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YAZAR HAKKINDA

Engin ERKİNER 1950’de doğdu. ODTÜ’yü bitirdikten 
sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 

1971’de Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu’nun 
yayın organı İleri’nin 6. ve son sayısının yazı işleri sorum-
luluğunu üstlendi. Bir süre cezaevinde kaldı, 1980 sonun-
da ülke dışına çıktı. Almanya’da 26 yıl Yazın Dergisi’nin 
genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006’da Frankfurt’taki 
Goethe Üniversitesi Politik Bilim Bölümü’nü, 2019’da aynı 
üniversitenin Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Elinizdeki kitapla 
birlikte birisi Almanca 22 kitabı yayımlanmıştır. Birkaç ta-
nesi şöyle sıralanabilir:

• Avrupa Birliği ve Türkiye / Soldan Bir Bakış 

                (Öteki Yayınevi, 1998, 1999)

• Alt Emperyalizm ve Türkiye (Pencere Yayınları, 2000)

• 1989 Berlin Duvarı (İmge Kitabevi, 2005)

• Yazın’dan Seçmeler (Ütopya Yayınları, 2005)

• 40 Yıl Sonra TDAS (Türkiye Devriminin Acil Sorunları) 

                (TDAS Yayınları, 2015)

• Mülteciler Göçmenler (TDAS Yayınları, 2016)

• Geleceğe Dönüş (TDAS Yayınları, 2016)

• Che Guevara (Kısa Uzun Bir Hayat) (TDAS Yayınları, 2017)

• Küresel İç Savaş ve Türkiye (TDAS Yayınları, 2019)

• TDAS’ın Tarihi (TDAS Yayınları, 2020)

• Vladimir İlyiç Ulyanov (TDAS Yayınları, 2020)

• CHE GUEVARA - Gerilla Savaşı ve Yeni İnsan

 (TDAS Yayınları, 2020)
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İNTERNET BASKISINA ÖNSÖZ

Bu kitap sekiz yıl önce 20. Yüzyılın Büyük Düşünürle-
ri kitap dizisinde yayınlanmak üzere yazılmıştı. Aynı dizide 
daha önce Lenin ve Che Guevara da yayınlanmıştı. Bu kitap-
ları pdf olarak www.enginerkinerkitaplar.blogspot.com ve 
www.tdas1.blogspot.com adreslerinde bulabilirsiniz. Yayıne-
vinin faaliyetine son vermesi üzerine Fanon yayınlanamadı. 
Bir dönem bekledi, ardından kitap olarak yayınlamayı düşün-
düm ama araya başka kitaplar girdi. Geçen yıllar içinde Fanon 
hakkında değişik kitaplar çevrildi, bu önemli düşünürle ilgili 
değerlendirmeler yapıldı. Fanon okur için daha fazla tanınır 
oldu. Bu durumda internet kitabı olarak yayınlamanın uygun 
olacağını düşündüm.

Che Guevara ile ilgili kitap gibi Fanon da Türkçede ya-
yınlanmış ilk telif kitaptır. Haklarında değişik yazılar ve çeviri 
kitaplar vardır ama ilk telif kitaplar bunlardır. 

Fanon ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler bir yan-
dan iyidir diğer yandan ise önemli bazı noktaları üstünkö-
rü geçtikleri için iyi değildir. Bunlardan bir tanesi Fanon’un 
marksist olmasıdır. Fanon bir Afrika marksistidir, Avrupa 
marksizmi olarak adlandırdığı ve sömürgelerin talan edil-
mesiyle zenginleşen bir kıtada gelişen ayrıcalıklı marksizme 
karşıdır. “Bizim sırtımızdan ayrıcalıklı sosyalizm kuracaklar” 
belirlemesi de bunu ifade eder. Fanon’un bu yaklaşımını at-
layarak onu sadece marksist olarak nitelendirmek doğru de-
ğildir. 

Kitap, yayınevinin istediği kapsamda yazılmıştır ve Fa-
non sonrası çalışmaları kapsamamaktadır. Sömürgecilik, ırk-
çılık ve bunların psikolojiyle bağlantısı konularında Fanon’a 
referans vermeden bugün bile iyi bir yazı veya kitap yazmak 
mümkün değildir. Fanon bu alanda çığır açmıştır. 

Kitabın Fanon’un düşünceleriyle ilgilenen okura farklı 
bir perspektif sunacağını ümit ediyorum.
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FRANTZ FANON: 

SÖMÜRGECİLİĞİN VE RENGİN PSİKOLOJİSİ

1. GİRİŞ

Her insan yaşamı ve –varsa- yapıtlarıyla yaşadığı döne-
min güçlü etkisini yansıtır. Kişiyi gerçekten anlamak ancak 
dönemini anlamakla mümkündür.

Bunun bilinen bir belirleme olduğu, dolayısıyla da yeni 
bir şey söylenmediği düşünülebilir. Belirleme genel bir doğru 
olmakla birlikte, kabul etmekle yapmak arasında fark vardır. 
Belirleme kabul edilmesine karşın, gerçekleşmeyebilir.

Fanon’un önemli bazı saptamaları için de benzer bir 
durum söz konusudur. Bu saptamalar döneminden ve so-
mut koşullarından ayrılarak değerlendirildiklerinde, gerçek 
Fanon ile görüşleri eleştirilen Fanon arasında önemli bir ay-
rım ortaya çıkar. 

Yazının sonraki bölümlerinde inceleneceği gibi, Fa-
non’u ortamından ayırarak sömürgelerden metropollere ta-
şıyan ve şiddetin işlevi konusundaki görüşünü bu bağlamda 
eleştirenler arasında Hannah Arendt de vardır.

Fanon’un özellikle önemli iki kitabı (Siyah Deri – Beyaz 
Maske ile Yeryüzünün Lanetlileri) bu incelemenin asıl konu-
sunu oluşturuyor. Diğer kitaplarına, konuşma ve makaleleri-
ne ise daha kısa yer verilecektir.

Fanon’un başlıca görüşleri bu iki kitap temelinde şekil-



10 - FRANTZ FANON Sömürgeciliğin Ve Rengin Psikolojisi - Engin ERKİNER

lenir. 

Fanon’un iki önemli kitabı iki temel konuyu ele alır:

Birincisi: Sömürgecilik sadece ekonomik ve askeri yön-
den değil, psikolojik olarak da ele alınmalıdır. Sömürgeci, 
sömürge insanının psikolojisini tahrip eder, onu çift kişilikli 
yapar, insanlıktan çıkarır.

Fanon, sömürgeciliğin ayrılmaz parçası olan, ama eski 
sömürge insanına karşı klasik sömürgecilik sona erdikten 
sonra da süren ırkçılığı da aynı bağlamda ele alır. 

İkincisi: Sömürge insanı ancak sömürgeciye karşı şid-
det uygulayarak çift kişilikten, aşağılık kompleksinden, in-
sanlık dışılıktan kendini kurtarabilir. Burada söz konusu 
olan, sömürge ülkenin ancak şiddet kullanılarak bağımsızlı-
ğını kazanabileceği, sömürgeciliğe karşı mücadelenin ancak 
bu yolla başarıya ulaşabileceği değildir. Bu, Fanon dönemine 
kadar bilinen ve genellikle de kabul edilen bir doğrudur. Sö-
mürgecilik açık şiddete dayanır ve sona erdirilmesi de ancak 
şu veya bu oranda şiddet kullanılmasıyla mümkündür. 

Fanon’a göre ise, şiddetin psikolojik olarak iyileştirici 
yanı da vardır. Sömürge insanı sömürgeciye uyguladığı şid-
detle sadece ülkesini değil, psikolojik olarak kendisini de 
kurtarır; insan olur.

Başka bir deyişle şiddet, zorunlu kalındığı için başvu-
rulan bir yol değildir; başvurulması zorunlu bir uygulamadır.

Fanon, Afrika’da ve özellikle Cezayir’de sömürgeciliğe 
karşı savaşın sorunlarını irdelerken, bu savaşın yürütücü-
sü temel güç üzerinde de durur. Fanon’a göre, sömürgecili-
ğe karşı ve sosyalizm hedefine yönelik mücadelenin temel 
gücü işçi sınıfı değil, köylülüktür.



 FRANTZ FANON Sömürgeciliğin Ve Rengin Psikolojisi - Engin ERKİNER - 11

1950’li yıllardaki sömürge kurtuluş savaşları sırasında 
Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki devrimin (1949) ve Mao’nun gö-
rüşleri temelinde şekillenen köylülüğün devrimdeki başat 
rolü anlayışı, 1960’lı yıllarda da uluslararası sosyalist hare-
kette etkisini sürdürür.

Fanon’un “Toprağın Lanetlileri” yapıtında yer alan bu 
görüş uluslararası bağlamda kısaca ele alınacaktır.

Fanon’un görüşleriyle ilgili bir yazının asıl zor yanı, Fa-
non ile post Fanonizm’i ayırmaktır. 

Fanon’un sömürgecilik, sömürge ülke halkında yaratı-
lan psikolojik yıkım ve ulusal kurtuluş mücadelesi konusun-
daki görüşleri, 1970’li yıllardan başlayarak önemini kaybetti. 
Sömürgecilik koşullarında ezilenlerin şiddetinin oynadığı 
olumlu rol, sonraki yıllarda da önemli bir saptama olarak de-
ğerlendirilmekle birlikte, Fanon’un özellikle ırkçılığın psiko-
lojisi konusundaki görüşleri sonraki yıllarda değişik yönler-
den geliştirildi ve değişik yorumlara konu oldu.

Burada söz konusu olan esas olarak metropollerdeki 
ırkçılıktır. Afrika kökenli siyah insanın beyazlarla olan iliş-
kisiyle bu ilişkinin kültürel kökenleridir. Fanon’un siyah ya 
da melez insanın beyaz toplumundaki psikolojisi ve bunun 
kökenleri konusundaki görüşleri, son dönemde önem kaza-
nan Kültürel Çalışmalar’da (Cultural Studies)  dikkate alınır.

Bu yazı asıl olarak Fanon’un görüşleriyle ilgili olduğu 
için, post Fanonizm’in değişik gelişme yönleri üzerinde sa-
dece kısaca durulacaktır.
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2. HAYATI VE ESERLERİ

Fanon 20 Temmuz 1925’de Fransa sömürgesi Marti-
nik’te doğdu. 1944’te gönüllü olarak Fransa ordusuna ya-
zıldı ve Avrupa’da Nazilere karşı savaşta yer aldı. Savaşın 
ardından Lyon Üniversitesi’nde tıp ve psikiyatri eğitimi 
gördü. 1952’de doktorasını tamamladı. Değişik kuruluşla-
rın psikiyatri bölümünde çalıştı.

Aynı yıl Siyah Deri-Beyaz Maske’yi yazdı. Bu kitapta 
ırkçılık konusunu ele alır ve beyaz toplumundaki siyahın 
ya da melezin psikolojik durumunu inceler. Fanon bu ki-
tabında kendi tecrübelerinden de hareket ederek Fransız 
toplumundaki derin ırkçılığı örnekleriyle açıklar. 

1953 yılında Cezayir’de Blida-Joinville Hastanesi Psi-
kiyatri Bölüm Başkanlığına atanır. 

1954’te Cezayir ulusal kurtuluş savaşı başlar.

Fanon bir süre sonra hastanedeki görevinden ayrılır 
ve ulusal kurtuluş savaşına katılır.

Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Tunus’ta yayınlanan 
gazetesi Mücahit’in editörü olur.

1956’da Paris’te yapılan siyah yazar ve sanatçılar 
kongresine katılır. Kongrenin konusu, Fransız sömürgeci-
liğinin Afrika kültürüne etkisidir. 

1958’de Gana’da yapılan Afrika Halkları Kongresi’ne 
katılır. 

Değişik ülkelerdeki toplantılara Cezayir Ulusal Kur-
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tuluş Cephesini’nin temsilcisi olarak katılır. Fransa gizli 
servisinin kendisini hedef alan birkaç suikastinden kur-
tulur.

1959’da Cezayir Devriminin Beşinci Yılı – Ölmekte 
Olan Sömürgecilik adlı kitabı yayınlanır.

1961’de Roma’da Toprağın Lanetlileri kitabına yaza-
cağı önsöz için J. P. Sartre ile uzun bir konuşma yapar. Ko-
nuşma Simone de Beauvoir tarafından kayda alınır. Sart-
re, bu konuşmanın ardından, kitap kadar tanınmış olan 
önsözü yazacaktır.

Toprağın Lanetlileri aynı yıl yayınlanır.

Fanon, Aralık 1961’de 36 yaşında kan kanserinden 
hayatını kaybeder.



14 - FRANTZ FANON Sömürgeciliğin Ve Rengin Psikolojisi - Engin ERKİNER

3. SİYAH DERİ – BEYAZ MASKE

3.1. Siyah ve Yabancılaşma

Fanon bu yapıtını Cezayir’e gitmeden önce yazar. 
Fanon’un doğduğu ülke, Martinik, Fransa sömürgesi ol-
makla birlikte, yapıtta sömürgecilik değil, onun ayrılmaz 
parçası olan ırkçılık ağır basar. Gerçekte ise, Fanon’u asıl 
ilgilendiren, sonuç olarak sömürgecilik ve ırkçılık değil, 
bunların yarattığı büyük yabancılaşmadır. Sömürge insa-
nının ve metropollerde yaşayan siyahlar ve melezlerdeki 
yabancılaşma…

Irkçılık hedef aldığı kitleyi kendi değerlerini hor gör-
meye ve onlardan uzaklaşmaya zorlar. Kişi kendini inkar 
edebildiği oranda ırkçılar tarafından takdir edilir. Bu ise, 
kendine yabancılaşma ve derin bir aşağılık kompleksi 
içinde bulunmak demektir.

Irkçılık, etkisine aldığı ve giderek asimile ettiği, asi-
mile ederken de bütün değerlerini tahrip ettiği siyahı in-
sanlıktan çıkarır.

“Siyah insan, insan değildir.” (Fanon 2009:2)

Yabancılaşma ve insanlıktan çıkışın dereceleri var-
dır. Bazıları daha hızlı gider; kendine daha fazla yabancı-
laşanların tipik davranışı geride kalanları küçümsemek, 
sürekli olarak onlardan farklı olduğunu vurgulamaktır. O, 
beyaz insana, beyazların diline, yaşam tarzına daha ya-
kındır ve hatta beyaz gibidir.

“Kabul edilmesi benim için son derece acı veren bir 
gerçek olsa da, ifade etmek zorundayım ki, Siyah insan 
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için bir tek alınyazısı var; ona kendini tüketircesine pe-
şinden koşma coşkusu veren bir tek kader: Beyaz olmak.” 
(Fanon 2009: 5)

Siyahın derin aşağılık kompleksinin iki nedeninden 
ilki ekonomiktir. Rengi farklı olanlar genellikle sömürge 
ülkenin insanıdır; eğitim düzeyleri düşüktür ve genellikle 
kötü işlerde çalışırlar. Metropollerde durum daha da kö-
tüdür ve beyaz olmayanların iyi işlerde çalışması ender-
dir. 

Yabancılaşmanın bu bölümü siyahlara özgü değil-
dir. Beyazların üretim araçlarına sahip olmayan önemli 
bir bölümü de işgücünü satarak benzer yabancılaşmayı 
yaşar.

Siyahın, ten renginden kaynaklanan bir yabancılaş-
ma nedeni daha vardır:

“İkinci dereceden de, bu aşağılık duygusunun içsel-
leştirilmesi sürecinin yahut daha iyi bir deyimle, tensel-
leştirilmesi, ten rengiyle özdeşleştirilmesi sürecinin ürü-
nü.” (Fanon 2009:6)

Fanon, siyah insanda aşağılık kompleksinin oluş-
masında önceliği ekonomik sürece verir; ne ki, yaygın 
marksist anlayışın tersine, ekonomik koşulları gerçekte 
asıl belirleyici olarak kabul etmez. Her ne kadar “önce-
likle ekonomik süreç” belirlemesi yapsa da, aşağıdaki be-
lirlemesi beyaz olmamanın sonuçlarını ekonomik sürece 
bağlamadığını gösterir:

“Siyah insan varoluş kavgasını, bireysel ve toplum-
sal her iki düzlemde birden sürdürmek zorundadır. Her 
iki süreç tarihsel olarak sürekli bir etkileşim içinde oldu-
ğuna göre, herhangi birinin tek yanlı olarak kurtarılması 
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yarım bir iyileşme olarak kalmaya mahkumdur. Hele bu 
durumda her iki sürecin birbiriyle otomatik bir bağımlı-
lık içinde olduklarına inanmak yapılabilecek hataların en 
ciddisidir.” (Fanon 2009:7)

Alıntının son cümlesi özellikle önemlidir: İki sü-
reç birbirine otomatik bağımlılık içinde değildir. Somut-
larsak; ekonomik koşulların değişmesi –örneğin üretim 
araçlarında özel mülkiyetin kaldırılması- otomatik olarak 
siyahın siyah olmaktan gelen sorunlarını ortadan kaldır-
maz. Bu sorunu azaltabilir, değişime uğratabilir, ama or-
tadan kaldırmaz.

Fanon sonrası çalışmalarda, Fanon’un ırkçılığın 
psikolojisi ve hedef alınan kitlede yarattığı psikolojik yı-
kım konusundaki görüşlerinin özellikle dikkate alınması 
önemlidir. Irkçılığın –incelenen durumda siyahlara yöne-
lik ırkçılığın- ekonomik temeli vardır, ama ırkçılık bu te-
mele indirgenemez ve ekonomik temelin değişmesiyle de 
kaybolmaz.

Her sorunun son tahlilde de olsa ekonomik temele 
indirgenemeyeceği konusu 1950’li yıllarda da gündem-
deydi. Fransa ve İngiltere’nin büyük sömürge imparator-
lukları çözülürken, sömürgeciliğin ayrılmaz parçası olan 
–ama sadece sömürgeciliğe bağlı da olmayan- ırkçılık ve 
yarattığı sonuçlar da gündemdeydi. Sömürge ülkelerin 
politik bağımsızlıklarını kazanması ırkçılığa –konumuz 
özelinde Afrika insanına yönelik ırkçılığa- büyük bir dar-
beydi, ama onu ortadan kaldırmıyor, farklı biçimlere so-
kuyordu.

Fanon’un siyahlara yönelik ırkçılığı ekonomik teme-
le indirgememesinde yaşadıklarının da etkisi vardır. Fa-
non’un yaşam öyküsünü anlatan kitaplarda (Bkz. Cherki 
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2002) Fransa’nın kurtuluşu için savaşa katılan Fanon’un 
Fransa ordusunda karşılaştığı ırkçılıktan çok etkilendiği 
ve görüşlerinin değişmeye başladığı belirtilir. Fanon, eği-
tim görmüş bir melez olarak, “halk ırkçılığı” da denilen 
kitledeki ırkçılıkla özellikle karşılaştı. Fransızcayı iyi ko-
nuşan ve iyi eğitim görmüş bir kişi olmasını yakıştırama-
yan insanlarla karşılaştı. En iyileri bile onu, “beyaz ruhlu 
bir melez” olarak değerlendirdi, olduğu gibi kabulleneme-
di.

Beyaz adam kafasında bir “zenci” imajı yaratmış ve 
bunu da çok sayıda siyah’a önemli oranda kabul ettirmiş-
ti. Siyah, yanlışı ve doğrusuyla kendisini olduğu gibi değil, 
beyaz’ın yarattığı ve kendisinin de içselleştirdiği tip ola-
rak görür.

“Beyaz damgalı uygarlıkla Avrupa kültürü bir va-
roluşsal sapmaya sürüklemiştir Zenciyi. Bir başka yerde 
göstereceğiz ki, çok zaman Zenci ruhu diye adlandırdığı-
mız şey, aslında Beyaz adamın marangoz kalemiyle yon-
tulmuş bir tahta kukladan, bir ‘pinokyo’dan başka bir şey 
değildir.” Fanon 2009:10)

Siyah’ın Beyaz’a benzeme tutkusu özellikle dil ko-
nusunda kendini gösterir.

3.2. Siyah ve Dil

Fransızcanın siyahın yabancılaşmasındaki rolü in-
celenirken, Siyah Deri-Beyaz Maske’nin yayınlandığı 
1952’de bu dilin dünya ölçeğindeki konumunun da dikka-
te alınması gerekir. Fransızcanın dünya çapındaki konu-
mu 1952’den bu yana değişmiştir.
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1950’li yıllarda İngilizce, önde gelen dillerden biri-
si olmakla birlikte, bugünkü gibi rakipsiz dünya dili de-
ğildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda ABD ile 
SSCB arasında kalarak üzerinde olabildiğince güçlü he-
gemonya kurulması gereken bir alan durumuna düşen 
Avrupa, dünyanın merkezi olmak özelliğini kaybetti. Kıta 
Avrupa’sında bundan en fazla zarar gören ise Fransa ve 
Fransızca oldu. Sömürge imparatorluğunun çözülme-
si, ABD’nin büyük ekonomik gücü ve SSCB ile bölünmüş 
Avrupa’daki öteki kapitalist Avrupa ülkelerine önderlik 
yapabilecek güce sahip olmamak, dünya politikasında 
Fransa’yı gerilere itti. Fransızca giderek dünya dili olmak 
özelliğini kaybetti. 

Fransa yönetimleri ülke dilinin eski etkinliğini sür-
dürmesi için büyük çaba harcadılar, ama İngilizcenin hız-
la yükselmesi karşısında başarılı olamadılar. Fransızca 
artık dünya dili olmayan ama önemli dillerden birisi olan 
bir dil konumuna geriledi.

1952’de Cezayir ulusal kurtuluş savaşı (1954) başla-
mamış ve Fransız ordusu da sömürge Vietnam’da, Dien 
Bien Fu’da (1954) yenilgiye uğrayarak bu ülkeyi terk et-
mek zorunda kalmamıştı. Fransa sömürge imparatorluğu 
dağılıyordu, ama çöküş henüz belirgin sayılmazdı.

Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte İkinci Dünya Sa-
vaşı’nı kazanan ülkeler arasında görünürken, Fransız ırk-
çılığı ve Fransızca henüz ağır darbe yememiş sayılırdı.

Fanon’da Siyah ve Dil konusu incelenirken üç önem-
li noktanın daha dikkate alınması gerekir.

Birincisi: Fransızcanın –konumu gerilese bile- uy-
garlık dili olmasıdır. Fransızca bilmek, dünyaya açılmak 
demektir. Uygarlığın önemli yapıtları ya Fransızca yazıl-
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mıştır ya da bu dile çevrilmiştir. Herhangi bir ülkenin dili-
ni (anadil) bilmekle yetinerek insanlığın kültür birikimine 
ulaşmak mümkün değildir. Fransızcanın uygarlık dili ola-
rak bu belirgin üstünlüğü, Fransa sömürgelerindeki yerel 
dillerin bastırılmasında büyük avantaj sağlar. Martinik’in 
yerel dili Creolce’yi bastırmak için resmi olarak yasakla-
mak gerekmez, zira bu dilin Fransızca  karşısında tutuna-
bilmesi mümkün değildir.

Her ne kadar öğretmenler Creolce’nin sınıfta konu-
şulmasını engellemeye çalışsalar da, bu dil resmen yasak 
değildir. Martinik’te Fransızcayla birlikte iki dil vardır, 
ama bu durum Creolce’nin giderek ölmesini engelleme-
mektedir. 

İkincisi: Fanon’a göre siyah, sömürgecinin dilini, 
Fransızcayı öğrenmelidir, çünkü Creolce’de gelecek yok-
tur.

J.P. Sartre siyahların şiirinin giderek Fransızca’dan 
uzaklaşacağını düşünmektedir, ancak Fanon buna katıl-
maz ve kitabında aktardığı Michel Leiris’in görüşünü doğ-
ru bulur:

“Herkesin az çok bildiği bir dil olmasına rağmen, 
Creolce’yi sadece Fransızcadan yoksun, okuma-yazma 
bilmeyen kimseler kullanmaktadır. Bu durumda Creolce 
fiilen ölü bir dil olmaya mahkum görünüyor. (…)

Burada özellikle ele almak istediğimiz şairlerin ko-
numuna gelince, onların, özgün nitelikleri ne olursa ol-
sun dış parlaklığını ve canlılığını bütünüyle kaybetmiş bir 
dili kullanmak yoluyla, bilinçli olarak, pitoresk taşra mo-
deli birer ‘Antilli’ olmak gibi bir tutkuları yoktur sanırım.” 
Aktaran Fanon 2009:24)
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Bazı Antilli şairlerin bu dili kullanmakta ısrar etme-
si, kendi kişiliklerini ve kültürlerini bu yolla ispat etme 
çabasıdır.

Üçüncüsü: Fransızca, Fransız sömürgesi ülkeler için 
önemli bir dilden daha fazla anlam taşır. Sömürgecinin 
dili yerel kültürü yok eder. Onu yok etmek için önce aşa-
ğılar, önemsizleştirir ve sömürge insanına bunu empoze 
eder. Sömürge insanı bu durumu az çok içselleştirildiğin-
de, yerel dilin yasaklanmasına da gerek kalmaz. O dil ser-
bestlik içinde ölmeye bırakılır.

Fanon, Fransa’daki bir yerel dil, Breton diliyle, Creo-
lce’nin durumu arasındaki farkı şöyle açıklar:

“Antiller’de de, tıpkı Bretanya’da olduğu gibi, iki dil 
vardır: Creolce ve Fransızca. Ancak, bunun bütünüyle ya-
nıltıcı bir yargı olduğu ortada, çünkü, bir kere Bretonlar 
hiçbir şekilde kendilerini Antillilerin yaptığı gibi, Fransız-
lardan aşağı görmezler. Ve daha da önemlisi, Bretonlar şu 
‘uygarlık’ denen nesneyi hiç de Beyaz adamın aracılığıyla 
tanımış değillerdir.” (Fanon 2009:25)

Sömürgecilik siyaha kendi değerlerini dili aracılığıy-
la benimsetebilmek için direniş noktalarını yok etmelidir. 
Bunların başında siyahın tarihi ve kültürü gelir. Bu tarih 
ve kültür değersizleştirilebildiği oranda sömürgeci değer-
lerin içselleştirilmesi sağlanabilir.

Sömürgeciye göre, sömürge insanının uzun bir ta-
rihsel geçmişi ve dikkate alınabilecek bir kültürü yoktur. 
Fransızca, sömürgecinin dili olarak bu “boşluğu” doldu-
rur. Bu dili iyi öğrenenleri uygarlığa ve beyazlara yakın-
laştırır.

Fransızca sadece önemli bir dil değil, aynı zaman-
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da siyahın tarih ve değerlerinin, dolayısıyla da kimliğinin 
tahribinin önemli araçlarından biridir.

3.3. Fransızca ve Siyahlarda Bölünme

Fransızcanın iyi öğrenilmesi, önemli bir dilin öğre-
nilmesinden daha fazla anlama sahiptir. Fransızca öğre-
nen hele de bu dili iyi öğrenen Siyah, öğrenmeyenlerden 
uzaklaşır,  onlara yabancılaşır. Örneğin kendisine Creolce 
sorulan sorulara Fransızca cevap verir.

Antilliler genellikle daha iyi Fransızca bildikleri için 
bazı Afrikalı siyahlar Creolce öğrenirler ve kendilerini An-
tilli olarak gösterirler. Bu da yabancılaşmanın bir başka 
çeşididir.

Sömürge insanının kendi içinde bölünmesi ve bir 
bölümünün kendisini sömürgecilere daha yakın hisset-
mesi ve hatta onların doğrudan uzantısı olarak görmesi, 
sömürge sisteminin olmazsa olmazlarından bir tanesi-
dir. Sömürgecilik açık zor kullanmaya dayanır, ama daha 
ileriye gidemedikçe başarılı olamaz. Zamanın iki büyük 
sömürge imparatorluğunda, İngiltere ve Fransa’da, sö-
mürgelerde yaşayanların sayısı, sömürgeci ülkenin nüfu-
sundan çok daha fazladır. Bu büyük kitlenin esas olarak 
askeri zorla yönetilmesi mümkün değildir. Sömürge in-
sanının bir bölümünün kendisini sömürgecinin temsilcisi 
olarak görmesi, kalanların da kademeli olarak azalarak da 
olsa sömürgeciyle bir çeşit yakınlık içinde olması, sömür-
ge yönetimi için vazgeçilmez öneme sahiptir. 

Ezilenlerin iç rekabeti yeni değildir. Benzeri bir du-
rum köleci dönemde de görülür. Roma kölelerinin başka 
kölelere, “Hepimiz köleyiz ama biz Roma’nın kölesiyiz” 
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dedikleri söylenir. Kölelerin içinde de bir statü vardır. Bu 
statünün oluşturulması ve sürdürülmesi Roma kölecileri 
için vazgeçilmez öneme sahiptir.

Sömürge insanı için Fransızca, ayrı statünün oluş-
masında önemli işlev görür. 

“Fransız sömürge ordusunda, özellikle Senegal alay-
larında, Siyah subaylar görevlerini her şeyden çok ter-
cüman olarak yerine getirirler. Bunlar efendilerinin ta-
limatlarını kendi adamlarına aktarırken herkesten çok 
Siyah askerlerin gözünde itibar kazanmaktadır.” (Fanon 
2009:13)

Fanon siyahın Fransızca öğrenmesinden ve hatta 
bu dilde eğitim görmesinden yanadır. Kişiliğini kanıtla-
mak için yerel bir dilin ifade olanakları sınırlı çerçevesin-
de kalmak, siyahı sadece eski çağlara, belki görkemli bir 
medeniyetin bulunduğu ama artık çok eskide kalmış bir 
döneme götürür, orada hapseder. Geçmiş uğruna bugün 
ve gelecek harcanır.

“… burada siyah adama ulaştırmak istediğimiz asıl 
mesaj, Beyaz adamdan ve onun uygarlığından soyutlama 
tavrının tek başına kimseyi kurtaramayacağıdır.” (Fanon, 
2009:25)

Sorun beyaz adamın dili değil, bu dilin işlevidir.

Yazının konusu olmadığı için tam asimilasyonu 
amaçlayan Fransız klasik sömürgeciliğiyle İngiltere’nin 
daha esnek sömürgeciliği ve ABD’nin yeni sömürgeciliği 
arasındaki farklar ele alınmayacaktır. Tam asimilasyon 
hedeflendiğinde ve bunun önemli araçlarından birisi de 
Fransızca olduğunda, asimilasyona karşı direniş, bazı du-
rumlarda Fransızcanın reddedilmesini gündeme getire-



 FRANTZ FANON Sömürgeciliğin Ve Rengin Psikolojisi - Engin ERKİNER - 23

bilir. ABD yeni sömürgeciliğine karşı mücadele edenlerin 
ise İngilizceyi reddetmesi söz konusu olmadı.

3.4. Siyah Kadın-Beyaz Adam

Siyah olmakten nefret etmek ve Beyaz olmak iste-
mek farklı renklerdeki cinsler arasındaki ilişkide de ken-
dini gösterir. Burada umutsuz bir çaba vardır. Kişi sahip 
olduğu ve eksiklik olarak kabul ettiği bir özellikten şu ya 
da bu şekilde kurtulabilir, ama derisinin renginden kurtu-
lamaz; onu değiştirip beyaz yapamaz. Siyah ancak derin 
bir yabancılaşmayla psikolojik olarak beyaz olabilir.

Bu bölümde Fanon siyah kadınların beyaz adamla 
ilgili duygu ve davranışlarını inceler.

Beyaz bir adamı seven siyah bir kadın, aşkına kar-
şılık bulsa bile, erkeğin kendisini gerçekten sevdiğine 
inanmaz; çünkü o beyazdır, kendisi ise siyah. Siyahtan 
kaçmak, siyahtan nefret etmek, bir siyahla asla birlikte 
olmamak ve hatta bunu aklına bile getirmemek, siyah ka-
dının kendisinden bitmez tükenmek kaçışını, biraz olsun 
beyaz olabilmek için tutkulu isteğini gösterir. Sonuç alı-
namasa bile istek ve çaba sürecektir.

3.5. Siyah Erkek-Beyaz Kadın

Siyahın kendinden kaçıp kurtulma isteği, kendisini 
beyazmış gibi hissetmek isteği burada daha açık olarak 
görülür. 

İncelenen kitap 1950’li yılların başlarında yazılmış-



24 - FRANTZ FANON Sömürgeciliğin Ve Rengin Psikolojisi - Engin ERKİNER

tır ve o yıllardaki kadın-erkek ilişkisinde erkeğin rolü bu-
günküne göre daha ağır basmaktadır.

Siyah erkekte beyaz kadınla yatmak isteği sık sık da-
yanılmaz boyutlara ulaşır. Sömürgeciliğin intikamı beyaz 
kadından alınır.

“… Melez ve Zencilerin, Avrupa’ya ayak bastıkları 
andan itibaren kafalarını meşgul eden bir tek şey vardır: 
Beyaz kadına karşı duydukları arzuyu tatmin etmek.” (Fa-
non 2009:73)

Bu nedenle Fransa’ya ayak basan Antilli erkeklerin 
değişmeyen tek kaygısı bir an önce geneleve gitmektir. 
Paris trenine bile daha sonra binerler…

Fanon, 1949’da yapılan Irklararası Konferans’a su-
nulan Louis T. Achille’nin tebliğinden uzun bir alıntı ya-
par. Bu alıntının bir bölümü farklı ten rengindeki karşı 
cinsle ilişki sorununda siyah erkek ve kadının yaşadığı 
yabancılaşmayı da sergiler. 

“Pek çok erkeğin ve pek çok kadının, kendi ırkların-
dan olsalar evlenmeye asla yanaşmayacağı kadar nitelik 
ve kültür olarak kendilerinden aşağı düzeyde başka ırk-
lardan kimselerle evlendikleri ve bunu da çoğu zaman 
sırf ‘vatan değiştirmek’ ya da daha nahoş bir deyimle ‘ırk 
değiştirmek’ için yaptıkları bir gerçektir. Bazı siyah tenli 
insanlar için, Beyaz ırktan biriyle evlenmek öteki her tür-
lü kaygıyı aşan bir şeydir. Böyle bir evlilik onlar için dün-
yanın efendisi, Siyah insanların yöneticisi durumundaki 
parlak bir ırkla denk sayılmak anlamına gelmektedir.” 
(Aktaran Fanon 2009:75)

Siyahın çabası umutsuzdur çünkü efendilik duy-
gusunu hiçbir zaman sürekli olarak hissedemeyecektir. 
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Mutlaka onu reddedenler, derisinin rengini ona hatırla-
tanlar çıkacaktır. Bu durumda siyahı sonsuz bir kendini 
ispat çabası beklemektedir. Bu çabasıyla belki biraz beyaz 
olabilecektir, ama hiçbir zaman o dünyaya kabul edildiği-
ni gerçekten hissetmeyecektir.

Fanon için bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu var-
dır: siyah-beyaz ayrımını reddetmek ya da çıkmazı onun 
içinde kalarak değil, dışına çıkarak aşmak…

“Derimin rengi hiçbir şekilde bir eksiklik, bir kusur 
olarak görülmemelidir. Avrupalının dayattığı Zenci-Beyaz 
ayrımını kabul ettiği andan itibaren, Zenci için artık rahat 
nefes alma olanağı yoktur.” (Fanon 2009:86)

Bu duyguya ulaşılınca çıkmaz ortadan kalkar. Ne ki, 
Avrupalının tipik görüşünü reddedebilmek için önemli bir 
güce sahip olmak gerekir. Fanon iyi eğitim görmüş, dili 
sıradan Fransızdan daha iyi bilen ve bir hastanede yöne-
tici konumda olan kişidir. Beyaz devlet, beyaz hükümet, 
beyaz toplum onun özelliklerini kabul etmiş ya da etmek 
zorunda kalmıştır. Arada bir dolaylı ırkçılık örnekleriyle 
karşılaşsa bile, bunları savuşturması zor değildir. 

Fanon eğitimli Avrupalının bile sahip olduğu ırkçı 
kafa yapısını reddedebilir, ama aynı konumda olmayan 
siyahların da bunu yapabileceğini düşünmek kolay değil-
dir.

3.6. Zenci ve Psikopatoloji

Siyah Deri-Beyaz Maske’nin uzun ve oldukça önemli 
bir bölümüdür. Fanon, burada, Freud’un bireyin şekillen-
mesinde çocukluğun taşıdığı önemle ilgili görüşünü ge-
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nişletir, bu görüşün sömürge insanına uygulanmasında 
ciddi kısıtlamaların olduğunu belirtir.

Fanon henüz Cezayir’e gitmemiştir. Teorik bilgisi-
nin yanı sıra gözlemleri Fransa sömürgesi olan Martinik, 
Fransa’daki siyahlar ve tedavisine katıldığı psikolojik so-
runlu hastalarla sınırlıdır. Buna rağmen, kısa süre sonra 
Cezayir’e gittiğinde, önemli bir birikimle ve orada ne gö-
receğini ana hatlarıyla bilerek gidecektir. 

Siyah Deri-Beyaz Maske, Toprağın Lanetlileri’nin 
başka bir ülkede yazılmış girişi gibidir.

Fanon, bölüme, amacını ortaya koyan şu sözlerle 
başlar:

“Freud’un ve Adler’in bu alanda vardığı sonuçların, 
derisi renkli insanın dünyaya bakış tarzını açıklamaya 
yönelmiş bir araştırma için ne ölçüde işe yarayacağını 
sorgulamak, diyalektik düşüncenin bir gereği olarak çıkar 
karşımıza.” (Fanon 2009:161)

Derisi renkli insanın kişilik sorunları, psikolojik den-
gesizlikleri ve hatta nevrozlar yaşamaktadır. Psikanalize 
göre, nevrozların kökenlerinin araştırılmasında kişinin 
çocukluk döneminin incelenmesi büyük önem taşır.

Çocukluk döneminde yaşanan önemli sorunlar kişi-
nin sonraki yaşamını derinden etkiler. Psikolojik sorunlar 
saf halleriyle ortaya çıkmazlar, başka sorunlarla karışa-
rak ve kendilerini sembollerle ifade ederek görülürler. Bir 
sorunu anlamak ve çözebilmek için nedenine inmek ya 
da tarihini ortaya çıkarmak gerekir.

Psikanaliz aile ve toplum ilişkisini değerlendirirken 
değişik evrelerden geçmiştir. İlk evre, aileyle toplumsal 
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yapı arasında bire bir ilişki kurmaktır. Toplumsal psiko-
lojik sorunlarla ilgili teoriler yeterince gelişmemiştir; top-
lum, bireyin toplumdaki insan sayısı kadar çoğalmış hali 
olarak düşünülür. 

1950’li yıllarda sosyoloji, sosyal psikoloji ve psiko-
lojinin uğraştığı önemli konulardan bir tanesi, nazizmin 
açıklanmasıdır. Alman halkı Hitler’i ve nazileri neden so-
nuna kadar desteklemiş, müttefiklerin sivil halka yönelik 
ağır bombardımanına karşın tutumundan vazgeçmemiş 
ve neden halkın içinden rejime karşı önemli bir muhale-
fet ortaya çıkmamıştır? 

Freud, ölümünden kısa süre önce yaptığı bir değer-
lendirmede, Hitler’i ailedeki baba figürü olarak değerlen-
dirir ve toplumdaki yaygın desteğini de bu temelde açık-
lar. 

Adorno, Otoriter Kişilik yazısında, Alman toplumun-
daki aile yapısı ve otoriterlikle, nazizmin başarısı arasın-
da bağlantı kurar.

1950’li yıllarda Alexander ve Margarete Mitscherlich 
de “Die Unfähigkeit zu Trauern” adlı yapıtlarında benzer 
bir yaklaşım gösterirler. Alman toplumu babasını kaybet-
miştir, ama işlenen büyük suçlar nedeniyle buna üzüle-
memektedir.

Fanon da aynı çerçevede değerlendirme yapar:

“Aile yapısıyla ulus yapısı arasında çok sıkı bağlantı 
çizgileri vardır. Bir ülkede militarizasyonun körüklenme-
si, otoritenin merkezileştirilmesi, ataerkil otoritenin de 
aşırı boyutlarda tırmanmasına yol açar ister istemez. Av-
rupa’da, uygarlaşan ya da uygarlaştırılan öteki ülkelerde 
de aile, ulusun ya da toplumun küçük bir modeli, minya-
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türü durumundadır. Aile şartlarından, ebeveyn çevresin-
den başını dışarı çıkaran, dış dünyaya uzatan çocuk orada 
da aynı yasaları, aynı ilkeleri, aynı değerleri bulur karşı-
sında.” (Fanon 2009:162)

Bireydeki psikolojik rahatsızlığın kökeninin bulun-
ması için aileye gidilmesi kaçınılmazdır; çünkü birey, top-
lumun temel değer yargılarını ve işleyişini ilk olarak aile-
de öğrenir. İlk sosyalizasyonda yaşanılan sorun, sonraki 
yaşamda da etkisini gösterecektir.

Fanon, Freud’dan uzun bir alıntı yaparak, her nev-
rozun temelinde belirli bir olaylar zinciri, özgün bir hayat 
hikayesi olduğunu belirtir.

Siyah çocuk ailesinin ve kendisine benzeyen arka-
daşlarının çevresinden çıkınca, yaşadığı ilk sosyalizasyo-
nun ona kazandırdığı özelliklerden farklı bir yapıyla kar-
şılaşır. Bu yapıyla, duruma göre, kendi ülkesinde ya da 
“vatan”a (Fransa) gidince karşılaşır. Kendisi hakkında bir 
fikri oluşmuştur, ama başkalarının kendisini böyle gör-
mediğini, sandığı gibi değil, başka türlü olduğunu orada 
öğrenir. 

Freud ve ardıllarının, çocuk toplumu ailede öğrenir, 
görüşü, siyah için geçerli değildir. Siyah çocuk aileden 
çıktığında, orada öğrendiğinden farklı bir toplumla kar-
şılaşır.

“Kendi halkının arasında yaşadığı sürece Siyah ço-
cuk, kendi yaşama şartlarıyla Beyaz çocuğun yaşama 
şartları arasındaki farkı pek görmeyebilir. Ama aynı Siyah 
çocuk Siyah bir genç olarak Fransa’ya gittiği zaman, orada 
çok farklı bir kaderin kendisini beklemekte olduğunu gö-
recek ve bu kader üzerinde yeniden düşünmek zorunda 
olduğunu hemen fark edecektir.” (Fanon 2009:170)
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Her nevrozun arkasında bir hayat hikayesi vardır. 
Siyah insanların hayat hikayeleri birbirine benzer. O si-
yah, farklı ve aşağı bir insan olduğunu, dışlanmayı –Mar-
tinik özelinde- Fransa’ya, “vatan”a gidince görür. Bu du-
rum kendisine fark ettirilir.

Anavatanında kendisini zenci olarak görmez; zenci 
başkasıdır, örneğin Senegallidir. Avrupa’ya gelince zenci 
olduğunu öğrenecektir. Burada öğreneceği basitçe farklı 
bir deri rengine sahip olduğu değil, bu rengin onu sandı-
ğından apayrı bir toplumsal statüye yerleştirdiğidir.

Siyahların yaşadığı ortak travmanın etkileri onların 
kolektif bilinçaltına yerleşir. 1950’li yılların psikanalizin-
de bilinçaltı kavramı birey merkezlidir. Grupların, halkın, 
ulusun kolektif bilinçaltına ilişkin teori henüz gelişmek-
tedir.

Kolektif bilinçaltı, siyahın kolektif travmasının açık-
lanmasında önemlidir. Fanon, Jung’a atıfta bulunarak, “o 
baş döndürücü ‘kolektif bilinçaltı’ kavramını işin içine 
sokmadıkça bu yolda pek mesafe kat edemeyeceğiz” der. 
Fanon’un örneklemeleri kolektif bilinçaltının teorisini ge-
liştirmekten çok, bu kavramın görünümlerini ve bunlar-
dan çıkarılabilecek bazı sonuçları içerir. 

Sömürgelerde yaşayan siyah Fransız vatandaşıdır. 
Siyah, Fransa’ya bu ülkenin vatandaşı olduğunu sanarak 
gelir. Gerçekte ise bu ülkede iki tür vatandaşlık vardır; 
gerçekten Fransız olanlar ve öteki Fransız vatandaşları… 
Sömürge insanı bu yolla “vatan”a bağlanır, ama o “va-
tan”a ait olması da sürekli engellenir. 

Fransız sömürgeciliğinin değişik özelliklerinden bir 
tanesini burada kısaca belirtmek gerekir. Fransa sömür-
gesinin insanı da Fransız vatandaşıdır, ama Fransa’da 
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oturması ve çalışması izne bağlıdır. Fransa’da yıllardan 
beri sürekli yenilerek varlığını sürdüren kağıtsızlar hare-
ketinin amacı, bu ülkede oturma ve çalışma izni olmadan 
yaşayanları yasal statüye kavuşturmaktır. Bu harekete 
katılanlar arasında eski sömürge ülkelerden Fransız va-
tandaşlarının da bulunması garip sayılabilir. Fransız va-
tandaşıdırlar, ama “anavatan”da bulunmaları izne bağlı-
dır.

Devam edelim…

Beyaz, Siyah’tan birlik ister, aynı ülkede –Fransa ve 
sömürgeleri- birlikte yaşamayı savunmasını ister. Bu bir-
lik, gerçekte, Beyaz’ın istediği türden bir birliktir; Siyah’ı 
dışladığı, kenarda tuttuğu bir birlik…

Siyah eşit bir birliğe ulaşmayı ister, ama istemekten 
öteye gidemeyecektir.

Fanon, J.P. Sartre’ın Yahudilerle ilgili kitabından Si-
yahlar için de geçerli olduğunu düşündüğü şu saptamayı 
aktarır:

“Kendini reddeden bir dünyada evrensel kardeşliğin 
gerçekleşmesi imkansız rüyasını görmeye adamıştır ken-
dini.” (Fanon 2009:204)

Beyazlarla birlikte yaşayan Siyahlar üzerine psiko-
lojik bakış açısından yazılmış bir yazının sadece ilkinin 
ikincisi üzerindeki etkisinin incelenmesiyle sınırlı kalma-
sı eksik olurdu.

“Beyaz tarafından köleleştirildiğini, köle yerine ko-
nulduğunu gördükten sonra, kendi gözünde de köleleş-
meye başlamıştır…” (Fanon 2009:215) siyah insan. Etkile-
şimin öteki tarafını ise Siyah’ın Beyaz üzerindeki etkisi 
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oluşturur. Fanon sadece siyah erkeğin beyaz erkek üze-
rindeki etkisini inceler. Siyah kadının beyaz üzerinde, 
özellikle de beyaz kadın üzerinde önemli denilebilecek 
etkisi yok mudur; bu konu açık bırakılır.

Beyaz erkek Siyah erkekte büyük bir cinsel güç görür 
ve bundan rahatsız olur. Siyah erkeğe büyük cinsel güç 
vehmetmek beyaz erkek ve kadında yaygındır. Yapılan 
araştırmalar beyaz ve siyah erkekler arasında bu konu-
da önemli farklılık bulunmadığını göstermesine karşın, 
siyah erkeğe vehmedilen cinsel güç neredeyse efsane dü-
zeyine yükselmiştir. Fanon bunun psikolojik arka planını 
açıklamaya çalışır.

Konuyla ilgili yapılan araştırmalardan yararlanan ve 
kendi hastalarından elde ettiği bilgileri de bir araya top-
layan Fanon, sömürgecilikle siyah erkeğe vehmedilen bü-
yük cinsel güç arasındaki bağlantıyı ortaya koyar.

Bazı beyaz kadınlarda siyah şöyle bir çağrışım yapar:

“Çoğu insanda öteden beri erotik çağrışımlar uyan-
dıran bir söz vardır: Siyah atlet. Bu sözde insanın yüreğini 
oynatan bir şey var, diyordu genç bayan hastalarımızdan 
biri. Keza bir fahişe, başlangıçta bir Zenciyle yatma fik-
ri bile orgazm olmama yetiyordu, demişti bir keresinde. 
Yatmak için Zenci arıyor ve onlardan bir ücret de almı-
yordu bu kadın. Sözlerine şöyle devam etmişti: ‘Onlarla 
yatmak beyazlarla yatmaktan daha olağanüstü bir şey de 
değildi oysa. Bu işi yapmadan önce orgazma varıyordum 
ben; bana yaptıklarından çok yapabilecekleri şeyleri ku-
ruyordum hayalimde; korkunç olan, baştan çıkaran da 
buydu işte.’” (Fanon 2009:180)

Bu bilginin ardından Fanon şunu sorar:
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“Beyaz adamın Zenciye karşı duyduğu nefret dönüp 
dolaşıp cinsellik noktasında toplanıyorsa, bu onun, cin-
sellik düzleminde bir eksiklik ve yetersizlik duygusunun 
tutsağı olduğunu göstermez mi? (…) Zenciyi linç etmesi-
nin bu anlamda bir öç alma, iğdiş etme duygusuyla akra-
balığı yok mudur?” (Fanon 2009:180)

Fanon’a göre, Beyaz adamın Zenciye karşı tepkisinin 
temel nedeni cinselliktir. Onun Beyaz kadını elinden ala-
cağından, Zenci’nin sınırsız cinsel gücü nedeniyle devre 
dışı kalacağından endişe eder. Zencinin varlığıyla birlik-
te Beyaz adamda biyolojik karşılaştırma, kendini ölçme 
duygusu gündeme gelir.

“Zenci fobisi biyolojik bir fobidir. Zenci, sırf biyolo-
jik bir varlık olarak algılanmaktadır çünkü. Zenciler, evet, 
düpedüz hayvandır onlar.” (Fanon 2009:186)

Zencinin herhangi bir entelektüel özelliği yoktur. O, 
tıpkı çok eski çağlardaki gibi çiftleşmeden başka şeyden 
anlamaz. Freud’a göre, insanın entelektüel gelişimi, cinsel 
enerjinin başka alanlara yönlendirilmesiyle mümkündür. 
Beyaz adam bunu yapmıştır, ama Zenci yapamamıştır ve 
bu nedenle de büyük bir cinsel güce sahiptir. Zencinin at-
fedilen bu cinsel cazibe Beyaz adamı rahatsız eder.

Sömürgecilikle Zenci’nin cinsel simge olması arasın-
daki bağ böylece ortaya çıkar: Siyah derililer az gelişmiş-
tir, uygarlıkla ilgileri yoktur; cinsel enerjileri başka alan-
lara yönelmediği için de fazladır. Onlar hayvana yakındır.

 Buradan hareketle uygarlaştırılması, terbiye edil-
mesi gereken siyah insana geçmek zor değildir.
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3.7. Zenci ve Hegel

Fanon, bu bölümde, yıllar sonra Axel Honneth tara-
fından Hegel’den hareketle geliştirilecek tanınma teorisi-
ne giriş yapar. 

Sömürge insanı ve beyazlarla birlikte yaşayan siyah 
için tanınma özel bir öneme sahiptir. Az sayıda siyah eko-
nomik olanakları sayesinde beyazlar tarafından tanına-
bilir, kabul edilebilir. Bunun görüntü mü yoksa gerçek mi 
olduğu konusunda siyah hiçbir zaman emin olamasa bile, 
en azından görüntüde tanınma sağlanmıştır.

Sömürge insanı ve siyahların büyük bölümü için ta-
nınmak, karşısındaki (sömürgeci, beyaz) tarafından kabul 
edilmek, sözde değil de gerçeklikte eşdeğer olarak görül-
mek, ekonomik taleplerin karşılanmasından daha önem-
lidir.

Yeryüzünün Lanetlileri kitabında ifade edileceği 
gibi, bağımsızlığın kazanılması ve sömürgecinin ülkeden 
gitmesi, ekonomik koşulların daha da kötüleşmesi de-
mektir. Ne ki, asıl olan bağımsızlıktır, bir halk olarak tarih 
sahnesine çıkmaktır, kendini kabul ettirmektir.

Fransa ve ABD’deki zencilerin durumu farklıdır. Bu-
rada tanınmanın ve kendini kabul ettirmenin yolu bağım-
sızlıktan değil, eşit bireyler olmaktan geçer. ABD zencisi 
bunun için mücadele ederek anayasanın sınırlarını zor-
larken, Fransız zencisi aynı konumda değildir. Fransa’da 
ırk ayrımı resmen yoktur, gerçeklikte ise vardır. Fransız 
zencisi yasal haklarını mücadele etmeden kazanmıştır. 
Bu kazanma, tam olmayan garip bir kazanmadır ve zen-
ciyi psikolojik bir açmaza sokar.

“Dünün kölesi bugün kendi insanlığına karşı mey-
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dan okunsun istiyor, kendi varlığı çevresinde bir çatışma, 
bir gürültü patırtı kopsun istiyor. Ama bunun için artık 
çok geç. Fransız Zencisi başkasını ısırmaktan çok, kendi 
kendini yiyip bitirmeye mahkum edilmiş durumda.” (Fa-
non 2009:248)

Fransız zencisi mücadele sonucu tanınmakla, mü-
cadelesiz tanınma arasındaki önemli farkı kendi psiko-
lojisinde yaşamaktadır. Tarihi geri döndürmek, köle ol-
duğu, hiçbir hakkının olmadığı döneme dönmek ya da 
kendisine o dönemdeki gibi davranılmasını ve bu davra-
nışa karşı kavga etmeyi, hakkını savunmayı istiyor. Ne ki, 
bunun için artık çok geçtir ve başka koşullarda kendini 
savunması gerekmektedir. Önceki koşullardan mücadele 
ederek çıkmadığı için, şimdi ne yapacağını bilememekte 
ve bu da onu psikolojik bir açmaza sürüklemektedir.

Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri’nde mücadelenin sa-
dece kurtuluşu değil, insanın psikolojik olarak iyileşmesi-
ni de sağladığını açıklayacaktır.

3.8. Yabancılaşma

“Zencinin kendini ırksal bağlardan soyutlayarak Avru-
pa kültürünü benimsemeye zorlandığı andan itibaren başla-
maktadır yabancılaşma. Öte yandan, bir ırkın başka bir ırkı 
sömürmesini öngören sistemlerin kurbanı durumundaki 
insanların sorunudur yabancılaşma. Daha üstün olduğunu 
ileri süren bir uygarlığın başka bir dünyaya bakış, dünyayı 
yorumlayış biçimi üzerindeki horgörüsüne hedef olan insan-
ların sorunudur yabancılaşma.” (Fanon 2009:252)

Fanon, yabancılaşma konusunda ekonomik boyuta 
önemli bir ekleme yapar. Fanon’un derisi farklı renkte olan 
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insanlar için yaptığı saptama, sonraki yıllarda göçmen araş-
tırmalarında da kullanılır. Rengi siyah olmamakla birlikte 
göçüp geldiği ülkedeki yerlilerden farklı olduğu fiziksel görü-
nümünden anlaşılan insanların yaşadıkları yabancılaşma… 

Göçmenler genellikle kötü işlerde çalışırlar ve az kaza-
nırlar. Kazançları her durumda arkalarında kalan ülkelerin-
deki benzerlerine göre yüksektir ve bu durum onları imtiyazlı 
konuma yükseltir. Tıpkı Fransa’da yaşayan Antillinin geride 
bıraktıklarından daha imtiyazlı durumda olması gibi…

Göçmen, bulunduğu ülkede belki de hiçbir zaman aşa-
mayacağı derin bir yabancılaşma içindedir. Kendisini gelmiş 
olduğu ülkenin kültürel değerlerinden soyutlayarak, bulun-
duğu ülkenin değerlerini benimsemesi istenir. Geride bırakı-
lan ülkenin kültürel değerleri, göçmen olarak gelinen ülkede 
kuşaktan kuşağa aktarılır ve iki ülkenin değerleri arasındaki 
uyumsuzluk birkaç kuşak geçtikten sonra bile sürebilir. Tıp-
kı zenci gibi kendini inkara zorlanan göçmen de derin bir ya-
bancılaşmanın içine düşer.

Bu durum, değişik kültürlerin bir arada yaşayabilme-
si ya da yaşayamaması bağlamında çok sayıda incelemeye 
konu olur. 

Antiller’den Fransa’ya gelen siyah, hukuki olarak Fran-
sız vatandaşı olması nedeniyle aynı ülkenin içinde hareket 
ediyor olsa bile, göçmenin özel bir çeşidi sayılabilir. Siyah 
göçmen ve siyah olmasa bile farklı olduğu dış görünümün-
den (örneğin saç renginden) belli olan göçmen metropol ül-
kelerde ırkçılığın hedefi olur. 

Göçmenin kültürel kimliği ve ırkçılık –Fanon’a da refe-
rans verilerek yürütülen- geniş bir araştırma konusudur. Bu 
konuda bir örnek olarak Stuart Hall’ın kitaplarına bakılabilir.
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4. CEZAYİR PEÇEYİ ATIYOR

Fanon 1954’te yayınlanan, Fransızcasındaki başlığı 
“Bir Devrimin Sosyolojisi” olan yazısında, Cezayir toplu-
munda ulusal kurtuluş savaşı sırasında peçe kullanımı-
nın geçirdiği evrimi anlatır. Yazının tek cümlelik özeti 
Tunus’ta yayınlanan “Cezayir Devrimi” adlı yayın orga-
nındaki bir yazıda yer alır: “Cezayir işgal altındaki özgür 
insanların ülkesi değildir.” (Aktaran Fanon 1986:121)

İşgal var, işgal var. Fransa Cezayir’de sömürgeci bir 
güçtür; işgal, sömürge işgalidir. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Almanya Fransa’yı işgal ettiği zaman amaç, Avrupa’da sö-
mürgeler oluşturmaktı. Bu işgal de sömürgeci bir işgaldi. 
Ne ki, iki işgal arasında önemli farklar vardı. Cezayir’de 
sadece ülke değil, insanlar da işgal edilmişti. Sadece kent-
ler, limanlar, doğal kaynaklar değil; ülkenin tarihi, yaşam 
tarzı ve dili de işgal edilmiş, tahrip edilmiş ve sömürgeci-
nin çıkarına uygun olarak değiştirilmeye çalışılmıştı. 

Fransa’da ise Naziler böyle bir uygulamaya teşebbüs 
edememişlerdi. Fransa dili, tarihi, kültürü işgalci tara-
fından kabul edilen, kaynakları yağmalanmak için işgal 
edilen bir ülkeydi. Naziler Fransa’yı ve Fransızları değil, 
sadece ilkini işgal etmişlerdi. Bu nedenle Fransa “işgal al-
tındaki özgür insanlar ülkesi” sayılabilir, Cezayir ise sayı-
lamaz.

Fanon, yazısına her halkın kültürünü yansıtan bir 
giyim tarzına sahip olduğu saptamasıyla başlar. Ceza-
yir’de kentlerde yaşayan kadınlar peçe kullanırlar. Peçe 
aynı zamanda hayat tarzının ya da kültürün de önemli 
bileşenlerinden bir tanesidir.
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Fransız sosyologlar Cezayir toplumuyla ilgili olarak 
yaptıkları araştırmalarda kadının özgürleştirilmesi gerek-
tiği sonucuna varırlar. Kadın, Cezayir toplumunun kültü-
rel olarak değiştirilmesinde, Fransız değerlerinin bu ülke-
ye yerleştirilmesinde zayıf halka olarak belirlenir. Kadın, 
Cezayir’de geçerli kültürden koparılabilirse –bunun ana 
halkası da modern giyim ve dolayısıyla peçe kullanmak-
tan vazgeçilmesidir- sömürge insanının kültürel olarak 
asimile edilmesinde önemli adım atılacaktır. “Kadın öz-
gürlüğü” Fransız sömürgeciliğinin bayrağı olur. 

Fransa Meclisi’nde konuyla ilgili yapılan tartışmalı 
toplantılardan sonra, Fransa sömürge yönetimi Cezayirli 
kadını “özgürleştirmek” için harekete geçer. 

Bu ülkede kadın, erkek baskısı nedeniyle evden pek 
az çıkabilmekte, erkeğin izni dışında hareket edememek-
tedir. Peçe kullanılması da erkeklerin zorlamasının ürü-
nüdür, kadın kendisini gizlemek zorunda bırakılmaktadır. 

Fransız sömürge yöneticileri kadınların peçe kullan-
maması için değişik ve zorlamayı da içeren programlar 
uygularlar, ama tekil örnekler dışında Cezayir kadınının 
peçeyi çıkarması başarılı olamaz. 

Fanon’a göre Cezayir kadınının –kentlerde- peçe 
kullanmakta ısrar etmesi, erkek baskısı ve kadının öz-
gürleşmek istememesinden değil, ulusal bir sembolün 
sömürgeci tarafından tahrip edilmesinin engellenmek is-
tenmesinden kaynaklanmaktadır.

Fanon’a göre Cezayir’deki aile yapısında kadın be-
lirleyici konumdadır. Çocuğun aile içindeki sosyalizas-
yonunda öğrendikleriyle, sömürgeci yönetimin yerleştir-
meye çalıştığı kültürel değerler arasındaki çelişki kadına 
doğrudan yansır. 
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Peçe, sömürgecilikle Cezayir ulusal kurtuluş savaşı 
arasındaki mücadelenin simgelerinden birisi durumuna 
gelir.

Ulusal kurtuluş mücadelesi geliştikçe kadın peçe-
sini çıkarmaya ve mücadeleye kitlesel olarak katılmaya 
başlar. Peçesiz Arap kadınlarının Fransızların oturduğu 
bölgelere yanında silah ve patlayıcı taşıyarak girebilme-
si daha kolaydır. Bu şekilde düzenlenen birkaç eylemden 
sonra peçeli ya da peçesiz bütün Cezayirli kadınlar kuş-
kulu sayılmaya başlanır.

Kadının mücadelede doğrudan yer alması kadın-er-
kek ilişkisini değiştirir. Kadın daha açık ve kendine gü-
venli bir konuma gelir.

Fanon, Cezayir ulusal kurtuluş savaşı sonrasını gö-
recek kadar yaşamadı. Mücadeleye katılan kadının konu-
munun ve toplumsal işlevinin değişmesi Cezayir’e özgü 
değildir, benzer konumdaki başka ülkelerde de görülür. 
Bağımsızlığın kazanılması ya da Nikaragua’da olduğu gibi 
diktatörlüğün devrilmesinin ardından kadının konumu 
geriye dönüş yapar.

Yazının konusu olmadığı için nedenleri üzerinde 
burada durulmayacaktır.
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5. AFRİKA DEVRİMİ İÇİN

5.1. Antilliler ve Afrikalılar

Fanon, 1955’te yayınlanan bu yazısında birbirinden 
çok farklı iki bölgedeki siyahlar arasındaki ilişki üzerinde 
durur. Yazı, siyahların Antiller’de yaşayan bölümündeki 
sömürgeci asimilasyonun boyutlarını sergiler.

Fanon, Antillilerin Afrikalılara bakışını İkinci Dünya 
Savaşı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırır. 1939 öncesin-
de Antililer gerçekte Avrupalı ve beyaz olduklarını düşü-
nürler. Bunun önde gelen nedeni, Afrika’daki Fransız sö-
mürgelerinde bulunmuş askerler ve devlet memurlarının 
bu kıta insanı hakkında anlattıklarıdır. Afrikalı zencidir, 
vahşidir ve köleliğe alışmıştır. Renkleri Afrikalılara göre 
daha açık olan ama yine de siyah olan Antilliler kendileri-
ni beyaz ve Avrupalı olarak görürler; zenciler Afrika’dadır.

Fanon’un doğum yeri olan Martinik’te savaş önce-
sinde iki bin Avrupalı vardır. Fransa’nın savaşta yenilme-
si ve Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine bu ülke 
donanmasının büyük bölümü Fort-de France kentine ge-
lir. Martinik’teki Avrupalı sayısı kısa sürede on bine çı-
kar. Bir süre sonra denizcilerin eşleri ve çocukları da gelir. 
Martinik birden artan nüfusu besleyemez durumdadır ve 
ardından konut sıkıntısı da başlar.

Denizciler ırkçılıklarını hemen gösterirler ve Marti-
nikliler gerçekte zenci olduklarını öğrenirler. Önce bunu 
kabullenemezler ve donanmanın savaştan kaçan asker-
lerden oluştuğunu, gerçek Fransızların ise ırkçı olmadığı-
nı düşünürler. Zamanla, zor da olsa kabullenmek zorun-
da kaldıkları gerçek, onları, kökenleri, Afrika’dan getirilen 
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köleler oldukları gerçeği üzerinde düşünmeye götürür.

1939 öncesinde edebiyatta değişik konuları beyaz-
lar gibi işleyen Antilli yazarlar, zamanla zencilerin özgün 
konu ve anlatım tarzına yönelirler.

Fanon, bu yazısında, zenciye uzun bir dönem beyaz 
olduğunu düşündürtebilen sömürgeci asimilasyonunun 
gücünü sergiler. Söz konusu olanların tümü siyahtır ama 
bu durum, aralarında anlaşabilecekleri anlamına gelme-
mektedir. Siyahların bir bölümü öteki bölümünü aşağıla-
yarak kendini daha iyi hissetmeye yönelir, ama başkaları 
tarafından gerçekte nasıl görüldüğü bir gün ona hatırlatı-
lacaktır.

5.2. Irkçılık ve kültür

Eylül 1956’da Birinci Siyah Yazarlar ve Sanatçılar 
Kongresi’nde yapılan konuşma bu başlığı taşır.

Fanon, konuşmasında, ırkçılıktaki değişimi, biyolo-
jik ırkçılıktan kültürel ırkçılığa geçişi ve bunun nedenleri-
ni, sömürgeci bir toplumun kaçınılmaz olarak ırkçı olaca-
ğını, ırkçılığın işlevlerini ve kurtuluş yollarını irdeler.

Irkçılık insanın ayrılmaz özelliklerinden birisi değil-
dir. Koşullara göre ortaya çıkar, zamanla yoğunlaşır ya da 
azalır, kendini yeni koşullara uydurur, değişim geçirir.

Fanon’a göre bilinçsiz ırkçılık olamayacağı gibi, ırk-
çılığı tedavi edilmesi gerekli psikolojik bir hastalık olarak 
görmek de doğru değildir.

Sömürgeci bir ülke kaçınılmaz olarak ırkçı olmak 
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zorundadır. Irkçılık genellikle ekonomik ve askeri üstün-
lüğün ardından gelir ve o üstünlüğe dayanarak kendini 
gerekçelendirir.

Fanon, Fransa’da ABD’deki gibi ırkçılık olmadığını 
savunanları eleştirir ve ırkçılığın derecelendirilemeyece-
ğini belirtir. 

1950’li yıllarda ABD’de siyahlar beyazlarla aynı oku-
la gidemez, aynı mekanı kullanamazdı. Siyahların linç 
edilmesi de özellikle Güney eyaletlerinde az rastlanılan 
bir olay değildi.

Fransa’da bunların olmaması bu ülkenin ırkçı olma-
dığı anlamına gelmemektedir.

Fanon’a göre İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ırkçılık 
değişmiştir. 

Eskiden insanların kafatası ölçülerine ya da değişik 
fiziksel özelliklerine dayanan biyolojik ya da ilkel ırkçılık 
söz konusuydu. Bu tür ırkçılık Nazileri hatırlatmaktadır.

Naziler, Avrupa ülkelerinin denizaşırı ülkelerde kur-
dukları sömürge sistemini Avrupa’da kurdular. Savaş 
sonrasında Nazi uygulamalarını hatırlatan her şeyden bu 
nedenle uzak durulmaktadır.

Fanon’a göre biyolojik ırkçılık kol gücü sömürüsü-
nün esas olduğu döneme özgüdür. Üretim tekniğinin ge-
lişmesi sonucu sömürü karmaşıklaşmış, üstelik işçi sını-
fı da eskisine göre bilinçlenmiştir. (Fanon, savaş sonrası 
yıllarda Fransa ve İtalya’da komünistlerin sahip olduğu 
güçlü desteği ima ediyor.)

Irkçılık kendisini yeni koşullara uydurmuş, biyolojik 
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ırkçılığın yerini kültürel ırkçılık almıştır. Bu ırkçılıkta esas 
olan birey değil, varoluş biçimidir. Kültürler hiyerarşisi 
kurulur ve sömürge halkının kültürünün olmadığı varsa-
yılır. Sömürgeci, yerli halka kendi kültürünü empoze ede-
rek onu asimile eder. Yerli geri olduğunu kabul eder ve 
sömürgeciye özenir. Ne ki, bu asimilasyon hiçbir zaman 
sonuna kadar götürülemez ve direniş için gerekli bir bö-
lüm daima kalır.

Fanon, konuşmasının sonunda, birbirini kabul eden 
kültürlerin –sömürgeci ülke kültürünün ve yerli kültü-
rün- birbirlerini zenginleştirebileceklerini belirtir. (Fanon 
1986:134-148)
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6. YERYÜZÜNÜN LANETLİLERİ

 

6.1. J.P. Sartre’ın Önsözü

Kitap kadar tanınan bu önsöz kitabın ayrılmaz par-
çası durumundadır. Bir Fransız sömürgesinde doğan, 
Cezayir’de Fransa’ya karşı ulusal kurtuluş savaşında yer 
alan Fanon’un, en önemli kitabına tanınmış bir Fransız 
aydınının önsöz yazmasını istemesi şaşırtıcı değildir. Fa-
non, çok sayıda siyah gibi, Fransa’yı seven ama kendin-
den vazgeçmeden Fransız sayılmayan bir Fransızdır.

Kitap Fanon’un ölümünden kısa süre önce yayınla-
nır. Sartre, önsözde Fransa’nın içinde bulunduğu psikolo-
jik durumu da yansıtır. 1950’li yıllarda iki büyük sömürge 
imparatorluğundan birisine sahip olan Fransa’nın bu ko-
numu durdurulamaz bir gerileme içine girmiştir. Cezayir 
henüz bağımsızlığını kazanmamıştır, ama durum Fransa 
için umutsuz görünmektedir. Zamanın Cumhurbaşkanı 
de Gaulle’den Fransız Komünist Partisi’ne kadar Ceza-
yir konusundaki yaklaşım tarzı Fransız milliyetçiliğinin 
damgasını taşıyordu: Cezayir Fransa’dır. Başka bir deyiş-
le, Cezayir’in bağımsızlığını kazanması durumunda Fran-
sa bölünmüş olacaktı. 

Fransa, Cezayir için kaçınılmaz gibi görünen bağım-
sızlığı engellemek büyük bir vahşet sergiler. Cezayir’de 
yaşayan Fransızlardan milis oluşturulur ve bunlara silah 
kullanma yetkisi veriler. Çok sayıda Cezayirli öldürülür, 
ama sonuç alınamaz. 

Fransa’da da çok sayıda Cezayirli yaşamaktadır ve 
bunların bir bölümü –tıpkı Cezayir’de olduğu gibi- sömür-
gecilik yanlısıdır. Sömürgeciliğe karşı olanlara şiddet uy-
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gulanır.

Kitap ve Önsöz, çözülen sömürgecilik koşullarında 
yoğunlaşan karşılıklı şiddet koşullarında yazılmıştır. Bazı 
yazarların değerlendirmesine göre, Önsöz ve kitap arasın-
da şiddete yaklaşım konusunda dikkat edilmesi gereken 
bir farklılık vardır: Fanon verili koşullarda şiddeti inceler, 
nedenlerini ve işlevlerini açıklar; J.P. Sartre ise şiddeti 
kutsar. (Cherki 2001:260)

Fanon kitabının önemli bir bölümünü sömürgeci 
şiddetin incelenmesine ve karşı şiddetin işlevlerine ayırır.

 

6.2. Şiddete İlişkin

Sömürgeci ülke sömürge ülke halkını böler ve küçük 
bir bölümünü yanına alır. Bunlar değişik düzeylerdeki iş-
birlikçileridir. Aracı ticaret burjuvazisi ya da komprador 
burjuvazi ön planda olmakla birlikte, sömürgeci rejim ta-
raftarları aydınlar, işçiler ve değişik mesleklerden kişiler 
arasında da bulunur. Ne ki, sömürge ülkeyi yönetmek için 
bu sayı yeterli değildir.

Fransa ve İngiltere gibi iki büyük sömürge impara-
torluğu dikkate alındığında; sömürge ülkedeki askerler, 
yerleştirilen sömürge ülke vatandaşlarıyla işbirlikçileri-
nin toplam sayısı, halkın geriye kalan kesiminden olduk-
ça azdır. 

Sömürgelerin yönetiminde, büyük çoğunluğu oluş-
turan sömürge insanının psikolojik olarak tahrip edilme-
si, kendini reddetmesinin ya da aşağılamasının sağlan-
ması esastır. Başka bir deyişle, sömürge insanının insan 
olmaktan çıkarılması, kendisine yabancılaştırılması esas-
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tır. Sömürgeci bunu başarabildiği oranda sömürgeleri yö-
netebilir.

Buradan hemen çıkan sonuç, sömürgecilikten kur-
tuluşun yabancı işgalin sona ermesinin ötesinde, sömür-
ge insanında önemli değişimi de gerektirdiğidir. 

“… sömürgesizleştirme belirli bir insan ‘türü’nün 
yerini diğer bir insan ‘türü’nün almasıdır yalnızca.” (Fa-
non 1994:29)

Fanon, ulusal bağımsızlığı, ulusçuluğun halka iadesi 
olarak görür. Burada devletin ve ekonominin halka geri 
verilmesinden söz eden marksizmin, sömürgeler için ge-
çerli olabilecek bir ifadesinden söz edilebilir. Ne ki, Fanon, 
sömürgelerdeki ırk ilişkisiyle sınıf ilişkisinin birlikteliğin-
den ve marksizmin bu konuda yetersiz kaldığından söz 
eder.

“Sömürgelerde ekonomik altyapı da bir üstyapıdır. 
Neden sonuçtur; beyaz olduğunuz için zenginsiniz, zen-
gin olduğunuz için beyazsınız. Sömürge sorunuyla ilgile-
nildiğinde Marksist çözümleme bu nedenle biraz esnek 
kalmıştır.

… Sömürgelerde, başka bir ülkeden gelen yabancı, 
silah ve makinelerle kendi yönetimini dayatmıştır. Bu 
başarıya karşın sömürgeci gene de yabancı olarak kalır. 
Yönetici sınıfları ayırt eden şey ne fabrika, ne malikane 
ne de banka hesapları olmasıdır. Yönetici ırk, öncelikle 
bir yerlerden gelen, yerlilere benzemeyen ‘öbürleri’dir.” 
(Fanon 1994:33)

Yeryüzünün Lanetlileri’nde sömürgecilikten kurtu-
luşta gerçekleşmesi öngörülen ve o güne kadar açıklıkla 
ifade edilmemiş iki temel konu vardır.
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Birincisi: Sömürgeleştirilen insan (Fanon sömürge 
insanına, insanlıktan çıkmış olması anlamında “şey” der) 
kendisini kendisinden kurtarmalıdır. Ulusal kurtuluş sa-
dece işgalciden değil, kendinden de kurtulmayı içerir.

İkincisi: Sömürgesizleştirme her zaman şiddet içe-
ren bir olgudur. 

“…yerli her zaman şiddete hazırdır. Yasaklarla dolu 
bu dar dünyayı ancak mutlak şiddetle reddedebileceğini 
doğduğu andan itibaren bilmektedir.” (Fanon 1994:31)

Yerlinin şiddete hazır olması, şiddetle dolu olma-
sıyla, kendisini kendisinden kurtarmasının gerekliliğiyle 
birbirine yakından bağlıdır.

6.2.1. Kendinden kurtulmanın gerekliliği

Yerli her şeyden uzaklaştırılmış ve hareketsizliğe 
mahkum edilmiştir. Doğup büyüdüğü, sosyalize olduğu 
topraklardaki tek işlevi, sömürgeciye hizmet etmektir. Bu 
hizmet sömürü ilişkisinden ibaret değildir; öyle olsaydı, 
sorun sömürgeciyi ülkeden kovmakla sınırlı kalırdı. Hiz-
metin yerliye empoze edilmiş gönüllü yanı da vardır. Bu 
topraklar sömürgeciler tarafından yaratılmış, uygarlık 
onlar tarafından getirilmiştir. Bu nedenle, yerlinin nesi 
varsa onlara aittir. Onlar ayrılırsa ülke ilkelliğe geri döne-
cektir. Yerlinin yapması gereken ancak sömürgeciyle bir-
likte varolabileceğini, onsuz bir hiç olduğunu kabul etmek 
ve bu temelde hizmetini sunmaktır.

Fanon, düşünce tarihine en önemli katkısını, sömür-
geciliğin psikolojik yanını ayrıntılı olarak anlatır. Hiçleş-
meye sürüklenmiş yerli, bu nedenle sadece sömürgeciden 
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değil, hiçleşmiş kendisinden de kurtulmak zorundadır.

Hiçleşmek ama hiç olmadığını hissetmek ve çıkış 
yolu da bulamamak siyahı enerji ve öfkeyle doldurur. Bu-
nun öteki adı saldırganlıktır. 

Sömürgecinin asimilasyonuna karşı duramamak, 
içine düşülen duruma karşı derin nefreti ortadan kaldır-
maz. Yerli giderek efendiye benzer, kendini sık sık onun 
yerine koyar (tam asimile olanların kendini beyaz sanma-
sı da bu nedenle olsa gerektir). Kendini efendinin yerine 
koymak aslında bir çeşit boşalmaktır, ama öfke ve ger-
ginlik o kadar büyüktür ki, yetmez. Yerlinin saldırganlığı 
sömürgeciye yönelemediği zaman benzerlerine yönelir.

“Sömürge insanı iliklerine işlemiş bu saldırganlığı 
önce kendi halkına karşı gösterecektir. Bu dönem zen-
cilerin birbirleriyle dalaştıkları ve polislerle sorgu yar-
gıçlarının Kuzey Afrika’daki şaşırtıcı cinayet dalgalarıyla 
karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemedikleri bir dö-
nemdir.” (Fanon 1994:42)

Cinayetlerin önemli nedenlerinden bir tanesi kan 
davasıdır. “Uygarlık getirilmiş” bir ülkede kan davasının 
eskisi gibi sürmesi şaşırtıcı görülebilir, gerçekte ise böyle 
değildir.

Kan davasının yaygın olması yerel otoritelerin varlı-
ğını gerekli kılar. Binlerce kişiyi barındıran filanca aşiretle 
falancası arasındaki kan davasında ölenler ve öldürenler 
değişir ama kan davası yıllarca sürer.

Sömürgecilik, kendisine karşı birleşmeyi engelle-
mek için, yerel düşmanlıkları destekler.

Kan davasının yaygın olarak sürmesinin sömürgeci-
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likle ilgili psikolojik nedeni de vardır. Yerli, kan davasına, 
kendi tarihine kaçar.

“Yerli, kendini tüm gücüyle kan davasına atarak, sö-
mürgeciliğin varolmadığını, her şeyin eskisi gibi sürdüğü-
nü, tarihin devam ettiğini kendisine kabul ettirmeye çalı-
şır. Komünal örgütlenmeler düzeyinde çok iyi bildiğimiz 
kaçınma davranış kalıbını açık olarak görürüz. Sanki kar-
deşler arası kan gölüne atılmak engeli yok saymalarına, 
sömürgeciliğe karşı silahlı mücadele sorununu ortaya ko-
yan kaçınılmaz seçeneği ertelemelerine olanak sağlamış-
tır. Böylece kolektif kendi kendini çok somut bir biçimde 
yok etme, yerlinin kas gerilimini rahatlatan yollardan biri 
haline gelir.” (Fanon 1994:43-44)

Ulusal kurtuluş hareketi başlayınca kan davasından 
ve cinayetlere yol açan çatışmalardan uzaklaşma görü-
lür, birikmiş şiddet yön değiştirir ve sömürgeciye yönelir. 
Gerçek hayata dönülür, parçalanmış kişilik küçülmeye 
başlar; bu, aynı zamanda, kendinden kurtulmaya başla-
mak demektir.

Ne ki, sömürgecilikten kurtuluş sürecinde yerlinin 
kendinden de kurtulması, eski insan tümüyle ortadan 
kalkmasa bile geriye itilmesi ve yeni insanın ortaya çık-
ması, toplumsal yapının tepeden tırnağa değişmesi anla-
mına gelmez. Fanon, “şiddete ilişkin” bölümün başında, 
“Doğruyu söylemek gerekirse, başarının kanıtı tüm top-
lumsal yapının tepeden tırnağa değişmesinde yatar” der. 
Bir insan türünün yerini başka bir insan türünün alma-
sı önemli bir değişim olmakla birlikte, kendi başına top-
lumsal yapıda büyük değişim için yeterli değildir. Eskinin 
özellikleri, yeni koşullarda kendilerini yeniden üretebilir-
ler. 
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Yeni bir insan türünün ortaya çıkması ve eskiden 
kurtuluş, yeni insanın ne yapacağıyla da yakından ilgili-
dir. Eskinin yerine konulan yeni, eskiyi tasfiye edemezse, 
eski bir şekilde kendini yeniden üretir. 

Sömürgeciliğe karşı kurtuluş savaşları döneminde 
yaşayan ve bu savaşlar sonrasını göremeyecek kadar da 
kısa yaşayan Fanon, döneminin gereği olarak biraz fazla 
umutludur denilebilir. Bağımsızlığını yeni kazanmış ülke-
lerin gelişmeleri konusunda, dönemin genel anlayışının 
tersine, fazla umutlu olmayan Fanon, aynı gerçekçiliği sö-
mürge insanı konusunda göstermez.

Bir halk, bir ülke ve genel olarak Afrika tarih sah-
nesine çıkıyor. Orada yer almamış, geçmişi yok sayılmış 
olanlar için orada yer almak, önemli bir ilerlemedir, an-
cak abartılmaması gerekir, çünkü sahne boş değildir. Her 
yeri tutmuş büyük aktörlerin arasında nasıl yer açılacak-
tır? Sömürgeci ülke-sömürge ülke ilişkisi başka bir biçim-
de o sahnede yeniden kurulabilir ve nitekim de böyle ola-
caktır. Sömürge ülkenin bağımsızlığını kazanması ama 
uluslar arası ilişkilerde konumunun fazla değişmemesi, o 
ülkenin insanının, eski kendisinden kurtulmuş olsa bile, 
sanıldığı kadar iyi bir geleceğe yönelememesine neden 
olur.

6.2.2. Şiddetin iyileştirici etkisi

Fanon’un şiddetin işlevleri konusundaki özgün kat-
kısı, şiddetin insan psikolojisindeki yaraları iyileştirme 
özelliğidir. 

Yerli şiddeti sömürgeciden öğrenir. Sömürgecilik, 
şiddet demektir ve yerlinin yapması gereken, kendisine 
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uygulanan şiddeti sömürgeciye karşı çevirmektir.

Yerlinin kendini inkar etmek zorunda kalması, ken-
disine yabancılaşması, toprakları üzerinde yabancı du-
rumuna düşmesi; sömürgecinin şiddetinin sonucudur. 
Yerli, sömürgeciye şiddet uygulayarak aşağılanmadan, 
yabancılaşmadan kurtulur, kendine döner; kısacası iyile-
şir.

Fanon’un saptamaları J.P. Sartre’ın önsözünde şöyle 
ifadesini bulur:

“Yerli kendisini sömürge nevrozundan sömürgeciyi 
silah zoruyla kovduğu zaman kurtarır. (…)

Bir Avrupalıyı vurmak bir taşla iki kuş vurmak, hem 
bir ezeni hem de onun ezdiğini yok etmektir. Geriye bir 
ölü bir de özgür insan kalır…” (Aktaran Fanon, 1994:19)

Şiddet, belirli koşullarda, hasta bireyi iyileştirir, bire-
yi temizler, insanlaştırır.

“Şiddet bireyler düzeyinde temizleyici bir güçtür. 
Yerliyi aşağılık kompleksinden, umutsuzluk ve hareket-
sizlikten kurtarır; onu korkusuz kılar ve özsaygısını yeni-
den sağlar.” (Fanon 1994:74)

6.2.3. Arendt ve Fanon’da şiddet kavramı

Arendt’e göre Fanon, tıpkı Sorel gibi şiddeti yücelt-
mekte ve solun ahlaki ilkelerinin dışına çıkmaktadır. 
(Arendt 2006:66) 

Bu konuda başka bir karşılaştırma için bkz. (Wievi-
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orka, 35-40)

Öncelikle Fanon’daki “şiddetin iyileştirici işlevi”nin, 
Fanon’un ölümünden sonra da önemini korumasının ne-
denleri üzerinde durmak gerekir. 

Önemli nedenlerden bir tanesi 1968 hareketi ve met-
ropollerde Fanon’un görüşlerine duyulan ilgidir. Bu ilgi, 
kendi başına Fanon’dan kaynaklanmaz. Metropollerdeki 
yeni sosyal hareketler, komünist partilerden ayrışırlar. Bu 
partilerin ve onların denetimindeki sendikaların önemli 
toplumsal değişimlerin sağlanması gibi bir amacı yok-
tur. Bu örgütlerin ve onların denetimindeki işçi kitlesinin 
amacı, düzen sınırları içinde reformlardır. Bu toplumun 
içindeki güçlerle önemli değişim sağlanması mümkün 
değildir. Değişimin ana gücü dışarıda, az gelişmiş adı ve-
rilen ülkelerdedir.

Metropollerdeki tekelci burjuvazinin sömürgeleri 
ve politik olarak bağımsız ama ekonomik olarak bağım-
lı ülkeleri soymasından, bu ülkelerdeki işçi sınıfı da ya-
rarlanır. Dolayısıyla bu sınıfın yeniden devrimcileşmesi 
öncelikle sömürge, yarı-sömürge ve bağımlı ülkelerdeki 
kurtuluş savaşlarının gelişmesine, dolayısıyla bu ülkeler-
den metropollere akan kaynakların kesilmesine bağlıdır.

Metropollerdeki sosyalist mücadelenin geleceğinin 
metropol ülkeler dışındaki mücadelenin başarısına bağ-
lı olduğu görüşü, 1960 ve 1970’li yıllarda oldukça yaygın-
dı. Metropollerdeki komünist partileri dışında gelişen sol 
akımların dikkati dışarıdaki ülkelerdedir. Bu durumda sö-
mürgeciliğe karşı mücadelenin önemli isimlerinden olan 
Fanon’un dikkat çekmesi doğaldır.

Arendt’in Fanon’un şiddet kuramına yönelik eleşti-
rileri birkaç noktadan doğru değildir:
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Birincisi: Fanon’un şiddeti yüceltmediği, şiddetin 
kendi başına önemli bir işlev taşıdığını savunmadığı yete-
rince açıktır. Ek olarak Fanon, şiddetin iyileştirici işlevini 
metropollerde yaşayanlar için değil, sömürgelerde yaşa-
yanlar için savunmuştur. Metropollerdeki sosyalistlerin 
bir bölümünün Fanon’un şiddet konusundaki görüşlerini 
bulundukları ülkede de uygulanabilir bulmaları Fanon’u 
aşan bir konudur.

İkincisi: Arendt’in Fanon eleştirisindeki en büyük 
eksik, sömürgeci şiddeti dikkate almamaktır. Yerlinin 
tüm yaşamı sömürgecinin şiddetiyle kuşatılmıştır ve yerli 
şiddeti sömürgeciden öğrenmiştir.

Cezayir ulusal kurtuluş savaşında Fransız sömürge-
ciliği şiddeti yoğun olarak kullanır. Askerler yetmez, Ce-
zayir’de yaşayan sivil Fransızlardan milis gücü kurulur ve 
onlara silah kullanma yetkisi verilir. Birleşmiş Milletler, 
Cezayir’de dökülen kanın durdurulmasını istediğinde, sö-
mürge valisi Lacoste’un cevabı açıktır: “Bunu yapmanın 
en iyi yolu akacak hiç kan kalmamasıdır.” (Aktaran Fanon 
1994:72)

Arendt sömürgecinin vahşi boyutlara uzanan şidde-
tini dikkate almaz.

Üçüncüsü: Arendt, siyahların barışçı olarak da mü-
cadele edebilecekleri konusunda ABD’deki insan hakları 
hareketini örnek verir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda ABD’de 
siyahlar, ABD vatandaşı olsalar bile toplumsal yaşamda 
değişik kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Siyahlar bu uygu-
lamalara karşı Washington’a yapılan büyük yürüyüş de 
dahil olmak üzere barışçı ve büyük eylemler örgütlerler.

ABD’dekiler de siyahtır Afrika’dakiler de… Ne ki, bi-
risi metropol ülkedir, öteki ise sömürge… Sömürgedeki 
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siyahın barışçı eylemlerle sömürgeciyi ne oranda zorla-
yabileceği merak konusudur. Siyahlar, eşit haklar müca-
delesi sırasında ABD’de de değişik saldırılarla karşılaşmış 
olmakla birlikte, bunlar, sömürge bir ülkede sömürgeci-
nin saldırılarıyla karşılaştırılamaz. 

Fanon da birbirinden çok farklı iki ülkedeki siyahları 
ya da rengi farklı olanları benzer insanlar olarak görme-
mekte ve sömürge insanının sömürgeci tarafından insan-
lıktan çıkarıldığını, tarihinden ve kültüründen uzaklaştı-
rıldığını belirtmektedir.

Fanon’da şiddetin zorunluluğu ve olumlu işlevi So-
rel’de olduğu gibi evrensel değil, sınırlı geçerliliğe sahip-
tir. Daha somut olarak belirtilirse, Fanon’da şiddetin iyi-
leştirici işlevi Fransız sömürgeleriyle sınırlıdır. İki büyük 
sömürge imparatorluğuna sahip olan İngiltere ve Fran-
sa’nın sömürgelerdeki yöntemleri farklıdır. İngilizler do-
laylı yöntemleri tercih ederlerken, Fransız sömürgeciliği 
açık asimilasyona yönelir.

Siyahın yaşadığı ülkeyi dikkate almadan, birbirin-
den çok farklı ülkelerdeki mücadele tarzlarının aynı ola-
bileceğini varsaymak doğru değildir. ABD’de ırk çatışması 
vardır, Cezayir ve öteki Fransız sömürgelerinde ise sö-
mürgecilik…

Fanon’a şiddet konusunda yöneltilen daha akılcı 
başka bir eleştiri vardır. Buradaki eleştiri, Fanon’un şiddet 
kuramına değil, konuyu inceleme tarzına yöneliktir.

N’Guyen Vietnam Komünist Partisi’ndendir ve bu 
partinin değişik yöneticileri gibi Fransa’da yüksek eğitim 
görmüştür. N’Guyen, Fanon’un görüşlerine ilişkin ola-
rak, “bireyden politik ve tarihsel olana gitmek” eleştirisi-
ni yapar. (Aktaran Cherki 2002:253) Eleştiri sınıf, ideoloji, 
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şiddet gibi değişik konuları kapsar. Fanon, birey için iyi 
olanın, toplum için de aynı özelliğe sahip olduğunu dü-
şünmektedir.  

Fanon’a göre şiddet, sömürge halkının önemli bir 
bölümü için özgüvenini kazanmak için zorunludur. Sö-
mürgeciye uygulanan şiddet, sömürge ülke insanını te-
mizler, insanlıktan çıkmış kendisinden kurtarır. Fanon, 
bu sonuca, bireylerden hareket ederek varmaktadır. Bi-
reylerden hareketinde de psikolog olarak hastanede teda-
vi ettiği yerliler önemli bir çıkış noktasıdır. 

Çok sayıda tekil örnekten hareketle genelleme yapı-
larak toplumsal olana ulaşılabilir mi? Bireyler için doğru 
olanın toplum için de doğru olacağı savunulabilir mi?

Fanon’un sadece şiddetin gerekliliği konusunda de-
ğil, sınıf ve ideoloji konularında da bireyden topluma gi-
den bir yöntem izlemesi söz konusudur. 

6.2.4. Fanon’da birey ve toplum ilişkisi

Fanon’un bireyselden toplumsala gitmesi, psikana-
lizin 1950’li yıllarda ulaştığı gelişme düzeyiyle ilgilidir. 
Fanon, psikanalizde o yıllarda egemen olan bireyden ha-
reketle toplumsal sonuçlara ulaşmak yöntemini Fransız 
sömürgelerinde uygulamıştır.

Yirminci yüzyılın ilk yarısında psikolojik teorilerin 
önemli sorunlarından bir tanesini Nazi Almanyası’nın 
açıklanması oluşturur. Alman halkının Hitler ve NS-
DAP’ye (Almanya Ulusal Sosyalist İşçi Partisi) büyük bağ-
lılığı ve onların ağır suçlarına destek olması; Avrupa’nın 
başlıca uluslarından birisinin gösterdiği bu tutum konu-
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sunda tutarlı sayılabilecek açıklamalar aranır.

Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse (Kitle 
Psikolojisi ve Benlik Analizi) yazısında (Freud 2006:427-
482), Hitler’in Almanlardaki baba figürünün yerini aldığı-
nı açıklayarak, kitlesel desteği buna bağlar. Burada çıkış 
noktası aile, birinci sosyalizasyon ve bireydir; buradan 
toplumsal bir sonuca ulaşılır.

Aynı yöntem savaş sonrasında da sürer. Alman-
ya’nın savaş sonrasındaki önde gelen psikologlarından 
olan Alexander ve Margarette Mitscherlich, Die Unfähi-
gkeit zu Trauern (Üzülme Yeteneksizliği) yapıtlarında, 
Almanların babalarını, Hitler’i kaybetmelerine karşın, sa-
vaşı kaybetmeleri ve Nazilerin işledikleri ağır suçlar ne-
deniyle buna üzülemediklerini açıklar.

Adorno, Otoriter Karakter’de, Nazilerin sonuna ka-
dar desteklenmesini Alman aile yapısıyla ilişkilendirir. 
Alman insanı yukardan gelen isteği ya da emri sorgusuz 
sualsiz yerine getirmesi gerektiği doğrultusunda eğitil-
miştir.

O yılların tüm örneklerinde birey ve aileden başla-
nır ve toplumsal sonuca ulaşılır. (Bkz. Schülerin-Wirth 
2011:22)

1950’li yılların sosyal psikolojisinde grup kimliği, 
grup dinamiği, grup bilinçaltı gibi kavramlar henüz geliş-
memişti. Daha büyük sayıların, örneğin halkın bilinçaltı 
gibi bir kavram neredeyse yoktu. Bu nedenle sosyal psiko-
loji psikanalizle yakındı ve başlıca verilerini bireyden ve 
psikanalist-hasta ilişkisinden elde edilen bilgilerden alı-
yordu. Bu bilgiler düzenlenip genelleştirilerek toplumsal 
sonuçlara varılıyordu.
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Bireyden topluma gidiş, grup ve toplum için önem-
li eksikleri olan genellemelere yol açmaktadır. Bir başka 
önemli sorun ise kendiliğindenciliktir. 

Bazı bireylerde görülen değişimin –örneğin şiddetin 
temizleyici etkisi- toplumsal boyut kazanabilmesi için bir 
dizi ara aşama gereklidir. Bu aşamaların gerçekleşmesi 
kendi başına dikkate alınması gereken birer sorundur, ek 
olarak, bu aşamalar gerçekleşirken bireyleri de etkilerler. 

Örneğin sömürgeciyi zorlayacak ve yerliyi de dö-
nüştürecek olan şiddet bireysel değil, örgütlü şiddettir. 
Sömürgeciliğe karşı mücadele örgütün (ulusal kurtuluş 
cephesi) kurulması ve gelişmesi, bunun için kitledeki çe-
kingenliğin yenilmesi önemli bir sorundur. Konunun sa-
dece örgütsel ve askeri değil, psikolojik boyutu da vardır.

Bireyden topluma gidildiğinde bu ara aşamalar bir 
şekilde gerçekleşecekmiş gibi kabul edilir (kendiliğinden-
cilik) ya da üzerinde fazla durulmaz.

Benzer bir durum ideolojik eğitim konusunda da or-
taya çıkacaktır.

6.2.5. Köylülük ve halk savaşı

1950’li yıllar sömürge kurtuluş savaşları dönemi-
dir. Bu savaşların temel özelliği, köylü savaşı olmalarıdır. 
Sömürgeciliğe karşı mücadelenin asıl gücü köylülüktür. 
1949’da sonuçlanan Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki devrim-
de güçlü kökleri bulunan bu teori kısaca kırlardan şehir-
lerin kuşatılması olarak ifade edilir. 

Şehirlerde sömürgecilik güçlü bir denetim kurmuş-
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tur, kırlarda ise denetim zayıftır. Toprağını geri almak, 
ülkesine sahip olmak esas olarak köylülüğü ilgilendirdiği 
gibi, nüfusun büyük bölümünü de köylülük oluşturmak-
tadır. İlerici partilerin (komünist partisi veya sömürgecili-
ğe karşı başka bir örgüt) içinde çalışması ve örgütlenmesi 
gereken asıl kitle kentlerdeki –zayıf- işçi sınıfı değil, köy-
lülüktür.

Fanon’da halk savaşı terimi geçmemekle birlikte, 
sonraki yıllarda bu anlayış halk savaşı olarak da bilinecek 
ve geniş bir kesim tarafından sadece sömürge kurtuluş 
savaşlarında değil, emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine 
karşı politik olarak bağımsız olan bağımlı ülkelerde de ge-
çerli devrim stratejisi olarak kabul edilecektir. Bu gelişme 
Sovyetçi olarak bilinen klasik komünist partileriyle az sa-
yıda komünist partisi ve öteki sol örgütler arasında ayrış-
manın ortaya çıkmasına yol açar. İlk kesim ağırlıklı olarak 
şehirlerde ve işçi sınıfı arasında örgütlenmeyi seçerken, 
ikinci kesim için asıl çalışma alanı kırlar ve köylülüktür.

1950’li yıllarda Fanon’un bakış açısından bu ayrışma 
daha da keskindir. Fanon, sömürge ülkelerdeki işçi sınıfı 
hakkında iyimser bir değerlendirmede bulunmaz. Bu sı-
nıf, etkisizliğinden de ötede, sömürgecinin dayanakların-
dan birisini oluşturur.

“Sömürge topraklarda proletaryanın, sömürge reji-
minin bolluk içinde yaşattığı sömürge nüfusunun çekir-
deği olduğu söylenemez. Şehirlerdeki gelişim halindeki 
proletarya kısmen ayrıcalıklı bir konumdadır. Kapitalist 
ülkelerde işçi sınıfının kaybedecek hiçbir şeyi yoktur; 
uzun vadede kazanacak her şeyi vardır. Sömürge ülkeler-
de ise işçi sınıfının kaybedecek çok şeyi vardır; aslında 
sömürge aygıtı düzgün bir şekilde işleyecekse, sömürge 
ulusunun gerekli ve yerine başka bir şey konulamaz kesi-
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mini temsil eder.” (Fanon 1994:85)

Fanon, kırsal alandan kopup kente gelmiş, düzenli 
işi bulunmayan ve gecekondularda yaşayan kesimi lüm-
pen proletarya olarak adlandırır. Bu kesim dengesizdir ve 
kimin tarafından örgütlenirse ona hizmet eder. Bu kesi-
min sömürgecilik tarafından ulusal kurtuluş mücadelesi-
ne karşı kullanılması örnekleri az değildir. Ne ki, bu kesim 
radikal devrimci bir güç de olabilir.

“Ayaklanmanın şehirli mızrak ucunu bulduğu yer de 
bu kitle, bu gecekondu halkı, lümpen proletaryadır. Çün-
kü kabile ve klanlarıyla bağlarını kesmiş lümpen prole-
tarya, bu açlık çeken insanlar sürüsü sömürgeleştirilmiş 
bir halkın en kendiliğinden ve en radikal olarak devrimci 
güçlerinden birini oluşturur.” (Fanon 1994:100)

Fanon’daki kendiliğindencilik burada da ortaya çı-
kar. Sömürge ülkelerde en devrimci sınıf köylülüktür, 
ama bu durum kendiliğinden ortaya çıkmaz. Fanon’un da 
belirttiği gibi, köylülük, devrimci propagandaya özellikle 
açıktır, ulusal kurtuluştan en fazla çıkarı olan halk kesi-
midir. Ne ki, çıkarı olmakla, o çıkar doğrultusunda mü-
cadele etmek birbirinden ayrıdır. Köylülük kendiliğinden 
devrimci olmaz, ancak ideolojik eğitimle bu duruma geti-
rilebilir. 

N’Guyen, Fanon’un eğitimin rolünü dikkate almadı-
ğını belirtirken haklıdır. (Aktaran Cherki 2002:253)

6.2.6. Bağımsızlıktan sonra

Ulusal kurtuluş savaşı sona ermiş, sömürgeci ülkeyi 
terk etmek zorunda kalmış, politik bağımsızlık kazanıl-
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mıştır.Ülke, sahip olduğu gelişmişlik düzeyine göre deği-
şen sorunlarla karşı karşıyadır.

Afrika ülkelerinde yerli ya da milli burjuvazi, diğer 
bölgelerdeki sömürge ülkelerde de görüldüğü gibi zayıf-
tır. Yıllarca sömürge ülke burjuvazisinin uzantısı olarak 
faaliyet gösteren komprador burjuvazinin bir bölümü, 
bağımsızlık sonrasında milli burjuvaziye dönüşse bile, bu 
aracı ticaret burjuvazinin ülkenin kalkınmasına önemli 
katkısı olması beklenemez.

Bağımsızlıktan sonra eski sömürge ülkeler önemli 
bir kalkınma sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Burjuvazi 
bu işi götürebilecek ekonomik güce ve zihniyete sahip 
değildir. Ülkenin kalkınması ulusal kurtuluş savaşına 
katılan bütün güçleri içermek zorundadır. Amaç, muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak, başka bir deyişle Avrupalı 
uluslar gibi olmaktır.

“Program yalnızca bataklıktan çıkmaktan ibaret 
değildir, aynı zamanda eldeki bütün araçları kullanarak 
diğer ulusların düzeyine çıkmaktır. Avrupa uluslarının 
ulaştığı gelişme aşamasına kendilerinin de ulaşması ge-
rektiğini düşünürler. ‘Bu yüzden’ derler, ‘aynı düzeye çı-
kabileceğimizi kendimize ve tüm dünyaya kanıtlayalım.’ 
Azgelişmiş ülkelerin evrim sorununu bu şekilde görmek 
bize ne doğru ne de mantıklı geliyor.” (Fanon 1994:75)

Fanon, sözünü etmemiş olmakla birlikte, burada 
kendinden kurtulmanın ikinci aşaması söz konusudur. 
Sömürge insanı sömürgeciden kurtulmuş, öz saygısını 
kazanmış ve bu süreç içinde insanlıktan çıkarılmış ken-
disinden de kurtulmuştur. Eski insan yoktur, başka bir 
insan vardır. Bu insan neler yapabileceğini, başka bir 
deyişle geri bir ülkeyi nasıl gelişmiş bir ülke durumuna 
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getirebileceğini kendisine ve başkalarına göstermek du-
rumundadır. Ülkenin kalkınması ve gelişmiş bir düzeye 
ulaşması, artık başka bir insan olan yerlinin kendisini 
kendisine ispat çabasını da içerir. 

Uluslar arası koşullar uygundur ve bağımsızlığını 
yeni kazanmış ülkeler yalnız değildir. Bu ülkelerin baş-
lıca destekçisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’dir 
(SSCB). Kapitalist olmayan yol anlayışı uyarınca eski sö-
mürge ülkelere, sömürgeci ülkeye yeniden bağımlı du-
ruma gelmemeleri için değişik alanlarda destek sunulur. 
Zorlu bir savaş sonucu kazanılan bağımsızlığın ardından 
halkın coşkusu sürer ve hızlı bir kalkınma sürecine girilir. 
Gerek SSCB ve gerekse de bağımsızlığını yeni kazanmış 
ülkenin yönetici kadrolarının propagandasının aksine, 
Fanon, önemli bir kalkınma başarısına ulaşılamayacağı 
görüşündedir. Sömürge ülkenin dışında başka yer gör-
memiş insanların aksine, yüksek öğrenimini yaptığı ve 
yıllarca yaşadığı Fransa ile aradaki büyük farkı daha iyi 
görmektedir. 

Sömürge ülke halkı bağımsızlığını kazanınca eko-
nomik durumun tahmin ettiğinden daha kötü olduğunu 
görür. Ülkenin doğal kaynaklar envanteri bile belli değil-
dir, gerçi belli olsa bile, sömürgecilik teknik elemanları 
birlikte götürdüğü için nasıl işletilebileceği belli değildir. 
Fanon, bu nedenle kalkınma kampanyalarının önemli so-
nuç vermeyeceği görüşündedir. 

“Dürüst olalım: Liderlerin azgelişmiş halklara yaptı-
ğı büyük çaba çağrısının istenen sonuçları doğuracağına 
inanmıyoruz. Çalışma koşulları değiştirilmezse, emper-
yalist güçlerce hayvan düzeyine indirgenen bu dünya-
nın insanlaştırılması yüzyıllar gerektirecektir.” (Fanon 
1994:78-79)
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İnsanlığın çoğunluğunu oluşturan eski sömürge 
halkları, ekonomik ve sosyal gelişme sağlayabilseler bile 
ileri ülkelere yetişme olanağı yoksa, çözüm nerede aran-
malıdır?

Fanon’un 1961’de, ölümünden kısa süre önce yayın-
lanan bu kitabındaki yanıtı ilginçtir. İki kutuplu dünyada 
ve SSCB ile sosyalist ülkelerin, bağımsızlığını yeni kazan-
mış ülkelere gelişmeleri için destek oldukları bir dönem-
de, bu çabanın önemli sonuç vermeyeceğini savunur.

Otuz yıl sonra, 1991’de SSCB tarihe karışacaktır. 
SSCB ve öteki sosyalist ülkeler, otuz yıl boyunca eski sö-
mürge ülkelere sağladıkları ekonomik, politik ve askeri 
destekten hiç sonuç alamadılar denilemez; ne ki, alınan 
sonuç, sağlanan büyük desteğe oranla cılız kalmıştır. Bu 
ülkelerde bir sömürü sistemi yıkılırken başka bir sömürü 
sistemi inşa edilmiş, sosyalist ülkelerin yardımları da ül-
kenin gelişmesi ve halka ulaşmanın dışında her işe yara-
mıştır. Çok sayıda ülkede kurtuluş savaşını yürüten kadro 
bürokrat burjuvaziye dönüşmüş, devlet kademesindeki 
yerini zenginleşme aracı olarak kullanmıştır.

1960’lı yılların başında bu gelişmeyi görmek için er-
kendir, ama Fanon’un bazı saptamalarından bunu belirli 
oranda gördüğü anlaşılmaktadır.

“Bazı yerliler savaştan kar elde etmeye ve savaşı sö-
mürmeye devam eder, her zamanki gibi her şeyini feda 
etmeye hazır olan, topraklarını kanlarıyla sulayan halkın 
zararına kazanımlar elde ederler. Sömürgeci savaş aygıtı-
nın karşısına azıcık silahlarıyla dikilen militan, sömürge 
baskısını kırarken otomatik olarak başka bir sömürü sis-
temi inşa ettiğini kavrar.” (Fanon 1994:111)

Sosyalist sistemin gücünün üst noktasında olduğu 
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bir dönemde Fanon’un görüşünün dikkate alınması bek-
lenemezdi. O dönemdeki yaygın düşünce, emperyalist 
ülkelerin er ya da geç çökecekleri ve dünyanın başlıca ül-
kelerinin sosyalist olmasıyla birlikte yüzyıllardır insanlık 
dışı koşullarda yaşamak zorunda kalmış eski sömürge ül-
keler halklarının –nihayet- gerçek gelişme yoluna girebi-
lecekleridir.

Fanon, kendisini sosyalist olarak tanımlasa bile, 
buna inanmaz. Fanon için tek çıkış yolu, insanlığın sahip 
olduğu zenginliğin yeniden dağıtılmasıdır. Bu yeniden 
dağıtımı, insanlık için, kapitalizmle sosyalizm arasındaki 
mücadeleden daha önemli bulur.

“Sömürge ülkelerin bağımsızlığının dünyanın önü-
ne önemli bir soru çıkardığını görürüz, çünkü sömürge ül-
kelerin ulusal kurtuluşu onların gerçek ekonomik durum-
larının önündeki perdeyi kaldırır ve daha da dayanaksız 
görünmelerine neden olur. Sömürgecilikle anti-sömür-
gecilik arasında görünen, aslında sosyalizmle kapitalizm 
arasında olan temel düello şimdiden öneminden biraz 
yitirmiştir. Bugün için önemli olan, zenginliğin yeniden 
dağıtılma gereğidir. İnsanlık ya bu soruya yanıt verecek 
ya da paramparça olacaktır.” (Fanon 1994:77)

Fanon’un “zenginliğin yeniden dağıtılması” talebi 
yaklaşık kırk yıl sonra “küresel adalet” adı altında gittikçe 
yaygınlaşan bir talep olacaktır. Buna göre, insanlık tari-
hinde ilk kez, dünya çapında asgari ihtiyacın toplamın-
dan fazlası üretilmektedir. Sorun ihtiyacı karşılamak için 
daha fazla üretim değil, üretilenin farklı paylaşılmasıdır. 

Aslında konuya daha geniş yaklaşılmaktadır: Küre-
sel olarak ulaşılan toplam üretim düzeyi insanlığın sade-
ce barınma, yiyecek ve giyim gibi temel asgari ihtiyaçla-
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rını değil; eğitim, sağlık ve asgari ücret gibi “geniş asgari 
ihtiyaçlarını” da karşılayabilecek düzeydedir. Bunun için 
üretimin artırılması gerekli değildir, çok dengesiz dağıl-
mış zenginliğin yeniden dağıtılması gereklidir.

Fanon, bu talebin kapitalizmin egemen olduğu bir 
dünyada gerçekleşemeyeceğini bilmektedir. Ne ki, savu-
nulan bilinen anlamıyla sosyalizm de değildir. Üretimin 
artırılması, daha verimli üretim ve bolluk toplumuna 
ulaşılması gibi amaçlar yoktur. Fanon’un tezi, 1950’li ve 
1960’lı yıllarda yaygın olan, “iki sistem barış içinde bir 
arada yaşadığında, sosyalizm üretici güçlerin geliştiril-
mesinde kapitalizmi geçecektir” görüşüyle uyum içinde 
değildir. Fanon’a göre, insanlığın çoğunluğu sefalet ve her 
alanda gerilik içinde yaşarken, dünyanın belirli bir bölge-
sinde sosyalizmin üretici güçlerin geliştirilmesinde kapi-
talizmi geçmesi söz konusu olsa bile –ki 25-30 yıl sonra 
tersinin gerçekleştiği görülecektir- bunun, bütün olarak 
düşünülmesi gereken insanlığa yararı abartılmamalıdır.

Fanon, Avrupa’da kurulabilecek gelişmiş sosyalizm 
anlayışını eleştirirken, böyle bir sosyalizmin sömürge ül-
kelerin soyulmuş olması temelinde kurulabileceğini belir-
tir. Avrupa’yı Avrupa yapan sömürgelerdir. Sömürgelerin 
yıllarca talan edilmesi, bu ülkelerdeki zenginliklerin Av-
rupa’ya taşınması ve köle ticareti olmasaydı, “uygar Av-
rupa” da olmazdı. Bu nedenle sadece gelişmiş kapitalizm-
de değil, bu kapitalizm temelinde kurulacak sosyalizmde 
de talan edilmiş sömürgelerin önemli payı bulunacaktır.

“Avrupa kelimenin tam anlamıyla Üçüncü Dün-
ya’nın yarattığı bir şeydir. Onu boğan zenginlik, azgeliş-
miş ülkelerden çalınan zenginliktir. Hollanda’nın liman-
ları, Bordeaux ve Liverpool dokları zenci köle ticaretinde 
uzmanlaşmışlardı ve ünlerini milyonlarca köleye borç-
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luydu.” (Fanon 1994:80)

Fanon aynı sayfada Fransa’da yayınlanan tanınmış 
dergi Temps Modernes’in Ekim-Kasım 1960 sayısında 
Marcel Peju tarafından yazılan ve “De Gaulle için ölmek 
mi?” başlığını taşıyan yazıdan şu alıntıyı yapıyor:

“Avrupa’da sosyalizmin inşasıyla Üçüncü Dünya 
ile ilişkilerimiz arasında radikal bir ayrım yapmak (sanki 
ilişkilerimiz dışsal ilişkilermiş gibi), bilerek ya da bilme-
yerek sömürge mirasının dağıtımını azgelişmiş ülkelerin 
kurtuluşunun önüne koymaktır. Bu, emperyalist soygu-
nun meyveleri üzerine lüks bir sosyalizm inşa etmeyi is-
temektir –sanki yağma az çok eşit olarak dağıtılmış, hatta 
yoksullara yardım biçiminde daha fazlası verilmiş gibi, 
çünkü bu yağmanın onlardan çalındığı unutulmuştur.” 

İnsanlığın sahip olduğu toplam zenginliğin yeniden 
dağıtılması nasıl gerçekleşecek, bunu kim yapacaktır?

ABD klasik sömürgeci bir güç değildir, Afrika’yı sö-
mürgeleştiren klasik sömürgeciler Avrupa’dadır; Fanon, 
bu nedenle olsa gerek, Avrupa halkına sefalet ve gerilik 
içinde yaşayan sömürge ülke halklarını desteklemeleri 
için çağrı yapar. Bu çağrı, Üçüncü Dünya ülkeleriyle da-
yanışma hareketlerinin ötesinde karşılık bulmayacaktır. 
Bu hareketlerin de asıl amacı, metropoller dışındaki kur-
tuluş hareketlerinin gelişmesine destek olmak ve bu yolla 
metropol ülkeler burjuvazisinin sömürgelerden elde etti-
ği kazancı azaltarak krizin bulundukları ülkeye gelmesini 
sağlamaktır.

Fanon’un ikinci çağrısı Afrika halklarınadır. 1950’li 
yıllar Afrika’nın tarih sahnesine çıktığı yıllardır. On yıllar-
dır sadece sömürge olarak görülen Afrika ülkeleri halkları 
bağımsızlıklarını kazanarak tarih sahnesine çıkmaktadır. 
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Anti-sömürgeci mücadele, aynı zamanda, kapitalizmle 
sosyalizm arasındaki mücadeledir. Bağımsızlığını kaza-
nan ülkenin ABD’nin mi yoksa SSCB’nin mi etki alanında 
kalacağı önemli bir mücadele konusudur. ABD ve mütte-
fikleriyle SSCB ve müttefikleri bu önemli konuda sürekli 
çatışma halindedir. 

Fanon, Afrika halklarının birlikte davranmasını ve 
bu mücadelenin aracı olmamasını ister. İstediği, eski sö-
mürge halklarının uluslararası politikada bağımsız bir 
özne olarak yer almasıdır.

“Üçüncü Dünya’nın genç ulusları kapitalist ülkelere 
özenmeye çalışmakla yanlış yapıyorlar. Biz bakış açımı-
zın haklılığıyla güçlüyüz. Tam tersine, kapitalist ülkele-
re, çağımızın temel sorununun sosyalist rejimle onların 
arasındaki mücadele olmadığını vurgulamak ve anlat-
mak zorundayız. (…) Nükleer savaş planları durdurulma-
lı, azgelişmiş bölgelere büyük ölçekli yatırımlar ve teknik 
yardım verilmelidir. Dünyanın yazgısı bu soruya verilen 
yanıta bağlıdır.” (Fanon 1994:82)

Bu çağrı ne sağda ne de solda yankı bulmadı.

Bağımsızlığını yeni kazanmış ülkelerin birlikte dav-
ranması da söz konusu olmadı. Bazı ülkeler eski sömür-
geci ülkeyle ilişkilerini başka bir düzlemde ama yoğun 
olarak sürdürdüler. Bazı ülkeler SSCB ile yakınlaşarak 
kapitalist olmayan yoldan gelişmeyi denedi. Sonuçta eski 
sömürge ülkelerin birlikteliği gerçekleşmedi. Bağımsız-
lıktan sonra bir müddet birbirine yakın durduktan sonra 
herkes kendi yolunda gitti.
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6.2.7. Sömürge savaşı ve zihinsel bozukluklar

Fanon, en önemli kitabını neden böyle bir bölümle 
bitirdi?

Değişik araştırmacılar tarafından sorulan bu soru-
nun cevabı zor değildir: Fanon, kitabının ana tezini, bu 
kez örnekler temelinde ortaya koymak istemiştir. Ulusal 
kurtuluş savaşı militanından eşi Fransız askerleri tarafın-
dan tecavüz edilmiş adama, işkenceciden gerçek serumu 
denilen pethotal verilerek yapılan sorgudan geçenlere ka-
dar çok kişide görülen değişik fiziksel ve ruhsal rahatsız-
lıklar kategorilere ayrılarak anlatılır.

Fanon, sömürgecilikteki kişiliksizleştirmenin başka 
bir boyutunu da şöyle ifade eder:

“… sömürgecilik sömürgeleştirdiği insanı kişiliksiz-
leştirmez yalnızca; bu kişiliksizleştirme kolektif alanda 
da, toplumsal yapılar düzeyinde de aynı oranda hissedi-
lir. Sömürgeleşmiş halk, ancak sömürge ulusun varlığın-
da tutarlılık kazanan bir bireyler topluluğuna indirgendi-
ğini görür.” (Fanon 1994:221)

Bunun öteki anlamı, bir halkın kendi varlığını başka-
sına göre tanımlamasıdır; sömürgeci giderse, o da yoktur.

Fanon, Afrika halkları hakkında yapılan psikolojik 
saptamaları alaya alır. 

Bir anlayışa göre Mau Mau ayaklanması bilinçaltın-
daki eksiklik kompleksinin sonucudur. Cezayirlinin suç 
işlemeye eğilimli olması ise, sinir sistemindeki farklı dü-
zenlemenin sonucudur. 

Her savaş aynı zamanda psikolojik bir savaştır ve 
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sömürgecilikle birlikte çalışan Fransız psikologlar merak 
edilen konular için gerekli açıklamaları bulmakta zorlan-
mazlar.

Fanon, Fransa’da yaşayan Cezayirlilerin suç eğilim-
leriyle Cezayir’de yaşayanların suç eğilimlerinin farklı ol-
duğunu belirtir ve daha da önemlisi, 1954’te ulusal kur-
tuluş savaşının başlamasının ardından suç oranı iyice 
azalmıştır.

Fanon bunun nedenini yerlinin öfke patlamasının 
sömürgeciye yönelmesinde görür.

“Savaşın, toplumsal saldırganlığın bu ayrıcalıklı ifa-
desinin bütün doğuştan gelen cinayet eylemlerini işgal-
ci güce kanalize ettiği söylenebilir mi? Büyük toplumsal 
kalkışmaların zihinsel rahatsızlıkları ve çocuk suçlarını 
azalttığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, Cezayirlilerin 
suç eğiliminin azalması, Cezayir’i ikiye bölen ve yargı ve 
yönetsel aygıtı düşman tarafına fırlatan savaşla kusursuz 
bir biçimde açıklanabilir.” (Fanon 1994:230)

Cezayirlilerde birbirine yönelik ve sonu cinayetle bi-
ten öfke patlamaları neredeyse ortadan kalkmış gibidir. 
“Ulusal çatışma bütün öfkeyi kanalize etmiş ve bütün 
duygusal hareketleri ulusallaştırmış görünüyor.”

Fanon, başlangıç sayılabilecek bu saptamalarıyla, 
ölümünden sonra değerlendirilecek büyük bir miras bı-
rakacaktır: Toplumsal bilimler yapıldıkları ülkeye göre 
önemli değişim gösterirler. Örneğin psikiyatri sömürge-
ci ülkeyle sömürge ülke arasında büyük farklılık gösterir. 
Sosyoloji için de aynı saptama yapılabilir. 

Toplumsal bilimler doğa bilimleri gibi değildir, onla-
rın ülkeleri ya da bölgeleri vardır. Son yıllarda büyük geliş-
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me gösteren African Studies (Afrika Çalışmaları) özellikle 
bu amaca yöneliktir: Afrika’nın uzun süre sömürgeciler 
tarafından tahrip edilmiş kültürünü araştırmak ve bu te-
melde kıtanın özgünlüklerini barındıran sosyoloji, psiko-
loji ve felsefeyi kurmak… 

Afrika Çalışmaları’nda Fanon’un saptamalarının 
farklı yorumları önemli yer tutar. Her durumda Fanon, 
kendisi Afrikalı olmamasına karşın, Afrika’da sömürge-
cilerinkinden farklı açıklamaların mümkün olabileceğini 
göstermiştir. Bu alanda öncü olarak kabul edilir.

6.2.8. Sonuç olarak

Bağımsızlık kazanılmıştır, ülke büyük sorunlarla 
karşı karşıyadır ve bundan sonra ne yapılmalıdır, nasıl bir 
gelişme yolu izlenecektir?

Sömürgecilikten kurtulduktan sonra, bu kez bağım-
sız bir ülke olarak, sömürgeci ülkenin gelişme düzeyine 
ulaşmak arzusu başlar. Avrupalı gibi olmak, ona yetişmek 
isteği yaygınlaşır ve bunun gerçekten yapılabileceğine de 
inanılır.

Bu düşünce tarzı, SSCB’nin yaşadığı deneyim nede-
niyle o dönem oldukça yaygındır. SSCB özellikle 1930’lu 
yıllarda yaşadığı yoğun ve hızlı sanayileşmeyle yarı feo-
dal bir ülkeden gelişmiş bir sanayi ülkesine dönüştü. İkin-
ci Dünya Savaşı sırasında Nazileri yenen asıl güçtü. SSC-
B’nin teknik gücü bu konuda önemli rol oynadı.

Bağımsızlığını yeni kazanmış ülkeler de benzeri bir 
gelişmeyi gösteremez miydi? Sıçramalı bir gelişimle Av-
rupa’nın sömürgeci ülkelerinin düzeyine ulaşamaz mıy-
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dı?

Fanon, kitabının önceki bölümünde bunun olanak-
sız olduğunu belirtmişti. Sonuç bölümünde, böyle bir 
amacın insanın gelişmesine zararlı olduğunu da belirtir.

“Avrupa’yı taklit etmemeye karar verelim; beynimi-
zi ve kaslarımızı yeni bir yönde birleştirelim. Avrupa’nın 
yaratamadığı bütünsel insanı biz yaratmaya çalışalım.

İki yüzyıl önce eski bir Avrupa sömürgesi Avrupa 
düzeyine çıkmaya karar verdi. O kadar başarılı oldu ki, 
Amerika Birleşik Devletleri bugün bir canavar haline gel-
di. Avrupa’nın hastalığını, insanlık dışılığını korkunç bo-
yutlara ulaştırdı.

Yoldaşlar, üçüncü bir Avrupa yaratmaktan başka 
yapacak işimiz yok mu?” (Fanon 1994:235)

Fanon, değeri yıllar sonra anlaşılacak önemli bir sap-
tama yapar. Bu saptamayı sosyalist ülkelerdeki insanla-
rın durumunu görmeden yapmış olması ayrıca önemlidir.

“Fakat kafamız net olmalı: Önemli olan yoğunlaşma, 
iş ritmi ve verimden söz etmekten vazgeçmektir.

Hayır, doğaya dönme söz konusu değildir. Çok so-
mut bir sorun söz konusudur: insanı yok olmaya sürükle-
memek, beyni yok etmemek. Avrupa’ya yetişme bahanesi 
insanı kendisinden ayırmak, öldürmek için kullanılma-
malıdır.

Hayır, hiç kimseyle yarışmak istemiyoruz.” (Fanon 
1994:236)

1920’li yılların ikinci yarısından beri “yetişmek ve 
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geçmek” önce SSCB’de, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
Doğu Avrupa’daki sosyalist ülkelerde temel hedef haline 
gelir. Sosyalist ülkeler üretici güçlerin geliştirilmesinde, 
başka bir deyişle emek verimliliğinde kapitalist ülkelere 
yetişecek ve geçecektir. Böylece toplum için daha büyük 
bir refah düzeyi yakalanacak ve bu da sosyalizmin çekici-
liğini artıracaktır. Üretici güçlerin geliştirilmesinde sosya-
lizmin gerisinde kaldıktan sonra kapitalizmin daha fazla 
yaşaması için neden kalmamış olacaktır. 

Marksizme göre sosyalizm en gelişmiş toplumdur ve 
bu gelişmişlikte belirleyici olan da üretici güçlerin ulaştığı 
daha yüksek gelişmişlik düzeyidir. Kapitalizmden ya da 
sömürgeci Avrupa devletlerinden topmuş olan ülkeler o 
dönemde SSCB örneğini izler ya da bunu planlardı. 

Fanon, “geçmek”ten söz etmiyor. Afrika ülkeleri o 
kadar geriden gelmektedir ki, sömürgeci Avrupa ülkele-
rini değil geçmeleri, onlara yetişecek düzeyde gelişme-
leri bile neredeyse imkansız denilebilecek kadar zordur. 
Sorun sadece “yetişmek”tir ve bunun deneyebilmek için 
de uzun sürecek bir toplumsal seferberliğe ihtiyaç vardır. 
Fanon, daha önce de belirttiği gibi, uzun süreli bu tür se-
ferberliklerden sonuç alınabileceği görüşünde değildir. 

Fanon, sosyalizmden de söz etmiyor. Sömürgeci-
likten kurtulmuş Afrika ülkeleri o kadar geridirler ki, bu 
ülkeler için sosyalizmden söz etmek anlamsızdır. İşçi sı-
nıfının çok az olmasının ötesinde, birçok ülkede feoda-
lizmden daha geride olan toplumsal koşullar egemendir. 

Başka bir deyişle, bağımsızlığını yeni kazanmış Afri-
ka ülkelerinde, Avrupa ülkelerine yetişmeyi denemek bile 
oldukça zordur.

Fanon, üretici güçleri geliştirme yarışının insanı yok 
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olmaya ya da tek yönlü gelişmeye götürebileceğini söyler. 
Yeni düzenin amacı insanın çok yönlü gelişmesidir; baş-
kalarına yetişme adına bazı yönlerinin güdük bırakılması 
değildir. 

Fanon’un genel bir belirlemenin ilerisine geçmedi-
ği söylenebilir; ne ki, yıl 1961’dir ve kapitalizme şu veya 
bu oranda karşı olan herkes “yetişme”ye inanmaktadır. 
Fanon belirlemesini SSCB ve reel sosyalizm için değil, ba-
ğımsızlığını yeni kazanmış ülkeler için yapmış olmakla 
birlikte, üretici güçleri geliştirme yarışının insanı daral-
tan, sakatlayan özelliğinden genel olarak söz etmektedir.

Rakibinizle uzun bir yarışa girmek, kaçınılmaz ola-
rak o rakibe benzemenizle sonuçlanır. Rakibe yetiştiği-
nizde ve hatta onu geçtiğinizde, onun daha iyi bir örneği 
olursunuz. Üretici güçlerin gelişmesi, insanın da onlara 
uygun geliştiği anlamına gelmez. Bu yolla yeni bir insan 
ortaya çıkmaz; tersine varolan tek yönlü gelişir, tahrip 
edilir.

Yeryüzünün Lanetlileri yazıldıktan otuz yıl sonra 
çözülen sosyalist ülkelerde nasıl bir insanın yetişmiş ol-
duğu hayretle gözlenecektir.
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7. FANON VE CHE GUEVARA

Che Guevara ve Frantz Fanon 1950’li yıllarda birbi-
rinden uzak iki ülkedeki iki ayrı mücadelenin iki önemli 
aktörüdür.

Che, 1959 başında gerçekleşen Küba devriminde yer 
alır, ardından devrim hükümetinde değişik görevler üst-
lenir. Che, 1965’de Afrika’ya, Kongo’ya gider, ancak kalıcı 
bir gerilla hareketi oluşturma çabası başarısızlıkla sonuç-
lanır. (Erkiner 2010:565-614)

Che, Kongo ile ilgili yazılarında Fanon’dan hiç söz 
etmez. 

Fanon ise Cezayir ulusal kurtuluş savaşında yer alır 
ve yazılarında Küba devriminden kısaca söz eder, Che’den 
hiç söz etmez.

Che ve Fanon birbirinden farklı iki ülkenin ve farklı 
mücadelelerin insanları olsalar da, büyük bir ortak konu-
ları vardır: insanın değişmesi. Her ikisi de mevcut olan-
dan farklı bir insan tipinin oluşması gerektiğini savunur. 

Fanon’a göre sömürgeciliğe karşı mücadele ancak 
mevcut insan tipinin yerini başka bir insan tipinin alma-
sıyla gerçek başarıya ulaşabilir. Fanon’un sorunu sömür-
geleştirilmiş insanın kendine dönmesidir.

Che ise sosyalist bir ülkede insanın nasıl değişebi-
leceğiyle ilgilidir. Che, yeni insanın oluşması için gerekli 
koşulların sağlanmasının (sosyalist devrim, üretim araç-
larında toplumsal mülkiyet) zorunlu olarak bu insanı or-
taya çıkarmayacağını, sosyalist insanın oluşması için –
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gönüllü çalışma gibi- ek önlemlerin gerektiğini savunur.

Che ve Fanon farklı toplumlar ve süreçlerde yaşa-
malarına karşın, ikisi de üretici güçlerin geliştirilmesini 
yaşanılan sorunların çözümünde ana halka olarak gör-
mezler.

Fanon’da bağımsızlığını yeni kazanmış ülkenin bü-
yük sorunlarının çözümü için üretici güçlerin geliştiri-
lerek Avrupa’ya yetişilmesi belirleyici değildir. Böyle bir 
gelişme, yapılabilir olması bir yana, insanı tek yönlü ge-
liştirir ve sakatlar.

Che de sosyalist toplumun gelişmesinde üretici güç-
lerdeki ilerlemeyi belirleyici olarak görmez. Bu gelişme-
yi sağlamak için çalışanlara maddi teşvik verilmesini ise 
sosyalizme aykırı bulur. 

Aynı dönemin birisi emperyalizme ve kapitalizme, 
diğeri sömürgeciliğe karşı mücadelenin iki önemli ismi-
nin yolları hiç kesişmez. Fanon’un erken ölümü bunun 
önemli nedenlerinden birisi olsa gerektir.
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8. FANON VE MARKSİZM

Fanon kendisini marksist olarak tanımlar. Marksist 
olmak, sadece bugün değil, 1950’li yıllarda da yeterince 
açık bir tanımlama değildi. Marksist olmak, kişinin ka-
pitalizme karşı olmasını ifade eder; daha fazla açıklama 
için, “hangi marksist?” sorusuna cevap verilmesi gerekir.

İkinci Enternasyonal partileri de –kendi tanımlarına 
göre- marksisttiler, Bolşevikler de; keza Stalin ve Troçki 
yandaşları da kendilerini marksist olarak tanımlarlardı. 
Tarafların marksist olmaları, aralarında keskin çelişki ol-
madığı anlamına gelmez.

Fanon’un ve Afrika’da sömürge ülkelerdeki devrim-
ci kuşağın tanınan önderlerinin –Nkrumah, Cabral gibi- 
tümü için “hangi marksist?” sorusunun sorulması özel-
likle önemlidir.

Sorun, Marx-Engels dönemindeki marksizmin sö-
mürge ülkeler konusundaki tutumundan kaynaklanır.

8.1. Marx-Engels ve sömürgecilik

19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Fransa başta 
olmak üzere değişik Avrupa ülkelerinin dünyanın çeşitli 
bölgelerinde sömürgeleri vardı. Marx ve Engels sömürge-
ciliğin talan, vahşi sömürü ve katliamların eksik olmadığı 
ağır baskı olduğunu vurgulamakla birlikte, tarihsel geliş-
me yönünden sömürgeciliğin ilerici bir işlevi olduğu gö-
rüşündedirler.
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Sosyalizm, gelişmiş kapitalizm temelinde –o dö-
nemde sadece birkaç Avrupa ülkesinde vardır- az çok 
zamandaş olarak kurulabilir. Dünyanın büyük bölümün-
de feodalizm ve hatta daha geri üretim ilişkileri egemen 
iken, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde sosyalizmin ku-
rulmasının küresel anlamı yoktur. Metropollerde sosya-
lizmin kurulması sömürge sisteminin de sonu anlamına 
gelir, ancak –konu üzerinde durmamış olmakla birlikte- 
geri ekonomik ilişkilere sahip ülkelerle çevrilmiş sosyalist 
ülkelerin ada gibi kalacaklarını düşünmek zor değildir.

Sömürgecilik baskı ve talanı da içermekle birlikte, 
sömürge ülkelere modern üretim ilişkilerinin ve belirli 
oranda aydınlanmanın da götürülmesi demektir. Metro-
pol ülkeler, sömürgelerdeki geri sosyo-ekonomik ilişkileri 
belirli oranda çözer, dönüştürürler. Dolayısıyla başta İn-
giltere ve Fransa olmak üzere sömürgeci ülkeler, kapita-
lizmi yayarak, bilinçsiz de olsa tarihsel bir işlevi yerine 
getirmiş olurlar.

Bu anlayış ilk olarak Komünist Manifesto’da ifade-
sini bulur:

“Burjuvazi, bütün üretim araçlarındaki hızlı iyileşme 
ile, son derece kolaylaşmış haberleşme araçları ile, bütün 
ulusları, hatta en barbar olanları bile, uygarlığın içine çe-
kiyor.” (Marx-Engels 1976:136)

Fanon ve sömürge ülkelerin diğer devrimcileri de, 
“hangi uygarlık?” diye soruyorlar. 

Söz konusu olan uygarlık, Avrupa uygarlığı ya da 
“beyaz uygarlık”tır. Avrupa uygarlığının yaygınlaşması, 
Avrupa dışı uygarlıkların sistematik olarak yıkılması an-
lamına gelir. Marx-Engels bunun bilincindedir ve bu yıkı-
mı sağlayan sömürgeciliği ilerici olarak değerlendirirler.
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Marx’ın İngiliz sömürgeciliğinin Hindistan’daki işle-
viyle ilgili değerlendirmesi şöyledir:

“İngiltere’nin Hindistan’da bir toplumsal devrimi 
yaratırken, iğrenç çıkarlara göre hareket ettiği ve bunları 
kabul ettirmede aptalca davrandığı doğrudur. Ama sorun 
bu değildir: Sorun, insanoğlunun, Asya’nın toplumsal du-
rumunda köklü bir devrim olmaksızın yazgısını tamam-
layıp tamamlayamayacağıdır. Eğer tamamlayamayacak-
sa suçu ne olursa olsun, bu devrimi getirmekle İngiltere, 
tarihin bilinçsiz aleti olmuştur.” (Marx-Engels 1976:595)

Marx, “Hindistan’da İngiliz Egemenliğinin Gelecek-
teki Sonuçları” başlıklı yazısında şunu belirtir:

“Saygıdeğer biçimler aldığı kendi ülkesinden, çırıl-
çıplak dolaştığı sömürgelere yönelen burjuva uygarlığının 
köklü ikiyüzlülüğü ve doğuştan gelen barbarlığı apaçık 
gözlerimizin önünde yatıyor. Bunlar mülkiyet savunu-
cusudurlar, ama Bengal’dekine, Madras’takine ve Bom-
bay’dakine benzer bir tarımsal devrimi hiçbir devrimci 
parti başlatabilmiş midir?” (Marx-Engels, 1976:602)

Aynı anlayışı Engels, Fransa’nın Cezayir’i işgal et-
mesi üzerine, İngilizce yayınlanan Çartist gazete Nort-
hern Star gazetesinin 22 Ocak 1848’de 535 nolu sayısında 
yayınlanan yazısında da ifade eder. Yazının başlığı yete-
rince açıklayıcıdır: “Defence of Progressive Imperialism in 
Algeria – Cezayir’de İlerici Emperyalizmin Savunulması.”

“… Cezayir’in işgal edilmesi uygarlığın ilerleme-
si için önemli ve şanslı bir olaydır. (…) Her şeyden önce 
modern burjuvazi; uygarlık, sanayi, düzen ve bir oranda 
aydınlanmayla bunu (sömürgeciliğin baskı ve zulmü)  iz-
leyecektir ve bu durum feodallerin ya da yağmacı soygun-
cuların barbar toplumuna tercih edilir.” (Aktaran Rabaka 
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2010:107-108)

Başka bir deyişle; sömürgecilik baskı ve zulmü de 
içerir, ama sömürge toplumu yine de sömürgecilik öncesi 
döneme göre daha ileride olacaktır.

Üretici güçlerin geliştirilmesi, kapitalist ilişkilerin 
filizlenmesi açısından saptama doğrudur; ne ki, sömür-
geciliğin insanı nasıl tahrip ettiği üzerinde durulmamak-
tadır.

Afrika’da sömürgecilik altında yaşayan insan fark-
lı düşünmekte ve Marx’ın sık sık “ilkel”, “barbar”, “uygar 
olmayan” saptamalarıyla sömürgecilerin belirlemelerini 
kullandığını belirttikten sonra, Marx’a göre “Avrupa kapi-
talizmi için iyi olan dünya ve insanlık için de iyidir” sap-
tamasını yapmaktadır. O. Oculi, 1974)

Marx’ın sömürgelerle ilgili görüşü esas olarak ilkel 
birikim dönemi ve modern kapitalizmin oluşmasıyla il-
gilidir. Sömürgelerdeki zenginliklerin metropollere taşın-
ması ve köle ticareti sermayenin ilkel birikiminde önemli 
rol oynar. Kapitalizmin doğuşu sömürgeler olmadan dü-
şünülemez. 

Marx ve Engels sömürgelerin kurtuluşunun metro-
pollerdeki işçi sınıfı devrimlerine bağlı olduğunu düşü-
nürler, ancak zaman içinde bu görüşlerinden vazgeçerler. 
Marx, İrlanda sorunu çözülmedikçe İngiliz işçi sınıfının 
özgür olamayacağını belirtirken; Engels de sömürgeler-
den gelen zenginliğin bir bölümünün işçi sınıfına veril-
mesi nedeniyle İngiliz işçilerinin pasifleşmesinden söz 
eder. 

Marx-Engels’in sömürgeler konusundaki görüşleri-
nin değişimi için bkz. Historisch-Kritisches Wörterbuch 
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des Marxismus, 2010:1159-1166)

Afrika, Avrupa ülkeleri (İngiltere, Fransa, Belçika, 
Almanya) tarafından sömürgeleştirilmiş bir kıtadır ve Ce-
zayir’de Fransız sömürgeciliğinin “ilerici, uygarlık yayıcı” 
işlevi Fanon, Nkrumah, Cabral ve sömürgeciliğe karşı sa-
vaşın diğer isimleri tarafından kabul edilebilecek bir sap-
tama değildir. Bu saptama Cezayir için doğru ise, Afrika 
için de doğrudur ve bu durumda da sömürgeciliğe karşı 
savaşın anlamı yoktur.

Burada anti-sömürgeci savaşın entelektüelleri için 
önemli bir sorun ortaya çıkıyor: teorik saptamalarında o 
güne kadar varolan kavramları kullanamazlar, kendi kav-
ramlarını üretmeleri gerekir.

Uygarlık, Avrupa’nın ya da beyazların uygarlığıdır. 
İçerik olarak bu uygarlığı kabullenemezler.

Sosyalist teoriye göre işçi sınıfı kapitalizmi yıkacak 
asıl sınıftır, ama hangi işçi sınıfı? Sömürgelerin soyulma-
sında burjuvaziyle birlikte davranan ve soygundan pay 
alan işçi sınıfı mı? O, beyaz işçi sınıfıdır. Bu sınıf, en ileri 
durumunda, sömürgelerin talanıyla zenginleşmiş Avru-
pa’da ayrıcalıklı sosyalizm kurmak ister. Sömürgelerin 
talanı, metropol ülkelerdeki işçi sınıfının hiçbir zaman 
önde gelen sorunu olmamıştır.

Marksizm ise, Afrika’yı sömürgeleştiren Avrupa 
merkezlidir ya da varolan Marksizm beyazların marksiz-
midir. 

Afrikalı entelektüellerin farklı içerikteki kavramlarla 
kendi teorilerini oluşturmaları gerekir.

Fanon sömürgeler sorununda marksizmi yetersiz 
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bulur ve marksizmin temel tezleriyle bağdaşmayan –sö-
mürge ülkelerdeki işçi sınıfı, tıpkı bu ülkenin burjuvazisi 
gibi sömürgeciliğin bazı nimetlerinden yararlanır, sömür-
geciliğe karşı savaşta çıkarı yoktur) değişiklikler yapar. 

Lenin ve SSCB’nin sömürgeciliğe karşı tutumu fark-
lıdır. Leninizm sömürgecilikte ilerici bir yan görmediği 
gibi, sömürgeciliğe karşı mücadeleyi de –işçi sınıfının ro-
lünü dikkate almadan- destekler. Önemli olan bir halkın 
emperyalizme karşı mücadelesidir, desteklenmesi için bu 
halkın mutlaka sosyalist amaçlara sahip olması gerek-
mez. 

1917 Sovyet devrimi, sadece Çarlık ve iç burjuvazi-
ye karşı değil, devrim sonrasında bu ülkeye ordularıyla 
müdahale eden Avrupa ülkelerinin burjuvazisine karşı 
da kazanılmış bir zaferdi. Ekim Devrimi sömürgelerdeki 
uyanışı hızlandırır. “Bütün ülkelerin işçileri birleşiniz” 
klasik marksist sloganının yerini, “Bütün ülkelerin işçile-
ri ve ezilen halklar birleşin” sloganı alır. Ezilen halklar, 
metropollerdeki işçi sınıfının doğal müttefikleri sayılır. 
Bu değişim, marksizmde, sömürgeler sorununda önemli 
bir değişim anlamına gelir.

“Yeryüzünün Lanetlileri”nde SSCB’nin ulusal kurtu-
luş savaşlarını desteklediğini birkaç kere belirten Fanon 
bu değişimi neden dikkate almamıştır? 

Lenin, tekelci dönemde kapitalizmin gericileştiği-
ni ve çürümeye başladığını belirtir. Bu saptama teme-
linde kapitalist emperyalizmin sömürgelerde ilerici rol 
oynaması mümkün değildir. Sömürgelerin paylaşımı da 
tamamlanmış, dünyada artık işgal edilecek yer kalma-
mıştır. Emperyalist ülkeler arasında yeniden paylaşım 
savaşları gündemdedir. Ne ki, Lenin, kapitalizmin ilerici 
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sayıldığı dönemindeki sömürgelerle ilgili herhangi bir be-
lirleme yapmaz. 

Fanon ve Afrika’da sömürgeciliğe karşı mücadelenin 
bilinen teorisyenleriyle Marksizm arasındaki asıl farklılık 
da bu bakış açısından kaynaklanır.

Marx-Engels-Lenin’in bakış açısına göre; kapitalizm 
sömürge ülkeleri pazar ekonomisine açar, bu amaçla sı-
nırlı da olsa altyapı yatırımları gerçekleştirir, cılız da olsa 
işçi sınıfı ortaya çıkar. Kırsal alanda geleneksel kapalı 
ekonomi çözülür, köylülük ayrışmaya başlar. Sömürge ül-
kelerde değişen ve belirli oranda dışa açılan yapı sonucu 
emperyalizm ve yerli işbirlikçileriyle çelişki şiddetlenir. 
Mayalanan sömürge kurtuluş hareketi metropollerdeki 
işçi sınıfının doğal müttefiki olur.

Bunların hepsi doğrudur, ama yıllar süren sömür-
gecilik sürecinde insan ne duruma getirilmiştir, bundan 
söz eden yoktur. Fanon sömürgecilik sorununa kendine 
yabancılaştırılan, insanlıktan uzaklaştırılan sömürge in-
sanı yönünden bakar. Sömürgeciliğe karşı mücadeleye 
de emperyalizme karşı metropollerde ve sömürgelerde 
ortak kurtuluş savaşı yönünden değil, insanlıktan çıkmış 
sömürge insanının kendisine dönmesi süreci olarak de-
ğerlendirir. 

Marx-Engels ve Lenin farklı dönemlerde ama sö-
mürgeleri olan ülkelerde yaşadılar, sömürge bir ülkede 
yaşamadılar. Bu nedenle de sömürge ülke insanının tari-
hinden ve kültüründen soyutlanarak kendini kaybetme-
sini düşünebilmeleri mümkün değildi.  

Marksizm kapitalizmle ilgilidir; kapitalizmden önce 
varolan, kapitalizme eklemlenen ve gelişmesinde önemli 
işlevi bulunan sömürgecilikle ilgilenmemiş ya da kısaca 
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değinmekle yetinmiştir. Uzun bir dönem boyunca köle-
cilik ve sömürgecilik altında yaşamış, halkların şekillen-
mesinde bunların yıkıcı etkileri olmuş Afrika’da; Fanon, 
Cabral, Nkrumah gibi sömürgecilik karşıtı savaşta yer 
alan entelektüellerin, Marksizmle aralarına çizgi çekme-
leri kaçınılmazdı.

Fanon kapitalizme karşı olduğu için kendisini Mark-
sist olarak tanımlar, ama bu teorinin sömürgecilik konu-
sundaki yetersizliğini de belirtir ve işçi sınıfının rolü gibi 
temel bir konuda Marksizmden uzaklaşır.

Köylülüğün devrimci potansiyelinin değerlendiril-
mesi, sömürge ve yarı-sömürge ülkelerde kentlerdeki iş-
çiler arasında değil de, köylülük içinde politik çalışmanın 
esas alınması gerektiği görüşü yeni değildir, Fanon’dan 
önce de vardır (Mao, Giap). Fanon’un Afrika’daki ırkçı 
sömürgeciliğe karşı mücadelede getirdiği farklılık, işçi 
sınıfının önderliğinden söz etmemesidir. O yıllarda “işçi 
sınıfının fiili önderliği” konusu tartışılırdı. Çin ve Viet-
nam gibi ülkelerde, Mahir Çayan’ın terminolojisiyle, işçi 
sınıfının fiili değil, ideolojik önderliği esastır. Devrimin 
asıl gücünü oluşturan köylülüktür ve köylü ordusu mark-
sist-leninist partinin denetimindedir. (Çayan: 1978:225-
243) Cezayir’de ise bu durum söz konusu değildir. 

Ek olarak Fanon, sömürgeciliğin nimetlerinden az 
da olsa yararlanan kent işçilerinin, ulusal kurtuluş için 
mücadeleye köylüler kadar yatkın olmadıkları görüşün-
dedir. Çin ve Vietnam gibi ülkelerde ise, kent işçilerinin 
mücadelenin ileri dönemlerinde de olsa aktif katılımları 
öngörülürdü.

Fanon, Cezayir’de kapitalizmin sömürgecilik tara-
fından geliştirilmesi sonucu kırsal alandan kentlere göç 
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sonucu ortaya çıkan işsiz kitlesinin, geçici işlerle geçinen 
ve yoksulluk içinde yaşayan lümpen proletaryanın, kent-
lerde yaşamasına rağmen önemli bir mücadele potansi-
yeli barındırdığı görüşündedir. Bu kesim, işçiler gibi dü-
zenli işe sahip değildir ve sömürgeciliğin nimetlerinden 
yararlanamamaktadır.

Fanon, kendisini Marksist olarak tanımlamasına 
karşın, sömürgeciliğe karşı mücadelede savundukları ne 
klasik ve ne de Marksizmin o dönem yaygın olan yoru-
muna –işçi sınıfı öncülüğünde köylü devrimi- uymamak-
tadır.

8.2. Fanon ve Fransız komünistleri 

Fanon hayatı boyunca Fransız Komünist Partisi ile 
ilişki içinde oldu. Fanon, Martinik’te iken şiirlerini okudu-
ğu Aime Cesaire parlamento seçimlerinde Fransız Komü-
nist Partisi’nden (FKP) aday olur. Fanon seçim kampanya-
sında Cesaire için çalışır. 

Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında FKP’nin tutumu 
her ikisinde de büyük hayal kırıklığı yaratır. FKP, Fransa 
sömürgesi olan Vietnam’ın desteklemiş olmakla birlikte, 
aynı tutumu Cezayir için göstermez. Cezayir, Fransa için 
herhangi bir sömürge değildir. Cezayir, Afrika’da Sah-
ra’nın güneyindeki Fransa sömürgelerinden de farklıdır. 
Cezayir Fransa’nın uzantısıdır ya da başka bir deyişle Ce-
zayir Fransa’dır. Cezayir’de 130 yıldır süren sömürgecilik 
boyunca bu ülkenin Fransa’nın ayrılmaz bir parçası oldu-
ğu işlenmiş, halkın ve aydınların zihninde doğal bir du-
rum gibi yerleşmiştir.

Cezayir Komünist Partisi FKP ile aynı anlayışa sahip-
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ti ve onun şubesi gibi çalışıyordu. Bu partinin üyeleri esas 
olarak Avrupalılardan oluşuyordu ve Fanon’un sömürge-
cilikten yararlananlar arasında saydığı küçük işçi sınıfı 
içindeki çalışmayı esas alıyordu. Bu parti, Cezayir Ulusal 
Kurtuluş Cephesi’ni “terörist provakatörler” olarak suçla-
yacaktı. (Fanon’dan aktaran Kessler 2000:349)

1956 yılında Fransız parlamentosu hükümete Ceza-
yir’deki savaşta özel bazı uygulamalar (milis kurulması 
vb.) için yetki verir. FKP milletvekilleri yetki yasası lehin-
de oy kullanırlar. Gerekçeleri, Fransa halkının da Cezayir’i 
Fransa’nın parçası olarak gördüğüdür. Bunun üzerine 
Aime Cesaire FKP’den istifa eder. Cesaire’nin istifa ge-
rekçesi çok sayıda siyah aydının ortak düşüncesi gibidir: 
“Marksizm ve komünizmin siyah insanların hizmetinde 
olmasını dilerdim, tersinin değil.” (Kessler 2000:350)

Fanon, “Fransız entelektüelleri, demokratları ve Ce-
zayir devrimi” başlıklı makalesinde, bu kesimin kendile-
rine sürekli akıl verdiğini, Cezayir’in bağımsızlığını des-
teklemek yerine pazarlık yapmaya çalıştıklarını anlatır. 
(Fanon 1988:76-90)

J.P.Sartre gibi bir bölüm entelektüelin açık dayanış-
masına karşın Fransız demokratlarının çoğunluğunun ve 
FKP’nin olumsuz tavrına karşın Fanon bu kesime yönelik 
ikna çabasını ve dayanışma çağrısını sürdürecektir.

Fanon eleştirilerini açıkça yapmakla birlikte FKP’ye 
ve Fransız demokratlarına yönelik sivri bir dil kullanmaz. 
FKP’nin tutumu açıkça şovenizm kapsamına girmekle 
birlikte eleştirilerinde böyle bir belirleme kullanmaz. 
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9. FANON’UN ARDINDAN…

 

Fanon 36 yaşında öldüğünde entelektüeller için büyük 
bir görev bırakır: entelektüel sömürgecilikten kurtulmak. Sos-
yal bilimlerde her teoride genel doğruların yanı sıra, teorinin 
oluştuğu dönemin ve bölgenin belirleyicilikleri de vardır. Za-
mandan ve mekandan bağımsız teori yoktur. Fanon mark-
sizmi Avrupa merkezci olmakla eleştirir. İnsanlık için baskı 
ve sömürüden kurtuluş yolunu içerdiğini iddia eden bu teo-
ri, insanlığın çoğunluğunu oluşturan ve sömürgecilik altında 
yaşayan derisi beyaz olmayanlar için dikkate alınabilecek be-
lirlemeler yapmamış, tersine sömürgeciliği bir dönem ilerici 
olarak değerlendirmiştir.

Dünyayı Avrupa’dan ibaret ya da Avrupa gibi sayarsa-
nız, Marksizm insanlık içindir. Gerçekte ise Avrupa’yı yaratan 
ve insanlığın da çoğunluğunu oluşturan sömürge insanlarıdır.

Afrikalılar için bu kıtanın özelliklerini de içeren bir teori 
yoktur, teorilerin hepsi Avrupa kaynaklıdır. Ek olarak, yeni bir 
teori üretildiğinde de Avrupa teorilerinin kavramları kullanıl-
mak zorundadır, çünkü Afrikalı entelektüelin kendi kavram-
ları yoktur.

Afrikalı entelektüellerin siyahlığı, sömürgeciliği, yok 
edilen tarih ve kültürü, derin yabancılaşmayı içeren, kıtanın 
unutturulmuş eski değerlerine ve uygarlıklarına dayanan te-
oriler üretebilmeleri için, önce kendi tarihlerini, kölecilik ve 
sömürgecilikten önceki tarihlerini öğrenmeleri gerekir.

Başka kültürlerden alınan pozitif değerleri dışlamadan 
Afrika’nın unutturulmuş tarihinin ve sonraki döneminin ol-
gularına dayanan teorilerin üretilmesi hiç kolay değildir. Kişi 
kolayca siyah ırkçılığına kayabilir. Aşağılanma ve dışlanma 
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karşısında tepki temeline dayanan bu tür “dengeleme” ve ger-
çek sorundan kaçış yolu her zaman vardır.

Sorun Afrika ile sınırlı değil, siyah insanlar öncelikle 
ABD ve Fransa olmak üzere değişik ülkelere dağılmıştır. Köle-
cilik yoktur ama ırkçılık ve eşit haklara sahip olamamak var-
dır. Fanon’un döneminde ABD’de siyahların durumu özellikle 
kötüdür ve Güney eyaletlerinde “zenci linçleri” görülmektedir.

Siyahların Afrika dışındaki bölgelerde de önemli kimlik 
sorunları vardır. Çok sayıda ülkede yasalar karşısında eşit, 
toplumsal yaşamda ise eşit değildir; sosyalizasyonları, eğitim-
leri, bugünkü konumları ve gelecekleri toplumsal ortalama-
dan oldukça farklıdır.

Fanon sonrasındaki yıllarda siyahların Afrika’da ve Afri-
ka dışındaki geçmişleri, kültürleri ve sorunları aşamalı olarak 
teoriye yansır. Kendilerine yaşadıkları ülkeye göre farklı ama 
aynılıklar da içeren bir kimlik oluşturmaya çalışırlar. 

Eskiden sadece atletleri ve cazcıları olurken, şimdi ta-
nınmış yazarları ve araştırmacıları da olur. Stuart Hall bilinen 
örneklerden bir tanesidir.

Irk ve ırkçılık teorisi geliştirilir. Irkçılığın birçok ülke-
de kapitalizmle nasıl eklemlendiği ve onun kendini yeniden 
üretmesindeki işlevi üzerinde durulur.

Derinin rengi her yere farklılığını da götürür. Örneğin si-
yah kadınların beyaz hemcinslerinden farklı sorunları da ol-
duğu için siyah feminizm vardır.

1960’lı yıllar ve sonrasında “siyahın teorileştirilmesi”n-
de farklı görüşler ortaya çıkmakla birlikte, ortak referanslar-
dan bir tanesi Fanon’dur. O’nun görüşlerini eleştirin ya da ka-
bul edin, ama O’nu atlayamazsınız.
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SONUÇ

Fanon tarihin güzel bir döneminde kısa yaşadı. Sö-
mürgelerin peşpeşe bağımsızlıklarına kavuştuğu 1950’li 
yıllarda Fransız sömürgeciliğine karşı ulusal kurtuluş sa-
vaşı yürüten Cezayir de, O’nun ölümünden bir yıl sonra 
bağımsızlığına kavuşacaktı.

Fanon için, zafer yıllarının gerçek bir entelektüeliy-
di, denilebilir. J.P. Sartre’ın çağdaşıydı ve politik mücade-
lede yer alan entelektüellerin etkili oldukları bir dönemde 
yaşadı. Zaferi işaret etmekle yetinmekten çok, uzun za-
mandır süren sömürgecilikten kurtulan Afrika siyahları-
nın o gün ve gelecekteki büyük sorunlarıyla ilgilendi.

Siyah olmak, siyahın toplumdaki yeri, siyahın kim-
liği ve psikolojisi en fazla üzerinde durduğu konular oldu. 
Bağımsızlık savaşları, ırkçılık ve siyahlarla ilgili görüşü-
nüz varsa, bu görüş Fanon’dan mutlaka bir şeyler almış-
tır.

Fanon, mesleğinden hareketle sorunlara psikolojik 
yönden yaklaştı. Bu yaklaşım, dönemin bilgi düzeyine 
uygun olarak, bireye ilişkin saptamalardan hareketle top-
lumsal genellemelere yönelse bile, o döneme kadar dik-
kat çekmemiş sorunlara yönelmesi açısından önemlidir.

Fanon sömürgeciliğin sadece ekonomik, politik ve 
askeri değil, psikolojik yönünün olduğunu da gösterdi. 
Sömürgecinin yerlinin psikolojisini ve kişiliğini nasıl yok 
ettiğini, onu nasıl insanlıktan çıkardığını inceledi.

Fanon psikoloji eğitiminden ve değişik hastalarının 
tedavisi sırasında elde ettiği bilgilerden hareketle, sömür-
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geciliğin siyahta yol açtığı şiddet birikimini saptar. Yok 
edilememiş ama bozularak bastırılmış kendi kimliğiyle 
mevcut durumu arasındaki gerilim siyahta –ya da derisi 
farklı olanda- şiddet patlamalarına yol açar. Bu patlama-
lar önce toplumu saran cinayet dalgaları halinde benzer-
lerine yönelir. Ulusal kurtuluş savaşı sürecinde ise yerli, 
sömürgeciye anladığı tek dilden, şiddetin diliyle yönelir, 
kendi kimliğini kazanmaya başlar ve cinayet dalgası da 
neredeyse durur.

Fanon belirli bir zaman ve mekanda şiddetin iyileş-
tirici işleve sahip olabileceğini belirtir. Fanon’un bu görü-
şünü zaman ve mekandan ya da verili koşullardan ayı-
rarak eleştirmek doğru olmaz. Fanon şiddetin iyileştirici 
işlevini metropoller için değil, sömürgeler için savunur. 
Böyle olmakla birlikte Fanon’un bu görüşü, zaman ve me-
kan iyi değerlendirilmek şartıyla farklı ülkelerde de uygu-
lama alanı bulmuştur.

Fanon farklı devletlere ve devletler içinde de kabile-
lere ve aşiretlere bölünmüş insanlara Afrikalı olduklarını 
sürekli olarak hatırlattı. Kıtayı kuzey ve güney olarak ikiye 
bölmedi, Araplara Afrikalı olduklarını anlatmaya çalıştı. 

Bu çabasında başarılı olduğu söylenemez.

1950’li ve 1960’lı yıllar sömürge kurtuluş savaşları 
dönemiydi. Bu savaşların giderek emperyalist metropol-
leri kuşatacağı düşünülmüştü, ama gerçekleşmedi. Üçün-
cü Dünya ülkelerinin politik bağımsızlıklarını kazanma-
sının ardından bir süre sonra bu dönem kapandı. Eski 
sömürgelerin bir bölümünden oluşan Bloksuzlar Hareketi 
de etkili olamadı.

Fanon, eski sömürgelerin, özellikle de Afrika ülkele-
rinin birlikte hareket etmelerini, uluslar arası politikada 
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kapitalist ve sosyalist bloktan bağımsız bir çizgi izlemele-
rini istedi; gerçekleşmedi.

Fanon’dan geleceğe kalan üç maddede özetlenebilir:

Birincisi; siyahların unutturulmuş geçmişlerini öğ-
renmeleri ve bunu teoriye yansıtmaları gerekir.

İkincisi; ilkine bağlı olarak siyahlar kimliklerini, 
farklılıklarını ve buradan hareketle beyaz toplumlarında-
ki yerlerini iyi incelemelidir.

Üçüncüsü; uygun zaman ve mekanda ezilenlerin 
şiddet kullanmasının psikolojik olarak iyileştirici etkisi 
vardır. 

36 yaşında sona ermiş bir hayat için bunlar az şey 
sayılmaz.
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