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Eğer, bugün birtakım bağımsız araştırmacıların sosyal hareketlerle ilişki kurması önemli, hatta 
zorunluysa, bunun sebebi küreselleşme siyaseti ile karşı karşıya kalmamızdır. (Kastettiğim, 
“küreselleşme siyaseti”, “küreselleşmeden” sanki doğal bir süreçmiş gibi bahsetmiyorum.) Bu 
siyaset, üretimi ve yayılması açısından, büyük ölçüde gizli yapılıyor. Bu siyaseti uygulamaya 
konulmadan önce ifşa etmek için bile ciddi araştırma çabası gerekiyor. Buna bağlı olarak, 
küreselleşme siyasetinin, sosyal bilimlerin birikimi sayesinde öngörülebilen ama kısa vadede 
çoğu insana görünmez kılınan etkileri var. Diğer bir özelliği de, bunun bir bölümünün bizzat 
bilim insanlarının ürünü olması.  

Soru şu; bilim insanları, meslekleri sayesinde ulaşmış oldukları bilgi ile bizi bekleyen faciaların 
önünü kesebilecek kişiler, susabilirler mi ya da susmaya hakları var mı? Veya bu suskunluk, 
yardım edilmesi gereken ve şu anda tehlikede olan insanlara karşı yerine getirilmesi lazım 
gelen sorumluluktan kaçmak demek değil? Eğer  dünyamızı ciddi felaketlerin beklediği 
doğruysa, bu kişilerin,  yani bu felaketleri önceden tahmin edebileceklerini düşünen ve bu 
felaketlerin gelişini görenlerin, bilim insanlarının, çokça sığındıkları bütün bahaneleri bir 
kenara atıp, gerçeği göstermek görevleri değil midir?    

Çoğu eğitimli, özellikle sosyal bilim eğitimli olan insanın kafasında, benim son derece zehirli 
bulduğum bir ikilik var: scholarship *Fransızca metinde İngilizce, “bilim faaliyeti, bilimsel 
araştırma” - EG] ve commitment  *Fransızca metinde İngilizce, “(politik) bağlılık”+ arasındaki; 
bilimsel yöntemlere uygun yürütülen ve diğer bilim insanlarına sunulan bilimsel çalışmalara 
kendilerini adayanlarla, müdahil olup çalışmalarını dış dünyaya taşıyanlar arasındaki ikilik.  Bu 
karşıtlık yapaydır. Gerçekte, angaje bir bilim yaratmak ve geliştirmek, yani, “müdahil olan bir 
bilim” üretebilmek için, bilimsel kurallara uyan bağımsız bir bilim insanı olmamız gerekir. 

Gerçekten müdahil bir bilim insanı olabilmek için, dahliniz meşru olmalı, bilgiye angaje 
olmalısınız. Ve bu bilgiye, ancak bilim topluluğunun kurallarına uyan bilimsel çalışmalar 
aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Diğer bir deyişle, bizler kafamızda yarattığımız ve bizi sadece pes 
etmeye teşvik eden birtakım engellerin üstesinden gelmeliyiz: kendini fildişi kuleye kapatan 
bilim insanından kurtularak işe başlayabiliriz. Araştırma ve müdahil olma arasındaki ikiliği 
sürdürmek araştırmacının vicdanını temizlemeye yarar, çünkü bunu yapmak için bilim 
camiasının da onayını alır. Sanki bilim insanları, ürettikleri bilim kağıt üzerinde kaldığı için 
kendilerinin bilim insanı olduğuna inanıyor gibidirler. Ama mesela biyologları düşünürsek, bu 
kriminal bir davranış bile olabilir. Ayrımı korumak, bu bilimsel saflığa sığınmak ciddi 
toplumsal sonuçlar doğurur. Araştırma yapmak için benim gibi devletten para alan kişiler 
yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kendilerine saklayıp, bu bilimsel bulguları sadece 
fanatikçe meslektaşlarıyla mı paylaşmalıdırlar? Kişinin buluş olduğunu düşündüğü bir şeyi 
önce meslektaşlarının eleştirisine sunması kesinlikle temel bir davranış, ama bu buluşu 
bilginin kolektif başarısından ve denetiminden sakınmak niye? 

Bana göre, bugün araştırmacının başka seçeneği yok: Eğer neoliberal siyaset ile gençlik 
suçları arasında, neoliberal siyaset ile Durkheim’ın “anomie” diye tanımlayacağı tüm 
göstergeler arasında bir ilişki olduğundan eminse, nasıl olur da “ilişki yok” diyebilir? Bu kişiyi 



doğruyu söylediği için ayıplayacak bir zemin olmaması bir yana, onu doğruyu söylediği için 
tebrik etmeliyiz.    

Pekiyi, bu sosyal hareket araştırmacısı ne yapacak? Öncelikle, bu araştırmacı, rekabetin çetin 
olduğu bilimsel piyasada ürünlerini satamadıkları için, bir taraftan entelektüelin var 
olmadığını söyleyip diğer taraftan entelektüel olmayanlar arasında entelektüellik taslayan 
bazı organik aydınların yaptığı gibi, ortalığa çıkıp ders vermeye kalkmamalıdır.*1+ Araştırmacı 
ne peygamber, ne gurudur. Çok zor olsa da, yeni bir kural keşfetmelidir: dinlemeli, araştırma 
yapmalı ve ifşa etmelidir; neoliberal siyasete direniş misyonuna kendilerini (maalesef, 
sendikalar da dahil, giderek daha zayıf seviyelerde) adamış örgütlere yardım etmeye 
çalışmalıdır. Araştırmacı, bu örgütlerin kendi araçlarını, özellikle büyük çokuluslu şirketlerin 
kullandıkları “uzmanların” dayattıkları simgesel iktidarla savaşma araçlarını edinmeleri için 
yardım etmeyi kendisine görev edinmelidir. Şeylere adıyla hitap etmelidir bu kişi. 

Örneğin UNICE’nin *Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği – EG+ bugünkü eğitim 
politikası, Transatlantic Institute ve benzeri kurumlar tarafından belirleniyor.  Gelecek beş 
yılda bizim için hangi eğitim politikasının planlandığını öğrenmek için sadece Dünya Ticaret 
Örgütü’nün hizmet sektörü üzerine olan raporunun okunması yeterlidir. Eğitim Bakanlığı’nın 
tek yaptığı, avukatlar, sosyologlar ve iktisatçılar tarafından hazırlanmış bu talimatları, yasa 
formuna sokulduktan sonra, dolaşıma sokmaktan ibaret. 

Araştırmacılar yepyeni ve zor bir şey de yapabilirler:  birinci olarak, politik bir projenin 
geliştirilmesi iradesinin kolektif üretimi için gerekli olan; ikinci olarak da, böyle bir projenin 
hedeflenen başarısı için gerekli olan örgütsel koşulların ortaya çıkmasını teşvik edebilirler. Ne 
de olsa, 1789’u mümkün kılan kurucu meclis ve Philadelphia Konseyi, demokratik yapıları 
keşfeden senin benim gibi insanlardan oluşuyordu. Hukuk biliyorlardı ve Montesquieu 
okumuşlardı. Bugün benzer şekilde, yeni şeyler icat etmeliyiz. 

Tabii ki, şu söylenebilir: “meclisler var, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu var, bunları 
yapabilecek gücü olan çeşitli kurumlar var.” Burada ayrıntısıyla göstermeye çalışmayacağım, 
ama şunu ısrarla söylemek lazım: Bu kurumların yaptığı, yeni şeyler bulmak değil. Bizler, yeni 
bir politik projenin icat edilmesini destekleyecek koşulları yaratmalıyız. Bu icadın önüne 
konan engellerin kaldırılmasına yardım etmeliyiz – ki bu engeller, onları kaldırmakla görevli 
toplumsal hareketin, en başta sendikaların, kısmen içinde de mevcut. 

İyimser olabilir miyiz? Bence makul başarı şansları bağlamında konuşabiliriz. Diyebiliriz ki 
kader anı, fırsat anı (Yunanca, kairos) şimdi önümüzde. 1995 civarında tartışmaların 
içindeyken ortak tecrübemiz, kimsenin bizi dinlememesi ve herkesin bize deli gözüyle 
bakmasıydı. Bir sürü felaketi önceden görüp dillendiren Kassandra gibi insanlar aşağılandı, 
gazeteciler onlara saldırdı ve onlara hakaret edildi. Durum bugün daha az böyle. Neden? 
Çünkü bir şeyler başarıldı. Seattle isyanı oldu ve bunu bir dizi gösteri izledi. Daha sonra, bizim 
soyut olarak önceden gördüğümüz gibi, neoliberal siyasetin sonuçları görünür hale gelmeye 
başladı.  Bugün insanların bir şeylerin farkına varıyorlar.  

En dar kafalı ve inatçı gazeteci bile, % 15 kâr oranı yakalayamayan bir şirketin batacağını 
biliyor. Felaket haberi veren kâhinlerin (ki onlar sadece, diğerlerinden daha iyi bilgilenmiş 
kişilerdi) en korkunç kehanetleri doğru çıkmaya başladı. Henüz çok erken diyemeyiz. Ama çok 
geç kalmış da sayılmayız. Zira daha başındayız, felaketler yeni başladı. Entelektüellerin, her 
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türlü faydayı sağlayabildikleri için ağızlarının içine baktıkları sosyal demokrat hükümetleri 
sarsmak için daha vakit var. Kanımca, Avrupa çaplı bir toplumsal hareket, eğer şu üç unsuru 
birleştiremezse yenilgiye mahkûm: sendikalar, toplumsal hareket örgütleri ve araştırmacılar. 
Bu birliğin şartı, tabii ki, bu üçünü üst üste yığmak değil, bunları bütünleştirebilmek.    

Dün bazı sendikacılara, Avrupa’nın bütün ülkelerinde toplumsal hareketler ile sendikacılar 
arasında eylem içeriği ve araçları konusunda ciddi bir fark olduğunu anlatıyordum. Toplumsal 
hareketler, sendikaların ve siyasal partilerin çoktan terk ettikleri, unuttukları ya da 
bastırdıkları siyasi hedefleri yeniden var ettiler. Özellikle kişisel eylem yöntemlerini 
canlandırdılar: hareketlerin aktörleri, kısmen gösteri yapan insanların kişisel katılımlarına 
dayalı olan bir tür simgesel pratiği geri getirdiler – ki kişisel katılım, aynı zamanda bedensel 
katılım demek. Risk almak gerekiyor. 1 Mayıs’ta sendikacıların geleneksel olarak yaptığı gibi 
kol kola yürümekle olacak bir şey değil. Eylem yapmak, işgal etmek ve benzeri şeyler lazım. 
Bu da hem yaratıcılık, hem de cesaret istiyor.  

Ama şunu da söylemek istiyorum: “Sendikafobi”den sakının. Sendika aygıtının anlaşılması 
gereken bir mantığı var. Neden sendikacılara, toplumsal hareketlerin onlar hakkındaki 
görüşlerine yakın şeylerden bahsederken, toplumsal hareketlere de sendikaların onlar 
hakkındaki görüşlerine yakın şeyler anlatıyorum? Çünkü zaten zayıf olan bu gruplar arasında 
var olan, onları daha da zayıflatan ayrılıklar, ancak grupların birbirlerini diğerlerinin gözünden 
görmeleriyle aşılabilir. Neoliberal politikaya karşı direniş hareketi bütün dünyada çok zayıf ve 
kendi içindeki bölünmelerle daha da zayıflamış durumda: enerjisinin % 80’ini ısıya harcayan 
bir motor gibi – gerilimler, sürtüşmeler, çatışmalar vb. biçimlerle ortaya çıkan ısıya. Bu ziyan 
olmasa motor çok daha hızlı çalışabilir ve bizi daha ileriye taşıyabilir. 

Birleşik bir Avrupa toplumsal hareketi yaratmanın önündeki engeller çeşitli. Çok önemli dilsel 
engeller var, örneğin sendikalarla toplumsal hareketler arasındaki iletişimi düşünün – 
patronlar ve yöneticiler yabancı dil biliyorlar ama sendikacıların ve militanların çoğu bilmiyor. 
Bu nedenle toplumsal hareketlerin ve sendikaların uluslararasılaşması zorlaşıyor. 
Alışkanlıklara, düşünme biçimlerine, toplumsal yapıların ve örgütsel yapıların gücüne bağlı 
engeller var. 

Burada bilim insanının rolü ne olabilir? Şu: yeni bir toplumsal hareketin, yani, yeni içeriklere, 
yeni hedeflere, yeni uluslararası eylem biçimlerine sahip bir hareketin doğmasını sağlayacak 
kolektif yaratıcılık yapılarının hep birlikte keşfi için çalışmak. 

 


