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Introdução 

 

 A nossa exposição sobre "A Democracia Directa em Fatsa" dividir-se-á em três 

partes. 

 Na Parte 1, forneceremos algumas breves informações sobre os elementos da 

experiência, e nomeadamente sobre a localização da cidade de Fatsa, a situação política 

na Turquia nos anos de 1979-1980, o movimento Via Revolucionária que foi o principal 

protagonista dos acontecimentos e a história pessoal de Fikri Sönmez, o revolucionário 

independente que foi presidente do município durante o período em que a experiência 

teve lugar. 

 Na Parte 2, examinaremos a experiência de democracia municipal de Fatsa como 

uma experiência inovadora e radical, que teve lugar na Turquia em 1979-1980, incluindo 

a reconquista do poder municipal pela população, as práticas de democracia directa 

adoptadas (tais como as comissões populares, a campanha "acabar com a lama", o 

Festival de Cultura Popular de Fatsa, as intervenções na vida económica, certas práticas 

da vida quotidiana e as relações estabelecidas com os quadros da municipalidade), e a 

operação militar que pôs fim à experiência, a "Operação Ponto". 

 Na última parte (Parte 3), analisaremos as lições desta experiência em termos de 

municipalismo libertário. 

 

Parte 1 

 

Fatsa: O conflito de dois sistemas solares 

1 a. Sobre a localização geográfica de Fatsa 

 

 Fatsa é uma cidade turca situada no Nordeste da costa do Mar Negro. O 

município tem uma área de 570 quilómetros quadrados. O seu território localiza-se entre 

o litoral do Mar Negro a Norte e as montanhas do Sul. A sua economia baseia-se na 

produção, transformação e comercialização da amêndoa, sendo o chá um segundo 



produto importante do território. No litoral, a pesca ocupa também um lugar de peso, 

existindo no território uma fábrica de transformação de pescado, sobretudo anchovas. 

 Em 1980, 81 por cento da população (90 094 habitantes) vivia nas zonas rurais, 

concentrando-se os restantes habitantes (22 045) na cidade. 

 

1b. Breve quadro da história política da Turquia e de Fatsa e da situação política 

existente em 1979-1980 

 

 Resumimos aqui a história política da Turquia em função do período 

de 1979-1980. A República da Turquia foi criada em 1923. Foi governada por um 

sistema de partido único até 1946, data a partir da qual foi instaurado um sistema 

multipartidário. Durante a guerra fria, um novo governo resultante das eleições de 1950 

revelar-se-ia seguidor da política dos EUA. Em 1960, as forças armadas derrubaram o 

governo em funções, apoderaram-se do poder e puseram em vigor uma nova 

constituição, relativamente democrática. Fraca até esse momento, a esquerda turca 

deparou pela primeira vez com possibilidades de crescimento, sobretudo a partir de 

finais dos anos 60, devido quer ao novo quadro decorrente da nova constituição como 

da vaga mundial de reafirmação das forças de esquerda então em curso. As forças 

armadas tinham instituído um sistema multipartidário e pela primeira vez um partido 

socialista (Partido dos Trabalhadores da Turquia) fez entrar deputados seus, em número 

de 15, na Assembleia Nacional. Desde então, nenhum outro partido socialista turco 

conseguiu ter assento parlamentar. Sob a influência dos movimentos internacionais de 

jovens de 1968, o movimento socialista turco radicalizou-se e alargou as suas fronteiras, 

na expectativa de uma democratização progressiva da vida política ou até mesmo de um 

golpe de Estado revolucionário semelhante ao de 1960. Depois do projecto de um golpe 

de Estado militar da esquerda, que alimentava a referida expectativa, se ter gorado em 

9 de Março de 1971, um outro golpe militar de tendência pró-americana teve lugar em 

12 de Março do mesmo ano. Apesar disso, os movimentos de esquerda continuou a 

desenvolver-se tanto em termos de apoio popular, como de organização e número de 

militantes. Perante este crescimento da esquerda, os membros do Partido do Movimento 

Nacionalista (MHP), organização fascista de civis apoiada pelo Estado turco, 

desencadeou os seus ataques contra os revolucionários. O país evoluí assim para uma 



situação próxima da guerra civil entre revolucionários e fascistas. Nas novas condições, 

os revolucionários organizaram-se em unidades armadas, actuando em zona urbana e 

rural. Entre as organizações revolucionárias, a Via Revolucionária era, em Fatsa, a mais 

forte. Foi então que um candidato revolucionário independente ganhou as eleições locais 

e se tornou presidente do município, com o resultado de Fatsa passar a figurar como um 

foco revolucionário no mapa político da Turquia. A experiência de democracia directa da 

municipalidade de Fatsa era uma espécie de clímax do movimento revolucionário do 

país, tendo-se convertido num símbolo tanto aos olhos dos revolucionários como dos 

fascistas. Ambos os campos aplicaram o símbolo do sol nascente a propósito de Fatsa: 

para os fascistas, a morte de Fatsa seria o sol nascente do futuro da Turquia; para os 

revolucionários o sol nascente desse futuro seria o êxito da experiência de Fatsa. O 

conflito entre dois sistemas solares — fascismo e revolução — tornou-se assim bem 

visível em Fatsa. 

 

1c. Breve história da Via Revolucionária 

 

 As origens da Via Revolucionária remetem para a história do THKP-C (Partido-

Frente de Libertação da Turquia), formado em 1970 e que representou uma importante 

ruptura com a corrente socialista parlamentar dominante. O THKP-C privilegiou a luta de 

vanguarda e a guerrilha, mas desagregou-se depois de os seus dirigentes terem sido 

assassinados em 1971 pelas forças armadas. A Via Revolucionária foi uma das 

organizações criadas nos anos 70, tendo-se declarado herdeira do THKP-C. O primeiro 

número do jornal Via Revolucionária (1 de Maio de 1977) foi o seu ponto de partida. Eis 

algumas das características da organização: a Via Revolucionária nunca se proclamou 

como um partido, mas sempre afirmou estar a trabalhar na sua construção. Declarou-se 

contra a luta dirigida por uma vanguarda de militantes. Criou comités de resistência, 

formados pelos seus próprios membros de cada população na luta contra os fascistas, e 

através destes comités romperia com a interpretação economicista e dogmática do 

marxismo. A Via Revolucionária declarou-se a favor de uma organização que as próprias 

massas comandavam, e não a Via Revolucionária, pois era a organização das massas e 

não a sua própria o objectivo, bem como uma forma de sociedade da qual o dualismo 

da dominação desaparecesse, etc. Do mesmo modo, os seus militantes recusavam-se a 



tomar por modelos a URSS, a República Popular da China ou o socialismo albanês 

(apesar de, no mesmo período, vários grupos esquerdistas tomarem por guias um ou 

outro dos Estados socialistas existentes). Propunham-se, assim, descobrir soluções 

adequadas às condições da Turquia, cabendo a definição das suas formas à iniciativa 

popular. Em Fatsa, como dissemos, a Via Revolucionária era a mais popular e mais forte 

das organizações de esquerda. 

 

1d.Biografia breve de "Fikri o Alfaiate" 

 

 Fikri Sönmez nasceu em 1938 numa das aldeias de Fatsa. Concluída a escola 

primária, começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate, passando mais tarde a exercer 

essa profissão. Aderiu ao TIP (Partido dos Trabalhadores da Turquia) em 1965. Foi 

secretário distrital do TIP e presidente da sua organização em Fatsa até 1971. As suas 

ideias entretanto levaram-no a afastar-se do TIP e a aderir ao MDD (Movimento da 

Revolução Democrática Nacional). Participou em lutas anti-imperialistas, sobretudo 

contra os EUA. Foi militante activo, organizador e orador na série de manifestações 

levadas a cabo depois de 1968 e cuja palavra de ordem era "Acabar com a Exploração 

na Produção de Amêndoas". Foi preso a seguir ao golpe de Estado de 1971, tendo 

sofrido vinte meses de prisão. Ao longo da década de 1970 dedicou-se intensamente a 

actividades revolucionárias em Fatsa, tornando-se um dirigente popular muito 

conhecido. Foi o único candidato independente a apresentar-se às eleições para a 

presidência da municipalidade de Fatsa. Foi preso durante a "Operação Ponto" e depois 

do golpe de Estado de 1980. Morreu na prisão a 4 de Maio de 1985, vítima da dureza e 

insalubridade das condições que aí lhe eram impostas.  

 Foi um jornal nacionalista-religioso, Tercüman, que lhe chamou pela primeira 

vez, depreciativamente, "Fikri o Alfaiate". Mas Fikri respondeu que ser alfaiate era para 

ele um motivo de orgulho. Como Kropotkine escreveu, foram os inimigos da Revolução 

Francesa que inventaram o nome dos "Sans-culottes" de 1793. O mesmo se passaria 

com os niilistas russos, assim baptizados por Turgenief no seu romance Pais e Filhos. E 

ainda com os anarquistas. Estes, com efeito, no quadro de I Internacional designavam-

se a si próprios como "federalistas", ou mais tarde "anti-estatais" e "anti-autoritários". 

Mas os seus adversários chamaram-lhes anarquistas para confundir os espíritos e 



sugerir que a sua única ideia era a criação da desordem e do caos, sem consideração de 

outros fins. E acabaria por ser esse o nome que a fracção anarquista assumiria[1]. 

 Actualmente, na Turquia, numerosos socialistas que vêem as coisas de outro 

modo, preferem chamar-lhe "Fikri de Fatsa". 

 

Parte 2 

Uma experiência de democracia municipal radical e inovadora na Turquia: 

Fatsa 1979-1980. 

2a. O processo de reconquista do poder municipal pela população 

 

 Em 1979, o Movimento Via Revolucionária tomou a decisão de boicotar as 

eleições parlamentares e de participar nas eleições municipais, apresentando candidatos 

independentes. A decisão decorria sobretudo do facto de o movimento considerar as 

municipalidades como escolas de democracia e possíveis focos de resistência ao 

fascismo. 

 O Movimento Via Revolucionária optou por apoiar Fikri Sönmez como candidato à 

presidência do município. A opinião pública mostrava-se-lhe favorável. Os seus 

adversários tentaram impedir a todo o custo a sua eleição: os social-democratas 

conseguiram adiar por duas vezes o processo eleitoral, enquanto os fascistas 

organizaram sem resultado dois atentados contra a sua pessoa, ao mesmo tempo que 

tentavam intimidar a população desencadeando tiroteios nos cafés.  

 Apesar disso, os resultados das eleições, realizadas a 14 de Outubro de 1979, 

foram: 3 096 votos para Fikri Sönmez; 1 133 para o CHP (Partido Republicano Popular 

— centro-esquerda); 859 para o AP (Partido da Justiça — centro-direita). Assim, Fikri 

Sönmez ganhou as eleições com maioria absoluta, e assim teve início a experiência de 

democracia municipal de Fatsa. 

 

2b. A Prática da democracia directa 

 A prática da democracia directa começou no meio do maior entusiasmo 

imediatamente após as eleições, continuando até à "Operação Ponto", desencadeada a 

11 de Julho de 1980. 



 Entre 14 de Outubro de 1979 e 11 de Julho de 1980 (oito meses e meio), 

diversas práticas de democracia directa se desenvolveram, de acordo com a palavra de 

ordem: "a palavra, o poder e a decisão pertencem ao povo", com a participação dos 

homens e mulheres da população de Fatsa. 

 Vejamos então quais foram as realizações levadas a cabo no município de Fatsa 

durante este breve período de oito meses e meio. 

 

2b.1 Comissões populares 

 

 Já anteriormente em diversos pontos de Fatsa existiam comités de resistência, 

organizados sob a forma de uma espécie de milícia civil e destinados a combater o 

fascismo. Após as eleições municipais, e de acordo com a palavra de ordem "a palavra, 

o poder e a decisão pertencem ao povo", foi tomada a decisão de criar comissões 

populares. 

 As sete freguesias de Fatsa foram redefinidas e reorganizadas, tendo em vista as 

condições de existência da população, em 11 unidades locais, às quais correspondiam 

11 comissões populares. 

 Durante as primeiras assembleias, as funções das comissões populares 

tornaram-se claras. Fikri Sönmez e o Movimento Via Revolucionária apresentaram uma 

primeira definição provisória das funções das comissões, e essa proposta foi em seguida 

analisada e completada por meio da participação popular.  

 Foi decidido que os problemas das novas 11 circunscrições seriam discutidos e 

listados nas assembleias das comissões populares, tendo sido designados por cada uma 

destas os seus comités executivos contando, para cada circunscrição e segundo as suas 

dimensões, com um número de 3 a 7 membros. Os comités executivos eram eleitos por 

voto secreto e contagem pública dos votos e controlados na sua acção por comissões de 

base. Os comités executivos eram revogáveis e não-remunerados. E de facto alguns dos 

seus membros, acusados de se servirem do cargo para fins pessoais, foram revogados 

pela base. 

 Todos os partidos existentes — CHP, AP e MSP (Partido Nacionalista da Salvação 

— islâmico) puderam participar nas comissões populares, sendo excluídos apenas os 

representantes locais das classes dominantes — usurários, traficantes do mercado 



negro, bem como os fascistas do MHP e da sua organização de juventude ÜGD 

(Associação da Juventude Idealista). 

 A participação de militantes dos diversos partidos nas comissões populares não 

resultou de negociações e acordos entre os dirigentes partidários, mas das relações de 

proximidade existentes entre as pessoas. 

 Enquanto a população da cidade de Fatsa era de cerca de 20 000 habitantes, 

havia cerca de 5 000 pessoas que participavam nas assembleias das comissões 

populares, o que, em termos de população adulta, representava uma taxa de 

participação de 60 por cento. Havia assembleias todos os dois ou três meses, e nelas 

eram discutidos os problemas internacionais e nacionais, bem como, e sobretudo, os 

problemas concretos da cidade e do município. As decisões tomadas pelas comissões 

populares eram aplicadas directamente pela municipalidade. Deste modo, a assembleia 

municipal (integrada por representantes dos partidos tradicionais) era na prática 

anulada. Como um morador de Fatsa explicou: "Tratava-se de eliminar o papel dos 

intermediários. Os problemas a resolver eram demasiado urgentes". 

 As comissões foram inevitavelmente levadas a assumir tarefas jurídicas. 

Enquanto as actividades das comissões se desenvolviam na vida quotidiana, as injustiças 

sociais passaram a ser objecto da sua intervenção. Os próprios conflitos surgidos no 

interior da população (questões relacionadas com limites e estradas) podiam ser 

discutidos em novos termos; certos problemas concretos da vida familiar eram também 

encaminhados para os comités: por exemplo, uma mulher que fora agredida pelo seu 

marido, membro da polícia, apresentou queixa dele. Numerosos conflitos, que teriam 

levado anos a ser resolvidos pelos tribunais ou desembocariam em vinganças de 

sangue, foram resolvidos rapidamente deste modo. Assim, a população começou a 

afastar-se das instituições burocráticas sob a égide do governo central e a desenvolver a 

sua experiência de democracia directa. Fikri Sönmez resumiu a situação nos seguintes 

termos: "O povo substituí-se ao governo na administração da cidade… a municipalidade 

não tomava qualquer medida sem o assentimento popular. Em suma, o povo apoderou-

se da palavra e da decisão. Trata-se de uma exigência da democracia". 

 A consequência mais concreta da atmosfera democrática decorrente da criação 

das comissões populares foi a transformação de certas instituições estatais. A 

diminuição das taxas de criminalidade levou certas instituições estatais, como as prisões, 



os postos de polícia, os tribunais, a perderem boa parte da sua importância 

(anteriormente havia uma média de 200-250 detidos na prisão de Fatsa, tendo esse 

número descido para 32; do mesmo modo os processos julgados foram apenas 37). 

Tornando a intervenção das instituições estatais supérflua, as comissões tentaram criar 

um espaço livre da intervenção do Estado. Ou, nas palavras de Fikri Sönmez: "As 

decisões eram democraticamente tomadas por meio da participação popular e as 

medidas aplicadas por meio da mesma participação popular". 

 

 

2b. 2 A campanha "Acabar com a lama". A construção de estradas 

 

 Assim que Fikri Sönmez foi eleito presidente do município, fez-se sentir a 

exigência de uma solução para o grande problema de Fatsa, ou seja o das estradas 

deterioradas e lamacentas, que causavam havia pelo menos quatro anos uma situação 

de descalabro. Depois de ter consultado em vão os técnicos, Fikri Sönmez voltou a 

reunir com a população, tendo sido decidido nessa altura tentar resolver 

cooperativamente o problema. Segundo as decisões da assembleia, Fikri Sönmez e o 

Movimento Via Revolucionária lançaram uma campanha nesse sentido. No seu quadro, 

foram pedidas emprestadas por um período de seis dias viaturas das municipalidades 

vizinhas e de instituições locais. Além disso, foi pedido a todos os proprietários de 

viaturas que participassem por um dia na acção com os seus automóveis, tractores, 

escavadoras, etc. Quando o governo central interrompeu o fornecimento de combustível 

a Fatsa, declarando que a municipalidade o fosse pedir a Moscovo, os proprietários de 

veículos passaram a oferecê-lo à cidade. As obras foram levadas a cabo colectivamente, 

de acordo com uma perspectiva revolucionária. 

 Numerosas pessoas de cada uma das aldeias de Fatsa participaram, com os seus 

instrumentos de trabalho, nesta campanha. A participação, reunindo cerca de trezentos 

habitantes das aldeias,  foi, de facto, muito superior à esperada. Ao mesmo tempo, os 

participantes voluntários vindos de fora eram recebidos em Fatsa com as suas famílias, 

e as mulheres de Fatsa participaram por seu turno na campanha, assegurando as 

tarefas de cozinha. Durante os seis dias da campanha, entre 7 e 8 mil pessoas 

trabalharam activamente nas estradas. Quando o asfaltamento das estradas e a sua 



limpeza terminaram, Fatsa passou a contar ainda com uma avenida larga e limpa de 

quatro quilómetros. A campanha decorreu numa atmosfera festiva e o trabalho 

transformou-se num autêntico carnaval. Tudo isto, bem como o facto de a população ter 

sido capaz de levar a cabo a tarefa graças ás suas próprias forças e à solidariedade, 

reforçou a confiança popular. 

 A campanha "Acabar com a lama" é a realização material mais referida de Fatsa. 

O seu sucesso mostrava que era possível resolver colectivamente as questões do 

município. Mostrava também que a população não podia resolver os seus problemas na 

prática se não participasse no processo de tomada de decisões, sentindo-se responsável 

pelas medidas tomadas ao nível da municipalidade. 

 Embora os burocratas e os tecnocratas afirmem que tomam decisões racionais e 

as aplicam em nome de um "povo fictício" (Bakunine), o "povo real" de Fatsa mostrou 

que a tomada de decisões e a sua aplicação em termos de auto-organização era mais 

racional. 

 Esta forma de solidariedade activa que se manifestou no início de um período de 

autogestão foi importante do ponto de vista da confiança da população nas suas 

próprias possibilidades e levou a que um número crescente de pessoas participassem no 

movimento autogestionário em curso. 

 

2b.3 O Festival de Cultura Popular de Fatsa, 8-14 de Abril de 1980 

 

 A municipalidade de Fatsa organizou um Festival de Cultura Popular de 8 a 14 de 

Abril de 1980, durante o qual a população de Fatsa apresentou as suas actividades 

culturais, numa atmosfera amigável e aberta a toda a nação. O Festival, concebido 

como dimensão cultural da nova sociedade, obteve amplo eco na imprensa de todo o 

país. 

 O seu programa incluía a exibição de filmes de conteúdo social, apresentação de 

grupos de dança das aldeias, sessões de teatro e música coral realizadas por grupos das 

áreas pobres de Fatsa, além de actividades desportivas (voleibol, atletismo, ciclismo, 

futebol, etc.). Foram convidados escritores e jornalistas de destaque de todo o país; 

realizaram-se conferências, mesas-redondas e debates. Compareceram no Festival 

grupos folclóricos de Giresun e Ordu; grupos de dança, teatro e música coral da 



Universidade Técnica do Centro-Leste (METU). Organizaram-se exposições de pintura e 

campanhas de incitamento à leitura junto das crianças pobres, tendo a municipalidade 

de Ankara enviado uma remessa de livros para as crianças de Fatsa. 

 

2b.4. Intervenções na vida económica 

 

 O problema mais importante dos produtores de amêndoa era o da sua 

exploração por usurários. Os produtores de amêndoa, que produzem aproximadamente 

cada um deles uma tonelada por ano, encontravam-se endividados de modo constante 

perante usurários que lhes faziam empréstimos com taxas de juro variando entre 100 e 

200 por cento. Boa parte dos produtores de amêndoa só podiam assim pagar as suas 

dívidas vendendo as suas amendoeiras. Enquanto os pequenos produtores empobreciam 

e perdiam as suas propriedades, os usurários e os grandes plantadores enriqueciam 

cada vez mais. O FMI teve grande influência na política de fixação de preços do governo 

que mantinha o preço da amêndoa extremamente baixo. Os créditos do Estado 

acabavam por ser reencaminhados para as mãos dos usurários. Os preços dos 

fertilizantes, produtos químicos, etc., fixados pelas multinacionais, eram muito elevados. 

 Assim, a campanha "acabar com a exploração na produção de amêndoas" tinha 

sérias implicações. Fikrl Sönmez e a Via Revolucionária saíram reforçados desta acção, 

tendo as manifestações realizadas chegado a reunir de 15 a 20 pessoas em 1979-1980.  

 Gradualmente, a campanha "acabar com a exploração na produção das 

amêndoas" visava acabar com os usurários em Fatsa e com a extorsão. Os títulos de 

dívida que os usurários tinham obtido dos produtores eram recuperados pelos 

revolucionários, e em seguida rasgados e queimados. O não pagamento das dívidas e a 

destruição dos seus títulos difundiu-se rapidamente entre os produtores de amêndoa. 

 Outro problema análogo era o do mercado negro que se instalara devido à 

situação económica no mesmo período da história da Turquia. Certos bens de primeira 

necessidade escasseavam no mercado. Os comerciantes, em vez de venderem os bens 

escassos (especialmente manteiga, farinha, açúcar, sal, etc.) aos seus preços normais, 

vendiam-nos duas ou três vezes mais caro no mercado negro. Os revolucionários 

conseguiram localizar, um após outro, os stocks dos traficantes. Os bens eram 

requisitados sob a supervisão municipal e vendidos nas ruas ao seu preço regular. Este 



método acabou com o mercado negro. E talvez tenha sido Fatsa, durante este período, 

o único lugar da Turquia onde isso foi possível. 

 Outra intervenção económica foi a que visou a protecção das reservas de 

pescado contra a acção dos grandes armadores. Tratava-se de uma luta com 

implicações ecológicas. Os revolucionários controlaram as actividades piscatórias e 

apoiaram os pescadores artesanais da região.  

 Estas três intervenções encorajaram a população e abriram caminho ao exercício 

do poder popular. 

 

2b. 5 A transformação da vida quotidiana 

 

 Realizaram-se campanhas contra o alcoolismo, o jogo e o hashishe. A iniciativa 

neste domínio foi directamente protagonizada pelas mulheres, que assim participavam, 

uma vez mais, no processo de tomada de decisões. Do mesmo modo, as mulheres 

intervieram activamente nas campanhas de solidariedade, ao mesmo tempo que eram 

tomadas medidas contra as desigualdades entre os dois sexos. 

 Como noutros lugares da Turquia, os revolucionários de Fatsa tentaram acabar 

com a prática das vinganças de sangue. 

 Combateram igualmente a prostituição, tendo sido expulsos de Fatsa, durante 

este período, numerosos agentes desse tipo de exploração do ser humano. 

 Tudo isto constituía um ponto de partida para a transformação da vida 

quotidiana. 

  

2b. 6 As relações com os funcionários da municipalidade 

 

 Durante a presidência de Fikri Sönmez foi assinado um contrato colectivo de 

trabalho fora do comum entre a municipalidade e os seus funcionários. Alguns dos 

principais aspectos deste contrato colectivo foram a concessão de direitos económicos e 

políticos muito amplos aos funcionários, 150 por cento de aumento salarial e a aplicação 

da norma para trabalho igual salário igual. 



 Os revolucionários combateram junto dos funcionários as práticas de corrupção, 

uma vez que anteriormente estas últimas, sob a forma de "luvas" e subornos, eram um 

hábito enraizado. 

 Sobretudo, depois de assinado o contrato colectivo de trabalho a que nos 

referimos já, a produtividade e eficácia dos funcionários tornaram-se muito elevadas. O 

contrato colectivo tinha sido elaborado pelos funcionários e a municipalidade limitara-se 

a assiná-lo, sem introduzir quaisquer alterações. 

 

2c.O governo da República contra o povo: a "Operação Ponto" 

 

 Esta experiência de democracia municipal foi interrompida a 11 de Julho de 1980 

por uma intervenção militar baptizada pelo governo "Operação Ponto". 

 O governo central decidira pôr cobro ao desenvolvimento da atmosfera de 

democracia que politicamente se vivia em Fatsa. Foi nomeado para Ordu (distrito do 

qual Fatsa faz parte) um governador próximo da extrema-direita. E com a sua 

nomeação, começou a ser preparada a "Operação Ponto". Foi mobilizado um grande 

número de forças policiais e militares, e as autoridades aguardavam o momento mais 

favorável para intervirem, pondo fim ao movimento popular.  

 Pouco antes da "Operação Ponto" um massacre brutal de centenas de civis foi 

perpetuado pelos fascistas em Kahramanmaras e Çorum[2], mas o primeiro-ministro 

Süleyman Demirel (que é hoje — em 1998 — o Presidente da República da Turquia) 

designou Fatsa como o inimigo a abater declarando: "Esqueçamos Çorum e olhemos 

para Fatsa", para acrescentar ainda: "Temos de derrotar Fatsa, de acabar com esta 

situação". 

 A população levantou barricadas nas ruas de Fatsa, na expectativa de um ataque 

fascista como o que tivera lugar em Kahramanmaras. O povo em armas preparava-se 

para o confronto. Mas depressa se tornou claro que não seriam grupos civis de fascistas 

a atacar a cidade, mas sim as forças armadas turcas que começavam já a cercá-la. Foi 

tomada a decisão de evitar o confronto com as forças armadas; as barricadas foram 

desfeitas, e os militantes revolucionários saíram da cidade, refugiando-se nas 

montanhas.  



 As forças militares e policiais, reforçadas por grupos civis de fascistas que 

escondiam o rosto atrás de uma máscara, ocuparam Fatsa. Os militares recorreram a 

membros dos grupos fascistas que, com uma máscara na cara, denunciavam os 

revolucionários mais activos. Foram assim presas numerosas pessoas, e as escolas, 

mesquitas e outros edifícios viram-se transformados em centros de tortura. Os grupos 

fascistas, envergando uniformes militares, colaboraram com as autoridades perseguindo 

os militantes revolucionários das aldeias[3]. Nas montanhas os combates armados entre 

os revolucionários e os militares prosseguiram até ao golpe de Estado de 12 de 

Setembro de 1980. Milhares de pessoas foram presas e perseguidas por toda a região a 

seguir ao golpe de Estado, e mais de 50 militantes revolucionários foram abatidos nas 

montanhas. Uma espécie de guerrilha, levada a cabo por pequenos grupos de 

resistência, prolongar-se-ia até 1983. 

 A afirmação de Bakunine[4], segundo a qual "o povo fictício da República asfixia 

o povo vivo", confirmava-se em Fatsa. O Estado continuava a sua destruição 

burocrática, que é a manifestação do povo fictício e se pretende mais racional que as 

pessoas reais. 

 

Parte 3 

De Fatsa ao municipalismo libertário: uma conclusão 

 

"Os municípios não nasceram das democracias, mas foram as democracias que 

nasceram dos municípios…" 

 Fikri Sönmez 

 

 Que potencialidades de transformação se manifestaram em Fatsa, tendo 

acabado por motivar a "Operação Ponto"? 

 Fatsa foi um dos raros lugares a viver a experiência de uma ruptura com a 

autoridade do Estado. A população instaurou uma forma democrática de auto-governo 

ao nível do poder municipal. 

 A reconquista e a defesa da vida e do espaço públicos normalmente usurpados 

pelo Estado foi um dos traços distintivos da experiência de Fatsa. 



 A organização democrática em Fatsa, por outro lado, baseou-se mais nas 

relações de vizinhança que numa classe determinada. É uma forma como a que 

encontramos nos movimentos sociais dos ecologistas. E trata-se de um movimento com 

múltiplos aspectos, mas baseado na descentralização, democratização e radicalização da 

vida política municipal.  

 A descentralização assumiu diversas formas em Fatsa: podemos considerar a 

descentralização da organização administrativa do município um dos seus mais 

importantes aspectos. Depois da eleição para a presidência de Fikri Sönmez, os 

membros da população começaram a participar directamente no processo de tomada de 

decisões. Era um indício de que a relação entre o Estado-nação e a municipalidade se 

tornaria tensa. O facto de ter a palavra na municipalidade significava para a população 

um aumento da confiança em si própria e um sentimento de força. Tratava-se de uma 

situação muito diferente daquela em que se dá a palavra a alguém apenas no momento 

de escolher um representante. A democratização da municipalidade originou um conflito 

radical entre Fatsa e as concepções de democracia representativa do governo central. 

 Instaurou-se assim uma situação de duplo poder. 

 A população de Fatsa reconquistou o poder de duas maneiras: 1) retirando o 

poder aos "inimigos" do povo locais — usurários, traficantes do mercado negro, 

militantes fascistas, grandes empresas de pesca, detentores privilegiados do controlo da 

vida cultural e económica — ao longo de um processo iniciado muito antes das eleições 

municipais; 2) construindo um mundo novo, quer dizer instaurando um novo sistema 

administrativo como o das comissões populares, tornando o poder do Estado 

inoperante, criando uma antecipação local de um futuro melhor, uma nova forma de 

gerir, uma nova cultura, novas formas de organização dos cidadãos, novas relações de 

trabalho, uma vida quotidiana renovada, um aparelho de justiça assentando na acção 

popular, uma nova economia, uma nova organização municipal, etc. — práticas estas 

que se desenvolveram no essencial após a realização das eleições. 

 Podemos chamar à primeira modalidade de luta "desproblematização" da 

situação dada (por "desproblematização" referimo-nos aqui à solução dos problemas 

que afectam de mal-estar ou subordinação a vida quotidiana, mas sem transformação 

do sistema em cujo quadro os problemas em causa se verificam), e à segunda 



modalidade "reconquista e extensão do poder pela população" (o que inclui a 

transformação radical do sistema). 

 Os objectivos a curto prazo do Movimento Via Revolucionária em Fatsa, como 

noutros lugares da Turquia, eram "desproblematizar" localmente. Era realmente um 

programa de molde a conseguir obter o apoio popular para os objectivos a longo prazo 

do movimento. O movimento revolucionário em nada teve de forçar a população no que 

se referia aos objectivos imediatos, pois estes objectivos imediatos eram já os da 

própria população: "não pagamento das dívidas aos usurários"; "acabar com o mercado 

negro e com a escassez de certos bens", "correr com os fascistas", "pôr fim à 

exploração na produção de amêndoas", "limpar de lama as estradas e ruas", etc. 

 A luta contra as injustiças concretas que acompanhou o processo de 

descentralização foi como que purificadora: Fatsa desembaraçava-se das relações de 

exploração e fazia-o por meio de paixões revolucionárias. 

 As acções de "desproblematização" do Movimento Via Revolucionária enquanto 

organização armada antes das eleições para a presidência do município indicam-nos que 

um movimento municipalista libertário deve apoiar-se, antes dos actos eleitorais, em 

intervenções militantes de "desproblematização" e que se as eleições são apenas uma 

etapa em vista da realização dos objectivos a longo prazo, são contudo um aspecto 

importante da ligação que deve estabelecer-se entre o movimento revolucionário e a 

população. Num primeiro momento, o movimento dá poder à população, abre uma nova 

área de actividade assegurada pela "desproblematização" (o sistema de educação terá 

sempre de ser incluído no processo). Em seguida, é a população a reforçar o 

movimento, como aconteceu com a eleição do candidato revolucionário para a 

presidência do município. Por fim, a seguir às eleições bem sucedidas, o movimento 

volta a reforçar o poder da população, como aconteceu em Fatsa com a criação das 

comissões populares. Durante as campanhas eleitorais, o movimento não prometeu à 

população fosse o que fosse, excepto dar-lhe mais poderes, abrir caminho ao seu auto-

governo, ao mesmo tempo que de facto a população prometeu, através do seu voto, 

reforçar o movimento. Trata-se do método a que chamaremos "método do reforço 

mútuo". 

 Será este reforço mútuo uma boa ou uma má coisa? A resposta é incerta. 

Comporta aspectos negativos e aspectos positivos. Alguns aspectos negativos ligam-se 



ao facto de se basear numa espécie de sistema de representação: o movimento 

representa o povo e combate em nome do povo (não foram os membros da população, 

mas os militantes do movimento a passar à acção directa no problema das pescas). 

Estamos perante a figura consagrada do "revolucionário profissional". Assim, deveríamos 

talvez discutir se devem existir revolucionários profissionais anarquistas nos movimentos 

municipalistas libertários. Que devemos pensar de Rakhmetov no "Que fazer?" de N. G. 

Dhemysheviski? De outro ponto de vista, o processo de reforço mútuo assenta em 

interesses recíprocos. Tratar-se-á de uma aliança imoral, baseada em interesses 

particulares, ou de um aspecto fundamentalmente mutualista à maneira de Krototkine? 

Mas é possível também que o reforço mútuo seja positivo uma vez que funciona, e 

funciona depressa. Tende rapidamente a dar o poder à população e difunde junto dela 

os objectivos a longo prazo, como o da abolição do capitalismo… 

 Devemos ter presente que estamos a falar de um tipo de luta que requer a 

presença de uma força revolucionária armada, uma vez que visa derrotar os inimigos 

armados da justiça social. O que supõe uma certa acção ilegal. Mas um Estado-Nação 

em condições normais de funcionamento agirá antes que seja possível desenvolver-se o 

processo de "desproblematização", de "resolução dos problemas", de "reforço mútuo", 

de "tornar sensível ao povo o seu próprio poder". Em 1979-1980, a Turquia não era um 

Estado-Nação em condições normais de funcionamento; a ilegalidade estava na rua. 

Caso contrário, o Estado teria atacado o movimento antes de este se poder reforçar e 

alargar (uma outra possibilidade excepcional é a que vemos ilustrada pela formação do 

EZLN- Exército Zapatista de Libertação Nacional, que se desenvolveu numa "selva 

perdida", onde organizou "comunidades perdidas" durante dez anos, sem que a sua 

existência fosse notada). Atacando-o prematuramente, o Estado isolaria o movimento da 

população. O que suscita novas interrogações: poderá um movimento municipalista 

libertário decidir do momento em que deve começar a combater as forças armadas do 

Estado e em que deve começar a organizar a população armada? Ou será o Estado a 

decidir do momento do confronto? Que será possível fazer dentro do quadro legal em 

matéria dos objectivos a curto prazo acima referidos? Os Estados a combater pelo 

movimento serão, por outro lado, Estados nação ou estados multinacionais? (Aqui, 

"Estado multinacional" não significa um Estado que inclui mais de uma nação, mas um 

Estado cuja administração, sob todos os seus aspectos, políticos, económicos e 



militares, inclui mais que um só Estado, significando portanto a multinacionalidade 

qualquer coisa de semelhante ao que caracteriza as empresas multinacionais. Por 

exemplo, nesta perspectiva, a Turquia não é um Estado-Nação mas um Estado 

multinacional constituído pelos Estados-Unidos, a própria Turquia e Israel.) 

 O Poder Capitalista Mundial, com raízes no eurocentrismo, expande-se com as 

redes da sua economia neo-liberal, imperialista e multinacional e assenta numa 

hierarquia global. Entra nos anos 90 cheio de ambições, mas também de tensões. Os 

oprimidos lutam pela justiça contra a dominação dos poderes centrais e pelo 

desmantelamento da sua hierarquia. Desencadeiam as suas acções depois de estas 

terem obtido plena legitimidade. Antes dos Motins de Los Angeles em 1992, o 

espancamento do Rodney King por polícias brancos tinha sido filmado por uma câmara 

de amador, mas o tribunal não condenou os polícias. O conflito jurídico transformou-se 

em luta de rua. Antes dos motins albaneses de 1997, tinha havido uma grave crise 

dando lugar a uma situação de caos económico e de injustiça. O mesmo se passou em 

1998 na Indonésia. São os "buracos negros" do sistema capitalista mundial e novos 

"buracos negros, como o de Los Angeles em 1992, o da Albânia em 1997 ou o da 

Indonésia em 1998 se farão sentir nos próximos anos. Será possível construir a partir 

deles uma plataforma de arranque de luta popular armada contra o Estado 

multinacional? 

 O processo dos "buracos negros" é o seguinte: a experiência da injustiça dá 

lugar a uma exigência de justiça, à qual se segue o confronto. É o processo que 

observamos também em casos como o do EZLN ou da ocupação pelo movimento Tupac 

Amaru da residência do embaixador do Japão. O confronto vem primeiro, o direito à 

palavra depois. Quando a derrota sobrevem, o direito à palavra não sobrevive. Por isso, 

o direito à palavra se afirma ao mesmo tempo que a necessidade do confronto. 

 No início do seu "programa de transição", Trotsky declarava que "os conflitos 

isolados e as explosões regionais sangrentas (Etiópia, Espanha, Extremo Oriente, Europa 

Central), no seu ponto culminante, tornar-se-ão um só conflito global e uma guerra à 

escala de todo o mundo"[5]. Mas sabemos que não é assim. Assim, se não podemos 

afirmar que os "buracos negros" darão inevitavelmente lugar a um confronto mundial no 

futuro, devemos perguntar-nos que papel um movimento anarquista ou um movimento 

municipalista libertário poderá desempenhar nas crises futuras. Como observa Biehl, "o 



poder do Estado continua em última instância a assentar na violência"[6]. Talvez uma 

análise à maneira de Fanon da violência (e da contra-violência) possa ser-nos útil… 

 Houve várias pilhagens em 1992 em Los Angeles, em 1997 na Albânia e noutros 

motins análogos em diferentes partes do mundo. As pilhagens foram condenadas por 

alguns e celebradas por outros. Por nós, não acreditamos nem em condenações nem em 

celebrações. Pensamos que assistiremos a novas pilhagens nos próximos motins ou 

"buracos negros" (insurreições ou talvez revoluções). Por isso, precisamos de uma 

interpretação das pilhagens populares. Corresponderão a um desejo de potlach das 

populações pobres e oprimidas? 

 Quando os oprimidos se organizam e levam a sua criatividade até às últimas 

consequências, revelam um abismo que aterroriza os capitalistas. Neste sentido, Fatsa 

foi um abismo aos olhos da burguesia e de outros sectores dominantes. Tentaram 

desesperadamente colmatar o abismo, mas este persegue-os e imaginarem-se mortos 

no seu fundo é o seu pesadelo nocturno. A força criadora de alguns pode ser o pesadelo 

de outros. 

 Assim, o Estado tornou-se o pesadelo da força criadora e da natureza… Durante 

a "Operação Ponto", o Estado incendiou a floresta da região montanhosa de Fatsa a fim 

de destruir aqueles dos seus habitantes que se tinham refugiado na floresta. Como 

Fanon escreveu em Os Condenados da Terra, "a resistência do mato e dos pântanos à 

ocupação estrangeira é a aliada natural dos nativos", e a natureza rebelde, hostil e dura 

é representada de facto nas colónias pela floresta, os mosquitos, os nativos e a malária, 

pelo que o sucesso da colonização só pode ser assegurado pela domesticação completa 

da natureza inimiga[7]. 

 Fatsa em 1998 é uma cidade domesticada. A maior parte dos activistas de 

esquerda partiram, e em seu lugar ficaram as seitas religiosas, a juventude islâmica e o 

conservadorismo difuso. O filho de Fikri Sönmez (muito jovem, mas activo durante o 

período revolucionário) ainda vive em Fatsa, e tem ele próprio um filho cujo nome é o 

do avô, Fikri Sönmez. A região pareces em esperança. Mas como sementes algumas das 

crianças que fizeram parte do coro de Fatsa são hoje estudantes que, na Universidade 

Técnica do Centro-Leste, mostram bem as suas tendências dissidentes. 

 Na sua Política da Ecologia Social, Biehl escreve que "o poder do Estado 

dificilmente tolerará a existência de uma confederação de municípios 



democratizados"[8]. A verdade é que o Estado não tolera sequer uma única 

municipalidade democratizada, como vimos no caso de Fatsa. Tentará esmagar o 

processo de democratização municipal por meio das suas forças armadas. As 

confederações terão portanto de se fazer talvez enquanto se começa a desenvolver o 

processo de democratização. Segundo Lewis Mumford, "Kropotkine compreendeu que os 

novos meios rápidos de transporte e de comunicação, associados à organização por 

meio da energia eléctrica das transmissões em rede, e já não segundo uma linha 

unidimensional, punham em termos de recursos tecnológicos as pequenas comunidades 

e as grandes cidades congestionadas numa situação de igualdade"[9]. As pequenas 

comunidades e os grandes centros urbanos vêm igualizadas as suas possibilidades 

tecnológicas, científicas, económicas e culturais. A antecipação de Kropotkine poderia 

ser hoje facilmente realizada graças às tecnologias informáticas existentes. A Internet 

permite às pequenas comunidades comunicarem e solidarizarem-se umas com as 

outras; podem ser a base de um momento interlocal. Através de uma rede de 

solidariedade, os oprimidos e explorados da terra poderiam trocar as suas experiências e 

aquisições de modo a formarem uma autêntica rede de resistência, uma associação 

interlocal. 

 Somos contra o uso do termo "internacional" porque este se baseia na ideia de 

"nação" e toma a "nação" por uma unidade. Como a nação assenta o seu conceito no 

conceito de um povo fictício, nós, anarquistas, devemos abandonar o uso do termo e 

substituí-lo por uma concepção anarquista das relações e da solidariedade entre locais 

diferentes; propomos assim os termos de "interlocalidade" em vez de 

"internacionalidade" e de "anarquista interlocalista" em vez de "socialista 

internacionalista". 

 Os habitantes de Fatsa iniciaram o processo de se tornar cidadãos na sua própria 

cidade. Em certo sentido, a operação militar dirigida contra Fatsa foi um desastre para 

toda a Turquia. A população de Fatsa começara a criar uma autêntica cidadania através 

da sua participação democrática na vida política. Mas o processo não foi tolerado pelo 

Estado, que considerava Fatsa uma excrescência cancerosa, um tumor maligno a 

eliminar. Tal foi o motivo da Operação (cirúrgica) Ponto, em 11 de Julho de 1980. Dois 

meses mais tarde, era toda a Turquia que passava a ser considerada um tumor maligno 

a operar, e deu-se o golpe de Estado (12 de Setembro de 1980). 



 À laia de conclusão diremos que Fatsa representa uma experiência a integrar na 

tradição democrática do movimento municipalista, sobretudo no que se refere à 

Turquia. A experiência deve, sem dúvida, ser criticada e reanalisada segundo uma 

perspectiva anarquista. Esperamos que esta comunicação possa ser um ponto de 

partida. 

  

  

Notas 

[1]  P. Kropotkine, On Order, Sheffield, Pirate Press, p. 2-4. 

[2]  Kahramanmaras È uma cidade do Sudeste da Turquia. Em 22-24 de Dezembro de 

1978 teve lugar na cidade um massacre programado e levado a cabo por força de 

contra-guerrilha e grupos civis de fascistas, visando os militantes da esquerda locais e a 

seita islâmica Alevi. Os membros desta seita acreditam no califa Ali e no profeta Maomè. 

Por isso, a sua crença é em geral considerada uma síntese entre o Islão e a tradição 

chamanística que os Turcos trouxeram da Ásia Central. A seita Alevi existe apenas na 

Anatólia e insiste muito mais que o Islão ortodoxo na liberdade pessoal e em certos 

aspectos comunitários. Os seguidores de Alevi,  uma minoria no país (cerca de 20 por 

cento), mas grande parte dos revolucionários turcos ou curdos, dos militantes de 

esquerda, dos social-democratas e dos republicanos provém das suas fileiras. A seita 

governante suni ataca os fiéis de Alevi de modo constante. Os sunitas formam um dos 

grupos principais do Islão, e a maioria dos países islâmicos sunitas. O grupo é também 

maioritário na Turquia. Todas as mesquitas e funcionários religiosos do Estado s„o 

sunitas. Os fiéis de Alevi frequentam os seus Cem Evleri (casas comunitárias) em vez 

das mesquitas. Os fascistas combatem indistintamente Alevi e os grupos de esquerda. 

Em Kahramanmaras foram assassinadas 107 pessoas, 205 feridas, e cerca de 500 casas 

ou estabelecimentos comerciais assaltados. Em «rum teve lugar uma tentativa de 

massacre nos mesmos moldes. Mas os revolucionários em Corum estavam bem 

preparados para resistir nas barricadas e com as suas armas. O numero de mortos foi 

muito menor que em Kahranmaras. 

 Se examinarmos a estrutura Ètnico-religiosa de Fatsa, vemos que se divide em 

três grupos: zonas de turcos alevitas; zonas de etnia georgiana e zonas de turcos 

sunitas. Os alevitas encontram-se sempre do lado da esquerda; os sunitas da direita e 



extrema-direita; os georgianos do centro-direita. Fikri Sönmez era de origem georgiana, 

podendo considerar-se uma excepção o facto de ser ao mesmo tempo um militante 

revolucionário. A sua origem georgiana foi-lhe útil durante as eleições, permitindo-lhe 

obter votos do centro-direita. 

[3]  Houve outro episódio significativo acerca do hábito que os fascistas tinham de se 

mascararem: antes da "Operação Ponto", um fascista dirigiu-se a Fatsa, vestido de 

mulher, com a intenção de eliminar alguns revolucionários. Entrou, com a sua 

indumentária de empréstimo, na Casa Popular de Fatsa (pertencente a uma organização 

de esquerda). Como não encontrou lá dentro ninguém para matar, preparava-se para 

sair quando foi visto por um militante revolucionário sobre o qual disparou de imediato. 

Mas o militante teve tempo para disparar também e os dois homens morreram. 

[4]  Ver O Estado e a Anarquia, ou, na edição turca, Bakunine, Devlet ve Anarsi, 

Istambul, Kavram, 1991, p. 34. 

[5]  Ver Programa de Transição, ou, na edição turca, Lev Trotskiy, Gerais Programi, 

Istambul, Kardalen, 1992, p. 13. 

[6]  Janet Biehl, The Politics of Social Ecology, Montreal, Black Rose, 1998, p. 123. 

[7]   Citado da edição turca, Frantz Fanon, Yery¸z¸n¸n Lanettilleri, Istambul, Sosyalist, 

1994. 

[8]  Biehl, ibid., p. 123. 

[9]  Citado por Colin Ward in Kropotkine, Fields Factories and Workshops Tomorrow, 

Londres, Freedom, 1985, p. V. 
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