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Komite Genel Sekreterinden Mektup 
Sevgili Katılımcılar, 
 
 
    Sizleri göstermiş olduğunuz medeni cesaret sebebiyle selamlıyor saygılarımı sunuyorum. 
Düzeni bozulmuş, haysiyetsizleşmiş yaşanasılığını kaybetmekte olan bu dünyamızın 
gelecek nesilleri olarak yegane vazifemiz zihinlerimizi ve bedenlerimizi dinç, kalplerimizi 
ferah, omuzlarımızı dik, vücutlarımızı kibirden uzak tutmaktır. Kendimizi geliştirdikçe 
etrafımıza yayacağımız enerjinin çoğalması güzel evrenimizin varlığını güçlendireceğine 
inanarak varlığım ve gururum üzerine ant içerek bu dünyayı güzelleştirmek için adımlar 
atacağımı belirtmekten onur ve şeref duyarım. Çeşitli istidatlarımı idman etmek ve onların 
muhafazasını sağlamak için yapılacak en büyük şey çalışmaktır. Çalışmaya başlamak için 
ne bugün ne yarın ne de başka bir zaman uygun olmayacaktır. Uygun olan vakit şimdidir, 
bugündür. Çalışma azminiz hiç yitirmemeniz dileğiyle... 
 
 
 
 
                                          Saygılarımı Sunarım 
                                          Burak Koç 
                                          Komite G. Sekreteri 
 
 
Akademik Asistandan Mektup 
 
Sosyal İnsanı ve Kültürel Genel Kurulu’nun saygıdeğer üyeleri, 
Sizleri 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 
Lisesi Uğur Birleşmiş Milletler Modeli Konferansı’nda ağırlamaktan onur duyuyorum.  
Benim ismim Emre Özaydın. Sosyal İnsanı ve Kültürel Genel Kurulu  
Akademik Asistanı olarak konferans esnasında ve öncesinde sizlere hizmet 
etmek benim için mutluluk verici bir duygu. 
Bu komitede, Sosyal İnsanı ve Kültürel Genel Kurulu ana sorunları ve bu sorunların ülkeleri 
nasıl etkilediği ve belirlenmiş sorunlara ithafen  
mantıklı çözümler üretmeye odaklanacağız. 
Herhangi bir sorununuz veya probleminiz olması durumunda şahsi e-posta  
adresime ( emreozaydn60@gmail.com ) posta yoluyla ulaşabilirsiniz. 
  



 
                                     Saygılarımla, 
                                     Emre Özaydın 
                                     Akademik Asistan 
 
 
 
 

GİRİŞ 
 
Dünya üzerinde yerli halkın uyguladığı baskı, ayrımcılık vb. hareketlerin sonucunda görülen 
topluluk kurma, özerklik ilan etme, "gettolaşma" adında çeşitli eylemler ortaya çıktı.  
 
 
 

1)Gettolaşma: 
 
 
  a)Getto nedir? 
 
     Bir kentin kamusal, psikolojik, sosyal bir hareketlilikle dışlanmış bir grup azınlıkça 
yerleşilen bölgede yerleşen halkın kendi kültürlerini, yaşam stillerini, dillerini yaşattıkları 
periferilerdir. Genellikle maddi durumları yerli halktan kötü olduğu için kendi içlerinde bir 
ekonomik zincir kurup gelirlerini bu zincir içerisindeki bağlamlardan elde ederler.  
  
 
      "Getto" kelimesi ismini Avrupa genelinde ikamet eden yabancıların Orta Çağ'da hususi 
ve yerlilerden soyutlanmış yerlerde yaşama zorunluluğundan kaynaklı olarak İtalya, Almanya 
ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan İbraniler, Museviler ve Yahudiler arasında 
yaygınlaşmaya başlamasından sonra almış; anlamını ise 2. Dünya Harbi öncesinde 
Almanya, Berlin'de yaşayan Yahudilerin yurtlarından edilmeye başlanmasından sonra 
"Getto"larda yaşayan İbranilerin onlara yardım etmesi ve kapı açmasıyla "Kaçış yeri, 
Kurtuluş, Sığınak" olarak almıştır.  
 
 
  Getto, amacı ne olursa olsun, her azınlığın sığınma veya sürülme (örneğin Varşova 
gettosu) yeridir. Ayrıca II. Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler önderliğinde üstün kabul 
edilen Aryan ırkını, alt ırk diye tabir edilen Yahudi ırkından ayırmak için tüm Yahudileri ayrı 
bir küçük mahalleye yerleştirme projesinin bir parçasıdır.  
 
 
  Almanya işçi göçünden sonra Türkiye, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinden göç 
eden göçmen işçilerin 2.Dünya Savaşı'ndan sonra "ucuz ve boş" olarak görüp yerleştiği 
mahallelere de bu ad verilir.  
 



2)Irkçılık:  
 
    Irkçılık genel olarak çeşitli insan ırkları arasındaki biyolojik farklılıkların kültürel veya 
bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğine ve doğal sebeplerle bir ırkın ,çoğunlukla kendi 
ırkının, diğerlerinden üstün olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan 
inanç veya bu değerleri kabul eden doktrindir. 
 
Zenofobi, Etnik Merkeziyetçilik, Faşizm, Milliyetçilik gibi kavram ve ideolojilerle benzerlik ve 
yakınlık gösteren kavramlara sahip olan ırkçılık hor görülen, aşağılık görülen, ezilen ırka 
şiddeti, soykırımı, sürgünü, ötekileştirmeyi haklı ve doğru gösterir.  
 
 
a)Avrupa ve Irkçılık:  
 
 
   Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENRA) 24 Avrupa Birliği mensubu ülkede yaptığı 
araştırmalarda araştırma yapılan ülkelerin her birinin hukuk ve adalet sistemlerinde ırkçılığın 
hakim olduğunu tespit etti.  
 
   ENAR’ın “Avrupa'da Irkçı Suç ve Kurumsal Irkçılık” başlıklı raporu 24 AB ülkesinde 
2014-2018 yılları arasında işlenen ırkçı suçlara ilişkin kapsamlı bir veri sağlıyor. Rapor; 
nefret suçlarını kayda geçirme, araştırma ve soruşturma aşamalarındaki kurumsal 
uygulamaların ırkçı önyargılara dayandığını gösteriyor. Rapor, ırkçılık kaynaklı bir suçun 
polise bildirilmesinden araştırma ve soruşturma safhalarına kadar ırkçılığın farklı boyutlarının 
ceza yargılama sisteminde nasıl kurumsal olarak yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bu 
durumun ciddi anlamda bir “adalet boşluğuna” yol açtığına dikkat çeken rapor, aynı zamanda 
ırkçı ve nefret suçlarının çoğu zaman kayda alınmadığını tespit etti.  
                                             -Euronews.tr  
 
Kuralların, Müslüman vatandaşlara karşıt, ayrımcı olduğuna; kendilerinin kısıtlı haklara ve 
ayrıcalıklardan muaf olma durumları sahibi olduklarına kanaat getiren bu rapor ENRA 
tarafından bir protesto sebebi oldu.  
 
                                                                                                                                                                  *Alıntıdır*  
 
 
b)Anketler: 
  
 
   Almanların üçte biri Müslüman bir kişiyi, beşte biri de bir Yahudiyi ailesinin üyesi olarak 
görmek istemiyor. 15 ülkede yapılan çalışmaya göre, Müslüman aile üyesine karşı olanların 
sayısının en yüksek olduğu ülke İtalya.  
  



   Her üç Almandan birisi ailesinde Müslüman bir üyenin olmasını istemiyor. Yahudi aile 
bireyi söz konusu olduğunda ise bu oran her beş Almandan birine düşüyor. Bu veriler Pew 
Araştırma Merkezi'nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına ait. 
 
  Araştırmaya göre "Bir Müslümanı aile üyesi olarak kabul etmek ister misiniz?" sorusuna 
Almanya'dan cevap verenlerin yüzde 33'ü olumsuz olarak cevaplandırdı. Avrupa ülkeleri 
arasında Müslüman aile bireyine en fazla karşı çıkanlar, İtalya'da araştırmaya katılanlar oldu. 
İtalyanların yüzde 43'ü bu soruya olumsuz cevap verirken, İtalyanları yüzde 36 ile İngilizler 
ve yüzde 34 ile Avusturyalılar takip etti. 
 
   Yüksek oranlarda İslamofobiye sahip olan Avrupa halkı dindar olmasıyla bilinmesinin 
yanında trajedik olan ise İnançsız insanların inanç sahibi insanlardan daha az ayrımcılık 
yapmasıdır.  
 
   Almanların üçte biri Müslüman bir kişiyi, beşte biri de bir Yahudiyi ailesinin üyesi olarak 
görmek istemiyor. 15 ülkede yapılan çalışmaya göre, Müslüman aile üyesine karşı olanların 
sayısının en fazla olduğu ülke İtalya. 
 
   Her üç Almandan birisi ailesinde Müslüman bir üyenin olmasını istemiyor. Yahudi aile 
bireyi söz konusu olduğunda ise bu oran her beş Almandan birine düşüyor. Bu veriler Pew 
Araştırma Merkezi'nin 15 Batı Avrupa ülkesinde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına ait 
 
   Müslüman bir bireyi aileye kabul etme konusunda Hristiyan mezhepleri arasında farklılık 
tespit edildi. Katolik inancına sahip Almanların yarısından fazlası bir Müslümanı aileye kabul 
etmeyeceklerini belirtirken, Protestan inancına sahip Almanlarda ise bu rakam yüzde 16 
olarak kaydedildi. 
 
   Yahudi bir bireyin aile üyesi olarak kabul edilip edilmeyeceği sorusuna ise Müslüman aile 
bireyi sorusuna kıyasla Avrupa genelinde daha düşük oranlarda "Hayır" cevabı verildi. 
Almanya'da Yahudi bir kişiyi aile bireyi olarak görmek istemeyenlerin oranı yüzde 19 iken, bu 
oran yüzde 25 ile İtalya'da en yüksek oldu. Araştırmaya cevap veren İngilizlerin yüzde 23'ü 
ve Avusturyalıların yüzde 21'i Yahudi aile bireyine karşı çıkarken, bu oranın en düşük olduğu 
ülkeler yüzde 3 ile Hollanda ve Norveç oldu. 
 
Araştırmaya göre ayrıca Hristiyan dininin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyenlerin 
belirli bir dine inanmayanlara göre Müslümanlar, Yahudiler ve göçmenlere karşı daha 
hoşgörüsüz oldukları ortaya çıktı. 
 
Araştırmayı yürüten yazarlar sonuçları açıkladıkları raporda, "Açık bir model ortaya çıkıyor: 
Dinin gerekliliklerini yerine getiren ile getirmeyen Hristiyanlar, bir dine bağlı olmayan ve Batı 
Avrupa'da yaşayan yetişkin bireylere göre göçmen ile azınlık karşıtı görüşlere sahip olma 
ihtimalleri daha yüksek" ifadesine yer veriyor. 
İslam dininin o ülkenin değerleri ve kültürüyle uyumlu olup olmadığı sorusuna Hristiyan 
yaşam tarzını benimseyen İngilizlerin yüzde 45'i ile Hristiyan olup dinin gerekliliklerini yerine 
getirmeyen kişilerin yüzde 47 oranında "uyumsuz" cevabını verirken, inanmayan İngilizlerde 
bu yüzde 30 olarak kendisini gösterdi. 



  

3)Özerk Cumhuriyetler 
 
a)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
 
  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kısaca KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'de bulunan en 
büyük üçüncü ada ve Anadolu yarımadasının 65 km güneyindeki Kıbrıs adasının kuzey 
kısmında yer alan de facto bağımsız devlet. Bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke 
tarafından tanınmaz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar ve uluslararası 
toplum tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye işgali altındaki toprağı olarak nitelenir. 375 
bin kişiye ev sahipliği yapan bu ada ülkesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs halkının Enosis 
hayallerine karşın en büyük engel olarak görülmektedir. İçlerinde barışçıl bir şeku anlaşarak 
yaşayan Güney ve Kuzey Kıbrıs halkları politikacıların anlaşamaması nedeniyle onlar 
"Şımarık Çocuklar" olarak adlandırırlar. İki ülke arasında geçişin iki ülke vatandaşları için 
kimlik kartlarıyla; sonradan vatandaşlık kazanmış veyahutta yurt dışından gelenler için 
randevulu vize ve kapıda vize imkanlarıyla sağlanır.  
 
 b) Dağlık Karabağ Cumhuriyeti 
 
Cumhuriyeti (Ermenice: Artsahi Hanrapetutyun), Güney Kafkasya'da yer alan ve hukuken 
Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 Azerbaycan ilini kapsayan topraklar 
üzerinde, işgal sonrası kurulmuş fiilen bağımsız olan bir ülkedir. Şubat 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen referandum ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olan ülke ismi Artsah 
Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı bölgede, Sovyetler 
Birliği'nin dağılmasından sonra yükselen etnik gerilim, Ermenistan'ın desteklediği Ermeni 
militanlarla Azerbaycan arasında çatışmaların çıkmasına neden oldu. Ermeni güçlerinin 
bölgeye girişiyle birlikte Azerbaycanlılara yönelik başlattıkları katliamlar halkı göçe zorladı. 
10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı halk 
oylaması sonucuna göre bağımsızlık kararı alındı ve 6 Ocak 1992'de de bağımsızlık resmen 
ilan edildi. Fakat Ermenistan dahil, hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş Artsah'ın 
bağımsızlığını tanımadı. 
 
c)Kosova  
 
Balkanlar'da yer alan ve dünyada sınırlı tanınırlığa sahip denize kıyısı olmayan bir ülke. 
Kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk, batıda ise 
Karadağ ile komşudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 2008 
yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. 2019 itibarıyla 98 ülke 
tarafından tanınmaktadır.Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan Sırbistan, bölgeyi kendisine 
bağlı Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi olarak kabul etmektedir.  
  
 
 
 



 
ABD ve 'Karaliste' 
 
   Bir çok ülkeye vize yasağı uygulayan ABD İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve 
Yemen’e seyahat engeli koymakla beraber Venezuela, Sierra Leone, Gine ve Eritre 
vatandaşlarına da vize engeli koydu. ABD hükümetinin bu ülke vatandaşları hakkında yaptığı 
propagandaların sonucu olarak ülke genelinde bir bu milletlere karşı Zenofobi oluşsa da bazı 
insanlar hala anlayışlı ve hoşgörülü yaklaşmaya devam ediyor. 
 
    11 Eylül saldırılarından sonra ülke genelindeki Irak ve İran vatandaşlarını zorla 
sorgulayan, kendilerini evlerinden eden, zorunlu göçlere zorlayan ABD hükümeti yukarıda 
isimleri belirtilen milletlerin vatandaşlarına, vatandaşlık haklarını ABD'ye taşımış olsalar dahi 
eskiden o milletlere mensup oldukları gerekçesiyle insanları sınırdışı etmiştir. Uzun süreler 
bu milletlere mensup insanların 'uzak durulası, terörist, saldırma potansiyelli insanlar' olarak 
gösterilmesini sağlayan ve bu konularda afişler posterler asan ABD Eyalet senatolarına 
düzenlenen saldırılar ve karşıt eylemler sonucunda bu eylemlerinden geri dönmüşlerdir 
ancak yine de vize yasakları devam etmektedir  
  
 
  
 
 
 
 
Odak noktası sorular: 
 
 Kimlik sınıflaması yapan ülkelere ne gibi yaptırımlar uygulanmalıdır? 
 
 Gelecekte yaşanacak gettolaşmanın önüne nasıl geçilir ve gettolaşan bölgelerdeki halk 
nasıl topluma geri kazandırılmalıdır? 
 
 BM içerisindeki ayrımcı şahısların, kuruluşların, toplulukların karşıtı okunma konusunda ne 
gibi uygulamalar ve projeler yürütülebilir? 
 
 
Kavram Haritası: 
 
 
Özerklik: Bir topluluğun, bir kuruluşun kendi kendini, oluşturduğu yasalara göre, özgürce 
yönetme hakkı ve durumudur. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmeleri için belirli şartlar 
yerine getirmek ve Genel Meclisin onayını almakla yükümlüdürler. Aksi durumlar Özelliklerin 
tanınmamış olmasına sebep olur. 
 
 
Aryan(Ari) Irkı: Naziler tarafından iddia edildiği üzere İskandinavyadan geldiklerini ve Slav 
Irkı, Roman Irkı ve Hint-İranlı olan Hint-Avrupalı ırklar ile en az karışan ırk olduğunu iddia 



eden günümüzde Alman vatandaşı (Neo-Naziler) olarak ortaya çıkan bu ırk tek "saf kan" ırk 
olduklarını iddia ederler. Bu kavram aynı zamanda İskandinavcılık olarak da bilinir. Bu 
ırkçılıktaki uygulanan asıl politika ise Nazilerin Aryan olduklarını kanıtlamaya çalışmalarıdır. 
 
 
Soykırım: Siyasal, ulusal, ırksal, tercihsel, ideolojik ya da dinsel bir nedenle, azınlık 
durumundaki bir insan topluluğunu soyca yok etmeyi amaçlayan toplu öldürme eylemidir. 
Geçmişte Holokost, Kıbrıs Türk Katliamı, Kayıp Nesiller Aborjin Soykırımı, İtalya Habeşistan 
Savaşı, Kore Savaşı gibi örnekleri görülmüştür.  
 
 
 
Zenofobi:"Yabancı korkusu ve yabancıya duyulan nefret" anlamlarına gelen Zenofobi 
Yunanca köklü yabancı anlamına gelen "Xenos"dan türemiştir. Irkçılık ile ilişkili olarak 
değerlendirilen bu düşünce Irklara şiddet uygulanmasını desteklemekten çok sadece bir 
korku beslemeyi içerir.  
 
 
 
İslamofobi:İslamofobi, kelime anlamı olarak "İslam korkusu" demektir. Müslümanlara karşı 
duyulan nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına gelir. 
 
Kaynakça: 
 
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Getto 
 
https://www.academia.edu/9782595/D%C4%B1%C5%9Flanm%C4%B1%C5%9Flar%C4%B
1n_Sistemle_Siyasal_Bir_%C4%B0li%C5%9Fki_Bi%C3%A7imi_Olarak_Kamp_ve_Getto 
 
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cst%C3%BCn_%C4%B1rk 
 
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Zenofobi 
 
 
https://www.google.com/amp/s/tr.euronews.com/amp/2019/09/13/arastirma-avrupa-ulkelerini
n-adalet-sisteminde-irkcilik-hakim-muslumanra-karsi-suclar 
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