
 

Bağdat Hazırlık Toplantısı 
 

21 - 22 Şubat 2014 tarihlerinde Bağdat’ta yapılacak ve “çeşitlilik içinde birlik: gücün kaynağı” ana 

konusuna tahsis edilecek 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’na 

yönelik hazırlık toplantısı, 15 Mayıs 2013 günü Bağdat’ta Irak İletişim Bakanlığı’nda yapılmıştır.  

 

Irak İletişim Bakanı Sayın Turhan El Müfti’nin başkanlığında yapılan ve yüksek düzey Iraklı bürokrat, 

düşünce kuruluşları temsilcilerinin ve son Forum’un ev sahibi Mısır Kahire Merkezli IDSC’nin üst 

düzey temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Başkan 

Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba katılmışlardır.    

 

Toplantıda, Irak tarafı, anılan Forumun 21 - 22 Şubat 2014 tarihlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilecek 

olmasından duydukları memnuniyet belirtmişlerdir. 

 

Irak İletişim Bakanı El Müfti, Forumun Irak Dışişleri Bakanlığı ile irtibatlandırılmasının ağırlık 

kazandıracağını söylemiştir. Medyanın da Foruma ilgi göstermesinin sağlanması üzerinde durulmuş 

ve önemli gazetecilerinin katılımlarının teşvik edilmesi istenmiştir. 

 

Forumun açılışının en üst düzeyli katılımla gerçekleştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

Forumda İran’dan da katılımcıların yer almasının çok yararlı olacağı belirtilmiştir. 

 

Foruma İslam Dünyası’nın önde gelen devlet adamlarının da katılmaları ve konuşma yapmalarının 

toplantıya başka bir anlam kazandıracağı ifade edilmiş ve bu çerçevede, eski Malezya Başbakanı 

Mahatir Muhammed’in Bakü toplantısına katılarak, gerçekleştirdiği katkıya benzer bir katkının aynı 

şekilde Bağdat toplantısı için de düşünülmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Aynı zamanda, dünyanın önde gelen İslam ve İslam tarihi uzmanlarının da bu Foruma katılarak, 

konu çerçevesinde konuşma yapmalarının yararlarının altı çizilmiştir. 

 

Foruma katılacaklarının listesinin hazırlanarak, davetlerin zamanında ilgililere ulaştırılmasının 

önemi de vurgulanmıştır. 

 

Eylül ayında yapılacak bir toplantı ile o tarihe kadar yapılanların ve daha sonra yapılacakların ele 

alınarak gözden geçirilmesi için geniş katılımlı bir hazırlık toplantısının düzenlenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

 

 

 

 



 

 

Sayın Şensoy, TASAM olarak Irak makamlarına elimizdeki bilgileri aktarmaya ve davetliler için 

listelerin hazırlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirmiş ve Eylül toplantısında 

çalışmaların son durumunun gözden geçirileceğini söylemiş, İslam dünyasından önemli bir devlet 

adamının Foruma katılmasının ve konuşma yapmasının yararlı olacağını bir kere daha 

vurgulamıştır. 

 

14 - 16 Mayıs 2013 tarihleri arasında TASAM heyetinin Bağdat’a yaptığı ziyaret sırasında, Irak 

makamları heyetimize büyük yakınlık ve misafirperverlik göstermiş, Yeşil Bölge içinde kalınmış ve 

heyete yüksek bir protokol uygulanmıştır. Seyahat süresince heyete T.C. Bağdat Büyükelçiliği yakın 

ilgi göstermiş ve Maslahatgüzar Sayın Efe CEYLAN ve yardımcıları ile de bir araya gelinmiştir. 

 

Irak makamlarının sözkonusu Forumu ciddi bir şekilde hazırlanmak niyetini taşıdıkları ve başarılı 

geçmesi için gerekeni yapmaya hazır oldukları izlenimi edinilmiştir. 

 

 

 


