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Kitabın Giriş Bölümünde, 1946 ve 1963 seneleri arasında kolonizasyondan 

kurtulmuş ve siyasi bağımsızlıklarına kavuşmuş 28 Afrika ülkesinden bahisle, 

Kıtadaki politik gelişmelere, ikdidar kavgalarına, devam eden ekonomik ye

tersizliğe ve Anayasaların kişilere tanıdığı hak ve hürriyetlere genel olarak 

değinilmekte, sosyal sınıflar ve bunların arasındaki ikdidar kavgası üzerinde 

durulmakta, özellikle Marx'ın sınıf kavgası kavramı açısından Afrika'daki 

duruma kısaca bakılmakta ve kıtadaki gelişmelerin Marksizme ters düştüğü 

saptanmaktadır. 

Yazarın bu bölümde üzerinde durduğu konu, ihtilallerin, başkaldırmala

rın, komplo ve siyasi cinayetlerin nedeni olan, birbirine zıt sosyal sınıflar 

arasındaki ikdidar kavgası olayı. Afrika'da henüz bir proloter sınıfın teşekkül 

etmemiş olduğu ve idare edenlerle idare edilenler arasında kurulması gereken 

diyalogun kurulamadığı, her seferinde yeni idareci sınıfı ile halkın arasındaki 

bağların süratle koptuğu anlatıldıktan sonra bölüm son bulmaktadır. (ss. 

11-49). 

İkinci bölüm Gana (Ghana) Cumhuriyetine ayrılmıştır. İlk sayfalarda, 

kısa bir şekilde Gana'nın sosyo-ekonomik durumunu belirten r a k a m l a r veril-

miştir-nüfus, etnik guruplar, ücretler, üretim, ulaşım v.s. Ülke hakkında ya

zılmış eserleri kapsıyan bir bibliyografyadan sonra, Gana'nın 1471 den başlı-

yarak Avrupa'nın çeşitli ülkeleri tarafından kolonize edilmesi, sonunda İn

giltere'nin hakim olması anlatılıyor. Baharat ve altın ilk sömürülen ürünler. 

Bunu Amerika'ya yapılan esir ticareti takibediyor. 

İlk başkaldırma hareketi ülkenin iç kısımlarında yaşayan savaşçı bir 

kabileden (Achandis) geliyor. Olay İngilizler tarafından çok sert bir şekilde 
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bastırılıyor ve 1902 den itibaren Alman ve Fransızlarla da anlaşan İngiltere 

kesin bir hakimiyet kuruyor. 

Bundan sonra 1944-45 senelerindeki ikdisadi kriz ve enflasyon tesiri ile 

şehirlere göç eden köylü kitlesinin güç durumuna işaret eden yazar, bu olay

lara paralel olarak, İngiltere'de tahsil gören Ginelilerinde ihtilalci fikirleri ile 

olgunlaşan bağımsızlık hareketinin 1949'da N'krumah tarafından başlatıl

masını ve 1957 de yine N'krumah tarafından İngilizlerden bağımsızlığın ko

parılmasını kapsayan devri anlatmaktadır. 

Sonraki kısımlarda N'krumah'ın ve ikdidardaki partisi "Convention Pe-

ople Party"nin temel görüş ve sosyalizm anlayışları işlenmektedir. Devamla, 

ikdidarın ele alınmasından sonra gerçekleştirilen Sosyo-Ekonomik değişiklik

lere yer verilmiştir. 

1961-62 Krizi başlığı altında ilk olarak Gine'deki grev hakkının bir ta

rihçesi veriliyor, ve N'krumah İkdidarının grev hakkını tamamen kontrolu 

altına almasının yarattığı hoşnutsuzluklar ve 1961 yazının kurak geçmesi ile 

de doğan sosyo-ekonomik krizin tesirleriyle patlayan grev, genişleyen kriz, 

şehir gerillacılığı, yeraltı sivil harbi, suikastler ve bu olayları izleyen sert ted

birler, parti içi ve parti dışı tasviyeler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. 

Çıkarılan sonuç, idarecilerin, iyi niyet ve belli ideallerle ikdidara geldikten 

kısa bir müddet sonra, ikdidarı muhafazadan başka hiçbir şey düşünmedik

leridir. 

Bu bölümün son kısmında, tekrar 1957 den başlayarak parti içerisindeki 

kaynaşmalar anlatıldıktan sonra, lider N'krumah'ın halk gözünde nasıl ilah-

laştırılmaya çalışıldığı, 1962 krizinden sonra yavaş yavaş liderin etrafının 

nasıl boşaldığı, nihayet yapayalnız kaldığı ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 

(ss. 53-150). 

Üçüncü bölümde Kongo Cumhuriyetine yer verilmiştir. Birinci kısımda 

ülkenin coğrafi, ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgiler buluyoruz. 

Bunu takiben 1955 yılında başlayan bağımsızlık hareketleri, 1957 ayaklan

ması ve nihayet 1960 yılında Belçika tarafından aniden ve hat ta görünürde 

belli bir sebep olmaksızın bağımsızlığının verilmesi devresi anlatılıyor. 

Üçüncü kısımda, bağımsızlığa tekaddüm eden devrede ülkenin Sosyo-

Ekonomik durumu hakkında yeni bilgiler verildikten sonra, yine bu devre 

içerisinde teşekkül eden siyasi guruplar ve aralarındaki çatışmalar anlatıl

maktadır. 
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Dördüncü bölüm Lumumba tarafından girişilen teşebbüse ayrılmıştır. 

Başta, liderin ayrıntılı bir biyografisi yer alıyor. Bir taraftan Lumumba'nın 

fikri gelişmesi anlatılırken aynı zamanda ülkede ceryan eden olaylardan söz 

edilmektedir. Yazar Lumumba'nın ilk fikirlerinin Belçika'dan tamamiyle 

ayrılmak olmadığını, daha çok adil bir birlik kurmak yönünde çalıştığını ve 

fakat 1959 sıralarında aniden nasıl fikir değiştirdiğini anlattıktan sonra, ken

disinin bu bağımsızlık hareketini başlatanlardan olmadığı ve h a t t a bu harekete 

çok geç katıldığı halde nasıl birden bire ön plana geçebildiğim, hem olayları 

hem de Lumumba'nın kişiliğini tahlil ederek izaha çalışmaktadır. Daha sonra 

Lumumba'nın Kongo'da izlemek istediği devrimci politika çizilmekte ve ken

disinin Kongo halkı için nasıl bu derece popüler bir kişi haline geldiği, bütün 

mücadelesi boyunca Kongo'nun birlik ve bağımsızlığını savunduğunu, bütün 

reformların ancak bu birlik ve bağımsızlık gerçekleştirildikten sonra yapıla

bileceği hakkındaki görüşleri anlatılmaktadır. Bunları gerçekleştirme çabası 

içerisindeyken, idari bağımsızlığın elde edildiği 1960 yılında yapılan seçimler

den hemen sonra, ülkenin gelirinin % 45'ini sağlayan Katanga'nın Kongo'dan 

ayrılarak bağımsızlığını ilân etmesi ve aynı zamanda ülkenin hemen hemen 

bütün büyük merkezlerinde aniden başgösteren ayaklanmalar, yağma ve şid

det hareketleri Kongo'nun parçalanması ve nihayet Lumumba'nın öldürül

mesi kısaca özetlenmektedir. 

"Yeni İdareci Sınıfı" başlığını taşıyan bu bölümün beşinci kısmında, 14 

eylül 1960, (Lumumba'nın tutuklanması tarihi) Ağustos 1961 tarihleri arasın

daki, ülkede hiçbir ikdidar ve otoritenin bulunmadığı devreye işaret edildikten 

sonra Birleşmiş Milletlerin zorlaması ile ikdidarın heterojen ve olayların tesiri 

ile teşekkül edivermiş bir idareci kadrosuna teslimi, kısa, belki de biraz karışık 

şekilde anlatılmaktadır. Burada işaret edilmek istenen, idareci kadrosundaki-

lerin fikri ve ideolojik ayrılıkları, çoğunun birlikten şu veya bu şekilde ayrılmak 

taraftarı olmalarına rağmen, birliği savunan Adoula'nın kabinesinde görev 

yapmaları. Esasen bu paradoks Gizenga'nın başkaldırması ile su yüzüne çı

kacak ve başkan Adoula federatif devlet tarzını kabule mecbur kalacaktır. 

Son kısım 1962 krizine ayrılmıştır. Ülkenin nasıl enflasyona sürüklen

diğine ait rakamlar verildikten sonra kamu sektöründeki yolsuzluklar nak

ledilmekte, bazı parlamenterler ve bakanların şahsi menfaat temini için giriş

tikleri karanlık işler ayrıntıları ile anlatılmaktadır. (Bir Milli Parkı, Ticaret 

Bakanının kendi hesabına yabancılara satma teşebbüsü gibi). Olaylar 1963 

yılında başlayan ayaklanma ile devam etmekte, idareci sınıfla idare edilenler 
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arasındaki kopma nedeniyle Kongo'nun bir kaosa doğru hızla kaymakta ol

duğu belirtilerek bölüme son verilmektedir.* (ss. 155-248). 

Kitabın dördüncü bölümünde Mısır yer almıştır. Yazar, 1952 yılında 

Nasır'ın idareyi ele alması ile sonuçlanan Mısır İhtilalinin Mısır Tarihi içerisin

de ifade ettiği mana, ihtilâlin doğuşu ve nereye varacağı konularını, başlan

gıçta Marksist bir açıdan bakarak inceliyor. İhtilâlin felsefesinin ne olduğunu 

da arayan yazarın vardığı sonuç şöyle özetlenebilir: Nasır'ın bir ihtilâl felsefesi 

yoktu. Bazı felsefi görüşleri, ya kendi davranışlarına ve devrimlerine göre sı

nırlayıp kullanmıştır, yada davranışlarına uygun bir felsefe yaratmıştır. Ya

zar buna "Taktik Felsefesi" (Philosophie-Tactigue) diyor. Lenin'den esinlene

rek Taktik Felsefeyi: "Politik mücadelenin taktik gerekleri ile sınırlı bir felse

fe" olarak tarif ediyor. Bundan sonra "Philosophie-Recherche" dediği, ihti

lâlin gerçek ideolojisine, kendi tabiriyle bilimsel felsefesine eğiliyor ki bu, 

ihtilalden sonra Nasır tarafından işlenmiş. Burada Nasır'ın eserlerinden geniş 

pasajlar buluyoruz. Bu kısmın sonunda ise "Yukarıdan Gelen İhti lâl" kavra

mı hakkında bir kaç sayfalık izahat verilmektedir. 

"Sosyal ve Ekonomik Görünüş" başlığını taşıyan ikinci kısımda ülke hak

kında gerekli Sosyo-Ekonomik bilgiler var. -nüfus, ekonomik enfrastrüktür, 

zirai istihsal, iç ve dış ticaret-. Bunu "Yeni idareci sınıfının doğuşu" başlığı 

altında genel bir giriş ve Mısırdaki durum takibediyor, nihayet Nasır'ın Harp 

Akademisinden mezun olduğu 1938 tarihinden, ikdidarın askerlere geçtiği 

1952 tarihine kadarki faaliyetleri ile birlikte Mısır'da geçen olaylar, Necib'in 

bertaraf edilmesi ve Nasır'ın idareyi ele alması ile bitiyor. 

"İhtilalci İkdidarın Gerçekleştirdikleri" adını taşıyan kısmın başında 

İ917 Rus İhtilali ile 1952 Mısır İhtilalinin bir karşılaştırılmasını buluyoruz. 

Sonraki sayfalarda Hükümetin ikdisadi politikası iki devrede incelenmektedir: 

1952-1956 ve 1956-1962 devreleri. Birinci devrede tamamiyle liberal bir eko

nomi benimsenmekte ve ikinci devrenin başlangıcı olan 1956 tarihinde ani bir 

dönüşle Arap Sosyalizmine geçilmekte. Aynı kısımda bu ani dönüşü yaratan 

sebepleri, Süveyş Krizini ve kamulaştırılan çeşitli ekonomik sektörleri ve alı

nan zirai tedbirleri de buluyoruz. 

Beşinci kısım çeşitli politik güçleri ve bunların temsil ettikleri sınıfları 

işlemektedir. İlk olarak burjuva sınıfının temsilcisi olarak Wafd Partisi 

konu edilmekte, sonra işçi hareketlerine geçilmekte ve son olarak Müslüman 

* Eserin 1964 tarihinde yayınlandığını tekrar hatırlatmakta fayda umuyoruz. 
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Kardeşler (Les Freres Musulmans) in doğuşu, ideolojisi, faaliyetleri ve ihtilal

den sonraki tutumu anlatılmaktadır ki kitabın en ilginç kısımlarından biri

sidir sanıyoruz. Devamla ülkenin geçirdiği siyasi olaylara çeşitli açılardan ba

kılmakta bunlara paralel olarak da bir yandan ülkedeki siyasi güçler ile ikdi-

darın ilişkileri söz konusu edilmekte diğer yandan ikdidarın halk ile bir diyalog 

kurma ve onun kendisinin bir destekleyicisi olması için aradığı çareler üzerinde 

durulmakta, ancak bu husustaki teşebbüslerin daima başarısızlığa uğradığı 

ve bu diyaloğun bir türlü kurulamadığı anlatılmakta. (251-360) 

Yazar kitabının sonuç kısmında, çeşitli sınıfların bulunduğu bir toplum

da hangi sınıfın idareyi ele alacağı problemine, Lukacs'ın açısından, bilhassa 

"sınıf şuuru" kavramından hareketle bir çözüm yolu aramakta ve bu arada 

ikdidarın alınmasında kuvvet mücadelesinin geçerli olduğuna işaret etmek

tedir. 

İncelenen üç Afrika ülkesi noktasından yazar, bu üç ülkedede başa geçen 

idareci sınıfının değişik şekilde teşekkül ettiği sonucuna vardıktan sonra, ihti

lâllerin sınıf farklarını ortadan kaldırmadığını, belki toplumun maddi olanak

larında bir değişiklik yaptığını, fakat toplumdaki hiyerarşinin muhafaza edilip 

kadroların değiştiğini, bu ikdidar mücadelesinin devam edeceğini, conserva-

tismin bir ütopi olduğunu ifade ederek kitabına son vermektedir. 

Esere topluca bakıldığı zaman belli bir hipotezden hareket edilmediğini 

kolayca anlıyoruz. Üzerinde en çok durulan husus her ne kadar, idareci sınıfın 

hangi şartlar neticesi ikdidara geçtiği isede, incelenen üç Afrika ülkesi açısın

dan bu konuda belli bir neticeye varılamadığı gibi, bu hususun kitapta siste

matik bir şekilde incelendiğini de söyleyemeyiz. Ancak okuyucu, sözü geçen 

ülkelerde ikdidar değişikliklerine ekonomik krizlerin tekaddüm ettiğini gö

recektir. Yine bu üç ülke hakkında verilen sosyo-ekonomik yapıya ilişkin 

bilgiler, ülkelerin geçirdikleri ihtilâllerin oluşumu, patlaması ve ihtilal sonrası 

gelişmeler, olaylar arasında bazı paralellikler, sanırızki okuyucuya, özellikle 

dünyanın bu kesimini az tanıyan okuyucuya, yeni bilgiler ve değişik bir dü

şünce açısı sağlayacak niteliktedir. 


