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Amna HAFDHALLAH 

Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı1 

 

KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ 

Tunus resmi gazetesinde 18 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan yazıyla 

Evrensel Arap kültür ve yaratıcılığını ve enformasyonu yükseltmeyi 

amaçlamasının yanısırahayır işleriyle de ilgilenen bağımsız bir dernektir. Kültür 

faaliyetleri yanında, kapsamlı kültür sağlamlaştırması ve evrensel medeniyete 

tanıtımı amacıyla dünya dernekleri arasında haber alışverişi ve ziyaretler 

gerçekleştirir. 

Derneğimiz içerisinde yer alan seçkin gazetecilik ve haber bilimleri 

enstitüsü mezunları, çeşitli alanlarda mühendisler, işletmeci ve 

akademisyenlerden oluşur.  Bunlar, kültürünü köklerinden alarak yeni bir kimlik 

oluşumuna ve yüksek bir medeniyet inşasına katkıda bulunan kültür ve 

yaratıcılık  özen ve sevgisi içerisinde olan genç bir topluluktur. En büyük ortak 

aşkları ise vatan ve Tunus sevgisidir. 

Bu genç topluluk özellikle devrimden sonra yeni Tunus’un inşasına 

çalışmaktadır. Kökleri ve yenilikler arasında topladığı tüm medeniyet 

kazanımlarını tesis etmeye çalışmaktadır. Bu gençler, içerisinde dün, bugün ve 

yarının Tunus mirasını içinde barındıran geleceğin Tunus’unun kültürünü inşa 

etme çabası içerisindedirler.  

Derneğin Hedefleri 

                                                            

1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen ‘Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi’ nde bildiri olarak 
sunulmuştur 
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-Üniversite mezunlarının ve serbest meslek sahiplerinin yaratıcı ve 

kültürel çalışmalara entegrasyonu 

 

-Yaratıcı enerjilerini geliştirmek, kurumsal ve örgütsel çalışma hayatına 

entegrasyonlarını sağlamak 

-Arap ve evrensel kültür ve yaratıcılık olgularını organize etmek  

-Sivil toplum ile ortaklığı güçlendirmek ve ülkenin içi ve dışında rolünü 

etkinleştirmek 

-Sosyal hayatımızda yaratıcı ve kültürel değerleri kökleştirmek 

-Çeşitli alanlarda yaratıcı yetenekler arasında bir bağ yaratmak. 

-Kültürel programlar hazırlayıp sunma ve eğitim atölyeleri çalışmaları 

yapmak 

-Kültürel alanlarda yaratıcılık çalışmalarına hizmet eden ve güçlendiren 

sanatsal ve yaratıcılık kurumlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirmek  

-Yetenekli kişilere yardım konusunda bağışları etkinleştirme, özellikle 

fakiraileler, ihtiyaç sahipleri ve yetimlere destek olmak 

Derneğin Başarıları 

Birinci Faaliyet 

17 Nisan 2014 tarihinde Kültür ve Yaratıcılık Forumu Derneğigörsel-

işitsel dökümantasyon derneği ile “Tunus ülke mirası” Tunus Milli 

Kütüphanesinin açık eğitim gününde “18 Kasım 2013 Maliye yasasını red ve 
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tartışma ile kurumlar arasında finanse etme sloganıyla  bir organizasyon 

düzenledi. Bu derneksel girişim Tunus kültürünü güçlendirmeyi amaçlamış 

olup; 

Birinci olarak; 

Bir kısıtlama olmaksızın dernekfaliyetlerineözgürce devam etmeyi 

sağlayıncaya kadar kararnameyi yeniden revize ederek tekrar incelemek. 

İkinci olarak kanuni metinlerin hazırlanmasında sivil toplum örgütlerinin 

katılımını sağlamak 

Üçüncü olarak dernek dergileri oluşturmak 

Dördüncüsü de dernekler için yüksek konseyler oluşturmaktır. 

İkinci faaliyet 

Kültür ve yaratıcılık forumu derneği Tunus’da ilk defa olarak bir şenlik 

hazırlığı içerisinde olup Tunus’un güneyinde yer alan Tuzer şehrinde “Her 

resmin arkasında bir hikaye vardır..toplumun aynası akdeniz sinemasının 

görüntüsü” sloganıyla uluslar arası kısa film şenliği düzenleyecektir. 

Bu organizasyon kültür ayında bir tören çerçevesinde gerçekleşecek olup 

Tunus turizmine ve gençlerin sinema çalışmalarına destek olacaktır. 

Festival 2014 Eylül ayında “Her resmin arkasında bir hikaye 

vardır..toplumun aynası akdeniz sinemasının görüntüsü” sloganıyla 

düzenlenecektir. Bu festival Akdeniz uygarlığının bileşenleri ile insani iletişim 

ve yakınlaşmayı güçlendirmeyi gerçekleştirmek hedeflemektedir. 

Üçüncü faaliyet 
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Kültür ve yaratıcılık forumu derneği ortak katılımıyla “Akdeniz hatırası” 

sloganıyla Tunus görsel-işitsel dökümantasyon derneğiyle 6-10 Mayıs 2014 

tarihinde uluslar arası kültür filimleri şenliği düzenlenmiş olup belgesel 

mahiyette ki filimlerle özellikle de Tunus içerikli yapımlarla tanışmayı ulusal, 

bölgesel ve küresel belleğin korunması ve paylaşılmasını amaçlamaktadır.  

Dördüncü faaliyet 

Kültür ve yaratıcılık forumu derneğinin ortak katılımıyla 11-13 Mayıs 

tarihinde Türkiye Eskişehir’de dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 400 kişinin 

iştirak ettiği Arap ülkelerinden de Tunus, Fas, Cezair ve Yemen, Katar’ın 

yanısıra Afrika ve Asya ülkelerinin de katıldığı sivil toplum örgütleri zirvesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu konferans Türkiyenin işbirliği ve iletişim köprülerini kurmak için 

düzenlediği uluslar arası bir konferans olmuştur. Katılımcıların zengin içeriği ve 

yapıcı metotlarıyla bu konferans bir ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Kültür ve yaratıcılık forumu derneğinin katılım gerçekleştirdiği bu 

kongrede Tunusu dernek adına Prof. Dr. AmnaHafdhallah temsil etmiş ve sivil 

toplum kuruluşların desteklenmesinde medyanın aktif rolü vurgulanmıştır.  

Bir gazeteci ve dernek başkanı olarak kurulan bu ilişkinin karşılıklı 

etkileşim ilişkisi olduğunu, sivil toplum örgütünün yayılmasında medya iletişim 

araçlarına ve kurumlarına ihtiyaç olduğunu, sivil topluma inandığını ve 

medeniyet kültürümüzün gelişimine katkı sağladığını görmüştür. 

Konu: Sivil toplumun desteklenmesinde medyanın rolü 

Bir gazeteci ve Kültür ve Yaratıcılık Forumu Derneği başkanı olarak 

Türkiyenin işbirliği ve ortaklığını bulmayı umuyoruz. Ben çeşitli yönleriyle 
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medyanın en önemli araç olduğunu ve hayatımızda önemli bir rol oynadığını, 

medya ile sivil toplum kurumu arasındaki ilişkinin tamamlayıcı bir ilişki 

olduğunu teyit edebilirim. 

Sivil toplum kuruluşu faaliyetlerinde, hedeflerini gerçekleştirmede ve 

mesajını ulaştırmada medya araçlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ikisi 

arasındaki diyalektik ilişki sivil toplum kurumu ve medya araçlarıyla etkileşim 

gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda sivil toplum örgütü daha güçlü, daha 

aktif ve tüm alanlarda etrafında daha çok katılımcı yaratmakta, medya iletişim 

araçları faaliyetleri ve gösterileri kapsayan daha geniş alanlar açmakta bunun 

sonucunda da toplumda öncü rol oynamaktadır. 

Sivil toplum kültürünü yaymak medya kuruluşlarına ve iletişim araçlarına 

ihtiyaç duyduğundan sivil kültürün gelişmesinde ve güvenin artmasına katkıda 

bulunmakta, yayılmasına ve güçlenmesine çalışmakta, şiddet, aşırılık kültürüne 

ve bireysel, fiziksel dışlamaya, ötekileştirmeye karşı koymayı sağlamaktadır. Bu 

sebeple sivil toplum örgütünün bir müttefiki olarak medyanın önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Sivil toplum örgütü bilinci, kültürü, değerleri ve davranışa ve günlük 

çalışma hayatına, inanılan toplum ruhuna ve toplumsal çıkarlara evrilen 

prensipleri temsil ettiğinden önemi daha açık ortaya çıkmaktadır. 

Tunus Kültür ve Yaratıcılık Forumu Derneği olarak Türkiyedeki bu 

uluslararsı konferansta olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Esas olarak bu 

fırsat sayesinde işbirliği ve sivil ortaklık yollarının bulunmasını evrensel keşif 

kültürünü gerçekleştirmek için de aşağıdaki önerileri sunuyoruz; 
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İlk olarak sivil toplum örgütlerindeki gazeteciler ve aktivistler için eğitim 

atölyeleri çalışmaları gerçekleştirerek bununla kapsayıcı kültürde yüksek 

mekanizma yollarını oluşturmak. 

İkinci olarak da karşılıklı ziyaretler ve Türkçede Araplar için 

yapılandırılmış ders eğitimi ve bunun tersi oluşturulmalıdır. Atölyeler 

çerçevesinde Türkiye Tunus dernekleri işbirliği ve ortaklığıyla  bunların 

gerçekleştirilmesi doğru olacaktır. 

Teşekkürler. 
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