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Bir baßka dünya mümkün slogan� ile yola ç�kan on binlerce kißinin
kat�l�m� ile gerçekleßen 4. Avrupa Sosyal Forumu ( ASF ) 4-5-6-7 Ma-
y�s tarihlerinde Yunanistan��n baßkenti Atina�da topland�. Sosyal Fo-
ruma Avrupa�n�n hemen her ülkesinin yan� s�ra dünyan�n çeßitli ülke-
lerinden de binlerce kißi kat�ld�. Türkiye�den sendikalar, meslek oda-
lar�, sivil toplum kurulußlar� olmak üzere yaklaß�k bin kißi Atina�daki
sosyal forum toplant�lar�na kat�ld�. TMMOB ortam�ndan kat�l�mc� sa-
y�s� iki yüzü buldu. 

Sosyal Foruma odam�zca TMMOB bünyesinde di¤er odalarla birlikte
kat�l�m sa¤land�. Orada bir baßka dünyan�n yarat�lmas�n�n mümkün
oldu¤u bunun için hep birlikte ßark�lar�n söylendi¤i, toplant�larda ül-
ke sorunlar� tart�ß�l�rken ve çözüm önerileri sunulurken nelerin yap�l-
mas� gerekti¤i vurgulan�rken, güneßli güzel günlerin yarat�lmas�n�n
olanakl� oldu¤u hiçbir aç�klamaya yer b�rakmayacak ßekilde kendi-
ni gösteriyordu. Tüm bunlar�n mümkün oldu¤unu hayk�rd� yüz bin-
lerce tek yürek. 

Etkinli¤in ilk günü tüm kat�l�mc�lar�n ne kadar heyecanl� olduklar�
her hallerinden belli oluyordu. Herkeste ayr� bir heyecan vard�. Bu
bulußma nas�l baßlad�. Bu noktaya nas�l geldi. Bu süreçte aktörler,
aktivistler kimlerdi ve bu bulußmay� nereye kadar taß�yabilecekler-
di. Yoksa bu bir hayal miydi yada gelip geçici bir istek miydi. Çok
k�sa tan�mlama ile bu bulußma, dünya co¤rafyas�n�n her bir yerin-
de insanca bir yaßam, insan onuruna yak�ß�r sömürüsüz ve savaß-
s�z bir yaßam için bir araya gelerek birlikte düßünme, birlikte üret-

me ve paylaßman�n yan�nda beraberce hareket etme konular�nda
alg�lanmaktayd�. Özgürlük ana temalardan biriydi ve evrensel de-
¤eri çok rahat görülmekteydi. 

Etkinli¤e kat�l�mda kimler yoktu ki. Özellikle tüm dünyaya örnek bir
davran�ß gösteren Frans�z ö¤renciler, Filistinli çocuklar, maden iß-
çileri, akademisyenler, gençler, emekçiler, yazarlar, sanatç�lar, si-
yasetçiler vb. Sosyal Forumda ayn� anda çok de¤ißik konularda on-
larca seminer gerçekleßirken üçüncü gün Kapitalizme karß� en bü-
yük gösterilerden biri olan ve yüzbin kißinin kat�ld�¤� miting ile ge-
lece¤e umut bir kez daha ateßlendi. Dünya Sosyalistleri, sosyal de-
mokratlar�, emperyalizme ve küresel kapitalizme karß� olanlar�, sa-
vaßa, çevre kirlili¤ine, insan haklar� ihlallerine karß� mücadele
edenleri, bar�nma ve konut hakk� bir insanl�k hakk�d�r diyenlere
dek herkes direniß ve mücadele güçleriyle, eme¤in ve ißçi s�n�f�n�n,
ezilen insanlar�n, sömürülen çocuklar�n ve tüm onurlu insanlar�n
yan�nda olduklar�n� hayk�rd�lar tüm dünyaya, her dilden, her lehçe-
den, anlamayan kalmas�n diye. 

Seminerlerde konular�nda uzman kißiler teknik ve sosyal bilimsel
yönden de¤erlendirme yapt�lar. Tespitlerini sundular. Emperyalizmin
s�n�r tan�madan insanlar�, halklar� nas�l kulland�klar�, nas�l köleleßtir-
dikleri ve yaßam alanlar�na kendi ç�karlar� yönünden nas�l sald�rd�k-
lar� ac�mas�z örneklerle dile getirildi. 

Bir Baßka Dünya  Mümkün..

Timur Bilinç Batur
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Dünya Sosyal Forumu ve paralelinde Avrupa Sosyal Forumu ba¤la-
m�nda hareketin yak�n tarihini inceleme ad�na Y�ld�z ÖNEN�nin ( Kü-
resel Bar�ß ve Adalet Koalisyonu Sözcüsü ) Birgün Gazetesindeki 26
Nisan 2006 Tarihli yaz�s�ndan baz� bölümleri al�nt� yaparak sizlerle
paylaßmak istedik;

�Seattle�dan Atina�ya

1999 y�l�n�n Kas�m Ay�nda Seattle�da düzenlenen Dünya Ticaret Ör-
gütü toplant�s�na karß� yap�lan ilk protesto eylemi bir ißaret fiße¤i gi-
biydi. Bu öyle bir eylemdi ki ezilenlerin karß�s�nda beliren bir dizi ola-
s�l�¤a ayn� anda ißaret ediyordu: En önemli ißaret, tüm dünyada ezi-
lenlerin k�sa sürede fark�na vard�¤� gibi, kazanman�n mümkün oldu-
¤unu göstermesiydi. 

Küresel kapitalizmin en önemli düzenleyici kurumu olan, serbest
piyasa kurallar� ad� alt�nda ißçi s�n�f�n�n ve tüm ülkelerdeki ezilenle-
rin yaßam�na kasteden Dünya Ticaret Örgütü�nün toplant�s� bloke
edildi. 

Seattle�da baßka bir duygu, birlik duygusu, hiçbir eylemde yaßanma-
yan biçimde �Birlik, çeßitlilik, direniß� ßeklinde özetlenebilecek bir
mücadele anlay�ß�yla, her kesimden s�n�fsal örgütler, sosyalistler,
çevreciler, hayvan haklar� savunucular�, sendikalar, üçüncü dünya ül-
kelerinin borçlar�n�n silinmesi, çocuk eme¤inin sömürülmesi ve soru-
nun kökenindeki belan�n ayn� oldu¤unu fark ettiler : Kapitalizm!

30 Kas�m 1999�da Seattle�da DTÖ delegelerinin bloke edilmesinden
sonra 11 Eylül 2001�e kadar geçen sürede küresel sermayenin tüm
zirve toplant�lar�; IMF, G8, Amerikan Serbest Ticaret Bölgesi, Asya
Pasifik Ekonomik �ß Birli¤i, AB, Dünya Ekonomi Formu, DTÖ zirveleri
sistematik olarak anti kapitalist protestolar�n hedefi oldu. 

Bunlar�n sonucunda çok önemli bir gelißme oldu; tüm bu hareket-
lerde bir araya gelen sosyal hareketler ilk defa Brezilya�da �Dün-
ya Sosyal Forumu� çat�s� alt�nda bir araya gelmeye baßlad�. �DSF�
k�sa sürede ��hareketlerin hareketi� ad�n� ald�. Bu ilk DSF kat�l�m-
c� liderleri art�k durdurulamaz bir ßeyin parças� olduklar�n� hisset-
meye baßlad�lar. 

Neoliberalizmin yaratt�¤� y�k�m o kadar ßiddetli bir küresel adaletsiz-
li¤e yol aç�yordu ki, ma¤durlar bütün enerjileri ile birleßtiler. Sosyal
forum süreçleri h�zla k�talarda da örgütlenmeye, her k�tada sosyal
hareketler, kitlesel, köklü ve mücadeleci sosyal kesimler kampanya-
larla bir araya gelmeye baßlad�. ASF ( Avrupa Sosyal Formu ) bu sü-
recin ürünü olarak ortaya ç�kt�. 

�lk ASF Cenova�da ateßlendi

2001 y�l�nda Cenova�da düzenlenen G8 toplant�s�, Cenova Sosyal
Forumunun örgütledi¤i geniß bir protesto dalgas�yla yan�tland�. 300
bin kißinin kat�l�m�yla yap�lan protestolar ASF fikrinin olußmas�n� sa¤-
lad�. Cenova�n�n ard�ndan 2002 y�l�nda Floransa�da 1. ASF, 2003 y�-
l�nda Paris�te 2. ASF, sonras�nda da 2004 y�l�nda Londra�da 3. ASF
düzenlendi. ASF�ler ile kapitalizme karß� egemenlerin beklemedi¤i
bir h�zla yan�t verilmeye baßland�. 

2002 Y�l�nda Floransa ile baßlayan ASF, küresel kapitalizmin iki yö-
nüne de, yani hem silahl� küreselleßmeye yani emperyalizme, hem
de neo-liberalizme ezilenlerin att�¤� müthiß bir tokatt�. Tüm Floransa
tek bir a¤�z olmuß; �Irak�ta ißgale hay�r� diyordu. 

ASF Floransa, ABD�nin savaß ç�¤�rtkanl�¤�na karß� küresel bir eylem
örgütlenmesi fikirlerinin at�ld�¤� ilk platformdu. Ocak 2003�te Brezil-
ya�da düzenlenen DSF ise buna biçim verdi : �15 Þubat 2003�

Gerçekten de 15 Þubat 2003 unutulmayacak bir gösteriye tan�k ol-
du. Kimsenin beklemedi¤i bir eylem patlamas� gerçekleßti: Dünyan�n
600 kentinde 20 milyon insan ayn� kararl�l�kla ve heyecanla anti em-
peryalist gösteriye ç�kt�. 

Atina ASF tüm bu yaßanan gelißmelere küresel politik mücadelenin
dengelerinin belirlenece¤i, tart�ßmalar�n ele al�naca¤�, yeni kararlar�n
al�naca¤�, yeni mücadele kararl�l�klar�n�n ilan edilece¤i, neo-liberaliz-
me ve savaßa karß� ezilenlerin meydan okumas�na tan�k olaca¤� bir
ASF olmas� amaçlanm�ßt�r. ��

Gerçekten de Atina Avrupa Sosyal Forumu, Küresel politik mücade-
lenin dengelerini belirleyecek tart�ßmalar�n ele al�nd�¤� ve yeni karar-
lar�n, yeni mücadele kararl�l�klar�n�n ilan edildi¤i, neo-liberalizme ve
savaßa karß� ezilenlerin meydan okumas�na tan�k olundu¤u yeni bir
ßenlik oldu. 

Atina�da yaklaß�k 210 seminer (panel), 60 atölye düzenlendi. Bu pa-
nellerin yaklaß�k 50�sinde Türkiye�den konußmalar yap�ld�. 6 panelde
TMMOB temsilcileri konußtu. 

Atina�da Sosyal Forum, 3 May�s Çarßamba günü ö¤leden sonra ya-
p�lan Kurum temsilcileri bulußmas� ile baßlad�. TMMOB Yönetim Ku-
rulu Baßkan� Mehmet So¤anc� ile Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Ye-
ßil bu toplant�ya kat�ld�. 

4-5-6 May�s günleri üç de¤ißik zaman aral�¤�nda onlarca panel, atöl-
ye çal�ßmas� yap�ld�. Sosyal forumda Irak savaß� ve savaß karß�t� mü-
cadele deneyimleri, Fransa�da iß yasas�n�n geriletilmesi, çevre, ka-
d�n, küresel �s�nma, neo-liberalizme karß� mücadele, Ortado¤u konu-
su vb. baßl�kl� onlarca konußma yap�ld�. 

TMMOB�nin kat�ld�¤� panellerden, �klim De¤ißikli¤i Panelinde Yöne-
tim Kurulu Üyesi �smail Küçük ile birlikte, Üç �ngiliz konußmac�, Kal-
k�nma ve Sanayileßme panelinde Makina Mühendisleri Odas� Sekre-
teri Ali Ekber Çakar ile birlikte 4 �talyan, 1 Yunanl� konußmac�, Kent-
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leßme panelinde Yönetim Kurulu Üyesi Sab-
ri Orcan ile birlikte 3 �ngiliz, 3 Frans�z, 1 �tal-
yan, 1 Yunanl� konußmac�, GDO panelinde
Ziraat Mühendisleri Odas� Baßkan� Gökhan
Günayd�n ile birlikte 1 Bulgar, 1 Frans�z, 1
Yunanl�, 1 �talyan konußmac�, Tar�m panelin-
de Yürütme Kurulu Üyesi Baki Remzi Suiç-
mez ile birlikte 1 Belçikal�, 2 Yunanl�, 1 Fran-
s�z konußmac�, Nükleer Santral panelinde
Elektrik Mühendisleri Odas� Yazman Üyesi
Cengiz Göltaß ile birlikte 1 Macar, 1 Yunan-
l�, 2 �talyan konußmac� da bulundu. 

6 May�s Cumartesi ö¤leden sonra Neo-libe-
ralizme ve ißgale karß� miting ve uzun yürü-
yüß gerçekleßti. Mitinge TMMOB pankart�
ile kat�l�m sa¤land�. 

7 May�s Pazar günü toplumsal hareketler
bulußmas� gerçekleßtirildi. Sonuç Bildirisi
tart�ßmalar� yap�lan bu toplant�ya TMMOB
Yönetim Kurulu Baßkan� Mehmet So¤anc�,
TMMOB Sayman� Selçuk Uluata, Yürütme
Kurulu Üyesi Hüseyin Yeßil de kat�ld�. 

Avrupa Sosyal Forumuna Odam�z ad�na Ge-
nel Baßkan A. Fahri ÖZTEN, Genel Sekrete-
rimiz Ertu¤rul CANDAÞ, Örgütlenme Sekre-
terimiz Ufuk Serdar �NC�, Yönetim Kurulu
Üyemiz Timur Bilinç BATUR ve Adana Þube
Baßkan�m�z Hasan ZENG�N kat�l�m sa¤lad�-
lar. Bildiri sunum konusunda Odam�zca Tür-
kiye Sosyal Forumuna kat�l�mda geç kal�nd�-
¤�ndan bu süreç yarat�lamad�. Ancak semi-
nerlerde sorular yöneltilerek ve aç�klamalar
yap�larak bilgilendirme olana¤� olußturuldu.
Özellikle sohbet toplant�larda ülkeler aras�
diyalog sürecini kurmaya u¤raß verildi. 

4-7 May�s 2006 da Atina�da yap�lan 4. Avru-
pa Sosyal Forumu Sonuç Bildirgesi yay�m-
land�. 

��Bizler, Avrupa çap�ndaki toplumsal hareketlerden ge-
len kad�nlar ve erkekler, y�llarca süren ortak deneyimin,
savaßa, neo-liberalizme, emperyalizmin her biçimine,
sömürgecili¤e, �rkç�l�¤a, ayr�mc�l�k ve sömürüye, ekolo-
jik bir felaketin tüm risklerine karß� mücadelenin ard�n-
dan Atina�da bulußtuk. 

Bu y�l çok önemliydi; çünkü Avrupa Anayasas� Anlaßma-
s�, AB Gümrükleri Direktifi ve Fransa�daki CPE yasas� gi-
bi neo-liberal projeleri engellemek konusunda pek çok
kampanya ve toplumsal mücadele baßar�yla sonuçland�. 

Neo-liberalizme muhalif hareketler büyüyor ve yaln�zca
ulus ötesi ßirketlerin, G8�lerin, DTÖ, IMF ve Dünya Ban-
kas��n�n gücüyle de¤il, ayn� zamanda devletlerin ve Av-
rupa Birli¤i�nin neo-liberal politikalar�yla çarp�ß�yor. 

Latin Amerika�da neo-liberal sald�r�lar� sarsan önemli si-
yasi gelißmeler gerçekleßti ve bunlar�n bir k�sm�nda
halk hareketleri özelleßtirme sürecini tersine çevirmeyi
baßard�. 

Mevcut durum, hem f�rsatlarla hem de önemli tehlike-
lerle dolu. Savaßa ve Irak ißgaline karß� muhalefet ve di-
reniß, �ngiltere ve ABD stratejisinin iflas etti¤ini ortaya
ç�kard�. Dünya �ran�da yeni bir savaß�n kabusu ile karß�
karß�ya geliyor. AB�nin Filistin Ulusal Yönetimi�nin fonla-
r�n� kesmeye ilißkin keyfi karar� kabul edilemez; bu va-
rolan durumu daha da a¤�rlaßt�ran bir karard�r. Kürt hal-
k� üzerindeki bask� hala sona ermedi. 

Kuzey ve Güney�deki muhafazakar güçler bask� alt�nda-
ki insanlar� bölmeyi hedefleyen bir �medeniyetler çat�ß-
mas�n�� körüklüyor; bu da en nihayetinde göçmenlerin
ve az�nl�klar�n haklar�na ve onuruna karß� kabul edilme-
si mümkün olmayan bir ßiddet, barbarl�k ve daha çok
sald�r� do¤uruyor. 

AB�nin dünyan�n en zengin bölgelerinden biri olmas�na
karß�n, onlarca milyon insan ya kitlesel ißsizlik ya da iß
gücünün geçicileßtirilmesi sebebiyle yoksulluk içinde
yaß�yor. AB�nin Avrupa içinde ve d�ß�nda rekabeti dur-
madan genißletme zeminindeki politikalar�; istihdam,
emekçiler ve refah devleti, kamu hizmetleri, e¤itim,
sa¤l�k sistemi, vs. karß�s�nda bir darbe olußturuyor. AB
yaln�zca geçicileßtirmeyi genel hale getirmeyi de¤il, ißçi
ücretlerini ve istihdam kazan�mlar�n� da azaltmay� plan-
l�yor. 

Bu neo-liberal Avrupa�y� ve Anayasa Anlaßmas��n� yeni-
den baßlatma yönündeki herhangi bir çabay� reddediyo-
ruz; baßka bir Avrupa için, feminist, ekolojist, aç�k bir
Avrupa için, bar�ß�n, toplumsal adaletin, sürdürülebilir
yaßam�n, g�da egemenli¤inin ve dayan�ßman�n, az�nl�k
haklar�na sayg�n�n Avrupa�s�, halklar�n kendi kaderlerini
tayin etti¤i bir Avrupa için mücadele ediyoruz. 

Do¤u ve Bat� Avrupa�da muhaliflerin sorgulanmas�n� ve
taciz edilmesini, küreselleßme karß�tlar�n�n ve di¤er ile-
rici hareketlerin kriminalize edilmesini k�n�yoruz. 

Do¤u ve Bat��daki hareketler aras�nda daha iyi bir koor-
dinasyon yönünde bir ad�m daha atarak, bar�ß, daha
çok iß ve sosyal güvenlik için mücadele kararl�l�¤�yla Ati-
na�daki Avrupa Sosyal Forumu�ndan ayr�l�yoruz. ASF
a¤lar�nda gelißtirdi¤imiz ortak platformlardaki meselele-
re ilißkin, Avrupa çap�ndaki kampanyalar� ve hareketle-
ri yükseltece¤iz. 

Gelecek dönem için etkin bir strateji tan�mlamak ve ha-
reketlerimizi güçlendirip genißletmek ad�na çal�ßmalar�-
m�z� koordine etmemiz gerekmekte. 

ASF süreci çerçevesinde gelecek aylar boyunca ataca-
¤�m�z yeni ortak ad�mlara ilißkin hep birlikte karar ver-
mek için, Avrupa�daki bütün hareketlere büyük bir tar-
t�ßma baßlatma ça¤r�s� yap�yoruz. 

Þimdiden gündemimizde baz� önemli etkinlikler var:

Irak ve Afganistan�dan askerlerin hemen çekilmesi için,
�ran�a yönelik yeni bir savaß tehdidine, Filistin�in ißgali-
ne, Avrupa�daki askeri üslere karß�, nükleere silahs�z-
lanma için eylem yapaca¤�z ve 23 - 30 Eylül 2006 tarih-
leri aras�nda bir haftal�k eylem ça¤r�s� yap�yoruz. 

7 Ekim 2006�da, Avrupa�da tüm göçenlerin koßulsuz
olarak yasallaßt�r�lmas� ve tüm göçmenlere eßit haklar
verilmesi; d�ßlanman�n sona ermesi, s�n�rd�ß� edilmele-
rin sonlanmas�, Avrupa�da tüm mülteci kamplar�n�n ka-
pat�lmas� için Avrupa ve Afrika çap�nda uluslar aras� ey-
lem günü ça¤r�s� yap�yoruz. 

Kamu hizmetlerinin da¤�t�lmas� ve taßeronlaßt�r�lmas�na
karß� ve sosyal haklar için gelecek aylar içinde yürüye-
ce¤iz. 

Ocak 2007�de, ASF Nayrobi�de bulußacak. Afrikal� sos-
yal hareketlerin büyümesi dünya için çok önemli. Dün-
ya Sosyal Forumu�nun inßas�, Avrupa sömürüsü ve neo-
koloniyalizme karß� mücadele için bir f�rsat olacakt�r. 

2007 Temmuz�unda, Avrupa Sendikalar Konseyi�nin bir
toplant�s� olacak ve bu y�l Temmuz ay�nda St. Peters-
burg�da yap�lacak olan G8 zirvesinden sonraki G8 top-
lant�s� da yine Temmuz 2007�de, Almanya Rostock�da
yap�lacak. Bizler bu olaylar� mücadelelerimizin ortaklaß-
t�r�lmas� için bir f�rsat olarak de¤erlendirece¤iz. ��

4. AVRUPA SOSYAL FORUMU SOSYAL
HAREKETLER TOPLANTISI SONUÇ B�LD�RGES�


