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Sevgili Türkel, 

 

Geçen hafta aramızdan ayrıldın.  Ayrılık haberi bir karabasan gibi bizlere ulaştığı o günlerde 

Brezilya’nın Amazonya eyaletinin Belém kentinde 9. Kez toplanmış bulunan Dünya Sosyal 

Forumu kapanış bildirgesini yayımlıyordu.  DSF katılımcıları şunları yazmışlardı Türkel, 

 

“Bizler burada, Latin Amerika’da, toplandık.  Son on yıldır bu topraklarda dünyanın hemen 

her yerinden sosyal hareketler ve özgün direniş grupları bir araya geliyor ve kapitalist 

sistemi radikal biçimde sorguluyorlar.  Son bir kaç yıl içerisinde Latin Amerika’da yeşermiş 

bulunan yoğunlukla radikal sosyal mücadeleler bir dizi ülkede neoliberal hükümetleri 

devirmeyi başardılar ve bu ülkelerde çekirdek sektörlerin ulusallaştırılmasını ve demokratik 

anayasal reformları içeren bir dizi pozitif reforma imza atmayı başardılar.” 

 

“Şu günlerde doğrudan doğruya kapitalist sistemin kendisinin yaratmış olduğu küresel bir 

kriz yaşamaktayız.  Krizi aşmak için bu güne kadar uygulanmış ve uygulanması düşünülen 

bütün tedbirler sadece özünde stratejik sektörlerin, kamu hizmetlerinin, doğal ve enerji 

kaynaklarının özelleştirilmesini savunan ve  yaşamın her alanını ticarileştiren; emeğin ve 

doğanın sömürüsünü sürdürmeyi hedefleyen ve dünya ölçeğinde kaynakların çevre 

ülkelerinden merkezlere ve emekçilerden kapitalist sınıfa aktarılmasını öngören bir sistemin 

ayakta kalabilmesi için gerekli girişimlerden ibarettir.” 

 

“Mevcut sistem sömürüye, yıkıcı rekabete, kolektif çıkarlar yerine bireyci, özel çıkarların 

yerleştirilmesine ve bir avuç zengin insan tarafından çılgın bir şekilde servet birikiminin 

sürdürülmesine dayanmaktadır.  Bu süreç kanlı savaşların, ırkçılığın ve inanç köktenciliğinin 

ana nedenidir.  Bu sistem ayrıca kadının sömürülmesini yoğunlaştırmakta; ve sosyal 

hareketleri iğdiş etmektedir.” 

 

“Bu krizi aşmak için sorunun kaynağına inmeli ve elimizden geldiğince hızlı bir şekilde 

mevcut kapitalist sisteme radikal bir alternatif dünya sisteminin kurulması için çaba 

sarfetmeliyiz”...(*) 

 

Türkel, tam da geçen hafta Third World Network yöneticisi ve küresel muhalif Walden 

Bello, Al Jazzera televizyonuna şu demeci veriyordu: “Burada Dünya Sosyal Forumu’nda 

yüzbinlerce ses Davos’ta toplanan Dünya Ekonomik Forumu’nu endişeye sevk eden alternatif 

dünyanın umudunu haykırdılar.  Öyle sanıyorum ki insanlar artık Dünya Sosyal Forumu’na 

her zamankinden daha şiddetle bir alternatif sistemin ihtiyacı ile bakıyorlar.  Bütün dünya 

artık neoliberalizmintükendiğini ve kapitalizmin şiddetli bir kriz içerisine gömüldüğünü 

görüyor; bu sistem artık meşruiyetini yitirmiş durumdadır.  Davos’ta Ekonomik Forum artık 

geçmişe kalmıştır;Dünya Sosyal Forumu  üstün çıkmıştır.” 

 

Işıklar içinde yat Türkel.  

 

 



 

Prof. Dr. Sayın Türkel Minibaş'ın köşesi doldurulamayacaktır.  Cumhuriyet Gazetesi 

okurlarının ve tüm anti-emperyalist devrimcilerin başı sağolsun. 

 

(*) Dünya Sosyal Forumu kapanış bildirgesi: www.fsm2009amazonia.org.br 

 

http://www.fsm2009amazonia.org.br/

