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Öz
Geçtiğimiz otuz yılda kapitalist toplumsal ilişkilerin neoliberal yeniden örgütlenmesi küresel 
ölçekte büyük mesafe kat ederken aynı zamanda bu süreçler dünyanın farklı yerlerinde önemli 
direniş noktaları ile karşılaşmakta ve toplumsal muhalefet alanları yaratmaktadır. Meksika’nın 
Meksika Devrimi ile kurumsallaşmış olan rıza mekanizmalarının, devlet-toplum ilişkilerinin 
yeniden yapılandırıldığı neoliberal süreçte büyük oranda çözüldüğünü ve bu çözülmenin 
mevcut politik meşruiyet krizini derinleştirdiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, 
hegemonik güçlerin yeni rıza mekanizmaları oluşturma çabalarının boşa çıktığı, politik 
özneleşme süreçlerinin hız kazandığı, kent ve kır ölçeklerindeki politik mücadelelerin sistem 
karşıtı bir eğilim kazandıkları iddia edilmektedir. Bu direniş noktalarının en yaygın olduğu 
alanlar çelişkilerin en yoğunlaştığı noktalarda yani emek piyasasının esnekleşmesi, kamu 
hizmetlerinin ve teşebbüslerinin özelleştirilmesi ve toprak ve toprak üstü kaynakların ulusal 
ve uluslararası sermayenin faaliyetlerine açılması ile yaratılan alanlar olarak tanımlanabilir. 
Bu çalışma, Meksika’daki derinleşen politik krizin yapısal koşullarını ve ilerlediği temel 
hatları ortaya koyarak ülkede dönemsel olarak bir momentum yakalamayı başarmış olan farklı 
özyönetimsel mücadele ve öz-örgütlenme pratiklerinin radikal toplumsal dönüşümü ilerletme 
veya gerçekleştirme yolundaki mevcut ve muhtemel kapasiteleri ile bu kapasitenin somut ve 
ideolojik sınırlarını irdelemeyi amaçlamaktadır.
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Abstract
While within the last thirty years the neoliberal reorganisation of the social relations had been 
advancing globally in a substantial scale these processes were also confronted in different 
parts of the planet and created various areas of social opposition. It is possible to claim that 
in Mexico the major mechanisms of consent –which had institutionalised after the Mexican 
Revolution-, have been dissolved by the neoliberal reorganisation of the state-society relations 
which eventually deepened the current political legitimacy crisis in the country. Even though 
the hegemonic forces attempted to institutionalise new mechanisms of consent these attempts 
were futile, the processes of political subjectivation were accelerated and the political struggles 
on urban and rural scales assumed an anti-systemic tendency. The most intensive areas of these 
resistances can be identified as the areas where the social contradictions had been sharpened 
most with the flexibilisation of the labour markets, privatisation of the public services and 
enterprises and the opening the soil and subsoil resources to the utilisation of the private and 
foreign capital. This paper aims to analyse the existing and prospective potentials and limits 
– both in material and ideological sense- of different autogestional and auto-organisational 
practices and struggles that recently gained a momentum in Mexico, in terms of advancing 
and materialising radical social change by identifying the general structural conditions of the 
deepining political crisis in Mexico.    

Keywords: Mexico, autogestion, counter-hegemony

Giriş
Hemen hemen uluslararası iş bölümünün periferisinde yer alan tüm çevre 
ülkelerindeki neoliberal yeniden yapılandırma politikalarının yapısal kaynağı, 
dışa bağımlı ithal ikameci kapitalist birikimin 1970’lere gelindiğinde 
tüketilmesiyle birlikte yaşanan kapitalist birikimdeki kesintinin yarattığı mali 
kriz olmuştur. Her ne kadar Meksika devrimi sonrasında emek hareketleri ve 
örgütleri devlet tarafından büyük konfederasyonlar ve bu konfederasyonların 
liderleri vasıtasıyla ehlileştirilmiş ve Meksika diğer Latin Amerika ülkelerinden 
farklı bir örnek haline gelmiş olsa dahi, bölgedeki devrimci akımların etkisi 
hem emek hareketinde hem de üniversite öğrencileri arasında bu dönemde 
hissedilir hale gelmiştir. Latin Amerika’nın tamamına yakınında olduğu gibi 
Meksika’da da 1980’lerden itibaren sendikal mücadele ve emek hareketleri 
ile üniversite gibi diğer toplumsal direnç alanlarının tedricen kontrol altına 
alınmasıyla birlikte, neoliberal sosyoekonomik dönüşümünün sağlanması 
mümkün olmuştur. 

Bununla beraber, her ne kadar neoliberal ideoloji önemli mevziler edinerek 
egemen sınıfların elinde devlet aygıtının ve toplumun niteliksel dönüşümünü 
rasyonalize etmekte büyük ölçüde başarılı olmuş olsa da, bağımlı kapitalist 
ekonomilerin geçirmiş olduğu özel mekan-zamansal süreçlerin mercek altına 
alınması ile 1980’lerde ortaya konulan bu hegemonik programın önemli 
dirençlerle karşılaştığı ve ortaya çıkan muhalefetin tamamen kaybolmak 
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yerine zaten kırılgan olan kapitalist birikim sürecinin yoğunlaştığı ve krize 
doğru evrildiği noktalarda anti-sistemik/karşı-hegemonik mücadelelere yol 
verdiği görülmektedir.

Bu hegemonik projenin üç önemli sacayağı olduğu söylenebilir. Bunlardan 
ilk ikisi ülkedeki mevcut kamu iktisadi teşekküllerinin çok hızlı bir biçimde 
özelleştirilmesi ve mali piyasaların mevcut tüm mali piyasalar içinde en liberal 
olan örnek haline getirilmesi olmuştur. Üçüncü önemli ayak ise Meksika’nın 
NAFTA  (North American Free Trade Agreement - Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Antlaşması) üyeliğidir. Neoliberal yeniden yapılandırma süreçlerinin 
1994’teki NAFTA üyeliği ile birlikte özellikle devrim sonrası dönemde 
oluşturulmuş toplumsal ittifakın temelinde yer alan toprak rejimi açısından 
köklü bir değişim öngörmesi açısından yeni bir aşamaya girdiğini, söylemek 
mümkündür. Kuzey Amerika sermaye ve sanayi yapılarına bağımlı kapitalist 
birikim modelinin yeniden şekillendirildiği bu süreçte Meksika devrimi (1910-
1920) ile tanzim edilmiş, daha sonraki tarihlerde de ithal ikameci politikalar 
ile konsolide edilmiş iktidar-rıza mekanizmaları büyük oranda çözülürken, bir 
yandan da kırsal ölçekte EZLN ve EPR gibi anti-sistemik/karşı-hegemonik 
silahlı hareketler ortaya çıkmıştır. 

Kapitalizmin neoliberal yeniden örgütlenmesi sürecinin mevcut politik 
meşruiyet krizini derinleştirdiği, hegemonyanın yeniden üretilmesinde 
karşılaşılan zorluklara paralel olarak madun gruplar tarafından yeni direnç 
noktaları yaratıldığı ve yaratılacağı gözlemlenmektedir. Kent ve kır ölçeklerinde 
yayılan bu direniş noktalarının en kuvvetli oldukları eksen ise kurumsallaşmış 
rıza mekanizmalarının en hızlı çözülerek çelişkileri keskinleştirdiği alanlar 
olması beklenmelidir. Neoliberalizmin özellikle NAFTA ile tahkim ettiği bu 
alanlar, esnekleşen emek piyasası, özelleştirilen kamu yatırım ve hizmetleri 
ile toprağın, yer altı ve yer üstü kaynakların özellikle yabancı sermayenin 
kullanımına açılması ile yaratılan mücadele alanlarıdır. Bu çalışma, bu alanları 
tanımlamak, bu mücadele pratiklerinde otonom ve özyönetimci eğilimin 
karşı-hegemonya yaratma sürecinde bir araç olarak kullanılmasından çok bir 
amaç haline gelmesi sorunsallaştırılmaktadır. 

Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde anti-sistemik/karşı-hegemonik 
otonom, öz-örgütlenmeci ya da özyönetimci olarak adlanan mücadele 
pratiklerinin kavramsal çerçeveleri üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise 
Meksika devriminin ve devrim sonrası kurulan rıza-iktidar mekanizmalarının 
gelişimini bağımlı ekonomik kalkınma perspektifinden kısaca ele alınacaktır. 
Meksika’nın gerek küresel iş bölümündeki yerinin anlaşılması hem de bu 
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küresel iş bölümünün koşullandırdığı kapitalist birikim biçiminin ortaya 
koyduğu siyasal yapı bu bölümde incelenecektir. Söz konusu olan toplumsal 
mücadele pratiklerinin ortaya çıktığı genel tarihsel sosyoekonomik çerçeve 
betimlenilmesi, Meksika ekonomisinin 1980’ler sonrası geçirdiği dönüşüm 
ve yeniden yapılandırma süreçleri ile çözülen Meksika burjuvazisinin 
kurumsallaşmış iktidar mekanizmalarının tarihsel bir biçimde ele alınması 
günümüz toplumsal mücadelelerin anlaşılması açısından önemli sayılmalıdır. 
Makalenin son bölümünde ise rıza mekanizmalarının geçirdiği sarsıntılara 
paralel olarak 1970’lerden itibaren derinleşerek kendini gösteren kent ve 
kır muhalefeti ile 1994 sonrası ortaya çıkan Zapatista hareketi ve diğer yerli 
kır gerilla hareketleri özyönetim kavramı bağlamında değerlendirilirken, 
çalışmanın son bölümünde de 2000 seçimleri sonrası gerçekleşen iktidar 
değişikliği ve kurulmaya çalışılan yeni popülist mekanizmalara rağmen kırda 
ve kentte sayıları hızla artan toplumsal mücadeleler ve özyönetim pratikleri 
değerlendirilerek, politik özneleşme süreçlerinde ve karşı-hegemonya yaratma 
kapasitelerinde otonom ve özyönetimci nitelikleri sorgulanacaktır.  
   
1. Politik özneleşme sürecinde karşı-hegemonik olma durumu olarak 
otonomi ve özyönetimsellik
Bu bölümde günümüzde özellikle Latin Amerika’da radikal toplumsal 
değişim gündemli hareketler ve karşı-hegemonik mücadeleler bağlamında 
yeniden tartışmaya açılan ve önem kazanan otonomi, özyönetimcilik ve öz-
örgütlenme gibi kavramların ele alınış biçimi üzerinde durulacaktır. Esasen, 
Latin Amerika’daki bir çok mücadelede önemli ideolojik bir aracı haline gelen 
ve bu açıdan büyük bir tartışmanın da öznesi olmuş bu kavramlar maduniyet, 
alt sınıflar ve mücadeleleri, kent, kent madunları ve kentsel mücadeleler 
-özetle günümüzde mücadele pratiği ve onu ortaya koyacak politik öznenin 
zamansal, mekansal ve yapısal koşul ve nitelikleri üzerine tartışmalar- gibi 
bir çok konu ve tartışma ile doğrudan ilintili ise de bu tartışmalar çalışmanın 
sınırını önemli bir ölçüde aşmaktadırlar. Bu sebeple, burada sadece özellikle 
Latin Amerika’da ve Meksika’da ciddi etkisi olduğuna inanılan bazı 
kavramlara ve bu kavramların ele alınışlarının zamansallığına işaret etme 
amacı güdüldüğünü belirtmek gerekmektedir.  

Bu bağlamda, Latin Amerika’daki bu kavramsal tartışmanın paralelinde az 
gelişmiş/geç kapitalistleşmiş çevre ülkelerindeki neoliberal kapitalist rejiminin 
hâkim sınıflarının hegemonik pozisyonlarını ya da neoliberal hegemonik 
programı yeniden üretme kapasitelerindeki zayıflamalara tekabül edecek bir 
mücadele ivmesini tanımlamak güç değildir. Brezilya’daki topraksız köylüler 
mücadelesi, Bolivya’daki otonom yerli mücadelesi, Arjantin’deki piqueteros 
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hareketi ve fabrika işgalleri ve Meksika’daki yerli ve öğrenci hareketleri de 
sıklıkla bu ivme düzleminde değerlendirilmektedir. Bu hareketlerin özellikle 
yatay örgütlenme biçimleri, ortaya koydukları otonom, özyönetimsel, öz-
örgütlenmeci ve öz-temsilsel mücadele pratikleri ve kapitalist devlet toplum 
ilişkilerinin yeniden örgütlenmesi sürecinde yaratılan tüm madun (subaltern) 
grupları birleştirme hedefleri temel olarak ayırt edilebilecek tartışma 
noktalarını oluşturmaktadır. 

Dikkati çeken ve tartışmanın ana hatlarından birini teşkil eden bir başka 
nokta ise sömürü, ayrımcılık ve baskıya karşı klasik mücadele araçlarından 
faklı olan politik özneleşme sürecine bağımlı olarak karşı-hegemonik olma 
durum ve kapasiteleri olmuştur. Bu aşamada otonom ve özyönetimsel anlayış, 
siyasal parti ve sendikalardan bağımsız ve devlet aygıtı ile mesafeli bir alan 
yaratmak suretiyle kapitalist gerçeklik dışında bir alternatif bir toplumsal 
örgütlenme biçiminin mümkün olduğunu tartışmaya açmışlardır (Dinerstein 
2013: 24). Rey’in (2013) de tanımladığı üzere otonomi ‘kesin olana ulaşma 
ve gerçekleştirme hali değil, aralıksız ve yenilenen bir arayış, sürekli bir 
mücadele, bitmeyen bir ufuk çizgisi’ olarak görülmektedir. Bu açıdan otonom 
ve özyönetimsel hareketler, kolektif özgürleşmeyi öncülleyen, adaletsizliği 
ve yabancılaşmayı aşmayı hedefleyen aktif, bilinçli ve yaratıcı bir süreçtir 
(Rey 2013, Dinerstein 2013). Madun gruplar neoliberal yeniden örgütlenme 
sürecinde uğramış oldukları topyekun saldırı karşısında onları korumakta 
ve sorunlarına neoliberal kapitalist toplumsal ilişkiler dışından bir gerçeklik 
yaratmak suretiyle çözüm bulmakta başarılı olamayan klasik mücadele 
araçlarını da bu bağlamda eleştirilmektedir. Bu politik aktörlerin katı ve 
dikey örgütlenme biçimleri sorunsallaştırılmış, yeni ve daha aktif bir politik 
özneleşme formu öne sürülmüştür. 

Bu noktada, özellikle Gramsci’nin ortaya koyduğu hegemonya ve hegemonik 
mücadele anlayışını hatırlamakta fayda bulunmaktadır. Gramsci’nin Kuzey 
İtalya’da 1919 ve 1920’lerdeki işçi sınıfının fabrika işgalleri ve kurduğu 
fabrika meclisleri Gramsci’nin hem hegemonik mücadele hem de madun 
sınıflar üzerindeki düşüncelerinin temel tarihsel geri planını oluşturmaktadır. 
Gramsci sivil toplum ve politik toplum’un bütününün meydana getirdiği işlev 
ile hegemonyayı tanımlarken devlet aygıtının da statik ve özneler üstü bir 
varlık olarak ‘şeyleştirilemeyeceği’ üzerinde durmuş, hegemonyanın hâkim 
sınıfa ait güçler tarafından aktif olarak, sürekli ve diyalektik bir biçimde 
inşa edildiğine dikkat çekmiştir (Morton 2007: 89-92). Tam da bu bağlamda 
Gramsci günlük ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel süreçlerin aktif öznesi 
olan tüm insanları entelektüel olarak tanımlayarak hâkim sınıfların sürekli bir 
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biçimde inşa ettikleri düzene karşı karşı-hegemonik bir mücadele pratiğinin 
doğrudan bir tarafı haline getirmiş olmaktadır. 

Bu noktada Gramsci’nin madun sınıfların en önemli özelliklerinin spontanelik 
ve sınıf bilincinden doğmayıp doğrudan hâkim sınıfların tahakkümüne maruz 
kalmanın ürettiği bir bilince sahip olmaları olarak nitelendirdiğini belirtmek 
gerekmektedir (Madonesi 2010: 30). Gramsci’ye göre madun sınıfların 
spontane ve doğrudan birleştirici bir sınıf bilincinden yoksun olmaları bu 
grupları kaçınılmaz olarak çoğulcu, parçalı, hareket tarzı itibarıyla dönemsel 
ve geçici bir düzlemde birleşmekte zorlanan gruplar haline getirmektedir. 
Gramsci madun sınıfların hegemonyayı sorunsallaştırma ve hatta hegemonya 
oluşturma potansiyeli olduğunu belirterek madun sınıfların sivil toplumu 
aşma eğilimlerini gösterirken bu mücadelenin otonom karakterini kaçınılmaz 
olarak nitelendirmiştir (Modonesi 2010; Morton 2007). Buna göre yeni 
bir hegemonya ya da tahakküm kurulması için otonomi ara bir evre ya da 
hegemonya dışında bir alan olarak karşı hegemonik mücadele için bir koşul 
olarak ortaya çıkmaktadır (Modonesi 2010: 33-36).

Modonesi’ye (2010) göre Gramsci’nin madun sınıf ve gruplara olan bu 
yaklaşımı tahakküm ve tahakküme karşı direniş arasında art ve eşzamanlı 
bir ilişki kurmaya imkân tanıyarak klasik olarak göz ardı edilmiş politik 
özneleşme süreçlerinin de değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Bu açıdan 
Gramsci madun sınıfları doğrudan sınıfsal özelliklerini tahlil ederek başlamak 
yerine, toplumsal ve siyasal süreçlerin bir sonucu olarak tahakküm ile ilişkisi 
üzerinden sınıfsal yönlerini ele almıştır (Modonesi 2010: 38). Son tahlilde 
Gramsci’nin maduniyet üzerindeki tüm odak noktasının karşı hegemonik 
mücadelenin temel eksenlerinin oluşturularak yeni bir hegemonya kurulması 
doğrultusunda emekçi politik öznenin oluşturulması olduğu ve bunun da 
ancak Marx’ın ortaya koyduğu ilişkisel sınıf kavramsallaştırılmasını temel 
aldığı unutulmalıdır.

Karşı hegemonik mücadelelerdeki otonom ve özyönetimsel nitelikler aynı 
zamanda mekânsal olarak da ele alınmak mecburiyetindedir. Neoliberal 
kapitalist yeniden örgütlenme aynı zamanda kentsel ve kırsal mekânların da 
hızla yeniden yapılandırıldığı ve buna mukabil olarak keskinleşen çelişkiler 
bütünün direniş ve mücadele hatları oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 
1871 Paris Komünü hem otonom ve özyönetimsel mücadele pratikleri 
açısından hem de bu mücadelelerin mekânsal nitelikleri açısından günümüzde 
her zamankinden daha çok analiz edilmesi gerekilen tarihsel bir deneyim 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Lefebvre’in tanımıyla özyönetim, temelli ve 
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kesin bir çözümden çok kapitalist üretim ilişkilerinden spontane olarak doğan 
ve sürekli mücadelenin hem amacı hem de alanı olarak ortaya çıkmaktadır 
(Lefebvre 1966/2009: 149; Lefebvre 1979/2001: 779). Kapitalist toplumun 
en zayıf noktalarında ya da başka bir deyişle kapitalist ilişkilerin yarattığı 
‘çatlaklarda’ ortaya çıkan özyönetim pratikleri bu çatlakları genişleterek 
emekçi sınıfların en güçlü mücadele alanlarına ve noktalarına dönüşebilme 
potansiyeline sahiptirler. Lefebvre bu kavramı açıklarken 1871 Paris 
Komünü’nü en önemli özyönetim örneklerinden biri olarak ortaya koymuştur. 
Fransa burjuvazisinin en zayıf olduğu nokta olan Paris şehrinin kendisi işçi 
sınıfı tarafından ele geçirilmiş ve en güçlü devrimci mücadele alanı olarak 
ortaya çıkmıştır (Lefebvre 1966/2009: 144). Paris Komünü’nde emekçiler 
diyalektik bir süreç dâhilinde sadece devlet mekanizmasını ele geçirmekle 
kalmamış aynı zamanda onun en temel organlarını ortadan kaldırarak gerçek 
katılımcı toplumsal bir yapılanmaya gitmişlerdir.

İşte bu sebepledir ki, Marx Paris Komünü’nü Fransız İmparatorluğu’nun 
doğrudan anti-tezi olarak tanımlamıştır (Marx 1966: 67). Marks’a göre işçi 
sınıfı mevcut devlet aygıtını ele geçirerek ve kendi amaçları doğrultusunda 
dönüştürerek özgürleşemez. İşçi sınıfı ancak devlet aygıtının fonksiyonlarının 
karşıtlarını yaratarak yani kendi gerçek demokratik mekanizmalarını kurarak 
özgürleşebilir. Bu yüzden devlet gücünün ele geçirilmesi işçi sınıfı mücadelesi 
açısından varılması gereken son nokta olarak kabul edilemeyeceği için, Paris 
Komünü işçi sınıfı açısından ancak bir başlangıç olarak sayılmaktaydı (Troçki 
1972: 11, 13). Buradan yola çıkarak mevcut neoliberal toplumsal ilişkilerin 
ürettiği toplumsal aygıtların ve bu aygıtların en önemlisi olan devletin anti-tezi 
olacak olan özyönetimin devlet aygıtı ile paralel olarak yaşamasının mümkün 
olarak görülmediği iddia edilebilir. Daha da ileri gidilerek, nasıl tek ülkede 
sosyalizmin mümkün olmadığı tarihsel deneyimlerle kanıtlanmışsa, tek bir 
sosyal ölçekte de özyönetimin sürekli olamayacağı da savunulabilecektir.

Bu diyalektik süreçten yola çıkarak özyönetimin Lefebvre’in tanımladığı 
neoliberal çelişkilerin yarattığı çatlaklarda ortaya çıkacaktır. Bu açıdan Lefebvre 
özyönetimi sadece karşı-hegemonik bir kavramsallaştırma olarak değil aynı 
zamanda kapitalist toplumlarda oluşan çatlakların tespiti ve genişletilmesini 
hedefleyen politik bir strateji olarak görmüştür. Günümüzde özyönetim ve öz-
örgütlenme kavramlarının sadece işçi sınıfının gündeminde olmadığı, birçok 
toplumsal hareket ve siyasal oluşum tarafından da benimsendiği bir gerçektir. 
Özellikle Batı dünyasında ortaya çıkan, Occupy (ABD, İngiltere vd.), 15M, 
Podemos (İspanya) gibi toplumsal muhalefet hareketleri, küresel kapitalizmin 
küresel nitelikte organik bir kriz ile karşı kaşıya olduğunu savunarak, yerelde 
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özyönetimin ve tabana yayılmış toplumsal mücadelenin mevcut krize karşı 
alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkabileceğini savunmaya başlamışlardır 
(Martínez ve Lotito 2014: 24). 
 
Fakat tam da bu noktada küresel krizle birlikte mevcut sosyoekonomik düzene 
karşı gelişen karşı-hegemonik bir programdan yoksun karşı hegemonik 
olmak yerine ‘anti-hegemonik’ olmayı yeğleyen hareketler kapitalist üretim 
ilişkilerini bütüncül olarak görmeden sadece onun karşısında pozisyon 
almak suretiyle yerelin güçlendirilmesi ve yereldeki politik öznenin klasik 
sınıfsal sınırlandırılmalarından kurtulmuş bir biçimde genişletilen bir alanda 
aktif ve sürekli bir biçimde kurularak mücadele edilebileceğini savunur bir 
durumda gözükmektedirler. Kapitalist devletin üretildiği ve yeniden üretildiği 
toplumsal ilişkilerin ve bu toplumsal ilişkilerin temelinde yatan mülkiyet 
ilişkilerinin değiştirilmesini hedef almayan toplumsal hareketlerin, emekçi 
sınıfların mücadelesinden uzun vadede ayrıştığını söylemek mümkündür. 
Günümüzdeki toplumsal hareketler gelişmiş ülkelerde neoliberalizmin ortadan 
kaldırdığı Keynesci devlete geri dönüşü amaçlarken periferide bu siyasal 
program az gelişmiş/gelişmekte olan burjuvazinin kurumsallaştırdığı iktidar-
rıza mekanizmalarının aynı süreçte çözülmesi ile yeni rıza mekanizmaları 
kurulmasına yönelik bir ‘demokratikleşme’ hedefi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında Harvey’in (2006) de altını çizdiği gibi mevcut 
toplumsal hareketlilik ile emek hareketinin arasında yapısal olmayan ideolojik 
bir farklılık mevcuttur.  

Bu farklılığın özellikle Batı ülkeleri ile çevre ülkelerde yer alan toplumsal 
hareketlerde daha belirgin bir hal aldığını söylemek mümkündür. Lefebvre’in 
kapitalist toplumsal ilişkilerin en zayıf halkalarında özyönetimsel pratiklerin 
ortaya çıkma argümanı çerçevesinde periferinin küresel kapitalist iş bölümü 
içerisinde en zayıf halkaları oluşturduğunu ve bu açıdan özyönetimsel 
pratiklerin de bu bölgelerde momentum kazanma ihtimalinin yüksek 
olduğunu iddia etmek mümkündür. Bu bağlamda, Neoliberal yeniden 
yapılandırma bağlamında eşitsiz gelişimin güç kazanarak yeniden üretimi 
sürecine girmesi ile periferide özyönetimsel momentum yaratabilecek üç 
önemli sosyoekonomik alan tespit etmek mümkündür; bunlar, (1) kamu 
hizmetlerinin ve yatırımlarının özelleştirilmesi, (2) kamu alanlarının ve 
kullanımı marjinal kalmış doğal kaynakların piyasalaştırılması, ve (3) emek 
piyasasının esnekleştirilip uluslararasılaştırılması olarak sayılabilir. 

Bu çerçevede, Meksika’da tüm bu üç alanda genişleyen ve yoğunlaşan 
bir neoliberal yeniden yapılandırma ve gelişen bu ilişkilere paralel olarak 
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ortaya çıkan çelişkilerin yarattığı direnç noktaları ve toplumsal gerilimleri 
tespit etmek ve bu toplumsal direnç noktalarının karşı-hegemonya yaratma 
açısından potansiyelleri ve limitleri incelenmelidir. İkinci bölümde, neoliberal 
yeniden örgütlenme bağlamında daha önce devrim sonrası dönemde 
oluşturulan ve kurumsallaştırılan ve bir bakıma burjuva hegemonyasının 
temel direkleri haline gelen rıza mekanizmalarının ana hatları ve son otuz 
sene zarfındaki çözülmeleri incelenerek Meksika’da madun gruplar açısından 
politik özneleşme süreçlerinin muhtemel alanları ile otonom ve özyönetimsel 
potansiyelleri analiz edilecektir.

2. Meksika’da devrim sonrası dönemde kurulan rıza mekanizmaları ve 
bu mekanizmaların çözülüşü
19. yüzyılda gelişmiş kapitalist ülkelerin oluşturduğu merkezdeki üretim 
araçlarının ve sermayenin genişlemesi çevre ülkelerde ilk olarak geleneksel 
ekonomilerin ucuz tüketim malları ile çözülmesine, daha sonra da bağımlı ilkel 
kapitalist birikim sürecinin başlamasına sebep olmuştur. Pek tabii olarak, çevre 
ülkelerin, özellikle de Latin Amerika’nın uluslararası iş bölümündeki yeri ve 
küresel kapitalizmin oluşumundaki rolü 19. yüzyıl ile sınırlandırılamaz. Latin 
Amerika’nın kolonileştirilmeye başladığı 16. yüzyıldan itibaren ve özellikle 
18. yüzyıl itibarıyla Avrupa’da filizlenmekte olan ticaret kapitalizmine değerli 
maden, ham madde ve gıda ürünleri sağlayan önemli bir merkez olmuştur 
(Marini 1991). 19. yüzyıldaki ilkel birikim sürecinde ise toprağa dayalı 
klasik ekonomik ve toplumsal ilişkiler tedricen çözülürken yabancı sermaye 
kamu borçlanmalarına, demiryolları gibi alt yapı yatırımlarına, ham madde 
üretim ve ihracatına, dış pazara yönelik tarımsal ve iç tüketime yönelik 
mamul ürün imalatına yönelmiştir (Lüksemburg 1951: 353, Lüksemburg 
1977: 87). Kapitalizmin merkezden yakın çevreye doğru genişlemesi, çevre 
ekonomilerde Troçki’nin ‘eşitsiz ve bileşik gelişim’ olarak tanımladığı sürecin 
koşullandırdığı kapitalist ve kapitalist olmayan formların bir arada yaşadığı 
bağımlı bir sosyoekonomik formun oluşmasına sebep olmuştur (Troçki 1936: 
31).  

İspanyol’ların başta ‘Yeni İspanya’ olarak adlandırdığı, Latin Amerika’da 
kültürel ve ticari etkilişimi And Dağları’na kadar uzanan ve tüm Orta Amerika 
topluluklarına boyun eğdirmiş olan Aztek uygarlığının yer aldığı Meksika ise 
yüksek nüfusu, verimli arazi ve madenleri ile 16. yüzyılın başından itibaren 
koloniler içinde önemli bir yere sahip olmuştur. İspanyollar bölgede yaşayan 
yerli halkları gümüş ve altın gibi değerli madenlerde çalışacak ve bu maden 
merkezlerini ve etrafında oluşan yerleşim birimlerini besleyecek olan tarımsal 
faaliyetlerde bulunacak en uygun işgücü olarak görmüşlerdir (Stein ve 
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Stein 1978: 31-32). Temelinde değerli madenlerin sömürüsüne dayanan ve 
İspanya ve Portekiz’deki mamul imalatı ve tarımsal faaliyetleri büyük ölçüde 
durdurmuş olan bu kolonici ekonomik yapı 18inci yüzyıla gelindiğinde krize 
girmiştir.  
 
Kapitalist üretim güçlerinin gelişiminde diğer merkez ülkelerden hayli geri 
kalarak Latin Amerika’daki kolonilerini kontrol etme gücünden yoksun 
kalan ve özellikle İngiltere’ye karşı kolonileri ile ticaret ilişkilerinde rekabeti 
devam ettiremeyen İspanya Krallığı 19uncu yüzyılın başındaki isyanlarla 
bölgedeki hâkimiyetini yitirmiştir. İspanya’dan 1820’de bağımsızlığını 
kazanan Meksika ise özellikle uluslararası piyasalara yönelik madencilik 
ve tarım ürünleri alanlarında ekonomik faaliyetlerin gelişimine de sahne 
olmuştur (Semo 2012: 100). Yüzyılın başında, İngiliz ve Fransız tüketim 
malları ile yerel ekonominin dönüşümü gerçekleşirken, 1847’de Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ABD) fiziki müdahalesi ile topraklarının yarısına 
yakınını (Teksas (1845), Kaliforniya, Utah, Arizona, Nevada, Colorado 
ve Yeni Meksika eyaletleri)  kaybetmiştir. Bu kayıplara karşı Meksika’nın 
modernizasyonunu, sömürge döneminden kalma ayrıcalıklarını devam 
ettirmek isteyen büyük toprak sahipleri ve aristokrasinin etkisini ortadan 
kaldırmayı amaçlayan liberaller 1855’te reform için ayaklanarak 1857’de 
anayasayı ilan etmişlerdir. Bu tarihten sonra liberaller büyük toprak sahipleri 
ve Meksika’daki büyük toprak sahiplerinin en önemlilerinden biri olan kiliseye 
karşı büyük bir mücadeleye girmiştir. 1859 ve 1861 yılları arasında Reform 
Kanunları olarak anılan yasalar ile devlet laikleştirilmiş kilisenin tüm malları 
millileştirilmiş ve kanun önündeki tüm ayrıcalıkları kaldırılmıştır. Büyük 
toprak sahiplerinin ve kilisenin liberallerle giriştiği mücadele neticesinde 
çıkan iç savaşı liberaller kazansa da, kilisenin ve latifundist muhafazakârların 
İspanya, İngiltere ve Fransa’dan yardım istemeleri, III. Napolyon Fransası’nın 
Meksika’yı işgal ederek başına Habsburg hanedanından Maximiliano’yu 
getirdikleri ikinci imparatorluğun kurulmasına (1862-1863) sebep olmuştur 
(Semo 2012: 372-373). Bu işgal durumu ve anayasa karşıtı hükümet 1867’de 
liberallerin muhafazakârları yenilgiye uğratarak cumhuriyeti tekrar kurması 
ile sona ermiştir. 

Bu mücadelenin temelinde yatan en önemli dinamiğin gelişmekte olan 
kapitalist üretim ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkan burjuvazinin tarımsal 
üretim ve nüfusun ağırlıkta olduğu bir toplumda hegemonya kurabilme 
mücadelesinin olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu açıdan toprak üzerindeki 
özel mülkiyet meselesi günümüze kadar gelen bir burjuva hâkimiyetinin tesisi 
sorunsalının kaçınılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Uluslararası kapitalist 
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piyasalara eklemlenmesi önemli ölçüde maden ürünleri ve tarıma dayalı 
ürünler vasıtasıyla gerçekleşen Meksika’da liberaller için kapitalist gelişmenin 
önündeki en büyük engel toprak mülkiyetinin kilise ve latifundaların elinde 
toplanması ya da yerli topluluklar tarafından öz tüketim amacıyla ortak 
kullanımında kalarak serbest dolaşımlı bir piyasa haline dönüşememesiydi. 
Aynı zamanda toprak mülkiyeti üzerindeki bu ayrıcalıkları ve diezmo 
(gelirlerin yüzde onunun kiliseye verilmesi) gelirleri sayesinde kilise ülkedeki 
en önemli kredi merkezi konumundaydı. Juárez Kanunu (Ley Juárez -1855) 
ve Lerdo Kanunu ile (Ley Lerdo -1856) Meksika yerlilerinin de yüzyıllardır 
müşterek bir biçimde kullandıkları ve ejido adı verilen topraklar dâhil olmak 
üzere bireysel mülkiyete dayanmayan tüm topraklar satışa çıkartılmıştır. Her 
ne kadar liberaller toprağın tekelleşmesine karşı çıkmakta olsalar da, yüzde 
5 oranındaki iç gümrük sebebiyle kendilerinden daha büyük toprak sahipleri 
ile mücadele edemeyen küçük toprak sahiplerinin kademeli olarak toprakları 
büyük çiftliklerin (hacienda) elinde toplanmıştır (Cockcroft 1983: 75-76).
 
Meksika’nın 19.yüzyılda küresel kapitalist sisteme eşitsiz ve bileşik bir 
karakterde eklemlenmesi, gelişmekte olan burjuvazinin, köylüler ve yeni 
ortaya çıkan emekçi sınıf ile işbirliğine girerek gerçekleştirdiği pasif devrimi 
de koşullandıran temel sosyoekonomik faktör olmuştur. Bu noktada, pasif 
devrim kavramının devlet toplum ilişkilerinde kapitalist üretim ilişkilerinin 
konsolidasyonu ile sonuçlanan önemli bir tarihsel gelişime tekabül ettiğini 
de belirtmek gerekmektedir. Özetle, Gramsci’nin tanımıyla pasif devrim, 
gelişmekte olan burjuvazinin, yeni bir hegemonya kurabilecek kapasiteye 
sahip olmaması sebebiyle diğer sınıflar ile ittifaka girerek ‘tıkanmış 
diyalektiği’ açması ile devrim yerine ‘devrim-restorasyon’ başka bir deyişle bir 
‘devrimsiz devrim’ gerçekleştirmesidir (Buci-Gluckmann 1980: 315; Morton 
2007: 66, Morton 2010: 319). Böylece gelişmekte olan burjuvazi, kapitalist 
üretim ilişkilerini farklı ve daha sürdürülebilir bir iktidar-rıza formu kurarak 
yeniden düzenleme ve örgütleme yoluna gitmiş olmaktadır (Morton 2003: 
632). Gelişen kapitalist üretim ilişkilerinin ve kapitalist birikimin devamını 
ve genişlemesini sağlama kapasitesini yitiren eski rejim, halen gelişim 
sürecini tamamlamış olan burjuvazinin geniş kesimler ile ittifakı tarafından 
tasfiye edilirken emekçi kitleleri kısa vadede tatmin orta vadede de kontrol 
ya da paralize edecek olan rıza mekanizmalarının temelinde kapitalist üretim 
ilişkileri konsolide edilecektir. 

Meksika devriminin (1910-1920) ana aktörleri olan Álvaro Obregón, 
Francisco Villa ve Emilliano Zapata’nın ordularını köylüler oluştururken, 
devrim sonrası dönemde köylülerin köklü toprak reformu ve özerklik talepleri 
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ancak kapitalist üretim ilişkilerinin sınırları içerisinde değerlendirilmiştir 
(Gilly 1979: 23; O’Malley 1986: 87). Bu açıdan yeni yürürlüğe giren 1917 
Anayasası hem liberal hem de toprağın ortak mülkiyetini kabul eden öğeler 
içermiştir.  Bu bağlamda devrimi ile ulusal burjuvazi devlet aygıtını ele 
geçirir ve siyasi iktidarın istikrarlı el değişimini kurumsallaştırırken, örgütlü 
ve ajite köylü ve işçi grupları hızla hareketsizleştirilerek kontrol altına 
almıştır. Mevcut işçi örgütleri yeni kurulan ve siyasi iktidarın kontrolündeki  
‘Confederación Regional Obrera Mexicana’ (Meksika İşçileri Bölgesel 
Konfederasyonu -CROM) ve ‘Confederación de Trabajadores de México’ 
(Meksika Emekçileri Konfederasyonu –CTM) iki büyük konfederasyonda 
toplanılarak işçi hareketi ve mücadelesi devletin himayesi altına alınmıştır. 
CROM ve CTM siyasi iktidarı elinde bulunduran Kurumsal Devrimci 
Parti’nin (PRI-Partido Revolucionario Institucional) yeri geldiğinde yabancı 
sermaye tarafından kontrol edilen petrol şirketlerine, yeri geldiğinde ise kilise 
ve hükümet dışı örgütlü işçi hareketi ile mücadelesinde önemli bir toplumsal 
destek odağı olmuştur (Meyer 1991: 202).

1917 Anayasasının 27. Maddesi de devrime aslında en büyük desteği veren 
köylü ayağının rızasını oluşturan toprak reformunu ele almakta ve tüm 
toprakların Meksika halkına ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen devrim 
sonrasında geniş çaplı bir toprak reformu gerçekleşmemiş, farklı zamanlarda 
milyonlarca hektar alan ejidolar ile ortak mülkiyete alınsa bile bu dağıtımlar 
genellikle konjonktürel olarak gerçekleşmiştir (Ginzberg 1997: 56). 

Küresel kapitalizmin 1929 buhranı ile krize girmesi Meksika devriminin 
korporatist kurumsallaşmasına farklı bir yön vermiştir. Başkan Lázaro 
Cárdenas döneminde belirginleşen kapitalizmin girdiği küresel krizle birlikte 
düşen ham madde ve tarımsal ürün fiyatlarına bağlı olarak Meksika ekonomisi 
uluslararası piyasalara tarımsal ürün ihracatında büyük ölçüde gerilemiş ve dış 
ticaret dengesi açısından büyük zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu yapısal 
şartlar altında Cárdenas toprak dağıtımına hız vermiş, Meksika petrollerini 
ve demiryollarını devletleştirmiş, alt yapı çalışmalarını genişleterek kamu 
harcamalarını arttırmıştır (Knight 1991: 257-261). Ekonomide bu devletçi 
yaklaşım sadece Cárdenas’a işçilerin ve köylülerin desteğini sağlamamış aynı 
zamanda Meksika’da –aynı dönemde diğer birçok çevre ülkesinde görüldüğü 
gibi- kapitalist birikimin ithal ikameci formunun da temellerini atmıştır. 

Bu aşamada Meksika’nın ithal ikameci politikalarının savaş sonrası dönemde 
yaşanan hammadde ve tarımsal ürünlere yönelik küresel talep patlamasından 
faydalanarak hız kazandığı, 1959-1970 döneminde ise imalat sanayine 
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yönelik yapısal gelişme ile kademeli olarak sıkıntıya girdiğini söylemek 
yeterli olacaktır. Tüm çevre ülkelerindeki ithal ikameci politikaların yapısal 
olarak girdiği ‘dışa bağımlı ara mal üretimi-artan dış ticaret dengesizliği-kısa 
dönemli dış borç-devalüasyon sarmalı’ ile karşılaşan Meksika ekonomisi, 
1982’ye gelindiğinde artık bağımlı ithal ikameci kapitalist birikim modelinin 
sonuna gelmiştir (Ramírez 1986: 54). 

Salinas idaresi süresince ekonominin neoliberal yeniden yapılandırılması 
sürecinin baş döndürücü bir hız kazandığını söylemek mümkündür. 800 
kamu iktisadi işletmesinin hızlı bir biçimde özelleştirilmesi ile devletin 
ekonomideki rolü ve kamu harcamaları önemli ölçüde kısıtlanırken, ihracata 
dayalı bir ekonomik örgütlenme temelinde ‘Kırın Modernizasyonu için Ulusal 
Plan’  (Plan Nacional de Modernización del Campo) ile tarım arazilerinin 
müşterek kullanımı sisteminin sonuna gelinmiş, tarımsal faaliyetlerin ve 
toprak işletiminin ulusal ve uluslararası sermayenin yatırımına açılmasının 
önündeki engeller kaldırılmıştır (Dussel 1996: 65; Gates 1996: 51).

Meksika ekonomisini ithal ikameci modelden ihracata dayalı sanayileşme 
modeline doğru yeniden yapılandıran reformları dört ana başlıkta toplamak 
mümkündür: (1) petrol gibi önemli doğal kaynakları da içermek üzere kamu 
sektörünün özelleştirilmesi; (2) ihracata dayalı üretimin gelişmesi için emek 
piyasasının esnekleştirilmesi; (3) ihracata dayalı tarım ve hammadde üretimi 
için toprak mülkiyet rejiminin değiştirilerek yabancı sermayeye açılması; 
(4) ödemeler dengesini finanse etmesi için mali piyasaların dışa açılarak 
liberalleşmesi. İhracata dayalı üretimin öncelik kazanması ile hem montaj 
hem de montaj-dışı imalat sektörünü büyümüş, 1989-1997 yılları arasında 
toplam ihracat yıllık yüzde 13 oranında artmıştır. Fakat bu durum Meksika’nın 
ekonomik krizini çözmemiş aksine daha da derinleştirerek kronik bir hale 
getirmiştir. Artan ihracata bağlı olarak artan makine ve ara mal ithalatı dış 
ticaret ve ödemeler dengesinde önemli bir açığa sebebiyet vermiş, hızlı bir 
biçimde liberalleşen mali piyasalar yabancı kaynaklı portföy yatırımlarının 
ülkeye giriş ve çıkışlarını kolaylaştırarak mali piyasaları dengesizleştirmiştir. 
Dış ticaret açığının 68.5 milyar dolara varan kısa dönemli borçlanmalar 
ile finanse edilmesi ile 1994’de peso krizi ve devalüasyonuna giden yolu 
açarken Meksika ekonomisi uluslararası ticaret ve sermaye akımlarına en 
açık ekonomilerden biri olarak büyüme-ulusal paranın değer kazanması-artan 
ithalat-devalüasyon döngüsüne girmiştir (Díaz 2001: 234). Bunun yanında 
dış yatırımlarım toplamında sanayi yatırımları hızlı bir oranda düşmüş, bu 
yatırımlar daha karlı olan finansal yatırımlara doğru kayma göstermiştir. 
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Tesobono adı verilen dolar cinsindeki hükümet bonoları bu dış yatırımlara 
örnek olarak gösterilebilinir (Dussel 1996: 68-70).

Yabancı sermayeye daha muhtaç ve uluslararası finansal hareketlere daha 
duyarlı hale gelen Meksika ekonomisi, NAFTA ile Kuzey Amerika sermayesi 
ile bütünleşmiş, AR-GE ve teknoloji yoğun sanayi üretiminden çok ‘esnek 
ve ucuz işgücüne’ dayanan maquiladora adı verilen montaj sanayinin 
genişlemesine, iş gücü maliyetinin yükselmeye başladığı sınır ve kuzey 
bölgelerinden iş gücünün çok daha ucuz olduğu güney eyaletlerine doğru 
genişlemesine sebebiyet vermiştir. Toplam işletmelerin yüzde 75’i Kuzey 
Amerikan sermayesinin elinde olan  maquiladora modeli üretim tekstil, 
elektronik aletler, beyaz eşya ve otomobil sanayisinde yoğunlaşmıştır 
(Bergin et al. 2009: 1666). NAFTA ile kurumsallaşan neoliberal yeniden 
yapılandırma Meksika ekonomisinde esnek işgücü ile üretilen emek yoğun 
imalatı yaygınlaştırırken teknoloji ve sermaye yoğun Kuzey Amerika sanayi 
üretiminin periferisinde konumlandırmıştır. Böylece Meksika ihracata dayalı 
kapitalist birikimi benimserken işgücünün olabildiğince esnekleştirilmesi ve 
ucuz tutulması, sermaye yatırımlarının önünde engel teşkil eden doğal ve 
çevresel standartların düşürülerek en etkin bir biçimde üretime dâhil edilmesi 
gerekliliği paradigmasını benimsemiştir (Horowitz 2009: 679). 

Tüm bu yapısal koşullar göz önünde bulundurulduğunda Meksika’da 
madun sınıfların karşı-hegemonik mücadeleler oluşturması açısından bir 
momentum yaratıldığı söylenebilir. Meksika devrimi ile konsolide olan 
burjuva hegemonyasının kurumsallaşarak vücut bulduğu siyasal toplumun, 
sivil toplumun rızasıyla oluşturduğu mekanizmaların bütünü olan devlet 
aygıtının ilk krizleri 1960’larda rızanın yeniden üretilememesi ile kent 
ölçeğinde gerçekleştiği, daha sonra bu krizin 1970’le ile birlikte kır ölçeğine 
yayıldığı söylenebilir. Neoliberal yeniden yapılandırma ile emek piyasasın 
daha da esnekleşerek sürekli arttırılması ya da muhafaza edilmesi hedeflenen 
karşılaştırmalı üstünlük baskısı kentsel ölçekte, toprak ve toprak üstü 
kaynakların küresel sermayenin müdahalesine açılması ise kırsal ölçekteki 
çelişkileri yoğunlaştırmakta, kamu hizmet ve yatırımlarının özelleştirilmesi 
de bu çelişkileri genişleten unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü 
ve son bölümde bu yapısal süreçler ile koşullanan günümüz madun sınıf 
mücadeleleri ve bu mücadelelerin karşı-hegemonik potansiyelleri ve sınırları 
irdelenecektir.
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3. Meksika’da kentsel ölçekte karşı-hegemonik mücadele ve özyönetimsel 
pratikler
Daha önceden belirtildiği gibi, 1980’lerde başlayan neoliberal yeniden 
yapılandırma ile Meksika’da devrimden sonra kabul edilen 1917 anayasası’nın 
ihdas ettiği geleneksel rıza mekanizmaları hızlı bir çözülme sürecine girmiştir. 
Sosyal devlet anlayışı, toprak reformu ve kamu yatırımları ile sağlanmakta olan 
köylü ve işçi sınıfları üzerindeki kontrol ve kentsel orta sınıfların genişlemesi 
ile sağlanmış olan Meksika post-pasif devrim ittifakı artık 1990’lara geldiğinde 
açık bir biçimde sonlanmıştır (Figueroa-Ibarra ve Lorena Martínez-Zavala 
2013: 154). Devrim sonrası ittifaktaki çatlaklar kentlerde 1968 öğrenci ve 
işçi hareketleri ile 1970’lerde de Genaro Vázquez Rojas ve Lucio Cabañas 
gibi kırsal okul öğretmenleri önderliğindeki ‘Fakirler Partisi’nin’ (Partido 
de los Pobres) gerilla faaliyetleri ile kırda kendini göstermeye başlamıştır. 
Fakat 1990’larda devrim sonrası rıza üretme krizinin derinleşmesi ile sürece 
karşı doğrudan gelişen ilk toplumsal muhalefet ile kırsal alanlarda da ortaya 
çıkmıştır denilebilir. Toprak ve suyun ortak kullanımını ve mülkiyetini 
garanti altına alan 1917 Anayasası’nın 27’nci maddesinin Meksika’nın 
NAFTA üyeliği ile anlamsız hale gelmesi ülkenin marjinalleştirilmiş kırsal 
kesiminde özellikle de güney eyaletlerinde birbiri ardına gerilla hareketlerinin 
ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Chiapas’ta 1994’te Ejército Zapatista de 
Liberacion Nacional (EZLN- Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu), 1996’da 
Guerrero ve Oaxaca’da Ejército Popular Revolucionario (EPR- Devrimci 
Halk Ordusu) ve EPR’den ayrılan bir grubun kurduğu ve ana faaliyet alanı 
Guerrero olan Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI- Direnişçi 
Halkın Devrimci Ordusu) 1990’ların ortasında ortaya çıkan ve faaliyet 
gösteren gerilla örgütlerinin en önemlileri olmuştur. Zapatistalar Lacandona 
ormanlarında önemli bir toplumsal taban ve örgütlenme sahası bulmuş, EPR 
ve ERPI ise devlet aygıtını hedef alan klasik gerilla eylemleri gerçekleştirerek 
siyasal alanı açmayı hedeflemiştir  (Figueroa-Ibarra ve Martínez-Zavala 2013: 
158).

Post-pasif devrim ittifakının neoliberal politikalarla çözülmesi kentte önemli 
ölçüde genişlemiş olan orta sınıflar ve işçi sınıfı için kademeli olarak, kırsalda 
ise tarımla uğraşan köylüler açısından hızlı bir politik özneleşme alanı 
doğurmuştur. Kırda ve kentte sarsılan iktidarını korumak için PRI 1988, 2006 
ve 2012’deki başkanlık seçimlerinde büyük ölçüde seçim hilelerine başvurmuş 
ve son iki seçimde Andrés Manuel López Obrador’un (AMLO) önderlik ettiği 
ve neoliberalizm karşıtı ılımlı Keynesci bir programa sahip olan hareketin 
iktidarı ele geçirmesine izin vermemiştir. Tüm bunlar göze alındığında, 
Meksika’daki siyasal krizin bir meşruiyet krizinden daha ağır olduğunu ve 
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kırsal ve kentsel ölçeklerde paralel olarak ilerleyen hegemonik bir krize işaret 
ettiğini iddia etmek mümkündür. Kentsel ve kırsal ölçeklerde neoliberal 
kapitalizmin tüm çelişki ve çatışmalarını barındıran bu hegemonik krize cevap 
olarak ortaya çıkan ve özyönetimsel nitelikler taşıyan toplumsal hareketleri 
ve onları koşullandıran ortak yapısal süreçlerin tanımlanması, bu toplumsal 
mücadele alanlarının aynı tarihsel süreçler içerisinde değerlendirilmesi 
açısından önem taşımaktadır.

Bu bölümde yakın zamandaki kentsel ölçekte ortaya çıkan otonom ve 
özyönetimci hareketler incelenirken iki önemli hareket üzerinde durulacaktır. 
İlk olarak Enrique Peña Nieto’nun (EPN) başkanlık seçimi sürecinde ortaya 
çıkan ve Meksika’nın tamamına yayılan öğrenci hareketleri değerlendirilecek, 
ikinci olarak da EPN’nin başkanlığı kazanmasından sonra giriştiği bir dizi 
reform paketi kapsamında öne sürülen eğitim reformuna karşı önemli bir 
direniş hareketi gerçekleştiren öğretmen sendikası CNTE’nin mücadelesine 
değinilecektir. 

3.1. #YoSoy132 ve öğrenci hareketleri
Daha önce de belirtildiği üzere, post-pasif devrimsel ittifakın metropollerdeki 
en önemli ayaklarından biri olan hızla büyüyen orta sınıfların yaşamsallığının 
sağlanması 1960’ların sonlarına doğru krize girmeye başlamış, bu krizin 
yarattığı çelişkilerin toplumsal yansıması da 1968 yılı ile birlikte öğrenci 
aktivizminin en üst noktaya ulaşması olmuştur. Özellikle başkent Mexico 
City’de üniversite öğrencilerinin önderliğinde orta sınıflar ve işçi sınıfı 
arasında mevcut siyasal iktidara karşı kurulan ittifak, devrim sonrası dönemde 
PRI’nin benliğinde kurumsallaşmış olan siyasal iktidara karşı en önemli 
toplumsal muhalefet olarak ortaya çıkmıştır. Üniversitelerin asker tarafından 
işgal edilmesi ve sonrasında 2 Ekim 1968’de gerçekleştirilen Tlatelolco 
Katliamı ile öğrencilerin başını çektiği bu toplumsal muhalefet büyük ölçüde 
ezilerek ortadan kaldırılmıştır. 

1968 sonrasındaki dönemde özellikle üniversite öğrencilerinin ve daha çok 
Meksika’nın yoksul güney eyaletlerinde Öğretmen Okulları öğrencilerinin 
(Esucelas Normales –Normalistas) belirli bir seviyede toplumsal muhalefetin 
içinde yer aldıklarını söylemek mümkündür. Ancak bu öğrenci hareketlerin 
hiç birinin 2012 Mayısında başkanlık seçimlerinden hemen önce patlak veren 
öğrenci aktivizminin kitleselliği ve yatay örgütlenme seviyesine ulaşabildiği 
söylenemez. 

1 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri 
öncesinde Meksika’da genel siyasal ortam ise, 2006’da Zapatista hareketinin 
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sol aday López Obrador’a destek vermeyerek başlattığı Öteki Kampanya 
(la Otra Campaña) ile sol toplumsal mücadelenin dağınık ve küçük kliklere 
bölündüğü, yerli hareketleri, öğretmenler, madenciler ve enerji sektörü 
emekçilerinin örgütlü sendikal mücadelesi ve yerel çevreci hareketler şeklinde 
üç ana kategoride yoğunlaştığı bir ortam olmuştur (Sancho 2014: 48). Merkez-
sol partilerin ortak adayı, 2006’nın hileli seçimlerini yüzde 0.56 ile kaybeden 
Obrador , PRI ve Yeşillerin (Partido Verde Ecologista de México -PVEM) 
adayı eski Meksika Eyaleti valisi Enrique Peña Nieto iken, 70 bin insanın 
hayatına mal olan uyuşturucu kartelleri ile olan 6 senelik savaş sonrasında 
seçimlerde hiçbir beklenti içinde olmayan Ulusal Hareket Partisi (Partido 
Acción Nacional –PAN) ise silik bir figür olan Josefina Vázquez Mota  aday 
olarak göstermiştir. EPN görsel medyanın yüzde 90’ını kontrol etmekte olan 
Televisa-Tv Azteca konsorsiyumu tarafından dolaylı yoldan desteklenmekte, 
seçimlere 2 ay kala yayınlanan tüm anketlerde diğer iki adayla yüzde 15 
ile yüzde 20 marjında bir farkı yakalamış gösterilerek sonucu belli bir 
seçim ortamı yaratılmakta, Yüksek Seçim Kurulu’nun düzenlediği (IFE) ve 
tüm adayların katıldığı tartışma programı -sol aday AMLO’ya karşı iyi bir 
performans gösteremeyeceği düşünüldüğü için- büyük televizyon kanalları 
tarafından yayınlanmamaktaydı (Saavedra 2014: 85). 

Meksika’da öğrenci aktivizminin geleneksel olarak güçlü olmadığı özel 
üniversitelerden biri olan Iberoamericana Üniversitesi’nin tüm başkan 
adaylarını tek tek davet ettiği ‘İyi vatandaş’ konferans serisine katılmak için 
11 Mayıs’ta üniversiteye giden EPN, konuşmasını dinleyen öğrencilerin 
büyük bir kısmından tepki görmüş, soru-cevap bölümünde 2006’da vali olarak 
görev yaptığı sırada Mexico City’nin Atenco bölgesinde yeni bir havalimanı 
yapılmasına karşı direnen köylülere müdahale edilerek katledilmesi kararını 
savunması üzerine artan öğrenci tepkilerine direnemeyerek önce salonu daha 
sonra da programın devamını iptal ederek üniversiteyi terk etmek zorunda 
kalmıştır (Garnica 116). Olayların hemen arkasından Televisa ve Tv Azteca 
grubuna PRI ve PVEM’nin en üst düzeydeki temsilcileri tarafından verilen 
demeçlerde EPN’yi hedef alan protestonun Ibero öğrencileri tarafından değil 
sol aday AMLO taraftarı, genç ya da öğrenci olmayan, para ile tutulmuş 
20-30 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söylemiştir (Cáceres 
ve González-Acosta 2013: 81-82; Sancho 2014 :51). Bu açıklamaya karşı, 
olaylar esnasında orada bulunarak protestoya katıldığını ve hiçbir siyasal 
parti veya gruba bağlı olmayarak sadece öğrenci olarak tepkilerini dile 
getirdiklerini öğrenci kimliklerini göstererek belirten 131 Ibero öğrencisinin 
Youtube’a yüklediği video bir hafta içinde bir milyon kişi tarafından izlenmiş, 
öğrencilere destek amacı ile ‘132benim’ anlamına gelen #YoSoy132 etiketi 
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ile twitterda paylaşılan mesaj sayısı bir gecede 769 bine ulaşmıştır (Sancho 
2014: 52). 

18-19 Mayıs’ta Televisa ve Tv Azteca’nın önünde medyanın tekelden 
arındırılarak demokratikleştirilmesi ve 10 Haziran’da da ulusal ölçekte EPN 
karşıtı gösteriler düzenlenmiştir. Öğrenci protestoları Meksika’nın hemen 
hemen tüm üniversitelerine ve tüm büyük şehirlerine yayılan geniş çaplı 
gösterilere dönüşerek yaklaşık 2 ay boyunca başkanlık seçimleri sürecini 
örneği görülmemiş bir biçimde etkisi altına almıştır. #YoSoy132 altında, 
siyasal partilere ve geleneksel örgütlere bağlı olmayan bir ulusal mekanizma 
kurularak, tüm üniversitelerdeki ve hatta yurtdışındaki Meksikalı öğrencileri 
de kapsayacak bir biçimde yerel bir örgütlenmeye gidilmiştir. Üniversitelerin 
içindeki yerel örgütlenmeler ulusal mekanizmaya temsilciler yollayarak 
yerelde alınan kararların ulusal düzeyde #YoSoy132 hareketine yansıtılmasını 
sağlamışlardır. Spontane ve büyük ölçüde yatay bir düzlemde gerçekleşen 
bu politik özneleşme sürecinde hâkim medya organlarının alternatifi olarak 
internet önemli bir kolektif araç ve alan olarak kullanılması ile kültürel ve 
düşünsel dünyanın kolektif üretiminde büyük bir sıçramanın yaşandığı göze 
çarpmaktadır.   

Öğrenciler yine internet üzerinden özellikle twitter vasıtasıyla oto-
komünikasyon ve oto-organizasyon ağları yaratarak seçimlerin güvenliğinin 
sağlanması için tarafsız sandık müşahitleri olarak seçimlere iştirak etmiştir 
(Coutiño 2012: 47,48). 1 Temmuz’da gerçekleşen seçim sonucunda Enrique 
Peña Nieto oyların yüzde 37.97’sini alarak başkan seçilirken, Andrés Manuel 
López Obrador yüzde 31.77, Josefina Vázquez Mota ise yüzde 25.46 oy 
almıştır. Seçimlerden sonra YoSoy132 hareketi ile örgütlenen bağımsız 
sandık müşahitleri seçimlerde 1100 usulsüzlük olayı tespit ederek Federal 
Seçim Kurumu’na (Instituto Federal Electoral- IFE) seçimlerin iptali yönünde 
başvuruda bulunmuşlar, IFE seçimlerde ve seçim kampanyası süresince 
yapılan usulsüzlüklerin varlığını kabul etse bile seçimlerin iptali için yeterli 
sebep oluşturmadığı hükmüne varmıştır. 

Bu aşamadan sonra, #YoSoy132 hareketinin durağanlaştığını ve üniversitelerde 
kurulan mekanizmaların aktifliğini tedricen yitirdiğini söylemek mümkündür. 
Bunda hiç şüphesiz burjuva hegemonyasının temel rıza mekanizmalarından 
biri olan seçim sürecinin adil olmasa bile tüketilmiş olmasının rol oynadığı 
iddia edilebilir. Hareketin, EPN’nin başkanlığı devir aldığı Aralık ayına 
kadar azalarak varlığını korumuş, 2014 yılında Guerrero eyaletinin Iguala 
kasabasında Ayotzinapa Öğretmen Okulu öğrencisi 43 kişinin katliamı 
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sonrasında gelişen protestolarda da yer almışsa da 2012 Yazındaki örgütlenme 
ve mobilizasyon kapasitesinden çok uzak bir noktada olduğu söylenebilir.

3.2. Eğitim reformu ve öğretmen sendikası CNTE direnişi
Meksika eğitim sisteminin piyasalaştırılma ve ticarileştirilme süreci ile 
güvencesiz çalışma koşulları, hiç şüphesiz devlet ve sivil toplum ilişkilerinin 
neoliberal yeniden yapılandırılması sürecinin önemli bir parçasıdır ve 
‘Eğitim Emekçileri Ulusal Koordinatörlüğü’ (Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación- CNTE) 1979 yılındaki kuruluşundan bu 
yana eğitim sistemindeki bu yöndeki reform taleplerine karşı önemli bir 
direniş mevzisi olmuştur. CNTE, alternatif bir sendika olarak değil fakat 
ülkedeki ana eğitim sendikası olan Eğitim Emekçileri Ulusal Sendikası’nı 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación-SNTE) içeriden 
demokratikleştirmeyi benimseyen ana akım sendikacılıktan uzak ayrı bir grup 
olarak ‘Ulusal Koordinatör’ şemsiyesi altında kurulmuştur. CNTE hem kamu 
eğitim çalışanlarının temsil edildiği bir örgüt olarak bir sınıf-temelli karaktere 
hem de ‘kırsal ve kentsel alanlarda kitlelerle ‘sosyal kompozisyon ve politik 
eylemsellik temelinde’ güçlü bağlantıları olması sebebiyle bir kitle hareketi 
karakterine sahip olmuştur (Foweraker 1993: 5). CNTE, devlet kontrolündeki 
resmi eğitmen sendikası SNTE’ye alternatif olarak Chiapas’ta kurulmuş, 
sendikal idarenin demokratik seçimini savunarak Meksika’da devlet gözetimi 
altında yürütülen ve ‘charrismo’1 olarak adlandırılan sendikacılığa karşı bir 
tutum takınarak öğretmen ücretlerinde önemli bir iyileştirme talep etmişlerdir 
(Ramos 2013: 6).

Hiç şüphesiz CNTE’nin en önemli ve aktif üye tabanı, doğum yeri olan 
Meksika’nın güney ve güneydoğu eyaletleri yani Oaxaca, Chiapas, Guerrero 
ve Michoacán ve buralardaki örgütleridir. 1980’ler boyunca CNTE yerel 
topluluklar ve yerel örgütler ile güçlü bağlar ve ittifaklar kurmayı başarmıştır. 
Salinas idaresi boyunca CNTE hem politik tartışma ve bölünmelerden hem 
de mücadeleyi kitle hareketi dalgalarına ve grevlere sınırlandıran taktik 
ve stratejik hatalardan zarara görmüş, SNTE içinde Elba Ester Gordillo 
liderliğinde 1989’da charrismo’nun konsolide edilmesi ve CNTE’nin 150 
üyesinin hayatını kaybettiği paramiliter ofansif ile birlikte zor bir döneme 
girmiştir (Sosa 2000: 114). 

1995 ekonomik krizi ile CNTE tabanını ve üye profilini güney doğudaki 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco ve Yucatán eyaletlerine doğru geliştirmeyi 
başarsa da ülkenin diğer bölgelerindeki zayıf varlığını güçlendirememiştir. 
Bu bakımdan CNTE Oaxaca, Guerrero ve Michoacán eyaletlerinde çok güçlü 
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bir tabana sahip olması nedeniyle bölgesel bir karaktere de sahiptir. Özellikle 
Oaxaca’da, yerli köylüler ve çevreci hareketleri de birleştiren önemli bir 
direniş merkezi haline gelmiştir. Bununla beraber CNTE siyasal hedeflerini 
tamamen bölgesel ya da sektörel bir temelde şekillendirmemekte, ulusal 
eğitimi savunduğu gibi, sosyal güvenlik sistemi ya da kamuya ait petrol 
şirketleri gibi diğer kamu sektörlerini de savunmayı da önemli görmektedir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi eğitim reformu da CNTE’nin en önemli 
mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. CNTE’ye göre eğitim 
reformunun temel hedefleri neoliberal ilkeler ile tutarlılık göstermektedir. 
Önerilen eğitim reformu, eğitimin modernleştirilmesini hedeflediği iddiası ile 
federal eğitim bakanlığının yetkilerini kaldırmadan, federal hükümetin eğitim 
sorumluluklarını eyaletlere devretmekte, performans kriterleri ve eğitmen 
sınavları getirmekte, öğretmenlerin eğitimi ve pedagojik formasyonları 
konularında federal sorumluluklarını azaltmakta ve eğitim materyalleri ile 
müfredatta derin değişiklikler önermektedir. 1992’de Carlos Salinas Gortari 
başkanlığı esnasında Temel ve Formasyon Eğitiminin Modernizasyonu 
Amacıyla Ulusal Anlaşma (Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica y Normal -ANMEB) kabul edilmiştir. Salinas dönemindeki 
reform okullara özerklik verdiğini ve yerel toplulukların eğitim idaresine 
katılımını teşvik ettiğini iddia etse de, aslında federal hükümetin en önemli 
sorumluluklarını tüm eğitim sistemindeki otoritesini yok etmeden yerel 
yönetimlere transfer etmeyi de beraberinde getirmekteydi. Bundan daha da 
kötüsü, Anayasanın 3’üncü maddesi değiştirilerek ve Genel Eğitim Yasası  
(Ley General de Educación LGE) yürürlüğe sokularak eğitim sistemi özel 
şirketler ve kilise gibi yeni aktörlerin etkisine açılmış oldu.

Bu reform ile yerel yönetimlerin eğitim, öğretim ve formasyon konularında 
daha çok söz sahibi olmaları beklenebilir görünse dahi asıl olarak devlet 
kontrolündeki sendika olan SNTE’nin yerel gücünü konsolide etmesi ve 
eyalet ölçeğinde tüm eğitim bürokrasisini ve idaresini kontrol etmesini 
sağlamıştır (Santibañez 2008: 421). Bundan başka, SNTE’ye Öğretmen 
okulları mezunlarından (Escuelas Normales) göreve atanacakların yüzde 
ellisini belirleme yetkisi verilerek clientalist ilişkiler vasıtasıyla üye tabanını 
güçlendirmesi amaçlanmıştır. ANMEB ve LGE’nin eğitim sisteminde 
modernizasyondan çok, tutarsız ve karmaşık bir sistem getirdiği, kaynak 
sorununu çözemediği, eğitim idaresinde yerel katılımın ise kurumsallaşamadığı 
tespit edilmiştir (Zurita 2013: 104)

Salinas idaresinin eğitim reformunu takiben, eğitmen değerlendirilmesi, 
eğitmenlerin akademik formasyonu ve de ilk ve orta seviyedeki eğitim öğretim 
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faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik birçok program ve inisiyatif 
ortaya atılmıştır. Fakat belirtmek gerekir ki eğitimin yeniden yapılandırılmasını 
öngören tüm bu politikalar idari alanla kısıtlanmış ve Federal Devlet ile 
SNTE arasında güç paylaşımı konusunda yeni düzenlemeleri içermiştir. 2002 
yılında ‘Eğitimin Değerlendirilmesi Ulusal Enstitüsü’ (Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación- INEE) mevzuat bazında yerelleştirilmiş 
eğitim sisteminde eğitim değerlendirilmesi için teknik yardım sağlayacak 
bir kamu organı olarak ihdas edilmiştir (Aguilar 2013: 57). Hiç şüphesiz 
bu ulusal değerlendirme sisteminin en büyük sorunu ülkedeki bölgesel ve 
kültürel farklılıkları göz ardı ederek eğitim ve öğretim konularını ölçülebilir 
mekanizmalar meselesine indirgemesi olarak ortaya çıkmaktadır. 2008 yılında 
başkan Felipe Calderón ve SNTE lideri Elba Ester Gordillo seçim ittifakı 
yaparak ‘Eğitim Kalitesi için İttifak’ (Alianza por la Calidad Educativa - ACE) 
kurulmuştur. Eğitim Bakanlığı (SEP) ACE’yi OECD yardımı ile şekillenen 
teknik stratejileri uygulamak üzere bir araç olarak kullanmaya başlamıştır 
(Navarro 2011: 59).

Enrique Peña Nieto, 1 Aralık 2012’de başkanlık görevini aldıktan iki gün 
sonra yeni bir Eğitim Reformu ilan ederek başkanlığı boyunca kendisine 
kongrede destek olmasını ve planlanan yapısal reformları uygulamasına 
imkân verecek olan partiler üstü ‘Meksika için Anlaşma’yı’ (Pacto por 
México) imzalamıştır. Reform, 20 gün içerisinde hem Temsilciler Meclisi 
hem de Senato’da onaylanmış ve yeni başkan 25 Şubat 2013’te altı yıllık 
idaresinin ilk yapısal reformu olarak eğitim reformunu ilan etmiştir. Reform 
Eğitimin Değerlendirilmesi için Ulusal Sistem (Sistema Nacional para la 
Evaluación de la Educación) kurmuş, daha önce kurulmuş olan INEE ise 
öğretmenlerin işe alınması, görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve kademe 
yükseltilmesi görevlerini üstlenmiştir. Reform ile INEE bağımsız bir kamu 
organı olarak tanımlanmışsa da Federal Yürütme Kurumunun 5 üyesini atama 
ile görevlendirme yetkisi ile donatılmıştır. Çalışma koşulları bağlamında ise 
tüm mevcut okullar eğitmen ücretlerde bir değişime gitmeden tam zamanlı 
hale getirilmektedir (Aguilar 2013: 58-60).

Eğitim reformu aynı zamanda devlet okullarında öğretmen, veli ve diğer 
toplumsal aktörlere müfredat ve ders materyallerinin belirlenmesi, okulun 
idaresi gibi konularda da özerklik vermektedir. İlk bakışta okulların demokratik 
idaresi gibi ilerici ve olumlu bir gelişme olarak görünse de aslında bu uygulama 
ile eğitimin kamu kaynakları ile finanse edilmesinin ortadan kaldırılması ve ilk 
ve ortaokullarda katkı payının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Okulların 
ve altyapının bakım ve geliştirilmesinde, eğitim materyallerinin temininde 
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öğretmen veli ve öğrencilerin okul idarecileri ile doğrudan sorumluluğu 
paylaşmaları öngörülmektedir. Hiç şüphesiz orta vadede bu hizmetler özel 
teşebbüsler tarafından sağlanmaya başlanarak öğrencilerin katkı payı ve harç 
ödemelerinin de bu hizmetlerin alımında kullanılmak üzere gündeme gelmesi 
mümkün olacaktır.  

Son olarak, kabul edilen eğitim reformu okulların idaresi, eğitmenlerin 
formasyon ve değerlendirilmeleri, müfredatın ve eğitim materyallerinin tespit 
ve iyileştirme konularını pedagojik bir noktadan değil, rekabet, üretkenlik 
ve efektiflik gibi standardize ve ölçülebilme gibi bir noktadan ele almakta, 
sosyoekonomik, etnik ve kültürel olarak çok çeşitli olan Meksika toplumunun 
farklılıklarını gözetmemektedir.

Reform, reddedildiği Morelos ve öğretmen protestolarının oylama yapmaya 
izin vermediği Oaxaca and Michoacán eyaletleri haricinde tüm eyalet 
kongrelerinde oylanıp yürürlüğe girmiştir. CNTE’nin reaksiyonu pedagojik, 
politik ve hukuki üç direniş ve karşı hegemonya kurma çizgisi belirlemek 
olmuştur. CNTE, ‘Alternatif Eğitim Projesi’ ile kendi reform planını ortaya 
koyarak önerisini eğitime tüm toplumsal aktörlerin katılımını sağlayarak, 
toplumsal dönüşüm ve kurtuluşu sağlayacak bir merkez olarak okul kavramını 
inşa etmek olarak belirlemiştir. CNTE aynı zamanda eğitmenlerin profesyonel 
aktivitelerinin değerlendirilmesine karşı olmadıklarını, karşı olduklarının 
hükümet tarafından halk önünde eğitmenleri değersiz kılınması amacıyla 
ortaya atıldığını belirtmiştir.

CNTE’nin ortaya koyduğu politik çizgi ise CNTE’nin eğitim reformuna 
karşı tutumunun veli ve kamuoyuna anlatılması için toplantılar ve çalışma 
grupları oluşturmak, toplu gösteriler, işgal ve oturma eylemleri ile tüm eyalet 
başkentlerinin merkez meydanlarında çadırların kurulması ve otoyolların 
işgal edilmesi olmuştur. Bu şekilde, kamusal mekânın bir direniş aracı olarak 
kullanılması ve kamuoyunun hikâyenin çarpıtılmış versiyonu haricinde 
doğru bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla bir iletişim ve görünürlülük 
aracı olarak kullanılması sağlanmıştır. İlk kamp Guerrero eyaletinin başkenti 
Chilpancingo’da kurulmuş ve ardından bir günlük grev ilan edilmiştir. Bu 
grev sonrasında 4-5 Mart tarihlerinde ülke genelinde 200 bin öğretmenin 
iştirak ettiği 2 günlük bir grev gerçekleştirilmiştir.

2 Nisan tarihinde reform Guerrero eyaletinde de kabul edilmiş ve CNTE’ye 
bağlı olan Guerrero Eğitim Emekçileri Eyalet Koordinatörlüğü (Guerrero 
and Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero 
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-CETEG), öğretmen okulu öğrencileri, yerlilerin öz-savunma birlikleri, ve 
diğer yerli grupları ile birlikte bir halk cephesi oluşturmuşlardır. Guerrero 
Halk Cephesinin kurulmasını takiben, Oaxaca ve Morelos’ta da direniş daha 
yaygın bir karaktere bürünmüştür. Bu gelişmelere bağlı olarak iki CETEG 
lideri ve GHC üyesi 39 kişi tutuklanmıştır. Nisan ayında olaylar Michoacán, 
Oaxaca and Chiapas eyaletlerine yayılmış, bin kadar öğretmen Meksiko 
City’de Ulusal Sanat Galerisi önünde çadır kampı oluşturmuşlardır.

Bununla beraber, Guerrero ve Michoacán eyaletlerinde grev zayıflamış, 
hareket Meksiko City’deki kampa ve Oaxaca ve Chiapas eyaletleri ile 
sınırlanmıştır. Ağustos ayında öğretmen ve SEP arasındaki görüşmeler 
kesilmiş, öğretmenler Eğitim Bakanlığı ve televizyon kanallarını etrafını 
sararak giriş ve çıkışları önlemeye çalışmışlardır. Anarşist grupların katılımını 
önlemek amacı ile CNTE pasisfist sivil itaatsizlik ilan etmiş ve 3 Eylül’de 
başkente giden ana otoyollar işgal edilmiştir. Bağımsızlık kutlamalarından 
2 gün önce 13 Eylül’de başkanlık sarayının önündeki merkez meydan polis 
tarafından zor kullanılarak boşaltılmış, boşaltılan öğretmenler meydana 
birçok kez geri dönmeye çalışarak başaramayınca da kamplarını Devrim 
Anıtı’na taşımışlardır. 7 Ekim tarihinde de kampta tek kalan Oaxaca CNTE 
grubu, eğitim reformunun uygulanmasını sağlayabilecek yapısal koşulların 
bulunmadığını ilan ederek eyaletlerine dönmüşlerdir. 

CNTE’nin eğitim reformuna karşı uzun soluklu mücadelesi neticede başarısız 
olmuşsa da iki noktada önemlidir. İlk olarak örgütün, bölgesel karakterinin 
örgüt açısından nasıl bir zorluk ve sınırlama yarattığı görülmüştür. Bunun 
yanında eğitmenler kamuoyunu kendi taraflarına çekmekte başarısız 
olmuşlardır. İkinci olarak da CNTE’nin binlerce öğretmeni sektörel bir sorun 
üzerine mobilize edebilme kapasitesini göstermiştir. Aynı zamanda kamusal 
mekânı etkin kullanarak ve kendi alternatif reform önerisini sunarak bir 
meşruiyet krizi ile karşı karşıya olan idareyi zor mekanizmalarını kullanarak, 
bu krizi daha da derinleştirme gücünü ortaya koymuştur.    

Sonuç
Meksika’nın devrim ile kurumsallaşmış olan rıza mekanizmalarının devlet 
toplum ilişkilerinin yeniden yapılandırıldığı neoliberal süreçte büyük 
oranda çözüldüğünü ve bu çözülmenin mevcut politik meşruiyet krizini 
derinleştirdiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda, tahakküm koşulları 
yenilenmediği sürece madun sınıfların bu çözülmeye karşı direnç noktaları 
oluşturacakları beklenmelidir. Bu direniş noktalarının en yaygın olduğu alanlar 
çelişkilerin en yoğunlaştığı alanlarda yani emek piyasasının esnekleştiği, 
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kamu hizmetlerinin ve teşebbüslerinin özelleştirildiği ve toprak ve toprak üstü 
kaynakların ulusal ve uluslararası sermayenin faaliyetlerine açıldığı alanlar 
olacaktır.

Madun grupların bu süreçte önemli bir momentum kazandıklarını söylemek 
mümkündür. Kent proleterlerini oluşturan, öğrenciler, hizmet sektörü 
mensupları ve işsizler belirli aralıklarda kendiliğinden ve yatay örgütlenmeli 
özyönetimsel pratikler oluşturabileceklerdir. Bu pratiklere paralel olarak hızlı 
bir politik özneleşme süreci de beklenebilir. Fakat Gramsci’nin de belirttiği 
üzere bu gruplar dönemsel ve parçalı yapılara sahiptirler. Kısa vadede 
pozitif sonuçlar yaratabilecek bu nitelikler orta ve uzun vadede ise hareketin 
momentinin yitirilmesi sorunu ile sonuçlanmaktadır. Bu açıdan Meksika’daki 
öğrenci hareketliliğinin geldiği nokta önemlidir. 

Fakat aynı zamanda madun grupların otonom özellikleri ve karşı hegemonik 
güç olma açısından otonom anın önemi da iyi bir biçimde analiz edilmesi 
gerekmektedir. Sektörel gücünü göz ardı eden madun grupları bir araya 
getirmek ve kitlesellik düşüncesi ile hareket eden CNTE de çok önemli 
bir toplumsal muhalefet merkezi olmaya devam etmesine rağmen eğitim 
reformunu karşın bütüncül bir direnişi devam ettirememiş ve reformu 
engelleyememiştir. Bu açıdan bakıldığında, madun sınıfların sivil toplumdan 
politik topluma geçiş süreci ile karşı hegemonyanın kurulması öncesindeki 
otonom evrenin birbirine karıştırılmaması gerektiği ve bu otonom ve 
özyönetimsel pratiğin hedef değil ancak araç olabileceği unutulmamalıdır. 
Aksi taktirde karşı hegemonyanın oluşturulması sürecinde kaçınılmaz bir 
evre olabilecek hareketteki otonominin anti-sistemik ya da anti-hegemonik 
bir alan açmaktan ve muhtemelen de bu alanı koruyamayarak çözülme yoluna 
gideceğini büyük bir ihtimal olarak görülmelidir.        

DİPNOT
1 Charrismo devlet aygıtının emek hareketini kontrol altında tutabilmesi 

için sendika liderleri ile ilişkiler bütününe tekabül etmektedir. Korporatist 
bir anlayış ile devlet sermaye ve emek hareketi arasında bir hakem 
rolü üstlendiğini iddia ederek emek ilişkilerini sermaye lehine tanzim 
ederken diğer yandan da emek hareketinin liderlerinin pozisyonlarını ve 
kurumlarını garanti altına alarak emek hareketini de kontrol altında tutmuş 
bulunmaktadır.    



Meksika’da Politik Meşruiyet Krizi Bağlamında Özyönetimsel Mücadelenin Gücü ve Sınırları

164

KAYNAKÇA
Aguilar, Martha de Jesús L., (2013), ‘Una reforma “educativa” contra los 

maestros y el derecho a la educación’, Cotidiana, pp.55-76.

Bergin, Paul R., Feenstra Robert C., and Gordon, H. Hanson (2009), ‘Offshoring 
and Volatility: Evidence from Mexico’s Maquiladora Industry’, American 
Economic Review, 99(4), pp. 1664-1671.

Carbó and Sánchez (1983), ‘México Bajo la dictadura Porfiriana’, in Enrique 
Semo (ed.) México: un pueblo en la historia 2, México D.F.: Universidad 
Autónoma de Puebla pp. 11-89.

Cerrillo Garnica, O. (2014), ‘Del #yosoy132 a la reforma en telecomunicaciones: 
recuperando la agenda de la democratización de los medios en México 
Temas De Comunicación, Nº 28, enero-junio 2014, pp. 112-132.

Coatsworth, John H. (1979), ‘Indispensible Railroads in a Backward Economy: 
The Case of Mexico’, The Journal of Economic History, Vol. 39, No.4, pp. 
939-960.

Coutiño, F. (2012), ‘La Elección Presidencial 2012: Un análisis sobre la 
participación de los jovenes Mexicanos’, Em Debate, Belo Horizonte, v.4, 
n.5, pp.42-50.

Díaz, Eduardo L. (2001), ‘La restricción externa dinámica al crecimiento de 
México, a través de las propensiones del comercio, 1970-1999’, Estudios 
Económicos, julio-diciembre, 16(2) pp. 227-251.

Dinerstein, Ana C. ‘Conceptualizando la Autonomía’, içinde Ana Cecilia 
Dinerstein (der) (2013). Movimientos Sociales y Autonomía coelctiva: La 
Política de esperanza en América Latina, Claves del Siglo XXI, Buenas 
Aires. 

Dussel, Enrique P. (1996), ‘From Export-Oriented to Import-Oriented 
Industrialization: Changes in Mexico’s Manufacturing Sector, 1988-1994’, 
in Gerardo Otero (ed.) Neo-liberalism Revisited: Economic Restructuring 
and Mexico’s Political Future’, Colorado: Westview Press, pp. 63-83.

Galindo Cáceres, J. ve González-Acosta, José I. (2013), ‘#YoSoy132: La 
Primera Erupción Visible’, Global Talent University Press, Mèxico.



Ertan Erol

165

Gates, M. (1996), ‘The Debt Crisis and Economic Restructuring: Prospects 
for Mexican Agriculture’, in Gerardo Otero (ed.) Neoliberalism Revisited: 
Economic Restructuring and Mexico’s Political Future’, Colorado: 
Westview Press, pp. 43-63.

Gilly, A. (2007), La Revolución Interrumpida, México D.F.: Ediciones Era.

Ginzberg, E. (1997), ‘Ideología, política y la cuestión de las prioridades: 
Lázaro Cárdenas y Adalberto Tejada, 1928-1934’, Mexican Studies/
Estudios Mexicanos, 13(1), Winter, pp. 55-85.

Harvey, D. (2006), ‘Limits to Capital’, Verso, London.

Horowitz, M. (2009), ‘Maquiladora Production, Rising Expectations, and 
Alterglobalization Strategy’, Critical Sociology, 35(5), pp. 677-688.

Estrada Saavedra, M. (2014), ‘Sistema de protesta: política, medios y el 
#YoSoy 132’ Sociológica, año 29, número 82, mayo-agosto de, pp. 83-123.

 
Figueroa-Ibarra, C.,  Martínez-Zavala, L. (2013), The Ejército Popular 

Revolucionario’ Occupying the Cracks in Mexico’s Hegemonic State’, 
translated by Mariana Ortega Breña, Latin American Perspectives, 40, 
pp.153-164. 

Foweraker, J. (1993), ‘Popular Mobilization in Mexico: Teachers Movement 
1977-1987’ Cambridge University Press, Camrbidge. 

Knight, A. (1991), ‘The rise and fall of Cardenismo, c. 1930-1946’, in 
Leslie Bethell (ed.) Mexico since Independence, Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 241-320.

Lefebvre, H. (1966/2009), ‘Theoretical Problems of Autogestion’ in Neil 
Brenner and Stuart Elden (eds.) translated by Gerald Moore, Neil Brenner 
and Stuart Elden, State, Space, World: Selected Essays, Henri Lefebvre, 
Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 138-152.

Lefebvre H. (1979/2001), ‘Comments on a new state form’, Antipode, 33(5) 
pp. 769-782.



Meksika’da Politik Meşruiyet Krizi Bağlamında Özyönetimsel Mücadelenin Gücü ve Sınırları

166

Marini, Ruy M. (1991), ‘Dialèctica de la dependencia’, Serie Popular Era, 
México D.F.

Marx, K. (1966), The Civil War in France, Pekin: Foreign Languages Press.

Meyer, J. (1991), ‘Revolution and reconstruction in the 1920s’, in Leslie 
Bethell, Mexico since Independence, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 201-240.

Modonesi, M. (2010), ‘Subalternidan, antagonismo, autonomía: Marxismo y 
subjetivación política’, CLACSO, Bueans Aires.

Morton, Adam D. (2007), Unravelling Gramsci: Hegemony and passive 
revolution in the global economy, Pluto Press, London.

Morton, Adam D. (2010), ‘The Continuum of Passive Revolution’, Capital 
and Class, 34(3), pp. 315-342.

Maxfield, S. (1992), ‘The International Political Economy of Bank 
Nationalization: Mexico in Comparative Perspective’ Latin American 
Research Review, Vol. 27, No. 1 (1992), pp. 75-103.

Navarro, Luis H. (2011), ‘Mestros y Nación: La CNTE A 32 Años de vida’, 
Cotidiano, No: 168, pp.47-60.

Rey, Mabel T. (2013), ‘La bela búsqueda de la autonomía’, içinde Ana Cecilia 
Dinerstein (der) (2013) Movimientos Sociales y Autonomía colectiva: La 
Política de esperanza en América Latina, Claves del Siglo XXI, Buenas 
Aires. 

Rovira Sancho, G. (2014), ‘El #YoSoy132 mexicano: la aparación (inesperada) 
de una red activista’, Revista CIDOB d’Afers Internacionales, Abril, n.105, 
p. 47-66.

Santibañez, Lucrecia, ‘Reforma Educativa: El Papel del SNTE’, Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, ABRIL-JUNIO 2008, VOL. 13, 
NÚM. 37, PP. 419-443

Semo, E. (2012), México: Del aniguo régimen a la modernidad, Reforma y 
Revolución, UACJ-UNAM, México.



Ertan Erol

167

Stein, Stanley J, Stein B. (1978), La herencia colonial de América Latina, 
Siglo XXI, México D.F.

Sosa, R. (2000), ‘La CNTE, El finde una época’, Cotidiano, No:103, pp. 112-
118.

Trotsky, L. (1936), The History of the Russian Revolution, translated by Max 
Eastman, V.I, London: Victor Gollancz Ltd.

Trotsky L. (1972), ‘Thirty-five years After: 1871 – 1906’, in ‘Leon Trotsky on 
the Paris Commune’, Pathfinder Press, pp. 10-25.

Zurita Rivera, U. (2013), ‘Paradojas y dlemas de la participación social en la 
educación básica en México’, Apuntes, Vol XL, No 72, pp. 85-115.


