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                                                    GİRİŞ 

Latin Amerika’da özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşan askeri 

yönetimlerin bölgede keskin ekonomik ve siyasal değişimlere yol açtıkları bilinmektedir. 

Bunların yanısıra askeri yönetimler toplumsal hayatı da önemli bir değişim ve dönüşüm 

sürecine sokmuşlardır. Bu yönetimlerin baskıcı ve şiddet içeren yöntemlerinin bölge 

halklarında yarattığı travmalar özellikle adam kaçırma ve kaybetme olaylarında 

görünürlüğünü arttırmaktadır. Bölge genelinde bahsedilen dönemde gözaltında 

kaybedilenlerin (desaparecidos) sayısının 40-45 bin kişi kadar olduğu düşünülmektedir.1 

Askeri yönetimlerce kaçırılıp kendilerinden bir daha haber alınamayan bu kimselerin 

yakınları, özellikle kadınlar, bölgede yepyeni bir direniş formu geliştirmişler ve askeri 

yönetimlerin uygulamalarına toplumun büyük bir çoğunluğunun korkarak sessiz kaldığı 

bu dönemde toplumsal muhalefetin tek sözcüsü haline gelmişlerdir. Latin Amerika’da 

Askeri Diktatörlük ve Kadın adlı eserin önsözünde bu durum şöyle anlatılmaktadır: 

‘’Kayıp eşlerinin ve çocuklarının başlarına gelenleri öğrenmek, yaşıyorlarsa ve 

gözaltında iseler mahkemeye çıkarılmalarını sağlamak, değillerse resmen <<ölmüş>> 

ilan ettirerek sorumlularından hesap sormak talepleriyle kadınlar siyaset sahnesine 

çıkıverdiler. Askeri yönetimlerin kuş uçurtmadığı ve tüm nüfusun sindirildiği derin bir 

umutsuzluk ve korku ortamında salt kadınlardan oluşan bu örgütler ve oluşturdukları 

eylemler, bu yönetimlerin korkulu rüyası haline dönüştüler. Bu rejimlerin zaten kuşkulu 

olan meşruluk temellerini fırtına gibi sarstılar. Zorlu bir savaşım verdiler, yaşamlarını 

tehlikeye attılar; <kayıp>ları hem ulusal gündemde tutmaya hem de uluslararası 

                                                           
1 Carlos Figueroa Ibarra, ‘’Dictaduras, Tortura y Terror en America Latina’’ (Latin Amerika’da 
Diktatörlükler, İşkence ve Terör), Bajo el Volcán, vol. 2, núm. 3, segundo semestre, México, 2001, s. 35. 
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kamuoyunun desteğini sağlamaya çalıştılar. Gösteriler düzenlediler, toplu dilekçeler 

sundular, evlerde ve kiliselerde toplandılar.’’2 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Arpillera Hareketi ise Şili’de gözaltında 

kaybedilenlerin yakını kadınların başlatıp, geliştirdikleri ve 17 yıl sürmüş olan Pinochet 

askeri yönetiminin neden olduğu insan hakları ihlallerinin, ekonomik ve politik 

uygulamalarının protesto edilmesinde, uluslararası kamuoyunun söz konusu 

gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesinde ve böylelikle sağlanan uluslararası destekle, 

demokrasinin yeniden tesis edilmesinde önemli katkıları olan bir kadın hareketidir.  

Ataerkil bir toplum olan Şili’de de 1970’li yıllarda kadınların henüz siyasal 

yaşantıda toplumun erkek bireyleri kadar ciddiye alınmıyor oluşları ve politik bir güç 

olarak küçümsenmeleri askeri rejimin baskısının toplumun erkek bireylerinde 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle de askeri yönetim süresince gözaltına 

alınarak kaybedilenlerin büyük bir çoğunluğu Şili toplumunun erkek bireyleri olmuş ve 

onların akıbetini öğrenme sorumluluğu ise geride bıraktıkları kadın yakınlarına 

düşmüştür. Üstelik kadınların siyasal alanda görmezden gelinişleri onlara, askeri 

yönetime karşı bir araya gelerek yaşanılan ortak sorunları protesto etmek amacıyla 

gerçekleştirilen bu hareketi yürütmeleri için ihtiyaç duydukları güvenli alanı da 

yaratmıştır. Bu hareket kapsamında Şilili kadınlar geleneksel olarak kadınlara atfedilen 

dikiş-nakış becerilerini kullanarak Şili’nin geleneksel el sanatı olan arpilleraları3 politik bir 

silaha dönüştürmüşler ve bu el sanatı eserler aracılığıyla askeri rejimin sorunlu 

uygulamalarını protesto etmişlerdir.  Kadınların geleneksel rollerinden sıyrılıp, baskı ve 

                                                           
2 Ümit Cizre- Serpil Üşür, Latin Amerika’da Askeri Diktatörlük ve Kadın, Belge Yayınları, İstanbul, 1989, s. 
8-9. 
3 Şili’nin geleneksel el sanatı olan ve dekoratif amaçlı duvar askılıkları olarak kullanılan bu tekstil 
ürünlerinde kumaş parçaları anlamlı figürlere dönüşecek şekilde kesilerek, 30’a 45 santimetre 
boyutlarındaki fon kumaşlara dikilmekte ve böylelikle çeşitli durumlar resmedilmektedir. 
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zulmü gündelik hayatın doğal bir yanı haline getiren cunta yönetimine karşı geliştirdikleri 

bu muhalif kimlik onları geri döndürülemez bir biçimde siyasallaştırmış ve bu hareket 

aracılığıyla kadınlar mevcut toplumsal yapının cinsiyet normlarının değişmesinde etkili 

olmuşlardır. 

 Araştırmacı Lola G. Luna’ya göre Latin Amerika bölgesinde kadınlar tarafından 

gerçekleştirilen hareketler dört temel kategoride incelenmektedir. Bunlar: 1. Ataerkil 

toplumlarda kadın-erkek eşitliği için mücadele veren feminist hareketler, 2. Ekonomik 

olarak hayatta kalabilmek için yürütülen kadın hareketleri. Bolivya, Şili, Brezilya ve 

Kolombiya örneklerinde olduğu gibi askeri yönetimlerce tutuklanan, işkence altında 

öldürülen ve gözaltında kaybedilen evin temel geçim kaynaklarını sunan erkek 

bireylerinin geride bıraktıkları ekonomik çıkmaz neticesinde harekete geçen kadınlar, 3. 

Arjantin’in Mayıs Meydanı Anneleri ve El Salvadorlu Köylü Kadınlar örneklerinde olduğu 

gibi devlet şiddetine karşı gerçekleştirilen kadın hareketleri ve son olarak 4. 90’lı 

yıllardan itibaren siyahi, yerli, lezbiyen kadınların haklarıyla ilgili gerçekleştirilen yeni 

akım feminist hareketlerdir.4 Şilili kadınlar tarafından gerçekleştirilen Arpillera Hareketi 

ise bu sınıflandırmaya göre 2. kategoride yer almaktadır. Evin temel geçim unsuru olan 

erkek bireylerin askeri rejimin uygulamaları sonucu yok edilmeleri neticesinde kadınlar 

ekonomik olarak hayatta kalabilmek amacıyla bu hareketi başlatmışlardır.  

Bu çalışmanın amacı Şilili kadınlar tarafından gerçekleştirilen bu sivil direnişin 

ortaya çıkmasında etkili olan sosyo-ekonomik, politik ve toplumsal koşulları ele alarak, 

baskı rejiminin özellikle kadınları toplumsal alanda harekete geçiren ve devlet şiddetine 

karşı kolektif bir hareket yürütmelerine neden olan yönlerini ortaya çıkarmak, ortaya 

                                                           
4 Lola G. Luna, Los movimientos de mujeres en Amerika Latina y la renovación de la historia politica 
(Latin Amerika’da Kadın Hareketleri ve Yenilenen Politik Tarih), Fem-e-libros, Mexico, 2004, s. 53-66. 
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konulan eserler ve şahitlik ifadeleri aracılığıyla kadınların sosyal sınıf ve cinsiyet temelli 

bir araya gelişlerini inceleyerek hareket süresince geçirdikleri bireysel ve toplumsal 

kazanımların etki alanlarını saptamaktır. Çalışmada bu hareketi yürüten kadınların 

sınıfsal ve cinsiyet temelli nedenlerle bir araya geldikleri öne sürülmektedir. Çoğunluğu 

bu harekete dahil olmadan önce ev hayatı dışında çalışmamış olan işçi sınıfına mensup 

bu kadınlar askeri rejimin onların aile yaşamlarını tehdit eden sorunlu uygulamaları 

neticesinde öncelikle yaşadıkları ekonomik çıkmaza çözüm bulmak amacıyla ekonomik 

temelli nedenlerden ötürü harekete geçmişler, daha sonra kadın kimliklerinin rejim 

tarafından politik bir tehdit yaratmayışının doğurduğu avantajı değerlendirerek annelik 

kimlikleriyle buluşarak bu hareketi gerçekleştirme olanağını bulabilmişlerdir. Ancak bir 

ekonomik olarak hayatta kalma mücadelesi olarak başlatılan bu hareket daha sonra 

kadınlar arasında kollektif olarak toplumsal bilincin gelişmesi ile politik bir boyut 

kazanmış ve kadınlar ülkelerindeki politik ve toplumsal alanlarda değişime önayak 

olmanın yanısıra bireysel olarak da dönüşüm geçirmeyi başarmışlardır. Daha önce siyasal 

alanda pasif izleyiciler olan kadınlar, hak arayışları ve adalet talepleriyle siyasal alana 

çıkarak politik protestolar düzenleyen bireylere dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda edinilen 

bu bireysel kazanım ise harekete kavramsal olarak feminist bir bakış açısı geliştirmeye 

olanak tanımaktadır. Ayrıca hareketi gerçekleştiren kadınların %80’inin Sosyalist işçi 

sınıfına mensup kadınlar olması bu çalışmayı Sosyalist-Feminist bakış açısıyla ele almayı 

gerekli kılmıştır. 

Arpillera Hareketi ile ilgili 90’lı yıllardan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinde 

İngilizce ve İspanyolca dillerinde gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırma mevcuttur ancak 

konu ile ilgili ülkemizde yapılan akademik bilimsel çalışmaların eksikliği bu konunun 

araştırılmasını önemli kılmıştır. Latin Amerika bölgesi ve bölge ülkelerinin kültürleri 
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ülkemiz araştırmacılarınca yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu durumun yarattığı boşluğu 

doldurmak amacıyla Türkçe literatüre konuyu inceleyerek katkı yapmayı amaçlayan ve 

Arpillera Hareketi’ni ele alan bu ilk diyebileceğimiz bilimsel araştırma, gerçekleştirilen bu 

çalışmanın önemini vurgularken aynı zamanda sınırlılıklarını da ortaya koymaktadır.  Bu 

bağlamda çalışmanın yazımında ağırlıklı olarak İngilizce-İspanyolca kaynaklardan 

yararlanılmıştır ancak konunun dünya literatüründe de sınırlı yer kaplaması sonucunda 

konu ile ilgili ulaşılabilinen yazılı kaynaklara başvurulmuş ve ilgili kavramlar ve terimler 

metin içerisinde açıklamalarıyla verilmeye çalışılmıştır. 

Arpillera Hareketi daha önce belirttiğimiz üzere ne yazık ki sınırlı sayıda 

araştırmacının dikkatini çekmiştir. Kendisi de darbe sonrasında ülkeden kaçarak ailesiyle 

birlikte sürgünde yaşamak durumunda kalmış olan Şilili araştırmacı Marjorie Agosín 

(1955- ), ilk arpillera atölyelerinin kurulduğu tarihten itibaren çeşitli tarihlerde Şili’ye 

dönerek arpilleristalarla5 görüşmüş ve atölye çalışmalarına katılarak buralarda yürütülen 

çalışmaları ilk elden gözlemleme fırsatı bulmuştur. Konu ile ilgili yaptığı araştırmaları 

Scarps of Life: Chilean Arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları) ve Tapestries of 

Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile (Umudun Duvar Halıları, Aşkın 

İplikleri: Şili’de Arpillera Hareketi) adlı eserlerinde işleyerek literatüre konu ile ilgili ilk 

kaynakları sunma görevini üstlenmiştir. Bu eserlerde, Arpillera Hareketi başlangıcından 

bitimine kadar bütün süreçleriyle verilmiş, arpillera örneklerine ve arpilleristaların 

şahitlik ifadelerine yer verilmiştir. Araştırmacı Emma Sepúlveda ise We, Chile: Personal 

Testimonies of Chilean Arpilleristas (Biz, Şili: Şilili Arpilleristaların Kişisel İfadeleri) adlı 

eserinde arpilleristalar ile yaptığı görüşmeler sonucunda sekiz tane detaylı arpillerista 

şahitlik ifadesine yer vermiş, ancak bu ifadelere yönelik ikincil bir analizde 

                                                           
5 Arpillerista kavramı darbe sonrasında Şili’nin geleneksel el sanatı olan arpilleraları politik bir silaha 
çevirerek ortaya eserler koyan kadınları ifade etmektedir. 
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bulunmamıştır. Araştırmacı Guy Brett ise Arpillera Hareketi’nin sanat aracılığıyla 

gerçekleştirilen bir protesto olma yönüne ağırlık verdiği Art in Social Movements: 

Shantytown Women’s Protest in Pinochet’s Chile (Sosyal Hareketlerde Sanat: 

Pinochet’in Şili’sinde Gedekondu Mahallesi Kadınlarının Protestosu) adlı çalışmasında 

arpilleristalarla yaptığı birebir görüşmelere yer vermenin yanısıra temel olarak sanatın 

politik protestolarda kullanılmasının yarattığı avantajları ele almıştır. Brett’e göre 

toplumsal hareketlerde sanatın kullanımı hareketin tanınırlığını kolaylaştırarak daha çok 

sayıda insanın harekete dahil olmasına olanak tanımış ve sanatın evrensel gücünün 

insanlara daha derin bir kavrayış sunması neticesinde de hareketin tüm süreçlerinde 

ihtiyaç duyulan desteğin daha kolay elde edilmesi söz konusu olmuştur. Çalışmasında 

dönemle ilgili politik tarihe ve Arpillera Hareketi’nin oluşum ve gelişim süreçlerine de yer 

vermesine rağmen Brett’in konu ile ilgili literatüre yaptığı temel katkı arpilleraların 

sanatsal yönünü öne çıkarmış olmasıdır. 

Çalışmanın metodolojik yönünü nitel yönelimli açıklayıcı araştırma yöntemi 

oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak askeri yönetime karşı kadınlar tarafından muhalif 

olarak geliştirilen bu hareketi incelemek için, döneme ait tarihsel ve kültürel gerçeklerin 

bilinmesi gerektiği fikrinden yola çıkarak çalışmada Şili toplumunun siyasi, ekonomik, 

toplumsal ve kültürel özelliklerine yer verilmiş ve bu hareketin ortaya çıkmasına neden 

olan askeri darbenin toplumsal yaşamdaki etkileri ve akabinde on yedi yıl sürmüş olan 

askeri yönetimin uygulamaları ele alınmıştır. 1974 ile 1990 yılları arasında yürütülen 

Arpillera Hareketi’nin süreçleri anlatılarak, örnek arpilleralar açıklamalarıyla sosyo-

ekonomik sorunlar çerçevesinde sunulmuş ve gerçekleştirilen önemli diğer protestolara 

da değinilmiştir. Çalışmanın evrenini yaklaşık 4000 arpillerista oluşturmaktadır. 
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Örneklem olarak seçilen dokuz arpilleristanın şahitlik ifadesine ve otuz adet arpillera 

örneğine çalışmanın ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.  

Arpillera Hareketi ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında iki temel kategori 

konu ile ilgili bizlere temel verileri sunmaktadır. Bunlardan ilki günümüzde çeşitli 

müzelerde sergilenen döneme ait arpilleralarken, ikincisi bu eserleri ortaya koyan 

arpilleristaların askeri yönetimin uygulamalarını, bu uygulamaların kendi hayatlarındaki 

izdüşümlerini ve Arpillera Hareketi ile deneyimledikleri gelişmeleri anlattıkları şahitlik 

ifadeleridir. Hareketin gerçek öznesi konumunda olan arpilleristaların gerçekleştirilen bu 

sivil direnişi nasıl yorumladıklarını gözler önüne seren bu şahitlik ifadeleri çalışmamızda 

yapılandırılmış görüşme örnekleri olarak incelenmiştir. Arpilleralar ise belge inceleme 

yöntemiyle konunun aydınlatılmasında kullanılan diğer önemli verileri 

oluşturmaktadırlar. Çalışmada on adet arpillera fotoğraf örneğine yer verilmiş ve bunlar 

temsil ettikleri sosyo-ekonomik ve politik konularına göre sınıflandırılarak detaylı olarak 

açıklanmıştır. Ek bölümde ise yirmi adet arpillera fotoğraf örneği kısa açıklamalarıyla 

sunularak belge yönünden çalışmanın zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın ‘’Sosyalizmden Militarizme Şili Deneyimi’’ adlı ilk bölümünde 

öncelikle XX. Yüzyılın ortalarındaki Şili’nin coğrafya, sağlık, eğitim, ekonomi ve toplumsal 

politik yaşantı alanlarındaki genel durumundan bahsedilmiştir. 1964 yılında başa gelen 

Eduardo Frei’nin (1911-1982) başkanlık dönemi ve bu dönemde gerçekleştirilen 

uygulamalar, 1970 yılında yönetimi devralan Salvador Allende (1908-1973) yönetimine 

ortam hazırladığı gerekçesiyle önemli bulunarak incelenmiş ve daha sonra Salvador 

Allende’nin ancak üç yıl sürmüş olan Sosyalist hükümetine ve bu dönemde 

gerçekleştirilen devlet politikalarına yer verilmiştir. Allende yönetimi ülkede daha önce 

görülmemiş düzeyde politik hareketliliğin ve siyasi kutuplaşmaların yaşandığı bir dönemi 
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temsil etmektedir. Bu dönemde Şili’de ekonomik çıkarları sarsılan ABD, bölgede 

Komünizm tehlikesinin yayılması olarak da yorumladığı bu gelişmeyi sonlandırmak 

amacıyla harekete geçerek 11 Eylül 1973 yılında Augusto Pinochet önderliğinde 

gerçekleştirilen askeri darbeyi desteklemiştir. Gerçekleştirilen başarılı askeri darbe ile 

Şili, 17 yıl gibi uzun bir süre Pinochet önderliğindeki askeri yönetime sahne olmuştur. 

‘’Şili’de Militarizm’’ adı altında incelediğimiz bu ilk bölümün son başlığında, askeri 

yönetimin uygulamalarını ele almaya çalıştık. 

Çalışmamızın ikinci ana bölümünde cunta yönetimine karşı muhalif tavrı ile 

sivrilen Katolik Kilisesi’ne ve askeri rejimin neden olduğu gözaltında kaybedilenler 

vakasına yer vermeye çalıştık. Katolik Kilisesi bu dönemde etkisi altında olduğu Kurtuluş 

Teolojisi kapsamında hareket ederek, toplumsal olarak iyileştirici bir rol üstlenmiş ve 

cuntanın mağdur konumuna sürüklediği kişilere sığınak olma misyonunu üstlenmiştir. 

Özellikle cunta tarafından gözaltına alınarak kaybedilenlerin yakınları, Katolik Kilisesi 

bünyesinde toplanarak rejime muhalif gruplar oluşturmuşlar ve ortak çalışmalar 

yürütmüşlerdir.  

Araştırmanın üçüncü ana bölümünde Katolik Kilisesi bünyesinde kayıp yakını 

kadınlar tarafından başlatılan Arpillera Hareketi’ne yer verilmiştir. Bu bölümün ilk alt 

başlığında bu hareket fikrinin ilk olarak nasıl ortaya çıktığını, kurulan ilk atölyeleri ve bu 

atölyelerde yürütülen çalışmaları ele aldık. Daha sonra, arpilleralar için seçilen ortak 

konuları, kadınların bu seçilen konuları kendi tecrübelerinden ve toplumsal 

deneyimlerden yola çıkarak ele alışlarını örnek arpilleralar aracılığıyla vermeye çalıştık. 

Bu bölümde ayrıca, kadınların arpillera üretimi dışında geliştirdikleri diğer protesto 

biçimlerine de kısaca değinilmeye çalışılmıştır. Bu hareketin Şilili kadınlar tarafından 

gerçekleştirildiği göz önünde bulundurarak bu bölümün üçüncü alt başlığında askeri 
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yönetime kadar Şilili kadınların toplumsal yaşama katılımları ele alınmış ve askeri 

yönetimle beraber kadınlar arasındaki toplumsal yaşama katılımda gerçekleşen değişim 

tarihsel örneklerle sunulmuştur. Son olarak ülkede demokratik yönetime dönüşün nasıl 

gerçekleştirildiği ve demokratik yönetimin gözaltında kaybedilenler sorununa ve 

arpilleristalara yaklaşımı ele alınmıştır.  
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 1. BÖLÜM: SOSYALİZMDEN MİLİTARİZME ŞİLİ DENEYİMİ 
 

XX. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde Şili, Latin Amerika’nın demokrasi geçmişi en 

uzun ülkelerinden biriydi. Çok partili parlamentosu liberal, radikal, muhafazakar, 

sosyalist ve Marksist partileri barındırmaktaydı.6 Bahsedilen dönemdeki bu çoklu yapı 

Şili’nin gelişmiş bir temsili demokrasiye sahip olduğunun en önemli göstergesiydi. Ne var 

ki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesini hızlandıran bu siyasi yapılanma, 

sosyalist lider Salvador Allende’nin 1970 yılında başkan seçilmesinin akabinde siyasi 

kutuplaşmalara dönüşmüş ve bu alanlarda yapılan reformların yüksek bir siyasi gerginlik 

ortamında gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Allende’nin başkanlığı dönemin siyasi 

gerilim ve kutuplaşma ortamında ancak üç yıl devam etmiştir (1970-1973). Bu sürenin 

sonunda Genelkurmay Başkanlığı görevinde olan Augusto Pinochet, bölgede Küba’nın 

ardından yeni bir komünist devlet oluşumu ihtimalinden rahatsızlık duyan Amerika 

Birleşik Devletleri’nin de desteğiyle, 11 Eylül 1973 yılında askeri darbe yapmış ve 

Sosyalist lideri devirmiştir. 

Bahsedilen bu askeri darbeyi ve akabinde yaşanan on yedi yıllık cunta yönetimini 

yorumlayabilmek için Şili’nin askeri rejim öncesindeki koşullarını ve o zamana kadar 

getirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik yapıyı analiz etmek önemlidir. Buna uygun olarak 

biz de Şili’nin yapısal bir röntgenini çıkartacak ve kronolojik bir sıralamayla gelişmeleri 

inceleyeceğiz. Amacımız hem darbe öncesi dönemin hazırladığı Şili’ye has toplumsal 

dayanışma filizlerinin daha sonra ele alacağımız kadın direnişine nasıl taban hazırladığını 

göstermek hem de bu direnişe sebep olan cunta yönetiminin faaliyetlerini ele almaktır. 

                                                           
6 Tezcan Karakuş Candan, Neoliberal Laboratuvar Şili, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014, s. 55. 
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1. 1. Coğrafya, Sağlık, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Politik Yaşantı 

Dağlık bir ülke olan Şili’nin topraklarının %80’i yükseltilerden oluşurken yalnızca 

%20’lik bir kısmı düzlüktür.7 Bu durum nüfusun dağılışını etkileyerek halkının önemli bir 

kısmının büyük şehirler ve çevresinde yaşamasına neden olmuştur. 1930 yılında 4.3 

milyon olan ülke nüfusunun %49’u, 1952’de 5.9 milyon nüfusun %60’ı, 1960’da 7.4 

milyon nüfusun %68’i kentlerde yaşamaktaydı.8 Özellikle 1950’li yıllarda iş bulma ve 

daha iyi bir yaşam umuduyla, kırsaldan şehirlere doğru göç artmış ve bu durum Santiago, 

Valparaiso ve Concepción gibi büyük şehirler etrafında çarpık kentleşme sorununu 

ortaya çıkarmıştır. Callampas adı verilen gecekondu bölgelerinde yaşayan halk örneğin 

Santiago şehrinde nüfusun %45’ini oluşturmaktaydı ve yaşam koşulları sağlıksız ve 

yetersiz olan bu kitle çoğunlukla örgütsüz ve işsizdi.9 1960’lı yıllarda başkent Santiago’da 

yaşayan evsizlerin sayısı 150.000’i bulmaktaydı ve bu sayı toplam nüfusun %8’ini 

oluşturmaktaydı.10 Bahsedilen yıllarda şehir nüfuslarının yüksek oranlarda artması konut 

sıkıntısını beraberinde getirmiş ve devlet tarafından yapılan çalışmaların bu sorunu 

çözmekteki yetersizliği Marksist ve Sosyalist örgütlerin callampas halkını örgütlemeleri 

neticesini doğurmuştur.  

Halk sağlığı bu dönemlerde başa geçen yönetimlerin gündemlerindeki önemli bir 

diğer sorundur. 1952 yılında ‰129 olan bebek ölüm oranı ile Şili, Latin Amerika ülkeleri 

içindeki en kötü ülkelerden biriydi ve bu oranın sonraki yirmi yıl içerisinde yarıya 

düşürülmesi, bu dönemde kurulan Ulusal Sağlık Örgütü’nün (Servicio Nacional de Salud- 

                                                           
7 Şili Bir Ülke, Şili Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2011, s. 57. 
8 Leslie Bethell, Chile Since Independence (Bağımsızlığından İtibaren Şili), Cambridge University Press, 
Cambridge, 1993, s. 89. 
9 Cecilia Urrutia, Historia de las callampas (Gecekonduların Tarihi), Empresa Editora Nacional Quimantu, 
Santiago, 1972, s.  61. 
10 Vicente Espinosa, Para una historia de los pobres de la ciudad (Şehir Yoksullarının Tarihi İçin), Ediciones 
Sur, Santiago, 1988, s. 3. 
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SNS) sağlık standartlarını yükseltmeye yönelik bebek bakımı ve beslenme rehberliği 

çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir.11 Yetersiz ve kötü beslenme Şilililerin bir diğer 

sağlık sorununu teşkil etmekteydi. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Şili’de günlük kişi başı 

protein alımı 69 gram iken bu rakam 1950’lerin sonuna gelindiğinde 80 grama 

yükselmiştir.12 Sağlık alanında yapılan bu iyileştirmeler sayesinde 1970’lere gelindiğinde 

Şili, bölgenin en sağlıklı halklarından birine sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktaydı.  

Birçok toplumda fakirlikten kurtulmak için başvurulan en klasik yöntem 

eğitimdir.13 Şili toplumunda uzun süredir yapılan eğitim yatırımları 1950’lerde etkisini 

göstermeye başlamıştı. Okuma-yazma oranı 1960’a gelindiğinde %84.6’ya yükselmiş 

buna rağmen hedeflenen %100’lük oran henüz sağlanamamıştı. Okuryazarlığın 

toplumun tamamında yaygınlaşması için daha fazla zaman ve çalışmaya gereksinim 

duyulduğu ortada olsa da özellikle yüksek öğrenim konusunda Şili’nin genel bir atılım 

gerçekleştirdiğini not edelim. 1940 yılında 7.800 olan üniversite öğrencisi sayısı 1956’ya 

gelindiğinde 19.000’e ulaşmıştı.14 Eğitim alanındaki bu gelişme orta sınıfın güçlenmesine 

ve hizmet sektörünün gelişmesine olanak tanırken seçimlere katılım oranını da 

artırmıştır. 1950’lere kadar seçimlerde oy kullanma hakkı yalnızca 21 yaşını doldurmuş 

okuma yazma bilen erkeklerle sınırlıydı. Bu da kadınların ve okuma yazma bilmeyen 

erkeklerin seçimlerde oy kullanamadığı ve nüfusun %20’sinin ülke yönetiminde temsil 

hakkının olmadığını göstermekteydi. Eğitimin orta sınıfta yaygınlaşmasıyla okuma- 

                                                           
11 Simon Collier-William F. Sater, A History of Chile 1808-2002 (1808-2002 Bir Şili Tarihi), Cambridge 
University Press, Cambridge, 2004, s. 289. 
12 Leslie Bethell, a.g.e., s. 127. 
13 Konu ile ilgili detaylı bilgi için bknz. David Mitch, Education and Economic Growth in Historical 
Perspective, In R. Whaples (Ed.), 2005, E.H. Net Encyclopedia; P. Orazem, P. Glewwe and H. Patrinos, The 
Benefits and Costs of Alternative Strategies to Improve Educational Outcomes. Working Paper 07028, 
Ames, 2005, IA: Iowa State University; E. Gundlach, J. N. de Pablo, and N.Weisert, Education is Good for 
the Poor: A Note on Dollar and Kraay (2001). Helsinki: World Institute for Development Economics 
Research, 2001 
14 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 291. 
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yazma oranı artmış, bununla doğru orantılı olarak da halkın seçimlere katılım oranı 

yükselmiştir. Öte yandan seçimlere katılmayan, diğer kesim olan kadın yurttaşlar da ilk 

defa 1935 yılında Belediye Seçimlerine daha sonra 1949 yılında Kongre Seçimlerine ve 

1952 yılında ise son olarak Başkanlık Seçimlerine katılma hakkını elde etmişlerdir.15  

Kısacası Şili 1960’lara gelindiğinde, seçimlere katılım oranı yüksek, çok partili bir 

parlamentoya sahip, demokratik bir ülkeydi ancak ekonomisinin bir türlü çözülemeyen 

tarihi sorunları vardı ve bu sorunların bahsedilen bu demokratik ortamı olumsuz yönde 

etkileyeceği günler çok yakındı. Bahsedilen ekonomik problemlerin başında tarımdaki 

üretim yetersizliği, ülke ekonomisinin bakır ihracatına fazla bağımlı olması, üretim 

faaliyetlerindeki yatırımların aşırı düşük olması ve çok yüksek bir dış borçlanma seviyesi 

bulunmaktaydı.16 Başa gelen bütün hükümetler bu sorunları çözmek için farklı politikalar 

geliştirmiş ancak var olan sorunların sandıkları kadar kolay çözülemeyeceği zamanla 

anlaşılmıştı. 

Bakır, Şili Ekonomisinin önemli bir gelir kaynağıydı ancak 1960’lı yıllarda dünyanın 

yaklaşık üçte bir bakır üretiminin yapıldığı Şili’de bahsedilen dönemde bakır 

madenlerinin sahipleri yerli sermaye değil, Amerikan kökenli Anaconda ve Kennocott 

şirketleriydi. Bu işletmelerin Şili de yaptıkları yatırım ucuz iş gücünden dolayı onlara 

yüksek karlar sağlarken, Şili Devletinin ve işçilerin bu paydan ellerine geçen miktar, 

madenlerin asıl sahipleri oldukları düşünüldüğünde son derece azdı.17 Ülke 

ekonomisinin bakır üretimine olan bağımlılığı ve alternatif gelir kaynakları yaratamayışı 

derin ekonomik sorunlara sebebiyet vermekteydi. 1960’lara gelindiğinde bu sorunlar 

                                                           
15 Leslie Bethell, a.g.e., s. 93. 
16 Daha detaylı bilgi için bknz: Ricardo Ffrench-Davis Muñoz, ‘’Políticas económicas en Chile 1952-1970’’ 
(1952 ile 1970 Yılları arasında Şili’de Ekonomi Politikaları), Centro de Estudios Planificación Nacional, 1973, 
Santiago 
17 Eduardo Galeano, Latin Amerika’nın Kesik Damarları, (Çev. Atilla Tokatlı ve Roza Hakmen), Çitlembik 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 191. 
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geniş halk kitlelerinin hükümetlere baskı uygulamasının nedeni oldu. Bu baskılar 

sonucunda madenlerin asıl sahibi olan Şilililere devredilme ve millileştirme süreci, 1964 

başkanlık seçimlerinde başa gelen Eduardo Frei’nin (1911-1982) döneminde başlatılmış, 

1970 yılında Allende’nin başkanlığında ise tamamlanmıştır. 

Gerçekten de Allende, sermayenin millileştirilmesi gibi son derece kritik bir süreci 

gerçekleştirmeye çalışmış, fakat sonuçta başarısız olmuştu. 1970’de Allende liderliğinde 

gerçekleştirilmek istenen sosyalist yönetimin neden başarıya ulaşamadığını 

anlayabilmek için 1960’lı yıllardaki politik ortama göz atmak gerekir. Politik partilerin, 

devrimci ideolojilerin, toplumsal hareketlerin, reformların ve grevlerin şekillendirdiği bu 

yıllar, Şili politik tarihinin en hareketli yıllarıdır. Nüfusun artması ve büyük şehirler 

etrafında toplanması, madenlerde çalışan işçilerin XIX. yüzyılın sonlarından itibaren 

geliştirdikleri örgütlenme geleneği ve grevler, üniversite öğreniminin yaygınlaşması ve 

öğrenciler arasında gelişmekte olan politik hareketlenme, ekonominin var olan 

sorunlarının bir türlü çözülemiyor oluşu gibi durumlar Şili politikasının gündem 

konularını teşkil etmekteydi. 1960’lı yıllarda meclis sol kanattan (Sosyalist Parti –Partido 

Socialista-, Şili Komünist Partisi –Partido Comunista de Chile), sağ kanattan (Birleşik 

Muhafazakar Parti –Partido Conservador Unido-, Liberal Parti – Partido Liberal; 1965 

yılından sonra Ulusal Parti olarak adlandırılmaya başlandı.) ve merkez kanattan ( Radikal 

Parti – Partido Radical-, Hristiyan Demokrat Parti – Partido Democrata Cristiano-) oluşan 

üçlü bir yapılanmaya sahipti.18 Demokratik seçimlerin yapıldığı 1932’den19 1970 yılına 

kadar hükümet sağ ve merkez partiler tarafından kurulmuş olsa da, ülkede giderek 

çoğalmakta olan sol görüşlü bir kitlenin varlığı da söz konusuydu. Solun bu yükselişinin 

ardındaki temel nedenlerden biri işçi sınıfının haklarının Marksist ve Sosyalist örgütler 

                                                           
18 Tezcan Karakuş Candan, Neoliberal Laboratuvar Şili, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014, s. 55. 
19 http://politikaakademisi.org/2014/06/15/silinin-demokratiklesme-tarihi/ (Erişim tarihi: 23 Aralık 2017) 
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tarafından desteklenmesi ve grevlerin yine bu örgütler tarafından işçi lehine 

örgütlenmesi ve alt sınıfın giderek artan politik temsiliydi. Şili Komünist Partisinin ve 

Sosyalist Partinin oluşumunu incelemek bu bağlamda önemlidir. 

XIX. Yüzyılın sonuna gelindiğinde, Şili ekonomisinin önemli bir kalemini oluşturan 

nitrat madenlerinde, çalışan işçi sınıfının haklarının iyileştirilmesi ve işten 

çıkarılmalarının önüne geçilmesinin politik sözcülüğü, dönemin sadece orta ve üst 

sınıfının desteğini alan Liberal ve Muhafazakar partilerinin gündeminden çok uzaktı. 

1929 yılında yaşanan ve Büyük Depresyon20 olarak adlandırılan ekonomik krizde çalışan 

104.000 nitrat işçisi sayısı 42.000’e inmiş ve açlıkla mücadele eden birçok madenci 

alternatif iş bulma beklentisiyle büyük şehirlerin yolunu tutmuştur.21 Hareket halindeki 

bu kitlenin sıkıntılarına çözüm arayacak bir politik sesin yokluğu Marksist gurupları 

işçilerle dayanışmaya sevk etmiş ve 1922 yılında Komünist Parti’nin oluşum temellerini 

atmıştır. Proletaryanın politikleşmesi ile kurulan Komünist Parti’nin aksine, 1933 yılında 

kurulan Sosyalist Parti’nin kurucuları, radikal orta sınıf entelektüellerden, üniversite 

öğrencilerinden ve orta sınıf çalışanlarından oluşmaktaydı. Yalnızca madenlerde ve 

imalat sektöründe çalışan işçileri destekleyen komünistlerin aksine sosyalistlerin çalışan 

sınıfa tutumu daha kapsayıcıydı. Beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanların sorunlarına eşit 

mesafede eğilmesi, Sosyalist Parti’nin kısa sürede sivrilip önemli bir politik güç haline 

gelmesini sağlamıştır.22 Tıp eğitimini tamamlamasının akabinde Sosyalist Parti’nin 

kuruluşunda yer alan Salvador Allende ilk defa 1937 yılında milletvekili seçilerek meclise 

girer. 1939 yılında Sağlık, Tedavi ve Sosyal Yardım bakanlığı görevini üstlenir. Bu görevi 

                                                           
20 https://www.britannica.com/place/Chile/Effects-of-the-world-depression (Erişim tarihi: 23 Aralık 2017) 
21 Cathy Lisa Schneider, Shantytown Protest in Pinochet’s Chile (Pinochet’in Şili’sinde Gecekondu Mahalle 
Protestosu), Temple University Press, Philadelphia, 1995, s. 27. 
22 Julio Fernandez, Marxisim and Democracy in Chile (Şili’de Marksizm ve Demokrasi), Yale University 
Press, New Haven, 1988, s. 29. 
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1942 yılında Şili Sosyalist Partisi Genel Başkanlığına seçilinceye kadar sürdürür. 1945 

yılında Senatör seçilir. 1949 ile 1963 yılları arasında Şili Tabip Odası Başkanı olarak görev 

alır.23 1970’den önceki iki dönemde de (1958 ve 1964 seçimleri) Cumhurbaşkanı adayı 

olarak seçimlere katılmıştır ancak üçüncü adaylığında başarıya kavuşabilmesi, sol 

örgütlerin birleşerek Halkın Birliği (Unidad Popular) cephesini oluşturmaları sonucunda 

mümkün olmuştur. Allende’nin başkanlığından önceki dönemlerde, ülkenin içine girdiği 

sosyo-ekonomik çıkmazın görünürlüğünün artması ve ‘’Özgürlük içinde devrim’’ 

sloganıyla1964’de başa gelen Hıristiyan Demokrat Parti’nin adayı Eduardo Frei’nin 

uyguladığı reformlar sosyalizme giden yolu açmıştır. Buna uygun olarak biz de Frei’nin 

başkanlığını ve Hıristiyan Demokrat Parti dönemini inceleyerek 1960’lı yılların gerek 

politik gerek toplumsal reformlarını hazırlayan gelişmelere bakacağız. 

1. 2. Özgürlük İçinde Devrim: Eduardo Frei’nin Başkanlığı (1964-1970) 

Şili demokrasi tarihinin günümüzdeki en köklü partilerinden biri olan Hıristiyan 

Demokrat Parti (PDC), Katolik Üniversitesi’nde24 aldıkları eğitim sırasında tanışmış bir 

grup orta ve üst sınıfa mensup genç adamın önce Falanj Parti25 ve Sosyal Hıristiyan 

Muhafazakar Parti’ye26 katılmaları daha sonra benzer bakış açılarına sahip olduklarını 

fark etmeleri üzerine 1957 yılında ekonomik refahı ve sosyal adaleti sağlamak kaygısıyla 

bir araya gelerek oluşturdukları bir siyasi partidir. Partinin, kuruluşunun ardından yedi 

yıl gibi siyasi gelenek baz alındığında, son derece kısa olduğu iddia edilebilecek bir süre 

                                                           
23 Tezcan Karakuş Candan, Neoliberal Laboratuvar Şili, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014, s. 185-187. 
24 Katolik Üniversitesi (Universidad Católica) 1888 yılında kurulmuş olup, hem Şili’nin hem de Latin 
Amerika’nın en eski üniversitelerinin başında gelmektedir. 
25 Falanj Parti (La Falange Nacional) 1935-1957 yılları arasında Şili’de faaliyet göstermiş ve daha sonra 
Hıristiyan Demokrat Parti’ye temel oluşturmuş politik bir partidir. Katolik Üniversitesi mezunlarına politik 
bir platform kanalı açmak ve muhafazakar gençlik yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 
26 Sosyal Hıristiyan Muhafazakar Parti (Partido Conservador Social Cristiano) 1949 yılında kurulan merkez 
görüşlü bir partidir. 1957 yılında Falanj Parti ile birleşerek Hıristiyan Demokrat Parti’sinin kuruluşunda yer 
almıştır. 
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içerisinde, Frei’nin liderliğindeki seçimleri kazanmasının altında çok yönlü etmenler 

yatmaktadır. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği su götürmez bir 

gerçektir. Domuzlar Körfezi27 başarısızlığını, başka bir Latin Amerika ülkesinde yaşamak 

istemeyen Amerika, Sosyalist lider Allende’nin karşısında Frei’nin başkanlık 

kampanyasını desteklemiş 1962-1969 yılları arasında Şili’ye bir milyon doların üzerinde 

yardımda bulunmuştur.28 Bunun yanısıra PDC’nin sosyal ve ekonomik alanda vaat ettiği 

reformlar birçok Şililinin geleceğe dair umudunu arttırmıştır. Bunlar arasında herkesin 

temel ihtiyaçlarını karşılama, toprak reformu, bakırın millileştirilmesi, ülkedeki insan 

haklarının iyileştirilmesi, konut imkanlarının arttırılması, okuma oranının %100’e 

yükseltilmesi gibi vaatler bulunmaktaydı. Ayrıca seçim kampanyaları, Sosyalist ve 

Marksist partiler tarafından göz ardı edilen köylüleri ve seçme hakkı verildiğinden beri 

önemli bir oy oranına sahip kadın seçmenleri de kapsayan geniş bir seçmen yelpazesine 

yönelikti. 

Başkanlık sistemi ile yönetilen Şili’de partili devlet başkanları dört yıllık 

dönemlerde doğrudan halk tarafından seçilerek devlet ve hükümet politikalarının 

saptanmasında ve uygulanmasındaki baş sorumluydu.29 1964 yılında yapılan Başkanlık 

seçimlerinde, Allende sol seçmen kitlesinden %39’luk bir destek alırken sağ kanadın 

oylarını toplayan Frei %58’lik bir başarı göstermiş ve bu durum partisine parlamentoda 

82 koltuk kazandırmış (bunlardan on üçü kadındır), senatör sayısını da üçten on üçe 

yükselmiştir.30 Böylesine kısa bir sürede yakalanan bu başarı parti yöneticilerinin 

güvenini arttırmış ve sağın yeni yüzü olarak kabul edilen parti kapitalizm ve komünizm 

                                                           
27 Domuzlar Körfezi Çıkarması (The Bay of Pigs Invasion), 1961 yılında ABD´nin desteğini arkasına alan 
sürgündeki Kübalıların, Fidel Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdikleri başarısız işgal girişimi. Adını, 
çıkarmanın yapıldığı körfez olan Playa Giron'dan almıştır. 
28 Leslie Bethell, a.g.e., s. 149. 
29 http://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Chile/chile.html (Erişim tarihi:24 Nisan 2017) 
30 Simon Collier- William F. Sater, a.g.e., s. 308. 



18 

 

arasında bir orta yolun olduğunu iddia ederek özgürlük içinde devrim diye 

nitelendirdikleri bu yeni dönemi inşa etmeye başlamışlardır. 

Eğitim, Frei döneminde en çok gelişim gösteren alandır. Bu dönemde eğitim 

sistemi yeniden şekillendirilmiş ve üç temel basamak olarak inşa edilmiştir: Okul öncesi 

eğitim, sekiz yıllık temel eğitim ve sonrasında dört yıllık lise eğitimi. Okullarda ihtiyacı 

olan öğrencilere burs ve yemek imkanı sunulmuş, üniversite bazında ise ulusal sınav 

sistemi getirilmiş ve üniversite araştırmalarına daha çok destek sağlamak amacıyla 

Ulusal Bilim ve Teknik Araştırma Komisyonu (Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica- CONICYT) kurulmuştur. Ayrıca teknik eğitim ve yetişkin eğitimi 

de bu dönemde devlet tarafından desteklenmiştir. Bu bağlamda 3.000 yeni okul inşa 

edilmiş 1964’de 1.840.000 olan öğrenci kayıt sayısı 1970 yılına gelindiğinde 2.690.000’e 

yükselmiştir.31 

Toplum içinde komşu dayanışma birlikleri32, ebeveyn grupları33, gençlik 

kulüpleri34 ve anne merkezleri35 oluşturulmuştur. Bunlar arasında anne merkezlerinin 

450.000 üyesinin bulunduğunu ve hükümetin bu merkeze 70.000 dikiş makinesi tahsis 

ettiği düşünüldüğünde, Frei hükümetinin kadınlardan aldığı destek anlaşılacaktır. 

Şehirlerin yapılandırılması ve modernleştirilmesi bağlamında Santiago’yu ve 

Valparaiso’yu birbirine bağlayan bir tünel, yeni havaalanları, demiryolları ile birlikte 

260.000 yeni ev inşa edilmiş, hastanelerin sayısı iki katına çıkarılmıştır.36 İnşaat 

sektöründeki bu gelişme ile istihdam artmış ancak konut problemi varlığını sürdürmeye 

                                                           
31 John L. Rector, The History of Chile (Şili Tarihi), Palgrave Macmillan, New York, 2005, s. 164-165. 
32 Komşu Dayanışma Birlikleri (Juntas de Vecinos) bölgesel sorunların saptanmasında ve temsilcileri 
aracılığıyla bu sorunların ilgili otoritelere iletilmesinden sorumlu oluşum. 
33 Ebeveyn Grupları (Centros de padres) ile ebeveylere çocuk eğitimi imkanı sunulmuştur. 
34 Gençlik Kulüpleri (Centros Juveniles) ile gençlere spor ve kültürel aktiviteler imkanı sunulmuştur 
35 Anne Merkezleri (Centros de madres)ile kadınlara geleneksel el sanatları kursları, ev yönetimi ve çocuk 
yetiştirilmesi gibi konularda eğitim imkanları sunulmuştur. 
36 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 312. 
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devam etmiştir. Bunun nedeni giderek artmakta olan kırsaldan şehre göç hareketidir. 

1965 ile 1970 yılları arasında başkent Santiago’ya 220.348 kişinin göçtüğü 

kaydedilmiştir.37Başa gelen hiçbir hükümetin bu sorunu tam olarak hiçbir zaman 

çözememesi sorunun büyüklüğüne dair bizlere fikir vermektedir. 

Tarım alanlarının kamulaştırılması Frei’nin seçim kampanyasında verdiği 

sözlerden biriydi. Bu sözü yerine getirmek amacıyla 1965 ile 1967 yılları arasında 

450.000, 1968 ile 1970 yılları arasında ise 718.000 hektarlık alan kamulaştırıldı.38 Ancak 

bu durum ülkenin bağımsızlığından beri ciddi olarak ilk defa büyük toprak sahiplerinin 

egemenliğini sarsmakta ve toprağa egemen kitle arasında hoşnutsuzluklara neden 

olmaktaydı. Toprak ağalarının bu huzursuzluğu emirlerinde çalıştırdıkları köylülerin 

siyasi partiler çevresinde örgütlenmeye ve kendi aralarında birlikler oluşturmaya 

başlamasıyla ayrıca katmerleniyordu. Tarım arazilerinin devlet tarafından 

kamulaştırılmasının yanısıra, yeni ortaya çıkan köylü birlikleri de tarım arazileri ve 

çiftlikler üzerinde işgal hareketlerine başlamışlar, Sosyalist ve Marksist örgütlerin de 

desteğini alarak hak talebi ile büyük grevler gerçekleştirmişlerdi. Bu grevler zaman 

zaman devlet güçleri tarafından bastırılmak istenmiş ve bu durum silahlı çatışmalara 

neden olmuştur.39 Tüm bu gelişmeler tarım devriminin sinyallerini veren önemli 

işaretlerdi zira artık köylüler ve toprak sahiplerinin süregelen asırlık ilişkilerinin gözden 

geçirilme zamanıydı. 

                                                           
37http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/article/viewFile/27735/29405 (Erişim 
Tarihi: 27.04.17) 
38 John L. Rector, a.g.e., s. 167. 
39 Octavio Avendano, ‘’Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1967-1973’’ (1967 ile 1973 Yılları 
Arasında Şili’de Tarım Sorunu Karşısında Partiler), Revista de Ciencia Política Vol. 52 Nº 1, 2014, s. 93-122; 
Jesús Ángel Redondo, ‘’Las tomas de fundos en la provincia de Caútin (Chile), 1967-1973’’ (1967 ile 1973 
Yıları arasında Caútin Eyaletinde Çiftliklerin Alınışı), Cuadernos de Historia, Nº42, Santiago, 2015, s. 543. 
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Bakırın millileştirilmesi projesi kapsamında 1966 yılında çıkarılan bir yasa ile 

hükümetin bakır madenlerini, Kuzey Amerikalı sahiplerinden satın almalarının önü 

açılmış, devlet şirketi olarak kurulan Bakır İşletmesi CODELCO, Kennecott Şirketine ait El 

Teniente madeninin %51’i ile Anaconda Şirketinin sahibi olduğu Chuquicamata ve El 

Salvador madenlerinin %25’ini satın almıştır.40 Madenlerin sahibi yabancı yatırımcıların 

bu satıştan edindikleri kazanç, yaptıkları yatırımların maliyetinden ve bu zamana kadarki 

kazançlarının toplamından dahi fazla olmuş ve satış işleminden sonra hisse senetlerinin 

%49’u üzerinde denetimi kalmış Kennecott madeni işletmesi El Teniente’nin hisselerinin 

tümünün denetimine sahip olduğu döneme oranla üç misli kar elde etmiştir.41 Devletin 

özel şirketlerle yaptıkları satın alma anlaşmalarının içerdiği bu koşullar, kamuoyuna 

açıklandığı zaman ise politik bir skandala neden olmuş ve bu durum da sol hareketlerin 

güç kazanmasına olanak tanımıştır.42 

Frei hükümeti bu dönemde artan bakır fiyatlarından ve özel şirketleri ilgilendiren 

yeni vergilendirme sisteminden dolayı ekonomik olarak önemli bir gelişme göstermiş 

1964’de 676 milyon dolar olan ihracat 1969 yılına gelindiğinde 1.139 milyona 

yükselmiştir. Ancak ithalatın da bu dönemde fazla artış göstermesi 1964’de 4 milyon 

olan dış borçlanmanın 1969 yılına gelindiğinde 183 milyona yükselmesine neden 

olmuştur.43 

Fakirlikle mücadelenin etkin bir şekilde yapıldığı, birçok sosyal reformla yaşam 

standartlarının yükseltildiği bu dönemde, artan eğitim ve bununla ilişkili olarak 

toplumsal politik bilincin olgunlaşması, devlet politikalarının eleştirilebilirliğini 

                                                           
40 John L. Rector, a.g.e., s. 164. 
41 Salvador Allende, Şili’de Sosyalist Eylem (Çev. Osman Koçoğlu), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1974, s. 88. 
42 Eduardo Galeano, a.g.e., s. 192. 
43 Leslie Bethell, a.g.e., s. 149. 
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arttırmıştır. Bakır anlaşmalarındaki gelişmelerin halkta yarattığı hayal kırıklığı,  örgütlü 

muhalif kimliğiyle işçi sınıfının yaptığı baskılar, tarım reformu neticesinde üst sınıfta 

gelişen hoşnutsuzluk gibi etmenlerin yanısıra sol menşeili partilerin ve örgütlerin 

(Sosyalist Parti, Komünist Parti, Birlikçi Eylem Hareketi-MAPU-, Bağımsız Halkçı eylem 

örgütleri) birleşerek 1970 yılındaki seçimlerde Unidad Popular (UP-Halkın Birliği)  

formunda Salvador Allende’yi ortak aday göstermeleri 1970 seçimlerinde PDC’nın 

iktidarı yitirmesine neden olmuştur. 

1970 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkede artan kutuplaşma ve şiddet 

olayları ortamında üç kuvvetli aday çevresinde gerçekleşmiştir. Bunlar: PDC (Partido 

Democrata Cristiano- Hıristiyan Demokrat Parti) adayı Radomiro Tomic (1914-1992), PN 

(Partido Nacional-Ulusal Parti) adayı Jorge Alessandri (1896-1986) ve UP (Unidad 

Popular-Halkın Birliği) adayı Salvador Allende’dir (1908-1973). Daha önce 

Washington’da büyükelçilik görevi yürüten sol görüşlü Tomic’in seçim kampanyası en az 

Allende’ninki kadar radikaldi. Örneğin tüm ülke topraklarını And Dağlarından denize 

kadar kamulaştırarak tarım reformunu tamamlamayı vaat etmişti. Diğer yandan sağ 

kanadın temsilcisi Alessandri ise ilerleyen yaşından dolayı (yaşı seçim kampanyaları 

sırasında 74 idi) seçmenlere yeni bir şey vaat etmiyor ve daha ziyade zenginlerin adayı 

olarak görülüyordu. Bunların yanısıra Allende’nin adaylığı daha önce katıldığı üç seçimde 

başarı kazanamamış olmasından ve özelikle kadın seçmenler arasında olumsuz bir imaja 

sahip olmasından ötürü sol taban arasında bir süreliğine tartışmalara neden olmuş olsa 

da sonunda anlaşmazlıklar sona ermiş ve Allende, Komünist, Sosyalist ve Radikal 

Partilerin Unidad Popular adı altında oluşturdukları sol koalisyonun adayı olarak 

seçimlere katılmıştır. Sonuçlar açıklandığında Tomic’in oyların 27.8’ini, Alessandri’nin 
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34.9’unu ve Allende’nin ise 36.2’sini aldığı görülmüştür.44 Şili yasalarına göre adaylardan 

biri şayet manidar bir farkla oyların büyük çoğunluğunu kazanamazsa, Kongre en yüksek 

oyu alan iki adaydan birini seçmek zorundadır. Kongrenin yasal olarak böyle bir gücü olsa 

da geleneksel olarak en yüksek oyu alan aday seçilir.45 Sonuç UP’nin yani sosyalizmin 

zaferi olarak görülse de adayların birbirine yakın oy oranlarına sahip olması Kongre’nin 

Allende’nin başkanlığını teyit etmesini gerekmiştir ve PDC, Allende’yi ancak ‘’Anayasa 

Güvenceler Statüsü’’46 koşuluyla destekleyeceğini bildirmiştir. Allende’nin kabul etmek 

durumunda kaldığı bu koşulun yarattığı durum, yasama alanında yetkileri kısıtlanan 

Allende’nin elini kolunu bağlamış ve yürütme gücünün sahibi olan hükümetin üç yıllık 

iktidarını zora sokan gelişmelere neden olmuştur.47 

1. 3. Sosyalizme Giden Yol: Salvador Allende Başkanlığı (1970-1973) 

Devrimci olmaktan çok reformist olma özelliği taşıyan ve üç yıl sürebilmiş olan 

çoğulcu demokrasi yanlısı Salvador Allende’nin başkanlığı, ülke tarihinde görülmemiş 

siyasi karşıtlıklara, sağ kanadın zaman zaman şiddetlenerek kanlı eylemlerle sonuçlanan 

muhalefetine, Amerika Birleşik Devletleri’nin sağlam müdahalelerine, yasama ve yargı 

organlarını elinde bulunduran muhalefet partililerin reformun hareket alanını daraltma 

çabalarına sahne olmuştur. Ülkedeki bütün bu karmaşaya ve kemikleşmiş ekonomik 

problemlere rağmen Allende dönemi aynı zamanda Şili'nin sorunlarının ciddi olarak 

tartışıldığı ve çözüme kavuşturulmak istendiği bir dönemdir. Genel olarak yapılan 

reformların amacı orta sınıfın maddi ve kültürel ayrıcalıklarını tüm halka yaymak, sınıflar 

arasındaki keskin uçurumları kapatabilmek ve bu bağlamda halkın refahını 

                                                           
44 Leslie Bethell, a.g.e., s. 156-157. 
45 Luis Hecht Oppenheim, Politics in Chile Democracy, Authoritarianism and the Search for Devolopment 
(Şili Demokrasisinde Siyaset, Otoriterlik ve Kalkınma Arayışı), Westview Press, Oxford, 1999, s. 38. 
46 Anayasa Güvenceler Statüsü (Estatuto de Garantías Constitucionales) kapsamında başa gelen 
hükümetin kişisel özgürlükler, basın ve ifade özgürlüğü, toplantı ve protesto özgürlüğü gibi konularda 
değişiklikler yapmayacağının garantisini veren bir sözleşmedir. 
47 Tezcan Karakuş Candan, a.g.e., s. 65. 
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arttırabilmekti.48 Ancak daha önce de bahsedildiği üzere yasama ve yargı güçlerini elinde 

bulunduran PDC ve PN’nin, Allende’nin arzuladığı reformları gerçekleştirebilmesini zora 

sokması, reformların hali hazırda var olan koşullar ve yasalar çerçevesinde 

gerçekleştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Allende yeni bir tarım kanunu yapamamış ancak bir önceki dönemden miras 

alınan toprak reformu kapsamında hareket edebilmiştir. Kırsal alanlarda köylü kurulları 

kurulmuş ve kısa sürede sayıları 200’ü bulan bu kurullar, köylülere kendileriyle ilgili 

politikaların belirlenmesinde önemli bir dayanak sağlamıştır.49 Aynı zamanda Frei’nin 

başlattığı toprak reformu hızlandırılmış, toprakların kamulaştırılması, kooperatifler 

aracılığıyla örgütlenmesi ve buralarda yapılan tarım faaliyetlerinin arttırılması 

hedeflenmiştir. Genişliği 80 hektarı geçen bütün tarım arazilerinin kamulaştırılmasına ve 

köylüler arasında paylaştırılmasına karar verilmiş, bu alanların ilk üç ile beş yıl içinde 

köylüler tarafından kooperatifler aracılığıyla işletilmesi ve bu sürenin bitiminde isterlerse 

kooperatif çalışmalarına devam edebilmeleri ya da kendi adlarına bu toprakları 

paylaşmaları mümkün kılınmıştır.50 1972 yılının Temmuz ayı sonunda 9 milyon hektar 

arazi üzerindeki 4.690 çiftlik kamulaştırılmıştır.51 Sosyalizmin yavaş ilerlediğine dair 

Allende üzerinde baskı uygulayan koalisyon içindeki aşırı solcu ve tutucu kesim, 

Allende’nin karşı çıkışlarına rağmen geniş toprakları zorla ele geçirmeye başlamıştır.52 

Topraklar üzerinde devlet tarafından gerçekleştirilen bu hızlı kamulaştırma etkinliğine 

bir süre sonra köylülerin bağımsız olarak katılmaları, toprak sahipleri ve köylü çiftçiler 

                                                           
48 Gabriel Smirnow, The Revolution Disarmed, Chile 1970-1973 (Silahsız Devrim, Şili 1970-1973), Monthly 
Review Press, New York, 1979, s. 9-13. 
49 Salvador Allende, a.g.e., s. 17. 
50 Lois Hecht Oppenheim, Politics in Chile Democracy, Authoritarianism and The Search for Devolopment 
(Şili Demokrasisinde Siyaset, Otoriterlik ve Kalkınma Arayışı), Westview Press, Oxford, 1999, s. 55. 
51 Kyle Steenland, Argarian Reform under Allende: Peasants Revolt in the South (Allende Yönetiminde 
Tarım Reformu: Güneydeki Köylü İsyanı), University of New Mexico Press, New Mexico, 1977, s. 10. 
52 Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1989, s. 440. 



24 

 

arasındaki gerilimi tırmandırmış, bu durum ise ayrıcalıklarından ve mallarından 

vazgeçmek istemeyen büyük toprak sahiplerinin hükümete olan öfkesini ve karşıtlığını 

arttırmakla sonuçlanmıştır.  

Geniş bir halk kitlesinin de desteğini alan bakırın millileştirilmesi ise 

parlamentodaki partilerin oybirliği ile gerçekleştirilmiştir.  Yıllık geliri 110 milyonun 

üzerinde olduğu düşünülen ve ülkenin ihracattaki en önemli kalemi olan bakırın, yabancı 

sermaye gruplarının elinde bulunan büyük çoğunluğu, ülkenin gelişiminin önündeki en 

büyük engel olarak görülmekteydi. Bu bağlamda Şili’nin yararına olduğu düşünülen 

bakırın, millileştirilme yasasına göre devletin rezerv ve madenler üzerindeki kesin 

egemenliği kurulmak istenmiş, işletmelerin satın alınması geçersiz sayılmış, hisse 

senetlerinin satın alınması için ödenecek miktarların tazminatlardan düşürülmesi 

planlanmış ve kamulaştırılan varlıklar için de otuz yıllık bir ödeme planı sunulmuştur.53 

Ülkenin sahip olduğu zenginliğin, ülke halkına teslimi olarak yorumlayabileceğimiz bu 

yasa ile ekonomik bağımsızlık sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu yasa, Amerika Birleşik 

Devletleri ve bakır madenlerinin sahibi Anaconda ve Kennecott şirketlerinin sahiplerinin 

büyük tepkisine yol açmıştır.  

Millileştirmeden sonra kalifiye teknisyenlerin madenleri terk etmeleri, daha önce 

dolar üzerinden ücretlendirilen madencilerin hoşnutsuzluğu ve akabinde başlayan 

madenci grevleri, iş disiplinindeki düşüşler gibi nedenlerle madenlerde randıman uzunca 

bir süre sağlanamamış, bunların yanısıra Amerika Birleşik Devletlerinin de Şili bakır 

ihracatını sabote etmek amacıyla elindeki rezervleri piyasaya sunması üzerine bakır 

fiyatlarının ani düşüş göstermesi bu reformdan beklenen kalkınmanın tesisini 

zorlaştırmıştır. Görünen o ki Allende hükümetinin reformlarına kendi seçmen kitlesi 

                                                           
53 Salvador Allende, a.g.e., s. 90-91. 
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dışında ciddi bir destek yoktur ve bu durum hükümeti ve programlarını sık sık zora 

sokmuştur. 

Unidad Popular hükümetinin sosyal alanda gerçekleştiği reformlar dikkate 

değerdir. Hükümet yönetimde olduğu süre boyunca kamu harcamalarının %43.2’sini 

sosyal sektörlere yöneltmiştir.54 Bu bağlamda eğitim, sağlık, istihdam ve inşaat 

sektörlerinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirmişlerdir. Anaokulu sayısı iki katına 

çıkarılmış, 122 yeni okul inşa edilmiş, ilköğretim ve ortaöğretimde kayıt sayısı %10 

artarken üniversite kayıtları iki katına çıkarak öğrenci sayısı 70.000’den 145.000’e 

yükselmiştir.55 Ayrıca yetersiz beslenme sorununu özellikle çocuklar arasında azaltmak 

için bu yıllarda her gün ülkedeki çocuklara yarım litre süt ücretsiz verilmiş, ihtiyaç sahibi 

1.800.000 öğrenciye her gün kahvaltı etme imkanı sunulmuş ve 560.000 öğrenciye öğle 

yemeği verilmiştir. 128.000 okul üniforması ve 4.000.000 okul kitabı dağıtılmıştır.56 

Yapılan bu eğitim harcamalarıyla hedeflenen, temel hak olan eğitimin devlet güvencesi 

altında ücretsiz olarak herkese ulaştırılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu gelişmeler halk 

nezdinde hoşnutlukla karşılanırken bu dönemde yapılmak istenen Milli Eğitim Birliği 

(Escuela Nacional Unificada-ENU) reformu PDC ve Katolik Kilisesinin büyük tepkilerine 

yol açmıştır. Bu reformla hükümet, sosyalist yeni bir kuşak yaratmayı amaçlamaktaydı 

ancak UP’ye bu zamana kadar olumlu yaklaşan Katolik Kilisesi, yeni eğitim reformunun 

Hıristiyan değerlerine yer vermediğini düşünerek, PDC yapılmak istenen reformun dar 

görüşlü ve hastalıklı olduğunu iddia ederek, PN ise eğitimde devlet kontrolünü arttıracağı 

                                                           
54 Sibel Özbudun, Latin Amerika Başkaldırıyor, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005, s. 330. 
55 John L. Rector, a.g.e., s. 181. 
56 Patricio Meller, The Unidad Popular and the Pinochet Dictatorship (Halkın Birliği ve Pinochet 
Diktatörlüğü), Macmillan Press, Great Britain, 2000, s. 40. 
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iddiasıyla bu reforma karşı çıkmışlardır. Sonunda düşmanca bir muhalefetle karşılaşan 

bu reform askıya alınmıştır. 

Konut yapımı UP’nin ilk iki yılında artış göstermiş 1970 yılında 24.000 olan inşaat 

yapımı 1971 yılında 76.000’e yükselmiştir57. Ancak daha sonra karşılaşılan ekonomik 

problemler bunların birçoğunun yapımının tamamlanmasına engel olmuştur. 

İstihdam alanı, hükümetin önem verdiği konuların başında gelmekteydi. 

Yoksulluğun en önemli nedenlerinden biri olarak görülen işsizlik 1971 yılında 7.2’den 

3.9’a gerilemiş ve endüstriyel büyüme %12 artmıştır.58 Dönemin Ekonomi Bakanı 

Vuskovic, ekonomik canlanmayı sağlamak, üretimi arttırmak, işsizliği azaltmak amacıyla 

ilk yıllarda başarılı olan bir plan geliştirmiş, buna göre şayet işçilerin maaşları arttırılır, 

satışa sunulan metaların pazar fiyatları dondurulursa metalar üzerinde oluşan talebin 

sonucunda sanayi sektörü daha çok işçi almak durumunda kalacak ve üretim artacaktı. 

İlk olarak işçi ücretleri %35 ile %40 oranında arttırıldı. Bu artışın metalar üzerinde 

yaratacağı fiyat artışının önüne geçilmek için de satış fiyatları donduruldu. Şilililer artık 

rahatça alışveriş yapmanın tadını çıkarmaktaydı ancak bu durum fazla uzun sürmedi 

nitekim Şili’nin mevcut stokları özellikle ithal ürünlerde sınırlıydı. Yoğun taleple birlikte 

azalan ürünler bir süre sonra raflardan çekilerek tezgah altlarından satılmaya başlandı. 

Bu durum karaborsanın ülkede yaygınlaşmasını, ürünlerin resmi rakamların çok üzerinde 

fiyatlara satılmasına neden oldu. Yeni ürünlerin nakliyatından sonra dükkanlar önünde 

uzun kuyruklar oluşmaya başladı.59 Bu dönemde orta sınıf kadınları tarafından 

gerçekleştirilen bir protesto özellikle dikkat çekicidir. Ellerindeki boş tencerelerle 

                                                           
57 Felipe Larrain-Patricio Meller, The Socialist-Popularist Chilean Experiance, 1970-1973  (Sosyalist-Popülist 
Şili Deneyimi, 1970-1973), University of Chicago Press, Chicago, 1991, s. 197. 
58 Julio Faundez, Democratizacion, Development and Legality (Demokratikleşme, Kalkınma ve Yasallık), 
Palgrave Macmillan Press, New York, 2007, s. 183. 
59 Miguel Silva, Los cordones industriales y el socialismo desde abajo (Sanayi Kordonları ve Aşağıdan Gelen 
Sosyalizm), Imprenta Lazor, Santiago, 1998, s. 263. 
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sokaklarda eylem yapan kadınlar orta sınıf mahallelerinde konfetilerle karşılanırken işçi 

sınıfı mahallelerine geldiklerinde Sosyalist militanların şiddet gösterilerine maruz 

kalmışlardır.60 Bu durumun nedeni aslında çıkarları sarsılan orta sınıfın, hükümet 

politikalarını var olan sorunlar çerçevesinde eleştirerek toplu gösterilere çevirmek 

istemesidir fakat daha ciddi sorunlar henüz yoldadır ve ancak 1972 yılında kendini 

göstermeye başlayacaktır. 

Endüstri ve bankacılık alanında yapılan kamulaştırmalar da hükümet karşıtlığını 

arttıran sonuçlara neden olmuştur. Özellikle sanayi sektöründe durum bir süre sonra 

devlet kontrolünden çıkmış, işçiler bağımsız olarak fabrikalara devlet adına el koymaya 

başlamışlardı. Bu hızlı kamulaştırmalar, orta sınıfın çıkarlarına ters düşmekteydi ve bu 

çıkar çatışması da orta sınıfın hükümetten kurtulmak için ciddi biçimde çaba sarf 

etmesine neden olmuştu. Sosyalistler ile muhafazakarlar, toprak reformu neticesinde 

örgütlenen köylüler ile büyük toprak sahipleri, sosyalist işçi sınıfı ile yönetimin politikaları 

sonucunda ekonomik çıkarları sarsılan üst sınıfa mensup işverenler, sosyalizme dair 

iyimser umutlar taşıyan gençlerle yapılan değişimleri kuşku ve güvensizlikle karşılayan 

yaşlı nesil arasında gözlemlenen kutuplaşmalar ise toplumsal huzuru büyük ölçüde 

etkilemekteydi. Artan huzursuzluk bir süre sonra farklı sektörlerdeki çalışanların büyük 

çaplı grevler düzenlemesine yol açmıştı. Perakende satış yapan dükkan sahiplerinin 

kepenk indirme protestolarını, gıda nakliyatında hayati bir öneme sahip kamyoncuların 

iş bırakma eylemi izlemiş en sonunda da bu grevlere endüstriyel fabrikaların da 

eklenmesi üzerine durum içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayarak ulusal bir greve 

dönüşmüştür. Allende, bu gelişmeler üzerine politik aracılık yapması ve grevleri 

yatıştırması amacıyla kabineye ordu mensubu bir generalin alınmasına karar vermiştir. 

                                                           
60 John L. Rector, a.g.e., s. 173-174. 
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İçişleri Bakanı olarak atanan General Calos Prats (1915-1974), eylemcileri yatıştırmayı ve 

grevi sonlandırmayı başarabilmişse de bu durum sadece geçici bir süre devam etmiş bir 

ay sonra ülke, maden işçilerinin 77 gün sürecek ve hükümete 80 milyon dolara mal 

olacak maden terk etme grevlerine sahne olmuştur. Hükümetin imajını sarsmak, 

popülaritesini azalmak için bu grevler PDC ve orta sınıf tarafından da desteklenmiştir.61 

Tüm bu gelişmeler bir askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmeye başlamış, asker 

postallarının sesleri uzaktan duyulur olmaya başlamıştır. Elbette ABD’nin tüm bu 

karışıklıklara katkısı ortaya çıkan gizli belgelerle, artık su götürmez bir gerçek olarak 

önümüzde duruyor. Ekonomik ambargolardan, askeriye içinde adam satın almalara, CIA 

ajanlarının yürüttüğü kutuplaşma faaliyetlerinden, kapılar arkasında yürütülen darbe 

planlarına kadar Sosyalizmin varlığını ve Allende’nin başkanlığını, Latin Amerika’daki 

çıkarlarına ters gören ABD, lobi hareketleriyle yine iş başındadır.62 

Allende başkanlığını 1964 seçimlerinde PDC adayı Frei’yi destekleyerek 

engelleyen ABD, 1970 seçimlerinde sağ kanattan Aleksandri’yi desteklemiş ancak 

Allende küçük bir oy farkıyla tarihte seçimle başa gelen ilk sosyalist devlet başkanı olma 

şansını/şanssızlığını elde etmişti. Bu durum ABD için kıtada komünizmin güç kazanması 

tehlikesinin resmiyet kazanmış sonucuydu. Üstelik Şili’de önemli ekonomik çıkarların 

varlığı da söz konusuydu ve yeni sosyalist hükümetin bu çıkarları zora sokacak girişimleri 

önceden beri dillendirilmekteydi. Öncelikle yeni hükümetin görevi teslim almasından 

önce Kara Kuvvetleri’nin başında bulunan General Schneider’ın CIA tarafından 

desteklenen bir grup tarafından kaçırılması, bu durumun da orduyu harekete geçirerek 

darbe yapmaya neden olması planlandı. Ancak Schneider, anayasaya bağlı bir generaldi 

                                                           
61 a,e., s. 177-179. 
62 Daha detaylı bilgi için bknz: Armando Uribe, Şili’de Amerikan Darbesi (Çev. Nabi Dinçer), Bilgi Yayınevi, 
Ankara, 1975 
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ve kaçırılmaya direndi. Bunun sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve üç gün 

sonra öldü. Bu olay bütün ulusu şok etmişti. Toplum Allende’nin ve demokratik 

geleneğin arkasında saf tutma kararı aldı.63 Bu darbe girişiminin başarısız olmasının 

sonucunda ABD, plan değiştirerek ekonomik yaptırımlarla hükümeti zayıflatma ve 

toplumsal muhalefeti arttırma yoluna girdi. Bu bağlamda hem Eximbank gibi Kuzey 

Amerika menşeli bankaların hem de Dünya Bankası ve Avrupa finansman bankalarının 

kredileri durdurulmaya ve diğer ülkelere Şili’de yatırım yapılmaması için baskılar 

yapılmaya başlandı. Yedek parça, ekipman ve her türlü teknolojik destek kesildi. 

Millileştirilmeden sonra bakır fiyatları düşürüldü ve uluslararası pazarda dengesizlikler 

yaratıldı. Ülke içine gizlice Amerikan doları sokularak piyasada ve kur üzerinde büyük 

oynamalar gerçekleştirildi.64 Başkan Allende 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler 

söylevinde, Pablo Neruda’nın ‘’Şili sessiz bir Vietnam’dır’’ sözünü anarak, uygulanan 

emperyalist politikaları gündeme getirmekteydi.65 Öte yandan muhalefetin hükümeti 

yıpratmak amacıyla desteklediği grevler ve ayaklanmalar, emperyalizmin de bir ülkeyi 

ele geçirmek istediğinde en sık başvurduğu yöntemlerden biriydi. Muhalif örgütler ve 

muhalif medya satın alınmaya başlandı. Ülkenin en köklü yayın organlarından biri olan 

El Mercurio Gazetesi’ne mali yardımlar yapıldı ve askeriye içinde memnuniyetsizlik 

tohumları ekilmeye başlandı.66 ABD bu dönemde Şili’ye yapılan mali yardımları keserken, 

askeri alanda yapılan yardımları ise arttırmıştı. 1970 yılında 800.000 dolar olan tutar, 

1971’de 5.7 milyon dolara, 1972’de ise tarihi bir rakam olan 10.9 milyona 

yükseltilmişti.67 Bu durum ABD’ye ordu içinde önemli bir müttefik kitlesi kazandırıyor ve 

                                                           
63 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 329. 
64 Armando Uribe, a.g.e., s. 135-136. 
65http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100826012758/28viet.pdf (Erişim 
tarihi:27.04.2017) 
66 Armando Uribe, a.g.e., s. 173. 
67 Alain Rouquié, Latin Amerika’da Askeri Devlet (Çev. Şirin Tekeli), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1986, s. 252. 
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aynı zamanda hükümete bağlı ve hükümete karşı askerleri tespit etme olanağı 

sunuyordu.68 

Tüm bu yıpratma politikalarından sonra 1973 yılında yapılan genel seçimlerde 

UP’nin oy oranını arttırması, bunalımlardan güçlenmiş olarak çıkan bir hükümeti işaret 

etmekteydi. Bu durumun sonucu olarak ABD, UP hükümetini meşru yollardan 

gönderemeyeceğini ve bu amaç için daha dolaysız bir yönteme başvurmak zorunda 

olduğunu kavramıştır. 

Hükümeti oluşturan partiler arasındaki keskin görüş farklılıkları ve politik 

çıkmazlara sokan kutuplaşmalar şimdiye kadar Şili tarihinde ya iç savaşla ya da askeri 

müdahalelerle sonuçlanmıştı.69 Allende 1973 yılında var olan politik huzursuzluğu 

aşabilmek adına PDC liderleriyle uzlaşmak için girişimde bulunmuş ancak hem kendi 

koalisyonu içindeki aşırı sol kanat hem de muhalefet partililerin uzlaşmaz tavırları bu 

girişimleri sonuçsuz bırakmıştır. Halk ise politik görüşler çevresinde kutuplaşmış, birlikte 

yaşam duygusu azalır olmuştu. 

Kabinede Savunma Bakanı olarak bulunan, anayasaya saygılı General Prats 1973 

yılının Ağustos ayında ordu tarafından yıpratılarak istifaya zorlanır. Böylelikle ABD 

açısından askeri darbe için hiçbir engel kalmamıştır. Yerine General Augusto Pinochet 

getirilir.  

1973 yılının Eylül ayında ABD’nin bu zaman kadar oluşturduğu koşulların, artık bir 

askeri darbe için uygun hale geldiği anlaşılarak, hareket emri verildi. Zira Eylül ayı aynı 

zamanda ABD Deniz Kuvvetleri ile Şili Donanmasının ortak tatbikatlar yaptığı bir aydı. 10 

                                                           
68 Covert Action in Chile: https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf (Erişim 
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69 18 Eylül 1810 Darbesi, 4 Eylül 1811 Darbesi, 1829 Şili İç Savaşı, 1891 Şili İç Savaşı, 5 Eylül 1924 Darbesi, 
23 Ocak 1925 Darbesi, 4 Haziran 1932 Darbesi, 27 Eylül 1932 Darbesi 
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Eylül 1973’de Allende’ye bağlı son komutan olan Deniz Kuvvetleri Komutanı General Raul 

Montero tutuklandı. Carabineros’un (Jandarma Birlikleri) da Pinochet başkanlığındaki 

darbe harekatına katılması sağlandıktan sonra harekete geçildi. 70 11 Eylül 1973’de ordu, 

radyo aracılığıyla yönetimi ele geçirdiğini duyurdu ve Cumhurbaşkanı Salvador 

Allende’ye ülkeyi terk etmesi için teklifte bulunuldu ancak o demokratik yönetimi tek 

başına da olsa savunmayı tercih edince, başkanlık sarayı La Moneda ordu tarafından 

bombalanarak Allende’nin varlığına son verildi. Bazıları onun intihar ettiğini söylese de 

yaygın kanı bombalama esnasında öldürüldüğü yönündedir.71 

1. 4. Şili’de Militarizm 

1973 askeri darbesinin başında bulunan Genelkurmay Başkanı Augusto Pinochet, 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral José Toribio Merino, Hava Kuvvetleri Komutanı 

Gustavo Leigh Guzmán ve Jandarma Birlikleri Komutanı César Mendoza 

Durán72demokratik geleneğe son vererek yönetimi ele geçirdiklerinde Latin Amerika 

bölgesinde Arjantin, Uruguay, Brezilya, Peru ve Ekvador’da askeri yönetimler iş 

başındaydı. Militarizmin, kaderleri birbirine bağlı ve aralarındaki etkileşimin yüksek 

olduğu Latin Amerika ülkelerinde, bu dönemde güç kazanması Soğuk Savaşın en belirgin 

sonuçlarından biridir. Bu noktada eklenmesi gereken unsur bu sürece ABD’nin yaptığı 

katkıdır. ABD arka bahçesinde adeta bir kanser olarak gördüğü komünizmin yayılmasına 

izin vermemek için Latin Amerika’daki komünizm eğilimini askeri yönetimlerin baskıcı 

                                                           
70 Tezcan Karakuş Candan, a.g.e., s. 89. 
71 Ulises Estrada Lescaille, ‘’La muerte de Allende fue un acto de combate’’ (Allende’nin Ölümü Bir 
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politikalarıyla savuşturmak yoluna gitmiş ve askeri yönetimleri ciddi anlamda 

desteklemiştir. 

Augusto Pinochet73, 11 Eylül 1973’de yönetimi zorla ele geçirdiğinde Şili’de 

muhtemelen hiç kimse ülkelerinin ve hayatlarının bir daha geri dönülmez bir biçimde 

değişeceğini ve cuntanın 17 yıl gibi uzun bir zaman yönetimde kalacağını tahmin 

etmiyordu yine de gerçekleşen tam olarak bu oldu. 

Salvador Allende dönemindeki  kutuplaşmanın doğurduğu huzursuzluk ortamı, 

gelecek kaygısı ve ekonomik belirsizlikler, toplumun huzur bulma isteğini arttırmış bu 

durum ise cunta yönetiminin özellikle orta sınıf ve sağ kanattan belirli bir oranda destek 

görmesine olanak tanımıştı. Ancak huzurun bedeli ağır olacak, askeri yönetim siyasi 

açıdan kutuplaşmış toplumu işkenceler, sürgünler, gözaltına alınmalar, idamlar ve 

kayıplar aracılığı ile terbiye etmeye girişecek, bütün siyasal partiler ve sendikalar 

lağvedilecekti. Santiago’da bulunan Ulusal Stadyum on binlerce tutuklunun cunta 

tarafından toplanıldığı ve işkenceler altında yüzlerce insanın katledildiği bir yer haline 

gelmişti. Stadyumda toplanan tutuklular arasında ünlü folk sanatçısı Viktor Jara74 (1932-

1973) da vardı. Jara faşizmin bu barbar uygulamalarına tepki olsun diye gitarıyla şarkı 

söylediği ve yanındaki tutuklular da ona tek bir ağızdan eşlik ettiği için cezalandırılmak 

amaçlı önce parmakları ezilmiş, daha sonra da kurşuna dizilmiştir.75 Askeri yönetimin ilk 

yılında 30.000-50.000 kişinin öldürüldüğü ve toplam nüfusun 9 milyon olduğu Şili’de 

                                                           
73 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1915-2006) Şili’nin Valparaíso şehrinde doğar. 1933-1936 yılları 
arasında aldığı askeri akademideki eğitimini tamamlayarak Şili ordusunda görev almaya başlar. 1942-1952 
yılları arasında Harp Akademisi’nde görev alır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Şili devlet görevlisi olarak 
bir süre kalır. Başarılı askeri yaşamı 1973 yılında Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesiyle önemli bir 
noktaya taşınacak ve aynı yıl Allende yönetimine karşı gerçekleştirilecek askeri darbenin başındaki kişi 
olarak yönetimi ele geçirip ve 17 yıl Şili Devleti’ni demir yumrukla yönetecektir. 
74 Şilili folk müzik sanatçısı. Şarkıları ve müziğiyle Şili kültürünü derinden etkilemiş, döneminin Şili’sine 
çalışmalarıyla ve yaşamıyla ayna olmuş büyük bir müzisyendir. Şarkıları hala Şili’de ve dünyada büyük bir 
beğeniyle dinlenilmektedir. 
75 https://www.britannica.com/biography/Victor-Jara (Erişim Tarihi: 25.04.2017) 
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90.000 kişinin de tutuklandığı tahmin edilmektedir. Önceleri ordu ve birlik şeflerinin 

inisiyatifine bırakılan bu kanlı operasyonları 1974’den itibaren doğrudan Pinochet’in 

kontrolü altında oluşturulan siyasi polis DINA (Şili İstihbarat Servisi-Dirección de 

Inteligencia Nacional) devralacak ve politik soykırımın en kanlı operasyonları bu oluşum 

tarafından gerçekleştirilecektir.76 General Pinochet’in ‘’Devrimci sol Hareket (MIR) 

üyelerine işkence edilmelidir…İşkencesiz ötmeyeceklerdir.’’77 dediği rapor edilmiştir. 

DINA’nın siyasi liderleri ve sol kanadın öncülerini içeren operasyonları ülke dışında da 

faaliyet göstermiş bu liderlerin askeri rejim sonrası politik faaliyetler gösterme ihtimalleri 

göz önünde bulundurularak, bunun önüne geçilmek için infazlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

bağlamda 1974 yılının Eylül ayında Arjantin’e sığınan General Prats ve eşi Buenos 

Aires’deki evlerinin birkaç sokak ötesinde araçlarına yerleştirilen bombanın patlaması 

üzerine öldürülür. Ekim 1975’de Roma’da bulunan sevilen bir Hıristiyan Demokrat Parti 

üyesi olan Bernardo Leighton’a ateş açılır fakat Leighton zorlukla hayatta kalmayı 

başarır. Eylül 1976’da Washington’daki Şili Büyükelçiliği’nin önünde düzenlenen diğer bir 

bombalı araç saldırısının kurbanı Allende döneminin Washington büyükelçisi olan 

sosyalist Orlando Letelier’dir.78  ABD’de gerçekleştirilen bu son infaz ABD Adalet 

Bakanlığını ve FBI’ın devreye girmesine neden olmuştur. ABD tarafından ve uluslararası 

ölçekte yapılan baskılar Pinochet’in DINA’yı kapamasına neden olur. Ancak onun yerine 

aynı işleve sahip CNI (Ulusal Bilgi Alma Merkezi-Central Nacional de Informaciones) 

kurulacaktır.79 Bu bağlamda uluslararası kamuoyunun yaptığı baskılar uygulanan faşist 

katliamların son bulmasına yetmemiş sadece isim değiştirmesine neden olmuştur. 

                                                           
76 Alain Rouquié, a.g.e., s. 267.  
77 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 361. 
78 Sergio Orlando Letelier del Sola (1932-1976) Şilili ekonomist, Sosyalist politikacı ve Allende döneminde 
diplomatlık yapan önemli bir şahsiyettir. Darbe sonrasında Washington’a kaçmış ve burada çeşitli 
akademik pozisyonlarda görev almıştır ancak Pinochet’in onu kendi rejimine tehlikeli olarak 
görmesinden ötürü Şili gizli polisi tarafından infaz edilmiştir. 
79 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 361. 
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Cuntanın yönetimi devraldığı ilk yıllardaki bu kanlı politikaları Şili’deki güçlü sol 

örgütlenmenin kökünü kazımaya yöneliktir. İşkence, gözaltında kaybedilenler ve 

tutuklamalar olası bir siyasi örgütlenmeyi caydırıcı etkide bulunsun diye darbeyi izleyen 

ilk üç senede aralıksız sürmüş, halkın askeri yönetime karşı muhalefet geliştirmesinin 

engellenmesi amacıyla sıkıyönetim ilan edilerek sokaklarda sıkı aramalar, gece dışarı 

çıkma ve her türlü politik eylem yasakları konulmuştur. Birçok partili ve aydın sürgüne 

zorlanılmış, muhalif bütün sesler kısılmak istenmiş; ülke, tarihinde görmediği bir drama 

sahne olmuştur.  

Pinochet ilk yıllardan itibaren otoriter rejimini sağlamlaştırmak amacıyla ülke 

genelinde bütün kurum ve kuruluşların yönetici kadrolarına kendine bağlı ve cunta 

yanlısı kişileri yerleştirmiş, üniversiteler bile bu yönetimsel cambazlığın dışında 

bırakılmamışlardır. Birçok üniversite dekanı generaller arasından atanmış, müfredat 

gözden geçirilerek sosyalizme vurgu yapan hiçbir alan ya da konu cuntanın sansüründen 

kurtulamamıştır. Ayrıca üniversite öğrencileri arasında daha önceki yönetimlerde 

güçlenerek artan politik muhalefet ve her türlü politik eylem yasaklanmış, bu konularda 

ısrar eden öğrenciler üniversite eğitiminden men edilmişlerdir. 

Disiplin, hiyerarşi ve düzene saygı ilkelerinde birleşen ordunun General Augusto 

Pinochet başkanlığındaki demir yumruk yönetiminin, ülkenin demokratik geleneğe 

alışkın, politik anlamda aktif ve çeşitli olan Şili toplumunda yarattığı travmanın 

boyutlarını saptamak güçtür. Ancak ordunun bu demokratik gelenekten uzak sistematiği 

gücün tek bir kişi etrafında toplanmasını ve kişiselleşmesini açıklar niteliktedir. Augusto 

Pinochet, jeopolitik alanında uzmanlaşmış ve ulusal güvenlik alanında yetkin biri 

olmasına karşın ekonomi politikaları konusunda ülkenin içinden çıkılmaz ekonomik 

yapısının var olan sorunlarını çözme konusunda yetersiz kalmıştır. 
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Anayasayı korumak bahanesiyle yönetimi ele geçiren cuntanın ilk işlerinden biri 

anayasayı kaldırmak ve kongreyi kapatmak olmuştur.80 Oluşabilecek yönetimsel karşıtlık 

da böylelikle engellenince sosyalizmin önceki üç yıl içindeki bütün ekonomik 

kazanımlarının ortadan kaldırılmaya başlanması söz konusu olmuştur. Generallerin 

ekonomi konusundaki çıkmazlarını çözmek ise ‘’Chicago boys’’ olarak da tanınan Chicago 

Üniversitesi’nin İktisat Bölümünden mezun olmuş bir grup ekonomistin bekledikleri 

fırsatı doğurmuştur. 

Chicago Boys, ABD politikasının Şili ekonomisi üzerindeki müdahalesinin en 

belirgin sonuçlarından biridir. Nitekim 1957 ile 1970 yılları arasında Şili Katolik 

Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar kapsamında ABD bursla Şilili öğrencilerin Chicago 

Üniversitesinde iktisat eğitimi almalarını sağlamıştır. Bu okulda öğretilen neoliberal 

politikalar Şili’nin, ABD’nin kendi yetiştirdiği Şilili öğrenciler aracılığıyla bu politikaların 

laboratuarı haline gelmesini sağlamıştır.81 Ülke bu neoliberal politika yanlısı 

ekonomistler tarafından gerçekleştirilen bir dizi özelleştirmelere sahne olmuştur. Ulusal 

ekonominin %60’ını oluşturan 400 büyük kamu işletmesi bu dönemde özelleştirilmiştir.82 

Yerel sanayiyi koruyan gümrük duvarları yabancı sermayeyi teşvik etmek amacıyla 

kaldırılmış ve devlet harcamaları askeri alan dışında %10 oranında düşürülmüştür. Fiyat 

kontrollerinin kaldırılması ekmek gibi temel besin maddelerinde fiyatların aşırı 

yükselmesine, gümrük duvarlarının kaldırılması ise yerel küçük şirketlerin birer birer 

kapanmasına neden olurken, işsizlik artmakta ve bunların sonucu olarak da halk arasında 

açlık büyük bir sorun haline gelmekteydi. Bu dönemde halkın temel gıda maddelerine 

erişimi giderek azalmıştır. Aşağıdaki tabloda 1971-1975 yılları arasında buğday, pirinç, 

                                                           
80 Salvador Allende, a.g.e., s. 28. 
81 Naomi Klein, Şok Doktrini (Çev. Selim Özgül), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010, s. 80. 
82 Sibel Özbudun, Dünyayı Isıtan Latin Ateşi, Maki Basın Yayın, Ankara, 2006, s. 195. 
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yağ gibi gıda ürünlerine kişi başı yıllık erişim oranları görülmektedir ve anılan ürünlerin 

erişimindeki düşüş gözler önüne serilmektedir. 

Tablo 1. 1971-1975 yılları arasında Şili’de yıllık kişi başı temel gıda maddelerine 

erişim (kg.)83 

 Yıl          Buğday        Pirinç        Şeker        Yağ           Patates            Bakliyat 

1971        189.4           10.9           34.9        7.7              85.6                8.3 

1972        194.8           11.3           39.6       10.5             74.3               10.1            

1973        196.1           10.6           36.3        8.5              61.2                7.8 

1974        175.1            5.5            31.4        7.1              97.2                6.5 

1975        156.2            9.2            30.9        5.7              69.8                8.1 

                      

Chicago Okulu’nun yukarıda bahsettiğimiz ilk deneyi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Bunun üzerine Chicago Okulunun ve neoliberal politikaların mimarı olarak bilinen Nobel 

ödüllü Ekonomist Milton Friedman 1975 yılında Santiago’ya davet edildi. Profesör bir dizi 

konferansın yanısıra Pinochet ile de görüşmüş ve ülkede var olan ekonomik sorunların 

daha radikal ekonomi politikalarıyla çözülmesinin gereğini ona birebir anlatma imkanı 

bulmuştur. Şok tedavisi olarak adlandırılan ve ekonomi politikalarında keskin değişimleri 

öneren bu yeni model böylelikle Şili’de uygulanmaya başlanmıştır.84 Hemen hemen 

bütün alanlarda yapılan özelleştirmelerle, devletin sosyal alandaki sorumlulukları 

azaltılmış, devlet halkın refahını sağlama görevini özel sektöre devretmiştir. Sendikal 

örgütlenmeler yasaklanarak, işçilerinin aşırı sömürülmesine neden olan Çalışma Yasası 

kabul edilmiş, sosyal güvenliğin, sağlık sisteminin ve eğitimin özelleştirilmesi ile bu 

                                                           
83 José Aldunte L., El Hambre en Chile (Şili’de Açlık), LOM Ediciones, Santiago, 1976, s. 510. 
84 Naomi Klein, a.g.e., s. 105-106. 
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alanlar ticarileştirilmiştir.85 UP hükümetinin toprak reformu da yeniden gözden 

geçirilerek, usulsüz ele geçirildikleri değerlendirilen topraklar eski sahiplerine iade 

edilmiş, devlet kontrolüyle kamulaştırılan toprakların bir kısmı köylülere bölüştürülmüş 

ve diğer kısmı ise satışa sunulmuştur.86 Taze meyve yetiştiriciliği, kereste sanayi, 

balıkçılık ve şarap üretimi gibi alanlardaki yatırım teşvikleri ile ihracat artış göstermiş ve 

işsizlik azalmaya başlamıştır. Birçok gözlemi Şili’nin bu malların ihracatında günümüzde 

gösterdiği başarının arkasında dahi bu dönemde yapılan atılımların olduğu 

düşüncesindedir. 

Diğer ülkelerde yapılan reformlara muhalefet ve baskı güçlerinin müdahaleleri 

süreci zora sokarken, Şili’de yapılan neoliberal reformların birbirleriyle uyumlu ekonomi 

teknokratları tarafından gerçekleştirilmesi uygulamaları kolaylaştırmıştır.87 Ekonomi 

1975’den itibaren iyileşme göstermiş ve bu durum ekonomik mucize olarak görülmeye 

başlanmıştır. Öte yandan açlığın pençesindeki kitleler, halk pazarlarından Mapucho 

Nehrine atılan artıkları kapmak için köpekler ve akbabalarla savaşıyor bu durum ise 

Chicago Okulu’nun temsilcileriyle ortak çalışan cuntanın ekonomi mucizesinin diğer 

yüzünü ortaya koyuyordu.88 Halkın ekonomide yapılan bu reformlara tepki gösterecek 

güçlü bir politik kanalı yoktu ve sosyal alanlarda devletin güvencesine alışkın olan Şili 

halkı bu alandaki özelleştirmelerin sonucunu toplumsal sınıflarda var olan ayrımların 

daha da keskinleşmesi şeklinde deneylemekteydi. Özellikle eğitim ve sağlık alanında 

                                                           
85 Sibel Özbudun, Latin Amerika’da İsyanın Tarihi, Ütopya Yayınları, Ankara, 2008, s. 413. 
86 Leslie Bethell, a.g.e., s. 184. 
87 Geraldine Lievesley-Steve Ludlam, Latin Amerika’da Radikal Sosyal Demokrasi Deneyimleri (Çev. Funda 
Çoban), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012, s. 310. 
88 Gabriel García Márquez, Şili’de Gizlice (Çev. İlknur Özdemir), Can Yayınları, İstanbul, 1996, s. 65. 
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belirginleşen bu ayrımlar parası olanlara rahat ve kaliteli sağlık ve eğitim imkanları 

sunarken, parası olmayan kesimlere çok fazla seçenek bırakmıyordu.89 

1982 yılında baş gösteren ekonomik kriz, ülkede uygulanmakta olan neoliberal 

ekonomi politikalarının yoksulu daha yoksul, varsılı daha varlıklı kılarak halk arasındaki 

ekonomik uçurumun derinleşmesi neticesini doğurmuş ve bu durum da cunta 

yönetimine karşı politik hoşnutsuzluğun artmasına neden olmuştur.90 Üstelik kriz daha 

önce cuntayı destekleyen kesimleri dahi yönetimin politikalarını sorgulamaya ve 

eleştirmeye sevk etmiştir. Yaşanan ekonomik sorunların yanısıra cunta tarafından 

gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri ise yönetimin diğer bir yüzünü ortaya koymuş ve 

toplumsal alanda binlerce kişiyi mağdur konumuna sürüklemiştir.  Katolik Kilisesi böyle 

bir ortamda tarihi bir misyon üstlenerek ülkede yaşanan sorunlara karşı çözüm getirme 

yanlısı politikalar gerçekleştirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Paula Molina, ‘’¿Qué queda del modelo económico de Augusto Pinochet?’’ (Augusto Pinochet’in 
Ekonomi Modelinden Ne Kaldı?), BBC Mundo, 10 Septiembre 2013 
90 Marcus Taylor, From Pinochet to Third Way Neoliberalism and Social Transformation in Chile (Şili’de 
Pinochet’den Üçüncü Neoliberal Yola ve Sosyal Dönüşüme), Pluto Press, London, 2006, s. 100. 
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2. BÖLÜM: KATOLİK KİLİSESİ VE GÖZALTINDA KAYBEDİLENLER     

 

2.1. Katolik Kilisesi’nin Askeri Yönetimdeki Rolü 
 

11 Eylül 1973 yılında askeri darbe gerçekleştirildiğinde, Şili demokrasiyle 

yönetilmeye alışkın, protesto geleneği yerleşmiş bir ülkeydi. Askeri yönetimin otoriter ve 

baskıcı tutumu geleneksel muhalefet kanallarını kapatarak, yaşanmakta olan sosyo-

ekonomik sorunlara ve insan hakları ihlallerine karşı halkın ses çıkarmasını engelledi. 

Bütün siyasi partilerin lağvedildiği, rejime karşı muhalif tavır alan bütün kurumların 

kapatıldığı, sanatçıların ve aydınların sürgüne gönderildiği bu bastırılmış ortamda halk, 

hoşnutsuzluğunu ifade edecek bir kanaldan ve oluşumdan yoksun bırakılmıştı. İşte böyle 

bir ortamda var olan bu büyük boşluğu dolduracak, gerçekleştirilen darbenin mağdur 

konumuna sürüklediği binlerce insanı koruması altına alarak onlara kendilerini ifade 

etmeleri için bir kapı açacak olan kurum Katolik Kilisesi olmuştur. 

1925 yılında Şili’de din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır ancak sömürge 

döneminden devralınan Katolik Kilisesi, devlet ve Silahlı Kuvvetlerle birlikte Şili ulusunun 

üç temel dayanağından biri sayılmaktadır. Bu yetkin konumunu sayesinde Katolik Kilisesi, 

her zaman hükümet politikalarıyla yakın ilişkiler geliştirmiştir. 1940’lı yıllarda Katolik 

Kilisesi sosyal Hıristiyanlık fikrine ve denizaşırı siyaset kavramının özerkleştirme yanlısı 

öğretilerine sıcak bakmamaktaydı. 1947 yılında Katolik Eylem Hareketi’nin gençlik grubu 

tarafından Şilili Katolik Gençlik Manifestosu yayınlandı. Bu bildiride Şilili Katoliklerin 

büyük bir çoğunluğunun ülkedeki sosyal içerikli problemlerden ziyade anti-Komünizme 

odaklanmalarına duyulan sitem dile getirilmekteydi.  

Konu ile ilgili araştırmalar reformist dini akımların 20. Yüzyılın 50’li yıllarının 

sonuna doğru Şili’de kabul görmeye başladıklarını göstermektedirler. Üstelik bu yıllarda 



40 

 

ülkede yükselen Komünizm dalgası Katolik Kilisesi’nin toplumsal alandaki anti-Komünist 

çalışmalarının etkisiz kaldığına işaret etmekte ve Kiliseyi sosyal alanlarda daha duyarlı 

olmaya zorlamaktaydı.91 Böylelikle Kilise solun yükselişini durdurmak kaygısıyla, anti-

Komünizm çalışmalarını azaltarak ülkedeki yoksulluğa eğilmeye ve sosyal alanlarda 

çalışmalar yapma yanlısı bir tutumu benimsemeye başlamıştır.92 1964 yılında Hıristiyan 

Demokrat Parti başkanlığında yönetimi devralan Eduardo Frei ülkede çeşitli sosyal 

alanlarda reformlar gerçekleştirirken Katolik Kilisesi’ni de bu reform dalgasına dahil 

etmek amacıya Raúl Silva Henríquez’i Santiago Kardinalliği görevine getirmiştir. Aktivist 

kimliğiyle de tanınan Kardinal Henríquez Kurtuluş Teolojisi’nin (Teología de la Liberación) 

önemli savunucularından biridir. 1960’lı yıllarda Latin Amerika’da ortaya çıkan bu 

öğretinin kökeni, Vatikan II adıyla bilinen Dünya Piskoposlar Konseyi’nin ruhban sınıfa 

yaptığı sosyal adalet içerikli çağrıdır. Buna göre ruhban sınıf, yoksullarla ihtiyaç 

sahiplerinin daha çok yanında olmalı ve dünyevi sorunlara karşı daha duyarlı 

davranmalıdır.93 Kardinalin yönetimi altında olan Şili’deki Katolik Kilisesi de bu dönemde 

Kurtuluş Teolojisi’nin etkisi altına girmiştir. Nitekim Şili Katolik Kilisesi darbe sonrasında, 

toplumsal olarak iyileştirici ve yatıştırıcı bir misyon üstlenmiş ve ihtiyaç sahiplerine 

gerekli desteği vermekten geri durmamıştır.  

Cunta yönetimindeki bu son derece sorunlu atmosferde kilise, toplumsal 

muhalefetin tek dayanağı ve en önemli dayanışma platformu haline gelmiştir. Salvador 

Allende’nin yeğeni dünyaca ünlü yazar Isabel Allende Şili’de Katolik Kilisesi’nin 

konumunu şöyle yorumlamaktadır: 

                                                           
91 Élodie Giraudier, ‘’Los Católicos y la política en Chile en la segunda mitad del siglo XX’’ (Katolikler ve 
20. Yüzyılın ikinci yarısında Şili’de Politika), Revista del CESLA, núm. 18, enero-diciembre, Uniwersytet 
Warszawski Varsovia, Polonia, 2015,  s. 214. 
92 Paulo VI, “La encíclica Ecclesiam suam de SS. Paulo VI. Reformas no pueden referirse a las estructuras 
fundamentales”, La Unión, no. 28 844, 15 Ağustos 1964, s. 6-8. 
93 Sibel Özbudun-Temel Demirer, Latin Amerika Başkaldırıyor, Ütopya Yayınları, Ankara, 2015, s. 8 
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‘’Öteki Latin Amerika ülkelerinde olan bitenden farklı olarak, Katolik Kilisesi –

üzücü birkaç istisnanın dışında- her zaman yoksulların yanında olmuş, bu da ona 

büyük bir saygı ve sevgi kazandırmıştır. Diktatörlük zamanında pekçok rahip ve 

rahibe, baskı rejiminin kurbanlarına yardım etme işini üstlenmişler ve bunu çok 

pahalıya ödemişlerdir. 1979’da Pinochet’in dediği gibi, ‘’Şili’de demokrasiyi 

yeniden kurmak için ağlaşan yalnızca politikacılar ve bir-iki rahiptir.’’94 

Askeri darbeyi takip eden hafta, Ulusal Bağımsızlık Günü olan 18 Eylül’e denk 

gelmekteydi. Pinochet, askeri cuntanın ülke yönetimini devralarak, ulusal bağımsızlığa 

sahip çıkması sebebiyle bu önemli günde tanrıya şükretmek amacıyla Katolik 

Kilisesi’nden dini bir tören düzenlenmesini talep etti fakat Kardinal Raúl Silva 

Henríquez95 (1907-1999) bu isteği reddetti. Buna karşın 18 Eylül kutlamalarında ülkenin 

eski cumhurbaşkanları, kuvvet komutanları ve yargı gücünün temsilcileri askeri 

yönetimin yanında, cuntanın varlığını teyit etmek amacıyla hazır bulundular.96  

Kilisenin Şili toplumundaki etkin konumu, otoriter ve baskıcı cuntanın Kilise 

politikalarına doğrudan müdahalesini zorlaştırmaktaydı. Cuntanın ilk yıllardaki insan 

hakları ihlallerini eleştiren Kilise, daha sonra ekonomi politikalarını da eleştirmekten geri 

durmamıştır ancak tüm bunlara rağmen, cunta yönetimi Katolik Kilisesi’ne karşı özenli 

bir yaklaşım sergilemeye çalışmıştır.97 Cuntanın kiliseye karşı yüzeydeki bu dikkatli 

görünen tutumuna rağmen kimi rahip ve rahibeler tutuklanmış ve sürgüne 

                                                           
94 Isabel Allende, Yüreğimdeki Ülkem (Çev. İnci Kut), Can Yayınları, İstanbul, 2004, s. 72. 
95  Raúl Silva Henríquez 27 Eylül 1907’de Şili’de doğar. Hukuk, felsefe ve ilahiyat alanlarında eğitim alır. 
Kilise hukuku ve ilahiyat alanlarında doktora yapar. Şili Katolik okulları federasyonunu kurar ve onun ilk 
başkanı olur. 1961’de Papa tarafından Santiago de Chile başpiskoposluğu yönetimine atanır. 1971 

yılında Latin Amerika Yahudiler Kongresi tarafından insan hakları ödülü alır. Askeri darbe 
sonrasında insan hakları konusunda yaptığı çalışmalar onu toplum tarafından saygı duyulan ve 
sevilen bir figüre dönüştürür. 
96 Heraldo Muñoz, The Dictator’s Shadow (Diktatörün Gölgesi), Basic Books, New York, 2008, s. 45-46. 
97 Simon Collier-William F. Sater, a.g.e., s. 362. 
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gönderilmişlerdir. Aradan çok geçmeden de Kardinal yönetime dair artan eleştirileri 

nedeniyle Pinochet tarafından görevden alınmış ve yerine cuntanın güçlü 

ideologlarından biri olan Başpiskopos Juan Francisco Fresno getirilmiştir.98 Pinochet’in 

müdahalelerine rağmen Kilise’nin insancıl tutumu cunta karşıtlarına destek olmuştur. 

Kilise ile muhalifler arasındaki bu dayanışma 1980 yılından itibaren muhalif sol kanadın 

ülke içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerin güçlenmesiyle müspet biçimde 

sonuçlanmıştır. Bahsi geçen bu ortak çabalar sayesinde ülkenin demokrasiye ve sivil 

yönetime geçişi kolaylaşmıştır.  

1973 yılında Kardinal Henríquez, işkence mağdurlarını ve kayıp yakınlarını kilise 

korumasına almak ve toplumsal huzurun inşası amacıyla Şili’de Barış İçin İşbirliği 

Komitesi (el Comité de Cooperación para la Paz en Chile) adında bir kurum kurmuş, bu 

kurum sayısız cunta mağduruna tıbbi ve yasal destek sağlamış ve insan hakları ihlallerini 

gözlemleme işlevini üstlenmiştir.99 Ancak cunta bu komitenin eleştirel tavrından rahatsız 

olarak, 1975 yılında komiteyi kapanmaya zorlamıştır. Kapatılan Şili’de Barış İçin İşbirliği 

Komitesi’nin yerine yine Kardinal Silva tarafından 1976 yılında benzer işlevlere sahip 

Vicaría de la Solidaridad (Dayanışma Kilisesi) kurulmuş ve bu sefer Başpiskoposluk 

bünyesinde kurulduğundan dolayı, hükümete karşı özerk bir yapı olarak hareket 

edebilme olanağına sahip olmuştur.  Bu kuruluş bünyesinde başta MIR (Devrimci Sol 

Hareket) üyeleri olmak üzere birçok sol görüşlü kişi politik faaliyetler yürütmeye 

başlamışdır. Vicaría de la Solidaridad bünyesinde iki haftada bir olmak üzere gençlik 

örgütleri buluşmaları, işsizler dayanışması ve kayıp yakınları buluşmaları gibi etkinlikler 

                                                           
98 Murat Belge, v.d, 20.yy Siyasi tarihi Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Ankara, 1986, s. 
1726. 
99 María Belén Miranda, ‘’Comité Pro Paz, Estructura y funcionamiento de la solidaridad 1973-1975’’ 
(Şili’de Barış İçin İşbirliği Komitesi, 1973- 1975 Yılları Arasında Dayanışmanın Yapısı ve İşleyişi), Revista de 
Historia y Geografia Nº26, 2012, s. 12. 
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düzenlemişlerdir.100 Sağladığı hukuki ve ekonomik desteğin yanısıra bu kuruluşun 

bünyesinde yer alan ve özelikle kadınların katılımıyla dikkat çeken birçok insan hakları 

örgütü Şili’de bu dönemde yaşanan insan hakları ihlallerini araştırma ve kamuoyuna 

sunma misyonunu üstlenmişlerdir. Demokratik Kadınlar Topluluğu (Agrupación de 

Mujeres Democráticas), Gözaltında Kaybedilenlerin Yakınları Topluluğu (Agrupación de 

Familiares Detenidos-Desaparecidos) ve Ortadan Kaldırılanlar, Sürgüne Gönderilenler ve 

Siyasi Mahkumların Aileleri Topluluğu (Agrupación de Familiares de Presos Políticos, de 

Exiliados, y de Ejecutados) bahsi geçen insan hakları topluluklarından en kayda değer 

olanlarıdır.101 

Katolik Kilisesi’nin bu problemli atmosferdeki varlığı, sosyal adaletsizliği, insan 

hakları ihlallerini ve toplumsal sorunları ele alarak bunlara bir çözüm getirmeye 

çabalayan tavrı darbe mağduru birçok Şilili vatandaşın hayatını kolaylaştırmış ve otoriter 

rejimin problemli uygulamalarının sonuçlarını bir parça da olsa hafifletmeyi başarmıştır. 

Kilise üstlendiği bu tarihi rol sayesinde de toplum nezdinde saygınlığını ve sempatisini 

arttırmıştır. 

2.2. Yeni Bir Vatandaşlık Statüsü: Gözaltında Kaybedilenler 

Askeri yönetimin uygulamaları arasında kuşkusuz toplumsal olarak en büyük 

yaraları açan uygulama gözaltında kaybedilenler (detenidos-desaparecidos) vakasıdır. 

Desaparecidos ya da kaybedilenler kavramı özellikle askeri yönetimler sırasında 

evlerinden, sokaklardan, işyerlerinden; polisler, askerler ya da sivil kıyafetler içindeki 

kimselerce gözaltına alınıp sonrasında kendilerinden bir daha haber alınamayan ve 

                                                           
100 Gary Weber, Gerilla Bilanço Çıkartıyor (Çev. Gazi Çağlar), Belge Yayınları, İstanbul, 1991, s. 239. 
101 Cathy Lisa Schneider, Shantytown Protest in Pinochet’s Chile (Pinochet Şili’sinde Gecekondu Mahalle 
Protestosu), Temple University Press, Philadelphia, 1995, s. 111-112. 
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dünya üzerinde bir daha hiçbir yerde izlerine rastlanılamayan kimseleri ifade etmektedir. 

Gözaltında kaybedilenler terimi literatüre 1966 yılında Guatemala’da uygulanan devlet 

terörünün bir sonucu olarak, gözaltına alındıktan sonra kaybolan kurbanlarla birlikte 

girmiştir. İlerleyen yıllarda çeşitli ülkelerde gerçekleşen, benzer vakalar dolayısıyla 

terimin bilinirliği artmıştır; 1973 sonlarında Şili’de ve 1976’dan itibaren de Arjantin’de102 

yaşanan kayıp vakaları gözaltında kaybedilenler fenomeninin yaygınlığına dair önemli 

örneklerdir. Türkiye’de de gözaltında kaybedilenler 1995 yılından bu yana Cumartesi 

Anneleri’nin yaptıkları eylemler aracılığıyla toplumsal anlamda görünür hâle gelmiştir. 

Siyasi kayıplar hakkında kadınların toplumu bilinçlendirme çabaları yalnızca Türkiye’ye 

özgü değildir hatta Türkiye’nin Cumartesi Anneleri, özünde bir başka hareketten 

esinlenmiştir. Arjantin’in Buenos Aires şehrinin Mayıs Meydanı’nda (Plaza de Mayo) 

1977 yılından itibaren her perşembe toplanarak taktıkları beyaz eşarpları ve üzerlerinde 

taşıdıkları kayıplarının fotoğraflarıyla barışçıl eylem düzenleyen Arjantinli kayıp yakını 

anneler Türkiye’nin de aralarında olduğu diğer ülkelerde benzer sorunlarla karşı karşıya 

kalan vatandaşlara örnek oluşturacak bir hareket yürütmüşlerdir.  

 

Fotoğraf 1: Mayıs Meydanı Anneleri 

Diktatörlüğün neden olduğu insan hakları ihlallerini, sivil itaatsizlik kapsamında 

protesto eden bu kadınlar, yaşadıkları dramı ifade edebilmenin ve kamuoyunun da 

                                                           
102 Marjorie Agosín, Scarps of Life: Chilean Arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları), Zed Books, 
London, 1987, s. 3. 
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dikkatini var olan bu toplumsal soruna çekerek toplumsal ve uluslararası destek 

bulmanın yollarından biri olarak gördükleri bu perşembe buluşmalarını günümüzde de 

sürdürmektedirler.103 

Şili’de görülen ilk gözaltında kaybedilenler vakasını 1973 yılının sonlarında Katolik 

Kilisesi’nin bünyesinde kurulan, Şili’de Barış İçin İşbirliği Komitesi’ne yapılan başvurular 

aracılığıyla görmekteyiz. Komiteye başvuruda bulunan kayıp yakınları yetkililerin onlara 

‘’Sorun tam olarak belli değil’’, ‘’Sürgüne gönderildiler’’, ‘’Gizlice Şili’den kaçtıklarını 

düşünüyoruz’’, ‘’Aradığınız kişi yasal olarak sistemde görünmüyor’’ türünden 

açıklamalarda bulunduklarını ifade etmişlerdir.104 Aniden ortadan kaybolan yakınlarına 

dair resmi kanallardan kesin bir bilgi alamamanın ve hiçbir şey yapamamanın çaresizliği 

ile sınanan bu kimseler, toplumsal destekten de yoksun kalmışlardır. Komite kayıp 

yakınlarını bir arada tutmak ve böylelikle ortak arayışlarında birbirlerine destek 

olmalarını sağlamak amacıyla 1974 yılının sonlarına doğru Gözaltında Kaybedilenlerin 

Yakınları Topluluğu’nu (Agrupación de Familiares Detenidos-Desaparecidos) kurmuş ve 

gerekli hukuki desteği komite bünyesinde gönüllü çalışan avukatlar aracılığıyla 

sağlamıştır.105 Otoriter rejimin, kendini yasaların üstünde tuttuğu hatta yasaları devre 

dışı bırakmak için Olağanüstü Hal ilan ederek hukuksuz uygulamalara alan açtığı bir 

ortamda, hakları ihlal edilen halkın adalet bulma arayışı, maalesef çoğu zaman karşılık 

bulamayan bir çabaya dönüşmekteydi. Ancak aile birliğini sarsan bu gözaltında 

kaybedilme vakaları, kayıpların geride bıraktıkları yakınları için hayatı zorlaştıran 

belirsizlik, umutsuzluk, terk edilmişlik gibi hisleri beraberinde getiriyor, arayışlarına 

                                                           
103 Ayfer Genç Yılmaz, ‘’Toplumsal Hareketin Kalbinde Bir Yeni Özne: Anneler’’, Marmara Üniversitesi 
Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014, s. 53. 
104 Hernán Vidal, Dar la vida por la vida (Yaşama Yaşam Katmak), Mosquito Editores, Santiago, 1996, s. 
19. 
105 a,e., s. 19. 
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karşılık bulamayan binlerce kişiyi, çaresizlik hissi ile başbaşa bırakıyordu. Araştırmacı 

Marjorie Agosín, Gözaltında Kaybedilenlerin Yakınları Topluluğu üyeleriyle birebir yaptığı 

görüşmeler neticesinde kayıp yakınlarının yaşadığı belirsizlik hissini şöyle ifade 

etmektedir: 

‘’Sokakta, mahallede olmasalar da varlıkları her yerde hissediliyor. Dokunmuş 

oldukları her şeyde hissediliyorlar ve okumakta oldukları kitabın hala açık olan 

sayfasında bekleniliyorlar. Onları tanıyan komşuları ‘İşte bu yaşadıkları ev’ ya da ‘İşte bu 

tutuklandıkları köşe’ diye düşünüyorlar. Herkes belki ölü belki diri bir yerlerde olmaları 

gerektiğini düşünüyor.’’106 

Gözaltında Kaybedilenlerin Yakınları Topluluğu üyeleri için kaybettikleri 

yakınlarını bulma arayışında beraber verdikleri mücadele, grup üyelerini birbirleriyle 

yakınlaştırmış ve yalnız olmadıkları hissi bu arayışlarında onlara güç vermiştir. Grup 

yaşanan bu drama karşı ulusal ve uluslararası kayıtsızlığı eleştirmek ve askeri yönetimi 

çözüme zorlamak amaçlarıyla sayısız toplu protesto gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında 

kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdıkları yürüyüş eylemleri, ortaya çıkan toplu 

mezarlara şahitlik etmek üzere toplu katılım, açlık grevleri ve önemli devlet binalarının 

kapılarına kendilerini zincirlerle bağlama eylemleri gösterilebilir. 

Bu eylemlerin dönüm noktalarından biri, 30 Kasım 1978’de Santiago’ya yakın 

Lonquén adlı terk edilmiş bir maden yakınlarında toplu bir mezarın ortaya çıkmasıdır; bu 

suç mahalinin, sonunda meydana çıkışıyla, kayıp yakınları harekete geçmişlerdir. Nitekim 

bahsedilen bu keşif cuntanın gerçekleştirdiği infazlara kanıt oluşturabilecek ve inkar 

edilen gözaltında kaybedilenler sorununun meşruluğunu ortaya çıkarabilecek 

                                                           
106 Marjorie Agosín, Scarps of Life: Chilean Arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları), s. 5. 
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özelliktedir. Agosín’in aktardığına göre ‘’Bu dehşet verici olaya dikkat çekmek amacıyla 

1500 kişilik bir grup Santiago’dan madene uzanan yol boyunca bir insan zinciri oluşturur. 

Madende resmi konuşmalar yapılır ancak politik sloganlara yer verilmez. Özellikle 

Gözaltında Kaybedilenlerin Yakınları Topluluğu tarafından alınan bu kararla ölümün 

toplumsal olarak yasının tutulması, ölülerin onurlandırılması ve orada yaşanan suçla ilgili 

olarak dünyanın geri kalanının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle Lonquén 

katliamı tanınacak ve gerçeğin ortaya çıkarılmasında bir adım daha atılmış 

olunacaktır.’’107 Askeri yönetimin insan hakları ihlallerini gözler önüne seren bu olay 

toplumun kayıp yakını aileler çevresinde kenetlenmesini sağlarken, yöneticilerin bu olay 

karşısındaki sessizlikleri, kayıp yakınlarının kaybettikleri kişilere dair gerçeği öğrenme 

arayışlarındaki kararlılıklarını kuvvetlendirmiştir.  

22 Mayıs 1978 yılında kayıp yakınlarından oluşan yüz kişilik bir grup Kızılhaç, 

UNICEF ve bölgesel kilise cemiyetleri gibi kurumların bünyesinde uzun bir açlık grevi 

gerçekleştirmişlerdir. Bu eylemle ulusal ve uluslararası arenada gözaltında kaybedilenler 

sorununa dikkat çekilmiş ve insan hakları örgütleri aracılığıyla hükümete bahsedilen 

sorunla ilgili baskı uygulanmıştır. Dönemin İçişleri Bakanı, kayıplarla ilgili resmi 

sorumluluk almayı reddetmesine karşın konuyu araştıracaklarına ve üç ay içinde elde 

edilen bilgileri kamuoyuna sunacaklarına dair söz vermiştir. Daha önce yetkililer 

tarafından tamamen yok sayılan, yalan olduğu iddia edilen bu sorunun, ilk defa resmi 

olarak tanınması, gerçekleştirilen eylemin kuşkusuz en büyük getirisi olmuştur.108  

Gerçekleştirilen sayısız eylemler arasında önemli bularak anlattığımız bu iki 

örneğin dışında kayıp yakınları gerçeğe ulaşma yolunda var olan şartlar kapsamında daha 

                                                           
107 a,e., s. 7-8. 
108 Hernán Vidal, a.g.e., s. 107-109. 
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birçok ortak çalışmalar yürütmüşlerdir. Daha sonraki bölümde ele alacağımız Arpillera 

Hareketi kuşkusuz bunlar arasında en dikkat çekici olanlardan bir tanesidir. 

Şili’de yaşanan darbe sonrasında, Pinochet’in siyasallaşmış Şili toplumunu 

apolitik hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri olarak karşımıza çıkan 

gözaltında kaybedilenler vakası, daha sonra ele alacağımız Arpilera Hareketi’ne kitle 

sağlaması bakımından da önemlidir. Nitekim bu hareketi gerçekleştiren kişiler 

çoğunlukla eşleri, babaları, erkek kardeşleri, oğulları askeri yönetim tarafından gözaltına 

alınarak kaybedilen Şilili kadınlardır. 
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3. BÖLÜM: ARPİLLERA HAREKETİ 

3.1. Arpillera Hareketi’nin Ortaya Çıkması ve Kurulan İlk 

Atölyeler 

Kayıp yakını kadınlar, cunta yönetimi tarafından kaybedilen yakınlarının akıbetini 

öğrenmek amacıyla hapishanelerde, işkence merkezlerinde ve morglarda bireysel 

araştırmalar gerçekleştirmiş ancak bu arayışlarında müspet bir sonuca ulaşamamışlardır. 

1974 yılının Mart ayına gelindiğinde ise umutsuzluk içindeki yaklaşık 14 kayıp yakını 

kadın kederlerini azaltacakları, ekonomik çıkmazlarına çare bulacakları ve böylelikle 

babasız kalan çocuklarını besleyebilecekleri bir çözüm arayışıyla Vicaría de la 

Solidaridad’a gelerek yardım talebinde bulunmuşlardır. Vicaría benzer sorunlarla karşı 

karşıya kalan diğer kadınları da bir araya getirerek, bir grup oluşturmuş ve bu kadınlara 

öncelikle ekonomik destek sağlayacak bir çözüm bulma arayışına girmiştir. Hayatlarında 

daha önce hiçbir işte çalışmamış bu kadınlar çözümü, halihazırda bildikleri dikiş nakış 

becerilerini kullanarak el sanatı ürünler ortaya çıkarmak ve bunların satışından gelir elde 

etmek fikrinde bulmuş ve böylelikle ilk Arpillera atölyesinin oluşumuna önayak 

olmuşlardır. Kilisenin verdiği kumaş parçalarını kullanarak kendi hikayelerini anlatmaya 

başlayan bu kadınlar aracılığıyla Arpillera Hareketi’nin doğuşu gerçekleşmiştir.109 

Arpillera (ar-piy-ye-ra) Şili’nin geleneksel el sanatlarından biridir. Kumaş 

parçacıklarının anlamlı figürlere dönüşecek şekilde kesilip, fon olarak kullanılan sade bir 

kumaşa dikilmesi sonucunda oluşan ve dekoratif amaçlı kullanılan duvar halılarıdır. 

Arpilleraların ilk ortaya çıkış tarihleri bilinmemektedir ancak 1950’li yıllarda Şilili ünlü folk 

                                                           
109 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), University of 
New Mexico Press, Albuquerque, 1996, s. 8. 
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müzik sanatçısı Violeta Parra’nın110 da bu geleneksel el sanatından ürünler tasarladığı 

bilinmektedir. ‘’Arpilleralar resmedilen şarkılar gibidir.’’111 diyen sanatçının ortaya 

koyduğu arpilleralar, Paris’de bulunan Louvre Müzesi de dahil olmak üzere çeşitli 

müzelerde sergilenmiştir. 1960’lı yıllara gelindiğinde Şili’nin Isla Negra112 bölgesindeki 

kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kumaş parçalarından, yünden ve 

farklı dikiş tekniklerinden yararlanarak gündelik hayatı ve pastoral doğayı resmettikleri 

arpilleralar aracılığıyla bu el sanatının Şili’de yaygınlaşmasını sağladıkları bilinmektedir. 

Ancak Isla Negra arpilleralarının taşıdıkları bir politik mesaj yoktur ve bu ayrım onları 

Santiago’da darbe sonrasında üretilen arpilleralardan farklı bir kategoriye sokmaktadır. 

Santiago arpilleristaları eserlerinde o gün, önceki gece ya da o sabah başlarına gelen 

olayların (polisler tarafından gerçekleştirilen sorgulanma, gözaltına alınma, şiddet), 

darbe sonrasında gündelik yaşamın bir parçası haline gelen gelişmelerin (Ortak Kazan 

etkinlikleri, kapanan fabrikalar, işsizlik, vs.) yanısıra hayatlarında hep yer etmiş (Kilise, 

And Dağları, güneş) figürleri işlemişlerdir.113  Bu geleneksel el sanatının darbe mağduru 

kadınlar tarafından kullanılması, eserlere siyasal bir anlam kazandırmış ve böylelikle bu 

eserler ‘’direniş kumaşları’’ kategorisinde değerlendirilmeye başlanmışlardır. Arpillerista 

kavramı ise bu el sanatını darbe sonrası politik bir silaha dönüştüren kadınları ifade 

etmek amacıyla literatürdeki yerini almıştır. 

Santiago’da 1974 yılının sonlarına doğru Vicaría de la Solidaridad bünyesinde 

kurulan ilk arpillera atölyeleri ile askeri yönetimin mağdur konumuna sürüklediği 

                                                           
110 1917 ve 1967 yılları arasında yaşamış Şilili ünlü bir folk müzik sanatçısıdır. Yeni şarkı akımının 
kurucularındandır. 
111 Roberta Bacic, ‘’Arpilleras, su historia’’ (Arpilleralar ve Arpilleraların Tarihi), Marcas de Memória da 
Comissão de Anistia, Brasilia, 2012, s. 7. 
112 Isla Negra Şili’nin Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan bir sahil bölgesidir. Santiago şehrinin batısında 
yer alan bölge başkente 96 km. uzaklıktadır. Ünlü şair Pablo Neruda’nın evi burada bulunmaktadır. 
113 Marjorie Agosín, Scarps of Life Chilean Arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları), Zed Books, 
London, 1987, s. 91. 



51 

 

kadınlara bir araya gelme ve böylelikle yaşanan ortak acılara karşı bir dayanışma 

platformu yaratma imkanı sunulmuş bunun yanısıra sağladığı ekonomik destekle de 

birçok ailenin açlığın pençesinden kurtarılması hedeflenmiştir. Araştırmacı 

Sepúlveda’nın arpilleristalarla yaptığı birebir görüşmeler sonucunda atölyelerin bu 

kadınlar için ne anlama geldiğini kendi ifadelerinden öğrenme şansını elde ediyoruz. 

Buna göre bir arpillerista, atölyelerin kendine verdiği dayanışma hissini şöyle ifade 

etmektedir: ‘’Orada ilk defa benim acımı anlayan ve bunu dinlemekten korkmayan diğer 

insanlarla tanıştım. Benimle aynı durumda olan diğer kadınlarla konuştum ve bu durum 

bana dayanışma hissi verdi. Bu savaşımda yalnız olmadığımı fark ettim. Benim gibi orada 

bulunan diğer bütün annelerin de çocuklarını besleyebilmek ve eşlerinin eve geri 

dönmesini sağlayabilmek için sosyal adaletin sağlanması yönünde savaşım verdiklerini 

ve geleneksel rollerinden vazgeçerek çalışan kadınlara dönüşmeye başladıklarını 

anladım.’’114 Atölyelere katılan arpilleristaların büyük bir çoğunluğunun evin temel 

geçim kaynağı olan erkek bireylerin gözaltında kaybedilmesi, işten çıkarılması, sürgünde 

olması sonucunda ekonomik sıkıntılarla baş etmek durumunda kalan ve Santiago’nun 

gecekondu mahallerinde yaşayan kadınlar olduğu söylenebilir. Bu konuyla ilgili 

literatürdeki temel kaynakları sunan araştırmacı Agosin’e göre atölyelere katılanların 

%80’i eşleri işten çıkarılan ya da gözaltında kaybedilen işçi sınıfına mensup kadınlarken 

%20’si ise kaybedilen bir aile bireyinin acısını yalnız yaşamak istemeyen üst orta sınıfa 

mensup kadınlardır.115 Böylelikle atölyelerde sınıf ayrımı yapılmaksızın toplumun tüm 

kesimlerinden kadınların yaşanmakta olan ortak sorunlar ve ortak acılar nedeniyle bir 

                                                           
114 Emma Sepúlveda ed., We, Chile: Personal Testimonies of Chilean Arpilleristas (Biz, Şili: Şilili 
Arpilleristaların Kişisel İfadeleri), Azul Editions, Falls Church, 1996, s. 144. 
115 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 18. 
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araya geldiklerini ve dayanışma filizlerini bu atölyeler aracılığıyla yeşerttiklerini 

görmekteyiz. 

Vicaría de la Solidaridad bünyesinde Santiago şehri ve çevresinde 200’e yakın 

atölyenin oluşturulduğu bilinmektedir. Atölyeler genellikle yerel kiliselere ait binaların 

bodrum katlarında, 20 kişilik gruplar şeklinde tasarlanmıştır. Haftada üç gün öğleüzeri 

yapılan atölye çalışmalarına kayıp yakınlarının yanısıra birçok aktivistin de düzenli olarak 

katıldığı gözlemlenmiştir.116 Nitekim rejimin yarattığı baskı atmosferinde, toplumun 

yaşamakta olduğu sorunlara eleştirel tavır alabilme cesareti gösterebilmiş bu kadınlar, 

atölye buluşmaları kapsamında dayanışma ağları da oluşturarak toplumsal desteği 

sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmüşlerdir. Atölye çalışmalarına katılan aktivistlerin, 

hareketin haklılığına dair bu kadınlara motivasyon ve destek verdikleri ve uluslararası 

platformlarda hareketin tanınırlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yürüttükleri 

bilinmektedir. Vicaría de la Solidaridad  çalışanları arpillera atölyelerinde buluşan 

kadınların ayrıca ülkede var olan sosyo-ekonomik ve siyasal durumlar ile insan hakları ve 

kadın hakları gibi konularda tartışmalarını destekleyerek kadınlar arasındaki toplumsal 

bilincin artmasını hedeflemişlerdir.117 Ortak acıların ve sorunların bir araya getirdiği bu 

kadınların atölyelerde gerçekleştirdiği bu toplumsal tartışmalar neticesinde kolektif bir 

bilincin geliştiği ve kadınların giderek ülkede yaşanan sorunlara karşı daha duyarlı hale 

geldikleri, eserlerinde kendi hikayelerinin dışında ayrıca insan haklarını, ekonomik ve 

siyasal sorunları işledikleri ve birçok politik protesto düzenledikleri gözlemlenmiştir. Bir 

arpillerista bu durumu şöyle ifade etmiştir: ‘’Biz yaşadığımız kişisel ve toplumsal 

tecrübeyi ifade edecek bir el sanatı geliştirmek istedik. Kumaş parçaları aracılığıyla 

                                                           
116 Jacqueline Adams, ‘’Art in Social Movements: Shantytown Protest in Pinochet’s Chile’’ (Toplumsal 
Hareketlerde Sanat: Pinochet Şili’sinde Gecekondu Mahalle Protestosu), Sociological Forum Vol. 17 No. 1, 
Springer, 2002, s. 30. 
117  a.e., s. 30. 
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insanlara kişisel tecrübelerimizi anlatmak istedik. Yıkıntılar içindeki ülkemizde yaşanan 

üzücü ve zor durumları, tarihimize nakşetmek istedik.’’118 

Vicaría de la Solidaridad atölye çalışmalarına teknik destek sağlamak amacıyla 

gönüllü sanatçılardan oluşan bir eğitmen kadrosunu görevlendirme işini de üstlenmiş ve 

böylelikle atölyelerde buluşan arpilleristalar birbirlerinden farklı dikiş-nakış tekniklerini 

öğrenirken perspektif ve renk kullanımı gibi eksikliğini duydukları konularda da bu 

eğitmenlere danışma fırsatı bulmuşlardır. Yapılan ilk arpilleralarda gözlemlenen basit 

perspektif hataları bu konunun önemini vurgular niteliktedir. Zaman içinde aldıkları 

teknik eğitimin yanısıra birbirlerinin çalışmalarını da dikkatlice izleyerek ve birbirlerinden 

öğrenerek gelişme kaydetmişlerdir. 

Eserlerde ele alınacak konular haftalık olarak grubun ortak kararıyla belirlenmiş 

ve her kadın kendi yeteneği ölçüsünde belirlenen ortak konuyu eserinde istediği gibi 

işleme özgürlüğüne sahip olmuştur. Konular genellikle dönemin Şili’sinde var olan 

işsizlik, elektirik-su kesintileri, açlık gibi sosyo-ekonomik ya da kayıplar, sürgün, 

tutuklanma gibi politik kaynaklı sorunlar arasından seçilmiştir.119 Toplumun baskı ve 

şiddet politikaları neticesinde, korkutularak susturulduğu ama aslında söylenecek, 

protesto edilecek birçok sosyal, ekonomik ve politik sorunun yaşandığı bu dönemde bir 

araya gelerek ulusal sorunların tartışıldığı ve bu konularda eserlerin ortaya konulduğu 

bir platform olması ve söz konusu yönetimin ise rejime muhalif her türlü oluşuma karşı 

tahammülsüz tutumu neticesinde atölye çalışmaları gizlilik içinde yürütülmüştür. Yine bu 

sebeple arpilleralar anonim eserler olarak ortaya konulmuş bazı durumlarda eserlerin 

arkasına dikilen bir cep içinde eseri yapan kadının adı ile eserde işlenen konunun 

                                                           
118 Emma Sepúlveda, a.g.e., s. 49. 
119 Betty LaDuke, ‘’Chile: Embroideries of Life and Death’’ (Şili: Yaşam ve Ölümün Nakışları), The 
Massachusetts Review Vol. 24 No. 1 Woman: The Arts 1, 1983, s. 37. 
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açıklaması verilmiştir.120 Atölye üyesi her kadına haftada bir, çok muhtaç durumda 

olanlara ise en fazla iki tane arpillera yapma hakkı tanınmış ve bitirilen arpilleralar ayda 

bir kez toplanarak atölyelerde teknik yeterlilikleri, tasarımları ve konuları bakımından 

kalite kontrolünden geçirilerek Vicaría de la Solidaridad’a getirilmiştir. Şili’de satılmaları 

mümkün olmayan bu eserler, Vícaria aracılığıyla ülke dışında bulunan bağlantılı 

dayanışma kuruluşlarına satılmak üzere gönderilmişlerdir. Her bir ürünün satış fiyatı 15 

Dolar olarak belirlenmiş ve satılan eserlerin %10’luk kısmı ortak fona ayrılmak koşuluyla 

geri kalan kısmın tamamı eseri oluşturan kadına teslim edilmiştir.121 Kadınlar ellerine 

geçen bu mütevazı gelirle evlerinin geçimini sağlama şansını elde etmiş ve hayatlarında 

ev dışında hiç çalışmamış olan bu kadınlar, kendilerine duydukları özgüvenin arttığını 

ifade etmişlerdir. Bir arpillerista bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: ‘’Para hakkında ve 

ev hanımı olmanın dışında hiçbir şey bilmiyordum. O benim eşim, yoldaşım ve 

koruyucumdu. Onun yardımı olmaksızın birşeyleri nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. 

Tutuklanmasının ve kaybedilmesinin trajedisi beni birçok konuda değiştirdi.’’122 Bu 

değişimin önemi ilerleyen süreçlerde kendini daha çok göstermeye başlamış ve kadınlar 

toplumsal olaylarda daha önce benimsedikleri pasif izleyici rollerinden sıyrılarak 

hayatları ve gelecekleri uğrunda savaşım veren aktif toplumsal katılımcılara 

dönüşmüşlerdir. 

Pinochet askeri yönetiminin siyasal ve toplumsal muhalefete uyguladığı sansür 

nedeniyle eserler Kilise Dayanışması Kuruluşu’nun oluşturduğu gizli bir uluslararası ağ ile 

yurt dışına çıkartılarak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve 

İsviçre gibi ülkelerdeki bağlantılı dayanışma kurumlarında satışa sunulmuştur.123 

                                                           
120 a. e., s. 38. 
121 a. e., s. 38. 
122 Emma Sepúlveda, a.g.e., s. 142. 
123 Betty LaDuke, ‘’Chile: Embroideries of Life and Death’’ (Şili: Yaşam ve Ölümün Nakışları), s. 39-40. 
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Araştırmacı Betty LaDuke eserlerin yurtdışına çıkarılmasında yaşanan zorluklara işaret 

eden bir olayı şu sözlerle anlatmaktadır: ‘’Şili’den ayrılmadan bir gece önce bana 

Amerikan Dostluk Servisi Komitesi yöneticisinin eşinin Santiago Havalimanı’nda 

gözaltına alındığı anlatıldı. Bu hanımın çantasında birçok arpillera bulunmuştu. Gözleri 

bağlanarak polis ofisine götürülmüş, burada tüm gece boyunca sorguya çekilmiş ancak 

daha sonra serbest bırakılmıştı. Ele geçirilen arpilleralara ise el konulmuştu.’’124 Pinochet 

yönetiminin kendisine karşı eleştirel tavır alan her türlü oluşumu ulusal menfaatlere 

zarar verdikleri savıyla tehlikeli bulması neticesinde arpilleralar dönemin Şili’sinde 

yasaklı ürünlerdir. Yine bu nedenle Şili mahkemeleri arpilleraları ülke dışına çıkaranların 

cezalandırılmaları gerektiğine karar vermişlerdir.125 Otoriter rejim tarafından uygulanan 

tüm bu itibarsızlaştırma çalışmalarına rağmen arpillera üretimi 1974-1989 yılları 

arasında kesintisiz olarak sürmüş ve yurtdışına çıkarılan bu eserler tüm dünyayı Şili’de 

yaşananlara dair bilgilendiren araçlara dönüşmüştür. Bu eserler dünyanın birçok yerinde 

çeşitli müzelerde sergilenmiş ve önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Af 

Örgütü126 (Amnesty International) eserlerden oluşan bir takvim kataloğu hazırlamıştır.127 

Cunta bu eserlerin üretilmesini ve dünyaya yayılmasını engelleyemeyince çareyi 

yönetime bağlı kurumlar olarak işletilen Anne Merkezleri (CEMA) aracılığıyla buralarda 

etkinlik yürüten kadınlara arpillera yaptırmakta bulmuştur. Ancak rejime bağlı bu 

merkezlerde yapılan arpilleralar, kısıtlanan ifade özgürlüğünden ve uygulanan politik 

sansürden dolayı ülkede var olan gerçek şartları yansıtmaktan uzak, politik bir mesaj 

taşımayan dekoratif ürünler olarak tasarlanmışlardır. 

                                                           
124 a. e., s. 40. 
125 Eliana Moya-Raggio, ‘’Arpileras: Chilean Culture of Resistance’’ (Arpilleralar: Şilililerin Direniş Kültürü), 
Feminist Studies Vol. 10. No. 2, 1984, s. 280. 
126 Uluslararası Af Örgütü veya Af Örgütü, dünya çapında 7 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan ve 
insan hakları üzerine çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. 
127 Stitching Resistance: An Educator’s Guide to Chilean Arpilleras (Direnişi Nakşetmek: Bir Eğitimcinin Şili 
Arpilleraları Rehperi), UNM Latin American & Iberian Institute, s. 10. 
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3.2. Arpilleraların Konuları ve Örnek Arpilleralar 

Vicaría de la Solidaridad bünyesinde oluşturulan arpillera atölyelerinde ortaya 

konulan eserlerin herbiri eşsiz bir el sanatı eseridir. Atölyelerde haftalık olarak belirlenen 

ortak konular kapsamında her kadın belirlenen konuyu kendi bakış açısı, tecrübesi ve 

yeteneği kapsamında işlemiş buna bağlı olarak da ortaya özgün el sanatı eserler 

çıkmıştır. 12’ye 18 inç (30’a 45 santimetre) boyutlarında görsel olarak tasarlanan bu 

eserlerde dönemin Şili’sinde sözlerle ifade edilemeyecek olan kişisel ve toplumsal 

tecrübeler resmedilmiş ve dolayısıyla dilin sınırlayıcılığı bir engel olarak ortadan 

kaldırılmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde sergilenmeleri, satışa sunulmaları ve 

yakaladıkları başarı kuşkusuz bu görsel ürünlerin taşıdıkları evrensel anlamdan 

kaynaklanmıştır.  

Eserleri işleyen arpilleristaların çoğunluğunun kayıp yakını kimseler olması 

neticesinde gözaltında kaybedilenler sorunu eserlerde işlenen en yaygın konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. ¿Donde están? (Neredeler?) sorusunu birçok eserde görmek 

mümkündür. 

Fotoğraf 2: Gözaltında kaybedilenler128 

Fotoğraf 2’de görüldüğü üzere sade bir fon kumaşın üzerinde gözaltında 

kaybedilenler resmedilmiş ve ‘’Neredeler?’’ sorusu ile konuya dikkat çekilmek 

                                                           
128 https://cachandochile.wordpress.com/2010/09/11/chilean-arpilleras-a-chapter-of-history-written-
on-cloth/ (Erişim Tarihi: 19.04.2018) 
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istenmiştir. Gözaltında kaybedilen yakınlarına dair herhangi bir resmi açıklamadan 

yoksun bırakılan arpilleristaların eserlerinde bu sorunu işlemeleri, kayıplarını bulmaya 

dair taşıdıkları umuttan kaynaklanmaktadır. Eserleri aracılığıyla var olan bu sorunun 

görünürlüğünü arttırmayı ve yaşadıkları trajediyi kamuoyuna sunarak uluslararası 

desteği sağlamayı amaçlamışlardır. Ayrıca gözaltında kaybedilen yakınlarını unutuluşa 

karşı korumayı ve eserleri aracılığıyla onların anılarını yaşatmayı hedeflemişlerdir. 

Eserlerde işlenen en yaygın diğer bir konu ise sürgündür. Yaşanan askeri darbenin 

ardından sol görüşlü binlerce aydın, sanatçı ve politikacı, ülkelerini olası bir tutuklanma 

ihtimaline karşı terk etmek durumunda kalmış, birçoğu ise buna zorlanmıştır. Toplumsal 

olarak büyük bir trajediye neden olan bu durum hem sürgünde olan Şilililerin hem de 

geride bıraktıkları yakınlarının yaşamlarını derinden etkilemiştir. 

Fotoğraf 3: Sürgün ve Uzaklaştırma129 

Agosín’e göre yaklaşık bir milyon kişi Pinochet yönetimi sırasında sürgünde 

yaşamak durumunda kalmıştır. Eşi ve iki çocuğu sürgünde olan Doris Meniconi 

                                                           
129 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 55. 
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tarafından üretilen ve Fotoğraf 3’te verilen arpillerada130  silahlı kuvvetlerin ülkeye giriş 

yapmak isteyen bir kişiyi engellediği ve uçuş için kalkan diğer iki uçakla ise ülkeden 

kaçmak zorunda olanların sembolize edildiği görülmektedir.  

 

                                         Fotoğraf 4: İşkence Salonu131 

 Fotoğraf 4’deki arpillerada hayatta kalanların işkence tecrübelerinin işlendiği 

görülmektedir. Burada görüldüğü üzere kadınlar da cuntanın işlediği işkence suçuna 

maruz kalmışlardır. Kişilere bazı durumlarda bireysel bazılarında ise grup olarak çeşitli 

işkence yöntemlerinin uygulandığını, ortaya konulan bu arpillera aracılığıyla 

görmekteyiz. İnsan hakları ihlalleri kapsamında değerlendirilen işkenceye darbe 

sonrasında 27.255 Şililinin maruz kaldığı resmi olarak kabul edilmiştir.132 Kuşkusuz 

işkenceye uğrayan kişilerin sayısı verilen bu resmi rakamdan fazladır. Hem insan 

bedenini hem de insan psikolojisini hedef alan bu uygulama sonucunda binlerce kişinin 

                                                           
130 a. e., s. 55. 
131 Catalogue of Chilean Arpilleras (Şili Arpilleralarının Kataloğu), Exhibition 8 February to 19 April 2008, 
Harbour Museum, Derry 
132 a. e., s. 19. 
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hayatlarının geri kalanında sıkıntı yaşamış olabilecekleri düşünülebilir. Pinochet’in politik 

kesimi korkutmaya yönelik olarak uyguladığı en acımasız insanlık suçlarından biri olan 

işkence birçok arpillerada işlenmiş ve ülkede yaşanan bu insan hakları ihlali uluslararası 

kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.  

 

                                             Fotoğraf 5: İşkenceye Hayır133 

Fotoğraf 5’te görülen arpillerada Movimiento Contra La Tortura Sebastian 

Acevedo (Sebastian Acevedo İşkence Karşıtı Hareket) yazılması dikkat çekicidir. Nitekim 

bu hareket, Pinochet tarafından oluşturulan ve rejimin en kanlı uygulamalarını 

gerçekleştiren CNI (Milli İstihbarat Merkezi-Central Nacional de Informaciones) 

tarafından iki çocuğunun gözaltında kaybedilmesi neticesinde bu olayı protesto etmek 

amacıyla 11 Kasım 1983’te kendisini Concepción Katedrali önünde ateşe veren Sebastian 

Acevedo adlı kişinin mücadelesini ve anısını yaşatmak amacıyla başlatılmıştır.134 Yaşanan 

                                                           
133 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 56. 
134 Hernán Vidal, El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (Sebastián Acevedo İşkence Karşıtı 
Hareket), Mosquito Editores, Chile, 2002, s. 29-30. 
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bu dram ulusal ve uluslararası platformlarda büyük bir yankı uyandırmış ve dikkatleri 

Şili’de yaşanan insanlık dışı uygulamalara yöneltmiştir. Birçok arpillerista ise eserlerinde 

devlet terörünün sembolü haline gelen bu olayı işlemiş ve yaşanan bu olayı eserleri 

aracılığıyla protesto etmiştir. 

 

                                  Fotoğraf 6: Barış, Adalet ve Özgürlük135 

Gözaltında kaybedilenler, sürgün, işkence gibi politik sorunların yanısıra, 

dönemin Şili’sinde yaşanan ekonomik problemlerin de arpilleralarda sıklıkla işlendiğini 

görmekteyiz. Birçoğu Santiago’nun gecekondu mahallerinde yaşayan arpilleristalar, 

kuşkusuz cuntanın ekonomi politikalarından en çok etkilenen kesimleri arasındadırlar. 

Nitekim Arpillera Hareketi de daha önce belirttiğimiz üzere, bir ekonomik olarak hayatta 

kalma mücadelesi olarak başlayıp daha sonra sivil itaatsizliğe ve politik bir protestoya 

dönüşmüş bir harekettir. Bu bağlamda eserleri oluşturan bu kadınlar gündelik 

hayatlarında var olan işsizlik, elektrik ve su kesintileri gibi dönemin ekonomik koşullarını 

kendi tecrübelerinden yola çıkarak resmetmişlerdir. Böylelikle Pinochet yönetiminin 

                                                           
135 http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/search-quilts/fullevent/?id=53 (Erişim Tarihi: 24.04.2018) 

http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/search-quilts/fullevent/?id=53
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ekonomi politikalarını eleştirebilen önemli bir politik güç olmuşlardır. Zira 1983 yılında 

yaşanan ekonomik kriz esnasında bile televizyonunu açan birinin ekranda televizyon 

dizileri ve futbol maçlarından oluşan programlarla karşılaştığı ve dönemin ekonomik 

şartlarına dair gerçekçi haberlere ulaşamadığı gözlemlenmiştir.136 Ortaya konulan bu 

muhalif eserler, Pinochet rejiminin ülkeye dirlik ve düzen getirdiği yönündeki rejimin 

resmi kanalları tarafından savunulan görüşün doğru olmadığını buna karşın rejimin daha 

ziyade düzensizlik ve sıkıntı getirdiğini gözler önüne sermişlerdir.137  

Fotoğraf 7: Ortak Kazan Etkinliği138 

Fotoğraf 7’de görülen arpillerada, darbe sonrasında Katolik Kilise’si bünyesinde 

oluşturulan Ortak Kazan (Olla común) etkinliğinin işlendiği görülmektedir. Bu Ortak 

Kazan etkinliği sayesinde cuntanın yönetimi el geçirmesinin akabinde, açlıkla sınanan 

yüzlerce kişiye günde en az bir öğün yemek yiyebilme fırsatı sunulmuş ve işsizliğin açlığa 

mahkum ettiği kişilere yardımcı olmak hedeflenmiştir.  Darbe sonrasında eşi işten 

                                                           
136 Pamela Constable-Arturo Valenzuela, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet (Düşmanlardan Oluşan 
Bir Millet: Pinochet Yönetimi Altında Şili), Norton Paperback, New York, 1994, s. 156. 
137 Jacqueline Adams, “Art in Social Movements: Shantytown Protest in Pinochet’s Chile’’ (Toplumsal 
Harketlerde Sanat: Pinochet’in Şili’sinde Gecekondu Mahalle Protestosu), Sociological Forum Vol. 17 No. 
1, Springer, 2002, s. 34.  
138 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 45. 
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çıkarılan ve üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren María Madariaga adlı arpillerasita, bu 

öğünlerin hayatlarındaki yaşamsal önemini şu sözlerle dile getirmiştir: ‘’Bu öğünlere 

erişimde kişi sınırlaması olması nedeniyle, yalnızca üç çocuğumdan biri tek seferde 

yararlanabiliyordu, bir kişinin beslenmesinin, hiç kimsenin beslenememesinden daha iyi 

olduğunu düşündük.’’139 

Santiago’nun gecekondu mahallelerinde, derme çatma evlerde yaşayan halk, 

elektrik ve su gibi sosyal imkanlardan da yoksun bırakılıyordu. Bazı arpilleristalar 

evlerinde elektrik erişiminin olmaması nedeniyle eserlerini sabah çok erken saatlerde 

uyanarak, gün ışığında işlediklerini ifade etmişlerdir. Hayatlarında var olan bu koşulları 

ve deneyimledikleri ekonomik zorlukları eserlerinde işleyen arpilleristalar böylelikle 

bizleri de dönemin Şili’sinin gerçek yaşam koşullarına dair bilgilendirmektedirler.                                            

Fotoğraf 8: Elektrik Kesintisi140 

Fotoğraf 8’de görülen arpillerada kadınlar tarafından gerçekleştirilen bir sokak 

protestosu resmedilmiştir. Eserde ‘’Biz kadınlar özgürlük talep ediyoruz’’ yazmaktadır. 

Bu eserde evlerin kaçak elektrik kablolarıyla şebekeye bağlanışı dikkat çekmektedir. 

                                                           
139 a. e., s. 45. 
140 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 69. 
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Elektrik faturalarının ödenemeyişi neticesinde yetkililer tarafından kesilen elektriğe, halk 

kaçak yollardan erişme yoluna başvurmuştur. Eser ayrıca askeri yönetimin protesto 

eylemlerine müdahalesini ve toplumsal olaylara müdahale tankerleri ile eylemi 

bastırmaya yönelik uygulamasını gözler önüne sermektedir. Nitekim cunta yönetimini ve 

uygulamalarını yalnızca arpilleralarıyla eleştirmekle kalmayan arpilleristalar, sayısız 

politik gösteri ve eylem gerçekleştirmiş ve bu eylemleri yine eserlerinde işleyip hareketi 

güçlendirmeye çalışmışlardır. Bu eylemler arasında eserlerde en çok işleneni 

Encadenamiento (Zincirleme) eylemidir.  

 

Fotoğraf 9: Encadenamineto (Zincirleme)141 

Fotoğraf 9’da görülen arpillera gerçekleştirilen bu eylemi konu edinmiştir. 

Kadınlar, toplumun diğer kesimlerinin ezici bir suskunluğa mahkum edildiği ve her türlü 

politik protestonun rejim güçlerince engellendiği bu dönemde kendilerini Ulusal Kongre 

                                                           
141 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 53. 
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Binası’nın girişindeki parmaklıklara zincirleyerek otoriter rejimin politikalarını protesto 

etmişlerdir.                                                                                                                                                                         

Arpillera Hareketi kapsamında gerçekleştirilen eylemler arasından, özellikle 

sivrilerek güçlü bir sembolizm kazanan La Cueca Sola (Yalnız Cueca) eylemi ulusal ve 

uluslararası alanlarda hareketin tanınırlığını genişleten bir etki yaratmıştır. La Cueca, 

Şili’nin geleneksel dansıdır. Geleneksel olarak kadın ve erkeğin çift olarak gerçekleştirdiği 

bu dansı, rejimin politikaları sonucu eşlerini kaybeden kadınların bir araya gelerek bir 

folklor grubu oluşturup yalnız icra etmeleri, izleyenler üzerinde duygusal etkiler yaratmış 

ve gözaltında kaybedilenler sorunun, geride kalan yakınları açısından yarattığı boşluk bu 

etkileyici gösteriler aracılığıyla izleyicilere aktarılmaya çalışılmıştır. Agosin bu etkinliğin 

önemini şu sözlerle vurgulamaktadır: ‘’La Cueca Sola baskıya ve insan hakları ihlallerine 

karşı çıkan Şilili kadınlar için önemli bir metafor haline gelmiştir. Bu dans, politik şiddete 

kurban edilen siyasi kayıpların bedenlerinin yok edilişini, münasip bir biçimde 

gömülmekten mahrum edilişlerini ve bu kişilerin yasını tutanların sessizliğe mahkum 

edilişlerini ifşa eden bir topluluğu temsil etmektedir. La cueca sola aracılığıyla, bu dansı 

icra edenler eşsiz yapılan dansla sevdiklerinin yokluğunun hikayesini 

anlatmaktadırlar.’’142 

                                                           
142 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 33. 
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                                        Fotoğraf 10: La Cueca Sola (Yalnız Cueca)143 

Fotoğraf 10’da görülen arpillerada, siyah beyaz kostüm giyen kayıp yakını 

kadının, göğsüne iğnelediği kaybedilen yakınının fotoğrafıyla ve elinde beyaz bir eşarpla 

geleneksel eşli dans La Cueca’yı yalnız icra ettiği ve diğer kadınların ise oturarak, el ve 

ayaklarıyla ritim tutarak ve gitar çalarak bu performansa eşlik ettikleri görülmektedir. 

Göğüslerinde taşıdıkları fotoğraflar gözaltında kaybedilenlerin anısını onurlandırma 

çabasını simgelerken, eldeki beyaz eşarp ise ölü bedeni saran kefeni temsil etmektedir. 

144 

Bu folklor grubunun üyelerinden biri duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: 

‘’Bu folklor grubu ruhumuzu diri tuttu, geleneksel şarkılar ve dans aracılığıyla yaşadığımız 

acıyı insanlara ifade ederek onların desteklerini kazandık. Kederimizin ve cefalı 

arayışımızın şarkılarını söyledik. Ayrıca dans ettik, ama insanlara eşlerimizin bizimle 

birlikte olmadığını ve rejimin onları bizim yanımızdan çaldığını göstermek için her birimiz 

                                                           
143 a. e., s. 75. 
144 a.e., s. 33. 
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yalnız olarak dans ettik.145 Bu kadınların hikayeleri, cesaretleri ve adanmışlıkları dünya 

üzerindeki diğer insanlara ilham vermiş, uluslararası dayanışma ağlarının da dikkatini 

çekmiştir. 1988 yılında ünlü müzisyen Sting146 Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty 

International) İnsan Hakları, Şimdi! (Human Rights Now!) adlı afişini kullanarak bir turne 

düzenlemiş ve bu kadınların hikayesini anlattığı They Dance Alone (Onlar Yalnız Dans 

Ediyorlar) adlı parçasını turne kapsamındaki konserlerinde seslendirmiştir.147 

 Şili’de askeri yönetim süresince yaşanan insan hakları ihlallerinin, ekonomik ve 

politik sorunların ve bu durumlara karşı gerçekleştirilen eylemlerin işlendiği bu el sanatı 

ürünler aracılığıyla kadınlar, toplumun otoriter rejim karşısındaki sessizliğine ses 

olmuşlar ve diktatörlüğe karşı demokrasinin yeniden tesis edilmesi yönünde ihtiyaç 

duyulan uluslararası desteği sağlamakta başarı göstermişlerdir.  

3.3 Şilili Kadınlar ve Arpillera Hareketi’nin Toplumsal 

Yaşama Etkisi 

Arpillera Hareketi aracılığıyla, Şilili kadınların toplumsal yaşamda 

deneyimledikleri değişim, hareketin ekonomik ve politik kazanımları kadar dikkat 

çekicidir. Kadınların politik yaşamdaki süregelen pasif izleyici rolleri, cuntanın yönetimi 

ele geçirmesinin akabinde değişmeye başlamış, kadınlar bir şekilde bu değişime mecbur 

bırakılmışlardır.  Bu durumun altında yatan neden ise toplumsal yapı göz önünde 

bulundurulduğunda oldukça anlaşılabilirdir. Şili’de askeri yönetim öncesinde politik 

olarak aktif olan kitle ağırlık olarak toplumun erkek bireyleridir. Siyasetin erkeklere ait 

                                                           
145 Emma Sepúlveda ed., a.g.e., s. 89. 
146 2 Ekim 1951 doğumlu dünyaca ünlü İngiliz müzisyen. 
147 Dayna L. Caldwell, ‘’The Chilean Arpilleristas: Changing National Politics Through Tapestry Work’’(Şilili 
Arpilleristalar: Duvar Halıları Aracılığıyla Ulusal Siyaseti Değiştirmek), Textile Society of America 
Symposium Proceedings, Washington, 2012, s. 7. 
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bir uğraş olduğu söz konusu toplumun kadın bireyleri tarafından dahi benimsenen bir 

yaklaşımdı. Bu nedenle gerçekleştirilen darbenin akabinde tutuklanan, işkence 

uygulanan, gözaltında kaybedilen kişiler ağırlıklı olarak politik bir kimliğe sahip olan bu 

erkek vatandaşlar olmuştur. Bu kimselerin akıbetini öğrenmek ve haklarını savunmak 

sorumluluğu ise geride bıraktıkları kadın yakınlarına düşmüştür. Kadınları bu noktada 

harekete geçiren mekanizmanın politik olmaktan ziyade içgüdüsel olduğunu belirtmeyi 

faydalı buluyoruz. Nitekim rejimin özellikle toplumun erkek bireylerine yönelik 

uygulamaları toplumsal yaşamdaki aile birliğini sarsmakta ve bu durum da kadınları 

ailelerinin bekası için harekete geçmeye zorlamaktaydı. Annelik içgüdüsü ile harekete 

geçen bu kadınlar ilerleyen süreçlerde toplumsal konularla ilgili siyasal eylemler 

gerçekleştiren bireylere dönüşmüşler, ironik bir biçimde bu duruma da rejimin onları 

siyasal bir güç olarak görmezden gelen, potansiyellerini küçümseyen tavrı meydan 

vermiştir. Cuntanın kadınlara yönelik bu ihmalkar tutumunun arkasında yatan nedenleri 

süregelen toplumsal yapının cinsiyetler arasındaki eşitsiz dinamiklerinde bulmak 

mümkündür.148 

 Diğer Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Şili’de de darbe öncesindeki 

toplumsal yaşamda cinsiyetler arasındaki rol paylaşımında keskin ayrımlar söz 

konusuydu. Genel olarak bölgede ve özel olarak da Şili’de yaygın olarak kabul gören iki 

ideoloji, kadın erkek ilişkileri üzerinde son derece etkiliydi. Bunlar Marianismo 

(Mariacılık) ve Machismo (Ataerkillik) ideolojileridir. Marianismo, kadınları Meryem 

Ana’nın ruhani olgunluğuna sahip yarı kutsal varlıklar olarak kabul etmekte, onları ev içi 

yaşama hapsetmekte ve siyasal alanı erkeklere bırakmalarına neden olmaktaydı. 

                                                           
148 Wanda C. Krause, ‘’The Role of Chilean and Argentinian Mothers in Democratisation’’ 
(Demokratikleşmede Şilili ve Arjantinli Annelerin Rolü), Development in Practice Vol. 14 No. 3, 2004, s. 
371. 
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Machismo ise erkekleri kadınlardan üstün tutarak, onları saldırgan bir konuma 

yerleştirmekte ve kadınlara yönelik agresif bir tutum sergilemelerine neden 

olmaktaydı.149 Bu iki ideoloji kadınları toplumsal yaşamda ikincil bir konuma 

yerleştirmekte ve onları ev işleri ve çocuk yetiştirme gibi geleneksel alanlara sevk ederek 

toplumsal yaşamdaki etkinliklerini sınırlandırmaktaydı. Araştırmacı Lisa Baldez bu 

durumu şöyle ifade etmektedir: ‘’Latin Amerika’da süregelen cinsiyet normları, erkeği 

seksüel olarak agresif, baskın tavırlı maçolar olarak; kadınları ise zayıf, itaatkar ve 

erkeğin korumasına muhtaç bireyler olarak tanımlamaktadır. Şili’deki cinsiyet normları 

ise kadınları öncelikli olarak apolitik bireyler olarak göstermektedir. Anne, ev hanımı, 

feminist ya da kutsal varlıklar olabilirler ancak bütün kadınların politik platformun 

dışındaki dünyaya ait olmaları münasip görülmektedir.’’150  

Şilili kadınları toplumsal yaşama katılımda diğer Latin Amerika ülkelerinin 

kadınlarına kıyasla birçok konuda öncüdürler151 ancak Avrupalı hemcinslerine kıyasla 

toplumsal yaşama katılımlarının geç gerçekleştiği söylenebilir.  Katolik mezhebinin ve 

bahsi edilen Machismo/Marianismo kültürlerinin bu durum üzerinde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Marjorie Agosín Şilili kadınların XX. Yüzyıl başından ortalarına kadarki 

toplumsal konumlarını şöyle ifade etmektedir: 

‘’1940’lara kadar Şili’de kadınlar, yasal açıdan erkeğin evinde sahip olduğu diğer 

eşyalardan biraz daha ileride bir yerdeydi. Bu durum, evli kadını açıkça kocasının 

malı olarak kabul eden XIX. yüzyıl yasalarında en güzel biçimde ifade edilmiştir. 

<Koca, karısını kendi istediği yerde kendisiyle birlikte yaşamaya ve ikamet etmeye 

                                                           
149 Evelyn P Stevens- Ann Pescatello, Marianismo: the other face of machismo in Latin America (Mariacılık: 
Latin Amerika’da Ataerkilliğin Diğer Yüzü), University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1973, s. 91. 
150 Lisa Baldez, Why Women Protest (Kadınlar Neden Protesto Eder), Cambridge University Press, United 
Kingdom, 2004, s. 12. 
151 Örneğin Şilili Eloísa Díaz Insunza (1866-1950) ve Ernestina Pérez Barahona (1865-19519) Latin 
Amerika’nın ilk kadın doktorları olma ünvanını elde etmişlerdir. 
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zorlama hakkına sahiptir. …. Ek olarak evlilik sözleşmesi tarafların mal varlıklarını 

birleştirir; bu ortak mal varlığının yönetim hakkı ise kocaya bırakılır.> Yine aynı 

yasaya göre, <Kocanın yazılı yetki devri olmadan, evli kadın kendi başına ya da 

avukatının yardımıyla herhangi bir karar alamaz, sözleşme imzalayamaz, daha 

önce imzalanan bir sözleşmeyi iptal edemez.>’’152 

Bu bilgilerin ışığında, bahsi edilen dönemde evli bir kadının kocasına tabi 

olduğunu ve hukuksal olarak karar alma yetkisinin, sadece erkeklere özgü bir hak 

olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen yıllarda özellikle üst ve orta sınıfa mensup kadınların 

yüksek öğrenim alanındaki eğitim olanaklarından yararlanmalarındaki artış neticesinde 

kadınlar toplumsal yaşamda daha fazla hak talebi ile ortaya çıkmışlardır. Taleplerinin 

odağında ise ülkede yapılan seçimlere eşit vatandaşlar olarak katılım isteği yer almıştır.  

Şilili kadınların ülkede yapılan politik seçimlere seçmen olarak katılımları ilk kez 

1935 yılında yapılan Belediye Seçimleri ile gerçekleşmiş, Başkanlık Seçimlerine ise ancak 

1952 yılında katılım hakkı elde etmişlerdir.153 (Bilindiği üzere Türkiye’de kadınlar 

Belediye Seçimlerine ilk kez 1930 yılında, genel seçimlerine ise ilk kez 1935 yılında 

katılabilmişlerdir.) Askeri yönetime kadar kadınların ülke politikalarına katılımları birkaç 

istisna protesto dışında seçimlerle sınırlandırılmıştır. Bu protestoların en ünlüsü Allende 

döneminde devletin ekonomi politikalarını eleştirmek amacıyla 2 Aralık 1971 yılında 

gerçekleştirilen, Boş Tencereler Yürüyüşü’dür (Marcha de las ollas vacías). Meydana lüks 

araçlarıyla eyleme katılmak amacıyla gelen ve beraberlerinde yanlarında çalışan kadın 

hizmetçilerini de getiren bu kesimin ağırlıklı olarak üst sınıfa mensup kadınlar olduğu 

düşünülmektedir. Hayatlarında hiç yemek pişirmek zorunda kalmamış, tencere 

                                                           
152 Marjorie Agosín, Scarps of Life: Chilean arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları), s. 20. 
153 Leslie Bethell, a.g.e., s. 93. 
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yıkamamış ve herhangi bir işte çalışmak zorunda kalmamış kadınlar tarafından 

gerçekleştirilen bu eylemin asıl amacının, mevcut sorunlar kapsamında Allende 

hükümetini itibarsızlaştırmak olduğu yaygın kabul edilen bir kanıdır.154 6 Ocak 1974’de 

Washington Post muhabiri Marlise Simon’un bu eylemi işaret ederek  ‘’Kadınlar sokağa 

döküldüklerinde Allende’nin günlerinin sayılı olduğunu anladık’’155 yorumu sonradan 

yaygın bir kullanıma dönüşecektir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere kadınların sokak 

protestosu gerçekleştirmeleri, dönemin Şili’sinde istisnai bir durumdur. Ancak askeri 

yönetimin başa gelmesi akabinde, bu durum değişecek, kadınlar toplumsal muhalefetin 

önemli bir gücü haline dönüşeceklerdir.  

Arpillera Hareketi ile bir araya gelme ve bir grup oluşturma şansını elde eden 

rejimin mağdur konumuna sürüklediği kadınlar, atölyeler kapsamında ülkenin sosyo 

ekonomik ve politik gündemine dair yaptıkları tartışmalar neticesinde toplumsal bilinç 

kazanmışlar ve birbirlerinden aldıkları güç ve cesaretle kimsenin rejime karşı muhalif bir 

eylem gerçekleştirme cesaretini bulamadığı bu dönemde sayısız sokak protestoları, 

Ulusal Kongre Binası önünde yaptıkları zincirleme eylemleri, uzun açlık grevleri 

gerçekleştirmişlerdir. İşledikleri arpilleralar aracılığıyla da uluslararası kamuoyunu, 

Şili’de yaşanan insan hakları ihlallerine, politik ve ekonomik sorunlara dair bilgilendirerek 

ihtiyaç duydukları uluslararası desteği sağlamayı başarmışlardır. Rejimin baskısının 

politik aktörler olarak görülen erkeklere yoğunlaşması, annelik kimliğinde buluşan 

kadınlara nispeten daha rahat bir hareket alanı sağlamış ve kadınlar da bu durumun 

yarattığı avantajı değerlendirerek toplumun politik sözcülüğü görevini üstlenmişlerdir.  

Bir arpillerista bu durumu şu sözlerle anlatmaktadır: ‘’Ülkemizdeki askeri rejim kabusunu 

                                                           
154 Luis Corvalán, El Gobierno de Salvador Allende (Salvador Allende Hükümeti), LOM Ediciones, Santiago, 
2003, s. 194. 
155 Lisa Baldez, a.g.e., s. 89. 
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sonlandırmayı başaran kişiler kadınlardır, kadın yoldaşlarımızdır. Erkeklerin asla sahip 

olmadığı ya da sahip oldularsa bile kaybettikleri güce, kadınlar sahip olmuştur. 

Mütemadiyen eviyle ilgilenen, kendini gayrete getiren ve ülkesine ve insanlarına 

özgürlüğü geri getirene kadar yılmadan uğraşan kişiler kadınlardır. Gerçekleştirilen ilk 

protestonun kadınlar tarafından organize edildiği hatırlanmalıdır.’’156 Darbeden önce 

politik aktiviteler konusunda tecrübesiz olan Şilili kadınlar, cuntanın eşlerini, oğullarını, 

erkek kardeşlerini, babalarını gözaltına alarak kaybetmesi neticesinde Arpillera 

Hareketi’ne dahil olmuşlar ve burada kaybettikleri aile bireylerinin acısını beraber 

yaşamanın verdiği dayanışma hissi ile birbirlerinden güç alarak politik eylemler 

gerçekleştirme konusunda cesaret kazanmışlardır. Bir arpillerista hayatındaki bu 

değişimi şöyle ifade etmektedir: ‘’Çocuklarını seven bir anne ve bir ev hanımı olarak 

kendimi hiçbir zaman sokak protestolarında bulacağımı, tutuklanacağımı, cezaevinde 

dayak yiyeceğimi, açlık grevlerine katılacağımı ya da son birkaç yılda oğlumu benden 

aldıkları için yaptığım diğer birçok şeyleri yapabileceğimi hiç düşünmemiştim.’’157 Bu 

ifade aracılığıyla Şilili kadınların toplumsal yaşamdaki geleneksel rollerinin değiştiğini ve 

kadınların radikal protestolar düzenleyen bireylere dönüştüklerini görmekteyiz. 

Arpillera Hareketi ile kadınların politik yaşama katılımları artmış, kadınlar 

hayatları ve ülkelerinin durumu ile ilgili politik tavır alan, eylemler gerçekleştiren 

toplumun aktif bireylerine dönüşmüşlerdir. Arpillera yapmanın yanısıra ihlal edilen 

haklarını arayan, adalet ve çözüm talep eden bu kadınlar, kazandıkları bu yeni politik 

kimlikle toplumsal yaşamdaki cinsiyetler arası eşitsizliği azaltmayı başarmışlardır. 

                                                           
156 Emma Sepúlveda, a.g.e., s. 55. 
157 a. e., s. 69. 
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3.4 Demokratik Yönetime Dönüş ve Arpilleristalar 

Şili’de yönetimsel değişim ve Demokrasiye dönüş isteği, 1980 yılında düzenlenen 

anayasa değişikliğinin öngördüğü üzere 1988 yılında gerçekleştirilecek olan, Pinochet 

yönetiminin plebisit yöntemi ile halkoyuna sunulması neticesinde kendisini gösterecekti. 

Bu oylama ile Şilililer 1988 yılında Pinochet yönetiminin bir sekiz yıl daha uzatılmasını mı 

(‘’evet’’ seçeneği) yoksa on dört ay içinde düzenlenecek özgür genel seçimlerin 

yapılmasını mı (‘’hayır’’ seçeneği) istediklerine karar vereceklerdi. 1983 yılında Hıristiyan 

Demokratlar, Sosyalist Parti ve diğer muhalif siyasi partiler ortak bir platform oluşturarak 

Alianza Democrática’yı (AD- Demokratik İttifak) kurdular. Bunu 1985 yılında Kilisenin 

arabuluculuğuyla bazı sağ partileri de kapsayan ‘’Topyekün Demokrasiye Geçiş İçin 

Ulusal Uzlaşma’’ (Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia) 

platformunun imzalanması izledi. Muhalif güçlerin tek bir platformda Comando Por el 

No (Hayır Cephesi) birleşmeleri ve geçmişe dönmek istemedikleri konusunda halkın 

güvenini kazanmaları, toplumun büyük bir çoğunluğunun Pinochet yönetiminin 

devamına plebisitte ‘’hayır’’ demesine neden oldu. Halk oylamasını izleyen süreçte 

muhalefet partilerinin olumlu tavırları ve şiddet olaylarının yaşanmaması gibi etmenler 

1989 yılının Aralık ayında yapılacak seçimde ülkenin demokrasiye geçişinin barışçıl bir 

şekilde gerçekleşeceği hususunda Şililileri ikna etmiştir.158 

Pinochet’in diktatörlüğü on yedi yıl gibi uzun bir zaman diliminde devlet 

terörünün, insan hakları ihlallerinin, ekonomi politikalarında ciddi değişimlerin ve anti 

demokratik uygulamaların gerçekleştirildiği halk için acı bir dönem olmuştur. Şilililer 

bunca yıl kendi kaderlerini belirleyen politikalara iştirak etmek hakkından uzak kaldıktan 

sonra sonunda 1990 yılında Pinochet’in Cumhurbaşkanlığını Patricio Alywin’e159 

devretmesi neticesinde, demokratik sivil yönetime geçmeyi başarmışlardır. Ancak 

                                                           
158 Geraldine Lievesley- Steve Ludlam, Latin Amerika’da Radikal Sosyal Demokrasi Deneyimleri (Çev. Funda 
Çoban), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012, s. 312-313. 
159 Patricio Aylwin Azócar (26 Kasım 1918-19 Nisan 2016) Şilili siyasetçi ve avukat. Şili'de darbe sonrası 
demokratik yollarla seçilen ilk başkandır. 
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Pinochet yönetimi, kendisine karşı oluşabilecek karşıtlığı ve cuntanın işlediği suçlardan 

dolayı cezalandırılma ihtimalini engellemek amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri 

yönetimi devretmeden önce gerçekleştirmiş ve böylelikle demokratik yönetimin olası bir 

geçmişle hesaplaşma sürecini zora sokmuştur. Buna ilaveten yeni demokratik yönetimin 

temkinli ve uzlaşmacı tavrı, diktatörlüğün toplumsal yaşamdaki etkisinin izlerinin 

silinmesi sürecini yavaşlatmıştır.160 Toplum nezdinde de büyük bir umut yaratan bu sivil 

yönetime dönüş başarısı birçok kimsenin geçmişi unutma eğilimini güçlendirirken, diğer 

birçokları geçmişle barışmak için gerekli adımların atılmasını talep etmişlerdir. Halk 

arasındaki bu iki farklı eğilim kuşkusuz Şili toplumunu birleştirmekten öte bölmeye sevk 

ederek sosyal bir ayrıma neden olmuştur.161  

Demokratik yönetimin görevi devraldıktan sonra, Pinochet yönetimine muhalif 

bir kimlik geliştiren ve sözkonusu yönetimi birçok yöntemle protesto etme cesaretini 

gösteren kadınlara yönelik göstermiş olduğu sınırlı ilgi, bizlere arpilleristaların bu 

yönetim değişikliğinden nasıl etkilendiğine dair fikir vermektedir. Demokrasinin yeniden 

tesis edilmesinin akabinde 1992 yılında Vicaría de la Solidaridad, Arpillera atölyelerine 

verdiği sponsorluk desteğini sonlandırmıştır. Vicaría, askeri rejimin yarattığı baskı 

ortamında kadınlara bir sığınak ve dayanışma ortamı sunan bu atölyelerin varlığının artık 

gerekli olmadığı görüşüne varmıştır.162 Buna rağmen arpilleristalar bireysel olarak 

arpillera yapmaya devam etmişler ve eserlerinde bu kez de yeni demokratik yönetimin 

geçmişle hesaplaşmaya yönelik kayıtsızlığını işlemişlerdir. 

  

                                                           
160 Mithat Sancar, ‘’Pinochet: Bir Diktatörün Muhtelif Ölümleri ya da Geçmişin Gölgesinden Kurtulmak’’, 
Birikim Dergisi Sayı 215, Mart 2007 
161 LeAnn Chapleau, ‘’La cultura chilena bajo Augusto Pinochet’’ (Augusto Pinochet Yönetimi Altında Şili 
Kültürü), Chrestomathy: Annual Review of Undergraduate Research at the College of Charleston Volume 
2, 2003, s. 74. 
162 Kelley Boldt, ‘’Chilean Women and Democratization: Entering Politics through Resistance as 
Arpilleristas’’ (Şilili Kadınlar ve Demokratikleşme: Arpilleristalar Olarak Direniş ile Siyasete Giriş), Asian 
Journal of Latin American Studies vol. 24 no. 2, 2011, s. 38. 
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Fotoğraf 11: Bugünün Büyük Gösterisi: Hakikat ve Adalet163 

Fotoğraf 11’de görülen arpillera, demokratik yönetime geçişten sonra izlenen 

politikaları ve geçmişle hesaplaşmaya yönelik kayıtsızlığı eleştirmek amacıyla işlenmiştir. 

Uçup giden balon ile simgelenmek istenen yeni yönetimin halkın beklentilerini boşa 

çıkaran yaklaşımıdır. Arpilleristalar, demokratik yönetime geçildikten sonra gözaltında 

kaybedilenler davasının araştırılacağına ve hakikatin ortaya çıkarılacağına dair 

umutlarının boşa çıktığını belirtmişlerdir. Bir arpillerista yaşadığı hayal kırıklığını şöyle 

ifade etmiştir: ‘’Cumhurbaşkanımız Patricio Alwyn tarafından kurulan Hakikat ve 

Uzlaşma Komisyonu’nun konuyla ilgili çalışmalarının bir neticeye ulaştığını görebilseydik, 

yeni demokratik yönetim bizler tarafından daha fazla destek görürdü. Bu komisyonun 

araştırma yetkisi yok, sadece rapor etme yetkisi var. Askeri yönetimin uygulamalarını 

araştıramazlar, onları korumak ve suçlu bulmamak konusunda çok dikkatli 

davranıyorlar. Komisyonun hazırladığı rapordaki bilgilerin büyük bir çoğunluğunun 

Asociación’dan alınmıştır. Buna rağmen ülkenin geri kalanının Şili’de gerçekten darbe 

döneminde tutuklamaların, işkencenin, gözaltında kaybedilenlerin olduğunu 

öğrenmeleri önemliydi. Bu raporun olumsuz yanı ise ne bunların sorumlusunun kimler 

                                                           
163 Marjorie Agosín, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 1974-1994 
(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera Hareketi), s. 79. 
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olduğunu ne de kayıpların bedenini nerede bulabileceğimizi söylememesiydi.’’164 Bu 

ifadeden de anlaşılacağı üzere bazı kayıp yakınları, aradan geçen 17 yılın sonunda 

kayıplarının rejim tarafından öldürülmüş olma gerçeğini kabul etmişlerdir. Araştırmacı 

Sepúlveda’ya göre demokratik yönetime geçişten sonra dahi, kayıplarının öldürülmüş 

olma gerçeğini kabul eden az sayıda arpillerista vardır. Buna karşın, birçok arpillerista 

onların hala hayatta olabilecekleri umudunu taşımayı sürdürmektedirler.165 

Şili devleti, demokratik yönetimin yeniden tesis edilmesi neticesinde, cunta 

mağduru kayıp yakını ailelere tazminat ödemeyi öneren Son Nokta Kanunu’nu (Ley de 

Punto Final) yürürlüğe sokmuştur. Bu yasa yıllardır adalet talep eden ve kayıplarıyla ilgili 

gerçeğin ortaya çıkarılması için mücadele eden arpilleristaları gücendirmiştir. 

Demokratik yönetim, onların kayıplarıyla ilgili gerçeği öğrenme arzusunu yerine 

getirmemiştir. Bir arpillerista bu yasayı şu sözlerle eleştirmiştir: 

‘’Bir ‘son nokta…’ kim için? Suçlular için mi? Eğer suçluları bulmazsak ve 

diktatörlük yıllarında Şili’de gerçekten neler olduğunu öğrenmezsek nasıl bir son 

noktaya sahip olabiliriz? Oğullarına, babalarına, erkek kardeşlerine ve eşlerine ne 

olduğunu öğrenemeden birçok kadın öldü. Onlar için bir son nokta yok. Onlar 

gerçeği öğrenemeden ve bir daha asla kendi ülkelerinin adalet sistemine 

güvenemeden öldüler.’’166 

  Arpilleristaların yaşamın kutsallığını savunarak, diktatörlüğün insan hayatına 

yönelik acımasız uygulamalarını protesto ettikleri, Şili toplumunun demokrasiye dönüş 

özlemini ve isteğini ulusal ve uluslararası düzlemlerde korkusuz bir biçimde ifade etikleri 

on yedi yılı aşkın bir zaman dilimine yayılan mücadeleleri kuşkusuz ilham vericidir. 

                                                           
164 Emma Sepúlveda, a.g.e., s. 131. 
165 a. e., s. 35. 
166 a. e., s. 71. 
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Gözaltında kaybedilenlerin akıbetini öğrenme yolunda verdikleri bu mücadeleyi barış ve 

adalet için gerçekleştirdikleri unutulmamalıdır.  
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SONUÇ 

Arpillera Hareketi, Şili’de Agrupación üyesi kadınların başlatıp geliştirdikleri ve 17 

yıl sürmüş olan Pinochet askeri yönetiminin neden olduğu insan hakları ihlallerinin, 

ekonomik ve politik sorunların protesto edildiği bir kadın hareketidir. Bu hareket 

kapsamında kadınlar ürettikleri arpilleralar aracılığıyla uluslararası kamuoyunu Şili’de 

askeri rejim süresince yaşanan sosyo-ekonomik ve politik sorunlara dair bilgilendirmiş 

ve böylelikle rejimin ülke yönetimini ele geçirerek ülkeye düzen ve refah getirdiği 

yönündeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etme şansını elde etmişlerdir. 

Eserlerinde gözaltında kaybedilenler sorununu ve işkenceyi işlemeleri, rejimin neden 

olduğu insan hakları ihlallerini ortaya çıkartmıştır. Bunların yanısıra, uluslararası 

düzlemde Ekonomik mucize olarak yorumlanan askeri rejimin neoliberal ekonomi 

politikalarının halk arasında olumlu bir karşılık bulmadığını, halkın işsizlik ve açlıkla 

sınandığını, işledikleri arpilleralar aracılığıyla kamuoyunun dikkatine sunmuşlardır.  

Bu eserler aracılıyla arpilleristalar, Şili ulusal tarihinin en acımasız dönemlerinden 

birini kolektif bir çalışma ortaya koyarak kaydetme şansını elde etmişleridir. Dış dünyaya 

kapalı askeri yönetimin Şili’sinde, ülkede var olan yaşam şartlarını eserlerinde işleyerek, 

bir tür tarih yazıcılığı misyonunu da üstlenmişlerdir.  Günümüzde aralarında Tölerans 

Müzesi ve Royal Alberta Müzesi’nin bulunduğu önemli müzelerde sergilenen bu eserler, 

Şili tarihinin yirmi yıla yakın bir dönemini, bu dönemde yaşananları, sanat eserleri 

aracılığıyla gözler önüne sermekte ve unutuluşa karşı yeni nesilleri 

bilinçlendirmektedirler. Şilililer bir daha benzer bir durumun ülkelerinde yaşanmaması 

için, bu önemli sanat eserlerini kolektif hafızanın dikkatine sunmuşlardır. İlgilenenler için 

bu eserlerin önemli tarihsel çıkarımların elde edilmesinde kullanılabilecek eşsiz 

kaynaklar olduğunu düşünmekteyiz. 
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Arpillera Hareketi ile çoğunluğu kayıp yakını olan bu kadınlar, gözaltında 

kaybedilen aile bireyinin acısını izole bir şekilde yaşamak yerine, bir grup oluşturarak 

yaşanan bu ortak acıyı kolektif bir bilinçle hafifletme şansını da elde etmişlerdir. Bunun 

ötesinde gözaltında kaybedilen yakınları için yas tutmak ve eli kolu bağlı beklemek 

yerine, mücadele veriyor olmak kuşkusuz bu kişilere psikolojik destek de vermiştir. 

Arpilleristalar gözaltında kaybedilen aile bireylerine dair yaşadıkları eksiklik hissini 

oluşturdukları bu yeni topluluğun bireylerinde bulduklarını da sıklıkla ifade etmişlerdir. 

Hareketin topluluk üyelerine verdiği bu psikolojik desteğin yanısıra ekonomik olarak da 

olumlu yanları olmuştur. Ailelerinin temel geçim unsuru olan erkek bireylerinin 

gözaltında kaybedilişlerinden sonra ekonomik bir çıkmaza sürüklenen birçok kayıp yakını 

kişi, arpillera üretiminden elde edilen gelirle hayatta kalmayı ve ailelerini geçindirmeyi 

başarmışlardır. Üstelik bu eserlerin üretiminde kullanılan malzemelerin ucuzluğu büyük 

bir avantaj sağlamıştır. Kumaş parçalarının ve farklı dikiş-nakış tekniklerinin kullanıldığı 

bu eserlerin maliyetinin son derece düşük olması çok sayıda arpilleranın üretilmesine 

olanak tanımıştır.  

Bu eserleri üreten kadınların birçoğunun temel eğitim imkanlarından yoksun 

kalmış kişiler olduğu bilinmektedir. Bazı eserlerde arpilleristalar politik sloganlara da yer 

vermişlerdir ancak bu sloganların bazılarında yazım hataları gözlemlenmiştir. Bu 

bağlamda eserlerin ağırlıklı olarak basit şekillerden oluşması hareketin kapsayıcılığını 

genişletmiş, okuma yazma bilmeyen kişiler bile bu harekete dahil olabilmişlerdir. 

Atölyelerin kilise bünyesinde kurulmuş ve kilise koruması altında faaliyet 

yürütmüş olmaları, politik baskının yoğun olduğu, toplumsal alanda güvensizliğin yaygın 

olduğu bir dönemde, bu tür bir hareketin oluşumuna olanak tanımıştır. Nitekim Şilili 

kadınlar bahsi edilen dönemde kadın kimlikleriyle beklide başka hiçbir yere bu denli 
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güven duyarak ve toplumun diğer kesimlerinin ve askeri yönetimin dikkatini çekmeden 

gidememekteydiler. Kilise bünyesinde faaliyet yürütmek bu kadınlara ihtiyaç duydukları 

güven hissini sağlamış ve kadınlardan oluşan bir topluluk olmanın verdiği rahatlıkla da 

bu hareketi gerçekleştirebilmişlerdir. 

Bu hareketin en önemli kazanımlarından biri, kuşkusuz kadınların toplumsal 

yaşamda artan aktif katılımlarıdır. Kadınların toplumdaki geleneksel rollerinden sıyrılıp, 

baskı ve zulmü gündelik hayatın doğal bir yanı haline getiren cunta yönetimine karşı 

geliştirdikleri bu muhalif kimlik onları geri döndürülemez bir biçimde siyasallaştırmış ve 

böylelikle kadınlar, Şili’deki mevcut toplumsal yapının cinsiyet normlarının değişimine 

neden olmuşlardır. Nitekim askeri darbe öncesinde Şilili kadınlar toplumsal olaylarda 

pasif bir izleyici rolü benimsemişlerdir. Ancak gerçekleştirilen askeri darbe ile bu durum 

değişmiş, rejim tarafından kaybedilenlerin büyük bir çoğunluğunun siyasi kimliğe sahip 

erkekler olması, bu kişilerin geride bıraktıkları kadın yakınlarını harekete geçirmiş ve 

kayıplarının akıbetini öğrenme yolunda verdikleri bu mücadele toplumun kadın 

bireylerini, siyasal düzlemde aktif olmaya zorlamıştır.  Kadınlar Arpillera Hareketi ile dikiş 

nakış gibi geleneksel olarak kadınlara atfedilen yetenekleri politik bir silaha 

dönüştürerek barışçıl bir protesto örneği ortaya koymuşlar ve bunun yanısıra sayısız 

sokak gösterileri, açlık grevleri, Ulusal Kongre Binası’na zincirlenme eylemleri 

gerçekleştirmişlerdir. Askeri yönetimin uygulamalarına karşı geliştirdikleri bu muhalif 

kimlik kapsamında Şili’nin askeri rejim süresince kaybetmiş olduğu politik sesi ülkelerine 

sanat aracılığıyla yeniden kazandırmışlardır. Daha önce Şili toplumunun apolitik bireyleri 

olan kadınların geçirdiği bu dönüşümü de önemli buluyoruz. 
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2006 yılında Şili Devlet Başkanı seçilen Michelle Bachelet Jeria167 ile Şili’de 

kadınların askeri yönetim süresince kazandıkları politik rol önemli bir sonuca ulaşmıştır. 

Şili’nin ilk kadın başkanı olma ünvanını kazanan Michelle Bachelet de çocukluğunda 

askeri rejimin acımasız uygulamalarına maruz kalmıştır. Darbe gerçekleştirildiğinde Şili 

Hava Kuvvetlerinde Tuğgeneral olan ve darbeye karşı çıkan babası askeri rejim sırasında 

tutuklanmış, işkenceye uğramış ve hapishanedeyken kalp krizinden ölmüştür. Kendisi de 

annesi ile birlikte gözaltına alınmış, işkenceye uğramış ancak askeriye içinde sahip 

oldukları doğal bağlantıların girişimleri neticesinde serbest bırakılmış ve ülke dışına 

kaçmak durumunda kalmışlardır.168 2006 yılında Bachelet’in ilk kez başkan seçilmesi 

kuşkusuz arpilleristaların uğrunda savaşım verdikleri değerlerin karşılık bulduğunu 

temsil eden önemli bir örnektir. 

 Arpilleraların gücü dünyanın diğer ülkelerinde yaşayan kadınlara da ilham vermiş 

ve Peru, Kolombiya, İrlanda, Hindistan ve Senegal gibi ülkelerde yaşayan kadınlar, kendi 

deneyimlerinden ve kolektif tecrübelerden yola çıkarak göç, savaş, ırkçılık gibi konuları 

kadın bakış açısından uluslararası camiaya sunmuşlardır. (Bakınız ek bölüm) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 Verónica Michelle Bachelet Jeria (1951- ) Şilili siyasetçi. Şili'nin ilk kadın devlet başkanı. 
168 Dan Eshet, Stitching Truth: Women’s Protest Art in Pinochet’s Chile (Hakikati Dikmek: Pinochet Şili’sinde 
Kadınların Protesto Sanatı), The Making History Series, United States, 2008, s. 44.  
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Fotoğraf 1: Vida en Nuestra Población (Mahallemizde Yaşam) 

 

 

 

Fotoğraf 2: Corte de Agua (Su Kesintisi) 
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Fotoğraf 3: Dónde están? (Neredeler?) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 4: Aquí se Tortura (Burada İşkence Ediliyor) 
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Fotoğraf 5: No a las Alzas, No a la Dictadura, Basta de Hambre (Zamlara Hayır, 

Diktatörlüğe Hayır, Açlık Bitsin) 

Fotoğraf 6: Nuestra Carniceria (Bizim Kasap) 
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Fotoğraf 7: Centro Abierto (Halk Merkezi) 

Fotoğraf 8: Exilio (Sürgün) 
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              Fotoğraf 9: Homanaje a los Caídos (Kayıp Gidenleri Anma Toplantısı) 

                                          Fotoğraf 10: La Cueca Sola (Yalnız Cueca) 
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Fotoğraf 11: Exilio (Sürgün) 

Fotoğraf 12: Algo que Celebrar: Vacaciones en Nuestra Comunidad (Kutlanacak Bir şey: 

Topluluğumuzda Tatil) 
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                               Fotoğraf 13: Nuestra Vida en Chile (Şili’de Yaşamımız) 

 

                Fotoğraf 14: La gente necesita trabajar (Halkın İşe İhtiyacı Var) 
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                       Fotoğraf 15: Vida bajo IIaves (Kilit Altında Yaşam) 

 

 

Fotoğraf 16: Adiós Pinochet (Güle Güle Pinochet) 
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Fotoğraf 17: Verdad y justicia para los desaparecidos (Kaybedilenler İçin Hakikat ve 

Adalet) 

 

 

Fotoğraf 18: Cimarrón (Kaçak Köle) Kolombiya Arpillera Örneği 
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Fotoğraf 19: Los precios están por los nubes (Fiyatlar bulutları aştı) 

Peru Arpillera Örneği 

 

            

 

Fotoğraf 20: Mis Memorias de la guerra (Savaş Anılarım) İspanya Arpillera Örneği 
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ÖZET 

Şili’de 1970 yılında seçimle başa getirilen sosyalist lider Salvador Allende 

yönetimi, görevde olduğu üç yıl boyunca ülkede önemli değişikliklere neden olan 

uygulamalar gerçekleştirmiştir. Devletin toplumsal alandaki sorumluluklarının arttığı, 

halk arasındaki gelir dağılımının dengelenmeye çalışıldığı, bakırın millileştirildiği bu 

dönem ülke içinde menfaatleri sarsılan kesimleri hoşnutsuz ederken ABD’nin de ülkedeki 

ve bölgedeki çıkarları zarar görmekteydi.  ABD’ye göre bölgede komunizm tehlikesinin 

yayılması olarak yorumlanan bu gelişme engellenmeliydi. Bu bağlamda ABD harekete 

geçerek, ülke içindeki toplumsal kutuplaşmaları destekledi. ABD tarafından uygulanan 

ekonomik ambargolar,  bakır fiyatlarına uygulanan müdahaleler, siyasi karalamalar ve 

askeriye içinde adam satın almalar gibi darbeye ortam hazırlayan gelişmelerin 

neticesinde 11 Eylül 1973 yılında Augusto Pinochet önderliğinde başarılı bir askeri darbe 

gerçekleştirildi. Bu darbe sonucunda yönetimi ele geçiren cunta 17 yıl gibi uzun bir süre 

yönetimde kalmıştır. Pinochet’in otoriter rejimi ülkede sayısız insan hakları ihlaline 

neden olurken politik baskı ve şiddetin yoğun olarak yaşandığı bu yıllarda rejime muhalif 

her türlü eylem yasaklanmış ve cezalandırılmıştır. Askeri yönetimin insan hakları ihlalleri 

kapsamında değerlendirilen uygulamaları arasında kuşkusuz en acımasız olanlarından 

biri gözaltında kaybedilenler vakasıdır. Cunta yönetimi sırasında politik nedenlerle 

gözaltına alınıp kendilerinden bir daha hiçbir zaman haber alınamayan bu kişilerin 

yakınları, özellikle kadınlar, kaybedilen yakınlarının akıbeti öğrenme yolunda resmi 

kanallardan kesin bir cevap alamamanın çaresizliği ile baş başa bırakılmışlardır. Cunta 

yönetimi sırasında Katolik Kilisesi,  askeri yönetimin mağdur ettiği kimseleri koruması 

altına alarak bu kişilere ekonomik, hukuki ve psikolojik destek sağlama görevini 

üstlenmiştir. Kayıp yakını kişiler tarafından gerçekleştirilen Arpillera Hareketi de yine 

Katolik Kilise’si bünyesinde oluşturulan bir kadın grubunun öncülüğünde başlatılmıştır. 
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Rejimin kaybettiği eşlerini, çocuklarını, babalarını arayan bu kadınlar halihazırda 

bildikleri dikiş nakış yöntemlerini kullanarak cunta yönetiminin uygulamalarını eleştiren 

el sanatı ürünler ortaya koymuşlardır. Arpillera denilen bu duvar askılıklarında, ülkede 

yaşanan insan hakları ihlallerini, ekonomik ve politik sorunları resmetmişler ve ortaya 

çıkarılan bu ürünler Kilise’nin aracılığıyla Kanada, ABD, İsviçre, Fransa gibi ülkelere 

gönderilerek buralarda ilgili insan hakları derneklerinde satışa sunulmuştur. Böylelikle 

ülkede yaşananlara dair uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi ve demokrasinin 

yeniden tesis edilmesi için ihtiyaç duyulan uluslararası desteğin elde edilmesi 

sağlanmıştır. Kadılar ise bu hareket sayesinde politik alanda daha önce benimsedikleri 

pasif izleyici rolden sıyrılarak toplumsal olaylarda aktif katılım gösteren vatandaşlara 

dönüşmüşlerdir. 
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                                                         ABSTRACT 

The administration of the socialist leader Salvador Allende, which was elected in 

Chile in 1970, carried out practices in the three years in office that caused significant 

changes to the country. In these three years, the responsibilities of the state in the social 

sphere increased, the state tried to balance the distribution of income and nationalized 

the copper. All these displeased the riches in the country whose interests did not align 

with the state’s, fearing personal economic loss, also the benefits of the United States 

in Chile and in the region were harmed. These changes were interpreted by USA as the 

spread of the danger of Communism in the region which must have been prevented. In 

this context, the USA acted to support social polarization within country. On September 

11, 1973, a successful military coup was led by Augusto Pinochet as a result of the 

circumstances that brought to the coup, such as economic embargoes imposed by the 

USA, interventions applied to the copper prices, political doodles and bribing military 

personel. After the military overthrow, the junta headed by Pinochet ruled the country 

for 17 years. Pinochet’s authoritarian regime caused countless human rights violations 

in the country and in those years when political oppression and violence were intensely 

experienced, all actions against to the regime were banned and punished. One of the 

most brutal practices of military junta, which is considered within the scope of human 

rights violations, is the case of disappearances. The relatives of these people, especially 

women, were left in the despair of not getting any clear answer from the official 

channels in the way of learning about  whereabouts of their loved ones. During the 

junta’s rule, the Catholic Church undertook the task of the protection of those who were 

the victims of the military rule by providing them economic, legal and psychological 

support. The Arpillera Movement, which was carried out by the women relatives of the 

disappeared people, was initiated under the sponsorship of the Catholic Church. These 



94 

 

women who searched for their husbands, children or fathers which were detained-

disappeared by junta, used hand stich embroidery methods that they already had known 

and put up handcrafts products called Arpillera which criticized the practices of the 

junta. These Arpilleras, wall-hangings, depicted human rights violations, economic and 

political problems in the country and were sent to the countries such as Canada, USA, 

Switzerland and France through the Church and sold to the related human rights 

associations. In this way, the international public opinion about what was going on in 

the country and the international support for the restoration of democracy were 

achieved. Women, on the other hand, through this movement abandoned the passive 

tracer role they had previously adopted in the political arena and became citizens with 

an active participation in social life. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

KAYNAKÇA 

ADAMS, Jacqueline, ‘’Art in Social Movements: Shantytown Protest in Pinochet’s Chile’’ 

(Toplumsal Hareketlerde Sanat: Pinochet Şili’sinde Gecekondu Mahalle Protestosu), 

Sociological Forum Vol. 17 No. 1, Springer, 2002 

AGOSIN, Marjorie, Scarps of Life: Chilean Arpilleras (Hayatın Kırpıntıları: Şili Arpilleraları), 

Zed Books, London, 1987 

AGOSIN, Marjorie, Tapestries of Hope, Threads of Love: The Arpillera Movement in Chile 

(Umudun Duvar Halıları, Aşkın İplikleri: 1974-1994 Yılları Arasında Şili’de Arpillera 

Hareketi), 1974-1994, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1996 

ALDUNTE, José L., El Hambre en Chile  (Şili’de Açlık), LOM Ediciones, Santiago, 1976 

ALLENDE, Isabel, Yüreğimdeki Ülkem (Çev. İnci Kut), Can Yayınları, İstanbul, 2004 

ALLENDE, Salvador, Şili’de Sosyalist Eylem (Çev. Osman Koçoğlu), Bilgi Yayınevi, Ankara, 

1974 

AVENDANO, Octavio, ‘’Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1967-

1973’’(1967 ile 1973 Yılları Arasında Şili’de Tarım Sorunu Karşısında Partiler) , Revista de 

Ciencia Política Vol. 52 Nº 1, 2014 

BACIC, Roberta, ‘’Arpilleras, su historia’’ (Arpilleralar ve Arpilleraların Tarihi), Marcas de 

Memória da Comissão de Anistia, Brasilia, 2012 

BALDEZ, Lisa, Why Women Protest (Kadınlar Neden Protesto Eder), Cambridge 

University Press, United Kingdom, 2004 

BELGE, Murat, v.d, 20.yy Siyasi tarihi Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, 

Ankara, 1986 

BETHELL, Leslie, Chile Since Independence (Bağımsızlığından Sonra Şili), Cambridge 

University Press, Cambridge, 1993 

BOLDT, Kelley, ‘’Chilean Women and Democratization: Entering Politics through 

Resistance as Arpilleristas’’ (Şilili Kadınlar ve Demokratikleşme: Arpilleristalar Olarak 

Direniş ile Siyasete Giriş), Asian Journal of Latin American Studies vol. 24 no. 2, 2011 



96 

 

CALDWELL, Dayna L., ‘’The Chilean Arpilleristas: Changing National Politics Through 

Tapestry Work’’ (Şilili Arpilleristalar: Duvar Halıları Aracılığıyla Ulusal Siyaseti 

Değiştirmek), Textile Society of America Symposium Proceedings, Washington, 2012 

CANDAN, Tezcan Karakuş, Neoliberal Laboratuvar Şili, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014 

CHAPLEAU, LeAnn, ‘’La cultura chilena bajo Augusto Pinochet’’ (Augusto Pinochet 

Yönetimi Altında Şili Kültürü), Chrestomathy: Annual Review of Undergraduate Research 

at the College of Charleston Volume 2, 2003 

CİZRE, Ümit; ÜŞÜR, Serpil, Latin Amerika’da Askeri Diktatörlük ve Kadın, Belge Yayınları, 

İstanbul, 1989 

COLLIER, Simon; SATER,William L., A History of Chile 1808-2002 (1808-2002 Yılları Arası 

Bir Şili Tarihi) Cambridge University Press, Cambridge, 2004 

CONSTABLE, Pamela; VALENZUELA, Arturo, A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet 

(Düşmanlardan Oluşan Bir Millet: Pinochet Yönetimi Altında Şili), Norton Paperback, 

New York, 1994 

CORVALAN, Luis, El Gobierno de Salvador Allende (Salvador Allende Hükümeti), LOM 

Ediciones, Santiago, 2003 

ESHET, Dan, Stitching Truth: Women’s Protest Art in Pinochet’s Chile (Hakikati Dikmek: 

Pinochet Şili’sinde Kadınların Protesto Sanatı), The Making History Series, United States, 

2008 

ESPINOSA, Vicente, Para una historia de los pobres de la ciudad (Şehir Yoksullarının 

Tarihi İçin), Ediciones Sur, Santiago,1988 

FAUNDEZ, Julio, Democratizacion, Development and Legality (Demokratikleşme, 

Kalkınma ve Yasallık), Palgrave Macmillan Press, New York, 2007 

FERNANDEZ, Julio, Marxisim and Democracy in Chile (Şili’de Marksizm ve Demokrasi), 

Yale University Press, New Haven, 1988 

FFRENCH, Ricardo;MUÑOZ, Davis, ‘’Políticas económicas en Chile 1952-1970’’ (1952 ile 

1970 Yılları arasında Şili’de Ekonomi Politikları), Centro de Estudios Planificación 

Nacional, Santiago, 1973 



97 

 

GALDAMES, Osvaldo Silva, Breve Historia Contemporánea de Chile (Şili’nin Kısa Çağdaş 

Tarihi), Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1995 

GALEANO, Eduardo, Latin Amerika’nın Kesik Damarları, (Çev. Atilla Tokatlı ve Roza 

Hakmen), Çitlembik Yayınları, İstanbul, 2006 

GIRAUDIER, Élodie, ‘’Los Católicos y la política en Chile en la segunda mitad del siglo XX’’ 

(Katolikler ve 20. Yüzyılın ikinci yarısında Şili’de Politika), Revista del CESLA, núm. 18, 

enero-diciembre, Uniwersytet Warszawski Varsovia, Polonia, 2015 

IBARRA, Carlos Figueroa, ‘’Dictaduras, Tortura y Terror en America Latina’’ (Latin 

Amerika’da Diktatörlükler, İşkence ve Terör), Bajo el Volcán, vol. 2, núm. 3, segunda 

semestre, México, 2001 

KLEIN, Naomi, Şok Doktrini (Çev.Selim Özgül), Agora Kitaplığı, İstanbul, 2010 

KRAUSE, Wanda C., ‘’The Role of Chilean and Argentinian Mothers in Democratisation’’ 

(Demokratikleşmede Şilili ve Arjantinli Annelerin Rolü), Development in Practice Vol. 14 

No. 3, 2004 

LADUKE, Betty, ‘’Chile: Embroideries of Life and Death’’ (Şili: Yaşam ve Ölümün 

Nakışları), The Massachusetts Review Vol. 24 No. 1 Woman: The Arts 1, 1983 

LARRAIN, Felipe; MELLER,Patricio, ‘’The Socialist-Popularist Chilean Experiance, 1970-

1973’’ (Sosyalist-Popülist Şili Deneyimi, 1970-1973), University of Chicago Press, 

Chicago,1991 

LESCAILLE, Ulises Estrada, ‘’La muerte de Allende fue un acto de combate’’  (Allende’nin 

Ölümü Bir Çarpışma Eylemiydi), Centro de Esdudios  Miguel Enriquez-CEMA 

LIEVESLEY Geraldine; LUDLAM, Steve, Latin Amerika’da Radikal Sosyal Demokrasi 

Deneyimleri (Çev. Funda Çoban), Phoenix Yayınevi, Ankara,2012 

LUNA, Lola G., Los movimientos de mujeres en Amerika Latina y la renovación de la 

historia politica (Latin Amerika’da Kadın Hareketleri ve Yenilenen Politik Tarih), Fem-e-

libros, Mexico, 2004 

MARQUEZ, Gabriel Garcìa, Şili’de Gizlice (Çev. İlknur Özdemir), Can Yayınları, İstanbul, 

1996 



98 

 

MAYA-RAGGIO, Eliana, ‘’Arpileras: Chilean Culture of Resistance’’ (Arpilleralar: Şilililerin 

Direniş Kültürü), Feminist Studies Vol. 10. No. 2, 1984 

MELLER, Patricio, The Unidad Popular and the Pinochet Dictatorship (Halkın Birliği ve 

Pinochet Diktatörlüğü), Macmillan Press, Great Britain, 2000 

MIRANDA, María Belén, ‘’Comité Pro Paz. Estructura y funcionamiento de la solidaridad 

1973-1975’’ (Şili’de Barış İçin İşbirliği Komitesi, 1973- 1975 Yılları Arasında Dayanışmanın 

Yapısı ve İşleyişi), Revista de Historia y Geografia Nº26, 2012 

MOLINA, Paula, ‘’¿Qué queda del modelo económico de Augusto Pinochet?’’ (Augusto 

Pinochet’in Ekonomi Modelinden Ne Kaldı?), BBC Mundo, 10 Septiembre 2013 

MUÑOZ, Heraldo, The Dictator’s Shadow (Diktatörün Gölgesi), Basic Books, New York, 

2008 

OPPENHEIM, Luis Hecht, Politics in Chile Democracy, Authoritarianism and the Search 

for Devolopment (Şili Demokrasisinde Siyaset, Otoriterlik ve Kalkınma Arayışı), Westview 

Press, Colorado, 1999 

ÖZBUDUN, Sibel, Dünyayı Isıtan Latin Ateşi, Maki Basın Yayın, Ankara, 2006 

ÖZBUDUN, Sibel, Latin Amerika’da İsyanın Tarihi, Ütopya Yayınları, Ankara, 2008 

ÖZBUDUN, Sibel, Latin Amerika Başkaldırıyor, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005 

REDONDO, Jesús Ángel, ‘’Las tomas de fundos en la provincia de Caútin (Chile) , 1967-

1973’’ (1967 ile 1973 Yılları Arasında Caútin Eyaletinde Çiftliklerin Alınışı), Cuadernos de 

Historia, Nº42, Santiago, 2015 

RECTOR, John L., The History of Chile (Şili Tarihi), Palgrave Macmillan, New York, 2005 

ROUQUIE, Alain, Latin Amerika’da Askeri Devlet (Çev. Şirin Tekeli), Alan Yayıncılık, 

İstanbul, 1986 

SANCAR, Mithat, ‘’Pinochet: Bir Diktatörün Muhtelif Ölümleri ya da Geçmişin 

Gölgesinden Kurtulmak’’, Birikim Dergisi Sayı 215, Mart 2007 

SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1989 



99 

 

SCHNEIDER, Cathy Lisa, Shantytown Protest in Pinochet’s Chile (Pinochet’in Şili’sinde 

Gecekondu Mahalle Protestosu), Temple University Press, Philadelphia, 1995 

SEPULVEDA, Emma ed., We, Chile: Personal Testimonies of Chilean Arpilleristas (Biz, Şili: 

Şilili Arpilleristaların Kişisel İfadeleri), Azul Editions, Falls Church, 1996 

SILVA, Miguel, Los cordones industriales y el socialismo desde abajo (Sanayi Kordonları 

ve Aşağıdan Gelen Sosyalizm), Imprenta Lazor, Santiago, 1998 

SMIRNOW, Gabriel, The Revolution Disarmed, Chile 1970-1973 (Silahsız Devrim, Şili 

1970-1973), Monthly Review Press, New York, 1979 

STEENLAND, Kyle, Argarian Reform under Allende: Peasants Revolt in the South (Allende 

Yönetiminde Tarım Reformu: Güneydeki Köylü İsyanı), University of New Mexico Press, 

New Mexico, 1977 

STEVENS, Evelyn P.; PESCATELLO, Ann, Marianismo : the other face of machismo in Latin 

America (Mariacılık: Latin Amerika’da Ataerkilliğin Diğer Yüzü), University of Pittsburgh 

Press, Pittsburgh, 1973 

TAYLOR, Marcus, From Pinochet to Third Way Neoliberalism and Social Transformation 

in Chile (Şili’de Pinochet’den Üçüncü Neoliberal Yola ve Sosyal Dönüşüme), Pluto Press, 

London, 2006 

URIBE, Armando, Şili’de Amerikan Darbesi (Çev. Nabi Dinçer), Bilgi Yayınevi, Ankara, 

1975 

URRUTIA, Cecilia, Historia de las callampas (Gecekonduların Tarihi), Empresa Editora 

Nacional Quimantu, Santiago, 1972 

VIDAL, Hernán, Dar la vida por la vida (Yaşama Yaşam Katmak), Mosquito Editores, 

Santiago de Chile, 1996 

VIDAL, Hernán, El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (Sebastián Acevedo 

İşkence Karşıtı Hareket), Mosquito Editores, Chile, 2002 

WEBER, Gary, Gerilla Bilanço Çıkartıyor (Çev. Funda Çoban), Belge Yayınları, 

İstanbul,1991 



100 

 

YILMAZ, Ayfer Genç, ‘’ Toplumsal Hareketin Kalbinde Bir Yeni Özne: Anneler’’, Marmara 

Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Mart 2014 

Şili Büyükelçiliği, Şili Bir Ülke, Şili Büyükelçiliği Yayınları, 2011, Ankara 

Catalogue of Chilean Arpilleras (Şili Arpilleralarının Kataloğu), Exhibition 8 February to 

19 April 2008, Harbour Museum, Derry 

Stitching Resistance: An Educator’s Guide to Chilean Arpilleras (Direnişi Nakşetmek: Bir 

Eğitimcinin Şili Arpilleraları Rehperi), UNM Latin American & Iberian Institute 

VI Paulo, “La encíclica Ecclesiam suam de SS. Paulo VI. Reformas no pueden referirse a 

las estructuras fundamentales”, La Unión, no. 28 844, 15 Ağustos 1964 

İNTERNET KAYNAKLARI: 

http://politikaakademisi.org/2014/06/15/silinin-demokratiklesme-tarihi/ (Erişim tarihi: 

23 Aralık 2017)  

http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/index.php/IG/article/viewFile/27735/

29405 (Erişim Tarihi: 27.04.17) 

http://pdba.georgetown.edu/ElecSys/Chile/chile.html (Erişim tarihi:24 Nisan 2017) 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100826012758/28viet.pdf (Erişim 

tarihi:27.04.2017) 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/94chile.pdf (Erişim 

tarihi:27.04.17) 

https://cachandochile.wordpress.com/2010/09/11/chilean-arpilleras-a-chapter-of-

history-written-on-cloth/ Erişim Tarihi: 19 Nisan 2018 

http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/search-quilts/fullevent/?id=53 Erişim Tarihi: 

24.04.2018 

https://www.britannica.com/place/Chile/Effects-of-the-world-depression (Erişim 

tarihi: 23 Aralık 2017) 

https://www.britannica.com/biography/Victor-Jara (Erişim Tarihi: 25.04.2017)  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100826012758/28viet.pdf
http://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/search-quilts/fullevent/?id=53

