
II. Konferans: 3-5 Nisan 2015, Hamburg Üniversitesi

Kapitalist Moderniteyi Teşrih Etmek – Demokratik 
Konfederalizmi İnşa Etmek

Sunum Çağrısı 
1960'lı ve 1970'li yıllarda yaşanan siyasal tıkanıklık sonraki yıllarda alternatif hareketler açısından daha derinleşti.  
Reel sosyalizm çöktü, feminizm 1980'ler ve hatta 1990'lardaki zirvesi ardından yavaşladı ve kapitalizm sonsuzluğunu 
deklare etti. Fakat o zaman da alternatif yaşam için arayışlarını sürdüren entelektüeller, hareketler ve organizasyonlar  
mevcuttu, halen de mevcut. Bu “Kapitalist Moderniteye Meydan Okumak II” konferansında biz daha çok kültürel  
hegemonya, sosyal ekoloji, ekonomi, kadın özgürlüğü, iktidar ve Kürt özgürlük hareketinin bu konular hakkındaki 
düşünceleri üzerinde durmak isteriz. 

Hazırlık komitesi öğrencilere, araştırmacılara ve diğer tüm katılmak isteyenlere, araştırmalarını konferans bileşenine 
sunma fırsatını vermek istemekte, aşağıdaki bir veya bir kaç konu hakkında sunumlarınızı yollamanızı istemektedir. 

1 – Kültürel Hegemonya. Gramsci ve 75 yıl sonra Öcalan
Öcalan Gramsci'yi çok sonra okuyabilmiş olmasına rağmen daha ilk kitaplarında farklı boyutlarda benzer sonuçlara  
ulaşmıştı. Öcalan da entelektüelin tarifi ve toplumun değişimindeki rolü konusuna değinmeyi önemli bulmuştur.  
İkisi  de aynı  zamanda hangi sınıf  olursa  olsun,  sınıf  iktidarı  hakkında eleştireldirler.  Bu sunumun ana inceleme  
teması, düşünsel ve kültürel hegemonya ile Öcalan ve Gramsci'nin yakınlaşıp uzaklaştıkları konular üzerine olmalı.

2 – İktidar ve Hakikat. Öcalan ve Foucault'da İktidar Olgusu
Her iki entelektüel de (Öcalan ve Foucault) iktidarın her yere sızmış olduğundan bahseder, özellikle de kapitalizmde.  
Öcalan, iktidarın her bir bireye kadar indirgenmiş olduğunu ve bunun sistemin kendisini yeniden ürettiği anlamına  
geldiğini söyler. Foucault'nun ‘iktidar/bilgi’si, iktidarın, bilgi, bilimsel algı ve 'hakikat' üzerinden nasıl oluşturuldu -
ğunu ifade etmektedir. Öcalan da hakikat rejimine girerek temellerimizi ve sistemi neden tekrar etmekten kurtula -
madığımızı yeniden inceler. Her iki iktidar ve hakikat yaklaşımı karşılaştırmalı olarak incelenebilir.

3 – Feminizm ve Kürtler
Kürt kadın hareketi bölgenin en güçlü kadın hareketi konumundadır. Kürt kadın hareketinin teorik temellerinin Batı 
kaynaklı sosyalist, radikal ve anarşist feminizmle ilişkisi nedir? Kürt feminizmindeki orijinal yaklaşımlar nelerdir ve en  
çok okunan feminist, neden bir erkektir?

4 – Marx Sonrası: Braudel, Wallerstein ve Öcalan, Ekonomi ve Kapitalizm 
Üzerine 

Öcalan ekonomi ve kapitalizm analizinin, Kürt hareketi de içinde olmak üzere, alternatif hareketlerin yumuşak karnı  
olduğunu  düşünmektedir.  Böylece  ekonominin  kökenlerine  derinlikli  bakarak  nasıl  geri  alınacağı  üzerinde 
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durmuştur. Bunun için Braudel ve Wallerstein incelenerek aralarındaki benzerlikler ve Öcalan'ın konu hakkındaki 
yeni yaklaşımları analiz edilebilir.  

5 – Demokratik Konfederalizm – Sosyal Ekolojinin Pratiği? 
Ne Murray Bookchin ne de Öcalan sadece kuramcılar. Her ikisi de fikirlerini pratiğe geçirmek için mücadele ettiler.  
Sosyal ekoloji, özgürlükçü belediyecilik, “kadın özgürlük ideolojisi”, demokratik konfederalizm konsepti ve bunları  
uygulama  çabaları  arasındaki  ilişki  nedir?  Somutlaşan  siyasal  hareketin  karşı  karşıya  kaldığı  ve  aşmaya  çalıştığı  
problemler nelerdir? Sonuç itibari ile bu teorinin gelişmesine nasıl katkıda bulunmaktadır?   

Sunumlar için Teknik Bilgiler
Sunum  önerileri  (Ocak  ortasına  kadar  özetleri  gönderilmek  kaydıyla)  1  Mart  2015'e  kadar  içeri  verilmelidir. 
Sunumlar  en az  1500 en  çok  2500 kelime  olarak  hazırlanacaktır.  Yukarıda  belirtilen  her  konu için  gönderilen  
sunumlardan biri seçilecek ve yazara konferansta ona ayrılan oturumda metnini sunabilme fırsatı verilecektir. Konfe -
ransa tebliğ olarak kabul edilen sunumlar haricinde geri kalan sunumlar içinden de uygun bulunan bir kısım sunum 
konferans kitapçığında basılacaktır. 

Önemli Tarihler 

12 Aralık 2014:  Sunum Çağrısı yapıldı  
15 Ocak2015:  Özetlerin gönderilme tarihi
10 Mart 2015: Sunumlar incelenmek üzere içeri verilmeli
20 Mart 2015: Yazarlara sonuçların bildirilmesi
3-5 Nisan 2015: Konferans süreci

İletişim adresi
cfp@networkaq.net 
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