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Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte  
Sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel  

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor  
Derken karanfil elden ele.

Edip Cansever, Yerçekimli Karanfil

Gezi protestoları ülkemizdeki siyasal hayatı bütünüyle alt üst etti. Gezi 
Parkı’ndaki ağaçların sökülmesine direnen insanlara polis baskını ve 
saldırısı öfke ve isyanı büyüttü. Büyütürken siyasal partiler, sendikalar, 
sivil toplum kuruluşları ve siyasi örgütlerin katılım ve temsiliyet 
konusundaki tıkanıklıklarını da ortaya serdi. Gezi Parkı’yla başlayıp 

İstanbul’un kenar mahalleleri ve diğer şehirlere yayılan protestolarla, çoğunluğun 
karşısına konan ‘üç beş çapulcunun’, ‘azınlığın’, ‘marjinallerin’, ‘apolitiklerin’ siyaset 
sahnesine sıçradığını gördük. Gezi direnişi sadece polis saldırılarına, haklarımızın gasp 
edilmesine ve hepimize ait şeylerin paraya çevrilmesine değil, bu marjinalleştirme 
çabasına da isyandı. Direniş, bize dayatılan kontrolcü ve yalnızlaştırıcı hayat tarzlarını 
reddedip, yerine dayanışmacı ve kolektif bir hayat arzusunu ortaya çıkardı. Hatta bu 
ilişkileri şimdiden yarattı. 

Buna siyaset diyoruz. Çünkü bu protestolar ülke gündemini 
belirledi. Siyaset diyoruz, çünkü bu protestolar dünya 
gündemine sıçradı, uluslararası kurumların hükümete çağrı 
yaptığı bir mesele haline geldi.  Siyaset diyoruz, çünkü 
bu protestolar özgürlüğümüzü ve demokratik haklarımızı 
talep ediyor. Siyaset diyoruz, çünkü bu protestolar temsil 
edilmeyen ve sesi duyulmayanların görülmesini ve 
duyulmasını istiyor. Siyaset diyoruz, çünkü bu protestolarla 
bugüne kadar yapılagelen siyaset biçiminin dışında yeni 
tarzlar yaratıyoruz. Yaratmaya da devam edeceğiz. O halde 
neden başka türlü örgütlenmeye kafa yormayalım?

Bu broşür farklı ülkelerde, özellikle 2001 krizi sonrası 
kitle hareketlerinin yarattığı örgütlenme deneyimlerine 
yer veriyor. Yer verilen deneyimler, doğrudan demokrasi 

diyebileceğimiz doğrultuda, sokağa dökülen kitlelerin kendilerinin karar alıp 
kendilerinin uyguladığı örneklerdir. Fakat, yer yer bu örgütlenmelerin söz konusu 
ülkedeki hakim veya parlamenter siyasetle nasıl bir bağ kurduğuna da değinildi. 

Buradaki deneyimlerinin hiçbirini model olarak önermiyoruz. İster kullanırsınız ister 
kullanmazsınız. Keza bu broşürde yer alan hiçbir eylem biçimini bir alternatif olarak 
önermiyoruz. Aktif çatışma/pasif direniş gibi bir ikiliğin ülkemizdeki protestoları doğru 
tanımladığını düşünmüyoruz. Gezi direnişi çok zengindi. Taş atarak Taksim meydanını 
özgürleştiren eylemlerden, Gezi Parkını koruyan barikatlara, Dolmabahçe’deki 
POMA’dan İstiklal Caddesi’ndeki yazılara, Kızılay kavşağını meydanlaştıran 
yürüyüşlerden Armutlu’yu Samandağ’a bağlayan insan zincirine, Gezi parkının 
atölyelerinden duran adam ve kadınlara, cenaze anmalarına, Espark, Atatürk Parkı ve 
Kuğulupark  çadırlarına, Akkapı mahallesine, Kennedy Caddesi’ne, Basmane’ye… 
İsmini sığdıramadığımız şehir meydanlarına… Hepsi bütünün parçalarıydı. Her 
birini selamlıyoruz. Bu broşürdeki deneyimlerin yeni fikirlere ilham kaynağı olması 
dileğiyle…

Toplumda mal 
olmak degil 
topluma mâl 
olmak için...

(
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2001 yılında Arjantin’deki ekonomik 
kriz sonrasında ortaya çıkmış,  işçi 
kooperatifleri, mahalle konseyleri, 
katılımcı ekonomi ve patronsuz 
işyerlerini kapsayan, özyönetime dayalı 

karar alma modelidir. Siyasi parti programlarını 
ve ajandalarını reddedip demokratik alan 
oluşturmaya odaklanmış radikal bir model olarak 
tanımlanmaktadır. Sloganlarından en vurucuları 
şunlardır: “İşgal et, Diren, Üret”, “Çözüm: 
Özyönetim”, “Gerçek demokrasi sokaklardadır.” 

Hareketin çıkışına bakacak olursak, Arjantin’de 
şehirli orta sınıf ve alt sınıfların özyönetim 
ilkesiyle bir araya gelerek mahalle meclisleri 
kurmasıyla başlamıştır. Bu meclislerin amacı 
hükümeti ele geçirmek ya da iktidar sahibi olmak 
değil, alternatif yaşam formları üretmek ve iktidar 
kurumlarından olabildiğince bağını koparıp 
kendi kendine yeten sistemler oluşturmaya 
çalışmaktır.
Senelerdir ekonomik krizden etkilenen Arjantin 
halkı 2002 yılının Ocak ayında devlet tarafından 
bankadaki hesaplarının dondurulmasıyla 
bu etkinin ne kadar kitlesel olduğunu 
anladı. Ekonomik kriz sonrasında iktidar 
mekanizmalarının toptan reddedilmesi sayesinde 
insanlar yüzlerini birbirlerine dönüp farklı 
dayanışma ağları kurmuşlardır. Örneğin, küçük 
esnaftan fabrikalara, gazetelerden kliniklere her 
alan kendi kolektiflerini oluşturmakla kalmayıp 
işsizlere ve zor durumdakilere bu dayanışma 

Arjantin
Horizontalidad 

(Yataycılık)
Deneyimi

İnsanlar kendilerini 
yönettikleri bu 
yatay sistemin 

farklı biçimlerde 
politik olmalarına 

izin veren bir 
sistem olduğunu 

düşünüyor ve bunu 
talep ediyorlar.
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ağları maddi ve manevi destek olmuştur. Bir yandan devlet mekanizmalarına baskı uygulamaya 
ve hak mücadelesine de devam edilmiştir. Bu katılımcı konseyler sayesinde insanlar Arjantin’de 
kurumlara değil, birbirlerine güvenmeyi öğrenmişler ve bu dayanışma sayesinde hayal gücü gelişen 
topluluklar değişik formlarda organize olmuşlardır. Doğrudan demokrasi ve yatay örgütlenme 
modeli benimsenmiştir. Kısaca kimsenin kimseden üstün olmadığı, hiyerarşilerin kırıldığı bir 
sistem kurulmuştur.
Katılımcı meclisler sadece yerele veya işyerine dair karar almak için kullanılan araçlar değil, amaç 
da olmuşlardır. Kısaca sürecin insanlarda farkındalık yarattığı bir girişim olmuştur. İnsanların 
tanıklıklarına baktığımızda, kendilerindeki değişikliği vurgulamaları tesadüf değildir:
“Kızgın başlamış bir eylemlilik kısa zamanda mutlu bir hal aldı. İnsanlar birbirlerini gördüklerinde 
gülümsemeye ve birbirlerini tanımaya başladılar, işte o zaman bir şeyler değişti. Hiçbir zaman 
unutamayacağım bir hissiyat... Kaybolmuş iletişimin geri gelmesiydi bu. Önceden sosyal 
olmanın pek çok yolu yok edilmişti. 19-20 Aralıkta kazandığımız ilk şey yüz yüze bakmaktı. Biz 
toplumumuzu geri kazandık.” 
İnsanların hayal gücünde bir değişiklik oldu. Bu değişimle beraber kurumlara ve devlet yapılarına 
bağımlı olmayan yeni sosyal ilişkiler inşa edildi. Arjantin özelindeki yatay ilişkiler hem zulme 
karşı ortaklaşmayı, hem de farklılıklara saygı duymayı beraberinde getirdi. Bu siyasal anlayış aynı 
zamanda yatay olarak örgütlenmiş, alternatif değiş-tokuş mekanizmaları, eğitim,  kültür,  sanat ve 
tıp modellerini de kapsadı. Toplumun nasıl organize olması gerektiğine dair daha fazla tartışma 
ve fikir alışverişi ve ihtiyaca yönelik eşya değiş-tokuşu yapıldı. Süreçler sonuçlarla ortaklaştı. 
İzole bireylerden birbirlerine saygı duyan ve dayanışan topluma dönüşme amacına bir adım daha 
yaklaşıldı.
Arjantin’e dair önemli bir not da, bahsedilen grupların partizan siyasetten bıkmış insanlardan 
oluşması ve 2002 yılında devlete güvenilemeyeceğinin kitleler tarafından ayan beyan görülmesi 
idi. İnsanlar kendilerini yönettikleri bu yatay sistemin farklı biçimlerde politik olmalarına izin 
veren bir sistem olduğunu düşünüyor ve bunu talep ediyorlar.
Kısaca baktığımızda; somut aktörler parti siyasetine güveni kalmamış kitleler, hedef devlet ve 
kurumlarından olabildiğince bağımsızlaşan ve birbirleri ile dayanışan yerel ve yatay örgütlenmiş 
işçi kolektifleri, mahalle meclisleri; spontan bir şekilde biraraya gelmiş topluluklar sonrasında 
işbölümü yaparak kendi kendilerini yönettikleri işyerleri, üniversiteler, klinikler, sanat toplulukları 
vb. pek çok dayanışan organizma kurmuşlar ve bu organizmaların birbirleriyle dayanışması 
sayesinde kendi kendine yeten bir sistem oluşturmaya başlamışlardır. 
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Bu dünyayı değiştirmek zor, 
öyleyse yenisini kuralım. 

Son yirmi yılı aşkın süredir dünyada neoliberal 
reformların içerisinden ve ona karşı olarak 
ortaya çıkan toplumsal hareketler, mevcut 
politik karar alma süreçlerini devam ettirmeye 
çalışan demokrasilerin anlamını ve pratiklerini 

sorgulamaktalar. Bölgesel ve topluluk düzeyinde faaliyet 
yürüten hareketler ana akım politikayla uyuşmayan politik 
düşünme biçimleri ve pratiklerini ortaya çıkardı, yeni bir 
politikanın icat edilmesini gündeme getirdi. 2000’lerin ilk 
on yılı boyunca hareketlerin politikasını devletin mantığı 
içerisinde normalleştirme çabalarına tanık olduk. Ortaya 
çıkan sonuç şu oldu: Radikalizmin ortadan kaldırılması yeni 
bir politikanın icadını dışlar ve bu yüzden muhalif olanın 
uzlaşmazlığını ortadan kaldırır.
Arjantin’de 1991’de iktidara gelen ve 10 yıl iktidarda kalan 
Carlos Menem hükümeti demokrasinin ve istikrarın temsilcisi 
olarak kendini lanse etti. İktidarda olduğu süre zarfınca bir 
yandan darbe sonrası oluşturulan parlamenter demokrasiyi 
sağlamlaştırdı, diğer yandan ülkenin neoliberalizme göre 
yeniden yapılandırılmasını, hızlı bir ekonomik dönüşümü ve 
ardından istikrarı hedefledi. Ancak on yılın sonunda finansal 
manüpilasyonun ardından ekonomik istikrar sona erdi. 
Neoliberal politikaların bir sonucu olarak genç nüfus başta 
olmak üzere işsizlik oranlarındaki artış (1995’de %18,5), 
özelleştirme, kamu sektöründeki reformlar ve çalışma 
yaşamının yeniden yapılandırılması, kurumsallaşmamış ve 

Arjantin’de
Issiz

Isciler
Hareketi

Piqueteros olarak adlandırılan 
bu işsiz işçiler genelde 17-36 

yaş arası genç, dikkate değer bir 
kısmı okuma yazma bilmeyen ya 

da sınırlı düzeyde eğitim almış, 
çoğunlukla şehirlerin kıyısında 

üstü tenekeyle kapatılmış 
çamurdan duvarlı barakalarda 

yaşayan insanlardan 
oluşmaktadır.

.
..

.



7

merkezsiz bir forma sahip protestoların ana tetikleyicisi oldu. 
Arjantin’de bu neoliberal yapılanmaya karşı uzlaşmaz tavrını ifade eden en önemli formlardan biri 
işsiz işçiler hareketidir. Piqueteros olarak adlandırılan bu işsiz işçiler genelde 17-36 yaş arası genç, 
dikkate değer bir kısmı okuma yazma bilmeyen ya da sınırlı düzeyde eğitim almış, çoğunlukla 
şehirlerin kıyısında üstü tenekeyle kapatılmış çamurdan duvarlı barakalarda yaşayan insanlardan 
oluşmaktadır. Özellikle 1999’dan sonra ülkenin her yanında çığ gibi büyüyen işsizler çok çeşitlilik 
arz eden taleplerini ve protestolarını yolları işgal edip trafiğe kapatarak dillendirmekteydiler. Bu 
talepler, istihdam yaratılmasından, yeni yatırımlarda bulunulmasına, kaynakların ve toplumsal 
alanın yönetiminden, istihdam programlarına katılıma kadar uzanmaktadır. Bu süreçte İşsiz İşçiler 
Hareketi (UWO) yeni bir kolektif kimlik olarak ortaya çıkmıştır. 
Hükümetin üzerinden kendisini meşrulaştırdığı ekonomik ve toplumsal istikrar hegemonik bir 
algı olarak mevcut durumla uyuşmazlık içinde olanları dışlayarak toplumun tüm kesimlerinin 
demokratikleşmesini engellemiştir. UWO yeni ekonomik istikrara ve onunla bağlantılı olarak 
belli toplum kesimlerini dışlayıcı önlemlerle ‘sağlamlaştırılmış demokrasiye’ karşı konum aldı. 
Bu yüzden UWO’nun eylemleri toplumda istikrarı istikrarsızlaştıran eylemler olarak algılanmıştır. 
Ancak Aralık 1999 ve 2001’den sonra toplumun diğer kesimleri de, özellikle 2001’de hükümetin 
karara bağladığı sıfır bütçe açığı politikası sonrası, istikrara karşı hareketlendi. Sıfır açık 
politikasının ve onunla koşut giden finansal manüplasyonun bir sonucu olarak ekonomi 2001’de 
çöktü. 
Toplumun büyük bir kesimi merkezi bir koordinasyon olmaksızın, yatay olarak, doğrudan 
demokrasi pratikleriyle bir araya geldi. Altını çizmek gerekir ki ortaya çıkan hareket geleneksel 
protesto biçimlerinden, mevcut geleneksel solun ve sendikaların eylemlerinden oldukça ayrı bir 
eylemlilik izledi. Onur, adalet, otonomi (özerklik) ve demokrasi en önemli sloganlar olarak öne 
çıktı, insan haklarına yönelik protestolarla fabrika işgalleri yan yana ilerledi. Mahallelerdeki 
durumu müzakereye yönelik toplaşmalar, anlık ve genel meselelerin tartışıldığı ve kararların 
alındığı forumlar haline dönüştü.
1990‘ların sonuyla 2000‘lerin başında UWO ülkedeki pek çok mahalleyi direniş alanına çevirdi. 
Bu mahalleler tabandan gelip eş zamanlı olarak doğrudan eylemler örgütlediler ve otonom 



kooperatif projelerini hayata geçirdiler. 
Bu kooperatifler topluluklarla politik 
örgütlenmeyi birbirine bağlamaktadır. 
UWO’lar yol kapatmalar sonucunda 
belediyelerden ya da ulusal 
hükümetten elde ettikleri dolaysız 
sosyal yardımları kendilerine kayıtlı 
olup UWO’ların topluluk projelerinde 
uğraşan ya da topluluk işlerini yerine 
getiren işsiz işçilere dağıtmaktadır. 
Daha fazla istihdam yaratmaya yönelik 
programlar ise devletin istihdam ve 
sosyal programlarına katılmak yerine 
yerel olarak topluluk temelli el emeği 
içeren projeler içermektedir. Bunların 
ortak paydası iş birliğinin, çalışmanın 
ve toplumsallaşmanın yeni ve otonom 
biçimlerini yaratma çabasıdır. 
UWO kapitalist çalışma biçimini 
eleştirmektedir. Ayrıca onlara göre 
işsizlik de, işi olmama değil, kapitalist 
işin bir biçimidir. Sonuçta işsizler de 
paranın kuralları ve emek pazarının 
dinamiklerinin tahakkümü altında 
olan emeğin görünmez özneleridir. 
UWOlar onurlu iş denen şeyi icat 
edip kapitalist işe karşı savunmaya 
başlamışlardır. Henüz-olmamış-
olan ancak olması istenen onurlu iş, 
kapitalist çalışmadan farklı ve onunla 
çatışma halindedir. Sömürüyü ve 
kar elde etme mantığını reddeder. O 
gerçek, iş birliği üzerine kurulu ve bir 
işe yarıyor olmanın yanı sıra yaratıcı 
faaliyeti de desteklemektedir. Onurlu 
işin savunulması işçi sınıfının üyeleri 
olarak devlet tarafından önümüze 
konan ücretli emek toplumunun ötesine 
geçmek demek değildir, bizzat işçi 
sınıfı olmama olasılığıdır. 
Aralık 2001 krizinden sonra hükümetin 
ana meselesi ekonomik istikrarın ve 
demokrasiye güvenin tekrar sağlanması 
olmuştur. Hükümet tarafından geniş 
çaplı projeler üzerinden iki milyon 
civarında kimseye topluluk işleri, 
çocukların eğitimi, kreş, staj gibi 
şeylerin bedeli olarak doğrudan nakit 
yardımı yapılmıştır. 2003’de hükümet 
UWO’nun istihdama ve kaynaklara 
yönelik talepleri doğrultusunda bir 



istihdam politikası uygulamaya 
başlamıştır. Yeni sosyal programlar 
UWO’nun üzerinde çalıştığı ‘yeni 
politika etiği’ni destekleyen toplulukçu 
ve dayanışmacı toplumsal pratiklerle 
birleşmenin yollarını aramaya 
başlamıştır.
Yerel kalkınma ve toplumsal 
ekonominin geliştirilmesi yönünde 
devlet UWO’nun da içinde bulunduğu 
sivil toplum örgütlerinin katılım 
sağlamasını teşvik etmiş ve bu yönde 
finansal destek sağlamıştır. Ancak 
burada hedeflenen UWO’ların kontrol 
edilebilir hale getirilmesi, devlet 
karşısında tarafsızlaştırılması ve uzun 
vadede izole edilerek demokratik 
düzenin dışına taşınmasıdır. 
UWO’ların bu aykırı kurumsallaşması 
devlet tarafından tanınmaktadır ancak 
radikalliği de ortadan kaldırılmaktadır. 
Bu arada belirtmek gerekir ki devlet 
diğer yandan İşsiz İşçiler hareketinin 
en radikal gruplarına yönelik baskıcı 
yöntemler uygulama ve onları 
marjinalleştirerek topluluklardan 
ayırma politikasını bu süreç boyunca 
hiç elden bırakmamıştır.
Bu noktada UWO ve benzeri 
hareketlerin karşı karşıya kaldığı kritik 
bir yol kavşağı söz konusudur. Yollardan 
biri gerçek politikalar üzerine kurulu 
alternatif bir kalkınmayı hedefler. Ki bu 
yolda kurumsallaşan hareket, devletten 
talep etmeyi ve devlet hareketi 
tanıdığında ve imkân sağladığında 
onun açtığı alanda devletin politika 
oluşturma süreçlerine katılmayı içerir. 
Diğer yol hayal edilen politikalar 
(henüz-olmamış-olan) üzerine kurulu 
ve kalkınmanın kendisine alternatiftir. 
Kurumsallaşmamış hareket gerçek 
politikalarla uyuşmaz ve yeni 
deneyimleriyle devlet mantığına 
entegre olmaya direnir. 
Bu iki yol arasında ortaya çıkan 
bu uzlaşmaz gerilim, toplumsal 
hareketlerin kolektif çıkarını ifade eden 
talepkâr yaklaşımın, hareketlerin yeni 
bir dünyanın yaratılmasındaki işlevi ile 
tamamlandığında aşılabilmektedir. 
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Temsili sistemin bireyleri karar alma süreçlerine 
dâhil etmede başarısız olması ve hatta uygulama 
da toplumun belli kesimlerini tamamen süreçlerin 
dışında bırakması sorunu, yerel düzeyde katılımcı 
demokrasinin inşa edilmesi ve merkezi yönetimin 

yetkilerinin söz konusu bireylerin katılımcılığına dayanan yerel 
yönetimlere devredilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda, 
dünyada birçok bölgede, gerek merkezi yönetimlerin desteğiyle 
temsili sistemi destekleyici bir model olarak gerekse ezilenler 
tarafından temsili sisteme karşı alternatif siyasal alanlar olarak, 
katılımcı model teşvik edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 
Porto Alegre (Brezilya), Kerala (Hindistan), Chiapas (Meksika 
– Zapatista deneyimi) ve Diyarbakır kentleri katılımcı siyaset 
modelinin uygulamaya konulduğu önemli örnekler arasındadır. 
Türkiye’de de bireyler karar alma süreçlerine sadece 4-5 yılda 
bir gerçekleşen seçimlerde temsilci seçmek üzere kullandıkları 
oyla dahil olabilmektedirler. Temsilcilerin asli görevi kendisini 
yetkilendiren bireylerin kararlarını ve görüşlerini üst meclise 
yansıtmak iken, söz konusu temsilciler bu bireyler adına karar 
alan ve alınan kararları bireylere dayatan elitler haline gelmiştir. 
Yüzde 10’luk seçim barajı ise toplumun büyük bir çoğunluğunun 
oy kullanarak bile süreçlere dahil olabilmesini engellemektedir. 
10 yıl boyunca Türk temsili sisteminin açmazlarından dolayı 
TBMM düzeyinde temsiliyet bulamayan Kürt hareketinin siyasi 
partileri, 1999 sonrasında yerel seçimlere ve yerel yönetimlere 
odaklı bir siyaset anlayışı geliştirmiş, 2005 yılında Demokratik 
Özerklik modelini önermiştir. Kürt hareketi, Demokratik Toplum 

Partisi (ve sonrasında Barış ve Demokrasi Partisi) belediyeleri aracılığıyla, bireyleri yerel düzeyde 
karar alma mekanizmalarına dahil edebilmek amacıyla, 2007’den itibaren, var olan temsili sisteme 
alternatif bir siyasal model olarak mahalle ve köy düzeyinde katılımcı demokrasiye dayanan 
Demokratik Özerklik modelini inşa etmeye başlamıştır. Diyarbakır bu modele ev sahipliği yapan 
önemli kentlerin başında gelmektedir.
Mahalle ve köy meclislerinde alınan kararlar, ilçe meclislerine taşınmaktadır. Kentin bütününü 
ilgilendiren kararlar ise ilçe meclislerinden kent meclisine taşınmakta ve bu kararlar belediye 
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bağlayıcılığını esas alarak 
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yetkililerinin de yer aldığı bu üst meclislerde tartışılarak nihai bir karara bağlanıp belediyeler 
tarafından uygulamaya konulmaktadır. Meclisler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Çocuk, gençlik ve 
kadın kotaları bulunmakta, alınan kararlar genel olarak oy birliği esasına dayalıdır. Bir mahallede 
ve köyde yaşayan bireylerin bütünü bu meclislerin doğal birer üyesidir. Mahalleyi oluşturan 
bireyler dışında, etnik ve inanç grupları, STK ve sendikalarda bu meclislerde temsiliyetini 
bulmaktadır. Türkiye’de uygulamada olan temsili sistemin aksine, katılımcı modelde temsiliyet 
delegeler üzerinden işlemektedir. Bu delegeler meclislerin kararını bir üst meclise yansıtmak ve 
kararları kendisini delege olarak yetkilendiren bireylere danışarak almakla yükümlü olup, meclisler 
tarafından istenildiği zaman geri çektirilerek yerlerine başkaları görevlendirilebilmektedir. 
Süreçlerde şeffaflık, delegelere ve belediyelere her an ulaşılabilirlik, katılımcı modelin temsili 
sistemin açmazlarına karşı sunduğu önemli getiriler arasındadır. 
Porto Alegre ve Kerala’daki katılımcı demokrasi modellerinin aksine, Diyarbakır’daki model 
merkezi yönetim eliyle değil, merkezi yönetimden bağımsız olarak halkın haklarını 
ve özgürlüklerini yerel düzeyde yaşanabilir kılmak amacıyla DTP aracılığıyla 
kurduğu alternatif siyasal alanlardır. Bu nedenledir ki alınan ve uygulamaya 
koyulan her karar bir özgürlük pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, 
Türkiye’de devlet memurlarına Türkçe dışında 23 adet dilden herhangi birini 
bilene dil tazminatı ödenmektedir. Ancak bu dillere, Ermenice, Kürtçe ve 
Süryanice gibi Türkiye’de yaşayan halkların dilleri dahil değildir. Diyarbakır 
Sur Belediyesi yerel meclislerden ve etnik ve dini cemaat temsilcilerinden 
gelen kararların bağlayıcılığını esas alarak kendi bünyesinde çalışan 
emekçilerden Ermenice, Kürtçe ve Süryanice bilenlere dil 
tazminatı ödemeye başlamıştır. 
Öte yandan, Demokratik Özerklik ile beraber, belediyelerin 
yıllık bütçelerinin yerel meclisler tarafından planlanıp pay 
edilmesi anlayışı getirilmiştir. Merkezi yönetimin 
aksine, ilçe ve kent meclisi, mahallelerin 
a l t y a p ı s a l 
durumuna göre 
daha az gelişmiş 
olanların lehinde 
karar vererek, belediye 
bütçesini bu esas doğrultusunda 
planlayarak mahalleler arasında 
var olan eşitsizliği telafi etmeyi 
amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, kararlar 
adalet ve eşitlikçi bir anlayış doğrultusunda 
alınmaktadır; her bir karar temsili sisteme dayalı 
merkezi yönetimin görmezden geldiği sorunlara 
meclislerin alternatif olarak ürettiği çözümlerdir. 
Bu bağlamda, Diyarbakır’daki yerel meclisler merkezi 
yönetimin dışlayıcı ve ötekileştirici uygulamalarını 
tersine çeviren, halkın iradesine dayanan ve her bir 
sesin içinde temsiliyetini bulduğu alternatif siyasal 
alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, 
Demokratik Özerklik modeliyle başlayan katılımcı 
siyaset, toplumun merkezi sistem tarafından 
ezilmiş, sömürülmüş, kısacası sessizleştirilmiş 
kesimlerinin konuşabilmesinin önünü açan bir 
özgürlük pratiğini temsil etmektedir. 
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Occupy Wall Street (Wall Street İşgali) hareketi 17 
Eylül 2011’da, insanların New York’ta bankaların 
ve finans kurumlarının bulunduğu Wall Street’teki 
Zuccotti parkını işgal etmeleriyle ortaya çıkmıştır. 
Hareketi tetikleyen olaylardan birinin, bir perfor-

mans sanatçısının Wall Street’teki çıplak performansı üzerine 
oradaki kurumları protesto etmek için toplanan kalabalığa ya-
pılan polis müdahalesi ve gözaltılar olduğuna inanılıyor. Eylem 
çağrısını Kanadalı tüketim karşıtı ve çevreci bir grup/dergi olan 
Adbusters yapmıştır. Zuccotti Parkı işgal edildikten sonra kitle-
sel toplantıların yapıldığı alana Özgürlük Meydanı, parka da Öz-
gürlük Parkı adı konmuştur. 

Amerika’da 2008’den beri yüksek risk faizli ipotek kredileri 
yüzünden yaşanan ekonomik krizin bu kitlesel hareketin orta-
ya çıkışında etkisi büyüktür. Çok fazla yeni bina inşa edilmiş, 
evler alım gücü olmayanlara çok yüksek krediler verilmesiyle 
satılarak ekonominin canlandırılması sağlanmıştır. Ama bu fi-
nans şirketlerinin çok ciddi bir krize girmesine sebebiyet veren, 
sürdürebilirliği olmayan bir sistemdir. Şu an Türkiye’de inşaatlar 
ve konut satımı ile yürüyen ekonomi de bu krize giden yolu ha-
tırlatmaktadır. Bu krize sebep olanların adalete teslim olmaması 
halkı kızdırmış, Occupy hareketine kitlesel desteği sağlamıştır. 

Occupy Wall Street gençlerin ve üniversite öğrencilerinin ağır-
lıkta olduğu bir harekettir. Yaklaşık %70’i üniversite mezunu 
%40’ının da yüksek lisans mezunu olduğu ve %80’den fazlasının 
beyazlardan oluştuğu bir harekettir. Ayrıca parkta erkeklerin de 
çoğunlukta bulunduğu ve somut aktörlerin genel olarak orta sınıf 
üniversite mezunu genç beyaz erkek olduğu söylenmektedir. 

Occupy Wall Street
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dillendirilen ana sorunlar 
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eşitsizlik, açgözlülük, 
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üzerindeki fazlaca 
etkisiydi.
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Amerika’da tarih boyunca daha ciddi ezilmeye maruz kalan siyahi ve göçmenlerin Occupy’daki 
varlığının oldukça az olmasının sebepleri şunlardır: Bu insanların çalışma ihtiyacının daha büyük 
olması ve polisle karşılaştıklarında maruz kaldıkları müdahalenin çok daha sert, sonuçların çok 
daha kalıcı olması. Gelgelelim, üniversite mezunlarının bu denli çoğunlukta olmasının da önemli 
bir sebebi, Amerika’da çok ciddi işsizliğin olması ve üniversiteden mezun olanların iş bulmakta 
zorlanmasıyla, okul sırasında devletten ve okullarından aldıkları kredilerle mezun oldukları anda 
kendilerini bir borç batağının içinde bulmalarıdır.

Occupy Wall Street’te dillendirilen ana sorunlar sosyal ve ekonomik eşitsizlik, açgözlülük, yolsuz-
luk ve şirketlerin (özellikle finansal hizmet sektörünün) hükümet üzerindeki fazlaca etkisiydi. Bu 
hareketin ana sloganının ‘’Biz %99’uz’’ olması da Amerika’daki gelir ve servet dağılımı eşitsizli-
ğine vurgu yapıldığını göstermektedir. Ana hedef ve amaç Amerika’da çok zengin olan ve ülkeyi 
yöneten %1 ile ülkenin geri kalanı arasındaki uçurumun adaletsizliğine dikkati çekmek ve başka 
türlü bir sosyo-ekonomik sistem hayal etmektir. 

Bunun dışında toplu somut talebin New York’ta olmamasına rağmen hareket Amerika’ya yayıl-
mıştır ve yerellere uygun olarak başka talepler de oluşmuştur. Buna örnek olarak siyahi nüfusun 
daha yoğun olduğu ve tarihsel olarak ciddi polis şiddeti yaşamış olan Batı yakasındaki Oakland’da 
ortaya çıkan Occupy Oakland hareketi verilebilir. Burada 70’lerde polis şiddetine karşı örgütlenen 
Siyah Panter hareketinin ışığında Occupy Oakland daha çok polis şiddetine son verilmesine yöne-
lik talepler geliştirmiştir. Ayrıca hareket kendisinin Arap Baharı’ndan ve Tahrir’den ilham aldığını 
ve bu ruhu yaşattığını da belirtir.

Parkta toplanan kitle örgütlenme aracı olarak genel meclis adlı toplantı biçimini kullanmıştır. Bu 
meclislerde konsensüs sistemiyle (genel eğilim ortaya çıkıncaya kadar tartışmanın devam etmesi) 
karar alınmaktadır ve eylem biçimi olarak imza kampanyaları yerine doğrudan eylem tercih edil-
mektedir. Eylemciler polis zoruyla park dışına atıldıktan sonra tekrar Zuccotti’yi ele geçirememiş 
olmalarına rağmen, bu genel meclisler üniversitelerde, başka parklarda ve başka eylemlerde de-
vam etmiştir. Ayrıca, Occupy Wall Street hareketi ilk ortaya çıktığında genel meclislerden ortaya 
çalışma grupları çıkarmıştır. Bu çalışma grupları da Kasım 2011’de parktan çıkarılmalarına rağ-
men hala aktiftir. 

Grup özellikle internet ve sosyal medya üzerinden organize olmaktadır. http://occupywallst.org/ 
adlı bir internet sitesi kurulmuş ve faaliyetler buradan ortaklaştırılarak yayılmıştır. İnternet üzerin-
den eylemler organize edildiği gibi bir tartışma forumu da bulunmaktadır. 

Occupy Wall Street hareketi 15 Kasım 2011’de, havanın soğumasıyla kitlenin azalması sonucu 
polis müdahalesi kolaylaştıktan sonra Zuccotti parkından çıkarılmıştır. Polisin Occupy hareketini 
barışcıl olmasına rağmen terör timleriyle takip altına aldığı ortaya çıkmıştır. Ama Occupy hareketi 
üniversitelerde Occupy hareketleri gibi başka başka yerlere dağıldığından farklı şekillerde devam 
etmiştir. Park yeniden ele geçirilmeye çalışılmış, başarılı olunamamış, bunun üzerine bankaları, 
şirket binalarını, mütevelli heyeti toplantılarını, üniversite kampüslerini işgal şekline dönüşmüş-
tür. Farklı Occupy gruplarının farklı örgütlenmeleri olmakla beraber, çalışma grupları ve genel 
meclis formatı devam etmiştir.

Genel Meclislerin Occupy’ın karar alma mekanizmalarıdır. Liderleri yoktur. Tam konsensüs olana 
kadar tartışmaya devam edilir, olmazsa onda dokuzun katılması sağlanmaya çalışılır. Bu yön-
tem yerli gruplarından kadın hareketlerine kadar birçok halk hareketinin kullandığı bir yöntemdir. 
Bulunan yaklaşık yetmiş çalışma grubu ve komiteler bu meclise önerilerle gelir ve kitle bu öneri-
leri tartışır. 

Moderasyon ekibinde isim alan bir kişi ve bir moderatör bulunur. Ayrıca bir not tutucu da vardır, 
bu notlar internet sitesine konur. Konuşma listesinde genel olarak sessizleştirilmiş ezilen kesimlere 
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öncelik tanınır (kadınlar, göçmenler, siyahiler, LGBTler, vs.). Megafon 
yerine Halk Mikrofonu tabir edilen sistem kullanılır. Konuşan kişi-

nin söylediği, cümle cümle duraksayarak, duyan grup tarafından 
tekrar edilir ve bu tekrar sistemiyle arkaya kadar ses ulaşır. Ka-
rarların alınması için bizim de kullandığımız vücut hareketleri 
kullanılır. Ayrıca meclislerden çıkarılan hukuki vs. tarzı bilgiler 
doküman olarak hazırlanıp internet sitesine konur.

Çalışma grupları alternatif bankacılık, halkla ilişkiler, basın 
ve medya, çeviri, Occupy’da direnen kadınlar, sanat ve kül-
tür (yaratıcı eylem), doğrudan eylem, ticaret adaleti, teknolo-
ji kullanımı, üniversitelerle ilişki, ekolojik dayanışma, emek 
kollarıyla dayanışma, farklı etnik gruplarla ilgili çalışma, 
arşiv projesi, küresel adalet, muhasebe gibi konularda oluş-
turulabilir. Bunların ayrı ayrı blogları vardır; çalışmalarını 
buradan yürütür ve gerekli zamanlarda ortaklaşarak ilerlerler.

Occupy’da kocaman bir kütüphane kurulmuştur. Öncellikle 
karton kutularda toplanan ve parkta olan bu kitaplar (5554 
adet), şu anda LibraryThing’de bulunmaktadır. Occupy’ın 
bir de banka hesabı bulunmaktadır. Aldığı çok sayıda bağış 
sebebiyle hareket çok zenginleşmiştir ve şu anda bir ofisleri 
vardır. Önümüzdeki 6 Temmuz tarihinde, her şeyin başladığı 
Zuccotti’de tekrar bir günlük bir işgal planlanmaktadır. Ayrı-
ca Gezi, Brezilya, Bosna, Bulgaristan, vb. ile dayanışma ey-
lemleri sürmektedir. 

OWS devam ederken sürdürülen tartışma gruplarında ortak ilgi 
alanlarını keşfeden kişiler çeşitli çalışma grupları oluşturma kararı 

aldılar. Bunların arasında en ilginç çalışma gruplarından bir tanesi 
Borç İptali (Strike Debt) grubu. Aslen New York’ta başlatılan grup şu 

an Kaliforniya’da bulunan Oakland gibi başka şehirlerde de örgütlenmiş 
durumda. Borç İptali çalışma grubunun başarısı temelde OWS’te bir araya 

gelen farklı mecralardan insanların şikayetlerini ortak bir payda altında 
toplayabilmesinde yatıyor. 

Finansal krizin yadsınamaz bir şekilde görünür kıldığı ekonomik ve sosyal 
eşitsizliğin en temel dışavurumlarından biri olan borçluluk/borçlu olma hali, OWS’nin 

haklarını aramayı dert edindiği toplumun %99’luk kesimin kendini içinde bulduğu bir 
durum. Amerika’da halen çoğu insan beslenme, barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını 

karşılamak için kredi kartı kullanma, bankadan kredi çekme, evlerini ipotekleme gibi yöntemlere 
daha sonra geri ödeyemeyecekleri şekilde borçlanmak zorunda bırakılıyor. 

Occupy Wall Street Hareketinden Dogan bir Çalısma Grubu: 

Borçların iptali
.

)

Borç İptali çalışma grubunun başarısı temelde 
Occupy Wall Street’te bir araya gelen farklı 
mecralardan insanların şikayetlerini ortak bir 
payda altında toplayabilmesinde yatıyor.
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Yürürlükte olan bankacılık sistemince özendirilen bu durum 
aynı zamanda finansal piyasalar tarafından da toplumun 
%1’lik kesiminin servetine servet katması için bir kar aracı 
haline getirilmiş durumda. Borç İptali çalışma grubu bu 
temel sorun üzerinde örgütlenmek ve iş yapmak amacıyla bir 
araya gelmiş. Grupta yer alan insanlar öncelikle yürürlükte 
olan bankacılık ve finansal sistemin nasıl işlediği üzerine çok 
sıkı bir çalışma yaparak başlamışlar işe. Sistemi anladıktan 
sonra da bu sisteme karşı nasıl mücadele edilebileceğine 
odaklanmışlar.
Grubun internet sayfası (http://strikedebt.org/) devam 
eden kampanyalar ve insiyatiflerin yanı sıra, insanları borç 
ve borçla başa çıkma, borçlanmaya direnme gibi konularda 
bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda en fazla dikkat çeken 
iki kaynak, grubun hazırladığı borca direnme ve borç iptali örgütlenme klavuzları. Borca direnme 
kılavuzu bireysel olarak borçlanmaya karşı direnmek isteyen kişilere yardımcı olmayı amaçlarken, 
borç iptali örgütlenme kılavuzu da bu konuda daha toplumsal düzeyde örgütlenmek isteyebilecek 
yerel gruplara yönelik olarak hazırlanmış. 
Kampanya düzeyinde ise, grubun şimdiye kadar organize ettiği en kapsamlı etkinlik, Yuvarlanan 
Şenlik kampanyası. Kampanya bağış yoluyla para toplayıp, toplanılan paralarla borç satın almak 
ve sonrasında da bu borçları biriktirerek kar elde etmek yerine borçları iptal etmeyi amaçlıyor. 
Kampanya ekseninde para toplamak için grup, partiler organize etmek, televizyon programları 
yapmak ve şovlar düzenlemek gibi yöntemlerden yararlanmış. 
Kampanyanın odaklanacağı eylemin belirlenmesinde grubun kullandığı yöntem şu olmuş: 
Grupta yer alan katılımcılar öncelikle borç konusunda eğer yeterli olanakları olsa ne yapmak 
isteyeceklerini tartışmışlar. Üzerinde ortaklaşılan nokta, grubun yeterli gücü olsa borçları iptal 
etmek isteyeceği olmuş. Sonrasında grup bu sonuca ulaşmak için yetkili makamlara başvurmadan 
ne yapılabileceğini konuşmaya başlamış. Cevap, borçları satın alıp sonrasında da iptal etmek. 
Bu örgütlenme ve eylem yöntemini Gezi direnişine uyarlarsak öncelikle direniş sırasında bir 
araya gelen insanların dillendirdikleri farklı şikayetlerin ortak paydasını bulmak gerekecek. 
Örneğin direniş ve onu takip eden forumlar sırasında çokça dile getirilen şikayetlerden bazıları 
özgürlüklerin kısıtlanması, hükümetin gittikçe otoriterleşmesi ve parlementer sistemin temsiliyet 
açısından yetersizlikleri olmuştu. 
Bütün bu şikayetlerin ortak paydası ne olabilir? Sonraki aşama, bu talepler karşılansa insanların 
elde edecekleri ile ne yapmak isteyeceklerini sorgulamak. Örneğin istenilen şey daha fazla özgürlük 
ise, eğer insanlar daha özgür olsalar ne yaparlardı? Eğer mecliste yeterince temsil edilseler ne 
isterlerdi? Daha fazla yeşil alan? Kentsel düzenlemede daha fazla söz hakkı? Daha fazla siyasete 
katılma imkanı? Bu sorulara verilecek somut ve belirli cevaplar, etrafında örgütlenilecek ve eylem 
yapılacak meselelerin ortaya çıkartılmasına yardımcı olacaktır.
Bu konular üzerine düşünürken OWS’nin borç dışında etrafında örgütlendiği diğer birkaç meseleyi 
göz önünde bulundurmak da faydalı olabilir. Bunlardan bazıları; yine New York özelinde devam 
eden, özellikle siyah nüfusun ağırlıklı olarak mağduriyetine sebep veren durdurma ve arama 
uygulamalarını hedef alan kampanyalar ve Oakland’daki ahalinin çokça mağdur olduğu ev 
hacizlerine karşı düzenlenen kampanyalar.
Yukarıda bahsedilen üç örneğin ortak noktası, örgütlenmenin çıkış noktasını oluşturan şeyin 
bir ideolojiden çok örgütlenilen yerde mağduriyete sebep veren belirli bir mesele olması. İkinci 
bir belirleyici özellik de, örgütlenmenin bir parti, dernek veya başka bir kurumsal yapı yerine 
çalışma grubu, kampanya veya insiyatif gibi daha esnek yapılar kullanılarak gerçekleştirilmesi. 
Gezi direnişinin bir sonraki aşamasının ne olabileceği düşünülürken bu iki noktanın göz önünde 
bulundurulması faydalı olabilir.

Grupta yer alan insanlar 
öncelikle yürürlükte olan 

bankacılık ve finansal 
sistemin nasıl işlediği üze-

rine çok sıkı bir çalışma 
yaparak başlamışlar işe. 

Sistemi anladıktan sonra 
da bu sisteme karşı nasıl 
mücadele edilebileceğine 

odaklanmışlar.
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Meksika’nın güneyindeki Oaxaca bölgesi, toplum 
hareketleri ile ünlü. Bölge, eyalet sistemi ile 
yönetilen Meksika’nın en büyük 5. eyaleti. 1995 
yılından beri, öğretmen sendikasının başını çektiği 
isyanlar yaşanıyor. Fakat 2006 yılında isyanlar 

başka bir boyuta ulaşmış ve Oaxaca Eyaleti Halklarının Halk Meclisi 
(APPO) adlı meclisin kurulmasına yol açmış. 
2006 sonrasında isyanların zirve yapmasını tetikleyen şey, 2004’te 
göreve gelen yeni valinin bölgeyi turizm ile kalkındırma çabaları 
çerçevesinde dönüştürmeye başlaması ve bunu yaparken baskıcı 
politikalar kullanması. Hatta Vali, protestoları yasakladığı gibi 
eyalet meclisini şehir dışına taşımış. 1995’ten beri her 15 Mayıs’ta 
ayaklanan öğretmen hareketinin başını çektiği isyanlar, şehirde 
hayatın pahalılaşmasına, halka ait alanların özelleştirilmesine ve 
turizm amacıyla halka sorulmadan dönüşmesine karşı sertleşmiş. 
Aslında Gezi Parkı meselesine çok benzer şekilde, şehrin tarihi merkezi 
Zocolo’da yapılan yeni inşaatlar halkın tepkisini çekmiş: McDonalds 
açılması, meydanın yeniden düzenlenmesi gibi. 2004’te başa gelen 
vali Ulises Ruiz, kentsel dönüşüm planlarını pürüzsüz yürütmek 
için meydanlarda yürüyüş ve oturma eylemlerini yasaklamış. Halkı 
hesaba katmayan politikalar ve baskıcı uygulamalar, bardağı taşıran 
son damla olmuş.
İlk önce Öğretmen Sendikası, Zocolo Meydanı Kentsel Dönüşüm 
Projesi’ne tepki olarak 14 Haziran 2006’da Zocalo meydanını 
işgal etmiş fakat kısa süre sonra 3.500 polis, itfaiyeciler ve askeri 
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helikopterlerden oluşan kolluk kuvvetleri 20.000 eylemciyi meydandan şiddet kullanarak kovmuş. 
Yüzlerce kişi yaralanmış. Yaşanan şiddete tepki gösteren halk ayağa kalkmış ve 17 Haziran’da, 
eyaletin tüm yörelerinden insanların öğretmen sendikasına verdiği destekle, yüz binlerce kişinin 
katılımıyla şehir meydanını geri almışlar. Şehri geri alır almaz APPO Meclisi kurulmuş. Dağlık ve 
geneli kırsal bir bölge olan Oaxaca eyaletinin köylerinden Oaxaca kentine insan akmış. Kurulduğu 
gün, yolsuz Vali’yi reddettiklerini, eyalet yönetiminin bundan böyle APPO’da olduğunu 
açıklamışlar. 
O günden sonra, hareketin esas talebi halkın kendi kurduğu meclislerle kendi kendini yönetmesi 
olmuş. Yolsuz valiye istifa çağrısı yapmışlar. Hükümet binalarının işgal edilmesi sonucu aylarca 
polis şehirden kovulmuş. Bu sırada APPO, eyaletler üstündeki Meksika Federal Meclisi ile masaya 
oturup, valinin istifasını istemiş. Fakat Federal Meclis, başkente müzakere etmek için çağrılan 
temsilcilere işkence yapıp sorgudan geçirdiği gibi, valinin artık bölgeyi yönetmediğine karar 
verdikten sonra bile bölgeye destek kolluk kuvveti yollamaktan fazlasını yapmamış.
Neredeyse bir gecede oluşan APPO kısa sürede örgütlü bir harekete dönüşmüş. APPO’nun temel 
hedefi, vali Ruiz’in istifası ve bölgenin özgürce kendini yönetmesi. Bunun temelinde bölgenin 
tarihi önemli rol oynuyor: Oxaca eyaleti geçmişten gelen bir özerk yerel yönetim geleneğine 
sahip. Eyalet, toplam 570 belediyeden oluşuyor. Bunların 418 tanesi, kendi içlerinde kendi 
geleneksel kurallarıyla, Meksika devleti yasalarından özerk yaşıyor ve bu özerkliğin geçmişi 2006 
isyanlarından daha eski. Yerli toplumlardan oluşan bir coğrafya olduğu için, kendi kültürleriyle 
yaşama ve hayatlarını kendi kurallarına göre yaşama mücadelesi vermişler. 
APPO’nun kurulması ve Oaxaca bölgesinin tamamının kendi kendisini yönetmesi fikri, temelde 
bu özerk belediyeler sistemine dayanıyor. Hedef bunu bütün eyalete yaymak ve baştaki valinin 
yerine gerçek bir eyalet meclisi kurmak. Öğretmen hareketine destekle oluşan APPO’nun 
kalabalıklaşması, bütün bu farklı belediyelerin desteğiyle olmuş. APPO’nun kurulmasıyla beraber, 
halkın kendi kendini yönetme talebi çok daha geniş bir zemine oturmuş. APPO eyalet meclisi; 
belediyeler, kooperatifler, sendikalar, STK’lar ve diğer dernek ve kuruluşların birleştiği, her bireyin 
bağımsız da katılabildiği bir meclis haline gelmiş. Polislerin kovulduğu birkaç aylık süreçte, tıpkı 
Gezi Parkı’ndaki gibi forumlar, atölyeler, tartışmalar yapılmış. Sloganlarından biri, “liderlerin 
değil alttakilerin hareketi”. Lidersiz ve yatay bir hareket olmaya önem vermişler.
İsyanların aktif olduğu dönemde herkesin katıldığı ve özellikle “Vali İstifa” talebi üzerinden 
birleşen APPO, daha sonraki dönemde uzun vadeli olarak hem anayasada hem de toplumsal ve 
ekonomik reformlar talep etmek için CEAPPO’yu kurmuş: Oaxaca Halkları Halk Meclisi’nin 
Eyalet Konseyi. 
Bu konsey, katılımcı bütün derneklerin temsilcilerinden oluşan 260 temsilciden oluşmuş. 
260 temsilcinin 40’ı, bölgenin en güçlü siyasi örgütü olan Öğretmen Sendikası’ndanmış. 
Konseyin odaklandığı reformlar arasında şunlar var: İfade özgürlüğü, kamu kaynaklarının nasıl 
kullanıldığında şeffaflık sağlanması, yerli toplumların kendi kendini yönetmesine izin vermeyen 
yasaların değişmesi. Ne yazık ki o günden sonra, Meksika devleti bütün yasal taleplere ısrarla, 
asker ve polis şiddeti ile yanıt verince, yöre halkının yasal yöntemlere olan inancı giderek azalmış. 
Bölgede siyasi talepler ve örgütlülük sürüyor.
En önemli hedeflerden biri, halkın genelini değil yöneticileri ve yandaşlarını zenginleştiren 
neoliberal politikalara karşı çıkmak: Büyük sermaye yerine küçük halk oluşumlarını, kooperatifleri 
savunmak. Mesela APPO meclisinin önemli öğelerinden biri, tarım kooperatifleri. Toprakların 
ve tarımın devlet tekellerine verilmesine karşı, yerli halkın özerk kooperatifleriyle ilerlemesini 
istiyorlar. Meksika devletinin buradaki yerli tarıma bütçeden destek vermesini talep ediyorlar. 
Kente McDonalds veya turistik tesis kurup turizm rantının büyük sermayeye aktarılmasına karşılar. 
Meksika, gelir eşitsizliğinin yani zenginle yoksul arasındaki makasın en açık olduğu ülkelerden 
(ön sıradaki ülkelerden biri de Türkiye). APPO hareketi, hem siyasi özerklik talep ederken hem de 
ekonomik özerklik talep eden bir yer. Hem ifade özgürlüğü ve yönetime katılmayı istiyorlar hem 
de tarımın ve turizmin halk için ve halk tarafından yapılmasını. Hatırlatalım, Oaxaca, Meksika’nın 
en yoksul 2. eyaleti konumunda.
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Zapatistalar olarak bilinen Zapatista Ulusal Kurtuluş 
Ordusu (EZLN), faaliyetlerine bir grup aydının 
gerilla hareketi oluşturmak üzere 1980’lerde bir araya 
gelmesiyle başladı. Meksika’da ve dünyada bilinir 
hale gelmeleri 1 Ocak 1994’ün ilk saatlerinde 3000 

Maya yerlisinin, Meksika’nın Guatemala sınırına yakın dağlık 
Chiapas bölgesinde silahlı bir ayaklanma başlatması ve beş kenti 
ele geçirmesiyle olmuştur. 
Bu tarih ABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük vergilerini 
düşürerek, Meksika’yı serbest ticaret bölgesi haline getirecek 
NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) antlaşmasının 
yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu anlaşma yüzyıllardır baskı ve sömürü 
altında olan Amerikan yerlileri için bu zulmün yeni bir halkasını 
teşkil ediyordu. Dolayısıyla bu günün seçilmesi bir rastlantı değildi. 
Zapatistalar 12 Ocak 1994’de, hemen 12 gün sonra ateşkes ilan 
edildi. Bu 12 gün EZLN’nin güç kullandığı tek dönemdi. Bundan 
sonra sivil toplum örgütlerinin isteğiyle saldırı mahiyetli şiddet 
kullanmayı kestiler. Bunun yerine özerk yönetimler oluşturulması 
çabasına destek verdiler ve bu arada hükümetle görüşmelere 
başladılar. 
Hükümetle yürütülen görüşmeler sonucunda 1996’da Yerli Hakları 
ve Kültürleri Üzerine San Andres Anlaşması’nı imzaladılar. 
Hükümetle EZLN arasında imzalanan ve 57 farklı yerli halka kısmi 
otonomi (özerklik) tanıyan bu Yerli Hakları yasası Meksika’da 
yerlilerin hakları için mücadele eden herkesin görüşü doğrultusunda 
belirlendi. Ancak mevcut hükümet bu anlaşmaya hiçbir zaman 
uymayıp, mecburen gündeme getirmek zorunda kaldığı dönemlerde 
de anlaşmada değişikliğe gitti. Ayrıca yerlilere yönelik saldırılarını 
arttırarak devam ettirdi.
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Görüşmeler tümüyle tıkandıktan ve atılacak tek bir adım dahi kalmadığı kanaati oluştuktan sonra, 
EZLN yine halka danışarak 2001’de hükümetle tüm görüşmeleri kesme ve kendi özyönetimlerini 
kurma kararı almıştır. 2003 yılından itibaren de Zapatista Otonom Belediyelerinin güçlendirilmesini, 
belediyeler arası eşitsizliklerin giderilmesini hedefleyen, belediyeleri karar alma ve koordinasyon 
mercii haline getiren İyi Yönetim Konseyleri oluşturulmuştur. 
Bu özyönetimler halkın yönetime katılımını, gündelik yaşamın örgütlenmesi ve kaynakların adil 
ve eşit dağıtımını (sağlık, eğitim, organik tarım, vs.) sağlamayı önlerine koymuştur. Denilebilir 
ki EZLN bir ordudur ve dolayısıyla hiyerarşik bir yapıya sahiptir, katılımcı karar alma süreçleri 
ve demokrasiden nasıl bahsedilebilir sorununa yönelik bu yöndeki değişimi Komutan Yardımcısı 
Marcos’un 2005 Haziran tarihli 6. Deklarasyon’daki sözleri ifade etmektedir: 
“EZLN’nin siyasal-askeri bileşeni demokratik değildi, çünkü o bir orduydu. Ve tepede ordunun, altta 
demokratik olanın olmasının iyi olmadığını gördük... Bunun tersi geçerli olmalıydı: Demokratik-
siyasal olan yukarıdan yönetmeli, askeri olan altta boyun eğmeliydi. Ya da belki aşağıda hiçbir 
şeyin olmaması, her şeyin aynı düzeyde olması, askeriyenin bulunmaması daha iyiydi; Zapatistalar 
artık kimsenin asker olmaması için asker olmuşlardı. Pekâlâ, bu sorun konusunda şunu yaptık; 
siyasal-askeri olanı Zapatista komünitelerindeki örgütlenmenin özerk ve demokratik veçhelerinden 
ayırmaya başladık. Ve böylece, önceleri EZLN tarafından alınan karar ve yapılan eylemler yavaş 
yavaş köylerdeki demokratik biçimde seçilmiş otoritelere devredilmeye başladı.”.
Kendilerini “yürüdükçe önünde yeni patikalar açılan bir onur yürüyüşü” olarak tanımlayan 
Zapatistalar geçmiş bütün devrimci tarihi üstlenmekle birlikte hiçbir reçeteye bağlı kalmaksızın 
hareket etmeyi önlerine koymuşlardır. Onlar için önemli olan insanlığa ve onurlu bir yaşama 
dair gerçekleşmemiş tüm arzuların önünü açmak, acil gereksinmelerin karşılanması ve 
adanmış bir kararlılıktır. Bunun için geçmişteki hatalardan ders çıkarmayı ve insanların kendi 
arzularının peşinden gitmesinin önündeki en büyük engel olan iktidarın doğasını değiştirmeyi 
hedeflemektedirler. 
Bu hedef onları devlete, partilere ve temsili demokrasiye karşı hep mesafeli bir tutum almaya 
götürmüştür. Zapatistalarınki Maya yerlilerinin kendi tarihlerinden getirdikleri kültürle yoğrulmuş 
bir komünal demokrasi deneyimidir. Onlar kapitalizmin ortak mülkiyete ait şeyleri gasp etmesinin 
ve bireyselleştirmesinin karşısına komünal mülkiyeti, dayanışmayı ve ortaklaşmacı bir yaşamı 
koymaktadır. Ve bunu sadece Meksika’daki yerliler için değil, yerkürede yaşayan herkes için 
istiyorlar:
“...Örgütlerin özerkliği ve bağımsızlığına, mücadele yöntemlerine, örgütlenme tarzlarına, iç karar 
alma süreçlerine, meşru temsillerine karşılıklı saygı içersinde... Bu toprakları, bu gökyüzünü 
kendileri kadar sevenleri”, tüm yerlileri, işçileri, köylüleri, öğretmenleri, öğrencileri, ev kadınlarını, 
esnafı, küçük işletme sahiplerini, mikro-işletme sahiplerini, emeklileri, engellileri, dindar erkek ve 
kadınları, bilim insanlarını, sanatçıları, aydınları, genç insanları, kadınları, yaşlıları, eşcinselleri ve 
lezbiyenleri, erkek ve kız çocukları, yani Meksika’nın ve dünyanın tüm renklerini mücadelelerini 
birleştirmek üzere birlikte karar almaya çağırıyorlar.

Yalnızca esmer yüreğimizde değil, aynı zamanda Aşağı Meksika’nın köşelerindeki 
yolculuğumuzda gördüklerimizden ve duyduklarımızdan bahsediyorum. Kaybetmediğimiz 
şeyden, aşağıda neysek o olduğumuzdan ve üstümüzde olanların kazanmadığından eminiz. 
Kahramanların, liderlerin ve politikacı cambazların değil, kadın ve erkek olan aşağının 
tarihinin yürüyecek daha çok yolu ve direnişin eski tekerini döndürmeye çok ihtiyacı var.
Ufkumuzda sadece sancılar ve acılar yok. Keşfedilecek renkler ve inşa edilecek dünyalar da var.

(Komutan Yardımcısı Marcos)

Okuma önerisi:
Gloria Munoz Ramirez, Ateş ve Söz: 20. ve 10. Yılında EZLN, Ayrıntı Yayınları, 2005.

Subcommandante Marcos, Durito’yla Söyleşiler, Otonom Yayıncılık, 2007.
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Zapatistalar için kendi yönetim biçimleriyle ilgili en temel sorunlardan biri devletin ve 
diğer politik partilerin himayeci, pederşahi ve kayırmacı yaklaşımlarının yaratacağı 
hareketlenmenin sonlanması riskinden nasıl kaçınılacağıdır. Zapatistalar devletten 
herhangi bir ödenek almayı reddetmektedir. Ancak bu sınırlama Öteki Kampanya’ya 
üye olan Zapatista dışındaki bireyler için geçerli değildir. Seçime giren partilerin 

üyeleri ne Zapatista olabilir ne de Öteki Kampanyaya katılabilir. Zapatistalar seçimlerde hiçbir 
partiyi desteklemezler. 
Yönetsel yapı aynı zamanda bir tür demokrasi okulu gibi çalışmaktadır. Zapatistalarda herkes 
en az bir kere yönetimde bulunacağı için herkes işlerin nasıl yürüdüğünü bilir, kimse diğerlerini 
kandıramaz ya da aptal yerine koyamaz. Tüm bunların yanı sıra kadınların karar alma süreçlerine 
katılımı ve eşit güce sahip olmaları özellikle desteklenmektedir. 

iyi yönetim konseyleri nedir?

Bunlar askeri ve politik meselelerin ötesinde, yerel ve bölgesel yönetimleri idare ederler ve 
hükümetten beklenen hizmetleri sağlarlar. Her konseyin rotasyona ilişkin kendi kuralları ve 
yöntemleri vardır. Herkes sırayla hizmet etmelidir, böylelikle hiç kimse yönetim sürecinin dışında 
kalamaz. Seçimle belli bir havuz oluşturulur, seçilenler 1 ila 3 yıllığına bu havuza dâhil edilir, 
konseylerde bu havuza seçilenler 10 ya da 30 günlük rotasyonlar halinde belirli görevleri üstlenir. 
Böylelikle kimse diğer sorumluluklarından geri kalmaz. Her topluluk temsilcilerine destek olur, 
onun yol masraflarını karşılar, tarlasına bakılır ve zorunlu ihtiyaçları karşılanır. Havuz için yapılan 
seçim için açık oy kullanılır. 
Zapatistalar kendi bölgelerindeki Zapatista olan olmayan herkese aynı şekilde hizmet etmektedir. 
Zapatistaların hâkim olduğu belediyelerde ikili yönetim söz konusudur: Devletin resmi hükümeti 
ile Zapatistalarınki. Bir tür paralel yönetim yani. Eğitim, sağlık, bayramlar ve kutlamalar vs. gibi 
kurumlar da ikiye ayrılmıştır. Belediyeler ile bölgesel yönetimlerin kadrolu personelleri yoktur, 
zaman zaman çalışan gönüllüler söz konusudur. Yönetimlerin komisyonları bulunmaktadır. Burada 
temsilcilerden daha fazla insan bulunur ve rotasyon zorunlu değildir. Bu komisyonlar 
sağlık, eğitim ve üretim gibi süregiden işlerle uğraşırlar. Yönetimler ilk gelene ilk 
hizmet esasıyla çalışır. Yönetimlerin bir banka hesabı yoktur. Bağışlar ayrı bir 
kurum tarafından toplanır, ancak yönetimler harcamalara karar verir. 

öteki kampanya nedir?

Zapatistalar isteksizce de olsa ülkenin bütününün politik yapısını 
dönüştürmeye yardım etme sorumluluğunu üstlendiler. 2005’de 
Zapatistaların 6. deklarasyonuyla başlayan Öteki Kampanya 
politika yapmanın farklı bir yolunu yaratmaya yönelik 
bir projeydi. Eski tarzda hep aynı insanlar konuşmakta, 
tartışmakta ve karar vermekteydi. Diğerleri; kadınlar, yerliler, 
çocuklar, vb. sosyal gruplar marjinalleşmekteydi. 2006’da Öteki 
Kampanya bilinçli olarak ve açık bir biçimde kapitalizm ve 
patriyarki (erkek egemen düzen) karşıtı bir yapıya büründü. 
Kampanya bütün sektörlere ama özellikle de devletten 
yardım alanlar da içinde olmak üzere tarım sektörüne ulaştı. 
6. Deklarasyonu imzalayan herkes Öteki Kampanya’nın 
bir parçası olabilmekteydi. Katılımcı olmak demek Öteki 
Kampanya’ın bulunduğunuz yerellikte meclisini oluşturmak 
ve ona katılmak anlamına gelmekteydi. 

Zapatismo: Zapatist karar alma süreçlerine genel bakıs.
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Halk komiteleri 
toplumsal kalkınma ve 
mahalle güvenliğinden 
sorumlu oluşumlar 
olarak varlıklarına 
devam ediyor. Medya 
tarafından da iyi 
karşılanmaları, temel 
ihtiyaçlara yönelik 
yaptıkları projeler ve 
yereldeki sorunları 
ulusal hareketlere 
bağlama çabaları ile 
büyük destek kazandılar.

Devrimin
Ayak Sesleri

Mısır’da Grevler ve GençlerMısır’da 25 Ocak 2011’de başlayan halk 
ayaklanmasını ülkede son on yılda yaşanan 
örgütlenmelerden bağımsız olarak düşünmek 
mümkün değil. Mısır devriminden önce de 
devletin izlediği liberal ekonomi politikalarına, 

artan polis şiddetine ve baskıcı rejime karşı örgütlenen irili ufaklı 
birçok gençlik ve işçi hareketi bulunmaktaydı. Özellikle 2004 
yılından itibaren özelleştirmelerin artmasıyla birlikte işçi hareketi 
bir ivme kazandı. Aralık 2006 ve Eylül 2007’de büyük bir endüstri 
şehri olan Mahalla’da bulunan ve 25.000 çalışanı olan Mısır İplik ve 
Dokuma Fabrikası’nın işçilerinin yaptıkları grevler başka yerlerdeki 
örgütlenmelerin de önünü açtı. 6 Nisan 2008’de ise düşük maaşlar 
ve artan yiyecek fiyatlarına karşı çıkmak adına Mahalla işçilerinin 
greve gitme kararı, aktivistlerin ve bazı politik partilerin de desteğiyle 
bloglar ve facebook üzerinden örgütlenerek bir genel grev çağrısına 
dönüştü. 
6 Nisan’da Mahalla’nın sokaklarına çıkan 10.000 işçi hem taleplerini 
dile getirdi hem de Mübarek karşıtı sloganlar attı. Mübarek’in 
resimlerinin yakıldığı bu yürüyüş göreve geldiğinden beri bu kadar 
kitlesel şekilde Mübarek karşıtlığının dile getirildiği ilk gösteriydi 
ve oldukça sert bir şekilde bastırıldı. 
İşçi hareketinin yanı sıra ağırlıklı olarak gençlerin oluşturduğu çeşitli 
gruplar örgütlenmeye başlamıştı. Mübarek’in baskıcı politikalarına 
karşı çıkan ve insan haklarını savunan ilk taban örgütlenmelerinden 
biri olan Kifaye (Yeter) Hareketi’nin altında oluşan Değişim İçin 
Gençlik örgütü, altı haftada bir değişen yönetici bir komite ve farklı 
alanlarda çalışan alt komiteler farklı konularda çalışmalar yaptı. 
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2007’de içinde Değişim İçin Gençlik örgütünden gençlerin de olduğu bir grup aktivist Tadamon 
(dayanışma) hareketini başlatarak siyasi talepler ve işçi hareketinin taleplerini bir araya getirmeye, 
taban hareketlerine hukuki destek ve medya desteği sağlamaya başladı. Amaçları “özgürlük, 
ekmek ve haysiyet için mücadele veren tek bir halk hareketi” örgütlemekti. 
6 Nisan grevinin genel greve dönüşmesi için insanları sosyal medya üzerinden örgütlemeye uğraşan 
aktivistler de 6 Nisan Hareketi altında bir araya geldi. 6 Nisan hareketi Değişim İçin Gençlik 
Örgütü’ne benzer bir şekilde komiteler aracılığıyla ve sosyal medya üzerinden asgari ücretin 
yükseltilmesi, artan fiyatların düşürülmesi ve yeni bir anayasal komisyonun kurulması yönünde 
insanları örgütlemeye çalıştı. 6 Haziran 2010’da Khaled Said isimli bir gencin İskenderiye’de 
bir internet kafeden çıkartılarak polise tarafından döverek öldürülmesi, zaten polis şiddetinin 
günlük bir hal aldığı ülkede ciddi bir öfkeye neden oldu. Facebook’ta ‘Hepimiz Khaled Said’iz’ 
adı altında kurulan grup, çok kısa bir sürede 300.000’den fazla takipçiye ulaşarak önemli bir 
siyasi örgütlenme alanı haline geldi. Yaz boyunca gruptan yapılan çağrının ardından birçok genç 
gösteriler düzenledi, Cuma günleri siyah bir kıyafet giyip Nil’e bakarak “durma eylemi” yaptı. 
Yani 2011’e gelmeden önce Mısır’da genellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen, belli bir 
ideolojisi olmayan ama belli talepler altında birleşen, klasik parti yapılanmalarından bağımsız 
bir gençlik örgütlenmesi ile kesintilerle de olsa sürmekte olan, çeşitli kazanımlar elde etmiş 
(bağımsız işçi sendikalarının kurulması, hukuki anlamda işverenlere karşı alınmış başarılar, 
işçilerin haklarını gözeten yasaların yapılmasına başlanmış olması vb.) bir emek hareketi 
vardı. Tunus’taki ayaklanmanın da etkisiyle Ulusal Polis Günü olan 25 Ocak’ta ‘sokağa çıkın’ 
çağrıları yapıldı, Facebook’tan Esma Mahfouz’un yüklediği bir video (http://www.youtube.
com/watch?v=SgjIgMdsEuk) ile yapılan çağrı ve aktivistlerin yazdığı bloglar insanların sokağa 
çıkmasına ön ayak oldu. İnternet örgütlenmesine ek olarak çok sayıda ilan ve yayın dağıtıldı. 
25 Ocak ‘Öfke Günü’ ilan edildi, binlerce insan “ekmek ve özgürlük”, “halk düzenin yıkılmasını 
istiyor” (Tunus’ta sıklıkla atılan bir slogandı) sloganlarıyla sokaklara çıktı. Polisle yapılan üç 
günlük çatışmaların ardından 28 Ocak’ta Öfkeli Cuma yürüyüşü örgütlendi, öğle namazının 
ardından, devletin tüm iletişim yollarını kesmesine rağmen tüm Mısır’da milyonlarca insan 
sokaklara döküldü; Kahire’de hedef Tahrir Meydanına çıkmaktı. Kahire’nin tüm mahallelerinden 
insanların Tahrir’e akın ettiği yürüyüşlerin ve yine kanlı geçen, bir sürü insanın hayatını kaybettiği 
çatışmaların ardından polis meydandan çekildi. Göstericiler meydana girdi ve oturma eylemi 
başlattı. 
On sekiz gün boyunca Tahrir’de direnen Mısır halkı, 11 Şubat’ta Mübarek’i istifa ettirdi. Mübarek’in 
istifa etmesinde 8 Şubat’tan itibaren ülkenin her tarafında başlayan grevlerin ve iş yerlerindeki 
ve fabrikalardaki oturma eylemlerinin ve benzeri protestoların harekete ivme kazandırdığını 
belirtmek gerek.  Bu noktada polisin meydandan çekilmesi ve yerine gelen askeriyenin sokağa 
çıkma yasağını dayatmaması etkili oldu.
Yukarıda saydığımız örgütlerin yanı sıra harekete örgütlü olarak genel grev çağrılarıyla 
devrimi destekleyen İşçi Hareketi; Ultras taraftar grubu (ki bu grup birbirine diş bilemiş 
iki Ultras grubunu içermektedir); Devrimci Sosyalistler; Kifaya (Yeter) hareketi; Ulusal 
İlerici Sendikacı Parti yahut Tagammu; Nasırcılar; Al Baradei’in de içinde olduğu 
Ulusal Değişim Birliği katıldı. Müslüman Kardeşler ve Salafi yapıların devrimin 
parçası olması daha sonra gerçekleşti. Bu örgütler ve sokaklara dökülen Mısırlılar 
on sekiz gün boyunca sadece şehirlerle sınırlı kalmayan, gönüllülük ilkesine 
dayanan yerel halk komiteleri oluşturdu; katılım toplumun değişik kesimlerini bir 
araya getirdi. 
Bu komiteler Mübarek’in istifasının ardından az da olsa çözüldü, bunda artan polis 
baskısının da etkisi oldu. Şu an halk komiteleri toplumsal kalkınma ve mahalle 
güvenliğinden sorumlu oluşumlar olarak varlıklarına devam etmekte. Medya 
tarafından da iyi karşılanmaları, temel ihtiyaçlara yönelik yaptıkları projeler ve 
yereldeki sorunları ulusal hareketlere bağlama çabaları ile büyük destek kazandılar. 
Bunların yanı sıra Tahrir’de kalınan on sekiz gün boyunca, Gezi parkındakine benzer 
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bir şekilde meydanda kalanlar çadırlar kurdu, komisyonlar örgütledi, yemek ve doktor ihtiyaçları 
kolektif bir şekilde örgütlenerek karşılandı ve birçok siyasi ve dini ayrım bir süreliğine geri planda 
kaldı.
Genel olarak özgürlük, haysiyet, sosyal adalet ve Mübarek’in istifası odaklı taleplerle sokağa 
çıkan Mısır halkı, Tahrir’de aşağıda sıraladığımız talepleri dile getirdi. Acil olarak karşılanması 
gereken talepler şunlardı: 
(1) Başkan Muhammed Hüsnü Mübarek’in istifası, (2) Son otuz senedir süren olağanüstü halin 
(OHAL) kaldırılması, (3) Devlet Güvenlik Soruştumasının Kaldırılması, (4) Ömer Süleyman’ın* 
bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklaması, (5) Halk Meclisi ve Şura 
Konseyi’nin dağıtılması, (6) 25 Ocak’tan beri gözaltına alınanların serbest bırakılması, (7) Ülkenin 
her yerinde sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve hayatın normale dönmesi için adımlar atılması, 
(8) Üniversite korumalarının kaldırılması, (9) 25 Ocak’tan beri barışçıl eylemcilere karşı şiddet 
kullanan ve 28’inde korkutma eylemlerinde bulunan sorumlular hakkında soruşturma başlatılması, 
(10) Anas El-Fikky’nin işten çıkarılması ve basındaki devrim karşıtı vatan hainliği suçlamalarının 
ve sokaktaki yabancılara karşı nefret söylemlerinin durdurulması, (11) OHAL sırasında uğradıkları 
zarar için mağaza sahiplerine tazminat ödenmesi, ve (12) Yukarıda belirtilen taleplerin televizyon 
ve radyolarda yayınlanması. 
Geçiş Süreci Hakkında talepler de yükseltildi: (1) Yeni bir anayasa hazırlanması, (2) Gazete, TV ve 
Radyo kurumlarının önceden izin almadan kurulabilmesi, (3) Asgari ücretin artırılması, (4) Tebliğ 
ile siyasi parti kurmak hakkı, (5) Tebliğ ile sendika ve dernek kurma hakkı, (6) Ulusal gazeteler, 
radyo ve televizyon istasyonlarının bağımsızlığının sağlanması ve ilgili kuruluş ve bakanlıkların 
gereken düzenlemeleri yapması, (7) Askerlik hizmetinin polis olarak yapılmasını kaldırmak, (8) 
İletişim ve internet üzerindeki güvenlik kontrolünün durdurulması. 
Mübarek’in istifasının ardından yüksek askeri şura görevi devraldı. Göstericilerin devrimin 
taleplerini dile getirmek için yaptıkları protestolar bu sefer asker ve polis tarafından şiddetle 
bastırıldı. Bir yandan da Mübarek’in devrilmesiyle sonuçlanan on sekiz günün ardından devrimci 
hareket içinde çatlaklar ve anlaşmazlıklar oluştu. Herkes kendi siyasi hedeflerini gerçekleştirmek 
uğruna hareket etmeye başladı. Bu sırada ülkedeki en örgütlü güç olan Müslüman Kardeşler’in 
ağırlığı hissediliyordu. Tahrir’deki eylemcilerin büyük bir kısmı yeni bir anayasa yazıldıktan 
sonra başkanlık seçimlerine gidilmesini savunurken, Müslüman Kardeşler, Selefi gruplar ve 
askeri şura anayasa yazımından önce başkanlık seçimlerinin yapılmasını da sağlayacak bir 
referanduma gidilmesine neden oldu. 
Böylece gündem devrimin taleplerinden yavaş yavaş uzaklaşıp başkanlık seçimi kavgasına 

döndü. Haziran 2012’de gerçekleşen başkanlık seçimini Müslüman Kardeşler’in adayı 
olan Muhammed Mursi kazandı. Başkanlık seçimi sürecinde farklı politik talepleri 
olan gruplar yatay örgütlenmelerden kopup siyasi partiler kurmaya başladılar. Şu anda 

bunlardan en büyüğü muhalefet partilerinin bir araya geldiği Ulusal Kurtuluş Cephesi 
olup muhalefet etmekten ve devrimin taleplerini dile getirmekten oldukça uzaktır. 

Okuma Önerisi: 
Express ve Bir+Bir’den Mısır: Ayaklanmanın Kısa Kronolojisi: 

http://birdirbir.org/misir-ayaklanmanin-kisa-kronolojisi/ 

2008 Mahalla greviyle ilgili Al-Jazeera’nın hazırladığı belgesel   http://www.aljazeera.com/
programmes/revolutionthrougharabeyes/2012/01/201213013135991429.html (ingilizce)

* Mısır’ın eski istihbarat genel müdürü. Ocak 2011’de başlayan ayaklanmalar nedeniyle 
önce cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in yardımcılığına getirildi. Mübarek, 10 Şubat 

2011’de yaptığı basın açıklamasında bütün yetkilerini Süleyman’a devrettiğini açıklamıştı. 
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DemocraciaRealYa! 
hareketi, yüksek 

seviyedeki işşsizlik 
oranları ve toplumun 

bütün katmanlarını 
etkileyen ekonomik 

kesintiler 
bağlamında, 
halkın ‘bizi 

temsil etmiyorlar’ 
sloganı etrafında 
buluşmasıyla 15 

Mayıs 2011’de 
ortaya çıktı.

Gerçek 
Demokrasi

Simdi
(DemocraciaRealYa!)

Ispanya: DemocraciaRealYa! hareketi, yüksek  seviyedeki işsizlik 
oranları ve toplumun bütün katmanlarını etkileyen 
ekonomik kesintiler bağlamında, halkın ‘bizi temsil 
etmiyorlar’ sloganı etrafında buluşmasıyla 15 Mayıs 
2011’de ortaya çıktı. Kitlesel olarak desteklenen bu 

hareket, finans sektörüyle siyasetin aktörleri arasındaki yozlaşmış 
ilişkiye bir tepki olarak kurumsal demokratik siyasetin yapılarının 
meşruiyetini kaybettiğini ileri sürdü. Halk, ekonomi ve siyaset 
dahil olmak üzere toplumsal hayatın bütün yönlerini demokratik 
yöntemlerle tartıştı ve uzun soluklu alternatifler arayışını sürekli 
gündeme getirdi.
Olaylar önce, Madrid’deki Sol meydanında protesto amaçlı kurulan 
50-60 kadar çadırın sabah saatlerinde polis tarafından şiddet 
kullanılarak boşaltılması ertesinde ana akım medya kanallarının 
sessizliğine rağmen kişisel yollarla örgütlenen halkın (yalnız 
Madrid’de değil İspanya’nın neredeyse tüm kent ve kasabalarında) 
polis şiddetine karşı sokaklara dökülmesiyle başladı. Bunun ertesinde 
her şehirde büyüklü küçüklü halk meclisleri kuruldu ve burada 
genel gündem maddeleri doğrudan demokrasi ilkeleri doğrultusunda 
tartışıldı.
Hareketin örgütlenişi, meclisler, komite ve çalışma gruplarına 
dayanmakta. Buna göre,
meclisler: kamusal tartışma ve meşruiyet zemini. 
komiteler, çalışma grupları: belli bir temada çalışmalar ve somut 
çözüm arayışları
karar alma yöntemi: çoğunluk değil oy birliği ile karar alma.*
Örneğin Madrid’de çok sayıdaki mahalle meclisinin yanında daha 
kapsamlı katılımın gerçekleştiği Sol Meydanı’nda haftada bir genel 
meclis toplanmakta. Genel meclis aynı zamanda birçok komite 
ve çalışma grubundan da araştırma sonuçları, bildiriler, öneriler, 
haberler ile beslenmekte. Bu noktada meclis, toplumun hareket 
öncesi birbirinden kopuk bir biçimde mücadele etmeye çalışan 
kesimlerini bir araya getirirken aynı zamanda bunların arasındaki 
organik bağların kurulmasına yardımcı oluyor, aynı şekilde komiteler 

.

.
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ve çalışma grupları da meclislerdeki tartışan kitlelere somut öneriler hazırlayıp sunarak harakete 
dinamizm, süreklilik ve üretkenlik katıyor. 
Bu noktada bir yandan uzun vadeli politik, ekonomik ve felsefi arayışlar küçük ve büyük 
ölçekli çalışma gruplarında yine gönüllü olarak katılan kişiler tarafından tartışılıp çıkan öneriler 
genel meclislere sunulurken, bir yandan da uluslararası komite örneğin dünyadaki diğer benzer 
hareketler ile koordinasyonun sağlanması yönünde somut çalışmalar gerçekleştiriyor. Bir diğer 
örnek; göçmen dayanışma komitesi polisin göçmenlere usulsüz baskısını meclislerin gündemine 
taşıyıp bu tip uygulamaları engelliyor. Bu sayede hareket göçmen meseleleri, eğitim, sağlık ve 
ekonomik sorunları gibi geniş bir çerçeveyi bir arada politik olarak gündemde tutuyor, tartışıyor, 
çözümler arıyor. Halk mücadele ettiği yozlaşmış sistemin merkezi otoritesinin benzerlerinin kendi 
içinde çıkmasını engellemek için yatay bir şekilde örgütlenerek katılımcılığı ve gönüllülüğü 
prensip ediniyor.
Kurumsal ana akım parti siyasetine mesafeli olsa da hareketin mevcut örgütlülüklerden ve ciddi 
bir mücadele geçmişi sürekli hatırlayıp güncelleyen bir siyasi kültürden beslendiğini söylemeliyiz. 
Bizzat Democracia Real Ya! irili ufaklı iki yüzün üzerinde örgütün bir araya gelmesiyle oluşmuş 
bir platform. Dolayısıyla hareket öncesinde çeşitli mücadelelerde tecrübe kazanmış insanların 
deneyimlerini paylaşması halkın örgütlenme kabiliyetini ciddi ölçüde artıyor. 
Öte yandan, aynı şekilde halkın, sokaklarda ve meydanlarda daha fazla mesai harcayan insanlara 
yılın farklı zamanlarında devlet ve polis tarafından uygulanan baskı ve şiddet anlarında kitleler 
halinde sokaklara dökülmesi harekete popüler destek sağlıyor. Bu sayede hareket bir yandan 
enerjisini sürekli dinç tutup korkusuzca varlığını sokaklarda ve meydanlarda sürdürüyor ve bir 
yandan da birçok konuda somut ilerlemeler kaydedebiliyor. Bu örgütlenme biçiminin sonucu 
olarak mevcut siyasi ve ekonomik yapıya oldukça eleştirel bir yapı beliriyor: Gizli kapaklı karar 
alma ve dayatma süreçlerine karşı katılımcı kamusal tartışma ve karar alma mekanizmalarına 
önem veren, özelleştirilmiş hiyerarşik güç ilişkilerini ayyuka çıkarıp yıkan, yani soyut bir nesne 
ve araç olarak itaat eden değil, ancak yaşayan farklılaşan eyleyen bir özne olarak insana iade-i 
itibar eden bir siyaseti gerçekleştiriyor.
Bu ilkesel devrimin benimsendiği süreç içersinde hareket kendi içerisinden sayısız yeni oluşum 
üretti: Ekonomik dönüşüm için kooperatifler; toplumsal dönüşüm ve direniş için platformlar; 
kamusal tartışma olanağı için her şehirde her ilçede halk meclisleri; doğal kaynaklar, işsizlik, 
özelleştirme, eğitim, sağlık sistemleri gibi belirli konularda mücadeleyi örgütlemek için direniş 
ağları... Bu noktada gösteriler söylem ve alan mücadelesinin ötesinde, somut ilişkiler ağının 
uzandığı bütün noktalarda direnişi ve dönüşümü mümkün kılacak eylemlilikler içine girdi.
Hareket bir yandan uzun soluklu ve kapsamlı radikal bir dönüşüm için kitlesel bir örgütlenme 
süreci içersindeyken, aynı zamanda mevcut yapılara da somut hareketin ruhunu uygun nihai 
olmayan talepler de sunmakta:
- Politik sınıfın ayrıcalıklarının kaldırılması
- Taşeronlaşma ve güvencesizleştirme sürecinin durdurulması, örgütlülüğün önündeki 
engellerin kaldırılması
- Kamu hizmetlerinde kesintilerin durdurulması, kâr özelleştirilirken maliyetin kriz anlatısı 
üzerinden kamusallaştırılması durdurulmalı.
- Bankacılık ve Finans sektörüne vergilerin ve denetimin artırılması, sermayenin 
vergilendirilmesini öngören Tobin vergisi.
- Seçim yasasının temsiliyeti ve katılımı arttıracak yönde değiştirilmesi.

*Oy birliği yöntemi, herkesin «Evet» oyu vermesiyle karar alınan bir yöntem değildir.  «Engelleme» dediğimiz şey «Hayır» 
oyuyla aynı şey değildir, fakat bir vetodur. Bir yasama organının eyleminin, yüksek bir mahkeme tarafından, temel etik 
ilkelere uygun düşmemesi sebebiyle veto edildiğini düşünün, ancak bizim durumumuzda yargıçlar veya cübbeler yok. Sesini 
yükseltmeye cesareti olan herkes alınmak üzere olan bir karara engel koyabilir. Toplantı katılımcıları bilirler ki, ilkelere aykırı 
olduğunu hissettikleri anda, görüşülmekte olan bir öneriyi o anda engelleyebilirler. Bu durum yalnızca kağıt üzerinde geçerli 
değil, zaman zaman gerçeğe de dönüşüyor. Bu yöntemle, ufak pürüzler uzlaşıyla gideriliyor ve yöntemin kendisi bu yaratıcı 
sentez sürecinin temelini teşkil etmiş oluyor. En sonunda, kararın ne şekilde verildiğinin önemi kalmıyor, ister pek çok 
engellemeyle karşılaşılsın, isterse çoğunluk lehte görüş belirtsin, süreci şekillendirmek isteyen herkes katılım sağlamış oluyor. 
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Daha önce hiçbir 
siyasi eyleme, 

yürüyüşe, gösteriye 
katılmayan bir kitle, 

yediden yetmişe 
meydanları işgal 

eder. Taleplerinin 
muğlaklığı ya da 

Yunan bayraklarının 
çokluğu mudur 

bilinmez, Yunan 
solu, bu harekete ilk 

günlerde mesafeli 
yaklaşıp desteklemez.

Öfkeliler
Hareketi

Yunanistan: Yunanistan’da son yıllarda gelişen toplumsal muhalefeti 
2008 Aralık’ından itibaren ele almak daha uygundur. 
Her ne kadar 2011 yazında (aganaktismenoi) “bıkkınlar, 
öfkeliler” olarak bilinen hareket herkesin aklında bir 
halk ayaklanması olarak kaldıysa da, Yunanistan’da 

kitlelerin ilk defa bir halk ayaklanması şeklinde sokaklara döküldüğü 
ve hafızalarda uzun süre yer eden, olayların başlangıcı 15 yaşındaki 
Alex’in bir polis tarafından öldürülmesiyle başlar. 
Yaklaşık dört gün boyunca, başta Atina, Selanik olmak üzere, 
Yunanistan’ın belli başlı büyük şehirlerinde çok büyük bir kitle 
sokaktadır, polise olan öfke hemen hemen her kesimden insanı bir 
araya getirir. Pek çok yerde polisle eylemciler arasında çatışmalar 
yaşanır, Atina sokakları savaş alanına döner. Çatışmalar sırasında 
merkezdeki pek çok mağaza, dükkan yağmalanır, arabalar yakılır. 
Karamanlis’in liderliğindeki merkez sağ hükümeti ilk etapta, 
olayların kışkırtıcısı olduğunu iddia ettiği solcuları ve anarşistleri 
suçlar, olayların marjinal grupların güdümünde vandalizme vardığına 
hükmeder. Yunan medyası da hükümetin yanında yer alarak, olayların 
toplumsal yönünü, halkın tepkisini hiçe sayarak, olayları münferit 
vaka olarak gösterir. 
Aralık 2008 olaylarını ya da hareketini asıl göğüsleyenler elbette 
gençlerdir. Daha önce apolitiklikle suçlanan gençler, bu süre boyunca 
politize olduğunu, bilinçlendiğini gösterir.
Hareketi oluşturanları sınıflandırmak, nitelendirmek oldukça zor. 
Çünkü Yunanistan’daki anarşist ve sol örgütlerin içerisinde yer 
almayan çok büyük bir kesim de aslında hareketin ana bileşenlerini 
oluşturuyordu.  Bunların arasında şiddet karşıtlarından, anti-
otoriterlere pek çok kesim bulunuyordu. Elbette, Yunanistan’daki 
solun ve radikal sol diye tabir ettiğimiz grupların Türkiye’yle 



27

kıyaslanamayacak derecede olduğu şüphe götürmez. Anarşistler, anarko-komunistler,  anti-
otoriterler, anti-kapitalist blok, radikal sol koalisyon ve Yunan Komünist Partisi bunların arasında 
örgütlü olan gruplardı.
Eylem türlerine baktığımızda, daha çok hükümet yetkililerinin sorumsuzluğuna tepki geçen 
yürüyüşler, kamu binalarının, okul ve üniversitelerin günlerce işgali, sendikalar öncülüğünde 
başlatılan genel grevler, bazı grupların TV kanallarını işgali ve kayıt sırasında yapılan pankartlı 
protestolar en çok akıllarda kalan eylemlerdir. 
2008’in Aralık’ından 2009’un ilk aylarına vardığımızda, zaten Vatopedi skandalı olarak bilinen 
yolsuzlukla hikayesiyle yorgun düşen Karamanlis hükümeti, adeta halk ayaklanmasına dönen 
bu ortamdan sağlam çıkamayacağının sinyallerini vermeye başlalar. Dünya genelinde etkilerini 
gösteren ekonomik krizse, bu sıralarda Yunanistan’ın kapısını çalmaktadır. Kaçınılmaz ekonomik 
krizi göğüsleyemeyeceğini anlayan Karamanlis hükümeti, sorumluluğu üstünden atmak için 
sahneden çekilir ve erken seçime gidilir. 
Seçimin galibi Yorgo Papandreau liderliğindeki, adındaki her ne kadar sosyalist nitelemesine 
rağmen merkez sol ya da sosyal demokrat diyebileceğimiz PASOK hükümeti alır. IMF, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası, alarm veren Yunan ekonomisine karşı bir dizi neo-
liberal politikalar ve özelleştirmelerden oluşan paketleri dayatır. Maaş kesintileri, ekstra vergiler, 
işten çıkarmalar, maaş ödemelerinin aylarca yapılamaması, iflaslar, kapanan dükkanlar, fabrikalar, 
intiharlar, her paketin Yunan halkı tarafından nasıl karşılandığını özetleyebilir. 
Buna karşılık, kamu çalışanlarının günlerce süren grevleri, sendikaların genel grev çağrıları, 
üniversite işgalleri, fabrikaların işgali,  Atina merkezini hiç boş bırakmayan yürüyüşler, dayanışma 
kampanyaları, ekonomik krize karşı yürütülen kampanyalar darken 2011 yazına doğru PASOK 
hükümeti yalpalamaya başlar. Öfkeliler hareketi de tam bu sıralar sahneye çıkmaya hazırlanmaktadır. 
2008 Aralık’ında başlayıp, 2011 yazına kadar sürekli devam eden, toplumsal hareketlilik öfkeliler 
hareketiyle tavan yapar. 
Arap baharından ve İspanya’daki direnişten etkilenerek kısa sürede örgütlenen ve Atina başta 
olmak üzere, diğer büyük ölçekli kentlere sıçrayan hareketi kolayca bir “kalkışma” olarak 
tanımlayabiliriz. İlk defa, solun güdümünde olmayan bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıyayızdır. 
Daha önce hiçbir siyasi eyleme, yürüyüşe, gösteriye katılmayan bir kitle, yediden yetmişe 
meydanları işgal eder. Taleplerinin muğlaklığı ya da Yunan bayraklarının çokluğu mudur bilinmez, 
Yunan solu, bu harekete ilk günlerde mesafeli yaklaşıp desteklemez. Bu durum hareketin içerisine 
sağ eksenli fikirlerin ve grupların daha çok girmesine olanak tanır. Günler geçtikçe, solun da 
katılımıyla hareketin “gerçek demokrasi” talebi ağır basmaya ve ana sloganı olmaya başlar. 
Öfkeliler hareketinin ana örgütlenme kanalı sosyal medyaydı. Hareket şiddetsiz, barışçıl yöntemleri 
tercih ediyordu ve kitlenin bu şekilde halk arasında daha kolay örgütlenmesini sağladı. Atina’nın 
Syntagma meydanında günlerce kamp kuran öfkeliler, her gün düzenlenen halk meclislerinde 
sessiz çoğunluğun ilk defa sesini duyurma şansı yakalıyordu. Ancak, taleplerin farklılığından, 
ekonomik paketlere olan tepkiden öte bir mücadele yöntemi, sistem eleştirisi ve yeni bir gelecek 
kurgusu çıkmıyordu. Amaç, var olan sistemin temelini kazmak değil de, daha çok onun içerisinde 
kaybedilen huzurun ve refahın yeniden kazanılması olarak yansıyordu. 
2011 yazından sonbaharına hareket etkinliğini büyük ölçüde kaybetti, yine sahneye solun ağırlıkta 
olduğu, gençler, öğrenciler, çalışanlar çıkmaya genel grevlerin etkilerini artırmaya başladılar. 
Bunların sonucunda, toplumsal baskılara daha fazla dayanamayan PASOK hükümeti de yerini 
teknokratlar hükümetine bıraktı. Merkez sağın ve solun oyları erimeye yüz tutmuşken, erken 
seçim 2012 baharına sarktı. Radikal solun olaylarını yaklaşık % 250 artırarak seçimden ikinci parti 
olarak çıkması heyecan yaratırken, radikal sağın % 7 oyla faşist ideolojiden beslenen bir neo-nazi 
partisi olan Altın Şafak’la meclise girmesi durumun ehemmiyetini ortaya koydu.
Atina’da ve genel olarak Yunanistan’da siyasi partiler içinde yer almayan, otonom ve hiyerarşi 
karşıtı örgütlenme biçimleri, 2008’den beri çoğalmaya devam ediyor. Üniversitelerdeki steki’ler 
(öğrenci lokalleri), mahallelerde kurulan sinelefsi’ler (halk meclisleri) ve aftoorganomeno 
mekanlar (öz-yönetimci alanlar) gittikçe çoğalıyor. 



Bu tabii ki, siyasi sistemin parlamento ve iktidar odaklı söylemine karşı 
gelişen bir örgütlenme biçimini ifade ediyor. Villa Amalias benzeri 
işgal yerleri de ortak alanlara dönüşmeye devam ediyor. 
Örneğin, birkaç yıldır faaliyet gösteren Villa Zografou, 
yine belediyeye ait ve uzun yıllardır boş ve terk 
edilmiş oldukça büyük bir büyük arazisi ve 
villadan ibaret. Arazi ve villa birkaç yıl önce 
mahalleliler tarafından işgal edilerek ortak 
kullanım alanına dönüştürüldü. Toplantılar 
ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, 
arazisi ekim alanı olarak kullanılıyor. 
Mevsimine göre çeşitli sebzeler 
yetiştirilerek, elde edilen ürünler 
mahalleler arasında dağıtılıyor. Bu 
gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. 
Yeşil alanlara göz dikmiş, otopark 
mafyasına Yunanistan’da da 
rastlamak mümkün. Ama onlar 
Türkiye’dekiler kadar şanslı 
değiller. Burada, toplumsal 
muhalefet, her yeri kendi 
çıkarları doğrultusunda 
betonlaştırmasına izin 
vermiyor. Bunların en güzel 
örneklerinden biri, Kiprou 
ve Patision yollarının 
kesiştiği noktada bulunan 
park. Bu park, yine 2008’de 
katlı otopark inşaatı için 
bir gecede dümdüz edilir; 
bunun üzerine harekete geçen 
mahalleliler parkı yeniden 
yeşillendirerek yine bir kültürel 
alana dönüştürürler. Üzerinden 
dört yıl geçmesine rağmen hala 
mücadelelerini devam ediyor. 
Parkın sürekli canlı ve etkin kalması 
için çeşitli aktiviteler, toplantılar 
burada yapılıyor. 
Mahallelilerce parka dönüştürülen 
mekanlara rastlamak son dönemde 
çok yaygın. Ancak, bunlar içerisinde 
muhtemelen en meşhuru, Eksarhia’nın 
göbeğindeki, yine dört yıl önce beton bir 
otoparktan yemyeşil bir parka dönüşen 
Navarino Parkı. Park o kadar benimsendi 
ki, sanki hep orada varmış gibi hiç bir 
zaman boş kalmıyor. Sık sık konserlerin, 
film gösterilerinin de düzenlendiği park, 
bugün artık Eksarhia’nın da önemli 
simgelerinden biri olduğu söylenebilir. 
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İtalyanlar seçimin 
ardından gerçek bir 
değişim sağlayacak bir 
hükümetin çıkmaması 
nedeniyle hayal 
kırıklığına uğradı ve 
isteklerini gerçeğe 
dönüştüremeyen 
siyasete yabancılaştı. 
İtalya’daki siyasi 
düzlemdeki fay 
hatlarının sayısı bu 
seçimle birlikte daha 
da arttı.

Beppe Grillo’nun 
yükselisi ve Italya 
siyasetinin 
degisimi

Dahi ve çılgın bir şov adamı olan Beppe Grillo 
İtalya’nın on yıllardır beklediği bir siyasi figür: 
Karizmatik, toplumdaki büyük güçleri ve var olan 
yapıları sarsmaktan korkmayan, insanları değişime 
inandıran, siyaseti taviz verme oyunundan çıkartıp 

tekrardan ideallerin peşinden koşma aracına dönüştürmek isteyen 
bir lider.
Grillo son yıllarda komedyenlikten politik aktivistliğe yavaş yavaş 
geçmeye başlamıştı. Hitabeti çok iyi bilmesi sayesinde insanların 
duygularını harekete geçiren, enerjik konuşmalarla halkı etrafında 
toplayabileceğini görmesi uzun sürmedi. Bir süre sonra, eskiden 
kapitalizmi ve toplumdaki adaletsizliği eleştirdiği gösterileriyle 
tiyatrolarda topladığı kalabalığın onlarca katını meydanlarda 
toplayabilen bir siyasi figür haline geldi.
Berlusconi rejimi tarafından afaroz edilen ve devlet televizyonlarına 
çıkması yasaklanan Beppe Grillo, devletin kolunun uzanamayacağı 
ve yeni nesilin en çok kullandığı mecra olan interneti kullanmaya 
başladı. 2005 yılında açtığı blogu, her gün binlerce insan tarafından 
okunur hale geldi. Bu blogun etrafında örgütlenmeye başlayan bir 
grup insan, bugünkü 5 Yıldız Hareketi’nin temeli oldu. Hedeflerini 
ise şöyle açıklamışlardı: Günümüz parlamentosundaki herkesi, 
bütün çıkar gruplarını ve yönetici sınıfı yerinden ederek onların 
yerine kamu yararını düşünen sıradan insanları getirmek.

ilk seçiminde birinci oldu
Zamanla birlikte siyasetçilerin maaşlarını azaltmak, her yurttaşa 
Yurttaşlık Maaşı bağlamak, vergi dairesini feshetmek gibi sıradışı 
hedefler 5 Yıldız Hareketi’nin vaatleri arasına girdi. Yerel seçimlerde 
beklenmedik oranda oy alan hareket, en büyük sürprizini ise 
katıldığı ilk genel seçim olan 2013 Genel Seçimi’nde yaptı. Eski 
yönetici sınıfından ve onların yıkım getiren politikalarından sıkılan, 
ekonomik krizin faturasını ödeyen, sistemden umudunu kesen 
insanların oylarını almayı başaran 5 Yıldız hareketi, yüzde 25 ile 
seçimin en çok oy alan partisi oldu.
İktidara gelirse ne kadar refah getireceği, ideolojik temellerinin ne 
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kadar güçlü olduğu tartışmalı olsa da Grillo’nun başarısı devrimci bir sanat eseri gibiydi. Sistemi 
bozmak ve yıkmak için yola çıktı ve sonunda bunu gerçekten başardı. Şubat ayındaki seçimden 
önce birbirlerinin çıkarlarına zarar vermeden gücü paylaşıyor, elitlerin ve büyük ekonomi 
güçlerinin arzularını yerine getiren bir merkez sol - merkez sağ dayanışması vardı. Grillo önce 
seçimde birinci olarak, ardından seçimde en çok oy alan merkez sol ve merkez sağ seçim ittifakları 
ile koalisyona girmeyi reddederek sistemi tıkadı.
İtalya siyasi sisteminde benzer büyüklükte bir kriz 1994 yılında yaşanmıştı. Milletvekillerinin 
yarısından fazlasının hakkında yolsuzluk davası olması meclisin meşruiyetini ortadan kaldırmış ve 
bütün siyasi partiler çökmüştü. Bu yıkımın ardından kurulan partiler gerçek bir değişim sağlamayı 
başaramamış, hükümeti ele geçiren merkez sağ Berlusconi ortadaki kaosu kendi hükümranlığını 
kurmak için kullanmıştı. Bu süreçte merkez sol koalisyonlar karizmatik bir lider çıkarmayı 
başaramadığı gibi, parti içindeki fraksiyonları bir arada tutmakta bile zorlanır hale gelmişti.

uzlasmaz tavır oy kaybettirir mi?
Bu sistemin yarattığı siyasal ve ahlaki kördüğümü sadece bu yılki gibi bir seçim sonucu çözebilirdi. 
Ancak Grillo’nun diğer bütün partileri eski sistemin bir parçası olarak gören ve onlarla ittifak 
yapmayı reddeden tavrı, kendi sonunu da hazırlayabilir. Zira anketler, halkın gerçekten sistemde 
büyük değişimler arzuladığını gösteriyor. Özellikle gençler, ülkenin daha genç bir yönetime 
(seçimden önceki Monti hükümetinde ortalama yaş 64 iken, en genç üye 57 yaşındaydı) sahip 
olmasını arzuluyor. 5 Yıldız Hareketi’nin içinde İtalyan Sosyalist Partisi ve eko-sosyalist Sol 
Ekoloji Özgürlük Partisi’nin de yer aldığı sol seçim ittifakı ile hükümet kurması, halkın arzuladığı 
bu değişimlerin ve reformların gerçekleşmesini sağlayabilirdi. 5 Yıldız Hareketi koalisyona 
yanaşmadığı için hükümet kurulamadığından Haziran ayında yeni seçimlerin yapılması bekleniyor. 
Bu seçimlerde 5 Yıldız’a oy verenlerin, onun uzlaşmaz tavrından vazgeçerek başka partilere oy 
verme ihtimali bulunuyor.
5 Yıldız Hareketi’nden umudunu kesen sol ittifakın, “ülkenin istikrarı açısından” Berlusconi’nin 
liderlik ettiği merkez sağ ittifak ile koalisyon görüşmelerine girmesi sol ittifak içinde ideolojik bir 
kriz yarattığı gibi, kimilerine göre 5 Yıldız Hareketi’nin gözü iktidardan başka bir şey görmeyen 
eski siyasetçilerden oluşan sol ittifak ile koalisyona girememesinin ne kadar doğru olduğunu 
gösterdi. Eğer merkez sağ - merkez sol ittifakı gerçekleşirse, İtalya’yı son 20 yılda yıkıma getirmiş 
olan zihniyetin olduğu gibi devam edecekti. Ancak tehlike geçmiş değil, merkez sağ ve merkez sol 
arasındaki görüşmeler devam ediyor.

akil adamlar her yerde!
Ülkedeki bu siyasi kaosa kayıtsız kalmayan İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Haziran’da 
yapılması beklenen seçimlere kadar kurumlarda ve ekonomide reformlar yapması için 10 erkekten 
oluşan Akil Adamlar Komisyonu kurdu. Hepsinin yaşlı erkekler olmasının yanı sıra, beşinin 
var olan çürümüş siyasi sistemin temsilcilerinden, diğer beşinin de AB ve İtalya’daki ekonomik 
kurumların ve bankaların yöneticilerinden seçilmesi halkı tatmin etmedi.
Bugünkü tabloda, 5 Yıldız Hareketi ülkeyi yönetme arzusunda olan bir partidense bir protesto 
hareketine benziyor. Grillo yayınladığı makalelerle diğer siyasi partileri eleştirmeye devam 
ederken “”Eski düzenin tüm temsilcileri koltuklarından ayrılıncaya kadar ortada ittifak yapmaya 
layık kimse yoktur” diyor. Grillo, önümüzdeki seçimlerde halktan daha fazla oy talep ederken yerel 
yönetimlerin yapısını değiştireceğini ve bir referandum yaparak İtalya halkına “Avro Bölgesi’nde 
kalalım mı, çekilelim mi?” diye soracağını söylüyor.
İtalyanlar seçimin ardından gerçek bir değişim sağlayacak bir hükümetin çıkmaması nedeniyle 
hayal kırıklığına uğradı ve isteklerini gerçeğe dönüştüremeyen siyasete yabancılaştı. İtalya’daki 
siyasi düzlemdeki fay hatlarının sayısı bu seçimle birlikte daha da arttı. Her an 1994’teki gibi 
büyük bir deprem olabilir. Bu depremin ardından nasıl bir düzenin kurulacağını bilemeyiz ama 
günümüzdeki düzenden daha kötü bir şey kurulabilmek gerçekten sıra dışı bir çaba ister.

.
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