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Sunuş

Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela, 95 yaşında hayatını
kaybetti. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle 8 Haziran’da hastaneye kaldırılan Mandela, 1 Eylül’de taburcu edilerek evine gönderilmişti. Mandela,
ırk ayrımcılığıyla mücadelenin sembol ismiydi. Immanuel Wallerstein’in
dediği gibi “o hem doğunun ve batının hem kuzeyin ve güneyin hem de
sağın ve solun hayranlık duyduğu evrensel bir şahsiyettir. Onun mücadelesi dünyadaki ezilen mazlum halklar için umut ışığı olmuş, onlara ilham
vermiştir.”
Onun anısına kısa hayat hikayesini veren ve onur mücadelesini anlatan,
Mücahid Durmaz ve Serhat Orakçı’nın yazılarını Dünya Bülteni okurlarına sunuyoruz.

5

> 2013 ARALIK

DÜBAM

> DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI

6

MANDELA’NIN ARDINDAN...

<

Nelson Mandela kimdir?
Mücahid Durmaz

bası Gadla Henry Mandela’nın da şef olduğu Thembu kabilesinde doğdu.
Hayata yeni yeni adım atarken 9 yaşında babası tüberküloz nedeniyle öldü.
19 yaşında Healdtown’a yerleşip Fort Beaufort College’da eğitimine devam etti. Ardından sadece siyahilerin eğitim gördüğü Fort Hare University
College’da üniversite eğitimine başladı. Üniversite yılları Mandela’nın siyasetle tanıştığı yıllardır. Haksızlığa ve zorbalığa karşı çıktığı bu yıllarda
öğrenci boykotları düzenlemiş, çeşitli programlar organize etmişti. Bu durum üniversite yönetiminin dikkatini çekti ve yönetim tarafından okuldan
uzaklaştırıldı.
Bir süre sonra eğitimine Witwaterstrand Üniversitesi’nde devam etti
ve 1942’de avukat olarak Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunda bütün
gözler Mandela’nın üstündeydi çünkü omuzlarında büyük rüyayı taşıyan
bu idealist ve heyecanlı genç ülkenin ilk siyahi avukatı olarak tarihe geçti.
1942’te Afrika Ulusal Kongresi’ne (ANC) katılan Mandela kongrenin
gençlik teşkilatını kurdu. 6 yıl sonra Gençlik Birliği’nde genel sekreter,
1950’de de birliğin başkanı olduğunda herkes adım adım özgürlük davasının liderliğine yükselen Mandela’yı hayranlıkla izliyordu.
1948’deki seçimde ırkçı beyaz Ulusal Parti seçimlerden lider olarak
çıktığında sosyal ve ekonomik olarak olarak ezilen siyahiler daha da büyük baskılara maruz kalacaktı. Ulusal Parti Apartheid rejimini kurdu ve
rejim siyahiler için bitmeyen bir kabusa dönüştü.
Irkçı rejimin giderek artan hukuk dışı uygulamalarına karşı ANC Gençlik Birliği Mandela’nın önderliğinde çeşitli programlar hazırlayarak si7
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Nelson Rolihlahla Mandela 18 Temmuz 1918’de Mvezo köyünde ba-
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yahlar için vatandaşlık haklarından tam yararlanma, mecliste temsil hakkı, zorunlu ve ücretsiz eğitim, sağlık hizmetlerinden faydalanma, ticaret
yapma hakkı ve toprak dağılımının adil olarak yeniden düzenlenmesi gibi
konuları gündeme getirdi. ANC’nin bu talepleri rejim tarafından hızlı bir
şekilde reddedildi. Bir süre sonra ANC yöneticileri sistem tarafından düşman haline getirilerek birçok yasaklamalarla karşı karşıya kaldılar.
Apartheid rejimi ırkçı yasalarla sosyal hayatı yap-boz tahtasına çevirerek ırka dayalı adaletsiz bir yapı inşasına adım adım devam etti. ‘’Yerleşim Yasası’’ ile halkı renklerine göre toplu yaşamaya zorlarken, “Bantu
Eğitim Yasası” ile beyaz olmayanları yüksek öğretimden mahrum etmeyi
amaçladı. 1952’de Afrika Ulusal Kongresi’nin Başkan Vekili olan Mandela, rejim tarafından dayatılan bu yasaklara karşı direniş çağrısı yaptı
ve ‘’Asihambi!’’ (Gitmiyoruz!) , ‘’Sophiatown likhaya lam asihambi!’’
(Sophiatown evimiz gitmiyoruz!) gibi sloganlarla gündeme oturan binlerce kişinin katıldığı gösteriler organize etti. Ayrıca 1955 yılında ‘’Özgürlük
Bildirisi’’ adıyla hazırlanan bildiri Mandela’nın kaleminden çıkmıştı.
1961’de kongrenin askeri kanadı olan Umkonto ve Sizwe’yi (Ulusal
Mızrak) kurdu ve örgütün başkanı oldu. Kongrenin tüm silahlı faaliyetlerini yürüten kolu olarak çalışan örgüt sivil halka zarar veren bir girişimde
bulunmamış ve amacını hükümeti köşeye sıkıştıracak eylemler gerçekleştirmek olarak belirlemişti. Mandela İngiltere ve Afrika ülkelerini dolaştı, Afrika ülkelerinden ve sosyalist ülkelerden örgüt için maddi yardımlar
topladı.
Ülkeye döndüğünde izinsiz yurtdışına çıkmak, halkı kışkırtmak, sabotajlar ve suikastlar düzenlemek suçlamalarıyla tutuklandı ve Robben
Adası’na gönderildi. 14 Haziran 1964’te müebbet hapse mahkum edildi
ve böylece 27 yıllık hapis hayatı başladı.
1980’li yıllarda ırkçılığa ve yapılan zorbalıklara karşı bütün dünya
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ayaklandı; ırkçılığa karşı bedel ödeyen, ideallerinden vazgeçmeyen Mandela direnişin simgesi oldu.
Siyahiler için bitmeyen kabus artık yerini güzel günlere bırakmaya
başlamıştı. Rejim iç ve dış baskılara daha fazla dayanamadı ve 11 Şubat
1990’da Devlet Başkanı De Klerk tarafından tam 27 yıl sonra 71 yaşında
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Mandela serbest bırakıldı. Aynı yıl Afrika Ulusal Kongresi başkanı oldu.
18 Mart 1992’de siyahlara tam eşitlik vatandaşlık hakkı anaMayıs 1994’ten Hayasa değişikliği halk oylamasıyla kabul edilerek demokratik Güziran 1999’a kadar
ney Afrika Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.
başkanlık görevini
Dünya, Güney Afrika’da gerçekleşen değişimi takip ederken 1993 yılında Mandela De Klerk ile birlikte Nobel Barış yürüten Mandela hiçÖdülü’nü aldı. Bir sene sonra ülkede ilk demokratik seçimler bir ırkçı tahakküme
yapıldı ve Afrika Ulusal Kongresi seçimi kazanan parti olarak izin vermeyeceğini
sandıktan çıktı. Seçimden sonra Mandela, ülkenin ilk siyahi baş- söyleyerek beyazlara
kanı olarak tarihe geçti. Mayıs 1994’ten Haziran 1999’a kadar hukuk dışı uygulabaşkanlık görevini yürüten Mandela hiçbir ırkçı tahakküme izin malara maruz kalmavermeyeceğini söyleyerek beyazlara hukuk dışı uygulamalara
yacaklarının garanmaruz kalmayacaklarının garantisini vermiş, ülkeyi ırkçı rejimtisini vermiş, ülkeyi
den başarılı bir biçimde demokrasiye geçirmiştir. Görev süresinırkçı rejimden başarılı
ce sosyal adaleti sağlamaya çalışmış ve toplumda kemikleşmiş
olan sınıflar arası ekonomik uçurumu olabildiğince asgari sevi- bir biçimde demokrasiye geçirmiştir.
yeye çekmek için çeşitli düzenlemeler yapmıştır.
Mandela kendini demokratik sosyalist olarak tanımladı ve
onun en önemli özelliklerinden birisi de hiçbir zaman Afrika’da sosyalist bir rejim amacıyla halk için halkı ezen bir otoriter rejim kuran diğer
sosyalist liderler gibi bir zihniyete sahip olmadı ve her zaman beyazıyla,
siyahıyla, yüzlerce kabilesi ve dili olan ülkenin tüm kesimlerinin refahı
için çalıştı.

Haziran 1999’da başkanlık görevini bıraktı ve ülkenin sosyal adalete
kavuşabilmesi için ‘’Nelson Mandela Çocuk Vakfı’’ bünyesinde ülkenin
sorunlarına çözüm önerileri aramaya devam etti.
Bugün Mandela Güney Afrika için gördüğü rüyayı tam olarak gerçekleştirememiş olabilir ama gerçek hayatta Güney Afrika’nın gördüğü kabu-
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Mandela’nın Ardından
Serhat Orakçı
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Uzun süredir hasta yatağında yatan Afrika’nın efsanevi lideri Nelson
Mandela 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünü ülkesinin sınırlarını fersah fersah aşmış bir liderdir o. Sadece ülkesinde değil dünya genelinde
sevilen bir halk kahramanıdır. Güney Afrika’nın sahip olduğu en büyük
değerdir.
Güney Afrika’nın bilinen tarihi 1488’de Ümit Burnu’nun keşfi ile
başlar. Hindistan’a ulaşmak isteyen Avrupa’nın bağrından kopmuş bir
grup denizci Cape Town’da karaya ayak bastığında şanslarına lanet ederler ve vardıklara yere “Fırtına Burunu” derler. Çünkü maceraları istedikleri gibi gitmemiştir. Afrika’nın sonuna ulaşmış ancak Hindistan’a
varamamışlardır. Bu süreç Güney Afrika’nın sömürgeleştirilmesinin de
başlangıcıdır aynı zamanda. İşte bu yüzden Nelson Mandela’nın hikayesi
15.yy’a kadar uzanır.
Güney Afrika’nın değerini anlayan Hollanda ve İngiltere ülkelerindeki
işsiz, güçsüzleri gemilere doldurarak buraya göndermiştir. Buraya yerleşen
Avrupalılar bu vatanın asıl sahibi yerlileri önce silah zoruyla sindirip sonra
ülkeyi baştan sona kuşatmıştır. Daha sonraki yıllarda ise ırk temelli Apartheid rejimini kurmuş ve beyazlar dışındaki diğer topluluklara adeta kan
kusturulmuştur. Nelson Mandela’nın siyasi arenaya çıkışı da bu döneme
rastlamıştır.
1948 yılında iş başına gelen ırkçı rejim insanları renklerine göre bir
arada yaşamaya zorlamış, beyaz olmayan toplulukları yüksek eğitim ve
toprak edinme gibi haklardan mahrum bırakmıştır. %10 azınlığın ülkenin
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geri kalanına hükmettiği bu yıllarda sosyal yaşam tamamen renklere göre
dizayn edilmiştir. Kamu binalarında siyahların ve beyazların giriş-çıkış
kapıları ayrılmış sokak ve parklardaki oturma banklarını etiketlenmiştir.
Bu dönemde siyahların ve beyazların denize girdiği plajlar bile ayrılmıştır.
Mandela ve Afrika Ulusal Kongresi (ANC) çatısındaki dava arkadaşları
böyle bir rejimle mücadele etmişlerdir. Müebbet hapis cezasına çarptırılan
Mandela hayatının 27,5 yılını hapiste geçirmiştir.
Mandela ile birlikte ANC’nin üst düzey yönetim kadTüm sıkıntılara rağ- rosu uzun yıllar hapiste tutulmuştur. Ancak hakları gasp edimen ümidini hiç kay- len halk onları içerde yalnız bırakmamıştır. Sokak gösterbetmeyen Mandela ileri, grev ve sivil itaatsizlik yöntemleri ile mücadelenin
mücadelesi ile ezilen arkasında durmuştur. Mandela’nın resimlerine bakmanın bile
yasaklandığı bu dönemde halk Mandela için bazen “Madiba”
milyonlarca insanın
bazen de baba anlamına gelen “Tata” demiştir.
özgürleşmesine ve
Mandela’nın hayat hikayesi müthiş ilham vericidir.
emperyalist sömürO çektiği tüm sıkıntılara rağmen giriştiği özgürlük mücadegeci Batı’nın Afri- lesinden zerre taviz vermemiş gerçek bir halk kahramanıdır.
ka’daki son sağlam Tüm sıkıntılara rağmen ümidini hiç kaybetmeyen Mandela
kalesinin de yıkılma- mücadelesi ile ezilen milyonlarca insanın özgürleşmesine ve
sına vesile olmuştur. emperyalist sömürgeci Batı’nın Afrika’daki son sağlam kalesinin de yıkılmasına vesile olmuştur.
O affetmesini bilen bir liderdi aynı zamanda. Kin tutmamıştır. İktidara
geldiğinde kendisine düşmanlık yapan tüm şahısları cezalandırmak yerine onlara hoşgörü göstermiş ve affetmiştir. Hapishanede kaldığı yıllarda
kendisine eziyet eden gardiyanları bile bağışlamasını bilmiş onlara dost
elini uzatmıştır.
İktidara, koltuğa, makam-mevkiye ve iktidarın sağladığı nimetlere
sımsıkı sarılan bir lider hiç olmamıştır. Devlet başkanlığı görevini sadece
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sempatisini kazanabilmiştir. Mandela’nın halk nazarında kazandığı sevgi
ve saygı çok az lidere nasip olacak türdendir.
O mücadelesinin her safhasında sabretmesini bilmiş tüm baskılara
rağmen geri adım atmamıştır. Bu sayede amaçladığı özgürlüğe kavuşmuş,
kendisine güvenen halk kitlesini hayal kırıklığına uğratmamıştır.
Mandela uzun süren mücadele hayatında dini ve etnik kimliğini ön
plana çıkartmadan her daim özgürlük, eşitlik ve temel insan hakları gibi
ilkeler üzerinden siyaset yapmıştır. O tüm dinlere ve siyasi görüşlere saygı
duymuştur. Mandela’nın özgürlük mücadelesi Güney Afrika’da İslam dininin de özgürleşmesine, ülkede yaşana %2 azınlık Müslümanın ibadet
özgürlüğü elde etmesine vesile olmuştur.
Nelson Mandela’nın 1994 yılında Güney Afrika’daki ilk demokratik
seçimlerde devlet başkanı seçilmesi ülkede yeni bir dönemin başlangıcı
oldu. Bu yeni dönemde Apartheid rejiminden demokrasiye şeffaf bir geçiş
gerçekleşirken özgürlükleri garanti altına alan yeni bir anayasa düzenlendi. Mandela’nın Güney Afrikası sadece bir ırka değil ülkede yaşayan tüm
ırklara, kültürlere, kimliklere ve dinlere kucak açtı.
Mandela kendi yazdığı otobiyografisi “Long Walk to Freedom” kitabında
başından geçenleri ve verdiği özgürlük mücadelesini sürükleyici bir dille
anlatmaktadır. Immanuel Wallerstein’in dediği gibi o hem doğunun ve
batının hem kuzeyin ve güneyin hem de sağın ve solun hayranlık duyduğu
evrensel bir şahsiyettir. Onun mücadelesi dünyadaki ezilen mazlum halklar için umut ışığı olmuş, onlara ilham vermiştir.
13

> 2013 ARALIK

bir dönem yaparak çekilmeyi uygun bulmuştur. İstese çok daha uzun yıllar
iktidarda kalabilirdi.
Mandela iktidara geldiğinde kuşatıcı olmuş ülkedeki diğer renk ve siyasi görüşleri dışlamamıştır. Beyazları ülkeden aforoz etmemiş onların
mallarına el koymamıştır. Bu yüzden Güney Afrika’daki tüm kesimlerin
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