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Bir yıldız daha kaydı.. Efsane özgürlük savaşçısı, Güney Afrikalı ulusal kurtuluş savaşçısı çileli ve  
o ölçüde onurlu yaşamını 95. yaşında noktaladı. 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela, 95 yaşında yaşamını yitirdi.  

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, Nelson Mandela‘nın yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

 
Güney Afrika’nın Efsane lideri 95 yaşındaydı. Mandela’nın ölümünü saat 22.45′te Devlet Başkanı 

Jacob Zuma ‘Halkımız babasını yitirdi’ sözüyle açıklarken ulusal yas ilan edildiğini belirtti. 
Haziran ayında Güney Afrika’nın Pretoria kentinde hastaneye kaldırılan Mandela, 3 ay hastanede 
kaldıktan sonra Eylül ayında Johannesburg kentindeki evine götürülmüştü. Dün gece yeniden 
durumu kritikleşen Mandela’nın eşi Graça Machel, iki kızı, torunu ile eski eşi ve mücadele arkadaşı 
Winnie Mandela gözlerini kapayıncaya dek başında bekledi.  

 
GÜNEY AFRİKA’DA ‘ULUSUN BABASI’ 

 
Güney Afrika’da ‘Ulusun Babası’ olarak kabul edilen ve sık sık akciğer sorunu yaşamasının nedeni 
olarak da hükümeti düşürmek üzere yaptığı eylemler nedeniyle aldığı 27 yıllık hapis cezasının  

18 yılını geçirdiği Robben Adası’nda yakalandığıtüberküloz hastalığının bıraktığı iz gösterildi. 
Uzun yıllar beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1948-1994 yıllarında, 

Ulusal Parti hükümeti tarafından siyahilere uygulanan ayrımcılık, 
 
1948 yılı genel seçimlerinden sonra resmileşerek sürdü. 1958 yılından başlayarak yasalarla da 
desteklenen Apartheid (ayrılık) sistemi, insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılması 
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sonucu, beyaz azınlık dışında kalanların vatandaşlık hizmetleri ile devletin sağladığı sağlık ve eğitim 
gibi birçok hizmetten daha az yararlanmaları gibi ırkçı bir zemin oluşturdu. 
 
EFSANE LİDER 1990′DA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMUŞTU 
 
Apartheid’ın dağılması, ırkçılığın engellenmesi gibi çabalarının yanı sırayoksulluk ve eşitsizlikle de 
mücadele eden sosyalist demokrat Mandela 1962′de tutuklandı ve hükumeti düşürmek için 
komplo kurmak ve sabotaj hareketlerine destek vermekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.  
Mandela “cezasını” (!) önce Robben Adası’nda daha sonra Pollsmoor Hapishanesi’nde çekti. 27 yıl 
sonra 1990’da uluslararası bir kampanya düzenlenerek hapishaneden çıkarıldı. Daha sonra  Afrika 
Ulusal Kongresi Partisi Başkanı olarak ilk kez tüm halkın katıldığı seçimlerde 1994′ten 1999′a dek 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk devlet başkanı seçildi. 
 
Mandela iktidarıyla birlikte ırkçı-ayrımcı uygulamalar, Apartheid’a karşı Anti-Apartheid Hareketi 
ile ortadan kaldırıldı. 
 
ATATÜRK ÖDÜLÜNÜ KABUL ETMEDİ 
 
1992 yılında Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’ne yaraşır görülen Mandela, ödülü kabul etmedi. 
 
Ancak; bir ulusal özgürlük kahramanı olan Nelson Mandela’nın reddettiği “Atatürk Uluslararası 
Barış Ödülü” değildi.. Reddettiği, demokratik olmayan – faşist uygulamalara yönelen 12 Eylül 
Rejimi’nin elinden bu ödülü almaktı. Reddiye ödüle değil, “verenlere” idi.. 
 
Mandela’ya;  
- 1962′de Lenin Barış Ödülü,  
- 1979′da Nehru Ödülü,  
- 1981′de Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü,  
- 1983 ‘te UNESCO’nun Simon Bolivar Ödülü verildi.  
- 1993′te Nobel Barış Ödülü‘nü,  
- Eylül 1989 Eylül-Mayıs 1994 arası Apartheid’ın son döneminde Güney Afrika Cumhuriyeti  
devlet başkanlığı yapan De Klerk ile birlikte aldı. 
 
***** 
 
Apaçık söyleyelim; İNGİLİZ EMPERYALİZMİ Güney Afrika Halkına deyim yerinde ise uzun onyıllar 
boyunca kan kusturdu.. Fakat hiçbir zulüm – diktatörlük asla sürgit kalıcı olamıyor.  Güney 

Afrika’nın karaderili onurlu insanları dabu zulme karşı meşru direniş haklarını kullandılar.  
Soweto direniş karargahları oldu. Appertheid rejiminin eli çok kanlı idi..  Onbinlerce zenci  
ulusal kurtuluş savaşçısı İngiliz askerlerinin kurşunları ile can verdi. 

 Her şehit, GüneY Afrika’nın mazlum siyahi halkını özgürlüğüne daha da yaklaştırdı..  
Ne yazık ki, özgürlüğün bedeli kan ve can idi.. 

 

AFRICAN NATIONAL CONGRESS, ayaklanmanın merkezi siyasal organıydı. 
 
Sayın Prof. Türkkaya ATAÖV‘ün değerli kitabı AFRİKA ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELELERİ adlı 
değerli yapıtından, “Kara kıta” daki çok kanlı özgürlük savaşlarının ve sömürgeci emperyalizmin 
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yenilgisi ile kıtayı terkedişinin çok hazin, çok kanlı tarihini bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz.. 
 

 

Güney Afrika halkını onurlu acısını bir Dünyalı, bir “insan” duyarlığı ile gönülden paylaşıyoruz..  
 
O’nun, saygın Nelson Mandela‘nın tüberkülozlu (veremli!) akciğerlerinin kanlı balgamlı dinmeyen 
gece öksürüklerinin bizi karabasanla, ter içinde uykumuzdan uyandırdığı geceler olmuştur gençlik 
yıllarımızda.. Şimi de birkaç damla gözyaşımızı tutamadığımız gibi.. 

Güle güle örnek insan, 

saygın özgürlük savaşçısı, 
anti-emperyalist onurlu kahraman, 
zalim İngiliz emperyalizminin diz çöktüremediği mazlum ulusal öncü,  
zindanların tutsak alınamayan sabır anıtı bilgesi.. 
… 

Bizlere öyle çok şey öğrettin ki.. 

Görkemli yapıtın Güney Afrika Cumhuriyeti de orada, Kara Kıta’nın en alt ucunda, 
Ümit Burnu’na ev sahipliği yaparak dimdik ayakta.. 
Her ne kadar özgün Afrika adlarınız İngiliz adları ile değişmişse de..> 
Her ne denli resmi (ana) diliniz İngilizce olmuş, anne diliniz assimile edilmişse de..  
Bu utanç da insanlığın yüzkarası emperyalizmin hanesinde yazılı.. 

Onlar hala çocuklarına dünyaya bu yolla uygarlık götürdükleri masallarını utanmadan anlatıyorlar.. 
Ama Büyük ATATÜRK tarihsel eytişimin (diyalektiğin) gerekirci (deterministik) öngörüsünü orta 

yere serdi : 
 

 “..Sömürgecilik ve yayılmacılık (emperyalizm) yeryüzünden yok olacak ve yerlerine 
uluslararasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir işbirliği ve uyum çağı 
egemen olacaktır..” 

 
Sevgi ve saygı ile. 
6.12.13, Ankara 


