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MSF Ortadoğu’daki ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki insanların bir araya gelebileceği ve deneyimlerini
paylaşabileceği, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan arındırılmış demokratik, ortak bir alan olacaktır. 

25-30 Eylül 2009 tarihlerinde Amed/Diyarbakır’da bir araraya gelecek olan Forum, öncelikle Or-
tadoğu’da yer alan ve bu sürece katkıda bulunmak isteyen İnisiyatifleri, Taban Örgütlenmelerini, , Girişim-
leri, Bireyleri, Sivil Toplum Örgütlerini, Sanatçıları,Kollektifleri, Kooperatifleri, Anti-Kapitalist oluşumları
dil,din,ırk,cinsiyet ayrımı koymaksızın sürece dahildir. 
Forum alanında yapılacak aktiviteler, seminerler, atölyeler,sergiler, konserler, yuvarlak masa tartışmaları,
vb..etkinlikler özerktirler ve katılımcı olmak isteyen her kişi, kurum ya da kuruluş etkinlik çeşitliliği
konusunda tamamen özgürdür. 
Mezopotamya Sosyal Forumu tamamen bir diyalog ve etkileşim alanıdır. Öğrenmeye açık bir alandır,
tahakkümü reddeder. 

MSF’DE TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYONU BİLEŞENLERİ
2 OTURUMDA GÖRÜŞLERİNİ SUNUYOR.

1-Su ve Enerji Savaşları Ortasında “MEZOPOTAMYA”
2-Kapitalist Politikalar Ekseninde Bir Kalkınamama Hikayesi “GAP”

MEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU
Tarihte yerleşik düzenin başladığı, yüzyıllar boyunca insanlığın sosyo-kültürel gelişimine esin kay-
nağı olan Mezopotamya toprakları üzerindeki toplumsal örgütlenmeler, inisiyatifler, sendikalar,
sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ile bireyler; “Başka Bir Dünya Mümkün” diyen dünyadaki
benzeri oluşumlarla yanyana gelerek dayanışma ağı oluşturmak istiyor.
Bizler; insanın insan ve insanın doğa üzerindeki tahakkümüne, bunun sonucu gelişen çürüme ve
yok oluşa karşı dayanışma ağı örmek amacıyla Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) sürecini başlat-
tık.
İnsanın insanla demokratik olmayan ilişkisi sonucu; toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ırkçılık, milliyetçi-
lik,  sömürgecilik, militarizm, kapitalizm gibi toplumsal çürüme biçimleri ortaya çıktı. İnsanın doğa
ile demokratik olmayan ilişkisi sonucu ise; devasa barajlar yapıldı, genetiği değiştirilmiş gıda mad-
deleri üretildi, küresel ısınmayla sonuçlanan üretim modelleri kullanıldı ve doğal denge bozuldu.
Tüm canlılar, insanların doyumsuz arzularının kurbanı yapıldı.
Başta Kürtler olmak üzere, yüzyıllardır bu coğrafyada yaşayan Asurî-Süryaniler, Ermeniler, Araplar,
Türkmenler ve benzeri halklara ve tüm inançlara karşı yürütülen inkâr ve asimilasyon politikaları,
Mezopotamya ve Ortadoğu’daki istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri oldu ve bu durum



bölgedeki bütün halkların varlığını tehdit eden
bir sorun haline geldi. Farklı halk gerçekliklerini
reddeden merkeziyetçi, teokratik yapılar Orta-
doğu’yu halklar mezarlığına dönüştürdü.
Teokratik yapıların çözümü için Batı’dan day-
atılan kapitalist modernite ile ulus devlet mod-
elleri Ortadoğu’yu demokratikleştiremediği
gibi bir istikrara da kavuşturamadı.
Bu tespitten yola çıkarak; Mezopotamya
ve Ortadoğu’da yaşayan halk-
ların, aralarına konulan yapay
sınırları aşmasını,
ekonomik, sosyal,
kültürel ve demokratik il-
işki zeminlerinin önün-
deki engellerin
kaldırılmasını, Ortadoğu
barışı için vazgeçilmez
görüyoruz. Kaldı ki; doğal
toplumun boy verdiği
Mezopotamya topraklarının,
demokratik bir Ortadoğu’yu
şekillendirecek tarihsel ve kültürel birikime
sahip olduğunu düşünüyoruz.
Bu nedenle, biz MSF’ de yanyana gelenler;
•İnsanın doğa üzerindeki egemenliğine;
•Çoğunluğun azınlık, beyazın siyah, erkeğin
kadın, büyüğün küçük üzerindeki
tahakkümüne;
•Başta halkların sömürüsü olmak üzere tüm
sömürü biçimlerine;
•Yoksulluğu bir kader, sosyal adaleti sadece sis-
temin güvenliği için bir araç olarak gören an-
layışa;
•İnsanı ihtiyacı kadar üretime teşvik etmeyip ak-
sine çılgın bir tüketimi kışkırtan, kârı merkezine
koyup insan ve doğayı hiçe sayan kapitalist sis-
teme; 
•Daralan pazar paylarını artırmak, yeni pazarlar
bulmak, piyasaya hareketlilik getirmek ve kap-
italist sistemin krizini aşmak için başlatılan
tahakküm savaşlarına;
•Sistemi korumak ve süreklileştirmek amacıyla

geliştirilen tüm iktidar biçimlerine;
•Toplumu tepeden tırnağa kuşatan militarizme;
karşı mücadele edeceğiz ve mücadele eden-
lerle dayanışma ağları geliştireceğiz.
Bizler;

•Üretilen ekonomik değerlerin sosyal
adalet içinde herkesle eşit bir şekilde

paylaşılmasını;
•Her kesimin kendisini yaşatıp
geliştirmesi için ifade ve

örgütlenme özgürlüğünü;
•Tarihsel, kültürel, sosyal ve doğal

varlıkların korunarak gelecek kuşak-
lara taşınmasını;

•Her bireyin ve her grubun
sosyal, siyasal, kültürel, dinsel,
cinsel tercih ve değerlerini

yaşamasını, yaşatmasını ve
sahip çıkabilmesini; 

•İktidar yapılanmaları tarafından
değişik toplumsal kesimlerin varlık
nedenleri olarak gördükleri değerler-

ine yönelik doğrudan ya da dolaylı bir şekilde
gerçekleştirilen saldırılara karşı demokratik ve
meşru nitelik arz eden savunma tarzını farklı
biçim ve araçlarla yürütmesini;
•Savaşlara karşı çıkmayı, barış için mücadele et-
meyi ve vicdani reddi;
•Ekolojik dengenin korunmasını temel alarak
her türlü yeraltı ve yerüstü zenginlikler ile
kültürel varlıkların getirisi olan değerlerin önce-
likle yerelde tutulması, bundan kaynaklanan
getirinin yerelde kullanılmasını;
•Ekonomik ve sosyal değerlerin adil paylaşımını;
engelli, çocuk, yaşlı, işsiz, yoksul gibi yaşamlarını
güçlükle sürdüren dezavantajlı kesimlere yöne-
lik sosyal politikaları ve sosyal adaleti savun-
mayı; bir hak olarak görüyoruz.
•Ve yine bizler;
•Irkçılığı, milliyetçiliği, holiganizmi, militarizmi;
•Farklılıkları yok sayarak uygulanan her türlü
soykırımı, asimilasyonu, tehciri ve zorla göç et-
tirmeyi;
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•Bir insanlık suçu olarak işkenceyi;
•Kadına yönelik her türlü tahakkümcü yak-
laşımı; devlet şiddetini, aile içi şiddeti, çok eşlil-
iği, namus adı altında işlenen cinayetleri, kadın
sünnetini, tacizi, tecavüzü, bedeninin meta-
laştırılmasını, emeğinin sömürülmesini, cinsel
kimliklere karşı ayrımcılığı ve zorla
evlendirilmeyi içeren tüm fiziksel, cinsel,
psikolojik ve ekonomik şiddet yöntemlerini ve
kadının toplumdaki rolünü gerileten her türlü
anlayışı;
•Çocukların sorgulama ve tanımlama istemini
engelleyen tüm yetiştirilme süreçlerini ve yön-
temlerini, anadilinde eğitim almasını en-
gelleyen tüm baskıları; sürekli uyarılan,
bastırılan, sindirilen ve iradesi tanınmayan bir
çoğunluk sayılmasını; ucuz işgücü olarak kul-
lanılıp emeğinin sömürülmesini; pornografinin,
madde bağımlılığının, bireysel ve kurumsal şid-
detin temel nesnelerinden biri haline getir-
ilmesini;
•Gençliğin doğasından gelen dinamizmini,
özgürlük arayışını, sorgulayıcılığını ve ütopy-
asını engelleyen tüm iktidar biçimlerini ve
jerontokratik (yaşlı kuşak egemenliği) ilişki tar-
zlarını;
•İnsan topluluklarının ortak birikimi ile oluştu-
rulan kamusal değerlerin özelleştirilerek peşkeş
çekilmesini;
•Sendikalara ve emek örgütlerine, üretimden ve
tüketimden gelen örgütlere karşı her türlü
saldırı, boşa çıkarma, pasifize etme çabaları ile
neo-liberal politikaları;
•Ekonomik ve sosyal amaçlarla bir bölgeye
yapılan her türlü nitelik değiştirici müdahalenin
o bölgedeki insanların rızası ve katılımı ol-
madan yapılmasını; reddediyor ve karşı çıkıy-
oruz. 

MSF İlkeleri
*MSF sadece bir etkinlik değil, yeni liberal poli-
tikalara, ayrımcılığa, savaşa, cinsiyetçiliğe, her
türlü tahakküm ilişkisine karşı eleştirel bir du-

ruşa sahip olan tüm toplumsal hareketleri ve
bireyleri buluşturmayı hedefleyen politik bir
süreçtir.
*MSF, katılımcı örgüt ve hareketlerin eylemlilik-
lerini yerelden ulusal düzeye taşımalarını, küre-
sel bağlamda aktif katılımı amaçlamalarını ve
dayanışma içinde yeni bir dünya yaratmak
adına denemekte oldukları değişim getirici
pratiklerini küresel gündeme oturtmalarını
teşvik eden bir süreçtir.
*MSF, çoğulculuğu ve çeşitliliği barındıran
merkeziyetçilikten uzak, katılımcıların görüş-
lerini özgürce ifade edebileceği, şiddeti içer-
meyen toplumsal faaliyet tarzlarını ve
ayrımcılığa uğrayan birey ve gruplara karşı poz-
itif tutumu benimser.
*MSF sadece protestolarla sınırlı olmayıp,
toplumsal hareketlerin ve bireylerin, deneyim-
lerini paylaşacakları, eğitici etkinlikler
düzenleyecekleri, dayanışma ağları kuracakları,
ortak mücadele takvimleri oluşturacakları ve
birlikte ütopyalar, alternatifler geliştirecekleri
bir zemin olmayı amaçlar.
*Bu zeminde ayrımcılığa uğrayan tüm
çevrelerin seslerini duyurmaları için olanaklar
yaratılması temel hedefler arasındadır.
*MSF, bireylerin ve grupların katılımını garanti
altına alan şeffaf ve demokratik bir süreçtir.
*MSF süreci içinde kararlar, oy çokluğuyla değil,
mutabakata dayalı olarak alınır.
*MSF bölgesel, ulusal, uluslar arası düzeyde
tüm toplumsal hareketlerin temsilcisi olma id-
diasında değildir.
*MSF bir örgüt, bir kampanya, bir ittifak veya
federatif bir yapı değildir.
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