III. Konferans: 14―16 Nisan 2017, Hamburg Üniversitesi
Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak III:

Demokratik Moderniteyi Açığa Çıkarmak ― Direniş, İsyan ve Yeninin İnşası

Sunum Çağrısı
Kapitalizm yapısal bir krize saplanmış durumda ve – alternatifi yoktur diye iddia edilse de – dünya çapında
meşruiyetini kaybediyor. Aynı zamanda sağcı ve gerici hareketler de kendilerini bir alternatif gibi sunuyor.
Fakat görünen alternatiflerin ötesinde de yollar bulunuyor. Rojava/Kuzey Suriye'de taraflardan birini benimsemeyip “üçüncü bir yol” ortaya çıkarmak mümkün oldu. Ataerkil olmayan bir sistemin ve demokratik ekonomik
düzenin inşası erişilebilir bir mesafede ve kendini kalıcı bir şekilde tesis edebilecek olanağa sahiptir.
Bu gibi “üçüncü yollar” tüm dünyada mümkündür. Üçüncü konferansımızda bunları sizinle paylaşmak, aydınlatmak/incelemek ve tartışmak istiyoruz.
Üçüncü Konferansımız “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak III: Demokratik Moderniteyi Açığa Çıkarmak
― Direniş, İsyan ve Yeninin İnşası” 2017 Paskalya bayramında (14-16 Nisan) Hamburg, Almanya'da gerçekleşe cektir.
Geçmiş iki konferans sadece önde gelen entelektüelleri değil, aynı zamanda genç aktivist ve akademisyenleri de
bir araya getirdi ve onlara kendi fikirlerini sunabilmeleri için imkan sağladı. Bu üçüncü konferansta, tüm bu
kesimler ve Kürdistan ve dünya çapındaki hareketler arasında köprü kurmaya devam etmek istiyoruz.
Bu doğrultuda, dört konu hakkında yaptığımız “Sunum Çağrısı”na tekrar karşılık vereceğinizi umuyoruz.
Sunumları kabul edilen araştırmacılar, konferansta sunmak üzere davet edilecektir.

1 ― Devletin Soy Bilimi
Devlet ve iktidarın aldığı biçimler uygarlık tarihi boyunca dönüşüme tabi olmuştur. Ataerkillik, dinler,
milliyetçilik, militarizm ve bilimcilik devletin ve sınıflı toplumların yeni zırhları haline nasıl gelmiştir? Bunların
özgürlük ve özgürlükten yoksunluk ile ilişkisi nedir?

2 ― Tarih Felsefesi
Öcalan, tarihi esas olarak devletli uygarlık ile devlet-öncesi köy ve tarımsal topluluklar arasında ki mücadelenin
tarihi olarak tarifler. Aynı zamanda özgürleşmiş toplumun inşasında tarihsel bilince büyük önem atfetmektedir.
Bu doğrultuda, tarihe nasıl baktığımız neden bu kadar önemlidir?

3 ― Ahlaki ve Politik Toplum
Öcalan, demokratik uygarlık analizini ve demokratik modernite modelini “ahlaki ve politik topluma” dayandır maktadır. Bu dayanak modelinin köşe taşıdır, bunun özgürlükle nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Bu Marksizm ve
diğer düşünce ekollerini nasıl tamamlamakta ve/veya onlardan farklılaşır?

4 ― Ekolojik Ekonomi, Kent ve Kır
Öcalan, kentlerin yaşama düşmanlığını vurgulamakta ve ekolojik köyler vizyonunu geliştirmektedir. Derinlikli bir
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ekolojik dönüşüm, kent ve kır arasındaki ilişkiye dair temel soruları irdelemelidir. Demokratik konfederalizm önermesi ışığında kent ve köy arasındaki ilişki nasıl olabilir?

Sunum Gönderimine İlişkin Teknik Bilgiler
•
•
•
•

Sunum metinleri yaklaşık 1500 kelime olmalı ve 2000 kelimeyi geçmemelidir
300 kelimeyi geçmeyen sunum özetleri 15 Ocak 2017 tarihine kadar gönderilmelidir
Sunumların değerlendirmeye tabii tutulması için, özetini sunan herkes tamamlanmış sunumunu 10 Mart
2017 tarihine kadar yollamalıdır
Tebliğlerini konferansta sunacak katılımcılar 20 Mart 2017 tarihine kadar ilan edilecektir.

İletişim adresi
cfp@networkaq.net
Network for an Alternative Quest: Uluslararası “Abdullah Öcalan’a Özgürlük – Kürdistan’da Barış”
İnisiyatifi • KURD-AKAD – Kürt Akademisyenler Ağı • YXK – Kürdistan Öğrenciler Birliği • Kurdistan
Report dergisi • ISKU – Informationsstelle Kurdistan e.V. • Cenî – Kürt Kadın Barış Bürosu • Civaka Azad –
Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit

This document on the web: http://networkaq.net/2017/TR_Sunum Cagrisi 2017.pdf

