
8 -9 Şubat 2020 tarihlerinde;
Harmoon Çağdaş Araştırmalar

Merkezi, Suriye TV ve ORSAM
işbirliğinde “daha iyi bir gelecek
için ortak vizyon” başlığı altında,
“1. Türkiye-Suriye Medya Buluş-
ması” gerçekleşmiştir. Sheraton
İstanbul City Center’da düzenlenen
medya forumuna Türk ve Suriyeli
yetkililer, yazarlar, araştırmacılar

ve medya temsilcilerin-
den oluşan 21 konuş-
macı katılırken, Türkiye
ve Suriye medya kuru-
luşlarını temsil eden
yaklaşık 100 gaze-
teci de forumda
tartışmacı/katı-
lımcı olarak yer
aldı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, ORSAM Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Uysal, Harmoon
Çağdaş Araştırmalar Merkezi Baş-
kanı Samir Seifan ve Suriye TV
Müdürü Malik Dağıstanlı’nın açılış
konuşmalarını yaptığı forumda,
medya faktörünün yaşanan top-
lumsal gerilimler üzerinde kritik
bir etkiye sahip olduğu ifade edi-
lirken, Türkiye ve Suriye medya
kuruluşları arasındaki işbirliğinin
önemine dikkat çekildi.

Bu çerçevede; ama-
cın, kurumsal ve bi-
reysel düzeyde Türk
medya çalışanları ile
Suriyeli meslektaş-
ları arasında ileti-

şimi derinleş-

Türkiye-Suriye Medya Forumu

Sempozyum



tirmek ve etkin bir ağ oluşturma
yollarını bulmak olan Forumda
“Türk Medyasında Suriye Sorunu”,
“Suriye Medyasının Türkiye De-

neyimi”, “Türk Medyasında Suri-
yeliler Hakkında Dile Getirilen
Yanlışlar”, “Suriyelilerin Türk Eko-
nomisine Etkisi ve Türk Medyası”,

“Türk ve Suriye Medyası Arasın-
daki İşbirliğinin Güçlendirilmesi”
ve “Sosyal Medya ve Suriyeliler”
başlıklı 6 oturum düzenlendi.  

3 Ocak’ta İran Devrim Muha-
fızları’nın Kudüs Gücü Ko-

mutanı Kasım Süleymani’nin ABD
güçlerinin düzenlediği bir operas-
yon sonrası Bağdat havalimanında
öldürülmesi, küresel ve bölgesel

boyutta bir deprem etkisi yarat-
mıştır. Süleymani’nin son yıllarda
artan bir şekilde İran’ın bölgesel
siyasetini şekillendiren isimlerin
başında gelmesi, suikastın etkile-
rinin beklenenden çok daha büyük

olmasına neden olmuştur. 10 Ocak
2020 tarihinde ORSAM Konferans
Salonu’nda düzenlenen panelde,
Süleymani suikastının Ortado-
ğu’daki olası yansımaları bölge uz-
manları eşliğinde değerlendirildi.
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Uysal’ın moderatörlüğünde; Türkçe
ve İngilizce olarak gerçekleştirilen
panelde, İRAM Dış Politika Kıdemli
Uzmanı Sabir Askeroğlu, ORSAM
Levant Çalışmaları Koordinatörü
Oytun Orhan ve ORSAM Irak Ça-
lışmaları Koordinatörü Bilgay Du-
man konuşmacı olarak yer aldı.

D oğu Akdeniz’de keşfedilen
ve olduğu varsayılan hidro-

karbon kaynakları, birçok ülkenin
bu bölgede daha aktif bir politika
yürütmesine sebep olmuştur. Doğu
Akdeniz’deki en önemli aktörle-
rinden olan Türkiye, Uluslararası
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden
kaynaklanan haklarını kullanmak
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ve bölgedeki milli çıkarlarını ko-
rumak için Libya’daki meşru yö-
netimi olan Libya Ulusal Muta-
bakat Hükümeti (UMH) ile deniz
yetki alanlarını sınırlandırma an-
laşması imzalamıştır. İki ülke ara-
sındaki bu uzlaşı, bazı bölge ülke-
lerinin tepkisini çekerek Türkiye
ve UMH aleyhine diplomasi yü-
rütmelerine sebebiyet vermiştir.
Benzer şekilde Doğu Akdeniz pet-
rol ve doğalgaz rezervleri üzerin-
deki hak iddiaları kadar, bu kay-
nakları Avrupa’ya aktaracak boru
hatlarının güzergahı da bölge ül-

keleri arasındaki tartışma konu-
larındandır. Doğu Akdeniz’deki
mevcut durum münasebetiyle 16
Ocak 2020 tarihinde, ORSAM, Al-
Jazeera Araştırma Merkezi ve Al-
Jazeera Mubasher Kanalı’nın or-
taklığında, Türkiye-Libya arasın-
daki mutabakatın bölgeye etkileri
başta olmak üzere; Doğu Akdeniz
jeopolitiği, bölge ülkeleri arasındaki
güç mücadeleleri, Doğu Akdeniz’in
enerji haritası ve bu enerjinin dün-
ya pazarlarına etkisi gibi hususla-
rının ele alındığı bir panel düzen-
lenmiştir. ORSAM Konferans Sa-

lonu’nda düzenlenen panel; Türk-
çe, İngilizce ve Arapça olmak üzere
üç dilde gerçekleşmiş olup, Al-Ja-
zeera Mubasher kanalında canlı
yayınlanmıştır. Moderatörlüğünü
kanalın spikeri, Abdul Aziz Muja-
hid’in yaptığı panelde; Mısır Araş-
tırmaları Enstitüsü Dr. Essam Ab-
delshafi, Beyan Araştırmaları Mer-
kezi Müdürü Dr. Nizar Krikish,
ORSAM Ekonomi Araştırmaları
Direktörü Dr. Recep Yorulmaz ve
ORSAM Kuzey Afrika Çalışmaları
Uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar
konuşmacı olarak yer almıştır.

I rak’ta dört ayı aşkın süredir de-
vam eden gösterilerin gerek

yeni hükümetin kurulma sürecini
gerekse Irak siyasetini etkilediği
düşünülmektedir. Göstericiler ta-
rafından istifaya zorlanan başba-
kanın ardından, göstericilerin ta-
leplerinin, kurulacak yeni kabinede
daha fazla karşılık bulacağı ve yeni
hükümet üzerinde baskı unsuru
olacağı tahmin edilmektedir. De-

vam eden gösteriler ve partiler
arasındaki ayrışmalar nedeniyle
yeni kurulacak kabinenin dina-
miklerinin anlaşılması, Irak’ın ge-
leceğinin anlaşılması açısından
önem arz etmektedir. Öte yandan,
bölgesel çekişmelere ve ABD-İran
gerilimine maruz kalan Irak’ın ge-
leceği, sınır komşusu Türkiye’yi
de etkileme potansiyeline sahip-
tir.

Bu çerçevede, 14 Şubat 2020 ta-
rihinde söz konusu dinamiklerin
uzmanlar tarafından ele alındığı
bir panel düzenlenmiştir. ORSAM
Konferans Salonu’nda düzenlenen
panel; Türkçe, İngilizce ve Arapça
olmak üzere üç dilde gerçekleş-
miştir. ORSAM Irak Çalışmaları
Koordinatörü Bilgay Duman’ın
moderatörlüğünde; Irak Milletve-
kili, eski Bakan ve el-Furatain Ça-
lışma ve Araştırma Merkezi Baş-
kanı Mohammed Shyaa al-Sudani,
Nahrain Merkezi Araştırmacısı ve
Iraqia Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Profesörü Ahmed Yousif
Ckittan Aljumaily ve ORSAM Irak
Çalışmaları Uzmanı Dr. Watheq
al-Sadoon konuşmacı olarak yer
almıştır.
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Son Gelişmeler Işığında Irak’ın Geleceği ve Türkiye

Uluslararası Hukuk ve Evrensel İnsan Hakları
Bağlamında Filistin Meselesi

İ srail, kurulduğu tarihten itibaren
Filistin topraklarında işgalci ola-

rak varlık göstermekte ve Filistin’in

sahip olduğu hakları ihlal etmek-
tedir. Bu bağlamda, Filistin’in hem
uluslararası hukuktan hem de ev-

rensel insan hakları normlarından
kaynaklanan haklarının gerek Fi-
listin devletinin kurumları ve sivil



toplum kuruluşları gerekse Filistin’i
destekleyen tüm ülke ve kurumlar
tarafından daha yakından takip
edilmesi gerekmektedir. Kurulacak
mekanizmalarla hak ihlallerinin
uluslararası savunuculuk yapan
kurum ve kuruluşlara; zamanında,
kanıtlarıyla birlikte ve usulüne uy-

gun olarak raporlanması büyük
önem arz etmektedir. Böylelikle,
Filistinlilerin maruz kaldığı insan
hakları ihlallerinin önlenmesi ve
Filistin halkının da tüm diğer halk-
lar gibi hak ettiği saygınlığa ka-
vuşması mümkün hale gelecektir.
Bu çerçevede, 18 Şubat 2020 ta-

rihinde uluslararası hukuk ve ev-
rensel insan hakları bağlamında
Filistin meselesini uzmanlar eşli-
ğinde ortaya koyan bir panel dü-
zenlendi. İstanbul Üniversitesi
Rektörlük Doktora Salonu’nda
ORSAM Başkanı Prof. Dr.  Ahmet
Uysal’ın moderatörlüğünde ger-
çekleşen panele; İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Berdal Aral, İstanbul Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Öztürk, Kocaeli Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya
Ülger ve İzmir Kâtip Çelebi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Eldar Hasanoğlu konuşmacı olarak
katıldı.

T ürkiye’nin farklı illerinden; üniver-
sitelerin ilgili lisans bölümlerinin 3.

ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenci-
lerin yanı sıra yüksek lisans, doktora öğ-
rencileri ve değişik sektörlerde konu ile
ilgili çalışan kişilerin katıldığı ORSAM
Ortadoğu Kış Okulu Programı, 27-30
Ocak 2020 tarihleri arasında ORSAM’da
düzenlenmiştir. Söz konusu program, Or-
tadoğu konulu derslerden oluşan bir se-
miner serisi şeklinde gerçekleşmiş; dersler
ORSAM koordinatörleri ve uzmanları ta-
rafından verilmiştir.
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I rak’ta Araplar ve Kürtler-
den sonra üçüncü asli un-

sur olan Türkmenlerin, mev-
cut bireysel ve sosyal kapasi-
telerinin desteklenmesi yö-
nünde atılacak somut adımlar
bölgeye demokratik ve eko-
nomik katkılar sağlayacaktır.
Buradan hareketle, 35 Türk-
men katılımcının yer aldığı
“Türkmen Gençler Bireysel
ve Sosyal Gelişim Kampı”, 8-
14 Şubat 2020 tarihleri ara-
sında Antalya ve Ankara ol-

mak üzere iki etapta gerçek-
leştirildi. Katılımcıların kar-
şılaştıkları problemlere çözüm
bulabilmeleri noktasında bi-
reysel ve sosyal kapasitelerini
güçlendirmeyi amaçlayan ve
5 gün süren kamp progra-
mında katılımcılara “liderlik
ve motivasyon, takım çalış-
ması, aktif vatandaşlık ve sivil
toplum, sosyal girişimcilik,
toplumsal iletişim ve karar
verme” konulu teorik ve uy-
gulamalı dersler verildi.

Seminer

ORSAM Ortadoğu Kış
Okulu Programı 2020

Türkmen Gençler Bireysel ve
Sosyal Gelişim Kampı

Gençlik Kampı


