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2013 ilkbaharında 300 kadar Batı Afrikalı mülteci Libya üzerinden Hamburg’a geldi. 
Akdeniz’i büyük bir tehlikeyi göze alarak geçen mülteciler, İtalyan adası Lampedusa 
üzerinden Hamburg’a vardıktan sonra grupları için bu adanın ismini seçtiler. Avrupa Birliği 
direktiflerini referans gösteren yetkililer, mültecilere kalıcı bir konaklama imkânı sunmayı 
reddetti, mültecilerin şehri terk etmesini sağlamaya çalıştı. Ama mülteciler hiçbir yere 
gitmedi – nereye gidebilirlerdi ki? Aksine, kalmaya karar verip hakları için mücadele 
etmeye karar verdiler. Halkın bir kısmı, mültecileri sempati ve dayanışma ruhuyla karşıladı. 
Kiliseler ve – her ne kadar daha az açık bir şekilde olsa da – camiler alternatif merkezler ve 
sol konut projeleri gibi mültecilere kapılarını açtı. 

Yaklaşık 80 kişi, eskiden işgal edildiklerinden dolayı iyi bilinen Haftenstraße Evleri’ne yakın 
St. Pauli kilisesine sığındı. İstanbul’daki Gezi Parkı protestolarına atfen 2013 yazında «Gezi 
Park Fiction» ismini alan Park Fiction Parkı’nda mültecileri karşılamak için mahalle 
sakinleri çeşitli akşamlarda mangal yakıp gıda ve battaniye bağışlarında bulundu. (Bu 
parkı mahalle sakinleri yatırımcıların baskılara karşılık kendi istekleri doğrultusunda 
mümkün kılıp düzenlemişti.) FC St. Pauli Futbol Kulübü içecek bağışlayıp mültecilere 
ücretsiz bilet vererek oyunlarına davet etti. Ver.di ve GEW sendikaları kendi mekanlarında 
hoş geldin partisi düzenledi. Topluca Ver.di üyeliğine geçen mülteciler bu sayede sendikal 
haklara sahip oldular (Örneğin, avukatlık sigortası). Sağcı öğrenciler tarafından sözlü 
saldırıya uğrayan mültecileri korumak için mahallenin bilinen bir fedaisi kilise önünde 
haftalarca gönüllü olarak nöbet tuttu. «Keine Profite mit der Miete» («Kira ile rant olmaz») 
büyük sonbahar yürüyüşünde mülteciler önemli bir rol oynadı. 

Mülteciler, halk, sol gruplar ve sendikalar tarafından desteklenirken Hamburg’un SPD 
hükümeti sert çizgisinden vazgeçmedi: Hamburg’da bulunmaları AB direktiflerine aykırı 
bulunan mültecilerin şehri terk etmesi istendi. Ekim 2013’ün başında Lampedusa 
açıklarında 270 mültecinin boğularak ölmesi Hamburg halkının dayanışmasını arttırdı. 
Fakat bu, Hamburg hükümetinin sert tutumunu değiştirmeye yetmedi. Tam tersine, 
mültecilere bir ültimatom koyan senato (Eyalet hükümeti), 11 Ekim 2013’e kadar ilgili 
makamlara başvurup onlardan kimlik kaydı yaptırmalarını istedi. 

Ültimatomda tanınan zamanın geçmesinden hemen sonra sıkı ırkçı polis kontrolleriyle 
mültecilerin kimlikleri tespit edilmeye çalışıldı. Böylece sınır dışı edilebilmeleri 
kolaylaştırılmak istendi. Bu, kendiliğinden bir protesto dalgasına yol açtı. Hemen aynı 
akşam Altona semtinde binden fazla insan yürüdü; aniden, öfkeli ve çok gürültülü bir 
şekilde. Sonraki ve bir sonraki günlerde eylemler tekrarlandı. 

Polis kontrolü ele almak için Schanzenviertel semtindeki Rote Flora’da (işgal otonom 
merkez) genel kurula çağrı yaptı. Genel kurul sonrası yine 500 kişi mültecilerin 
Almanya’da kalabilmesi için plansız bir yürüyüş düzenledi. Bundan önce genel kurul, 
Hamburg senatosuna bir ültimatom koyma kararı almıştı: Mültecilere karşı yürütülen polis 
kontrollerinin birkaç gün içerisinde durmaması durumunda, sokağa dökülüp eylemlerin 
dozajı arttırılacaktı: «Hergün, Akdeniz’de insanlar boğulurken ve bu ölümler, uluslararası 



tepkilere rağmen, Hamburg hükümetini mültecilere karşı baskıyı arttırmaya yönlendirirken 
biz kendimizi protestonun yasal biçimleriyle sınırlamayacağız.» 

Ültimatomda senatoya tanınan zaman geçtikten sonra Rote Flora önünde buluşan binden 
fazla insan Schanzenviertel semtinde izinsiz bir yürüyüş geçekleştirdi. Yürüyüş, birkaç yüz 
metre sonra vahşi bir polis saldırısına maruz kaldı ve durduruldu. Bunu takiben taşlar, 
şişeler ve yılbaşı bombaları havada uçuştu. Protestolar, küçük gruplar halinde saatlerce 
devam etti. 16 Ekim Çarşamba günü, sadece bir gün sonra, 1100 kişi Hamburg merkez 
tren istasyonunun önünde bulunan mülteci protesto kampından şehir merkezine yürüdü. 
Aynı zamanda St. Pauli semtindeki bir okulun 10. sınıfı mültecileri okulun spor salonunda 
kalmaya davet eden bir çağrı yayınladı. Senato, öğrencilerin suç işlediklerini duyurduktan 
sonra okulun Okul Aile Birliği bir açıklama yayınladı. Ebeveynler dayanışma gösterip 
kendilerine karşı suç duyurusunda bulunarak, «Biz, kayıtsız şartsız öğrencilerin arkasında 
duruyoruz. Çocuklarımızın senatoya karşı göğüs germeleri bizi gururlandırıyor. (...) Kent 
sakinlerini şehrimizdeki ırkçılığa karşı durmaya davet ediyoruz» dedi. 25 Ekim’de yaklaşık 
10.000 insan St. Pauli Futbol Kulübünün taraftarlarının çağrısına uyarak maçtan sonra St. 
Pauli kilisesine yürüdü. Bir hafta sonra, 2 Kasım’da, yaklaşık 15.000 kişi mültecileri 
desteklemek için gerçekleşen en büyük yürüyüşe katıldı. Ondan sonraki haftalarda da 
haftada bir yürüyüş düzenlendi. 

Hamburg’daki protestoların gücünün ve dinamizminin kaynağı şehir hakkı hareketiyle 
olan yakın ilişkisi… Şehir hakkı hareketi, kamusal alanların özelleştirilmesine ve her şeyin 
ticarileşmesine karşı çıkarken herkese – yani mültecilere de – açık özgür mekânlar için 
mücadele ediyor. Hamburg’da sol mahalle/semt mücadelelerinin ve hareketlerinin uzun 
bir tarihçesi var. 1980’lerde ve 1990’larda Hafenstraße, Rote Flora ve birçok başka bina 
işgal edilmiş, daha sonra da sürecin – çoğu kez konut projesi olarak – yasal bir zeminde 
devam edebilmesi sağlanmıştı. Rote Flora, 1989’dan beri hiçbir sözleşmesi olmaksızın 
işgal edilmiş otonom merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu altyapıdan bugüne kadar 
pek çok hareket faydalandı. Başka projeler boşaltılıp bitirilirken – örneğin 2002 yılında 
arabalardan oluşan «Bambule» kampı – bu müdahaleleri takip eden ve aylarca süren 
protestolar oluştu. Bir kısmı militan olan protestolar, belediyenin daha geniş kapsamlı bir 
tahliye programı gerçekleştirmesini engelleyebildi. 

2000’li yılların sonunda Hamburg’daki kiralar adeta bir patlama yaşadı. Bu, şehir hakkı 
ağının yeniden yapılanıp yeni bir direnişi hareketiyle güçlenmesini sağladı. «Kira 
çılgınlığına karşı» düzenlenen sonbahar yürüyüşlerine binlerce insan katılmaya başladı. 
Şehir merkezinde beliren herhangi bir yatırım öngörüldüğünde derhal protesto oluşuyor. 
Mahalle sakinleri pencerelerine protesto bayrağı asıyor, aktivistler sembolik olarak bir 
binayı işgal ediyor ya da bilgilendirici toplantılar düzenliyor. Bunun en aktüel örneği, 
Reeperbahn’da bulunan ve yıkılması öngörülen «Esso binaları». Protestolar, birçok kez 
yatırımcıların planlarını engelleyemese de Hamburg’taki bütün partileri kira sorununu 
seçim kampanyalarının merkezine alıp ev yapım projeleri vadetmeye zorladı. Ama bunun 
dışında hareketin somut kazanımları da oldu: 2009 yılının yaz aylarında sanatçılar, şehir 
merkezinde bulunan ve iki küçük korunma altında bulunan sokaktan oluşan Gängeviertel 
mahallesini işgal etti. Binaların yıkılmasını engellenebildi. O zamandan beri bölge, kendi 
kendini yöneten ve kâr amacı gütmeyen konut projeleri ve kültürel projelerle işletiliyor. 

2013 yaz sonunda Rote Flora’nın sol-otonom işgal kültür merkezi olarak geleceğinin 
tehdit altında olduğu öğrenildi. Yıllar önce şehir tarafından bir yatırımcıya satılan mekânı, 
yeni sahibi kâr amaçlı bir konser salonuna çevirmek istiyor. CDU’ya kadar bütün partiler 
Rote Flora’nın değiştirilmesine karşı çıktı: Kültür merkezinin, olduğu şekliyle, 
Schanzenviertel semtinin bir parçası olduğu vurgulandı. Herkes biliyordu ki, Flora’nın 



önemi sadece Hamburglular için değil, şehrin çok ötesine geçecek kadar büyüktü. Kültür 
merkezinin boşaltılması şiddetli protestolara neden alabilirdi, bunun da mali ve siyasi 
maliyeti çok büyük olabilirdi. Bu maliyeti siyasi ortamda kimse ödemek istemiyordu. Fakat 
yatırımcı bu kaygıları paylaşmak zorunda değil. Mahkeme kararıyla tahliye zorunlu hâle 
getirilebileceği için birçok aktivite geliştirildi, bu aktivitelerin hepsi de aynı zamanda 
mülteci hareketiyle etkileşim içinde geliştirildi. 

Protestoların etkisi altında kalan senato, kiliselerin önüne koyulan ısıtılabilen konteynerler 
için izin çıkardı. Mülteciler kış aylarını burada geçirebilecekler. Mültecilerin asıl istekleri ise 
– bütün grup için kolektif bir çözüm, yani Almanya’da kalma hakkı – hâlen sürüncemede 
bırakılıyor. 

Sokaktaki protestonun büyük bir kısmı sol ve otonom gruplar, DIE LINKE (Sol Parti) ve 
bazı sendika içi gruplar tarafından yürütülüyor. Mültecilerle somut dayanışma kendini sol 
hareketlerin yıllardır güçlü olduğu semtlerde – St. Pauli, Altona, Sternschanze gibi – 
gösteriyor. Diğer semtlerde senatonun tutumu ve bununla birlikte ırkçı önyargılar büyük 
ölçüde destek görüyor. Hamburg eyalet parlamentosunda mutlak çoğunluğa sahip SPD’yi 
tutumunu değiştirmeye zorlamak için, baskıyı çoğaltmak ve diğer sosyal demokrat ve 
yeşil çevreleri de mücadeleye dâhil olmaya çağırmak gerekecektir. 2 Kasım’daki yürüyüşle 
bu henüz kısmen başarıldı. 

Aralık 2013 sonundan itibaren Hamburg’taki tansiyon artıyor. Rote Flora, 21 Aralık için 
Almanya çapında bir yürüyüş çağrısında bulunmuştu. «Here to stay: Refugees, Esso-
Häuser, Rote Flora – Wir bleiben alle» («Kalmak için geldik: Mülteciler, Esso binaları, Rote 
Flora – hep beraber») sloganlarıyla yürüyüşe 10.000 kadar insan katıldı. Bunların takriben 
yarısı kocaman bir «siyah blok» oluşturup yürüyüşün en başında yer alırken binlerce diğer 
insan mahalle inisiyatiflerinin, radikal sol grupların ve DIE LINKE’nin de desteklediği çok 
renkli bir «şehir hakkı» blokunda yer aldı. Polis, yürüyüş henüz birkaç metre ilerledikten 
sonra eylemi durdurdu. İnsanlara coplarla, TOMA’larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran 
polis, yürüyüşü bitirdi. Otonom blok, elindeki bütün imkânlarla bu saldırıya karşı çıkmaya 
çalıştı. Hamburg’un yıllardan beri gördüğü en büyük sokak savaşı yaşandı. Binlerce insan, 
devlet gücüne karşı özgürce yürüme hakkına sahip çıkmak istiyordu. 

Daha yürüyüş başlamadan, bir grup maskeli bir polis karakoluna saldırmıştı. 28 Aralık’ta 
sözde bir saldırı daha yaşandı. Bu saldırıyı bahane eden medya, sokaktaki harekete ve 
«şiddet kullanan solculara» karşı kışkırtmalarda bulundu. Polis ise, saldırıyı gerekçe 
göstererek Altona, St. Pauli ve Schanzenviertel semtlerinin büyük bir kısmını «tehlike 
bölgesi» ilan etti. Bu bölgede devlet, her günün her saatinde herhangi bir şüpheden 
bağımsız olarak kimlik kontrolleri yapabiliyor, beğenmediği insanların bölge içinde 
bulunmasını yasaklayabiliyor. Bu, kimlik kaydı yaptırmayan, ikamet beyanında 
bulunmayan Lampedusa mültecileri için de büyük bir tehlike teşkil ediyor. DIE LINKE 
tehlike bölgesini protesto ederek medya kışkırtmalarına karşı çıkmaya çalıştı. Sağcı medya 
bunun üzerine partiye saldırdı. 

Ocak 2014 başında, polisin karakola düzenlenen ikinci saldırıyı acil önemleri (Tehlike 
bölgesi) meşrulaştırmak için uydurduğu ortaya çıktı. Ondan beri hemen her akşam 
«tehlike bölgesinde» temel hakların kısıtlanmasına karşı plansız eylemler düzenleniyor. 
Böylelikle şehirde mültecilerin, kira sorununun ve Rote Flora’nın geleceğinin dışında bir 
çatışma konusu belirmiş oldu: Devlete karşı vatandaşların haklarının savunulması… 

Hamburg örneği, AB’nin mülteci politikalarına karşı yürütülen anti-ırkçı mücadelenin her 
yerde yükselen kiralara karşı ve şehir hakkıyla ilgili hareketlerle (ve diğer sosyal 
çatışmalarla) nasıl birleşebileceğini gösteriyor. Bu süreç, semtlerde ve mahallelerde 
yıllardan beri var olan sol geleneğe ve DIE LINKE gibi bir partiden gelen parlamenter ve 



parlamento dışı sol desteğe dayanırsa çok daha başarılı olacaktır. Değişik hareketlerin ve 
katılımcıların ortak etkileşim noktasını yıllardan beri geliştirilen bir sol-alternatif siyasi 
ortam teşkil ediyor. Bu siyasi ortam Hamburg’da hem sol merkezlere, işgal ev 
geleneğinden gelen konut projelerine ve siyasi gruplara dayanan sağlam bir altyapıya 
sahip hem de sendikalarla, DIE LINKE’ye ve sol/liberal medyayla yakın ilişki içerisinde. 
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