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• • • • • • SOMURGECILIK KAHROLSUN 

•• • • • • OZGURLUK YASASIN 

21 Şubat , Birleşmiş Millet
ler örgütü tarafından ilan ed i
len sömürgecilikle mücadele gü
nüdür. Kuşkusuz böylesi günle
rin önemi büyük. Bu gün, yani 
şubatın 21 'inde tarihe kara bir 
leke olarak geçmiş olan sömür
gecilik üzerinde durulur, pek 
çok ülkede gerek ulusal ve ge
rekse uluslararası kuruluşlar 
bu olayı ele alır tartışırlar. 

Pratikte sömürgecilik insan
lığa neye mal oldu? Böylesi bir 
vahşetin ortaya çıkmasının 
nedenleri neydi? Neden bazı ül
kelerin kapitalistleri, propagan
d uzmanları, politikac ıları 

skeri birlikleri, başka halk
lıı.a ait topraklara saldırdılar, 
onların yeraltı ve yerüstü kay
naklanna el koydular? Neden 
yüzbinlerce , milyonlarca insan 
bir çırpıda katledildi, şehirler 
yakılıp yıkıldı, kırlar cehenne
me çevrildi? Tarihsel olarak kö
leci toplum biçimleri çoktan 
sona· erdikleri halde sömürge
lerden zorla götürtülen milyon
larca insan niçin köleleştiril 
di ve kapitalizm döneminde 
kölecilik neden bir kez daha 
canlandırıldı? Portekizliler 
Afrika'nın içlerine daldılar, 
sonra Hindistan 'a kadar gitti
ler. -İspanyollar, Amerika ' yı 
işgal ettiler. Daha sonra başka
ları ortaya çıktı. Bunlar birbir
leriyle çekiştiler, savaştılar , 
kan döktüler. Bunca tarihi eser, 

arlık adına neden tahrip 
<'li ve ortadan kaldırıldı? 
İşte sömürgecilikle mücadele 

gününde, artık çok iyi bilinen 
sömürgecilik hareketlerinin ne· 
denleri üzerinde durulur. İnsan 
ların daha büyük bir kesimi bu 
olayı bilip tanımış olur. 
Insanlığın ondan gördüğü zarar
lar ve ona karşı yürütülen savaş 
ların incelenip bilinmesi ise bu 
tür hareketlere karşı olan mu
halefeti güçlendirir. Barış ve sö
mürüye karşı mücadelenin güç
lenmesine hizmet edilir. Hala 
sömürgecilik zincirini kırama
mış olan ülkelerin ulusal kurtu
luş güçleriyle olan dayanışma 
artar ve bu ülkelerin halklannın 
kurtuluşa varmalarına katkı 
sağlanır. 

Elbette klasik biçimi tarih 
sahnesinden silinmek üzere 
olan sömürgeciliğin çıkış ne
denleri , halkiara verdiği zarar
lar ve ona karşı verilen mücade
lenin tüm yönleriyle bilinmesi 
önemlidir. Hele bizim gibi ülke-

• 

si parçalı bir sömürge durumu
na getirilmiş olan bir h alkın , 
yurtsever ve devrimci güç leri 
nin sorunu büyük bir özenle de
ğerlendirmesi ve ondan dersler 
çıkarması daha da zorunludur. 
Çünkü halkımı zın anti -sömür
geci mücadelesi ancak geçmiş 
deneylerden gereği gibi yarar
lanıldığı ve sağlam temellere 
oturlulduğu t'.lktircle başanya 
ulaştırabii ir. 

Sömürgeciliğin 

Ortaya ç'ikış.ı 

Sömürgecil ik hareketleri ka
pitalizmin şafak vaktinde, yani 
ilkel birikim döneminde ortaya 
çıktı. Ancak bu, kapitalizmden 
önce hiç sömürgecilik yoktu 
yanılgısına da düşürmemelidir 
bizi . Lenin sömürgecilik üzeri n
de dururken kapitalizmden ön
ce de sömürgeciliğin var oldu
ğunu söyler ve örnek olarak da 
Kö leci Roma İmparatorluğu 'nu 
verir. Gene aynı şek ilde feodal 
Çarlık Rusyası veya Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun da sömürge
ci bir politika izledikleri bilin
mektedir. Ama kapitalizm dö· 
nemini n sömürgecili ği ile on
dan önceki toplum dönernle
rinde görülen sömürgecilik ara
sında nitelik olarak temel fark 
lar mevcuttur. 

İlkel birik im döneminde sö
mürgecilik hareketlerine ilk 
başlıyanlar Portekizliler oldu. 
Portekizliler Araplara karşı sa
vaşırken 1415 yılında Afrika'
nın kuzey kıyılarındak i Ceuta 
kentini ele geçirdiler. Daha 
sonra buray ı hem ticari bir 
merkez haline getirdiler ve hem 
de askeri harekatlar iç in bir da
yanak noktasına dönüştürdüler. 
Portekizliler oradan Afrika kı
tasının içlerine daldı l ar. Umut 
Bumunu d olaşarak Hindistan 'a 
kadar gittiler. Hürmüz Boğaz ı'
nı ele geçirip geleneksel ticaret 
yolunu (H in d is tan - Ortadoğu 
Avrupa hattı nı geçen Baharat 
Yolu) kestiler ve denet imleri 
altına aldılar. 

Aynı dönemde sömürge im
paratorluğu kuran bir d iğ er 

devlet İspanya oldu. İspanyol 
sömürgeciliğinin baş langıcı 
Kristof Kolomb 'un Hindistan 
zanettiği Amerika kıtasını (Ha
hana, Haiti ve Küba) keşfetme
siyle başladı. İspanyoll ar daha 
sonra Amerika k ıtasının içleri-

ne doğru ilerlemelerini sürdür
diller, Aztek, İnka ve Maya gibi 
medeniyetleri yıkarak toprakla
rını zorla ele geçirdiler. 

Aç ıktır ki gerek Portekiziiie
rin ve gerekse İspanyolların ge
niş toprakları ele geçirmeleri 
kolay olmadı. Onlar daima yer
li halkın dinerişi ile karşılaştı
lar. Sömürgeciler bu savaşlar sı
rasında bir yandan yerli halk 
arasına sokulan çelişkilerden 
yararlandılar, diğer yandan ise 
ellerindeki üstün silahları insaf
sızca kullandılar. Her an yeni 
bir barbarlık örneği vererek . 
vahşet yaratarak ~ğemenlikleri
ni pekiştirdiler. 

Burada cevaplandınlması ge
reken soru şudur . Neden sö
miirgeciler bu kadar büyük top
rakları gaspettiler ve bunca vah
şet yarattılar? Açıktır ki bunun 
nedeni sömürüydü. Esasında bu 
kural, Kölecilik ilişkilerinin or
taya çıkmasından beri geçerliy
di. Roma, Babil, Mısır gibi Kö
leci devletlerle, Çarlık Rusyası , 
Osmanlı İmparatorluğu ve ben
zeri feodal devletler de savaş 
çıkarır ve yeni topraklan işgal 
etme peşinde koşarlarken hep 
aynı nedenle hareket ediyorlar
dı. Bu neden, daima başka 
halkiara ait zenginlik kaynak
larına elkoymak ve onları sö
mürmekti. Kuşkusuz aynı şey 
İlkel birikim döneminin tüccar
ları için de geçerliydi. 

Marx, sermayenin ilkel biri
kim dönemini ele alırken biriki
mi sağlıyan yollardan birinin 
de sömürgeterin yağmalanması 
olduğunu yazar. 

Devletler Arasında 
Sömürge Edinme Yanşı 

Başlıyor 

Sömürgeleri paylaşınada ilk 
anlaşmazlık ilk sömürgeciler 
olan İspanyollarla Portekizliler 
arasında başgösterdi. Bunun 
üzerine dünyayı kuzey kutbun
dan güney kutbuna doğru uza
nan bir çizgiyle ikiye böldüler 
ve herbirisi bir tarafı kendisine 
maletti. Ama bu paylaşma, çe
lişkileri ve yarışı sona erdire
medi. Devreye başka sömürge
ciler girdiler. Yeni sömürgeeBer 
Hollanda, İngiltere ve Fransa'y
d ı. Bu andan itibaren sömürge 
elde etmek için yanşan devlet
ler arasında çeşitli savaşlar çık
tı ve birçok sömürge el değiş-

tirdi . 
önce Hollandalı tüccarlar 

Portekiziileri geri plana iterek 
Endenozya ' yı i şgal ettiler, Af
rika 'ya yerleştiler ve Hindis
tan 'a kadar gittiler. Hindistan '
da "Doğu Hindistan Şirketi "ni 
kuran Hollandalılar, Amerika'
da ise " Batı Hindistan Şirketi"
ni kurdular. 

Ardından İngilizler Ho Ilan
da, İspanyol ve Portekiziileri 
birçok ülkeden kovdular. O dö
nemde en güçlü sanayiye sahip 
olan İngiltere, en büyük sömür
ge imparatorluğunu (üzerinde 
güneşin batınadığı imparator
luk ) kurdu. Fransa da gene İn
giltere ölçüsünde olmasa bile 
geniş alanlan sömürgeleştirdi 
ve belli -başlı sömürgeci devlet
ler arasına girdi. 

Sömürgeleri Sömürme 
Yöntemleri 

Sömürgecilerin sömürge po
litikalarının esası zora dayanır. 
Zor yöntemleri ise hemen he
men her yerde benzer nitelikte 
olmuştur. İlkel birikim döne
minden itibaren sömiirgeleri sö
mürme yöntemleri tam anla
mıyla yağmacılıktı. Sömürgeci
ler sömürge ülkelerin; 

a) Maden kaynaklarıyla ha
zinelerini gaspettiler. 

b) Tarımsal ürünlerine el
koydular. 

c) Yerli halkı ağır vergi yü
kü altına soktular. 

d) İnsangücü zorla ve ucuza 
çalıştınldı, köle ticareti 
sayesinde alırup satıldı ve 
ülkesinden uzaklaştırıldı. 

e) Sömürgelerle ·eşit siz deği 
şime dayanan ticaret ya
pıldı. 

e) Yerli halkın , tarihi, kültü
rel ve manevi değerleri 
tahrip edildi , cehalet art
tırıldı. 

İspanyollar Amerika 'ya çık 
tıklarında yerlilerde çok altın 
ve gümüş bulunduğunu farke t
tiler. Bunun üzerine aç kurtlar 
gibi onların üzerine çullandılar. 

Çok değerli tarih i eserleri eri t 
tiler ve kiliçe haline getirerek 
ülkelerine taşıdılar . Maden 
ocakları açıldı. Yerli halk köle
leştirildi ve buralarda zorla ça
lıştırıldı. Köleler yalnız maden 
ocaklarında değil , limanlarda, 
yükleme ve taşıma işlerinde, ta
rım plantasyonlarında da zorla 
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"Hint tezgahlarını parçalıyan ve çıkrığını yokeden, davetsiz .gelen 

İngiliz olmuştur. ingiltere. Hint paınuklu kumaşlarını Avrupa pazarların

dan yoksun bırakınakla başlamış h işe; ardından Hindistan'a ipliği sokınuş 

ve sonunda da pamuklu kumaşın anavatanını panıuklu kuınaşa boğınuştur . 

ç al ı ştınlıyordu. Doğrudan doğ- ları propagandası yaygınlaştı · 

ruya katledilmenih yanısıra , rıldı mı, üstün diyı> nitelendiri 

kötü yaşama ve çalışma koşul - len beyaz sömürgecilerin, onları 

ları yüzünden milyonlarca insan katletmesi , sömürmesi , onların 

yaşamını yitirdi. örneğin: Bo- tüm maddi ve manevi değerleri 

livya'da yalnızca İspanyolların ni yok etmesi de doğal bır 

işlettiği gümüş madenierinde hak(!) haline geliyordu. 

sekiz milyon kişi bu yüzden Sömürgeciler yerli halkın ta-

canverdi. rihsel ve kültürel değerlerini 

Sömürgeciler, fethettikleri yok ettiler. Onlara kendi dille

ülkenin halkını insan. yerine .rini zorla öğretmeye kalkıştı 

koymuyorlardı. Onların eko- lar. Sürdürillen assimilasyon po

nomik, sosyal ve kültürel hiç litikası yüzünden cehalet arttı , 

bir hakka layık olmadıkları ka- insanlar kendi topluınianna ya

bul ediliyordu. Yerli halkın çı- bancılaştırıldılar . 

karı gözetilmeksizin, sömürge- Sömürgelerde insan gücü ve 

ciler kendileri için neyi uygun doğal zenginlikler pervasız bir 

görüyorlardıysa onu yapıyor- biçimde tahrip edildi. örneğin : 

!ardı. Avrupa'da darçın fiyatları düş-

Sömürgeciler sömürüyü ve meye başladığı zaman Hollan

yağmacılığı vahşice sürdürür- dalı sömürgeeBer Endenozya'

lerken yerli halkın direnişiyle daki darçın ormanlarını yoket

karşılaşıyorlardı. Yeriilere göre tiler. Orada yaşıyan yerlileri ise 

onlar uzaklardan gelen kötü "gereksiz " nüfus diye adlandı

ruhlu insanlardı. öyleyse da- np ya katlettiler, ya da sürgüne 

vetsiz gelen ve herşeyi yakıp yı- gönderdiler. 

kan bu kötü insanları kovmak Sömürgelerle yapılan ticaret 

gerek-iyordu. Beyazlar ise yal- · eşitsiz bir yağmacılıktı. Sömür

nız üstün silahlarla yerli halkla- geciler kendi değersiz mallarını 

ra boyun eğdiremiyeceklerinin yüksek fiyatla satıyor, yerli hal

bilincindeydiler. Onun için de kın değerli ürünlerini ise yok 

yerlileri aldatmaya çabaladılar pahasına alıyorlardı . 

ve buna uygun propaganda ge- Her yerde benzer yöntem

liştirdiler. Bu amaçla din adam- lerle sürdürülen yağma sonu

ları piyasaya çıkarıldı. Misyo- cunda sömürgelerin ekonomisi 

ner denilen bu kişiler sömürge yıkıma uğruyordu. Sömürgeci

ülkelerde Hıristiyanlığı yaygın- ler gittikleri ülkelerde tutuna

laştırdılar. Hıristiyanlık ise uy- bilmek için kapitalizm öncesi 

saliaşmayı ve yapılan tüm kötü- üretim biçimlerinin egemen 

lüklere karşın ., boyun eğmeyi çevreleriyle anlaştılar . Gerekti

öğretiyordu. Ayrıca beyazların ğinde yerlileri kışkırtıp birbir

medeni ve üstün; yeriiierin ise lerine düşürdüler. 

geri kalmış vahşi ırklar oldukla- Amerika'nın fethedilmesi sı 

n görüşü yaygınlaştınldı. Sö- rasında yerli halk tamamen yok 

mürgeci propagandaya göre geri edildi. Kızılderili halka karşı 

ve aşağı ırklar diye nitelendiri- uygulanan vahşet bugün her

len halkların medenileşmeye kesçe bilinmektedir. Sömürge

ihtiyaçlan vardı ve "üstün" ırk- cilerin uygarlık adına başvurdu

tan olan beyazlar ise onlara bu ğu tüyler ürpertici uygulamalar, 

hizmeti götürüyorlardı. Sonuç- kapitalizmin ve kiir hırsının in 

ta !rkçılık geliştirildL Amerika' sanlık tarihinde nelere maloldu

da bugün biiiii siyah ırktan in- ğunu gösteren örneklerdir. 

sanların beyazlarla eşit haklara İngiliz hükümeti 1703 'te bir 

sahip olmadıkları, ezilip horlan- emirname çıkardı. Buna göre 

dıkları bilinmektedir. yüzülmüş bir yerlinin kafa deri-

Sömürgeciler bu propaganda si iÇin 40 sterlin ödeniyordu. 

ile şu amacı güdüyorlardı: Bir Daha sonra hükümet 177 4 yı

yandan kendilerinin üstün ırk- !ında çıkardığı yeni bir karar

tan oldukl~'1~ı ileri sürüyor, name ile bu miktan arttırdı. 

ırkçılığı geliştiriyor ve savaşla- Buna göre; 12 yaşından yukarı 

ra ortam hazırlıyorlardı. Diğer bir erkeğin kafa derisine 100 

taraftan ise sömürge hıılklannı sterlin, yetişkin bir erkek için 

geri ve aşağı ırklar diye nitelen- 105, kadın ve çocuk tutsaklar 

diriyor, onları aşağılık komp- için ise 55 sterlin ödenrneğe 

leksi . içerişine itmeye, boyun başlandı. 

eğmeye ve uysallaştırmaya ça- Sömürgecilik döneminde kö

lışıyorlardı. Kaldı ki sömürge leeilik yeniden canlılık kazandı 

halklannın aşağı ırktan olduk- ve karlı bir ticaret dalı haline 

K. Marx 

geldi. Sömürgeciler Afrika'nın 

yerlilerini zorla vatanlarından 

kopararak Avrupa ve Amerika'. 
ya sevketti ler. Kötü koşu Uar 
yüzünden onların bir çoğu yol
larda ölüyordu. Kalanlar ise pa
zarlarda satılıyorlardı. Ama kö
lelerin asıl çilesi bundan sonra 
başlıyordu . Sahipleri kölelerin 
karınlarını bile doğru dürüst 
doyurmalarına fırsat vermeden 
kırbaç altında çalıştırıyor, on
ları sakat bırakıyor veya öldü
rebiliyordu. Gerı>ktiğinde köle
ler hertürlü onursuz yaşamı be
nimsemeye mecbur bırakılıyor

lardı. 

Sömürgelerde de insanların 

köleleştirilerek zorla çalıştırıl

malarının yanısıra, sömürgeci 
!erin çıkarlarının gerektiği her 
türlü uygulamaya başvurulu

yordu. Bu uygulamalann yerli 
halkın ç ıkarlarına aykın olması 

önemsenmiyordu. örneğin: SO
mürgeciler afyon ticaretini ge
liştirip , karlarını arttırmak için 
Çin halkı içerisinde afyon kul
lanmayı yaygınlaştırdılar. Daha 
sonra buna karşı çıkışlar görü
lünce de sömürgeci devletler 
aralannda anlaşarak Çin 'e sal
dırdılar ve onu işgal ettiler. 
(Tarihte bu savaşlar Afyon sa
vaşları olarak bilinir) Bütün bu 
uygulamaların sonucu şu oldu : 
ı- Sömürgelerin zenginlik kay
nakları metropol ülkeye taşın
dığı için, yani çıkanldıklan ül 
kede işlenmediğinden, sermaye 
birikimi meydana gelemiyordu. 
2- Her nekadar sömürgelerle 
ticaret yapılıyorduysa da bu ti
caret ilkel birikim döneminde 
çok sınırlıydı ve eşitsiz temelle
re dayanıyordu . 

3- Sömürgeciler; feodaller, aşi
ret ve kabile şefleriyle işbirliği 
halindeydiler. 
4- Bu nedenlere bağlı olarak 
kapitalizm-öncesi üretim ilişki

leri varlığını sürdürüyor, ekono
minin, dinamikleşmesi ve geliş
mesi engelleniyor, yoksulluk, . 
gerilik sürüyordu. üstelik sö
mürgeci talan ve yağma halkın 
yoksulluğunu arttırmaktaydı. 

Sömürgelerde bunlar olur
ken, metropolde tüccarların ve 
manifaktür kapitalistlerinin 
elinde büyük zenginlikler birik
mekteydi. Ekonomik gelişme 

çok hı zlıydı . Gelişen kapita
lizm feodal düzenleri peşpeşe 

yıkıyor, burjuva devrimleri ger
çekleşiyordu. Sömürge impa
ratorluklan sayesinde giderek 
bir dünya pazan oluşmaktaydı. 

Ancak burjuva devrimleri sö
mürgelere devrimci değişiklik

ler götürmüyordu. 
Kapitalizmin sanayi devrimi 

ile birlikte gelişmesi muazzam 
ölçülere vardı. Bu 'Sayede üre
tim ö nemli derecede artış gös
terdi. Ulaşım gelişti , ticaret 
hacmi büyüdü. Bu durum ham 
madeye duyulan ihtiyacı arttır
dı ve üretilen sanayi mallarının 
sürümünü gündeme getirdi. 
Çünkü gelişen teknilr ve artan 
makinalı üretim sonucu elde 
edilen metanın satılması, tekrar 
paraya dönmesi kapitalizmin 
yaşaması ıçın zorunluydu. 
Açıktır ki gerek sanayinin ihti
yaç duyduğu hammadelerin 
mini ve gerekse metanın ihia., 
edilmesi ihtiyacı sömürgelerle 
olan ekonomik bağların yoğun
laşmasına yardım etti. Artık 

fabrikalarda üretilen meta yal
nızca metropol pazarında tüke
tilemiyordu. Sömürgelere de 
meta ihracına başlandı. 

"Serbest değişim "in ortaya 
çıkmasıyla birlikte sömürge ül
kenin ekonomisinde ister iste
mez bir takım değişiklikler 

meydana geldi. Sömürgelerdeki 
feodaller, aşiret ve kabile reisie
ri eskisine oranla ihtiyaçlarının 
daha büyük bir kısmını satınal
ma yoluyla temin etmeye baş
ladılar . Böylece pazar ilişkileri 
gelişti. Köylüler kapitalist pa
zarın ihtiyacını karşılamak için 
daha fazla miktarda harnınade 
üretmek zorunda kaldı! 

Hammadelerin yok pahasın 
lerinden alınması , çeşitli şekil

lerde artan vergi yükü ve diğer 
sömürü yöntemleri yüzünden 
çoğu yıkıma uğruyordu. Met
ropol ülkelerden gelen ucuz · 
meta ile rekabet edemiyen yerli 
elsanatlan ve manifaktürler 
çöktü. Sömürge ülkenin ; metro
pol kapitalistlerinin lehine olan 
ticareti artarken, kendi iç tica
reti söndü. Yerli kapitalist un
surlar dahi çöküntüye uğra

maktan kurtulamadılar. Buna 
karşılıR liman kentleriyle bü
yük ticaret merkezlerinde orta
ya çıkan ve görevi metropol ül
kenin metalarını sömürge ülke 
pazanna sürmek, oradan da 
metropoJe yerli hammadeler 
göndermek olan aracı ticaret 
kesimi oluştu. 

Sömürgelere , metropol ülke
lerin metalannm akmasına, bu 
ülkelerdeki ekonomiye yıkıma 
uğratmasına Marx şöyle deği

nir : 
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·Hint tezgahlarını parçalı- dıklan başlıca alanlardı. Gene 
yan Vt' çıkrığını yokeden , da- emperyalist dönemde de sö
vt>tsiz gelen İngiliz olmuştur . mürgelerdeki feodal ve yarı [eo
İngiltere , Hint pamuklu kumaş- dal unsurlar, kabile şefleri ile 
larm ı Avrupa pazarlarından ' · işbirliği devam ettirildi. Böyle
yoksun bırakınakla başlamıştır ce kitleler hem emperyaıısı 
işe : ardından Hind.istan 'a ipliği yağma ve hem de onlarla işbir
sokmuş ve sonunda da pamuk- liği halinde çalışan feodallerin 
lu kumaşın anavatanını pamuk- I çifte sömürüsü' altında ezildi. 
lu kumaşa boğmuştur . 1818 '- Emperyalizmin sömürgelerdeki 
den 1836'ya kadar İngiltere'de uygulamaları kısaca şu şekilde 
Hindistan'a yapılan iplik ihra- belirtilebilir : 
catı 1 'e 5200 oranında artmış - 1- Sötnürgelere mal ve serma
tır; 1824 'te Hindistan 'a yapı - ye ihraç edilir. 
lan İngiliz muslinleri ihracatı 2- Başlıca yatırım alanları ma-
1.000.000 yardı bulmazken . deneilik ve tarım dallarıdır. 
1837'de 64 .000.000 yardı aş- 3- Sömürgelerdeki işgücü ı,ıcu 
mıştır. Ama, aynı zamanda, za çalıştırılır. 
Dakka'nın nüfusu 150.000 ki- 4- Sömürgelerden metropole 
şiden 20.000'e düşmüştür. tarım ürünleriyle, hammadeler 
Dokumalarıyla ünlü Hint kent- sevkedilir. örneğin: İkinci dün
lerinin bu biçimde sönüşü, hiç ya savaşından önce, kapitalist 
te olabileceklerin en kötüsü de- ülkeler kauçuğun 97 'sini, kala
ğildL İngiliz buharlı makinesi yın yüzde 96'sıı1'ı, gümüşün yüz
ve Alman bilimi- Hindistan'ın de 70'ini, tütünüfı~de 99'u-

er yerinde tarım ile imalat nu sömürgelerden sağlıyorlardı. 
ayi arasındaki birliği yıktı." 5- Emperyalistler yerli feodal

\n.arl Marx, Hindistan'ta İngiliz ler işbirliği yaparak emperya
Eğemenliği, Kapitalizm öncesi list ve feodal sömürüyü birleşti
Ekdtıomi Biçimleri, Sol yayın- rir. 
lan s.l12) 6- Sömürge·ülkelerin ekonomi-

Sömürge ekonomilerin bu lerini tek yönlü bir niteliğe so
ve benzeri nedenlerle yıkıma kar. Yani , her ülke ancak bir 
uğrattiması hemen her zaman veya birkaç dalla uğraşabilir, 
yerli halk için bir felaket halini daha çok çeşitte üretim yapıt
aldı. örneğin Bengal 'da bu yüz- ması büyük ölçüde engellenir. 
den 1770 yılında çıkan bir kıt - 7- Yerli halkiann kültürünü 
lık sonucunda 7 milyon kişi ya- küçümser, onu yoketmeye çalı
şamını yitirdi. şır . Onun yerine kendi kültürü

Kapitalizmin 
Emperyalist Aşamaya 
Girişi ve Sömürgecilik 

19. yüzyılın sonlarına doğru 
kapitalizm, yeni bir aşamaya 
emperyalizm) girdi. Bu dö

de genel olarak sömürgeci 
. I tamamlanmıştı. Artık 

dünyada sömürgeleştirilmemiş, 
kapitalizmin etkisi altına girme
miş toprak parçası yoktu. 

Emperyalizm-öncesi" serbest 
rekabetçi" dönemdeki sömür
geciliğin, bir eveiki .; yani i lke! 
birikim dönemindekinden te
mel farkı çok miktarda meta
nın sömürgelere ihraç edilme
siydi. Emperyalist dönemin, 
"serbest rekabetçi" dönemden 
temel farkı ise sermaye ihracı
na başlanmasıydı. Bir başka 
deyişle artık emperyalist tekel 
ler sadece kendi ülkelerinde 
ürettikleri malları , sömürgelere 
ihraç edrı:ı~kle yetinmiyor, ora
ya sermaye de gönderiyor ve 
yatırım yapıyorlardı. Sömürge
lerde işgücünün çok ucuz olma
sı, hammadeyi ucuza ve kolay 
temin etme gibi nedenlerle bu 
yatırımlar tekellere göıülmedik 
(super) karlar sağlıyordu. Ma
den çıkanna ve tarımsal alanlar 
emperyalistlerin sermaye yatır-

nü yaygınlaştırır . Kültürel yoz
laşma yaratır. 

Anti-Emperyalist 
Hareketler 

Ortaya Çıkıyor 
Sömürgecilik, ortaya çıktığı 

andan itibaren daima yerli hal
kın direnişi ile karşılaştı. Em
peryalizm döneminde bu daha 
geniş boyutlar kazandı ve gide
rek genel halk ayaklanmalarına 
dönüştü. 

Amerika 'd.ıt İngiliz sömürge
ciliğine karşı sürdürülen savaş, 
daha kapitalizm emperyalist 
aşamaya varmadan önce başarı
ya ulaştı. Sudan'da 1881 yılın
da büyük bir halk ayaklanması 
ortaya çıktı. Ayaklanma Mehdi 
(Muhammed Ahmet)'in önder
liğinde sürdürüldü ve başarıya 
ulaştı. Aradan 13 yıl geçtik ten 
son ra İn gilizle r yeniden bu ül-

keyi işgal ettiler, Mehdi 'nin ke
miklerini mezarından çıkarıp 
yaktılar. Hartum ve Oruduran 
başta olmak üzere pekçok şeh 
ri yerle bir ettiler ve surlara 
yerli halkın kesik başlannı sıra
ladılar . Gene 1882 yılında Mı
sır'da da Arabi paşanın öncülü
ğünde bir ayaklanma hareketi 
ortaya çıktı. İngilizler bunu da 
kanlı bir biçimde bastırdılar. 

Hu duııeıııdt· guriılen anti 
emperyalist halk harekellt>ri da
ha ba~laııg11.; halindeydi, çeşitli 
iç ve dı~ ko~ullar nedt>niyle ba 
~arıya ulaşma ~ansları zayıftı. 

Empery al isılerarası 

Çelişkilerin Keskinleşmesi 

Ve Sömürgeleri Yeniden 
Bölüşme Savaşları 

Kapitalizm emperyalist aşa
maya geldiğinde, dünyada sö
mürgeleştirilecek boş alan kal
madığı, genPI olarak sömürge
ciliğin tamamlandığı daha önce 
belirtilrpişti. Ama bu, emperya
list devletlerin artık sömürge 
edinmekten vazgeçtikleri anla
mına gelmiyorrlu . Emperyalist 
devletlerin bir kısmında kapita
lizm daha sonra hakim üretim 
tarzı haline gelmiş 
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onlar sö

mürge sahibi olmakta gecikmiş
lerdi. Oysa şimdi onlann da sö
mürgelere ihtiyaçları vardı. Bu 
nedenle de sömürgelerin yeni
den paylaşılması için hazırlanı
yorlardı. Bu da ister istemez di
ğer sömürgecilerin işgali altında 
bulunan sömürgelere göz dik
mek, onları rakiplerinin elinden 
almak anlamına geliyordu. 

ABD, Monroe doktrinine 
uygun olarak Uzakdoğu ve La
tin Amerika'da yayılma politi
kasını ilan etti ve 1898 'de İs
panya ile savaşa tutuştu. Bu sa
vaş, emperyalist bir devletin sö
mürge leri yeniden paylaşmak 
için çıkardığı ilk savaş oldu. 
Savaş ABD'nin galibiyetiyle so
na erdi, İspanya pekçok sömür
gesini yitirirken, ABD onlara 
elkoydu. 

Gene aynı dönemde Alman
ların Yakın ve Ortado~u'da ya
yılma faaliyetleri yoğunlaştı. 
1904-1905 yıllarında Rus-Ja
pon savaşı patlak verdi. 

Tüm bu gelişmeler, kapita
lizmin eşitsiz gelişme yasasına 
uygun olarak emperyalist dev
letler arasındaki çelişkiterin 
günden güne keşkinleştiğini 
gösteriyordu. Bütün göstergeler 
emperyalist devletlerin dün yay ı 
yeniden bölüşmek amacıyla ke
sin bir hesaplaşmaya do~ru hız
la i leri ed iki eri ni gösteriyordu. 
Buna parelel olarak emperya
listler arası kampiaşma ortaya 
çıktı. Sonuçta Birinci Dünya 
Savaşı patlak verdi. Bu savaş 
tam bir emperyalist ya~ma sa
vaşıydı. 

Ek im Devrimi Ve 
Sömürge Hal~ların 
Mücadelesine Etkisi 
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ve :;üımirgeciliğe indirilen ağır 
bir darbe oldu. Rusya gibi ge
niş toprakları ve doğal kaynak
lan olan bir ülkenin emperya
list kamptan kopmasının yarat
tığı maddi ve moral çöküntü 
büyüktü. Ama devrim, tüm dun
ya işçi sınıfı ve sömürge ülkele
rin ulusal k urtuluş hareketleri 
için büyük bir destek sağladı. 

Devrimle birlikte uluslarm 
kendi kaderlerini tayin etme 
hakkı pratiğe ge.,:irildi. İşçi sı
nıfı ile ezilen halkların mücade
lelerinin ortaklığı, birlikteliği 
bir gerçeklik haline dönüştü . 
Lenin bu gerçeği "Ti.im ülke
lerin işçileri ve ezilen hatklar 
birleşiniz. sloganıyla formül
leştirdi. 

Rusya'da iktidara gelen iş
çi sınıfının somut desteğini ka
zanan sömürge ve yan-sömürge 
ülkelerin halkları peşpeşe · ayak
landılar. 

Emperyalist krizin sürmesi , 
Almanya ve İtalya gibi ülkeler
de faşizmin işbaşma getirilme
sine, giderek İkinci Büyük pay
laşım savaşının (İkinci Dünya 
Savaşı) çıkanlmasına neden ol
du. Ama emperyalizm ağır bir 
darbe daha yiyince ve Sosyalist 
sistem ortaya çıkınca, sömür
geterin kurtuluşu daha hızlı bir 
biçimde gerçekleşti. Sömürge
cilik sistemi giderek çöktü. 

Günümüzde klasik sömürge
cilik tamamıyla tasfiye edilmek 
üzeredir. Ancak klasik biçimi 
sona ermek le birlikte bu sömür
geciliğin tamamıyla ortadan 
kırldırılacağı anlamına gelmez. 
Klasik biçimde sömürgecili~i 
devam · ettiremiyen emperya
lizm, yeni yöntemlerle dünya
nın büyük kesimini denetim al
tında tutuyor ve sömürüyor. 
Emperyalistlerin başvurduklan 
bu yöntemler yeni sömürgeci
lik diye nitelendirili_r. 

Sömürü, baskı ve terör yeni 
sömürgeciliğin de temel karek
teridir. Klasik sörriürgecilikle 
aradaki fark, eşki yöntı;oriııerle 
sömürgelerde nrlıE"ını tevam 
ettirf'miyen emperyalizmin ye
ni yöntemere başvunnasıdır. 

Sermaye ve mal i hracı bugün 
de devam ediyor. Emperyalist 
ülkelerle azgelişmişler arasın 
daki ticaret, daima azgelışmi ş
lerin · aleyhine sonuçlanıyor . 
üstelik bu fark yıldan yıla bü
yüme kaydediyor. Emperyalist 
tekeller ve oluşturulan çeşitli 
kuruluşlar (OECD-Dünya Ban
kası , İMF) çeşitli yollarla az
gelişmiş ülkeleri sömürüyorlar. 
Onların doğal kaynakları ülke 
halkının lehine olmıyan bir bi
çimde işletiliyor. Kredi me-
kanizması kullanılarak bu ül-

1917 yılında Büyük Ekim keler borç altına sokuluyor. 
Sos)lalist Devıirrıt başanya Çoğu zaman faiz yükü ana pa
ulaştı . Bu, emperyalist sisteme rayı geçiyor. Emperyalistler 
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hem k redileri şartlı veriyorlar, 
hem de teknik avantajlarını 

kötüye kullanıyorlar. Böylece 
azgelişmiş ülkelerin ekonomi 
leri çeşitlilik kazanamıyor , on 
lar birkaç dalda faaliyet gös
termek zorunda kalıyorlar. Bu 
ülkelerde ciddi bir sanayileş

meye izin verilmiyor. Daha çok 
emperyalist ülkenin ekonomi
sinin bir uzantısı olacak biçim
de yapılıyor yatırımlar . Emper
yalist ülkelerin aşırı tüketim 
hastalığı azgelişmişleri de kap
sıyor. Bunlar, daha ziyade ham
ınade ve tarım ürünleri ihraç 
eden ülkeler durumundadırlar. 
Enerji kaynakları emperyalist 
tekeller tarafından yağmalanı-
yor. _ 

Emperyalistler azgelişmiş 

ülkelerde kendi kültürlerini 
yaygınlaştırıyor, onlardan de
vamlı olarak eğitilmiş insan gü
cü çekiyorlar. Bu ülke halklan
nın uyanışını kırmak için de as
keri gücü arttırıyorlar. Faşizm 

ve savaş dahil , gerektiğinde 

hertürlü gericiliği hortlatıyor
lar. Kısacası kapıdan kovulan 
emperyalizm, tekrar bacadan 
içeriye dalıyor. 

Kürdistan Halen 

Sömürgecilik Zincirini 

Parçalıyamamış 

ülkelerden Biridir 

Kürdistan daha önce Os
manlı İmparatorluğu ile İran 
Şahlığı arasında paylaşılmıştı. 

Bu iki devlet yüzyıllarca ülke
mizin kaynaklarını talan ettiler 
ve halkımızı ağır · vergi yükü al
tında ezdiler. Kürdistan feodal
leriyle de işbirliği yapan Os
manlı ve İran yöneticileri Kürt 
halkını katmerli bir sömürü al
tında tuttular. Kürdistan yüz
yıllarca bunlar için bir asker 
deposu oldu. Bu zulüm ve ta
lan, ülkemizde üretici güçlerin 

gelişmesini engelledi, ekonomi
yi yıkıntıya uğrattı, üretimi dü
şürdü ve yoksulluğu arttırdı. 

Ama Kürdistan için tehlike
nin daha büyüğü Birinci Dünya 
Savaşından sonraki dönemde 
ortaya çıktı. Emperyalistler 
Anadolu'yu işgal edince, hal
kımız Türk halkıyla birlikte iş
gale karşı çıktı ve savaştı. Fa
kat Mustafa Kemal 'in önderli
ğindeki Türk ulusal kurtuluş 

savaşı sona erdikten sonra hal
kımız görülmedik bir vahşetle 
yüzyüze kaldı. 

Kurtuluş savaşı boyunca 
kardeşlik ve dostluktan' dem 
vuran Türk burjuvazisinin tem
silcileri (Mustafa Kemal ve ar
kadaşları) bir anda herşeyi 

tersyüz ettiler. Lozan' da em
peryalistlerle ortaklaşa Kürdis
tan 'ı yeniden paylaştılar. ülke-

miz iki yerine bu sefer dörde 
bölündü. 

Emperyalistler, yerli Arap , 
Fars ve Türk gerici sınıfları , 

daima ortakla&a hareket ettiler, 
Kürt. halkının varlığını inkar 
ederek, ona karşı görülmedik 
bir soykırımı, sürgün ve zulüm 
politikası uyguladılar. 

Ama halkımı z bu onursuz 
yaşama razı olmadı , ülkesinin 
düşman çizmeleri altında kal
masını kabullenmedi ve peşpe 

şe ayaklanmalara giri ş ti . Ancak 
onun tüm direniş leri yenilgi:, le 
sonuçlandı. Yüzbinlerce Kür
distanlı kadın , erkek, gen ç, 
yaşlı, çocuk ayırımı yapılmak 

sızın katledildi. Onun destans ı 

kahramanlıklar yaratması k ur
tuluşunu sağlamaya yetmed i. 
Kuşkusuz tüm çabalara rağmen 
halkımızın bugün halen kö 
lelik zincirlerini kıramamış ol
ması, çeşitli iç ve dış koşulla 

rın eleyhte olmasındandır . 

Herşeyden önce Kürdistan 
parçalı hale getirildiği için hal
kımız, düşmana karşı gücünü 
birleştirme ve topyekün savaşa 
girme imkanı bulmadı. Çoğu 

zaman birden fazla düşmanla 

aynı anda savaşmak zorunda 
kaldı. Sömürgeci devletler, hal
kımızı ezmek için karşılıklı 

olarak birbirlerini desteklediler. 
örneğin Şeyh Sait ayaklanması 
sırasında Fransız emperyalistle
riyle aniaşan M.Kemal, ordusu
nu Suriye topraklanndan geçir
di. Halkımız bir yandan Türk 
sömürgecileriyle savaşırken 

diğer yandan İran ve Irak sö
mürgecileriyle çarpışıyordu . 

Irak Kürdistanı 'nda uzun yıllar 
İngiliz uçaklanna, toplarına 
karşı koymak zorunda kaldı. 

Ağn ayaklanması ve daha son
raki yıllarda Mustafa Kemal ik
tidarı ile İran şahı Kürt halkına 
karşı ortaklaşa hareket ettiler 
ve Kürdistan'ı bölen sınırlan 

yeniden çizdiler. 
ülkemiz Kürdistan büyük 

zenginliklere sahiptir. Yeraltı 

kaynakları bakımından da öyle , 
yerüstü kaynaklar bakımından 
da. Demir, Krom, Bakır , Petrol , 
Fosfat ve daha pekçok maden 
rezervleri geniştir. Nehirleri 
enerji üretmeye elverişlidir. 

Hayvancılık bakımından gene 
zengin olan ülkelerden biridir. 
Geniş tanm alanianna sahip 
bulunuyor. Bol sulu ırmakları, 
enerji üretiminin yanısıra sula
ma işlerinde de kullanıldığı 

taktirde yalnız kendi ülkemizin 
değil, başka ülkelerin beslenme 
sorununun çözümüne önemli 
katkısı olabilir. Orman, meyve 
ve sebze yetiştirilmesi iç in her 
çeşit doğal koşul mevcut. 

Ama tüm bunlara karşılık 

günümüzde dünyanın en yok
sul ülkelerinden bir tanesi du-

rumundadır Kürdistan . Kuşku 

suz bu yoksulluğun sorumlusu 
halkımız d eğil , ülkemizi işgal 

altında tutan sömürgecilerd ir. 
ü lkemi ze üşü şmüş olan sömü r
geci dev letler, yıllardanberi tam 
bir eşkiya mantığı ile hareket 
ediyorlar. Onlar ülkemizin ma
denlerini , petrolünü yeraltından 
çıkarıp kaçırıyorlar . Kürdis
tan 'da yatırım yapmıyor , tarı 

mı , hayvancılığı geli ş tiri c i faali
yetlerde bulunmuyo rlar. Onlar 
için önemli olan Kürdi stan 'dan 
en kısa süredP ençok kaynağı 
talan edip götürmek ti r. ü lke
mizde ekonominin canlanması 

na karşıdırlar . Enerji kaynakla
rımızı ç apulcu mantığıyla yağ
malıy orlar. Hayvancılığı geliş 

tirmek iç in çaba harcamadıkla

rı gibi mevcut olanlarına da 
ucuza elkoymak için her çare
ye başvuruyorlar. Halkımıza ti
careti yasaklayıp adına kaçak
çılık diyorlar. 

Sömürgeciler halkımızı ezip 
sömürürken yerli ağaları , aşi 

ret reisierini ve diğer hain geri
cileri yanlarına almayı da ihmal 
etmiyorlar. Böylece feodal güç
lerle sömürgeciler halkımızı 

ortaklaşa eziyor, sömürüyorlar. 
Halkımızın tarihsel değerle

ri, dili , kültürü baskı altında tu 
tuluyor, eritilip yokedilmek is
teniyor. Kürt dili ile okuyup 
yazmak ağır suçlardan sayılı

yor. Müziğimizi , folklorumuzu 
geliştirmemiz engelleniyor. 

İşte Kürdistan 'ı yoksul hale 
getiren sömürgecilerin uygula
dıkları bu politikadır. Kürdis
tan 'daki geri ekonomik ve sos
yal yapının suçluları bu çevre
lerdir. 

Halkunız Sömürgecilik 

Zincirlerini Tasfiye 

Edecek Ve Özgürlüğe 

Kavuşacak tır 

Bugün halkımız Kürdistan'ın 
tüm parçalarında somurgeci 
düşmana karşı ağır koşullar al
tında bir mücadele yürütüyor. 
Düşman bütün hırçınhğıyla sal
dırıyor ama direnişi kıramıyor, 

ulusal -kurtuluş savaşının güç 
lenınesini engelliyemiyor. 

Kuşkusuz halkımızın yürüt
tüğü savaş , haklı bir savaştır. 

Halkımız ülkesini düşman işga

linden kurtarmak , kendi kade
rini kendisi tayin etmek ama
cıyla direniyor. Onun başka

larının toprağında gözü yoktur. 
O ırkçılığa , sömürü , zulüm ve 
faşizme karşı · savaşıyor . Amacı 

kendi ülkesinde özgtir ve mutlu 
bir yaşam kurmaktır . 

Kürt halkı bu onurlu müca
deleyi yüıi.itürken dost ve düş

manını iyi tanıyor . Geçmişte 

düşman güçler daima halkımı 

z ı bir takım sunni çelişkilerle 
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böldüler. Aşiret reisleri, şeyh

ler, dedeler ve toprak ağalarıy
la i ş birli ğ i y ap t ılar , onlara mad
di ç ıkar sa ğladılar . Halkımı 

z ı sömüren soyguncular tay
fası , sömürgeci hükümetlerle 
işbirliği yaptılar, kitleleri 
birbirine düşürerek düşman 

saflarda yerlerini aldılar . 

Ama bölünmü ş lük halkımız 

iç in kader değil. Bugün artık 

Kürdistan 'da mücadele , devrim 
ci güçlerin öncülüğünde yürütü
lüyor. Ulus al -ku rtulu ş güçleri 
gerçekleri görüyorlar. Onlar 
düşmanl a i ş birliği halinde olan 
yerli ağ a , ş ey p ve benzeri eaş
ları iyi tanıyorlar . Mücadelenin 
i şgalci düşman gib i bunlara kar
şı da verilmesi gerektiğin in bi
lincindeler. Ulusal-demokratik 
güçlerin kendi aralarında güç
birliği ve giderek cephe kurma
larının zorunlu olduğuna ina
nıyor, bu yolda yoğun çaba· 
sarfediyorlar. Uzak olmıyan · 
gelecekte bunun başanlacağ. 
dan kuşku duymamak gerekir. 
Tarih ve halkımızın çıkarlan 

tüm ilerici ve yurtsever güçleri 
buna mecbur kılıyor. Hiç bir 
güç halkımızın devrimci güçle
rinin ortak düşmana karşı or
tak mücadelesini daha uzun sü
re engelliyemez. 

Bunun ötesinde Kürdistan ' ın 

değişik parçalarında mücadele 
veren halkımızın ilerici ve dev
rimci güçlerinin karşılıklı ola
rak destek ve dayanışma içeri 
sinde bulunmalan da zorunlu
dur. Ayrıca Kürt halkı, kendi
sini baskı altında tutan sömür
geci devlet topraklan üzerinde 
yaşıyan diğer halklarla güçbir
liği yapmanın hayati derecede 
öneme sahip olduğunu da bili
yor. Halkların tümünü ezen · 
tak düşmana karşı zafer 
zanmak için bu doğrultuda ça
ba harcamalı ve grupsal tavırlar 
bir kenara bırakılmalıdır. Son 
zamanlarda İran 'da İKDP 'nin 
de içerisinde yeraldığı Ulusal 
Direniş Konseyi bu bakımdan 
bir örnek teşkil etmektedir. 
Aynı şekilde Irak ve Türkiye '
de de bu doğrultuda çalışma

lar sürüyor. Zafer halklanmızın 
olacaktır. -
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