için devrimci sürece katılan toplumsal 
sınıfları ideolojik ve örgütsel açıdan silahtandırmak ge
rekmektedir. Keskin sınıf mücadeleleri işçi sınıfının köy
lülükle ve diğer ilerici güçlerle sıkı bir ittifak içinde 
kendilerini proletaryanın bilimset ideolojisi marKsizm- 
ieninizm tarafından yönlendiren öncü bir partide örgüt
lenmesini gerekli kılmaktadır. Bu yeni öncü parti FREİ.İ- 
MO’dur.

FRELİMO işçi sınıfı önderiiğinde insanın insan tarafın
dan sömürülmesine karşı ve devrimin zaferi için müca
delede çelikleşmiş işçileri, köylüleri, askerleri, devrimci 
aydınlan ve diğer emekçileri bilimsel sosyalizm temelin
de gönüllü ve mücadeleci bir ittifak içinde birleştirmek
tedir. Parti Mozambik toplumunun ve devletinin öncü 
gücüdür. Partinin gelişmesi için ideolojik ve kuramsal 
temelleri Mozambik halkının devrimci mücadelesinden 
elde ettiği deneyimler ve Marksizm-Leninizm oluştur
maktadır.

Demokratik merkeziyetçilik ve partideki örgütlenme 
ve çalışma ilkesidir. Bireysel ve kolektif disiplin partinin 
varlığının ana koşuludur. Parti kendi değişmez ilkelerin
den biri olaruk proletarya enternasyonalizmini savun
makta ve gerçekleştirmektedir. Enternasyonalizm parti
nin değişmez bir ilkesidir. •
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Güney A M k a  ĞzgüHük 
Bildirgesi

Güney Afrika’da 25-26 Haziran 1955’de topianan
Birlik Kongresi'nöe aşağıdal<i metin i<abul ediierei< 

açıl<landı.

Biz, Güney Afritca hatt<ı, tüm üll<emize ve dünyaya 
açıi(iıyoruz:

— Güney Afritca, siyah ya da beyaz, burada yaşayan
ların tümüne aittir ve tüm hailem iradesine dayanmayan 
bir hükümet hiçbir yetki kullanamaz.

— Hatkımızın sahip olduğu geleneksel toprak, özgür
lük ve barış haklan, haksızlık ve eşitsizliğe dayanan 
bir hükümet biçimi tarafından gasp edilmiştir.

— Tüm halkımız kardeşçe birarada yaşamadığı ve eşit 
hak ve imkanlara sahip olmadığı takdirde ülkemiz hiçbir 
zaman gelişemeyecek ve özgür olamayacaktır.

— Yalnızca tüm halkın iradesine dayanan demokratik 
bir devlet, renk, ırk, cinsiyet ve İnanç ayrımı yapmadan 
herkesin sahip olduğu geleneksel hakları garanti altına 
alabilir.

Bu nedenle biz, Güney Afrika halkı, siyahlar ve beyaz
lar -eşit, vatandaş ve kardeş- birlikte, bu özgürlük bildir
gesini kabul ediyoruz. Bu bildirgeyle belirlenmiş de
mokratik değişiklikler gerçekleştiriiene kadar kendimizi 
birlikte, cesaret ve kararlılıkla mücadele etmekle yü
kümlü kılıyoruz.

Halk Yönetecektir!

Her erkek ve her kadın, tüm kanun koyucu organları 
seçmek ve onlara seçilmek hakkına sahip olacaktır. Her
kes, ülkenin yönetiminde yer alma hakkına sahip ola
caktır. Irk, renk ve cinsiyete bakmadan herkesin hakları 
eşit olacaktır. Azınlık yönetiminin tüm organları, danış
ma kurulları, konsey ve resmi kurumlan yerlerini özerk 
demokratik organlara bırakacaktır.

Tüm Ulusai Gruplar Eşit Haklara Sahip Olacaktır!

Tüm ulusai gruplar ve ırklar devlet organlarında, mah
kemelerde ve okullarda eşit bir statüye sahip olacaklar
dır. Herkes kendi dilini kullanma ve kendi halk kültürünü 
ve geleneklerini geliştirme konusunda eşit haklara sa
hip olacaktır. Tüm uiusal gruplar, kendi ırkına ve ulusal 
gururuna yapılan hakaretlere karşı kanun tarafından ko
runacaklardır. Bir ulusa, ırka Veya renge aidiyeti temel 
alan haksızlık ve aşağılamalarda bulunmak ve bunun 
propagandasını yapmak ceza gerektiren suç olarak ka
bul edilecektir. Tüm apartheid kanunlan ve uygulamala- 
n kaldırılacaktır.

Halk, Ülkenin Zenginliklerinden Pay Alacaktır!

Ülkemizin ulusai zenginlikleri, tüm Güney Afrikalıların 
mirası, halka geri verilecektir. Tüm toprak zenginlikleri, 
banka ve tekel işletmeleri tüm halkın mülkiyetine geçiri
lecektir. Bunların dışında kalan tüm sanayi işletmeleri 
ve ticaret, halkın çıkarlarına hizmet etmeleri İçin dene
tim altına alınacaktır. Herkes, istediği her yerde ticaret 
yapma, üretme, seçeceği meslekte çalışma hakkına sa
hiptir.

Toprak, Onu İşleyenlere Devredilecektir!

Irk ayrımından doğan toprak mülkiyeti konusundaki 
tüm kısıtlamalar sona erdirilecek ve açlık ve sefaleti 
ortadan kaldırmak için toprak, onu işleyenlere verile
cektir. Devlet, tanm aletleri, tohum ve traktörler vererek 
köylülere yardım edecek ve toprağı korumak İçin baraj
lar yapacaktır. Tanmda çalışanlann diledikleri yere yer
leşme haklan garanti altına alınacaktır. Herkes, dilediği 
yerde toprak satın alma hakkına sahiptir. HIçkImsenin 
hayvanlan elinden alınamaz, zorunlu çalışma ve çiftlik 
hapishaneleri kaldınlacaktır.

İJstte: 1955'de toplanan Halk Kongresi’ne katılan 
kadınlar. Ortada: Winnie Mandela 1987'de bir cenaze 

töreninde. Altta: Robert Mugabe.

Herkes Kanunlar Önünde Eşlttlrl

Hiçkimse, hapsedilemez, bir yerden bir yere sürüle
mez ve kanunlara uygun bir şekilde davası görülmeden 
kimsenin özgürlükleri kısıtlanamaz. Hiçkimse bir hükü
met memurunun emriyle mahkum edilemez. Mahkeme
ler tüm halkı temsil etmelidirler. Yalnızca halka karşı 
işlenmiş ağır suçlar hapisle cezatandınlacaktır; cezanın 
amacı intikam değil suçlulan eğitmektir. Polis güçleri 
ve ordu herkese eşit derecede açıktır; bunlar halkın 
yardımcısı ve koruyucusudur. Irk, renk ve inançtan do

ğan haksızlıklan İçeren tüm kanunlar geçersizdir.

Herkes Eşit İnsan Haklanna Sahiptir!

Kanunlar herkesin, fikirlerini açıklama, örgütlenme, 
toplanma, yayın faaliyetinde bulunma, bir dini seçme 
ve onun propagandasını yapma, çocuklarını eğitme hak
kını garanti altına alacaktır. Hanelerin polise karşı doku
nulmazlığı kanunlar tarafından garanti altına alınacaktır. 
Herkes, köyden kente, eyaletten eyalete ve Güney Afri
ka’dan ülke dışına seyahat etme hakkına sahiptir. Pasa
port kanunlan, pasaportlar ve bu özgürlükleri kısıtlayan 
tüm kanunlar geçersizdir.

Herkes İçin İş ve Güvenlik Sağlanacaktır!

Bütün çalışanlar, sendika kurmak, sendika yöneticile
rini seçmek ve işverenle ücret anlaşmalan yapmak hak
kına sahiptir. Devlet, herkesin çalışma ve tam İşsizlik 
yardımı alma hakkını kabul eder. Tüm ırklardan erkekler 
ve kadınlar, eşit işe eşit ücret alırlar. 40 saatlik çalışma 
haftası, ulusal düzeyde asgari ücret, tüm İşçiler için 
ücretli izin ve hastalık parası ve çalışan anneler İçin 
tam ücretli hamilelik izni uygulanmaya başlayacalrtır. 
Madenciler, ev hizmetkariarı, tanm işçileri ve memurlar, 
tüm diğer çalışanlaria eşit haklara sahiptir.

Kapılar Öğrenmeye ve Kültüre Açılacaktırl

Hükümet, kültürel hayatımızın geliştirilmesi için ulu
sal yetenekler keşfetmeye, geliştirmeye ve destekleme
ye katkıda bulunacaktır. İnsanlığın tüm'kültürel hâzine
leri, bütün diğer ülkelerie serbest kitap ve fikir alışverişi 
ve karşılıklı ilişkiler yoluyla herkese açık olacaktır. Eğiti
min amacı, gençliği halkını ve kültürünü sevmek yönün
de eğitmek ve insanlar arası kardeşlik, özgüriük ve barı
şı yükseltmektir. Eğitim, parasız, zorunlu, kapsamlı ve 
bütün çocuklar için eşittir. Üniversite eğitimi ve mesleki 
eğitim, devlet desteği ve burslar yoluyla herkese açık 
olapaktır. Yetişkinler arasında okur yazar olmamaya kar
şı kitlesel bir eğitim planı yapılacaktır. Öğretmenler bü
tün diğer vatandaşlarla aynı haklara sahiptir. Kültür ve 
spor hayatında ve eğitimde her türiü ırkçı haksızlıklar 
ortadan kaldırılacaktır.

Herkes İçin Ev, Güvenlik ve Konfor Olacaktır!

Herkes dilediği yerde yaşama, uygun bir bannak ve 
ailesiyle rahat ve güvenli bir hayat sürme hakkına sahip
tir. Kullanılmayan evler, halkın hizmetine sunulacaktır. 
Kiralar ve fiyatlar düşürülecek, yeterii yiyecek maddesi 
bulunacak ve kimse açlık çekmeyecektir. Sağlık sektörü 
devletleştirilecektir. Herkes, parasız doktor muayenesi 
ve hastanede bakım ve tedavi hakkına sahip olacak, 
annelere ve küçük çocuklara öncelikle ilgi gösterilecek
tir. Varoşlar yıkılacak ve yerine yeni mahalleler İnşa 
edilecek, buralarda bir trafik ağı, sokaklar, ışıklandırma, 
oyun alanlan, çocuk bakımevleri ve sosyal kuruluşlar 
halkın hizmetine sunulacaktır.Yaşlılann, yetimlerin, sa- 
katlann ve hastalann bakımını devlet üstlenecektir. Et
rafına sınır çekilmiş alanlar ve gettolar ortadan kaldınla- 
cak, aileleri bölen kanunlar geçersiz kabul edilecektir. 
Güney Afrika, ulusların haklannı ve hakimiyetini kabul 
eden tam bağımsız bir devlet olacaktır.

Özgüriük ve Dostluk Hakim Olacaktır!

Güney Afrika dünya tMinşını korumak ve tüm uluslara
rası anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla -savaşla değil- 
çözmek İçin çaba gösterecektir. İnsanlarımız arasında 
dostluk ve banş, herkese eşit haklann ve İmkanların 
tanınmasıyla sağlanacaktır. Besuto, Beçuana ve Swasi 
Ülkesi’nde yaşayanlar kendi gelecekleri hakkında ken
dileri özgürce karar vereceklerdir. Afrika'nın tüm halkla- 
nnın bağımsızlık ve özerklik haklan tanınacak ve bu 
sıkı bir Işbirilğinin temelini oluşturacaktır. Halkını ve 
ülkesini sevenlerin şimdi bizim burada yaptığımız gibi, 
şunlan söylemesini sağlayalım: “Özgüriüğümüzü kaza
nana kadar, tüm yaşamımız boyunca bu haklar İçin omuz 
omuza mücadele edeceğiz.” •



Modem Sosyalizm

Arap Afrikası’nda Devrimler

Kıtasal konumu bakımından Afrika’nın bir parçası olmakla birlikte, Akdeniz’in güney kıyısında 
olmanın ve Dogu’da (Mısır’da) Nil vadisinin getirdiği iktisadî-toplumsal dinamizm; Kuzey 
Afrika’yı (Arap Afrikası) dünya sistemiyle, Ortadoğu’yla ve Avrupa’yla bütünleştirmiştir. İlkel 
topluluktan uygar topluma geçişte önemli bir uğrak olan Eski Mısır’dan sonraki çağlarda da, 
iniş çıkışlara rağmen, 18. yüzyıla kadar Arap Afrika toplumlan (en azından bazı bölgelerde) 
dünya sisteminin verili iktisadî-toplumsal yapısı içinde gelişmiş sayılan düzeydeydiler. 18. 
yüzyılda kapitalizmin bölgesel, kıtasal İktisadî ilişkiler üzerindeki belirleyiciliğinin tırmanması, 
bu ülkeleri geriletmeye başladı. 16. yüzyıldan beri buraya hakim olan Osmanh 
İmparatorluğu’nun gerileyişine koşut olan bu süreç içinde Arap Afiika devlederi, önce malî- 
iktlsadî yollarla, 19. yüzyıl ortalanndan başlayarak siyasal olarak bütünüyle emperyalist 
sömürgeciliğin kıskacına girdiler. 16. yüzyıldan beri süregelen Osmanh egemenliği, Arap Afiika 
toplumlannın üretim ve egemenlik ilişkilerini kökten değiştirmeyen, bu toplumlan kendi 
sistemine (esasen vergi yükümlülüğüyle belirlenen) dolaylı mekanizmalarla bağlayan dolaylı, 
görece “yumuşak” bir egemenlikti. Osmanh İmparatorluğu ile Arap Afiika toplumlan arasındaki 
din birliği (İslâm), bu egemenlik ilişkisini yumuşatan önemli bir etkendi. Kapitalizmin ve 
emperyalizmin egemenliği ise, bu toplumlann smıEsal yapılanna, üretim ilişkilerine ve 
kültürlerine köklü bir müdahaleyi içeriyordu.

Emperyalizm, Arapça Batı anlamına gelen Magrib (Fas, Tunus, Cezayir), Mısır ve ikisi 
arasındaki kara köprüsü niteliğindeki Libya halklannın emek (ve gerektiğinde savaş) gücünü, 
doğal kaynaklannı sömürürken, bu ülkelerin geleneksel kültürünü de sarstı; bu müdahale, bu 
toplumlann tarihsel kültür birikimini horlayan ırkçı bir tutumla birleşti. 1892’de, Cezayir’deki 
Fransız valisinin danışma orgam olan Conseil Superieur (Yüksek Konsey) açıkça “Arap ırkının 
aşağı ve ıslahı imkânsız bir ırk olduğu” görüşünü ileri sürüyordu. Arap Afiikası’nda yerli 
egemen sınıflann anti-sömürgeci fraksiyonlanyla küçük burjuvazi ve emekçi sınıflann 
emperyalizme karşı mücadelesinde, bu ırkçı kültürel-toplumsal aşağılamaya karşı tepki, 
başından itibaren birleştirici bir motif olacak; İslâmî geleneğin damgasını taşıyan toplumsal 
öıgütlenme ve yerli kültür, emekçi sınıflann mücadelesini ve sosyalizm hareketini/söylemini 
de etkileyerek özgün siyasal-ideolojik bileşimler yaratacaktı.

Osmanh Egemenliği Altında Arap Afrikası
1516’da Mısır, 1514’de Cezayir, 1574’de Tunus, Osmanh İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. 
Osmanh İmparatorluğu, kentlerdeki bürokrasiye verdiği destek dışında, bu ülkelerdeki yerleşik 
egemenlik ilişkilerinde bir değişikliğe yolaçmadı. Mısır’da, zaten bir bölümü Osmanhlarla 
ittifak yapmış olan feodal Memlûk beyleri saptanan miktarda vergiyi toplayarak İmparatorluk 
merkezine aktarmak kaydıyla egemenliklerini sürdürdüler. “Halklannı” göçebe Bedevilerin 
yağmacılığına karşı korumalan, egemenliklerini meşrulaştıran önemli bir işlevleriydi. Köylüler 
ve kentlerde loncalarda örgütlenmiş olan zanaatkârlar bir şeyh’e bağh olarak, yerel dinî 
cemaaderde toplumsallaşıyorlardı. Ulema sınıfi, kentlerde cemaatlerinden vergiyi toplamanın 
yanısıra, gerektiğinde yönetim ile halk arasındaki yönetsel, hukukî iletişimi sağlıyordu.

Cezayir ve Tunus’ta da yerli egemen sınıflar, büyük kenderde yerleşen Osmanh askerî 
bürokrasisiyle uyumlu bir ilişki içindeydiler. Uzak ülkelerdeki ticaret ve korsanlıktan gelir 
sağlayan kendi tüccarlar ile, zaten Magrib lim anlannı Akdeniz’e hakim olabümek amacıyla 
korsanlık üssü olarak kullanmak isteyen Osmanhlann çıkarlan örtüşüyordu. Tunus ve 
Cezayir’de, merkezle vergi ödeme bağı oldukça sınırlı olan dinsel-feodal kabileler ve özellikle 
dağlık bölgelerdeki kolektif olarak işlenen topraklardaki yoksul köyler, merkezdeki yönetimden 
Mısır’dakinden daha da köklü biçimde yalıtılmışa.

Magrib, 17. yüzyıl ortasına kadar, Avrupa, Mısır ve Batı Sudan’la sürdürdüğü yoğun ticari 
ilişki dolayısıyla, gelişmiş bir bölgeydi. 17. yüzyıl başında, Cezayir’in aynı adı taşıyan başkenti 
100 bin nüfusa sahipti. Ancak 18. yüzyılda dünya ticaretinin ağırlığı Atlantik Okyanusuna 
kayıp Cezayir (1816) ve Tunus (1827) donanmalannın imhasıyla korsanlık da çökünce, 
gerileme başladı. Ticaret sermayesinin gelişmesi durakladı; sermaye birikimi, aktanlabildigi 
ölçüde, tanmsal üretime kayarak bazı feodal odaklann güçlenmesini sağladı.

Arap Afrikası’nm Sömürgeleştirilmesi 
ve Anti-Sömürgeci Tepkiler
Doğal kaynaklannm ve ucuz emek gücünün yanısıra, Avrupa’ya coğrafi yakınlığı ve Akdeniz’e 
haldm olmak bakımından stratejik konumu, Avrupah emperyalist güçlerin Kuzey Afrika’ya 
yönelik iştahlanm 19. yüzyıl başından itibaren kabartıyordu. Osmanh İmparatorluğu gücünü 
ı ln /»

(Aşağıda), 1919’da Kahire'de, //* bağımsızlıi<çı - 
miiiiyetçi parti olan Vafd'/ destei<lemei( için yapılan bir 
gösteri. Feodal bağlarını sürdüren ulema ve İslâmi 
cemaatler ile organii< ilişki içinde toplumsallaşan, 
azgelişmiş Arap küçük burjuvazisinin, ticaret ve (çok 
kısıtlı) sanayi burjuvazisinin emperyalizm hakkındaki 
kavram ve tasarımları, Cemaleddin Afgani (1839-1897) 
ve öğrencisi Muhammed Abduh’un (1849-1888) 
etkisinde biçimlendi. Kahire'ye yerleşmiş bir Afganii 
olan Afgani, emperyalizmi ve kapitalizmi, "Batı”nın 
Islâm ümmetini dağıtması tehlikesini ifade etmeleri 
açısından ele alıyordu. Bu tehlikenin nedeni, Batı’nın 
eriştiği teknolojik üstünlük ve Müslümanların 
dayanışmalarını yitirmiş olmalarıydı. Batı’dan 
teknolojinin alınması gerektiğini savunan Afgant, bütün 
kültürlerin ve milletlerin çöküşüne yolaçtığını vazettiği 
materyalizme karşı bir polemik yürüttü. Bu polemik, 
Rousseau'dan tjaşiayarak, ’’sosyalizmi, nihilizmi ve 
komünizmi”  de hedef alan ve Islâm'ın zorunluğunu 
dayatmaya yönelik bir polemikti. Mısır’da köylüleri 
İngilizlere ve hükümete karşı ayaklanmaya davet eden 
Cemaleddin Afgani, 1884’de Paris’te bulunduğu sırada 
gözlemlediği sınıf mücadelelerinin ve sosyalist hareketi 
Doğu’yu ve Arap dünyasını da ergeç etkileyeceğini, 
ancak Doğu’da emekçi sınıfların, “sosyalizmi" ilk 
uygulayan Muhammed'i örnek alarak “ İslam 
sosyalizmini" benimsemesi gerektiğini ve zaten de 
benimseyeceğini yazmıştı. Islâm’ı modern gelişmeler 
karşısındaki kayıtsızlığından uyandırarak, “Asr-ı 
Saadef’e (Altın çağ) dönüş amacı ışığında 
"devrimcileştirmek" isteyen AfganVnin Halırât’/nda 
“ Islâm sosyalizmi" üzerine yazdıkları, Arap egemen 
sınıflan tarafından görmezden gelinmiş, ancak Arap 
Afrikası’ndaki sosyalist muhalefeti etkilemişti. Öğrencisi 
Muhammed Abduh, modern gelişmelere açılma 
bakımından AfganVxIen daha ileri gitti; Batı’dan salt 
teknolojiyi değil, rasyonel düşünceyi de almaya 
yönelik çalışmalar yaptı, bireysel muhakemeye ve 
inisiyatif kullanmaya dönük “ içtihad’’ı savundu. 
Afgâni'den daha az radikal, reformcu bir siyasal 
mücadele perspektifine sahip olan Abduh, bu 
modernizmi nedeniyle uzun süre Mısır ulemasınca 
lanetlendi. Kadın haklan savunucusu Kasım Emin, 
burjuva değerlerini, liberalizmi ve Anayasal 
parlamentarizmi savunan şair Lütfı es-Seyyid, Taha 
Hüseyin ve Saad Zağiui, Abduh'un çevresinde, 
1882'deki Arabi Paşa ayaklanmasından sonraki ikinci 
kuşak Mısır bağımsızlıkçılarının nüvesini oluşturdular. 
Bu hareketin, Arabi Paşa'nm “ Mısır Mısırlılarındır" 
sloganı çerçevesinde, şoven ve ırkçı bir temelden çok 
dinsel cemaat bağına ve yurtseverlik esasına dayanan 
naif bir milliyetçi söylemi de vardı. Afgani ve 
Abduh’un düşünsel mirası temelinde gelişen Arap 
bağımsızlıkçıiığı, Batı’nın kültürel hegemonyasına karşı 
direncini geliştirirken; bu iki öncü düşünürün restore 
etmeyi önemsedikleri Islâm’ın yanında, Arap 
kültürünün ve uygarlığının değerlerini de koydu. 
AvrupalI emperyalistlerin Araplan aşağılayıcı tutumuna 
karşı gösterilen ve şoven görünümler de kazanabiien 
bu tepki. Kuzey Afrika’daki sosyalist harekete 
yansıyan bir başka ideolojik etmen oldu.



"T U Devrimler

Fransa'nın emperyalist kültür politikasını simgeleyen 
bir görüntü: Bir Fransız görevli, 1860'lara doğru, 

Cezayirli çocuklara “ Çocuklarım! 'Yeni vatanınız 
Fransa'yı seviniz" yazılı bir karatahtanın önünde 

"temel eğitim" veriyor. Emperyalizmin bu kültürel 
saldırısına karşı anti-sömürgeci karşıkoymanın en 

büyük imkânı, Müslüman Selefi ideolojisinin ve 
geleneğinin koruyucu varlığıydı. Selefi geleneği, 

Sünnîliğe bağlı olarak, birçok İslâm mezhebinin aksine 
belirli bir din önderi tarafından kurulmamış; doktriner- 

ideolojik çerçevesi birbirinden bağımsız çeşitli 
cemaatler içinde biçimlenmiştir. Kuran’ın vazettiği 

pratikler dışındaki bütün toplumsal pratikler hakkındaki 
düzenlemeleri, önermeleri sonuçsuz, çözümsüz ve 

anlamsız sayan ve böylelikle kendi içine kapalı, öz 
kültürei-dinsel varlığını dış etkilere karşı korumaya 

dayalı Selefi geleneği. Haçlı tehlikesine karşı gerektiği 
anda askerî örgütlenmeyi sağlama saikiyle oluşmuş; 

zamanla Osmanh egemenliğinin istikrarlı yönetimi 
altında, özellikle Magrib'te kapsamlı bir sivil 

örgütlenme ağı meydana getiren tekkelere dönüşmüş 
olan birçok cemaatte yaygınlaşmıştı. Değişik tarikatlara 

bağlı bu sufî cemaatler ve Selefilik geleneği, 
emperyalizme karşı sert bir kültürel-ideolojik direniş 
odağı olarak, yeril halkın kimliğini koruyucu ve güç 
birikimiydi. Ancak Selefilik aynı zamanda, toplumsal 

pratiklere müdahaleyi, devlet işlerini ve siyaseti önsel 
olarak dışlayan geleneğiyle, direniş potansiyelinin en 

büyük zaafını oluşturuyordu. Senusîliğin, MehdTnin 
özellikle Cezayir’de Atxlülkadir’in sömürgeciliğe karşı 
siyasal-askeri direnişi. Selefi geleneğinin bu yönünün 

aşılmasında büyük rol oynadı. 18. yüzyıl sonlarında 
doğan ve 19. yüzyılda Arap Afrikasına da yayılan 

Vahhabiliğin, İslâmın bütün biçimsel yorumlarını ve 
kurumlaşmalarını reddeden reformist etkisi de bu 

sürece katkıda bulundu. Bu süreç, modern devlet 
aygıtının Mısır'a göre daha sınırlı oluştuğu ve 

emperyalizmin ülkeye yavaş yavaş, organikleştirerek 
yerleştiği Mısır'a kıyasla; emperyalizmin egemenliğinin 

çoğunlukla açık işgalle özdeşleştiği Magrib'te daha 
radikal bir şekilde yaşandı.

yitirirken bu bölgedeki ağırlıklarım artıran emperyalistler, paylaşım mücadelesine girdiler. 
Rekabetin iki ana gücünden biri olan Fransa, ilk adımı atarak 18. yüzyıl sonunda Mısır’a 
müdahale etti; ancak Mısır, sonra Britanya İmparatorlugu’nun egemenliğinde kalacaktı. 1869’da 
Süveyş kanalının açılmasıyla, İngiltere Akdeniz’den İskenderiye’den Ümit burnuna kadar uzanan 
hatti denetimi altina almış oluyordu. Buna karşı Fransa, Atlantik Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e 
kadar uzanan bir egemenlik hattı kurmak amacıyla, Magrib’e elkoydu. Magrib’teki emellerinden 
çabuk vazgeçmek zorunda bırakılan İtalya, Libya ile yetinecekti.

Mısur’da M.Ali Paşa Reformlan ve Emperyalizm

Mısır’ı 1789-1801 arasmda işgal altında tutan Fransa’nın çekilmesinden sonraki dört yıllık 
kaos döneminden sonra, ulemanın desteğini alan Kavaklı Mehmet Ali Paşa, Memlûk beylerini 
tasfiye ederek Mısır valisi oldu. M.Ali’nin valiliği, Osmanh egemenliğinin restorasyonunu değil, 
Mısır’da güçlü bir merkezî feodaUtenin kurumlaşmasını getirdi. Bu sürecin öbür yüzü, Mısır’ın 
Avrupa’ya ve özellikle İngiliz emperyalizmine bağımlığımn da kurumlaşmasıydı. Osmanh 
reformcuları gibi, Batı’nm teknolojik yeniliklerinden yararlanarak ülkesini güçlendirme 
kaygısıyla hareket eden M.Ali, ulemayı bütün yönetsel işlevlerinden uzaklaştirarak Avrupa 
sermayesine ve uzmanlarına kapı açtı. M.Ali, güçlenmesinin sonucunda Osmanlılara karşı 
mutlalc egemenliğini ilan etmeyi ve yayılmacı bir politikayı amaçlıyordu. 1832 ve 1839’da 
Osmanh ordusunu iki kez ağır yenilgilere uğrattiysa da, Osmanh İmparatorluğu’nun (Rusya 
lehine) erken çözülmesini istemeyen Batilı emperyalist güçler müdahale ederek, M.Ali’ye gene 
İstanbul’a bağlı kalmak kaydıyla soya bağlı hükümdarlık statüsünü kabul ettirdiler.

Yayılmacı ve bağımsızlıkçı düşleri gemlenen M.Aİİ, ülke içinde egemenliğini pekiştirmek için 
okullan kapatarak eğitim reformunu durdurdu, iltizamı kaldırarak toprağı küçük parsellere 
bölüp dağıttı. Ağır vergiler nedeniyle kısa zamanda küçük ve orta köylülerin (feilahlar) bırakıp 
kaçmasıyla toprakta M.Ali’nin akrabalanndan ve Türk-Çerkes bürokrat kökenlilerden oluşan bir 
feodahte ortaya çıktı. Nüfusun yaklaşık yüzde lO’unu oluşturan Hıristiyan (Kopt/Kıptî) toprak 
sahiplerinin de gücü ve serveti arttı. Kenderde, üretilen pamuğun işlenmesi ve ihracıyla 
uğraşan bir buıjuvazi palazlanmaya başladı. Bu sınıf içinde ağırhk, kapitülasyonlarla korunan 
AvrupalIlar ve levantenlerdi. Yerli zanaatlar çöküyor, yerli ticaret burjuvazisi geriliyordu. 
M.Ali’nin yeğeni İsmail’in egemenliği döneminde (1863-1879) emperyalizmin Mısır’daki etkinliği 
iyice artti. İsmail, 1866’da “Hidiv” olarak, daha fazla vergi karşılığında Osmanh 
İmparatorluğu’ndan geniş yönetsel ve ekonomik özerklikler aldı. Fransa ve ağırhkla 
İngiltere’den İsmail döneminde alman 90  milyon pound  borç, faizleriyle birlikte giderek 
katlanıyor, köylü ve kentli emekçi halkın vergi yükü alanda giderek yoksullaşmasına 
yolaçıyordu. 1876’da, Fransa ve İngiltere, Mısır mâliyesini resmen denetlemeye başladılar. 
1880’de, devlet gelirlerinin yansının dış borçlara gideceğini öngören bir yasa çıkanidı.



Fransız Emperyalizminin Magrib’e Girişi ve Şeyh Abdülkadir Direnişi

16. yüzyıldan beri Cezayir’le ticarî ilişkilerini geliştiren Fransa; coğrafî yakınlığını 
değerlendirerek, 1830 Devrimleri öncesindeki iç siyasal gerilimi, dikkatleri dışa çekerek 
düşürme kaygısının da payıyla, 1830 yazında başkent Cezayir’i işgal etti. Ancak ülke içlerinde, 
Fransızlar! şaşkınlığa düşüren ve 1870’e kadar uğraştıran büyük bir direniş başladı: Şeyh 
Abdülkadir direnişi.

1830’da Fransız işgalcilerin Müslüman mezarlannı açarak kemikleri şeker rafinerisinde 
kullanmak üzere Marsilya’ya göndermesi gibi uygulamalanndan kaynaklanan İslâmî tepkilerin 
yanısıra, sufî tarikatler, Osmanh egemenliğinin son döneminde karşılaştıklan İktisadî 
sömürünün de katlanacağını kavramışlardı. Direnişin önderi olan Şeyh Abdülkadir, bunu .bir 
eserinde şöyle dile getirecekti: “Ticaret durgunlaşıp, tarım zayıflayınca ve güvenlik ortadan 
kalkınca şerifler, ulema ve ileri gelenler birleşerek aralannda Emirliğin özelliklerine sahip 
birini seçmeye ve ona itaat etmeye yemin ettiler.” Ulema açısından, Fransızların işgalden iki 
ay sonra dinî vakıflara (habus) elkoyması, dinî ye iktasadî etkileri örtüştürüyordu. Geleneksel 
toplum yapısının egemen sınıflan olan feodal-dinî cemaat ve kabile şeyhlerinin önderlik ettiği 
bu direnişin en önemli yönü, savaş içinde olunmasına ve göçebe-köylü bir toplumsal tabana 
dayanılmasına rağmen, bütünlüklü bir “yeraltı devleti”ni örgütleyebilmiş olmasıdır. Maskara’da 
bir camide toplanan şeyhler ve ulema kongresinde “Cezayir Emir’i” seçilerek cihad çağrısı 
yapan Abdülkadir, 1843’de Fransız ordusunu Sidi İbrahim’de büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu 
çarpışmadan sonra, Fransa Cezayir’e büyük bir ordu sevketmek zorunda kaldı. Abdülkadir, 
1847’de Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı; ancak oluşturulan örgün örgütlenme 
sayesinde, direniş sürdü. Özellikle dağlık Kabila bölgesinde, yerel feodal ailelerin, kimi zaman 
da küçük köylülerin öncülük ettiği ayaklanmalar 1870’e kadar sürdü. Abdülkadir direnişi, yerli 
halkta köklü bir direniş ahlâkı, direniş geleneği yerleşmesini sağladı. Ancak, bürokrasi ve 
ticaret burjuvazisinin işgalcilerle işbirliği yaptığı, en azından boyun eğdiği kentler, bu 
geleneğin dışında kaldılar.

Fransa, 1881’de herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın, Tunus’a hakim oldu. Fas da 1912’de, 
Ispanya’nın hakim olduğu Kuzey, Kuzeybatı ve İfni bölgesi dışında, Fransa’nın egemenliğine 
girdi. Tunus’taki emellerinden vazgeçmek zorunda kalan İtalya ise, 1911’de Libya’ya egemen 
oldu. Libya’da İslâm’ın yerleşik biçimselciliğini eleştiren ve göçebe kabileler nezdinde yaygın 
bir örgütlenmeyi gerçekleştiren Senusî tarikatının önderliğinde başlayan direniş; Fas’ta ise 
dağlık-feodal kesimlerindeki karşıkoyma, emperyalizmin bu ülkelerin kırsal bölgelerine yıllarca 
hakim olamamasını getirecekti.

Anti-Sömürgeci Mücadelenin Dinamikleri

19. yüzyıla girerken Kuzey Afrika Arap halklarının Osmanh egemenliğine karşı bağımsız 
siyasal varhklanm ve kaderlerini tayin hakkını elde etmeye yönelik arayışları ortaya çıkmaya

Nasır kitleler karşısında söylev verirken.
“ Nasırizm", Arap Afrikası'ndaki “sosyalist" rejimlerin 
içinde. Bonapartist niteliği en belirgin ve oturmuş 
olanıydı. Aslında. 1953'e kadar, en popüler 
“kahraman" ve “ kurtarıcı", Necip'ti. Önder olarak 
önde gözükmesinin yanısıra, sempatik ve kitlelerle 
yüzyüze temasa yatkın kişiliği onu “ Bonaparte" rolü 
için en uygun aday haiine getirmekteydi. Necip'in 
konumu, 1953 başında, yeni Anayasa’nın yapılacağı 
ilan edildikten sonra gerilemeye başladı. tJieşrutiyetçi 
rejime yatkın olan Necip, ordu ve Devrim Konseyi’nde 
yaimz kaldı. 18 Temmuz 1953'de cumhuriyet ilan 
edildiği zaman. Necip başbakanlıkla beraber 
cumhurbaşkanlığını da üstlendi. Ancak gerçek iktidar, 
yavaş yavaş perde arkasından ön plana ve 
kalabalıklar karşısına çıkmaya başlayan ve içişleri 
bakanlığı ile başbakan yardımcılığını üstlenen 
Nasır'daydı. Necip, siyasal ve programatik bir destek 
bulmak için, Vafd kadrolarıyla yakınlaşma eğilimine 
girdi, partilerin kurularak parlamenter bir rejime 
geçilmesini savunmaya başladı. Şubat ve Mart 
1954'te Necip'ie Nasır arasındaki gerginlik tırmandı.
25 Şubat'ta, önce Nasır, Necip'ie çalışamayacağını 
söyleyerek istifa etti. Bir süre sonra Devrim 
Konseyi’ran ağırlığını Nasır'dan yana koymasıyla, bu 
kez Necip istifaya zorlandı. Ancak orduda Necip'ten 
yana subayların tavır alması ve Vafd yanlısı kitlelerin 
Necip lehine gösteriler yapmasıyla iç savaş tehlikesi 
belirince, karar geri alındı. 25 Mart’ta partilerin 
kurulacağı, seçimlerin yapılacağı ilan edildi. Ancak 27 
Mart günü sendikalar ve fellah kitleleri. Devrim 
Konseyi’ran Nasır’cı kanadının örgütlenmesine katkıda 
bulunduğu büyük gösterilerle, “25 Mart kararları’ 'm 
protesto etti. Nasır, bu kitle desteğine dayanarak 
orduda, basında ve kitle örgütlerinde Necip ve Vafd 
yanlısı unsurlan pasifize ederek, cumhurbaşkanı ve 
başbakan Necip’i fiilen yalnızlığa itmeyi başardı. 26 
Ekim 1954'de, İskenderiye’de kendisine lulüslüman 
Kardeşler tarafından yapılan suikast girişiminden sonra 
bu örgütün üzerine şiddetle giderek, altı önderlerini 
idam ettiren Nasır; 14 Kasım 1954’de, General 
Necip’i de IWüslüman Kardeşier’te ilişkisi olduğu 
iddiasıyla biçimselleşmiş makamlanndan azlederek, 
resmen “ Başkan" oldu. Üstte, Nasır, 1959 yazında 
Kahire’ye gelen Che Guevara ile. Guevara, 1956’da 
Nasır’ın Süveyş “Kanal Savaşı"ndaki anti-emperyalist 
direnişinin, Küba dağlarındaki devrimcilere büyük 
moral sağladığını söyleyerek; Mısır önderinin ’50’lerin 
ve ’60’ların dünyasındaki enternasyonal imajının 
etkinliğini vurgulamıştır.



Devrimler

Napoleon’u, Kahire kapılarında Mısırlı ulema 
ile destek pazarlığı yaparken resmeden bir tablo.

Daha 18. yüzyılın ortalannda Osmanh 
imparatorluğu'nun yönetim sisteminin çökmeye 

başlamasıyla, Mısır'da da istikrar bozulmaya 
başlamıştı. Nil kanallarının bakımsızlıktan balçıklaşıp 

kullanılmaz hale gelmesi, salgınlar, Bedevi 
yağmalarının Kahire'nin kenar mahallelerini bile etkiler 

hale gelmesi, feodal Memlûk beylerinin birbirleriyle 
çalışmaya girmeleri sonucunda, nüfus. Roma 

imparatorluğu döneminin yarısı demek olan 3.5 
milyona kadar düşmüştü. Yerli halk. Memlûk beylerine 

karşı ayaklanmaya başladı. OsmanlIların 1785'deki 
askerî müdahalesi de istikran sağlayamadı. Bu 

koşullarda. Mart 1789'da General Napoleon Bonaparte 
komutasındaki bir Fransız donanması ve ordusu, 

Mısır'a çıktı. Bonaparte, ulema ile işbirliği yaparak 
birtakım yönetsel reformlara girişti; ancak emperyalist 

rekabette Fransa'nın bu Mısır hamlesine boyun 
eğmeye niyeti olmayan İngiltere'nin Ağustos'ta 

Ebubekir limanında Fransız donanmasını yakmasından 
sonra tutunması güçleşen Bonaparte, 1801'de çekildi. 
M.Ali Paşa, giriştiği reform hareketinin ve örgütlediği 

devlet aygıtının esinini, büyük ölçüde Bonaparte’ın 
uygulamasından almıştı. M.Ali’nin yönetsel ve 

ekonomik önlemleri sonucunda, Bedevî yağmacılığının 
önü kesildi, transit ticaret ve ithalat-ihracat büyük 
çapta artırıldı. İşlenebilir toprak miktarı, 1800’de 3 

milyon feddan'dan (1 feddan: 0.42 hektar) 1860'da 4 
milyon feddan'ın üstüne çıkarıldı. 1820'de ekimine 

başlanan pamuk, kısa sürede ülkenin temel ihraç malı 
haline geldi. Nüfus 50 yılda ikiye katlandı. M.Ali ve 

izleyicilerinin reformlan sonucunda, Mısır, Arap 
Afrikası'nın en modern devlet yapılmasına sahip

olacaktı.

başladı. Ancak Osmanh egemenUğinin “yumuşakhğı” ve paylaşılan İslâmi ideoloji, bu tepkinin 
gelişme hızını yavaşlatıyor, kapsamını daraltıyordu. Milliyetçi tepki esas olarak kentlerdeki 
yerli egemen sınıflar tarafından geliştiriliyor, kırdaki geniş kitleler ise, ancak vergi yükü 
dayanılmaz haller aldığı zaman, kendiliğinden-ekonomik denebilecek tekil tepkiler 
gösteriyorlardı. Bu bağımsızlık arayışının ideolojisi olarak, Arap kültürünün ve kimliğinin 
zengin tarihine yaslanarak oluşturulmaya çalışılan Arap milliyetçiliği; 19. yüzyıl başından 
itibaren bu kez emperyalist Batının sömürgeleştirici baskısıyla karşılaştı. Sömürgeciliğin 
kazandığı yeni boyutlar, beklenebileceğinin aksine, yerli egemen sınıfların Arap milliyetçiliğini 
hegemonik ideoloji olarak geliştirmelerine zemin hazırlamadı. Çünkü bu noktada sömürgeci ile 
sömürülen halk arasındaki çelişki, birincil olarak, işgalcilerin gayri-müslim, “kâfir” olmasıyla 
belirlendi. Emperyalizmin, Osmanh sömürgeciliğinin aksine, ülkenin en ücra köylerine kadar 
-kimi zaman dolaysız görünümüyle- yayılan örgün yayılmacılığı, o zamana kadar “üst katlarda” 
cereyan eden siyasetin dışında kalmış olan kırsal ağırlıklı yerli halkın bu “yabancı”lara karşı 
şiddetli tepkisini doğurdu. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin birincil saikini, başlangıçta Kuzey 
Afrika Arap toplumlannın kolektif bilincinde yer etmiş olan Haçlı seferleri zulmünün 
tekerrürü olarak algılanan bu tepki oluşturdu. Böyle olunca, Arap milliyetçiliği, köklü tarihsel 
organik bağlara dayanan İslâmî ideolojinin hegemonyası karşısında geri çekildi, kısmen de 
onunla eklemlendi. Osmanh hanedanının (özellikle 19. yüzyıl sonlarında) bütün Arap ülkeleri 
üzerindeki hegemonyasını restore etme çabasına dönük Pan-İslâmcı propagandası da bu eğilimi 
destekledi.

Mısır: “Nasır Sosyalizmi’
Mısır, Arap Afrikası’nda bağımsızlığına ilk kavuşan ülke oldu. Nâsır yönetiminde bağımsızlıkçı 
askerî cuntanın darbesi ve emperyalizmin baskılarına direnişi, Arap Afrikası’nın yanısıra bütün 
dünyadaki ulusal kurtuluş mücadelelerine verdiği moral destek, kurumlaştırdığı maddî 
dayanışma bakımından anti-emperyalist mücadele için önemli sonuçlar yarattı. Öte yandan 
rejimin giderek benimsediği demagojik ve eklektik sosyalizm söylemi, kurumlaştırdığı 
bürokratik-askerî iktidar, İslâmi muhafeletle ittifak-çatışma arasmda gidip gelen gerilimli bağı 
ve anti-emperyalist perspektifinin kısıtlanarak yozlaşması süreçleri bakımından öteki Kuzey 
Afrika bağımsızlık mücadelelerinin kaçınılmaz olarak kendisinden etkilendikleri model, 
böylelikle de bir prototip olmuştur.

Mısır’da İngiliz Emperyalizmi ve Bağımsızlık Hareketi

Mısır, İngiltere’nin fiilen himayesi altına girdiği 1882’den sonra, kâğıt üzerinde hâlâ Osmanh



eyaletiydi. I. Dünya Savaşı çıkınca, Aralık 1914’te İngiltere tarafından resmen ilhak edildi. 
İngiltere, kendisine bağh bir Krallık statüsünü korudu, özellikle ihracata yönelik (Kıptî 
ağırlıklı) ticaret burjuvazisi ve feodal beyler ile işbirliğini sürdürdü. 1869’da açılan kanalı 
işleten Süveyş Kanalı Şirketi'nin yüzde 45 ’i ile bu önemli yatınmı denetleyen İngiliz 
emperyalizmi, sanayi ve ulaşımın, en verimli topraklann büyük bölümü üzerinde tasarrufta 
bulunuyordu. M.Ali ve İsmail’in hidivliği döneminde kurulmuş olan malî denetim iyice 
pekişmişti. Mısır, yüzyıl başında İngiltere’ye salt faiz olarak yılda 4 milyon pound ödüyordu.

Mısır’da ilk bağımsızlıkçı parti, 1882 milliyetçi ayaklanmasındaki gibi askerî bürokrasinin başı 
çekmesiyle, 1907’de Mustafa Kâmil Paşa tarafından kuruldu: El Hizb-ül Vatanî. Bu parti, bir 
süre sonra kurulan, muhalif feodal güçleri de içeren Hizb-el Umma’dan  farklı olarak, bir 
Anayasa’nın yanısıra İngilizlerin ülkedeki varlığına son vermeyi de hedefliyordu. Hizb-ül . 
Vatanfnin muhalefeti etkili olmaya başlayınca, İngilizler 1909’da basın özgürlüğünü kısıtladılar 
ve muhalif İslâmi restorasyon düşüncelerinin ulema tarafından geliştirildiği tarihî El-Ezher 
külliyesini (daha sonra üniversite) kapattılar. 11. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Mısır’da yerli 
burjuvazi ve milliyetçi feodal güçler, ABD Başkanı W ilson’un ilkeleri doğrultusunda bağımsızlık 
talebiyle harekete geçtiler. Bu girişimin önderliğini yapan Saad Zağlul’un Versailles kongresinde 
Batılı güçleri ikna etmek için oluşturduğu heyete saptadığı isim (Mısır Heyeti: El Vafd el 
Mısrî), 1923’de yerli eçemen sınıfların öncülüğünde kurulan Vafd Partisi’nin  nüvesini oluşturdu. 
Vafd’m  önderliğinde, Türk, Çerkeş, Arnavut (ve Memluk) kökenli, Osmanh kalıntısı feodal 
aristokrasiyle çelişkisi olan yerli (Mısırlı) feodaller kuruluşta ağır basıyordu. Feodalitenin bu 
fraksiyonu, kentlerdeki yerli ticaret ve küçük sanayi sermayesiyle de organik ilişki içindeydi. 
Sonraki yıllarda, kendi küçük burjuvazi ve ortaya çıkan işçi sınıfının bir bölümü de Vafd 
politikasıyla ortak hareket etti. Nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan yoksul Arap köylüler 
(feilahlar) ise, ağırlıklarını feodallerin öncülüğünde seferber edilen “kalabahklar” olarak 
duyuruyorlardı. “Mısır Heyeti”nin İngilizler tarafından kapatılıp Zağlul’un Malta’ya sürüldüğü 
1919’da, ülkede kitlesel hareketler oldu. Mart 1919”da El-Ezher öğrencileri sokağa döküldü, 
önce avukadar, sonra demiryolu işçileri greve gitti. 23 Nİsan 1919’da, ilkelerine müracaat 
edilen ABD Başkam W ilson’in da onayıyla, Mısır’da İngiliz himayesi ilan edildi. Ancak 
kalabalıkların seferber olduğu bağımsızlıkçı muhalefetin yatışmayacağının anlaşılması üzerine 
İngiltere, egemenliğini biçimsel bir bağımsızlık görüntüsü altında sürdürme yolunu seçti.
1923’de İngiliz İmparatorluk yollarının, ülkedeki Avrupalı ve Hıristiyanlann ve bütün olarak 
İngiliz hükümetinin Mısır’ın himayesine ilişkin haklan saklı tutularak, Mısır’ın bağımsızlığı ilan 
edildi.

İlk Sosyalistler

Mısır'da ve Arap dünyasında sosyalizmi savunarak ortaya çıkan ilk özgün düşünür. El 
Şumayyil (1860-1917) oldu. Şumayyil’in sosyalizm anlayışı Marx’dan değil, Darwin’den ve 
Fransız devriminin düşünürlerinden esinlenen özel mülkiyeti sorgulamayan, laikliği öne 
çıkaran, evrimci-kalkınmacı bir söyleme dayanıyordu. Salama Musa (1887-1959) ideolojik 
olarak daha derinlikli, modern sosyalizme daha yakın bir düşünürdü; siyasal etkinliği de daha 
fazla oldu. Musa da sosyalizm anlayı,şını, ölümüne yakın zamana kadar Marx’i bilmeden, 
okumadan geliştirdi. Görüşleri önce Darwin ve Nietzsche’nin, sonra 1907’de Londra’da 
Fabianlar Cemiyeti’n e  girerek tanıştığı George Bernard Shaw’m etkisiyle biçimlendi. Mısır’a 
döndüğünde, Fabiancı bir yaklaşımla, evrimci-reformist parlamentarist, ahlâkçı bir sosyalizm 
ileri sürdü. Musa, 1920’de Arap dünyasının ilk sosyalist partisini kurdu: Mısır Sosyalist Partisi. 
Dar bir aydın çevresinde etkili olan partinin kısa sûre sonra kapatılması üzerine Musa, 
kendisini yayın faahyetine vererek 1958’e dek tam 44 kitap yayınladı. Ulemanın İslâmi 
ortodoksisiyle de polemiğe giren Musa, İslâm felsefesinde meteryalist epistemolojiyle 
bağdaştınlabileceğini düşündüğü İbn Rüşd ve İbn Sina’nın yazılannı yeniden gündeme getirdi.

1921’de Komintem ’e  bağh olarak kurulan Mnır Komünist Partisi, kitlesel güce erişemedi, ancak 
zaman içinde etkili bir illegal örgütlenme ve propaganda ağı geliştirdi. 1930’larda Ahmet 
Hüseyin önderliğinde faaliyet gösteren (Musa’nınkinden sonra ikinci) Sosyalist Partisi ise, 
ideolojik olarak son derece eklektik bir yapıya sahipti. Partinin genel bir anti-emperyalizm ve 
Arap milliyetçiliği söylemi içinde biçimlenen ideolojisi, siyasal örgütlenme noktasında 
Mussolini etkisiyle faşizan bir karaktere bürünebiliyordu. Partinin üniversite gençliği içinde 
etkili olan gençlik örgütü Mısr el-Fettat (Genç Mısırlılar), İtalyan faşistlerinin 
karagömleklerinden esinlenerek yeşil gömlekli sokak çeteleri örgütlenmişti.

Biçimsel Bağımsızlık Dönemi ve 1936 Teslimiyeti

İngiltere’nin Mısır’a kayıth-şartlı bağımsızlığını tanımasından sonra 1924’de yapılan ilk seçimleri 
Vafd Partisi kazandı. Mısır hükümetinin ve parlamentonun işlevsizliği nedeniyle, halkın 
bağımsızlıkçı istekleri doğrultusunda hiçbir adım atamayan Vafd önderi. Başbakan Zağlul, 
muhalefetin üstüne sansürle ve baskıyla gitti. Zağlul’un birtakım tavizler umduğu İngiliz İşçi 
Partisi hükümeti, İngiltere’nin emperyalist politikasında hiçbir şey değiştirmediği gibi; 1924 
sonlannda Sudan Genel Valisi ve Mısır ordusu komutanı Sir Stack’in öldürülmesi üzerine,
Mısır hükümetine özür dileyerek tazminat ödemesi için ültimatom verdi, ardından İskenderiye 
ve Sudan'a yönelik askerî bir müdahaleyle Vafd’ı iktidardan düşürdü. İngiltere’nin müdahalesi, 
Kahire ve İskenderiye’de grevler ve gösterilerle haftalarca protesto edildi. İngiltere, tepkileri
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Arap milliyetçiliği, İslam sosyalizmi ve antl-emper- 
yalist Üçüncü Dünya dayanışmasına dayalı söylemi ve 
politikasıyla 1950’ler ve 1960’larda emperyalizme ba
ğımlı bütün halklar nezdinde simge bir İsim haline gelen 
Cemal Abdü’n Nasır, 15 Ocak 1918’de küçük bir devlet 
memurunun oğlu olarak İskenderiye’de doğdu. Babası
nın tayinleri nedeniyle küçük yaşta Mısır’ın hemen tüm 
yörelerini dolaştı. 1930'da İskenderiye’de liseye başla
dı. Lise yıllarında, ülkede yükselen anti-emperyalist mil
liyetçi harekete katıldı; 1933'de katıldığı bir gösteriden 
sonra tutuklandı. Bu yıllarda, örgütlenmesinde faşizan 
niteliklerin de uç verebildiği son derece eklektik bir 
yapı olan Sosyalist Parti'ye sempati duyuyordu. 1935’de 
liselerde örgütlenen Öğrenci Oerneği'nm Yürütme Ku
rulu’nda yeraldı. Aynı yıl, bir gösteride çıkan çatışmada 
alnından vurularak yaralandı.

Liseden sonra kısa süre hukuk fakültesine devam 
eden Nasır, 1936’da Hava Harbokulu’na girdi. 1938’de 
Harbokulu'nu bitirdikten sonra, 1939’da II. Dünya Sava
şı başlayınca gönüllü olarak Sudan’a gitti. 1942'de Mı
sır’a döndüğünde, bu savaş sırasında yakınlaştığı bir 
grup subayla beraber, Hür Subaylar Birliği’ni kurdu. 
Nasır'ın ve Hür Subaylar’ın ideolojisi, ülkede "sınıfsal 
bencilliklerden” dolayı oluşamayan ulusal birlik ve da
yanışmayı gerçekleştirme hedefi etrafında belirlenmişti; 
bu misyonu yerine getirecek tek gücün ise, bünyesinde 
sınıfsal çelişkiler barındırmayan ordu olduğu düşünülü
yordu. Nasır, Müslüman Kardeşler ve Mısır Komünist 
Partisi İle de İşbirliği yaparak Hür Subaylar'ı yaygınlaştı- 
nrken; 1948/49’da Arap-İsrail savaşında Faluce’deki ba- 
şanli direnişi dolayısıyla “ Faluce Kaplanı” olarak popü
lerleşti.

23 Temmuz 1952'de Hür Subaylar'ın darbesinden son
ra, Nasır Devrim Konseyi İçindeki gücünü geliştirerek, 
Necip’i de tasfiye ettikten sonra Kasım 1954'de fiilen 
“tek adam” konumuna geldi. Ocak 1956’da resmen 
cumhurbaşkanı oldu. Aynı yıl yazdığı Felsetetü’s-Savra 
(Devrimin Felsefesi) kitabında, 1952’de büyük feodal 
güçleri tasfiye ederek gerçekleştirdiği toprak reformun
dan yola çıkarak, “sosyalizm” tasanmını ortaya koydu. 
1960’da başlattığı kamulaştırma ve millileştirmeler; ar
dından 1962’de kunıian Arap Sosyalist Birliği ve 1964’de 
kabul edilen, Mısır'ın “sosyalist” bir ülke olduğunu İlan



Devrimler

dizginleme amacıyla, yerli burjuvazi lehine birtakım düzenlemeler yaptı. 1928’de, bu tavizlere 
karşılık olarak İngiltere ile El-İttihad hükûmederi arasında, İngiltere’nin Mısır’daki askerî 
varlığını sürdürmesine ilişkin olarak imzalanan anlaşma kidesel tepkilerle karşılandı ve Vafd 
ağırlıklı parlamentoda onaylanmadı. Bunun üzerine İngiltere geri adım atarak, 1927’de ölmüş 
olan Zağlul’un yerine geçen Nahhas Paşa’nm başkanlığında 2. Vafd hükümetinin kurulmasına 
gözyumdu.

eden yeni Anayasa, Nasır’ın sosyalizm tasarımını resmî 
doldrin haiine getirdi. Anti-l(omünist, anti-Marksist ve 
İsiamcı kayıtlarla vazedilen bu “ kooperatif sosyalizmi", 
“toplumsal işlevi olmayan sömürücü sermayeyle top
lumsal işlevi olan sermaye” arasında ayrım yaparak; 
ikinci tür sermayeyi, rejimin temelini oluşturan işçi, köy
lü, aydın, asker ittifakına dahil ediyordu.

Nasır, kararlı ve atak anti-emperyalist dış politikasıy
la, bütün dünyada bağımsızlık hareketleri için maddî 
ve manevî bir sembol ve dayanışma odağı oidu. Nisan 
1954’de, Bandung Konferansı'nöa bağlantısız Üçüncü 
Dünya ülkelerinin önderliğini üstlendi. 1957’de Kahire’- 
de Asya-Afrika Dayanışma Konferansı'nı örgütledi. 
Emperyalist güç odaklarına karşı dayanışmayı pekiştir
mek için, 1950'lerin sonunda Arap ülkelerini birleştirme 
çabasına girdi; 1958’de Suriye ile sağladığı kısa ömürlü 
birleşmeden sonra (1958-1961) bu inisiyatifi geriledi. 
Nasır, Sovyetier Birliği ve sosyalist ülkelerle de sıkı 
işbirliği yaptı.

Haziran 1967’de İsrail’le yapılan “6 Gün Savaşı”nda 
alınan ağır yenilgi, Nasır’ın zaten bozulan sağlık duru
munu, prestijini ve moralini sarstı. Hayatının son döne
minde, gene bütün Arap ülkelerini siyonist saldırganlığa 
ve emperyalizme karşı ortak politikaya yöneltmek için 
çaba harcadı. 28 Eylül 1970’de geçirdiği kalp krizinden 
sonra öldü. Ölümü, günlerce süren büyük yas gösterile
rine yolaçtı: On milyon Mısırlı taşradan Kahire'ye aktı, 
bütün Arap ülkeleri yasa gömüldü, Filistinli gerillalar 
Nasır’ın ölümünün şokuyla bir süre silah bıraktılar.

Nasır, özellikle 1956’da Süveyş bunalımında emper
yalist güçlerin birleşik yığınağına kararlı bir şekilde kar
şı koyup istediğini yapmayı başarınca, başta Arap ülke
leri olmak üzere, bütün anti-emperyalist kampta bir kah
ramanlık simgesi olmuştu. Süveyş direnişiyle Nasır, 
emperyalizmin başedilemezliği efsanesini yıkarak, 1950’- 
lerin bağımsızlık savaşlarıyla çalkalanan dünyasında çok 
önemli bir moral güç kaynağı oldu. Bu moral güç, Kahi- 
re’nin Afrika’daki ve Asya'daki birçok anti-emperyalist 
hareketin örgütlenme merkezi olmasıyla, maddî daya
nışma boyutuyla bütünleşti. Öte yandan Cemal Nasır, 
Mısır’da köylülüğe dönük popülist politikası ve karizma
sıyla, tam bir “sol Bonapartist” iktidan kurumlaştırmıştır.

1929’da, dünya ekonomik bunalımının etkisiyle, bu kez yerli egemen sınıflan da hedef alan 
kitlesel tepkiler başgösterdi. Dünya piyasalannda pamuk fiyatlannm düşmesi nedeniyle dış 
borç açığı büyüyünce, Osmanh ve Hidivler döneminde alışılageldiği gibi, vergiler artınidı ve 
yaygınlaştınidı. Cılız sanayi işletmelerinin birçoğu çöktü ağır koşullarda bile olsa kiralayacak, 
çalışacak toprak bulamayan fellahlar, kentlerin kenar mahallelerinde dev işsiz ordulan 
oluşturdular. Aralık 1929 seçimlerinden gene iktidar olarak çıkan Vafd, İngiltere ile, ezilen 
sınıflann tepkilerinin büyümesi tehlikesi karşısında önlem alınması için istişare halindeyken; 
gene Sudan üzerindeki egemenlik haklan üzerinde çıkan anlaşmazlıktan dolayı. Ocak 1930’da 
hükümet istifaya zorlandı. İngilizlerin Vafd hükümetini 3. kez düşürmesi, ekonomik bunalım 
nedeniyle huzursuz durumda olan kentli işsizlerin ve işçi sınıfının patlamasına yoi açtı. 
Haziran 1930’da Kahire, İskenderiye, Port Said, Süveyş ve El Mansura’da İngiltere ve işbirlikçi 
hükümete karşı barikatlar kuruldu, 26 kişi öldü, 500’e yakın kişi yaralandı. Dört yıl kadar 
süren baskı döneminden sonra. Aralık 1935’de, İngiltere’nin icazetiyle 1923 Anayasası yeniden 
yürürlüğe kondu ve Mayıs 1936’da yapılan seçimlerden sonra gene Nahhas Paşa başkanlığında
4. Vafd hükümeti kuruldu.

Ağustos 1936’da, ülkedeki İtalyan azınlığı da kullanarak Mısır’da etkinlik kurmak isteyen faşist 
İtalya’nın tehdidi altında, İngiltere, Mısır’la bir “İttifak Anlaşması” imzaladı. Bu anlaşma, 
biçimsel olarak Mısır’ın “kesin” bağımsızlığını tescil edip kapitülasyonlan kaldırarak yerli 
sanayi burjuvazisini umutlandınrken, fiilen ülkedeki İngiliz varlığını kurumlaştınyordu. Savaş 
durumunda tanınan müdahale haklannm yanısıra, Süveyş kanalında 10 bin asker, 400 pilot 
ve 4 bin sivil personelden oluşan bir İngiliz askerî kuvvetinin bulunması hükme bağlanmıştı.

II. Dünya Savaşı ve Sonrasında Anti-Emperyalist Muhalefet

II. Dünya Savaşı’nda Mısır, Kral Faruk ve bazı feodal beylerin faşist Mihver’e  yakınlık 
duymalanna rağmen, İngiltere’nin baskısıyla. Müttefiklerdi destekledi. Savaş fellahlan ve işçileri 
işsizleştirip açlığa mahkûm etti; tarımın ve pamuk üretiminin tamamen İngiltere’nin ihtiyaçlan 
doğrultusunda yürütülmesi, ülkeyi daha da yoksullaştırdı. Mısır, savaştan çıktığında, sanayisi

Bağımsıziık öncesinde, “hassas" Süveyş mıntıkasında, İngiiiz askerlerince aranan Mısırlılar Sedat döneminde, 
emperyalizmin Mısır üzerindeki İktisadî egemenliği ve sömürüsü yeniden kurumlaştı. Ücretlilerin millî gelirden 
aldığı pay 1970'de yüzde 50’den, 1975'de yüzde 45'e, 1981’de yüzde 38’e düştü. 1976’da, nüfusun “ üst gelir 
gruplarında^ yer alan yüzde 10’u millî gelirin üçte birinden fazlasını, “ en ait gelir gruplarında" olan yüzde 60’ı 
ise ancak üçte birini alıyordu. Sedat, on yılda Mısır’ın sırtına 5.7 milyar dolar askerî, 19.5 milyar dolar ‘ ‘sivil’’ 
kredi borcu yüklemişti.
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son derece geri bir konumda; kırda feodal güçlerle fellahlar arasındaki uçurum alabildiğine 
derinleşmiş durumdaydı. Temel sanayiler İngilizlerin elindeydi, ülkedeki yaklaşık 400 şirketin 
yalnızca 20’si yerli burjuvazinin hakimiyetindeydi. Öte yandan, büyük kentlerdeki sanayilerde, 
liman ve demiryollannda, toplam 1 milyona yakın emekçiden oluşan bir işçi sınıfı ortaya 
çıkmıştı. Ezilen sınıflar içindeki en büyük kitle ise, az topraklı ve topraksız fellahlardı. 
İkibuçuk milyonu aşkın fellah topraksızdı; kırsal nüfusun yüzde 96 ’smı oluşturan yüzbinlercesi 
ise, toplam ekilebilir toprağın yüzde 35 ’ini oluşturan küçük toprak parçalarını işliyordu. Buna 
karşılık, kırsal nüfusun yüzde yanmmdan azını meydana getiren feodal beyler, toprağın yüzde 
35’ini işliyorlardı.

Savaşın yıkıcı etkisinin padamaya hazır bir bomba haline getirdiği bu sınıfsal-toplumsal 
koşullarda, Vafd önderi Nahhas Paşa, 1936 Anlaşması’nm gözden geçirilmesini isteyerek 
1944’de radikal taleplerle ortaya çıktı. İngiltere’nin tepkisi, Vafd’ı 1923’den beri dördüncü kez 
hükümetten düşürmek oldu. Halk, İngiltere’nin Mısır’da II. Dünya Savaşı sırasında tuttuğu 
bidiklerin çekilmediğini ve 1936 Anlaşması’nm geçerliliğini koruduğunu görünce, 1946 başında 
sokaklara döküldü. 1937’de V afd’dan  ayrılan uzlaşmacı Saad Partisi önderi Nokraşhi Paşa’ya ve 
büyük feodal beylerin temsilcisi İsmail Sıtkı Paşa’nm dönüşümlü olarak birbirinin yerini alan 
hükümetleri, tepkileri bastıramadılar. Ekim 1946’da Sıtkı Paşa’nm İngiltere’yle gizlice imzaladığı 
uzlaşma anlaşması Vafd’a bağh El Mısrî gazetesinde yayınlanınca kitleler yeniden sokağa 
döküldü ve anlaşma iptal edilerek, konu Birleşmiş M illetlere aktanidı. BM’de görüşmeler 
tıkanırken, İngiliz birlikleri Mısır’dan çekilmeye başladı. Buna rağmen Eylül 1947’de El- 
Mahallah el-Kubra tekstil kompleksinde 27 bin işçinin iki hafta protesto grevine gitmesi ve 
İskenderiye ile Şubra el-Hayma’daki fabrikalarda kısa süreli iş bırakma eylemlerinin yapılması, 
emekçi sınıflann, Vafd’m  politikalan doğrultusunda “gerektiği” zaman sokağa çıkma 
perspektifini aşarak, anti-emperyalist mücadeleyi sürekli kılma eğilimlerini gösteriyordu.

Hür Subaylar ve Filistin Savaşı

1936’da Harbokulu ve Askerî Akademilere giriş koşullarının, orta sınıflara açılacak şekilde 
yumuşatılması, ’30’ların radikal bağımsızlıkçı ve eklektik de olsa sosyalist eşidikçi 
söylemlerinden etkilenen yüzlerce gencin orduya girmesini sağladı. Bu kuşak, 1940’larda ve 
50’lerde Mısır ordusunun üst kademelerinde yeralmaya başlamıştı. ’30’lu yıllarda Sosyalist 
Partiye sempati duyarak Genç Mısırlılar hareketinde yeralmış olan yüzbaşı rütbesindeki üç 
subay, Cemal Abdü’n Nasır, Kemalettin Hüseyin ve Abdülhakim Amr, 1942’de ordu içinde 
gizli bir bağımsızlıkçı, milliyetçi cunta kurdular: Hür Subaylar  Örgütün önderi olan Nasır, 
ordu içinde ve dışındaki muhalif odaklarla ilişkiler kurdu. 1939’da yeniden örgüdendikten 
sonra kendi işçi sınıfı ve aydınlarla sınırlı kalarak fellahlara açılamayan, hücre niteliğindeki 
küçük Komünist Partisi’y le  bağlantılı olan “Kızıl Binbaşı” Hahd Muhittin, Hür Subaylara  ilk 
katılanlardan biri oldu ve örgütün gizli bildirilerinin çoğu, komünisder tarafmdan basılıp 
dağıtılmaya başlandı. Nasır, 1945 başında Müslüman K ardeşlerle  de ilişki kurdu.

Mayıs 1948’de başlayarak bir yıla yakın süren ilk Arap-İsrail Savaşı, Hür Subaylar’m  
güçlenmesi için vesile oldu. Filistin topraklarında emr-i vaki ile İsrail devletinin ilanı üzerine 
savaş açan altı Arap devleti bozguna uğrarken, 65 yıldır ilk kez “kendi hesabına” savaşan 
Mısır ordusunun yenilgisinde, donanımın bozukluğu, yetersizliği ve askerî eğitimin geriliği 
büyük rol oynadı. İçine düşülen acizlik. Mısırlı subaylarda Kral’a, hükümete ve ülkenin 
emperyalizme bağımlılığından kaynaklanan inisiyatifsizliğe karşı büyük tepki doğurdu. Birçok 
subay, Filistin savaşından sonra Hür Subaylara  katıldı.

Hür Subaylar’m  ve Nasır’ın ideolojisi, bağımsızlıkçılık, eşitlikçilik ve ulusal dayanışmacılık 
ilkeleri ekseninde belirleniyordu. Emperyalizme bağımlılığın yanısıra Nasır’a göre en büyük (Solda), I.Û. 1313-1301’de yapılmış olan papirüs, 

ölmüş bir Mısırlının ruhunun, çeşitli l<udretleri ve 
erdemleri temsil eden tanrılar tarafından yargılanışını 
resmediyor. Üstte, Firavun Tutankamun’un, 1922'de 
bulunan büyük hâzinesinden bir parça: Altınla 
yaldızlanmış bir taht. Bu görkemli sanat ürünleri, 
büyük zenginlik ve yüksek estetik düzeyi; eski Mısır 
toplum ve devlet örgütlenmesinin dayandığı merkezî 
artı-değer birikiminin sunduğu geniş imkânlarla 
mümkün olabilmiştir. Gerek bu sanatsai-kültürel 
yetkinlik, gerek eski Mısır dininin karmaşık ve 
bütünlüklü örgüsü; bu toplumda egemen sınıflarla, 
onların denetimindeki sanatçıların, zanaatkarların ve 
rahiplerin hükmettiği artı-değer ve artı-zaman 
birikiminin çokluğuna dayanır. Alman Marksist 
tiyatrocu Bertolt Brecht’in şiirinde dediği gibi 
Piramitlerin temelinde, onbinlerce çalışan 
köylünün kanı, teri yatar. Eski çağın temel 
uygarlıklarından biri olan bu Mısır, I.Ö. 4000 yıldan 
başlayarak oluşmuştu. Mezopotamya'da kurulmuş 
uygarlıkların etkisi; İ.Ö. 3000 dolaylarında kuzey ve 
Güney Mısır krallıklannın bütünleşerek siyasal birliğin 
sağlanmış olması; düzenli bir takvim içinde akan ve 
taşan Idil'in sağladığı ulaşım, iletişim, sulama 
imkânian; Nil'in Doğu ve Batı yakalarında uzanan 
geniş çöllerin barbar göçebe akınlanna karşı
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oluşturduğu doğal set, Mısır uygarlığının maddî 
gelişme koşullarını sağladı. Nil, bu uygarlığın 
dayandığı zengin tarımsal üretim potansiyelinin 
candamarıydı. Geniş bir bürokrasiyle Nil ulaşımını 
denetleyen ve suyun kanallarla dağıtımını örgütleyen 
hükümdar (Firavun), egemenliğini kolayca güvenceye 
alırken, İnsanlık tarihinin ilk bütünlüklü merkezî devlet 
aygıtını da kuruyordu. Tarımsal artı-ürünün tümünü 
elinde toplamasından kaynaklanan gücüyle "tanrısal”  
sayılan Firavun, tamamı kendisine ait olan toprağın 
mülkiyetini değil, tasarrufunu yerel soylulara ve 
bürokrasinin önde gelenlerine veriyordu. Serf köylüler, 
tarımsal işin olmadığı mevsimlerde piramit, tapınak 
gibi büyük inşaatlarda devlet hesabına angarya olarak 
çalışıyorlardı. hJierkezî olarak biriken kitlesel artı-ürün, 
f/lısır’da kentlerin ve zanaatların da büyük gelişme 
göstermesini sağlamıştı. Mısır uygarlığı, ilk olarak I.Ö. 
1600’lerde savaşçı Hiksos topluluklarının saldırılarıyla 
sarsıldı: bu sarsıntıdan kendisini koruma ve Hititlerle 
rekabet ederek Ortadoğu’ya yayılma güdüsüyle askerî 
örgütlenmesini güçlendirerek çıktı. Daha sonra yerel 
soylu/rahiplerle firavun arasında, zaman zaman 
köylülerin sınıfsal tepkilerini de dışavurduklan 
çatışmalar şiddetlendi. Perslerin ve Büyük İskender’in 
istilalarına uğrayan Mısır, İ.Ö. 30’da Roma 
imparatorluğu’nun eyaleti oldu.

sorun, “sınıfsal bencillikler ve çelişkiler nedeniyle ulusal bütünlüğün bozulmuş olması”ydı. 
“Toplumda sınıfsal ve tekil çıkarlardan annmış olan ve yalnızca ulusun kurtuluşunu düşünen 
tek güç, ordu” idi.

1950/1932: Anti-Emperyalist Mücadele Yükseliyor

Vafd, Ocak 1950’de yapılan seçimleri kazanarak hükümeti kurduktan sonra, bir dizi reform 
yaptı. Kitleselleşen anti-emperyalist muhalefet ise, tam bağımsızlığa yönelik somut adımlann 
atılmasını talep etmekteydi. 1950’de İngiltere’nin, Fransa ve Türkiye’yi de içeren bir ortak 
Ortadoğu komutanlığına Mısır’ın da katılmasını önermesi, anti-emperyalist muhalefetin 
yükselmesine vesile oldu. Bağımsızlıkçı kamuoyu, İngiltere ile yalnızca Mısır’daki birliklerini 
tamamen çekmesi için masaya oturulabileceğim savunuyor; üniversite öğrencileri Süveyş’te 
İngiltere ile savaşmak için silah isteğiyle gösteriler yapıyorlardı. Sıkışan ve zorunlu olarak 
İngiliz aleyhtarı bir söylemi benimseyen Vafd hükümeti, görüşrneleri sürüncemeye soktuktan 
sonra, 15 Ekim 1951’de ortak komutanlığı reddettiğini ve İngiltere’ye Mısır ve Süveyş 
üzerinde haklar tanıyan 1936 Anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Fesih karan parlamentoda 
onaylandıktan sonra, başbakan Nahas Paşa işçilere, Ingilizlere ait işyerlerinden aynlmalan için
çağrı yaptı. Hükümet kısa sürede bu çağnya uyan yaklaşık 50 bin işçinin başka işlerde
istihdamını sağladı. Halkın silah taşımasına izin verildi, basın ve radyoda, üniversitelerde, 
camilerde ve Kıptî kiliselerinde milliyetçi direniş ajitasyonu yapılmaya başlandı.

Ülkede anti-emperyalist eylemlilik ve coşku yayılırken, İngiliz birlikleri Mısır’ı Sina’ya bağlayaı
ana köprüleri, Süveyş gümrüğünü ve Şarkiyye vilayetini işgal etti, Mısır ordu birlikleri
arasındaki ilişkiyi kesti. Fellah, öğrenci, işçi ve subaylardan oluşan gönüllü milisler. Ocak 
1952’ye kadar İngiliz birlikleriyle ülkenin her yerinde çarpıştılar. 25 Ocak günü, Mısır 
hükümetinin, İsmailiyye kentinin polis karargâhının boşaltılmasına ilişkin ültimatomunu 
reddetmesi üzerine Mısır polisiyle İngiliz birlikleri arasında çıkan çatışmada, elli kadar Mısırlı 
polis topçu ateşiyle öldü. Enesi gün greve giden Kahire polisi, boykotçu El-Ezher üniversitesi 
öğrencileriyle birleşti; halk da bu topluluğa katılmaya başladı. Caddeleri doldurarak galeyana 
gelen kalabalık Ingilizlere ait binalan ateşe vermeye başladı; denetlenemeyen yangın yayılarak 
başkentin çok sayıda binasının yanmasına yolaçtı.

Temmuz 1952 Darbesi, Toprak Reformu ve Popülizm

Anti-emperyalist dalganın kabarmasını izleyen Hür Subaylar Yürütme Komitesi, 10 Şubat’ta, 
uygun fırsatı kollayarak hükümeti ve Kral’ı devirme kararı aldı. 23 Temmuz gecesi, darbeci 
Hür Subaylar’a bağh kuvveder Genelkurmay’a baskın yaparak generalleri teslim aldılar. 
Kahire’ye bir saat içinde hakim olunduktan sonra, en yükseği albay rütbesindeki Hür 
Subaylar, 1948 Flistin savaşının popüler kahramanı General Necip’le ilişki kurularak darbenin 
önderliği önerdiler. Necip kabul etti. Ancak asıl iktidar, Necip’in salt istişarî olarak katılma 
hakkının bulunduğu Devrim Konseyi’n d e  idi. Hür Subaylar Yürütme Komitesi'nde birçok üye, 
Kral’ın idamından yanaydı. Ancak büyük ölçüde Nasır’ın ağırlığını koymasıyla Kral’m tahttan 
indirilerek ülkeden gönderilmesi kararlaştınidı. Kral, 26 Temmuz’da görkemli bir törenle 
Mısır’dan gitti. Darbe, halkın büyük destek ve coşkusuyla karşılandı.

Nasır, Temmuz darbesinin sınırlarını “toplumsal değil, siyasal bir devrim” olarak çizmişti. Hür 
Subayların  herhangi bir programı, ülkenin yeni rejimine ilişkin bir tasarımlan yoktu. 23 
Temmuz sabahı başbakanlığa, büyük toprak sahibi ve eski rejimin geleneksel bunalım dönemi 
politikacısı Ali M ahiri atamalan da, hazırlıksızhklanm gösteriyordu. Bu durumda, Hür 
Subaylar, büyük ölçüde, aylardır sokakları dolduran ve onlan destekleyerek meşruiyetlerini 
sağlayan kalabalıklann isteklerine karşıhk vermeyi gözeterek politikalannı oluşturmaya 
başladılar. Bu kalabalıklar içinde en büyük kitle, yoksul, topraksız ve örgütsüz fellahlardı. 
Dolayısıyla, ilk olarak bir toprak reformu tasansı gündeme geldi. Feodal beyler ve onlann 
temsilcisi Başbakan Ali Mahir, 200 feddandan büyük toprakların kamulaştırılmasını öngören
tasanya karşı çıktı; üst sınınn hiç değilse 1000 feddan olmasını istediler. Kentsel egemen
sınıflar ise, yeniden parlamenter döneme geçileceği beklentisiyle, ordunun yönetime tamamen, 
kalıcı olarak el koymaması için uzlaşma yanlışıydılar. 6 Eylül 1952 gecesi, başta Kral 
Faruk’un yakınları olmak üzere birçok büyük toprak sahibi tutuklandı; Ah Mahir 
başbakanlıktan alınarak yerine General Necip getirildi. Kendisine bağh fellahlan silahlandırarak 
reforma direnmek isteyen bazı toprak sahipleri de tutuklandılar. 9 EylüFde, toprak reformu 
ilan edildi. Ekili arazinin yüzde lO’u tutanndaki, 200 feddandan büyük toplam 600 bin 
feddan toprak, geçimlik ve küçük üretim için makul bir miktar olan 2-5 feddanhk bölümler 
halinde, dağıtıldı.

Hür Subaylar cuntası, politikasını belirlerken işçi sınıfını feilahlar kadar gözetmiyordu. Ağustos 
1952’de, cunta hükümetine karşı ilk tepki işçi sınıfından geldi; İskenderiye yakmlanndaki 
büyük Kafr el-D aw ar iphkhanesinde işçiler greve gittiler. Polis ve jandarmalann sert 
müdahalesi üzerine çatışmalar çıktı. Grevciler askerî mahkemede yargılandılar; olayı 
provokasyon olarak algılayan, kararlı anti-komünist General Necip’in dayatmasıyla, elebaşı
olduğu iddia edilen El Bekrî ve Hamî adh iki işçi idam edildi.



Popülizm ve Bonapartizm

Ocak 1953’de Müslüman K ardeşler dışında bütün siyasal örgüt ve partilerin kapatılmasından 
sonra, halkın kidesel desteğini arkalanna almak isteyen Hür Subaylar’m  politikası, söylemi ve 
sunduklan görünüm iyice popülistleşti. Bürosunda sandviç yiyen, işine otobüsle gidip gelen 
“halkçı” subay ve bakan fotoğraflan, Mısır’da kamuoyunun yönlenmesinde büyük etkinliği olan 
gazetelerden eksik olmuyordu. Radyoda, sinemalarda özellikle toprak reformu ekseninde, 
ordunun devrimci ve kurtancı rolü sürekli konu ediliyordu. “Millî dayanışmayı ve beraberliği 
yüceltme” amacıyla, “Kış Yardımı Haftası”, “Ordu İçin Eğlence Haftası”, “Ağaç Haftası”, “Kümes 
Hayvanlan Haftası” gibi şenlikli yardım kampanyalan düzenlenmekteydi.

Sınıfsal destek ve ittifaklan reddeden, popülist, eşitlikçi ve milliyetçi bir söylemle kendini 
yeniden üretmeye başlayan askerî iktidann politikası, önderlerini “kahramanlar”, “kurtancılar” 
olarak öne çıkarmaya başladı. Bu popülist politikanın hem sonucu, hem de demagojik 
söylemlerle siyasal-sınıfsal danışma ve kanlım mekanizmalan devre dışında tutulduğu ölçüde 
gereğiydi. 1954 sonunda ülkedeki tek muhalif siyasal güç olarak kalan Müslüman Kardeşler ve 
Vafd'm dayandığı feodal ve burjuva güçlerle işbirliğini girmeye başlayan Necip’i tasfiye eden 
Nasır, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve “tek adam” oldu. 1956’da kurulan Millî Birlik Partisi, 
ülkenin tek ve resmî iktidar partisi oldu. Partinin statüsü, referandumla onaylandı. “Başkan”m 
birçok önemli karannı referanduma sunması ve büyük kampanyalar sonucunda bu 
referandumlann yüzde 99 küsur “evet”le sonuçlanması, Nasır’ın Bonapartist iktidannm simgesel 
özelliklerinden biri olacaktı.

Anti-Emperyalist Dış Politika

Mısır’daki Hür Subaylar darbesinin en etkili sonucu, dış politikadaki anti-emperyalist 
inisiyatifiydi. Bu inisiyatifte öncelikli ağırlığı, Arap milliyetçiliği çerçevesinde yürütülen 
Ortadoğu politikası taşıdı. Arap ülkelerinin soğuk savaş strateji planlannda piyon olarak 
kullanılmasına karşı çıkan bağımsızlıkçı ve dayanışmacı milliyetçi Nasır söylemi, bütün Arap 
ülkelerinde etkili oldu. 1955’de Asya ve Afrika ülkelerinin biraraya geldiği Bandung  
Konferansı’nda, emperyalist ve SSCB odaklı askerî bloklara karşı “Üçüncü Dünya” ülkelerinin 
bağlantısızlığını ve bağımsızlığını şiarlaştırdı. Mısır’ın bu politikası, Kahire’yi Afrika’daki bütün 
ulusal bağımsızlık hareketi önderlerinin merkezi durumuna getirdi. Kahire radyosu, kıtadaki 
bütün kurtuluş mücadelelerinin sesi oldu. 1957’de Kahire’de bir Asya-Afrika Dayanışma 
Konferansı toplandı. ’60’lann sonlanna doğru, bağımsız Afrika devletlerinin inisiyatifinin 
güçlenmesiyle Nasır “hamî-önder” imajını yitirmekle birlikte, anti-emperyalist çizgisini istikrarla 
sürdürdü. Nasır, Arap ülkelerini birleştirme hedefine ise ulaşamadı. 1950’lerde milliyetçi bir 
temelde sürdürdüğü bu çaba, Suriye ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmasıyla 
geçici bir başan kazandı (Şubat 1958-Eylül 1961). Ancak, Suriye’deki anti-komünist askerî 
darbe, bu birleşmenin sonunu getirdi. ’60’lı yıllarda Nasır, salt Arap milliyetçiliğini değil, 
siyasal rejim ortaklığım da gözeten daha temkinli birleşme arayışlannı sürdürecekti.

Suriye’yle kurduğu birlik sırasında Nasır’ın Suriye’deki Arap komünistlerine karşı uyguladığı 
baskıcı politikaya tepki olarak, Sovyetier Birliği 1959’da Mısır’a askerî yardımı kesmişti. Mısır, 
bunun üzerine ABD’den yardım almaya başladı. Nasır’ın anti-emperyalist dış politikasından 
huzursuz olan ABD, onu yıpratmak için, eline teslim edilen bu ekonomik silahı kullanmaya 
çalıştı. Bunun için, Nil üzerinde yapılması tasarlanan İkinci Assuan Barajı (ilki 1902’de 
tamamlanmıştı), uygun bir vesileydi. Dünya Bankası, ABD ve İngiltere’nin de kredi vermesi 
durumunda Assuan Barajı için 200 milyon dolar vermeyi kabul etmişlerdi. ABD ve İngiltere, 
Mısır’ın üretim kapasitesinde sıçrama yaratacak olan bu projeye verecekleri kredi karşılığında, 
ekonomik olarak bağımlılık yaratacak şartlar ileri sürdüler ve Mısır’ın İsrail’e karşı ılımlı bir 
dış politika izlemesini şart koştular. Bunun üzerine Nasır, radikal bir kararla 23 Temmuz 
1956’da Süveyş kanalını millileştirdiğini açıkladı ve Assuan kredisi için Sovyetier Birliği’ne 
müracaat etti.

Kısa süren “Kanal Savaşı”, bunun üzerine başladı. 29 Ekim’de İsrail, 30 Ekim’de İngiltere ve 
Fransa kuvvetleri Süveyş’in Doğusundaki Sina yanmadasını işgal için harekete geçtiler. Kahire, 
İskenderiye, Port Said ve Süveyş bombalandı. Mısır’ın direnişi, sosyalist ülkeler ve Üçüncü 
Dünyanın tepkisi, SSCB’nin de askerî tehdidi karşısında, 6 Kasım’da ateşkes ilan edildi. Aralık 
1956’da İngiliz-Fransız, Mart 1957’de İsrail kuvvetleri Sina’dan çekildiler. İçerde ve Arap 
ülkelerinde emperyalist Batı karşıtı kitlesel gösterilere ve coşkulu destek gösterilerine yolaçan 
bu tavn, Mısır’ın ve Nasır’ın saygınlığını büyük çapta artırdı. Sovyetier Birliği, Süveyş 
bunalımından sonra 1967’ye kadar Mısır’a toplam 1 milyar 879 milyon dolar askerî olmayan 
yardım yaptı. Bu yardım miktan, fert başına düşünüldüğünde, Sovyetler’in aynı dönemde 
Hindistan’a yaptığı yardımın onbeş katı, Çin’e yaptığı yardımın ise yirmi katıdır.

Kamulaştırmalar ve “Sosyalizm”

Süveyş’ten sonra 1957’de bütün yabancı banka ve sigorta şirketlerinin millileştirilmesinden 
sonra, Mısır ekonomisi büyük ölçüde bağımsızlaşmıştı; ancak özellikle sanayi, temel ihtiyaçlan 
karşılama bakımından bile çok geri durumdaydı. Nasır, 1952’de ilan edilen toprak reformunda 
feodal beylere tazminat olarak ödenen 45 milyon pound’a yakın paranın, sanayiye

M üslüm an Kardeşler

Mısır, 20. yüzyılda İslâmcı hareket ve örgütlenmelerin 
en yaygın ve zengin olduğu ülke. Bunda en büyük paya 
kuşkusuz, Mart 1928’de Haşan El Benna adlı bir öğret
men tarafmdan kurulan Müslüman Kardeşler hareketi 
sahip. 7 kişi tarafından bir köy evinde ilk tohumu atılan 
hareket, Mısır çapında 1929’da 4; 1932’de 15; 1938’de 
300 şubeye sahip olarak kısa zamanda etkin bir baskı 
grubu haline geldi. 1945'de Benna “yarım milyon aktif 
üye”ye sahip olduklarını açıkladı. Bir yıl sonra ise Mı
sır’da bir milyon, ülke dışında (Sudan, Suriye, Filistin) 
yarım milyon “kardeş” in varlığından sözedilir oidu.

Saray ile parlamento; Wafd Partisi ile diğer yasal ve 
yasadışı partiler arasındaki çekişmeler nedeniyle tam 
bir siyasal keşmekeşin hakim olduğu bir dönemde, Fi
listin Savaşı konusunda militan bir tavır alan Müslüman 
Kardeşler, “hiçbir politik hesaplan olmadığı, yalnızca 
Allah ve İslâm için çalıştıkları’’ için olağanüstü bir örgüt
lülüğe sahip oldular. 1948-49’da şube sayıları 2 bine 
çıktı. Aynı yıllar için telaffuz edilen “kardeş” toplamı 
ise 2 milyondu. Bir karşılaştırma yapmak için, diktatör
lüğünün en görkemli dönemi olan 1965-67 arasında Na- 
sır'm tek partisinin 5 milyon taraftara sahip olabildiğini 
hatırlamak yeterii.

Müslüman Kardeşler’in gerek İngiiiz sömürgeciliğine 
karşı, gerek Filistin konusunda geliştirdiği tutumlar Ba- 
tı'ya karşı aşağılık duygusu içindeki yoksul kalabalıkla
rın gözünde büyük sempati toplamayı bildi. Fakat Müs
lüman Kardeşler bu yıllar içinde tartışmasız tek lider 
Haşan El Benna'nın güncel siyasal gelişmelere karşı 
geliştirdiği taktikler dışında, İslâmi bir devlet kurma yo
lunda bir stratejiye sahip değillerdi. Bu nedenle iktidarı 
başkalarına bıraktılar ve kendilerini başkalarına karşı 
tanımlamakla yetindiler.

Kimi kaynaklara göre 1938’de, kimilerine göre ise 
1943’de kurulduğu iddia edilen, bazı görüşlere göre 
hiçbir zaman mevcut olmayan Müslüman Kardeşler ge
nel liderine doğrudan bağlı “Gizli Örgüf’ün ise -eğer 
varsa- Kraliyet Ordusu’nu aitedebilecek güçte olmadığı 
kesindi. “ Hayatın her alanında İslâm’ı yaygınlaştırmak 
ve egemen kılmak” nihai hedefine sahip olan Müslüman 
Kardeşler’in örgüt şeması görünümünü her zaman ko-
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rudu (bugün de koruyor). Bu şemanın en tepesinde 
tabiî ki lider var. Ona bağlı olarak, bugün varlığı zorunlu 
olarak sürmeyen 100-150 kişilik .Kurucular Kurulu, bir 
de sayıları 12, 15 ve 20 olabilen Genel Yönlendirme 
Bürosu. Bu ikisinin biraraya gelmesiyle Genel Danışma 
Meclisi ortaya çıkıyor. Aşağılara doğru indikçe, 1951 ’den 
itibaren oluşturulan Lider Yardımcısı; Genel Sekreter; 
Genel Merkez ve Genel Sekreterlik gibi kişi ve organlar
la karşılaşılıyor. Yerel örgütlenmeler ailelerden başla
yıp, sokak, mahalle ve şehir olarak gelişiyor.

Bu devasa örgütlenmeye sahip olan Uüslüman Kar
deşler, tarihleri boyunca devletle ilişkileri konusunda 
istikrarlı bir hat çizebilmiş değiller. Değişik dönemlerde 
hükümetler onlardan kitlelere ulaşmak için yararlanmak 
istemiş, aralarında tümü de geçici olan ittifaklar kurul
muş ama örgüt hiçbir zaman devletle kayıtsız şartsız 
bir anlaşma yapmaya yanaşmadığı için darbe üstüne 
darbe yemiş. Örneğin Kral Faruk artık kendisini destek
lemediğini gördüğü örgütün gelişmesini önlemek İçin 
komplo olup olmadığı hâlâ tartışılan birtakım eylemler
den sonra 6 Aralık 1948’de Müslüman Kardeşler’i yasa
dışı ilan etmiş. Karardan 22 gün sonra 23 yaşındaki 
bir “Kardeş” (ki Benna bunu kesinlikle yalanlamış) İçiş
leri Bakanı Nokraşi’yi öldürmüş. 12 Şubat 1949’da ise 
Kral’ın polisleri Haşan El Benna’ya suikast düzenlemişler.

“Şehit” Haşan El Benna’nın yerine kısa bir boşluğun 
ardından Haşan El Hudaybi geçti. Örgüt içinde tartışıl
maz bir saygınlığa sahip olan yeni liderin politik kıvrak
lık ve kararlılık konusunda Benna’nın sahip olduğu özel
liklerin uzağından olması Müslüman Kardeşler içerisin
de “ lidere kayıtsız şartsız itaat” anlayışı yerine daha 
demokratik ilişkilerin egemen olmasına yolaçtı. 23 Tem
muz 1952’de Hür Subayların askerî bir darbe sonucu 
iktidara gelmesi Kardeşler için sevindirici bir gelişmey
di. Çünkü darbeci liderlerin hemen tümünün Benna ile 
iyi ilişkileri olduğu biliniyordu. Nitekim darbeden bir 
süre sonra yüze yakın üst düzey Kardeş Kahire’de top
lanıp bir anlamda örgütün programı yerine geçen bir 
açıklama yaptı. Açıklamanın altında Haşan El Hudaybi 
imzası olmasına karşın, bütününe egemen olan toplum
cu perspektifin temellerini başka yerlerde aramak gere
kiyordu. Bu açıklamanın toplumcu içeriğinin önemi Hür 
Subaylar’ın programıyla büyük benzerlikler taşımasıydı. 
1950’deki bir rapora göre Müslüman Kardeşler zaten 
ordudaki subayların üçte birini saflarına çekmeyi bilmiş
lerdi. Ayrıca örgüt ile Nasır arasında çok sağlam köprü
ler vardı. Fakat balayı uzun sürmedi. Nasır Müslüman

Müslüman Kardeşler’/n, 
camide yapılan bir 
toplantısı... 1940’larda 
iyice güçlenen Müslüman 
Kardeşler’m de 
mücadelesi sertleşmeye 
başladı. ’40’ların ikinci 
yarısında hareketin 
terörist kanadı olarak 
örgütlenen Özel Bölüm, 
1948 ilkbahannda bar. 
süpermarket, sinema, 
gece kulübü gibi islâm- 
dışı saydığı kuruluşlara, 
İşletmelere karşı yağma 
saldırılan düzenledi, aynı 
yılın son günlerinde de 
Başbakan Nokrashi 
Paşa’yı öldürdü.

Kardeşler’in toprak mülkiyeti üst sınınnın 100 feddan 
olması önerisini dinlemeyip bunu 200 feddana çıkardı. 
İplerin kopuşunun esas başlangıcı ise, Hudaybi’nin, Na- 
sır’m ısrarlarına karşın Necip hükümetine bakan verme
ye yanaşmaması oldu. Daha doğrusu Hudaybi, Nasır’m 
asla kabul etmeyeceği İki şart koşmuştu: “ 1) İslâm hü
kümet sistemi olmalı ve hayatın her alanında uygulan
malı; 2) Hükümetteki temsilcilerini Kardeşler yönetimi 
bizat seçmeli.” Bardağı taşıran olay, Nasır’ın, bütün 
partileri feshedip kurduğu Özgürlük Birliği’ne Kardeş
ler’i katamaması oldu. Aslında Kardeşler, tek parti fikri
ne Wafdçılar ya da komünistler gibi karşı değillerdi ama 
onun İslâmi bir yapı olmayacağını anlamışlardı.

Hür Subaylar-Müslüman Kardeşler çatışması doruk 
noktasına örgütün iki güçlü ismi Muhammed El Gazali 
ve Salih Eşmavi’nin Nasır’dan yana açıkça tavır alıp 
örgütten atılmat’irıyla vardı. Kitlelerle doğrudan bağ ku
rabilme amacıyla, daha genç bir subayken Müslüman 
Kardeşler’ie İyi ilişkiler kurma yoluna giden Nasır Kahire 
Ûniversitesl’ndeki öğrenci olaylarını bahane ederek 12 
Ocak 1954’de örgütü yasadışı ilan etti. Birçok Kardeş 
tutuklandı. Ancak Mart’ta Nasır birden özgürlükçü kesil
di. Örgüt yeniden yasallaştı. Bunun ardında kendisine 
rakip olarak çıkan Necip’i ekarte etme çabaları olduğu 
söyleniyordu. Ve beklenen an 23 Ekim’de geldi. İsken
deriye’de Muhammed Abdüllatif adlı genç bir “kardeş” 
Nasır’ı “öldürmek istedi” ve yakalandı.

Nasır terörü Müslüman Kardeşler'e bir ideolog ve yep
yeni bir ideoloji hediye etti. Uslanmaz bir milliyetçi ola
rak gittiği Amerika sürgününden 3 yıl sonra tutarlı bir 
İslâmcı aydın olarak dönen Seyyid Kutup adlı öğretmen 
45 yaşında Müslüman Kardeşler’e girmişti. Bir yıl sonra 
Yönetim Konseyi’ne ve örgütün propaganda bölümü 
başkanlığına seçildi. Veremli olduğu için toplama kam
pının revirinde kalan Kutup’un kardeşlerine göre bir 
ayrıcalığı vardı: Okuma ve yazma. Devasa Kuran tefsiri 
“Fizilal el Kuran” (Kuran’ın Gölgesinde) dışında günü
müzde de birçok İslâmi hareketin manifestosu olma 
özelliğini koruyan Yoldaki İşaretler kitabını da baskı 
ve işkence koşulları altında yazdı.

Kutup İle ilişkileri Müslüman Kadınlar Birliği Başkanı 
Zeynep El Gazali yürütüyordu. Onun yazılarının okunup 
tartışıldığı bir dizi eğitim hücresi örgütleyen Gazali, tar
tışmalar sonucu ortaya çıkan yeni fikirleri Kutup’a ilete
rek dinamik bir fikir alışverişi sağlıyordu. Kısa bir süre 
sonra Zeynep El Gazali hac için gittiği Mekke’de sürgün
deki örgüt yöneticilerinden Abdülfettah İsmail’le buluş
tu. İki lider Müslüman Kardeşler'in yeraltında yeniden 
örgütlendirilmesi için güçlerini birleştirme kararı aldılar. 
Bu konuda Nasır’a iyi gözle bakmayan Suudi Arabistan 
yöneticilerinden geniş destek de sağladılar.

1957’de çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yeni 
özerk guruplaşmalar başladı. 1959'da yeniden örgütlen
me şekilleniyordu. 1962'de ise iyice olgunlaştı. 1954'ün 
intikamını alma motifi özellikle genç kuşakta oldukça 
belirgindi. 1965'de yeniden yapılan polis operasyonu 
sırasında alınan ifadelere bakılırsa, bu komite Mayıs 
1964’de tahliye olan Seyyid Kutup’la buluşup "Düzeni, 
Suudi Arabistan’dan gelecek yardım sayesinde silahlı 
ayaklanma yoluyla devirme” projelerinden sözettiler. 
Yeniden örgütlenen Müslüman Kardeşler bir türlü poli
tik stratejilerini belirleyemediler. Bir yanda "silahlı 
ayaklanma” çağrısı yapan gençler, diğer yanda "eğitim 
çalışmalarının yaygınlaştırılmasını” savunan Zeynep El 
Gazali gibi ılımlılar tartışıp dururken kararı yine Nasır 
verdi. Örgütü “komplolar tasarlamakla” suçlayıp yeni 
tutuklamalara girişti. 26 Ağustos 1966’da Seyyid Kutup 
ve iki “ kardeşi” idam edildi.

Mısır’daki İslâmi hareketi programatik olarak İncele
mek İçin onyıllara bölerek dört ana grupta incelemek 
gerekiyor; ’40’lı yıllar: Tartışmasız tek lider ve teorlsyen 
Haşan El Benna. Toplumsal hedef, kurumlann İslâmiieş-

tirilmesi; politik hedef, İngiliz sömürgeciliğine karşı ci
had; ’50'li yıllar: Örgütün başında Hudaybi var ama 
1954'de idam edilen iki numaralı isim Avda'nın ideolojik 
ağırlığı daha fazla. Aynca Suriye Müslüman Kardeşler 
lideri Mustafa Sibai ve Seyyid Kutup'un etkileri önemli. 
Toplumsal hedef, İslâmi sosyal adalet; politik hedef, 
hukukun modern anlamda İslâmileştiriimesi; '60'lı yıl
lar: İdeolog Yoldaki İşaretler'i yazmış olan Seyyid Ku
tup. Toplumsal hedef. Nasır sonrası dönem için politik 
ve dinî eğitimin yaygınlaştınlması; politik hedef, Allah'
ın kayıtsız şartsız hakimiyeti; '70'li yıllar: Seyyid Kutup’
un izinden giden karizmatik özellikleri olmayan isimlerin 
İdeolojik etkisi. Toplumsal hedef, firavun yönetimine 
karşı halk ayaklanmasını hazırlama; politik hedef, bir 
an önce İslâmi devlet.

Kasım 1970’de ölen Nasır’ın yerine geçen Enver Se
dat 1971’de tutuklu bulunan bütün İslamcıları serbest 
bıraktı. Daha sonra devlet eliyle yukarıdan aşağıya özel
likle gençlik içerisinde yoğun bir İslâmileştirme süreci 
yaşanmaya başlandı. Yasal olarak yeniden kurulmaian- 
na izin verilmeyen Müslüman Kardeşler bir “sivil toplum” 
kurumu olarak faaliyetlerini sürdürüyor, ayda bir çıkan 
El Dava adlı dergileriyle de “ baskı grubu” özelliklerini 
koruyorlardı. Hatta 1980’de Anayasa’ya “şeriat” tanı
mını yerleştirtecek kadar etkili olabildiler. Başta hukuk 
alanı olmak üzere birçok kurumun İslâmileştirllmesinde 
elde edilen “ kazanımlar” Müslüman Kardeşler'e 
1940’lardakl gibi bir görünüm veriyordu. Yoldaki İşaret- 
ler’in “modern cahiliye” kavramını sonuna kadar savu
nan büyük ölçüde gençlik gruplaşmaları Sedat’ın iktida
rının ilk yıllanndaki Nasır’a benzediğine inanarak “kitle
sel cihad” için çalışmalarını sürdürüyorlardı.

Nisan 1974’de Ürdün Müslüman Kardeşler örgütüne 
bağlı İslâmi Özgürlük Partisi (Hizb-üt Tahrir) militanian- 
nın, Libya lideri Muammer Kaddafi desteğiyle Enver 
Sedat’a suikast girişiminde bulunması üzerine Mısır’da
ki Müslüman Kardeşler örgütünün önde gelenleri, “ İs
lâm adına yapılan şiddet eylemlerini hiçbir şekilde onay
lamadıklarını ve Sedat’la bir alıp veremedikleri olmadı
ğını” kamuoyuna anlatma fırsatı yakalamış oldular. Böy
lece eylemci gruplarla kopuş tam anlamıyla gerçekleşti. 
Bunlardan biri Sedat’ın affıyla serbest bırakılan Şükrü 
Mustafa’nın kurduğu Müslümanlar Cemaati idi. Özellikle 
gençler arasında taraftar toplayan grup sıkı polis deneti
minden kurtulmak için dağlara hicret etmesiyle “ ilginç 
bulunuyordu” . Tamamıyla Hz.Muhammed’in sünnetine 
uygun giysiler içinde uzun sakallarıyla Mısır mağazin 
basınının alay konusu olan grubun adı aynı basın tara
fından El Tekfir vel Hicret olarak anıldı. 3 Temmuz 
1977’de grup, salt görüşlerini yaygın bir şekilde kamuo
yuna duyurabilmek ve haklarında çizilen imajı dağıtmak 
için Vakıflar Bakanı Muhammed El Dahabi’yi rehin aldı. 
Polis tarafından o güne kadar “ fazla tehlikeli 
görülmeyen” gruba devletin tek karşılığı baskıyı artır
mak oldu. Sonunda Müslümanlar Cemaati, bakanı öl
dürmek “zorunda kaldı” . Ardından geniş bir operas
yonla tüm örgüt dağıtıldı ve Şükrü Mustafa başta olmak 
üzere 5 lideri idam edildi.

6 Ekim 1981 'de Halid El İslambuii “ firavunu” öldürdü. 
Enver Sedat'ın öldürülmesini planlayan El Cihad grubu, 
suikast günü birçok kentte halk ayaklanması başlatıp 
İktidan ele geçirme planı yapmıştı. Ancak patlayan birkaç 
bombanın dışında kimse ayaklanmadı. Müslüman Kar
deşler yönetimi tabiî ki ilk fırsatta “olaylarla ilgilerinin 
bulunmadığını” açıkladılar. El Cihad örgütü dağıtıldı. Ama 
Müslüman Kardeşler’e dokunulmadı. Onlar Mısır toplu- 
munu "İslâmileştirmeye” , Haşan El Benna’nın bıraktığı 
yerden devam ediyorlar. Seyyid Kutup onların referans- 
lan içinde “öylesine” yer alıyor artık. İslâmi hareketler 
içindeki “ toplumu dönüştürerek iktidan kuşatma” stra
tejisinin en önemli örneği onlar. Başanlanyla, hatalarıy
la, “şehidleriyle” muazzam bir deney birikimine sahipler.

RUŞEN ÇAKIR
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aktanlacağını, böylece eski feodal egemenlerin modem anlamda sanayi burjuvazisine 
dönüşeceğini ummuştu. Bu paranm ancak 6 milyon pound’u sanayiye kaydı; geri kalanı 
ağıriıkla inşaata ve lüks tüketime aktanidı. Bu açmazın yanısıra, hem kitlesel olarak artan 
hem de siyasallaşan işçi sınıfının tepkilerini massetme kaygısı da, Nasır’ı ekonomide 
kamulaştırmalara gitmeye ve “sosyalizm” söylemini benimsemeye itti.

12 Şubat 1960’da Mısır Bankası’nın devletleştirilmesi, burjuvazinin ekonomik girişim gücünü 
kıran ilk önemli adım oldu. Temmuz 1961’de sermaye üzerindeki vergiler artınidı; özel 
kişilerin 100 bin Mısır pound’undan fazla paraya sahip olmaları yasaklandı. Birçok ticaret 
işletmesinin yanısıra, 1962’de 228, 1963’de 240 sanayi şirketi kam ulaştırıldı. Böylece,
1950’lerin ortalannda sanayi üretiminde özel sektörün payı yüzde 72 iken, 1960’lann 
ortalannda sanayide kamu sektörü yüzde 90 ’lara ulaşan bir ağırlığa sahip kılındı. İthalatın 
tümü, ihracatın yüzde 75’i devlet tekeline alındı. Bu arada sahip olunabilecek azamî toprak 
miktarı da 100 feddan’a düşürüldü. 1960’da, merkezî iktisadi planlamaya başlandı. Günlük 
çalışma süresinin yedi saate indirilmesi, asgari ücretin ve sosyal sigorta sisteminin ihdası, 
işletmelerin net kârmın yüzde 25 ’inin çalışanlara verilmesi ve şirket yönetimlerinde 
çalışanların temsilinin kurala bağlanması, emekçiler lehine yapılan düzenlemelerdi. Ancak bu 
hakların saptanmasında ve kullanımında, devlet denetimindeki sendikalar da dahil olmak 
üzere, emekçilerin müdahaleleri kesinlikle söz konusu değildi. Siyasal düzeyde de, rejim 
kendisini “sosyalist” olarak yeniden tanımladı. 6 Kasım 1962’de, ülkenin resmî devlet partisi 
olan Millî Birlik Partisi. Arap Sosyalist B irliğine dönüştürüldü. 23 Mart 1964’de Nasır, resmî 
dini İslâm olan, işçi, asker, köylü, aydın ve milli burjuvazi ittifakına dayandığı açıklanan yeni 
Anayasa’yı ilan etti. 1964'te serbest bırakılan SBKP çizgisindeki küçük Komünist Partisi'nin 
yöneticileri de Nasır’ın baskısıyla “başka bir parti”nin gereksizliğini açıklayarak Arap Sosyalist 
Birliği'ne katıldılar.

N asırın  Ö lüm ü ve Sed at’ın “Y eni A çılım ”ı

5 Haziran da başlayıp Arap ülkelerinin kesin yenilgisiyle 10 Haziran’da sonuçlanan İsrail 
saldırısı ve Israil-Arap Savaşı, Mısır ve Nasır’ı hem saygınlık, hem ekonomik ve siyasal güç 
yönünden büyük çapta geriletti. İsrail’in Ban destekli bu saldırısında, Sovyetler Birliği ile iyi

Arap Afrikası'nda emekçi kitleleri, çoğu kez, 
iktidarların ve ‘ 'Başkan’’lann Bonapartist 
egemenliklerinin meşruiyet görüntüsünü oluşturmak 
için, bir “piyon kalabalığı" gibi seferber edildiler. 
Oluşturulan "siyasal katilım" görüntüsünün altında 
aslında köklü bir tabiyet ilişkisi kurumlaştırıldı. Bunun 
en belirgin örneği, Libya'dır. Kaddafi, Haziran 
1971'de, Nasır’ın partisiyle aynı adı taşıyan Arap 
Sosyalist Birllği’ni, devlet partisi olarak kurdurdu. Aynı 
yıl Müslüman bir devletin önderi olarak Trablus 
camiinde halka namaz kıldırdı. 1973’de "Kültür 
Devrimi"ni Han ederek, kurdurduğu halk komiteleriyle 
bürokrasiye savaş açtı. Çin örneğini izleyen bu 
politikaya bağlı olarak, Mao'nun Kızıl Kitap'ma tekabül 
eden bir Yeşil Kitap yayınladı: bu kitabın yeni 
bölümlerinin yazımını ’70’lerin sonuna kadar parça 
parça sürdürecekti. Yeşil Kitap, sınıflan, sınıl 
mücadelesini, kapitalizmi, komünizmi, ateizmi 
reddeden, eşitlikçi-korporatist bir İslâm sosyalizmi 
versiyonunu vazediyordu. Kaddali 1978'de gene halka 
ve işçilere "devrim" çağrısı yaparak "ücretlerinden 
kurtulmak" için petrol sanayii dışındaki bütün özel ve 
kamu işyerlerine el koymalarını istedi. Halk komiteleri 
gibi bu girişim de, toplumsal bir örgütlenmenin 
dinamiğine ve inisiyatifine dayanmayan, tepeden inme
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bir siyasal fanteziydi: yalnızca büyük üretim 
düşüşlerine yolaçıyor, ancak petrol dışı sanayi gelişkin 
olmadığı için bu da önemli' sonuçlar doğurmuyordu. 
Fas’ta, kitleler. Kral II. Haşan tarafından, şoven 
"Büyük Fas”  teorisi çerçevesinde, açıkça yayılmacı- 
emperyalist politikalar için seferber edildi. Kasım 
1975'de düzerılenen Mesirah'fa {yeşil yürüyüş, üstte), 
onbinlerce insan. Batı Sahra’nm "Fas toprağı, tarihi 
Fas yurdu”  olduğunu ifade etmek amacıyla, çölde 
Fas bayraklarıyla yürütüldü. Cezayir’de, Marksist 
muhalefet, emekçi kitleleri salt "kalabalık”  olarak 
kullanan, onların örgütlü inisiyatifini geliştirmeyi 
amaçlamayan bu egemen zihniyeti daha '60'ların 
başında sorgulamıştı. Başkan Ahmet Ben Bella’nm 
başdanışmanı olan, bir yandan da Revolution 
Africaine (Afrika Devrimi) dergisini çıkaran l\/luhammed 
Harbi, yazılarında, sürekli olarak "sosyalizmin 
nizamnamelerle tepeden aşağı kurulamayacağı”na; 
anti-emperyalist kurtuluş savaşının ulusal bağımsızlık 
veçhesinin belirleyici olması nedeniyle sosyalizme 
ilişkin programatik ilkelerin slogan düzeyinde kaldığını: 
FLN ve ALN’/ı/n hiyerarşik yapısının da etkisiyle, 
sınıflarüstü bir ideolojinin türeyerek bürokratik- 
Bonapartist bir iktidarın doğabileceğine dikkat 
çekiyordu. Kurtuluşu kutlayan Cezayirliler (solda).

ilişkiler kuran ve uluslararası düzeyde anti-emperyalist bir politika izleyen Mısır’ı yıpratma 
hedefi önûk olarak gözetilmişti. Mısır bu savaşta gafil avlanarak askerî donammmın yüzde 
8 0 ’ini, Hava Kuvverierinin tamamım yitirdi. Nasır’ın ülkesine ve dünyaya verdiği güçlülük 
imajı ciddi biçimde sarsıldı. 9  Haziran’da cumhurbaşkanlığından istifa edeceğini ilan ettikten 
sonra yapılan sevgi gösterileri sonucunda makamında kalan Nasır, sağlığının kötüye gitmesini 
de etkisiyle pasifleşti. 1968 ve 1969’da, savaşın getirdiği ekonomik yıkımın da etkisiyle işçi 
muhalefeti başladı, öğrenci hareketleri yeniden canlandı, Müslüman Kardeşler'in gücü artmaya 
başladı.

Nasır 28 Eylül 1970’de öldüğünde, kitleler “aslan öldü!” haykmşlanyla sokaklara döküldü, 
günlerce yas tutuldu. Geçici olarak Başkanlığa getirilen Enver Sedat, rejimin geleneksel 
referandumlarından biriyle Başkanlığını halka onaylattıktan sonra, başta Nasır’m politikasına 
sıkısıkıya bağlı olan unsurlar olmak üzere, devlet ve parti üst düzeyinde bir dizi tasfiyeyi 
gerçekleştirdi. Sedat ve ekibinin yönelimi, dış politikada Batı’nm, içerde ise özel sektörün 
imkân ve inisiyatifine açılma doğrultusundaydı. Ancak Sedat bu değişime yönelirken, Mısır’d: 
siyasal duruma ve yönetime hakim, yani gerçekten “Başkan” olabilmenin koşulu olan kişisel 
popülaritesini ve karizmasını geliştirebilmek için, emperyalist Batı blokuna karşıt bir hamle 
yaptı; Ekim 1973’de Mısır’ın Süveyş kanalını açma kararına tehditkâr bir şekilde karşı koyaı 
İsrail’le savaşa girdi. Süveyş’in Doğu kıyısına geçmeyi başararak üstünlük sağlayan Mısır 
ordusu, Sedat’a da ismi etrafında bir kahramanlık hâlesi oluşturma ve bir kahraman gibi 
“halkı” • adına büyük kararlar verme yolunu açtı. Sedat, dış politikada 1973 başarısını, ABD 
Batı’yla yakınlaşma kozu olarak kullandı. Ekim 1973’de ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’la 
başlayan bu süreç, Mısır’ın İsrail’e ve ABD politikasına büyük tavizler verdiği Camp David 
anlaşmasına ve Sedat’ın Kudüs’ü ziyaret ederek İsrail’in varlığını ve poUtikasmı tamamen 
meşru saydığını göstermesine kadar vardı. Mısır, Sedat döneminde anti-emperyalizmin kalesi 
olmaktan çıkıp, ABD merkezli emperyalizmin Ortadoğu’daki ortaklanndan biri haline geldi.

“Son Firavun” Enver Sedat, bu ortaklığı asıl olarak İktisadî bakımdan istemişti. Onyedi yıl 
sonra ilk kez Mısır ekonomisine yabancı sermaye girdi ve hızla köprübaşlannı tutmaya 
başladı. Aynı yıl. Mısırlılara yabancı firmaların mümessilliğini yapma hakkı tanındı; ithalat ^
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ihracatta devlet tekeh kaldırılarak, bu konuda düzenleme yapma yetkisi “Başkan”a verildi. 
1973’de Kissinger’a açıkça “sosyalist deneyin başarısızlığa uğradığını” ifade etmiş olan Sedat, 
bu yeni iktisadi politikayı İnfitah (Yeni Açılım) olarak tanımlıyordu. İnfitah, mülklerinin 
kamulaştırılması karşılığında aldıkları ve çeşitli yollarla sakladıklan tazminatları yatırıma 
dönüştürme imkânına kavuşan eski feodal toprak sahiplerinin yanısıra, başka Arap ülkelerinde 
ağırlıkla petrolcülükte çalışarak küçük çaplı sermaye birikimi oluşturanların veya siyasal 
bürokratik konumlarını kullanarak mümessiUikler alanların hızla kapitalistleşmesine yol açtı.

17 Ocak 1977’de IMF’in önerisi üzerine 25 temel mala zam yapıldığının bildirilmesi üzerine 
Kahire ve İskenderiye’den başlayarak bütün kentlere yayılan isyan ve hükümete bağlı 
kuvvetlerin gösterdiği tepki, 1952 başındaki anti-emperyalist mücadele günlerini hatırlatıyordu. 
Dükkânların yağmalandığı ve ordunun müdahale ettiği ayaklanma, ancak 18 Ocak günü 
zamların geri alındığının açıklanmasıyla durdurulabildi. Ayaklanan yoksul insanlar ve 17-18 
Ocak’ta iş bırakan işçiler ağır cezalara çarptırıldılar; çıkarılan "Namusu Koruma Kanunu”,
1971’de Sedat’ın kurdurmuş olduğu ‘‘Sosyalist Savcılık" ile birlikte, muhalefet üzerinde yoğun 
bir baskıyı kurumlaştırdı. 1977’de tepkileri gemlemek için, partilerin kurulmasına izin verildi. 
Ancak çoğu muvazaalı olan partiler etkisiz kaldı, gerçek muhalefet ise şiddetle ezildi. ’80 ’lere 
doğru enflasyon tırmanır ve dış ticaret açığı büyürken, Sedat’ın baskısı da arttı. “Son Firavun” 
Müslüman K ardeşlerin  artan etkinliğini, resmî poHtika ve söylemde İslâmî motifleri öne 
çıkararak massetmeyi umarak. Mart 1980’de “şeriatı hayatın temeli” olarak ilan eden yeni bir 
Anayasa’yı referandumdan geçirtti. 1980 Anayasası, artık Mısır’dan “sosyalist” değil, “sosyal ve 
demokratik bir cumhuriyet” olarak söz ediyordu. Bu “demokratik” cumhuriyette, Sedat’ın 
ömürboyu Başkan olarak kalacağı da yazılmıştı. Ancak Sedat’ın ömrü daha fazla sürmeyecek,
6 Ekim 1981 günü bir törende İslamcı subay Halid İslambulî ve arkadaşları tarafından 
öldürülecekti.

Libya ve Kaddafi’nin “Sosyalizm”i
Libya, bağımsızlığını 1949’da BM kararıyla kazandıktan sonra, yirmi yıl süreyle monarşi rejimi 
ve emperyalizmin ağır ekonomik sömürüsü altında yönetildi. I9 6 9 ’da yapılan askerî darbenin 
önderi Kaddafi, başta petrol olmak üzere kapsamlı millileştirmelere giriştikten ve ülke içinde 
Bonapartist bir iktidarı kurumlaştırdıktan sonra, Nasır’ın 1960’lardaki anti-emperyalizme ve 
Arap milliyetçiliği-Arap sosyalizmi”ne dayalı uluslararası söylemini ve etkinliğini, ’70’li yıllarda 

kendi kişiliğinde yeniden üretmeyi hedefleyen dış poHtikaya yönelecekti.

1911-1931: Senusî Direnişi

Libya’ya yönelik ilk emperyalist saldırılara karşı tepki içinde oluşan Senusî direnişi, 1 9 H ’de 
İtalya’nın istilasından ve 1912’de resmen ilhak etmesinden sonra radikalleşerek sürdü. İtalya, 
Akdeniz kıyısındaki kentsel şerit dışında, güneydeki kırsal ve çöllük bölgeye yıllarca hakim 
olamadı Hatta Kasım 1918’de, ülkenin üç ana bölgesinden biri olan Trablus’da (Tripoh),
Senusî Şeyhi İdris es-Senusî’nin Emir’liğinde Trablus Cumhuriyeti ilan edildi ve İtalya bu 
direnişi kıracak vakit kazanmak için uyduruk bir anlaşmayla bu cumhuriyeti tanıdı. 1922’de 
Faşizm iktidar olunca, İtalya bu anlaşmaları geçersiz ilan ederek Libya’ya saldırdı. İdris es- 
Senusî Mısır’a sığınınca, güç, askerî önderliği üstlenen ve ulemanın alt tabakasından yaşlı bir 
öğretmen olan Ömer el-Muhtar’a geçti. Ömer el-Muhtar önderliğindeki direniş, faşist İtalyan 
ordusunun su kuyularını kumla doldurup, köylüleri topraklardan sürüp toplama kamplarında 
açlığa mahkum ederek, sayısız insanı katlederek uyguladığı büyük zulme rağmen on yıla 
yakın sürdü. Mısır-Libya sınırına 200 kilometre dikenli tel çekilerek direnişçilerin kaçış 
imkânlarının daraltılmasından sonra, 11 Eylül 1931’de yakalanan Ömer el-Muhtar’ın 20 bin 
bedeviye seyrettirilen bir “tören”le asılması, direnişe nokta koydu.

11. Dünya Savaşı ve Bağımsızlık

II. Dünya Savaşı’nda İtalya’nın yenilmesine rağmen, Libya bağımsızlığını kazanamadı. Ülkeye 
İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetleri yerleşti. Batılı emperyalist güçler, 1947’de yapılan bir 
anlaşmayla İtalya’nın bütün sömürgelerinin bağımsız olacağını hükme bağlamış olmalarına 
rağmen, Libya üzerinde dolaysız egemenlik kurmanın yollarını arıyorlardı. Ancak Fransa, 
İngiltere ve emperyalist rekabette hakları iade edilmeye başlanan İtalya’nın himaye kurma 
planlarını içeren statüyü reddeden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 21 Kasım 1949’da 
verdiği kararla Libya, 24 Aralık 1951’de bağımsız; Senusî Şeyhi İdris es-Senusî Libya Kralı 1. 
İdris oldu.

Ancak emperyalizmin Libya üzerindeki egemenliği bütün boyutlarıyla sürüyordu. İtalyan 
bankaları ülkenin malî sistemine egemendiler. 1959’da ülkede zengin petrol yatakları bulundu. 
Sermaye, teknoloji ve bilgi birikimleriyle çokuluslu tröstler, Libya petrolünün aranmasında 
olduğu gibi çıkarılmasında ve işletilmesinde de tekel oluşturdular. ’60 ’ların başında varili 
yaklaşık 1.5 dolardan satılan petrolden, Libya hükümeti 30 sent pay alabilmekteydi. Kral 1. 
İdris, İngiltere ve ABD’ye de dış borç ve yardım karşılığında çok sayıda askerî üs açma 
hakkı verdi. Petrol ve “üs kirası” karşılığında elde edilen gelir Libya’nın egemen sınıflarına
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EL KADDAFİ, MUAMMER 
(1 9 4 2 - ............ )

Libya’nın Bonapartist anti-emperyalist önderi Muam
mer el-Kaddafi, 1942 baharında Sirte çölündeki bir be
devi kabilesinin liderinin oğlu olarak dünyaya geldi. 
Ülkedeki göçebe kabileler arasında bir ilişki ağı kurarak 
İtalyan emperyalizmine karşı yıllarca direnen Senusi ta
rikatının mensubu olan babası ve amcası, bu direniş 
içinde bizzat yeralmış kişilerdi. Çocukluğunu çobanlık 
yaparak geçiren Kaddafi'nin Kuran’ı hatmetmekle baş
layan okuma açlığını değerlendirmek isteyen ailesi, 
1952’de onu Sirte ilkokulu’na gönderdi. Altı yıllık eğiti
mi dört yılda tamamladıktan sonra, Fizan bölgesindeki 
Sebha’ya ortaokula gitti. Bu yıllarda, Nasır’ın uluslara
rası Arap milliyetçiliği ve dayanışmasını yaygınlaştır
mak için yayına başlattığı Arabın Sesi radyosunu dinle
yerek bağımsızlıkçı düşüncelerle tanıştı. Arap Baas par
tilerinin programlarını, Nasır’ın yazılarını ve Çin devrimi 
üzerine kitapları okuyarak anti-emperyalist devrim lite
ratürüne yönelmeye çalışan Kaddafi, 1963'de İUısrata’- 
da Harbokulu’na girdi.

Kaddafi, 1964’de Harbokulu öğrencileri tarafından ku
rulan Hür Subaylar Merkez Komltesi’nde yeraldı ve bu 
gizli örgütün programını yazdı. Ayrıca, siyasal olarak 
derinleşmek için, Bingazi Üniversitesi’nin tarih bölümü
ne gitmeye başladı. Kaddafi, kumarı, içkiyi yasaklayan, 
namazı ve teorik öz-eğitimi zorunlu kılan sıkı disiplinli 
bir tüzüğü de örgüte kabul ettirdi. Kaddafi, Sebha'daki 
ilişkilerini harekete geçirerek, örgütün sivil kanadına 
da hakim oldu.

1 Eylül 1969’da Hür Subaylar yönetime el koyarak 
Libya Kralı İdris’i devirdi. Darbeden sonra yarbaylıktan 
albaylığa terfi eden Kaddafi, Devrim Komuta Konseyi 
başkanlığına getirildi. Ordu ve devlette gerçekleştirdiği 
tasfiyelerden sonra “tek adam” İktidarını kurumlaştıran 
Kaddafi, 1970-1972 yıllarında hükümetin oluşumu konu
sunda Devrim Konseyi ile çelişkiye düşmesi üzerine, 
Temmuz 1972’de yönetimden çekilerek “çöle döndü”. 
Kaddafi, önemli kararlar almak, politikaları dayatmak 
için popülaritesini, karizmatik etki alanını genişletmek 
amacıyla, kısa sürelerle bu gizemli “çöle çekilme” takti
ğini sonraki yıllarda da sık sık kullanacaktı.

Kaddafi, 1972 sonunda Mısır örneğini izleyerek ^rap



T V 7IDevrimler

Sosyalist Birllğ i’ni tek parti olarak kurduktan sonra sos
yalizm söylemini yaygın olarak kullanmaya başladı ve 
“Kültür Devrimi’’ni ilan etti. Aynı yıl yazmaya başladığı 
YeşilKitap’ia, “kapitalizmle komünizm arasında üçüncü 
yol” olarak İslâmî, eşitlikçi bir “sosyallzm"in teorisini 
yaptı. Küçüklüğündeki okuma merakı hep süren ve ge
niş bir literatürü ayrım yapmaksızın, eklektik söylemi 
için malzeme devşirme saikiyle sürekli (ve “ herşeyi” ) 
okuyan Kaddafi; İslâmi gelenekseliiğe bağlılığını, en çok, 
kadınları erkeğe tabî kısıtlı varlıklar sayan tutumuyla 
ortaya koyar.

Nasır’ı bir idol gibi benimseyen Albay Kaddafi, anti- 
emperyalist dış politikasının ataklığı ile, onun misyonu
nun yeni sahibi olmayı amaçladı. 1970’lerin başından 
başlayarak Sudan’la, Suriye’yle, Mısır’la, Tunus’la bir
leşme girişimlerinde bulunarak, Nasır'ın Arap dayanış
ması şiannı yürütmeye çalıştı. ’70’lerin ikinci yarısında, 
dış politika ataklarının ağırlığı, Afrika’daki bazı hükü
metleri devirme çabalarına kaydı. 1975’de, “ İslâmi bir 
atom bombası yapımı” amacıyla Pakistan’a büyük para 
yardımı yaptı. 1980’de Çad’ı işgal etmesi, 1979’da Ugan
da diktatörü İdi Amin’i iktidardan düşmekten kurtarma
ya çalışması gibi bir dizi tutarsızlığın yanında; ’80’lerin 
başında, Latin Amerika’dan Kuzey İrlanda Kurtuluş Or- 
dusu’na kadar, dünyanın yaklaşık 45 ülkesindeki bağım
sızlıkçı, anti-emperyalist örgüte maddi ve askerî yardımı 
istikrarla sürdürmekteydi. ’80’li yıllarda, 1981’de “dün
yanın baş teröristi” olarak tanımladığı ABD’ye meydan 
okuyarak, karşılıklı komplolarla ve güç gösterileriyle 
zaman zaman savaşın eşiğine gelen bir mücadeleye 
girdi. İMart 1986’da Libya hücumbotlarının Akdeniz'deki 
Amerikan 6. Filo’suna “tehlikeli şekilde” yaklaştığını 
bahane eden ABD, şiddetli bir saldırıyla Libya askerî 
üslerini, hücumbotlarını ve gemilerini bombaladı. Bun
dan sonra, Kaddafi’nin saldırgan anti-Amerikanizme da
yalı anti-emperyalist atağı gerilemeye başladı. Ancak 
1981’de büyük Amerikan haber dergisi Newsweek tara
fından “dünyanın en tehlikeli adamı” ilan edilmesinin 
gösterdiği gibi Kaddafi; çoğu kez fevri, tutarsız, kendisi
ni kahramanlaştırmaya dönük çizgisine rağmen, ege- 
meiT'diplomatik teamüllere uymayan hesaplanamaz ini
siyatifiyle, nesnel olarak emperyalist güç odakları için 
sürekli bir rahatsızlık unsurudur.

yetiyordu. Nüfusun büyük bölümü (’60 ’lann sonunda yüzde 70’e yakın!) zaten “ekonomi 
dışı”ydı. Rejim kentlerdeki küçük işçi sınıfına 48 saatlik iş haftası, asgari ücret, sosyal sigorta 
gibi görece ileri haklan da fazla zorlanmadan vermişti.

Hür Subaylar’m 1969 Darbesi ve “Sosyalizm”

Libya’da, zaten geleneği olmayan, ancak II. Dünya Savaşından sonra kurulan siyasal partiler, 
1952’de kapatılmıştı. Siyasal muhalefet, 1956’da Bingazi’de açılan üniversitede ve birkaç 
yüksekokulda ve Harbokulunda soluk alıyordu. Marksist ve sosyalist grupların da örgütlendiği 
öğrenci hareketi, içine kapalı, dağınık, entelektüel bir yapıya sahipti. Siyasal ortam, 1953’den 
beri Kahire’den yayın yapan Arabın Sesi radyosu aracılığıyla gene bu okullu muhalefet 
çevrelerinde haberdar olunan Nasır’ın anti-emperyalist, Arap milliyetçisi ve İslamla sosyalizmi 
bağdaştırmaya çalışan söylemiyle hareketlenmeye başladı. 1964’de genç subaylar tarafından 
Mısır örneğine özenilerek kumlan Hür Subaylar örgütü, Nasır’ın izinden gitmeyi hedefliyordu. 
’60 ’ların sonlanna doğru, öğrenci hareketi Arap ülkelerinin uluslararası dayanışması ve anti- 
siyonizm temelinde anti-emperyalist bir temele oturarak kitleselleşmeye başladı. 1967’de Arap- 
İsrail Savaşının yarattığı gerilimle işçi sınıfını da seferber eden bu siyasallaşmanın sağladığı 
onam ı değerlendiren Hür Subaylar, 1 Eylül 1969’da kansız bir darbeyle yönetime el koydular. 
Kral, ABD ve İngiltere’den destek bulamayarak tahttan feragat etti. Devrim Komuta Konseyi 
adını alan cuntanın başına, yarbayken albaylığa yükseltilen Nasırcı subay Kaddafi getirildi. 
Kaddafi, orduda yaptığı tasfiyelerden sonra, 1970’den itibaren fiilen ülkenin “tek adam”ı oldu.

1968’de ihracat gelirinin yüzde 99 ’unu petrolden elde eden Libya, petrol ihracatçısı ülkeler 
sıralamasında dünyada beşinci sıraya yerleşmişti. Devrim Komuta Konseyi yönetimi, yabancı 
petrol şirketlerine başlangıçta devlete ödedikleri vergiyi yükseltmeleri, üretim miktarını 
düşürmeleri gibi istekler yöneltti. Şirketler bu taleplere uymakta ayak direyince, 1971’den 
başlayarak yaygınlaşan millileştirmelerle, devletin petrol üretimindeki payı 1973’de yüzde 51, 
1974’de yüzde 61 düzeyine getirildi. Böylece ülkenin m illî geliri hızla yükselmeye başladı ve 
dış borç sorunu ortadan kalktı. Kaddafî, Nasır modelini izleyerek “sosyalist” bir söylem 
tutturdu. Bonapartist konumu ve kimliğini 1971 ve 1978’de örgütlenmesini emrettiği “halk 
komiteleri” ve yazdığı Yeşil Kitap’la, İslâmi niteliği baskın," korporatist bir sosyalizm 
demagojisiyle temellendirdi.

Cezayir Devrimi
Cezayir, ulusal bağımsızlığa, emekçi sınıflann siyasal-toplumsal inisiyatiflerinin ve bilinçlerinin 
köklü dönüşümlere uğradığı kapsamlı bir toplumsal devrimin koşullannı yaratan anti- 
emperyalist mücadeleyle ulaştı. Arap Afrikası’ndaki bağımsızlık mücadeleleri içinde gerçekten 
kapsamlı bir toplumsal devrim perspektifini ve bu perspektifin sınıfsal taşıyıcısını 
içeren/üreten tek örneğin Cezayir olduğu söylenebilir. Ancak korkunç bir savaşın askerî 
koşulları içinde oluşan ve bağımsızlığa ulaşılmasından sonra kalıcı alternatif toplumsal 
örgütlenme nüvelerine dönüşmeye başlayan bu potansiyel; gene bu savaşın koşullan içinde 
nüveleri oluşan bir askerî bürokratik aygıtın ve bu aygıtın bütünleştiği bürokratik küçük 
burjuva ideolojisinin sekte vurmasıyla heba olmuştur. Cezayir devrimi, güçlü ve acımasız bir 
modern emperyalist gücü alteden şaşırtıcı başarısının; 1960’larda uluslararası sosyalist 
tartışmanın nesnesi olan “köylü devrimi” perspektifine verdiği ivmenin ve sunduğu zengin 
malzemenin yanında, devrimci potansiyelini tüketen dinamikler bakımından da anti-emperyalist 
mücadeleler tarihinde yer almıştır.

İçedönük Direniş Geleneği ve Fransız Emperyalizmi

Akdeniz kıyısındaki Cezayir, PhilippĞville, Oran (Vahran), Beida ve kuzeyin verimli 
ovalarındaki Setif, Konstantin (Kasentina) gibi kentler, kolonlann kitlesel varlığı, sömürge 
bürokrasisi ve sermayenin yoğunlaşmasıyla hızla büyüyüp modernleştiler. Yerli küçük 
bürokrasi, zanaatkarlar ve işçi sınıfı, kentin artık “eski” sayılan merkezindeki mahallelere 
(kasbah) sıkıştılar. Kentin görece gelişkin ekonomik ve kültürel imkânlanndan yararlanan ve 
1830-1870 dönemindeki direnişin dışında kalmış olan kasbah halkı, sömürge düzeninin 
asimilasyonuna daha yatkındı. Direniş savaşının zulmünü yaşamış olan köylüler ise, kolonlann 
dünyasıyla bütünleşemediler. Köylerde, yerli muhtar (kaid) ve küçük jandarma birliği, 
sömürgeci baskı aygıtının nefret uyandırıcı varlığını sürekli ayakta tutuyordu. Başta Abdülkadir 
direnişinin en uzun süre tutunduğu Kabiliye olmak üzere güneyde ve dağlık bölgelerde ise, 
kolektif küçük üretim yapan küçük Müslüman cemaatler tepkisel olarak iyice içlerine 
kapanmış durumdaydılar.

Fransa, bu ikili kültürün çelişkileri keskinleştirici etkisini, hiç değilse yerli halkın egemen 
sınıflarıyla organik ilişkisinin bulunduğu kentlerde yumuşatma kaygısıyla; Şubat 1919’da, 1. 
Dünya Savaşı’nda savaşan bazı Cezayirli askerlere, bürokratlara, kolonlann istilasıyla sayılan ve 
güçleri azalmış olan feodal beylere, küçük ticaret burjuvazisine, yerel yönetimlere ve bazı 
istişari organları siyasal katılım hakkı tanıdı. Yerli egemen sınıflar ise, Cezayirlilere medenî 
hakların, eşit ticaret imkânlarının verilmesini ve Fransız yurttaşlık statülerinin tanınmasını 
talep ediyorlardı.



'30’larda Muhalefet ve Kuzey Afrika Yıldızı

1. Dünya Savaşından sonra, Ticanî cemaatine dayanan ve Mısırh Arap-İslâm milhyetçisi 
düşünür Muhammed Abduh’un reformist görüşlerini benimseyen Şeyh Abdülhamid Ben Badis 
önderliğinde, kültürel bir ulema muhalefeti başladı. Şeyh Abdülhamid, öz-egitime dayalı bir 
manevî seferberlik vazediyor, yandaşlarından Tevfik el-Medenî “Dinim İslâm, dilim Arapça, 
vatanım Cezayir” şiarını yaygınlaştırıyordu. Fransızlar, bunun üzerine bir süre camilerde vaaz 
yasağı koydular. I931'de Şeyh Abdülhamid, Ulema Birliği’ni kurdu. Ulema Birliği, siyasal 
programının teslimiyetçi içeriksizliğine karşın, kültürel düzeyde Fransızlaşmaya karşı reddiyeyi 
geliştirerek yerli muhalefette hareketlilik yarattı.

Mutlak bağımsızlığı savunan akım, Fransa’da çalışan göçmen Cezayirli işçiler tarafından, 
kurulan Etoile Nord Africaine (Kuzey Afrika Yıldızı), bünyesinde gelişti. Messali Hac’ın 
Cezayir’e taşıdığı bu örgüt, milliyetçi harekette Ulema Birliği’ni aşarak hegemonik güç haline 
geldi ve kentli emekçi sınıflan da seferber etmeye başladı. 1936’da, Fransa’da kurulan anti- 
faşist halk cephesi hükümeti, Cezayirlilere siyasal örgütlenme hakkı verdi. Bunun üzerine 
1937 de Kuzey Afrika Yddızı, Parti Popülaire Algerien'e (Cezayir Halk Partisi) dönüştü. 1938’de 
ise, 1920’lerde “Fransızlaşma ve eşit hak” perspektifine bağlı iken, 1930’larda Türkiye 
deneyiminin etkisiyle laik, modemist-kalkınmacı bir çizgiye gelen Ferhad Abbas, egemen 
sınıfların özellikle kentli kesiminin temsilcisi olan Cezayir Halk Birliğt’ni kurdu. 1936’da 
kurulan Cezayir Komünist Partisi ise, yerli halkta “yabancı” izlenimi uyandırdığı için 
güçlenemedi. Fransız Komünist Partisi (FKP), ’30’ların ortalarına kadar, Cezayir milliyetçiliğine 
ve Cezayir’in bağımsızlığı fikrine açıkça karşı idi. Messali Hac FKP’den bu “sosyal-sömürgeci" 
tavrından ötürü ayrılmıştı. FKP, Komintem’ın 1935’deki 7. Kongresi’nin “Cezayir ve Tunus’a 
kurtuluş” talebine de muhalefet etti. Bunun üzerine ülkeye Moskova’dan gönderilen Fransız 
komünisti Jean Barthel, Cezayir’de Komintem  adına “Fransa’yı kovun, kölelik boyunduruğunu 
kırın" ajitasyonuna başladı ve bir süre sonra tutuklandı. Halk Cephesi iktidarında da, FKP 
değil, Cephe’nin diğer ortağı Fransız Sosyalist Partisi’nin üyeleri Cezayir’de Fransız 
emperyalizmine karşı propaganda yaptılar. FKP’nin Fransız emperyalizmiyle hesaplaşmayan bu 
çizgisi, doğal olarak onun Cezayir halkı tarafından müttefik değil, düşman bir güç olarak 
algılanmasını getirdi

“Cezayir Manifestosu” ve Setif Katliamı

Kasım 1942’de Müttefik kuvvetleri Cezayir’e çıktıktan sonra, 300 bin kadar Cezayirli, Fransız 
ordusunda askere alınarak savaşa sokuldu. Cezayirli milliyetçiler, faşist M ilner’e  karşı yapılan 
bu işbirliğinin karşılığını Fransa’dan bağımsızlık olarak almak istiyorlardı. Ferhad Abbas 12 
Şubat 1943’de Cezayir Manifestosu ve bir ay sonra açıklanan Reformlar Tasarısı ile, bağımsızlık 
talebinin programlaştırılmasına öncülük etti. Ancak Fransa’daki faşist işbirlikçi hükümete karşı 
mücadelesini Cezayir’de örgütlemeye başlamış olan Fransız Ulusal Kurtuluş Komitesi önderi 
General de Gaulle’ün 7 Mart 1944’de ilan ettiği reformlar, çok sınırlı ve biçimseldi. 
Cezayirlilere yerel yönetim meclis üyelerinin yüzde 40 ’mı seçme hakkı, bazı askerî ve sivil 
seçkinlere Fransız vatandaşlığını seçme hakkı tanındı. Ferhat Abbas ve Messali Hac gruplan 
bu reiormu oyalamaca olarak tanımlayarak, 14 Mart I9 4 4 ’de, yarım milyon üyeyle Cezayir’in
o zamana kadarki en büyük kitle örgütü konumuna gelen Ami.s du Manifeste el de la 
Liberteyi (Özgürlük ve Manifesto Dostlan) kurdular.

1962'de bağımsızlığı kutlayan Cezayirliler, Cezayir’de 
Fransız işgaline karşı direnen Şeyh Abdülkadir (üstte); 
mücadele içinde tam teşükkûllü bir devlet aygıtı 
oluşturdu. OsmanlI modeli örnek alınarak, bakanlıklar 
kuruldu, vergi toplama ağı oluşturuldu, direnişin 
denetimi altındaki bölgeler için yerel önderler ve 
kadılar atandı. Esir alınan Fransızların teknik 
bilgilennden de yararlanılarak, atölyeler, hatta bir silah 
fabrikası inşa edildi. Geçimlerini kendileri sağlayan, 
özerk hareket yeteneği tanınan, ani pusularla düzenli 
Fransız kuvvetlerini vuran gönüllü mutavv’a birlikleri, 
modern gerilla savaşının Cezayirli öncüleri sayılabilir. 
Ülke içindeki örgütlenmenin yanısıra, sömürgeci 
başkent Paris dahil olmak üzere, Avrupa ve dünyanın 
birçok yerinden istihbarat ileten bir dış örgütlenme 
oluşturuldu. Abdülkadir bu devlet örgütlenmesinde, 
İslâmın kuruluşundaki yapısını (Asr-ı Saadet’i) esas 
alıyordu. Örneğin, yalnızca şeriatta öngörülen vergiler 
toplanıyordu. Bunun karşısında, Fransa’nın yerli halka 
yaptığı zulüm de, en azından Arap Afrikası çapında 
“ emsalsiz”di (altta).
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Devrimler

Cezayir’in ill< bağımsızlıi<çı örgütü olan Kuzey Afrika 
Yıldızı’n/n l<urucuiarı, Fransız Komünist Partisi'y/e 

ilişidli Cezayirii aydınlardı. Bir süre sonra harei<etin 
önderliğini üstlenen Messaii Hac (altta), uzun süre 

uluslararası komünist hareketle beraber davranmış. III. 
Enternasyonal’m 1930 Kongresi'ne katılmıştı. Zamanla 
radikal popülist bir söyleme kaydı ve tam bağımsızlık 
talebiyle modern Cezayir milliyetçiliğinin öncüsü oldu.

FLN'nin kurulduğu dönemde ise Hac, dargörüşlü, 
kariyerist bir konuma saplanmıştı. 1954 kongresinde, 

ekibiyle birlikte, Fransızlarla uzlaştığı, cihadın 
gerekliliğini kabul etmediği, soyut bir milliyetçiliği 

benimseyerek örgütte kişisel iktidar kurduğu 
suçlamasıyla, önderi ve kurucusu olduğu partisinden 
tasfiye edildi. Messaii Hac 1954’de Brüksel'de yeni 

bir parti Mouvement Nationale Algerien (Cezayir 
Ulusal Hareketi) kurarak kendini “ ebedî şef" ilan etti; 

artık mücadelesini kişiselleştirmiş ve marjinalleşmişti.
Cezayir bağımsızlık savaşının cephelerinin 

yoğunluklarını gösteren harita. Kırsal ve dağlık 
Cezayir'de ALNVn Fransız askerî birliklerine, 

devriyelerine ve kolonlara yönelik saldınlan gelişir ve 
Cezayir’deki sömürge yönetimi ile ilgili Fransız burjuva 

ve bürokratlara Fransa’da bile suikastlar 
düzenlenirken, FLN silahlı mücadeleye daha az uygun 

olan kentlerde de örgütleniyordu. Şubat 1956’da 
kurulan Union Generale des Travailleurs Algeriens 

(Cezayir Genel işçiler Birliği - UGTA) ve Union 
Generale des Etudiants Musulmans Algeriens (Cezayir 
Genel Müslüman Öğrenciler Birliği - UGEMA) FLN'ye 

propaganda, istihbarat ve malzeme sağlama, 
barındırma yardımlan sağlıyor, kısmen askeri eylemlere 

de katılıyorlardı. FLN'ran kentlere de hakim olmaya 
başladığının en görkemli işareti, Fransız işgalinin 126. 

yıldönümü olarak Fransızların törenlerle kutladığı 5 
Temmuz 1956 günü verildi. FLN’nin genel grev 
çağrısı yapması üzerine, geniş polisiye önlemler 

alınmıştı. Beklendiği gibi şiddete dayalı bir genel grev 
gösterisi olmadı, daha ürkütücüsü oldu: Gün boyunca 
bütün kentlerde tek bir Cezayirli sokağa çıkmadı, işe 

gitmedi, çarşılar, sokaklar, otobüsler bomboş kaldı. 
Fransız sömürge yönetimi, hareketi ezmek için, hem 
gaddarlığını, hem çaresizliğini ortaya koyan önlemler 
aldı: Yaralı gerillalann gizli revirlerde iyileştirilmesini 

engellemek için tıbbî malzeme ve ilaç satışını; 
1955’de Kahire’den yayına başlayan Hür Cezayir’in 

Sesi radyosunun dinlenmesini önlemek için pil satışını
resmen yasakladı.

8 Mayıs 1945’de, bütün Fransız ve Cezayir kentlerinde, II. Dünya bavaşı’nın faşist Mihver’in 
yenilgisiyle sona ermesi kutlanacaktı. Bazı kentlerin duvarlarında “Müslümanlar uyanın!” yazılı 
afişlerin görülmesi üzerine Fransız ordu birlikleri yoğun güvenlik önlemleri almış, radikal 
bağımsızlık hareketin simgesi durumundaki Messaii Hac’ı tutuklayıp çöle sürmüşlerdi. 8 Mart 
günü, Konstantin yakınlarındaki küçük Setif kentinde gösteriler coşkuyla başlamışken, Fransız 
askerleri, “Yaşasın Messaii!” sloganlarının atılması ve yeşil-beyaz bir Cezayir bayrağının onaya 
çıkması üzerine kalabalığa ateş açtılar. Galeyana gelen halk, asker-sivil ayırdetmeden 
Fransızlara saldırdı. Yüz kadar Fransız öldürüldü, dükkânlar yağmalandı. Abdülkadir 
direnişinden beri ilk kez halkın karşı şiddetiyle karşılaşan Fransız ordusu ve şoven kolonlar, 
acımasız bir misilleme katliamına girişti: Fransız kaynaklanna göre 10 bine yakın, bağımsızlık 
hareketinin kaynaklanna göre 45 bin kadar Cezayirli öldürüldü. Bütün partiler kapatıldı, 
önderler hapsedildi.

Setiften sonraki on yıl, bağımsızlık hareketinin iç olgunlaşmasını tamamlayarak devrimci anti- 
emperyalist örgütlenmenin koşullannın oluştuğu hazırlık yıllan oldu. Fransa, Eylül 1947’de, 
Cezayir’e göreli ekonomik özerklik ve iki dereceli seçimle oluşarak Fransız Vali’yle istişari 
ilişki içinde olacak bir parlamentoyu içeren, özünde hiçbir siyasal değişiklik getirmeyen bir 
“özel statü” tanımıştı. Arapçanın resmî dil olarak kabulü, ulema üzerindeki devlet denetiminin 
kaldırılması, kadınlara oy hakkı gibi reformlar yapıldı. Cezayirliler anık Fransız yuntaşı 
sayılıyordu; bu nedenle, Cezayir’in bağımsızlığını savunmalan durumunda, “Fransa’nın toprak 
bütünlüğünü bozma girişimi” suçundan yargılanacaklardı!

1945’den sonra, Cezayir üzerindeki ekonomik sömürü de yoğunlaştı. Cezayir’in yüksek rekabet 
değeri olan demir cevheri ve kömür yataklan Fransızlar tarafından talan edildi. 1938’de 
Cezayir’den Fransa’ya akan hammaddenin toplam değeri 5.6 milyar Frank iken, 1949’da 89 
milyar Frank’a çıktı. 1948’de M arshall Yardımı anlaşmasının imzalanmasıyla ABD sermayesi de 
Cezayir’e girdi ve Sahra’da bulduğu petrolü işletmeye başladı.

1946’da Cezayir’de partiler yeniden kurulmaya başlandı. Man’ta Ferhat Abbas Union 
Democratique du Manifeste Algerien'i (Cezayir Manifestosu Demokratik Birliği - UDMA) kurdu. 
Kasım’da Messaii Flac önderliğinde Mouvement pour le Triomphe des Libertes Democratiques 
(Demokratik Özgürlüklerin Zaferi Hareketi - MTLD) kuruldu. Cezayir Komünist Partisi (CKP) 
de, gene FKP’nin gölgesinde yeniden örgütlendi. FKP Genel Sekreteri Paul Caballero, 1945’de 
“Cezayir’in bağımsızlığını talep edenlerin, bilerek veya bilmeyerek emperyalizme ajanlık 
ettiklerini” yazmıştı. FKP’nin Cezayir halkının henüz bağımsız devlet kuracak olgunluğa 
erişmediği anlayışına dayanan sosyal-emperyalist bakışı, CKP’nin marjinal bir güç olarak 
kalmasını mukadderleştiriyordu. CKP’den MTLD’ye, UDMA'ya artık güçsüzleşen Ulema 
Birliği’ne kadar bütün partiler, 1951’de birbuçuk sene kadar yaşayacak bir ortak cephe 
oluşturdular. Ancak bütün bu girişimler, bağımsızlıkçı hareket içinde herhangi bir çizginin 
hegemonik güç haline gelmesini sağlayamadı; ancak bu hegemonik gücün (FLN) içinden 
doğacağı ortamı hazırladı.

FLN’nin Kuruluşu ve Bağımsızlık Savaşı

■ 1948’de yapılan genel seçimler sonucunda oluşan parlamentonun, bağımsızlık hareketinin 
taleplerinin yasal-parlamenter çerçevede dile bile getirilemeyeceğini göstermişti. 1948 seçimlerini 
boykot eden Messaii Hac’ın MTLD partisinin, onyıllardır kentlerdeki mücadeleyi uzaktan 
izleyen köylülerin birden parlayan coşkulu desteğini kazanması da, MTLD içindeki genç 
radikal unsurlara ışık yaktı. Köylülük ülkedeki genel siyasal mücadeleye dahil olmaya hazırdı 
ve Abdülkadir direnişinin geleneğinin izinde, Fransa ile işbirliğini ve uzlaşmayı kesinlikle 
reddeden, mutlak bağımsızlığı hedefleyen radikal bir hareket arayışında olduğunu, 1947/48 
döneminde coşkuyla desteklediği MTLD’yi yeniden yasal, parlamentarist hatta girmesinden 
sonra derhal yalnız bırakarak göstermişti.
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Sömürge yönetiminin yoğun denetimi altındaki kentlerde yasal siyasal zeminin dar smırlan 
içinde tıkanan bağımsızlık hareketine yeni kanallar bulma arayışına giren, MTLD içindeki genç 
radikal entelektüeller; sezgisel olarak kavramaya başladıklan, kırdaki direniş potansiyeliyle 
buluşmaya yöneldiler. MTLD içindeki arayış, genç Berberi önder Aid Ahmet’in 1948’de 
Organisation Speciale’ı (Özel Örgüt - OS) kurmasıyla başladı. Messali Hac’ın karşı çıkmasına 
rağmen hızla yayılarak beşbin üyeye ulaşan bu gizli örgütlenme, başta Ahmet Ben Bella 
olmak üzere Cezayir Devrimi’nin önderlerinin çoğunu bünyesinden çıkaracaktı. OS, 1950’de 
birçok önderinin tutuklanmasına rağmen büyümeyi sürdürdü. Serbest kaldıktan, veya kaçtıktan 
sonra faaliyederini Kahire ve Tunus’da üslenip asken donanım bulmaya çalışarak sürdüren OS 
önderleri, bağımsızlık hareketi içindeki çatışmalara bulaşmayıp enerjilerini anti-emperyalist 
mücadeleye hasrettikleri için, MTLD ve diğer partilerin kadrolanyla halkın gözünde saygınlık 
kazanmaktaydılar. Mart 1954’de Paris’te toplanan OS önderleri, mücadelelerini sıçratmaya karar 
verdiler. Nisan 1954’de Comite Revolutionaire d ’Unite et d ’Action (Birlik ve Eylem Devrimci 
Komitesi - CRUA) kuruldu. Haziran’da CRUA, Cezayir bağımsızlık savaşını başlatmak üzere 
bütün bağımsızlıkçılan birleşmeye çağırdı. Haziran 1954’de, kentlerde ve işçi sınıfında da anti- 
emperyalist tepkiler artıyordu. Bu ay kurulan yaklaşık yüzbin işçinin bulunduğu ülkedeki ilk 
sendikal örgütlenme olan Cezayir İşçi Sendikaları Genel Federasyonu, Fransa’nın Vietnam 
halkına karşı yürttüğü emperyalist savaşa karşı protestolar örgütledi. Liman işçileri Vietnam’a 
silah sevkeden gemilere yükleme yapmayı reddettiler. Halk, Vietnam’da çarpışmak üzere askere 
almalara karşı koydu.

1 Kasım 1954 gecesi, Front de Liberation N ationale’nin  (Ulusal Kurtuluş Cephesi - FLN) 
kuruluşu, Cezayir’in tam 72 köy ve kentinde, eldeki elli tüfek ve diğer ilkel silahlarla 
donatılmış üç bin mücahidin gerçekleştirdiği ve 5-6 Fransızm öldürüldüğü baskınlarla ilan 
edildi. Dar imkânlanna karşın hareketin örgütlülüğü karşısında paniğe kapılan Fransa, ülkedeki 
50 bin kişilik askerî varlığını birkaç gün içinde 80 bine çıkardı. Cezayir halkının anti- 
emperyalist kurtuluş savaşı başlamıştı.

FLN’nin, halkı “özgürlüğü kendi silahlarıyla elde etmeye” çağıran bildirisi elden ele, dilden 
dile yayıldı ve özellikle kırsal kesimde coşkuyla karşılandı. FLN’nin kurduğu bu hegemonya 
Ulema Birliği’nden UDMA’ya kadar bütün partilerin ona desteklemesini getirecekti. Köylüler, 
kitleler halinde, ülkeyi altı vilayete ayırarak örgütlenmiş olan gerillalar birliklerine katılmaya 
başladılar. Bu birlikler, gerilla savaşına uygun adem-i merkezî bir yapıda, Arnıee de Liberation  
Nationale (Ulusal Kurtuluş Ordusu - ALN) adı altında örgütlenmişti. ALN 1954’de 3 bin 
mücahide yön verirken, 1956’da 40 bin, 1957’de 50 bin 1958’de 100 bin mücahidi yönetir 
hale gelecekti. ALN’nin askerî örgütlenmesine paralel olarak, her komutanının yanında gene 
rütbeli bir FLN siyasal görevlisi vardı. Amaç, askerî örgütlenmeyle siyasal ve toplumsal bilinç 
ve davranış dönüşümünü gerçekleştirmekti. Ben Bella’ya yakın El Keşşâfetu’l Muslimîn 
(Müslüman İzciler) örgütü, geleneksel sufî cemaat yapılarıyla ilişkiye geçerek, köylüleri radikal 
İslâmi ideolojiyle siyasallaştırmaya çalışıyordu. Bu propaganda, anti-emperyalizm ve eşitlikçiliği 
vurgulayan özgül bir sosyalizm içeriğini de eklektik bir biçimde içermekteydi.

1955’den itibaren Fransız kolonlan ve sömürge yönetimi, ikinci bir Çin Hindi yenilgisi 
yaşayacakları tedirginliğine kapılmaya başladılar. Binlerce askerin Saygon’dan doğrudan doğruya 
Cezayir’e aktarılması, Çin Hindi sendromunu güçlendirdi. Fransız askerlerinin gittikçe artan 
sayısı 1955’de 200 bindi, ’50’lerin sonlannda 800 bine kadar ulaşacaktı! Cezayir Genel 
Valiliğine 1955’de Fransa’da neo-faşizmin simge isimlerinden Jacques SousteUe’in atanmasıyla, 
sömürgeci terörü tırmanmaya başladı. Cezayirliler kitleler halinde tutuklanıyor, sistematik 
işkenceye tabi tutuluyorlardı. Soustelle, önce yerlilerin özellikle verimli ovalardaki ürünlerini, 
hatta topraklannı yaktırarak onlan açıkta bırakmayı, dağlık bölgelere sürmeyi denedi. Ancak 
bu uygulama, köylülerin nefretini ve gerillaya katılma eğilimlerini körükledi. 1955 sonlannda 
köylülerin toplu halde, son derece sağlıksız koşullarda yarı aç yaşamaya mahkûm edildikleri 
temerküz kamplan kurulmaya başlandı. Bağımsızlık savaşının sonlarına doğru, bu kamplarda 
tutulan Cezayirlilerin sayısı 2 milyona yaklaşacaktı.

Summam Kongresi ve FLN’nin Bunalımı

FLN içinde ilk çelişki, hareketin demokratik devrimci bir programı benimsediği Summam 
Kongresi’nde yaşandı. İlk ve en belirgin çelişki, FLN’nin iç önderliği ile Kahire merkezli. Ben 
Bella’nm başını çektiği dış önderliği arasındaydı. Ülkedeki gerilla mücadelesinde sivrilmesinin 
yanısıra, kentlerdeki örgütlenmenin en güçlü önderi olan ve El Mücahid gazetesi ile Hür 
Cezayir’in Sesi radyosu gibi propaganda araçlannın yaratılmasında büyük rol oynayan Ramdane 
Abane’nin temsil ettiği iç önderlik; “Kahire Maceraperesderi” olarak nitelediği dış önderliğin, 
bütün Magrib’i, giderek Afrika’yı kapsayan, Nasır’la sıkı işbirliğine dayalı enternasyonal 
devrimci prespektifini reddediyordu. Abane ve iç önderliği yerel bir prespektife sıkışmakla ve 
Ferhat Abbas gibi reformist unsurlarla bile işbirliğinden kaçınmamakla eleştiren Ben Bella ve 
arkadaşlannın Summam Vadisinde yapılan Kongre’ye katılmalan, çeşitli hile ve atlatmalarla 
engellendi.

Summam Kongresi’nde ikinci planda kalan diğer iç çelişki, 1957’de kanlı bir tasfiyeye 
varacaktı. Bu çelişkinin taraflan, Ramdane Abane ile, Abdülhafıd Bussuf, Huari Bumedyen ve 
Belkasım Kerim’den oluşan Triumvira idi. Abane Triumvira’nın temsil ettiği kırsal kökenli
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Cezayir devriminin önderlerinden, bağımsız Cezayir’
in ilk cumhurbaşkanı olan; siyasal olarak 1950’lerde 
ve ’60'larda İslâm sosyalizminden başlayıp ’70’lerde 
radikal İslamcılığa uzanan bir çizgi İzleyen Ahmet Ben 
Bella, 1916’da Cezayir’in Oran kenti yakınındaki küçük 
Mağniye köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuduktan 
sonra, ortaokul eğitimi için Batı Cezayir’in kültürel mer
kezi olan Tlemsan’a gitti. 1937’de, Messali Hac’ın ba
ğımsızlıkçı partisinin kuruluşunu izleyerek siyasallaştı. 
Aynı yıl futbola olan yeteneğiyle göze çarparak, o dö
nemde Fransa’nın en güçlü takımlarından olan Marseille- 
Uris’te profesyonel olarak bir sezon oynadı. 1938’de 
liseyi bitirdikten sonra köyüne döndü. 1940’da Dünya 
Savaşı çıkınca Fransız ordusunda savaştı ve 1945’de 
bir “kahramanlık nlşanı”yla ödüllendirildi. Bu arada Me
saili Hac hareketiyle ilişkisi sürmekteydi. Savaştan son
ra Fransız ordusunda subay olarak kalması teklifini red
dederek, MTLD’ye Mouvement pour te Triomphe des 
Libertes Democratiques (Demokratik Özgürlüklerin Za
feri Hareketi) kaydoldu.

Ben Bella, köyü Mağniye’de örgütleme çalışmaları 
yaparken gösterdiği başarıyla, partinin Merkez Kurulu’- 
na seçildi. Önce Batı Cezayir sorumlusu olarak Oran’a, 
oradan da başkent Cezayir’e taşındı. 1948’de, MTLD 
içinde örgütlenen Organisation SpĞciale'ı (Özel Örgüt
- OS) kuran radikal grup içinde yer aldı. 1949’da, MTLD 
posta merkezine soygun için yapılan baskında yakalan
dı, hapse mahkûm edildi. Hapiste örgütlediği bir dizi 
açlık grevi, radikal bağımsızlıkçı hareketin kitleler nez- 
dindeki moral gücünün gelişmesinde büyük rol oynadı. 
1952’de hapisten kaçan Ben Bella, Kahire’ye gitti. Kahi- 
re’de tanıştığı Mısır devlet başkanı Nasır'ın politikasın
dan ve görüşlerinden etkilendi.

1954 yazında, anti-emperyalist silahlı mücadeleye baş
lamak üzere oluşturulan Front de Liberation Nationale’- 
in (Ulusal kurtuluş Cephesi - FLN) kurucu önderleri ara
sında yeralan Ben Bella, hareketin Kahire’deki dış mer
kezinin yöneticisi oldu. Nasır’la etkileşiminin etkisiyle 
Cezayir devrimine Arap Afrikasının enternasyonal çer
çevesinde bakan Ben Bella, bu yaklaşımı benimseme
yen iç önderliğin engellemesi üzerine, 1956 yazında 
Summam’da yapılan İlk FLN Kongresine katılamadı. Al
ternatif bir kongre düzenlemek üzere 22 Ekim’de Tu-
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ekibi, aşın merkezî, hiyerarşik bir askerî örgütlenme kurarak gerillalann siyasal bilincinin 
geliştirilmesiyle ilgilenmemek ve hakim olduklan vilayet ve bölgelerde temel özelliği 
kendilerine sadakat olan güç odaklan oluşturmakla suçluyordu. Bu çelişki, 1957’de Abane’nir 
planladığı Cezayir Şehri saldınsmm yenilgiyle sonuçlanmasından sonra keskinleşti. Ramdane 
Abane, 24 Aralık 1957’de, “komutanlar”ın düzenlediği bir komployla kaçınlarak öldürüldü; 
Fransız askerlerince öldürüldüğü duyuruldu. Abane olayı dışında, FLN’nin kuruluş öncesinder 
itibaren benimsediği “toplu önderlik” ilkesi bağımsızlık savaşı kazanılana kadar korundu. 
Önderler arasındaki dengeler gözetildi, hiçbir önder tek başına sivrilmedi, sivriltilmedi.

1957’de bir “final” umuduyla başkent Cezayir’e girişilen saldınnın (Cezayir Savaşı) yenilgiyle 
sonuçlanarak FLN’nin Cezayir kenti örgütünün çökertilmesi; Abane’nin öldürülmesiyle 
sonuçlanan iç huzursuzluklara yolaçmasının yanısıra, FLN için genel olarak askerî bir 
gerilemenin başlangıcı oldu. Eylül 1957’de, Fransızlann Akdeniz’den Büyük Sahra’nın içlerine 
kadar uzanan elektrikli tel hattının inşası tamamlandı. Maurice hattı olarak anılan bu hat, 
FLN’nin dış önderliği ve Bumedyen önderliğindeki düzenli ALN ordu kuvvetleri ile, iç 
kesimlerdeki küçük gerilla birlikleri arasındaki bağı kopardı. 1958 ilkbahannda Cezayir 
politikasına karşı çıkan Fransız anti-emperyalist kamuoyunun baskısıyla kurulan görece ılımlı 
hükümete karşı. Mayıs 1958’de Cezayir’den başlayan. General Salan’ın önderliğinde bir darbe 
yapıldı. Ordunun isteğiyle, 28 Mayıs’ta de Gaulle, bir olağanüstü yönetim kabinesi kurdu. D 
Gaulle’ü getirenlerin ondan beklediği en büyük misyon, Cezayir ulusal kurtuluş hareketini 
ezmesiydi.

nus’a hareket etti. Ben Belia'nın bindiği uçal< haber 
alınarai< Cezayir üzerindeylten Fransızlar tarafından ini
şe zorlandı ve hapsedildi. Beşbuçuk yıl süren bu ikinci 
hapislik döneminde Marksist literatürü tanıdı ve bu lite
ratürden öğrendiklerini, Arap milliyetçiliği ve İslâmî anti- 
emperyalist devrim tasarımlarıyla eklemledi.

1962'de Evian Anlaşm aları’y\a Cezayir’in bağımsızlı
ğının tanınmasıyla serbest bırakıldıktan sonra, FLN ’öeki 
gücünü hızla artırarak Trablus Kongresi sonrasında ön
ce reformist kanadı, sonra diğer radikal unsurları tasfiye 
etti ve 1963’de bağımsız Cezayir'in ilk cumhurbaşkanı 
seçildi. Fas dışındaki bütün Arap Afrika ülkelerinin be
nimsediği “ İslâm sosyalizmi” söylemi doğrultusunda 
radikal bir politika izlemeye başladı. Ancak 1963’ün or- 
talanndan itibaren, Bumedyen’In denetimindeki ordu
nun muhafazakâr tepkilerinden ürkerek, geriledi: Mark
sist danışmanlannı çevresinden uzaklaştırdı, işçi sınıfı
nın ve köylülüğün devrimci inisiyatifini geliştiren özyö
netim deneyimini tahakküm altına aldı, baskıcı-otoriter 
bir politika izlemeye yöneldi. 1964’ün ikinci yansında, 
bu kez Bumedyen ve ordunun ulema ve egemen sınıflar
la da birleşen gücünün arttığını farkederek, yeniden 
sola dönük bir politika izlemeye çalıştı. İşçi sınıfı ile 
köylülüğün dinamik unsurlarında çok yavaş güven oluş
turabilen bu gecikmiş politika değişikliği, Bumedyen'in
19 Haziran 1965'deki darbesini engelleyemedi.

Darbeyle birlikte tutuklanan Ahmet Ben Belia’nın bir 
süre sonra evinde zorunlu ikamete dönüşerek yumuşa
yan üçüncü hapis dönemi, Bumedyen’in ölümünden 
sonra cumhurbaşkanlığına gelen ŞadlT Bencedid’in af- 
fıyla 1980’de serbest kalana kadar 15 yıl sürdü. Ben 
Bella, hapisteyken, sosyalizmle ilgili düşüncelerini ter- 
kederek radikal İslamcı bir yönelime girdi. Üçüncü Dün
yacı, anti-kapitalist ve anti-emperyalist tavrını, enter- 
nasyonalist bir Arap-lslâm devrimi perspektifiyle bütün
leştirdi. Ocak 1984’de, Cezayir devriminin 1963’de mu
halefete geçen önderi Aid Ahmet'in temsil ettiği Berberi 
hareketiyle birlikte, rejime karşı birleşik cephe oluştur
du. Fransızca, İspanyolca ve Arapçanın yanısıra ikincil 
olarak İtalyanca, İngilizce ve Almanca’ya da vakıf olan 
Ben Bella, derin entelektüel birikimiyle, radikal İslâmî 
hareketin uluslararası düzeydeki önemli İsimlerinden 
biri ve şu anda İsviçre'de yaşıyor.

Geçici Cezayir Hükümetinin İlanı ve Bağımsızlık

FLN toplu önderliği, bu bunalımlı evreyi yılgınlık havasının oluşmasını önleyerek atlatmayı 
başardı. 19 Eylül 1958’de Kahire’de toplanan yönetimin, Geçici Cezayir Hükümeti'nin 
kuruluşunu ilan etmesindeki zamanlamada, bu yılgınlığı aşacak bir ivme sağlama kaygısının 
payı vardı. Başbakanlığa, yerli kentli egemen sınıflan ve Fransa’yla dönem dönem işbirliği 
yapagelmiş bürokrasiyi temsil eden Ferhat Abbas’ın getirilmesi ise, Batı’yla ve Fransa’yla 
muhtemel diplomatik pazarlıkları kolaylaştırma amacından kaynaklanmıştı.

Ekim 1958 başında Cezayir’i ziyaret eden de Gaulle, Cezayirlilere birtakım sosyal haklar, 
toprak ve sanayi reformu önererek, FLN’e dolaylı olarak uzlaşma önerdi. Bağımsızlığı redded 
bu öneri FLN tarafından dikkate alınmadı. Ancak 1959’da, Ferhat Abbas’la de Gaulle, gizli 
mesajlarla kapalı kapılar ardında pazarlığa başladılar. Eylül 1959’da de Gaulle BM Genel 
Kurulu’nda Cezayir halkına kendi kaderini tayin etme hakkının verileceğini açıkladı.

130 yıllık sömürgesinde egemenliğini sürdürmesinin imkânsızlaştığını gören ve kendi 
kamuoyunun baskısını üzerinde hisseden Fransız hükümeti, vaadini bir sürüncemede bırakan 
Cezayir halkına kendi kaderini tayin hakkını verme vaadini yerine getirmek için bir adım

Fransız ordusunun b ir anti-gerilla operasyonu: Yaşlı b ir Cezayir köylüsü, köpekli, silahlı b ir devriyenin önüne 
katılmış, gerillaların barındığı yerlere götürmesi isteniyor Bağımsızlıktan sonra Oran kentinde kasbah 
mahalleleriyle Fransız mahalleleri arasına dikenli tel çekilmesinin gösterdiği gibi, ülkedeki Fransızlar, 130 yıl 
böyle ağır b ir zulüm altında tuttuklan bu halkın kinini açıkça hissediyor ve korkuya kapılıyorlardı. Nitekim, üç 
içinde yarım milyon, b ir yıl içinde 800 bin Fransız ve Batılı Cezayir'i terkedecekti.



(Solda), Cezayirli bir çocuğun, 1958'de yaptığı 
“Bağımsızlıl< savaşı" tablosu. (Sağda), Cezayirli bir 
kadının, "Cezayir Cezayirlilerindir”  adlı deseni. (Altta), 
Cezayirli kadınlar, 1962'de bağımsızlığın kazanılmasını 
kutluyorlar. Aralannda, İslâmi şeriata göre tamamen 
örtünmüş veya başörtülü kadınlar olduğu gibi, "Batılı" 
tarzda giyinmiş olanlar da var. Frantz Fanon, 
örtünme-açılma meselesi temelinde, Cezayirli kadınların 
anti-emperyalist mücadeleye katılma ve siyasallaşma 
sürecini çok zengin bir şekilde tasvir eder. Fanon’un 
anlattığı gibi, Fransız sömürgeciler, yıllarca kadınlan, 
toplumsal hayata katılmaya ve bunun simgesi olarak 
başlarını açmaya zorlarken: böylece onlan 
"kazanacaklarını" ve geleneksel (islâmi) kültürel 
direnişi kıracaklarını ummuşlardı. Ancak 1952’de 
bağımsızlık savaşı başlayınca, bu silahın namlusu 
onlara çevrildi: Toplumsal hayatta, sokakta 
etkinleşmeye alışmaya başlamış olan kadınlar, haber, 
silah, cephane taşıyarak, anti-emperyalist direnişte 
aktif rol oynamaya başladılar. Fransızlar tarafından 
1957’de yakalanan ve ağır işkencelere direndikten 
sonra mahkemede propagandif-atak bir savunma 
yapan ve idama mahkûm olan Cemile adlı kız, bu 
yeni Cezayir kadınının portresini dünyaca ünlü 
kılmıştır. Fransızlar, bu dönüşümü farkettikten sonra, 
modern görünümlü/giyimli yerli kadınlan heryerde 
denetlemeye başladılar. Bu kez, aynı kadınlar, çarşaflı 
geleneksel kadın kılığında mücadeleye katkılannı 
sürdürmeye yöneldiler; giderek, çarşafını çıkarmaya 
zaten niyetli olmayan kadınlar da bağımsızlık 
hareketinde rol almaya başladı.

,ttı. Gene de dolaylı egemenliğini korumaya yönelik bir manevrayla. Ocak 1961’de, Fransa 
ükümetinin sonu belirsiz bir “geçici” yönetim statüsünü sürdürmesini öneren bir taslağı 
maylaması için referanduma sundu. Ancak Cezayir halkı bu hileli referandumu boykot etti, 
unun üzerine Fransa, Geçici Cezayir Hükümeti ile masaya oturmayı kabullenmek zorunda 
aldı. Bu karar, gene sömürgeci şoven güç odaklannın tepkisine yolaçtı. Ancak bu kez ordu 

Eçinde, 1958 ilkbaharındaki gibi bir cunta oluşmadı. Cezayir’deki büyük kolonlann malî 
desteğiyle kurulan Organisation de l’Armee Secrete (Gizli Ordu Örgütü - OAS) “Fransız 
Cezayiri”nin ömrünü uzatma misyonunu yalnız başına üstlendi. OAS’m General Salan’la 
Deraber örgütlediği darbe girişimi başarısız oldu; bu sırada 50 Fransız subayını öldürmesi 
ledeniyle resmî ordu da OAS’la mücadeleye başladı. OAS, bu noktadan sonra yerli halk 
üzerinde terör uygulamaya girişti.

Ağustos 1961’de Ferhat Abbas’ın yerine geçici hükümetin başbakanlığına getirilmiş olan Ben 
iedda, 18 Man 1962’de Fransız hükümeti ile, Cezayir’in bağımsızlığının en geç altı ay içinde 
eferanduma sunulmasını hükme bağlayan Evian A nlaşm alan’m  imzaladı. 19 M an’ta ateşkes 
lan edildi ve yedibuçuk yıldır süren, Cezayir’in 9 milyonluk nüfusunun 1.5 milyonunun 
ilmesine, kaybolmasına yolaçan savaş sona erdi. OAS, ateşkesi ve Evian A nlaşm alan’nı kabul 
İtmeyerek son ve ümitsiz bir saldınya geçti. Fransız askerlerine ve özellikle Cezayirlilere kent 
addelerinde ateş açan OAS kuvvetleri, kundaklama eylemlerine giriştiler. 20 Nisan’da General 
ialan’ın tutuklanması ve ömürboyu hapse mahkûm edilmesiyle OAS çöktü. 1 Temmuz 
962’de yapılan referandumda Cezayir halkı oybirliğiyle “evet” dedi. Cezayir Devrimi,

<azanmıştı.

Trablus Program ı ve F L N  İç i Ç atışm alar

laziran 1961’de, FLN Kongresi, devrimin hükümet programını saptamak üzere Trablus’da 
Libya) toplandı. Kongre’de ciddi çatışmalara zemin hazırlayan çelişkiler gündeme geldi, 
araflar, yerli egemen sınıflann ağırlıklı olduğu Geçici Hükümet ile, biı kez Ben Bella’nın 
ınderliğinde birleşmiş olan, FLN’nin kurucu çekirdeğinin ağırlıklı olduğu radikal kanattı. Ben 
lella Trablus Kongresi’nde, geçici hükümetin reformcu çizgisini ve Evian A nlaşm alan’nda  
ransız emperyalizmine verdiği tavizleri eleştirdi. Evian A nlaşm alarıyla  bir deniz üssü 15 
ıllığına, başka bazı üsleri ve Sahra’daki nükleer deney alanı bir süre için Fransa’ya 
lirakılmıştı; Fransa’nın üç yıl Cezayir ekonomisini “destekleyeceği”, petrol alanındaki 
yncahklanm sürdüreceği kararlaştınimıştı. Çelişen siyasal çizgilerin bütünlüğünü temsil edecek 
ir Siyasal Büro’nun  kurulmasına karar verildi; ancak Geçici Hükümet üyelerinden kimsenin bu 
ûro’ya seçilememesi üzerine gerginlik tırmandı. Geçici Hükümet’in  başbakanı Ben Hedda ve 
rkadaşlan kongreyi terkettiler. Harekette iki iktidar odağı ortaya çıkmıştı. Sertleşen 
olemiklerden sonra Temmuz’da silahlı çatışmalar başladı. 28 Temmuz’da Ben Hedda Siyasal 
üro’yu tanıdı. Ancak bu kez, başından beri kuvvetlerini kendilerine sadık, hiyerarşik güçler 
larak örgütleyerek özerk “bey”lere dönüşen vilayet komutanlannm iktidar üzerindeki iddialan 
ündeme geldi. Başkent Cezayir çevresindeki 3. vilayet ve Kabiliye’nin bulunduğu 
uzeydoğudaki 4. vilayet komutanlan, “kendi” gerilla kuvvetlerinin düzenli orduya katılarak ya 
a yeniden sivilleşerek dağılmasına karşı çıktılar. Ağustos sonunda Bumedyen’in düzenh
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orduyu 3. ve 4. vilayet kuvvetlerinin üzerine şevketmesiyle, fiilen bir iç savaş başladı. Başkent 
Cezayir sokaklarında Bumedyen’in ordusu, 4. ve 3. vilayet gerillalan arasında çarpışmalar 
oluyordu; birkaç gün içinde yüzlerce insan ölmüştü. Bu sürece, yedibuçuk yıllık savaşın 
yılgınlığı ve bilinçli sağduyusuyla Cezayir kenti halkı müdahale etti. 1 Eylül günü 20 bini 
aşkın insan, “Yetti, Şefler!” haykınşlanyla sokaklara döküldü ve birbirlerine ateş eden askerî 
kuvvetlerin arasında canlı duvarlar oluşturdu. Bütün asker ve gerillalan şoka uğratan bu 
olayla, Cezayir halkı bağımsızlık kazandıktan sonra iç savaşı da önlemiş oluyordu.

28 Ağustos 1963’de, Trablus Kongresi’nin karan doğrultusunda “sosyalist bir Cezayir’in 
kurulacağını” belirten yeni Anayasa Kurucu Meclis’te kabul edilerek referandumla onaylandı. 
Ferhat Abbas ve diğer reformist önderlerle FLN çekirdeği içindeki diğer radikal ekipleri 
Bumedyen’in desteğiyle bertaraf eden Ben Bella, başkanlıkla cumhurbaşkanlığım birlikte içeren 
“Başbakanlık” konumuna yerleşti.

Sosyalizmi İnşa Sorunu ve Ben Bella

Trablus Kongresi, dış ticaretin, bankalann, madenlerin ve ulaştırma sektörünün 
millileştirilmesine, ağır sanayi kurulmasına ve toprak reformu yapılmasına karar vermişti. Halk 
savaşı sırasında emekçi sınıflann siyasal bilincinin ve inisiyatifinin gelişmesi, Summam 
programının demokratik taleplerinden, sosyalist taleplere gelinmesine zemin hazırlamıştı.
1962’de ulaşım ve 800 şirketi millileştirildi. Sanayi şirketlerinin hepsinde, devletin payı en az 
yüzde 51 düzeyine getirildi. Ancak asıl hayatî sorun tanmdaydı. Kurtuluş savaşının yükünü 
taşıyan ve acılannı yaşayan köylüler, köklü bir toprak reformu bekliyorlardı. Bu arada, Fransız 
kolonlara ve şirketlere ait topraklann millileştirilmesini önlemek için, Fransa Mart 1963’de . 
Sahra’da nükleer denemelere başlayarak gözdağı verdi. Cezayir halkı, bu güç gösterisini büyük 
gösterilerle protesto etti. Mart 1963’de Fransızlara ait, en iyi kalite 1.2 milyon hektar toprak



Frantz fanon

Toplumsal bir devrimin imltân ve sorunlannı teorize 
etmeye çalışmış aydınlardan belld de hiçbiri, Fanon ka
dar kendi yaşadığı döneme ait olmamıştır: “ Bu yapıtın 
mimarisinin kökleri zamansal olandadır. Her İnsanî so
run zaman açısından ele alınmalıdır. (...) Hiçbir şekilde 
benden sonra gelecek dünyayı hazırlamaya kalkışma
malıyım. Ben, vazgeçilmez bir şekilde kendi zamanıma 
aidim. Ve kendi zamanım için yaşamalıyım. {Black Skins, 
White Masks; s. 11). “Teori”ye atfedilebilecek anlam
lardan birine, en yaygın kabul görenine göre bu bir 
sınırlılıktır; Fanon’un kendisini bir vakainüvis, yazdıkla- 
nnı da bir belge derecesine indirgeyecek bir sınırlılık... 
Bu yaygın anlayışa göre, kendi doğuş koşullarının, yer 
ve zamanının doğrularını bir geneigeçeriik, evrensellik 
düzeyine yükseltemeyen bir yapıt, “teorik" sıfatıyla ni
telenmeye layık değildir.

Bu yüzden dekolonizasyon sürecinin büyük ölçüde 
tamamlanmış, hatta Fanon’un ipuçlannı görmüş olduğu 
yeni sömürgeciliğin bile yerini belki de yeni bir eşitsizlik 
biçimine bırakmak üzere olduğu günümüzde, Fanon’u 
okumakta, Dünyanın Lanetlileri’nöe kendi dünyamıza 
dair bir hakikat, kendimiz için bir eylem perpsektifi bulu
nabileceğini iddia etmekte ısrar ediyorsak, teorinin ne 
anlama geldiği hakkındaki temel kabullerimizi de göz
den geçirmeye hazır olmak durumundayız. Teorinin ev
renselliği ile belli bir isyanın somutluğu arasındaki tnı, 
çelişki değilse de gerilim, yalnızca Fanon’un yapıtını 
Uzden ayıran tarihsel mesafeden kaynaklanmıyor. Fa- 
non'un kendisi de bu gerilimi yaşadı. İlk kitabı olan 
Siyah Tenler, Beyaz Maskeler’ie  şöyle yazmıştı: “ Bu 
yapıtta siyah adamın sefaletini iletmeyi kendime dert 
edindim. Fiziki ve duygusal sefaletini... Nesnel olmak 
istemedim. Her şey bir yana, bu dürüst olmazdı; benim 
için nesnel olmak mümkün değil.” Ancak bu alıntının 
içinde yeraldığı paragraf, nesnelliğin değilse de, farklı 
öznelliklerin birbirleri için anlaşılabilir olacağı bir düzle
min varolacağına dair bir umudun dile getirilmesiyle 
başlıyor: "Öznel bir yaşantının başkalan tarafından an
laşılabileceğine samimi olarak inanıyorum ve siyahlık 
sorununun, yalnızca tıenim sorunum okluğunu ve bunu 
incelemenin de bana düştüğünü ilan etmek, t>enim için 
hiç de hoş olmazdı.” Bir sayfa sonra Fanon daha da 
iddialı bir yargıda bulunuyor: “Sömürge ırkçılığı, başka 
herhangi bir ırkçılıktan farksızdır.” Bu ilk kitabında Fa
non Marksist bir hümanizmin eşiğindedir: “ Bütün sö
mürü biçimleri özdeştir çünkü hepsi de aynı nesneye 
uygulanmaktadır: İnsana” (s. 62).

Ancak bu genellemeye, farklı sömürü ilişkilerinin öz
gül tarihsel-siyasal bağlamlarını, yaşanmış içeriklerinin 
somutluklannı, indirgenemezliklerini gözardı etmek için 
başvurulmamaktadır. Aksine, Fanon böylesi farklara karşı 
son derecede duyariidır: “Eğer ırksal durumu evrensel 
bir bakış açısından değil de, bireysel bilinç tarafından 
yaşandığı şekliyle, psikanalitik olarak kavramak istiyor
sak, cinsel olaylara hatın sayılır bir önem atfetmeliyiz. 
Yahudi sözkonusu olduğunda, akla gelen para ve eşde
ğerleridir. Siyah sözkonusu olduğundaysa, cinsellik. Ya
hudi düşmanlığı temel bir düzeyde akla uygun kılınabi- 
lir. Yahudi, ülkeyi ele geçirmekte olduğu için tehlikeli-, 
dir. (...) Örneğin hiçbir Yahudi düşmanı bir Yahudi’yi 
hadım etmeyi aklına getirmez. Yahudi, öldürülür ya da 
kısıriaştıniır. Oysa siyah hadım edilir. (...) Yahudi’de 
saldınlan, onun dinî kimliği, tarihi, atalan ve evladı ile 
ilişkisidir; Yahudi kısıriaştınidığında kaynağı kurutulmuş 
olur. Ne zaman bir Yahudi’ye eziyet edilse, onun kimli
ğinde bütün bir ırka eziyet edilmiş olur. Ama siyahta 
saldınlan onun gövdeselliğidir. Somut bir kişilik olarak 
linç edilir. Fiili variiğıyla bir tehdittir.” (s. 110-2).

Frantz Fanon 192S’te, Fransız sömürgeleri İçinde en 
Batılılaşmışı olan Antll adalarından Martinik’te doğmuş

tu. Bu satırların yayınlandığı 1952 yılında, Fransa’da 
psikiatri dalındaki uzmanlık eğitimini yeni tamamlamış
tı. Beyaz Tenler, Siyah Maskeler kapitalizmin Marksist 
tahlilini varsayarak yazıldığının işaretlerini verse de, ki
taba egemen olan teorik söylem, psikanalizinkidir. An
cak bunun yalnızca Fanon’un mesleki ilgilerinin bir türe
vi olduğunu düşünmek yanlış olur.

Fanon’un tekrariamaktan bıkmadığı şeylerden biri, ırk
çılığın kapitalist Batı kültürü için bir “ sapma” , arızi 
bir “çarpıklık” olmadığı, kapitalizmin aslen sömürgeci 
ve dolayısıyla ıricçı olduğudur. Piyasanın kendiliğinden 
işleyişin sonucu olarak yaratılmamış, özgül bir tarihin 
ürünü olan her somut farklılaşma, bir “ haksız rekabet” 
odağı olarak kuşku duyulması gereken bir şeydir. Kapi
talizm, uzun vadede, kendi mekanizmalarının işleyişi 
dışında bir tarihe tahammül edemeyeceği için sömürge
cidir, ırkçıdır. Bu yüzden ırkçılığın bazı türieri (örneğin 
Yahudi düşmanlığı), kapitalizmin genel mantığı içinde 
ekonomi politiğin diline çevrilerek akla uygun kılınabilir. 
Benzer bir şekilde, köleliği ve dolayısıyla ucuz işgücü 
teminini meşrulaştırdığı ölçüde, siyahlara yönelik ırkçı
lık da, kapitalist akılcılıkla uyum içindedir. Ama köle 
emeğine dayalı bir sömürünün iktisadi gerekçelerinin 
çoktan aşınmış olduğu 1950'lerde, özellikle Fanon gibi 
bir aydının maruz kaldığı ırkçılığı, kapitalizmin genel 
iktisadi işleyiş yasalarından türetmek mümkün gözük
müyor. Irkçılık (kapitalist) sömürgeci bir zemini varsa
yar; ancak bu zemin ırkçılığın bütün tezahürierini açıkla
yabilmek bakımından yetersizdir. Psikanaliz Fanon’a, 
kaynağını tarihten devralınmış kültürel çağnşımlarda, 
tutkuiann hareketinde bulan ikinci bir “ekonomi”yi araş
tırma olanağını verir. Sömürgeleştirilme tarihinin sonu
cunda oluşmuş kişilik yapısı ifadesini, Afrika'nın pre- 
modem, mitik, akıl-dışı kavramlarında değil, bu kavram- 
lan da içeren, ancak onlan, sömürülenlerin olduğu ka
dar sömürenlerin de maruz kaldığı deformasyonlan da 
açıklayacak evrensel bir dile tercüme eden varoluşçu 
ve diyalektik i>lr psikanalizde bulacaktır. “ Hoşunuza İs
ter gitsin, ister gitmesin, geçmiş hiçbir şekilde beni 
mevcut anda yönlendiremez. (...) Ben atalarımı insanlık
tan çıkarmış Köleciliğin kölesi değilim.” Bütün bunlara 
rağmen. Siyah Tenler, Beyaz Maskeler nesnel bir kitap 
değildir; ama dile gelen öznelliğin sonunda bir siyah 
adamın değil, insanlığın doğasını betimleyecek bir kav- 
ramsallaşmaya dönüşeceği bir diyalektiği sezdirdiği öl
çüde iyimser bir kitaptır, “ ymanm bu kitap, ilerici altya
pısıyla, içinde yabancılaşmadan kurtulma yolundaki si
yahın seçilebileceği bir ayna olacaktır.”

Ancak bu iyimser diyalektiğe alttan alta bir endişe 
eşlik eder: bu dili kullanıyor olmanın, beyaz bir maske 
giymek anlamına gelebileceği endişesi. Fanon 1953'te 
uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir'de Bli- 
da Hastanesi'nin psikiatri bölümünde çalışmaya başla
dı. Bu dönemden kalan ve hümanist Fanon’un devrimci 
Fanon’a dönüşmesini belgeleyecek metinlerden yoksu
nuz. Ancak 1955’te yazdığı “ Antllliler ve Afrikalılar” 
yazısı, her ne kadar yine zencileri “büyük beyaz yanlışa 
olduğu kadar büyük siyah seraba” karşı da uyararak 
sona eriyorsa da, aynı zamanda kendilerini hem Avru
pa'ya hem anayutlanna göre tanımlayan Antillilere kar
şı, saf kalmış Afrikalılar'ı övmekten geri kalmıyordu. 
1956’da Biida Hastanesi’nden aynlıp FLN’e katılmasını 
izleyen yıllarda bu “saflık tutkusu” Fanon'un düşünce
sinde giderek daha fazla önem kazanmaya başladı. 
FLN'deki görevi örgütün resmî organı olan El Mücahld’- 
in yayın kurulu üyeliğiydi. Bu dönemde yazdıklanna, 
kendi deyişiyle, “yerel tutum ve tavıriardaki hakikati 
keşfetmek” çabası egemendir. 1960’da Cezayir Geçici 
Hükümeti tarafından, olağan diplomatik görevlerin yanı- 
sıra Sahra'nın güneyi ile Cezayir arasında askerî bir 
bağlantı kurmak amacıyla Gana ve Kongo’ya gönderildi 
ve bu sırada lösemiye yakalandı. Hayatının son aylann- 
da, 1960’lar boyunca yalnızca Üçüncü Dünya'daki kur
tuluş hareketlerinden de çok. Batı Avrupa'nın kendiii- 
ğindenci ayaklanmalarını ve özellikle Amerika’daki zen

ci hareketini derinden etkileyecek temel teorik kitabı 
olan Dünyanın Lanetlileri üzerinde çalıştı; kitap 1961 'de, 
ölümünden birkaç gün önce yayınlandı.

Dünyanın Lanetllleri’nde Fanon’un temel hümanist 
perspektifinin değişmemiş olduğu söylenebilir. Sömür
ge sorununun çözümü hâlâ yalnızca siyahlara ait bir 
sorun olarak değil, gerçek bir hümanizmin, yeni bir 
insanın yaratılışının ön koşulu olarak görülür. Kitap şu 
cümleyle sona erer: “Yoldaşlar, Avrupa için, kendimiz 
için ve insanlık için yeni bir sayfa açalım, yeni kavramlar 
yaratalım ve yeni bir insanın yola koyulmasını sağlaya
lım.” Ancak alıntıdaki “yeni kavramlar” sözü yanıltıcı 
olabilir çünkü kitap boyunca, sömürülenle sömürenin 
birbirierini birer insan olarak tanımasını sağlayacak kav- 
ramlann yaratılmasını bir şiddetin öncelemesi gerektiği 
iddia edilmiştir. Cezayir devrimi içinde aktif görev aldığı 
beş yıldan sonra Fanon, şiddeti yalnızca askerî bir başa- 
nnın aracı olarak değil, sömürülenin insanlığına kavuş
masının ön koşulu olarak değeriendirmektedir. Ancak 
burada sözkonusu olan, bireysel şiddet değil, ulusun 
biriiğinin kuruluşuna katkıda bulunacak örgütlü şiddet
tir: “Yalnızca şiddet, önderieri tarafından örgütlenip eği
tilen halk tarafından uygulanan şiddet, kitlelerin toplum
sal hakikatleri anlamasını sağlayabilir.”

Dünyanın Lanetlileri’nöe Fanon’un Marksist geleneğe 
olan borcu çok daha açık seçik bir biçimde görülmekte
dir. Uluslararası işbölümünde dekolonizasyon sürecini 
mümkün kılan değişme, metropol ile sömürgeler arasın
daki sermaye hareketleri, Afrika toplumlanndaki sınıfsal

Fanon’un b ir yazar olarak en büyük başarısı, belki 
de, 1956'dan sonra yazdığı ve kendi deyimiyle "yerel 
tutumların içerdiği hakikati" keşfetmeye çalıştığı 
denemeleriydi. Örneğin bu denemelerden birinde 
militan görevler için geleneksel çarşafını çıkarmış 
kadın betimlenir: "Cezayirli kadın ne zaman bir 
caddede karşıdan karşıya geçecek olsa, aşılacak 
mesafeyi b ir türlü kestiremez. Çarşaftan çıkan vücud 
parça parça gidiyormuş, kaçıyormuş gibidir. (...) 
Çarşafın yokluğu Cezayir kadınının vücud dengesini 
kötüleştirir. (...) Çarşafsız kadın sokakta nasıl yürür, 
bunun keşfedilmesi lazım. Dikkat çeken aşırılıktan, 
abartılmış txiyanmalan b ir kenara bırakarak, her türlü 
çekingenliği, patavatsızlığı üstünden atması lazım (zira 
artık b ir AvrupalI kadın g ib i olmalıdır). AvrupalIların 
semtlerine çırılçıplak giren Cezayir kadını vücudunu 
yeni baştan öğrenir, onu tamamen devrimci b ir yere 
oturtur. Vücud ve dünya arasındaki bu yeni diatektik, 
söz konusu kadın olunca, ehemmiyet kazanır..”
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Devrimler

dengeler, neden beyaz burjuvazinin yerini almaya aday 
ulusal burjuvazinin icendisinden beklenenleri yerine ge
tirmeyeceği lıakkında geliştirdiği tahliller, ortodoks diye 
nKelenebilir. Ancak kritik bir noktada, devrimin ve özne
sinin nasıl kavramsallaştınlacağı konusunda Fanon’un 
Marksizmle ilişkisi sorunlu bir nitelik kazanır. Hayatının 
bu son evresinde Fanon sömürge düzeniyle kurulan 
herhangi bir ilişkiyi, neredeyse mutlak bir biçimde ''■um- 
suzlar. Bu oiumsuziamayı kimi zaman, varlığını hertıan- 
gi bir şekilde sömürge düzenine borçlu bir gru'. ■'.sim 
ya da sınıfı işbirlikçi diye nitelemeye kadar vardmr. 
Bu yüzden, yalnızca siyasal partilerin ve sendikalann 
değil, bir bütün olarak işçi sınıfının bile sömürgeciliğe 
karşı sürdürdüğü mücadele, onun gözünde, şaibelidir. 
Bu yüzden, ulusal kurtuluş savaşının en kritik sorunu 
olan kentlerdeki direnişle kırdakinin koo"<i'..c edilmesi 
konusunda, kırda sendikacılar öncülüğünde örgütlenen 
tanm işçileri sendikalarına güvenilemez çünkü “ülkede
ki yegâne kendiliğinden devrimci güç olan köylülerin 
kitlesi ile aralannda işleyen hiçbir ilişki kurmadıklann- 
dan sendikalar, kendi etkisizliklerini kanıtlarlar ve prog- 
ramiannın çağdışı niteliğini keşfederler. Kökleri işçi sı
nıfının siyasal eyleminde otan sendika önderleri, burada 
otomatik olarak coup d ’i t a t  örgütlemeye geçerler.”

Fanon'a göre kırla kent arşındaki eylemi koordine 
edebilecek yegâne toplumsal kesim, şehirlerin çevre
sindeki gecekondu semtlerinde yaşayan lümpen prole
taryadır. Lümpen proletarya “sömürgeleştirilmiş halk 
içinde en radikal ve kendiliğinden biçimde devrimci olan 
güçtür" çünkü henüz “sömürge düzeni içerisinde kemi
rebileceği bir kemik bulmayı başar°mamıştır.'’

Fanon bu görüşlerinde sanki »Marksist geleneğin dev
rimci özne hakkındaki formülasyonlannm yarısını dev
ralmış gibidir. Martısist gelenek içinde proletaryanın top- 

. lumsal devrimin esas öznesi olduğu iddiası, birbirinden 
kısmen bağımsız iki farklı gerekçe ile temellendirilir. 
Bunlardan “negatif” diye nitelendirilebilecek olanı, üc
retli emeğin sömürülmesinin kapitalizmin bekası açısın
dan aslî bir işlevi olmasıdır. Başka bir deyişle, toplumda 
varolan etnik, cinsel vb. diğer eşitsizliklerin aksine, pro
letarya ile sermaye arasındaki çelişkinin kapitalizm çer
çevesi içersinde çözülebilmesi, tasavvur dahi edilemez. 
Fanon kendi çerçevesi içersinde, düzenin bekası açısın
dan “sömürülmesinin vazgeçilmez olduğu konum” ro
lünü köylülüğe ve onun kentteki temsilcisi olan lümpen 
proletaryaya atfetmiş gibidir. Başka bir deyişle, Fanon 
devrimci özne diye tarif ettiği kesimin devrimciliğini, 
“negatif” diye andığımız gerekçeden türetmektedir.

Oysa proletaryanın devriminin yalnızca anti kapitalist 
değil, aynı zamanda komünist bir devrim olmasının po
zitif bir gerekçesi de vardır. Kuşkusuz tarihte varolmuş 
bütün toplumsal oluşumlar, toplumsal (kolektif) emeğin 
ürünüdürler. Ancak pre-kapitalist koşullarda faaliyet her 
tek üretici için, hayatın sürekliliğini temin eden toplum
sal emeğin bütünlüğü ancak mistik, kavranamaz bir 
güç olarak varolur. Oysa sınai proletarya ile birlikte 
İlk kez toplumsal hayatın nasıl üretildiğinin ve yeniden 
üretildiğinin bilgisi, belli bir toplumsal sınıfın gündelik 
hayatında somutluk, görünürlük kazanma şansına sahip 
olur. Bu yüzden bir proletarya devrimi imkânı toplumun 
kendi hakikati ile yüz yüze gelmesinin imkânıdır. Yine 
aynı nedenlerden ötürü “ insanların kardeşliği” prole
taryanın gündelik deneyiminde fiili bir gerçeklik, maddi 
bir güç haline gelir. Bütün pan Afrikanist, Üçüncü Dün
yacı, hatta kimi zaman entemasyonalist eğilimlerine kar
şın Fanon ise, ideal düzeyde bir imkân olarak tanımladığı 
“yeni insan”ı bir sınıf aracılığıyla, kolektif üretimin ge
rekleri dolayımıyla maddi hayatta temellendirmekte du
raksar. Ulusal kurtuluşu “ insanların kardeşliği” doğrul
tusunda sürdürecek özneyi tespit etmeye çalıştığında 
ise, Marksizmle olan yakın ilişkisine karşın, Jacobin 
geleneğin sınırlannı aşamaz. Sınıfsal temelinden hare
ketle tanımlanmamış “yüksek düzeyde bilinçli ve dev
rimci ilkelerle donanamış aydınlardan oluşan bir parti” .

millileştirildi. Daha sonra, işbirlikçi kır burjuvazisinin topraklanna elkonuldu. Ekim’e kadar 3 
milyon hektar daha millileştirildi. Bu topraklar topraksız ve yan-proleter köylülere dağıüldı. 
Ancak Cezayir’de hâlâ 100 hektardan büyük 8.500, 50 hektardan büyük 15 bin işletme tüm 
tanm topraklannm 4-5 bin hektannı kaplarken; 7 milyon hektarlık alan, 600 bini aşkın 
küçük işletmeye, çoğunlukla geçimlilik bile olamayacak şekilde dağılmıştı. İki milyon köylü, 
hâlâ işsiz ve topraksızdı.

“Sosyalist” olduğu ilan edilen Cezayir’de sosyalist bir toplumsal devrimin nüvelerini 
oluşturabilecek en önemli potansiyel, 1962 yazında Fransızlann terketip gittiği işletmelerin ve 
çiftliklerin faaliyetini sürdürmek üzere işçi ve sendikaların oluşturduğu özyönetim 
örgütlenmeleriydi. 1956’da FLN doğrultusunda kurulmuş olan Union Generale des Travailleurs 
A lgm ens (Cezayir Genel İşçiler Birliği - UGTA), 20 Haziran’da, işçilere işletmelerde inisiyatifi 
ellerine almaya çağırdı. Kır ve kent emekçileri, birçok çiftliğe ve fabrikaya elkoyarak 
özyönetimle işletmeye başladılar. FLN içindeki Stalinst bürokratizm eleştirilerine bağlı olarak 
işçi sınıfının inisiyatifinin yönetsel-siyasal inisiyatifinin gelişmesini çok önemseyen bir grup 
Troçkist entelektüel, bu özyönetim deneyimine sılasıkıya sanidılar. Ancak Ben Bella 28 Eylül 
1962’de özyönetimle ilgili bir komisyon kurarken, bu potansiyeli özgürleştirme saikiyle değil, 
işçi sınıfının muhalefet potansiyelini denetim altına alma kaygısıyla hareket ediyordu. Ocak 
1963’de, Ben Bella’ya bağlı FLN önderi Muhammed Hıdır parayla mttuğu adamlarla UGTA 
kongresine hakim olarak hükümet yanlısı bir yönetimi işbaşına getirtirken de aynı kaygıyla 
davranılıyordu. Nisan 1963’de özyönetimle işletilen çiftliklerin ürünlerini Milli Toprak Reformu 
Bürosu kanalıyla pazarlamasını zorunlu kılan Ben Bella, kırsal alanda da özyönetimin alanını 
baştan sınırlamış oldu.

Bumedyen Darbesi, Bürokratik Otoriteryanizm ve Depolitizasyon

Ordu ve bürokrasideki gücünü giderek pekiştiren Genelkurmay Başkanı Bumedyen, Ben 
Bella’nm  Trokist başdanışmanı Harbî’nin görüşlerini “yıkıcı, ülkeyi kanşuncı ve İslâm 
düşmanı” buluyordu. Bumedyen’in baskısıyla. Ben Bella 1964 Kongresi’nden sonra Harbî’yi 
danışmanlıktan ve Revolution Africaine (Afrika Devrimi) dergisinin yönetiminden uzaklaştırdı. 
Harbî Sosyalist Öncü adında bir parti kurarak, özellikle işçi sınıfına ve özyönetime yönehk 
sendikal faaliyet üzerinden köylülere dönük siyasal çalışmaya başladı.

Fransa'da Jean-Paul Sartre'm öncülük ettiği ve kiliselerin de desteklediği sol kamuoyu, Cezayir'deki faşizan 
sömürgeci uygulamaya karşı etkin b ir protesto kampanyası yürüttü. Bu kampanyanın baskısıyla 1958 ilkbahannc 
kurulan yeni Fransa hükümetinin programında “ ancak Fransız ordusunun yenilgiye uğraması durumunda 
bağımsızlığın görüşme konusu olabileceği" gibi b ir ifadeyle Cezayir'in bağımsızlığı ihtimalinden yalnızca söz 
edilmiş olması burjuvazinin sömürgeci fraksiyonunun tepkisine ve ordunun faşizan, şoven kanadının hükümet 
darbesine yolaçtı.
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Oldukça baskıcı bir “tek adam” yönetimi kurma eğilimine giren ve kitlesel desteğini, 
popülaritesini yitiren Ben Bella 1964 sonunda, yeniden sosyalist söyleme ağırlık vererek işçi 
sınıfına yöneldi. 1962’de kapattığı Cezayir Komünist Partisi’y le  temasa geçti; 1965 başında, bir 
süre önce sendika yönetimlerinden tasfiye ettiği UGTA önderleriyle ilişki kurdu. Dış politikada 
enternasyonal anti-emperyalist dayanışmaya ağırlık vermeye başladı. Nasır, Zhou Enlai,
Nkrumah, Kenyatta, Nyerere gibi Üçüncü Dünyacı önderlerin katılacağı büyük Afrika-Asya 
Konferansı’nm  Haziran 1965’de başkent Cezayir’de yapılmasını örgütledi. 1964’de Cezayir’i 
ziyaret eden Che Guevara, Ben Bella’mn kitlesel ve sınıfsal bir destek bulma çabasını 
gözlemleyince, “Korkma, halkı silahlandır!” önerisinde bulunmuştu. Muhammed Harbî de 
Sosyalist Öncû’süyle bu fikri destekliyordu. Ancak Bumedyen’in tepkisinden çekinen Ben Bella, 
bu karan alamadı. İşçi sınıfının Ben Bella’ya olan güveni yavaş yavaş yeniden oluşurken, anti- 
komünist muhalefetin inisiyatifi çok daha hızlı gelişiyordu. Ulema, ülkenin iç savaşın eşiğine 
geldiğini iddia ederek Ben Bella’ya karşı tavır almıştı. Asker ve sivil bürokrasi arasındaki 
gerginlik de tırmanıyordu. Marksist sosyalizmi tıpkı Fransa kadar yabancı ve düşman bir Batı 
ideolojisi olarak gören Bumedyen, 19 Haziran 1965’de bir darbeyle yönetime rahatça elkoydu.

Bumedyen, vesayetçi-otoriter bir tutumla, çifdikler ve fabrikalardaki özyönetim örgütlenmeleri 
sıkı bürokratik denetim altına alarak işlevsizleştirdi. Şubat 1966’da Oran ve Konstantin çevresi 
ve As-Asnam bölgesindeki bazı topraklar, özyönetimli köylü komünlerinden alınarak eski 
sahiplerine iade edildi. Bunlar ülkenin en verimli topraklarıydı. Sanayide de, en önemlisi 
büyük boya ve inşaat malzemesi kompleksi Norcolor olmak üzere, birçok işletme işçilerin 
özyönetiminden alınarak eski sahiplerine verildi. Bumedyen böylece özyönetimci sosyalist 
güçleri geriletirken, rehabilite ettiği egemen sınıfların desteğini almaya yöneldi. 1967’de, 
özyönetimci ve sosyalist muhalefet tamamen tasfiye edildi. Haziran’da, L/GTA’nın yetmiş 
önemli sendika önderi tutuklandı. Sonbaharda, Genelkurmay başkanlığına gelmiş olan Tahir 
Zbiri’nin önderliğindeki çoğu Doğu Cezayirli olduğu için “Doğu Grubu” olarak anılan askeri- 
sivil fraksiyon, özyönetimci muhalefetle birleşerek isyan başlattı. Bumedyen, 30 kişinin öldüğü 
bir çatışmadan sonra bu isyanı Aralık’ta bastırdı. 1968’de, iyice inisiyatifsizleşmiş durumdaki 
özyönetim örgütlerinin, partinin gözetimi olmaksızın toplanması yasaklandı.

Bumedyen, kendi gücünü ve rejimi, örgün bir bürokratik-teknokratik örgütlenmeyle, toplumun 
her alanını devletin sıkı denetimi altına alarak kurumlaşnrdı. Siyaseti bir toplumsal pratik 
olmaktan çıkanp, devletin düzenlemelerine indirgedi. Halen varlığı süren Devrim Konseyi’ni ve 
Siyasî Büro’yu  devreden çıkardı. Tabiî başından itibaren Bumedyen’in dayandığı güç olan ordu, 
modernleştirilip büyütülerek ve eski ALN önderlerinin tasfiyesiyle tam anlamıyla bir merkezî 
buıjuva orduya dönüştürülerek, rejim üzerindeki vesayetini artırdı. Bumedyen rejimi asgarî bir 
eşitlikçi ve anti-kapitalist söylemi ve zemini korumayı sürdürdü. 1971’de, egemen sınıflann 
tepkisine rağmen, özel çiftliWerin önemli bir bölümü kamulaştınlarak köylü kooperatiflerine 
verildi. Mayıs-Haziran 1968’de 40 yabancı şirket, 1970’de birçok Amerikan şirketi 
millileştirilmiş, 1971’de Fransız Renault montaj fabrikası kapatılmıştı. Başlangıçta Çin dışında 
hiçbir sosyalist ülkenin darbesini diplomatik olarak tanımadığı Bumedyen rejimi ile SSCB’nin 
ilişkileri, 1967’den sonra yoğunlaştı. Cezayir Komünist Partisi de Bumedyen’le işbirliğine 
yöneldi. Bumedyen rejiminin istikran, 28 Aralık 1978’deki ölümünden sonra da bozulmadı. 
Yerini Albay Şadlî Bencedid aldı. Bencedid, ideolojik olarak Arap milliyetçiliğini öne 
çıkarmaya yönelince Berberi tepkisi gelişecek; bu arada radikal İslâmi çizgiyi benimsemiş olan 
Ben Bella’nın da 1980’de serbest bırakılmasından sonra, İslamcı muhalefet güçlenmeye 
başlayacaktı.

Tunus: “Düstur Sosyalizmi”
Magrib ülkelerinin en küçüğü ve Batı/Fransız kültürüyle en fazla bütünleşmişi olan Tunus; 
Cezayir’e göre daha smırh ve toplumsal devrim perspektifi bakımından dar kapsamh bir 
silahh mücadele ve toplumsal muhalefetin desteğiyle, fakat sonuçta bu mücadetenin 
kazanımlanm kurumlaştırmayan bir diplomatik uzlaşmayla bağımsızlığına kavuştu. Bağımsız 
Tunus, dış politikada birtakım anti-emperyalist tavır alışlann dışında, Fas’la birlikte, genel 
olarak diğer Arap Afiikası ülkelerine göre Batı’yla daha bütünleşmiş bir çizgi izledi. İçerde ise, 
sosyalizm demagojisiyle yapılan kısmî kamulaştırmalara dayanan Bonapartist bir iktidar 
kurumlaştırıldı.

1930’lara kadar, Tunus’da bağımsızlıkçı muhalefet, 1920’de kurulan Düstur (Anayasa) Partisi 
çevresinde yoğunlaştı. KentU küçük buıjuvaziyi seferber eden Düstur, Fransa’nın baskısı altında, 
yerli halka, yurttaşhk ve siyasal katılım haklan talep ediyordu.

Yeni Düstur Partisi ve Bağımsızlık

Tunus, emperyalizme en az direnç göstererek boyun 
eğen Arap Afrika ülkesi oldu. (Üstte), Tunuslu feodal 
bey ve şeyhleri Fransızlara bağlılıklarını sunarken 
resmeden bir tablo. Fransız emperyalizmi, Tunus'ta 
da, kültürel baskısını kurumlaştırdı. Ancak bunu, 
Cezayir’deki gibi baskıcı bir politikayla değil, Tunus 
entelejensiyasını da masseden bir örgütlenmeyle 
gerçekleştirmeye çalıştı. Tunus milliyetçilerinin ve 
bağımsızlıkçılarının hemen hepsi, Fransız eğitimi veren 
kolejlerde yetişti. I. Dünya Savaşı öncesinde Fransız 
yurttaşlarına verilen hakların Tunuslulara da 
verilmesini isteyerek ortaya çıkan Genç Tunuslular 
hareketi, tamamen bu aydın kesiminden 
kaynaklanıyordu. Genç Tunuslular, giderek 
bağımsızlıkçı b ir programa yöneldiler. Hareketin 
önderlerinden Abdülaziz Taalbi’nin 1920’de yazdığı, 
1922’de Paris'te yayınlanan Fransız işgalciliğinin 
zulmünü anlatan La Tunisie Martyre (Şehit Tunus), bu 
dönüşümde belirleyici b ir işlev gördü. Taalbi Haziran 
1920’de Düstur (Anayasa) Partisi’n/n kurulmasına 
öncülük etti. Fransa, henüz bağımsızlıkçı b ir programı 
benimsememiş olan Düstur’un reform taleplerine, bir 
heyetle Paris’e gelen Taalbi’y i tutuklayarak tepki 
gösterdi. Halk nezdinde oldukça popüler olan 
Taalbi’nin tutuklanması, Tunus’ta büyük tepkilere yol 
açtı. Taalbi serbest bırakıldı, Tunus’ta bazı reformist 
toplumsal düzenlemeler yapıldı. Köylüler ve ağırlıkla 
kentli küçük burjuvazi arasında hızla kitlesel bir güce 
erişen Düstur, Tunus Beyi’nin şahsında yerli egemen 
sınıfların da desteğini kazandı. Nisan 1922’deki sokak 
gösterilerinden sonra, Fransa yeniden Düstur’un 
üzerine terörle gitti. Temmuz’da, yerli egemen 
sınıflara, yönetime istişarf düzeyde katılma imkânı 
tanıyan b ir Büyük Konsey kurumlaştırıldı. Düstur’un 
sağ kanadı, bu sınırlı reformu yeterli görerek, Hizb el- 
Islâh (Reform Hizbi) adı altında Fransız sömürge 
yönetimiyle ilişkiye girdi. Taalbi’nin ülke dışına 
sürülmesiyle, Düstur'un siyasal etkinliği ciddi ölçüde 
azaldı.

1929/30 dünya ekonomik bunalımının Tunus ekonomisini sarsıcı, emekçi sınıflan 
yoksullaştıncı ve orta sınıflan proleterleştirici etkileri, Düstur geleneğinin de radikalleşmesini 
getirdi. Türkiye’deki Kemalist deneyimden esinlenerek modernist, laik bir bağımsızlık 
perspektifini benimseyen bir grup küçük burjuva aydını. Mart 1934’te Habip Burgiba 
önderliğinde Düstuı^dan aynlarak Yeni Düstur Partisi’ni kurdular, Bağımsız bir perspektif 
geliştiremeyen komünistler de Yeni D üstufa  destek verdiler. Eylül 1934’de bir Fransız polisinin



Devrimler

Sosyalist Düstur Partisi’nm Parisli öğrenciler hücresi 
tarafından "Şehitler Bayramı" anısına çıkarılmış bir 
siyasal amblem (altta). Amblemin ortasında Tunus 

bayrağıyla bütünleşmiş Burgiba profili yeralıyor. Bu 
amblem, Burgiba’nın, çoğu Arap Afrika önderi gibi 

putiaştırılmasını yansıtıyor. Burgiba, bağımsızlıktan 
hemen sonra, Salâh ben Yusuf ve Ahmed ben 

Salâh’m önderlik ettiği devrimci güçleri tasfiye etti. 
Gene de, May/s 1956’da yapılan ilk ve son seçimde, 

halkın yüzde 20'si (başkent Tunus'ta yüzde 41’i) 
Saiâh ben Yusuf'un çağrısına uyarak seçimleri boykot 

etti. Burgiba 1959’da hazırlattığı Anayasa ile bütün 
önemli karar, denetleme yetkilerini işgal ettiği 

Başkanlık makamında toplayarak iktidarını 
mutlaklaştırdı. 14 Ağustos 1961’de Salâh ben 

Yusuf'un Tunus gizli servisinin üç ajanı tarafından 
Frankfurt’ta öldürülmesiyle devrimci muhalefet 

karizmatik önderini yitirmiş, Burgiba en önemli 
rakibinden kurtulmuş oidu. Burgiba '60'iann ikinci 

yarısında, kentlere hücum eden proleterleşmiş 
köylülerin muhtemel tepkilerini ve siyasallaşmasını, 

inşa ettirdiği dev "sosyal biok"iarda barındırarak 
massetmeye çalışacaktı.

p a r t i  s o c ia l is t e  d e s t o u r ie n
Cellule des Etudiants de Paris

9 Avril fete des Martyrs

ölümüyle sonuçlanan çatışmalar üzerine, Yeni Düstur, onu uzun süre felceden ağır baskılarla 
karşılaştı. 1936/37’de H alk Cephesi'nin iktidannda biraz yumuşayan siyasal ortam, 1937 
sonunda Halk Cephesi’n in  aşınmasıyla yeniden sertleşti. Geçici yumuşama döneminde yeniden 
dirilmiş olan C G IT n in  Nisan 1938’de kapatılmasını protesto etmek üzere Yeni Düstur 
öncülüğünde başlayan ayaklanma, 122 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Fransız sömürge 
yönetiminin terörü altında Yeni Düstur bu kez Ulegal faaliyete geçerek daha sağlam ayakta 
kalmayı başardı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra da, Fransa, bu sömürgesinin protektora statüsünü sürdüreceğini 
derhal ortaya koydu. ’40’lann ikinci yansında. Yeni Düstur önderi Burgiba Avrupa ve 
Amerika’da Tunus’un bağımsızlığı için uluslararası düzeyde kulis yaparak; ülke içinde ise 
Salâh ben Yusuf zor koşullarda toplumsal muhalefeti örgütlenmeye çalışarak partiyi 
geliştirmeye çalıştılar. 1946’da Ferhat Haşed ve Habib Aşûr tarafından kurulan Union Generale 
des Travailleurs Tunisiens (Tunus Genel İşçiler Birliği- UGTT) bir dizi büyük grevle, işçi 
sınıfının bağımsızlık mücadelesindeki ağırlığını geUştirdi.

1951 sonunda Burgiba’nm ülkeye dönmesi üzerine, Fransız baskısı sertleşti. Burgiba tutuklandı. 
Yeni Düstur kapatıldı, UGTT muhalefetin önderliğini ele geçirdi. Ancak Haşed’in öldürülmesiyle 
birlikte UGTT de gerilemeye başladı. İki yıl önce. Salâh ben Yusuf önderliğinde Yeni Düstur 
tarafından ülkenin güneyindeki köylülerle (fellahlarla) ilişki kurularak örgütlenmeye çalışılan 
gerilla hareketi, eyleme başladı. Bitmeyen yoğun hükümet bunalımlan nedeniyle, gerilla 
hareketinin üzerine gidecek enerjiyi toparlayamayan Fransa, 1954’te Cezayir’de de FNL’nin 
silahlı bağımsızhk savaşını başlatması üzerine iyice sıkışarak yumuşamaya başladı. 31 Temmuz 
1954’de Fransa bakam Mendes-France, aniden K artaca D eklarasyonuyla, Tunus’a kayıtsız 
şartsız özerklik verileceğini ilan etti.

Fransız kolonlann tepkisinin yanısıra, güçsüzleşen Düstur, Komünist Partisi ve Yeni Düsturdun 
radikal kanadının önderi Salâh ben Yusuf, tam bağımsızlığı içermeyen bu uzlaşmaya karşı 
çıktılar. Ancak 1 Haziran 1955’de Tunus’a döndüğünde yanm milyonu aşkın insanın çoşkulu 
tezahüratıyla karşılaşan Burgiba, bu desteğe dayanarak Eylül’de yapılan Yeni Düstur 
Kongresi’nden sonra Salâh ben Yusuf ve taraftarlannı partiden tasfiye etti, birçoğunu tutukladı. 
Salâh ben Yusuf Kahire’ye kaçtı. Özerklik statüsü uyannca Tunus’un savunma ve dış 
politikada Paris’e bağımlılığı sürmekteydi. Ancak Cezayir savaşında sıkışan ve Fas’a da 
bağımsızlık veren Fransa, Tunus’ta radikal ve devrimci hareketin yeniden dirilmesi tehlikesine 
karşı Burgiba’yla anlaşarak, 20 Mart 1956’da Tunus’a tam bağımsızlık verdi. Burgiba, 1959 
Anayasası ile bütün karar ve denetimleri kendisinde toplayarak iktidannı mudaklaştırdı.

Bizerte Bunalımı ve Düstur Sosyalizmi

1961’de paüayan Bizerte Bunalımı, Fransa’ya ekonomik bağımlılığı süren Tunus’u dış 
politikasında -geçici ve sınırlı da olsa- radikal anti-emperyalist bir çizgiye itecekti. Fransa 
Cezayir bağımsızhk savaşını açıkça destekleyen Tunus’u cezalandırmak için 1958’de Sakiet Sidi 
Yusuf köyünü bombalayarak bine yakın insanı öldürmüştü. Tunus’un tepkisi ve BM karanyla, 
aynı yıl sonunda Fransa, Bizerte dışında, ülkedeki bütün üslerini boşalttı. Temmuz 1961’de 
Burgiba, Bizerte üssünün etrafının binlerce Tunus’lu asker ve sivil tarafından çevrilmesini 
sağlayarak, bu üssün de boşaltılmasını istedi, Fransa, halk ve askerlerin üzerine havadan ve 
karadan saldırdı ve 30 bine yakın Tunusluyu katletti. BM’nin müdahalesiyle 1962’de 
boşaltılmasına karar verilen Bizerte üssünün yolaçtığı bunalımdan sonra, Burgiba Fransız 
mülklerini millileştirmeye girişti. 11 Mayıs 1964’de yabancılara ait bütün topraklar 
millileştirildi. Bu topraklar, özel çiftçilere değil, kooperatiflere verildi. Ancak Tunus yüzünü 
gene kapitalist Batı’ya dönerek, ekonomik olarak hızla ABD’ye bağımlı hale gelecekti.

Bu arada 1964 kongresinde Yeni Düstur, adını Sosyalist Düstur Partisi olarak değiştirdi. 
Sosyalizm söylemi Burgiba’nm umduğu gibi sanayici bir buıjuvazinin oluşmaması ve beklediği 
dış yardımı alamaması üzerine 1962’den itibaren devreye girmeye başlamıştı. “Sosyal işlevli 
özel mülkiyeti” dışlamayan, sınıf çelişkilerini reddederek ulusal birlik ilkesini benimseyen 
Düstur sosyalizmi, evrimci-kalkınmacı ve diğer Afrika Arap rejimlerinin aksine laik bir 
modemizmi yansıtıyordu.

60 ’lann ikinci yansında Marksist entelektüellerin oluşturduğu Perspectives (Perspektifler) Grubu 
ve [/GTTnin öncülüğünde siyasal iktidan tekelleştiren, iktisadi ayncalıklan ve klientelist güç 
imkanlanyla zenginleşen parti-devlet bürokrasisini “yeni s ın ıf’ olarak eleştiren bir sol 
muhalefet başladı. 1965’de bu eleştirileri başlatan UGTTnin önderi Habib Aşur tutuklanmıştı. 
Salâh ben Yusuf un ölümünden sonra devrimci sol muhalefetin Aşur’la birlikte karizmatik 
önderi konumuna gelen Ahmet ben Salâh da 1970’de tutuklandı.

Ben Salâh, 1973’de hapisden kaçarak, sol muhalefeti Mouvement d ’Unite Populaire (Halk Birliği 
Hareketi - MUP) adı altında örgütledi. Şubat 1977’de MUP, UGTT içinde yeniden gelişen 
etkinliğinden de yararlanarak, “hükümete ve sömürüye karşı” kitlesel gösteriler düzenledi.
Çıkan çatışmalarda, onbeş işçi ve öğrenci öldürüldü. Bu isyandan sonra, muhalefet yelpazesi, 
birbiri ardına kurulan örgütlerle genişledi. Burgiba’nın 1963’de kapattığı Tunus Komünist Partisi 
(gene etkisiz bir güç olarak) yeniden kuruldu. Aynca yıllar sûren laikleştirme pohtikasına
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tepki olarak Raşid el Gannuşi önderliğindeki İslâmi Yöneliş H areketi hızla güçlenmeye başladı. 
Hapisten çıkan Habip Aşur’un hükümet ve Sosyalist Düstur’un  baskılanna rağmen yeniden 
UGTTnin başına gelmesi, muhalefeti daha da güçlendirdi. 26 Ocak 1978’de UGTT yüzbinlerce 
kişinin katıldığı dev gösterilerle hükümetin ekonomik politikasını ve zamlan protesto etti.
Polis ve ordu ikiyüze yakın işçiyi katletti. “Kara Perşembe” olarak anılan bu olaydan birkaç 
gün sonra, Tunus Direniş Ordusu adıyla silahlı mücadeleye başlayan bir sosyalist örgüte bağlı 
ûçyüz gerilla Gafsa kasabasını üç gün ellerinde tuttular. Çatışmalardan sonra gerillalann 
yanısıra halktan da ikiyüz kişi tutuklandı. Bu arada ben Salâh’dan sonra Habip Aşur da 
yeniden tutuklanarak on yıl kürek cezasına çarptırıldı. Burgiba iktidannı Ahmed Mestiri 
önderliğindeki Mouvement des Democrates Socialistes (Demokratik Sosyalistler Hareket - MTD) 
ile uzlaşarak pekiştirmeye çalıştı. Ancak ’80’lerde de, özellikle ekonomik politikayı hedefleyen 
radikal-sendikalist isyanlar, Tunus’un siyasal ortamından eksik olmayacaktı.

Fas ve Batı Sahra: Emperyalizme ve Monarşiye Karşı
Bağımsızlığım emperyalizmin ülkedeki monarşi ve onun dayandığı feodal egemen sınıflarla 
uzlaşması çerçevesinde kazanan Fas’ta da anti-emperyalist toplumsal mücadelenin kazanımlan 
ve güçleri baskı altına alınarak tasfiye edildi ve otoriter, emperyalizmle bağlan süren bir 
monarşik diktatörlük kuruldu. Fas, Arap Afrika’sında “sosyalizm” demagojisine başvurmayan tek 
rejimdir. Batı Sahra’da ise Batı ve Fas emperyalizmine karşı silahlı bağımsızlık hareketi, 
1960’lardan sonra yükselen bir ivme kazandı.

Anti-Sömürgeci Mücadele ve İstiklâl

Fas’ta kuzey, güneybatı ve İfni bölgesine hakim olan İspanyol emperyalizmine ve ülkenin 
büyük bölümünü ilhak eden Fransız emperyalizmine karşı mücadele, özellikle dağlık ve kırsal 
bölgelerde II. Dünya Savaşı’na kadar sürdü. Bu mücadele 1930’lara kadar kabile 
düzeyinde İslâmi cemaatler ve feodal beyler tarafından yürütüldü. 1921’de Cezayir’deki 
1830-1870 Abdülkadir hareketine benzeyen, ancak feodal hiyerarşilerin daha az sarsıldığı, 
şeriata dayalı bir Rif Cumhuriyeti kuruldu ve 1925/26’da Fransız Ordusunca yenilene kadar 
ayakta durabildi. 1930’larda küçük burjuvazi ve emekçi sınıflar, bağımsızlık hareketinde 
ağırlıklı güç olmaya başladılar. Bağımsızlık değil protektoranm yumuşatılması talebiyle ortaya 
çıkan yerh burjuvazi ve küçük burjuvazi, 1937’de illegal çalışmaya zorlanınca bölündü. Allal 
el-Fasi önderliğindeki Reformların Gerçekleştirilmesi İçin Ulusal Parti monarşist; Muhammed el- 
Ouazzani önderliğindeki Ulusal Hareket Partisi parlamentarist bir çözümden yanaydı. 1937 
sonunda, bu örgütler de çökertildi. II. Dünya Savaşı başında anti-sömürgeci muhalefetin daha 
güçsüz ve feodal bir çerçevede kaldığı İspanyol Fas’ı ile Fransız Fas’ındaki milliyetçi örgütler 
tek ve bağımsız bir Fas devleti hedefinde birleştiler. Aralık 1943’de kentli ticaret 
burjuvazisinin ve monarşist el-Fasi’nin ağırlıkla temsil ettiği bir önderlikle İstiklâl Partisi 
kumidu. İstiklâl, bağımsızlık manifestosunda antifaşist bir tavrı da öne çıkardı ve savaşın 
sonlannda bir dizi ayaklanma örgütledi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve Ispanya’nın baskısının artması üzerine İstiklâl ve 
parlamentarist el-Ouazzani önderliğindeki D em okratik Bağımsızlık Partisi başta olmak üzere, 
zayıf Fas Komünist Partisi dışındaki bütün partiler biraraya gelerek Fas Ulusal Cephesi’ni 
kurdular. Aralık 1952’de Kazablanka, Tanca, Marakeş, Safı ve diğer bazı kentlerde 
protektorayı reddederek bağımsızlık isteyen kitlesel gösterilere ateş açan Fransız polisi yüzlerce 
Paslıyı öldürdü. Kazablanka’da başlayan grevlerin bastırılışı sırasında 250 işçi katletildi. Aynı 
ay sendikalar, İstiklâl ve Komünist Partisi kapatıldı; hattâ bağımsızlık hareketleriyle işbirliği 
yapan Muhammed ben Yusuf (özünde sembolik olan) Fas sultanlığından alındı.

Mart 1955’de ’40’lann sonra yeniden bir sendikal örgütlenme gerçekleştirildi: Union M arocaine 
des Travailleurs (Fas İşçiler Birliği - UMT). Bu sendika İstiklâl içinde silahlı mücadeleden yana 
olan Mehdi ben Barka çizgisiyle beraber hareket ediyordu ve 1954’deki genel grev 
örgütlenmesi içinde oluşmuştu. 1955’de Fas’daki esas emperyalist güç olan Fransa’nın gücünü 
gerileten bir başka önemli gelişme, yerli halkın yüzde 40 ’mı oluşturan ve o zamana kadar, 
feodal beylerin otoritesi altında sömürgeci rejime karşı tepkisiz tutulması, hattâ 1952’deki 
bağımsızhkçı gösterilere karşı fiziki güç olarak kullanılmış olan dağlı Berber köylülerinin de 
anti-emperyalist mücadeleye katılması oldu.

Bağımsızlık ve Monarşist Diktatörlük

Kırsal alanda hakimiyetini yitirmeye başlayarak sıkışan Fransa, 1955 yazında sürgündeki eski 
sultan Muhammed ben Yusufla masaya oturdu. Sultan ben Yusuf hem köylü muhalefetinin 
desteğini alabilecek tek siyasal gücü (monorşik-İslâmi otoriteyi) temsil ediyor ve burjuva 
muhalefetin önemli bir kesimince destekleniyordu; hem de Fransa açısından, bundan sonraki 
ilişkilerde en elverişli müttefikti. Şubat 1956’da başlayan görüşmelerden sonra, Mart’ta Fransa 
Fas’ı bağımsızlık tanıdı. Nisan’da, Fransa’nın Fas’a ilişkin emperyalist politikasındaki ortağı

BEN BARKA, MEHDİ 
(1 9 2 0 -1 9 6 5 )

Faslı devrimci sosyalist önder Mehdi Ben Barita, 
1920’de Rabat’ta, i(üçüi( burjuva bir ailede dünyaya gel
di. Küçük yaşta Kuran kursuna gitti. Ardından din ve 
fıkıh eğitimine başladı, ama yarım bırakarak bir Fransız 
Üniversitesinde matematik okumak üzere Cezayir’e git
ti. Öğrenimini bitirdikten sonra Fas’a dönerek bir Fran
sız kolejinde matematik öğretmenliği yapmaya başladı. 
Radikal miiliyetçi-bağımsızlıkçı çevrelerle ilişkiye girdi 
ve birçok kez kısa sürelerle hapse düştü. Bir müddet 
sonra öğretmenliği tamamen bırakarak tüm zamanını 
ve çabasını bağımsızlık mücadelesine hasretti.

1944’de, yerli burjuvazinin ilk kez bağımsızlığı savu
nan partisi olarak kurulan İstiklâl Partisi’ne girdi. Örgüt
çü yeteneğiyle, en genç yönetici olarak parti merkezine 
seçildi. Anti-emperyalist mücadelenin ancak silahlı veri
lebileceğini savunmaya başlayan Ben Barka, “yıkıcı 
faaliyetleri” nedeniyle 1951’de tutuklandı ve 1955’e ka
dar hapiste kaldı. Ancak görüşleri, partide özellikle kü
çük burjuva kökenli radikal entelektüeller arasında yay
gınlaşmaya başlamıştı. 1955’den sonra, Basri önderli
ğindeki küçük silahlı direniş hücreleriyle ve yeni kuru
lan Union Marocaine des Travailleurs (Faslı İşçiler Birli
ği - UMT) ile ilişkilerini organikleştirerek, İstiklâl içinde 
de “Gizil Örgüt” adı altında bir silahlı mücadele nüvesi 
örgütledi.

1956’da Fas’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra, 
Ben Barka Kral V. Muhammed’in emrine uyarak, bu 
Gizil Örgüt’ün dağılmasına cevaz verdi. Bunu yıllar 
sonra "büyük bir hata” olarak anacaktı. Ben Barka, 
monarşist rejim karşısında İstiklâl'de örgütlenen milli 
burjuvazinin, biçimsel bir burjuva demokrasisini bile 
gerçekleştirecek güce sahip olmadığını; üçüncü dünya-
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ispanya da İspanyal Fası’nm bağımsızlığını ilan etti. Ekim’de Cebelitank da kurulan bağımsız 
Fas devletine dahil edildi. Yeni rejimin çerçevesini meşrutî krallık olarak saptayarak kendisini 
Fas Kralı V. Muhammed ilan eden Muhammed ben Yusuf, sömürgeci devlet aygıtını aynen 
devralmıştı. İstiklâl içinde devrimci sosyalist bir perspektifi savunan Mehdi ben Barka 
önderliğindeki sol kanat, mücadelesini ayn bir örgütsel çerçevede sürdürmeye hazırlanıyordu. 
1959 başında, ben Barka denetimindeki UMT, 13 şehirde ayaklanma başlattı. Bu devrimci 
muhalefetin yükselmesi, İstiklâl’in  sol kanadının CNPI önderlerinin ve bağımsızlıkçı 
mücadelenin radikal küçük buıjuva unsurlannın katılımıyla, 6  Eylül’de sosyalist bir “geçiş” 
partisi kuruldu: Union Nationale des Forces Populaires (Halk Güçleri Ulusal Birliği - UNFP). 
Hükümet bu oluşumun üzerine baskıyla gitti; küçük ve dogmatik- Sovyetik Komünist Partisi 
kapatıldı, ben Barka yurtdışma kaçmak zorunda kaldı.

1963 seçimleri öncesinde, Kral’a karşı muhalefet yeniden yükseldi. UNFP’nin yanısıra, İstiklâl 
de sertleşiyordu. Buna karşı büyük burjuvazi, feodal unsurlar ve bu arada ölen V. 
Muhammed’in yerine Kral olan II. Hasan’ı destekleyen bürokratik güçler Front de Defense des 
Institutions Constitutionelles’d e  (Anayasal Kurumlan Koruma Cephesi - FDIC) birleştiler. Ağır 
baskılara rağmen, FDIC  oylann yalnızca yüzde 40 ’ını alabildi. Kral, seçimlerden sonra UNFP 
önderlerinin yanısıra burjuva muhalefetin üzerine de terörle gitti: İstiklâlden  bile 17 kişi idam 
edildi. İyiden iyiye biçimselleşen parlamentoda, buıjuva demokrat muhalefetin toprak reformu 
ve millîleştirme talepleri reddedildi; 7 Nisan 1965’de Kral II. Haşan parlamentoyu feshederek 
bütün yetkileri elinde topladı. 1977’de, egemen sınıflar içindeki çelişkilere dayanan bunalım 
üzerine meşrutî yapı parlamentonun yeniden açılmasıyla rehabilite edildi. Radikal ve kitlesel 
bir muhalefet ise, ortaya çıkamayacakn.

nın dayanışması içinde yürütülecek devrimci sosyalist 
mücadelenin tek çözüm olabileceğini savundu. Ben Bar
ka, siyasal tasarımını Çin Devrimi’nl model olarak geliş
tiriyordu. Marksizmle de bu dolayımla tanıştı. Istlklâl’ıie- 
kl konumunu tamamen araçsallaştırarak, böyle bir mü
cadelenin aygıtı olacak bir partiyi inşa için çalışmalara 
başladı.

1959 grevleriyle yükselen işçi sınıfı hareketinin getir
diği ivmeye dayanarak, 6 Eylül 1959’da bağımsız bir 
parti kurdu: Union Nationale des Forces Populaires (Halk 
Güçleri Ulusal Birliği - UNFP). Fas monarşisi ve hükü
met, UNFP’nin üzerine büyük bir şiddetle gitti. Yıl so
nunda, polis, Ben Barka'yı Kral’a suikast tasarlamakla 
itham etti. Halk nezdindeki büyük popülaritesi nedeniy
le, Ben Barka bu düzmece itham nedeniyle tutuklana
madı. Ama baskıların yoğunlaşması üzerine Fas'ı terke- 
derek Paris'e geçti. 1962’de, yaklaşan seçim kampan
yasında çalışmak üzere gizlice Fas'a geri döndü. Kasım 
1963'de trafik kazası süsü verilen bir suikast atlatan 
Ben Barka; seçimden sonra başlayan hükümet terörü 
üzerine yeniden Paris'e kaçtı.

Ben Banka, devrimci muhalefeti Paris'ten yeniden 
toparlamak için çalışırken, Ekim 1965'de Fas gizli servis 
ajanları tarafından kaçırılarak öldürüldü. Onun ölümün
den sonra, önderlik ve programatik bakımdan zaafa dü
şen UNFP '60’ların başındaki gücüne bir daha erişeme
di. Ben Barka, sosyalizmi tam anlamıyla Marksist bir 
çerçevede olmamakla beraber; eklektik ve demagojik 
bir söylemden arındırarak, bütünlüklü bir yaklaşımla 
ele alan, ülke özelinde programlaştıran ve devrimci sos
yalist bir örgütlenmeyi inşaya yönelen kısa ama dolgun 
siyasal faaliyetiyle, Arap Afrikası’ndaki birçok benzerin
den ayrılan bir önderdi.

Tunus’ta, 1920’lerin ortalannda, emekçi sınıfların muhalefeti yükselmeye başladı. 1920’lerin başında, iktisadi 
taleplerle b ir dizi grev yapılmış; 1919’da, kısa ömürlü b ir Tunus Sosyalist Federasyonu kurulmuştu. 1924/25 
döneminde, Fransız askerlerinin silah kullanması üzerine sertleşen yeni b ir grev dalgası yaşandı. Aralık 1924'te, 
Muhammed A li önderliğinde ilk sendikal örgüt kuruldu: Confederation GĞnĞraie des Travailieurs Tunisiens 
(Tunus Genel İşçi Konfederasyonu- CGTT). Şubat 1925'te, bu sendika komünizm suçlamasıyla kapatıldı ve 
önderleri ağır hapis cezalarına çarptırıldı. 1946'da, Ferhat IHaşed ve Habib Aşür'un önderliğinde, Union G6n6raie 
des Travailieurs Tunisiens (Tunus Genel İşçiler Birliği - UGTT) kuruldu. Fotoğrafta, 1952'de Fransız sömürgeci 
polisi tarafından öldürülen Ferhat Haşed önderliğinde bir UGTT yürüyüşü.
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Ban Sahra’da Anti-Emperyalist Mücadele: Polisario Cephesi

Baa Sahra, başta dünyanın en büyük fosfat yataklan olmak üzere, zengin doğal gaz, petrol, 
uranyum ve bakır madenlerine sahipti. Bu nedenle, buraya egemen olan Ispanya’nın ötesinde, 
çok uluslu ABD ve Federal Alman şirketleri de Batı Sahra’daki hakimiyetlerini yitirmek 
istemiyorlardı. Fas da, “Büyük Fas” doktrini çerçevesinde, bu zengin bölge üzerinde hak iddia 
ediyordu. Bu mesele, Kral II. Hasan’ı, simgesel M esirah  (Yeşil Yürüyüş) milliyetçi seferberUk 
kampanyasıyla birlikte, UNFP dışındaki bütün partiler arasında işbirliğinin oluşmasını 
sağlayacak kadar “millî” bir meseleydi.

Bu arada, yaklaşık 75 bin kişilik, göçebe, yan-göçebelerden ve Fransız maden işletmelerinde 
ağır koşullarda işçilik yapanlardan oluşan küçük Batı Sahra halkının; kökleri 1920’lerdeki Rif 
Cumhuriyeti ve Berber direnişine dayanan anti-emperyalist bağımsızlık mücadelesi, 1960’lann 
sonunda yeniden ivme kazanmaya başlamıştı. Bölgenin en büyük kenti El Ayun’da, 17 
Haziran 1970 günü binlerce kişinin katıldığı büyük bir gösteri yapıldı. İspanyol ordusu bu 
gösteriyi, 40 insanı öldürüp yüzlercesini tutuklayarak tepki gösterdi. Bağımsızlık hareketinin 
önderleri, dağlara çekilerek silahh mücadeleyi örgütlemeye giriştiler. Cezayir de bu çabaya 
destek verdi. Mayıs 1973’de, Saguiat el Hamra ve Rio de O ro’nun Kurtuluşu İçin Halk Cephesi- 
Frente Polisario (Polisario Cephesi) kuruldu. İspanya, aynı yılın yazında uzlaşmacı birtakım 
partilerin kurulmasına destek vererek, muhalefeti massetmeye çalıştı. Bir yandan da, kentsel 
olmayan bölgelerde hızla gehşen Polisario’yu  geriletmek için, çöldeki su kuyulannı 
kurutuyordu. Ancak Polisario güçlenmesini sürdürerek kısa sürede ülkenin üçte ikisine hakim 
oldu. Hakim olunan yerlerde halk komiteleri oluşturuldu; 40  yıldır yalnızca beş ilkokulun 
yapıldığı ve yalnızca İspanyolca eğitim verilen ülkede Arapça öğretim yapan okullar açıldı; 
İspanyol ablukasıyla açlık ve sefalet çeken halka yiyecek temini ve dağıtımı örgütlendi,

İspanya, Polisario halk savaşının karşısında tutunamayarak 1976’da ülkeden çekilirken. Batı 
Sahra’yı, burası üzerinde öteden beri hak iddia eden Moritanya ile Fas arasında bölüştürdü.
Bu anlaşmanın yapıldığı Kasım 1975’ten iki ay sonra, 27 Şubat 1976’da, Batı Sahra’da 
Polisario Cephesi, Sahra D em okratik Arap Cumhuriyeti’nin  kuruluşunu ilan etti; Rio de Oro’yu 
alan Moritanya ve Saguiat el Hamra’yı alan Fas’la ulusal bağımsızlık savaşına başladı. 
Madencilik merkezlerine ve demiryolu hatlarına yapılan Polisario saldınlan karşısında ciddi 
ekonomik felce uğrayan Moritanya, 1976/1977’de Fas ve Fransa’dan ekonomik ve askerî 
destek almaya başladı, Fas bölgeye 12 bin kişiUk kuvvet gönderirken, Fransa 1977/78’de Batı 
Sahra’yı havadan bombaladı. Giderek Fas Kralı II, Hasan’m denetimine giren Moritanya’da 
Temmuz 1978’de Batı Sahra’nm ekonomik ve siyasal yükünü üzerinden atmayı hedefleyen 
askerî bir hükümet kurdu. Ağustos 1979’da Cezayir’de Polisario gerillalan ile bir anlaşma 
imzalayan Moritanya, Rio de Oro’dan çekilmeyi kabul etti. Ancak bu kez, yeniden şoven bir 
kampanyayı başlatan Fas, Rio de Oro’yu işgal edince, Polisario Cephesi’nin bağımsızlık savaşı 
bu kez Fas’a yönelecekti.

(Üstte), Kazablanka’da bağımsızlıkçı b ir gösteriden 
sonra tutuklanmış Paslılar, Fas bağımsızlığından önce, 
hem İspanyol, hem Fransız emperyalizminin İktisadî 
ve İnzibatî baskısı altındaydı. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ülkeye ABD emperyalizmi de girdi. Ülkenin 
zengin fosforit, kurşun, manganez, demir ve kobalt 
kaynaklan başta Fransa olmak üzere tamamen 
emperyalist metropollere aktarılıyordu. Yerii 
burjuvazinin güçlenmemesi için 100 milyon Frank’tan 
fazla sermayeli şirketlerde Faslılann yüzde 5 ’den fazla 
paya sahip olmasını yasaklamışlardı. Tarımda da 
yaklaşık 4 milyon hektar toprağın yarısına sahip olan 
büyük feodallerin ağır sömürüsü vardı. Bağımsızlıktan 
sonra da, Fas’ta emperyalizmin İktisadi etkinliği ve 
feodal egemen sınıfların egemenliği ciddi bir sarsıntıya 
uğramadı. Yapılan küçük çaplı millileştirmeler ve 
biçimsel toprak reformundan sonra, 1959'a 
gelindiğinde, 12 milyonluk emekçi kitlesi m illî gelirden 
yüzde 45 pay alırken; sayılan 300 bin olan Ispanyol, 
ABD, Fransız şirketleri/sermayedarları ve yaklaşık 370 
bin yerli burjuva ile feodaller, yüzde 55 pay alıyordu. 
Siyasal baskı da sömürgecilik dönemini aratmayacak 
gibiydi. Kral V. Muhammed, ilk hükümeti, sömürgeci 
Fransız ordusunda uzun süre subaylık yapmış olan 
Bekkai’ye kurdurmuştu. 1958’de yeril burjuvazinin 
(yani esasen ticaret burjuvazisinin) çıkarlarını temsil 
eden istiklâl’/n baskısıyla, Balafrey’in başbakanlığında, 
Kral’ın dışişleri ve savunma bakanlıklarını kendisine 
sakladığı b ir İstiklâl hükümeti kuruldu. Bunu, Istlklâl’/n 
sol kanadından İbrahim’in kurduğu bir kabine izledi. 
Bu, son İstiklâl kabinesi oldu; b ir süre sonra Kral 
parlamentoyu ve partileri biçimselleştirdi. Altta, Union 
Nationale des Forces Populaires’/n (Halk Güçleri 
Ulusal Birliği - UNFP), 1975’de kuruculan Mehdi 
ben Barka’nm Kralın’ın ajanlarınca öldürülüşünün 
onuncu yıldönümü dolayısıyla hazıriadığı anma, 
kokartı. Ben Barka’dan sonra UNFP önderliğine gelen 
ben Sıddık’ın sendlkallst b ir perspektife sahip olması 
nedeniyle, sosyalist muhalefet güçsüzleşmişti. 1967’de 
siyasal baskılan protesto eden öğrencilerin Rabat ve 
Marakeş’te yaptığı gösteriler, durgun geçen 1965-70 
döneminin tek kitlesel muhalefetiydi. 1971 ve 1972’de 
egemen sınıflar arasındaki çelişkilerin derinleşmesine 
bağlı iki darbe girişiminden sonra, II. Haşan 
monarşinin meşrutî niteliğini yeniden öne çıkararak 
parlamentoyu devreye sokmaya yöneldi. 1977’de 
yapılan seçimler, ağırlığı Kral ve onu destekleyen 
egemen blok yanlısı adayların üstünlüğüyle sonuçlandı. 
Bu arada UNFP 1975’te bölünmüştü; hareketten 
ayrılan Union Socialiste des Forces Populaires (Halk 
Güçleri Sosyalist Birliği - UPSP) seçimlere katıldı ve 
parlamentoya küçük b ir grupla girdi. UNFP ise Kral’la 
işbirliğini reddetti. Göreli b ir istikrara kavuşan rejim, 
Fas’ın Batı Sahra’da Polisario gerillalan ile giriştiği 
savaşın yolaçtığı ekonomik bunalım üzerine, 1979’da 
bir grev ve protesto patlamasına yol açacaktı.



Devrimler

Sudan

Afrika, tier zaman için kıtlık ve açlık tehlikesine en 
yakın kıtadır, iklimin düzensizliği ve uzun süren 
kuraklıklar, binlerce kişinin ölümüne sebep oian 

kıtlıklara yol açmaktaysa da, bu kıtlıkların daha çok 
siyasai ve kültürel kaynaklı, dolayısıyla engellenebilir 
nitelikte olduğu söylenebilir: Sömürgeleşmeden önce, 
hem nüfus yoğunluğunun az oluşu, hem de binlerce 
yıldan beri iklime ve coğrafi koşullara entegre olmuş 

bir yaşam tarzı sayesinde siyah A frika’da bugünkü 
gibi bir açlık tehlikesi söz konusu değildi; 1775’de 
Cabo Verde adalarında 16 bin kişinin ölümüne yol 

açan kıtiık dışında; kara Afrika’da biiinen önemli açlık 
ve kıtlık dönemleri hep sömürgecilik ve bağımsızlık 
sonrasına aittir. Orta A frika’da nüfusun hızla artışı, 
coğrafî özelliklere uymayan ülke sınırlarının göçebe 
ekonomisini yok edişi, yanlış tarım politikaları, 20. 

yüzyılın ikinci yarısında bölgeyi sık sık açlık 
tehlikesiyle yüz yüze bırakmıştır: Nijerya’da 1967’deki 
iç savaş sırasında, hükümet kuvvetlerinin bağımsızlık 

mücadelesi veren Biafra’yı ablukaya alarak bölgeye 
yiyecek girişini engellemeleri, 1.5 milyon çocuğun 

protein yetersizliğinden ölmesine sebep oldu. Sahei 
olarak bilinen ve Senegal, fvloritanya. Mali, Yui<an 

Voita, Nijerya, Nijer, Çad gibi ülkeleri kapsayan 
bölgede 1968-74 arasındaki açlık ve kıtlığa kuraklık 

yol açmıştı ama, 30 ülkenin yaptığı yiyecek yardımına 
rağmen yarım milyon kişinin ölmesinin, beş milyon 
büyükbaş hayvanın da telef olmasının asıl nedeni 

ulaşım zorlukları, kötü planlama ve yerel görevlilerin 
görevlerini kötüye kullanmalarıydı. Etyopya’da 

1973’deki kuraklık sırasında imparator Haiie Selasiye 
turizm gelirlerini düşürmemek için kıtlığı gizlemiş ve 

dış dünyadan yardım talep etmemişti! Sonuç: 100 bin 
ölü. Yine 1974’te Somali’deki kuraklık sırasında SSCB 

120 bin göçmeni hava köprüsü ile öiümden 
kurtarmıştı ama, binlerce kişi -özellikle de çocuklar- 

beslenme yetersizliğinden hayatını kaybetmişti... 
Özellikle Orta Afrika’da açlık tehlikesi ’70’terden bu 
yana azalacağına arttı: 1970’ierin sonunda başlayan 

uzun süreli kuraklık, BM raporlarına göre '80’li 
yıllarda 22 ülkede en az 150 milyon insanın hayatını 
tehdit etmektedir. Üstelik bu sayılara kötü beslenme 

ve gizli açlıkla ilintili veriler dahil değildir...

M. Ali Paşa daha önceleri asi Mısırlı bürokratlar için sürgün yeri niteliğindeki Sudan’ın 
Dangola, Darfur ve Kordofan bölgelerini 1820-22’de işgal etmişti. Mısırlı ve İngilizlerin çifte 
egemenliği altındaki Sudan’da önceleri önemsenmeyen, ancak kısa süre de olsa ülkenin büyük 
bölümüne hakim olan Muhammed Ahmed İbni Abdullah’ın ayaklanması başladı. Muhammed 
Ahmed, Haziran 1881’de, kendisinin “Allah tarafından İslâm’ı temiz halde tutmak ve İslâm’ı 
yozlaştıran hükümederi yıkmak için gönderildiğini” söyleyerek, Mehdilik iddiasıyla ortaya çıktı. 
Mehdi, 1884’e kadar Doğu ve Batı Sudan’a hakim oldu ve Mısır’ı ele geçirme planlan 
yaparken 22 Haziran 1885’de aniden öldü. 10 yıllık bağımsızlıktan sonra, İngiltere, emperyalist 
rakiplerinin Aşağı Nü’e hakim olmasını engelleyerek Mısır’ın hinterlandını sağlama almak için 
1898’de harekete geçti ve Ocak 1899’da Sudan fiilen İngiliz egemenliğine girdi. İngilizler 
özellikle 1924’de Sudan Genel Valisi Lee Stack’ın öldürülmesinden sonra Mısır asker-sivil 
bürokrasisini ülkeden uzaklaştırarak Mısır-Sudan bağımsızlık hareketleri arasındaki bağlantının 
kesilmesine çalıştılar. Ancak muhalefet hareketleri örgütlenmeye devam etti. El Aşikka Partisi 
Mısır’la federasyonu İngilizlerin ülkeden kovulmasını savunuyor, 1880 ayaklanması önderi 
Mehdi’nin ailesinden Abdürrahman el-Mehdi yönetimindeki El Ümmet Partisi ise İngiltere’yle 
ekonomik ve siyasal işbirliğinin sürmesini istiyordu. 1946’da Sudan Komünist Partisi kuruldu.
Bu arada işçi hareketi de önemli bir gelişme göstermişti. 50 bin kişinin katıldığı Mayıs 1949 
ve Mart 1950 genel grevinden sonra Kasım 1950’de kurulan ve 150 bin işçiyi kapsayan 
Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu  programına, sendikal taleplerin yanısıra ulusal kurtuluş ve 
Mısır fıalkıyla ortak mücadele istemini de almıştı. Mısır hükümetinin İngiltere’nin egemenliğini 
tescil eden 1936 Anlaşması’m feshetmesi üzerine. Ekim 1951’de Hartum ve Omdurman’da 
halk, bağımsızlık sloganlanyla sokaklara döküldü. Gösteriler İngiliz birliklerince bastınidı ve El 
Ümmet’in  desteğiyle biçimsel bir Anayasa ve parlamento reformu gündeme getirildi.

Kasım 1953’deki seçimler El Aşikka  ve Mısır’la birleşmeyi savunan diğer partilerin oluşturduğu 
Ulusal Birlik Partisi’nin  zaferiyle sonuçlandı. Ancak parlamentonun açıldığı gün El Ümmet 
birleşme yanhianna yönelik saldınlar başlattı. Siyahlann yaşadığı, feodal yapının tamamen 
hakim olduğu güneyde. Ağustos 1955’de bazı ordu birliklerinin de katıldığı bir ayaklanma 
başladı ve üç yüze yakın kuzeyli (Arap) bürokrat ve tüccar öldürüldü. Gehşen iç savaş 
tehditi karşısında birlikçiler geriledi ve 16 Ağustos 1955’de parlamento bağımsızlık karan aldı. 
Sudan 1 Ocak 1956’da resmen bağımsızlığına kavuştu. Bağımsızlıktan sonra tek ürüne 
(pamuk) dayalı ekonominin tıkanması ve partilerin inisiyatifsizliği nedeniyle yaşanan kaosdan 
sonra, 17 Kasım 1958’de büyük feodal güçlerin desteklediği General Abbud, bir darbeyle 
yönetime el koydu. Abbud’un baskıcı politikalanna karşı Birleşik Ulusal Cephe ve 
komünistlerin sürdürdüğü direniş 1963’de üç dereceU seçime dayanan bir parlamentonun 
kurulmasını sağladı. Bu arada 1961’de kurulan Sudan Afrika Ulusal Birliği güney illerinin 
bağımsızlığını savunan bir direniş yürütüyordu. Ocak 1964’de bazı kenderi ele geçiren 
isyancılar ordu tarafından kanlı bir biçimde püskürtüldülerse de ülke çapına yayılan protesto 
hareketleri General Abbud’u çekilmek zorunda bıraktı.

Siyasal tutuklulann serbest bırakılması, askerî diktatörlüğün önder unsurlarının yönetim 
kademelerinden tasfiyesi gibi anayasal parlamenter rejimin restorasyonuna yönelik temel 
düzenlemeleri yapan hükümeti oluşturan partiler arasında çok geçmeden çelişkiler ortaya çıktı. 
1965 başında sağ cephe “Nasırcılık” ve “komünist darbe” suçlamalanyla ağırlığını koydu ve 
seçimleri El Ümmet kazandı. Ancak El Ümmet içindeki ılımlı ve radikal kanadar arasındaki 
çelişkilerin derinleşmesi ve ekonomideki ükamklığm giderilememesi üzerine 25 Mayıs 1969’da 
bu kez Albay Numeyri “sol” bir darbeyle iktidara geldi. Nasır’ın uygulamalanndan etkilenerek 
“Sudan sosyalizmi”ni ilan eden ve ülkenin adını Sudan Demokratik Cumhuriyeti olarak 
değiştiren Numeyri’nin yönetimindeki Devrim Konseyi Komünist Partisi ile işbirliği yaparak 
bankalar ve görece büyük işletmeleri devletleştirdi. Mehdiler ve diğer büyük ailelerin 
topraklanna el koydu. Bütün partileri kapattı ve 1970’de Numeyri’ye yönelik bir sikast 
girişimini bahane ederek El Ümmet önderlerini tutukladı. Sağ muhalefeti ezdikten sonra 
Numeyri üç komünist bakan ve onüç subayı görevden aldı ve Komünist Partisi’nin  bütün 
Arap ülkelerinde saygınlığı olan genel sekreteri Abdülhahk Mahçub’u tutukladı. Şubat 1971’de 
Komünist Parti kapatıldı. İllegale geçen komünistler ordu içindeki bir cunta oluşumuyla 
işbirliği yaparak 19 Temmuz 1971’de darbeyle yönetime el koydular. Ancak Numeyri 
kendisine bağh birlikler sayesinde üç gün içinde duruma tekrar hakim oldu. Darbeci 
subaylann yanısıra, Mahçub ve çok sayıda komünistle, Sudan İşçiler Birliği genel sekreteri 
Şe&k Ahmed el-Şeyh idam edildi. Ekim 1971’de referandumla devlet başkanlığına seçilen 
Numeyri, Sudan Sosyalist Birliği’ni ülkenin tek siyasal partisi ilan etti.

1970’lerde feodal ve İslâmi güçlerin ağırlığı yeniden oruya çıktı. El Ümmet ve Müslüman 
Kardeşler kadrolan, eski birlikçi çizgiyi savunanlan da yanlanna alarak bir cephe oluşturdular. 
1978’de Numeyri, Enver Sedat’ın İsrail’le uzlaşma girişimini destekleyince, Ümmet ondan 
desteğini çekerek komünist muhalefede işbirliğine yakınlaştı. Bu noktadan sonra, Müslüman 
Kardeşler, Numeyri’nin politikasına açıkça ortak oldular. Bu süreç. Ağustos 1983’de İslâmi 
şeriata dayah bir Anayasanın ilanıyla sonuçlanacako.
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Cezayir Ulusal Kurtuluş 
Cephesi Kuruluş Bildirisi

FLN’n'm {Ulusal Kurtuluş Cephesi), 1 Kasım 
1954’de, Cezayir bağımsızlık savaşını başlatan 

kuruluş açıklamasından.

Cezayir halkına!

Ulusun davası için savaşanlara!

Bizim hakkımızdaki yargıyı verecek olan sîzlere, hal
ka, mücadeleyi verenlere sesleniyoruz: Bu açıklamayla, 
bizi eyleme yönelten belirleyici nedenleri açıklamak; 
eylemimizin, hedefi Kuziey Afrika çerçevesinde ulusal 
bağımsızlık olan ve görüşlerimizin dayandığı haklı teme
li ifade eden programımızı ortaya koymak istiyoruz. Ay- 
nca sizi, emperyalizmin ve ajanlarının, yöneticilerin ve 
diğer yoz politikacıların kafanızda yaratmaya çalışiiğı 
kargaşayı da önlemek istiyoruz.

Öncelikle, ulusal hareketin, onyıllarca süren mücade
leden sonra nihaî evresine, hedefini gerçekleştirme ev
resine geldiğine inanıyoruz. Gerçekte devrimci bir hare
ketin hedefi, bir kurtuluş eylemi İçin bütün koşulları 
oluşturmaktır. Bu nedenle, iç politika açısından, halkın 
“bağımsızlık ve eylem” parolası altında birleştiği ve 
dış politika açısından mevcut yumuşama ortamının, bi
zimki gibi görece küçük sorunların Arap ve Müslüman 
kardeşlerimizin desteğiyle çözülmesine uygun olduğu 

’ kanısındayız. Fas ve Tunus’taki gelişmeler bu bakımdan 
anlamlıdır ve Kuzey Afrika kurtuluş mücadelesinin kay
dettiği ilerlemeyi göstermektedir. Ayrıca, bizim uzun 
süreden beri ortak bir eylem için uğraştığımızı, ancak 
bu üç ülke arasında ortak eylemin maalesef gerçekleşti
rilemediğini hatırlatmak istiyoruz. Bugün ise sözkonusu 
diğer ülkeler, kararlı bir şekilde bu yola girdiler; biz 
ise geri kaldık ve artık aşılmış olan bir kaderi paylaşıyo
ruz. Ulusal hareketimiz yıllar süren eylemsizlik ve rutin
leşme sonucunda susturulmuş, kötü bir yönelime gir
miş ve kamuoyunun desteğini alamayarak olaylar tara
fından aşılmıştır. Bu nedenle hareketimiz, Cezayirli ön
cülere .karşı en büyük zaferlerinden birini kazanmış ol
duğu inancıyla kıvanan sömürgecilik karşısında gittikçe 
zayıf duruma düşmektedir.

Durum ciddidir!

Umutsuzlaşmaya başlayan bu durum karşısında so
rumluluklarının bilincindeki genç insanlardan ve bilinçli 
mücadelecilerden oluşan bir grup, zinde ve kararlı güç
lerin çoğunluğunu çevresinde toplamıştır. Bu grup ulu
sal hareketi kişisel rekabetlerden ve güç mücadelelerin
den dolayı içine düştüğü çıkmazdan kurtararak. Faslı 
ve Tunuslu kardeşlerinin yanında gerçek devrimci mü
cadeleye yöneltmek için vaktin geldiğinin bilincindedir.

Bu amaçla, birbiriyle iktidar için rekabet eden iki klik
ten de bağımsız olduğumuzu açıkça vurguluyoruz. Ulu
sun çıkannı, kişilik ve saygınlık meseleleriyle İlgili her 
türiü küçük hesap ve değerlendirmenin üstünde tutuyo
ruz. Devrimci ilkelerle uyum içindeki eylemimiz, tama
men ve yalnızca, barışçı yollarla verdiğimiz mücadele 
süresince bize en küçük özgürlükleri bile vermeyi red
deden tek ve azgın düşmanımız olan sömürgeciliğe kar
şıdır.

Bütün bunlar, sanıyoruz ki, yenileniş hareketimizi Ulu
sal Kurtuluş Cephesi adıyla kamuoyu önüne çıkışımızı 
açıklamak için yeterli nedenlerdir. Hareketimiz kendisini 
her türiü işbirlikçi bağlantıdan ayırarak, hangi toplumsal

İD

. -V **'' ■— w ■ V «g
“V

— ,

üstte; Cezayir Birlik ve Eylem Devrimci Komitesi 
kurucularından Larbi Men Mehdi. Altta: Nasır'ın el 

yazısıyla Hür Subaylar’/n iktidarı ele geçirme kararı.

kesime, partiye ve harekete mensup olurlarsa olsunlar, 
bütün yurtsever Cezayirlilerin kurtuluş hareketine katıl
masını mümkün kılmaktadır.

Söylediklerimizi açmak için, siyasal programımızın ana 
hatlarını yeniden aktarıyoruz:

Hedefimiz:

1. Hükümran, demokratik ve sosyal Cezayir devleti
nin, İslâmî ilkeler çerçevesinde yeniden kurulması;

2. Irk ve din ayrımı yapmaksızın tüm temel hakların 
tanınması temelinde ulusal bağımsızlık.

İçte hedef:

, 1. Devrimci ulusal hareketin, kökenine döndürülerek 
ve güncel gerileyişimizin nedenleri olan yozlaşma ve 
reformizmin tüm izleri temizlenerek, siyasal olarak zin
deleştirilmesi.

2. Cezayir halkının tüm sağlıklı enerji birikiminin, sö
mürgeciliğin tasfiyesi doğrultusunda toparlanarak ör
gütlenmesi.

Dış politikada hedef:

1. Cezayir sorununun ulusiararasıiaştırıiması.

2. Kuzey Afrika birliğinin, doğal çerçevesi olan Arap
lık ve Müslümanlık temelinde gerçekleştirilmesi.

3. Kurtuluş Savaşırhızı Birleşmiş Milletler Beyanna
mesi çerçevesinde destekleyen tüm uluslarla dostluğun 
pekiştirilmesi. •

Nasır ve Che Guevara

Nasır’ın yakın dostu, Mısırlı gazeteci Hasaneyn 
Heykei’in, 1959 yazında Kahire'ye gelen Che 

Guevara ile Nasır'ın sosyalizmin inşasına ilişkin 
tartışmaları hakkında Kahire Dosyası kitabında 

aktardıkian...

[Nasır] bir devrimin başarılı olması için gereken temel 
öğelere ilişkin görüşlerini açıklamasını sürdürdü. "Bir 
devrimin gelişmiş bir proletarya olduğu yerde başarılı 
sonuç verebileceğine dair Marksist görüşle belki ters 
düşüyorum, Lenin de Mao da bu tezin yanlış olduğunu 
ispatladılar, fakat bence, hiç olmazsa küçük bir işçi 
ve burjuva çekirdeği mevcut olmalı.

Ayrıca bir ulaştırma örgütüne de gereksinim var. Dü
şünceler de, ekonomi gibi yöntemsiz ilerleyemez. Eko
nominin yol ve havaalanına gereksinimi varsa, düşünler 
de ulaşım araçları gerektirmektedir. Örgütlenememiş 
bir toplumda, toplum devrimi yürütülemez.

Bunun deneyimini Yemen'de yaptım. Orada devrimin 
başladığını duyar duymaz, fırladım, yardıma koştum.
O ülkede ortamın devrime uygun olmadığına dair bilgi 
aldığım halde, ben de sizin gibi düşündüm ve harekete 
geçmiş olmasının başlıca bir faktörü oluşturduğunu ve 
ona yardım etmek gerektiğini düşündüm.

Fakat ilk gördüğüm, dışardan yardım yapılamayacağı 
oldu. Sonra, çok zaman kaybetmeden ve acı çekmeden 
bir yere varılamayacağını anladım. Devrimin tarihsel ge
lişimine hız vermek elimizde olsa bile, onun gücünü 
yaratan doğal ve kimyasal gelişiminin üstünden atlaya- 
mayız."

Bu konuşmaların sürdüğü sıralarda. Başkan Nasır ye
niden Başkanlığa adaylığını koymuş ve nutuklar vererek 
ülkede seçim kampanyasını açmıştı. Uzun tartışmalar
dan sonra, Guevara’ya ertesi gün kendisini göremeye
ceğini, Kahire dışında bir fabrikanın açılış törenine git
mesi gerektiğini söyledi.

Bu, konuyu yeniden sanayileşmeye çevirdi. Guevara, 
bir fabrikanın kurulması ve yönetilmesinin çok io r  bir 
iş olduğunu söyledi. Devrimin en zevkli yönünün top
lum İçindeki faaliyet olduğunu, sanayi ile uğraşmanınsa
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sönük ve yıpratıcı bir çalışma olarak nitelenebileceğini 
düşünüyordu.

Nasır, toplumu seferber etme basamağının, devrimin 
romantik dönemi olarak tanımlanabileceğini söyledi. Dev
rim günü, romantizmin en heyecanlı anını, düğün gece
sini yaşatır, dedi. Fakat asıl ondan sonra, evliliğin yürü
mesi gerekiyor. Para kazanmak, bir ev yapmak, çocuk 
yetiştirmek. Devrim denilen şeyin de asıl anlamı: Sönük 
ve yıpratıcı görünen, toprağı işletme, fabrika kurmadır.

Guevara alaylı bir gülücükle: “ Ben iki kez boşan
dım...” dedi.

Başkan yeniden, devrimci faaliyete, çatışmalara dön
müştü: “Eğer devrimi gerekli gelişmeleri olmadan sade
ce romanını yaşamış olsaydık, dosdoğru felâkete gider
dik -diye sürdürdü konuşmasını. Bu sönük ve zor dedi
ğiniz işler yapılmazsa, devrim olamaz. Siz doktorsu
nuz.. Bunu anlamanız gerekir. Bir operatör hastasını 
ameliyat masasına yatırır, önce bayıltır, karnını açar; 
sonra da ameliyatı sonuçlandırmadan yarıda bırakabilir 
mi? Bunu yapamazsınız..."

Guevara, içindeki duyguları açığa vurarak, "Ama 
-dedi-, bir devrimden sonra işi gören devrimciler değil, 
teknisyenler, bürokratlardır. Onlar da devrime karşıdır
lar. Bakın, bana öyle geliyor ki, sosyalizm bakımından 
tek bir temel yasa vardır, onu da daha kimse keşfetme
di. Marks ve Lenin’i okudum. Onların bütün deneyimle
rini yaşadım, ne var ki bu temel yasayı kimsenin daha 
bulamadığından eminim. Bir zamanlar planlara inanır
dım. Çünkü plan yapmakla, İnsan geleceğine biçim ve
rebilir. Fakat gördüm ki, plan yapma aşamasına gelince, 
karşımıza teknisyenlerle bürokratlar çıkıyor.. Onlar dev
rime karşı çıkan kimselerdir.”

Başkan, acaba, yeni açılacak fabrikaya birlikte gide
rek Mısır Devrimi'nin pratik bazı sonuçlarını görmek 
ister mi diye sordu. Ertesi sabah, Guevara ile birlikte 
oraya gittiler.

Nasır coşkun sevgi gösterileriyle karşılandı. Yol üze
rindeki bütün köylüler arabanın önüne çıkarak, sık sık 
durdurdu. Fabrikada binlerce insan birikmiş Nasır’ı al
kışlamaktaydı.

Guevara heyecanlanmıştı: “ İşte benim de istediğim 
bu... -dedi. Devrimin özü, mayası..."

Nasır, “Haklısınız -diye karşılık verdi. Sonra Halkı 
göstererek-, bunu -fabrikayı işaret ederek-, bunsuz, el
de edemezsiniz.. Sorunun özü burada işte. Fabrika yap
mazsanız, başarıya ulaşamazsınız...”

Gördükleri Guevara’yı coşturmuştu. Bir mitingte aya
ğa kalktı ve “Size oy verebilmek isterdim," dedi. (...)

Daha sonraki buluşmalarında Guevara, Nasır’a şöyle 
söylemekteydi: “Acaba bir yol bulamaz mıyız? Örneğin 
teknokrat ve bürokratları politikacı yapamaz mıyız? Onu 
başarırsak, devrimi kurtarmış oluruz...” (...) •

Sosyalizmin Arap Ülkelenne  
Girişi

SALAMA MUSA

İlk özgün Arap sosyalist düşünürü olan ve Kuzey 
Afrika-Arap ülkelerinde Hk sosyalist kitabı 

yayınlayarak (1913) ilk sosyalist partiyi kuran 
(1920) Mısırlı Salama Musa (1887-1958), 

başlangıçta Fabiancı reformist çizgiyi 
benimsemişti. Bir parçası aktarılan 

otobiyografisinde (1957), reformizmi eleştirir ve 
sosyalizmin Arap ülkelerindeki algılanışını sorgular.

Üstte: Kazablanka sokaklarında Faslı milliyetçiler. 
Altta: Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi üyeleri namaz 

kılarken.

Reformist sosyalizmin, devrimci sosyalist düşünceye 
yararı dokunmuş olduğunu unutamayız. Gerek Londra'
da, gerek Mısır’dayken, Fablan Cem/yef/'nin üyesi bu
lunduğum sıralarda Marx adını duymuş olduğumu hatır
lamıyorum. Avrupa sosyalistlerinin reform değil devrim 
istediklerini, reformizmi devrimin önünde bir engel say
dıklarını bilmiyordum. Bu düşücelerinde tamamen hak
lıydılar. Ben Fablan Cemlyetl'ne 1908'de girdim ve yirmi 
yıldan fazla onların talimatlarına ve literatürüne göre 
hareket ettim. Mısır’da Nk “Sosyalist Partr’yi kurarken, 
kafamızda Marx’in öğretilerinden çok Fablan sosyalizmi 
vardı. Reformlar yoluyla halkı sosyalizm doğrultusunda

aydınlatmak İstiyorduk. Tabii bütün bunlar Marx'in ta
mamen ihmali anlamına gelmiyordu; Marx'in ortaya koy
duğu materyalist tarih kavrayışı, Fabian'larca paylaşılı
yordu. Fakat sınıf mücadelesi ve devrim teorisini 1925’e 
kadar bilemedik. Ancak ondan sonra, değişik eğilimler
den sosyalistler Marx okumaya başladılar. Kapitalizmi 
teşhir eden ve sosyalizmi zorunluluk haline getiren 1930 
dünya iktisadi bunalımı, bu eğilimi tahrik etti. (...)

Birçok şeyi, Nletzsche’nin ahlâka ilişkin tahlillerinden 
öğrenmiştim. Marksizmle tanışınca bu tahlillerin gözüm
deki değeri azaldı. (...) Freud’la Marx’i bir sentez içinde 
birleştirdim. Evet, Marx’in, insanın bilincini içinde yaşa
dığı toplumdan çıkarsadığı için, aynı zamanda bir psiko
log da olduğunu farkettim. (...)

İçinde geleneğin solucanlarının kaynaştığı şu çürü
müş Şark’a karşı mücadele ediyorum. Memleketlileri
min altında İnlediği boyunduruğa karşı mücadele ediyo
rum. Bu boyunduruk, cehaletin ve yoksulluğun boyun
duruğudur. Evet ben Ingilizlere düşmanım, ama memle
ketlilerimin de binlercesine düşmanım. Bilime, modern 
uygarlığa, kadının kurtuluşuna karşı çıkan ve mistifikas- 
yonlar İçinde boğulan gericilerin düşmanıyım. •

Anti-Emperyaiist Hareketin  
Bağımsızlıktan Sonraki 

Görevleri
MEHDİ BEN BARKA

Faslı sosyalist ben Barka’nm Ocak 1960’da
Tunus’taki Bağımsız Afrika Devletleri Konferansı'na 

sunduğu rapordan...

(...) Afrika’daki kurtuluş hareketlerinin ulusal halk ha
reketleri niteliğinde olduğuna işaret etmiştik. Şimdi si
yasal İktidarın ele geçirilmesinden sonra bazı tutumlann 
anlamı değişti ve savaş döneminde, tarafsız bir durum
da bulunan ya da kurtuluş hareketinin peşine takılan 
t>azı zümreler, bağımsızlıktan sonra bambaşka bir yö
nelme gösterdiler. Toprak ağaları ya da dine dayanan 
feodalite veya bunların artıkları bağımsızlıktan sonra 
güçlenerek, zayıflayan sömürücü devletin yerini almaya 
kalkıştılar. Yakasını tasfiyeden kurtaran bu sınıf, kendi
ne demokratik ve parlamento kuruluşlarını kazandıran 
yeni iktidardan yararlanarak, imtiyazlarını yeni hukuk 
temelleri üzerine oturtmaya çalıştı.

Çok partili sistem, bizim ekonomik ve ideolojik gerçe
ğimize uymayan Avrupa tipindeki siyasal kuruluşlar, 
siyasal ilişkileri çığrından çıkartan bu ulus düşmanı İn
sanlara barınak oldu. Yersiz polemikler, demagojik sal
dırılar, ortalığa kuşku ve güvensizlik saçarak halk yığın
larını her türlü kılık değiştirmiş emperyalist sömürüye 
katlanacak hale getirdi.

Yeni emperyalizmin maşası olan bu gerici zümreler, 
birliği ulusal savaş sırasında lehimlenmiş olan emekçi 
sınıfına karşı saldırıya geçti. Uydurma bir sendikacılık 
yaratmak için boşuna harcanan çabalar yenl-sömürge- 
clllğln yeni bir şeklinden başka şey değildir.

Emperyalizm, bu ulus düşmanı gerici kuvvetlerden 
başka ikinci bir müttefik daha buldu:

Bütün llt>eral ekonomi politikasına sımsıkı yapışan 
büyük ticaret burjuvazisi, emperyalizmin üstünlüğün
den gördüğü zararlardan kurtulur kurtulmaz, sömürge
cilerle çıkar birliğinde olduğunu gösterdi. Bunun için 
ekonomi ve ticaret politikasını bağımsızlığa yöneltmek 
için girişilen bütün teşebbüslerin şiddetle karşısına çık
tı; çünkü böyle olunca ya ulusal üretimin gereklerine 
kendini uyduracak ya da yok olacaktı.

Nihayet, sömürge döneminden arta kalan ve hiç bir
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zaman ulusal kurtuluş hareketine katılmamış olan aydın 
ve yönetici kadroların hatırı sayılır bir bölümü, kölece 
alışkanlıklarından kurtulmadıkları kadar, hayâl gücün
den, heyecandan ve namus duygusundan yoksun ol- 
dukian için halkın dileklerine cevap verecek yetenekte 
olmadıkları gibi iktidar sahiplerine çabucak uşaklık et
meye başladılar. (...)

Artık memleketlerimizde liberal kapitalizmin yolunun 
hiç bir şekilde izlenmeyeceğini biliyoruz. BunUn için 
bizdeki liberalizm gerici kuvvetlerin bir oyunundan baş
ka bir şey değildir.

Artık, azgelişmişlikten kurtulmanın zorunlu şartlarının 
tanmsai yapılarda köklü bir dönüşüm yapmak, hızlı ve 
gerçek bir sanayileşmeye girişmek, etkili ve ihtiyaçlara 
uygun ve maliyetleri tesbit eden ve liberalizmin yapısın
daki rizikoları ortadan kaldıran bir plâna göre bir yatırım 
politikası izlemek gerektiğini biliyoruz. (...)

Sömürgeciler arasındaki dayanışmaya, karşılıklı ola
rak, hem içerde gerici kuvvetlere hem de dışarda emper
yalizmin manevralarına karşı yürüttüğümüz mücadeleyi 
kuvvetlendirmek için Afrika halkları arasında bir daya
nışma kurmalıyız.

Sömürgeci devletlerin kurdukları ekonomik bloka kar
şılık, ekonomi ve ticaret alanında, ekonomik ilişkilerimi
zi emperyalist tekelin egemenliğinden kurtaracak her 
türiü yardım ve işbirliğini düşünmeliyiz.

Problemlerimizi, tecrübelerimizi, başarılarımızı, bazan 
da başarısızlıklarımızı derinliğine ve ciddi olarak İncele
meli, kültür alanındaki her türlü işbiriiğini teşvik etmeli
yiz. Afrika birliği inancı içinde zihinleri eğitmenin biricik 
yolu budur. (...) •

C ezayir U lusal K u rtu lu ş  
C ephesi'n in Trablus Programı

FLN'n'm (Ulusal Kurtuluş Cephesi), bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra Trablus’ta yaptığı 2. 

kongresinde ben Bella önderliğindeki radikallerin 
ağırlığıyla kabul edilen programından.

ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİNİN 
TOPLUMSAL BİLEŞİMİ

1 Kasım 1954'den sonra, Cezayir toplumunun o zama
na kadar statik bir yapısı olan hayatı yeni bir boyut 
kazandı: Halkın ulusal mücadeleye kolektif bağlanma
sıyla belirlenen bir hareket oluştu.

Bu hareket sürekliliği ve gelişmesi içinde eski toplu
mun tüm değerlerini sorguladı ve yeni toplumu kurmaya 
yönelik sorunları ortaya koydu.

Bu hareketin toplumsal bileşimi nasıldı?

Bütün halk ve öncelikle de en ağır baskı altındaki 
kesimler bu harekete dahildi:

1. Fransızların topraklara elkoymasından ve sömürge
ci sömürüden birinci derecede etkilenen yoksul köylü
ler. (...)

2. Henüz görece küçük olan proletarya ve kentlerdeki 
kalabalık alt-proletarya. Bunlar, mülksüzleştirlllp köyle
rinden kovularak, iş aramak için kentlere giden, hatta 
en düşük ücretli işlerde çalışmak üzere Fransa’ya iltica 
etmeye çalışan deklase köylülerden oluşuyor.

3. Bir başka toplumsal ara tabaka, zanaatkârlar, kü
çük tüccariar ve serbest meslek sahipleridir; bunlara 
kısaca küçük burjuvazi denilebilir. Bu grup aktif olarak 
bağımsızlık savaşında yeralan kadrolar çıkardı.

Üstte: Cezayir Halk Birliği önderi Ferhat Abbas. 
Ortada: 1970’de Nasır ve Yaser Arafat birlikte. Altta: 
Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi önderlerinden Sadi 

Yusuf.

4. Nihayet, tüccariardan, büyük işletmecilerden, fab
rika yöneticilerinden ve az sayıdaki sanayiciden oluşan, 
görece önemsiz burjuva sınıfı. Büyük toprak sahipleri 
ve sömürge yönetiminin memurları da buna katılabilir.

Son sayılan iki tabaka, kâh yurtseverce kaygılarla, 
kâh oportünistçe, harekete kısmî olarak katıldı. Sömür
gecilikten yana tavır alan, herkesçe bilinen birtakım 
bürokratları ve hainleri ayırdetmek gerekiyor.

Kurtuluş mücadelesine katılanlann toplumsal bileşi
minin tahlili, köylü halkın ve işçilerin genel olarak hare
ketin aktif tabanını oluşturduklarını ve asli halkçı karak
terini verdiklerini açıkça göstermektedir. (...)

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİNİN TEMEL GÖREVLERİ

(...) Cezayir Devriml’ni karakterize eden şey nedir?

“ Devrim” sözcüğü uzun süre üzerinde düşünülme
den kullanıldı; tam ve içerikli bir tanımlama yapılmadı. 
Öte yandan, bu kavram, ona içgüdüsel olarak, kurtuluş 
savaşı çerçevesini aşan anlamlar yükleyen halk kitleleri
ne atılım verdi. Bu kavramın tam bir anlam kazanabilme
si için vazgeçilmez olan ve hâlâ yoksun bulunulan şey, 
ideolojik temellendirilmesidir. Kurtuluş savaşı, kitlelerin 
devrimci isteklerini harekete geçirmek ve birleştirmek 
için yeterliydi. Kurtuluş savaşının sona erdiği ve bağım
sızlığın gerçekleştiği bugün ise, bu mücadeleyi ideolojik 
düzeyde devam ettirmek önemlidir. Silahlı mücadeleyi 
ideolojik mücadele izlemelidir; ulusal bağımsızlık müca
delesini demokratik halk devrimi izleyecektir.

Demokratik halk devrimi, ülkenin, sosyalist ilkeler ve 
halk iktidarı çerçevesinde yeniden inşasıdır. (...)

Demokratik ruh saf teorik spekülasyonlara terkedile- 
mez. Demokrasi tanımlanmış devlet kurumlannda ve 
ülkenin toplumsal hayatının her alanında somutlaşmalı- 
dır. Demokratik ruhun en sağlıklı ifadesi olan demokra
tik ruh, feodal veya paternalist İçerikli otoriterlik ilkesini 
her alanda ikame etmelidir. (...)

Cezayir demokratik devriminin görevleri, muazzam 
derecede ağırdır. Bu görevler, ne kadar aydınlanmış 
olursa olsun, tek bir sınıf tarafından yerine getirilemez. 
Bu görevleri yerine getirmeye ancak bütün halk, yani 
köylüler, genel olarak işçiler, gençlik ve devrimci ente
lektüeller muktedir olabilir. (...) Cezayir’de İktidar mese
lesi bütün açıklığıyla halledilmelidir. Ulusal biriik, hal
kın, burjuva sınıf etrafında yoğunlaşacak bir biriik değil
dir. Bu birlik, zorunluluklarına burjuvazinin tâbi olacağı 
demokratik halk devrimi ilkeleri temelinde gerçekleşe
cek biriiğinin ifadesidir. (...) •

Cezayir Türküsü

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çevirisiyle, 
sömürgeleşmenin ezikliğini dile getiren anonim bir 

Cezayir türküsü.

Ya ALLAH
Ya Allah, derim ki
Titrerim
Kara sesimden
Ya Allah

Ey su
Akar da aydınlığın uzak anılarından 
Şırıldar yüreğimde ünlü korsanların dalgaları 
Yüce sultanların kılıçlan parlar yüzümde 
Ey su, anlıyor musun?

Burası Cezayir, ey çöl.
Develerin binlerce yıl taşıdığı, atalardan 
Sevgi,
Akıl,
Kişiliğim ey çıngırak,

Yıldızlar kötü olacakların üçgenlerinde 
Yok etmiş üç yönü
Yedi yönü var etmiş mutsuz kişiliğinde yıldızlar. 
Ama uyukluyorum işte 
Ey dönence, ağlamak dururken

Ey hurma, tadın yok gayri 
Nice saklasam yanlızlığını 
Koyu yeşilliğini büyütsen nice 
Yitmiş güzelliğimiz 
Ey hurma, elim ayağım acı.
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Nasıl haykırıyor çiğnenmiş kumlar duyuyor musun? 
Ey ana, kalk 
Ey oğul, yürü 
Ey oğul, koş
Bir anlamın gereken kurtuluşuna

Kurt iskeletlerince çirkindirler şimdi,
Ölülerim vurulmuşlar alınlanndan,
Düşmüşler Akdeniz’e doğru 
Özgürlükleri kalmamış artık 
Al benim ölülerim, ey gece

Ey toprak ko beni gideyim, gideyim 
Varmışların ardına öcül öcül 
Ve küçücük ve eski ve yırtık bayraklar arasından 
Ey gök 
Al beni.

M İIK  M isak
MISIR ARAP SOSYALİST BİRLİĞİ

1962’de Nasır tarafından El Misak el-Vatanî (Millî 
Misak) adıyla ilan edilen ve Arap Sosyalist 

Blrliği'n'm kuruluşuna temel oluşturan 30 bin 
sözcüklük programdan.

(...) Mısır halkının devrimci İradesinin büyüklüğü ve 
perspektifi, bu kahraman halkın devrimci yürüyüşüne, 
mücadelenin getireceği sorunlara hakim olabilecek bir 
siyasal örgütlenmeye sahip olmaksızın başlayabildiği 
düşünülürse gayet açıklıkla ortaya çıkmış olur. Bunun 
ötesinde, bu devrimci yürüyüş, devrimci dönüşüme iliş
kin yetkin bir teori de olmadan ortaya konulmuştur. 
Geçtiğimiz olaylı dönemde, bizzat halk mücadelesinin 
talep ve İhtiyaçlarından doğmuş olan ünlü altı ilke, faali
yetin tek temelini oluşturmuştur; (...)

1. İlk ilke, Süveyş kanalının çevresinde İngiliz işgal 
kuvvetlerinin varlığından hareketle ortaya çıktı: Emper
yalizmin ve Mısırlı İşbirlikçi kuklalarının yıkılması.

2. Ülkeye ve İnsanlarına hakim olan feodal despotiz
min varlığı, İkinci ilkeyi doğurdu: Feodalizmin sona erdi
rilmesi.

3. Doğal zenginliklerin, küçük bir kapitalist grubun 
çıkanna sömürülmesi, üçüncü ilkeyi gündeme getirdi; 
Tekellerin ve sermayenin hükümet üzerindeki egemen
liğine son verilmesi.

4. Bütün bunların sonucu olan sömürü ve despotiz
min varlığı, dördüncü ilkenin kaynağı oldu: Sosyal eşitli
ğin tesisi.

5. Ordunun mevcut sınırlı gücünün istismarı, içteki 
devrimci güçlerin sindirilmesi için kullanılması ve zayıf
lığının ışığında, beşinci ilke oluştu: Kudretli bir ulusal 
ordunun inşası.

6. Altıncı hedef, gerçek milliyetçiliği gölgeleyen siya
sal sahtekârlıkların kavranmasından çıktı: Derinlikli bir 
demokratik sistemin kurulması. (...)

SOSYALİST ÇÖZÜMÜN KAÇINILMAZLIĞI ÜZERİNE

Sosyalizm, toplumsal özgürlüğe giden yoldur. Her 
yurttaşın ulusal refahtan makul bir pay alması sağlan- 
maksızın, toplumsal özgürlük gerçekleştirilemez. Bu yal
nızca mevcut ulusal refahın yeniden bölüştürülmesi de
mek değildir; bu ulusal refahın, emekçi kitlelerin yasal 
haklanyla uyum içinde geliştirilmesini gerektirir. Bu, 
sosyalizmin İki şiarı olan yeterli gelir ve adaletin, top
lumsal özgürlüğe giden yol olduğunu ortaya koyar. (...)

İlerlemeyi sağlamaya dönük kapitalist deneyler, emper-

Üstte: Ferhat Haşed'in öldürülmesi üzerine bu olayı 
protesto etmek amacıyla çıkartılan afiş. Altta: 1951'de 

Kahire'de düzenlenen bir gösteri.

yalizmle sıkı sıkıya bütünleşmişti. Kapitalist ülkeler, eko
nomik gelişme evresine^ sömürgelerde yaptıkları yatı
rımlarla eriştiler. (...) Büyük Britanya Lancashire’dakI 
tekstil sanayi sayesinde ekonomik gelişme noktasına 
ulaştıktan sonra, Mısır’da gerçekleştirdiği dönüşümle, 
dev pamuk tarlaları Britanya iktisadının damarlarına kan 
pompalamaya başladı. Bu arada, Mısırlı köylü yoksullaş
tı. (...) Azgelişmişliğe itilen ülkelerde sermaye, ilerlemiş 
ülkelerde büyük kapitalist tekellerin sömürgelerdeki kay
nakları sömürmesi sayesinde bir dönem üstlendiği ikti
sadi itici güç olma işlevini artık yitirmiştir. (...)

Sosyalizme doğru İlerleme, gerçek demokrasinin, tüm 
halkın demokrasisinin temellerinin sağlamlaştırılması an
lamına gelir. Mevcut uluslararası koşullar altında müm
kün olabilse bile, kapitalizm altında siyasal ilerleme, 
ancak tüm çıkarları kendisine tâbi kılan ve gücünü tekel
leştiren sınıf egemenliğinin pekiştirilmesini getirir. Böy
le bir durumda, ulusal gelir, çeşitli biçimlerde sınırsız 
lükslere harcayacak kadar çok parası olan ve çoğunlu
ğun ihtiyaçlarını görmezlikten gelen küçük bir azınlığa 
akacaktır. Bu ise sınıf çelişkilerini keskinleştirir ve de
mokratik bir gelişme umudunu yok eder.

Oysa, sınıf mücadelesinin barışçı çözümünü ve sınıf
sal ayrımların bertaraf edilmesini mümkün kılabilecek 
barışçı bir çözüm olan sosyalist yol, ulusal gelirin, her
kese eşit imkân ilkesi çerçevesinde tüm halka bölüştü
rülmesini gerçekleştirir. Sosyalist yol, kapitalizmle müt
tefik feodal diktatörlükten kurtuluşu gerçekleştirecek, 
emekçi halkın haklarını ve isteklerini temsil eden de
mokratik bir egemenliğin kuruluşunu sağlayacak olan 
siyasal gelişmeyi kaçınılmaz olarak hazırlayacaktır. •

"B izim  Sosyalizm im iz"
CEMAL ABDÜ'N NASIR

Bağımsızlıkçı 1952 darbesinin önderi Nasır, 
1960’ların sonlanna kadar anti-emperya'-st kurtuluş 

mücadelelerinin, Arap birliğinin ve "Üçüncü 
Dünyada kapitalist olmayan kalkınma yolunun" 

simgesi oldu. Siyasal olarak Bonapartist bir 
iktidarı kurumlaştıran Nasır'ın ekonomide 

devletçilik, Arap milliyetçiliği ve İslâm 
ideolojisinden oluşan bir bileşim olan demagojik 

sosyalizm söylemi, birçok Kuzey Afrika ülkesindeki 
"Arap Sosyalizmi”  programlarına model olmuştur. 

Nasır'ın 1959-1963 arasındaki konuşmalanndan 
parçalar...

Kooperatif sosyalizmi, devletin sanayi sektöründeki 
girişimcilerle ortak olmasıyla uygulanır. Böylelikle sana
yi, sermayenin tekeline ve egemenliğine terkediimemiş 
olur. Devlet, halkı temsil eder; amacı ise, özel mülkiyet
le devlete ait ortak mülkiyet arasında dengeyi kurmak- 
tır.(...) BİZ özel mülkiyete değil, sömürüye karşıyız. Eğer 
özel mülkiyete karşı olsaydık ona derhal el koyar ve 
tazminat da ödemezdik, özel mülkiyeti yasaklardık. Fa
kat biz, özel mülkiyetin toplumsal bir işlevi olduğunu 
söylüyoruz. Özel mülkiyet, ancak sömürüye yöneldiği 
zaman bu işlevin ötesine geçmiş olur.(...)

Bizim sosyalizmimiz bilimseldir; yani anarşiye değil, 
bilime dayanır. Ama bizim sosyalizmimiz materyalist 
değildir. Biz, sosyalizmimizin Marksist veya materyalist 
olduğunu hiçbir zaman söylemedik. Hiçbir zaman dini 
reddettiğimizi söylemedik; dinimizin sosyalist bir din 
olduğunu söyledik. (...) İslâm’ın, dinin ve İlerlemenin 
düşmanları, onu olduğundan başka türlü gösteriyorlar. 
Oysa Muhammed, dünya tarihinde sosyalizmi İlk kez 
uygulamış olan kişidir. (...) Bazıları, İslâm’ın gerici bir 
din olduğunu İddia ediyorlar. Ben ise buna karşı, İslâm’
ın ilerici bir din olduğunu, bir evrim ve hayat dini oldu
ğunu söylüyorum. Islâm yalnızca bir din değil, bir dünya 
sistemidir. Zekât verilmesini emreden bir toplumsal ada
let dinidir. (...) Bazıları, sosyalizmin kadın ve çocuklann 
ortak mal olması gibi şeyler demek olduğunu söylüyor
lar. Makûl İnsanlar elbette bunlara inanmaz. Bu laflarla 
ancak basit insanlar aldatılabilir. Aslında sosyalizm, ai
lenin ve aile duygusunun, dinin yüceltllmesidir. (...)

Bizimle komünizm arasında, bizimle Markslzm- 
Leninizm arasında farklılıklar bulunduğunu daha önce 
de söyledim. İlk farklılık, bizim dine inanıp Marksistlerin 
İnanmaması, bizim peygambere bağlı olup Marksistlerin 
olmamasıdır. İkinci farklılık, daha önce de formüle etti
ğim gibi, bizim gericiliğin diktatörlüğünden tüm halkın 
demokrasisine geçmek Isteyişimizdedir; komünizm, ya
ni Marksizm-Leninizm İse gericiliğin diktatörlüğünden
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proletarya diktatörlüğüne, yani bir toplumsal sınıfın dil(- 
tatörlüğüne geçer. Üçüncü faridılık ise, IMarksizmin, ko
münizmin toprağı devletleştirip, bizim devletleştirme- 
memizdir; çünkü biz toprakta kooeratifler çerçevesinde 
özel mülkiyete inanıyoruz. Dördüncü farklılık, komüniz
min özel mülkiyeti kaldırmak istemesidir; biz ise özel 
mülkiyete bağlıyız ve yalnızca sömürücü özel mülkiyetle 
mücadele ediyoruz. Son farklılık ise, Marksizm- 
Leninizmin burjuvazi dediği, bizim ise gericilik olarak 
tanımladığımız sınıfı şiddetle ve herhangi bir tazminat 
ödemeksizin tasfiye etmek istemesidir. Biz böyle bir 
şeyi reddederiz. (...)

İslâm yalnızca bir din değil, dünyada adaleti, eşitliği 
ve herkese eşit imkânları egemen kılmak isteyen dünye
vi bir sistemdir. Bu olguyu size daha önce bir tek söz
cükle ifade etmiştim: Sosyalizm! •

Cezayir Kurtuluş 
MÜ€adelesinden Alınacak  

Dersler
BEŞİR HACI ALİ

Cezayir Komünist Partisi Genel Sekreteri Beşir ■ 
Hacı Ali’nin World t^arxist Review'da Ocak 

1965’de çıkan makalesi

(...) 10 milyonluk Cezayir nüfusunun yüzde 80’ine 
yakın kısmı köylüdür. En iyi toprakların sömürgecilerin 
elinde bulunması, 600 bin köylünün topraksız kalmasına 
450 bin köylünün ise el kadar topraklar üstünde boğaz 
tokluğuna çalışmasına yol açıyordu.

Silahlı ayaklanmanın arifesinde, köylerde 1 milyon 
İnsan geçim araçlarından yoksun bulunmaktaydı. Şehir
lerde ise, 500 bin işsiz vardı. Fransız rekabetinin baskı- 

' sına göğüs geremeyen 120 bin küçük esnaf ve zanaat
kar vardı. Orta burjuvazi 11 bin aileden ibaretti, 7 bin 
kadar işletmeye sahipti ve hiç bir işletmede 15’ten fazla 
işçi çalıştırmıyordu. AvrupalI burjuvazinin elindeki işlet
me sayısı ise 30 bini buluyordu. Yerli büyük burjuvazi 
ise zayıftı ve sayıca kalabalık değildi. İşçi sınıfı ise, 
çoğu niteliksiz ya da düşük nitelikti 300 bin devamlı 
ya da mevsimlik işçiden teşekkül ediyordu. İşçi sınıfı 
yerli burjuvaziye karşı mücadeleden değil Avrupalı bur
juvaziyle çatışmaktan doğmuştu. İşçilerin çoğunun bir 
ayağı köydeydi. Sınıf farklarının henüz açıkça belirmedi
ği, proletarya daha “kendi başına" bir sınıf haline gele
mezdi.

Demek kİ, devrimdeki baş rolü yerli büyük burjuvazi 
değil, küçük ve orta burjuvazi oynamaktaydı. Özellikle 
küçük burjuvazinin rolü büyüktü. Sendikalarda, Komü
nist Partisl'nde ve Demokratik Özgürlük Hareketi içinde 
örgütlenmiş olan işçi sınıfı da önemli bir rot oynamakla 
birlikte, devrimin önderi değildi. Genel İşçi Federasyo
nu aracılığıyla gerçekleşmişti. UKC’ne karşı halkın sağ
lam desteği her fırsatta, özellikle, 20 Ağustos 1955 kitle 
eyleminde ve 5 Temmuz 1956 genel grevinde ortaya 
konulmuştur.

(...) Konuya yakından baktığımız zaman, hareketin 
içine düştüğü hatalann daha çok nesnel şartların kötü
lüğünden ileri geldiğini, yani, UKC’nin, savaş boyunca 
üstesinden gelmeye çalıştığı çok büyük güçlüklerin, bu 
hataları doğurduğunu görürüz. Bu arada hataların bazı 
öznel sebepleri de olmadı değil. Meselâ “ Her şey savaş 
İçin, her şey silahlı mücadele İçin” İlkesi kimi zaman 
çok dar bir ilkeydi. Uzun zaman, her şeyin silahlı müca
delenin emrinde olması gerektiği anlayışının, aslında, 
siyasal görevlerin bir kenara atılmasını zorunlu kılmadı
ğı gerçeği yeteri kadar anlaşılmadı. Tam aksine, silahlı 
mücadele siyasal görevle sıkı sıkıya ilişkilidir. Gerçekte, 
silahlı mücadele, devrimin çıkarlarına uygun siyasal 
amaçlann emrinde olmalıdır.

Buna bir örnek verelim; Birtririnl izleyen çeşitli olay-
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üstte: Nasır’ın 1934'de Mısır Rönesansı Okulu'/ıun 
gazetesinde çıkan makalesi. Altta: Abdülkadir’le Louis- 

Ptıilippe’in yakınlaşmasını dile getiren karikatür.

lar, 1957’deki Cezayir Şehri Savaşının yanlış planlandı
ğını göstermektedir. Bir kez, hareketin merkezindeki 
siyasal önderliği karargâh olarak şehrin içini seçmişti. 
Sonra, kuvvetler dengesi vatanseverlerin lehinde değil
di. Çünkü, şehir halkının yarıdan çoğu, büyük bir kısmı 
ulusal harekete diş bileyen, Avrupa kökenli insanlardı. 
Fransız birlikleri şehirde cirit atıyordu. Cezayir şehri
o güne kadar, ülkenin içlerinde çalışan gerilla kuvvetleri 
için bir gereç deposu olarak kulianıimıştı. İşçilerin ve 
öğrencilerin. Kurtuluş Ordusu saflarını tazelemek için 
gönüllü yazıldıkları yer burasıydı.

(...) Temel yanlışlık, kuvvetlerin işbirliği konusunda 
gerçekçi bir değerlendirme yapılmaması, düşmanın bel
li bir kesimdeki kuvveti konusunda yeterli bilgi edine- 
meme, başkentteki genel durumu kavrayamama ve belli 
bir anda askerî eylemin dışında kalan şeyleri görmekteki

başarısızlık noktalarında toplanmaktadır. Bunun yanın
da bir başka hata: Sabırsızlığımız. “Bir Cezayir Dien 
Bien Phu’su" şeklinde bazı önderlerin ağzından düşme
yen slogan da sabırsızlığımızın sonucudur. Cezayir’deki 
şartlar altında böyle bir şey imkânsızdı... Sübjektivizm 
ve sabırsızlık küçük burjuva düşüncesinin tipik ürünleri
dir. Siyasal görevlerin ihmâl edilmesiyle birleştirildiği 
zaman bu hatalar mahvımıza yol açacak sonuçlar doğu
rabilirdi. Bereket zamanında düzeltildiler.

Siyasal eğitimin küçük görülmesi sonucu hem şehir
lerde hem de gerilla birliklerinde öğretmen sıkıntısı çe
kilmiş, bunun sonucu olarak da kitlelerin silahsız müca
delesine yeteri kadar değer verilmemiştir. Biz kendi 
adımıza çeşitli mücadele yollarına başvurma konusu 
ve kitlelerin belli ekonomik isteklerle ortaya çıkması 
ihtiyacı üzerine, her zaman parmak basıyorduk. Mesela, 
işçi sendikaları kurmaya çalışıyor, kocalarının hapisten 
çıkarılmasını isteyen kadınları destekliyor, daha yüksek 
ücret isteyen tanm işçilerinin elinden tutuyor, OAS öğ
rencilerine karşı çıkan Cezayirli öğrencilerin yanında 
yer alıyorduk. Bütün bu eylemler bir taraftan kitleleri 
daha büyük çatışmalar için hazırlarken diğer taraftan 
emperyalist polisin dikkatini dağıttı için silahlı mücade
leyi elle tutulur bir biçimde desteklemiş oluyordu.

(...) Silahlı mücadelenin başlaması bütün ulusal parti
leri hayrete düşürdü. Komünist Partisi de, tıpkı öteki 
partiler gibi, ilkin, bu mücadelenin taşıdığı önemi ve 
gelişme gücünü küçümsedi. Fakat silah kullanılmasına 
hiç bir zaman karşı çıkıVıamıştır. Bu mücadelenin sebep
lerini doğru değerlendirmiş, kısıtlı söz hakkının sınırları 
içinde (dağılmadan önce) halkın umutlarını destekledi
ğini elinden geldiği kadar yaymaya, duyurmaya çalış
mıştır.

Komünist Partisi, şiddete ve silahlı mücadeleye karşı 
çıkmamakla birlikte, 13 Ocak 1955’de yayınladığı bir 
uyarı, sömürgecilerin işini kolaylaştıracak belli kişisel 
eylem biçimlerinden kaçınılmasını söylüyordu. Bu uyarı 
yanlıştı, çünkü, bu tip eylemlerden kaçınmanın yolu 
hiç tereddüt etmeden silahlı mücadeleye katılmaktı.

Komünist Partisi'n\rx başlangıçta silahlı mücadeleyi 
küçümsemesi ve bu konuda tereddüt göstermesi ne 
gibi sebeplerden ileri geliyordu?

Daha 1946’da düzeltmeye teşebbüs ettiğimiz bu hata, 
ulusal etmeni ve köylülüğü küçümsemekten ve Avrupa 
kökenli işçinin rolünü gözde büyütmekten ileri geliyor
du. Bu yüzden de parti, silahlı mücadele sorununu za
manında ve ciddi bir biçimde ele alamadı. Ulusal Kurtu
luş mücadelesinin Vietnam, tunus ve Fas’taki başarıla
rından sonra, ancak 1953’de parti bu konuyu teorik 
olarak incelemeye başladı. Silahlı eylemlerin başlangıç
ta küçümsenmesinin sebeplerinden biri de şu noktada 
aranmalıdır: Parti uzun zaman Fransa’da proleter devri
min gerçekleşeceğine inandı durdu. Cezayir'de zaferin 
sağlanması bu şekilde Fransa’da proletaryanın zafer 
kazanmasına bağlanıyordu.

Durumu doğru değerlendiremememizin hemen akla 
gelen sebeplerinden biri de -ki bu eksiklik bütün ulusal 
partilerde vardı- devrimci bir durumun gelişmesi konu
sunda yaptığımız değerlendirmelerin yüzeyde kalışıdır. 
Komünist Partisi’nin inandığı. Kasım 1954’de şartlann 
bir ulusal kurtuluş savaşı vermemiz için elverişli bir 
olgunluğa erişmemiş olmasıydı. Çünkü Lenin’in koydu
ğu şartlar henüz gerçekleşmemişti. Ne var ki, Lenin’in 
koyduğu bu şartların kapitalist ülkelerle ilgili olduğunu 
ve askeri eylemlerle genel ayaklanmanın farkını unutu
yorduk.

Şu da var kİ, her yeni mücadele biçimi gibi silahlı 
mücadele de, ulusal parti ve örgütlerin alışılmış eylem 
çeşitlerinden başkaydı. Lenin bu konuda şunları söyle
mişti: “ Bir savaştaki her askerî eylem, bir dereceye 
kadar, savaşçıların saflannı dağıtır. Fakat bu savaştan 
kaçmalı anlamına gelmez. Bunun anlamı, savaş etmeyi 
öğrenmek gerekir, şeklinde yorumlanmalıdır," •
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Araplaştırmanın Önemi
MUHAMMED HARBÎ

Cezayir Devrimi'nden sonra, bir süre Başkan Ben 
Bella'nın danışmanlığını yapan Cezayirli Marksist 

Muhammed Harbî’nin, 1965’de, Beyrut'da 
yayınlanan Diraset Arabiya dergisinde çıkan 

yazısından.

[Sömürgeciliğin] iğrenç mirasının aşiiması, ancalc, Icöic- 
lü bir toprak reformuyla ve yalnızca eğitim sistemini 
değil, tüm devlet yapısını kapsayan bir Araplaştırma 
politikası ile mümkün olabilecektir. Eğer bütün kapsa
mıyla bir toprak reformu yapılmaz, statüko değiştirilmez 
ve Araplaştırma gerçekleştirilemezse, kurtuluş savaşı 
sırasında köylülerin verdikleri kurbanlar ve yaptıkları 
kahramanlıklarla ilgili, onların devrimci kendlliğlndenii- 
ğl ile ilgili bütün lâflar, köylülerle kent proleterlerini 
birbirine kırdırma amacından başka bir şeye hizmet et
mez.

Sürekli bir kültürel görev olarak Araplaştırmadan söz 
edilmesi, garip gelebilir. Fakat geçmişi hatırlayalım. Kur
tuluş ordusunun birlikleri nereden geldiler? Onlar, kır
sal küçük burjuvazi kökenli, Arapça konuşan Cezayirli
ler değil miydi? Bu kadrolar bağımsızlığa ulaşılmasın
dan sonra kendilerini ortaya koydular ve adil bir toplum
sal konum talep ettiler. Bunun olabilmesi ise, ancak 
Arapçanın rehabilitasyonuyla, gündelik ulusal dil haline 
gelmesiyle mümkündür. Bu sorunun yanlış değerlendi
rilmesi kaçınılmaz olarak siyasal yönetimle (parti kadro
ları) İdarî organ arasında (devlet aygıtı) çelişkilere yoi- 
açacaktır. Bu çelişkiyi görebilmek İçin, başkentin dışına 
çıkmak yeterlidir. Birçok orta büyüklükteki Cezayir ken
tinde ve Sahra’daki parti kadroları, Arap kültürü almış 
unsurlardan oluşuyor. Kendilerini gerçekleştirebilmesi 
toplumsal bir çelişkiyi gerektirirken, bu kadroların bir
kaç sloganla hoşnut kılınması mümkün müdür?

Hepsi bu da değil. Kurtuluş savaşı sırasında köylü 
sınıfı öncü güç olarak öne çıktı. Toplumsal ağırlığı, ba
ğımsızlığa ulaşılmasından sonra da kınn siyasal partileri 
aracılığıyla sürdü ve kırdan göçün artmasıyla pekişti. 
Kırsal kökenli yeni kentlilerin siyasal eğilimlerinin doğru 
kavranması, sosyalist toplumu İnşa sorunlarının fazla 
zorlukla karşılaşılmadan halledilebilmesi bakımından ha
yatî önem taşıyor.

Şimdiye kadar içimizden birçoğunun henüz farketme- 
mlş olduğu gerçek, köylülerin hayat tarzlarındaki deği
şimin onlara, otomatik biçimde olmasa da, devrimci 
bir yönelim kazandırmış olmasıdır. Siyasal ve ideolojik 
faaliyetimizin yanısıra eğitim çalışmalarımızda da bu ol
guya büyük önem verilmelidir. Kitlelerin önderleriyle 
eşit hale gelerek ortak bir dili konuşabilmeleri için imti
yazların kaldırılması yetmez; her Cezayirlinin, yeni top- 
lumsal-ekonomik sisteme tekabül eden bilinç düzeyine 
erişebilme imkânına sahip olması gerekir. Bunu gerçek
leştirebilmek için, bazı fikirlerin ve olguların toplumsal 
kökenlerinin ortaya konulması gerekir.

Sosyolojik bakımdan, toplumsal koşullar bazı bölge
lerde onu sosyalizme yatkın hale getirse de, köylü sınıfı 
esasen sosyalist bir sınıf değildir. Ancak maddi bakım
dan azgelişmiş yapıların ve yoğun işsizliğin belirlediği 
mevcut koşullarda, topraksız çiftçiyle kentteki işsiz kar
deşinin esas meselesi, maddi geçimini temin etme me
selesidir; Yani ekmek meselesidir. Odağında ekmek ta
lebi olan ortak istekleri, halk kitlelerinin eşitliğe yöneli
minin ve her türlü imtiyazı yargılamalarının sonucudur. 
Topraksız köylüler ve kentlerdeki İşsizler, bütün top
lumsal çelişkilerin kaynağı olan özel mülkiyet hakkını 
reddediyorlar. Özel mülkiyet değil, üretim sürecinde 
eşitlik talep ediyorlar. Gerçi mülkiyeti arzuluyorlar, ama 
onun sınırlandınimasına hiçbir İtirazları yok. Mülklerine 
elkonulmuş veya iflas etmiş eski üreticiler olarak köylü
ler gerçi özel mülkiyeti reddetmiyorlar, ama onu kendi 
emeklerinin ürünü olarak algılıyorlar. Durumlarının iyi
leştirilmesi halinde, onlar sosyalizm mücadelesinde iş-

Üstfe; Mısır Devrim Konseyi üyelerinden bazıları. Altta: 
Süveyş Kanah’nm açılmasından sonra Mısır askerleri 

Kahire sokaklannda gösteri yaparken.

çilerin en sıkı müttefikleri olacaktır.

Siyasal düzeyde, köylü sınıfından gelen siyasal kad
rolar, siyasal pratiği kişisel bir sorun olarak yorumlama
ya eğilimliler. Önderleriyle sadakate dayalı kişisel İlişki
leri var. Daha da ötesi; Köylüler, tarımsal yapı çerçeve
sinde yerel olarak örgütlenerek gayriresmî kadrolar oluş
turmaya eğilimliler. Bu iki olgu, köylüleri aydınlatmaya 
dönük bütün çabalara rağmen, şimdiye kadarki siyasal 
tartışmalara kişisel ve kabllesel bir karakter kazandırı
yor. Böylece, tüm parti ve devlet aygıtında, kamusal 
siyasal hayata koşut olarak özel bir siyaset hayatının 
varoluşunun nedenlerini de anlayabiliyoruz. Bu, köylü
lerin siyasal tutumunun hiç de tehlikesiz olmayan bir 
sonucudur.

Son olarak, şayet tarihsel olmayan karşılaştırmalar 
yapar ve tarihin öğretilerini mekanik bir tarzda aktara
cak olursak düşeceğimiz basitleştirme hatasına karşı 
sizleri uyarmak istiyorum. Tarihsel bağlamından koparı
larak ve yalıtılarak yorumlanan her durum ve her ger
çeklik, yanlış sonu^ara ve tehlikeli genelleştirmelere 
yolaçar.

Bizim bugünkü meselemiz, sosyalizmdir. Sosyalizmin 
özgürleştireceği bütün toplumsal güçleri seferber etme
liyiz. Şehir ve kır proleterlerinin emekçi köylülerle ittifa
kını sağlamlaştırmalıyız.

Köylerde ve dağlardaki yerleşimlerde neler oluyor? 
Köylülerin birincil ihtiyaçları nelerdir? Azgelişmişliği ve 
sömürgeciliğin yarattığı koşulları aşabilmeleri için onla
ra nasıl yardımcı olabiliriz? Siyasal programımızı oluştu
ran “ Cezayir Manifestosu”ndan yola çıkarak cevaplan
dırmamız gereken somut sorular bunlardır. •

Tunus'un Sınıfsal ve 
Siyasal Yapısı

Tunus’la Marksist aydınların muhalif Perspectives 
(Perspektifler) grubunun, 1966’da aynı adlı 

dergilerinde yayınlanan, Tunus tahlillerinden... 
Perspectives’m tahlilleri, ana hatlarıyla bütün 

Kuzey Afrika ülkelerini kavramada işlevsel olan, 
küçük burjuvazi ile bürokrasinin sınıfsal yapısını 

ve sistemin Bonapartist etmenlerini ortaya 
koyuyor.

İktidar, kökeni olan sınıftan yabancılaşmış bir küçük 
burjuva tabakasının elindedir. Bu tabakayı belirleyen 
temel çelişki, kapitalist bir iktisadın inşasına yönelik 
imkânları da bünyesinde barındıran bir İktidarı elinde 
tutma ve aynı zamanda kitle hareketinin patlamasını 
önleme çabasında olmasındadır. Tunus’ta kapitalizm 
nesnel bir gelişme temeline sahip bulunmadığı ve öte 
yandan egemen tabaka, kitleleri seferber edebilecek 
sosyalist bir anlayışa sahip olmadığı için, yerleşik ikti
darın tek çıkış yolu, bütün sınıfların dışında kaldığı bir 
uzlaşmayı temsil etmesidir. Böylece, iktidar, toplumsal 
çelişkileri uzlaştırma işlevini üstlenir. Bu çelişkiler, yer
leşik İktidar içinde de yansımasını bulur. Bu nedenle, 
iktidarın kendisine karşı çıkılamayacak bir kişi tarafın
dan temsil edilmesi zorunluluktur. Popüler Burgiba bu 
işlevi en iyi şekilde yerine getirir. Gene de, yerleşik 
iktidar içindeki çelişki bu biçimde sürekli bir çözüme 
kavuşamaz. Azgelişmişliğin sorunları hâlâ gündemde
dir. Kitlelerin açık talepleri vardır. Bu ihtiyaçları karşıla
mak için veya daha doğrusu bu ihtiyaçların karşılanaca
ğı umudunu vermek için iktisadi inşa sürecini başlatmak 
zorunludur. Burjuvazi böyle bir işle hiç ilgilenmek iste
mediği için, bu görevi devlet üstlenir. Bunun için gerekil 
olan kaynağı burjuvaziden veya köylülerden alamayaca
ğı için, küçük burjuvaziden talep eder; bunun sonucu 
ise, küçük burjuvazinin ekonomik olarak tasfiyesi ola
caktır. Bu durumda geriye tek çare olarak, emperyalizm
den yardım alma imkânı kalır. Devletin büyük İktisadi 
projeleri başlatmasıyla beraber, yaptığı tüketimle devle
tin önemli kaynaklarını israf eden dev bir asalak bürok
rasi oluşur (lüks tüketim mallarının ithali ve villa yapımı, 
bunu gösterir). Tüketimin bedelini, küçük burjuvazi öder. 
Bu sınıfın kaynakları sınırlı olduğu için, devlet tarım 
iktisadının yeniden yapılanmasına karar verir (kolonla
rın mülkü olan topraklar devralınır, üretim kooperatifleri 
kurulur). Böylece burjuva toprak sahiplerinin önüne en
geller dikilir ve bürokrasi daha da genişler. Sürekli yayı
lan bürokrasinin finansmanı, yeni mali kaynakların bu
lunmasını gerekli kılar: Ticaret de yeniden yapılandırılır. 
Sonuçta, emperyalizmin yaptığı iktisadi yardımın oyna
dığı rol giderek artar. Yerieşik iktidarın küçük burjuva 
ideolojisinden kaynaklanan çelişkisi, hem kitleleri sefer
ber etmesini; hem de kitlelerin desteğini, en azından
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tarafsızlığını gerektireceği için, burjuvaziye ve burjuva
zinin çıl(arlarına dokunmasını önler. Daha önce de sözü 
edilen bu çelişki, bir yenisini doğurur: İktisat alanında 
devlet müdaHalesinin korunmasında çıkarı olan asalak 
bir bürokrasi yaratılır. Özel mülkiyeti toplumun temeli 
olarak gördüğünden, asalak bürokratik tabaka da kitle
lerle çelişki halindedir; sonuçta kendisinin de tasfiye 
edileceğinden korktuğu için, kitlelerin her türlü sefer
berliğine karşı çıkar. Ayrıca, bürokrasinin varlığını ve 
durumunu koruması, onu emperyalizme giderek daha 
bağımlı hale, evet, emperyalizme tabî hale getirir. Ege
men tabaka ve önderleri, hepsi bürokrasinin sınırlanma
sını isteyen sınıflar arasında salınıp dururlar. Ancak, 
bürokrasi tarafından desteklenen egemenler sınıfsal çe
lişkileri uzlaştırmaya çalışmaktan başka bir şey yapa
maz ve emperyalizme gittikçe daha fazla bağlanırlar. 
Kökeni itibarıyla küçük burjuva partisi olan Yeni Düstur 
Partisi, ğiderek, bütün sınıfların çatısı olarak sunulan 
ama altında yalnızca bürokratların söz hakkına sahip 
bulunduğu bir Sosyalist Düstur Partisi’ne dönüşür. Par
tinin üyelerini birarada tutabilmesi, ancak Burgiba’nın 
etkisiyle mümkün olabilmektedir. Burgiba’nın kişiliği, 
herkesin biçimsel birliğini temsil eder. •

Yeni D ü s tu r'vn  Kuruluşu
HABİP BURGİBA

Burgiba'nın 1969’da Yeni Düstur’un tarihi üzerine 
yazdığı broşürden, bu partinin kuruluşu ve ilk 

dönemi hakkında bazı değerlendirmeleri.

... Kongre beni Parti Sekreteri olarak atamıştı. O za
manlar, Siyasî Büro’ya seçilmiş olan beş kişi içinde 
ne en tanınmışı, ne de en yaşlısıydım. Hepimiz aynı 
yurtsever inanç ve duyguyu paylaşıyorduk. Fakat ben 

'duygunun ötesine gitmek ve bunu ortak hedefimiz, yâni 
ülkenin kurtuluşunu gerçekleştirmek için ulus çapında 
bir hareket haline sokmak ve bu harekete rehberlik 
etmek istiyordum. Yürütme Kurulunda geçirdiğim za
man bana bu yaşlı kimselerle birşey yapılamayacağını 
ve en iyi yolun onları bırakarak yeni kişilerle yeni bir 
örgüt kurma düşücemin doğru olduğunu gösterdi. O 
eski partide kendime parlak bir gelecek hazırlayabilir
dim. Fakat başka ihtiraslarım vardı. Tunus’u kurtarmak 
istiyordum. Ve bu da boylesine yöntemler ve bu çeşit 
insanlarla olamazdı... Eski Düstur'da, tabii, bir örgüt, 
yönetim ve para vardı. Bütün eylemin ana noktası olan 
Tunus'un bağımsızlığını unutmuşlardı bile... Taptaze bir 
yaklaşımın temellerini ben koydum. Uyguladığımız kam
panya plânı Heo-Düstur’u kurtardı... İlk hedefimiz Parti
nin ayakta kalmasıydı... Baskının bir çıkmaz sokak oldu
ğu onlara anlatılmalıydı. Hasımlarımızı yirmibeş yıl son
ra dize getiren de... bu gözüpek karşı koymamız oldu.

Kitleleri harekete getirmekte... doğrudan doğruya ki
şisel temasın en iyi yol olduğunu düşündüm... Halkın 
üstünde çalışmak amacıyla vakit kazanmak için ılımlı 
bir siyasal tutum takındım. Resmî açıklamalarda Protek- 
torayı kuran andlaşmalara atıfta bulunan Fransızlarla 
çatışmaktan kaçınmaya başladım. Gerçekten, Fransız 
yetkilileri Tunus’u Fransızların yerleşmesi için bir sö
mürge ve Protektorayı da doğrudan doğruya yönetim 
sistemine dönüştürerek bu anlaşmaları çiğnemişlerdi. 
Bu yüzden, Protektoranm lâfzına ve ruhuna dönmek 
istiyordum. Tahmin ettiğim gibi, bu tavır Eski Düstur’öa 
genel bir tepkiyle karşılandı... Fakat çevremde bu türlü 
ithamların sarsamayacağı kimselerden oluşan kayıtsız 
şartsız bir destek bulmak için gerekti zamanı kazanmış 
oldum...

Fakat vurucu gücü bir biçime sokmak için de zamana 
ihtiyacım vardı. Bu düşünceyle Tunus'ta Fransız hakla- 
nnın da varlığını kabul etmekte gecikmedim. Hasmın 
baskıcı tavrını oynak taktiklerle yumuşatmak zorunday
dım. Tunus'taki Fransız varlığını sona erdirmek, Bizer- 
te'yi geri atmak ve Fransız göçmenlerinin topraklannı

Üstte: Fas'ta Fransa karşıtı bir gösteriye katıldığı için 
tutuklanmış bir yurtsever. Altta: “ Dünyanın en tehlikeli 

adamı Kaddafi”  başlığını atan Newsweek’m kapağı.

devletleştirmek yolundaki düşüncelerimizi açığa vurmak 
aptallık oturdu. •

Özgürlük, Sosyalizm ve Birlik
MUAMMER EL-KADDAFİ

Kaddafi’nin, 1969 Hür Subaylar darbesinden 
sonra, rejimin üç temel ilkesi olarak vazettiği 

özgürlük, sosyalizm, birlik (hurriyye, iştirakiyye, 
vahde) ilkeleri üzerine- söyledikleri...

Özgürlük: Yirmi yılı aşkın süredir İtalyan tşgâtine karşı 
savaştık; kan döktük, kurban verdik; binlerce şehit öz

gürlük uğruna hayatını kaybetti... 1 Eylül Devrimi de 
yabancı üsleri tasfiye edip topraklarımızı... emperyalist
lerden kurtarmak için yapıldı. Uzun mücadelemiz özgür
lüğün gerçek anlamını bize öğretti... Özgürlük bölüne
mez... Yeryüzünde her yerde çeşitli kurtuluş hareketle
rini de bunun için destekliyoruz. Afrika, Asya, Lâtin 
Amerika ve Kuzey İrlanda'daki özgürlük savaşçılarıyla 
inanç birliği içindeyiz.

Sosyalizm: Sosyalizmin bütün sömürü biçimlerini yo- 
keden bir çözüm olduğuna inanıyoruz... Sosyalizm top
lumsal adalet, eşitlik... demektir. Fakat sosyatizm İslâ- 
mın uhrevî hareket noktalarından ilham atmalıdır... İsla
ma dayalı bir sosyatizm Arap dünyasına ve Üçüncü 
Dünyaya uygun çözümdür.

Birlik: Arap Körfezi’nden Okyanus'a kadar Arap birtiği 
halkın paylaştığı bir gerekliliktir. Buna engel olmak iha
nettir... Arap ulusu birleşmezse, dağınık ve zayıf kala
caktır... Arap gücü ancak o zaman harekete geçmiş 
olacaktır. Geniş ve sınırsız kaynakları onları büyük bir 
güç durumuna getirerek kendilerini kurtarmalarını ve 
işgâl edilmiş topraklarını geri atmaiarını mümkün kıta- 
caktır... Bu ana esaslar genel bir çerçeve, yâni İstâm’ın 
uhrevî çerçevesi içinde katırlar... İslâm cihad bekliyor... 
Libya Arap Cumhuriyeti birçok alanlarda, bu düşünce 
ve inançla silahlanmış olarak, hareket etmiştir. •

Libya'da " H a lk  İk tidarı"m n  
İlan ı

Mart 1977’de, Devrim Komuta Konseyi'ni ilga 
ederek Genel Halk Kongresi'nin kuruluşunu 
gerçekleştiren ve rejimi "Libya Arap Halk 

Sosyalist Cemahiriyesi”  olarak tanımlayan karar.

Allahın adıyla,

Libya Arap halkı, halk kongrelerinin, halk komiteleri
nin, sendikaların, birliklerin ve meslek örgütlerinin Ge
nel Kongresi'nde biraraya gelmiştir. (...)

Genel Halk Kongresi (...)

Hür Subaylar Birliğl’nin başı olan devrimci düşünür 
ve öğretmen-önder Albay Muammer el-Kaddafi’nin ön
cülüğünde gerçekleştirilen; ve babalarımızın, dedeleri
mizin, demokrasi sorununun nihaî çözümü olan doğru
dan demokrasinin kurulması için verdiği mücadeleyi 
taçlandıran büyük 1 Eylül Devrimi'nin ortaya kondukta- 
rına inanmakta; (...)

Mütkiyeti halka aktarmanın aracı olarak sosyalizme 
bağlılığını ve bütün halkları kavrayan Arap Birliği'ne 
karşı sorumluluğunu itan etmekte; (...)

İster birey, ister aile, kabile, mezhep, sınıf, parlamen
to, parti ve parti hizbi olsun, geleneksel iktidar aygıtları
nın yolunu kapamayı hedeflemektedir.

Birincisi: Libya'nın resmî adı Libya Arap Halk Sosya- 
llst Cemahiriyesi'öiT.

İkincisi: Libya Arap Sosyalist Halk Cemahiriyesi'nde 
toplumun yasası, kutsat Kuran'dır.

Üçürtcüsü: Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'- 
nde siyasai sistemin temeli, doğrudan halk egementiği- 
dir. Halk, egemenliğini halk kongreleri, halk komiteleri, 
sendikalar, birlikler, meslek örgütleri ve Genel Halk Kong
resi aracılığıyla kullanır. (...)

Dördüncüsü: Yurt savunması, kadın ve erkek her yurt
taşın sorumluluğudur. Genel askerlik yükümlülüğü çer
çevesinde halk eğitilir ve silahlandırılır. (...) •
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Sudan'Ja Ulusal Dem okratik  
Cephe

ABDÜLHALÎK MAHÇUB

Sudan Komünist Partisi genel sekreteri 
Mahçub’un, Mayıs 1969'da, General Numeyri’nin 

darbesini tahlil eden yazısı. Numeyri'nin ilk 
hükümetinde, Sudan'KP’den dört bakan 

yeralmıştı. Ancak Kasım 1970'de komünistler 
iktidardan uzakiaştınlacak ve 1971'deki darbe 
girişimlerinden sonra Mahçub’un da aralannda 

bulunduğu birçok önderi asılacaktı.

Sudan’m son dört yıl içindeki, yani 1964 Ekim Devrl- 
mi’nln ardmdan gelen yıllardaki gelişmesi ve devletçe 
kabul edilen kanunlar tahlil edilirse şu sonuca varılır; 
Bağımsızlığın kazanılmasından sonra memleketin karşı
sında bulunduğu temel problem konusunda, yani kal- 
kmrna yolunun seçimi konusunda, yöneticiler halkın 
isteklerine uygun olarak hareket etmemişlerdir. (...)

Sanayiye gerekli ilgiyi göstermemekle kalmıyor, mem
leketin başlıca refah kaynaklarından olan hayvancılığın 
gelişmesine de önem vermiyorlardı. Sudan gibi bir mem
lekette ekonominin bu sektörüyle ilgilenmemek, nüfu
sun büyük bir bölümünün yaşamasıyla ilgili çıkarlarını 
unutmak demektir. (...)

Hükümet Sudan ekonomisini plânlaştırma işinde tam 
bir başarısızlığa uğradı. Geri kalmış bir ülkenin işlenil
memiş kaynaklarının işletilmesi için ekonomisinin, uzun 
ve kısa vadeli yatırımların sıkı bir plânlama içine alınma
sının gelişmesine öncelik verilecek, sektörlerin belirlen
mesinin gerektiğini biliyoruz. Gerici kuvvetlerin, 1965’de 
iktidara gelişinden sonra, Sudan’ın ekonomik bir plânı 
yoktu. Bu da baştakilerin, işleri oluruna bıraktıklarını 
ve memleketi keyiflerine göre yönettiklerini gösteriyor
du. (...)

Bu dönemde, devrimci halk yığınları, işçi sınıfının 
sendikalan, öteki sosyal tabakalar, öğrenci hareketleri, 
komünist partisi ve memleketin bütün ilerici güçleri hü
kümetin, özellikle, memleketin siyasal gelişmesi için 
çok tehlikeli olan reformist burjuva kanadının gerici 
tutumunu durmadan açığa vurmaktaydı. Bu kanat, dev
rimi boğmaya ve memleketi kapitalist kalkınma yoluna 
itmeye çalışıyordu. Devrimci güçler ve komünist partisi 
bu mesele üzerinde açık bir tutum tıenimsediler. Sudan 
milli burjuvazinin rolü ve çıkarları konusunda doğru 
bir değeriendirme yaparak, bunu desteklemek üzere 
güçlerini ve halk yığınlarını seferber etmeye yanaşmadı
lar. Çünkü, yöneticilik rolünü bu sınıfa bırakmak, mem
leketin kapitalist olmayan yoldan kalkınmasından vaz
geçmek olurdu. Devrimci güçler, kendilerinin de, içinde 
başlıca rol oynadıkları bir ulusal demokratik hükümette 
bile milli burjuvazinin kendi çıkarlarını gerçekleştirebile
ceğini anlamışlardı.

' İlerici güçlerin bu eleştirici davranışları, halk yığınları
nı aydınlatmak İçin canla başla çalışmaları, geniş halk 
tabakalarının hoşnutsuzluğu, halkın önemli bir kesimini 
uyandırmasına ve aktif bihale gelmesine, memleketin 
gerçek durumunu öğrenmesine yol açtı. Halk kendi tec
rübesiyle, bu kadar çığrından çıkmış bir demokrasinin 
memleketin kalkınmasını sağlayamayacağını, çünkü ha
kiki demokrasinin gerçekten düşmanı olan gerici kuv
vetlerin egemenliğine yol açtığını anlamışlardı.

Halk toplantılarında, demokratik bir hükümetin özle
mini duyan tabaka ve sınıfların hayatlarını ve çıkarlarını 
garanti altına alan yeni bir demokrasi kurulması yolunda 
büyük tartışmalar oluyordu. Bu güçlerin variiğı karşısın
da memleketimizde yeni bir hayat kurulabileceğini, mil
yonlarca yoksul insanı ışığa, özgüriüğe ve demokrasiye 
götürecek yeni bir yolun bulunacağına inanıyorduk.

Uygun olan devlet şekli, devrimci güçlerin ittifakına 
dayanan yeni bir demokrasiydi: İşçi sınıfı, devrimci ay
dınlar, en ileriemiş bölgelerin köylüleri, emperyalizme

Üstte: Cezayir'de özyönetimci bir çiftlikte okuma- 
yazma seferberliği. Altta: Sudan Komünist Partisi, 

genel sekreteri Mahçub tutuklandıktan sonra 
öldürülmüştü.

bağlı olmayan ulusal sermaye temsilcileri. Bununla bir
likte bu milit burjuvazinin, emperyalizmle bağlantısı ol
masa bile, halk hareketinin yönetimine karışmaması ge
rektiği unutulmamalıdır. (...)

Halk hareketi Ekim 1965’den 25 Mayıs 1969’a kadar 
inatçı bir mücadeleyi sürdürdü. Bunun üzerine bir yurt
severler ve ilerici subaylar grubu, halkın özlemlerini 
dile getirerek iktidarı gerici çevrelerin ve karşı-devrimln 
elinden alarak ulusal demokratik cepheye teslim etti. 
Yeni hükümetin kuruluşu politikanın zarariarını ortadan 
kaldırma ve yüz yıllardan beri memleketin önüne dikilip 
duran problemleri çözümlemek, kapitalist olmayan yol
da kalkınmaya doğru yönelme imkânını verdi. Devrimci 
hareketin içinde kalkınma için, devlet cihazının rolü için, 
güney Sudan'daki milliyet meselesinin çözümlenmesi 
için ve eğitim sisteminde köklü dönüşümler yapılması 
için açık bir program belirmişti. (...)

Böylece halk yığınları, hareketi genişletmek ve bunu 
demokratik bir hükümetin bayrağı altında birieştirmek 
imkânının belirdiğini görüyordu. Bence, şu sırada mem
leketimizin en temelli kalkınma problemi, ulusal bir de
mokratik cephenin örgütlenmesidir. (...) •

P o lis a rio 'n v n  Siyasal 
Bildirgesi

25-31 Ağustos 1974’de toplanan Polisario 
Cephesi’nin 2. Kongresi’nde kabul edilen Siyasal 

Biidirgesi’nden.

Polisario Cephesl’nin öncülüğü altında bulunan devri- 
mimiz şöyle bir siyasal ortam içinde doğmuştur: Hare
ketimizin doğduğu ilk sıralarda sömürgeciler, girişilen 
gerici manevralarla, özellikle 20 Şubat Bildirisiyle Sah
ra’da ulusal bir hareketin oluşmasını önlemek istemişti.

Bu manevralar, uluslararası kamuoyunu aldatmaya 
ve halkımıza yabancı boyunduruğunu kabul ettirmeye 
yönelikti. Halkımız gericiliğin bu el değiştirme çabalan- 
na karşı elbette dikilecekti.

İktisadi durumun özelliğini belirieyen, yıllardır süren 
bir kuraklık, bombardımanlar ve bunların toplumsal alan
daki sonuçlarıdır. Bu arada öyle bir durum yaratılmıştır 
ki, ülkemiz Batı ülkelerinin besin kaynaklarından tümüy
le koparılmıştır. Böylelikle sömürge yöneticileri halkımı
zı her bakımdan kendilerine bağımlı kılmak istemiştir. 
Fiyatları yükseltmiş, boyun eğmeyen bölgeleri açlığa 
mahkûm etmiş, binlerce işsizi iş umudu peşinde koştur- 
muştur.

Toplumsal alanda ise aşiretlerarası çatışma egemen 
olmuştur. Sömürgecilerin propagandasıyla kafalara yal
nız kendi özel gücüne güven duygusu, karmaşık tasav
vurlar yerieştiriimiştir. Okuma-yazma bilmeyenlerin ora
nı yüzde 99’dur. 20 Mayıs (1973) Devrimi işte bu koşul
lar altında doğdu, bu kavgada kendi güçlerimize, halkı
mızın kendi içindeki zenginliklerine güveniyorduk. Çö
zümlenmesi gereken sorunlar şunlardır: Tecrübeli kad
roların yokluğu, kitlelerin bu haliyle savaş yürütmenin 
yarattığı zorluklar, devrimin her şeye rağmen coşkuyla 
harekete geçirdiği kitlelerin sübjektif koşullarının gerili
ği...

Bu ağır koşullara rağmen, kavga siyasal, örgütsel 
ve askerî açılardan ileriemeler kaydetti. Bunu sağlamak 
için, gerekli iktisadi tedb irlide alınmalıydı. Bu tedbirier 
açısından tek kaynak kitlelerdi. Halk kuraklıktan çok 
çekmişti. Haber kaynaklarına konan engeller ve genel 
tecrit durumuna rağmen devrimcilerimiz için, kitielerie 
olan ilişkisini güçlendirmekten başka çıkar yol yoktu. 
Devrimcilerimiz diğer yandan, ülke halkı arasındaki bi
linç eksikliğini de yenmek zorundaydı; 35 yıl boyunca 
Fransızlara, Portekizlilere ve İspanyollara karşı mücade
le ettiği halde, halkımızın, ülkemiz hakkında sürekli ileri 
sürülen yanlış iddiaları ve toprak taleplerini çürütmesi 
gerekiyordu. 10 Mayıs'ta halk cephesinin kurulmasıyla 
birlikte bu mücadele gerçek yörüngesine oturdu. Halk 
cephesi, halkımızın uğrunda kararii bir mücadele verdi
ği hedeflerin gerçekleşmesi için ulusal bir araç duru
mundadır.

Ülke içinde: Kitleler İçinde büyük bilinçlendirme ve 
örgütlenme kampanyaları. Bunlar sömürgeciliğin yöne
tim birimleri olarak parçaladığı ülkemizin farklı bölgeleri 
arasında kurulan sıkı bağlar İçinde yürütüldü. Sömürge
ciler güneyi güvenli bir askeri dayanak noktası olarak 
elde tutmayı planlamışlar, aşiretleri birbirierine karşı 
kışkırtmışlar, komşu ülkelerin topraklarımız üzerindeki 
talep ve iddialarını teşvik etmişlerdir.

Bu kampanyalar sırasında, sömürgeciliğe karşı veri
len kavgada ulusal birilğin temelleri yaratıldı, kendi gü
cüne duyulan güven ve uzun erimli halk savaşlarının 
zaferine duyulan inanç yeniden pekiştirildi. Sömürgeci
liğin ve modası geçmiş pariamenter kuklaların manevra
ları açığa çıkarıldı.

Sömürgecilik açısından terör ve baskıdan başka çıkar 
yol kalmamıştı. Ama sömürgecilik bununla, yalnızca hal
kımızın kendi hakları uğruna savaşmada gösterecekleri 
karartılığı pekiştirdi ve sömürgeciliğin yenilmezliği efsa
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nesinin yıkılmasını sağladı. Sömürgecilikle halk arasın
daki uçurum gittikçe daha fazla derinleşti. Bu arada 
sömürgecilik, kendini üreten Palisario Cephesi'ne hara- 
ketler yağdırdı, ama Polisari Cep/ıes/’nin halktan sağla
dığı desteği yokedemedl.

. Kafalarda büyük değişimler meydana geldi, yurtse
verlik ve anavatanın kurtuluşu için fedakârlık duygusu 
gelişti. Kitlelerin, sömürgecilik ve gerici müttefiklerinin 
manevralarını saf dışı etmek yolunda beslediği kararlılık 
daha da pekişti.

Halkımız, cehalet içinde bırakılan Sahra halkı, devrim
ci bir Arap halkı oldu ve halk cephesinin (Polisario) 
ilkelerine sıkı sıkıya sarıldı. Anavatanı kurtarmak İçin 
tüm ülke büyük bir seferberliğe girişti. Bu seferberlik 
içinde, halk cephesi halkın yasal taleplerine geçerlik 
ve saygı kazandırma mücadelesinde onu temsil etme 
hakkını kazandı.

2. Kongre, ulusal basının önemini vurgulamaktadır 
(gazete ve dergiler, bültenler, bildirgeler, bildiriler, çe
şitli yayınlar ve özellikle 20 Mayıs gazetesi). Bütün İkti
sadi zorluklara rağmen, ulusal basın, doğru bir ulusal 
çizgi oluşturmada, sömürgecilikten kalma kanılara karşı 
mücadele etmede ye yeni bir bilincin yaratılmasında 
başarılı olmuştur.

Uğradığı siyasal yenilgilerden sonra sömürgecilik ye
ni bir manevraya girişti: Bölgesel otonomiye ilişkin kısa 
zamanda iflas eden bir teklifte bulundu. Eski sömürge 
kadrosu değiştirildi. Maskaraca bir “ açılma politikası” 
oyununa girişildi.

Ama sömürgecilerin, emperyalizm, sömürgecilik ve 
gericilik yararına sonuçlar alma yolunda tasarladıkları 
bütün bu planlar boşa çıktı. •

SSCB ve CHC'nin Politikaları 
' Üzerine

Erilre Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komite üyesi
Kahsai Arbeiterkampf'la 18 Ekim 1977’de çıkan
mülakatında SSCB ve ÇHC’nin Eritre sorunu ve 

genel politikalarına ilişkin görüşlerini dile 
getirmişti.

“ ...SSCB'nin sosyal emperyalist olarak nitelenip nite
lenmemesi konusunda şunları düşünüyorum: EPLF şim
diye kadar SSCB İçindeki ekonomik koşulların analizini 
yapmadı, orada nasıl bir üretim tarzı vardır, yani başka 
açıdan, SSCB ne tür bir sömürüyü gerçekleştirmektedir. 
Bunun belirli biçimlerdeki görünümleri var -örneğin si
lahlanma sorunu, silah satışı v.b. Fakat şimdiye kadar 
somut bir İnceleme yapılmadı.

“Burada en önemli sorun. Cephe içinde ve kitle örgüt
lerimizde v.b. ortak bir bakış açısını oluşturmaktır. Bu 
nedenle, SSCB’nin temel niteliğini incelemek ve SSCB 
İçindeki ekonomik durumu onun dış politikasıyla bağ
lantısını kurarak ele almak amacı güden seminerler dü
zenleniyor. Durumun nasıl kavranması gerektiğini bu 
biçimde, kendimiz çıkartmalıyız. Herhangi bir güç -hangi 
toplumsal sisteme sahip olursa olsun fark etmez- ülke
mizin bağımsızhğına karşı durursa, biz de ona karşı 
çıkarız ve onun hakkında hükmümüzü veririz; ve SSCB 
karşı-devrimci bir tavır almıştır. Etyopya ve Erltre’de 
yaptıkları, gerçekten karşı-devrimci bir tavrın ifadesidir.

"Bizim bağımsız bir bakış açımız var. Bazı örgütler 
SSCB’nin emperyalist bir ülke olduğunu söylüyorlar, 
ama biz bunu olduğu gibi yinelersek kendi bağımsızlığı
mızı yitiririz. EPLF’yi bu bakış açısına itmeye çalışan 
örgütler de var. Ama benim kanım o kİ, bu tutum Sov- 
yetlerin tutumuna çok benziyor -bu da bir siyasal hege-

Üstte: Ahmed Ben Bella Fransızlar tarafından 
tutuklanırken. Altta: Sudan devlet başkanı Numeyri.

monya girişimi. Aradaki tek fark, bu tavra giren örgütle
rin öteki güç kadar kuvvetli olmayışları; (...)

“ ...Sovyetler Birllğl’nin eski Etyopya devletiyle İlişki
lerine gelince: Sovyetler Birliği Haile Selasiye rejimini 
destekledi, hattâ onu anti-emperyalist kral diye övdü! 
Buna bağlı olarak Sovyetler’In öteki Afrika ülkeleriyle, 
özellikle Mısır, Sudan ve şimdi de Uganda ve Çad’la 
ilişkileri gözönüne alınacak olursa: Halkın müadelesinin 
desteklenmesi bir kenara bırakılmış, söz konusu İlişkiler 
devletten devlete ilişkiler haline gelmiştir. (...)

"Bunlarla birlikte bir de Sovyetler’ln Mısır, Irak veya 
Sudan’daki tutumuna bakarsak: SSCB bu askeri rejimle
ri destekledi ve bu destek İlerici güçleri ezmekte kulla
nıldı. Mallum hükümetinin uçaklar verilerek desteklen

diği Çad’da da şimdi benzer bir durum var. (...)

"Sovyetler Birliği konusunda epey hayal kurduysak 
da, mücadelenin gelişmesiyle, Sovyetler’ln amaçlarını 
çok net bir biçimde gördük.

“Örneğin Etopya’daki rejimi alalım: Hiç kitle desteği 
yok; ve iktidarını güçlendirmek İçin başka bir güce da
yanabilmek zorunda. Bu durumda Sovyetler Birliği işe 
karışarak kolayca yönlendirebileceği bir rejimi kendisi
ne ortak almış oldu. Afrika’nın öteki bölgelerindeki kur
tuluş hareketleri İçin de benzer bir durum sözkonusu: 
desteğin proletarya enternasyonalizmi ilkeleri temeli üze
rinde sağlandığına ilişkin bütün o t>eyanlara rağmen, 
İnsan birçok soru sormadan edemiyor. Güney Afrika’
daki kurtuluş hareketleri İçinde, kitlelerle bağ kurmuş, 
temel değişimler yaratabileceğini ve gerçekten Güney 
Afrika’nın-kurtuluşu için savaşabileceğini bilen güçler 
ve örgütler var. Fakat onların durumlan da bizimkine 
benzer görünüyor: Bağımsız siyasal görüşler geliştirdik
leri için desteklenmiyorlar. Bu yüzden söz konusu des
teğin enternasyonalizm temeli üzerinde sağlandığından 
fazlasıyla şüphe ediyoruz.

“Genelde kurtuluş hareketlerine sağlanan desteğin 
belirli koşullara bağlı kılındığını saptayabiliriz. Eritre için 
durum şöyle: EPLF’ye resmî olarak bildirilmiş olmama
sına rağmen, Sovyetler Birllğl’nin örneğin Etyopya’yla 
EPLF önderliğindeki bir Eritre'nin oluşturacakları bir 
federasyonu görmekten sevinç duyacağı üstüne belirli 
söylentiler dolaştı -ama bu EPLFnin bakış açısına taban 
tabana karşıttır. Sovyetler Birliği tarafından -gerçi resmî 
olarak EPLF’ye değil, ama bazı başka çevreler kanalıyla- 
SSCB’nln EPLF önderliğindeki bir Erltre’yi yeğleyeceği 
de açıklandı. Böyle bir durumda Sovyetler Birliği Eritre 
içinde, üstünde egemenlik kurabileceği ve SSCB'nin 
bölgenin tümüne ilişkin görüşlerine uyacak bir güç ya
ratma amacını gerçekleştirmeye çalışabilirdi. (...)

“ Düşünüyorum da, şu yeni teoriler durmadan karşı
mıza çıkıyor: ‘Üç Dünya’ sorunu. Bu teoriye göre İran 
Şahı ilerici bir anti-emperyalist. Umman’daki devrimi 
destekleyen Çin bu biçimde, bir Umman Halk Kurtuluş 
Cephesi delegasyonunu ve bir Iran delegasyonunu aynı 
anda Çin’e davet edecek hale geldi.

“Bütün ‘İkinci Dünya’dan sayılan ülkeler arasında ‘antl- 
emperyalistler' olarak Batı Avrupa’nın kapitalist ülkeleri 
de bulunuyor! Bu . ‘Üç Dünya' sorunu bizi doğrudan 
doğruya ilgilendiriyor: Şimdilerde bu ‘Üç Dünya teorisi'- 
nin örtüsü altında bazı ülkeler (Arap devletleri) tarafın
dan Kızıldeniz’ln bir ‘Barış Denizi’ yapılması sloganı 
öne sürülüyor, yani sınıf mücadelesine karşı etkide bu
lunan -ve Kızıldeniz'in ABD emperyalizminin hizme t̂lnde 
bulunduğunu görmek İsteyen- bir slogan.

"Hiçbir zaman Mobutu'yu anti-emperyalist olarak nl- 
teleyemeylz, çünkü o ABD emperyalizminin bir kuklası
dır, Zaire’deki bütün ilerici güçleri ezmektedir ve ABD’- 
nln bu bölgedeki polis köpeği olarak İş görmektedir.

“ Başka birçok ülke İçin de söz konusu olan bir sorun 
var ortada. Nasıl savunuluyor bilemiyoruz, ama şimdiye 
kadar bu teoriyi doğrulamak amacıyla getirilen kanıtlar 
bilimsel değil ve devrlmcl-olmayan tavırlarla getiriliyor 
bunlar. Bu sorunu da bütün yeni gelişmelerle birlikte 
İnceleyeceğiz ve bu soruna kendi bakışımızı geliştirece
ğiz. Sovyetler Birliği karşı-devrimci bir tavır takındığı 
zaman ona karşı çıkılmalı, ama bu, ABD emperyalizmi 
ya da başka bir emperyalist güçle İttifak yapılması ge
rektiği anlamına gelmez. (...)

“Üçüncü Dünya’nın bir ülkesine kaişı verildiği ve bun
dan ötürü Üçüncü Dünya ülkelerinin birliğini zayıflattığı 
gerekçesiyle Eritre halkının mücadelesine karşı tavır 
alan örgütler vardı. Ve SSCB Etyopya’yı desteklemeye 
başladığından beri bunlar da Eritre halkının mücadelesi
ni destekliyor -yani böyle diyorlar. Bunlar, bizim sahip 
bulunduğumuz konum aracıyla sadece bizzat kendi he
deflerine ulaşmak İstiyorlar.” •



M odem  Sosyalizm

Ortadoğu Devrimleri
Emperyalizmle Bütünleşmiş Arabistan Monarşileri

Yanm adası’nın (C eziretû ’l-Araib) bü yü k kısm ın ı kap sayan  Su ud î A rabistan  ve  K örfez kıyısındaki 
Arap prenslikleri, 19 . yü zyıld an  beri İngiliz em p eryalizm in in  coğraft-stratejik  kaygılarla b u rad a  
kurduğu egem enliğin dam gasın ı taşırlar. II. D ü nya Savaşı’n d an  ö n ce  b u lu n an  ve  1 9 5 0 ’lerde  
işletilmeye b aşlan an petrol, gö çeb e-geçim lik  to p lu m sal y en id en  ü retim  örgü tlen m elerin e d ayanan  
bu m onarşik rejim leri ek o n om ik  olarak  gü çlen d irm iş; n e  v ar  ki bu g ü çlen m e em p eryalizm e  
olan geleneksel bağım lılıklan nı ö zü n d e değiştirm em iş, bu bağım lılığa y en i b o y u tlar getirm iş ve  
zenginleşen A rabistan m onarşileri, bölgedeki an ti-em p eryalist kalk ışm alara  karşı egem en  
işbirlikçi rejim lerin destek çisi haline gelm işlerdir. Suudî ve  K örfez rejim leriyle siyasal- 
diplomatik olarak b ü tü nleşm iş o lan  (K u zey) Y em en  A rap “C u m h u riy eti”, U m m an -M ask at 
Sultanlığı ve y an m ad an m  K u zeybatısındaki Ü rdü n K rallığı; p etro l zenginliğini p ay laşm am ak la  
birlikte, bu em p eryalist-m o n arşist b lok u n  çerçev esi için d e sayılabilirler.

Suudî Arabistan ve Aramco

Suudî A rabistan’daki gö çeb e ve  feodal kabileleri b irleştirerek  K rallığın k u ru lu şu n u  g erçek leştiren  
Suud sülalesinin p rogram ının  k öken ind e, yerleşik  İslâm i egem en lik  yap ılarım  d ev rim ci bir 
şekilde sorgulayan V ah habîlik  m ezh eb i vardı. İslâm ın A llah-k ul arasın a g iren  k u ru m larla, 
egemenlik ilişkileri ve tören sellik lerle y o zlaştın id ığın ı sav u n arak  18 . yü zyılda fu n d am en talist bir 
akım olarak ortaya çık an  V ahhabîlik , A b dülaziz Ben A b d u rrah m an  El-S u u d  tarafınd an kısm en  
anti-söm ürgeci b ir A rap-B ed evî dirilişinin id eolojisi o larak  siyasallaştırıldı. A n cak  Suud hareketi, 
daha 20. yüzyıhn başın d a bölgedeki O sm an h  egem enliğin i yık m aya çalışan  İngiliz 
emperyalizmiyle ek o n om ik  ve  askerî işbirliğine g irerek  bağım sızlığını y itirm ey e başlad ı. G ene  
de, bölgede İngiliz desteğine day an arak  “Büyük A rabistan  Sultanlığı” hayali ku ran  E m ir Şerif 
Hüseyin’e karşı 1 9 1 9 - 1 9 2 6 ’da kazandığı zaferlerle, bölged e em p eryalizm in  “dah a a z ” 
güdümündeki, zam an  zam an  on u n  ta sa n la n n a  karşı du rab ilen  b ir inisiyatifi tem sil ediyordu. 
Abdülaziz Ben Suud, 1 9 3 2 ’de şeriata dayalı Suudî A rabistan  K rallığını ilan ettik ten  kısa bir 
süre sonra, toprakların da A m erik an  şirk ed erin e verdiği p etro l a ram a im tiy azlan y la  ve  özellikle
II. Dünya Savaşından son ra  p etro lü n  işlen m eye b aşlan m asıy la  em p eryalizm le sıkı sıkıya  
eklemlendi. A m erikan em peryalizm i dü nya p etro l rezervlerin in  yü zd e 2 6 ’sın a sah ip  o lan  bu  
ülkeye büyük askerî ve ek o n om ik  “yard ım lar” yaptı. 1 9 4 6 ’da ülked e faaliyet g ö steren  büyük  
petrol şirketlerinin birleşerek  oluşturdu ğu Aramco (Arahian-American OU Company-Aıap- 
Amerikan Petrol Şirketi) bu b ü tü n leşm en in  sim gesi ve  tem el m ercii o larak  ku ru m laştı.
1950’lerin ikinci y an sın d an  itibaren Suudî rejim i. N asır y ö n etim in d ek i M ısır’ın  an ti-em p eryalist 
Arap enternasyonalizm ine karşı; ek o n o m ik  gü cü n ü  ku llan arak , A rap d ü n y asın d a em p eryalizm e  
bağımlı rejim lerin yen id en  ü retilm esin in  m ad d i-m an ev î ö n d eri o larak  çıktı. P etro l zenginliğini, 
sanayi, ticaret ve tarım sal yapıyı geliştirm eye d ö n ü k  y a tm m la ra  a n ca k  7 0 ’li yıllarda  
dönüştürmeye başlayan Suudi A rabistan’d a; gelen ek sel ik tisad i-to p lu m sal ilişkiler ço k  yavaş  
değişmekteydi. 1 9 7 0 ’de sayıları yak laşık  1 m ilyo n  2 0 0  bin olan  işçilerin  y a n sın d an  fazlası. 
Kuzey Y em en ve diğer yo k su l A rap  ülk elerin d en  gelen  g ö çm e n  işçilerdi. Az sayıd aki yerli 
işçilerin de çoğunlukla yö n eticilik  vs. im tiyazlı m ad d i-m an ev i k o n u m larla  tatm in  edilm esi, 
zaten yasak olan  işçi sınıh örgü tlen m esin in  illegal d ü zeyd e de geh şm esin i engelledi. Suudi 
Arabistan’da an ti-em p eryalist siyasal m uhalefet, 1 9 5 5 - 1 9 7 2  d ö n em in d e N asır’ın  etkisiyle ve 
güneydeki Suud ailesine m u h alif Şam m ar kab ilelerinin  desteğiyle b iraz geh ştiyse de kalıcılık  
kazanamadı.

Körfez Emirlikleri ve Bahreyn’de Anti-Emperyalist Mücadele

19. yüzyıl sonu ile 2 0 . yüzyıl başın da d en iz üsleri olarak  İngiltere’n in  egem enliğine g eçen  
Basra Körfezi’ndeki A rap pren slik lerin d en  K uveyt, p etro lü n  ilk  işletilm eye başlandığı ve  
bağımsızlığını ilk k azan an ( 1 9 6 1 )  ülke oldu. Ü lk ede İngiliz m od elin i ö rn ek  alan  m eşru tî b ir  
Emirlik kuruldu. İstişari de olsa  belirli b ir etkinliği o lan  M eclis’te, an ti-em p ery alist m uh alefetin  
oluşmaya başlam ası ve h ü k ü m etin  1 9 7 5  so n u n d a Kuwait Oil Company’i (K u veyt P etro l Şirketi) 
millileştirmesi üzerin e, 2 9  A ğustos 1 9 7 6 ’da E m ir Sabbah el-S ah m  E l-Sab bah p arlam en to  ve  
partileri feshetti; bü tü n  A rap ülkelerin de etkinliği o lan  basın ı sustu rd u. 1 9 8 0 ’de m eşru tî 
kurumlar güdüm  altında rehabiU te edildi. 11. D ü nya Savaşı’n d an  so n ra  p etro l zengini o lan  
diğer Körfez prenslikleri, em p eryalizm le ek o n om ik  içiçelik lerin i koru yarak , 1 9 7 1 ’de bağım sız  
oldular. 7 Em irhk Birleşik A rap E m irlik leri adı altınd a b irleşti; K atar ve  B ah reyn  ise  bağım sız  
Emirlikler oldular. B uralarda K uveyt gibi m eşru tî d en eylere  girişilm ed i; m u d ak  ik tid ar E m ir  
sülâlesinde kaldı. Bu Em irlik lerde de, p etro l ve  yan  san ayilerin d e çalışan  işçilerin  bü yü k  
çoğunluğunun geçici g ö çm en  işçiler olm ası ve  p etro l gelirleriyle refah dü zeyi yü kseltilen  
geleneksel toplum sal ilişkilerin m uhafazası, to p lu m sal m uh alefetin  ortaya  çık m am asın ı  
sağlayabilmiştir. Y aln ızca B ah reyn ’de, ’6 0 ’la n n  so n u n a dek , em ek çi sın ıflan  kap sayan  b ir an ti- 
emperyalist dalga yaşandı. B ahreyn, bu rad a ku ru lan  p etro l işlem e san ayiin d en  dolayı, kapitalist 
üretim ilişkilerinin dah a gelişip çeşitlen diği b ir ülkeydi. Bu san ayin in  istih d am  ettiği 5 0  bini 
aşkın yerU işçi ve Em irliğe karşı geleneksel azm h k  Şii m u h alefet geleneği, an ti-em p eryalist
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Bugün "Arap dünyası", üzerinde 89 miiyon insan 
yaşayan 13 faridı devleti kapsamaktadır (1982 
rakamları). Bu bölünmüşlüğe karşın, bugün ‘‘Arap 
olmak" bilinci hâlâ “ Suriyeli” , “ Iraklı" ya da “ Suudi" 
vb. olmanın önünde gelebiliyor. Bu ortak kimliğin 
oluşumunda, birbirleriyle yakın bir İlişki içersinde olan 
dil ve din belki de en tayin edici unsurlardır. Dil ve 
din birbirleriyle yakın bir ilişki içersindedir, çünkü 
bugün “Arapça" diye anılan dil, aslında yalnızca 
Kuran’m dili olarak varolan dildir; Arapça’nın lehçesi 
olarak anılan ağızlar ise, her bakımdan birbirlerinden 
tamamen farklı birer dil olarak addedilebilecek kadar 
ayrışmıştır Kuşkusuz, bu zemin manevi düzeyde bir 
ortaklığa temel oluşturmaktaysa da, Arap dünyası, 
hatta tek tek Arap ülkelerinin barındırdığı merkezkaç 
eğilimler, Arap dünyasını sürekli bir Balkanizasyon 
tehlikesiyle yüz yüze bırakacak kadar önemlidir.
Dahası siyasal düzeyde de, Arap ülkelerinin kimi 
kraliyet ve emirlik gibi demokratik olmayan biçimlerle 
yönetilirken, Ilışır, Irak gibi ülkeler, zaman zaman 
demokratikliğinden kuşku duyulabilecek de olsa 
cumhuriyet biçiminde yönetilmektedirler. Devlet 
Başkanı hirıstiyan olan Lübnan, hem merkezkaç 
eğilimlerin, hem de siyasal tercih farklılıklarının en 
çarpıcı ve trajik biçimde ortaya çıktığı ülkelerden 
biridir. Belki de bu yüzden, Lübnan ötedenberi Arap 
Birliği girişimlerinde, örneğin Mart 1945’te Mısır,
Suriye, Ürdün, Kuzey Yemen ve Suudi Arabistan’ın 
katılımıyla kurulan Arap Devletleri Birliği’nde, hep ön 
planda yer almıştır Sözkonusu örgüt bir Arap posta 
birliği, telgraf ve telekomünikasyon birliğinin 
kurulmasına, kurulduğu 1948 yılından başlayarak 
İsrail’e iktisadi bir boykot uygulanmasına önayak 
olmuştur Dahası BirlikVn karargâhı, aynı zamanda, 
Arap ülkeleri ölçeğinde örgütlenmiş demir çelik işçileri, 
hekimler ve veterinerler sendikalarının da karargâhıdır 
Aşağıda, Lübnan kaynaklı bir Arap birliği afişi 
görülüyor



Devrimler
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El-Camiatü’l Arabiye (Arap Birliği), 22 Mart 1945’te 
Kahire’de kuruldu. Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Trans 

Ürdün, Suudi Arabistan ve Yemen’in kurucu üye 
olduğu birliğe, daha sonra 1953’te Libya, 1956’da 

Sudan, 1958’de Tunus ve Fas, 1961'de Kuveyt, 
1962’de Cezayir, 1967'de Yemen Demokratik Halk 

Cumhuriyeti, 1971’de Birleşik Arap Emirlikleri, Umman 
ve Bahreyn, 1973’te Moritanya, 1974’te Somali, 

1976’da Filistin Kurtuluş Örgütü ve 1977'de Cubiti 
katıldı. Siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal alanda 

işbirliğini amaçlayan birlik, 1950 yılında imzalanan 
ortak savunma anlaşmasıyla aynı zamanda askerî bir 

kimlik kazandı. Birleştirici unsurlardan en önemli olanı 
İsrail ve Filistin sorunuydu ama. Birliğe dahil olan 

ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıkların en büyük 
sebebi de her zaman bu sorun oldu. Fotoğrafta, 
Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen, Mısır- 

Suriye federasyonunun kutlama nümayişleri görülüyor. 
Filistin mültecileri tarafından yapılan afiş, Mısır ve 

Suriye’nin birleşen elleri arasında korkudan titreyen 
İsrail’i tasvir ediyor ve İsrail'e “ Nereye 

Kaçabileceksin?”  diye soruyor. 1958’deki bu birleşme 
girişimi çok geçmeden başarısızlığa uğradı; Nasır 

yönetiminin önündeki engel sadece politik sorunlar 
değildi, ülkeler arasındaki coğrafî engeller de “ tek bir 

ülke”  (Birleşik Arap Cumhuriyeti) hedefini olanaksız 
hale getiriyordu. Suriye ile Mısır arasında İsrail ve 

Ürdün gibi iki düşman ülkenin topraklan uzanıyordu. 
Oysa Nasır’ın ideali, “ortak bir bayrağa, tek bir halka 
ve tek bir orduya sahip olan yeni bir ulus”  yaratmak, 

ve daha sonra Cezayir’in de katılımıyla federasyonu 
genişleterek "devrimci bir Arap Birliği”  kurmaktı. 
“Felsefem”  adındaki kitabında belirttiği gibi, Hac 

törenlerini de büyük bir siyasî toplantıya dönüştürmeyi, 
“her yıl belirli zamanlarda toplanan ve İslâm 

devletlerinin yöneticilerinin, düşünürlerin ulemaların, 
yazarların, tüccarların, sanayicilerin ve gençliğin yer 
aldığı bir kongre”  haline getirmeyi, böylelikle bütün 
Müslümanlan bir iman etrafında biraraya getirmeyi 

düşlüyordu. Mısır, Suriye'yle ilişkilerin bozulmasından 
ve özellikle Nasır’dan sonra, Sedat döneminde Arap 

Birliği konusundaki öncülüğünü yitirecek, 26 Mart 
1979'da İsrail ile yapılan barış antlaşmasından sonra 

Arap ülkeleri arasında yalnız bırakılacaktı. Yine bu 
tarihte Bağdat’ta toplanan Arap Birliği’nin öteki üyeleri 
Mısır’ın üyeliğini askıya aldılar ve Birliğin merkezi de 

Kahire’den Tunus’a taşındı.

h arek etin  zem in in i oluşturdu . 1 9 5 3 ’de Şii-Sünni ça tışm asın a  so n  verm e çağ n sı yap an  yerli 

k ü çü k  bu rju va ö n d erler ve. işçi s ım h n m  siyasallaşan  u n su rlan , Layna El-İttihat El-Vataniyye’yi 
(U lusal Birlik K om itesi) kur.dular. Bu k o m ite , ’6 0 ’lara  k ad ar b ir dizi İngiliz a ley h tan  gösteri ve 
greve ö n cü lü k  etti. ’6 0 ’ların  b aşm d a ağırlaşan  bask ılar k arşısınd a b u  K om ite geriledi; çoğalan  
ve den e)d m  k azan an  işçi sınıfı m u h alefeti ö n e  çıktı. M art 1 9 6 5 ’de, halk ın  da desteğini 
k azan an  b ir gen el g rev  gerçekleştirildi. 1 9 5 4 ’de N asırcı b ir söylem le ku ru lm uş olan  Cephe El- 
Kuvve Et-Tekaddüm iyye (İlerici G ü çler C ep h esi), g ü çlen m ey e başladı. A n cak  1 9 6 7 ’de A d en ve  
G ü n ey Y e m e n ’i yitiren  İngiltere’n in  B ah reyn ’i H int O k yan u su n a yö n elik  yen i askerî üs olarak  

k u llan m ay a başlam asıyla , k ü çü k  ülked eki sö m ü rg eci yö n etim  bask ısı d ayan ılm az boyutlara  
u laşacak  ve  an ti-em p ery alist h arek et g erilem eye başlayacak tı.

Emperyalizmin Kıskacmda Ürdün

Ü rd ü n  H icaz E m iri Şerif H ü sey in ’in  I. D ü n ya Savaşı’n d a  O rtad oğu ’da İngiltere ile sıkı işbirliği 
yap m asın d an  ve  o ğ u llan n m  gen e İngiliz desteğiyle 1 9 2 1 - 1 9 2 3 ’de M avera-i Ü rdü n ülkelerinin  

(İrak  ve  Ü rd ü n ) b aşın a getirilm esin d en  b aşlay arak ; siyasal, d ip lo m atik  ve  ask erî olarak  
em p ery alizm in  stratejileriyle b ü tü n leşm işti. II. D ü n ya Savaşı’n d an  so n ra  ülk en in  İngiliz 
m an d asın d an  çık arak  Ü rd ü n  H aşim î K rallığı olarak  “bağ ım sızlaşm asın d an ” son ra  da durum  
ö zü n d e değişm edi. İm k ân lan  ço k  kısıtlı o lan  ülke ek o n o m isi İngiliz yard ım ın a m u h taçtı ve  
“Glubb P aşa” k o m u tasın d ak i İngiliz o rd u su  h âlâ  Ü rd ü n ’de bu lu n u y ord u . Ü rd ü n ’de bu du ru m a  
karşı m u halefet, a n ca k  ’5 0 ’lerin  ik inci y a n sın d a ; Batı em p eryalizm in in  ülkeyi Türkiye, Pakistan  
v e Irak’la  birlikte an ti-k o m ü n ist B ağdat Pak tı’n a  so k m a ta sa n sm a  karşı, N asır’m  anti-em peryaU st 
A rap b lok u n u n  k u ru lm asın ı v azed en  sö y lem in in  ateşlem esiyle  solu k  alabildi. Ö zellikle nüfusun  
y a n sın d a n  fazlasını o lu ştu ran  Filistin li m ü ltecilerin  inisiyatifiyle 1 9 5 4  ve  1 9 5 6 ’da  
g erçek leştirilen  kitlesel gö steriler so n u cu n d a  h ü k ü m et devrildi; K ral H ü seyin, “Glubb Paşa” ve  
İngiliz kuvverierini ülk ed en  ih ra ç  e tm ek  z o ru n d a  kaldı. T em m u z 1 9 5 8 ’de, Irak’taki Bdas 
darbesi ü zerin e  “ö n lem  alm ak ” iç in  ülkeye y en id en  gelen  İngiliz ask erî birlikleri, p rotesto  
gö sterileri üzerin e >al so n u n d a  y en id en  çekildiler. K ral H ü seyin , Filistinli ağırhkh anti- 
em p eryalist m uh alefetin  rad ik alleşm esin i ön lem ek  için . K asım  1 9 5 8 ’de N asır’la diyalog kurm aya  
yan aştı. A n cak  Kral, K rallık b ü ro k rasisi ve  yerel feodal gü çler, Filistin lilerin  d inam ik siyasal 
varlığının , B aas’c ı ve N asırcı faa liy etlerin /p ro p ag an d an ın  egem enliklerin i teh d it ettiğini bilerek, 
karşı sa ld ın  iç in  fırsat kolladılar. M ısır’ın  zayıflam asınd an da y ararlan arak , 1 9 6 6 ’da, Ü rdün  
Baas P artisi’n in  b ir d arbe hazırlığın ın  öğrenildiği b ah an esiy le  kitlesel tu tuk lam alara girişildi. 
A rd ın d an  FK Ö ’ye  y ü k len m ey e b aşlay an  rejim le Filistin li gerillalar arasında, 1 9 7 0 ’de iç  savaş 
başladı. T e m m u z  1 9 7 1 ’de, H ü seyin ’in  “A m m an  K asabı” olarak  an ılm asın a yo l a çacak  olan  
bü yü k b ir sald ırıd an  so n ra , F ilistin liler Ü rd ü n ’d en  sürüld ü. FK Ö -Ü rdü n ilişkileri, 1 9 7 8 ’de 
y en id en  kuruldu. E m p ery ah zm in  O rtad oğu ’daki politikasıyla u y u m  için d e o lan  Kral H üseyin, 
b aşın d an  itibaren  b irço k  kez dağıttığı b içim sel p arlam en to y u  1 9 7 8 ’de “D an ışm a M echsi”ne  
d ö n ü ştü rü p  1 9 7 6 ’da ik tid ar p artisi dahil b ü tü n  partileri k ap atarak  m u tlak  m on arşik  iktid ann ı 
pekiştirdi.



Umman ve Dofar’da Anti-Emperyalist Mücadele
1871’den beri İngiliz egem enliğinde olan  U m m an ’da söm ü rgeciliğ in  yapısı, G ü ney Y em en ’le 
benzerlikler gösterir. İngiltere, A den gibi U m m an ’a ve U m m an  K örfezine, Basra K örfezini ve  
Güney Asya’yı den etim  altında tu tm ak  için , salt stratejik  kaygılarla elk oym uştu , U m m an ’da bir 
Aden de yoktu ; sanayi G ü ney Y em en  k ad ar bile gelişm em işti. 1 9 3 2 ’d en beri sultan  o lan  Said  
Ben Tim ur, hem  ülkenin içlerin d e G üney D ağlann dak i kab ilelerin  m uh afazak âr İslâm i yapısıyla  
uyumlu olm ak, hem  de egem enliğine y ö n elecek  teh ditlerin  ö n ü n ü  k esm ek  için , h er türlü  
m odernleşm eye karşıydı. Sultan, İngiliz b aşd an ışm an ın a açık ça  şöyle dem işti: “H indistan’ı 
yitirmenizin nedeni, yerli halkı eğitm iş olm an ızd ır.” U m m an , 1 9 5 8 ’de kağıt üzerin d e bağım sız  
olmuştu. A ncak devlet yönetim in dek i İngiliz egem enliği, ’6 0 ’la n n  d ü n y asın d a h içb ir yerde  
olmadığı kadar belirgindi. 1 9 7 2 ’de bile BBC, “U m m an ’ın İngilizlere h âlâ  ‘sah ip ’ d en ilen  tek  
ülke olduğunu” belirtiyordu. ’6 0 ’la n n  başın da, İçişleri bakanı dışınd a h ü k ü m etin  bü tü n üyeleri 
İngilizdi! G üney Y em en gibi U m m an 'd a da, h içb ir zam an  tam  an lam ıyla  hak im  olu n am ayan  
ülke içlerinde, egem enlikleri ço ğ u  kez bü yü k to p rak  sahip liğ ind en ço k  m an ev î otoritelerin e  
dayanan şeyhler önderliğindeki kabileler; kim i kez İslâm i saiklerle, kim i kez Sultan T im u r’un 
otoritesiyle feodal an lam d a rekabete g irerek  sık  sık başk aldırıyorlard ı. 1 9 5 0 ’lerin  ikinci 
yansında Yeşil D ağlarda g erçek leşen  İm am  G alip ayak lanm ası, İngiliz h av a  ku vvetlerini dağ lan  

bom balam aya itecek  kadar büyüyebilm işti. U m m an  m o d ern leşm ey e ve kapitalist üretim  
ilişkilerine, ’6 0 ’ların ikinci yarısın da, p etrol ü retim in in  yaklaşık beş kat artm asıy la  açılm aya  
başladı. Ülkede tarım  dahil, yaklaşık 1 0 0  bin kişilik bir işçi sınıfı olu ştu ; Basra K örfezindeki 
Arap ülkelerine çalışm aya giden 15  bin kad ar U m m an lı işçi, bilgi, görgü ve h ab er dolaşım ını 
hızlandırdı. Ü lkenin batısındaki D ofar eyaletin de 1 9 6 5 ’d en beri sü ren  silahlı an ti-em p eryalist 
m ücadelenin 1 9 7 0  yaz başın da, b aşk ent M askat’m  bu lunduğu “a n a” (D oğu ) U m m an ’a sıçram ası 
üzerine; ülkenin petrol sanayiini den etley en  Shell firm asının ağırlığını koym asıyla, Said Ben  
Timur devrilerek Sultanlığa kuzeni K abus Ben T im u r getirildi. Kabus, basın  ve örgü tlen m e  

yasaklarını y u m u şataral^ siy asal istikrarı k oru m aya, serm aye teşviklerini geliştirerek  yerli 
burjuvaziyi tatm in etm eye yö nelecekti.

Dofar’da Anti-Emperyalist Silahlı Mücadele

Dofar, U m m an’ın doğusu ndan 5 0 0  miUik bir çö lle  ayrılm ış, ülken in  batısındaki G ü ney Y em en  
sınırında yeralan tropikal bir eyaletti. U m m an  den izin e paralel dağlarda k ü çü k  geçim lik  tan m  

■ve hayvancılıkla uğraşan ve gö çeb elik  yapan kabilelerin yaşadığı D ofar’da ciddi bir serm aye  
birikimi yoktu; kabile şeyhleri U m m an ’daki kad ar bile top rağa sah ip  o lm ayan , m an evî 
önderlerdi. 1 5 0  bin kişilik halkın benim sediği M üslüm anlık , İslâm  ö n cesi ço k  ta n n h  dinlerin  
ritüelleriyle içiçe geçm işti. D ofar halkı, bu d inl-kü ltû rel özgünlüğü nü n ve coğrafî 
yalıtılmışlığının yan ısıra; h içb ir h izm etten  y ararlan d ın im ay ıp  kaynak ları talan edilerek  m erk ezî 

ülke ekonom isi için de iki kat söm ürüld üğü için  de U m m an ’la b ü tü nleşem em işti.

Dofar’ın toplum sal durağanlığını sarsan lar da, 1 9 5 0 ’lerde K örfez ülkelerin e çalışm aya giden  
göçmen işçiler oldu. 1 9 6 2 ’de, U m m an ’da İm am  G alip’in kabileleri birleştiren  an ti-söm ü rgeci 
m ücadelesinden ve N asırcılıktan etkilenen bir grup g ö çm en  işçi. C ephe Tahrir D ofar’ı (D ofar  
Kurtuluş C eph esi-C T D ) kurdu. Bir sûre so n ra  D ofarlı N asırcı g ö çm en ler  ve bazı kabileler de 
CTD'ye kanidılar. CTD, 1 9 6 5 ’de, D ofar’ın tek yolu  olan, b aşk en t S alallah -T am rit karayolu  

çevresinde devlet dairelerine ve askerî birliklere v u r-k aç  saldırılar d ü zen leyerek  silahlı 
mücadeleye başladı. 1 9 6 7 ’de kurtulu şunu gerçek leştiren  G üney Y em en ’in sıkı d ay an ışm asın ın  
yanısıra, Irak ve M ısır’dan da destek  alan CTD, 1 9 6 7 ’de atağa g eçerek  D ofar’ın bü tü n D oğu  
kesimini ele geçirdi ve Sultan’ın ord u su n u  başk en t Salallah çevresin e  sıkıştırdı. 1 9 6 9 ’da sahile  
inen CTD, Rakyut kentini “k u rtan im ış bölgelerin  b aşk en ti” ilan etti. Ö rgü tün 1 9 6 8 ’deki 2. 
kongresi, “bilim sel sosyalizm ”e yö n elm e gereğini saptayarak , an ti-em p eryalist m ü cad elesin in  
çerçevesini “bütün A rap Körfez ülkeleri” olarak  çizm iş, örgü tün adı da İşgal Altındaki Arap 
Körfezinin Kurtuluşu İçin Halk Cephesi olarak  değişiirilm işti. Bu kongre kararları d oğrultusun da, 
kurtanimış bölgelerde “sosyalist eğitim e ve ''c jy a lis t ilişk ilerin . in şasın a” geçildi. V ietn am  ve  
Çin devrim ini m odel alan CTD önderliği tem el ve siyasal eğitim  k u ru m lan  örgü tled i; 
çokeşlilik yasaklandı; kadınların  siyasal-top lu m sal h ay ata  katılm ası teşvik edildi. K u rtan im ış  
bölgelerde toprak kolektifleştirildi; kabileye özgü yerleşik  to p lu m sal ilişkileri yıkm ak am acıyla  
alman ön lem lerden biri de, töresel değerleri ve geleneksel k arar m ek an izm aların ı ik am e etm ek  
üzere bir Layna Tasfiye El-Meşakil Eş-Şaabiye’nin (H alkın Soru n ların ı Ç ö zm e K om itesi) 
örgütlenmesi oldu. Çin d evrim in den ve söylem in d en  fazlasıyla etk ilen en 2. K ongre, “M arksizm - 
Leninizm’e bağlılığı” C T D ’ye üyeliğin şartı olarak  saptam ıştı. 1 9 7 1 ’de yapılan 3. K ongre, anti- 
emperyalist m ücadelen in  ve ittifaklarının doğasıyla uyuşm adığını sap tay arak  bu şartı geri aldı. 
Ömek alınan V ietnam  ile Ç in ’in aksin e D ofar’da k o m p rad o r bu rjuvazinin  ve to p rak  ağalarının  
bulunmaması, CTD 'nin toplu m sal devrim  ve sınıf çelişkisi şab lo n lan n m  ço ğ u  kez salt b içim sel 

I bir radikalizm e yöneleb ilm esini getirm işti. A n cak CTD, bu vesayetçi ve sek ter o lu şu m u  için de  
1 de olsa, Dofar’da 1 9 6 8 -1 9 7 3  d ön em in d e kabile halkının top lu m sal inisiyatifinde ön em h
I  dönüşümlere yol açtı. En ö n em h si, CIA ’nın, Suudî rejim inin açık  ek o n o m ik  desteğine sahip  
i Umman Sultanına; SAS (Special Air Service-Ö zel H ava M isyonu) k o n tr-g erillalarm ı ön e süren  

yoğun İngiliz askerî baskısına uzun süre karşı k oym ayı başardı. 1 9 7 0 - 1 9 7 2  d ö n em in d e bölgeyi 
: defalarca bom balayan İngiliz hava kuvvetleri. Doğu D ofar’daki ku rtarılm ış bölged en C T D ’yi 
i sökemedi.
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/. Dünya Savaşı sıralarında “ savaş kahramanı", ya da 
“gelmiş geçmiş en ünlü casus" olarak büyük bir üne 
kavuşan ve casusluk öykülerine epeyce malzeme 
sağlayan İngiliz ajanı, asker ve yazar Thomas Edward 
Lawrance (sağda), Ingiliz emperyalizminin 
Arap yarımadasına yerleşmesinde çok önemli bir rol 
oynamıştır. Lawrance, Arapların Osmanh 
İmparatorluğu’na başkaldırısını körükleyen ve 
örgütleyen bir casus olmaktan öte, aktif bir gerilla 
lideri ve savaş taktikçisiydi.. Savaş başlangıcında bir 
süre Londra’daki harita bürosunda çalıştıktan sonra 
Kahire'deki gizli servise atanmıştı, 1916’da Arabistan’a 
giderek l^ekke şerifi Hüseyin bin Ali ile irtibata geçti: 
Hüseyin’in oğlu ve daha sonra Irak Kralı olan I. 
Faysal’la birlikte, Osmanh güçlerine karşı vur-kaç 
taktiğiyle çarpışan ve gece baskınlan düzenleyen 
gerilla birhklerlni kurdu ve fiilen liderliğini yürüttü. 
Özehikle Şam-Medine demiryolunu kontrol altına 
almayı amaçlayan bu gerilla mücadelesi, hedefine 
ulaşarak Osmanh ordusunun Suriye’deki birlikleriyle 
Yemen’deki biriikleri arasındaki irtibatı kesmeyi 
başardı. Kasım 1917'de Dara'da Arap kıyafetiyle 
yöreyi incelerken Türkler tarafından tanınarak 
yakalanan ve tecavüze uğrayan Lawrance, ancak 
ömür boyu taşıyacağı birtakım yaralarla bu 
serüvenden kurtulablldi. Kudüs'ün işgalinde ve 
Arapların Şam'a girişlerinde büyük pay sahibi oldu, 
savaştan sonra da Sömürgeler Bakanı Winston 
ChurchlH'in danışmanı olarak görev yaptı. Lawrance'in 
Araplarla ilişkileri, Orta Doğu'ya girmekte olan 
Inglllzlerin sömürge siyasetine tipik bir örnek teşkil 
ediyordu: oysa aynı sıralarda bölgede ağırlığını 
hissettirmeye başlayan ABD emperyalizmi, 
Avrupahlarınkinden farkh bir yol tutturmuştu: Kaba 
kuvvet ya da entrika yerine ticaret. Filipinler ve Küba 
dışında sömürge savaşlarına doğrudan karışmayan 
ABD, I. Dünya savaşında Osmanh imparatorluğu'na 
karşı savaş açmamıştı; Wcmdrow Wilson Filistin 
sorunu dışında, Arap yarımadasındaki uluslaşma 
süreciyle çok fazla ilgilenmiyordu. Elbette bütün 
bunlar, ABD emperyalizminin Orta Doğu'ya ilgi 
göstermediği anlamına gelmiyordu. Kahire'de ve 
Beyrut'ta 1863’ten beri yüksek öğrenim için ABD 
tarafından kurulmuş enstitüler tHjlunuyordu, ayrıca 
ABD ile Osmanh imparatoriuğu arasında yüzyılın 
başından itibaren resmi ticaret antlaşmalan işlerliğini 
koruyordu... Üstteki fotoğraf, Amerikalılar ile Türkler 
arasında gelişen ticarete bir örnek teşkil ediyor: 
Ürdün’deki nehrin Hıristiyanlarca kutsal sayılan suyu 
Türkleş tarafından Amerikalılara satılıyor.



Devrimler

İran Müdahalesi ve CTD’nin Gerileyişi

Haziran 1970’de, Umman’da da CTD’yi öm ek alan bir örgüt (Umman ve Arap Körfezinin 
Kurtuluşu İçin Ulusal D em okratik Cephe) kuruldu ve Yeşil Dağlar’da silahlı mücadeleye başladı. 
Eylül 1971’de anti-emperyalist mücadele başkent Maskat’a da sıçradı. Ülkeye grev km cı ve 
ucuz işçi olarak Somalili ve Hintlilerin getirilmesine karşı Ummanlı işçiler gösteriler yaptılar, 
Sultanın sarayını kuşattılar. Arahk’ta Umman Ulusal D em okratik Cephe’si CTD ile birleşti, örgüt
Umman ve Arap Körfezinin Kurtuluşu İçin Halk Cephesi olarak anılmaya başlandı. Bu birleşme,
Dofarlı anti-emperyalistlerin gözünde Umman halkının bir bütün olarak “alt-sömürgeci” olarak
algılanmasına son verdi ve silahlı kurtuluş mücadelesi güçlendi. Güçlenen CTD, Arap Körfez
ülkelerindeki anti-emperyalist güçlerle ilişkilerini geliştirmeye yöneldi.

1973’ün sonundan itibaren, Dofar ve Umman anti-emperyalist mücadelesi gerilemeye başladı. 
Buna yolaçan neden, emperyalist Batı ve ona bağlı Arap monarşileriyle ilişkisini 
sağlamlaştırmak isteyen İran’ın (kuşkusuz “Umman Sultanının çağrısı üzerine”) büyük bir 
askerî güçle Dofar’a müdahalesi oldu. 1974’den itibaren Güney Yemen’le sınır ilişkisi kesilerek 
gerilemeye başlayan CTD, 1975 başında Rakyut’u, yıl sonunda kurtanimış bölgelerin tamamını 
yitirdi, CTD, askerî olarak gerilemeye başladığı noktada siyasal olarak da geri adım atarak 
“Körfez ülkelerinde devrim”i ikinci plana bırakmış ve perspektifini yeniden Umman-Dofar ile 
sınırlamıştı. 1975 yenilgisinden iki yıl sonra, CTD, SSCB ve Arap “Kararlılık Cephesi”nin 
(Cezayir, Libya, Güney Yemen, Suriye) desteğiyle yeniden toparlanmaya başladıysa da, 1979 
İslâm devrîmine kadar ülkedeki varlığını sürdüren İran ordusunun yığınağı karşısında 
1968-1973 konumuna asla yaklaşamayacaktı. Bu arada Umman Sultanlığı, 1979’da Mısır-İsrail 
banş anlaşmasını onaylayan tek Arap devleti olarak ve 1980’de ABD ordusuna hava 
sahasından ve karasularından yararlanma hakkı vererek, emperyalizme kayıtsız-şartsız 
bağımlılığını sürdürmekteydi.

Kuzey ve Güney Yemen’de Devrimler
Arabistan yanmadasmm en güneyinde yeralan Yemen, Arap fetihlerinin Batıya doğru gelişmesi 
nedeniyle, İslâm uygarlığının ve ticaret yollannın marjında kaldığı için; 1960’lara dek; 
dünyanın en tecrit edilmiş, içine kapalı ülkelerinden biri durumundaydı. 16. yüzyıl 
ortalanndan itibaren sayısız kabile ayaklanmalanyla sürekli tehdit edilmekle beraber Osmanh 
egemenliğinde bulunan ülkenin Kuzey kesimi, I. Dünya Savaşı’nm sonunda İngiltere’nin 
desteğiyle bağımsızlığını kazanmış ve Zeydî kabilesinin egemenliğinde Kuzey Yemen Krallığı 
kurulmuştu. Güney Yemen’de ise, Kızıldeniz'i Okyanusa bağlayan ve Doğu Afrika ile Güney 
Asya’ya açılabilme imkânı sağlayan konumuyla Aden Körfezi, stratejik öneme sahipti. İngiliz 
emperyalizmi, 19. yüzyılın ilk yansında Aden Körfezi’ne ve hinterlandına hakim oldu. Güney 
Yemen’de İngiliz himayesi ilan edildi. Yemen’de anti-emperyalist dalga, ancak 1960’larda 
kabardı. Kuzey Yemen’de 1962’de gerçekleşen darbeyle kurulan cumhuriyet, sonunda anti
demokratik ve monarşik bir yapıya büründü; ülkenin kapitalizmle eklemlenmesini getiren bu 
dönüşüm, Güney’deki anti-emperyalist harekete de ivme kazandırdı. Anti-emper>'alist 
bağımsızlık savaşı içinde sosyalist bir programa yönelen Güney Yemen Ulusal Kurtuluş Cephesi, 
sonuçta ülkede bir “Demokratik Halk Cumhuriyeti”nin kuruluşunu gerçekleştirecekti.

Kuzey Yemen: Cumhuriyetçi Devrim ve Karşı-Dcvrim

Nüfusunun yüzde 80 ’i köylü olan Kuzey Yemen’de, dağlarda geçimlik üretim yapılan kesimler 
dışında toprak, feodal kabile şeyhlerinin ve ülkeyi 1918’den beri yöneten Zeydî sülâlesinin 
elindeydi. Sanayi gelişmemişti; ülkenin ekonomisi, Suudi Arabistan sermayesinin 
denetimindeydi. Zeydîlere muhalif unsurlar; ülkenin kapitalizme karşı direnen ekonomik 
rejiminden hoşnutsuz olan, aynı zamanda mezhepsel azınlık konumundaki Şafî tüccarlar; 
dağlık Kuzeydeki Haşidî kabileler ve Irak ile Mısır’da eğitim görürken Nasır’m milliyetçi- 
kalkmmacı ideolojisinden etkilenen subaylardı. Bu muhalefetin siyasal çıkışı, köylü emekçilerin 
Zeydî baskısına karşı kendiliğinden tepkisinin üzerine oturdu. 1955’de Taizz çevresindeki 
köylülerin üç vergi memurunu öldürerek başlattıktan isyanın egemen sınıflann muhalif 
kesimlerince desteklenmesi. Sultan İmam Ahmet’in yönetimi oğlu Muhammed el-Bedr’e 
bırakmasına yolaçtı. El-Bedr bazı reformlar yaptı, Mısır’la ilişkisini sıkılaştırdı. Ancak 1958’de 
İmam Ahmet yeniden yönetime elkoydu ve bu reformlan geri aldı. Özgürlüklerin yanısıra 
ticaretin de yeniden kısıtlanmasına tepki duyan Şaft tüccarlann ve Kuzeyli Haşidî kabile 
şeyhlerinin desteğini alan bazı Nasırcı subaylar, İmam Ahmet’i 18 Eylül 1962’de zehirleyerek 
öldürdüler. Yerine, gene oğlu El-Bedr geçti. 26 Eylül günü, saray başmuhafızı Abdullah Al- 
Sallal bir darbeyle El-Bedr’i devirdi ve cumhuriyet ilan etti. Cumhuriyetin programı bir 
kapitalistleşme-sanayileşme programıydı. Zeydî ailesinin topraklanna el kondu, kölelik kaldınidı, 
bir millî banka kuruldu ve sermayeye yatınm teşvikleri getirildi.

Ülkeden kaçan Muhammed El-Bedr, Aralık 1962’de Suudi desteğiyle bir sürgün hükümeti 
kurdu ve cumhuriyete karşı savaşa başladı. Bunun üzerine Mısır, 10 bin askerle Yemen Arap 
Cumhuriyeti’nin yardımına geldi. Mısır’ın müdahalesi, cumhuriyetçi güçlere, Suudi destekli 
monarşistler karşısında askerî olarak dayanma imkânı sağlamakla birlikte; cumhuriyetçi 
cephenin içindeki radikal demokrat ve sosyalist unsurlann gelişmesini engelleyecekti. Yalnızca,



Nasır’ın dediği gibi, “feodal-gerici Arap monarşilerine karşı dayanışma” saikiyle değil, 
uluslararası anti-emperyalist kamuoyunda baştaki parlaklığmı yitiren “öncülük” imajmı tamir 
etmek, ayrıca zengin Suudî petrol yataklarına yakınlaşmak saikleriyle hareket eden Mısır; 
kendi inisiyatifini Yemenli cumhuriyetçilere dayattığı gibi, bu inisiyatifi yitirmemek için, ülkede 
kitlesel örgütlenmelerin gerçekleşmesini engellemeye çalıştı. 1963’de, üstelik Nasırcılar 
tarafından örgütlenmiş olan sendikalar engellendi. Dağıtılabilecek durumdaki yaklaşık 300 bin 
hektar toprağın yalnızca üçte biri topraksız köylülere dağıtıldı. 1962-1967 arasında çok yoğun 
olarak süren cumhuriyetçi-monarşist savaşı boyunca kabile şeyhlerini ve ordu komuta 
kademelerini muhatap alan Mısırlı askeri-siyasal önderlik, bu geleneksel güçlerin ve merkezî- 
otoriter yapılann, emekçi sınıflann inisiyatifi aleyhine güçlenmesine yol açtı. Kasım 1965’de, 
“cumhuriyetçi devrimi bütün Arap yarımadasına yayma” perspektifi Mısırlı komutanlarca 
tehUkeli bulunarak veto edildiği için Kahire’ye Nasır’la tartışmaya giden El-Sallal tutuklandı; 
yerine General Haşan El-Amiri getirildi. Eylül 1966’da, bu kez El-Amiri tutuklanıp yeniden El- 
Sallal başkanlığa getirilecekti.

Suudî Arabistan ile Mısır arasında, bir güç yanşına dönüşen ve halkın yüzde 4’ünün (200 
bin kişi) ölümüyle sonuçlanan Kuzey Yemen İç Savaşı; İsrail’e karşı uğradığı ağır yenilgiyle 
yıpranan ve “feodal-gerici Arap monarşilerinin” ekonomik yardımına muhtaç olan Mısır’ın,
Suudî Arabistan’la uzlaşarak ülkeden çekilmesiyle, 1967 sonunda sona erdi. Bu uzlaşma, 
cumhuriyetçi cephede savaşmakla birlikte, geleneksel feodal-hiyerarşik yapılannı koruyan 
kabilelerin, şeyhlerin egemenliklerinin de tescili anlamına geliyordu. Nitekim, radikal El-Sallal, 
derhal yönetimden uzaklaştınidı. Cumhuriyetçi cephenin radikal demokratik kanadı, son ciddi 
atıhmmı, bu uzlaşmaya karşı çıkan monarşi yanlısı bazı kabilelerin 1 Aralık 1962’de başkent 
San’a’yı kuşatmasına karşı örgütlenen direnişle gerçekleştirdi. General Haşan El-Amiri 
öncülüğünde, işçilerin ağırlığıyla oluşan Halk Milisi, kuşatmaya karşı koydu ve 8 Şubat’ta 
monarşisrieri püskürttü. Artık Nasır’la siyasal-ideolojik bağlarını koparan ama hâlâ kendilerini 
Nasırcı olarak tanımlayan radikal subaylar. Halk Milisi ve Aralık-Şubat direnişi sırasında kendi 
inisiyatifleriyle şeyhlerin topraklanna el koyan San’a köylüleri; düzenli ordunun ve feodal 
mülkiyetin ilgasını talep eden bir programla ortaya çıktılar. Ancak kuşatmanın bitmesiyle 
birlikte yeniden kuzeyU kabileler, ulema ve Şaft ticaret burjuvazisiyle bütünleşen General El- 
Amirt, radikal kanadı şiddetle bastırdı. Mart 1968’de kurulan El-Hizb El-Tavrî El-Demokratî 
(Devrimci Demokratik Parti), 1972’den sonra. Güney Yemen’in desteğiyle özellikle güney 
bölgesinde gerilla mücadelesini geliştirmeye başladıysa da fazla etkili olamayacaktı. Egemen 
sınıf fraksiyonlan arasında uzun süre devam eden çekişmeler sonucunda; Haziran 1974’de 
albay İbrahim El-Hamdi’nin öncülüğünde gerçekleşen darbeyle Anayasa ilga edildi ve rejim 
istikrara kavuştu. (Kuzey) Yemen Arap Cumhuriyeti, kapitalistleşmesini, Suudi Arabistan’ın ve 
feodal şeyhlerin İktisadî ve siyasal denetimi altında gerçekleştirecekti.

Arap yarımadasında 16. yüzyılın başlarından beri 
süregelen Osmanh egemenliği, toplumsal hayatı 
derinden etkilememişti; 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupah 
tüccariarın yarımadayı bir uğrak yeri yapmalan çok 
daha önemli değişikliklere gebeydi. 19. yüzyılın 
başında Portekiz, Hollanda ve Fransız ekarte eden 
Büyük Britanya, yarımada üzerinde köklü bir etkinlik 
sağladı. Arabistan'ın Hint Okyanusu'ndaki kıyısı, 
ingilizler için özellikle Hindistan açısından önemliydi, 
1820'de yapılan bir anlaşma. Umman Körfezi'nin 
tümüyle İngiliz etkisi altına girmesine yol açtı. Bu 
sıralarda Arap Yarımadası’nda gelişen en önemh 
toplumsal olaylardan biri de, Hanbeh mezhebine 
mensup bir 14. yüzyıl din adamı olan İbn 
Teymiyye’den etkilenmiş olan Muhammed İbn 
Abdülvehhab tarafından başlatılan Vahhabi hareketidir: 
Hâlâ putperest inançların hüküm sürdüğü Arabistan'da 
Islâm dinini çoktanrıcıhktan tamamen arındırmayı, 
böylelikle saf bir Islâm idealine dönüşü savunan 
Vahhabîlik, el-Deriye'de bu öğretiyi benimseyen ibn 
Suud İle oğlu sayesinde yayıldı; 1801'de Vahhabi'ler 
kutsal Şit kenti Kerbela’yı, daha sonra da Mekke ve 
Medine’yi ele geçirince, Osmanh Sultanı, Mısır Genel 
Valisine İbn Suud ve taraftarlarını kutsal kentlerden 
çıkartma emrini verdi. Yedi yıl süren çarpışmalardan 
sonra Vahhabller yenilgiye uğratıldılar, İstanbul’a 
götürülen İbn Suud’un boynu vuruldu... Yerine geçen 
oğlu Faysal’ın döneminde Vahhabller Basra körfezi 
civarında tanınan bir devlet haline geldiler Faysal, 
Mısır baskısı altında zor duruma düştüyse de, Mısır’da 
Mehmet Ah Paşa yönetiminin çökmesi üzerine 
toparlandı. 19. yüzyıl sonunda el-Ahsa'yı OsmanlIlara 
kaptıran Suudîler Kuveyt'e sığınmak zorunda kaldılarsa 
da, kısa sürede RIyad’ı geri aldılar; II. Abdülaziz (ibn 
Suud) bütün Suud topraklannı kurtardı, 1913’te de 
OsmanlIları El Ahsa’dan çıkardı. Osmanh 
imparatorluğu 1914’te Almanya'nın yanında savaşa 
girdiğinde, Kuveyt OsmanlIlarla bağlaşıklığını İlan etti; 
İbn Suud Türk yanlısı İbn Reşid'e karşı çarpıştıysa 
da, İngilizlerle ilişkilerini geliştirmenin dışında askerî 
bir harekâta girişmemeyl yeğledi. Bu sırada Osmanh 
imparatorluğu bütün Batı Arabistan’ı elinde tutuyor, 
yarımadanın doğusuna İngilizlerin varlığı yüzünden 
ilerleyemiyordu. 1916’da İngilizlerin desteğini arkasına 
alan Mekke şerifi Hüseyin, Türklere karşı çarpışarak 
Mekke’yi zaptetti, ancak Medine’yi alamadı. Arap 
kabilelerini Türklere karşı harekete geçiren Hüseyin’in 
iki oğlu Faysal ve Abdullah 1918’de Şam’a girdi;
1921'de Faysal Irak kralıydı, kardeşi Abdullah ise 
IJrdün emiri... 1919’da Mekke şerifi Hüseyin ile ibn 
Suud’un ilişkileri Vahhabilerin üstün geldiği bir 
çatışmaya dönüşlüyse de, her iki tarafı da 
destekleyen İngilizlerin araya girmesiyle ibn Suud, 
kuvvetlerini Türk yanlısı İbn Reşid’e yönelterek bütün 
Şammar topraklarını ele geçirdi; 1921’de başkent 
Ha’i i ’i zaptetti. Şerif Hüseyin’in, bölgede ipleri elinde 
tutan İngilizlerle anlaşamaması, şeriflikten düşmesine 
ve Vahhabilerin 1924’te Hicaz’a girmesine yol 
açacaktı. Fotoğrafta görülen ibn Suud önderliğindeki 
Arap gerillalan OsmanlI’ya karşı peygamberin 
sancağıyla savaşmaya hazırlanıyorlar Osmanh 
otoritesinin hızla zayıflayarak çöküşüne ve İngiliz 
emperyalizminin bu gelişmeyi hızlandırmasına paralel 
olarak, Suudî krallığının temelleri atılmıştı...

Güney Yemen: Bağımsızlık Savaşı ve Devrim

Güney Yemen, İngiltere tarafından üç himaye bölgesine bölünmüştü: Doğu, Batı ve Aden. 
Stratejik olarak yalnızca Aden limanını önemseyen İngiliz emperyalizmi, Aden’in hinterlandında 
ve özünde hinterland niteliğindeki Doğu ve Batı’da hiçbir yatmm ve. ciddi askeri yığınak
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Devrimler

1534’te OsmanlI egemenliği altına giren Irak, ilk kez 
1612'öe Basra’nın yönetimini ele geçiren Efrasiyab 

adlı bir subayın körfezi İngiliz, Portekiz ve Felemenk 
tüccarlara açmasıyla Batı dünyası ile tanışmıştı. 

1699’da tekrar Osmanh yönetimine bağlanan 
Basra'da, 1763'de İngiliz Doğu Hindistan 

Kumpanyası'nın bir şube açmasına, 1780'lerin 
sonlarına doğru da sürekli bir İngiliz elçisinin 

bulundurulmasına izin verildi. 1831'de II. Mahmut'un 
yörede sıkı bir merkezî denetim kurması. Irak için 

belli bir ölçüde modernleşmenin başlangıcı olsa da,
20. yüzyıla doğru giderek gelişen bir Arap 

milliyetçiliğini de beraberinde getirdi. I. Dünya 
Savaşı'nın başlarında İngiliz birlikleri Basra’yı işgal 

ettiler ve ardından. Mart 1917’de Bağdat’a 
girdiler. Böylece, Osmanh egemenliğinden sonra, 

Irak’ta bu kez de 1932’ye kadar sürecek olan İngiliz 
manda rejimi hüküm sürdü. Soldaki fotoğrafta

11 Mart 1917’de General Maude önderliğindeki İngiliz 
birliklerinin Bağdat’a girişi görülüyor. Yine, Irak’la aynı 

yıllarda Osmanh sınırlan içine dahil olan Suriye de, 
üç yüzyıldan uzun bir süre, Osmanh paşaları 

tarafından yönetilmişti. I. Dünya Savaşı başlarken, 
Suriye'de milliyetçi akımlar eğitilmiş sınıf, özellikle de 

askerî görevliler arasında yayılmaya başlamış, Al-Fatat 
gibi milliyetçi örgütler Suriye dışındaki Arap 

milliyetçileriyle ilişkiye geçmişlerdi. Ancak Suriye daha 
savaş bitmeden Fransa’nın kontrolü altına girmek 

zorunda kaldı. Mart 1920’de milliyetçi gruplar 
Lübnan ve Filistin’i de içine alan bağımsız bir Suriye 
Krallığı’nın kuruluşunu ilan ettilerse de, bir ay sonra 

San Remo konferansının sonucu olarak Suriye, 
tümüyle Fransız mandası haline geldi. 1925'de 

Fransızlar Müslüman çoğunluğu ve etnik farklılıktan 
dikkate alarak, ülkeyi dört kesime ayırdılar. Bu dört 

kesimden birisi de Büyük Lübnan adını taşıyordu: 
sağdaki fotoğrafta Beyrut’ta kuruluşu ilan edilen 
"Büyük Lübnan'’ın en önemli dinî şefi Müftü ve 

patriark Hoyek, Fransız komutanı General Gouraud ile birlikte.

yapmamış; onyıllarca direnmeyi sürdüren kabile şeyhleriyle 1934’de silah vb. aynî yardımlar 
karşılığında uzlaşarak ülkenin iç siyasal-iktisadî yapısını kendi haline bırakmıştı. Güney 
Yemen’de büyük toprak mülkiyeti olmadığı için, kabileler de çok sayıda küçük ve içişlerinde 
özerk emirlik, devlet halinde parçalanmıştı; birçok şeyh, gücünü salt manevî otoritesinden 
alıyordu. Aden hinterlandında ve Batı protektorasmdaki Hadramut bölgesindeki Karmatî 
kabilelerde, komünal toprak mülkiyeti yaygındı. Kapitalist üretim ilişkilerinin varolduğu tek yer 
olan Aden’de ise, komprador niteliği açık bir buıjuvazinin ve İngiliz sermayesinin elindeki 
sanayi ve ticaret işletmelerinde, 1965’de 80  bini aşkın işçi çalışmaktaydı.

Güney Yemen’de bağımsızlıkçı, anti-emperyalist muhalefetin taşıyıcısı. Kuzey Yemen’deki gibi 
egemen sınıflar olmadı. 1920’lerden itibaren zengin Arap ülkelerine ve Hindistan’a onbinlerce 
kişilik kafileler halinde çalışmaya giden, ancak ülkeleriyle bağlarını koparmayan göçmen 
Hadramutlu köylüler, miiliyetçi-bağımsızlıkçı hareketin öncüsü oldular; 1950’lerden sonra 
oluşmaya başlayan Aden proletaryası ve küçük buıjuvazisi, bu öncülüğü devraldı. Mart 
1956’da, Aden’de ilk sendikal örgütlenme gerçekleşmişti: Al-M utammar El-Amele (İşçi Kongresi- 
MA). Aynı yılın Ağustos-Eylûl aylarında, Nasır’ın “Kanal Savaşı”ndaki anti-emperyalist tavrından 
etkilenen işçiler, bağımsızlıkçı sloganlarla kitlesel grevlere gittiler. 1958’de, İngiliz sömürge 
yönetiminin, Somalili ve Hintli göçmen işçilere, kendilerine verilmeyen bazı yurttaşlık haklan 
vermesine tepki duyan Aden’li işçiler, şiddetle bastınlan protesto eylemlerine giriştiler. İşçi 
smı&nın siyasallaşma süreci gelişirken, yerli buıjuvazinin ve küçük burjuvazinin, En-Nahda 
(Yeniden Doğuş) dergisi çevresinde toplanan milliyetçi hareketi de bölündü. Komprador 
burjuvaziyle uzlaşan bir grup; İngilizlerin, Aden’deki bağımsızlıkçı hareketi, hinterlandın siyasal 
durağanlığı ve muhafazakârlığı içinde boğmayı hedefleyen “Güney Arabistan Emirlikleri 
Federasyonu” tasansmı kabul ederek aynştı. 1959’da küçük emirliklere, devledere verilen yeni 
rüşvetlerle kurulmaya başlanan bu biçimsel “Federasyon”a, Aden’in de katılmasını sağlaması 
planlanan biçimsel bir Meclis için, 1959’da, 180 binlik kent nüfusunun 21 bininin seçmen 
sayıldığı bir seçim yapıldı. MA ve En-N ahda  çevresinin boykotuyla, katılım yüzde 27 
düzeyinde kaldı. Federasyona muhalefetini, sanayileşmiş Aden’e hinterlandın ekonomik yükünü 
taşıtmama kaygısına dayandıran yerli burjuvaziden aynşan MA önderleri. Temmuz 1962’de 
Sosyalist H alk  Partisi’ni (SHP) kurdular. 26 Eylül 1962’de Aden Meclisi’nin Federasyon’a 
katrima karan verdiğinin ertesi günü. Kuzey Yemen Cumhuriyeti’nin kuruluş haberinin 
gelmesi, anti-emperyalist muhalefete ivme kazandrrdı. SHP, 18-19 Kasım’da kapsamlı bir genel 
grev örgütledi. 1963’de, sömürge yönetiminin MA ve SHP üzerindeki baskısı şidderiendi.
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Güney Yemen anti-emperyalist hareketinin radikalleşmesi, Kuzey Yemen’deki cumhuriyetçi 
devrime destek olma ve iki Yemen’in birleşmesi temelinde gerçekleşti. SHP ve MA saflarında 
Kuzey Yemen devrimine askerî destek verme düşüncesinden başlayan arayış, 1963 yazında El- 
Cephe El-Kavmiya El-Cenub El-Yemeni’nin  (Güney Yemen Ulusal Kurtuluş Cephesi-CKCY) 
kuruluşuyla sonuçlandı. Hükümetin yanısıra kabile şeyhlerinin de otoritesini reddeden CKCY 
programı, soyut bir sosyalizm söylemine sahipti. CKCY “Devrimci Halk Ordusu” perspektifini 
ortaya koyarak, paralı burjuva orduya verdiği ağırlıklı yer nedeniyle Nasırcılığa da eleştiri 
yöneltti. 1963 yaz sonunda, askerî önder Ali Antar’ın yönetiminde, İngilizlere karşı İslâmî 
direniş geleneğinin canlı olduğu Radfan dağlannda başlayan gerilla savaşı; kısa sürede, Aden’in 
hinterlandında daha 1959’da Federasyon tasansına karşı özerkliklerini yitirecekleri kaygısıyla 
direnişe geçmiş olan kabilelerle bütünleşti.

CKCY askerî ve siyasal örgütlenmesiyle ülke çapında hızla güçlenirken, kendi içindeki 
ideolojik-siyasal netleşmeler ve aynşmalar belirginleşmeye başladı. Mısır’ın Kuzey Yemen’deki 
cumhuriyetçi hareketle kurduğu vesayetçi ilişki ve giderek uluslararası anti-emperyalist 
dayanışmadan çok ulusal güç politikasını öne çıkaran tutumu; hareket içinde Nasırcılığa karşı 
tepkinin gelişmesine yolaçtı. Çin ve Vietnam devrimi literatürü ve Mao’nun yazılan CKCY 
tabanında yaygınlaşmaya başladı. Böylece, CKCY, daha programatik ve Marksizme aşîna bir 
sosyalist çizgiye yöneliyordu. G. Yemen’de etkinliğini yitirmek istemeyen Mısır’ın devreye 
girmesiyle, önce SHP Mısır Arap Sosyalist B irliğiyle  bütünleştirildi; Ocak 1966’da CKCY’nin 8 
Politbüro üyesinden üçünün katılımıyla, CKCY’nin de bu ittifaka katıldığı ve Cephe Tahrir 
Cenub El-Yemen El-MuhtaVm (İşgal Altındaki Güney Yemen’in Kurtuluşu Cephesi-CTCYMJ 
kurulduğu ilan edildi. Hinterlanddaki İngiliz aleyhtan şeyhlerin ve Aden’li tüccarlarla, MA 
tabanının önemli bir bölümünün ve Mısır’ın desteğine sahip olan CTCYM’ye karşı; gerilla 
hareketi içinde siyasallaştınlarak kabile bağlanndan kopanlan köylülüğe ve MA’nın radikal 
azınlığına dayanan Ali Antar yönetimindeki askerî önderlik, CKCY’nin bağımsız varlığını ve 
öncü konumunu sürdürdüğünü iddia etmekteydi. Mısır’ın egemenliğindeki medya, bağımsızlık 
savaşının bütün başarılannı CTCYM’ye  malediyordu. Ne var ki. Ocak 1967’de, CTCYM’nin 
karşı çıkmasına rağmen Aden’de başarıyla gerçekleştirdiği üç günlük genel grev, kitle 
desteğinin CKCY’de olduğunu ortaya koydu. Aden genel greviyle başlayan atılım, 1967 yazında 
Güney Yemen’in aşağı yukan bütün hinterlandının gerillalann denetimine geçmesiyle zafere 
ulaştı. Ağustos sonunda, artık hiçleşen Güney Arabistan Emirlikleri Federasyonu’nun başbakanı 
Şeyh Ali Musaid El-Babekrî, yenilgiyi açıkça kabul etti: “Bu bir halk devrimidir ve buna karşı 
koyacak durumda değiliz.” Alelacele bir “geçici hükümet” ilan ederek inisiyatifi ele almaya 
çalışan CTCYM, İsrail karşısında hezimete uğrayan Mısır’ın desteğinin de önemsizleşmesiyle, 7 
Kasım’da CKCY'yi desteklediğini açıklamak zorunda kaldı. Yalnızca yenildiğini değil, uzlaşarak 
ülkede dolaylı egemenliğini sürdürebileceği bir hükümeti başa getirme imkânının da 
kalmadığını idrak eden İngiltere, CKCY’nin bağımsızlık ilanından iki gün sonra formaliteyi 
yerine getirdi: “Güney Arabistan Federasyonu”nun bağımsızlığım kabul etti.

CKCY içindeki ideolojik-siyasal mücadele, bağımsızlıktan sonra derinleşerek sürdü. Sonuçta 
CKCY’nin otoritesini kabul etmiş olmakla birlikte, Kahtan El-Şaabi önderliğindeki CTCYM 
ittifakı, gücünü koruyordu. Nitekim El-Şaabi 1 Aralık 1967’de, Başkanlığa ve Genelkurmay 
Başkanlığı’na geldi. Özellikle Aden’in kuzeyinde ve ülkenin Doğu bölgesindeki görece büyük 
kabilelerin, çoğu Kuzey Yemen’e kaçtığı için güçsüzleşmiş burjuvazinin yanısıra, ayncalıklannı 
kırsal hinterlandın getireceği yükü kendileri için tehdit olarak gören Aden proletaryasının 
önemli bölümünün; muhafaza etmeyi vadettiği mevcut bürokrasinin ve son anda devrimci 
cepheye geçmiş olan düzenli ordunun desteğini alan El-Şaabi, CKCY’nin Mart 1968’de yapılan
4. Kongresinde devrimci kanat karşısında yenik düştü. Köylülerin ve Aden proletaryasının 
radikal kesiminin sözcülüğünü yapan Abdülfettah İsmail, bu kongrede “küçük burjuva 
bürokratizmini sosyalizm diye yutturan Nasırcılığın” etkilerine karşı uyardı ve gerilla savaşı 
içinde oluşan halk komitelerinin, halk milislerinin yerleşik devlet aygıtının yerini almasını 
savundu; El-Şaabi ise, “Arap sosyalizminin sınıf çelişkilerini ortadan kaldırdığını” savunan 
Nasırcı bir söylemle ona karşı çıktı. 4. Kongrede, İsmail’in radikal sosyalist programı kabul 
edildi. Ancak 19 Mart 1968’de ordunun anti-komünist komuta kademesinin yaptığı karşı- 
devrimci darbeyle, CKCY’nin sol kanat önderleri tutuklandılar. Darbeye ve El-Şaabi’nin 
uzlaşmacılığına karşı, direnişçi-bağımsızlıkçı geleneği güçlü olan ve feodal egemenliğin zayıf 
olduğu Hadramut köylerinden başlayan kitlesel bir isyan gelişti. Bunun üzerine El-Şaabi, 
darbecileri tutuklatmak zorunda kaldı; ancak darbenin etkilerinden yararlanarak “Çin yanlısı 
aşınlar” diye tanımladığı sol kanada da yüklendi ve Ali Antar’ın yönettiği Hadramut 
ayaklanmasını şiddetle bastırdı, birçok sol CKCY önderini öldürdü.

Devrimci kanat, 1969 başında sivil siyasal muhalefet zemininde yeniden toparlandı. 22 
Temmuz 1969’da, yükselen kitlesel muhalefet sonucunda, iktidar CKCY’nin devrimci kanadının 
kolektif yönetimine geçti. El-Şaabi’ye karşı 1968 bahanndaki ayaklanmalann önderlerinden 
SaUm Ali Rubayyi başkan oldu. Çin’den esinlenen bir söylemle, El-Şaabi döneminin “bireyci, 
liberal eğilimleri”ni eleştiren hükümet “düzeltme hareketi”ni başlattı. Kasım 1970’de yeni bir 
Anayasa yapılarak devletin adı “Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti” olarak değiştirildi. 86 ’sı 
yerel halk komitelerince, 15’i sendikalarca belirlenen 101 üyeli bir Meclis oluşturuldu. 
Genelkurmay başkanlığına Ali Antar getirildi ve askerî birliklerin kamu işlerinde istihdamından 
başlanarak ordunun siyasallaştınimasına çalışıldı. Arahk 1970’de, 1968’de El-Şaabî’nin yaptığı ilk 
toprak reformundan daha kapsamlı bir toprak reformu yapıldı. 1970/71’de Aden
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1930’larda, Orta Doğu’da bütün ekonomik ve 
toplumsal yapıyı baştan aşağı değiştirecek yeni bir 
faktör ortaya çıktı: Petrol. Bahreyn’de 1932’de petrol 
bulundu; 1938’de Suudi Arabistan’dan ilk petrol 
tankerleri yola çıkıyordu, Kuveyt’te üretim 1946’da 
başladı. Petrolün ilk getirdikleri, yaşam standardının 
yükselmesi, göçmen işçi akını ve yeni toplumsal 
problemler oldu... Petrol, sanayinin güdük olduğu, 
tarım dışındaki üretimin çok düşük bir oranda kaldığı 
Orta Doğu ülkelerinde 1930’lardan beri ekonominin 
can damarını oluşturmakta ve çoğunda yegâne 
endüstri niteliğini sürdürmektedir. Hemen hemen 
bütün Orta Doğu ülkelerinde petrol arama, çıkarma 
ve işleme konusunda yabancı şirketlere verilen 
imtiyazlar, bu şirketler tüketici ve endüstrileşmiş 
ülkelere ait olduğundan, garip bir üretici-tüketici ilişkisi 
yaratmıştır: Bölgede petrolden elde edjlen kârın büyük 
kısmı, rezerv sahibi ülkelerden çok, petrol endüstrisini 
yönlendiren firmalara kalmakta; ayrıca Batılı ülkeler bu 
firmalar aracılığıyla Orta Doğu ülkelerindeki politik 
tansiyonu ellerinde tutabilmektedirler. 1960 yılında 
petrol fiyatlarındaki düşüşü görüşmek üzere toplanan 
İran, Irak, Suudi Arabistan, Venezüella ve Kuveyt 
yöneticileri the Organization of Petroleum Exporting 
Countries’/ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ■ OPEC) 
kurdular. Başlangıçta büyük petrol tröstleri tarafından 
ciddiye alınmayan OPEC; Katar, Libya, Abu Dabi, 
Endonezya, Tunus, Nijerya, Ekvator ve Gabon gibi 
ülkelerin katılımıyla güçlendi ve petrol fiyatlarını 
yüksek tutabilmek için yıllık üretimi sınırlı tutma 
politikası uygulayarak üye ülkelerin kâr payını arttırdı. 
Orta Doğu ülkeleri, dünya petrol üretiminin üçte 
birinden fazlasını ellerinde tutmakta ve bunu sık sık 
politik güce çevirmeye çalışmaktadırlar ama, 1970’lerin 
ortalarındaki petrol krizi ve petrol rezervlerinin 
tükenebileceği düşüncesi, sanayileşmiş ülkelerde 
özellikle ham petrol kullanımının hükümet politikalarıyla 
azaltılmaya başlanmasına sebep olmuştur; talepteki 
gözle görülür düşme, ’80’lerin başında OPEC'/n petrol 
üretimini düşürme kararını vermesine sebep oldu. İran 
ve Irak’ta, süregelen savaş yüzünden petrol sanayii 
zaten kapasitesinin çok altında ürün veriyordu. Bu 
sebeplerden ötürü, dünya petrol üretiminde Orta 
Doğu’nun payı giderek azalmaktadır



Devrimler

1860’da Lübnan’da yaşanan Dürziler, Marunilerin 
üzerine saldırarak büyük bir katliama giriştiler. 

OsmanlIlar geleneksel olarak Fransa’nın himayesinde 
bulunan Hıristiyanlara yönelik saldırılar karşısında 

sessiz kalmayı ve hatta örtük de olsa özendirmeyi 
tercih ettiler. Zahle kentinde Cizvit okulu ateşe verildi. 

Din adamlan toplu halde öldürüldüler. 3 Haziran 
1860’da Deir-el-Kamar’da 1300 Hıristiyan öldürüldü.

Hıristiyanlığın aşağılandığını düşünen Napolâon 
Bonaparte müdahale etmeye karar verdi. Bu arada 

saldırılar bütün hızıyla devam ediyor, Şam'ın Hıristiyan 
mahalleleri bir sürek avına sahne oluyordu. Cezayir'in 

Fransızlar tarafından işgaline karşı ilk ayaklanmayı 
başlatan Şeyh Abdülkadir sonradan iyi ilişkiler 

kurduğu Fransızların talebi üzerine Şam'a giderek 
katliamlan önlemeye çalıştı (solda). Bir söylentiye göre 
de en az 1500 Hıristiyan canını Abdülkadir sayesinde 

kurtardı. Ingiltere'ye bölge üzerinde fetihçi emelleri 
olmadığına dair güvence veren Bonaparte, 5 büyük 
gücün temsilcilerinin katıldığı bir toplantı sonunda 6 

aydan fazla kalmamak koşuluyla bölgeye 6 bin kişilik 
bir kuvvetin gönderilmesi kararının alınmasını sağladı. 

Ancak General Beaufort komutasındaki Fransız 
birlikleri Lübnan’a vardığında olaylar büyük ölçüde 

yatışmıştı, ingilizlerin baskısı sonucu daha da kalmak 
istemelerine rağmen 5 Haziran 1861'de bölgeyi 

terkeden Fransızlar, Lübnan'da Hıristiyan bir yönetimin 
oluşturulmasını sağlamışlardı ama Hıristiyanların 
katledilmesine sessiz kaldıktan ve silahlı 7 bin 

Dürzi'nin varlığına son veremedikleri için bölgedeki 
prestijleri oldukça zayıflamıştı. Halbuki 1854’de 

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayacak bir kanal açılması 
için Said Paşa’nm onayını alan Fransızlar kurduktan 

Evrensel Süveyş Deniz Kanalı Şirketi aracılığıyla 
sadece iktisadi çıkarlar değil bölge ülkeleri nezdinde 

itibar kazanmayı başarmışlardı. Sağdaki alegori büyük 
güçlerin kıskanç bakışları altında Akdeniz ve 

Kızıldeniz’in birbirlerinin kollarına atılışını Fransızların 
nasıl bir gurur vesilesi yaptığının örneğini sunuyor.

hinterlandından başlanarak örgütlenen köylü in tifada’lan  (ayaklanma) sonucunda, resmî toprak 
reformu dışında, kapsamlı “fiilî” kamulaştırmalar gerçekleştirildi. Böylece feodal güç odaklan 
büyük ölçüde tasfiye edildi. Ülkede tanma elverişli toprak miktannm kısıdılıgı (150 bin 
hektar), yaygın küçük üreticiliğe imkân vermediği için, “küçük çiftçileri tanm işçilerine 
dönüştürme” şianyla kolektif çiftlikler, kooperatifler teşvik edildi; Cezayir, Çin, SSCB, 
Demokratik Almanya ve zamanla diğer Arap ülkelerinden de alman yardımlarla tanmda 
modernleşme çabasına girişildi. Bu arada, 1968 yazındaki askeıt darbenin peşinden Suudî 
desteğiyle kuzeydoğudaki dağlık kesimde başlamış olan feodal kabile ayaklanmalan da,
VO’lerin başında etkinliğini yitirdi.

Güney Yemen devrimi, kapsamlı, yıpratıcı ve uzun bir bağımsızljk savaşıyla bağımsızlığım 
kazandıktan sonra da, kurtulduğu emperyalist egemenliğe dolaylı yollarla tabi olmamayı 
başarmasıyla Cezayir’le; önderliğinin bağımsızlıkçı-milliyetçi saiklerle başlayıp savaş içinde 
sosyalist bir yönelim kazanması ve bağımsızlıktan sonra da uluslararası devrimci anti- 
emperyalist dayanışma politikasıyla Küba’yla benzeşen bir görünüme sahiptir. Ancak pre- 
kapitalist yapılann baskınlığı, toplumsal devrim imkânlannı görece kısıdı kılmıştır.

’70’lerin ikinci yansında, CKCY  içinde, kitlelerin kendiliğindenci inisiyatiflerini 
değerlendirmekten ve rejimle iyi ilişki içinde olan kabile yapılanyla uyumlu bir ilişkiden yana 
olan Başkan Salim Ali Rubayyi ile; Doğu Avrupa halk demokrasileri modeline göre 
merkeziyetçi bir yönetimi kurumlaştırma yanlısı olan parti genel sekreteri Abdülfettah İsmafl 
arasında ideolojik bir gerilim ortaya çıktı. Ülkenin ekonomik yardıma muhtaç olması, dış 
siyasal etkilerin ve dış politika tercihlerinin bu gerilimin unsurlanyla örtüşmesini getiriyordu. 
’70’lerin ortalannda ekonomik yardıma başlayan Suudi Arabistan, Salim Ali Rubayyi’yi 
destekleyerek, onu G. Yemen-SSCB ilişkilerini zayıflatmaya yöneltmeye çalıştı. 1977’de 
Somaü’yi terketmek zorunda kalan Sovyet birlikleri Abdülfettah’ın desteğiyle, ülkeye “sığınınca” 
Suudi Arabistan ekonomik yardımı kesti ve sınıra asker yığdı. Bu gelişmeler, SSCB-merkezh 
bir siyasal perspektife sahip olan Abdülfettah İsmail’i güçlendiriyordu. Gücünü yitirmekte olan 
Salim Ali Rubayyi, 26 Haziran 1978’de bir darbe girişiminde bulundu; Aden’de birkaç saat 
süren çatışmalardan sonra darbe bastınidı. Başkanlığı üstlenen Abdülfettah İsmail’in iktidan da 
1980’e dek sürebildi. Afganistan, Etyopya ve Vietnam’da sıkışan Sovyetler Birliği’nin yaptığı 
ekonomik yardımın azalmasına ve Abdülfettah İsmail’in SSCB’ye fazla angaje olmasına tepki 
duyan Ali Antar önderliğindeki Politbüro çoğunluğu, onu düşürerek Başkanlığa Ali Nasır 
Muhammed’i getirdi.

Baas Rejimleri
16. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanh egemenliğine giren Irak, Suriye ve Lübnan, 1. Dünya 
Savaşı arefesinde İngiliz ve Eransız emperyahzminin egemenliğine girdiler. I. Dünya Savaşından 
sonra, bölgede İngiltere mandasında bir Irak devleti ile Fransız mandasında, Suriyenin bir 
bölümünü de kapsayan “Büyük Lübnan Devleti” kuruldu. Ancak nıilliyetçi-bağımsızlıkçı tepkiler 
ve ayaklanmalar üzerine, 1932’de bağımsız Irak, 1936’da bağımsız Suriye devletlerinin kuruluşu 
gerçekleşti. II. Dünya Savaşı sırasında. Müttefikler cephesindeki emperyaUst ülkeler bu iki 
ülkeye askeri-stratejik kaygılarla yeniden- girdiler. Suriye Cumhuriyetinin bağımsızlığı 1945’de 
yeniden tanındı. 1941’de kısa bir sûre. Mihver yanhsı faşizan Raşid Ali cuntasının egemen 
olduğu daha kapsamh bir bağımlılık altındaki Irak’ta; İngiltere’nin 1930’da imzalanmış olan 25 
yıllık “ittifak” anlaşmasından doğan fiilî hakimiyeti. Krallığın biçimsel bağımsızlığının 
tanınmasına rağmen sürmekteydi. Emperyalizmin ülkedeki organik ekonomik varlığını 
sürdürdüğü Suriye ve Irak’ta; Osmanh döneminde salt vergi yükümlülüğü ile merkezi devlete



tra k 'ta  A rap M iH iye ifiH ğ i 
ve Kürdistan Kurtuluş 
H areketi

I. Dünya Savaşı'nın so n ra sı O sm anlI im p aratorlu ğu '- 
nun çöküşünü izleyen Orta Doğu'nun sö m ü rg ec i yeni
den paylaşımından itibaren Kürt ulusal sorunu sürekli 
olarak siyasal gündemde kaldı. O sm anlI İm paratorluğu’- 
nun Asya kıtasındaki topraklarının Anadolu yarımadası 
ile sınırlanmasından sonra Kürt halkı Türkiye, İran, Irak 
ve Suriye arasında bölündü. 1920'lerden bu yana ulusal 
kimliklerini korumak ve kendi kaderlerini tayin hakkını 
elde etmek tçin sürekli bir mücadele içinde bulunan 
Kürtler, yaklaşık IS milyonu bulan nüfuslarına karşın, 
ezilen bir ulus konumundan henüz kurtulabilmiş olma
yan belki de yegane halktır.

Afgan ve Fars dilleri gibi bir Hint Avrupa dili konuşan, 
yaşadıkları devlet ekonomilerinin gelişmişlik düzeyine 
göre yaşam tarzları kısmen değişmekle birlikte esas 
olarak dağlık alanlarda tarım ve hayvancılıkla geçimleri
ni sağlayan Kürtler arasında Sünni Müslümanlık ege
men dinsel inanıştı. OsmanlI İmparatorları İran’da Şiili
ğin yükselmeye başladığı 16. yüzyıldan sonra doğudaki 
egemenliklerini, İktidarı yerel Kürt beylikleriyle paylaşa
rak sürdürmüşlerdi, imparatorluğun çöküntüye gitmeye 
başladığı 19. yüzyıl sonlarında geleneksel aşiret reisleri
nin önderliğinde bir dizi ayaklanma yaşandı. Ancak bu 
ayaklanmalar, öteki OsmanlI uyruğundaki halkların, Bul
garların, Yunanlıların ve Arapların ulusal devletler kur
mak üzere gerçekleştirdikleri bağımsızlık hareketlerin
den farkh olarak geniş bir ulusal perspektiften yoksun, 
yerel taleplerle sınırlı, aşiret reislerinin iktidar alanları
nın sınırlanmasına karşı tepkilerden güç alan isyanlardı. 
Osmanh İmparatorluğu'nda Kürtçe basın 1898'de orta
ya çıktı. 1908 Jön Türk devriminden sonra İstanbul 
Meclis-i Mebusan'ında Kürt milletvekilleri ulusal sorun
ların tartışılmasına katkıda bulundular. Ancak modern 
Kürt aydınlarının sayıları ve nüfuzları hep sınırlı olarak 
kaldı. Osmanh imparatorluğunun yenilgi ve çöküşünü 
izleyen Türk bağımsızlık savaşından sonra Kürt Musul 
vilayeti, petrol yataklarını kontrol altında tutmak ama
cıyla, ingilizler tarafından Lozan Antlaşmasıyla İngiliz 
mandası altındaki Irak’a bağlandı. Türkiye ile Suriye 
arasındaki sınırlar çizilirken Kürtlerin yaşadığı üç bölge 
Suriye'ye dahil edildi ve böylece Kürt halkının bölünme
si tamamlandı.

31 Mayıs 1975’te Irak’ta yapılan resmt nüfus sayımı
nın sonuçlarına göre nüfusun yüzde 28’ini oluşturan 
3 milyon Kürt, öteki parçalara oranla kendi kimliklerini 
ve haklarını en aktif biçimde ileri sürebildikleri bir müca
dele tecrübesi yaşadılar.

I. Dünya Savaşı sırasında ingilizlerin Hintli Ordusu 
Osmanh İmparatoriuğu’nun Basra ve Bağdad vilayetle
rini işgal edince, Mekke Şerifi Hüseyin, OsmanlIlara 
karşı başlatmış olduğu isyanın mükafatı olarak, bu iki 
vilayet üzerinde yeni bir devlet kurma talebinde bulun
du ve İngilizler bu talebi 25 Ekim 1915’te kabul ettiler. 
30 Ağustos 1918’de İtilaf Devletleri ile Osmanh impara
torluğu arasında imzalanan Mondros Mütarekesi İle de 
İngiliz orduları Musul’u işgal etmek üzere harekete geç
tiler. Ancak Süleymaniye bölgesinin saygın Kürt aşiret 
reislerinden Şeyh Mahmud Berezenci önderliğinde işga
le karşı bir isyan başladı. Kısa zamanda bastırılan bu 
İsyanın ardından Basra, Bağdad ve Musul’u birieştiren 
Irak “Arap Krallığı” , 23 Ağustos 1921’de İngilizlerin 
denetiminde kuruldu. Bu kukla “ krallık" İngiliz emper
yalizminin Musul petrollerini denetim altına almasının 
aracı olarak Mekke Şerifi’nin oğlu Emir Faysal’a hlt>e 
edilmiş ve böylece Irak Araplan hem OsmanlI devletine, 
hem bağımsızlıklarını elde etmeye yeltenebilecek Musul 
Kürtlerine karşı İngiliz petrol kuyularının bekçiliğiyle 
görevlendirilmişlerdi. Krallığın kurulması için düzenle

nen referanduma Süleymaniye ve Musul bölgelerinde 
yaşayan Kürtlerin katılmamaları ve bu devletin kurulu
şunu onaylamamaları hiçbir şeklide gözönüne alınmadı 
ve böylelikle Irak’ta yaşayan Kürtlerle, Irak Araplan ara
sındaki sert ulusal mücadelenin temeli İngiliz emperya
lizmi tarafından atılmış oklu. Kemalistlerin Türklerle Kürt
lerin kardeşliği adına ingilizlerin Musul vilayetini Türki
ye’ye geri vermesi çağrılan üzerine, İngiliz hükümeti 
Kral Faysal hükümetiyle biriikte 24 Aralık 1922'de Irak 
Kürtlerine Irak sınıriarı İçinde özerk bir Kürt hükümeti 
kurma hakkı tanıdıklannı ilan ettiler. Ancak,1923’te İngi
lizlerin serbest bıraktığı Mahmud Berezenci, Irak-iran 
sınınnın her iki yanından topladığı kuvvetlerle yeni bir 
ayaklanma başlattı, kendisini “ Kürdistan Kralı” İlan et
tiyse de sonunda o da 1922 deklarasyonuna uygun 
olarak Kürt hükümetinin Irak sınmlan çerçevesinde özerk 
bir yapı olarak kalmasına nza gösterdi. Lozan Antlaşma
sının Irak ile Türkiye arasındaki sınıriann çizilmesini 
Milletler Cemiyeti’nin kuracağı bir komisyona bırakmış 
olması dolayısıyla kurulan özel komisyon, ihtilaflı Musul 
vilayetinde yaptığı keşiflerden sonra 16 Aralık 1925’te 
Milletler Cemiyeti Konseyi Musul vilayetinin Irak’a bıra
kılmasına ve Kürtlerin yerel yönetiminin bu çerçevede 
çözüme bağlanmasına karar verdi.

1926’da Bağdad hükümeti Yerel Diller Yasası’nı çıkar
dı. Buna göre Irak Kürtleri yalnızca Süleymaniye bölgesi 
ve Erbil’in bazı yöreleriyle sınıriı olmak üzere, ilkokul 
düzeyinde kendi anadillerinde eğitim görebileceklerdi. 
Kürtçe kltapiann basım ve yayımı serbest bırakıldı ve 
Krallık hükümetlerinin hepsinde Kürt bakanlara er ve
rildi. Haziran 1930’da İngiltere ve İrak arasında imzala
nan yeni antlaşma İngiliz mandasını sona erdirdi ve 
Irak’ın biçimsel bağımsızlığını tanırken Kürtlerin variı- 
ğından herhangi bir biçimde söz etmedi. Kürtler ayak
landılar, İngiliz Ordusu yeniden asayişi tesis etmek üze
re devreye girdi. Kürtler Milletler Cemiyeti’ne vaadlerini 
hatırlatmak üzere başvurduklarında “ Irak’taki azınlıkla- 
nn özerkliği meselesinin kendisini aştığını” ileri süren 
ilgili komisyon meseleyi Milletler Cemiyeti gündemin
den çıkardı. 1937’de Türkiye, İran ve Irak arasında “ku
rulu düzenleri yıkmak üzere cemiyetler, örgütler ve si
lahlı çeteler oluşturulması ve etkinlik göstermesine” 
karşın Sadabad Paktı kuruldu. 1943’de Barzan’da Molla 
Mustafa Barzani önderiiğinde başlayan ve Irak ordusu
nun Erbii ve Badinan bölgelerini terketmesine yol açan 
ayaklanma 1945’te İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri tara
fından bastırıldı. Barzani ve peşmergeier\ İran’a çekildi
ler. 1946’da İran’da Mahabad’da kurulan Kürt Cumhuri
yeti’nin 1947’de çökmesinden sonra ise Barzani ve 500 
askeri çarpışarak Sovyetier Biriiği’ne sığındılar ve Kürt
lerin Irak’taki Kurtuluş Mücadelesi 1958’dekl Abdül Ka
rim Kassem darbesine kadar uykuya dalmış göründü.

II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda İngiliz nüfuzuna 
ve Irak monarşisine karşı mücadele eden güçler modern 
partiler biçimi altında örgütlenme eğilimine girdiler. Irak 
Komünist PartIsi-IKP Arap, Kürt ve öteki azınlık milliyet
lerin işçi, yoksul köylü ve aydınlarının sözcülüğünü üst
lenirken, bütünüyle Kürt aşiret reislerinin ve tüccariarla 
küçük burjuvazinin desteğindeki Kürt Demokrat Partlsl- 
KDP ve Arap aydınlarının desteğini alan ve daha çok 
önderi Çaderçi’nin karizmasına dayanan Ulusal Demok
ratik Partl-UDP orta sınıfların muhalefeti olarak belirdi
ler. Ezilen ve bölünmüş bir Kürt halkının varlığını kabul 
eden IKP'r\\n bütünüyle Kürtlerden oluşan bir Kürt sek
siyonu vardı, önderiiği ise Araplar ve Kürtlerle öteki 
azınlık milliyetlerden oluşuyordu. UDP de “ Marksizm- 
Leninlzm’den esinlenme” iddiasına rağmen Kürt halkı 
arasında yeterii destek bulamadı. IKP, KDP'n\n “ Kürt 
küçük burjuva milliyetçiliğine” , “ Irak devletinin sınıf 
karakterine değil Araplığına saldırmasına” , “Kürt pet
rollerine ilişkin talepler” ini ve muhalefet güçlerinin “or
tak mücadelesi”ne katılmayışından; KDP ise /KP’nin 
ulusal sorundaki kaçamaklı tutumunu, Kürt ulusunun 
variiğını tanımamasından yakınıyordu. IKP 1956’dakl İkin
ci Kongre’sinde “ Irak’ın İki ulus, Arap ve Kürt ulusiann-

dan oluştuğu”nu kabul etti. Bu önemli kararlar devrimci 
Irak Araplanyla Kürt ulusal hareketi^rasındaki yakınlaş
manın başlangıcı oldu.

14 Temmuz 1958’de monarşiyi yıkarak Cumhuriyeti 
ilan eden Abdül Karim Kassem darbesi, bütün ilerici 
güçlerin kitle desteğini alarak bir siyasal devrime doğru 
evrilirken 27 Temmuz’da İlan ettiği geçici anayasa ile 
Kürtlerin Irak devleti sınırian İçindeki variiğını tarihsel 
bir kayda kavuşturdu. Geçici Anayasa’nın 3. Maddesi 
şunlan yazıyordu: “ Irak toplumu bütün yurttaşian ara
sında, hak ve özgüriüklere karşılıklı saygı temeli üzerin
de tam bir işbirliğine dayanır. Araplar ve Kürtler bu 
ulusu birlikte meydana getirirler; anayasa Irak bütünlü
ğü içinde onlann ulusal haklannı teminat altına alır.” 
Böylelikle Kürtlerin yaşadıktan bir devlet ilk kez onlann 
ulusal haklannı anayasal bir güvenceye kavuştunnuş 
oluyordu. KDP yasallık kazandı, Mustafa Barzani SSCB’- 
den dönüşünde bir ulusal kahraman olarak karşılandı 
KDP organlan Khet)at (Mücadele) ve Kürdistan dergileri 
ile IKP organı Azadi'n\n (Kurtuluş) yanısıra Jln (Hayat) 
ve Hetaw (Güneş) dergileri yayınlanmaya başladı. An
cak bu liberalizm rüzgan çok fazla esmedi. Kürtlerin 
özerklik taleplerinin yaygınlaşmasının yanısıra komü
nistlerin toprak devrimi ve tutarii bir anti emperyalizm 
yönündeki faaliyetlerini artırmalan üzerine Kassem reji

mi süratle Bonapartist bir diktatörlüğe dönüştü. Önce 
zaten hiçbir zaman yasallık tanınmış olmayan komünist 
hareket baskı altına alındı. Ardından rejimin mutemet 
organı Savra’nın doğrudan doğruya “ Kürtlerin 
asimilasyonu” çağnsını ileri sürmesiyle Kürtler üzerin
deki baskılar doruğuna çıktı ve Molla Mustafa Barzani, 
Bağdad’dan Barzan’a geçmek zorunda kaldı. 13 Eylül 
1961’de Barzan havadan bombalanmaya başladı. Bu 
saldınya karşı Kürt direnişi, giderek bir devrim karakteri 
edinmeye başladı. Eylül 1961’de sayılan bin olan bir



Devrimler

Kürt Devrimci Ordusu kuruldu. Kassem iktidardan düş
tüğünde sayıları 20 bine çıkmış, 1975’teyse 50 bin’e 
ulaşmıştı. 1965 İle 1974 arasında 30 İle 40 bin kmi 
toprak Devrimci Komuta KonseyI’nIn denetimi altına 
girmiş, bir anayasa çıkarılmış, buna bağlı yasalar yürür
lüğe sokulmuş ve milli eğitim, halk sağlığı, adalet, mali
ye., dışişleri, savunma ve milli güvenlik bakanlıkları 
hatta Parastin adı altında bir gizil servis kurulmuştu.

8 Şubat 1963’te Baas darbesiyle Kassem devrlMi ve 
terör çığın başladı. 7 bin komünist katledildi. İngilizlerle 
anlaşıp silah sağlanıncaya kadar Kürtlerle girilen bir 
ateşkes döneminden sonra da 10 Temmuz 1963’te ge
neraller Klasan el Bekr ve Abdüssalam Aref komutasın
daki güçler Süleymaniye’de katliama t>aşladılar. Ker
kük’teki Kürtlerln Araplaştırılmasına girişildi. 1963 İle
1970 arasında Baas rejiminin İç krizlerine bağlı olarak 
birbirini İzleyen askeri komuta kademesinde ve rejim 
hiyerarşisindeki darbeci değlşlkllklerte sırasıyla Abdul 
Rahman Aref, 1963'de görevinden uzaklaştınimış olan 
Hassan El Bekr ve Saddam Hüsseyn Kürtlere karşı dört 
ayrı savaş yürüttüler, ancak boyun eğdiremeyince 11 
Mart 1970’de General El Bekr, General BarzanI İle bir 
antlaşmaya oturmaya karar verdi. Her İki tarafın da ta
rihsel bir olay olarak niteledikleri ve General El Bekr’In 
"KUrtler ve Araplardan oluşan halkımız birilğinl yeniden

şu değişikliğin yapılacağı kayıt altına alınıyordu: “ Irak 
halkını iki ana ulus, Arap ulusu ve Kürt ulusu oluşturur. 
Anayasa Kürt halkının ve Irak birilği İçinde yer alan 
öteki azınlıkiann ulusal haklarını tanır. Kürtçe ve Arap
ça, Kürt bölgelerinde resmi dillerdir” .

Oysa, antlaşmanın pratik uygulaması, hiç de uyandır
dığı umutlaria paralel yürümedi. Baas İktidar tekelini 
paylaşmaya razı olmadığı gibi, Arap ulusal gururuna 
leke süreceğini düşündüğü herşeyl meşruiyetinin zede
lenmesi olarak görüyordu. Nüfusunun 1/3'ü Arap olma
yan halklardan çoğunlukla da Kürtlerden oluşan Irak’ta 
omurgasını ordunun oluşturduğu Baas rejiminin bekası 
llderilk tarafından Arap hegemonyasının sağlama alın
ması olarak algılanıyordu. Kürtlerin özerklik talepleriyle 
Baas rejiminin Araplaştırma dayatması arasındaki ger
ginlik, görüşmeleri giderek güçleştirdiği sırada. Eylül 
1971’de İran ve Irak arasında bir arazi İhtilafı patlak 
verdi ve Irak hükümeti İran'ın Basra Körfezindeki birkaç 
adayı İşgaline, aralannda 40 bin Faili Kürdünün de bu
lunduğu 50 bin “ Iran mllliyetçisr’ni sınır dışı ederek 
karşılık verdi. Ardından Barzani’ye Irak güvenlik servis
leri sulkastler düzenlediler. Baas rejiminin ABD ve Ingil
tere petrol şirketlerinin elindeki hisseleri millileştirme 
ve ABD nüfuz alanından görece uzaklaşma eğilimine

bir bölümünü sağlarken, Barzani önderliğindeki KDP 
İlerici Arap ve Irak güçlerinden ayrılarak, ABD ve İran’ın 
silah desteğine dayanır ve bağlanır oldu.

Irak’takI İlerici güçler arasındaki bu kopuşma ve Kürt 
ulusal hareketinin tıölgedekl büyük güç çekişmelerinin 
bir bileşeni haline gelmesi, Irak Kürtlerinin sonuçları 
son derece yıkıcı olacak bir meydan okumayı başlatma- 
lanna yol açtı. Saddam Hüsseyn'In KDP'yi tecrit ederek, 
Araplaştırma politikası ile köşeye sıkıştırması, Baas ta
rafından Kürtlerin nzası alınmaksızın oluşturulan bir 
“Özerklik” planını yürüriüğe sokması, Baas denetimin
de bir Kürt yerel yönetimi oluşturulması ve nihayet 24 
Şubat 1974'te “ İlerici Ulusal Cephe” İttifakında yer al
mayan bütün siyasal örgütleri, yani KDP, IKP(meıkezi 
önderiik h l^ l) ve Irak Baas Partisl-sol kartat\ yasadışı 
ilan etmesi sonunda Irak devleti İle Kürtler arasındaki 
beşinci savaş patlak verdi. Daha sonra KDP İçinde çok 
ciddi çatlamalara yol açacak olan bir yenilgiyle sonuçla
nan savaşın yitirilmesinin KDP önderilğinin dargörüşlü- 
lüğüne önemli ölçüde bağlı olduğu Kürt ve Arap devrim
cileri arasında paylaşılan bir yargıydı. Hareketin kendi 
potansiyellerine, kendi haklılığından doğan meşruluğa 
ve bunun sağlayacağı uluslararası İlerici kamuoyu des
teğine değil, esas olarak, Kürtlerin ne bağımsızlığını 
ne de özerkliğini istemeyen, yalnızca uluslararası denk
lemde kendileri için eksi rolü oynayan Irak rejimini sıkıştır
mak için Kürt hareketini kullanmak İsteyen ABD ve geri
ci Şah rejiminin silah desteğine dayanmış olması KDP 
İçinde Barzani egemenliğinin sonunu getirdi.

kazandı. Kardeşçe İlişkilerimiz bundan lüyle sağlam 
ve sarsılmaz temellere dayanacak” diyerek kutsadığı 
antlaşmaya göre, Kürtlerin ayn bir ulus olarak variiğı 
tanınıyor, Kerkük de Kürdistan'a dahil edilerek, "ademi 
merkeziyet ve yerel yönetim” sağlanıyor, Kürtçe ve 
Arapça Kürt bölgelerinde resmî dil olarak tanınıyor, Kürt
lerin hükümete eşit haklaria katılması kabul ediliyor, 
Cumhuriıaşkant yardımcısının Kürt olacağı iıellrlenlyor, 
yasama meclisinde Kürtlerin nüfuslanyla eşit oranda 
temsil edilmeleri teminat altına alınıyor ve Anayasa'da

Irak'ta Kürt peşmerge/sri. Barzani 
önderliğindeki Irak Kürtleri, Baas 
önderliğinde yürütülen Arap 
ayırımcılığı karşısında Irak 
Anayasası’nda yazılı haklannı 
kullanmaya kalktıklarında sürekli 
olarak Irak silahlı kuvvetleri tarafından 
ezilince, ellerinde silahlı mücadeleden 
başka bir yol kalmadı. Arap 
ayırımcılığı yalnızca kültürel değil aynı 
zamanda ekonomik bir baskı gücü 
halini alınca Kürt köylüleri tütünlerini 
yok pahasına elden çıkartmak, petrol 
gelirlerinden yoksun bırakılmak, sonuç 
olarak açlık sınırında yaşamak 
zorunda bırakıldıklarından, yoksul Kürt 
gençliği için peşmerge olmak 
yalnızca siyasal değil, iktisadi 
kurtuluşun da başlıca aracı halini 
akil.

girdiği bir sırada SSCB İle 9 Nisan 1972'de yaptığı "dost
luk ve işblriiğl antlaşmasr'nın ardından IKP, Baas'm 
İlerici Ulusal Cephe çağrısını kabul ederek 1963'ten t>eri 
birlikte mücadele ettiği Kürt Devrimci Ordusu’nöan çe
kildi. Eşzamanlı olarak KDP de Baas rejimine karşı mü
cadelede Iran ve ABD İle lşt>lrilğlnl artırmaya girişti ve 
Baas rejimi ile özerklik görüşmelerinden çekilerek açık 
ve kararlı bir meydan okumaya girdi. Böylelikle Baas 
rejimi uluslararası İlerici kamuoyunda antlemperyallst 
bir İmaj kurar ve Irak'taki İlerici güçlerin hatın sayılır

1976'dan sonra Irak'da yeniden canlanan Kürt gerilla 
hareketi, ordu birilkleriyle Badinan, Ahmadiya, Denok, 
Zaho, Balek dağlannda Zeyno, Ranaya, SIdekan vb. 
yörelerdeki çatışmalar biçiminde sürdü. Ancak bu geril
la hareketi üzerinde, önceki dönemin siyasal kuruluşla- 
nnın herhangi bir gücü ve etkisi kalmış değildi. Yeni 
mücadelenin önderilğini üstlenmek üzere kendi arala
nnda mücadele eden İki yeni çevrenin İkisi de kendileri
nin Marksist-Leninist olduklannı İleri sürdüler. Bu grup
lardan Kürt Yurtsever Biriiği-KYB Şam'daki merkezin
den yönetiliyor ve önderliğini Celal Talabanl yürütüyor. 
KYB Molla Barzani başta olmak üzere, eski KDP önderli
ğini çok şiddetle eleştiriyor. Eleştiriler arasında devrimi 
“ aşiret yöntemleriyle” yürütmeye kalkmak, "emperya
lizmle içli dışlı olmak” gibi sırf taktiksel olarak nitelene
meyecek sınıfsal eleştiriler bulunuyor. İran-Irak arasın
da 1981'de İran Devrimi ertesinde başlayan savaşın 
yol açtığı güç kaymalan da Irak Kürtlerinin kendi dev- 
rimlerinl sonuçlanna ulaştırmalan takımından yeteri! ola
madı ve savaşın geçtiğimiz yıl sonuçlanması üzerine 
güçlerini toplayan Saddam rejimi peşmergeleri altıncı 
kez yenilgiye uğratınca 40 t>lnden fazla Kürt kadın, ço
cuk ve savaşçı Türkiye'ye, çok daha fazlası da İran'a 
sığınmak zorunda kaldı. Irak Kürtleri'nin her zaman doğ
ru bir önderiik altında savaşmış olmamalan, onlann kendi 
kaderlerini tayin etme haklannın meşru bir hak olarak 
kendilerine alt olması tarihsel gerçeğini ortadan kaldır
mamaktadır. Kürtler hiç bir yerde ayrılma hakkının mut
lak bir hak olduğunu öne sürmediler ama Baas reli
mi Kürtlere karşı hiçbir zaman dürüst davranmadı. Kürt
lerle birilkte yaşamak için onlann tarihsel haklarını tes
lim etmedi. Onları eşit halklar olarak görmedi. Tersine, 
emperyalist güç İlişkilerinin her İki dünya savaşı sonra
sında bellriediğl yeniden paylaşım sınırian çerçevesin
de Arap şovenizmini Kürtleri asimlle etmenin başlıca 
silahı haline getirerek, Kürt ulusal hareketi İçinde sınıf 
çizgilerinin belirginleşmesini önledi ve arkaik güçlerin 
ulusal hareket içinde egemen hale gelmesini sağladı. 
Gene de Kürtlerin geleceği, yoksul Kürt köylülerinin 
İŞÇİ sınıflanyla ve devrimci güçlerie girişeceği İttifaklara 
ve sosyalizme bağlı görünüyor. Egemen uluslann ege
men sınıflannın İç Ihtllafianna dayanan stratejilerin Kürt
lerin kendi kaderlerin! tayini İçin elverişli bir temel sağ
lamadığı acı bir deney olarak Kürtlerin mücadele tarihi
ne sindirilmiş olmalı.



bağlanarak özerk toplumsal-iktisadî yapılannı koruyan feodal güçler ve dinî cemaat otoriteleri 
de, sömürgeci teamül içinde yavaş, eşitsiz ve belirli sektörlerde yoğunlaşarak gelişen 
kapitalistleşmeden fazla etkilenmeden hayatiyetini devam ettirmekteydi. Emperyalizmin organik 
ilişkileri ve yerleşik toplumsal-iktisadî yapı; 1950’lerde başlayarak zincirleme devam eden Baas 
darbeleriyle ve ardından gelen iktisadi-toplumsal reformlarla sarsıldı. Komünistleri de içeren 
çeşitli ittifaklara girdikten ve birçok karşı darbeyle karşılaştıktan sonra ancak ’6 0 ’lann ikinci 
yansında her iki ülkede de mutlak ve kesin hale gelen Baas egemenliği; anti-emperyahst, 
kalkınmacı-eşitlikçi bir sosyalizm söylemi ve açıkça şoven görünümlere bürünebilen Arap 
milliyetçiliği kimliğiyle, Bonapartist tonlara da sahip olan bir otoriter askerî-bürokratik 
diktatörlüğü kurumlaştırdı.

Baas: Doğuşu ve İdeolojisi

Irak, Suriye ve Lübnan’daki müslüman Arap milliyetçileri, I. Dünya Savaşı’na kadar, Osmanh 
İmparatorluğu’ndan ayrılma fikrini yani bağımsızhkçılığı içermeyen, kültürel denebilecek bir 
yaklaşıma sahiptiler. Suriye ve özellikle Lübnan’da büyük nüfusa sahip olan Hıristiyan 
cemaaderden çıkan Arap milliyetçileri, diğerleri gibi Osmanh’nm İslâmi kimliğine sahip 
çıkmadıklan için, bağımsızlıkçı düşüncelerin öncüsü oldular. Osmanh İmparatorluğu’nun 
yıkılmasından ve özellikle bölgede manda-devletlerin kurulmasından sonra, müslüman Araplar 
da entemasyonalist bir İslâmi kimlikten uzaklaşarak, anti-sömürgeci motiflerle de bütünleşen 
Arap milliyetçiliğine yaklaştılar. 1920 ve 1930’larda İrak, Lübnan ve Suriye’de, zengin bir 
milliyetçilik tartışması literatürü oluştu. Iraklı Abdutrahman el-Bezzaz gibi İslâmi güçleri 
bölücü şovenist açılımlara karşı uyaranlar olduğu gibi; Suriyeli Hıristiyan Konstantin Zürâyik 
gibi, İslâm’ın dinler üstü bir Arap kültürü olduğunu savunanlar da vardı. En önemli ve etkili 
ideolog ise, Suriyeli Sati Husri (1880-1968) idi. Jön-Türklerden etkilenen, Mülkiyeli bir 
Osmanh bürokratı olan Husrî, İslâmi kimliği Arap milliyetçiliğinin unsurlanndan biri olarak 
tanımladı ve giderek, 19. yüzyıl Alman milliyetçileri (başta Fichte) ve (önceleri polemiğe 
girdiği) Ziya Gökalp’in izinden, bireyin ancak ulus içinde kendini gerçekleştirebileceği inancını 
vurgulayan “organik milliyetçiliği” benimsedi. Husrî’nin fanatik bir İngiliz ve Fransız 
aleyhtarlığıyla bütünleştirdiği şoven ve faşizan milliyetçiliği ve korporatist-dayanışmacı ideolojisi, 
Baas’ı ve bölgedeki bürün Arap anti-emperyalist akımlan etkileyecekti. B aas’m  kurucusu ve 
ideologu, Suriyeli Hıristiyan Mişel Eflak, Husrî’nin Arap şovenizmi, söyleminin unsurlannı anti- 
materyalist, mistik bir “sosyalizm” demagojisiyle birleştirdi. Sorbonne’da okuyarak profesör olan
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/slâmi inanışa göre aklı başında, sağlığı yerinde, 
borcu olmayan, hem geçimini hem de bakmakla 
yükümlü okluğu kimselerin geçimini karşılamaya gücü 
yeten her Müslüman, ömründe en az bir kere Hacca 
gitmek zorundadır. Burada yapılan dini törenler 
Kur'an’a ve Muhammed Peygamber'in uygulamalarına 
dayanır Törenler sırasında kendisini Tanrıya sunan 
Hacının, onu diğerlerinden ayıran ve dünyevi olan 
herşeyi, servetini, ailesini, arkadaşlarını, giyim 
kuşamını ve ırkını terketmesl gerekir. Kıyamet 
gününde Tann'nın huzurunda eşit durulacağı için, 
herkesin giyimi ve yükümlülüğü eşittir. Hacı adaylan 
Kabeyi gördüklerinde "Lebbeyke, Lebbeykel" 
("Buradayım Allahım! Senin Huzurunda") diye 
haykırırlar. Bu Müslüman yaşamının doruk noktasıdır 
Mekke dolaylarındaki kutsal topraklara girmeden önce, 
hacı adayı günlük giysilerini çıkanr ve dünyevi 
yaşamdan uzaklaştığını gösteren ve iki beyaz 
çarşaftan oluşan ihrama bürünür Dünya üzerinde 
Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerden Hac ziyaretini 
gerçekleştirmek üzere her yıl onbinlerce insan 
Mekke’ye gelir. Hac ziyaretinde Kabe’nin çevresini 
yedi kez yürüyerek tavaf etmek, Safa’dan Merve’ye 
yedi kez koşar adım gidip gelmek. Zemzem 
kuyusundan su içmek, Arafat ovasında Tann’nın 
huzurunda öğlenden hava kararana dek durup ona 
ibadet etmek. Şeytan taşlamak, kurban kesmek gibi 
ritüeller vardır. Tüm dünya Müslümanlarının 
dayanışmasının bir simgesi olan bu ziyaret, aynı 
zamanda diğer ülkelerden gelen Müslümanlar ile İlişki 
kurabilmenin de bir aracıdır Her ne kadar dünyevi 
işlerin terkedilmesi gerekse de, Hac ziyaretine 
katılanların bu süreci sınıfsal aidiyetlerine göre 
yaşadıklan da bir diğer gerçekliktir. Parası olan 
Müslümanlar bu ziyareti sahip olduklarının ölçüsünde 
yaşamaktadırlar Aynı zamanda bu sürede ticari 
ilişkileri tazelemek ve yeni ilişkiler kurmak da esas 
amaca uygun olmasa da uygulamalar arasında yer 
alır. Öte yandan bu ziyaret politikacılar arasında da 
bir görüş alışverişi yapmanın aracı olmaktadır. İran’da 
yaşanan İslâm Devrimi’nin ardından ise Hac ziyareti 
sırasında çoğu kez kanlı sonuçlanan kitlesel gösteriler 
yapılmaya başlandı. 1979’da Mekke’deki Büyük Cami, 
Suudi kraliyet ailesinin paraya düşkün olması ve 
yoksullara yardım etmek veya camiler yapmak yerine 
paralan kendi saraylarına harcaması nedenleri İleri 
sürülerek Hac ziyareti sırasında işgal edildi. Özellikle 
İran’dan ve diğer ülkelerden gelen Humeyni 
yandaşlan, yaptıktan gösterilerde ve dağıttıktan 
bildirilerde İslâm Devrimi’nin propagandasını ve diğer 
Müslüman ülkelerdeki yönetimler aleyhinde gösteriler 
yapıyorlardı. Bu gösteriler Suudi Arabistan polisinin ve 
askerinin müdahalesi ile bir çatışmaya döndü ve kanlı 
bir biçimde bastırıldı. Suudi yönetiminin polise ateş 
etme emrini vemıesi üzerine, kendi verilerine göre 
Temmuz 87’nin kanlı Cuma gününde 402 hacı adayı 
öldü. Mekke’deki Büyük Camiin imamı, olayların 
ardından “Allah ülkemizi sabotörlere ve çılgınlara 
karşı korusun" derken, Kuveyt gazeteleri Tahran’daki 
yılan yuvasına karşı herkesin biriikte mücadele etmesi 
gerektiğini ileri sürüyordu. Karşı tarafta ise Ayetullah 
Humeyni kanlı intikam sözleri ediyor ve Suudileri 
“ Müslüman kalpleri arkadan delen bir hançer 
olmakla" suçluyordu. 1982 İlkbaharında Tahran’daki 
Hllton otelinin salonunda çeşitli ülkelerden gelen dini 
önderlerin katıldıktan bir toplantı yapıldı. Her birinin 
ortak özellikleri kendi ülkelerindeki rejimin muhalifi 
olmalarıydı. Bir tür islâmi Enternasyonal’in 
oluşturulduğu bu toplantıda tek tek ülkelerdeki 
iktidarların nasıl devrileceği konuşuldu. Humeyni’nin 
dile getirdiği gibi hedef, devrimin tüm İslâm 
dünyasına İhraç edilmesiydi. Devrimin ilk günlerinde 
diğer Arap ülkelerinin yöneticileri İran’da olan bitenleri 
geçici olarak değeriendiriyorlardı. Ancak gün geçtikçe 
kendi ülkelerinde de İran benzeri İslâmî akımların 
propagandası İle karşı karşıya kaldılar Şiiler ve 
fundamentalist sünnilerin din ile politika arasında bir 
ayrım yapmamalan ve politikanın Kur'an’ın gereklerini 
yerine getirme yükümlülüğü. Hac ziyaretlerinin de 
politlze edilmesi sonucunu doğurdu.



uevnmier

1970’lerde Suriye l<omünist hareketi Baas Partisi’n/n 
çelişkin tavrı nedeniyle zaman zaman illegaliteye 

çekilmek, zaman zaman ise işbirliği çağrısını 
meşruiyet kazanmanın bir aracı olarak kullanmak gibi 

farklı yönelimleri birleştirerek geçirdi. “ İlerici Arap 
rejimlerine”  destek politikasını benimseyen Sovyetler 

Birliği’nin dayattığı ulusal cephe çizgisi 1973’de Arap 
Sosyalist Birliği, Sosyalist Arap Birlikçiler Hareketi, 

Arap Sosyalistleri Hareketi ve Suriye Komünist 
Partisi’n/n Baas Partisi etrafında toplanmasıyla bir 
gerçekliğe dönüştü. Baas rejiminin müsaade ettiği 

çerçevede ve oranda faaliyet sürdüren komünistler, 
solda bir örneği görülen 1 Mayıs afişleriyle bürokrasi 

içindeki yandaşlarının yanısıra işçiler arasında da 
dayanaklar bulmaya çalıştılar. Başlangıçta sosyalizmin 

yerini tuttuğu sayılan Arap milliyetçiliğin tek başına 
kalkınma ve birlik için yeterli olduğu kanısı yaygındı. 
Öte yandan özellikle İsrail’in varlığı bir Arap Devrimi 

fikrinin canlı kalmasındaki en önemli etkendi. İsrail 
militarizmi ve Amerikan emperyalizmine karşı duyulan 

tepkilerin dile getirildiği afiş (sağda) Arap Birliği 
fikrinin Arap dünyasında yükseldiği bir dönemde sıkça 

rastlanan grafik çalışmalarından biriydi. Bandung 
Konferansı'ndan başlayarak “ Üçüncü Dünya 

Sosyalizmi”nin gerçekleştirilebileceğine duyulan 
umutlar yerine. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin 1961'de 

çatırdamasıyla ve Cezayir’de özyönetimci bir 
sosyalizme yönelinmesiyle Arap sosyalizmine bıraktı. 

1970’lere doğru, Suriye, Irak w  Cezayir'de Arap 
sosyalizmi, ekonominin devletleştirilmesi ve Arap hatta 

İslâm değerleriyle bezenmiş bir söylemin kabul 
edilmesi, iktidardaki partinin Devletle özdeşleşmesi 
gibi sonuçlar doğurdu. Komünistler ise sosyalizme 

geçmek için milliyetçi ve/veya Arap yollann varlığı ve 
geçerliliğinden bahsederek ulusal demokrasi evresini

öne çıkarttılar.

Eflâk, sosyalizmi eşitlikçi bir ulusal dayanışma ideolojisi/ahlâkı gibi algılıyor; “ulusun 
gelişmesinde temel bir güç olan” özel mülkiyeti savunuyor ve milliyetçiliğin önüne bölücü 
sınıf mücadelesini çıkarmayı “vatan hainliği” olarak tanımlıyordu. Ona göre “Arap sosyalizmi”, 
Arap milliyetçilğinin modem ve mükemmel bir açılımıydı. Eflâk, Selahaddin El-Bîtar ve gene 
Fransa’da eğitim görmüş bir grup küçük burjuva aydınıyla, 1940’da Şam’da Hizb El-Baas El- 
Arabî E l-İştirakfyi (Arap Sosyalist Yeniden Doğuş Partisi - Baas) kurdu. Uzun süre küçük ama 
entelektüel-ideolojik etWsi yayılan bir parti olarak faaliyet gösteren Baas, gerçek gücüne ve 
anlamına; 1947’de Fransa’nın Suriye’den kopararak Türkiye’ye verilmesini sağladığı İskenderun- 
Hatay bölgesinden Alevî Arap milliyetçilerinin Zeki El-Arsuzî önderliğinde oluşturduklan EI- 
İhya El-Arabî (Arap Diriliş) hareketiyle ve 1952’de Arap Sosyalist Partisi (ASP) ile birleçince 
kavuştu, El-Arsuzî önemli Alevî azınlığının, ASP ise Hama bölgesindeki Sünnî köylülüğün 
kitlesel desteğini B aas’a taşıdı. ASP’nin önder ve ideologu, yoksul köylü kökenli Ekrem 

- Havranî, feodal beylere karşı topraksız fellahlann tepkisine tercüman olarak, eşitlikçi, cemaatçi 
dayanışmacı bir sosyahzm söylemi geliştirmişti. Havranî’nin ideolojisi, yoksul ve orta 
köylülükten gelen genç subayları da çok etkiledi. Sonraki yıllarda bu subaylann kurduğu 
cuntalar, Baas’m temel gücünü ve ideolojik-siyasal omurgasını oluşturdu.

Suriyeh Marksist George Tarabişî, 1964’de “Komünist Partisi (KP) bizi hiç cezbetmiyordu; 
çünkü devrim değil, dünya banşı, demokrasi, SSCB’ye dostluk vaadediyordu. Devrimi ise Baas 
vaadediyordu” diye yazacaktı. Ortadoğu Arap ülkelerinde 1920’lerin başmda çoğunlukla Baas, 
Suriye’den yayılarak Lübnan, İrak, hatta Ürdün, Libya ve Güney Yemen’de entemasyonalist biı 
yapı içinde örgütlendi. Hedef, emperyalizme karşı büyük Arap birliğini gerçekleştirmekti.
Ancak hareket Irak dışında fazla gelişemeyecek, yerel-ulusal politikalann özerkliği ağır basacak 
ve entemasyonalist merkezî yapı 1965’de biçimsel olarak da ortadan kalkacaktı. Hıristiyan 
unsurlar tarafından kumlan KP’ler, özellikle Stalin’in tasfiyelerinden sonra tamamen SBKP’nin 
kararlannı “çoğaltan” onun diplomasisini yürüten aygıtlara dönüşmüşlerdi. Suriye ve Lübnan 
KP’lerini yöneten, Irak’ta da etkili olan Halid Bektaş, 1951-1955 arasındaki kısa dönem 
haricinde, “sosyalizmin Arap ülkelerinde gündemde olmadığım, yapılması gerekenin demokratil 
reformlar ve burjuva demokrasisinin inşası” olduğunu vazeden bir programı yaymıştı. Bu 
nedenle Irak ve Suriye’de KP’ler, 1950’lerden sonra en azından zaman zaman emekçi sınıflar
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ve ordudaki cuntalar temelinde, hesaba katılması gereken güçler haline gelseler de; 
programlarının asgariliği, sınırlılığı nedeniyle Baas’ın ideolojik hegemonyasından kurtulamadılar. 
1950’lerin sonlannda özellikle Irak KP’nin, ülkenin petrol kaynaklannı “yoksul” Arap 
ülkelerinin ekonomileriyle paylaşmayı ulusal kalkınma mülahazalanyla reddetmesi ve Suriye 
KP’nin de aykın bir perspektif ortaya koyamaması; KP’lerin, B aas’ın  terkettiği entemasyonalist 
hedefleri ve söylemi altematif, sosyalist bir içerikle doldurarak yeni bir atılıma vesile 
yapmaktan da alakoydu.

Suriye’de Baas Diktatörlüğü: Korporatist ve Bonapartist Eğilimler

Suriye 1945/46’da İngiliz ve Fransız birliklerinin ülkeyi terketmesinden sonra, gene bu 
emperyalist güçlerin belirleyiciliğinde, sanayileşme ve kapitalistleşme sürecine girdi. Bu süreç 
içinde, egemen sınıflarla kırda ve kentteki emekçi sınıflar arasındaki çelişkilerin yanısıra; 
feodal güçler, ulema ve güçlenen burjuvazi arasındaki çatışmalar ve Alevî ve Dürzî azınlıkla 
Sünni çoğunluk arasındaki mezhep çekişmeleri derinleşti ve değişken, karmaşık ittifaklar 
oluştu. Her sınıfsal-siyasal fraksiyon, ordudaki cunta oluşumlannda da yansımasını buluyordu. 
1949-1963 arasında Suriye’de tam 15 askerî darbe gerçekleşti. Bu darbeler silsilesi içinde 
siyasal kadrolar yıpranır, emekçi sınıflann siyasal örgütlenmeleri ve genel olarak meşm siyaset 
zemini her darbeden sonra yeni baskılarla karşılaşarak takatsizleşirken; oluşumu askerî ve sivil 
bürokrasiye dayanan Baas, en az güç yitiren ve siyasal ortamın terörize edilmesinden doğası 
gereği en fazla yararlanan hareket olarak, 1963’den sonra mutlak iktidannı kummlaştırdı.

1949-1958 dönemindeki darbeler ve çatışmalar, esas olarak; İngiltere destekli Irak Haşimî 
hanedanının Suriye’yi kapsayan “Verimli Hilâl” ülküsünün ve bu tasanmn aracılık ettiği Batı 
emperyalizminin etkileri çerçevesinde belirlendi. Özellikle kırdaki Suriye egemen sınıflan,
Irak’m bu monarşist yayılmacı tasansına sıcak bakıyorlardı. Irak askerî tehdidi ve 1955’de 
ABD’nin güdümündeki anti-komünist Bağdat Parktı’na katılmasına yönelik baskılar; asker-sivil 
bürokrasiyi küçük burjuvaziyi emekçi sınıflan ve kentli egemen sınıflann bir bölümüne anti- 
emperyalist bir yönelim kazandırdı. Baas, bu zeminde öne çıkmaya, darbe ve hükümet 
oluşumlannda başrol oynamaya başladı. 1958 başında, Suriye KP’nin artan gücünü de kırma 
saikiyle hareket eden Baas  ağırlıklı Suriye hükümeti, Mısır’la birleşerek Birleşik Arap 

, Cumhuriyeti’ni (BAC) oluşturdu. Irak’ın, emperyalizmin ve feodal işbirlikçilerinin tehdidine karşı 
dayanışma umuduyla girişilen bu birleşmeden sonra, Eylül 1958’de topraklann yüzde 60 ’ı 
kamulaştınhp kooperatifler kumlarak, feodal güçlere darbe vuruldu. Bir süre sonra bankalar ve 

( önemli sanayi kuruluşlan da kamulaştınidı. Bu arada Baas Nasır’ın “talimatından” güç alarak 
KP’ni de kapattı. 1961’de, zaten BAC dolayımıyla Suriye üzerinde egemenlik kurmaya yönelen 
Nasır, bütün partilerle birlikte Baas’ın da kapanmasını isteyince, Suriye’deki desteğini yitirdi.
28 Eylül 1961’de gerçekleşen darbeyle BACne son verildi ve kamulaştırmanın çapının fazla 
büyüdüğünü düşünen burjuvazinin ağırlığını koymasıyla, sanayi ve bankacılıktaki 

; kamulaştırmalar geri alındı. 8 Mayıs 1963’de Baas  yeniden bir karşı darbeyle iktidara geldi; 
bu kez sanayinin tamamı değil, yalnızca dış ticaret ve bankalar kamulaştınidı.

BAC döneminin uygulamaları, Baas içinde de aynlığa yol açtı ve oluşan Yeni-Baas, Suriye’de 
egemen blokun siyasal-ideolojik zeminini oluşturdu. Nasır’ı Arap halklan üzerinde tahakküm 
kurmayı amaçlayan diktatörce ve politika gütmekle amaçlayarak 1959’da BAC başbakan 
yardımcılığından istifa etmiş olan Ekrem Havranî bir süre sonra Baas’tan aynldı. Mişel Eflak 
ve El-Bîtar yönetimindeki merkezî Baas karargahı ise, Pan-Arap çerçeveli yaklaşımında ısrar 
ediyordu. Baas’m ordu içindeki Asken Komite kanadı ise, siyasal dayanaksızlığı BAC 
deneyimiyle ortaya çıkan Arap enternasyonalizminin imkânlannın olmadığı kanısındaydı. Bu 
kanı, salt ideolojik nedenlerden ve Arap enternasyonalizminin pratikte Nasır’ın önderliğini 
kabul etmek anlamına gelmesinden doğan kaygılardan değil; küçük burjuvazinin ve 
burjuvazinin “ulusal ekonomi ve politika” beklentilerini içerecek ve bu sınıflara güven verecek 
yasal program oluşturarak Baas iktidannm sınıfsal dayanağını geliştirme arayışından 
kaynaklanmaktaydı. Asken Komite'nin ağırlığını koymasıyla. Mayıs 1965’de Suriye-Baas’ın büyük 
çoğunluğu Baas Genel Karargahı’ndan  aynldı ve Yeni-Baas olarak anılmaya başlandı. Lübnan’a 
taşman Pan-Arap merkezî Baas örgütü böylece fiilen işlevsizleşti.

Suriye’de 1958-1966 arasındaki çatışmalar ve darbeler, Baas ağırlıklı iktidann reformcu-devletçi 
ekonomik politikalanna egemen sınıflann çizeceği sınınn belirlenmesine ilişkin farkh çözümleri 
karşı karşıya getiriyordu. 1963’den sonra, Baas Halk Milisleri’ni oluşturan emekçiler ve Baas’ın 
radikal kanadının 1965’de yeniden sanayide kapsamh (yaklaşık yüzde 80) kamulaştırmalara 
giden hükümetiyle; bu politikayı protesto eden burjuvazi ve geleneksel orta sınıf kitleleri, 
sokakta birçok kez karşı karşıya geldi. Yeni-Baas, 22 Şubat 1963’de General Salâh Cedid 
önderliğindeki “son” askerî darbeyle bu bunalıma son verdi ve (Yeni) Baas’ın “kesin” iktidan 
başladı. Yeni Baas da henüz bütünlüklü bir yapıya sahip değildi. Ancak salt “ulusal çıkarlara” 
dayalı bir politikadan yana olan iskert Komite, entemasyonalist ve devrimci yönelimlerin 
kısmen muhafaza eden gmplan, dağınıkhklanndan ve programsızlıklanndan da yararlanarak 
ikinci plana itti. Askerî Komite’nin  önderi konumuna gelen Hafız Esad, 1970’de Ürdün’den 
sürülen Filistinli gerillalan ülkeye kabul etme yanlısı olan radikal kanadı ulusal politika 
mülahazalarıyla hükümetten tasfiye ederek bu süreci noktalamış oldu. Esad yönetimi dış 
ticareti liberalleştirerek, ulaşım, turizm, inşaat gibi sektörlerde özel sermayeyi teşvik etti,
Tanmda zaten verimli kılınamayan tepeden inmeci kooperatifçiliği teşvik etmeyi bıraktı.
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BARZANİ, MUSTAFA MOLLA 
(1 9 0 3 -1 9 7 9 )

Irak Kürt milliyetçi hareketinin önderi olan Barzani, 
Barzan’da doğdu. Genç yaştan itibaren Kürtlerin müca
delesine katıldı, henüz 16 yaşındayken. Şeyh Mahmud 
Berzenci’nin ordusunda peşmergeydi. Barzaniier, 19. 
yüzyılın sonlarından beri OsmanlI yönetimine karşı ulu
sal haklar ileri sürmeye başlamışlardı. Mustafa Barzani’- 
nln t»bası Şeyh Taceddin Barzani bu yolda mücadele 
ederken ölmüş, büyük ağabeyi Şeyh At>düsselem Bar
zani 1914’de OsmanlI yönetimi tarafından Musul’da idam 
edilmişti.

Barzani, 1931'de ağabeyi Şeyh Ahmed'In başlattığı 
ayaklanmaya katıldı. Barzani kardeşler, yakalanarak ön
ce Basra’ya, sonra Süleymaniye’ye sürgüne gönderildi
ler. Sürgünde gözaltında tutuluyorlardı. 1939’da Kürtler 
tarafından kurulan Hewl adlı örgüt, Kürdistan Demokrat 
Partisi olarak yeniden örgütlendi. Barzani, 1943'de sür
günde tutulduğu Süieymaniye’den kaçarak İran üzerin
den Barzan bölgesine geldi ve kısa zamanda Irak yöneti
mine karşı başkaldırının başına geçti. 1945'de geniş 
bir ayaklanmaya dönüşen başkaldırının bastırılmasının 
ardından Barzan aşiretiyle birlikte İran'a kaçmak zorun
da kaldı. 13 Ocak 1946'da Sovyetier Birliği'nin desteğiy
le İran'ın Mahabad şehrinde ilan edilen Kürt Cumhuriye- 
ti'nln kuruluşunda önemli rol oynadı ve başkomutan 
oldu. Aralık 1946’da Sovyetier Birliği'nin Azarbeycan’- 
dan çekilmesi ve buranın İran'a bağlanması üzerine, 
Mahabad Kürt Cumhuriyetl'ne kanlı bir biçimde son 
verildi. Barzani, bu sefer de İran'ı terketmek zorunda 
kaklı ve bir grup yandaşıyla birlikte Sovyetier Birliği'ne 
sığındı.



i^evr inner

Güney Yemen Kurtuluş Cephesi üyeleri silahlarını havaya kaldırıp zafer türküleri söylerlerken ülkelerinin İktisadî 
gelişmesinin kolay olmayacağının bilincindeler miydi bilinmez. Ingiliz sömürgeciliğinin son derece eşitsiz bir 
görünüm içinde “geliştirdiği" tek yer Aden ve limanıydı. Umanın yanısıra birçok sanayi işletmesinin kurulduğu 
Aden'in nüfusu 1967’de 250 bin civarındaydı. Göçmen işçiler ve Avrupalı burjuvaların varlığıyla kent oldukça 
kozmopolit bir yapıya sahipti. 1954'de yapılan petrol rafinerisi, istihdamın yüzde 20’sini, ihracat gelirlerinin yüzde 
75'ini ve millî gelirin yüzde 10’ununu sağlamaktaydı. Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Arap-israil savaşı 
sonucunda Süveyş Limanı'nin kapanması, Aden Kanalı’nin ticaret hacmini yüzde 75 oranında kısıtlamıştı. 
Devrimci hükümet, kamulaştırmalar, millileştirmeler ve diğer önlemlerle dev dış ticaret açığını 1970'lerin 
ortalannda ancak makul bir seviyeye indirebildi.

Barzani, Irak’a ancak 1958’de, Abdülkerim Kasım’ın 
krallığa son veren darbesinin ardından dönebildi. Yeni 
yönetim altında yasallaşan Kürdistan Demokratik Parti- 
s/’nin başına geçti ve Kasım’ı destekledi. Bu desteğe 
karşılık, Kasım yönetiminin Kürtlere istedikleri ekono
mik ve kültürel hakları tanımaması üzerine, 1951’de 
yeni bir ayaklanma başlattı ve Kuzey Irak’ın bir bölümü
nü ele geçirdi.

Barzani önderliğindeki Kürtlerin Irak yönetimine karşı 
sürdürdüğü mücadele, dönem dönem ateşkes sağlan
ması ve yönetimin Kürtlere özerklik tanıması, dönem 
dönem sağlanan anlaşma hükümlerine uyulmayarak si
lahlı çatışmaların yeniden başlamasıyla devam etti. Mart 
1970’de, Irak yönetimiyle Kürtlere özerklik tanınması, 
bir Kürt cumhurbaşkanı yardımcısı atanması, Kürtlerin 
yaşadığı bölgelerde vali, emniyet müdürlüğü ve yargıç
lık gibi görevlere Kürtlerin getirilmesi. Bakanlar Kurulu’n
da Kürt temsilcilerin yer alması gibi maddeler içeren 
bir anlaşma sağlanmasıyla mücadele sonuçlanmış gibi 
oldu. Ancak Irak yönetimi, hükümete beş Kürt bakan 
almanın dışında bu anlaşmanın diğer maddelerine uy
madı ve silahlı çatışmalar yeniden başladı. Mart 1974'de 
Kürtler ve Irak hükümeti arasındaki gerginlik doruk nok
tasına ulaştı ve Kürtlere tanınan özerklik bölgesinin hü
kümet tarafından Barzani’yle görüşmeden saptanmak 
istenmesi üzerine hükümetteki Kürt bakanlar çekildiler. 
Irak Kürdistanı’nda silahlı ayaklanma yeniden başladı. 
Ayaklanma sürerken, İran’ın Barzani'ye yaptığı yardımı 
kesmesi üzerine Barzani Mart 1975’de çatışmalara son 
vererek önce İran'a, sonra da ABD’ye sığındı. 1 Mart 
1979’da Washington’da öldü.

Böylece burjuvazinin desteğini kazanırken; popülist bir ekonomi politika izleyerek ve siyasal 
ortamı yumuşatarak orta sınıflann ve emekçilerin radikalleşmesini massetmeye çalıştı. Şubat 
1971’de yürürlüğe konan geçici anayasayla Esad cumhurbaşkanı oldu; 1972’de KP’nin, muhalif 
sosyalist partileri (Nasırcı Arap Sosyalist Birliği ve 1965’de Baas’tan aynlan Sosyalist Birliği) bir 
İlerici Millî Birlik Cephesi oluşturdu. Ancak orduda ve okullu gençlik içinde siyasal propganda, 
Baas dışındaki partilere yasaktı! Siyasal faaliyeti bu “işbirliği” görüntüsü altında bütün siyasal 
güçleri korporatif bir şekilde denetim altına alan Esad; dış politikada Sovyetler Birliği ile çok 
sıkı işbirliğine gitti, özellikle askerî alanda büyük yardımlar aldı. 1973’de İsrail’le yıpratıcı bir 
savaşa girdi; ülkenin uğradığı büyük yıkıma rağmen, revanşist ve anti-siyonist ataklığı, 
popülaritesini ciddi olarak artırdı. 1975/76’da, Suriye aleyhine askerî diplomatik gelişmelerin 
doğabileceği mülahazasıyla, sol güçlerin ağır basmakta olduğu Lübnan iç savaşına, faşizan sağ 
güçler ve İsrail lehine müdahale etti! Bu paradoksal tutum Esad’ın, İskenderun, Golan,
Lübnan’ı içeren “Büyük Suriye’ idealiyle beslenen resmî (Yeni) Baas ideolojisinin kararlı bir 
temsilcisi olmasıyla anlaşılabilir.

Esad’a karşı ’70’lerde en büyük muhalefet. Hama kenti çevresinde yoğunlaşan Müslüman 
K ardeşler önderliğindeki Sünni radikalizmi ekseninde gehşti. 1973’de yürürlüğe giren 
Anayasa’da İslâm’ın devlet dini olarak tanımlanmamasına karşı salt dinî saiklerle başlayan bu 
muhalefet; ’70’lerin sonuna doğru, Esad’m da mensup olduğu Alevî toplumunun bürokraside 
ve bürokrasinin belirleyiciliğindeki ekonomide (yüzde 70 çoğunluğu oluşturan) Sünniler 
aleyhine sistematik bir klientelizmle kaynimasından doğan tepkilerle, yaygınlaştı. Bu tepkiler 
Baas’m geleneksel asker-sivil bürokrat ve küçük burjuvazi tabanına da yansıdı. ’80’lere 
girilirken, Müslüman Kardeşler’in  terörü ve Baas  devletinin karşı terörü; bu gerilimin 
sonuçlarını neredeyse iç savaş boyutlanna yaklaştıracaktı.

Irak’ta Baas Diktatörlüğü: Faşizan-Şoven Eğilimler

Irak’ta, fiilen İngiltere güdümündeki monarşi rejimi, 1958’de devrildikten sonra, 1968’e Baas 
egemenliği kurulana kadar, ülkede Suriye’deki gibi bir dizi çatışma ve darbe yaşandı. 
Feodalizmin ve emperyalizmin tasfiyesine dönük kapsamh reformlar, 1968’den sonra yapıldı. 
Baas Partisi, bu reformlan yaparken, bütün siyasal muhaliflerine, özellikle de Şii azınlığa ve 
Kürt halkına karşı korkunç ve yoğun bir baskı uyguladı. Irak’taki siyasal çatışmalann içerdiği 
şiddet ve terör dozu Suriye’yle kıyaslanamayacak kadar yüksektir; Mısırlı Ortadoğu uzmanı
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gazeteci Hasaneyn Heykel, bunu, çağlar boyunca uygarlıklar arasında sınır olan Irak’ın taritıin 
her döneminde büyük istilalar, kıyımlar, yıkımlar ve savaşlar yaşayarak şiddete 
içselleştirmesinin kolektif bilinçteki izleriyle açıklar4

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Irak bağımsızlık statüsünü, “Haşimî Krallığı” olarak kazanmıştı. 
Dünyanın en büyük on petrol üreticisinden biri olarak Irak’ı güdüm altında tutan İngiltere ve 
Batı, r952’de Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, “Arap Filistini”ni kapsayan “Verimli Hilâl” 

i tasansıyla, 1955’de anti-komünist Bağdat Paktı ile, Irak’ı Ortadoğu’daki emperyalist stratejilerin
' piyonu olarak kullanmaktaydılar. 14 Temmuz 1958’de, Nasırcı ve Baas’çılardan oluşan ve

Suriye KP’nin de desteğini alan bir milliyetçi cunta, kanlı bir darbeyle yönetime geldi; Kral 
ailesi ve monarşi bürokrasisinden yaklaşık 200 kişi öldürüldü. KP ve B aas  etkisinin artmasına 
tepki duyan milliyetçi Albay Şavvafm Mart 1959’da Musul’da başlattığı ayaklanmanın, beş 

I bine yakın kişi öldürülerek bastınimasmdan sonra; darbenin önderi General Kasım, Kerkük’te
Türk ve Kürtleri tahrik etmekle suçladığı komünistleri tasfiye ederek ve Kürtlerle savaşa 

I başlayarak askerî bir “tek adam” diktatörlüğü kurdu. Sovyetler Birliği, Kasım’a ekonomik ve
i diplomatik destek verdi. Irak petrolünü işleten çokuluslu Iraq Petroleum Com pany  (Irak Petrol
i Şirketi - IPC) ile çatışarak petrol imtiyaz bölgelerini millileştiren Kasım, 1958’de çok sınırlı
; bir toprak reformu yapmış, Sovyet yardımıyla sanayileşmeye girişmiş ve dış ticareti
i kamulaştırmıştı. ^

I Kasım dikkatörlüğü, 8 Şubat 1963’de gene Nasırcı ve Baas’cılardan oluşan bir cuntanın
i darbesiyle yıkıldı; Kasırti ve yakın çevresi asıldı. İktidara hakim olan Baas, bir Parti Milisi

kurarak KP’ye, sendikalara ve kitle örgütlerine karşı terör kampanyası başlattı. Dış ticaretin 
! yeniden' Serbestleştirilerek IPC ile ilişkilerin rehabilite edilmesine rağmen, burjuvazinin ve

feodal tgem en güçlerin tepkisini çeken ve tasfıyeci-terörist pratiğiyle kitlesel siyasal destek 
kazanamayan Baas, >•17 Ekim 1963’de Mareşal Arifin darbesiyle iktidardan düşürüldü. İslâmi

i söylemi öne çıkaran, bütün jjartileri kapatarak Mısır örneğine göre bir Arap Sosyalist Birliği
kuran “A ifler döhemi”nde ( İ9 6 6 ’da ölünce yerine kardeşi Abdurrahman Arif geçecekti), 
ülkenin yaşadığı gerilimler kangrenleşerek sürdü. Ağır baskılar ve büyük askerî harcamalara 
rağmen Kürt halkının direnişi karşısında alınan yenilgiler devam etti; Temmuz 1564’de

i sanayide bir dizi kamulaştırma gerçekleştirildikten sonra, burjuvazinin tepkisi üzerine reformist- 
kamucu programdan dönüldü. İstikran sağlayamayan, sınıfsal-kitlesel destek oluşturamayan 
Abdurrahman Arif, iktidannı 1967’de bazı Kürt unsurlan, Nasırcılarlâ Baas’cılarlfı sağ 
unsurlannı içeren bir hükümetle paylaşmak zorunda kaldı. Ancak 1967’deki Arap-İsrail 
savaşından sonra üniversitelerden başlayarak yükselen kitlesel anti-emperyalist muhalefetin 
Habıma uygun olarak bu Nasırcılar ve Baas’cılar da çekilince hiçbir gücü kalmayan Arif, 17
Temmuz I9 6 8 ’de Baas’cı bir cuntanın darbesiyle devrildi. Darbenin önderi General Haşan El-
Bekr cumhurbaşkanı oldu; ağırlığını, Baas'm burjuvaziyle uzlaşma yanlısı sağ kanadının 
oluşturduğu bir hükümet kuruldu. Bu hükümet, “sosyalizmin Irak’ta başansızlığa uğradığını” 
söyleyerek Nasırcılann ve Baas’m sol kanadının önderlerini tutuklamaya girişti. Ancak, B aas’m  
sol kanadı, partinin iktidardan tasfiye edildiği 1963 darbesinden sonra, son derece merkezî ve 
hiyerarşik bir şekilde yeniden örgütlenen Parti ‘Milisi’ni ve ordu içindeki gücünü devreye 
sokarak 30 Temmuz 1968’de iktidan ele geçirdi.

(Sol) Baas, 1969’un başında gerçekleştirdifi kanlı bir tasfiye harekâtı ile, örgün bir örgütlenme 
ve istihbarat ağına dayah faşizan baskıcı rejimini oturttu. Aralık 1968’de kurulan “Devrim 
Mahkemesi”, , yalnızca buıjuva ve sağ'm uhalefetin önderlerini değil, Nasırcı, komünist ve
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ö yıl süren İran-Irak savaşı, her İki ülkedeki 
hükümetlerin ayakta kalmak ve ötekini devirmek 
uğruna giriştikleri bir gerginleşme sürecinin 
sonucuydu. İraklılar savaşın ilk günlerinde İran’daki 
henüz oturmamış yönetimin çökeceğini umuyorlardı. 
Benzer şekilde, İranlIlar da, iki Şif rejimi arasına 
sıkışmış olan Irak'ta savaşla birlikte Saddam 
yönetimine karşı bir Şiî isyanı beklentisi vardı. İran ile 
Irak arasında çok eski bir tarihe dayanan önemli 
farklılıklar bulunuyordu, h/lüslümanlığın doğup 
gelişmesiyle birlikte, İslâmî yaymak yolunda'Arap 
ordularının önündeki iki büyük engelden biri Bizans, 
öteki de Pers uygarlığı olmuştu. Suriye’de Bizans 
imparatorluğunun halkı ve yönetim biçimi Arap 
uygarlığı içinde eritilerek Arap milliyetçiliği baskın hale 
geldiyse de, İran'da Arap milliyetçiliği hiçbir zaman 
tam anlamıyla benimsenememişti. Elbette Humeyni,
Şah gibi İran'ı Pers uygarlığının mirasçısı olarak 
görmüyordu: ancak Şah dönemindeki İran Arap 
milliyetçiliğine ne kadar uzaksa, devrim ideolojisi de 
bir o kadar uzaktı. Şiiler, Kürtler, Sünniler, Aleviler, 
Dürziler vb. etnik grupları barındıran ve ayakta 
kalabilmek için milliyetçiliğe sığınan Irak'ın tersine İran



uevnmier

İslâm Devrimi, milliyetçiliği Müslümanlığın önünde bir 
engel olarak görüyor ve İslâm'ın evrensel olduğunu 
savunarak “ devrim ihracı" düşleri kuruyordu. Bu 
yüzden, İran-Irak savaşının ilginç paradokslarından 
birisini de, İran “ İslâm Ordusu''nun dinden çok 
milliyetçiliğe dayanması oluşturmuştur. Devrimin 
getirdiği İslâm prensipleri, bir başka Müslüman ülkeyle 
girişilen savaşta daha bir iki yıl içinde milliyetçi 
unsurlarla yer değiştirmeye başlamıştı. İran, devrim 
atmosferini korumak ve canlı tutmak için savaşı 
kullandı; ama 8 yıl süren savaş her iki ülkenin de kaynaklarını 
hissedilir oranda tüketmelerine sebep olacaktı. Saddam 
Hüseyin'in deyişiyle Irak ordularının üzerine “ çılgınlar 
gibi gelen" İranlIlar ekonomik açıdan olduğu gibi, 
insangücü açısından da kötü bir duruma düştüler O 
kadar kİ, savaşın son iki yılında, yukarıdaki resimlerin 
sahibi olan çocuklar savaşı resmetmenin ötesinde bir 
asker olarak yaşamak zorunda kaldılar, artık onüç-ondört 
yaş grubundaki çocukların bile cepheye sürülmesi 
olağan karşılanıyordu. Soldaki resim: Şehirlerin 
bombalanışı (Mehdi Yusuf, 12). Ortada: Irak zulmüne 
karşı düzenlenen bir yürüyüş (Marzieh Alizadeh, 12). 
Sağda: Cepheye asker uğurlanırken (Nayereh Motl, 11).

sosyalist önder kadrolann da büyük bölümünü tutukladı; yüzlerce kişi idam edildi, bazı 
cesetler Bağdat’ta ibret vermesi düşüncesiyle günlerce halka teşhir edildi. 9 Kasım 1969’da 
Başkanlık rejimi kuruldu ve bütün yetkiler, 17 Temmuz darbesinin önderi El-Bekr’de topland 
Ancak gerçek güç. Parti Milisi’ne, gizli polise ve orduya hakim olan, Baas önderi Saddam 
Hüseyin’deydi. B aas  rejimi, özerk örgütlenmesine izin verilmeyen emekçi sınıflann desteğini 
alabilmek için, tanmda ve sanayide kamulaştırmalan hızlandırdı. 1969’da 3 milyon hektar 
toprak dağıtıldı, kooperatifler kuruldu ve üretimde modernleşme hızlandmidı. Sanayide devleti 
payı yüzde ÖO’e yükseldi. En önemlisi, 31 Mayıs 1972’de IPCnin bütün tesisleri millîleştirild 
ve petrolün işletilmesini Irak devletine ait bir şirket üstlendi. Ancak bu millileştirmede sonra 
da petrolün işletilmesinde Fransızlara önemli imtiyazlar verilecekti. SSCB Baas rejimine askerî 
yardım yapmayı sürdürürken, ’70’lerin ikinci yansında Batılı emperyalist güçler de Irak’la sıkı 
ekonomik ilişkiler kurdular.

“Sol” Baas  iktidan,' ülkedeki Şii azınlık ve Kürtler üzerindeki baskısını da artırdı. 1971’de 
“İran kökenli” olduklan iddiasıyla binlerce Kürt ve Şii sınırdışı edildi. Kürtler ile genellikle 
kırsal ve kentsel geleneksel orta sınıflan oluşturan Şiiler, ekonomik olarak da baskılanıyor; 
proleterleşiyor rejimin tutumu yanında geleneksel otoritelerini yitirmek istemeyen Şii ulemamı 
da engellemesiyle, sınıf atlamanın en sistematik mekanizması olan asker-sivil bürokraside de 
varlık oluşturamıyorlardı. ’70’li yıllann başlannda artan ekonomik-etnik-siyasal baskı ve 
sömürü, emekçi Şii kitlelerini 1958’deki darbeden sonra Şii ulema tarafından kurulan illegal 
El-D aw aa  örgütüne ve radikal muhalefet umudu gördükleri Irak  KP’ne yöneldi. Irak KP, 
B aas’m  azalan kitlesel gücünü pekiştirme manevrasına uyum sağlayarak 1973’de hükümet 
ortağı olmayı kabul edince, itibannı ve gücünü hızla yitirdi. KP üyeleri hükümet ortağı 
olmakla birlikte, 1974’de çıkan bir yasaya göre, bütün diğer partiler gibi “siyasal faaliyetten” 
yasaklanmıştı! Buna rağmen hükümet ortaklığını sürdüren KP, ancak 1978 başında Baas’ı 
eleştirmeye başladı. Bunun üzerine Baas’ın başlattığı anti-komünist terör dalgası içinde, birkaç 
ay içinde 191 komünist asıldı, yaklaşık 10 bini tutuklandı, yüzlercesi “kayboldu”. KP’nin 
itibannı yitirmesinden sonra Şii kitleler El-Davvaa’ya kanalize oldu. Ağır baskılara rağmen 
yükselen Şii muhalefeti, karşısında izlenecek politika hakkındaki tartışmalar, Baas ve hüküme 
yönetimi içinde aynlığa yol açtı. Başkan Haşan El-Bekr ve bazı hükümet üyeleri, Şii azınlığa 
uygulanan baskıya karşı çıktılar. Bunun üzerine. Temmuz 1979’da Saddam Hüseyin, kansız b 
darbeyle fiili iktidannı resmileştirdi ve Başkan oldu. Saddam, izleyeceği politikayı şöyle 
tanımlamıştı: “Şimdi kendi Stalin dönemimiz içinde bulunuyoruz. Yolumuzdan en küçük bir 
sapma belirtisini demir yumruğumuzla ezmeliyiz. Bu işe Baas’cılardan başlamalıyız”. Saddam 
Hüseyin, Baas  içi tasfiyelerin yanısıra komünistler ve Kürtler üzerindeki baskıyı şiddetlendird: 
1980 başında onbin Şii daha “İranlı olduklan” için ülkeden sürüldü. Bu arada illegal zemine 
itilen muhalefet ve Saddam’ın terörüne karşı-terörle direnmeye başlamıştı. 1979/80’de askerî 
birliklere ve devlet binalanna karşı sabotajlar başladı, Saddam Hüseyin’e üç (başarısız) suikas 
yapıldı. Saddam Hüseyin, bu eylemlere destek veren İran (Şii) İslâm Devletine “ceza” vermel 
ve kaçınılmaz olarak aşınan meşruiyetini; devrim ve iç savaşın yıprattığı İran’a karşı 
kazanılacak kolay zaferin getireceği “kahramanlık” ve savaşla körüklenecek şovenizmle 
rehabilite etme amacıyla, 22 Eylül 1980’de İran’a saldırdı. “Kolay” zafer geciktikçe gecikecek 
ve sekiz senelik savaştan Saddam da en az İran kadar yıpranmış olarak çıktıktan sonra, 
hıncını gene Kürt halkına yönelik bir kadiamla alacaktı.
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İran Devrimi
İran Devrimi, çağın en modem devlet güvenliği sistemleriyle korunan Şahlık rejimini 
çökerttiğinde bütün ülkelerin haberalma servisleri hiçbir şekilde öngörmüş olmadıklan bu 
devrimin dinamiklerim araştırmaya koyuldular. Yalnızca emperyalist devletleri ve bölgenin 
egemen sınıflarını değil, devrimci güçleri de beklenmedik kitlesel padayışıyla şaşman İran 
devriminin ideolojik itici gücünün ve örgütsel dayanağının İslamiyet olduğunun kısa zamanda 
ortaya çıkması, 20. yüzyılın sonlannda bile, Doğu’daki bir devrimin özgül karakteristikleri 
üzerine de özgül olarak düşünmenin ve şemalarla yetinmemenin gereklerini bir kere daha 
hatırlattı. İran’ın sosyalist güçlerini fiziksel olarak yokeden, ideolojik olarak şaşırtan 
antikomünizmi ve antiemperyalizmiyle İran İslam devrimi, sermayenin egemenliğini bu 
antikapitalist olmadıkça bir devrim aracılığıyla da hâlâ yeniden üretebileceğinin kanıtlannı 
sunarak modem sosyalizm teorisinin özünün anlaşılmasına hizmet etmiş sayılabilir. Ancak,
İran toplumunun gelişmesinin tarihsel maddecilikle açıklanışı, hâlâ İranh ve uluslararası 
sosyalist hareketin üstesinden gelmesi gereken bir som n olarak kalıyor - kasdî olduğu kadar, 
farkh kültürlerin, sömürenle sömürülenin birbirlerini anlamakta çektikleri güçlükten 
kaynaklanan bir yanlış bilgilendirme kampanyasının daha da güçleştirdiği bir sorun...

Şia ve İran
Şia’nın İran’a özgü bir İslamiyet yommu olduğuna dair yaygın kanıya karşın Şii öğretisi, 8 ile
10. yüzyıllar arasında Arapça konuşan halklar arasında geliştirilmiş, bu dönem boyunca 
İranlılann çoğunluğu Sünni kalmıştı. İfadesini Şii öğretisinin ilk formülasyonlannda bulan 
sınıfsal dinamiklerin, tam olarak ne olduğu kestirilememekle birlikte, Sünni-Şii aynşması, daha 
ilk dönemlerinden başlayarak belirgin bir siyasal boyut içeriyordu. Bu iki öğreti arasındaki en 
önemli aynmın, toplumun merkezî otoritesinin nasıl adlandınidığı ve işlevlerinin nasıl 
yommlandığı olmasından da açıkça anlaşılmaktadır. Sünni inanışında “halife” diye adlandınlan 
merkezî otoritenin başlıca görevi, kaynağını Kuran ve peygamberin söyledikleri ve yapıp 
ettiklerinde bulan geleneklerin sürekliliğini, ümmetin nzası temelinde sağlamak olarak 
tanımlanmıştır. Hilafet, soydan geçen bir mevki olmaya başladığında bile, hanedanın meşmiyeti 
için ümmetin nzası dışında bir kaynak yaygın kabul görmemiş, halifenin görevleri askerî, 
siyasi ve idari alanlan aşıp, dinî ve manevi alanlan da kapsayacak şekilde genişletilmemiştir. 
Bu anlamda halifenin otoritesi, ilahi değil dünyevidir. Oysa, Şii düşüncesinin merkezî 
kavramlanndan biri olan “imamet”, ancak peygamber soyuna mensup birinin niteliği olabilir; 
bu yüzden, (ilk dört halife konusunda görüş aynlıklan bulunsa) bile yalnızca peygamberin 
amcaoğlu Ali’nin hilafeti gerçekten meşru sayılabilir ve yalnızca onun soyundan gelenler 
İmamhk yapabilir. Özellikle 10. yüzyılda nihai formülasyonuna kavuşan İm am ı Şia, muhalif 
konumdaki bir kesimin siyasal tavnnı dile getiriyor da olsa, henüz ayaklanmacı bir seçeneği 
temsil etmiyordu. 874 yılında Onbirinci İmam Haşan al Askarî öldükten sonra küçük oğlu 
esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Dönemin Şii politikacı ve düşünürleri bu olayı 
Onikinci İmam’ın madde alemini terkederek gaybubete çekildiği şeklinde yommladılar. Allah’ın 
iradesini yommlayacak İmam ile dünyevi alem arasındaki ilişkinin bu şekilde kopmasının 
siyasal düzeydeki sonucu, mevcut herhangi bir yönetimin, ilkece, meşm sayılamayacağıydı.
Verili yönetimin gayn meşm sayılması ayaklanmacı bir potansiyel banndınyorduysa da,
Onikinci İmam’ın Mehdi olarak geri dönüşüne kadar kumlacak herhangi bir rejimin de gayn 
meşru olmak zomnda olması, müminlerin siyaset alanını tamamen terketmesinin gerekçesi 
olabilirdi.

Safeviler

İmamî Şia’nın fiili bir siyasal güç haline dönüşmesi ilk kez 16. yüzyılın başında Safevilerin 
İran’ı merkezî bir otorite çevresinde bütünleştirmeleri ile gerçekleşti. Safeviler 15. yüzyılda 
Doğu Azerbaycan’da yaşayan Türk asıllı aşiretlerden biriydi, Anadolu’da bu dönemde Bektaşilik 
gibi bünyelerinde Sünni, Şii ve hatta Hıristiyanlıktan esinlenme unsurlan banndıran tarikatlerin 
etkisiyle 15. yüzyıhn ikinci yansında, Mehdici unsurlan ön plana çıkaran, aşın ve militan bir 
Şia yorumunu benimsediler ve ortak bir merkezî otorite çevresinde birleştirdikleri İran’daki 
çoğunluğu Sünni olan aşiretleri zomniu bir Şiileştirme uygulamasına tâbî tutmaya başladılar. 
Göçe zorlama ve katliamlarla sürdürülen bu politikanın berisinde yatan kaygılardan biri de, 
batıda güçlenmekte olan Osmanh İmparatorluğu’na karşı direnmeyi mümkün kılacak, 
sözkonusu İmparatorluğun Sünni nüfusunda aynşmış ve kendi içinde bütünleşmiş bir kimlik 
oluşturmaktı. Safevi İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldaki başansının temelinde yatan unsurlardan 
biri de, Rönesansla birlikte doğu ile batı arasındaki, uzun mesafeli ticaret hacmında görülen 
büyük gelişmeydi. Ancak İran’da tanmsal düzen vef-%una bağlı olarak maddi hayatın 
örgütlenişi Anadolu ve Mezopotamya’dan çok farkTıyİr. Bütün Ortadoğu’nun mamz kalmış 
olduğu, sulamah tanma çok erken bir dönemde geçmi^ olmanın olumsuz sonuçlanndan 
(toprakta tuz oranının artması ve ormanlann tanm alanlan yaratmak üzere kesilmesinden 
kaynaklanan erozyon), İran çok daha ağır bir şekilde etkilenmişti. Bu yüzden, Safevi 
İmparatorluğu’nun altın çağını yaşadığı 16. yüzyıhn ikinci yansında bile nüfusun büyük 
çoğunluğu için tanmdan çok göçebe hayvancılık, verimli bir geçim kaynağı oluştumyordu.

1338

Islâm Devrimi'ne kadınların katılımı büyük oldu. 
Islâmiyetçi kadınların yanısıra dinci olmayan çeşitli 

sınıflardan kadınlar da, İslâmi kurallara uygun biçimde 
örtünmeyi, nefret duyduktan Şah rejimine karşı 

protestonun bir aracı olarak gördüler ve kitlesel olarak 
Şah karşıtı gösterilere katıldılar. IranlI kadınlar için 
örtünmek, çador giymek başkaldırının sembolüydü: 
kısa süre içinde seçtikleri sembolün kadın olarak 

konumlarını çok özel bir biçimde belirleyen bir 
toplumsal düzeni de temsil ettiği gerçeğiyle karşı 

karşıya kaldılar. Yeni rejimin devrimin hemen ardından 
aldığı ilk önlemler, kadın sorununa ilişkindi. Daha 

Mart 1979’da Humeyni, adalet bakanından. Şah 
döneminde gerçekleştirilen ve erkeklerin ilk karılarının 

rızası olmadan başka bir kadınla evlenememelerini 
öngören ve kadınların boşanmalarını kolaylaştıran aile 
reformunun İslâmi kurallarla bağdaşıp bağdaşmadığını 

incelemesini istemişti. Humeyni’nin kadınların islâmi 
kurallara uygun giyinmelerini talep eden konuşmaları, 

buna karşı çıkan kadınlann kitlesel protesto 
eylemlerine girişmeleri, başı açık dolaşan kadınlara 
karşı sokaklarda önce tek tük daha sonra giderek 
sıklaşan saldırılar, televizyondaki kadın sunuculann 

başlarını örtmeye başiamaian gibi gelişmeler birbirini 
İzledi. Kadınlarla erkeklerin aynı plajdan denize 

girmeleri yasaklandı, eğitim alanında kız çocuklarla 
erkek çocukların biriikte spor yapmamalarının 

savunulmasıyla başlayan ilk gelişmeler, okullarda 
sınıfların cinsiyete göre ayrılmasına kadar vardı. 

Toplumun Islâmlaştıriiması, kızların evlenme yaşının 
onsekizden onüçe indirilmesi, tüm devlet dairelerinde 

kadınlann başlarını kaşlarına kadar örtmeleri, koyu 
renkli txil ve uzun elbiseler giymeleri gibi kurallar 

konulmasıyla devam etti. Fahişelik yaptıktan iddiasıyla 
kadınlar ölüme mahkum edilmeye ve idam edilmeye 

başlandı. Pek çok kadın bu gelişmelere karşı 
protestolarını gösteriler, grevler, Humeyni'ye 

gönderdikleri delegasyonlarla dile getirdi. Buna 
karşılık, Isiâmcı olmayan çevreler, aynı zamanda 
solcular arasında, kadınlara ilişkin bu aşağılayıcı 

önlemleri İkincil bir sorun olarak görme, kadın 
sorununun çözümünü ileri bir tarihe erteleme eğilimi 

güçiüydü. İslâmi rejimin adım adım gerçekleştirdiği 
Islami toplum projesi, İranlı kadınlan toplumsal 

hayattan dışlandıktan, kara giysiler içine hapsedildikleri 
ve hayatın pek çok alanında aşağılandıktan bugünkü 

konumlarına götürdü.



Iran Devrimi'nin anti-emperyalist yüzü, devrime katılan 
ve onu destekleyen tüm toplumsal ve siyasal güçlerin 
ortaklaşa görebildikleri tek yüzüydü. Çarşı esnafı da, 
mollalar da, öğrenciler, aydınlar ve işçiler de İran'ın 
ABD emperyalizminin hegemonyasından kurtulmuş 
olması gerektiğinde hemfikirdiler ve bu yüzden 
mollaların ABD'ye karşı attığı her adım, tüm 
muhalefet tarafından desteklendi. Belki de bu özdeşlik 
yüzünden sosyalist muhalefet genel anti-emperyalist 
muhalefet içinde eridi ve kendi özgül projesini ortaya 
koymadı. Solu ideolojik olarak silahsızlandırmak için 
mollalar da sık sık anti-emperyalist gösteriler 
düzenlemekten uzak durmadılar (yanda). Bunlar 
arasında en bilineni, ABD’nin Tahran büyükelçiliğinin 
Devrim Muhafızları tarafından işgal edilmesiydi.
Uzadıkça ve ABD’nin tepkisini artırdıkça, İran 
ölçeğinde bir harekete dönüşen işgal, ABD istihbarat 
servisi ClA’in gizli belgelerinin ele geçirilerek 
açıklanmasıyla mollalar rejimine ABD aleyhtarları 
karşısında giderek artan bir dokunulmazlık kazandırdı. 
Ancak ABD’yle çıkarları çatıştığı ölçüde anti- 
emperyalist bir politika izlemekten kaçınmayan mollalar 
rejimi, kendi meşruiyetini artıran Fedailer, Tudeh gibi 
Marksist akımlan aynı derecede anti-komünist ve anti- 
devrimci politikasıyla tasfiyede duraksamadı. Buna 
rağmen, Humeyni rejimi karşısında sürekli olarak ne 
yapacağını bilemez durumda kalan ve İran’ın özgül 
çelişmelerine dayalı tutarlı bir kitlesel politika çizgisi 
tutturamayan ve birleşik bir muhalefet merkezi olmayı 
başaramayan sosyalist İran solu. Irak Savaşı’nın 
başlamasıyla birlikte İslâmi ideolojiyle örtüşen İran 
milliyetçiliği dalgasının içinde ideolojik olarak erirken 
fiziksel olarak da tasfiye edildi. Yabancı düşmana 
karşı vatan savunması, millileştirmeler ve 
devletleştirmeler, solun öne çıkartmaya çalıştığı anti- 
emperyalizmi etkisizleştirirken. Kuran’ın varolan toplum 
çerçevesindeki adaletsizliklere karşı sunulan reçeteleri, 
halkçı söylemi anlamsızlaştırdı. Böylece mollalar 
kendilerini yeni bir dünya perspektifiyle tehdit 
edemeyen solun karşısında ideolojik hegemonyalarını 
kurmayı başardılar. Iran solu, bir devrim başarmada 
gösterdiği kahramanlığı, onu sosyalizm yolunda 
ilerleterek tamamlayamamış olmasının nedenlerini 
bugün de tartışmayı sürdürüyor.

Merkezî devlet tanmsai üretimde bir artışa yol açmadı ve dogu-batı ticaretinde denizyollanmn 
geleneksel kara yollannın yerini aimşya başlamasıyla imparatorluğun maddi temeli hızla aşındı. 
Bu yüzden, 1722’de (Sünni) Afgan aşiretleri İran’ı istila edince, Safevi hanedan, daha sonraki 
yeni bir merkezîleşme hamlesine kaynaklık edecek devlet gelenekleri bırakmadan çözüldü. O 
kadar ki, 18. yüzyıl sonunda İran’ı yeniden birleştiren Kaçar hanedanının devlet aygıtı, 
neredeyse bir aşiretler konfederasyonundan farksızdı.

Ulemanın Güçlenmesi

İran’ın Şiileştirilmesi kampanyası sırasında Safeviler Irak’tan çok sayıda Arap Şii alimi getirtmiş 
ve böylelikle gelecekteki güçlü İran ulemasının çekirdeğini oluşturmuşlardı. Ancak Safeviler 
döneminde ulemanın örgütlenmesine ikili bir yapı egemendi. Safevilerin kurup ulemaya 
devrettiği vakıflar ve ulemanın zekât gibi bazı dinî vergileri toplama haklan, daha o 
dönemde, devletten nisbeten bağımsız bir maddi temel sağlamıştı ama yalnızca her şehirde 
Cuma namazım kıldıracak imamın değil, çeşitli hukuk görevlilerinin de tayini, merkezî 
otoritenin yetkisi içindeydi. Dolayısıyla ulemanın bir kesimi, vakıflann geliriyle geçimini 
devletten bağımsız olarak sağlarken bir başka kesimi, devlet memuru olarak çalışıyordu. Ancak 
her iki durumda da, ulema resmî ve egemen ideolojiyi temsil ediyordu. Geçmişte hiçbir 
zaman böylesi bir iktidar konumunda bulunmamış olan Şia için bu, yeni bir sorun 
oluşturuyordu.

Safevi devleti yıkılıp, İran Sünni Afgan aşiretlerinin istilasına uğrayınca, Şii ulemanın önemh 
bir bölümü Irak’taki Necef ve Kerbela gibi kutsal şehirlere kaçtı. Burada, müçtehidin, yani 
içtihat yapabilme mertebesine erişmiş alimin de yalnızca yeni durumlarda kendi bağımsız 
kararlannı vermekle kalmayıp, müminler tarafından peygamber ve imamlann taklid  edildiği 
gibi taklid  edilmesi gerektiğini savunan usulî okulu gelişti ve 18. yüzyıl boyunca usulî 
okulunun İran’daki temsilcileri ile ah barî okulununkiler arasında son derecede sert bir rekabet 
yaşandı. Bu rekabet yalnızca ideolojik tartışma düzeyinde cereyan etmiyor, farklı okullara 
mensup müçfehidlerin tuttuğu çeteler birbirlerine saldınyor, rakip alimleri tehdit ediyor, 
dövüyorlardı. Yüzyıl içinde usulî okulunun görüşlerini kabul ettirmesiyle toplum, mûçtehidler 
ve müçtehidleri taklid etmek zorunda olan m ukallidler diye ikiye aynidı. Böylelikle bütün 
toplumu kapsayan, gevşek örgülü bir dinî otorite' ağı oluştu. 19. yüzyılda, bu ağı daha da 
kurumsallaştırmak, bütün m üçtehidlerin  bağlanacağı bir m erce’i taklid a l’a  (en yüksek taklit 
merci) ilan ederek yapıya daha hiyerarşik bir nitelik kazandırmak yolunda bazı girişimler 
olduysa da, bu girişimlerin başansı kısa ömürlü oldu. İradelerini çevrelerindeki mollalar 
aracılığıyla topluma ileten ve besledikleri çeteler aracılığıyla bir yaptmm gücü kazanan 
m ûçtehidler açısından önemli olan, genellikle bir bütün olarak ulemanın iktidannın 
korunmasıydı.
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Emperyalizm ve Yerel İktidar
19. yüzyılın başında İran’da halk zaman zaman birbirleriyle rekabet eden, zaman zaman 
işbirliği yapan üç farklı iktidar odağının denetimi altındaydı. Hayvancılıkla geçinen göçebe 
aşiretlerde, geleneksel otorite yapısı varlığını sürdürüyordu. Tanmsai artı ürünün 
vergilendirilmesi ise merkezî Kaçar hanedanı tarafından, bir tür iltizam sistemi olan tuyuîlar 
aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Tuyul, ilkece, gelir getirebilecek herhangi bir mülktü ama 
çoğunlukla, belli toprak parçalanndan oluşuyordu. Kimi (uyuîlar, valilik gibi idari görevler 
üstlenen Kaçar Şah’mm yakın akrabalanna veriliyorsa da, çoğunluğu açık arttırma ile ve 
genellikle bir yıllığına satılıyordu. Tuyul alanlar arasında aşiret şefleri çoğunluğu oluşturuyordu; 
şeflerin aşiretin gündelik hayatının dışında bir güç kaynağı edinmesiyle, aşiret yapısının 
hiyerarşik niteliği daha da belirgin bir nitelik kazanıyordu. Bu hiyerarşikleşme eğilimi, merkezî 
iktidan zaten bir aşireder federasyonu aracılığıyla ele geçirmiş olan Kaçar hanedanı tarafından 
iktisat dışı yollarla da destekleniyordu. Örneğin 1818’de, Kaşkay aşiretlerinin bir konfederasyon 
olarak varlığı resmen tanındı ve sözkonusu konfederasyonun başına ilhanlık adı altında 
mutlak bir otorite tayin edildi; Bahtiyarilerle ilgili olarak benzer bir uygulamaya 1867’de 
gidildi. Kürt ve Arap aşiretlerinin başına tayin edilen merci, resmen ilhan  olarak 
adlandınimadıysa da, yetkileri bakımından onlardan farksızdı. Bu öyle bir hal aldı ki, orta 
İran’da, Şiraz’ın doğu ve güneydoğusunda yaşayan aşiretler, etnik kimlikleri hesaba 
katılmaksızın, Hamseh adı altında bir ’sahte’ konfederasyon altında birleştirildiler ve başlanna 
merkezî devlet aygıtının önemli memurlanndan Mirza Ali Muhammed Han (Kavam el Mülk 
adıyla da bilinir) getirildi. Modem bir devlet aygıtının en vazgeçilmez araçlanndan, örneğin 
düzenli bir ordudan yoksun olan Kaçar hanedanı, iktidannın dayanağı ve aracı olarak bu tür 
konfederasyonlan kullanıyordu. Ancak ulemanın iktidan, gerek aşiretlerin gerekse merkezî 
otoritenin iktidan karşısında son derecede katı bir engel oluşturuyordu. Gerçi kendi adlanna 
türbeler, mescider yaptıran, hatta kimi zaman sikkeler bastıran aşiret reisleri de, şahlar da, 
ulemayı istihdam etmeye özen gösteriyorlardı ama hem tanmsai üründen kısmî bir pay alan, 
hem de şehirlerdeki çarşılan neredeyse bütünüyle denetimi altında bulunduran ulemayı 
özümsemeyi başaramıyorlardı.

Devletin Yabancılaşması

Napoleon Savaşlan boyunca Kaçar Şahları Fransa ile bir, Britanya ile dört anlaşma 
imzaladılar; aynı dönemin dokuz yılı (1804-13) boyunca ise Rusya ile savaş halindeydiler. 
Savaşın da anlaşmaların da amacı aynıydı; Britanya için, herhangi bir başka devletin (Fransa 
ya da Rusya’nın) kendi sömürge imparatorluğunun kalbi olan Hindistan’a ulaşmasını önlemek; 
Fransa ve Rusya içinse Hindistan’a ya da hiç değilse Basra Körfezi aracılığıyla Hint 
okyanusuna ulaşmak. Başka bir deyişle, sömürgeci devleder açısından İran üzerinden yapılan 
pazariıklann asıl hedefi İran değildi. Eğer 19. yüzyıl Hindistam’mn başlıca tahhsizliği, dönemin 
hegemonik kapitaUst devletinin sömürge imparatorluğunun vazgeçemeyeceği bir pazar ve 
hammadde kaynağı olmasıydıysa, İran’ın talihsizliği de, iki büyük imparatorluğun, Rusya ile 
Britanya’nın nüfuz bölgelerinin sınınnda yeralmasıydı. İran’ın bu ayncalıklı konumunun en 
çarpıcı göstergelerinden biri, emperyalist güçlerin buradaki demiryollanna karşı takındıklan 
tavırda görülebilir. 1872’de Britanya uyruklu Baron Reuter’e, ülkede demiryolu ve tramvay 
yapma, halen kullanılmakta olanlann dışındaki bütün madenleri araştırma ve çıkarmayı, yeni 
inşa edilecek bütün sulama kanallannı, ulusal bir merkez bankası kurulmasını içeren bir 
imtiyaz tanındı. Bu, ,o zamana kadar herhangi bir ülkenin bir Batılıya tanımış olduğu en 
geniş kapsamh imtiyazdı, ancak Britanya ve Rusya hükümetleri tarafından demiryolu inşa 
etmek için değil, birbirlerinin demiryolu inşa etmesini önlemek için kullanıldı. İran’ın kuzeyi 
ile güneyini birbirine bağlayan demiryolu hattı ancak 1938’de tamamlanabildi.

Kuşkusuz, başka bazı bakımlardan İran, 19. yüzyılda sömürgeciliğe maruz kalmış, Çin ve 
Osmanh gibi diğer toplumlann geçirdiklerine benzer dönüşümler geçirdi. Köylülerin geleneksel 
geçimhk tanmı yerini hızla dünya pazan için üretilen ürünlerin ekimine bıraktı ve kısmen 
bundan kaynaklanan ilk büyük kıthk 1869-72 arasında yaşandı. 1869’da Süveyş Kanah’nın 
açılmasından sonra başlayan afyon ekimi bu süreci daha da hızlandırdı. Bu tür ürünlerin 
sağladığı olağandışı kârlar, kırdaki sınıfsal dengelerin alt üst olmasına yol açtı. 1850’lerden 
başlayarak fuyuîlar ve buna bağh olarak kırdaki egemenlik. Batı ile ticareti ele geçirmiş olan 
smırh sayıdaki büyük tüccarla, resmî görevleri sayesinde, sözgelimi gümrük vergilerini kontrol 
edebilen ve bunlan toprağa yatıran devlet memurlannın eline geçti. Ancak devletin maddi 
yapısındaki bu değişikliğe, Azerbaycan gibi sınırlı bazı örnekler dışında, devlet yapısındaki bir 
yemden düzenleme eşlik etmedi; dolayısıyla aşiret düzeni içindeki köklerini yitiren ve 
kendisine yeni bir taban da yaratmayan Kaçar devlet aygıtı, giderek derinleşecek bir meşruiyet 
buhranına sürüklendi.

Batıya Karşı İlk tepkiler ve Bahailik

Osmanh İmparatorluğu ve Hindistan’ın aksine ve belki bir ölçüde Çin’i andınr bir şekilde, 
Ban’nın etkisi İran’a doğrudan doğruya Batıhlar tarafından değil, İranlı aracılar tarafından 
aktarılıyordu. İstanbul, Trabzon, Kahire gibi liman şehirlerinde yaşayan sayısız İranlı Batı ile 
ticareti yönlendiriyordu ama İran’da yaşayan Batılı sayısı son derecede sınırlıydı. Dolayısıyla 
iktisadi düzeyde kurulan ilişkilere kültürel bir tanışıkUk eşlik etmiyordu.
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Onüçüncü yüzyılda, Doğu Azeiteycan'daki Erdebil 
şehrinde sofuluklarıyla ünlenmiş olan Safiyeddin 
tarafından kurulan Safevi tarikatı, iki yüzyıl sonra 
devrimci bir hareket haline geldi ve inanç sistemi 
giderek Şiîleşti; şeyhlerin müritlerine, inançtan uğruna 
savaşmalarını emretmeleri üzerine, tarikat aynı 
zamanda siyasî ve askerî bir güç haline geldi. 12 Şii 
imamın anısına, 12 katlı al sarıklar taktıktan için 
Türkler arasında “ kızılbaş" olarak bilinen Safevi 
askerleri, 1501'de Şah İsmail’in tahta çıkmasını 
sağladı. Dokuz yıl gibi kısa bir sürede en geniş 
sınırlarına ulaşan Safevi İmparatorluğu, müritlerinin 
oluşturduğu tabana dayanarak İran’ın yöneticileri 
haline gelen Sufl şeyhleri tarafından yönetiliyordu. 
Safeviler, Iran sanatında gerçek bir rönesansa yol 
açtılar Şah İsmail ozandı. Şah Tahmasp da ressam; 
daha önemlisi de Rönesans Avrupa’sının hükümdarlan 
gibi güzel sanatların koruyuculuğunu üstlenmeleri ve 
sanatçılan desteklemeleriydi. En çok desteklenen ve 
el üstünde tutulan sanat plan resim sanatı daha çok 
yazmalan ve ünlü yapıtları süslemek için yapılan 
minyatürlerle sınırlıysa da, zamanla sadece süsleme 
olmaktan çıkmış, Firdevsî’nin Şeyhname’si ile Câmi’nin 
Heft Evreng’i gibi başyapıtlardan ve efsanelerden 
daha dünyevî konulara kadar uzanan bir alanı kapsar 
olmuştu. Şaşırtıcı bir renk uyumu ve ölçülü çizgilerle 
bezeli minyatür sanatı. Şah Abbas zamanında 
âşıkların utangaç kucaklaşmalarını, erotik ve şehvetli 
çiftleri, şarap sunan güzel insanların idealleştirilmiş 
görünümlerini resmetmeye başladı... Ressam olmak 
için yetiştirilen yetenekli gençlerin, sadece kedi ya da 
yavru sincap kuyruğuyla resim yapmak, boyalarını 
ayırıp ezmek gibi zanaatlarının temel gereçlerini 
hazırlamakta usta olmalan yeterli değildi; saray 
hayatının en gözde ayrıntılarını resmedecekleri için 
onlardan aynı zamanda edebiyattan görgü kurallanna



Devrimler

kadar toplumun bütün incelmiş kurallannı sindirmeleri 
beklenirdi. Örneğin, soldaki resim Şah Abbas 
döneminde Isfahan sarayındaki bir eğlenceyi 
gösteriyor: Haremin kadınlan meyve ve içki sunup 
dansederlerken, soylular sevgilileriyle birlikte onlan 
izliyor. 16. yüzyılda Safevi hanedanında gelişen siyasi 
durum ise, Şiî ulemaların yönetimde giderek daha 
etkin ve söz sahibi olmaya başlamalarını sağladı.
Şiîlik, özel olarak Hüseyin'in, genel olarak da 
imamların Sünnîler tarafından şehit edilişleri üzerine 
kurulmuş bir yas kültüne dayanmaktadır: Muharrem, 
onlar için yas ayıdır; Hüseyin’in Kerbelâ'da şehit 
edildiği gün olan Muharrem’in 10'u da (aşure) en 
önemli dinî gündür. Bü günde, Hüseyin’in kabrinin 
modelleri el üstünde tutularak taşınır, A li’nin soyuna 
gösterilen sadakatsizliğin cezası olarak herkes kendini 
kırbaçlar ve Sünnîlere sövülür. Iran Islâm devletinin 
kitle eylemlerinde de kendini gösteren, Şiîliğin içerdiği 
bu kin ve şiddet öğesi, kendilerini "müctehid" diye 
niteleyen ve İmamın yokluğunda şeriatta bağlayıcı 
kararlar vermeye haklan olduğunu ileri süren Şiî 
ulemanın, dinî olduğu kadar siyasi birer otorite ve 
önder de olmaya başlamasıyla toplumsal coşkuyu 
körükleyen bir unsur halini aldı. Devletinin bir iktidar 
aracı olan ulema, Şiîliğin yerleşmesiyle ve İktidara karşı 
bir güç haline gelmeye başladı. Aynı olgu, 20. yüzyıl 
içinde de kendini göstermiş, İran'da Şiî ulemalar 
Batı'lı sömürgecilere ve Şah'lık rejimine direnen en 
önemli siyasî güç olmuşlardır. Iran Islâm devrimine 
kadar uzanan çizgide, Şiî din adamlarının halk 
üzerindeki etkisi azımsanamayacak bir potansiyel 
barındırıyordu: Sağdaki fotoğrafta, 26 Ağustos 1967'de 
yeni eşi Farah Diba'ya görkemli bir törenle tacını 
takarken görülen Şah Rıza, ulemaların gücünü 
azaltmak için sert önlemlere başvurduysa da, nihaî 
zafer radikal islâm'cıların oldu...

Griboyedov olayı münferit bir olaydı; ancak 1840’larda, kısmen Batı’mn dolaylı etkilerine ve 
özellikle Batı ile geliştirilmiş yeni ilişkilerin ve buna bağlı olarak benimsenmiş modem, 
bürokratik ve akılcı iş yapma tarzlannın izlerini taşıyan Babî ve Bahaî hareketleriyle varlığını 
günümüze kadar sürdürecek bir toplumsal ve dinî hareket doğmuş oldu. Babî hareketi, Şiraz’h 
bir tüccar olan Sayyed Ali Mohammad’in 1843’te kendisinin İlahi Hakikatin h a h  (kapısı) 
olduğunu ilan etmesiyle başladı. Sayyed Ali Mohammad, Kuran’ı aşarak yerini aldığını 
söylediği kitabı Beyan’da bir yanda ’evrimci’ bir teoloji savunuyor, Allah’ın vahiylerinin, insan 
mükemmelliğe yaklaştıkça yeniden gönderildiğini ve her yeni vahyin eskisini aştığını söylüyor, 
faiz yasağının kalkması, ulemanın yetkilerinin ellerinden alınması gerektiğini iddia ediyor, 
kişisel mülkiyeti güvence altına alacak, poligamiyi sınırlandıracak önlemler talep ediyordu. 
Ancak bu ’modem’ talepler, geleneksel muhalif Şia’nın diliyle ifade edilmişti. Babî hareketi 
hızla yayıldı; 1850’de Sayyed Ali Mohammad’in kurşuna dizilmesinden sonra, hareket ’halifesi’ 
Sobhi Azal’in taraftan olan Ahalîlerle, üvey kardeşi Bahaullah’ın taraftan Bahaîler arasında 
ikiye bölündü. B ah a î hareketi giderek daha az mihtan, daha banşçıl bir içerik kazanarak 
siyaset sahnesini terketti. Ancak bu çekiliş, kriz zamanlannda, ömeğin 1905-11 arasındaki 
Anayasal Devrim sırasında, merkezî otoriteden yana olmak şeklinde yoramlandı. Modem 
eğitime büyük bir ilgi gösteren ve İran dışında da kendisine taraftar toplayan Bahaîler, daha 
sonraki .yıllarda Batı’nın Tmva atı olmakla suçlandılar. İslam Devrimi’nden sonra onlara karşı 
sürdürülen sistematik katliam, SAVAK ajanlarının çoğunluğunun B ahaî olduğu gerekçesiyle 
mazur gösterilmeye çalışıldı.

B abî hareketinin radikal, siyasal içeriğine daha sadık kalan Ahalîler, Anayasal Devrim sırasında. 
Kaçar hanedanını devirmek için Şii ulema ile ittifak yapmakta sakınca görmedilerse de, asıl 
yandaşlannı Kaçar hanedanının, yeni ortaya çıkmakta olan Batıcı, modernist eleştirmenleri 
arasında buldular. Mirza Ağa Han Kermani ve Ahmed Ruhi gibi yazarlar, Beyan'm  evrimci 
içeriğini sosyal Darwinci ve pozitivist bir çerçevede yorumlayarak, gelecekteki Pehlevi rejimi 
sırasında resmî görüş olarak benimsenecek bir çök tezin tohumlannı attılar: İran’ın İslamiyet 
öncesi geçmişinin yüceltilmesi, ’aşağı’ bir ırk olan Araplar’a karşı Ârî İranlılann üstünlüğü vb.

Tütün Boykotundan Anayasal Devrime

B abî hareketi, açıkça bu terimlerle dile gelmese de. Batı ile ticaretin sağladığı olanaklardan
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yararlanan, ’burjuva’ alışkanlıklar edinmeye başlamış şehirli kesimlerle geleneksel ulemanın açık 
bir çatışmaya giriştiği ilk karşılaşmaydı. 1880’lere kadar bu çelişki çeşitli vesilelerle su yüzüne 
çıktı. Örneğin İran’dan önce masonluk örneğinden esinlenmiş bir örgüt kurduğu için sürülen, 
daha sonra Britanya elçiliğine tayin edilen Mirza Malkom Han, 1889’da Naser ad Din Şah’ı 
Büyük Britanya’yı bir piyango imtiyazı vermeye ikna ettikten sonra, ulemanın şiddetli tepkisi 
karşısında Şah imtiyazı geri çekmek zorunda kaldı. Ancak bu dönemde, yalnız B ah a î ve 
Azalflerin değil, Cemallettin Afgani gibi düşünürlerin. Amin ad-Dauleh gibi devlet adamlarının 
ulemaya yönelttikleri eleştiriler için yine ulema saflannda yandaş bulmaya özen göstermeleri, 
reform taleplerini İslam’ı güçlendirme perspektifi içersinde sunmalan, iki kesim arasında 
köprülerin atılmasını engelleyen bir etken oluşturuyordu. Dahası, Şahlann verdikleri imtiyazlar 
giderek, yerli burjuvazi niteliği kazanan kesimleri de rahatsız etmeye başladı. Bu rahatsızlık, 
1890’da bir İngiliz’e tütünün üretim, satış ve ihracat imtiyazının verilmesiyle doruk noktasına 
ulaştı. Daha önce verilen demiryolu, telgraf hatlan gibi imtiyazların aksine, büyüklü küçüklü 
çok sayıda tüccarın ve köylünün hayatının vazgeçilmez bir parçası olan bir üründü; örneğin 
yüzyıl başından beri güney İran’da köylüler, başlıca mübadele aracı olarak kendi ürettikleri 
tütünü kullanıyor, kendi üretemedikleri ihtiyaçlannı tütünle karşılıyorlardı. 1891 bahannda 
yabancı şirketin temsilcileri hasadı satın almak üzere İran’a gelince, önce Şiraz’da başlayan 
yerel ulemanın önderlik ettiği dev kitlesel gösteriler kısa zamanda diğer şehirlere sıçradı. 
Arahk’ta tütün satışı ve kullanımının boykot edilmesi kararlaştınidı ve geçmiş yıllarda 
İngilizlerin kurmuş olduklann telgraf hatlan sayesinde ülke çapında duyuruldu ve boykot, 
müslüman olmayan azınlıklar da dahil bütün halk kesimlerinden büyük bir destek gördü ve 
hatta sarayda Şah’m eşleri ile tütün kullanımını bıraktılar. 1892’de tütün imtiyazının geri 
alınması Kaçar hanedanım ilk dış borç ile yüzyüze bıraktı ve bunu izleyen yıllarda dış borç 
hanedan için bir alışkanlık halini aldı. Ancak her dış borç beraberinde yerel burjuvaziyi daha 
da güç durumda bırakan yeni imtiyazlann tanınmasını beraberinde getiriyordu. Örneğin 
1902’de Rusya’dan alman borç karşılığında, zaten yerh tüccarlann ödemek zorunda 
olduğundan düşük olan yüzde 5’lik gümrük vergisini daha da düşüren yeni bir anlaşma 
imzalandı. Bu koşullarda, tütün boykotunu başanyla gerçekleştirmiş olan ulema, çarşı ve 
reformist memurlar ittifakı yeniden kuruldu ve 1905’te yabancılarla rekabet etmekte güçlük 
çeken şeker tüccarlarından bazılan falakaya çekilince, çarşı ve ulema birlikte ayaklanarak 
Tahran’daki kraliyet camisine sığındı. Hükümet güçlerinin kitleyi dağıtması üzerine ulema şehri 
terkederek “Şahzadeh Abd al Azim” tekkesine sığındılar ve nasıl seçileceğini formüle etmeden 
temsili bir adalathaneh  seçilmesini talep ettiler. Şah Mozafffer ad Din devlet aygıtındaki 
reformcu memurlann da baskısıyla bu talebi kabul ettiğini ilan etmekle birlikte, herhangi bir 
girişimde bulunmadı. Bunun üzerine sonunda. Anayasal Devrimi başlatmış olan ittifakın 
çözülmesine yol açacak bir gelişme oldu. 1905’i önceleyen yıllarda, geçmişte Azali hareketine 
bağlanmış olan düşünürlerin ve onlann etkisindeki mollaların önemli bir kesiminin görüşleri, 
radikal bir tanntanımazlık doğrultusunda evrilmişti. 1906 yazında bu mollalar Tahran 
sokaklannda toplumsal bir devrime gönderme yapan vaazlar vermeye başladılar; ulema 
önderliğinde büyük bir kesim kutsal şehir Kom’a sığınırken, geçmişte tütün boykotuna karşı 
çıkmış, Britanya yanlısı alim Sayyed Abdollah Behbehani önderliğinde 12 binden fazla tüccar 
ve esnaf da Britanya elçiliğine sığındılar. Bunun üzerine Şah İran tarihinin birinci meclisini 
toplantıya çağırmak zorunda kaldı.

Arahk 1906’da toplanan meclis büyük ölçüde Belçika anayasasından esinlenmiş bir anayasayı 
onayladı. Anayasanın hazırlanmakta olduğu 1907 yılı, İran tarihinin en özgür dönemlerinden

Başbakanlığı döneminde ülkesindeki petrol sanayVınl 
millîleştiren iranlı devlet adamı Muhammed Musaddık 
(1880-1967), bir süre bakanlık yapmış zengin bir 
toprak sahibinin oğluydu. I. Dünya Savaşı 
başladığında Musaddık, Lozan Ûniversitesl'ndeki hukuk 
doktorasını henüz bitirmişti, ülkesine döndüğünde Fars 
bölgesi valiliğine atandı. 1919'da, Şah Rıza’nın 
hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürütüyordu: 
1922’de Azerbaycan genel valiliğine atandı, ancak 
askerî yetkililerle anlaşmazlığa düştüğü için kısa 
sürede istifa etti. 1923’te Dışişleri Bakanıydı: ama 
aynı yıl Tahran'dan milletvekili seçildiği için bu 
görevinden istifa etti. Şah Rıza'nin ülkede giderek bir 
dikta rejimi kurmaya başlaması üzerine, 1925'te 
muhalefete geçti. Musaddık, Şah Rıza yönetimine 
karşı yürüttüğü siyasî etkinlikleri yüzünden 1938'de 
tutuklandı. Savaşta Alman yanlısı bir politika izleyen 
Şah'm müttefiklerin baskısıyla 1941'de ülkeyi 
terkederek yerini oğlu Muhammed Rıza Pehlevî'ye 
bırakmasından sonra serbest bırakıldı. 1943’de tekrar 
milletvekili seçilen Musaddık, Ulusal Cephe adlı partiyi 
kurdu. Aynı yıl, yüzyılın başından beri İran’daki petrol 
yataklannı işlemekte olan Anglo-Iranian Oil Company 
(AlOC) adlı Ingiliz şirketiyle, İran'ın kârdan aldığı 
payın arttınlmasını öngören bir anlaşma imzalanması 
söz konusuydu; Musaddık ve yandaşları bu anlaşmaya 
karşı çıkarak, petrol üretiminin yabancıların 
denetiminden çıkarılarak kamulaştırılmasını istediler. 
Meclisteki bu engelleme, ülkedeki demokratlardan 
olduğu kadar dinci gruplardan da destek bulunca, 
AlOC durumunu sağlamlaştırmak için kârın yan yarıya 
paylaşılmasını öngören ek bir anlaşma önerdi. Ali 
Razmara başkanlığındaki hükümetin tutumuna rağmen 
meclis anlaşmayı onaylamadı; Ali Razmara da İran 
petrollerinin millîleştirilemeyeceğini savunan raporunu 
meclise sunduktan iki gün sonra bir suikaste kurban 
gitti. Musaddık, halkın baskısıyla 30 Nisan 1951'de 
Şah tarafından başbakanlığa atandı. Başbakan olur 
olmaz petrol sanayiini devletleştiren Musaddık, içte ve 
dışta büyük tepkilerle karşılaştı: Ingiltere’nin ekonomik 
yaptırımları, İran'ın petrolden elde ettiği geliri, bir yıl 
içinde neredeyse sıfıra indirmişti: ayrıca İran'da yeni 
gelişmelerden rahatsız olan küçük ama etkili bir 
zengin sınıf vardı. Bütün bunlara karşı Musaddık'm 
desteği, İran'ın yoksul halkı ve anti-sömürgeci dinci 
kesimlerden geliyordu. Soldaki fotoğraf, sokaklara 
taşan bu coşkulu kitle desteğini belgelemekte: 
Duygusal bir milliyetçi olan Musaddık, petrol 
konusunda bu duygusallığın bedelini ödemek zorunda 
kalmış ve istediği halde toplumsal atmosfer yüzünden 
AlOC ile bir uzlaşmaya girememişti. Musaddık’ın 
komünist Tudeh partisiyle olan ilişkileri de dinî 
gruplann zamanla desteklerini çekmelerine sebep 
oldu: bu çalkantılı dönemde, ABD’nin general Zahidî 
ile planladığı darbe, ilk denemede değilse bile 
İkincisinde başarılı olacak ve Muhammed Musaddık, 
vatana hıyanet suçundan yargılanacaktı... Önce ölüm 
cezasına çarptırıldığı halde, daha sonra “ vatana 
hıyanete teşebbüs”  suçundan üç yıl hapsine karar 
verilecek, hapisten çıktığı yıl olan 1956’dan, öldüğü 
1967'ye kadar evinde göz hapsinde bulundurulacaktı. 
Alttaki fotoğraf, 73 yaşındaki devrik Başbakan 
Musaddık’I mahkemedeyken gösteriyor: Milliyetçi bir 
romantik: petrol tröstlerinin kurbanı bir politikacı.
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İlim ci

CEZANİ, BİJAN 
(1937 -? )

Tahran’da doğan Bi|an Cezan! henüz 10 yaşlarınday
ken politik faaliyetlere katılmış ve 1953 yılında Musad- 
dık yönetiminin askeri bir darbe ile devrilmesinden kısa 
bir süre sonra, onaltı yaşındayken tutuklanmıştı. Tudeh 
Partisi'nm gençlik seksiyonuna katıldı. Daha sonra da 
birçok kez hapse girip çıkan ve işkence gören Cezani, 
Tudeh Partlsl’ni ihanetle suçlayarak, PartI'öen aynlan- 
iaria birlikte 1953’te Fedayin-ü Halk (Halkın Fedaileri) 
adlı bağımsız bir Marksist-Leninist örgüt kurdu.

İran’da silahlı mücadelenin gerekliliğine inanan ve 
bu yolda hazırlıklara girişen örgüt, 1957 yılında polis 
tarafından ortaya çıkarıldı; Cezani ile birlikte birçok üye 
de tutuklandı. Bu arada, yakalanamayan militanlar Slah- 
Kai ayaklanması ile silahlı mücadeleyi başlattılar. Şubat
1971 ’de Hazar Denizi kıyısında küçük bir kent olan Siah- 
Kal'daki jandarma noktasına Ali Akbar Safahi-Farahani 
komutasında bir saldırı düzenlenmişti. Cezani, yazıların
da Slah-Kal olayının önemini şöyle vurguluyor: “ Mutlak 
bir baskı ve suskunluk döneminde; halkın çaresizliğinin 
en derin noktasında, rejimin ise gücünün doruğunda 
olduğu bir dönemde, Siah-Kal’daki gerilla savaşçıları 
rejimin paralı askerlerine saldırmışlardır. Silahlı müca
dele, geleneksel olarak hiçbir zaman rejime karşı askeri 
taktiklerin, politik olmayan biçimlerde bile kullanılmadı
ğı (yani aşiret kavgalannın, silah kaçakçılığının, silahlı 
soygunlann vb. olmadığı) bir bölgede başlatılmıştır. Jan
darma noktasına yapılan saldırının sadece bir tek amacı 
olabilirdi: Devrimci bir hareketin rejime karşı savaşı.”

15 yıla mahkûm olan Cezani, silahlı mücadelenin teo
rik ve örgütsel sorunlanna yönelik yazılar yazmayı sür
dürdü, ancak çok geçmeden sekiz arkadaşıyla birlikte 
“kaçmaya çalıştıkları” gerekçesiyle hapisteyken öldü
rüldü.

biri oldu. Bir yandan basın-yayın alanı yeni bir dinamizm kazanırken, eski loncalar temelind 
yeniden örgütlenen encomenler, şehir ölçeğinde politikalara müdahale ederek fiilen bir belediy 
meclisi gibi çalışmaya başladılar. İran’ın en modernleşmiş yöresi Azerbaycan’ın başkenti 
Tebriz’de, Rusya’daki 1905 Devrimi’nin de etkisiyle bir Sosyal D em okrat Parti kuruldu. Ancak, 
İran’ın siyasal kaderi, bu gelişmelerden tamamen bağımsız bir biçimde tayin ediliyordu. Bu 
arada nisbeten ılımlı Şah Mozaffer ad Din ölmüş, yerine çok daha otokratik eğilimli 
Mohammed Ali Şah geçmişti. 31 Ağustos 1907’de Şah’ın da aktif provokosyonuyla küçük bir 
radikal grubun üyeleri başbakan Atabak’ı öldürdüler. Aynı gün Britanya ile Rusya, Afganistan, 
Hindistan ve İran’daki nüfuz bölgelerini kalıcı bir şekilde tesbit eden bir anlaşma imzaladı. 
Kuzey İran’ı Rusya’ya, güneydoğuyu Britanya’ya bırakan, geride kalan bölgeleri ise tarafsız ilan 
eden anlaşmanın görüşmelerine ya da imzalanmasına İran’dan hiçbir taraf çağnlmamıştı. 
Anlaşmanın imzalanmasından 4 ay sonra. Şah sahip olduğu yegâne askerî güç olan, 
Azerbaycan merkezh Kazak alayından yararlanarak meclisi dağıttı. Bunun üzerine anayasalcı 
güçler arasında, 1906 yazında mücadele biçimleri konusunda ortaya çıkmış olan aynşma, çok 
daha derin bir kopuş halini aldı. Radikal mollalann önderi Sayyed Haşan Takizadeh Britanya 
elçiliği aracılığıyla yurtdışma kaçmayı başardıysa da, taraftarlarının çoğu öldürüldü ve ülkenin 
Behbehani’nin çizgisini izleyen büyük bir bölümü darbeye boyun eğdi. Yalnız, Tebriz’de 
yoksul şehirlilerin ön planda yeraldığı bir milis şehrin yönetimini ele geçirdi. Yine kuzeyde, 
Hazar kıyısında, İran’ın diğer bölgelerine kıyasla çok daha verimli topraklar üzerinde, nüfus 
yoğunluğu yüksek bir köylülüğün yaşadığı Gilan eyaletinde de kırsal bir direniş hareketi '  
başlamıştı. Tebriz’de yiyecek sıkıntısı başgösterdiği bahanesiyle Rus askerleri şehri işgal edince 
şehir mihsi Gilar’daki güçlerle birleşti. Bu kargaşa sırasında, Şah’m aşireti olan Kaçar aşiretim 
karşı geleneksel bir düşmanlık besleyen Bahtiyari konfederasyonu da ayaklanmış ve İsfahan’ı 
ele geçirmişti. Üç güç birleşerek Tahran üzerine yürüdü ve Şah’ı tahü, Oxford’da eğitim 
görmüş ıhmiı Naser al Molk’un naibliğinde küçük oğlu Ahmed Şah’a terkederek kaçmaya 
zorladılar.

Anak Bahtiyarilerle kuzeyli devrimciler arasındaki ittifak da uzun süreli olmadı. İkinci meclis 
1909’da toplandığında artık Behbehani önderliğindeki Ilımlılarla, Takizadeh önderliğindeki 
D em okratlar artık net bir şekilde iki farkh parti olarak algılanıyorlardı. Kurulan hükümet bu 
iki partiyle Bahtiyari aşireti arasında bir dengeyi yansıtıyorduysa da, 1910’da bir solcunun 
Behbehanî’yi öldürmesi sonucunda, suikastçının D em okratlarla  bir ilişkisi olmamasına rağmen, 
Takizadeh bir kez daha yurtdışma kaçmaya zorlandı ve D em okratlar parlamenter etkinliklerini 
neredeyse tamamen yitirdiler. Ilımlılarla Bahtiyariler’den oluşan hükümetin karşılaştığı başlıca 
sorun, merkezî iktidann sürekliliğini koruyacak malî kaynaklan sağlayabilmekti. Anayasal 
Devrim süreci, Batı’ya en yakın olanlarda bile, Rusya ve Britanya’yla ilgili derin bir düş 
kınklığı yaratmıştı. Bu koşullarda, İran hükümeti ABD ile ilişki kurmaya karar verdi. Ancak 
İran’a davet edilen ilk resmî Amerikan danışmanı, Rusya’nın ültimatomu ile karşılandı ve 
hükümet, Tahran’a hareket eden RuS birliklerinin karşısında, Meclis’i feshederek Amerikan 
danışmanın görevine son verdi ve böylelikle İran’ın Anayasal Devrimi sona erdi. Ancak 
1 9 ird e n  1978’e kadar, kitleselhk kazanabilmiş bütün muhalefet harekederinin ortak sloganı, 
İran’ın çeşitli hoşnutsuz kesimlerinin üzerinde, kısa bir süre için de olsa uzlaşabilmiş olduğu 
1906 Anayasası’nm yeniden yürürlüğe konması oldu.

Pehlevi Rejimi

1910’lardaki dünya konjonktüründe. Anayasal Devrimin başansızlıkla sona ermesinin 
sonuçlanndan biri, Almanya’nın gerek seçkinler gerek ’ilerici’ halk kesimleri nezdinde, Britan) 
ve Rusya’ya tercih edilmesi gereken bir müttefik olarak algılanmaya başlamasıydı. Oysa tam 
da aynı yıllarda İran’ın Britanya için önemi artmaya başlamıştı. İran’da petrolün henüz 
keşfedilmemiş olduğu 1901’de WiUiam Knox D’Aicy’ye verilen petrol imtiyazının diğer 
imtiyazlardan daha önemli olduğunu düşünmek için gerek yoktu. Ama 1908’de güneybatıda 
petrol keşfedildi ve ertesi yıl özel bir girişim olan İngiliz İran Petrol Şirketi kuruldu. 1912’de 
Britanya donanması yakıt olarak kömür kullanan gemilerden petrol kullanan gemilere geçti; 
savaşın başladığı 1914 yılında ise Britanya hükümeti İngiliz İran Petrol Şirketi'nin hisselerinin 
çoğunu satın aldı. Gerek İran’ın Britanya için kazanmaya başlamış olduğu bu yeni önem, 
gerekse İran kamuoyunun Alman propagandası karşısındaki duyarlığı, İran’ın kendisini başınd 
tarafsız ilan etmiş olmasına rağmen, savaş boyunca Osmanh, Rus, İngiliz ve Alman ordulan 
arasında şiddetli çatışmalara sahne olması ve değişik bölgelerinin değişik ordular tarafından 
işgal edilmesi sonucunu doğurdu. Savaşın yolaçtığı yıkımın üzerine gelen Ekim Devrimi’nin 
sağladığı esinle Azerbaycan’daki ve Gilan’daki anayasalcı güçler yeniden harekete geçti. Kuçel 
Han yönetimindeki Jan gali (ormanlılar) diye anılan gerillalar Gilan’ın tamamını ele geçirdi. 
Savaş sona erdikten sonra Britanya’nın İran hükümetine dayattığı anlaşma, Britanya’ya İran 
ordusunun subaylannı sağlama, malî destek verme, hükümete danışmanlar atama haklannı 
vererek, ismen değilse de fiilen İran’ı bir himaye statüsüne indirgedi. Gittikçe güçlenen 
sosyalizan milliyetçi akımlann behriediği seçimler sonucunda oluşan Meclis, anlaşmayı 
onaylamayı reddettiyse de, Britanya güçleri Kuçek Han’ı durdurdular. Bolşevikler’d en  giderek 
daha çok destek alan Kuçek Han ise 1920’de Gilan’da bir İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
kurmayı başarabildi; aynı yıl Azerbaycan’da kurulan D em okratik Parti merkezî hükümetin 
memurlannı Azerbaycan’dan çıkararak burada Azadistan  adı altında bir özerk yönetim kurdu. 
Bütün bu gelişmeler İran’ın diğer bölgelerinde de yankı buluyordu. 1921’de yeni kurulmuş 
olan Sosyalist ve Komünist Partiler, varolan dokuz sendikayı birleştirerek Sendikalar Federasyoı
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Merkez Konseyi- SFMK ni kurdular ve matbaa işçilerinin sansüre karşı, dokuma işçilerinin, 
fınncı çıraklannın, öğretmenlerin, posta çahşanlannın daha yüksek ücretler için grevler 
yapmalannı sağladılar. Kitlelerin bu derecede politize olmuş olduğu koşullarda, Britanya ile 
anlaşmayı onaylamak meclis için giderek olanaksızlaşıyordu. Bu koşullarda, Britanya geleneksel 
esnekliğiyle İran’ı fiilen himaye statüsüne sokma tasansı yerine, ordudaki subaylardan birinin 
darbe tasansmı destekledi. Bu destekle Kazak Alayının başına geçen Rıza Pehlevi Şubat 
1921’de yaptığı darbeyle Kaçar hanedanına son verdi.

Rıza Şah D iktatörlüğü

Pehlevi rejimini Kaçar yönetiminden ayırdeden en önemli unsur, yeni Şah’ın modem bir 
merkezî devlet aygıtı oluşturma konusundaki iradesiydi. Yeni yönetimin ilk yaptığı işlerden 
biri Sovyet yönetimi ile bir anlaşma imzalamak oldu; bu, İran-Rusya arasındaki ticari 
ilişkilerin yeniden kurulmasını sağlayarak, özellikle Kuzey İran’a kısmî de olsa bir refah 
getirdi. Bunun ardından orduda hızlı bir reforma girişen Rıza Şah kuzeye yönelerek buradaki 
özerk Azadistan'a. ve İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne son verdi; Kuçek Han kaçarken 
donarak öldü.

İçerdeki ayaklanmaları bastıran Rıza Pehlevi, hükümet ve devlet içindeki müttefiklerini tasfiye 
ettikten sonra kendisini Şah ilan etti ve ülke içinde kendisine rakip olabilecek diğer odaklan 
tasfiye etti. Ömeğin bu amaçla alman önlemlerden biri, kabilelerin mevsimlik göçünün 
yasaklanmasıydı; yerleşikliğe zorlanan kabileler hızla hayvanlarını yitirmeye başladılar ve 
yerleştikleri topraklar genellikle verimsiz olduğundan ve zaten tanmsal alışkanlıkları 
olmadığından göçebe kabileler uzun bir cançekişme sürecine girdiler. Diğer yandan Rıza Şah 
önce 1925’te geçirdiği Ticaret Kanunu, daha sonra 1925’deki Ceza Kanunu ve 1928’deki 
Medeni Kanun’la, o zamana kadar olumlu bir ilişki sürdürmeye özen göstermiş olduğu 
ulemanın yetkilerini hatın sayılır ölçüde kısıtlamış oldu. Rıza Şah’ın modernleşme hamlesinden 
en çok yararlanan kesimler, ordu, bürokrasi ve büyük toprak sahipleri olduysa da, 1914-41 
arasında, İran’ın tarihinde o güne kadarki en yoğun sanayileşme dönemi yaşandı. 1925’te 
20’den az olan modern sınai işletme sayısı, 1941’de 346’ya, buna bağlı olarak da büyük sınai 
işletmelerde çalışan işçilerin sayısı binden azken, 1941’de 50 binin üzerine ulaşmıştı. Ancak 
rejim, geleneksel iktidar odaklanna uyguladığı baskıdan çok daha şiddetlisini bu modem 
proletaryaya uygüladı. Daha 1926’da SFMK yasaklandı ve önderlerinden 200’ü tutuklandı, 
tutuklananlardan 5’i hapisanede öldü. Bundan sonra da, sosyalizm ve komünizm propagandası 
yapmak ağır bir suç olarak yargılandı, grevler sert bir şekilde bastınldı, 1936’da çıkanlan iş 
güvenliğiyle ilgili yasalar ugyulanmadı.

İran’m bir Britanya himayesini engelleyen, dolayısıyla Rıza Pehlevi’nin iktidannı mümkün kılan 
tek şey, yerel muhalefet olmamıştı. ABD ve Fransa’nın bu konudaki muhalefetleri de,
Britanya’yı ilk tasanlanndan vazgeçirmekte etkili olmuştu. Rıza Şah, savaş sonrası yıllarda 
emperyalistler arası rekabetten ustaca yararlanmaya devam etti; hatta 1932’de kısa bir süre 
için de olsa Britanya’nın petrol imtiyazını geri aldı. Ancak bu politika, savaş öncesinden 
devralınmış eğilimlerin de etkisiyle, İran’da Almanya’nın nüfuzunun giderek artmasına yol açtı. 
3  kadar ki, 1939’a vanidığmda Almanya, İran’ın dış ticaretinin en çok olduğu ülke haline 
gelmiş, Nazi ideolojisi ve yöntemlerinin devlet kadroları üzerindeki etkisi açıkça duyulmaya 
jaşlamıştı. Savaş patlak verip Almanya 1941’de Sovyetler’i işgal edince, İran’daki Alman 
uzmanlar, İran üzerinden Sovyetler’e ikinci bir cephe açmanın planlannı yapmaya başladılar.
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Şah’a karşı sürdürüler) mücadelede çeşitli muhalif 
grupların ve akımların çıkardıkları posterler arasında 
islâmi muhalefetin afişleri Şah ile Ayetullah 
Humeyni’yi karşı karşıya getiriyordu. "Şeytan (Şah) 
gidince, melek (Humeyni) gelir" yazılı afiş (üstte 
solda) bunlardan biriydi. Yine İslâmî akımların 
çıkardığı bir diğer afişde ise, yasa koyucu Musa’ya 
benzetilen Humeyni’nin, Amerikalı Sam amcanın 
eteğine yapışarak ondan medet uman ve İsrail ile 
işbirliği içinde olan Şah’a, mücadele eden halkın 
yardımı ile galebe çalması canlandırılıyordu (üstte 
ortada), iktidarda olduğu yıllarda Amerikan 
emperyalizmi İle yakın ilişkiler kuran Şah, Aralık 
1979’da çıkarılan bir duvar afişinde ise aranmakta 
olan bir Amerikan haydutu olarak resmediliyordu.



- f X Devrimler

Pehlevi diktatörlüğüne karşı çıkan siyasal muhalefet 
grupları her zaman kanlı bir baskı ve yoketme 

politikası ile karşı karşıya kaldılar. İşkenceler, idamlar 
ve sürgünlerle özdeşleşmiş olan Pehlevi anarşisi 20. 
yüzyılın en kanlı diktatörlüklerinden biri olarak tarihe 
geçti. Bu uygulamaların en yaygın olduğu yer Evin 

hapishanesiydi. Adı korkuyla anılan bu hapishane. 
Şah’m otoritesinin ve gücünün kaynaklarından biri 

oldu ve burada son 25 yılda binlerce ölüm cezası 
infaz edildi, onbinlerce kişi işkencelere uğradı. Şah 

döneminin tüm baskılarının bir sembolü haline gelen 
Evin Hapishanesi’nin eski müdavimleri Şubat 1980’de 

Tahran’da Hilton Oteli’nin salonlarında Uluslararası 
insan Hakları Komisyonu’ndan 5 üyenin önünde Şah 

döneminin ve SAVAK'/n işkencelerinin sonuçlarını 
sergiliyorlardı. Şah’m gizli teşkilatı olan SAVAK tüm 

tutuklamaların, işkencelerin ve fiziki tasfiyelerin başını 
çekiyordu. İslâm Devrimi’nin ardından ise Evin 

Hapishanesi’nde bu kez yeşil üniformalı devrim 
muhafızı olan Pasdariar gardiyanlık yapmaya 

başladılar ilk günlerde daha çok Şah döneminin 
sorumlularının konduğu Evin, daha sonra Şeriat 

düzenine muhalefet eden herkesin doldurulduğu bir 
hapishane özelliğine büründü. Rejim karşıtlan bir 

yanda büyük bir hızla devrim mahkemelerinde 
yargılanarak idam ediliyorlar, öte yanda ise baskı ve 

işkenceler aracılığı ile bir dinî eğitim sürecinden 
geçlrlliyorlardı. Rejim karşıtı olarak tutuklanan 

devrimciler ve komünistler, muhalif Halkın Mücahitleri, 
İslâm düzenini onaylamayanlar son derece ağır 

işkencelerden geçlrlliyorlardı. Şah’a muhalefet etmiş 
olan devrimciler ve komünistler, SAVAK yönetimindeki 

hapishanelerden kurtulup, bu kez İslâm Devleti’nin 
gizli teşkilatı olan SAVAMA yönetimindeki 

hapishanelere düşüyoriardı. Demokrasiyi bir “ lüks" 
olarak değerlendiren Şah ile, demokrasiyi “ Batı'nin 
rağbet edilmemesi gereken bir kavramı" olarak ele 

alan İslâm Devrimi’nin demokratik haklar 
için mücadele eden insanlara karşı terör uygulamaları .

pek şaşırtıcı değildi. Böylelikle Şah diktatörlüğüne 
karşı mücadele ederken, SAVAK’a işkence iddialarında 
bulunmuş olan muhalif mollalar, iktidara geldiklerinde, 

egemenliklerini korumak için kendilerine muhalif olanlara 
karşı devletin baskı araçlarını kullanmaktan çekinmediler.

Bunun üzerine SSCB ve Britanya’nın biriikte verdikleri bir ültimatom uyannca Rıza Şah 
ülkedeki Almanlan sınırdışı etmeyince Sovyet ve Britanya birhkleri İran’ı işgal ederek Rıza 
Şah’ı tahttan indirdiler. Yerine oğlu Mohammed Rıza Şah geçti.

Musaddık: Ulusal Cephe Emperyalizme Karşı

Mohammed Rıza Şah döneminin başlangıcı, İran’ın siyasal hayatının en dinamik 
dönemlerinden biri oldu. Bunda, savaş koşullannın yarattığı enflasyonun kitlelerin hayat 
standardı üzerindeki olumsuz etkisi kadar, hem ülkeyi işgal altında bulunduran yabancı 
güçlerin çeşidi siyasal gruplara sağladığı aktif destek, hem de yeni Şah’m yönetiminin 
nisbeten daha hoşgörülü niteliği rol oynuyordu. Tudeh (Kitleler) adı altında örgütlenen 
Komünist Parti 1944’te SFMK’nm yeniden kurulmasına önayak olmuş ve iki yıl içinde 335 
bin işçiyi örgütlemeyi başarmıştı. Bu, enflasyonun etkisine bağh olarak küçük işyerlerinde bile, 
geleneksel lonca ilişkilerinin yerlerini net bir sınıfsal kutupsalliga bıraktığını gösteriyordu. 
Örneğin, 1951 seçimlerinde Tahran çarşısındaki bütün kundura imalatçılan İngiliz yanlısı bir 
adayı desteklerken, atölyelerinde çahşan 5 bin işçi Tudeh’i desteklemişti; benzer bir şekilde 
400 hamamcı ve 1914 kıraathaneci muhafazakâr yüksek ulemayı, hamamlarda çahşan 4 bin 
kişiyle kıraathanelerde çalışan 4 bin 500 çırak ve garson Tudeh’i; 250 konfeksiyoncu 
muhafazakâr adaylan, çahştırdıklan 8 bin terzi ise Tudeh'i desteklemişti. Ama ulemanın da 
durumu kanşıktı. Rıza Şah’m büyük toprak sahiplerine tanıdığı imkânlardan yararlanan yüksek 
ulema genellikle aktif politikaya katılmıyor, ağırlığını ise Pehlevi politikalarının sürekliliğinden 
yana koyuyordu. Ama diğer yandan en ünlü temsilcileri Irak’ta da İngilizler’e karşı savaşmış 
ve kendisi bir merce-i taklid  olmayan ünlü Ayetullah Kaşani önderliğindeki bir mollalar grubu 
aktif Britanya karşıtı politikalar öneriyor, bu doğrultuda militan tavırlar geliştiriyorlardı. 
Kaşani’nin İngiliz düşmanlığı onu işgalden sonra 1942’de, General Zahedi ile birlikte ve 
ülkede hâlâ faaliyet göstermekte olan Nazi gizli servisinin yardımıyla İran Milliyetçi Hareketi 
adlı bir örgüt kurmaya yöneltmiş, ancak Kaşani 1943’te İngihzler tarafindan tutuklanmış ve 
ancak savaş sona erdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ama daha hapisteyken onun bilgisi 
dahilinde Fedayin-i İslam  adlı bir gizli örgüt kurulmuştu. Bu örgütün üyeleri 1946’da Pehlevi 
rejiminin ideologlanndan Ahmed Kasravi’yi öldürdüler ve Kaşani de bu idamı onayladığını 
ilan etti.

Kaşani’nin Pehlevi ve İngiliz düşmanlığı onu, aralanndaki bütün ideolojik farklara rağmen 
Musaddık’ın, ulusal burjuvazinin taleplerini dile getiren çarşı ile modernist bürokradann 
gevşek bir koalisyonu niteliğindeki Ulusal Cephesi ile buluşturuyordu. Petrolün minileştirilmesi 
sloganıyla katıldığı 1950 seçimlerinde Kaşani’nin de desteğiyle Ulusal Cephe mecliste mutlak 
çoğunluğu elde etti. 1951’de ise SFMK Kuzistan bölgesinde, petrolün derhal miUileştirilmesi 
talebiyle bir günlük bir genel greve gitti. İşçiler, ulema ve ulusal burjuvaziyi kapsayan geniş
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II. Dünya Savaşı yıllarında Nazller Ortadoğu'nun zen
gin petrol bölgelerine ulaşmak ve buralarda kendilerine 
bağlı yönetimler kurmak İstiyorlardı. Halbuki, Ortado
ğu’da etkili olan güç İngiltere ve Fransa’ydı. Irak, Filis
tin, Ürdün, Ingiltere’ye bağlı manda (sömürge) devlet
lerdi. Suriye ve Lübnan’da da Fransız egemenliği vardı. 
Arap yarımadasının hemen hemen her tarafında İngiliz- 
ierin çok yoğun bir etkisi vardı. 23 Ağustos 1939’da 
Sovyetier Birliği’yle Nazi Almanyası arasında bir Saldır
mazlık Paktı imzalanmıştı. Nazller, özellikle İngilizlerin 
egemen olduğu Ortadoğu’da yoğun bir diplomatik saldı- 
nya geçtiler. Irak’ta kendilerine bağlı Raşid Ali Geylani'- 
nin Nisan 1941’de askeri darbe yapmasını sağladılar. 
İran’da Rıza Han yönetimi, tam anlamıyla Nazi taraftarı 
bir politika sürdürüyordu. Rıza Han’ın bu politikası Nazi- 
ierin işlerini kolaylaştırıyor, Ingiltere’nin ve Fransa’nın 
işlerini zorlaştırıyordu. Zira Nazller için zengin bir petrol 
yatağına ulaşmak için önemliydi. Irak’tan ümidini kesen 
Naziier, İran üzerinde duruyorlardı. Nazilerin bu politika
sı İngiltere’yi büyük ölçüde kuşkulandırıyordu. Zira Na- 
zllerin bir gözü de Baku petrollerindeydi. Sovyetier Blrii- 
ği'yle Nazi Almanyası arasında yapılan 1939 tarihli Sal
dırmazlık Paktı’na rağmen, Nazller, Sovyetier Birliği üze
rindeki, özellikle Baku petrolleri üzerindeki emellerini 
gizlemiyorlardı. Batı Iran, Nazileri Baku'ye ulaştıracak 
önemli bir yol olabilirdi. Rıza Han’ın Nazi taraftarı politi
kası Aimanlara bu kolaylığı sağlıyordu.

Nazi saldırısı başlar başlamaz, Ingiltere, Amerika Bir
leşik Devletleri ve Sovyetier Birliği arasında güçlü bir 
ittifak oluşturuldu. İşte yeni oluşan ittifakın en önemli 
eylemlerinden biri Batı İran’ın İşgali oldu. Batı İran’ın 
işgal edilmesi, ittifak devletlerine başlıca iki konuda 
zorunluluk olarak görülüyordu. Bunlardan biri, İngilte
re’nin ve özellikle Amerika Birieşik Devletleri’nin Sov
yetier Biriiği’ne yapacağı askeri yardımlaria İlgiliydi. Bas
ra Körfezi ve Batı İran, Amerikan ve İngiliz yardımlarını 
Sovyetier Biriiği’ne ulaştıracak önemli bir yol olabilirdi. 
Bu bakımdan yolun güvenlik altında tutulması önemliy
di. İkinci olarak, Nazller için Baku yolunun kesilmesi 
gerekiyordu. İşte bu nedenlerden dolayı, İran'ın Batı 
kesimleri, 25 Ağustos 1941 tarihinde Sovyetier Biriiği 
ve Ingiltere biriikleri tarafından işgal edildi.

İran'ın Batı taraflan Azert>aycan ve Kürdistan idi: Gü
ney Azerbaycan, Doğu Kürdistan. Batı İran'da, Azerbay
can’ın tamamı Sovyet biriiklerinin işgali altına girdi. Kür- 
distan’ın Kuzey kesimleri yine Sovyet birilkierinin işgali 
altındaydı. Güney kesimlerini ise İngiliz biriikleri işgal 
etti. Sakız-Sardest hattı, Sovyet işgal birilkleriyie İngiliz 
işgal birilkierinin etki alanlarının sınır çizgisi olarak ka
bul edilebilir. Bu durumda, Mahabad ve Kuzeyleri Urmi- 
ye Gölü’yle Türkiye sınırian arasında kalan, Sovyetier 
Biriiği sınırianna kadar olan bölge Sovyet etki alanı 
içinde kalıyordu. SanandaJ-Kirmanşah ise İngiliz etki 
alanı İçindeydi. Sovyetier Biriiği etki alanı içinde kalan 
Kürdistan’da işgalin ilk günlerinden itibaren Kürt ulusal 
duygulan kabarmaya başladı. Sovyet askerierinin böl
geye gelmelerinden itibaren, İran biriikleri silahlannı 
ve silah depoiannı da bırakarak geri çekiliyoriardı. Bu 
silahlara ve silah depolanna ise bölgedeki Kürtler kısa 
zamanda el koyuyoriardı. Bütün karakollar Kürtlerin eli
ne geçti. Çevredeki Kürt aşiretleri kısa zamanda silah
landı. Bu süreç ulusal duyguları daha da arttınyordu. 
İran kuvvetlerinin geri çekilmesiyle ortaya çıkan yöne
tim boşluğu yavaş yavaş Kürtler tarafından doldurulma
ya başlandı. Bölgeye 30 bin kadar Sovyet askerî geldi 
ve garnizonlara yerleşti. Sovyetier bölgeye gelişlerini,
16 Şubat 1921 tarihli Sovyetier BIrilğl-İran Dostluk An- 
iaşması'na da dayandınyoriardı. Bölgede büyük aşiret
ler vardı. Sovyet birilkierinin bölgeye gelmesi, Kürt ulu

sal duygulannı geliştiriyordu. Ömeğin, İngiliz işgal böl
gesinin Kuzey taraflannda, Sovyet işgal bölgesine yakın 
bir yerde, Baneh'de, Hame Reşid Han, 1941 Eylül'de, 
bir hükümet kurdu. Bu hükümeti İran merkezi hükümeti 
de tanıdı. Ve Hame Reşid Han’ı bölgeye Vali tayin etti. 
Yine İngiliz etki alanının Güney taraflannda kalan Kelhur 
aşireti, ta, 1905’de İran'da gerçekleşen Meşrutiyet dev
rimini faal bir şekilde destekledi. Şahı kurtanp devrimi 
bastırmak için kuzeyden gelen Çariık ordusuna karşı 
mücadele etti. Yine bu aşiret, 1911'de Selahüddevle 
tarafından girişilen ve Tahran’daki meşru hükümete karşı 
olan başarısız askeri darbeyi de destekledi.

Kürtlerin ulusal duygulannı ifade etmeye başlamaları, 
ulusal duygulann gelişmesi, yaygınlaşması ve derinlik 
kazanması, ulusal hareketin oluşmaya başlaması Sov
yet görevlilerin alkışı ve teşvikiyle karşılaşıyordu. Sov
yet görevliler aşiretlerie çok iyi geçinmenin, onlan hoş 
tutmanın yollannı anyorlardı. Zira Kızılordu için gerekli 
olan at, saman, buğday, yem gibi İhtiyaç maddeleri, 
bölgeden sağlanabilirdi. Kızılordu için bu Işlerie görev
lendirilmiş pek çok kişi vardı. Bunlar çeşitli Kürt kesim
leriyle sık sık temas edlyoriardı. Bunlann bir kısmının 
önemli politik görevleri de vardı. Öte yandan, Amerika 
Birieşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin, Sovyetier Birilğl'- 
ne yaptığı lojistik destek, yardımlar, Basra körfezi, Kür
distan ve Azerbaycan üzerinden ulaşıyordu. Yolun de
vamlı açık olarak kalması, emniyetinin sağlanması da 
Kürtlerie ilişkilerin sıcak bir şekilde sürdürülmesinden 
geçiyordu. Sovyet görevlilerinden bazılan, Kürtlere Ba
ku’ya gidip sorunlannı yetkili kişilere anlatmayı önerdi
ler. Bu öneri Kürtlerin coşkun oluruyla karşılaştı. 30 
kadar Kürt temsilci 1941’in sonbahar aylannda Baku’ya 
gittiler. Ve orada, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı 
Cafer Bakırof’la görüştüler. 30 kişilik heyette. Kadı Mu- 
hammed’ie biriikte aşiretlerden çeşitli temsilciler vardı.

Ulusal duygulann gelişmesi, Kürtleri bir örgüt etrafın
da birieşmeye zoriadı. 16 Eylül 1942'de, yaşlan, 19-50 
arasında değişen 15 kadar Kürt “ Komala” isimli bir 
örgüt oluşturdu. Bu toplantılara, 1939’da, Irak’ta kuru
lan Hevi isimli örgütün temsilcisi olarak Irak Kürtlerin- 
den Yüzbaşı Mir Hac da katıldı. Tecrübelerini aktardı. 
Örgütün üye sayısı kısa zamanda arttı. Nisan 1943’de, 
merkez komitesi oluşturuldu. Örgüt etkinliğini Kürdis- 
tan’ın her tarafında göstermeye başladı. Kürtler örgütün 
etkinliğini İngiliz işgal bölgesinde de yaymak Istlyoriar- 
dı. Fakat, Sovyet görevliler bu isteklere şiddetle karşı 
çıkıyorlardı. Bu bakımdan, Baneh, Sanandaj, KIrmanşah 
bölgelerinde ciddi bir örgütlenme olamıyordu. 1942’de, 
halka şeker dağıtımı sırasında, Mahabad’da, İranlIlara 
ait tek polis merkezi de basıldı. Ve İran güvenlik güçleri
nin oradaki etkinliğine son verildi. Sovyetier Biriiği Kürt- 
lerdeki milli duygulann gelişmesini teşvik etmekle bera
ber, bölgedeki İran etkisinin, İran kurumlannın tümüyle 
yok edilmesine de karşıydı. Bu arada, sık sık Irak'tan 
ve Suriye'den heyetler geliyordu. Zira bu sırada, Irak’ta 
da yönetime ve onu destekleyen İngilizlere karşı bir 
mücadele sürüyordu. 1944’de Komala iyice genişledi. 
Kadı Muhammed ve taraftarian da örgüte girdi. Kadı 
Muhammed'In mensubu olduğu ailenin Mahabad'da çok 
saygın bir yeri vardı. Yine bu yıllarda Kürt bayrağı hazır
landı, Kürdistan haritası çizildi.

Sovyetier Birilğl'nin etkin olduğu bir başka bölge olan 
Azerbaycan’da İse, 30 Ocak 1942’de Tudeh Partisi ku
ruldu. Sovyetier Azerbaycan'a daha fazla önem veriyor
lardı. Bu örgütün Azerbaycan’daki lideri, Cafer Peşaveri 
isimli eski bir komünist idi. Komala’da etkin bir görev 
üstlenen Kadı Muhammed İse demokrat bir insandı. 
Feodal kökenli bir aileden geliyordu. Komala’nın üyeleri 
genellikle feodal kökenliydi. Tudeh Partisi, gerek Azer
baycan Halk Cumhuriyetl'nifi tarihinde, gerekse İran’ın 
tarihinde önemli roller oynayacaktı. Mart 1945'de Kürt
ler, Mahabad'da, Dayk^ Nlştlman (Anavatan) isimli bir 
Kürt operası temsil ettiler. Bu operada, zincirlere vurul
muş bir ananın oğulları tarafından kurtanlışı anlatılıyor

du. Bu opera, Kürt ulusal duygulannı ve ulusal hareketi 
çok büyük boyutlara ulaştırdı. Eylül 1945’de Kürt lider
ler bir kere daha Baku'ya davet edildiler. Bu sefer heyet
te, Kadı Muhammed’le biriikte 8 kişi vardı. Heyeti oluş
turacak kişileri. Kadı Muhammed ve Sovyet görevliler 
biriikte seçmişlerdi. Kürt heyeti Baku’da, Azerbaycan 
Sovyetier Birliği Başbakanı Cafer Bakırof İle görüştü. 
Cafer Bakırof Kürtlere, ısraria, Azerbaycan içinde yer 
almaiannı öneriyordu. Kürt isteklerinin başındaysa, ba
ğımsız bir devlet geliyordu. Kürtler, Sovyetlerin bu dev
lete ekonomik ve askeri yardımlar yapmalannı da İsti
yordu. Görüşmelerin sonunda Cafer Bakırof, "Sovyetier 
Biriiği varoldukça, Kürtler özgüriüklerine mutlaka kavu
şacaklardır.” dedi. Kürtlere tank, top, makinalı tüfek 
ve gerekli savaş araç-gereçlerinln gönderileceğini vaad 
etti.

Sovyet görevliler, Kürt hareketinin, ancak bir siyasi 
parti aracılığıyla başanya ulaştınlablleceği üzerinde dur
dular. Kürtler bu geziden hemen sonra, yani. Ekim 
1945’de Komala'yı feshettiler, Komala’yı Kürdistan De
mokrat Partisi olarak yeniden örgütlediler. Kadı Muham
med Partinin başkanı olarak seçildi.

Sovyetier Biriiği, Güney Kürdistan'dakI Kürt hareket
lerine, özellikle Molla Mustafa Barzani’ye karşı hiç iyi 
gözle bakmıyordu. Hewl’nin kurulmasının, İran'da, Ba- 
neh’de Hame Reşid Han tarafından girişilen hükümet 
kurma eyleminin. Molla Mustafa Barzanl’nin arkasında, 
hep İngilizlerin olduğunu düşünüyordu. Molla Mustafa 
Barzani ingilizlere karşı Güney Kürdistan’ın özerkliği 
için kıran kırana bir mücadele yürütüyor, Sovyetier Birii
ği de onu İngilizlerin ajanı olmakla suçluyordu. Bu ba
kımdan Sovyetier Blrilğl, Molla Mustafa Barzanl’nin, si
lahlı unsurian da içinde olmak üzere, 10 bin adamıyla 
biriikte İran'a geçmesine hiç olumlu bakmadı.

Molla Mustafa Barzanl'nin 10 bin adamıyla biriikte 
Mahabad'a gelişi oradaki Kürtleri büyük bir coşkuya 
şevketti. Barzani Kadı Muhammed’le biriikte çalışmaya 
başladı. Ulusal hareket yeni boyutlar kazandı. Bu arada 
1945 sonlanna doğru, Sovyetlerin de yardımı ve teşvi
kiyle, Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Sovyet- 
ler, Kürtlerin de Muhtar Azerbaycan Cumhuriyeti İçinde 
temsil edilmelerini istiyordu. Kürtler ayn bir Cumhuriyet 
kurulmasında ısrar ettiler. Molla Mustafa Barzani ve ar
kadaştan da bu görüşteydi. Sonuç olarak, 22 Ocak 
1946'da Mahabad’da Kürt Cumhuriyeti ilan edildi. O 
gün Cumhuriyet'in ilan edildiği Çuwarçıra Meydanı'nda 
çok büyük bir kalabalık ve çok büyük bir coşku vardı.

Mahabad Kürt Cumhuriyeti Kadı Muhammed’in ko
nuşmasıyla ilan edildi. Kadı Muhammed, Azerilerie Kürt
lerin kardeşliğinden söz etti. Sovyetier Biriiği'ne maddi 
ve manevi yardımlanndan dolayı teşekkür etti. Mahabad 
günlerce süren l>ir coşku yaşadı. Ulusal kıyafetiyle dola
şanlar çoğaldı. Kadı Muhammed cumhurt>aşkanı seçildi. 
Fakat, bu ünvanı kullanmıyordu. Taşıdığı tek unvan Kür
distan Demokrat Partisi Başkanı idi. Bakanlar Kurulu 
da oluşturuldu. Başbakanlığa Hacı Baba Şayh atandı. 
Bakanlar Kurulu’nda t>aşbakandan ayn 11 bakan daha 
görev almıştı. Kürt bayrağı daha önce yapılmıştı. Kürt 
Ulusal Marşı da bestelendi.

Fakat Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla bir
likte zoriuklar da birer birer kendini göstermeye başladı. 
Bir kere Sovyetier Biriiği durumdan memnun değildi. 
Vaad ettikleri yardımlan da yerine getirmiyoriardı. Sade
ce, birkaç partide 5 bin kadar tüfek gönderdi. Tank, 
top gibi ağır silahlan göndermek taraflısı değildi. 1946 
Temmuz’unda bir matbaa makinası gönderdi. Kürdistan 
adlı günlük bir gazete, Hawar (Feryad), Agir (Ateş), Hila
le (Hilal) adlı haftalık ve aylık dergiler yayınlanmaya 
başlandı. Bir de küçük bir radyo istasyonu kuruldu. 
Fakat etki alanı son derece dardı. Öte yandan bir defa
sında 40, bir defasında da 20 Kürt çocuğu eğitim için 
Baku’ya gönderildi. Kürt çocuklar Baku’da, Sovyet eğl-
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tim sistemine göre yetiştirileceklerdi. Sovyetler bu ko
nudaki yükümlülüklerini hiç aksatmadan yerine getirdi
ler. Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nde yeni yeni örgütlen
melere de gidildi. Kadın dernekleri oluşturuldu. Tarım 
politikası, eğitim politikası tartışılmaya başlandı. Maha
bad Kürt Cumhuriyeti 4 kişiye generallik unvanı verdi. 
Bu kişilerden biri Molla Mustafa Barzani idi.

İran, gerek Muhtar Azerbaycan Cumhur^yeıi’nin, ge
rek Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hiç hoş 
karşılamadı. Bu iki Cumhuriyete ve Sovyctfcı Birllği'nin 
tutumuna karşı çok yoğun bir diplomasi başlattı. Bu 
etkin bir diplomasiydi. Ve Ortadoğu’daki İngiliz ve Ame
rikan istekleriyle de büyük bir uyuşma içindeydi.

Bir kere şu durumun saptanmasında büyük bir gerek 
vardır. 1941’de, İran’ın Batı bölgeleri, Sovyet ve İngiliz 
birlikleri tarafından işgal edildiği zaman, işgalin yasal 
statüsü hakkında, işgal birlikleriyle İran yönetimi arasın
da görüşmeler yapıldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan ve Sovyetler Birliği tarafından da onayla
nan bu taslakta, İran hükümeti de kendi çıkarlarını daha 
iyi koruyan bazı değişiklikler yaptı. İran parlamentosu 
22 Ocak 1942'de bazı değişikliklerle de anlaşmayı onayladı.

Bu anlaşmada müttefik ordularının İran’da bulunmala- 
nnın, işgal amacı taşımadığı belirtiliyordu. Müttefikler 
İran güvenlik güçlerinin çalışmalarını engellemeyecek
lerdi. İran, Sovyetlerin bazı davranışlannı bu anlaşmaya 
aykırı görüyordu. Bu bakımdan 1946 ilkbaharından iti
baren Sovyetler Birliği'ni Birleşmiş Milletler'e şikayet 
etmeye başladı.

Öte yandan yukarıdaki anlaşma gereğince, İran’daki 
tüm yabancı kuvvetlerin, savaşın sona ermesinden iti
baren 6 ay içinde İran'dan ayrılmaları gerekiyordu. Sa
vaş Ağustos 1945 ortalarında bittiğine göre, en geç 
Mart 1946 başlannda Sovyet birliklerinin İran’ı terket- 
meleri gerekiyordu. Gerek Muhtar Azerbaycan Cumhuri- 
yetl’nin, gerekse Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin biricik 
dayanağı ve dostu Sovyetler Birliği’ydi. Sovyetler Birli- 
ğt'nin kuvvetlerini, Batı İran’dan çekmeye hazırlandığı 
günlerdeyse iki tane Cumhuriyet kuruluyordu.

Azerbaycan ve Kürdistan bölgelerinin işgali, Sovyet
lerin güvenliği için düşünülmüştü. Amerika’nın ve İngil
tere'nin Sovyetler Birliği’ne yaptığı yardımlar Basra Kör
fezi, Kürdistan ve Azeri)aycan yolu üzerinden Sovyetler 
Birliği'ne ulaşıyordu. Aynca savaşın bitişiyle Nazi tehli
kesi de ortadan kalkmıştı. Öyleyse, bölgenin Sovyetler 
için 1940’lı yıilann başlannda ifade ettiği değer artık 
kalmamıştı.

Uluslararası planda, Iran, Amerika Birleşik Devletleri 
ve İngiltere’yi de yanına alarak, Sovyetler Birliği'ne kar

şı çok yoğun bir diplomatik saldın başlattı. Bu arada 
İran, Sovyetler Birliği'yle gizli görüşmeler de sürdürü
yordu. 4 Nisan 1946'da, İran Başbakanı Kıvamussaltana 
ile Tahran'daki Sovyet Büyükelçisi Sadçikof arasında 
gizli bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmada, Sovyet birlikle
rinin en çok 6 Mayıs 1946’ya kadar İran’daki kuvvetlerini 
çekeceği belirtiliyordu. Yine bu gizil anlaşmayla İran- 
Sovyet ortak petrol şirketi kuruluyordu. Kuzey Iran pet
rollerinin çıkaniması ve işletilmesi bu şirkete veriliyor
du. Şirketin hisselerinin yüzde 51 'i Sovyetlerin olacaktı. 
Anlaşma 50 yıl süreyle yürüriükte kalacaktı. Anlaşmanın 
24 Mart tarihinden itibaren 7 ay içinde İran Meclisi tara
fından onaylanması gerekiyordu. Sovyetler Birilği kuv
vetleri taahhüt edildiği gibi belirtilen tarihe kadar İran'
daki kuvvetlerini geri çekmiş. Iran Meclisi ise sözü edi
len anlaşmayı onaylamamış, reddetmiştir.

Bundan sonra cereyan eden olaylar, hep bu gizli an
laşma çerçevesinde cereyan etti. Doğal olarak Kürtlerin 
ve Azerilerin böyle bir gizli anlaşmadan haberieri yoktu. 
Iran ordusu, Azerbaycan'a ve Kürdistan’a yeniden dön
meye başladı. Özellikle Krüdistan'da, İran ordusuyla 
Kürtler arasında çok çetin savaşlar oldu. Mahabad ordu
su ve Molla Mustafa Barzani’nin 3 bin kişilik silahlı 
gücü bu savaşlarda çok büyük başanlar elde ettiler. 
Fakat Kürtler ağır silahlardan yoksun idiler. İranlIlar 
da biriiklerine gün geçtikte çeki düzen vermeye başladı
lar. Biriiklerinin sayısını artırdılar.

9 Mayıs 1946'da bütün Sovyet kuvvetleri İran’ı terket- 
ti. Bundan sonra Azerbaycan'da Komünistlere karşı Iran 
ordusunun da teşvik ve desteğiyle geniş bir katliam 
uygulandı. Sovyetler hiçbir şey yapmadılar. Uzaktan sey
rettiler. İran ordusu daha sonra, Kürdistan'a yöneldi. 
Kürdistan’da farklı bir tavır izlendi. Kadı Muhammed 
ve arkadaşian, yani Mahabad Kürt Hükümeti, İran ordu
sunun gelişini beklediler. Iran yönetimiyle görüşriıeyl 
umuyorlardı. Iran yetkilileri ise bunlan gözaltına aldı. 
Çok kısa bir zamanda yargılandı ve idam etti. Fakat 
Molla Mustafa Barzani ve arkadaşian, 3 bin silahlı adam. 
Kadı Muhammed’in ve Mahabad Kürt cumhuriyetinin 
tavnnı “teslimiyetçi” olarak değerlendirdiler ve benim
semediler. İranlIlara güvenilemeyeceğini vurguladılar. 
İran ordusuna karşı silahlı bir mücadeleye giriştiler. 
Zaman zaman sıkışıp İran'a geçmek zorunluluğunu his
settiler. Fakat orada da İngilizler ve Arap yönetimi onlan 
bekliyordu. Molla Mustafa Barzani ve arkadaşian hak
kında, 110 kişi hakkında, zaten idam hükümleri verilmiş
ti. Türk ordusu zaten sınırda pusuda bekliyordu. Her 
üç devletin kara kuvvetleri ve İngiliz Kraliyet Hava Kuv
vetleri RAF, Molla Mustafa ve arkadaşlannı durmadan 
bombalıyordu. Sınıriardaki bu olumsuz koşullar yanın
da, kış mevsiminin koşullan, yağmur, çamur, kar, müca
deleyi daha da güçleştiriyordu. Üstelik peşmergelerin 
yanında, kadınlar, çocuklar, koyun sürüleri, çadıriar vs.

de vardı. Bütün bu zor koşullar İçinde, Molla Mustafa 
Barzani ve arkadaşları mücadelelerini, 1947 Mayıs son- 
ianna kadar sürdürdüler. Mayıs sonianna doğru, İran, 
Irak, İngiliz, Türkiye biriikleri karşısında iyice sıkışan 
peşmergeler Sovyetler Biriiği'ne ilticaya karar verdiler. 
Türkiye, Iran ve Ingiliz biriiklerinin sıkı takibine rağmen, 
kâh Türkiye sınırian içine girerek, kâh İran sınır boyun
da yol aldılar. Zaman zaman Iran ve Türk kuvvetleriyle 
çatışmaya girdiler. Gerek Türkiye’de, gerek İran'da aşi
retlerin büyük desteğini gördüler. 13 Haziran 1947'de 
Aras Nehri'ni aşıp Sovyetler Biriiği'ne ulaştılar. 507 peş
merge idiler. İkisi Aras Nehri'ni geçerken boğuldu. 4 
peşmerge de İran ve Türk kuvvetleriyle çatışmalar sıra
sında hayatlannı kaybetmişlerdi. Böylece Kürt tarihinin 
önemli bir dönemi, Mahabad Kürt Cumhuriyeti, 1946 
dönemi noktalanmış oldu.

Mahabad Kürt Cumhuriyetl'nin kuruluşu ve yıkılışı böl- 
yönet politikasının hedefi olmuş bir ulusun bir daha 
kolay kolay derienip toparianamadığını göstermektedir. 
Böl-yönet politikası birkaç devlet tarafından müştere
ken uygulandığı zaman bu sonuçlar daha da ağır olmak
tadır. Hele hele emperyalist devletler ve bölgedeki işbir
likçisi devletler tarafından ortaklaşa uygulandığı zaman 
bu politikanın yıkıcı etkileri daha da ağır bir biçimde 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü, böl-yönet politikası, bu poli
tikaya hedef olmuş halklann düşmanlannı çoğaltmakta, 
dostiannı ise yok denecek kadar azaltmaktadır. Maha
bad örneğinde, Kürtlerin tek dostu Sovyetler Biriiği'dir. 
O da Kürtlere vaad ettiği asken ve ekonomik yardımlan 
vermekte hep ikircikli davranmıştır. Kürtlerle olan ilişki
sini kendi güvenlik sorunlan çerçevesinde düşünmüş, 
savaş bitip, can güvenliği sağlanınca, uluslararası poli
tikanın etki alanına girmiştir.

Böl-yönet politikası her zamanda ve her mekanda, 
her koşulda kendini yeniden üreten bir politikadır. Örne
ğin, Mahabad örneğinde, Kürtler ancak, Sovyetlerin etki 
alanındaki Kürdistan bölgesinde faaliyet sürdürebilmiş
lerdir. İngilizlerin etki alanındaki bölgede faaliyet sür
dürmelerine kaişı çıkılmıştır. Kürtlerin bütünleşmeleri 
engellenmiştir. Güney Kürdistan’da Kürtlerie mücadele 
eden ingilizlerin. Doğu Kürdistan'da da aynı mücadeleyi 
sürdürmesi doğakJır. Sovyetler Birilği ise, İngilizlerin 
müttefikidir. Dolayısıyla Kürtler kendilerine karşı dayatı
lan İngiliz ve Sovyet politikalanna karşı çıkamamışlar
dır. Çünkü tek umutlan Sovyetler Biriiği’dir. Sovyetler 
Birilğl'yle mümkün olduğu kadar sorun yaratmamaya 
çalışmaktadıriar. Üstelik pusudaki düşmanlan da pek 
çoktur, hem de çevrede, yakında. Bu durumlan Kürtler 
de bilmektedirier, Sovyetler de. Mahamad Kürt Cumhu
riyeti sürecinde. Molla Mustafa Barzanl'nln çarpıcı bir 
sözü var: “ İran ordusu karşısında yenilen Kürtler değH- 
dir. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında 
Sovyetler Birilği yenildi.”

Humeyni, 1979’da İtalyan 
gazeteci Oriana 
Fallaci’nin onunla yaptığı 
ropörtajda, kurşuna 
dizilerek öldürülen Kürtler 
hakkında şöyle diyordu: 
"Kurşuna dizilen Kürtler 
Kürt halkı değildir.
Bunlar, halka ve devrime 
karşı çalışıyorlar... Böyle 
birini bulurlar ve kurşuna 
dizerlerse ben bundan 
büyük sevinç duyarım."
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bir ittifak kurulmuş gibi görünüyordu. Şah, Musaddık’ı başbakanhğa atamak zorunda kaldı. 
Petrolü millileştiren Musaddık hükümetinin ilk karşılaştığı sorun, Britanya’nın inisiyatifiyle 
başlatılan ve bütün emperyalist devletlerce sürdürülen bir boykot oldu. Ancak bununla da 
yetinmeyen ABD (daha doğrusu CIA), çeşitli vesilelerle vaad ettiği borç ve yardımlan 
vermediği gibi, General Zahedi ve Şah’la anlaşarak 1953’te Musaddık’ı bir darbe ile devirdi. 
Kuşkusuz darbenin başarıya ulaşmasında, ClA’in gücü kadar, bir bütün olarak ulemanın, son 
kertede Kaşani’nin etkisini bertaraf edecek ve hatta onu ikna edecek kadar güçlü olması ve 
belki daha da önemlisi, temelde bir tepeden inme devrim stratejisi benimseyen Musaddık’ın, 
kitleler düzeyinde çok popüler olduğu halde, kitlelere güvenmemesiydi. Herkesin Şah’ın da 
içinde yeraldığı bir darbeyi beklediği sırada, Tudeh'in yaptığı bir Şah aleyhtan gösteriyi 
bastırmak için orduyu kullanan Musaddık, kendi iktidarını koruyacak yegâne gücü bertaraf 
etmek için kendi can düşmanından yararlanmış oldu.

1963: İslâm Devrimi’nin İlk Provası

1953 sonrasında İran, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Şah rejimi, 
Musaddık tipi, Batı çıkarlannı zedeleyebilecek yeni bir hareketin doğmasını engellemek ve 
hızla güçlenen sol örgütleri ezmek amacıyla kanlı bir baskı politikası uygulamaya başladı. 
Bütünüyle susturulan, önemli kadrolan yokedilen siyasal muhalefet yeraltına itildi. Musaddık 
hareketinin ve sol örgütlerin bastınimasında rejimden yana ağırhklannı koyan din adamlan bu 
dönemin baskı politikalanndan fazla etkilenmediler. Tersine artık toplumda tek meşru siyasal 
güç ve ideoloji sadece İslâmdı. Susturulmuş ve yokedilmiş liberal ve sosyalist ideolojinin 
boşalttığı alanı İslamcılık hızlı bir biçimde doldurmaya başladı. Dinsel kurumlann sayısı ve 
gücü hızla artmaya başladı. Kom ve Meşhed gibi şehirler dinsel eğitimin en önemli 
merkezleri haline geldiler. 1953 sonrası ’ en önemh dini hderler olan Ayetullah Behbehani ile 
Ayetullah Brucerdi İkilisinin Şah rejimi ile olumlu ilişkileri 1959’a kadar devam etti. Bu iki 
lider büyük toprak sahipleri ile yakın ilişki içindeydiler, kendileri de doğrudan toprak sahibi 
veya büyük vakıf topraklannın yöneticisiydiler. 1959’da Şah’ın Toprak Reformu tasansmı 
meclise sunması Şah ile Behbehani-Brucerdi İkilisi arasındaki olumlu ilişkiyi bozdu.

Toprak Reformu’nun amacı büyük ve kapitalist anlamda işletilmeyen topraklan sahiplerinden 
alıp, bunlan kırsal kesimdeki varlıklı kapitalist işletmeciliğe yatkın kesimlere vermekti. Bunun 
dışında topraksız köylüye toprak dağıtmak reformun amacı değildi. Toprak Reformu’ndan en 
önde etkilenecek kesim üst düzey din adamlanydı. Çünkü işlenebiUr topraklann önemli bir 
kısmı dinsel vakıfların veya önde gelen din adamlannın mülkiyetindeydi. Bütün dinsel 
kurumlar -medreseler, camiler vb - bu dinsel vakıflann gelirleriyle yaşamaktaydı. Yani İran’ı 
yakandan aşağı bir devrimle güçlü toprak sahiplerinin egemenliğindeki bir toplum olmaktan 
çıkanp sermaye birikiminin mantığına göre işleyen bir mekanizmaya dönüştürmeyi amaçlayan 
reform, dinsel kurumlann parasal kaynaklannı zayıflatacaktı. Şah Mohammed Rıza, 
parlamentodaki toprak ağalannın ve muhafazakar din adamlannın toprak reformunu 
engellemeleri çabaları üzerine, Meclis’i feshedip yeni seçimleri de yapmayarak, atadığı yeni 
hükümet aracılığı ile Toprak Reformunu yürürlüğe koydu. Din adamlan reformun Şeriat’a ve 
onun temehnde yatan özel mülkiyet hakkıra bir saldın olduğunu söyleyerek, Anayasa’nın ve 
Anayasa’da yer alan “yasalann Şeriat’a uygun olması” ilkesinin uygulanmasını istediler. Toprak 
Reformu tartışmalarının hemen arkasından bu kez Yerel Seçim Yasası Şah rejimi ile din 
adamlan arasında yeni bir gerilim yarattı. Bu yasa kadınlara ve gayrimüslimlere oy hakkı 
veriyordu. Din adamlan bu yasayı da Şeriat’a aykın bularak, kendi otoritelerine saldın olarak 
algıladılar.

Şah parlamentoyu kapattıktan sonra muhalefeti susturmak amacıyla “Beyaz Devrim” adı altında 
altı maddelik reform önerisinin kabul edilmesi için referandum yapacağını açıkladı. 26 Ocak 
1963’de bütün siyasal muhalefet gruplannın boykot çagnianna rağmen referandumun büyük 
bir oranla olumlu sonuçlandığı açıklandı. Siyasal muhalefetin liberal ve sosyalist kanatlan 
artan siyasal baskılar yanında reformlann, parlamentonun kapatıldığı, seçimlerin yapılmadığı ve 
reform tasansmm tartışılmasına izin verilmediği diktatörlük koşullannın altında yapılmasına 
karşı çıkıyorlardı... Talepleri, özgürlük ve demokrasi idi. Din adamlan ise Batı tipi reformlann 
esas olarak dinin otoritesine saldın olduğunu vurguluyorlar, iktidann Batı’nm kuklası olduğunu 
söylüyorlardı. Muhafazakâr dini lider Ayetullah Brucerdi’nin 1951’de ölmesi alt düzey din 
adamlarının siyasete kanşmasını engelleyen önemli bir engeli ortadan kaldırmıştı. Artık üst 
düzey din adamlannın muhafazakar ve apolitik tutumlannı benimsemeyen din adamlan 
seslerini duyurma çabası içindeydiler. Brucerdi’nin ölmesiyle Kom kentinde yeni bir İslâmi 
Düzen talebi oluşturmaya başlayan radikal din adamlan güçlenmeye başladı. Bunlann önde 
gelen lideri Humeyni idi.

1963’de öğrenci ve aydmlann gösterileriyle başlayan siyasal muhalefet hareketleri pazar 
esnafının “kepenk indirmesi” ile ve din adamlannın yönlendirdiği gruplann hükümet aleyhtan 
gösteriler yapmasıyla yaygın bir başkaldın hareketine dönüştü. Polis ve SAVAK ajanlannın 
göstericilere ateş açması binlerce göstericinin yaralanması ve yüzlercesinin ölmesi ile 
sonuçlandı. Polisin Kom kentindeki Fevziye din okulunu basarak ateş açması Ayetullah 
Şeriatmedari gibi muhafazakar dini liderlerin de tepki göstermesine yol açtı. Birkaç gün süren 
sokak savaşlan sonunda sıkıyönetim ilan edilerek tutuklananlar hızla yargılanıp idam edilmeye 
başlandı. Humeyni yurtdışına sürgüne gönderildi.

HUMMYMİ, AYKTULLAM 
RUHULLAH (1 9 0 0 -1 9 9 9 }

isISmi devrim hareketinin önderi ve İran isiAm Cumhu- 
riyeti'nin kurucusu Ruhuiiah Humeyni, 17 Mayıs 1900’de 
Tahran yakınlarında Humey kasabasında doğdu. Küçük 
yaştayken tanınmış bir din adamı oian babasının yerel 
bir toprak ağası tarafından öldürülüşü ve cinayetin biz
zat Şah Rıza’nın emriyle işlendiği kanısı, bütün hayatını 
etkileyecekti, ilk öğrenimini annesi ve halasının yanın
da, doğduğu kentteki bir Kur’an okulunda gördü. Daha 
sonra yine babası gibi "Ayetullah” (büyük dini önder) 
sanma sahip ağabeyi Pasendide'den özel dersler aldı. 
1922’de Irak'a giderek dönemin ünlü din bilginlerinden 
Abdülkerim Hayri Yezdi'nin öğrencisi oldu ve birlikte 
1922’de bir medrese kurmak üzere Kom kentine gittiler. 
Faiziye adlı medrese daha sonra Humeyni’nin sürgün 
yılları dışında sürekli kaldığı ve dersler verdiği bir İslâmi 
eğitim merkezi oldu. 1930'da bir mollanın kızı ile evlen
di, bu evlilikten üç kızı ve iki oğlu oldu. 1937'de hocası 
Aldülkerim Hayri öldüğünde, Humeyni artık İslâm dün
yasının sayılı düşünürleri arasına girmişti. 1941'de ya
yımladığı Keşfü'l-Esrar adlı, Şah Rıza’nın baskıcı rejimi
ni ve dışa bağımlı politikasını eleştiren kitabından sonra 
adı siyaset dünyasında da duyulmaya başladı.

1950’de, o da ailesinin diğer üyeleri gibi “Ayetullah” 
sanını aldı. 1962'de Şiiierin merkezi olan Kom kentinde 
yerleşerek bir yıl kadar sonra Şah Rıza Pehlevi’nin baş
lattığı, dinsel vakıflara ait toprakların devletleştirilmesi 
ve kadınlara medeni hakların tanınması gibi reformlan 
içeren "Beyaz Devrim” programına karşı bir bildiri ya
yınladı. Blldinnin yayınlanmasından hemen sonra, Hu
meyni’nin ders verdiği medrese basılıp 20 kadar genç 
molla öldürülürken, Humeyni de tutuklandı. Halkın bü
yük tepkisi üzerine kısa süre içinde serbest bırakıldı 
ve yeni bir bildiri yayınlayarak halkı Şah yönetimine 
karşı mücadeleye çağırdı. Humeyni’nin, aynı yıl çıkartı
lan ve İran’da bulunan ABD’lilere tam bir dokunulmazlık 
tanıyan yasaya karşı çıktığını açıklaması üzerine yoğun
laşan ayaklanmalar sonucu 15 bin kişi güvenlik güçleri 
tarafından öldürüldü. Kasım 1964'de ikinci kez tutukla
nan Humeyni, Türkiye'ye sürgüne gönderildi ve Bursa’- 
da 1 yıl kadar İranlı polislerin gözetimi altında kaldıktan 
sonra, Irak'taki kutsal Şii kenti Necef'e gitmesine izin 
verildi.

Necef'te kaldığı sürece ders verip, bildiriler yayınla
yan Humeyni'nin tüm Müslümanlara hitaben yazdığı bil
diriler çeşitli dillere çevrilerek, 1971 'de Hac Mevsiminde 
dağıtıldı. 1977'de çeşitli siyasal gruplar bIrleşerekŞah'a 
karşı sürdürülen mücadeleyi örgütlemeye karar verdi
ler. Rejime karşı direnişin yayılmasında, Şah Rıza'nın 
yeni birtakım reformlara girişmesinin de payı oldu. İran'
da çok etkin bir güç olan mollalar aracılığıyla görüşlerini 
yayan Humeyni, birleşmenin ardından İran'da Şah reji
mine karşı mücadelenin simgesi haline geldi. Şubat
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1978’de Tebriz’de başlayan ve hızla Kom kentine sıçra
yan eylemler, yönetimin sert önlemleriyle bastırılamadı: 
“Kanh Cuma” olarak bilinen 8 Eylül günü, Tahran’da 
göstericilerin üstüne açılan ateş, 700 kişinin ölümüne 
yol açmıştı. Ekim ayında Irak’tan ayrılmaya mecbur bıra
kılan Humeyni, Fransa’da Paris yakınlarındaki Naeuphle- 
le-Chiteau’ya yerleşti. Bu süre boyunca Şah re|iminin 
yıkılması ve islAm Cumhuriyetinin kurulması yolunda 
yoğun bir propagandaya girişti. Humeyni’nin çağrısı üze
rine Kasım 1978’de petrol işçilerinin başlattığı grev, 
İran ekonomisini felç etti. Şah’m 16 Ocak 1979'da çıktığı 
“gezi”, aslında yaklaşan devrimden ve ülkesinden gizil
ce bir kaçıştı; yerine geçici olarak atadığı Naipler Meclisi 
ve kendisi tarafından görevlendirilen Şahpur Bahtiyar’ın 
kurmaya çalıştığı yeni hükümet, İran’da dağılan devlet 
mekanizmasını ayakta tutmaya ve İslâm devrimini en
gellemeye yetmekten çok uzaktı: Ayetullah Humeyni 
sadece onbeş gün kadar sonra, 1 Şubat 1979’da, 15 
yıldır ayrı kaldığı ülkesine İslAm devriminin önderi sıfa
tıyla döndüğünde binlerce iranlı tarafından büyük sevgi 
gösterileriyle karşılandı. Humeyni, Bahtiyar’ı İstifaya ça
ğırdıktan sonra Mehdi Bazargan’ı kendi kurduğu geçici 
hükümetin başına getirdi. Bir yandan Şah'ın askerleriy
le çatışmalar sürerken, diğer yandan ele geçirilen şehir
lerde Devrim Mahkemeleri kuruluyor ve Şah reiiminin 
İleri gelenleri yargılanıp, ölüme mahkum ediliyordu. 12 
Şubat 1979’da Mehdi Bazargan, ordunun desteğini çek
mesi üzerine İstifa etti ve tüm yetkiler Devrim Konseyi’- 
ne devredildi. 30 Mart 1979’da yapılan halk oylamasın
da, İran İslâm Cumhuriyeti onaylandı ve Ayetullah Hu
meyni ölene kadar ülkenin tek yöneticisi konumuna 
geldi. Devrimin ardından hemen hemen tüm ülkeler tara
fından tanınan ve belli bir saygınlık kazanan İran İslâm 
Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin simgesi Ayetullah Humey
ni, bizzat kendisinin onayladığı düşünülen 4 Kasım 
1979’daki Tahran’daki Amerikan Elçiliği baskınından son
ra saygınlığını yitirmeye başladı. Daha sonra giderek 
sertleşen ve yalnızca mollaların hakimiyetine kalan Iktl- 
dann, kendisine karşıt gördüğü her sesi sorgusuz sual
siz yok etmeye başlaması. Devrim Muhafızlarının halk 
üzerindeki baskısı, Irak-iran savaşının getirdiği yıkım. 
Iran Islâm Cumhuriyeti’nin kazandığı saygınlığı yok eder
ken, Batılı kamuoyunda Humeyni’nin de artık bir dikta
tör olarak görülmesine neden oluyordu. Tek bir liderin 
kayıtsız şartsız hakimiyet sağlayamayacağı kadar farklı 
gruplardan oluşan ve İran İçinde birliği sağlamak ama
cıyla islâmi devrimin tansiyonunu hep yüksek tutmaya 
çalışan mollalar yönetimi, bu uğurda uluslararası alanda 
ülkeyi yalnız bırakacak şiddet eylemlerini körüklemek
ten de kaçınmadı.

Ayetullah Humeyni, 5 Haziran 1989'da öldü. Cenaze 
töreni, ülkedeki öteki kitle eylemleri gibi aşırı coşkulu 
ve isterik olaylara sahne oldu.

1963 ayaklanması 1979 Devrimi’nin genel bir provası niteliğindeydi. Ayaklanmaya öncülük 
eden sosyal kesim geleneksel küçük burjuvalar yani esnaf zanaatkar ve tüccarlardan oluşan 
orta sınıftı. Sokak gösterilerine katılanların yüzde 43 ’ü bu kesimden gelmekteydi. Göstericiler 
içinde aydın ve memurların oranı yüzde 2.9, işçilerin oranı ise yüzde 22 idi. Bu işçilerin 
çoğunluğu da küçük işletmelerde çalışan işçilerdi, yani geleneksel küçük burjuvazinin istihdam 
ettiği kişilerdi.

1963 ayaklanması geleneksel küçük buıjuva kökeni nedeniyle hiçbir zaman radikal ekonomik, 
siyasal ve sosyal değişim önermemişti. Din adamlannın en radikal kanadı bile ülke 
kaynaklannm Batı reformlarına göre değil, İslâm’ın kendi mantığına göre kullanılmasını 
öneriyorlardı. Bu dönemde din adamlannın Batı karşıtlığı ile liberallerin milliyetçiliği ve 
sosyalistlerin anti-emperyalistliği arasında kesişen noktalar bulunması hemen hemen 
olanaksızdı.

Büyük Alt Üst Oluş

Toprak reformunun ilk evresinde toplam köylü nüfusun yüzde 9’ı toprak edindi ancak bu 
talihU köylüler bile edindikleri toprağı işleyecek üretim araçlanna ulaşmak imkânından 
yoksundu. Ancak 1960’lann ortasında başlayan ikinci bir aşamada köylülere toprak 
verilmesindense, onlann büyük devlet tanm işletmelerinde biraraya getirilmesi teşvik edilmeye 
başlandı. Diğer yandan özel sermaye de 5 ila 25 bin hektarhk dev toprak parçalannı 
kapatmaktaydı. Gerek devlet çiftliklerinde gerek özel işletmelerde mekanize tanm tercih 
ediliyor, bu da işgücüne duyulan ihtiyacı azaltıyordu. Bütün bu faktörler biraraya gelince 
köylüler 1960’lann sonunda başdöndürücü bir hızda şehirlere akmaya başladı. Ömeğin yalnız 
1972-73 yılında toplam nüfusun yüzde 8’i köylerden şehirlere göç etti.

İran'da Devrim liluhafızian'nın (Pasdaran) oiuşturduldarı devrim l(omiteleri toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında 
faaliyet gösteriyorlardı. Devrim Konseyl'nln ve Humeynl’nin denetimi altındaki Pasdariar kurulan devrim 
mahkemelerinde yargılamalan sürdürüyorlar, yiyecek dağıtıyortar, malların fiyatlarını tespit ediyorlar, sokaklan 
denetliyorlar ve önemli yerel ve ulusal sorunlarda kararlar alıyorlardı. 18 Şubat 1979'da Islâm devrim 
komitelerinin ikinci bir İktidar odağı oluşturma eğilimlerini protesto eden Bazargan hükümeti, Pasdariarın 
infazlarından ve mahkemelerinden memnun olmasa da bu faaliyetleri sınırlama konusunda beceriksiz kalıyordu. 
Pasdariar yöneticileri olan Mollaların deyişi ile "İslim Devrimi'nin gözleri ve kulakları" İdiler Bu özellikleri ile 
gerek hükümet İçindeki karşı devrimci eğilimleri tespit etmekle gerekse İslAm hükümetine muhalefet eden 
herkesi zararsız hale getirmekle yükümlüydüler. Zeytin yeşili ünlformalan ile Pasdariar bir yandan Irak savaşında 
ön planda savaşırken, öte yandan Iran Kürtlerine karşı girişilen katliamın başını çekiyorlardı. Ellerindeki silahlı 
güçle özellikle şehirlerde terör estiren Devrim Muhafızlan kendi savaşçılarına orduda ödenenden üç kat fazla 
maaş veriyorlardı. Ayrıca Pasdar bakanlığı savaşçılarına askeriik görevinin sona ermesinden sonra bir öğrenim 
yeri veya devlet bürolarında bir makam vadedlyorlardı.
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Bu rejim tarafından kısmen bilinçli olarak izlenen bir politikanın sonucuydu. 1963 ila 1970 
yıllan arasında İran’ın GSMH’sı, petrol fıyatlanndaki artışa bağlı olarak $200’den $1000’e çıktı. 
Bu gelirin, şehirlerdeki büyük bir sermaye birikmine kaynaklık ederek, Şah’ın deyişiyle İran’ı
20. yüzyılın sonunda dünyanın beş büyük devletinden biri haline getireceğine, bunun içinse 
şehirlerde büyük ve ucuz bir proletaryanın olması gerektiğine inanılıyordu. Bu yüzden kıra 
neredeyse hiç yatınm yapılmıyor, ömeğin şehirlere elektrik temin etmek için yapılan 
barajlardan, kın sulamak için neredeyse hiç yararlanılmıyordu. Oysa şehirlerde bu kadar 
büyük bir işgücünü emecek bir sanayi yoktu. Yapılan yatınmlann büyük bir oranı ise, Saray 
çevresinde kümelenmiş büyük bir yolsuzluk şebekesi tarafından yutuluyordu.

Bu sürecin sonunda İran’da sınıfsal terimlerle tarif edilmesi güç bir kutupsallaşma yaşandı. 
Petrol rantlannı kontrol eden saray çevresinin biriktirdiği servetin sermaye birikimine 
dönûşememesi, milli bir burjuvazi yaratamamış olması, bir anlamda o güne dek Ulusal 
Cephe'nin çekirdeğini oluşturmuş kesimlerin, Batı’dan hareketle tasarlanmış, modem ve akılcı 
bir iktisadi ve toplumsal düzen inşa etme tasarısının maddi zeminini }'itirmesine yol açtı. 
Kendilerini bu konumda bulan bürokratlann, doktor, avukat gibi muteber meslek sahiplerinin, 
çarşıdan nisbeten bağımsızlaşmış orta burjuvazinin karşılaştığı bu ideolojik açmazın aşılmasında 
ve bu kesimlerin bir İslâm Devrimi ile sonuçlanacak bir hareketliliğin içinde yer alabilmesinin 
ideolojik zeminin hazırlanmasında, belki de en etkili olan şahıs, kendisi geleneksel bir ulema 
ailesinin çocuğu olan, ancak Fransa’da eğitim görüp, Fanon’u Farsça’ya çevirmiş olan Ali 
Şeriati oldu. Şeriati bir anlamda, Cemalettin Afgani gibi ilk modernist Müslümanlann 
perspektifine geri dönerek, İslâmiyet’i sözkonusu kesimlerin modem dünyada karşılaştıkları 
sorunlann aşılmasının aracı olarak betimledi. Bu anlamda hernekadar Şeriati için İslâm 
geleneksel ulema için taşıdığı anlamdan çok farklı bir anlam taşıyorduysa ve bu yüzden 
1970’lerin başında zaman zaman ulemanın tepkisini çektiyse de, düşüncesinin nihai etkisi, 
Batıcı kesimleri devrim sürecinde ulemanın önderliğini kabul etmeye hazırlamak oldu.

Diğer yandan, sözkonusu kesimlerin nisbeten daha az yerleşik (genç ya da yoksul) olanları 
içinde bir bölüğünün görüşleri ise Marksizm doğrultusunda evrildi. SSCB’nin Şah yönetimi ile 
sürdürmekte olduğu dostane ilişkiden ötürü Tudeh'den  hayal kınklığına uğrayan bu kesimler, 
1970’lerin başında başlattıkları gerilla mücadelesi ile, yaklaşmakta olan devrimin ilk işarederini 
verdiler. Bu tür mücadeleyi yürüten iki önemli örgütten biri, Halkın Mücahitleri, kendisini 
İslâm Sosyalisti diye tanımlayarak, Şeriati’nin tanımladığı türden bir sentezin çekim gücünün, 
çok farklı radikallik derecelerinde de olsa, Batıcı geleneklerden gelme kesimler için ne kadar 
yüksek olduğunu kanıtladılar. Dünya komünist hareketi karşısında bağımsızlığını kommaya 
özen gösteren Halkın Fedaileri kendisi açıkça Marksist diye tanımlıyordu. Ancak gerek Fedailer, 
gerekse Mücahitlerdin hiç değilse bir bölüğü, 1975’e vanidığmda, gerilla savaşının örgüt

1970’li yıllara gelindiğinde, İran'daki sol gruplar arasındaki tartışmalar, silahlı mücadele konusunda yoğunlaşmıştı. 
Bu gruplardan birinin önderi olan Massaud Ahmadzadeh'e göre, dönemin en önemli sorunu, önce proleterya 
partisinin kurulup silahlı mücadelenin sonra mı başlatılacağı, yoksa silahlı mücadelenin derhal başlatılıp partinin 
ardından mı kurulacağı sorunuydu. Bu yıllarda kurulan Halkın Fedaileri örgütü, şehirlerde ve kırlarda gerilla 
savaşının aynı anda başlatılmasını savunuyordu. Halkın Fedaileri, Halkın Mücahitleri gibi Şah'ın devrilmesi için 
mücadele eden güçler İçinde yer aldılar ve başlangıçta İslâm Devrlml'nl ve mollaları desteklediler. Devrimi 
izleyen aylarda, İran'daki sol örgütler yeni rejimin yapısını ve ona verdikleri şartlı desteği hangi koşullarda ve 
nasıl sürdürecekleri konusunu tartıştılar. 1979 yazından itibaren İslâmi rejim, sola karşı doğrudan saldırılara 
başladı. Ağustos 1979'da, İran Kürdistan'mda Devrim Muhafızları, 11 FedaiV' öldürdüler. Solun temizlenmesi 
harekatı, tutuklamalar, öldürmeler ve tüm üniversitelerin 2 yıl İçin kapatılmasıyla devam etti. 'ı'ukarıda, bir grup 
Haii<ın Fedaisi bir eğitim çalışması sırasında görülüyor.
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D evrim e Giden Yolda 
M u h a lif Ö rgütler

İran’da Şah rejiminin yıkılmasına yolaçan siyasal gös
teri ve ayaklanmalar sadece İslâmcı örgütlerin eseri 
değildir. İran Devrim’i her şeyden önce Şah’a karşı, 
onun kanlı diktatörlüğünü yıkmayı amaçlayan bütün si
yasal grupların katıldığı bir siyasal olaydır. Bu sürece 
irili, ufaklı, liberal veya sosyalist, dinci ve laik çok sayı
da örgüt katkıda bulunmuştur. Bu nedenle İran'da siya
sal muhalefeti oluşturan siyasal örgütlerin belli başlıca- 
lannı siyasal önemleri ölçüsünde ele alıp politikalarına 
göz atmak devrim sürecini anlama açısından gerekli 
olmaktadır.

Tudeh: İran solunun en eski ve en disiplinli partisi 
olan Tudeh, Sovyet yanlısı bir komünist partidir. Orta
doğu’nun ilk komünist partisi olarak 1921’de kurulmuş
tur. Tudeh kitleler demektir ve bu adı 1941’de almıştır. 
İran’da 1941-1949 tarihleri arasında yaşanan göreli öz
gürlük dönemi Tudeh’in güçlenmesi ve kitle desteği 
sağlayabilmesi için en uygun dönem olmuştur. Bu dö
nemde 25 bin üyeye ve kendine bağlı sendikalarda ör
gütlenmiş 400 bin işçinin desteğine sahip olan Tudeh, 
1953 askeri darbesi sonrasında Şah rejiminin baskı ve 
yoketme politikasının önde gelen hedefi oldu. Lider 
kadrosunu ve önemli militan kadrosunu bu dönemde 
yitiren Tudeh, buna ek olarak bünyesinde ortaya çıkan 
çeşitli bölünmelerle iyice zayıfladı. 1946’da, parti için
deki bir grup Kürt aydın ayrılarak Iran Kürt Demokrat 
Partisl'nl kurdular. 1965'de ÇIn-Sovyet çatışmasına pa
ralel olarak parti içinde de bölünmeler meydana geldi.

Tudeh 1958-1964 arasında siyasal hedefinin ulusal 
demokratik bir cumhuriyet kurmak olduğunu açıklamış
tı. Nihai hedef sosyalist toplum olmakla beraber, bir 
geçiş aşaması olarak yurtsever ve demokratik güçlerle 
ittifak halinde monarşiyi yıkarak toprak ağalığına ve 
tekelci kapitalizmin egemenliğine son vermeyi güncel 
görev olarak tanımlamaktaydı.. Bu politika çerçevesin
de liberal/milliyetçi Ulusal Cephe örgütü demokratik, 
din adamlarının siyasal hareketi ise ilerici ve anti- 
emperyalist olarak nitelendiriliyordu.

Devrime öngelen dönemde Tudeh liberal burjuvaların 
“ kapitalist laikliği” yerine din adamlarının anti- 
emperyalist “ ilerlciliği”ni yeğleyen bir politika izledi. 
Tudeh bu politikasını devrim sonrasında mollalar hare
keti tarafından bastırılıp yokedilinceye kadar sürdürdü. 
Tudeh'\n Şiiliğe dayalı İslâmcı hareketin anti-demokratik 
niteliğini görememesi, din adamlarının siyasal iktidara 
gelmelerini önce kolaylaştırarak, sonra da onlar tarafın
dan yokedilmesine yolaçtı.

Fedaln-I Halk (Halkın Fedaileri): 1960’ların radikal öğ
renci hareketlerinden ve Küba, Vietnam gibi azgelişmiş 
ülkelerdeki gerilla savaşı geleneğinden esinlenmiş sol 
bir gerilla örgütüdür. Kısaca Fedain olarak adlandırılan 
örgüt Tudeh’in Soyvet yanlısı ve pasif politikalarına 
bir tepki olarak kitleleri diktatörlüğe karşı harekete ge
tirmenin yolunun "silahlı mücadele”den geçtiğini ileri 
sürmektedir. Fedain 1971’de iki farklı radikal siyasal 
grubun birleşmesiyle oluşmuştur. Bu gruplardan ilki 
Tudeh’ten ayrılmış ve Bijan Cezani, Ali Ekber Faraha- 
ni, Muhammed Aştiyani ve Hamid eşref gibi tanınmış 
militanların öncülüğündeki bir radikal grupta. Fedaln’i 
oluşturan ikinci radikal grup ise Mesut Ahmetzade ve 
Amir Pezav Poyan önderliğinde Özgürlük Hareketi ve 
Ulusal Cep/ıe’den ayrılmış militanlardan oluşmaktaydı.

Fedain siyasal stratejisini silahlı gerilla mücadelesi 
ile Şah rejimini yıkmak ve yerine demokratik bir halk 
iktidan kurmak olarak belirlemişti. Fedain 1970’ii yıllar 
boyunca siyasal suikast, silahlı saldırı, soygun v.b. ey-
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lemlerle adını duyurarak özellikle kentli aydın, İşçi ve 
öğrencilerden oluşan belli bir kitle desteğine sahip ol
du. Örgütün devrimin arifesinde en az 5 bin militan 
ve 50 bin kadar sempatizanı olduğu sanılmaktadır.

Fedain Şah rejiminin yıkılması sırasında özellikle son 
haftalardaki silahlı çatışma, askerî birliklere baskınlar 
ve halkın silahlandırılması eylemlerinde çok önemli bir 
rol oynamıştır. Devrim sonrasında Şah ordusunun dağı
tılması, yerine. “Halk Ordusu” kurulması, ülkedeki ya
bancı askerî ve teknik uzmanların kovulması, yabancı 
bankalann ve sermayenin millileştirilmesi, devlet aygıt- 
iannın yeniden örgütlenmesi, bağımsız, demokratik, anti- 
emperyalist ve sınıfsız bir toplum yaratılması için Şah’ın 
devrilmesiyle yetinilmemesi ve “devrimin sürdürülmesi” 
gereğini savunmuştur. Fedain din adamlarının siyasal 
hareketini desteklememekle beraber, onların anti- 
emperyalist söyleminden etkilenerek onlarla aktif bir 
mücadeleye de girişmemiştir. Fakat iktidarı ele geçiren 
mollalar Feda/n'i vatan haini ve Islâm düşmanı ilan ede
rek, ele geçirdikleri militanlarını hapse atmış veya kur
şuna dizmişlerdir.

Uiusal Cephe: Liberal ve milliyetçi politikacıları birara
ya getiren bir “cephe örgütü” olarak 1949’da Dr. Mu
hammed Mucadel tarafından kuruldu. Politikasını bu 
dönemde Iran petrolünün millileştirilmesi sorunu ile öz
deşleştiren Ulusai Cephe örgütü geniş kitle desteğine 
sahip bir partiler koalisyonuydu. Cephe içinde Iran Par
tisi, Pan-İranist Parti, Çalışanlar Partisi, Iran Halk Parti
si ve Mücahidln-i Islâm Partisi vardı. Cephe esas olarak 
din adamları ile ittifak halindeki bazar burjuvazisinin 
ve yeni küçük burjuvaziyi temsil ediyordu. Cepheyi bir 
arada tutan ilkeler anayasaya dayalı demokratik bir reji
me olan İnanç ve Şah rejiminin ulusal kaynakların sömü
rüsüne göz yuman politikaları ile mücadele etmekti. 
Musaddık’ın 1959 askeri darbesi ile başbakanlıktan dü
şürülmesi sonrasında Uiusal Cephe’nin lider kadrosu
nun önemli bir kısmı hapse atıldı; serbest kalanlar ancak 
yurtdışına çıkarak yaşamlarını sürdürebildiler.

Ulusal Cephe hareketi 1954’de Mahzat-I Mukavemet-i 
Milli (Ulusal Direniş Hareketi) adı altında yeniden kurul
du. Örgütün içinde Şahpur Bahtiyar ve Kerim Sencabi 
gibi sonradan önemli rol oynayacak politikacıların lider
liğindeki Iran Partisi, Musaddık yanlısı Forahar’ın Ulusai 
Partisi ve Halil Maliki'nin İran Sosyalistleri Derneği bulu
nuyordu. Örgüt 1960-1963 arasındaki göreli özgürlük 
ortamından yararlanarak ikinci Ulusai Cephe adını aldı.

1963 ayaklanmaları sonrasında faaliyeti yasaklanan 
örgüt kendi içinde de önemli ideolojik ayrılıklar nedeniy
le bölünme sonucuyla karşı karşıya kaldı. 1965'de ikiye 
ayrılan örgütte İran Partisi İkinci Ulusal Cephe adını 
devam ettirerek Avrupa’da İran Öğrenciler Konfederas
yonu etrafında örgütlendiler. Örgüt içinde geri kalan 
Ulusal Parti, Sosyalist Dernek ve Özgürlük Hareketi de 
Üçüncü Ulusal Cephe adını alarak yurtdışında faaliyetle
rine devam ettiler.

Ulusal Cephe hareketi diktatörlük koşulları altında gev
şek bir koalisyona dayanan örgüt yapısı ve muhafazakâr 
kitle tabanı ile gereken dinamizmi ve mücadele başarısı
nı gösteremedi. 1960’lar ve daha sonraları etkinliğini 
yitiren örgütün güç kaybetmesi İran’da laik, liberal par
lamenter sistem yanlılarının yenilgisiyle özdeşleşmiştir. 
Bu yenilgi burjuvazinin monarşik diktatörlüğe karşı ılım
lı bir alternatif yaratma yeteneğinden yoksun olduğu
nun da göstergesidir. 1960’larda İran’da giderek yay
gınlaşan İslâmcı düşünce Ulusal Cephe İçindeki Özgür
lük Hareketi örgütü içinde temsil edilmeye başlandı.

Özgürlük Hareketi, 1960’ların İslâmcı rüzgârı laik eği
tim görmüş, fakat esas olarak İslâmcı düşünceyi savu
nan yeni bir aydınlar kuşağı yaratmıştı. Genellikle dinsel 
kökenli ailelerden gelen ve Avrupa’da eğitim görmüş 
olan bu aydınlar İslâm dinî ile Batı’nın demokrasi, birey

sel özgürlük ve eşitlik gibi ilkelerin bağdaşabileceğini 
savunan yeni bir Liberal İslâm yorumu türetme çabasın- 
daydılar. Bu islâmcı aydınlar, Ulusal Cephe'öe yeralan 
Öbürlük Hareketi içinde örgütlenmişlerdi. Hareketin ön
de gelen liderleri arasında Mehdi Bazergan, Abdulhasan 
Beni Sadr, Dr. Yadallah Sahabi, Sadık Tabatabai gibi 
tanınmış kişiler bulunuyordu. Örgütün devrim sürecin
de oynadığı siyasal rol, Mehdi Bazergan ve Abdulhasan 
Beni Sadr gibi popüler politikacıları ile sağladığı kitlesel 
destek sayesinde belirlendi.

Mücahidin-i Halk (Halkın Mücahitleri): 1960’larda Öz
gürlük Hareketi’nin liberal ve kapitalizm yanlısı İslâmcı 
yorumuna bir tepki olarak ortaya çıkmış, İslâmcı bir 
gerilla örgütüdür. Kısaca Mücahidin olarak anılan örgü
tün temel amacı eşitlik, emperyalizmle mücadele, sınıf
sız, ayrıcalıksız toplum gibi sosyalist düşüncenin hedef
leri ile İslâmcı düşünceyi bağdaştırmaktır. Örgüt, Şiilik 
tarihinden ve özellikle Kerbela olayından çıkarsadığı 
zorbalığa, despotizme karşı mücadeleyi Batı’nın emper
yalizmine, Şah diktatörlüğüne karşı mücadele ile özdeş
leştirmektedir.

Mücahidin örgütü içinde İslâm ile Marksizm arasında
ki ilişkiler sorunu en tartışmalı konulardan biri olmuştur. 
Bu tartışmalar 1975'de örgüt içinde bir bölünmeye yola- 
çarak Marksist Mücahidin ve İslâmi Mücahidin adı altın
da iki ayrı örgüte dönüşmüştür. İslâmcı Mücahidin “Sos
yalist İslam Cumhuriyeti’ kurma amacıyla devrim süre
cinde etkin biçimde yer aldı. Örgüt ile teokrasi yanlısı 
mollalar arasında devrim sonrasında ortaya çıkan kanlı 
savaş, İslâmi Mücahidin’in yenilgisine ve yurtdışında 
bir sürgün örgütü haline dönüşmesine yolaçtı.

Din Adamlarının Siyasal Örgütlenmesi: İran’da devrim 
sürecini giderek denetimleri altına alan, siyasal iktidarı 
ellerine geçirince teokratik bir devlet kuran Şii mollalar, 
devrim sonrasında, 1979’a kadar bilinen anlamda bir 
siyasal parti kurmamışlardı. İran'da dinsel kurumlar 1960 
sonrasında, informel bir ilişki ağı içinde, ülke düzeyinde 
yayılmış, devletten bağımsız parasal kaynaklara sahip, 
bütün şehirlere ve küçük kasabalara kadar düzenli ola
rak din adamları gönderilebilecek güce giderek anlaş
mışlardı. Bütün camiler, sayısız vakıf, din okulları ve 
hatta kutsal ziyaret yerleri ve türbeler bu informel ilişki 
ağı içinde örgütlenmişti. Sadece Tahran'da 1.500 cami 
305 tane kutsal sayılan türbe veya ziyaret yeri bulun
maktaydı. Yine sadece Tahran'da 1965 sonrasında ku
rulmuş 12.300 dernek bulunuyordu ve bunların sadece

1.800'ü formel bir isme sahipti. Camileri merkez olarak 
kurulan komite\et ile oluşturulan örgütlenme ağını ger- 
çekleştirenler son yıllarda din okullarında eğitim gör
müş genç mollalar ve din okulları öğrencileriydi. Özel
likle Humeyni'nin yetiştirdiği radikal mollaların örgütle
diği orta ve alt kademedeki din adamlan kendi bulun
duktan mahallelerde ilişkili oldukları halkı Şah despotiz
mine karşı çıkmaya çağırarak harekete geçiriyorlardı.

Mollaların camilerde merkez olarak gerçekleştirdikleri 
bu informel siyasal örgütlenmenin arkasında gizli bir 
merkezi yapının varolduğu sonradan ortaya çıkan bir 
gerçektir. Devrim Konseyi adındaki bu merkez 1980 
başına kadar açığa çıkmamış ve devrim süresi boyunca 
siyasal eylemleri yönetmiş ve yönlendirmiştir. Kurula
cak rejimin İslâm teokrasisi olmasını savunan mollalarla 
demokratik bir İslâm cumhuriyeti isteyen İslâmcı aydın
lar arasıdaki rejim tartışmaları Konsey içinde gruplaş
malara yolaçtı. Devrim Konseyi'nkn desteğinde kurulan 
Devrim Komiteleri, Devrim Muhafızları ve Devrim Mah
kemeleri devrim sürecinin denetim altına alınmasını ve 
devrim sonrasında eski rejimin sorumlulannın cezalan- 
dınlmasını sağlayan örgütlerdi.

Devrim Komiteleri: Camilerin etrafında kurulan ve siya
sal gösterileri örgütlemeyi amaçlayan komitelerin silah
landırılarak güvenlik güçleri gibi hareket etmeye başla
malarıyla ortaya çıktı. Devrim sonrasında kurulan yeni 
rejimin doğrultusunda denetlemeler, yasaklamalar ve 
tutuklamalar bu komiteler tarafından yapılmaktaydı. Dev
rim ortamının kargaşasının bir ürünü olarak ortaya çıkan 
Devrim Mahkemeleri ise eski rejimin sorumlularını ceza
landırma işini alelacele yapılan yargılamalarla ve kurşu
na dizmelerle gerçekleştirdi. Pasdoran-e Engelab (Dev
rim Muhafızlan) silahlı güvenlik güçleri olarak oluşturul
muş ve yeni İslâmi rejimi koruma görevini yerine getiren 
bir ordu idi. Silahlı militanların örgütlenmesi ve disiplin 
altına alınmasıyla oluşan Devrim Muhafızları’nm sayısı 
zamanla 150 bine kadar çıktı ve varolan ordu yanında 
ikinci bir ordu haline dönüştü. Devrim Muhafızlan yanın
da bir de merkezi bir disiplin altına alınmamış rastgele 
sokak birlikleri şeklinde varolan Hizbullah vardı.

Mollalar tarafından örgütlenen ve yönlendirilen bu 
örgütler üzerinde şemsiye bir örgüt olarak devrimin 
hemen ertesinde İslâmi Cumhuriyet Partisl'öe kurul
muştu. Mollaların geliştirdikleri bu siyasal örgütlenme 
ağı İran’da, bütün ülke düzeyinde etkin olabilen tek 
muhalif siyasal örgütlenmeydi.

SERPİL ÜŞÜR

Islâm Devrimi’nin ardından mollaların siyasal iktidara doğrudan katılımı önemli ölçüde arttı. İlk devrim sonrası 
parlamentoda 43 molla yaralıyordu. Bu sayı 24 Haziran 1981 seçimlerinden sonra 55'e yükseldi. İran’da mollalar 
devletin çeşitli kademelerinde kilit noktalarda yer aldılar, devlet başkanlığından parlamento sözcülüğüne, Devrim 
Muhafızlan Konseyi üyeliğinden pariamento İçi komitelerin başkanlıklarına kadar çeşitli görevlere geldiler. Mollalar 
yerel düzeylerde de etkiliydiler. Şehirierde ve köylerde kitlelerin harekete geçirilmesi amacıyla kurulan İslâmi 
komiteler mollalar tarafından yönetiliyordu. Her üniversite ve yüksek okula, bu kurumlann kültürel etkinliklerini 
kontrol eden bir molla yerleştirildi. Yukarda bir grup molla atış talimi yaparken görülüyor.
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saflannda yarattığı hasann göze alınmaması gerekecek kadar büyük olduğuna ya da hiç 
değilse, kısmî de olsa amacına ulaşmış olan gerilla faaliyetinin yerini propagandaya bırakması 
gerektiğine karar vermişti. Bu yüzden 1970’lerin ikinci yansına vanidığmda, çok farklı 
perspektiflerden hareket ederek de olsa hem gerilla hareketi hem de Ulusal Cephe geleneğinin 
türevleri, Şah’a karşı mücadele tarzı olarak, benzer yöntemleri, şehirli kesimler içinde 
propaganda yapmayı benimsemişlerdi.

1977’de çeşidi aydın grupları, yeniden diriltilen Ulusal Cephe'nin  önderleri, avukatlar, yazarlar 
kamuoyuna ve Devlet’e açık mektuplar yazmaya, dilekçeler sunmaya başladı. Talepler arasında 
yasaklanmış Yazarlar Loncası’m n  yeniden kurulması, insan haklan konusunu denetleyecek bir 
Hukukçular Demeği'nin kurulması vb. vardı. Sözkonusu dilekçe ve mektuplar, kısmen de olsa 
dönemin uluslararası konjonktüründen, özellikle de Batı’da ABD Başkanı Carter’ın insan haklan 
konusunda açtığı retorik kampanyadan güç alıyordu. Anti rejim aleyhtan ilk büyük gösteri 
Ekim 1977’de Tahran’daki İran-Alman Kültür Enstitüsü'nde yapılan bir şiir okuma seansı 
sırasında gerçekleşti. Ancak bu noktada ‘aydın muhalefeti’ çok daha farklı bir dinamiğe 
eklemlendi. 1975’te Irakla İran arasında Basra Körfezi’ndeki adalar üzerindeki hükümranlık ve 
İrak Künleri’nden kaynaklanan ihtilaflar çözülmüş, diplomatik ilişkiler normal rotasına 
oturmuş, bunun üzerine İran’dan Şii hacılar İraktaki Kerbela ve Necef gibi kutsal şehirleri 
yeniden ziyaret etmeye başlayabilmişlerdi. Ancak bu hacılar aracılığıyla, 1964’ten beri Irak’ta 
sürgün bulunan Humeyni, özellikle ses bantları aracılığıyla İran’a yönelik yaptığı propagandayı 
daha da yoğunlaştırdı. Bunu büyük bir tehdit olarak algılayan Şah, yönetimi, Ocak 1978’de, 
resmî yayın organlanndan birinde Humeyni’yi “geçmişi karanlık bir sömürgecilik ajanı” diye 
betimleyen bir yazı yayınlattı. Yazının ulema ve şehirli lümpenler arasında yönetimi olduğu 
kadar aydın muhalefeti de şaşırtan sertlikte bir tepki yarattı. Kom’da medrese öj-encilerinin 
düzenlediği protesto gösterilerine güvenlik güçleri saldınnca 70 kişi öldü ve bu olay, bundan 
sonra 40 günde bir tekrarlanacak anma ve yas gösterilerinin ilkine vesile oldu. Şubat’ta 
Tebriz’de yapılan şehideri anma mitinginde ilk kez “Şah’a ölüm” sloganı atıldı, banka, dükkân 
ve sinemalara saldınidı. 1978 ortasında Fedailer  ve M ücahitler de gösterilere katılmaya ve 
aynca seçilmiş hedeflere karşı suikastler düzenlemeye başladı. Ancak kitlesel anma 
gösterilerinin hiçbirinde, Amerikalılar dahil kimsenin canına kasdedilmedi; emperyalizmin 
temsilcisi olarak yorumlanan tesisler imha edilmekle yetinildi. 1978 sonbahan bir anlamda 
dönüm noktası oldu. Ağustos’ta Abadan’da bir sinema salonunda çıkan ve yüzlerce insanın 
ölümüye sonuçlanan bir yangını SAVAK ve hükümet, bağnaz bir Müslüman gruba maletmeye 
çalıştıysa da, kamuoyunda sözkonusu olayın bilfiil SAVAK tarafından tertip edilmiş olduğu 
kanısı hakim oldu (daha sonraki veriler de kısmen bu kanıyı doğruladı). “Kara Cuma” diye 
anılan 8 Eylül’de ise güvenlik güçlerinin dev bir kitlesel gösteriye ateş açması sonucu 500 ila 
900 arasında kişi öldü. Ekim ayı içersinde ise Şah yönetimi Irak’ı Humeyni’yi sınırdışı etmeye 
ikna edebildi ve Humeyni Paris’e yerleşti. Bu, geri tep>en bir önlem oldu; Paris, Humeyni’ye 
İran’la haberleşmek bakımından daha zengin olanaklar sunmakla kalmadı, uluslararası 
Kamuoyuna da etkili bir şekilde müdahale etmesini sağladı. Aralık 1978’de Şah, artık Ulusal 
Cephe önderlerinden Bahtiyar’a yeni bir hükümet kurmayı teklif ettiğinde, kendi çevresini 
kurtarmak bakımından çok geç kalmıştı. Ancak, bu teklifi ile devrim saflannda, İslâm 
Devrimi’nin geleceği açısından çok önemli olacak bir çatlağa işaret etmiş oluyordu. Bahtiyar’ın 
görevi kabul etmesi üzerine Ulusal Cephe dahil olmak üzere Şah karşıtı bütün taraflar,
Bahtiyar’ı devrimi satmış olmakla suçladılar. Şubat 1979’da M ücahitler ve Fedailer, Şah’ın 
muhafızlan ile silahlı mücadelelere girişerek Bahtiyar’ın kısa ömürlü iktidanna son verdiUr. 
Bahtiyar’ın tasfiyesi, İran’da sermaye birikiminin, hiç değilse uzunca bir süre için, Batı’«b 
biçimlenmiş toplumsal ve kültürel değerler çerçevesinde gerçekleşmeyeceğini temin edecek bir 
tasfiyeler dizisinin ilk adımını oluşturdu. Ancak, sermaye birikiminin içinde gerçekleşeceği 
çerçeveye dair bu isyan, sermaye birikiminin mantığından vazgeçileceği anlamına gelmiyordu, 
'sllm Cumhuriyeti’nin ilk aylannda, toplumsal bir devrim perspektifini güden bütün 
unsurlann. Mücahitler, Fedailer ve Tuieh’in kökü kazındı.
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Şahpur Bahtiyar'ın (1) Ocak 1979'da Şah tarafından 
başbakanlığa atanması, onun sadece aşiret 
reisliğinden gelen politik gücünden kaynaklanmıyordu; 
yaklaşan devrim arefesinde Şah Rıza'nın hükümeti 
kurma görevini vermek için seçtiği isim, İyi eğitim 
görmüş, Musaddık hükümetinde görev almış ve uzun 
bir süredir Şah'a karşı olduğu bilinen bir politikacıydı. 
Şah'ın seçimi. Ocak ayı içinde şiddetlenen harekete 
karşı atılmış bir geri adımdı; bu geri adımın atılması 
öylesine gecikmişti kİ, Şahpur Bahtiyar hükümetinin 
ömrü onbeş günü bile tamamlayamayacak, ılımlı 
muhalefetin katılmak istemeyişi yüzünden kurulması 
geciken Bahtiyar hükümeti Ulusal Cephe'nin onayını 
alamayacak ve ordunun da desteğini kaybeden 
Şahpur Bahtiyar Şah'tan kısa bir süre sonra yurt 
dışına kaçmak zorunda kalacaktı... 12 Şubat 1979'da 
ülkedeki durumu normalleştirmek üzere kurulan yeni 
hükümetin başbakanı Mehdi Bazergân'dı (2). 
Politikacılığının yanısıra, aynı zamanda bir üniversite 
profesörü ve iş adamıydı; 1961'de kurduğu İran 
Özgürlük Hareketi örgütünün liderliğini yürütmüştü.
1962 yılında hükümete karşı yapılan gösterilerde 
tutuklanmış olması, 1977'de İran Özgürlük ve insan 
Haklan Bildirgesi'nm öncülüğünü yapması, Şah'a karşı 
radikal İslâm hareketinde her zaman aktif rol almış 
olması, onu devrimden sonraki İlk hükümette 
tiaşbakanlığe getiren nitelikler arasındaydı... Meclisin 
feshedilmesi, tüm yetkilerin Devrim Konseyi’ne 
verilmesi gibi radikal önlemlere rağmen, Mehdi 
BazargAn'm temsil ettiği kanat, yine de lâik islimcılar 
ile esnaf kesimiydi; kısa bir süre içinde bu kanat, 
solcu kanatla birlikte bertaraf edildi; Liderliğini Mesut 
Recavt'nin (3) yaptığı Halkın Mücahitleri Örgütü; İran 
Konnünist Partisi (Tudeh) ve Halkın Fedaileri örgütüyle 
birlikte yasadışı ilan edilince RecavI, yurtdışma 
kaçmak zorunda kaldı... Ocak 1980'de çoğunluğun 
oylarıyla devlet başkanlığına s il le n  milliyetçi kanadın 
temaHdsi Beni Sadr (4) İran İslim i akımının en 
yaratıcı teorlsyenlerlnden biriydi. Üniversite hayatı 
sırasında Marksizmle tanışan Beni Sadr, daha çok 
genç yaşlarda Şah rejimi karşıtı olarak biliniyordu. 
Tahran Ûniversileal'nde çeşitli Şah karşıtı politik 
gruplar ve LHuaal Cephe tarafından organize edilen 
mitinglere katılmış, Fransa'ya sürgüne yollandığında 
yurtdifindakl Şah rejimi karşıtı öğrencilerin lideri 
haline gelmişti. Bani Sadr’ın Mehdi Bazergan 
hükümetinin istifasından sonra. Devrim Konseyi 
başkam olarak dışişleri, maliye ve ekonomi 
bakanlıklarını da üstlenmesi, İran'daki devrimci 
yönetimin değişik toplumsal katmanlar arasında bir 
denge tutturmaya çalıştığına ilişkin bir işaret olarak 
değerlendirildi... Ancak, devlet başkanı oluşundan kısa 
bir süre sonra yapılan seçimlerde büyük bir 
çoğunluğu kazanan Cumhuriyetçi İslâm Partisi'nm 
önderi Ayetullah Beheşti ile karşı karşıya kalan Beni 
Sadr'ın ılımlı politikası, onu bir süre sonra mollaların 
savaşta yanlış bir strateji uyguladığına ilişkin sert 
eleştiriler karşı karşıya bırakacaktı... Sonunda, Haziran 
1961'de Humeyni tarafından azledilince. Halkın 
Mücahitleri örgütünün önderi Mesut Recavi İle birlikte
o da Fransa'ya kaçtı...
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Arap KomünistleH ve Ulusal 
Sorun

HALİD BEKTAS

Suriye ve Lübnan Komünist Partileri’n'm 
1930’lardan 1970’lere kadar önderliğini yapan, 

Stalin ve SBKP'ye sadakatini her koşulda 
koruyan Halid Bektaş, Arap ülkelerinde komünist 

harekete ve onun tıkanıklıklarına damgasını 
vurmuştur. Bektaş’ın 1944’de, KP’nin ulusal 
bağımsızlık konusundaki tavrını yansıtan bir 

Antlaşma taslağına ilişkin sunuş yazısından...

Antlaşmamızı okuyan herhangi bir kimse, sosyaiizm- 
den söz ediimediğini görür. Sosyaiizm havası taşıyan 

, tek bir tedbire ya da isteğe yer verilmemiştir. Söz konu
su olan ulusal ve demokratik bir antlaşmadır; ne daha 
az ne daha çok. İşte uiusal kurtuluş aşamasında progra
mımız budur, bütün çabamızı, bunu tamamiyle gerçek
leştirince kadar, bu program üstünde toplayacağız.

Burada, prensiplerden gerilemek söz konusu değildir. 
Gerçekten de bir ülkede sosyalizmin kurulması mesele
si, bunu istemeye ve buna karar vermeye bağlı değildir; 
bundan başka tek bir kişinin, bir topluluğun ya da siya
sal bir partinin iradesiyle gerçekleşemez. Bu daha çok, 
şu ya da bu ınemleketin durumu, genel gelişme derece
siyle ilgilidir.

Biz bunun için, bütün kararlarımızda ve bütün işleri
mizde bilime, bilimsel incelemeye dayanıyoruz. Bizim, 
sosyal evrim konusunda bilimsel teorimiz var. Kaldı 
ki teorimiz bu alanda biricik bilimsel teoridir. Tarihin 
öğretisine dayanan teorimizin doğruluğuna inanıyoruz; 
biri çıkıp da bizimkini çürütünceye kadar inanacağız. 
Oysa her bilimsel teori genel bir teoridir; böyle olmazsa 
bilimsel olmaz. (...) Ama bu, teorinin sonuçlarının yer 
ve zaman şartlarından bağımsız olduğu anlamına gel
mez; aksine bu teorinin kendisi farklı şartlarda, farklı 
sonuçların meydana geldiğini söyler. (...) Sosyolojide 
bütün dönemler ve bütün memleketler için hiç değiş
mez formüller ve hakikatler yoktur. Biz, her yerde, bü
tün memleketlere uygulanan “kalıplar” ve "reçeteler” 
vermiyoruz. Mesela Yugoslav toplumunun kendisi için 
benimsediği en yakın hedeflerle, İngiliz, Fransız ve Arap 
toplumlarınınki bir değildir.

Hiç şüphe yok ki emperyalizmin etkilerine uğramış 
ekonomi, tarım ve endüstri bakımından geri kalmış bir 
ülkede ortaya konulacak problem, ulusal kurtuluşu sağ
lamak, ekonomik hayatında ve düşüncesindeki ortaçağ 
kalıntılannı temizlemektir. Bu da, dediğimiz gibi, bilim
sel sosyalizmin öğretilerindendir.

Partimizin toplumda kökten bir değişmeyi amaç edi
nen bir parti olduğu doğrudur; biz hayatımızda ve topiu- 
mumuzda köklü dönüşümler istiyoruz. Bu dönüşüm sos
yalistçe bir değişme değildir, daha çok ulusal ve demok
ratiktir.

Bazılan, iyi ya da kötü niyetle, partimizi sadece sosyal 
reformlardan başka bir şey istemeyen bir parti gibi gör
mek istiyorlar. Bu, olayları bilmezlikten gelmek ve bun
lara sırt çevirmek demektir: Biz sol bir parti olarak Suri
ye’de ve Lübnan’da, her şeyden önce, bir ulusal kurtu
luş partisi, özgürlük ve bağımsızlık partisiyiz.

Şu çok açık bir gerçektir ki, uiusal bağımsızlık sorunu 
bütün ulusu ilgilendirir. Bunun için, hiç su götürmez 
bir halde, bu büyük hedef etrafında, tam bir birlik halin
de, ulusal birliği gerçekleştirmek mümkündür. Gerçek
ten de ulusal kurtuluşta hangi doktrine, dine, sınıfa

Üstte: Irak'ta Bekir Sıtkı darbe yaptıktan sonra 
Bağdat'a düzeni yeniden kurmak üzere girerken. 

Ortada: Nasır ve Ahmed el-Badir Arap Cumhuriyeti 
Birliği ilanını imzalarken. Altta: Mustafa Kemal İran 

Şahı Rıza Pehlevi'yle geçit töreninde.

bağlı olursa olsun bütün yurttaşların çıkarı vardır. Bun
da işçilerin olduğu kadar patroniann, köylülerin, yurtse
ver büyük toprak sahiplerinin, esnafın ve tüccarların 
da çıkarı vardır. •

B aas'm  M illiyetçiliğ i ve 
Sosyalizmi
MİSEL EFLÂK

Baas Partisi’n'm kurucu önderi ve ideologu Mişel 
Eflâk’ın, 1959’da yazdığı bir yazıdan.

Ulusal davamızın en doğru çözümünün Saasçı bir 
devrim olduğunu söylemekle şöyle demiş oluyoruz: Arap- 
lar sadece batı sömürgeciliğinden sonra değil, yüz yıl- 
iardantıeri çöküntü haline gelmiş bulunuyorlar. Yüzyıl
lardır memleketimizde meydana gelen şartlar ulusun 
yapısını çok derinden bozup yozlaştırdı va Arap ulusu 
düşüncesiyle gerçek arasında büyük bir aykırılık yarattı; 
öyle ki ulusumuz buna tepki göstermek yeteneğini kay
betti ve bunun sonucu olarak da hayatın çağrılan karşı
sında sağlıklı şekilde harekete geçemedi, yapılacak dev
rim, ulusla hayatın gerekleri arasında sağlıklı bir karşı
lıklı etki kurmaktan başka bir şey değildir. Bu basit 
tanımlamadan hareket edilirse açıkça görülür ki, gele
neksel anlamıyla politika hastalığı ortaya çıkartamıyaca- 
ğı gibi davasını da bulamaz ve de hayatımızda temelden 
bir değişiklik yaratamaz. O halde ne yapmamız gerekir? 
(...)

Ekonomik Problemimiz (...) ağır bir problemdir; dü
şüncemizde ve mücadelemizde birinci planda bir yer 
tutmaktadır. Fakat bunu daima başlıca problem olarak 
değil, başlıca problemi görmemizi önleyen bir engel 
olarak düşünmüşüzdür. Asıl problem ulusumuza ruhu
nu kazandırmaktır, öyle ki, Arap bireyleri ulusla kayna
şıp bir bütün meydana getirsin ve böylece olumlu, et
ken, iradeli ve dürüst bir davranışla, Arap insanı kaderi
ne hükmetsin, ulus da kendi varlık nedenini, amacını 
ve bu amaca ulaştıracak olan araçları bulsun. (...)

Bundan dolayı, birlikle sosyalizm arasında kurduğu
muz özdeşlik, birlik fikrine bir beden kazandırmaya ya
rar. Sosyalizm beden, birlik ise ruhtur, diyebiliriz. Müca
delemizi Arap birliğine bilinçli olarak ve kinle saldıran 
dış kuvvetlere (bunlar arasında en tehlikelileri siyonist 
ve emperyalist kuvvetlerdir) olduğu kadar en değerli 
uluslar çıkarları ve dilekleri, özel çıkarları uğruna feda 
eden iç kuvvetlere karşı da yöneltilmelidir. Bütün bu 
kuvvetler bilinçli olarak birliğe düşmandır. Toplumu- 
muzdakl dogmatizme, bilgisizliğe, çaba ve fedakârlığı 
gerektiren her yenilikten ürken geçici âdetlere, ulusal 
yapımızı parçalayan bütün o dağınık görüşlere cemaat 
hayatından, bölgecilikten, ideolojiden gelen bütün bağ
nazlıklara karşı da müceledeye glrişmeliyiz. (...) Bunlara 
karşı durmak ve yenmek zorundayız. .Bunun için de 
bu engellerin ayarında canlı kuvvetlere dayanmamız ge
rekmektedir. Halkın dışında dayanılabilecek güvenilir 
kuvvet yoktur. Oysa, bu halkın birlik hakkındaki kuvvet 
yoktur. Oysa, bu halkın birlik hakkındaki duygusu olum
lu olsa bile, ki bu tabit bir şeydir, ama neye yarar bu 
halk güçsüz ise ve zincirlere vurulmuşsa? Fakat eğer 
halkı şerefi ve özgür bir hayat için mücadeleye hazırlar, 
buna alıştırırsak, o vakit birlik pratik bir sorun, pratik 
bir istek olur. Bunun için, partimiz sadece bir sosyalist 
parti değildir, sosyalizm partimizin tik niteliği değildir; 
Arap uyanışının partisidir. Bildiğiniz gibi bu uyanış,‘dev
rimdir. (...)
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Baas düşüncesi hem bağnazca bir ulusal mantığın, 
hem de uluslararası mantığın üstüne yükselmeye çalı
şır, bunlardan ilki ulusal çıkarı her şeyin amacı olarak 
kabul eder, (...) İkincisi ise dünya devrimin! bir amaç, 
her ülkenin kendi çıkarlarını da buna varma yolurida 
araç sayar. Baas mantığı ise millileşme ile hümanizmi 
bir tutar ve bunları hemen hemen eş anlamda kullanır; 
ona göre insanlık ulustan daha yüksek bir şey değildir, 
bunun için de millileşmeyi geçici bir aşama olarak dü
şünmez.

Dünya devriminin mantığı her ulusun temel ihtiyaçia- 
nnı ikmal etmeyi gerektirir; çünkü her şey dünya devri
minin ihtiyaçlarına uydurulmuştur, eğer bu mantık her 
ulusun zorunlu ve özgül ihtiyaçlarına eğilir gibi görünür
se, bunun yüzeyde kalan ve yapma bir şeklide ve bu 
devrimi gerçekleştirip yönetecek bir kamuoyu yaratma
yı hedef edinen temel politik probleme bağlı olarak ya
par. Bunun sonucu olarak her memleketin belirli sayıda
ki temel ihtiyaçları tatmin edilmemekle kalmaz, bu man
tık kendi kendisiyle çelişkiye düşer; çünkü devrimci 
mantık niteliği bile benimsediği hedefe varamamış olur. 
Bunun için dünya toplumuna şaşmadan varılması, her 
ulusun özgül ihtiyaçlarının giderilmesine ve problemle
rinin kendine uygun bir şekilde ve kendisine özgü şart
lar gözönünde tutularak, bütün karmaşıklarıyla ele alın
masına bağlıdır; böylece her ulus önceden kendine öz
gü tecrübesini yaşamış olacağından başka ulusları da 
zenginleştirebilecek durumda olur. •

Sosyalizm ve Demokrasi
AZİZ EL-HACC

Irak Komünist Partisi'nin 1940’larla 1960’lar 
arasındaki dönemdeki ideologlanndan el-Hacc’m, 

1958'de yayınlanan bir yazısından...

Arap millileşmesinin asıl özü, sol kanadının temsil 
ettiği ilerici, demokratik özdür. Her yerde, bilinçli Arap 
halk yığınları uiusal kurtuluş hedefleriyle, hayat seviye
sinin ekonomi ve kültürün yükselmesi, sanayileşme, 
toprak reformu, demokratik siyasal haklardan yararlan
ma ve bu halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin 
etmeleri inancına dayanan yeni uluslararası ilişkilerle 
ilgili hedeflerden asla ayırmamaktadır. Bundan başka, 
ulusal kurtuluş hareketi, bütün Arap topraklarından 
emperyalizmin izlerini ye suni bölünmeleri ortadan kal
dırma kararı, aslında Arap halk yığınlarının, milyonlarca 
insanın yoksulluğu, açlığı pahasına, kendilerine görül
memiş kazançlar sağlayan kan emici yabancı tekellerin 
sömürüsünden, insanlığın tanıdığı en korkunç sömürü
den kurtulması anlamına gelir.

İşte bunun içindir ki Arap ulusal hareketi, ulusal kur
tuluşla demokrasinin hem siyasal hem ekonomik cephe
siyle organik bağlarını sıklaştırdıktan sonra yeni bir hamle 
kazandı.

Bununla birlikte 1930’dan beri kurtuluş hareketlerinin 
içinde ve bazı Arap memleketlerinde şiarlarında ve he
deflerinde demokrasiye sırt çeviren akımların ortaya 
çıktığını görüyoruz. Bunun temeldeki sebebi emperya
lizmin, Arap ulusunu sömürme, parçalama ve bölme 
yolunda yürüttüğü politikadır. Naziliğin ortaya çıkışı, 
faşist akımlar ve geçici olarak bunların zafer kazanması 
da, uiusal hareket içinde demokratik olmayan, hatta 
demokrasiye karşı, bir sürü kavramın ve şiarın ortaya 
çıkmasına yol açtı. Birçok politikacı erkekler ve kadınlar 
ve Arap yurtseverleri emperyalizmin gittikçe artan bas
kısı altında emperyalizmin tasfiyesini ve Arap birliğini 
Bismarck’ın temsil ettiği Prusya örneğine göre gerçek
leştirebileceklerine İnanıyorlardı. (...)

Olayları aydınlatmak ve dşmokrasiyi yerenlere ve düş- 
manlanna cevap vermiş olmak için şimdi demokrasiyi

İJstte: Suriye Devlet Başkam Hafız Esad. Ortada: Irak 
Kürdistanı’nda bir köyü koruyan nöbetçiler. Altta: Silah 

takıp sökmesini öğrenen İranlı gençler.

tanımlayıp, sınırlarını belirtmeliyiz. (...) Arapların dev
rimci mücadelelerinin bugünkü aşamasına oranla de
mokratik hedefler şöyle sıralanabilir:

1. Feodalizmin tasfiyesi ve fellâh yığınlarının özellikle 
fakir fellâhların yararına köklü bir toprak reformu; bu, 
devrimin sosyal mihveridir.

2. Memleketin sanayileşmesi ve ulusal devlet serma
yesinin ve özel sermayenin sanayi ve ticarete yatınlma- 
sının teşviki.

3. İşçilerin günlük isteklerinin yerine getirilmesi.

4. Zenaatkâriarın, ücretlilerin, küçük zenaatkârlann 
ve aydınların isteklerinin yerine getirilmesi.

5. Kültürün ve öğretimin genelleştirilmesi.

6. Erkekle kadının eşitliği.

7. Gerici kanunların yürürlükten kaldırılması.

Sosyalizmin gerçekleştirilmesi günün meselesi değil
dir. Sosyalizm ulusal özel sermayenin tasfiyesi, özel 
işletmelerin derece derece millileştirilmesi, tarımla za
naatkârlığın sosyalist bir tarzda değiştirilmesi demektir. 
Oysa bu, Arap toplumlarınm bugünkü ihtiyaçlarına uy
gun değildir.

Doğrudan doğruya sosyalizmi kurmayı hedef edinen 
propagandalar bilimsel değildir. Fazla olarak bunlann 
çifte bir tehlikesi de var: Önce bu propagandalar sosya
lizmin asıl anlamını bozarak yığınları aldatır. İkincisi, 
bunlar, ulusal kapitalistleri, ulusal devrim alanından uzak
laştırır; oysa bunların hem devrim plânı üzerinde, hem 
de kurtuluşuna kavuşan Arap memleketlerinin kalkın
masında önemli rolleri olacaktır. Bu memleketlerin daha 
uzun zaman özel sermayeye ihtiyaçları vardır. (...)

Aslında, sosyalizm uzak bir hedeftir: Çin tecrübesi, 
bunun derece derece aşamalarla, millî burjuvaziyi de 
kuvvete ve zora başvurmadan inandırarak gerçekleştiri
lebileceğini ispat etmiştir. (...) Kurtuluşuna yeni kavuş
muş, şimdiye kadar köklü bir toprak reformu yapama
mış, sömürücü zengin köylülerin çoğaldığı ve feilâhla- 
nn, ihtiyaç zoruyla topraklarını sattıkları bir Arap mem
leketinde sosyalizm çağrısında bulunulduğunu görmek 
acalp oluyor.

Bundan başka sosyalizme geçiş, halkın belirli bir sevi
yede örgütlenmesini ve belirli bir halk bilincine ermiş 
olmasını gerektirir; bunların ikisi de bugün yoktur.

Bu, iki aşama sırasında sun’i bir set bulunduğu anla
mına gelmez; sadece birincinin İkincisine, sosyalist aşa
maya geçişte tabiî bir giriş olduğunu anlatır. •

Petrol ve Emperyalizm
ABDULLAH EL-TARIKÎ

1962’ye kadar Suudi Arabistan malî 
bürokrasisinde ve Aramco’da (Arap-Amerikan 

Petrol Şirketi) çalıştıktan sonra Cezayir 
hükümetinin petrol danışmanı olan bağımsızlıkçı 

ekonomist el-Tankî’nin; petroldeki emperyalist 
sömürü hakkında 1963’de Beyrut’ta toplanan Arap 

Petrol Kongresi'ne sunduğu tebliğden.

Bizde petrol ile ilgili üç taraf olduğu kanısı var: Üre
timci memleketler ve bu memleketlerin halkları, petrolü 
çıkartan, taşıyan, rafine hale getiren ve pazarlayan kum
panyalar ve petrol ürünleri tüketicisi oian hükümetler 
ve bunların halkları.

Aslında, bu konuda üç değil iki taraf vardır: Kumpan
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yalar üçüncü bir taraf teşkil etmez; çünkü bunlar, tüke- 
timci memleketlerin hükümetleriyle bunlann halkını mey
dana getiren elemanlardan biridir. Bütün petrol kumpan
yalarında, hükümetler büyük ulusal çıkarlar elde eder
ler. (...)

Amerikan kumpanyalan Orta-Ooğu petrol rezervleri
nin yüzde 56.7’sine, üretimin yüzde 56’sına sahip bu
lunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri dışında iş ya
pan bu kumpanyalar, Amerikan kanunlanna bağlıdırlar; 
Fiyat üzerinde her türlü anlaşmayı yasaklayan tröstlere 
karşı kanun ve 65 Amerikan petrol kumpanyasını yıllık 
bilançolarına göre 2.21:1 oranında vergi ile yükümlü 
kılan kanun gibi. Bu vergileme gücü, bu kumpanyaları, 
hükümet politikasına uygun bir yöne itmekte, Amerikan 
hükümetine bunlar üzerinde büyük bir hâkimiyet kazan
dırmaktadır. Böylece bu kumpanyaların, Amerikan hü
kümetinin tutmadığı hükümetlere petrol satmalan ve 
bunlarla ilişki kurmaian yasaklanmaktadır.

Nitekim, Amerikan hükümeti, Orta-Ooğu'dan, Çin gibi 
nüfusu 650 milyon kişi olan ve adam başına petrol 
tüketimi dünyada en düşük bir memlekete petrol gönde
rilmesini yasaklamıştır. Böylece, petrola susayan ve Orta- 
Doğu petrolü için muazzam bir pazar olan bu memleket 
bize kapanmış oluyor. Amerikan hükümetinin kendi ka- 
nunlannı, öteki memleketlere uygulamaya hakkı yoktur; 
hele bu çeşit tedbirler, doğrudan doğruya bu halkiann 
çıkarlannı etkiliyorsa. {“ Aramco"öa olduğu gibi) bu kum
panya, hükümetinin buyruğu üzerine Suudi Arabistan 
asfaltını Yemen’e satmadı: Çünkü bir Çinli müteahhit 
bu asfaltla Yemen yollannı yapacaktı.

Bugün tüketimcilerle üretimciler arasındaki ilişkiler, 
kolonilerle koloniciler arasındaki ilişkilerin aynıdır. Tü- 
ketlmcller üreticilerin tabit kaynaklarını emiyor, buna 
karşılık onlara ancak ölmeyecek kadar bir şey veriyor
lar. (...)

Orta-Doğu hükümetleri saflıktan ve bilgisizlikleri yü
zünden, yakın zamana kadar petrot kumpanyatarının, 
memleketterinin refahına yardım edeceklerine İnanıyor
lardı; bu inanç kumpanyaiann, lıölge halkının isteğine 
uyarak, kumpanyalarla hükümetler arasında getir payla
şılması, metodunu kabul ettikleri zaman daha kuvvet
lendi. (...)

Orta-Doğu’da kumpanyalar, toprak sahibine gelmesi 
gereken toprak rantının, verginin içinde sayılmasını, 
bu bölgedeki hükümetlere kabul ettirditer. Bu vergi ise 
let kâriann yüzde 50’si olmayıp, kumpanyalar bunun, 
Jütün masraflar çıktıktan sonraki yüzde 50 kân tamam- 
ayan miktar olarak hesap etmektedirier. (...) Suudi Ara
bistan'da bu şekilde hükümete, her petrol varili için 
>7.5 sent kâr hissesi ödedikteri haide, kendileri 80 senti 
;ebe Indlrmektedirier: Böylece sözde kârı yan yarıya 
layiaşıiacakken, pay oranı Suudi Arabistan hükümetine 
rüzde 41.8, kumpanyalara yüzde 58.7 oranında otmak- 
adır. (...)

Petrol üretimcisi ülkelerin, petrollerinin fiyatını kendi- 
erinln tesbit etmeleri hakkı tabiî ve kutsal bir haktır. 
3u hakianndan asla vaz geçmemelidirler.

Özellikle Batı Avrupa ve Amerika hükümetterince des- 
eklenen petrot kumpanyalan, İlgili memleketlerin ulu
sal çıkarlannı gözönünde bulundurmadan, Orta-Doğu 
letroiünü mümkün olduğu kadar çabuk çıkartmak Ister- 
er. Böylelikle tüketimci memleketler, II. Dünya Savaşı'n- 
lan sonra, petrolün üretim bölgelerinde rafine edllmesi- 
li kabul edecek yerde, tüketim bölgelerinde rafineriler 
[urulmasmı teşvik ettiler.

Oysa bunlar üretim bölgelerinde kurulsaydı, bu böl- 
lelerdekl memleketlerin sanayileşmesine, tabiî kaynak- 
anna dayanarak sanayiieşmeleri haklarını korumalanna 
e rafinerilerin çoğalması ve bunun sonucu olarak da 
letroklmya endüstrilerinin kurulmasına, böylece hayat

Üstte: Irak'da darbe yaptıktan sonra Nasır'a hayranlık 
duyduğunu açıkiyan Kerim el-Kasım. Ortada: 

1950’lerde Tahran'da düzenlenen Ingiltere aleyhtan bir 
gösteri. Altta: Irak Kürdistan Demokrat Partisi önderi 

Mustafa Barzani partinin diğer yöneticileriyle.

seviyesinin yüksetmesine ve bu memleketler halklannın 
ulusal sanayide çalışmalarına yardım ederdi. (...)

Son dünya savaşından sonra Avrupa memleketlerini 
yeniden kurma ve sanayileştirme politikası, üretimci 
memleketlerin sanayileşmesini engellemeyi öneriyordu; 
sanayileşme ancak batı ülkelerine vergiydi. (...)

Fakat başka bir şey daha var. Arap utustarının bugün 
içinde bulunduğu dönem, Arap insanının variiğıridaki 
güç birikimi bakımından, bu ulusların bir daha kavuşa
mayacağı bir dönemdir. Eğer bunu kullanmazsak, eğer 
petrol potansiyelimizin yardımıyla öteki bütün birikimle
rimizi işlemezsek, kuşağımızı ve bizden sonra gelecek
leri, dünyanın sonuna kadar yoksulluğa mahkûm etmiş 
oluruz. •

Sosyalizme Doğru 
"Yönlendirilen A m pirizm "

MUHAMMED SAİD EL-ATfAR

Kuzey Yemen Arap Cumhuriyeti’nin emperyalizmle 
yeniden bütünleşmediği İç savaş döneminde bir 
süre Ekonomi Bakanlığı yapan, Marksist eğilimli 

teknokrat-ekonomist el-Attar’ın 1964’de 
Cezayir’deki bir konferansta verdiği tebliğden...

Sosyalist bir rejimde başlıca amaç, toplumun yaşama 
seviyesinin durmadan yükseltiimesi ve ihtiyaçlann ulu
sal ürünlerin “ herkese emeğine göre” prensibine daya
nan bir dağıtım sistemiyle karşılanmasıdır. Bize göre, 
böyle tanımlanan sosyalizm âhenkli ve hızlı bir ekono
mik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirecek en iyi yoldur.

Bu köklü dönüşümleri gerçekleştirmemiş olan bir sis
tem içinde meydana gelen gelişmeler, bizce en azından 
sosyal çelişkilere, ekonomik nispetsizliklere, artan eşit
sizliklere, nihayet ulusal ekonominin yabancılara ba
ğımlı hale gelmesine mahkûmdur.

Sosyalizmin uygulanma şekli ve yollan, memleketlere 
ve bunlann objektif şartianna göre değişik olabilir, ama 
bununla birlikte amaç birdir.

Bu değişiklikler, gerekirse “ Arap sosyalizmi” , "Ceza
yir sosyalizmi", "Latin Amerika sosyalizmi” diye adlan- 
dınlabilir; yeter ki yalnız adı sosyalist olan bir kelime 
topluluğuna değil, hakiki bir sosyalist İdeolojiye sahip 
olsun bu memleketler. Sosyalistçe hedefleri belirieyen, 
lâf kalabalıktan değil, derttere deva otan, pratik şartların 
bütünüdür.

Bu anlayış böylece açıklığa kavuşturulduktan sonra, 
lıelirli bir sosyalizm tipinin teorisi, harfi hariine her mem- 
iekete uygulanabilir mi, diye sorabiliriz. Bizce, az geliş
miş ülkelerdeki aydınlann ve sorumlu potitikacıiann Av
rupa düşünürieri tarafından geltştlriimiş otan kuramtan 
eleştirmelerinin, kendine özgü şartlarını tahlil etmeleri
nin zamanı gelmiştir. Şüphesiz bu, Avrupa memleketle
rinde işlenen ve son derece önemli tarihi katkıian olan 
doktrinlerin bir yana atılması anlamına gelmez.

Bununla birlikte memleketlerin tarihi evrimine ve so
mut şarttann uygun düşen başka kavramtan formülleş
tirmekte tereddüt etmemelidir. Çağdaş dönemde yapıl
mış olan deneyler, başka memleketlere körü körüne 
izlenecek modeller olarak değil, yapılan hatalara düş
mekten koruyarak yararii olacaktır.

Gerçekten de, sosyalizm doktrininin hazıriandığı mem
leketlerle, az gelişmiş memleketlerde öncelik sırasının 
aynı olmadığını düşünüyoruz. Emperyalizme karşı sa
vaş, memleketin gelişmesi için ulusal kuvvetlerin sefer
ber edilmesi, dışa karşı ekonomik, sosyal ve psikolojik 
etkileri, en belirleyici kavramı meydana getirmektedir.
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Bunun için bazan "yönlendirilen bir ampirizm" uygu
layarak teoriden ayrılabilmelidir Bunu yaparken memle
ketin içinde bulunduğu gerçek durumu göz önünde tut
makla birlikte, böyle bir politika, sosyalizme sırt çevir
mek şöyle dursun, ona doğru ilerlemektir. Böyle olun
ca, bunu açıkça ilan etmek datia namusluca bir hareket 
olur.

İşte biz, Yemen'in tarihi evrimini, halkın düşünüş çev
resini ve öteki somut şartlarını tahlil ederek bu sonuca 
varmış bulunuyoruz. Hiç birimizin şüphesi olmasın ki, 
memleketin ekonomik ve sosyal seviyesini iyileştirecek 
oian imkânlar "yönlendirilen ampirizm” adını verdiği
miz bir politikaya bağlıdır.

Aslında, bu çok acaip bir şekilde özel sektörün ihmal 
edilemez bir rol oynadığı bir “devlet kapitalizmi” siste
mini andırır. Belirli bir ölçüde “yönlendirilen ampirizm” 
hızlı bir ekonomik büyümenin temelini atmak için eko
nomik işleri ele alan bir devlet kapitalizmidir. Bununla 
biriikte elinde bulunan siyasal araçlar ve kamu sektö
ründe ve yan kamu sektöründeki önemi sayesinde, “yön
lendirilen ampirizm” sosyalizmin gerçekleşmesine doğ
ru gitmelidir ve gidebilir. Geçiş döneminin süresini şim
diden kestirmek güçtür; bunu sadece siyasal ve sosyal 
şartlann gelişmesi değil, bu amaçla hazırlanmış olan 
programın uygulanması da belirleyecektir. •

Güney Yemen Ulusal Kurtuluş 
Cephesi Bildirileri

1. metin 28 Temmuz 1963’de Güney Yemen 
Ulusal Kurtuluş Cephesi’n'm kuruluş döneminde, 

gizli radyo aracılığıyla yapılan' propaganda 
konuşmalarından, 2. metin ise Cephe’nin Haziran 

1965’deki 1. Kongresi’nde kabul edilen Ulusal 
Misak’ından oluşuyor.

1. işgal altında bulunan Güney Yemen'de tam bağım
sızlığı derhal kazanma ve emperyalizmi yenme amacımı
zı gerçekleştirmek için mücadele yöntemlerinde temelli 
bir değişikliği gerektiren bir döneme girildi. En zayıf 
noktamız, bir bütün olarak Güney Yemen’deki mücade
lenin koordinasyondan yoksun olmasıdır. Bunun da en 
büyük nedeni Aden ve Emirlikler’de ulusai eylem için 
bir komutanlığın bulunmamasıdır. Bir diğer neden de, 
siyasal örgütlenmelerin çoğunluğunun eylemliliğini 
Aden’le sınırlayan koşullarda yatmaktadır.(...) Bazı siya
sal yöneticiler dar parti çıkarlarının ötesinde ulusal so
rumluluk düzeyine yükselebilecek yetenekte değillerdi.

2. Güney’deki sultan ve bakanlar halkı temsil etme
mektedirler ve halk adına konuşma hakkına sahip değil
lerdir. Onlar emperyalizmin aracıları ve Güney’deki du
rumdan sorumlu vatan hainleridir.

Bu nedenle Güney halkı onlar tarafından İngiltere İle 
yapılmış olan antlaşmalardan hiçbirini kabul etmeye
cek; dolayısıyla onlar tarafından herhangi bir şekilde 
kayıt altına alınamayacaktır.

Şu an Radfan ad-Dhali ve Hauskabi'de bulunan İngiliz 
işgal birliklerine karşı silahlı mücadele vermekte olan, 
Güney’de mücadeleyi sürdüren halk güçlerini temsil 
eden ve Güney’In sorunlarına çare olarak silahlı müca
deleye inanan İşgal Altındaki Güney Yemen Ulusal Kur
tuluş Cephesi; kendi kaderini tayin hakkının garanti edil
mesini, bütün kara, deniz ve hava üslerinin tasfiyesi 
ile birlikte Güney'in tam olarak tahliyesini ve ülkenin 
özgüriüğünü, halkın talepleri olarak İleri sürmektedir. 
Ülkenin enerjisini felce uğratan ve onu acımasızca azge
lişmişliğin, geri kalmışlığın ve sefaletin pençesinde tu-

iJstte; Müslüman Kardeşler yanlılarının Hama kentinde 
Hafız Esat güçlerince öldürülmesinden sonra çıkartılan 

afiş. Ortada: Devrimden sonra Tahran sokaklannda 
gösteri. Altta: Sürgünden dönen Humeyni'yi karşılayan 

taraftarlan.

tan, karşı devrimci Hamidüddin ailesinin yüzyıllardan 
bu yana halkımıza vurduğu kölelik boyunduruğunun kı
rılıp atıldığı Kuzey Yemen'dekl 26 Eylül Devrimi, ulusal 
devrimci hareket için bir temel ve ulusal bir müttefik 
yarattı. Bu devrim Güney’in halk kitleleri arasında dile 
getirilmesi olanaksız militan bir coşku yarattı ve bu 
da çok sayıda grubun yığınlar halinde devrimin yardımı
na koşmasına ve karşı devrimci emperyalist oyunlara 
karşı devrimi korumak için ellerini uzatmalarına yol açtı. 
26 Eylül Devrimi özellikle 1961 Suriye-Mısır ayniiğından 
sonra, karşı devrimci emperyalist güçlerin özgürtük yan
lısı ulusai güçleri tecrit etmek üzere faaliyetlerinin belir
ginleştiği kritik bir anda imdada yetişti ve Güney'deki

devrimci kabarma için son derece uygun koşullar yarat
tı. Ulusal bakış açısından, bu devrim. BIrieşIk Arap Cum
huriyeti’nde tıkanıp kalmış olan ulusal devrimci güçle
rin, şimdiye dek kendilerine kapalı bir bölge olan bütün 
Arap yarımadasında variıklannı duyurmalarına olanak 
verdi. Devrimin kazanımlannı korumak bakımından Ye
men’deki Birieşik Arap Cumhuriyeti güçlerinin variiğı 
bölgedeki durumu değiştirecek ve 14 Ekim 1963 ayak
lanmasının damgasını taşıyan devrimci enerji için elve
rişli koşullar yaratacaktır.(...)

Arap halkının iradesinin bir anlatımı ve sömürgeci 
güçlere, onların çıkarianna, temellerine ve sömürgeci 
kurumlarına karşı halk direnişinin temel araçlan olarak 
bütün Güneyi etkisi altına alan silahlı ayaklanma yalnız
ca sömürgecileri bölgeden atmayı amaçlamamaktadır. 
Bu devrimci hareket; sömürgeciler tarafından temelde 
sömürü ve zort>alık üzerine kurulmuş bütün kavramları, 
değerieri ve toplumsal İlişkileri ile tüm toplumsal ger
çekliğin kökten değişmesini amaçlayan global bir ya
şam anlayışının İfadesidir ve halkımızın arzuladığı ya
şam tarzının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurul
masını sağlayacak olan ilişki biçimlerini bellrieyecek- 
tir.(...) •  '

Bir K itle Hareketinin  
Yokluğunda Öncüye Düsen 

Görevler
BİJAN CEZANİ

Halkın F e d a i le r i 'kurucularından Bijan Cezanı, 
1967’de tutuklandıktan sonra, hapishanede 

öldürülene dek İran Devrimi’nin teorik sorunlarına 
ilişkin düşüncelerini kaleme' almıştı.

Savaşçıların ve silahlı hareketin karşılaştığı en önemli 
sorunlardan biri de sınırii silahlı mücadeleden silahlı 
kitle hareketine geçiştir. Biz kitlenin devrimde oynadığı 
rol hakkındaki görüş açımızı saptamakla yetinmemeli
yiz; bundan çok daha önemli bir şey vardır; Genel silahlı 
hareketin hangi yoldan ve hangi biçimde meydana gel
diğinin üzerinde durulması. Bu soruna kesin bir cevap 
bulmak bugünkü silahlı mücadelenin bir parçası oian 
tüm grupların en önemli ve en başta gelen görevidir. 
Bu sorunun variiğını büsbütün inkâr eden unsuriar hatta 
örgütler vardır. Bu tutumun nedeni, devrimci teorinin 
eksikliği ve bugünkü silahlı mücadelenin kafalarda açık
lık kazanmamış olmasıdır. Bu unsurlar ve örgütler, dev
rimin hazırlanmasında, bugünkü devrimci hareketin oy
nadığı rolü kavrayamamaktadır. Başka bir deyimle, bun
lar hareket ile İlgili stratejik anlayıştan ne yazık kİ yok- 
sunduriar. Ama türlü problemlerle karşılaştıklan zaman 
bu unsurlar ve örgütler, kısaca bugünkü hareketin zaten 
bir genel hareket haline gelmiş olduğunu söyleyerek 
sorulara cevap vermekten kaçınıriar. "Savaşın alevleri 
ortasında bulunan bizler, kitlelerin devrim hareketine 
katılmasının maddi ve manevi ifadesiyiz” ya da “kitle
ler, düşmanla bizim aracılığımızla çarpışır” diyebilmek
tedir bu unsuriar. Elbette ki her Marksist, genel bilgisi 
ne kadar sınırlı olursa olsun, yalnız ve yalnız öncü grup
ların üstlendikleri bir savaş ile kitlelerin savaşı arasında
ki farkı kolayca anlayabilir. Eğer bu öncü gruplar bir 
tarihsel gerekliliğin ifadesi ise, eylemleri halkın taleple
rinin ifadesi oluyorsa ve izledikleri strateji doğru ise 
bunlar yalnız o zaman kitlelerin manevi desteğini sağla
yabilecektir. Ne var kİ kitlelerin maddi desteği ile mane
vi desteği arasında, yani savaşa aktif olarak katılması 
ile pasif kalması arasında çok büyük bir fark vardır. 
Bu uçurumun üstüne köprü kurmak silahlı mücadeleyi 
genel bir kitle hareketi haline dönüştürmek demektir.

Şu var kİ, kitlelerin ruh hali hiçbir zaman sabit kalmaz 
ve hareketler daha büyük ya da daha küçük faaliyetlerin 
ortaya konulduğu devrelerden geçerier. Kitlelerin ruh 
hali politik bir gerileme devresine girdiği zaman devrim
ci öncünün görevi nedir? Kitleler protesto etme ya da
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saldırma arzusunu yitirdikleri zaman ne yapılacaktır? 
Büyük ya da küçük faaliyetler devresini ortaya çıkaran 
ya da bu devrelerin süresini uzatan ya da kısaltan etken
lerin analizini yapmadan bu soruları cevaplamak olanak
sızdır.

Kitle liareketinin son derece ağır olduğu bir zamanda, 
bir yanda kitlelerin cesaretsizliği ve genel durgunluğu, 
öte yanda ise öncünün görev ve sorumluluk duygusun
dan kaynaklanan tutumu arasında bir çelişki vardır. İşte 
böyle anlarda öncü, politik durgunluk süresini vargücü 
ile kısaltmak için en elverişli taktiği kullanmalıdır. Kısa
cası: öncü, genel faaliyetsizlik ve umutsuzluk durumu
nu yenmek için elindeki kozunu, yani devrimci pratiğini 
uygulamalıdır. Bunun İçin örnek bir fedakârlık, devrimci 
coşku ve devrimci teorinin İyice kavranması gerekir 
ki, bu da, öncünün varlığının sürekliliğini ve gelişmesini 
sağlar. Böyle bir durumda hiçbir zamaıf kadercilerin 
yaptıkian gibi, boyun eğerek "öldürülmemek için ölelim 
arkadaşlar” denllmemelidir, çünkü bu sadece pasif di
renme taraftarlarının iıedefi olabilir. Pasif direnme taraf
tarian bugün kendi sözlerine göre "kitlelerin sahneye 
çıkacağı güne" kadar, sümüklüböcek gibi kabuklarına 
çekilmişlerdir.

Şimdi ise kitlelerin neden zaman zaman böylesine 
bir umutsuzluğa ve durgunluğa düştüklerini inceleye
lim. Halkın ruh hali, hareketin biçimi ve durumu nesnel 
ve öznei koşullar tarafından etkilenmektedir. Nesnel ko
şullar egemen olan üretim sistemini ve toplumun altya
pısını oluşturan etkenleri kapsar. Öte yandan ise nesnel 
gerçeklerce etkilenen öznel koşullar halkın tutumunda 
yansır. Devrimci bir durumda bu nesnel ve öznei koşul- 
iann etkisinde kalan kitleler, ülkeye egemen olan siste
me ve bu sistemi temsil eden rejime karşı saldırıya 
geçerler. Ancak böyle bir saldırı başanlı olmazsa -ki 
bunun nedeni ya nesnel koşulların henüz yeteri kadar 
olgunlaşmaması ya da öznel etkenlerin (örneğin bir dev
rimci öncünün) yokluğudur- kitle hareketi bastırılacak 

\ e  kitleler düşmanın gücü karşısında umutsuzluğa ve 
korkuya düşeceklerdir.

Biz bu olguyu İran’ın çağdaş tarihinde defalarca izle
dik. Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Ekim Devri
mi’nden sonra ve Çarlık Rusya’sının yıkılma döneminde 
gelişen hareketler, 1921'de hükümet darbesi ile durdu
rulmuş ve 1922 ilâ 1926 arasında yavaş yavaş bastırıl
mıştır. Bunu, 1940’a kadar süren genel bir politik dur
gunluk ve baskı dönemi izlemiştir. Toplumun yavaş bir 
gelişim gösterdiği daha sonraki 20 yıl İçinde ise, karşı
devrimin şiddetini azaltmasıyla, öncünün yokluğuna rağ
men (öncü bu zaman içinde tamamen ezilmişti) kitle 
hareketi yeniden canlanmıştı, iran’m işgali ile başlayan 
süreç, toplumun gelişmesini dolaysız ya da belirleyici 
biçimde etkilemediği haide gene de güçler dengesini 
hareketin lehine değiştirmiştir. 1940 ve 1953’te meyda
na gelen ve genişledikçe genişleyen çarpışmalar 1953’de 
bir hükümet dartıeslyle bastırılmıştı. Bu hareketin bastı- 
niması 1959’a kadar devam etti ve kitleleri politik dur
gunluğa, umutsuzluğa itti. Bu dönemde emekçi sınıflar 
daha çok olgunlaştıkları, devrimci güçler 22 yıl öncesi
ne göre (1921 hükümet darbesi sırasında) çok daha 
iyi hazırlandıkları haide sonuç 22 yıl öncesinin hemen 
hemen aynısı olmuştu.

1959 ve 1963 arasında hareket soluk alma dönemine 
girmiş, ancak bu dönem rejim tarafından tezgâhlanan 
genel bir katliamla bitmiştir. Bütün bu periyodik çalkan
tılar içinde dikkati çeken en önemli nokta şudur: ege
men klikler, ne zaman bir yenilginin ardından geri gelen 
reformları için yolu açmayı -doğal gelişimin aksi yönün
de olsa da- başarsalar, yani sistemin iç çelişkileri ile 
egemen unsurlar arasındaki çelişkiler arasında bir den
ge kurmaya uğraşsalar, hareketin geri çekilme dönemi 
uzun sürüyor; aynı zamanda öncüleri seferber etme 
görevi bir hayli zorlaşıyordu. Böyle bir gelişme toplum- 
lann genel lıelirtisidir, dolayısıyla hareketimiz için bir 
özellisi oluşturmaz. Aynı süreç başka ulusların tarihle
rinde de izlenebilir. Bundan önceki gelişmeleri ele alıp 
incelersek, öncünün (öncü henüz başlangıç devresinde

Üstte: Abu/ Haşan Beni Sadr. Ortada: Amerilfan 
Konsolosluğu'nun işgali sırasında Amerika -aleyhtarı 

gösteri. Altta: Devrimin 1. yıldönümü kutlamalarından 
bir görüntü.

olsa bile) bir darbeye iyi kötü dayanablldikten sonra, 
bu dart>eden çok daha güçlü ve tecrüt>ell çıktığını ve 
daha sonraki görevini çok daha mükemmel bir biçimde 
üstlenmeye hazır olduğunu görürüz. Buna örnek olarak 
1949'dakl mini hükümet dart>esi gösterilebilir: Tudeh 
Partisi birçok yönden zayıf olduğu halde buna dayanmış 
ve sonuç olarak bu parti, 1949’dan 1953’e kadar çok 
daha büyük bir güç ve coşku ile çalışabllmiştir. Öte 
yandan Tudeh Partisi 1953’dekl hükümet darbesinden 
hemen sonraki saldırılara dayanamadığı için 1959 ilâ
1963 arasında gelen kısa bir mola döneminde artık hiç
bir rol oynayamamıştı, çünkü hareket kesintisiz bir mü
cadele için gereken en önemli etkenini yitirmişti. Bu 

' dönemde, partinin kaderini tayin eden, hareketin tecrü
beli bir öncüden yoksun oluşuydu. •

Halkın MÜ€ahidleH'nin  
Kam panya Programı

11 Şubat 1980 tarihli Halkın Mücahitleri'nin 
yayıniadığı bültende, Mesut Recavi’nin ilan ettiği 

Halkın Mücahitleri’nm 12 maddelik kampanya 
programı.

1. Toplumun her kesiminde; üretim, dağıtım (hizmet 
sektörü), yönetim ve özel kuruluşlarda, halkın bütün 
ulusal siyasi ve iktisadi sorunlarda söz sahibi olabilmesi 
için, gerçek bir demokratik İktidar yapısının kuruluşunu 
sağlamak üzere halk konseyleri oluşturmak.

2. Aşağıdaki kıstaslara uygun olarak emperyalizme 
karşı halkın birliğini sağlamak.

a. Bütün komprador yatınmlan ulusallaştırmak;

b. Emperyalistlerle kurulan her türlü siyasi, askeri, 
iktisadi ve kültürel alanlardaki resmi ilişkileri geçersiz 
kılmak;

c. iktisadi bağımlılıkla mücadele edebilmek için sana
yide ve tarımda yerli üretimin teşvik edilmesi;

d. Başta Birleşik Devletler olmak üzere, emperyalizme 
ve dünyadaki bütün bağımlı ilişkilerin kopuşuna kadar 
anti-emperyalist mücadeleye devam etmek.

3. Bağımsızlığı, bölgesel bütünlüğü ve halkın otorite
sini, bu amaç doğrultusunda geliştirilecek bir dış politi
kayla muhafaza edebilmek.

4. Basın ve medyada partizan fikir ve eylemlerin, din
sel ve siyasi inançların açıklanması özgürlüğünü garanti 
edebilmek.

5. Ülke çapında, bölge halklarının haklarını yasallaş
tırmak. Özel bir biçimde Kürt halkının kendi kaderini 
tayin etme hakkını garanti etmek (...)

6. Emperyalist saldırılara karşı ulusu savunmak İçin
20 milyonluk güçlü halkın ordusunu yaratmak.

7. Kadın ve erkek arasındaki siyasi, sosyal ve İktisadi 
eşitliği hayatın her alanında garanti etmek.

8. Müslümanlar arasındaki Şİİ -  Sünni ve diğer tek 
tanrılı dinlere inanan vatandaşların arasındaki dini ayrı
calıkları yok etmek ve eşitliği sağlamak.

9. Toprağı İşleyen herkese toprak vermek, işçinin 
üretimini kontrol etmek, günümüzde aşağıda belirtilen 
evrelerin oluşmasını gerektirir;

a. Köylülerin hükümet şirketlerine olan bütün borçla
rının İmha edilmesi ve önceki rejim tarafından toprağın 
işleyenlerine empoze edilen bütün sınırlamaların kaldı
rılması.

b. Tarımın gelişmesini teşvik etmek için köylülere 
teknik ve mali yardım sağlamak amacıyla köylü konsey
lerinin yetkIlendIrlInKSI.

c. işçilerin aleyhine oluşturulmuş bütün kanunları ge
çersiz kılmak ve işçilerin kendilerinin otoritesi altında 
yeni bir yasamaya girilmesi.

10. iş, ev, geçinme, eğitim ve tıbbi kolaylıklann teda
rik edilmesi ve öncelikle işçi, köylü, küçük esnaf, zana
atkar ve hizmet sektörünün en alt kademelerindekller 
olmak üzere bu tedariklerin herkesin en doğal ye yasal 
hakkı olduğunun kabul edilmesi.

11. Toplumda düzen ve barışın korunması ve süreklili
ği için mücadele vermek.

12. Dünya yüzeyindeki bütün devrimci, anti-diktatöryal.
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anti-kolonyalist, antisömürgeci hareketleri destekle
mek. •

Kültürel Sesyeloiinin Piram idi
ALİ ŞER!ATİ

Cezayir Kurtuluş Hareketi'ne katılan ve Şah'a
karşı yürütülen direniş hareketinin İslâmi önder ve

düşünürlerinden Ali Şeriati 16 Mayıs 1977’de 
Londra’da Savak tarafından öldürülmüştü.

(...) Batı hayranlığı yeni bir olay değildir. Avrupa’nın 
böyleslne gelişmiş ve uygariaşmış olduğu halde kendi 
ülkesi Rusya’nın neden geri ve gelişmemiş olduğu bü
yük Peter’ln zihnini kurcalıyordu. O, Hollanda’da öğren
ci iken her zaman bunu düşünüyor, fakat gerçek sebebi 
bulamıyordu. O her gün Hollandalılan seyrediyordu. On
lar her bakımdan Ruslar’dan farklıydılar. Her gün iyice 
tıraş oiuriar, İyi, muntazam, zarif ve İlgiyle işlerine gider
lerdi. Fakat Rusya’da halk tüm bunlardan yoksundu. 
Tüm bunlann da ötesinde HollandalI her gün sakalını 
tıraş edip güzel kokulu losyon ve kolonya sürüyordu 
yüzüne, halbuki Ruslar öylesine uzun sakallar bırakıyor
du ki; insanı, kendilerinden uzaklaşmaya mecbur ede
cek kadar kötü bir şekilde kokuyoriardı. Peter'in yansıt
tığı şekliyle Rusya'nın böyleslne geri ve uygarlaşmamış 
halde kalmasının nedeniydi bu. Nihayet, tüm sefaletin 
suçunun uzun sakallara yüklenmesi sonucuna vardı. 
Ve gerçek sebebi bulduğunu zannedlp'üikesine döndü. 
Ülkesinde yönetici olduğu zaman ilk işi uzun sakalları 
kestirmek oldu. Uzun sakallanna kendi aristokratik veya 
dinî karakterlerinin ve prestijlerinin bir parçası gözüyle 
bakanlar onların kesilmesini reddettiler. Fakat birkaç 
günlük "yakala ve tıraş et’’ kargaşasından, tehdit ve 
cezalandırmadan sonra tüm uzun sakallar gitmişti. Pe
ter sefillerin karmaşık sakallarını kesmeyi başarmış fa
kat ülkesinden sefaletin köklerini kesip atamamıştı. Her 
şey ne kadar yoksulluk ve sefalet içinde yüzüyordu.

Bu görüşe muhalif olanlar diğer aşırı görüşü seçtiler. 
Onlar, Batıyı taklit etmek veya Doğuyu Batılılaştırma 
fikrine karşı uyarılarda bulunuyorlardı. Onlar Doğulu 
olarak kendi kendine hapsedilmiş, yabancı kültüre karşı 
tecrid edilmiş olarak Batı ilminden ve entelektüel çalış
malardan uzak kalınması gerektiğine inanıyoriardı. Tu
tucu ve gerici olarak bu hareket. Doğuyu sürekli tarım
sal ürünler ve hayat tarzına bağlı feodaiist dönemde 
bırakmak anlamını taşıyordu. Bununla beraber, ne ka
dar karşıt olsalar da her İki aşırı görüş son iki yüzyılda 
ve bu yüzyılın ilk döneminde Batı sömürgeciliğinin çı- 
kartannı desteklemiş olduklannı kanıtlamışlardır. Kimi
leri de bu İki karşıt sloganın sahiplerinin dolaylı veya 
dolaysız olarak, batı sömürgeciliğinin Üçüncü Dünya’- 
daki ajanları olduklannı iddia ederler. Onlar ise bilim, 
uygariık ve modernliğin destekleyicileri, İster statüko
nun savunuculan veya gelenekçiliğin koruyuculan veya 
dinin, ahlâkın, ruhani mukaddesatın ve faziletlerin mu
hafızları olduklan sahte tavnnı takınanlar olsun, tüm 
gizliliklerinde, kasıtlı olarak veya farkında olmadan. Batı 
sömürgeciliğinin suç ortaklan olduklan ortaya çıkmıştır. 
Batı'da Batılıiaşanlar ile Necef'tekl dinsel merkezlerde 
eğitilenler ülkeye geldiklerinde birbirlerine karşı ayakla
nırlar ve bir savaşı, ulusu uzun zaman başka bir savaşta, 
emperyalizme karşı savaşta kavga edemeyecek kadar 
zayıflatan kemirici bir İç savaşı başlatıriar. iki taraf ara
sındaki bu savaş kitlenin yenilmesi anlamını taşımıştır 
dalma. Her hangi bir tarafın kazandığı zafer de ulus 
için yenilgi anlamını taşımıştır. Bu İki hizip daima bellril 
bir toplumsal tipe veya gruba bağlıdır. Batı eğitimi gör
müş entelektüeller ile Necef'te eğitim görmüş olanlann 
tümünün bu İki hizlbten birine dahil olmalan gerekmez. 
Gerçekte, Seyyid Cemal’den başlayarak çağdaş olanla
ra gelinceye kadar düşünürierimiz, devrimcilerimiz, sö
mürgecilik karşıtı liderlerimiz ve kitlelerin önderieri Ba-' 
tı’da veya Necef’te eğitim görmüş bireylerin arasından 
çıkmışlardır. Zaman zaman “Tannnın Ruhu” "Ruhani- 
yef'in bu kokuşmuş ve köhnemlş şeklini ilham etmiştir. 
(...) •

Üstte: 1 Mayıs 1980’de gösteri yapan Halkın Fedaileri 
üyesi kadınlar. Altta: Humeyni’ye destek mitinginden 

bir görüntü.

Ira k  S avafi Üzerine
HUMEYNİ

Humeyni’nin Irak Savaşı'nın 3. yılı dolayısıyla, 
"savaş haftası”  merasimleri düzenleyen komiteye 

hitabep 23 Eylül 1982’de yaptığı konuşma.

Bismillahlrrahmanlrrahlm,

Yapılan işler çok verimli olmakla biriikte, beşeri ista

tistiklerle İran’a karşı işlenen cinayetlerin niceliğini gös
termenin mümkün olabileceğini ranmıyorum. Siz olay- 
lann bir kısmını yansıtıyorsunuz. Ama olaylan manevî 
açıdan ele alarak yansıtmak mümkün değildir. Facialara 
karşı cesaretle tahammül gösteren; o kalplerin atışı ve 
o yanık gönüller ve o yaşlı gözler rakamlaria nasıl İfade 
edilebilir? Bütün bunlar süper güçlerin cinayetleridir. 
Savaş, eğer İslâm’ın zaferi ile sonuçlanırsa, bütün bu 
zararlar da zaferierie tamir edilir, ama eğer savaş sona 
ermezse yine savaş haftası düzenleyeceğiz kİ, inşallah 
Allah-u Taalat savaşın bir yıl daha sürmesini nasip et
mesin.

Biz, tüm variiğı ile Saddam’a yardım eden ve onu 
ayakta tutmaya çalışan kurtlann pençesindeyiz. Ama, 
bu kadar, vatana, Islâm’a ve İran’a ihanet eden böyle 
bir insan zoria iktidarda tutulamaz. Bugün Saddam, Müs
lümanlıktan ^e yaian-yanlış kıldığı namazdan söz edi
yor. Hatta bu sahte İddia bile savaşın bir nimetidir. 
Halbuki onlar İslâm’a karşıdıriar ve Baas Partisi’nin ku
rucuları da Islâm'ı inkâr edenlerdendir. Bunlar Islâm'
dan uzaktır, Islâm da onlardan uzak, Irak'ta birçok din 
adamlarını tutukladılar. Bunlardan bazılannı ben tanıyo
rum. Hacı Seyyid Yusuf Hekim gibi. Bazılannı da öldür
düler. Bütün bu olanlann yazılması ve sergilenmesi müm
kün değildir. Ama mümkün olduğu kadar ve elden geldi
ğince bunlan tüm dünyaya açmalı ve duyurmalıyız. Bu
gün Amerika, Rusya ve Fransa ve diğer güçler İslâm’ı 
büyük bir tehlike olarak göriiyoriar. Ve bu nedenle Sad- 
dam’ın lehine propagandaya giriştiler. Onlar şu gerçeği 
gördüler; Eğer İslâm Cumhuriyeti yerieşir kalırsa, onla
nn bu bölgede ayak izleri dahil kalmayacak ve bu bölge
den ellerini çekmek zorunda kalacaklar. Bu savaş üzün
tü getirmekle ve şehrimizi harebeye çevirmekle birlikte 
İslâm’ı dünyaya tanıtma nimetine de sahiptir. Ve yine 
kimlerin, hangi güçlerin Islâm'ın karşısında yeraldığı 
ve kimlerin Islâm’dan korktuğu ve hangi güçlerin İs
lâm’a karşı ayaklandığı bu savaş sayesinde ortaya çık
mıştır.

Süper güçlerin telaşı sırf Saddam’ı ayakta tutmak, 
bizi ezmek değildir. Onlann istediği -Islâm’dan korktuk- 
lan İçin- Islâm’ı ezmektir. İşte bu yüzden Saddam’ı des
tekliyorlar ve bize karşı çıkıyoriar. Süper güçler İslâm 
ülkeleri halklannın kendisine karşı direneceklerini blli- 
yoriar. Bazı Müslüman olmayan ülkelerin halklarını da 
bize yönetmişlerdir -siyahlar gibi-. Öyleyse İran’da olup 
bitenleri tüm dünyaya duyurmalıyız ki, önce cinayetler 
ve bunun yanısıra cinayeti işleyenler ve işletenler, des
tekleyenler; onlara silah, top, tank, uçak, ve füze veren
ler dünyaya tanıtılsın. Ve yine İlan edilmeli ki; eğer 
Saddam'a daha fazla yardım edecek oluriarsa, petrol
den mahrum kalacaklardır. Ve ekonomik kaynaklanmızı 
hedef almak için Saddam’a yardım edenler bllmelidirier 
ki, petrolün rengini bile göremeyeceklerdir. Böyle olma
masını ümit ederim.

Genellikle cinayetlerin büyüğü Fransa da dahil, süper 
güçlerin işidir. Ama bunlann arasında bize en fazla zarar 
Amerika'dan gelmektedir. Iran milletinin şimdiye kadar 
olduğu glbt bundan sonra da böyle İyi devam etmesini 
dilerim. Iran milletinin etele vererek kendi şerefini koru
masını ümit ederiz. Biz daha önce Muhammed Rıza’nın 
kabul etmiş olduğu aşağılık bir bağımlılık İçindeydik 
ve biz Amerika’nın karşısında zavallı bir köleydik. Ama 
Iran milleti bu alçaklığı temizleyerek şerefini kazandı. 
Kann tokuğu, ekmek ve su ölçü değildir, önemli olan 
insanın şerefidir. Şeref; insanın birkaç kuruş kazanabil
mesi için elini göğsüne koyup baş eğmesi değildir. İn
sanlık şerefi, zorba ve zort>alığa karşı direnmektir ve 
bizim gençlerimiz zorl>alığa karşı direndiler. Buna karşı
lık ekonomik ambargo İle karşı karşıya kaldılar ama 
bu ambargo da gençlerimizi uyandırdı. Dışa bağımlı ol
mamak İçin; gençlerimiz, kendi güçleri İle çalışıp ve 
zahmete katlanıp "Kendi kendine yetebllme” düzeyine 
ulaşmalan gerektiğini anlamışlardır. Tann’dan çabalan- 
nızı boşa çıkarmamasını ve başarılar İhsan etmesini 
dilerim.

Ve esselamu aleykûm ve rahmetullah. •


