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16. KARABURUN BİLİM KONGRESİ 

1 - 4 Eylül 2022 
 

yarınların şafağında ezilenlerin seçimi 
 
 
 
 

Felsefenin soluk rengi solgun zemine vurduğu zaman, hayatın tezahürü ihtiyarlık 
günlerini tamamlıyor demektir. Felsefenin soluk rengiyle o gençleştirilemez, sadece 

bilenebilir. Minerva’nın baykuşu, ancak gün batarken uçmaya başlar. 

Hegel, Hukuku Felsefesi 

 
21. yüzyıl,  tüm dünyada kapitalizmin ardışık derinleşen krizlere tanıklık ediyor. Dünya emekçi 

sınıflarını kuşatan yoksulluk, savaşlar, salgınlar, doğanın tahribatı bu krizlerin çıplak dışavurumları. 
Küresel eğilimler somut toplumların özgün koşullarında kendine has içerikler kazanıyor; Türkiye’de 
olduğu gibi… Türkiye toplumsal tarihinin en zor, en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Mevcut 
kriz yalnızca iktisadi ya da siyasal (iktidar) alanla sınırlı değil, toplumun tüm varoluş pratiklerini 
tehdit eden bir rejim krizine dönüşmüş durumda. Emekçiler, öğrenciler, kadınlar, LGBTQ+’lar, 
çocuklar, mülteciler, Kürtler yani toplumsal hayatın tüm bileşenleri, tüm pratikleri iktidarın giderek 
yoğunlaşan baskı rejimiyle yüz yüze… 

 
Minerva’nın Baykuşu Türkiye’nin üstünde uçuyor…  
 
Unutulmamalı; Hegel’den Marx’a uzanan yolculukta alacakaranlıkta gerçeklikle mücadele 

edenler için asıl sorun, ‘eski’ olan her şeyin tamamlanmasını beklemeden ‘yeni’ dünya için mücadele 
etmek ve onu inşa etmektir. Marx’ın vurguladığı gibi yeni dünya eskinin içinde henüz harekete 
geçirilmemiş, büyük bir potansiyel olarak mevcuttur. Aslolan felsefenin mücadele içinde 
doğrulanmasıdır.  

 
Marx’ın teori, eleştiri ve mücadele pratikleri için bıraktığı düşünsel mirasın bugünü anlamamız 

açsından da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Hiç kuşkusuz ki bu geleneğin dünya 
devrimcilerine bıraktığı en temel sorumluluk dogmatik olmamaktır. Bugünü doğru anlamak ve 
gelecek için mücadele etmek Marx’ın çağdaşları için olduğu kadar, bugünün dünya devrimcilerinin 
de şiarıdır. Bertell Ollman’nın haklı olarak vurguladığı gibi Minerva'nın Baykuşu sadece 
alacakaranlıkta uçuyorsa, Marx'ın Baykuşu yeni tutuşmaya başlayan şafağı müjdelemek için etrafta 
gezinip duruyor…  

 
Gramsci’ye kulak verecek olursak eğer Türkiye eskinin öldüğü ama henüz yeninin doğmadığı bir 

süreç yaşıyor. İçinden geçmekte olduğumuz süreç Türkiye toplumu için bir tür karar süreci olacak. 
Ve elbette kendini solda tanımlayan herkesin kararı ve mücadelesi bu kritik sürecin karakterini ve 
sonucunu belirlemede hayati öneme sahip olacak…  

 

Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar 
T. Adorno 
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Karaburun Kongresi, Marx’ın 11. Tezindeki “aslolan dünyayı değiştirmekti” tespitine olan inançla 
içinde bulunduğumuz süreçte “Sosyalistler Ne yapmalı?” sorusunu sorarak sizleri düşünce sofrasına 
çağırıyor…  

 
 
Hepimiz biliyor, yaşıyoruz. Başta emekçi sınıflar olmak üzere Türkiye halkları derinleşen bir 

yoksullaşma süreciyle yüz yüze; yoksulluk ve yoksunluk toplumsal yaşamın tüm alanlarını kuşatmış 
durumda. Ama yine görüyor ve tanık oluyoruz ki açlık sınırının altında ücrete mahkûm edilen emekçi 
sınıfların bu açık sömürüye direnişi tüm baskı ve engellemelere karşı dipten gelen bir dalga gibi 
yükseliyor. Dahası içeride giderek derinleşen siyasal ve iktisadi çöküş küresel kapitalizmin 
hegemonya krizi ve yakın coğrafyamızda süren savaşla yeni boyutlar kazanmış görünüyor. Türkiye 
içeride ve dışarıda giderek artan kriz eğilimlerinin eşiğinde (olağan durumda) 2023 yılında yapılacak 
olan seçim sürecine çoktan girmiş durumda. Hiç kuşkusuz bu seçim süreci ve sonuçları Türkiye 
siyasal tarihi için çok önemli sonuç doğuracaktır. Daha şimdiden mevcut seçim Türkiye halkları için 
bir tür rejim tercihine dönüşmüş durumdadır. Türkiye sosyalistleri AKP iktidarının ne olduğunu yirmi 
yılın tecrübesiyle artık elbette biliyor. Peki ama bu bloğun karşında yer alan ve altı siyasal partinin 
oluşturduğu blok hakkında ne biliyor ve ne düşünüyoruz? Sosyalistler bu blokla kurulacak siyasal 
hattı nasıl tanımlamalı ve nasıl sürdürmeli?  

 
Kongremiz sizi özellikle “Türkiye’deki derin yoksullaşmayı, alttan gelen direniş dalgasını ve 

tabii ki seçimleri” tartışmaya çağırıyor. 
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Aşağıda sıralanan alt temalara ilişkin bildiri, oturum, çalışma grubu, panel, forum vb. başvurularda 

bulunmanızı bekliyoruz: 
 
 İktidarın Mevcut Durumu? Otoriteryenlik, Muhafazakârlık, Faşizm… 
 Devlet, İktidar Bloğu, Sınıf İttifakları 
 Bir İktidar Aygıtı Olarak Eğitim ve Hukuk Sistemi 

 
 İktisadi Krizin Hangi Eşiğindeyiz? 
 Emekçi Sınıflar ve Yoksulluk 
 Covid ve Emeğin Yeni Halleri 

 
 Seçim ve İttifaklar  
 Türkiye Solu ve Üçüncü Blok Tartışmaları: Sosyalistler Seçimlerde Ne Yapmalı? 
 Seçimler Neyi Değiştirir? 
 Kapitalist Restorasyon mu Demokratik Cumhuriyet mi? 

 
 21. Yüzyılda Emperyalizmin Veçheleri ve Savaşlar 
 Enternasyonalizmin Yeni Olanakları 
 Felaket Kapitalizmi 
 Ukrayna ve Ortadoğu 
 Gıda Krizi 

 
 Direniş ve Dayanışma Sanatları 

  Türkiye’de Sınıf Mücadelesinin Bugünü 
  Sendikalar Nereye? 
  Feminist Politika: Ne Yapmalı? 
  Dijital Dünyada Direniş ve Dayanışma 

 
 Sağlık Krizi: Çıkış Var mı? Nasıl? 

  
 
 
 
 
 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. 

Kapsam 

Başvuru ve Katılım 
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 Karaburun Bilim Kongresi’ne herhangi bir biçimde katılmak ve düzenlenecek etkinlikleri 
izlemek için hiçbir özel koşul gerekmediği gibi kayıt/katılım parası da alınmamaktadır. 

 Tüm başvurular için (bildiri sunumu, oturum önerisi, çalışma grubu önerisi, panel, forum vd.) 
internet sayfamızda yer alan aşağıdaki formların doldurulması gerekmektedir. 

Bildiri Önerisi Başvuru Formu: https://forms.gle/gUW3qKCvnVPvvsBY7 

Oturum Önerisi Başvuru Formu: https://forms.gle/V9mtFyfD73ekcBVn9 

Çalışma Grubu Başvuru Formu: https://forms.gle/aDLpPERPghqBCvqPA 

 

 Kongre’de bildiri sunmak isteyenlerin çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde 
savını, anahtar sözcükleri ile temel atıflarını içeren ve 500 sözcükten az olmayan özetlerini ya 
da tam metin taslaklarını kongre takviminde belirtilen tarihe kadar 
kongrekaraburun@gmail.com adresine elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir. 

 Bildiri özetlerini ve tam metin taslaklarını 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. 

 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 

 

 
 
 26 Nisan2021  : Bildiri Çağrısı 
 
 25 Mart 2022  : Bildiri Çağrısı 
 31 Mayıs 2022 : Başvurular İçin Son Gün 
 27 Haziran 2022 : Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 
 18 Temmuz 2022 : Geçici Programın İlânı 
 15 Ağustos 2022 : Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Gün 
 20 Ağustos 2022 : Kongre Programının İlânı 
 01 - 04 Eylül 2022 : 16. Karaburun Bilim Kongresi 

 
 
 
 
 

Kongre Takvimi 
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A. Aydın Arı 

Ahmet Haşim Köse 
Barış Yıldırım 

Dilek Karabulut 
Doğan Emrah Zıraman 

Emel Yuvayapan 
Erkin Başer 

Mehmet Türkay 

 
Melda Yaman 
Nihat Koçyiğit 
Onur Hamzaoğlu 
Ömer Selvi 
Özcan Gülhan 
Özlem Özkan 
Yasemin Özgün 

 
 
 
 
 
 Web  : www.kongrekaraburun.org 
 e-posta  : kongrekaraburun@gmail.com 
 Telefon  : 0 232 425 26 70 
 Twitter  : @KongreKaraburun 
 Hashtag  : #Karaburun2022 
 Facebook : karaburunbilimkongresi 
 Instagram : kongrekaraburun 

 
 
 
 

Karaburun Bilim Kongresi 
Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği 

tarafından düzenlenmektedir. 

Düzenleme Kurulu 

İletişim Bilgileri 


