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Bildiri başvuruları 15 Kasım’a kadar açıktır. 
 
Forum Insaniyyat Genel Tanıtımı 

Insaniyyat انسانّيات farklı köken ve sosyal çevrelerden ve her yaştan 
araştırmacıya mevcut araştırmalar hakkında hem kendi aralarında bilimsel 
düzlemde tartışabilecekleri hem de toplumla bilgi alışverişi yapabilecekleri 
bir alan sunmayı amaçlayan uluslararası bir insani ve sosyal bilimler 
forumudur. Tunus ve Mağrip bağlamında ve bölge genelinde (Orta Doğu, 
Afrika, Avrupa) birlikte ele alınması gereken acil sorunlarla temas halinde 
olan bu büyük ölçekli toplantı, insani ve sosyal bilimlerin eğitim ve araştırma 
alanlarında sahip olduğu statünün değer kazanmasına, kent yönetimi 
bağlamındaki öneminin açıklanmasına ve güncel dinamikler etrafında 
disiplinler arası bir bakış açısı sunan bir düşünce alanı açılmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Insaniyyat انسانّيات Tunus 2022, Manouba Üniversitesi (UMA), Tunus 
Üniversitesi (UT), Tunus al-Manar Üniversitesi (UTM), Çağdaş Mağrip 
Araştırmaları Enstitüsü (Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
- IRMC Tunis), Orta Doğu ve İslam Dünyası Bilimsel Proje Ortaklığı 
(Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) Moyen Orient et Mondes 
Musulmans) ile Orta Doğu ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Topluluğu 
(SEMOMM) tarafından düzenlenmekte olup, toplantıya katılım sağlamak 
isteyen çeşitli akademik ve kültürel kurum ve kuruluşlar ortaklığında 
gerçekleştirilecektir. 

Forum Insaniyyat 2022’nin ilk oturumu 20-24 Eylül tarihleri arasında 
Tunus’ta gerçekleştirilecektir. Beş gün sürecek olan oturumda bir bilimsel 
sempozyum (konferanslar, çalıştaylar, yuvarlak masa toplantıları) ve insani 
bilimler alanlarından katılımcıların yanı sıra yazar, entelektüel ve sanatçıları, 
dijital insani bilimler alanının güncel pratikleri ve sorunları, insani ve sosyal 
bilimler ile toplum arasındaki çok dilli bilgi ve diyalog dolaşımı gibi konular 
çevresinde bir araya getiren tematik toplantılar gerçekleştirilecektir. 
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Forum Insaniyyat Tunus 2022 için Bildiri Çağrısı 

  
İnsani ve sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar (doktora 

öğrencileri, doktora sonrası araştırmacılar, öğretim görevlisi-araştırmacılar 
ve araştırmacılar) bildiri önerilerini iki farklı şekilde sunabilirler: 

 
1. İlgili kişiler CriseS sempozyumunun ana teması çerçevesinde bir katkı 

önerebilirler. Büyük ölçekte bir sağlık krizinin sonuna yaklaştığımız bu süreçte 

Forum bu sempozyum çerçevesinde, kriz kavramı ve krizin sebep olduğu değişimler 
üzerine yapılan araştırmaları vurgulamayı hedefliyor. Bu tema bizleri siyasi, sosyal, 

ekonomik, hukuksal veya kültürel değişimler bağlamında krizleri daha geniş bir 
kronolojik ve tematik çerçeveye yerleştirmeye davet ediyor. Bu tema aynı zamanda, 

güncel jeopolitik meseleler ve bilgi ve iletişimdeki dijitalleşmenin sonuçlarıyla 

bağlantılı olarak, yakın zamanda yaşadığımız sağlık krizi ve insani ve sosyal bilimler 
alanındaki değişimler arasındaki bağlantı üzerine bir kolektif düşünme olanağı 

sağlayacak. 

 
2. Bu ana temaya ek olarak Forum, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar 

çerçevesinde bölge (Mağrip, Orta Doğu, Afrika, Avrupa-Akdeniz bölgesi) üzerine 

aşağıda belirtilen disiplinlerde yapılan tüm yeni araştırmalara ev sahipliği yapacak: 

 
Sanat ve mimarlık 
Antropoloji 
Arkeoloji 
Bilişim bilimi 
Bilişsel bilim 
Coğrafya 
Çeviribilim 
Demografi 
Didaktik 
Dilbilim 
Edebiyat 
Edebiyat eleştirisi 
Eğitim bilimleri 
Ekonomi 
Etnoloji 
Felsefe 

Filoloji 
Görsel çalışmalar 
Hukuk 
İslam bilimi ve 
dinbilim 
İşletme 
Karşılaştırmalı dinler 
Müzikoloji 
Psikoloji 
Sanat tarihi 
Siyaset bilimi 
Sosyoloji 
Tarih 
Tasarım 
Uluslararası ilişkiler 
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Organizatörler özellikle aşağıdaki belirtilen türlerden bildiri önerilerini 
teşvik etmektedirler: 
 

- Mağrip, Afrika ve Orta Doğu’dan insani ve sosyal bilimler alanında çalışan 
araştırmacı, doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıların çalışmaları; 

 
- Disiplinler ötesi bildiri önerileri; 
 

- Mağrip, Maşrek, Afrika veya dünyanın geri kalanındaki farklı ülkeler arasında 
karşılaştırmalar sunan ve sosyal bilimlerde (yerelden uluslar ötesine) analiz 
ölçekleri üzerinde düşünmeye sevk eden çalıştaylar; 

 

- İnsani ve sosyal bilimlerde alan ve veriye erişim konusu (arşiv, istatistik, 
röportaj, vs.) üzerine çalıştaylar; 

 

- Devam eden araştırmalarda dijital insani bilimlerin mevcut ve gelecekteki 
katkısı üzerine paneller. 

 

Forum katılımcıları sempozyumun CriseS temasına dâhil olan konularından 
veya yukarıda listelenen disiplinlerden biri üzerine olan bildiri önerilerini üç 
formatta sunabilirler: 

a- Tekli tematik çalıştay: iki saatlik bir oturum süresince dört konuşmacı ile 
isteğe bağlı olarak katılım gösterecek bir tartışmacıdan oluşur. 

b- İkili tematik çalıştay: en fazla sekiz konuşmacının katılacağı, aynı tema ile 
ilişkili, ikişer saatlik iki oturuma bölünmüş iki tekli atölye. 

c- Bireysel öneri: Seçildiği takdirde organizatörler tarafından diğer bildirilerle 

birleştirilerek bir tematik veya disipliner atölye oluşturulacaktır. 

 

Tekli veya ikili çalıştay önerileri aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır: 

- Atölye başlığı ve moderasyondan sorumlu kişinin adı (dört konuşmacıdan 
biri veya dışarıdan katılımcı) 

- Atölyenin genel temasının özeti (en fazla 1500 karakter) 

- Katılımcıların isimleri, bağlı oldukları kurum-kuruluşlar, yazışma adresleri 

- Her bildirinin özeti (en fazla 1500 karakter) 

Bireysel bildiriler, yazarlarının iletişim adresleri ve bağlı oldukları kurum-
kuruluş bilgileri de dâhil olmak üzere 1500 karakteri geçmemelidir. 

Bildiriler önerileri Arapça, İngilizce veya Fransızca olarak sunulabilir. 
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Takvim ve finansman 

Word formatında yazılmış bildiri önerileri 
insaniyyattunis2022@gmail.com adresine gönderilmelidir. Dosya adı şu 
modele göre yazılmalıdır: Insaniyyat2022_SORUMLU KİŞİNİN SOYADI 

Öneriler en geç 15 Kasım 2021 tarihinde gönderilmiş olmalıdır. 

Forum’un bilimsel komitesi önerileri inceleyecek ve Aralık 2021 
sonunda katılımcılara yanıt verecektir. Bu aşamadan sonra bildiri önerileri 
kabul edilen katılımcılar 1 Nisan 2022 tarihine kadar önerileri üzerinde 
değişiklik yapabileceklerdir. 1 Nisan 2022 itibarıyla çalıştayların kesin 
programı ve özetlerin son hali organizatörlere ulaştırılmalıdır.  

 

Kayıt ücretleri (1 Nisan 2022 tarihinden önce ödenmek 
üzere): 

- Kuzey ülkelerinde (Avrupa, Kuzey Amerika…) görev yapan araştırmacılar (çalıştay 
katılımcısı veya izleyici olarak) için 70 avro. 

- Güney ülkelerinde (Orta Doğu, Mağrip, Afrika) görev yapan araştırmacılar (çalıştay 
katılımcısı veya izleyici olarak) için 50 avro. 

- Doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar için 25 avro. 
- Lisans ve yüksek lisans öğrencileri kayıt ücretinden muaftır. 
- Kayıt ücretinden muaf tutulmak isteyen diğer katılımcıların durumu istek üzerine 

kararlaştırılacaktır. 

 
Bu ücrete belgelerin temini, 5 gün sürecek etkinlik boyunca katılımcıların 
kaldıkları yerden Forum yerine ulaşım masrafları, kahve molaları ve öğle 
yemekleri dâhildir. Uluslararası seyahat ve konaklama masrafları katılımcıya 
aittir. Toplu indirim olanakları daha sonra sunulacaktır. 
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Eş organizatörler 

 
GIS Moyen-Orient Mondes Musulmans, Paris 
Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), 

Tunis 
Société des études sur le Moyen-Orient et les Mondes 

musulmans (SEMOMM), Paris 
Manouba Üniversitesi 
Tunus Üniversitesi 
Tunus al-Manar Üniversitesi 
  

Ortaklar (başvurular hala açık) 

 
Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas (AMED) Studies 
Program, San Francisco 
Casa Árabe, Madrid 
Centre Jacques Berque, Rabat 
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle 
(Crasc), Oran 
Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et sociales 
(CERES), Tunis 
Columbia Tunis 
Conseil arabe des sciences sociales, Beyrouth 
Groupement de Recherche Euro-Méditerranéen (GREM), 
Mulhouse 
Harvard Tunis 
International Association for Middle East Studies (IAMES) 
Institut français du Proche-Orient (IFPO), Beyrouth 
Institut national du Patrimoine (INP), Tunis  
Institut de recherche pour le développement (IRD), Tunis 
Unimed, Rome 
Zentrum Moderner Orient, Berlin 

 
 


