
15. KARABURUN BİLİM KONGRESİ 
3 – 6 Eylül 2020 

Karaburun 
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Tarih mülksüzlerin tarihidir, mülksüzlerin bitmeyen kavgasının tarihi! 

Ayağının altındaki yerküreyi, başının üstündeki “yıldızlı gökleri” fethe çıkan insan, çok uzun 

süredir kendi emeğine ve başkasının emeğine, doğanın bedenine ve kendi bedenine sömürge olarak 

davranıyor. Sömürenler, başımızın üstünde ve ayağımızın altındaki her şeye dokunarak daha çok 

insanı mülksüz, çok daha az insanı mülk sahibi kılıyor. 

Bugün, sermayenin yönetimi ve kuşatması altında mülk sahipleri, yığınların kanını canını pazara 

çıkarıp yaratıcı gücünü bir vampir gibi soğurmakla kalmıyor; derelere, topraklara, hatta rüzgâra bile 

göz dikiyor. Her biri doymak bilmez Midas’a benziyor; dokunduğunu altına çevirme telaşında, her 

şeyi yeniden yeniden kendi suretinde yaratmaya yelteniyor.  

Fakat öykü burada bitmiyor, esas burada başlıyor: Mülksüzlerin mülk sahiplerine karşı beş bin 

yıldır bitmeyen kavgası en az sömürü ve tahakküm kadar gerçek ve tarihin tam ortasından bize 

bakıyor. 

15. Karaburun Bilim Kongresi 3-6 Eylül 2020 tarihinde “ve Mülksüzler ve Bitmeyen Kavga” 

temasıyla Karaburun’da toplanacak. Yoksulluk, isyanlar, devrimler, darbeler, kadın grevleri, iklim 

grevleri, ekolojik yıkım, meclis ve sovyet deneyimleri, enternasyonalizm, göç, emek, kadın emeği, 

kadın cinayetleri, intihar salgını, akademi ve bilim, doğanın giderek yeni katmanlar halinde 

metalaşması ve kentlerin yağmalanması gibi zaman içinde artan ve ağırlaşan gündemleri tartışacak. 

21. yüzyılın ilk 20 yılı biterken dünyanın her köşesinde halkların ayağa kalktığı bir bağlamda 
toplanacak kongremizin gündeminde, her şeyden önce ve her şeyden çok, Büyük Sorular Kitabı’nın 

ilk sayfasına çakılı duran soru olacak: 

Mülksüzleştirenleri mülksüzleştirip bitmeyen kavgamızı bitmeyen bir barışla mı değiştireceğiz; bir 

başka deyişle mülksüzleşmenin insan ve gezegen üzerindeki ölüm kalım raddesindeki yıkıcı 

sonuçlarına karşı kavgayı yeni anlayış ve araçlarla besleyerek zafere kadar sürdürmeye devam mı 

edeceğiz? Çünkü başka yol yok ve başka her yol barbarlığa çıkıyor. 

O zaman gelin Karaburun Bilim Kongresi’nde mücadelemizi örmenin, itinayla besleyip büyütmenin 

yol ve yordamlarını birlikte arayalım, arayışımız ışıltılar olsun, yolumuzu açsın, güçlenelim, 

beraberce çağlayalım. 

 

 

 

Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda 

bulunmanızı bekliyoruz: 

 Modern Zamanlar: Yoksulluk – İşsizlik  

 Ateşi Çalmak: İsyanlar – Devrimler 

 Çıkın Sokaklara Dünyanın Çocukları: Güncel Latin Amerika İsyanları 

 Made in Dagenham: Küresel Kadın Grevleri 

bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar 

Kapsam 



 Kendine Ait Bir Oda: Toplumsal Cinsiyet, Aile ve Kadın Emeği 

 Hayır Dersem Hayır: Kadın Cinayetleri 

 Kusursuz Fırtına: İklim Krizi 

 Mad Max: Ekolojik Yıkım 

 Dünyayı Sarsan On Gün: Meclis ve Sovyet Deneyimleri 

 Kurt Kanunu: 100. Yılında Türkiye’de Kurucu Meclis 

 Ay Carmela: Enternasyonalizm 

 Uçurtmayı Vurmasınlar: 40. Yılında 12 Eylül 

 Umut Limanı: Göç ve Emek 

 Amok Koşucusu: İntihar Salgını 

 Körleşme: Akademi ve Bilim 

 Ekümenopolis: Toprak ve Arazinin Metalaşması ve Kentsel Yağma 

 Haymarket: Mülksüzlerin Sanatı 

 Ateş Altında: Medya, Siyaset, İktidar 

 

 

 

 Karaburun Bilim Kongresi, toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük üzerinden düzenlenen 

bilimsel bir etkinliktir. Kongre, eleştirel bilimsel çalışmaların üretimi ve paylaşılması için 

bir zemin olmak üzere düzenlenmekte; bilim insanları, öğrenciler ve işçiler kadar yerel 

halkın katılımını da önemsemektedir. Bildiri sunmanın bilim pratiğinin nihai değil bir ara 

basamağı olduğunun unutulması, bilimsel kongrelerin sadece bildiri sunanların birbirini 

dinlediği salonlara sıkışması, üstelik bu salonlara da para ödemeden girilememesinin bilim 

ortamını zayıflattığı açık bir gerçektir. Düzenleme Kurulu, kongremizde kolektif, kamusal 

ve eleştirel bilginin peşinde, özgür ve itaatsiz bilimcileri ağırlamaktan onur duymaktadır. 

 Kongreye gönderilen bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmuş veya yayımlanmış 

olması başvuru açısından engel oluşturmamaktadır. Aksine, Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun 

bize öğretmiş olduğu gibi, bilimci çalışmasını tekrar tekrar gözden geçirme, paylaşma, 

yayma ve tartışma hakkına sahiptir. 

 Karaburun Bilim Kongresi çok yazarlı/kolektif ürünleri ve akademi dışı katılımları özellikle 

desteklemektedir. 

 Karaburun Bilim Kongresi’ne herhangi bir biçimde katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri 

izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım parası da alınmamaktadır. 

 Tüm başvuruların (bildiri sunumu, oturum önerisi, çalışma grubu önerisi, panel, forum vd.) 

internet sayfamızda yer alan formlar üzerinden online yapılması gerekmektedir. Formların 

eksiksiz doldurulmasına özen gösterilmelidir. 

 Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde 

savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve en az 250 en çok 500 sözcükten 

oluşan özetlerini kongre takviminde belirtilen tarihe kadar www.kongrekaraburun.org 

adresinde yer alan online formu doldurarak iletmeleri gerekmektedir. 

 Bildiri özetlerini değerlendirecek hakemler daha sonra internet sitemizde ilan edilecektir. 

Değerlendirmelerde, özetlerin kongre temasına uygunluğu, özgün/kabul edilebilir bir savının 

olup olmadığı, savını yeterli bir biçimde ve tutarlı bir yöntemle ele alıp almadığı ve 

alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır. 

 Bildiri tam metinlerinin kongre takviminde belirtilen tarihte teslim edilmesi gerekmektedir. 

Tam metinler kongre internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylece, oturum başkanları ile 

(varsa) tartışmacıların ve o oturuma katılmayı planlayanların metinleri okuyarak gelmeleri 

ve tartışmalara daha etkin katılabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Başvuru ve Katılım 



 Kongremizde çalışma grupları özellikle desteklenecektir. Katılımcıların katkılarını yalnızca 

kongre oturumlarında sunulacak bildiriler biçiminde değil, doğrudan belirli bir çalışma 

grubu içerisine katılarak ya da bizzat çalışma grubu oluşturarak yapmaları da mümkündür. 

 Çalışma grubu önerilerinde detaylı çalışma planının, ortaya çıkacak nihai metnin niteliğinin 

ve genel tartışmalara katkısının ayrıntılı bir şekilde aktarılması beklenmektedir. Çalışma 

grubu önerileri, Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. 

 Karaburun Bilim Kongresi, sunulan özet, rapor, bildiri ve konuşmaların yayın hakkını hiçbir 

biçimde sahiplenmez; aksine, kamuya ait olduğunu iddia eder. Kongrede sunulan bildirilerin 

ve çalışma grubu raporlarının kamuya açık ve telifsiz e-kitap(lar) şeklinde yayımlanabilmesi 

için çalışmalar yürütülecektir. Tüm katılımcıların bunu bildiği ve kabul ettiği 

varsayılmaktadır. 

 

 

 1 Ocak 2020  Bildiri Çağrısı 

 1 Nisan 2020  Başvurular İçin Son Gün 

 27 Nisan 2020  Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 

 22 Haziran 2020  Geçici Programın İlânı 

 9 Ağustos 2020  Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün 

 24 Ağustos 2020  Kongre Programının İlânı 

 3–6 Eylül 2020  15. Karaburun Bilim Kongresi 

 

 

 

 

Karaburun Ekonomi Politik Okulu’nun programı, derslerin/seminerlerin içerikleri ve okuma 

listeleri web sayfamızdan ilân edilecektir. Karaburun Ekonomi Politik Okulu, dileyen herkesin 

katılımına açık olacak ve öncesinde katılımcı başvurusu/kaydı alınmayacaktır. Karaburun Ekonomi 

Politik Okulu’nda dersleri/seminerleri verenlere ücret ödenmemekte ve katılımcılardan para talep 

edilmemektedir. 

 22 Haziran 2020 Programın Duyurusu 

 1 - 2 Eylül 2020 Karaburun Ekonomi Politik Okulu 
 

 

 

 

Ahmet Haşim Köse 

Aydın Arı 

Barış Yıldırım 

Dilek Karabulut 

Doğan Emrah Zıraman 

Emel Yuvayapan 

Erkin Başer 

Mehmet Türkay 

 

Melda Yaman 

Nihat Koçyiğit 

Onur Hamzaoğlu 

Özcan Gülhan 

Özlem Özkan 

Suzan Orhan 

Yasemin Özgün 

 

  

 

 

Kongre Takvimi 

Karaburun Ekonomi Politik Okulu 

Düzenleme Kurulu 



 

 

Web:   www.kongrekaraburun.org 

E-posta:  kongrekaraburun@gmail.com 

Telefon:  0 232 425 26 70 

Twitter:  KongreKaraburun 

Hashtag:  #Karaburun2020 

Facebook: karaburunbilimkongresi 

Instagram: kongrekaraburun 

 

Karaburun Bilim Kongresi, 

Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği 

tarafından düzenlenmektedir. 

İletişim Bilgileri 


