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Piquetero hareketine
genel bir bakış

Onur Koyunlu

Sermayenin kapitalizmin ömrünü neo-liberal saldýrýlarla uzatmaya çalýþtýðý 
son 30 yýllýk dönemde beliren yeni mücadeleler ve toplumsal hareketler arasýnda 
en çok ilgi görenlerden birisi kuþkusuz, Arjantin’de 90’lý yýllarýn ortalarýnda 
doðan ve zayýflayarak da olsa bugün de varlýðýný sürdüren piquetero [okunuþu 
“piketero”] hareketi oldu. Bu ilginin baþlýca nedeni, hareketin ana gövdesini, 
örgütlenmesi toplumsal mücadelelerin kilit sorunlarýndan biri olarak görülen 
iþsizlerin oluþturmasý. Bu sorunun neo-liberal politikalar altýnda daha de yakýcý 
hale geldiði günümüz þartlarýnda Arjantin’de iþsizlerin bu gerçeðe meydan 
okurcasýna örgütlenmiþ ve þiddetli mücadelelere giriþmiþ olmalarý hareketi daha 
da ilgi çekici kýlýyor. 

Piquetero hareketinin iþsizleri örgütlemeyi baþarmýþ olmasý, harekete en 
eleþtirel yaklaþanlardan onu tümüyle destekleyenlere kadar hemen herkesçe 
tespit edilen yönü. Ancak hareketin 2000’li yýllarýn baþýnda Arjantin’in siyasi 
düzleminde ezilenler cephesinde en belirleyici siyasi güç konumuna yükselmesi, 
þiddetli ekonomik kriz koþullarýnda ve burjuvazinin yoðun saldýrýsý altýnda adeta 
kilitlenmiþ vaziyette bekleyen sendikal harekete alternatif bir güç olarak belirme-
si ve nihayet öncü mücadeleleriyle, ülke çapýnda devrimci duruma yol açan 2001 
Aralýk ayaklanmasýna giden yolu döþemesi ve bu ayaklanmaya ruhunu vermesi 
piquetero hareketinin daha az üzerinde durulan yönü. Halbuki bunlar hareketin 
salt bir iþsiz örgütlenmesi olmaktan öteye geçtiðini gösteriyor. 
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Hareketin geliþimi bize, piqueteronun, þiddetli neo-liberal saldýrý altýnda ve 
sendika bürokrasisinin tam teslimiyeti dolayýsýyla sendikal harekette yaþanan 
týkanýklýk koþullarýnda köþeye sýkýþan Arjantin iþçi sýnýfýnýn, saldýrýdan en çok 
etkilenen kesimlerinden baþlayarak kendini savunmak ve çýkýþ yolu bulmak için 
geliþtirdiði bir mücadele ve örgütlenme yöntemi olduðunu gösteriyor. Bu sonu-
cu çýkarmadýðýmýz sürece piquetero deneyimini gerçekliði içinde kavramamýzýn, 
baþka bir coðrafyaya ait turistik bir malzeme olmaktan çýkararak kendi deneyim-
lerimizle birleþtirmemizin mümkün olmayacaðýný düþünüyoruz. Bu yazý bizi bu 
sonuca götüren olgularý ortaya koymayý amaçlýyor.

Bu doðrultuda ilk olarak, hareketin ortaya çýkmasýnda rol oynayan faktör-
leri ve öncü mücadeleleri ele alacaðýz. Ardýndan hareketin doðuþu ve geliþimi 
üzerinde duracaðýz. Bu bölümde ayrýntýsýna gireceðimiz bir dizi olgunun hare-
ketin genel niteliklerini ve bütün olarak iþçi hareketi içindeki yerini saptamak 
bakýmýndan önem taþýdýðýný belirtmekte yarar var. Daha sonra harekete yöne ve-
ren temel siyasi yaklaþýmlarý ve stratejileri irdeleyeceðiz. Son olarak hareketin 
yapýsýna, niteliðine ve benimsediði yöntemlere kýsaca göz atacaðýz. 

Piquetero hareketinin öncülleri 

Son döneme ait herhangi bir toplumsal hareket ya da mücadelenin 
doðuþunu ele alýrken neo-liberal saldýrýlardan, özelleþtirme, esnekleþtirme ve 
sendikasýzlaþtýrma üçlüsünün ezilenlere hýzla artan iþsizlik ve yoksulluk ola-
rak döndüðünden bahsetmek artýk bir klasik halini aldý. Öyle ki sadece hükü-
met ve devlet baþkanlarýnýn, partilerin adlarýný, bir de önemli tarihleri gereðince 
deðiþtirdiðimiz tek bir metni, nerdeyse bütün ülkelerdeki toplumsal mücadele-
lerin sebeplerini anlatmak için kullanabilir haldeyiz. Bu nedenle bu dönüþümün 
Arjantin’de nasýl bir seyir izlediðini uzun uzadýya anlatmayacak olmamýzýn oku-
yucuyu memnun edeceðini tahmin etmek zor deðil.

Peronist partinin1 karizmatik lideri, “El Turco” lakaplý Carlos Menem 
1989’da devletin baþýna geçtiðinde halk kendisini sevinçle karþýlamýþtý. Bunun 
nedeni yalnýzca, selefi Raúl Alfonsín’in2 baþkanlýðýnýn son döneminde yýllýk enf-
lasyonun %5000’e ulaþmasý ve temel tüketim maddelerinde kýtlýðýn baþ göster-
mesi deðildi. Peronist partinin ülkede özellikle iþçi sýnýfý ve yoksullar arasýnda 
geleneksel olarak sahip olduðu etki, kendisini 1976’da deviren askeri diktatör-
lük döneminde daha da artmýþtý. Kitlelerin zihninde hâlâ bu imgeler hüküm sü-
rüyordu. Ancak bu Peronizmin üçüncü kez iktidara geliþiydi ve bu sefer popü-
list de olsa bir burjuva partisi olduðunu çok daha açýk bir biçimde gösterecekti. 
Arjantin’in Kemal Derviþ’i Domingo Cavallo’nun ekonominin baþýna geçmesiyle 

1  Partido Justicialista (PJ): Adaletçi Parti.
2  Alfonsín, Peronistlerin geleneksel rakibi Radikal Parti’dendi (Union Civica Radical 
(UCR): Radikal Sivil Birlik)
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neo-liberal saldýrý taarruz biçimini aldý. Kamu iþletmeleri özelleþtirildi. Ücretler 
düþürüldü. Emeklilik yaþý artýrýldý. Federal bütçeden eyaletlere ayrýlan ödenekler 
kýsýldý. Ýþsizlik ve yoksulluk hýzla büyüdü. 

Menem 1995’te yeniden baþkanlýða seçildiðinde kitleler henüz kendisin-
den yüz çevirmiþ deðillerdi. Piquetero hareketinin doðuþu esas olarak 1995’ten 
sonra baþlar. Ancak bu, o ana kadar iþçi sýnýfýnýn neo-liberal saldýrýlara hiç 
baþkaldýrmadýðý anlamýna gelmiyor. Aksine, neo-liberal saldýrýlarla birlik-
te buna karþý mücadeleler de daha Peronist iktidarýn ilk yýllarýnda baþladý. 
Menem’in ayaðýnýn tozuyla yaptýðý icraatlardan biri devlet petrol þirketi YPF’nin 
özelleþtirilmesi oldu. YPF’nin hem ülke ekonomisindeki hem de istihdamdaki 
payý büyüktü. Kuyularýnýn, rafinerilerinin ve santrallerinin olduðu bölgelerde 
binlerce iþçi çalýþtýrýyordu. Daha önemlisi bu bölgelerin yerel ekonomilerinde-
ki rolü aracýlýðýyla dolaylý olarak ek istihdam yaratmasý nedeniyle, önemi kendi 
bünyesindeki iþçilerin ötesine taþýyordu.3 Özelleþtirmenin doðrudan sonucu bin-
lerce iþçinin iþten çýkarýlmasý ve ileri yaþlardakilere erken emekliliðin dayatýlmasý 
oldu. 

Yeni dönemin ilk mücadeleleri YPF’nin özelleþtirilmesine karþý baþlar. Bu 
mücadelelerin görüldüðü yerler ülkenin kuzeyindeki Salta eyaletinde yer alan 
General Mosconi ve Tartagal, güneydeki Neuquén eyaleti gibi bölgelerdir ki bu-
ralar daha sonra piquetero hareketinin doðuþuna sahne olacaktýr. Bu ilk mücade-
leler, Peronizme göbeðinden baðlý olduðu için özelleþtirmeyi destekleyen sendika 
bürokrasisine raðmen yapýlacaktýr. Hareketin baþýnda bürokrasinin teslimiyetçi 
çizgisine karþý koyan sendika ve iþçi önderleri vardýr. Örneðin Mosconi’de, bir 
mücadele metodu olarak piquetero hareketince devralýnacak olan yol kesme eyle-
mi kararý halk meclisi toplantýsýnda, sonradan piquetero hareketi içindeki en etkin 
üç odaktan biri haline gelen Partido Obrero’ya4 mensup bir iþçi önderinin öneri-
siyle alýnýr. Özelleþtirmeye karþý mücadele asýl hedefi olan özelleþtirmenin geri 
alýnmasýný saðlayamasa da, iþten çýkarýlan ya da emekli edilenlerin öngörülenden 
fazla tazminata kavuþmasý gibi bir dizi kýsmi kazanýmla sonuçlanmýþtýr. 

Neo-liberal dalgayla yeni bir mücadele döneminin açýlýþýnýn haberci-
si niteliðindeki bu eylemleri 1993 yýlýnda Santiago del Estero’da yaþanan halk 
isyaný izler.5 Mücadele, ücretlerinin düþürülmesine ve ödemelerin geciktirilme-
sine karþý kamu emekçilerinin eyleme geçmesiyle baþlar, iþsizlik ve yoksulluðun 
baskýsý altýndaki yerel halkýn katýlýmýyla büyük bir isyan biçimini alýr. Belediye 
ve kamu binalarý iþgal edilir, yolsuzluða batmýþ hakim sýnýf politikacýlarýnýn 
3  Resmi istatistiklere göre özelleþtirmeden sonra bile YPF kendi bünyesinde 
çalýþan bir iþçi baþýna sayýsý 13’e varan dolaylý ek istihdam yaratýyordu. 
4  Partido Obrero (PO): Ýþçi Partisi.
5  Bu eylem mücadele tarihine Santiagueñazo adýyla geçer. Arjantin’de yerel çaplý 
halk isyanýna dönüþen mücadeleler, o bölgenin adýndan türetilen isimlerle anýlýr. Cordobazo 
(Cordoba), Cutralcazo (Cutral-Co) gibi. 2001’de ülke çapýnda baþ gösteren halk isyaný bu nedenle 
Argentinazo adýný almýþtýr. 
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konutlarý tahrip edilir. Eylemler, halk meclisi toplantýlarýnda alýnan kararlarla 
yönlendirilir. Özelleþtirmeye karþý eylemlerde olduðu gibi burada da mücadele 
salt kendiliðinden bir patlama niteliði taþýmaz. Zira eylemler örgütlü kamu emek-
çilerinin mücadelesiyle baþlamýþ, seçilen hedefler bilinçli bir tercihle iktidarý 
temsil etmeleriyle sembol niteliði taþýyan binalarla sýnýrlandýrýlmýþ ve nihayet 
onca yoksulluða raðmen herhangi bir yaðma, vs. yaþanmamýþtýr.  

Santiagueñazo doðrudan siyasi iktidarý hedef almasýyla gelecek mücadele-
lerin habercisi olur. Bu isyanla doðan mücadele dalgasý 2001 Aralýðýnda baþkent 
Buenos Aires’te Kongre binasýnýn halk tarafýndan kuþatýlmasýyla ülke çapýnda 
zirvesine ulaþacaktýr. 

Bu ilk eylemlerin ayný zamanda, mevcut sendikal hareketin baþýndakilerin 
ataletine karþý bir alternatif arayýþýný temsil ettiðini vurgulamak gerekir. Ayný 
yýllarda Peronizmin etkisi altýndaki ana sendika konfederasyonu CGT’ye alterna-
tif oluþturmak amacýyla örgütlenen CTA6, temel örgütlenme alaný kamu emekçi-
leri ve öðretmenler olduðu halde ileriki yýllarda kendisini önemli ölçüde piquetero 
hareketi içinde örgütlenmeye hasreder ve bu hareket içinde etkin bir siyasi ve sen-
dikal odak konumuna geçer. Hareket içinde belirleyiciliði olan üçüncü siyasi güç 
de yine sendikal hareket içerisinden gelmektedir: Maoist kökenli PCR’nin CGT 
içinde sendikal muhalefeti örgütlemek için kurduðu CCC’nin7 doðuþu sýrasýnda 
piquetero hareketine gösterdiði olumsuz tavýr çok geçmeden deðiþir ve hareket 
içinde örgütlenmeye baþlar. CCC de piquetero hareketinin öncülü niteliðindeki 
bir dizi mücadelenin içinden gelmektedir. Jujuy’da kamu emekçilerinin 1990-
1994 arasýnda neredeyse kesintisiz sürdürdüðü ve bu dönem içinde beþ valinin 
deðiþmesine yol açan mücadelenin önderi bir PCR militanýdýr. 

Hareketin doðuþu ve geliþimi

Ýþsizleri örgütleme yönündeki ilk giriþimler baþladýðýnda YPF’nin 
özelleþtirilmesine karþý mücadeleler, Jujuy’da kamu emekçilerinin mücadelesi ve 
Santiagueñazo ile birlikte bir dizi baþka önemli mücadele hafýzalardaki canlýlýðýný 
korumaktadýr. 1995’de ilk iþsiz komitelerinin kurulduðu Neuquén eyaletinde 
bu giriþimler inþaat ve petrol sektöründe çalýþýp da iþsiz kalan iþçi önderlerinin 
giriþimleriyle, PO ve MAS gibi devrimci Marksist örgütlerin aktif katýlýmýyla 
baþlar. Komitelerin katýlýmcý sayýsýnýn hýzla artmasý ve giderek yayýlmasý yerel 
sendika yönetimlerini Aðustos ayýnda büyük bir yürüyüþ çaðrýsý yapmaya zor-

6  CTA’nýn kuruluþunun siyasi alandaki karþýlýðý Menem döneminde Peronizm’den 
kopanlarla Komünist Parti’nin, Hristiyan Demokrat ve Popülist gruplarýn birleþmesinden oluþan 
FREPASO adlý örgütün kuruluþudur. FREPASO’nun 1997’de Peronizmin tarihsel rakibi UCR 
ile birleþerek Alianza adý verilen ittifaký kurmasýyla CTA’nýn piquetero hareketi içindeki gerici 
rolünün yoðunluðunu artýracaktýr.
7  Corriente Clasista Combatiente (CCC): Mücadeleci Sýnýfçý Akým.  
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lar. Eyalet yönetimi eylemden bir gün önce iþsiz aile reislerine aylýk 200 peso8 
iþsizlik desteðini öngören bir yasa çýkaracaðýný vaat eder. Fakat yasanýn resmiyet 
kazanmamasý ve ilk ödemeler konusundaki belirsizlik iþsizleri eyleme sevk eder 
ve çeþitli bölgelerde belediye ve kamu binalarý iþsizler tarafýndan iþgal edilir. Bu 
basýnç altýnda eyalet yönetimi yasayý düzenler ancak, yardým yapýlacak kiþinin 
çocuklu bir ailenin tek geçim dayanaðý olmasý ve eyalette en az iki yýldýr yerleþik 
bulunmasý gibi ciddi sýnýrlamalar getirir. Sýnýrlý da olsa ilk önemli kazanýmýný elde 
eden iþsiz örgütlenmesi burada kalmaya niyetli deðildir. 16 yaþýndan büyük bütün 
iþsizlere 500 peso iþsizlik desteði talebi bu mücadele sýrasýnda yaygýnlaþmaya 
baþlar. Bu taleplerle yapýlan büyük yürüyüþe eyalet yönetiminin yanýtý ödeme-
lerin ikinci taksidini geciktirmek olur. Ekim ayýnda binden fazla iþsiz Valilik 
binasýna yürür ve binaya girer. Ýþsiz temsilcileri içeride yetkililerle görüþtüðü 
sýrada kolluk kuvvetleri önceden hazýrlandýðý belli olan bir senaryoyu hayata ge-
çirir ve eylemcileri gaz bombalarý ve plastik mermilerle daðýtýr. Ardýndan gözaltý 
furyasý baþlar. Hareketin önderlerinden MAS militaný Horacio Panario tutuklanýr. 
Devlet iþsizlerin daha ilk örgütlenme ve mücadele giriþimlerine baskýyla yanýt 
vererek gelecekte izleyeceði yöntemleri haber vermektedir. Hasýyla (CGT), 
“alternatifiyle” (CTA) sendika bürokrasisi de provokasyonun sorumluluðunu 
iþsizlere yýkarak piquetero hareketi karþýsýnda izleyeceði çizginin ilk iþaretlerini 
ortaya koyar. Bu saldýrýya raðmen aradan bir ay geçmeden iþsizlerin Panario’nun 
serbest býrakýlmasý talebiyle büyük bir gösteri düzenlemesi hareketin kolay alt 
edilemeyeceðinin habercisidir.

1996’nýn baþlarýnda hareket yeniden mücadeleye giriþtiðinde sadece bü-
yük bir baskýyla karþý karþýya deðildir. Sendika bürokrasisinin ihanetleriyle de 
hesaplaþmak zorundadýr. Yeni valiyle sendikalar arasýndaki ateþkes meyvesini, 
kamu emekçilerinin ücretlerinin düþürülmesi, 200 pesoluk iþsizlik desteðinin 
150 pesoya indirilmesi ve bu desteðe karþýlýk zorunlu geçici çalýþma koþulunun 
getirilmesi olarak verir. Ancak iþsizler de örgütlenme ve mücadele konusunda 
inatçýdýr. Önce maaþlarý düþen öðretmenlerin eylemine katýlýrlar, birkaç saatlik 
yol kesme eylemiyle öðretmenlere destek olurlar. Eyaletin ikinci büyük kenti 
Cutral-Co’da 500’den fazla katýlýmcýyla bir halk meclisi toplantýsý düzenlerler. 
Bunun ardýndan Neuquén çapýndaki iþsiz komitelerini bir araya getiren Ýþsizler 
Koordinasyonu ile CTA’nýn ortak çaðrýsýyla Neuquén’de ilk iþsiz kongresi yapýlýr. 
CTA’nýn amacý kamu emekçileri arasýnda zayýflayan tabanýnýn yarattýðý boþluðu 
önemli bir toplumsal güç olarak belirmekte olan iþsizleri kendi yanýna çekerek 
doldurmaktýr. Kongre’de, devletin istihdam yaratacak kapitalist giriþimlere kredi 
ve destek saðlamasý gibi geri ve hatta gerici bir pozisyonu savunur. Çetin ve uzun 
tartýþmalarýn ardýndan Kongre, CTA’ya raðmen, 16 yaþýndan büyük her iþsize 
500 peso ödenek, ödeneðe karþýlýk istenen zorunlu çalýþmanýn ikramiye ve tatil 
hakkýný içermesi, bu çalýþmanýn belirli bir aþamada kadrolu, kalýcý iþe dönüþmesi 
8  Menem yönetiminin Konvertibilite yasasý nedeniyle pesonun deðeri dolara eþitlenmiþti. 
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gibi, hareketin geliþiminde giderek yaygýnlýk ve belirleyicilik kazanacak talepleri 
karar altýna alýr. 

Kongre’de hareketin örgütlenmesine iliþkin de iki farklý yaklaþým vardýr. 
CTA iþsizlerin kendi örgütüne katýlmasýný savunurken, sendika bürokrasisinden 
dili yanmýþ iþçi önderleri hareketin baðýmsýz temelde örgütlenmeye devam etme-
sini savunur ve yine bu pozisyon galip gelir. Ayrýca sonraki yýllarda hareketin en 
ileri kollarýnýn temel þiarý haline gelecek bir baþka karar daha alýnýr: Ulusal çapta 
bir Ýþsizler Kongresi’nin örgütlenmesi. 

Kongre’nin üzerinden bir ay geçmeden ilk Cutralcazo gerçekleþir ve Cutral-
Co’da kilit önemdeki Ruta 22 otoyolu piqueterolar tarafýndan tam bir hafta bo-
yunca kesilir. Yerel halkýn da katýlýmýyla halk isyanýna dönüþen eylem kazanýmla 
sonuçlanmýþtýr. Ýþsizlik desteðinden yapýlan kesintiler geri alýnýr, iþsiz mahalle-
lerinde kesilen elektrik ve gazýn yeniden açýlmasý, bölgedeki bir petrol kuyusu-
nun eyalet yönetimince iþletilerek gelirinin þehir bütçesine aktarýlmasý ve eyleme 
katýlanlara hiçbir yaptýrým uygulanmamasý sözleri alýnýr. Bu vaatlerin büyük öl-
çüde yerine getirilmemesi bir yýl kadar sonra ikinci Cutralcazo’nun patlak ver-
mesine neden olacaktýr. 

1997 Martýnda Cutral-Co’da ikinci ayaklanmanýn baþ göstermesiyle artýk 
hareket bugün bildiðimiz adýyla, yani piqueteros olarak anýlmaya baþlamýþ ve 
Arjantin’de yeni bir toplumsal güç olarak benimsenmiþtir bile. Geniþ çaplý ve uzun 
süreli yol kesmeler, buna eþlik eden halk ayaklanmasý, yeni eylem kararlarýnýn, ta-
leplerin ve siyasi iktidar karþýsýnda izlenecek hattýn belirlendiði ve genellikle yol 
kesme sýrasýnda yapýlan halk meclisi toplantýlarý giderek ülke çapýna yayýlacak 
olan hareketin baþlýca mücadele ve örgütlenme yöntemleri olarak genel bir nitelik 
kazanmýþtýr artýk. 

Ayný yýlýn Mayýs ayýnda kuzey eyaleti Salta’daki Tartagal ve Mosconi’de 
de piquetero ayaklanmalarý baþ gösterir. Burada da Neuquén’dekine benzer 
bir geliþme vardýr. Petrol bölgesidir. Baþta özelleþtirmeye karþý olmak üzere 
Peronizm’in neo-liberal saldýrýsýna karþý ilk mücadelelerin baþýný çekmiþ iþçi 
önderleri bu deneyimi iþsizlerin mücadelesine aktarýrlar. 1995’te ilk örgütlenme 
çabalarý ve eyalet yönetimiyle ilk karþý karþýya geliþler baþlar. 

1997’deki mücadele baþladýðýnda Tartagal ve Mosconi’nin iþçileri ve iþsizleri 
Neuquén’deki mücadelenin bilgi ve deneyimine sahiptir. Buradaki ayaklanmaya 
daha fazla sayýda iþsiz katýlýr. Amerika yerlileri ve beyazlar arasýndaki ayrýlýk 
ortadan kalkar ve yerlilerin talepleri de hareketçe benimsenmeye baþlar. Hareket 
daha net ve ileri talepler öne sürer. Devletin uyguladýðý baský ve piqueterolarýn 
buna yanýtý da daha sert ve kararlýdýr. Bütün bunlar hareketin giderek geliþtiðinin 
ve güçlendiðinin iþaretleridir. CTA ve CCC gibi, giderek hareketin reformist 
ve sýnýf iþbirlikçi kanadýna dönüþmekte olan odaklarýn hareketin önünü kesen 
politikalarý Tartagal ve Mosconi’de daha da ileri götürmeleri ise iþin bir diðer 
boyutunu oluþturur. 
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Bu dönemden sonra ülkenin iç bölgelerinde baþlayan hareket giderek yaygýnlýk 
kazanacak, baþkenti kapsayan Gran Buenos Aires eyaletine de uzanacaktýr. Sýnýf 
mücadelesinin þiddetlenmesiyle Menem’in ayaðýný bastýðý toprak da giderek 
zayýflamaya baþlar. Ancak piquetero hareketini, özellikle Menem döneminde 
baþlayan ve Plan Trabajar adý verilen geçici istihdam paketleriyle ve yiyecek 
yardýmlarýyla sisteme yedekleme çabalarýnýn geçici bir baþarý kazanmasýnýn da 
etkisiyle Alianza giderek yükseliþe geçer ve 1999 seçimlerindeki galibiyetiyle 
Fernando De la Rúa Menem’in yerini alýr. Ancak De la Rúa’nýn ne çöküþe giden 
ekonomiyi kurtarmak için Menem’den farklý bir planý vardýr, ne de artan toplum-
sal muhalefet karþýsýnda fazla dayanacak gücü. 1999-2001 arasý dönem piquetero 
hareketinin doðuþundan sonra ikinci kez þahlanmasýna ve nihayet bütün ezilenle-
rin piquetero yöntemleriyle ayaða kalkmasýna sahne olacaktýr.  

Hareket içindeki temel siyasi eðilimler

Piquetero örgütlenmesinde ve mücadelesinde en önde yer alan örgütlerden 
biri olan PO’nun militanlarýndan Luis Oviedo hareketin tarihini anlatan kitabýnýn 
giriþinde, iþçi sýnýfýna ait bütün oluþumlar gibi piquetero hareketinin de var olma 
hakkýný kazanmak için gerek devletin ve burjuvazinin kurumlarýna, gerekse de 
devletin uzantýsý konumundaki sendika bürokrasisine karþý çetin bir mücadele 
vermek zorunda kaldýðýný belirtir.9 Hareketin onlarca militan ve önderinin kanýyla 
yazýlan tarihi, bu tespitin haklýlýðýný gösterir. Ancak en sert mücadelenin ayný za-
manda hareketin kendi baðrýnda yaþandýðýný vurgulamak gerekir.

Piquetero hareketi daha baþýndan iki karþýt eðilimin, hareketi düzene yedek-
lemek ve devletin uzantýsý haline getirmek için çabalayan, CTA’nýn baþýný çektiði 
ve CCC’nin de giderek kaydýðý reformist bir kanatla, hareketin baðýmsýzlýðý, iþçi 
sýnýfýnýn geri kalanýyla birliði, politik bir nitelik kazanarak düzenin sýnýrlarýný 
aþmasý için mücadele eden ve PO ile birlikte bir dizi baþka siyasi hareketin baþýný 
çektiði bir diðer kanadýn mücadelesiyle belirlenir. Piquetero içindeki bütün diðer 
ara eðilimler, bu iki karþýt kutup arasýnda bir yerlerde konumlanýr. 

  Hareketin geleceði açýsýndan belirleyici önemi bulunan bu iki kanat 
arasýndaki ayrýmlarýn üç temel ayaðý vardýr. Birincisi hareketin örgütlenme yön-
temi üzerinedir. Hareket baðýmsýz örgütlenmeye devam mý etmelidir yoksa sendi-
kalar içinde ya da hatta küçük ve orta burjuvaziyi de içeren çok sýnýflý bir cephede 
erimeli midir? Buna baðlý olarak geliþen diðer tartýþma mücadelenin talepleriyle 
ilgilidir. Hareket iþçi sýnýfýyla baðýný kurmak suretiyle kendi özgül taleplerini mi 
yükseltmelidir, yoksa kapanan iþletmelerin yeniden açýlmasý, KOBÝ’lere mali 
destek saðlanmasý gibi baþka ve hatta düþman sýnýflarýn taleplerini mi benimse-
melidir? Talepler üzerindeki tartýþmanýn uzantýsý hareketin iþsizlik konusundaki 
9  Luis Oviedo, Una Historia del Movimiento Piquetero, Ediciones Rumbos, Buenos 
Aires, 2004, s. 7.
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temel çizgisinin ne olacaðýyla ilgilidir. Hareketin devrimci kanadý temel olarak 
16 yaþýndan büyük bütün iþsizlere maaþa denk ücret ve ücretler düþürülmeksizin 
iþ saatlerinin düþürülmesi yoluyla yeni istihdam saðlanmasýný savunur. Karþý ku-
tupta ise hareketin ufkunu geçici istihdam paketleri elde etme ve gýda yardýmlarý 
alma hedefleriyle sýnýrlama eðilimi hakimdir. 

Bütün bu ayrým noktalarýnýn temelinde daha temel bir ayrýlýðýn yattýðýný 
görmek zor deðil. Devrimci kanat hareketin örgütlenme metodunu, ittifaklar 
politikasýný ve talepler demetini iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý çerçevesinde belirlemeye 
çalýþýrken, diðer kutupta iþsizlik sorununa ve bunun çözümüne küçük burjuva ve 
son tahlilde burjuva bir bakýþ açýsý hakimdir. Bakýþ açýsýndaki bu temel ve sýnýfsal 
karþýtlýk ise Arjantin’e özgü olmak bir yana kapitalizmin hakim olduðu hemen 
her yerde mevcuttur.

Ýþsizlik kapitalizmin yapýsal ve kronik bir sorunudur. Sömürüden elde ettiði 
artý-deðeri artýrarak ayakta kalan burjuvazinin bunun için baþvurduðu yöntem-
lerden birisi de ücretleri düþürüp, çalýþma saatlerini uzatmaktýr. Ýþçileri buna 
razý edebilmek için ise yedekte her zaman bir iþsizler ordusunu hazýr tutmaya 
mecburdur. Yani kapitalizm bir grup iþçiyi giderek daha fazla sömürürken, diðer 
grubun bu düzende sahip olduðu tek hakký, yani sömürülme hakkýný elinden alýr. 
Ýstihdam yaratacaðý gerekçesiyle kapitalist giriþimi teþvik etmek belirli bir bölge-
de belirli bir zaman dilimi içinde iþsizlik oranýný düþürebilir. Ancak kapitalistlerin 
yedek iþçi ordusuna olan ihtiyacýný azaltmaz. Dolayýsýyla iþsizlik sorunu kapita-
list giriþimleri teþvik yoluyla çözülemez.

Ýþsizlik kapitalizm þartlarýnda nihai olarak çözülemez bir sorun olduðu için-
dir ki kapitalizmi aþmak için tam da kapitalist çýkarlarý hedef alan talepler belir-
lemek gerekir. Ücretler düþürülmeksizin iþ saatlerinin düþürülmesi yoluyla is-
tihdam yaratýlmasý talebi iki yönden birden kapitalist çýkarlarý hedef alýr. Hem 
artý-deðerin yani sömürü oranýnýn düþmesini saðlayacaðý için, hem de iþ sahibi 
olanla iþsizi birleþtirerek iþçi hareketinin bir bütün olarak önünü açacaðý için.   

Piquetero hareketinin devrimci kanadýnca çoðu zaman, kapitalistlerden ar-
tan oranda vergi alýnmasý talebiyle bir arada ileri sürülen iþsizlik yardýmý tale-
bi de iþsizle çalýþaný karþý karþýya getirmediði, faturayý devlete ve kapitalistlere 
yüklediði için ileri bir nitelik taþýr. Bunun karþýsýnda öne çýkarýlan geçici istihdam 
paketleri talebi ise burjuvazinin iþine gelmektedir. Zira ayda 150-200 peso gibi 
sefalet ücretleri karþýlýðýnda, hiçbir sosyal güvence olmadan yapýlan ve burjuva-
ziye istediði zaman iþçiyi atma hakký tanýyan bu tür bir çalýþma sistemi, yeni ucuz 
iþgücü kapýsý yaratmak suretiyle iþçi sýnýfýnýn aleyhine iþler. 

Ancak bu geçici istihdam paketleri ve yiyecek yardýmýnýn aðýr sefa-
let koþullarý altýndaki iþsizleri bir süre için rahatlattýðý bir gerçektir. Özellikle 
hareketin doðuþundan 1999’a kadar gerçekleþen piquetero eylemleri, birçok 
örnekte bu geçici istihdam ve yiyecek yardým paketlerinin elde edilmesiyle 
noktalanmýþtýr. Ancak Menem’in zayýflamasý karþýsýnda Alianza’nýn yükseliþini 
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kolaylaþtýran faktörler arasýnda tam da devlet yardýmlarýnýn piquetero hareketi-
ni düzene baðlayan karakteri rol oynar. Piquetero hareketini eleþtirenlerin onu 
Clientalismo/Asistencialismo’ya10 dayanmakla suçlamasýnýn kaynaðý da budur. 
CTA ve CCC gibi hareketi düzene baðlamak isteyen odaklarýn bu suçlamayý 
hak ettiði kuþku götürmez. Ancak bir bütün olarak piquetero hiçbir aþamasýnda 
devlet yardýmlarýna baðýmlý, asalak bir harekete dönüþmemiþtir. Piquetero hare-
keti bu istihdam ve yardým paketlerinin gerici rolüne karþý mücadele edebildiði 
içindir ki De la Rua’nýn (ve ardýndan üç baþkanýn daha) düþürülmesine giden 
yolu döþeyebilmiþtir. Fakat bu, hareketin devrimci kanadýnýn yardýmlara ve ge-
çici iþlere sýrt çevirdiði, piquetero hareketi yardýmlarý kabul ettikçe hareketten 
koptuðu anlamýna gelmez. Bir yandan hareketin daha ileri talepler benimseme-
si için çabasýný sürdürürken diðer yandan istihdam paketlerinin ve yardýmlarýn 
baðýmlýlaþtýrýcý rolünü kýrabilmek için mücadele eder. Bu doðrultuda piquetero 
örgütleri bu yardýmlarýn daðýtýmýnýn yönetimini kendi üzerine alýr. Yeni geçici 
iþlere kimin gönderileceðini, yiyeceklerin nasýl daðýtýlacaðýný kendisi belirleme-
ye baþlar. Bu ise hem hareket içindeki kolektif baðlarýn güçlenmesine hem de 
iþçi sýnýfýnýn yönetim deneyiminin artmasýna yol açar. Geçici iþlerin büyük bö-
lümünün okul, hastane inþaatý gibi kamu yararýna iþler olmasý da piquetero ha-
reketinin diðer ezilen kitleler içindeki prestijinin artmasýna yardýmcý olur. Ayrýca 
yardýmlarýn devletin kendi isteðiyle daðýtýlmadýðýný, bunlarý elde edebilmek için 
dahi hareketin kararlý bir mücadele verdiðini eklemek gerekir.

Hareketin örgütlenmesinin baðýmsýz olup olmayacaðý sorunu ise iki düzeyde 
ele alýnmalýdýr. Bir kere, ekonomik yýkýmýn hemen herkesi, bu arada KOBÝ’ler 
gibi burjuva katmanlarý da etkilediði iddiasýna sarýlarak onu çok sýnýflý bir cep-
henin uzantýsý haline getirmenin iþçi sýnýfýnýn çýkarlarý açýsýndan bakýldýðýnda 
kabul edilebilir bir tarafý olmadýðý ortadadýr. Oysa CTA ve CCC gibi reformist 
eðilimler sürekli olarak, bu sýnýf iþbirliði politikasýný piquetero hareketine da-
yatmak için çabalarlar. Ayaklanmalarýn ortaya çýktýðý yerlerde soruna çözüm ge-
tirme iddiasýyla ekonomik ve sosyal konsey ya da acil durum komiteleri gibi, 
yerel sendika bürokrasilerinin yaný sýra valilik ve belediye yönetimi gibi iktidar 
odaklarýný, ticaret ya da sanayi odasý gibi burjuva örgütlerini bir araya getiren 
organlarýn oluþturulmasýna ön ayak olurlar. Tabii ki bu organlarýn amacý, hareketi 
frenlemek ve yatýþtýrmak olmaktadýr. 

Öte yandan hareketin belirli bir anda iþçi sendikalarýyla nasýl iliþkileneceði 
esas olarak taktik bir sorundur. Yani koþullara baðlýdýr. Arjantin deneyiminde 
iþsizlerin mücadeleye atýlmasýnýn sendikal týkanýklýðýn ve iþçi sýnýfýnýn bölünme-
sinin aþýlmasý yolundaki mücadelede bir manivela rolü oynadýðýný görüyoruz. Bu 
10  Clientalismo/Asistencialismo, maddi yardým karþýlýðýnda belirli bir siyasi hareketi 
desteklemek anlamýný taþýr. Güçlü bir popülist geleneðe sahip Peronizm’in iktidar dönemlerinde 
yaygýnlaþarak Arjantin’de güçlü bir hakim sýnýf yöntemi halini almýþtýr. Bu nitelemenin Piquetero 
hareketine yöneltilmesi, piquetero örgütlerinin yöneticilerinin üyeleri bu metotla kendilerini 
baðladýðýný iddia etmek anlamýný taþýr. 
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durumda hareketin baðýmsýz geliþimini durdurarak onu son derece geri politika-
lar benimseyen sendikalara yedeklemeye çalýþmak yanlýþ bir adým olurdu. 

Bu arada hareketin baðýmsýzlýðýný savunan eðilimlerin de kendi aralarýnda 
ikiye ayrýldýðýný görüyoruz. Özellikle Buenos Aires çevresinde geliþen ve otonom 
yapýlarý nihai amaç haline getiren, daha ziyade anarþist-otonomist fikirlerin ha-
kim olduðu piquetero örgütleri hareketin yalnýzca burjuvaziden deðil, bütün diðer 
örgütlerden baðýmsýzlýðýný savunma temelinde hareket ediyorlardý. Bu ise iþçi ha-
reketinin birliðinin saðlanmasýný zorlaþtýrarak iþsiz hareketinin yalnýzlaþmasýna 
götüren bir anlayýþ. Buna paralel olarak iþsizleri ilgilendiren acil ekonomik talep-
lerle devrim gibi genel siyasi hedefler arasýnda bað kuramamalarý bu örgütlerin 
kendi kendilerine yeter görünümü altýnda devlet yardýmlarýna baðýmlý hale gel-
melerinin önün açan bir nitelik taþýmaktaydý.11  

Diðer eðilim ise hareketin baðýmsýz örgütlenme temelinde geliþmesini an-
cak iþçi hareketiyle ve sendikal hareketle ortak talep ve çýkarlar temelinde 
birleþmesini savunuyor, birliðin halk meclisleri gibi mücadele organlarý temelin-
de gerçekleþmesi gerektiðini söylüyordu. Bu yöntemin geçerliliðinin hareketin 
geliþimi boyunca en azýndan eðilim olarak doðrulandýðýný görürüz. Zira özellikle 
1999-2001 arasýndaki mücadeleler piquetero yöntemlerinin giderek iþçi sýnýfýnýn 
bütününe yayýlmasýna sahne olur. Ortak bir örgütlenme yaratýlamasa da yükseliþ 
anýnda ciddi bir kaynaþma söz konusudur.

Fakat halk meclisi gibi organlarýn ancak yükseliþ anlarýnda görülen özel tür 
sýnýf örgütleri olduðunu unutmamak gerekir. 2001 krizinden sonra piquetero ha-
reketinin geri çekilmesi ve sendika hareketinde bürokrasi hakimiyetinin varlýðýný 
sürdürmesi, hareketin yükseliþ döneminde kalýcý mücadele örgütleri yaratamamýþ 
olduðunu gösterir. Bu nedenle iþçi ve iþsiz örgütlerinin kalýcý sendikal yapýlarda, 
tabii ki bürokrasiye karþý mücadele temelinde bir araya gelmesinin yollarýný bul-
mak gerekir. Kendi baðýmsýz örgütleri aracýlýðýyla geliþerek sýnýf mücadelesine 
yeni bir kan taþýyan piquetero hareketinin zaman içinde örgütlü iþçi hareketiyle 
kalýcý yapýlar altýnda bir araya gelme kanallarýnýn bulunamamýþ olmasý ciddi bir 
dezavantaja dönüþmüþtür.

Hareketin yapýsý, niteliði ve yöntemleri

Piquetero hareketi hayli heterojen bir bileþime sahiptir. Bu heterojen yapý 
çeþitli düzeylerde ele alýnabilir. Toplumsal bileþim açýsýndan hareket, yukarýda da 
belirttiðimiz üzere, yakýn bir dönemde iþsiz kalmýþ deneyimli sanayi iþçilerinin 
yaný sýra, daha hiç mesai yüzü görmemiþ genç iþsizleri ve uzun süredir iþsiz 
kaldýðý için iþ bulma umudunu yitirmiþ iþsizleri de kapsar. Bunlara, çöken ev 

11  Fakat bu, otonom piquetero örgütlerinin tamamen uzlaþmacý olduðu anlamýna 
gelmiyor. Bunlar arasýnda diðer iþçi sýnýfý ve piquetero örgütleriyle ortak hareket etmeye önem 
verenler de mevcuttu ve devlet en baskýcý yüzünü çoðunlukla bu örgütler üzerinde gösterdi.  
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ekonomisinin yükü omuzlarýna kaldýðý için inisiyatifi ele alan ev kadýnlarýný ek-
lemek gerekir. Genel olarak piquetero hareketinin yarýdan fazlasýnýn kadýnlardan 
meydana geliyor oluþu dikkat çekicidir. Birçok yol kesme eyleminde eþleri ge-
ride dururken kadýnlar barikatlarýn en önünde polisle çatýþýrlar. Bazen birkaç 
hafta süren eylemlerde kitlelerin beslenme ve bakýmlarýnda inisiyatifi de yine 
çoðunlukla kadýnlar üzerlerine alýrlar. Dolayýsýyla piquetero hareketi bir yönüyle 
de bir emekçi kadýn hareketidir. Ancak kadýnlara özgü taleplerin hareketin gün-
deminde ciddi bir biçimde yer aldýðýndan söz edemeyiz. Bu farklý nitelikteki iþsiz 
katmanlarýnýn yaný sýra, iþsizlerin dýþýna taþan kent yoksullarý da harekette belirli 
bir ölçüde yer almýþtýr. 

Ýkinci düzeyde hareket içindeki siyasi eðilimler vardýr. Ortanýn solu 
politikalarýný savunan CTA ve reformist bir çizgi izleyen CCC gibi yapýlarýn yaný 
sýra, Trotskist, Hareketçi, Guevarist, Anarþist eðilimlere sahip devrimci kanadý 
oluþturan ya da ona yakýn duran siyasi gruplar piquetero hareketi içinde aktif bir 
biçimde yer alýrlar12. Zaman içinde piquetero hareketinin ayrýþarak farklý ulusal 
ya da yerel örgütlenmelerin çatýsý altýnda yollarýna devam etmesi büyük ölçüde 
bu siyasi farklýlýklar temelinde olmuþtur. 

Bunlara ek olarak hareketi coðrafi farklýlýklar da belirlemiþtir. Arjantin’de 
eyaletlere dayalý idari sistem, iç meselelerde her bir eyaletin ayrý birer ülkecik 
gibi hareket etmesine olanak tanýr. Eyalet yönetimlerinin merkezi devletten 
aldýklarý maddi desteðin yaný sýra kendi gelir kaynaklarý ve bir nevi iç ekonomi-
leri vardýr. Bu durum mücadele örgütlerinin iktidarý hedef alan talepler benimse-
melerini ve kazanýmlar elde etmelerini kolaylaþtýrýcý bir nitelik taþýr. Peronizmin 
popülist geleneði ve askeri diktatörlük döneminin etkileri dolayýsýyla siyasetçi-
lerin toplumsal muhalefet temsilcileri için daha eriþilebilir mesafelerde olmalarý 
da benzer bir etkide bulunur. Bu þartlarýn, hareketin hem kazanýmlar elde etme-
sini, hem de Clientalismo ile düzene doðru çekilmesini kolaylaþtýran ikili bir rol 
oynadýðý söylenebilir. Öte yandan bu bölgesellik özelliðinin, hareketin ulusal 
çapta merkezileþmesini zorlaþtýran bir yönü olduðunu tespit etmek gerekir.

Piquetero hareketinin farklý düzeylere sahip bu heterojen yapýsý onun, 
iþsizlerin ve kent yoksullarýnýn önemli bir bölümünü kapsayan, ulusal çapta ör-
gütlenen, iþçi sýnýfýnýn ve ezilenlerin diðer bileþenlerini harekete geçiren bir mü-
cadele odaðý niteliðine bürünmesini saðlar. Fakat harekete bu niteliði kazandýran 
sadece heterojen yapýsý deðildir. Benimsediði talepler ve uyguladýðý mücadele 
yöntemleri de harekete rengini veren diðer unsurlardýr. Doðrudan iþsizliðe iliþkin 
temel talebi yukarýda ele almaya çalýþtýk. Piquetero eylemlerinde genelde bu tale-
be baþka talepler de eþlik eder. Bir önceki yol kesmede ya da baþka kalkýþmalarda 
tutuklanan unsurlarýn serbest kalmasý için mücadele her zaman ön planda yer 

12  Fakat Arjantin solunun tamamýnýn piquetero hareketi içinde yer aldýðý söylenemez. 
Örneðin Trotskist kökenli MST ve Stalinist kökenli Komünist Parti piquetero hareketine eleþtirel 
yaklaþan ve dýþýnda duran önemli sol örgütlerdir. 
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almýþtýr. Bazý örneklerde tutuklularýn serbest kalmasýnýn saðlanmasý, hareketin 
hem özgüveninin hem de diðer ezilen katmanlar nezdindeki prestijinin artmasýna 
yardýmcý olur. 

Hareketin yalnýzca kendisine dönük taleplerle mücadele etmediðini, birçok 
örnekte sanayi iþçileri, kamu emekçileri gibi iþçi sýnýfýna dahil baþka gruplar 
adýna da talepler öne sürdüðünü vurgulamak gerekir. Hareketin bu yönü en ber-
rak biçimde Salta’daki mücadelelerde açýða çýkar. Buradaki mücadelelerin çeþitli 
aþamalarýnda piqueterolar, iþten atýlan iþçilerin geri alýnmasýný saðlamýþ, sendika 
bürokratlarýnca kabul edilen sefil bir toplu sözleþmeyi iptale zorlamýþ ya da kamu 
emekçilerinin ücretlerinin düþürülmesine karþý yollarý kesmiþlerdir. Bu somut sýnýf 
dayanýþmasý örneklerinin yaný sýra özelleþtirmelerin geri alýnmasý, dýþ borçlarýn 
iptali, üç vardiya uygulayan bir dizi fabrikada dört vardiyaya çýkýlmasý yoluyla 
iþ saatlerinin düþürülmesi gibi düzenin sýnýrlarýný zorlayan talepler etrafýndaki 
devrimci yöneliþ, hareketin iþçi sýnýfýnýn bütünün dikkatini üzerine toplamasýnda 
azýmsanmayacak bir rol oynar. 

Hareketin benimsediði yöntemler de benzer bir etkiye sahiptir. Piquetero 
adý, ulaþýma kapatýlan eyaletlerarasý ya da þehirlerarasý otoyollarda gözcülük 
ve savunma iþlevini yerine getiren iþsiz sýralarýndan gelir. Ýngilizce “picket” 
sözcüðünden devralýnmýþ olan piquet, grev hattý, yani grev gözcülerinden oluþan 
sýra demektir. Arjantin’de yol kesme eylemlerinin ilk örneklerine ta 20. yüzyýl 
baþlarýnda rastlanýr. Ancak ilk kez piquetero hareketiyle temel mücadele yöntemi 
haline gelir. Bu anlamýyla iþsizler için grevin muadili niteliðindedir ve karayo-
lu ulaþýmýnýn ticaretin can damarý olduðu günümüzde zaman zaman grev kadar 
etkili olur. Zira birisi kapitalist için artý-deðerin üretilmesini engellerken, diðeri 
onun gerçekleþmesinin önüne geçer. Yol kesme eylemlerinin piquetero hareke-
tiyle sonuç alýcý etkiye kavuþmasý, giderek ülke çapýna yayýlmasýna ve hareketin 
dýþýndaki katmanlarca da benimsenmesine yol açar. Fabrikalarda direniþe geçen 
iþçiler arasýnda, fabrikaya giden yollarý kesme eylemleri geliþir. 

Özellikle Neuquén ve Salta’daki yol kesme eylemleri birçok durumda ye-
rel halkýn da desteðini almýþtýr. Piquetler yolda beklerken Jandarma güçlerinin 
saldýrmasý durumunda yakýn kentte itfaiye sirenleri çalmaya baþlar, halk piqu-
eteronun yardýmýna koþar. Yol kesmenin yerel halk ayaklanmasýna dönüþmesi 
durumunda Jandarma’nýn hareketi bastýrmasý olanaksýzlaþýr, bu durumda yerel 
yönetim sopadan vazgeçip havuca yönelmek durumunda kalýr.  

Piqueterolar mücadelenin geleceðini çoðunlukla yol kesme eylemle-
ri sýrasýnda yapýlan halk meclisleri sýrasýnda tayin ederler. Bu toplantýlarda 
konuþmalarýn kýsa tutulmasý, herkese söz hakký tanýnmasý için çaba harcanýr. 
Yönetimle görüþme yapmak, yürütme iþlevini üstlenmek ya da iþsiz kongresi-
ne delege olarak katýlmak üzere seçilen temsilcilerin geri çaðýrýlabilir olmasý 
kuralý iþletilir. Yiyecek yardýmlarý ve geçici iþler bu temsilciler aracýlýðýyla, en 
çok ihtiyacý olanlardan ve son yol kesmede en önde yer alanlardan baþlayarak 
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daðýtýlýr. 
Piquetero hareketi var olma hakkýný bu talepler demeti ve programatik 

yöneliþ temelinde, bu mücadele ve örgütlenme yöntemleriyle elde etmiþtir. Fakat 
sonuç, dikkate alýnýr bir mücadele odaðýna dönüþmekten ibaret deðildir. 2001 
ayaklanmasýný önceleyen aylarda art arda yapýlan iki Ulusal Piquetero Kongresi, 
gerek ortaya koyduðu acil taleplerle gerekse Arjantin’in bütün ezilen kitlelerine 
seslenerek onlarý iktidara baþkaldýrmaya çaðýrmasýyla hareketin iþçi sýnýfýnýn ve 
toplumun öncü katmaný rolüne soyunduðunu gösterir.      

Sonuç

Yukarýda vermeye çalýþtýðýmýz özetten de anlaþýlacaðý üzere piquetero hareke-
ti iþsizlikten bunalan kitlelerin kendiliðinden patlamasý biçiminde geliþmemiþtir. 
Hareketin oluþmasýnda daha baþýndan solun ve öncü iþçilerin müdahalesinin bü-
yük payý vardýr. Piquetero hareketinin neden iþsizliðin daha da yüksek oranlara 
ulaþtýðý baþka yerlerde de deðil de Arjantin’de ortaya çýktýðý sorusu haklý olarak 
yaygýn biçimde sorulur. Elbette burada Arjantin’e özgü bir dizi nesnel faktörün 
oynadýðý rolden söz etmek mümkündür. Ancak solun ve sendikal hareketin müca-
deleci kanadýnýn bilinçli müdahalesinin ve izlediði stratejinin, piquetero hareketi-
nin doðuþunun öznel boyutunu ve en önemli faktörlerinden birini oluþturduðunu 
tespit etmek gerekir. 

Bu stratejinin temelinde, tümüyle düzene yedeklenmiþ durumdaki sendikal 
hareketin yaþadýðý týkanýklýðý, sendikal tabaný ayaða kaldýrarak aþmaya çalýþmanýn 
yattýðýný söyleyebiliriz. Piquetero hareketini önceleyen bir dizi sýnýf mücadelesin-
de bu yöneliþi görmek mümkündür. Ancak özellikle 1990-95 arasýndaki mücade-
lelerde yer alan ancak iþsiz duruma düþen öncü iþçilerin Neuquén, Salta gibi eya-
letlerde, bu kez iþsizliðe karþý açtýklarý bayraðýn altýna son derece militan ve gözü 
kara bir genç iþsiz kitlesinin toplanmasýyla neo-liberal saldýrýlara karþý mücadele 
sendikal hareketin dýþýnda geliþme þansý bulmuþtur. Kapitalist düzenin sýnýrlarýný 
zorlayan talepler öne sürerek çetin bir mücadeleye giren, burjuvazinin iþ sahibi 
iþçilerle iþsizleri karþý karþýya getirme çabalarýna yine önderliðinin bilinçli mü-
dahaleleriyle karþý koyan ve nihayet kýsmi kazanýmlar elde etmeyi baþaran piqu-
etero hareketi bu özellikleriyle sendika bürokrasinin ihanet politikalarýna sýnýf 
mücadeleci bir alternatif odak olarak öne çýkmayý baþarmýþtýr. 

Bu baþarý en yüksek ifadesini 2001 Aralýðýnda patlak veren Argentinazo’da 
bulur. Ülkeyi ekonomik iflasa götüren De la Rúa hükümetinin büyük bankalarý 
iflastan kurtarmak ve dýþ borç ödemelerini sürdürmek için son çare olarak ban-
kalardaki mevduatlarý dondurma kararýnýn ardýndan patlak veren 2001 Aralýk 
ayaklanmasý iþçi, iþsiz ve yoksullarýn yaný sýra kentin alt orta sýnýflarýný da yanýna 
çekerek ülkede bir devrimci durum yaratýr. Kitlelerin ortak þiarý haline gelen “Que 
se vayan todos!” (“Hepsi gitsin!”) sloganý radikalinden Peronistine bütün burjuva 
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partilerini ve siyasetçilerini hedef tahtasýna yerleþtirir. Bu ise, sonbahar aylarýnda 
mücadelesi zirveye ulaþan piquetero hareketinin art arda gerçekleþtirdiði iki ulu-
sal kongrenin sonucunda çýkardýðý manifestonun en temel þiarýdýr. Ýþsizlerin, kök-
leri on yýl öncesine uzanan ve bu on yýl içinde adým adým yükselen mücadelesini 
hesaba katmadan Argentinazo’yu anlamak olanaksýzdýr.

Birkaç ay içinde dört baþkaný düþürmesiyle tarihe geçen bu mücadelecilik, 
önce Duhalde ve ardýndan gelen Kirchner’in Peronist hükümetlerinin, emperya-
listlerin yardýmýyla ülke ekonomisindeki yangýný hafifletmeyi baþarmasýyla adým 
adým geri çekilir. Özellikle takip eden 2002 yýlý boyunca yol kesme eylemleri-
ne devam eden ve birçok kez devlet güçleriyle sert çatýþmalara giren piquete-
ro hareketi ise esas darbeyi kendi içinden alýr. Duhalde döneminde CCC’nin, 
Kirchner’le birlikte de CTA’nýn hükümetle iþbirliði politikalarý, hareketin ciddi 
bölünmeler yaþamasýnda önemli rol oynar. Burjuvazinin güç bela atlattýðý eko-
nomik ve siyasi krizin yaralarýný sarmak için gayret gösteren Kirchner, baský ve 
sertlik politikasýndan uzak durmaya çalýþarak hareketi kendi yanýna çekmeye ça-
balar. Bir yandan, sýnýrlý da olsa yeni istihdam olanaklarý yaratýp, hareketin hü-
kümetle iyi geçinen kanadýna gýda ve geçici iþ yardýmlarýný artýrýrken diðer yan-
dan hareketin radikal kanadýnýn toplum genelindeki itibarýný adým adým azaltmak 
için örtülü bir mücadele vererek piqueteronun kitleselliðini ve mücadeleciliðini 
kýrmaya çalýþýr ve bunda belirli bir baþarý kazanýr. 

Ancak piquetero hareketi daha geri bir düzeyde de olsa varlýðýný ve 
mücadeleciliðini sürdürüyor. Geçen zamanda iþsizlik ve yoksulluk oranlarýný 
kayda deðer derecede düþürmeyi baþaramayan hükümet bir süredir mali darboðaz 
ve enflasyon tehdidiyle uðraþýrken, dünya ölçeðinde þiddetlenen krizin ülkeyi 
yeniden uçurumun eþiðine savurmasý kaçýnýlmaz görünüyor. Ülkenin mücadele 
tarihine geçen piquetero deneyiminin olumlu temelde geleceðe aktarýlmasý için 
çabalara sendikal hareketin kendi içinden köklü bir biçimde sarsýlmasýnýn eþlik 
etmesi gerekiyor.


