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"Tatil" ile özdeşleşen yaz mevsimini bültenimizin 11. sayısı ile
karşılıyoruz. Sivil toplum örgütleri de hak mücadelesi de tatil etmiyor.
Kurucu üyemiz Alevi Düşünce Ocağı'nın Etkiniz AB programından
aldığı destek ile “Türkiye'nin 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi” ni
hazırladık. Uluslar arası izleme kuruluşlarının raporlarından oluşan
yayınımızı Türkiye çapında ilgili STÖ'lere ulaştırmaya çalışıyoruz.
İnanç özgürlükleri ile ilgili yakın tarihli ABD ve AB izlemelerini de
bültenimize aldık.
Türkiye'de "İnanç Özgürlüğü" denildiğinde baktığımız bir alan da
Azınlık vakıflarına yönelik hak mağduriyetleridir. Azınlıkların vakıf
seçimlerini düzenleyen yönetmelik 9 yıldır askıya alınmış, seçme ve
seçilme hakkı engellenmişti. Yenilenen yönetmelik geçtiğimiz
haftalarda Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğin içeriğini,
beraberinde getirdiği tartışma ve tepkileri derledik.
ADİP ekibi geçtiğimiz günlerde bir dizi stk buluşmalarına katıldı. Yeni
iş birliklerine de zemin hazırlayan forum ve atölyeleri sayfalarımıza
aldık. Bu toplantılar platformumuzun alt yapısının gelişimine de olanak
sağlıyor.
Müzik farklı kültürlerin yan yana gelebilmesine, iletişime geçmesine
olanak sağlayan güce sahip. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve
Ankara'da gerçekleşen 2 konser toplumsal diyaloğun gelişimine örnek
oldu. Temennimiz bu tür birlikteliklerin artması.
Ekibimizden mutluluk verici haberler geldi. Video içeriklerimizden
sorumlu olan belgeselci, sivil toplum gönüllüsü Ozan Turgut'un son
belgeseli "Derin Uğultu" seyircisi ile buluştu. 
Yine ADİP ekibinden araştırmacı Dr. Vanessa R de Obaldia ve Dr.
Caludio Monge ortak imzası ile  "Osmanlı'da Latin Katolikler" kitabı
yayınlandı. Kendilerine başarılar diliyoruz.
Dr. Vanessa D’ Obaldia geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın ilk resmi
cemevinin açılış törenine katıldı. Büyük Derbent köyü, Alevi-Bektaşi
halkı ve HIZIR cemevini konu alan bir makaleyi sizler için kaleme aldı.
Bültenimizin ve platformumuzun olmaz ise olmazı Ortak İnanç Takvimi
yine kutlu günlerin buluşma alanı oldu. Web sitemizin de omurgasını
oluşturan takvimi ve içeriklerimizi takip ederek, paylaşarak ADİP'e
destek olabilirsiniz. Yayınlarımızdan edinmek isteyen stk'lar,
araştırmacı ve akademisyenler de platformumuz ile iletişime geçebilir.
Covid'in nispeten canlandığı şu günlerde dikkatli olalım. Sağlıklı,
verimli günler diliyoruz.

özet

ad�panadolu.org



“Türk�ye’n�n  İnanç Özgürlükler �  Karnes�”
yayınlandı

 Türkiye’de insan haklarına dair ihlallerin bir kolunu da inanç
özgürlükleri oluşturmaktadır. Etnik ve dinsel çeşitlilik ülkemizin
imajı söz konusu olduğunda “sosyal-kültürel zenginlik” olarak
sunuluyor. Ancak bu zenginliği oluşturan toplumların ve bireylerin
inanç haklarına ilişkin ayrımcılıklara nihai çözümler getirilmiyor.
Ülkemizde inanç özgürlüklerine yönelik siyasi ve hukuki hamleler,
iyileştirmeler, süre giden ihlaller, olaylar ve haberleri yurt içinden
daha ısrarlı ve dikkatli bir biçimde yurt dışından takip
edilmektedir. Kurucu üyemiz Alevi Düşünce Ocağı (ADO) girişimi
ile dünya çapında düzenli gözlem yapan ve kaydeden kurumların
inanç özgürlükleri başlığı altında yayınladıkları raporları takip
ediyor, bu kurumlarla gerektiğinde irtibat ve işbirliği imkanlarını
geliştiriyoruz. ADO ve ADİP projelerine desteklerini esirgemeyen
AB Etkiniz programı katkısı ile bu kez “Türkiye 2020 İnanç
Özgürlükleri Karnesi” başlığı ile bir yayın hazırladık. ADO Başkanı
Doğan Bermek kitapçığın ön sözünde çalışma hakkında şu
ifadelerine yer verdi: “Bu çalışmanın iki veya dört yıl aralıkla
sürmesini dilemekteyiz. Böylece hiç değilse günümüzden ileriye
doğru zaman kırılmalarının önüne geçmek, olayların sadece yurt
içinde değil, dünyada yarattığı etki ve gelişmeleri gerçekçi bir
biçimde yorumlamak için farklı ülke veya toplulukların Türkiye’yi o
günlerde nasıl gördüklerini, olaylardan nasıl etkilendiklerini daha
kolayca izleyebilecek bir öncü çalışmayı başlatmış oluyoruz.”
Aşağıda içeriğini verdiğimiz kitapçık Avrupa ve ABD’de yayınlanan
raporları kapsamaktadır. Bermek ön sözünde çalışmaya
alamadığımız, özellikle Orta Doğu ve Asya ülkelerinin bu alandaki
raporlamalarına uzak olduğumuzu belirterek, “Umarız bizden sonra
bu çalışmaları sürdürecek kuruluşlar Türkiye’nin dünyadaki
konumunu daha geniş bir perspektiften irdeleyen çok daha
kapsamlı yayınlar yapacaklardır.” temennisini paylaştı.

Türk�ye’n�n İnanç Özgürlükler� Karnes� 2020 k�tapçığına aşağıda yer alan
QR kodu okutarak veya s�tem�z� z�yaret ederek ulaşab�l�rs�n�z. İlg�l� STK’lar
ADİP �le �rt�bat kurarak basılı k�tapçığı ed�neb�l�rler.
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Yayında yer alan raporlar ve makaleler:
• Avrupa Komisyonu Türkiye 2020 raporu
• Avrupa Parlamentosu 2019-2020 Türkiye raporları
• Avrupa Birliği İnanç Politikaları- Makale
• ABD Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlükler raporu 2020
• ABD Senatosu Uluslararası İnanç Özgürlükleri Komisyonu
(USCIRF) 2021 yıllık rapor
• USCIRF Ayasofya’nın statüsündeki değişikliği eleştiriyor- Makale
• Heybeli Ruhban Okulu’nun Kapatılmasının 50. Yılı- Söyleşi /
USCIRF
• Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi Uygulama Dairesi
Türkiye ülke bilgileri ve kayda değer davalar
• AİHM Basın Bürosu ülke görünümü sayfalarından Türkiye
güncellemeleri
• Avrupa AİHM kararları uygulamalarını takip ağı– Türkiye
sayfalarından alıntılar
• ABD İnanç Özgürlükleri Enstitüsü (RFI)
• FORIS (Toplumlar ve İnanç Özgürlükleri Projesi) Mayıs 2021
politika belgesi: Nefret söylemi ve kurumsal inanç özgürlükleri
kesişimleri üzerine: Mısır, Endonezya, Pakistan ve Türkiye örnekleri
• Alevi kültürel mirasının yönetimsellikleri: Çağdaş Türkiye’de
tanınma, gözetim ve “Evcilleştirilmiş Çeşitlilik” üzerine- Makale,
Benjamin Weineck
• TASCO 2020 Sivil Toplum Değerlendirme Raporu
• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği “Haklar ve 
İnançlar” Beyrut Deklarasyonu
• Din veya inanç topluluklarının 
tüzel kişilikleri hakkında ilkeler
• Dünya Dinleri Parlamentosu: 
Küresel ortak ahlâka doğru
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Türkiye makamlarını, inanç gruplarının tüzel kişilik ve eğitim
haklarını sağlamaya ve Venedik Komisyonu'nun inanç gruplarının
statüsüne ilişkin tavsiyeleri çerçevesinde Gökçeada (İmbros) ve
Bozcaada (Tenedos) adalarındaki Rum Ortodoks nüfusu da dahil
olmak üzere tüm inanç toplulukları hakkında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nin ilgili tüm kararları ve Avrupa Konseyi
kararlarını uygulayarak düşünce, din ve inanç özgürlüğü alanında
olumlu ve etkili reformları teşvik etmeye çağırır.
Türkiye Hükümetini, AİHM'nin zorunlu din ve ahlak derslerine
ilişkin ilgili kararlarının yanı sıra, Alevi kimliğinin resmen
tanınması, Alevi ibadethanelerinin yasal statüsü ve finansmanı
ile ilgili devam eden çabaları hızlandırmaya çağırır; Türk
makamlarını, özellikle UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras
Alanları olarak sınıflandırılanlar olmak üzere, kültürel ve dini
anıtların ve sembollerin tarihi ve kültürel karakterlerine tam
olarak saygı duymaya çağırır.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Panagia
Sumela Manastırı ile ilgili son gelişmeleri kaygıyla not eder;
Halki Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin verilmesi ve
işlevlerini yerine getirebilmesi için tüm engellerin kaldırılması
gereğini vurgular.
Türkiye'yi, dünyanın her yerindeki Ortodoks Hıristiyanlar için
küresel olan Ekümenik Patrikhane'nin önemine ve yasal
kişiliğine saygı duymaya ve Ekümenik Patrik'in dini unvanının
kamusal alanda kullanımını tanıması çağrısını yineler; 
Başta Aleviler, Hıristiyanlar ve Yahudiler olmak üzere dini
azınlıklara karşı nefret söylemleri ve nefret suçlarının rapor
edilmeye devam edildiğini ve soruşturmaların etkisiz kalmasını
endişeyle kaydeder; Türk makamlarını suçluları etkin bir şekilde
kovuşturmaya ve tüm dini azınlıkları gerektiği gibi korumaya
çağırır.

AB Parlamentosu Türk�ye 2021 Raporu Yayınlandı

Avrupa Parlamentosu 2021 Türkiye raporunu Strazburg'daki genel
oturumda oylayarak kabul etti. Rapor son yıllardaki tüm raporlar
gibi Türkiye'ye yönelik oldukça sert ifadeler ve eleştiriler içeriyor. 
Raporun din ve inanç özgürlükleriyle ilgili 19. maddesinde özetle şu
başlıklar yer aldı;  
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9 Sünni imam, Kürtçe vaaz verdikleri için gözaltına alındı ve sonrasında
serbest bırakıldı.
Hükümet yetkilileri Musevi karşıtı söylemlerine devam etti.
Protestan grupların Türk olmayan liderlerinin ülkeye girişleri kısıtlandı. 
Heybeliada Ruhban Okulu (Halki) kapalı kalmaya devam etti.
İbadet yerlerine ve mezarlıklara bağımsız saldırılar devam etti.
Dini grupların tüzel kişiliğe sahip olmaması mülk edinme ve dava açma
haklarına engel oluyor.
Sadece kimliğinde “Hristiyan” veya “Musevi” ibaresi olan öğrenciler
zorunlu din dersinden muaf tutuluyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi
müfredatı Sunni Hanefi mezhebi öğretilerinden oluşuyor, diğer din ve
inançlara çok az yer veriliyor ve ayrımcı söylemler barındırıyor.
“Dini değerleri aşağılama” suçu muhalif bireylere ve haber kanallarına
karşı misilleme olarak kullanılıyor.
Protestan Kilisesi temsilcileri, ibadet yeri kayıtları sırasında bürokratik
engellerle karşılaştı.
2018’de Yargıtay’ın cemevlerinin ibadethane olduğunu kabul etmesine
rağmen cemevlerine resmi ibadethane statüsü verilmedi.
2021 yılında hükümet, önceki yıllarda devlet tarafından el konulan
mülkleri iade etmedi. En son 2018 yılında Süryani topluluğuna ait 56
mülk iade edilmişti.
Hükümet, 2013 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından
verilen zorunlu din dersinin eğitim özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki
karara uymadı. Alevi dernekleri, karardan sonra müfredatta yapılan
değişikliklerin yeterli olmadığını belirtti.
Hükümet, İslam eğitimi veren devlet, özel ve dini eğitim kurumlarına fon
sağlamaya devam etti ancak azınlık okullarına sağlanmadı. Sadece Lozan
Antlaşması’nda tanınan dini azınlıkların okullarında verilen Türkçe
dersler için fon sağlandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Çocuklarımızı İslam'ın dışındaki
ideolojilere, inançsızlığı pompalayan, ateizmi, deizmi, zerdüştlüğü
pompalayan birtakım örgütlere, yapılara kaptırmayalım.” açıklaması
üzerine Ateizm Derneği dava açtı.

ABD Dış�şler� Bakanlığı 2021 
Uluslararası D�n� Özgürlükler Raporu Yayınlandı

 
ABD Dışişleri Bakanlığı, her sene ABD Kongresine Yıllık Uluslararası Dini
Özgürlükler Raporu’nu sunuyor. 2 Haziran’da yayınlanan rapor, 2021 yılında
dünyadaki dini özgürlük durumunu, grupların dini inançlarını ve pratiklerini
ihlal eden hükümet politikalarını, dini mezhepleri ve bireyleri ve ABD
hükümetinin neredeyse her ülkedeki dini özgürlük politikalarını derliyor.
Her ülke için ayrı bir bölüm ayrılan raporda, her bölüm özet, dini
demografi, hükümetin ve toplumun dini özgürlüklere saygısı kısımlarına
ayrılıyor. Türkiye için ayrılan 26 sayfalık raporda, medyanın ve bağımsız
kuruluşların raporlamaları üzerinden Türkiye’deki din ve inanç özgürlüğü
ihlalleri derlendi. Değinilen konulardan bazıları şöyle sıralandı;



Azınlık Vakıfları’nın yönetim kurullarını seçmesine imkan veren yönetme-
lik güncellenmesi gerektiği gerekçesi ile 9 yıl önce iptal edilmişti.
Türkiye’deki 77’si Rum, 54’ü Ermeni, 19’u Musevi olmak üzere azınlıklara
ait 167 cemaat vakfının, kendi yöneticilerini seçmelerine olanak tanıyacak
yönetmelik 17 Haziran günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Azınlık vakıfları 31 Aralık 2022’ye kadar yeni yönetimlerini
seçecek.
Yönetmelik İstanbul için milletvekilleri seçimlerindeki gibi “bölgesel”
seçim sistemini getiriyor ve seçimlerin 5 yılda bir olmasını öngörüyor.
Hastane yönetimleri için seçimlerin 2023 sonuna kadar yapılması kayda
bağlanıyor. Yönetmelik, 2013 yılında daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle
VGM tarafından iptal edildiği için Azınlık Vakıfları 9 yıldır yönetim
kurullarını seçemiyordu. Azınlık toplumlarının çatı örgütleri seçim tertip
heyetlerini oluşturmaya başladı. Yeni yönetmeliğin ardından yorumlar,
tartışma ve tepkiler de kamuoyuna yansıdı. 
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II de Azınlık Vakıfları Seçim
Yönetmeliği’ne ilişkin görüş bildirdi. Ermeni toplumuna seslenen Patrik
Maşalyan “Cemaatimize tavsiyemiz, bardağın dolu kısmını görerek bir an
önce seçimlere hazırlanmaktır. Zaman kaybetmeye tahammülü olmayan
süreçlerden geçiyoruz. Toparlanmanın ve yeniden yapılanmanın tam
zamanıdır” dedi. Patrik Maşalyan seçim çevrelerinin genişletilmesi ve
seçim tertip heyetine ilişkin değişikliği olumu gelişmeler olarak
yorumladı.
Cemaat Vakıfları Temsilcisi Can Ustabaşı yeni seçim yönetmeliğine dair,
“Bizim istediğimiz bazı değişiklikler vardı ama mutabık kalamadık. Ancak
sonunda iş gören bir yönetmelik olacak. Birçok vakıf seçimlerini
yapabilecek. Ancak dört dörtlük istediğimiz tarzda bir yönetmelik olmadı
ne yazık ki” açıklamasında bulundu.

A z ı n l ı k  v a k ıf la r ı n ı n  s e ç � m  y ö n e t m el �ğ �  n �ha yet  y a y ı nla ndı
Y E N İ  Y Ö N E T M E L İ K  T A R T I Ş M A L A RI  BE RABE RİNDE  G ET İR D İ
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Azınlık vakıfları yönet�c�ler� ve d�n� önderler� Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlandı.



Rum Vakıfları Derneği yönetim kurulu üyesi Av. Mihail Püsküloğlu,
bölgesel seçim çevresine ilişkin olarak, “İhtiyacı olan vakıflara il
bazında seçim yapma imkanı tanınmaması bir handikap oluşturuyor.
Ayrıca bütün vakıflarımızın birlikte seçim yapmasını istiyoruz” dedi.
Rum nüfusunun az olduğu bölgelerde bu durumun sorun
oluşturacağını söyleyen Püsküloğlu, “Seçmen sayısı asgari bir
sayıdan az ise il bazında seçim yapılabilmesini tüm cemaatler olarak
talep etmiştik ancak anlaşılan bu talep son Meclis toplantısında
kabul görmemiş” diye konuştu. 
Avukat Aren Dadıroğlu yönetmeliğin hukuki boyutunu
değerlendirerek “Vakıf kurma hakkı Anayasa’da dolaylı olarak
düzenlenmiş. Biz bu vakıf seçimlerini vakıf kurma hakkından
bağımsız bir şekilde değerlendiremeyiz. Ayrıca seçim çevresi ve
seçileceklere getirilen ikametgah şartı seçme ve seçilme hakkını
kısıtlayan uygulamalardır” dedi. Hastanesi olan vakıfların
seçimlerini 2023’de gerçekleştirmelerine ilişkin yönetmelik
maddesini Dadıroğlu şöyle değerlendirdi: “Dadıroğlu hastane
meselesini ise şöyle değerlendirdi: “Hastanesi olan cemaat vakfı ile
hastanesi olmayan cemaat vakfı arasında kanunen bir fark yok.
Hepsi aynı statüde. Yönetmelikle sırf bir cemaat vakfının hastanesi
var diye istisna tanınması teknik açıdan doğru değil. Hukuki bir
açıklaması yok.”
Avukat Sebu Aslangil de yeni yönetmeliğin daha öncekinin gerisine
düştüğünü savundu. Aslangil, “Deyim yerindeyse cemaat vakıflarını
mazbut vakıf seviyesine indiren bir düzenleme. Yönetmelik baştan
aşağıya söz sahibi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü kabul eden
bir yazıma sahip. Eskiden cemaatler daha demokratik bir seçim
yapabiliyorlardı. Şimdi bu tamamen güdümlü bir demokrasi
uygulaması olmuş. Adayların Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminden
geçmesi başta olmak üzere bu şekilde bir yapılaşma var” dedi.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan
Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği
ortak bir bildiri yayınlayarak “Azınlık Vakıflarının yeni seçim
yönetmeliğinin bu vakıfların özgür ve demokratik seçim yapmasını
engelleyecek nitelikte” olduğunu vurgulandı. Bildiride yönetmeliğin
iptal edilmesi, azınlık toplumlarıyla istişare edilerek yeniden ve
çağdaş ihtiyaçları göz önüne alınarak demokratik seçimleri mümkün
kılan yeni bir yönetmelik hazırlanması gerektiği belirtildi.
Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıkların Korunmasına
dair Çerçeve Sözleşmesini bir an önce imzalaması gerektiği de
bildirildi.
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Azınlık vakıfları İzm�r’de buluştu

İzmir Yahudi Cemaati “İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı
Liderlikle Güçlendirilmesi” üst başlığı ile “Despertar (Ladino dilinde
Uyanış) İzmir” projesini hayata geçirdi. Avrupa Birliği destekli
projenin kapanışında 25-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Azınlık
Vakıfları temsilcileri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum
kurumlarının temsilcilerinin davetli olduğu üç günlük bir zirve
gerçekleşti. Anadolu Din ve İnançları Platformu adına genel
sekreterimiz Sevan Ataoğlu da zirveye davetliydi. Despertar projesi
çıktılarının sunulduğu çalıştayda vakıfların ve cemaatlerin kangren
hale gelen sorunları, yönetim tecrübeleri, azınlıklara yönelik
ayrımcılık konuşuldu, öneriler tartışıldı. “Azınlıklara karşı
ayrımcılık ile mücadele” başlıklı oturumda bir model örneği olarak
ADİP tanıtıldı. Çalıştayda ADİP’in de hedefi olan “ortak sorunlara
ortak çözümler” yaklaşımı ön plana çıktı. Zirve kapsamında Etz
Hayim Sinagogu’nda açılan “Cuma, Cumartesi, Pazar” karma
fotoğraf sergisi, Konak semti sinagogları ve kiliseleri turu da
çalıştay programına alınmıştı. Despertar İzmir Projesi ve İzmir
Yahudi Cemaati Vakfı’nı izmirjcc.org adresli internet sitesinden
takip edebilirsiniz.

Çalıştay �le �lg�l� detaylı b�r makaleye ad�panadolu.org s�tem�z�n
haberler bölümünden ulaşab�l�rs�n�z. 
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STGM’n�n Eğ�t�m�ne Katıldık

S�v�l Toplum Gel�şt�rme Merkez� Derneğ�n�n (STGM) 3-4 Haz�ran ve 17-18 Haz�ran
tar�hler�nde düzenled�ğ� “Katılım Hakkı” eğ�t�mler�ne Alev� Düşünce Ocağı ve Anadolu D�n
ve İnançları Platformu adına Ayberk G�ray ve Ela Şah�nkaya katıldı. Ankara’da
gerçekleşen etk�nl�kte STGM’den gelen uzmanlar ve farklı kurumlardan
akadem�syenler, s�v�l toplumun savunuculuk faal�yetler�, yerel ve merkez� karar alma
mekan�zmalarına katılımı üzer�ne eğ�t�mler verd�, atölyeler düzenled�. 
Eğ�t�me örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkının ne olduğuna, uygulamada nasıl
�şled�ğ�ne ve dünyadan örnekler�ne da�r genel b�lg�ler �le başlandı. “Ulusal ve
Uluslararası Mevzuatta Örgütlenme Özgürlüğü” başlığı altında s�v�l toplum
örgütlenmeler�n�n hukuken nasıl düzenlend�ğ�, bu düzenlemeler�n eks�kl�kler� ve
yanlışları, mevzuatta ç�z�len sınırlar �çer�s�nde s�v�l toplum örgütler�n�n nasıl hareket
edeb�leceğ�ne da�r b�lg�ler paylaşıldı. “Kanıt Temell� Savunuculuk ve Araştırma
Tekn�kler�” eğ�t�m�nde nasıl saha araştırması yapılab�leceğ�, n�tel�ksel ver� toplama
metotları, STÖ’ler�n saha araştırmalarında ve sonrasında yapılan raporlamalarda nelere
d�kkat etmeler� gerekt�ğ� konuları teor�k ve deney�msel b�lg�ler �le paylaşıldı. Günün
sonunda gerçekleşen atölyede STÖ’ler kend� aralarında ortaklaştıkları çalışma alanları
üzer�nden gruplara bölündü, her gruptan ortak b�r katılım ve savunuculuk projes�
yaratıp öğren�len araştırma tekn�kler�n�n�m bu projede nasıl kullanab�leceğ� üzer�ne akıl
yürütmeler� �stend�. Ortaya çıkan sonuçlar gruplar tarafından sunuldu. Eğ�t�m�n �lk
kısmının sonunda STÖ’ler atölye çalışmalarını kend� örgütler� üzer�nden devam ett�rme
ödev�yle evler�ne döndü.
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“Katılım Hakkı” eğ�t�mler�ne Alev� Düşünce Ocağı ve Anadolu D�n ve İnançları Platformu 
adına Ayberk G�ray ve Ela Şah�nkaya katıldı.



Eğ�t�m�n �k�nc� kısmı 17-18 Haz�ran tar�hler�nde gerçekleşt�. Bu kısımda, s�v�l toplumun
yerel ve merkez� �dareye katılım mekan�zmaları �ncelend�. Mevzuat ve uygulamaların
�ncelend�ğ� bölümde karar alma mekan�zmalarının ne ölçüde s�v�l toplumun katılımına
açık olduğu, bu yolların ne kadarının prat�kte �şe yaradığı ve STÖ’ler�n yaratmak
�sted�kler� değ�ş�m �ç�n nasıl yollar �zleyeb�lecekler� mevzuatlar ve örnek uygulamalar
üzer�nden tartışıldı. Günün sonunda bu mekan�zmaların kullanıldığı örneklerde yer alan
konuşmacılar deney�mler�n� paylaştı.
Eğ�t�m�n son günü “Yasa Hazırlama Süreçler�ne STÖ Katılımı” ve �k�nc� atölye çalışması
�le geçt�. Yasa hazırlama sürec�n�n nasıl �şled�ğ�, mecl�ste hang� mekan�zmaların
bulunduğu ve bunlara STÖ’ler�n nasıl müdah�l olab�leceğ� konuşuldu. Bu kısım da öncek�
kısımlar g�b� mevzuatların �ncelenmes� ve eğ�t�mc�ler�n ve katılımcıların bu konudak�
kend� deney�mler�n� aktarmasıyla gerçekleşt�. Son kısımda örgütler, eğ�t�m�n �k� kısmı
arasındak� süreçte yaptıkları çalışmaları sundu. Her örgütün çalışması üzer�nde f�k�r
yürütüldü. 

(Ayberk G�ray/ ADİP)

İnsan haklarını �zleyenler Etk�n�z Forum’da buluştu
Etk�n�z AB Programı, bu yıl üçüncüsünü düzenled�ğ� forumda �nsan hakları alanında
çalışan s�v�l toplum örgütler�n� (STÖ) ağırladı. 36 �lden 200'e yakın katılımcı, etk�nl�kte
�nsan haklarında “kes�ş�msell�k” kavramını ele aldı. 4-5 Haz�ran 2022 tar�hler�nde,
İzm�r’�n Sefer�h�sar �lçes�nde gerçekleşen forum, Etk�n�z AB Programı Takım L�der� Ayça
Haykır ve AB Türk�ye Delegasyonu S�v�l Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç�şler� Bölüm
Başkan Yardımcısı Esther Bouma’nın açılış konuşmalarıyla başladı. B�rb�r�yle kes�şen
hak alanları konusunda tartışma yürütülen Forum’da özell�kle toplumsal c�ns�yet,
yoksulluk ve �kl�m başlıkları arasından örnekler ver�ld�. 
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ADİP kurucu üyes� ve genel koord�natörü Doğan Bermek de foruma katıldı
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Der�n Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ve Uluslararası Çocuk Hakları Ağı (CRIN)
tems�lc�s� Veron�ca Yates söz aldı. Foggo, yoksulluğun günümüzde en öneml� �nsan
hakları meseleler�nden b�r� olduğunu ancak �nsan hakları �zlemede yoksulluk
konusundak� çalışmaların yeters�z olduğunu vurguladı. Yates �se; �nsan hakları ve
onurunu korumanın pandem� dönem�yle b�rl�kte ne kadar kr�t�k b�r hâle geld�ğ�ne d�kkat
çekt�. #Nasılİzleyel�m sorusuna yanıt aranan d�ğer panelde, �nsan hakları �zleme
çalışmalarında farklı hak alanlarının kes�şt�ğ� noktalara değ�n�ld�. Panel�n ardından
gerçekleşen #Kes�ş�mler temalı dört eş zamanlı oturumda, katılımcılar alandak�
deney�mler�n� paylaştı.
İk�nc� günün tek panel�, #K�meSöyleyel�m sorusuyla STÖ’ler�n uluslararası �nsan hakları
mekan�zmalarına ulaşmada yaşadığı deney�mlere d�kkat çekt�. Forum’da ayrıca konser,
şeh�r gez�s�, f�lm göster�m� ve s�v�l topluma destek sağlayan kuruluşların tems�lc�ler�yle
sohbetler g�b� d�ğer alternat�f etk�nl�kler de yer aldı.
Etk�n�z AB Programı, STÖ’ler�n, ağların, platformların ve s�v�l g�r�ş�mler�n Uluslararası
İnsan Hakları Çerçeves� �le uyumu �zlemeler�ne destek olmak üzere, Avrupa B�rl�ğ�
Türk�ye Delegasyonu tarafından 2019 yılında başlatıldı. Etk�n�z aynı zamanda forumlar,
eğ�t�m ve d�yalog etk�nl�kler�yle s�v�l toplumun kapas�te gel�şt�rme ve ağ kurma
becer�ler�ne de destek ver�yor.
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İnanç Özgürlükler�
Rehber�m�z Elazığ'da
Anadolu D�n ve İnançları Platformu
�le kurucu üyes� Alev� Düşünce
Ocağı Derneğ� �şb�rl�ğ�, Avrupa B�rl�ğ�
Protect Defenders programı
desteğ� �le İnsan Hakları/İnanç
Özgürlüğü çalışma alanı kapsamında
hak savunuculuğu temell�,
sorunlarımız ve temel haklarımıza
yönel�k b�lg�lend�r�c� b�r rehber
hazırlamıştık. Bu rehber�m�z
Türk�ye’n�n b�rçok yer�ne
dağıtılmıştır, dağıtılmaya ve
tanıtılmaya da devam ed�yor. Elazığ
�l� Sedeftepe Köyü’ne de ulaşan
rehber�m�z 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençl�k ve Spor Bayramı dolayısıyla
gerçekleşen toplantıda,

Elazığ M�lletvek�l� Gürsel Erol’un da m�saf�rl�ğ�nde
köy halkıyla buluştu. Rehber�m�z büyük �lg�yle
karşılanırken aynı zamanda köyün mevcut
kütüphanes�nde de yer�n� aldı. Köyün Muhtarı
böyle b�r çalışmanın ne kadar değerl� ve yol
göster�c� olduğunu paylaşırken muhtarlık
b�nasında da b�r nüshası olacağını d�le get�rd�. 

(Ela ŞAHİNKAYA / ADİP)
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Strazburg’da “Din, Barış ve İnsan Hakları Üzerine Dinler Arası Diyalog”
başlıklı bir uluslararası konferans düzenlendi. 2 Mayıs’ta gerçekleşen
konferansın amacı, Avrupa Konseyi bünyesindeki geleneksel dini
inançların liderleri arasındaki diyaloğu yeniden başlatarak Avrupa
toplumlarındaki karşılıklı saygıyı, barışı ve çeşitlilik konusunda
farkındalığı teşvik etmekti. Avrupa’da güçlü ve tarihi bir varlığa sahip
olan Katolik, Protestan, Ortodoks, Musevi ve Müslüman toplulukların üst
seviye dini liderleri “din ve barış”, “din ve insan hakları” konularında
konuştular, “Dinler Arası Diyalog İçin Strazburg İlkeleri”ne desteklerini
sundular. Dinler arası diyalog için bir dizi temel ilke olan “Strazburg
İlkeleri”, Avrupa Konseyi’nin bu alandaki gelecek çalışmalarının temelini
oluşturacaktır. “Strazburg İlkeleri” aşağıdaki ADİP web sitesinin
Haberler bölümünde yer almaktadır.

“Ortak Değerler Forumu” R�yad’da Gerçekleşt�
Müslüman Dünya Ligi'nin (MWL) ev sahipliğinde düzenlenen “İnananlar
Arasında Ortak Değerler” başlıklı forumda Müslüman alimler, Hindu
liderler, piskoposlar, hahamlar bir araya geldi. 11-12 Mayıs tarihlerinde
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da gerçekleşen foruma Müslüman
Dünya Birliği Genel Sekreteri Muhammed Al-Issa, Roma Hahambaşı
Riccardo Di Segni, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin,
Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ivan Zoria, Rusya Patriği
Temsilcisi Peder Daniil Matrusov, Mısır Baş Müftüsü Şeyh Dr. Shawki
Allam, Dünya Evanjelik İttifakı Genel Sekreteri Başpiskopos Prof. Thomas
Paul Schirrmacher gibi isimlerin yanı sıra İstanbul Ortodoks Patrikhanesi
Ekümenik Patriği Bartolomeos da katıldı. Panellerde genel olarak insani
köprülerin geliştirilmesi, desteklenmesi fikirleri öne çıktı.
“İnananlar Arasında Ortak Değerler” forumuna dair detaylı bilgiye  de
www.adipanadolu.org adresli sitemizin Haberler bölümünden
ulaşabilirsiniz.

İ N A N Ç  D İ Y A L O G L ARI  SÜR Ü YOR
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Papa'dan savaş karşıtı mesajlar

Papa Francis, Ukrayna’daki savaşın diplomatik bir şekilde çözülmesi için
dünya liderlerine yaptığı çağrıyı yineledi. Rusya’nın işgalinden itibaren
100 gündür devam eden savaşın sona ermesi için tüm inançlı insanlardan
barış için yorulmadan dua etmeye devam etmelerini istedi: “Milletleri
yönetenlere olan çağrımı yineliyorum: insanlığı yıkıma götürmeyin.
Lütfen insanlığı yıkıma götürmeyin!”
Papa Francis bu çağrıyı Hamsin Yortusu günü yayınladı. Paskalya'dan 50
gün sonra, Kutsal Ruh'un Havarilere inişinin kutlandığı bayrama atıfta
bulunarak, farklı dilleri konuşan halkların tanıştığını ve birbirlerini
anladıklarını belirtti. Papa mesajında “Ama bugün, sevgili Ukrayna’nın
düşüşünden 100 gün sonra, yeni bir savaşın kâbusu yeniden insanlığın
üzerine çöktü. Bu, Tanrı’nın hayalinin inkarıdır: savaşan halklar, birbirini
öldüren halklar, yakınlaşmak yerine evlerinden ayrılmak zorunda kalan
insanlar.” dedi.
Papa Francis, medyanın her gün sağladığı haberler sayesinde hepimizin
farkında olduğu süregiden çatışmaları kınayarak, insanlığın kurtuluşuna
olan çağrısını yinelediğini belirtti.
Papa bir başka mesajında nükleer silahlanma karşıtı açıklamalarda da
bulundu. “Tüm silahların susturulması” çağrısını yineleyen Papa dünya
çapında çatışmaların sebeplerini ortadan kaldırmak için usanmadan
müzakerelere devam edilmesi gerektiğini, nükleer caydırıcılığın yeterliliği
konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. Papa Francis barış ve
güvenliğin evrensel olması gerektiğine, hepimizin kardeşlerimizin
refahından sorumlu olduğumuza da dikkat çekti: “Nükleer silahlardan
arınmış bir dünyanın hem gerekli hem de mümkün olduğuna dair hiçbir
şüphemiz yok. Nükleer silahlara ve diğer kitle imha silahlarına sahip
olmaya dayanan planları kınıyoruz. Halklar arasındaki ilişkilerin ve olası
diyalogların engellenmesine son verilsin.”

(Kaynak: Vatican News)
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Yunan�stan’da Büyük Derbent Cemev�’n�n açılışı yapıldı

Alevi toplumunun yüzyıllardır süren din, inanç ve ibadet özgürlüğü
mücadelesi, 19 Haziran 2022’de Yunanistan tarihindeki ilk resmi Alevi-
Bektaşi ibadethanesinin açılmasıyla nihayet tanınmış oldu. Tören, Megalo
Dereio (Büyük Derbent) imamının okuduğu dua ile başladı. Açılışa katılan
Yunanistan Millî Eğitim Bakanlığı Dinler Genel Sekreteri Yorgo Kalantzis
yeşil bir kurdeleyi keserek Büyük Derbent Hızır Cemevi’nin resmi açılışını
gerçekleştirdi. Binayı gezmeden önce kendisine bakırdan yapılma
sembolik bir zeytin dalı hediye edildi. Günün devamında cem ibadeti,
Türkiye ve Bulgaristan’dan gelen zakirlerin müziği eşliğinde lokma
dağıtımı ve geleneksel halk oyunları gerçekleşti. Açılış, cemevinin dedesi
Hüseyin Dede tarafından verilen dua ile sona erdi. Katılımcılar arasında
dünyanın ve ülkenin farklı bölgelerinden gelen, çeşitli dini ve etnik
kökene sahip 600’den fazla erkek, kadın ve çocuk vardı. Sosyo-
antropolojik bir perspektiften bakıldığında bu dikkate değer bir
durumdur: Batı Trakya, Türkiye ve Bulgaristan’dan Türk ve Pomak
Aleviler; Büyük Derbent’ten Sünni Müslüman Türkler ve Batı Trakya
şehirlerinden Sünni Müslüman kökenli Türkler; Atina’dan ve yerel
bölgeden gelen, özellikle hükümet temsilcilerinden oluşan, Yunanlar ve
Yunan Ortodokslar. Kalantzis’in belirttiği gibi: “Bugün hepimiz
buradayız, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’den Müslümanlar ve
Hristiyanlar. Bizi bugün buraya ne getirdi? Tanrı’ya olan ortak sevgimiz.”
Yunanistan'ın ilk resmi Alevi ibadethanesinin açılışını kutlamak için
yakından ve uzaktan farklı toplulukların bir araya gelmesi, yalnızca
Alevi-Bektaşi topluluğuna yönelik samimi dostluğun bir ifadesi değil, aynı
zamanda temel haklarından uzun süredir mahrum bırakılan bir dini
grubun özgürlüğü ve eşitliği için içten bir inancın göstergesidir.
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Gen�ş makale ve fotoğraf galer�s�ne 
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ADİP ek�b�nden Ozan Turgut �mzalı

"Der�n Uğultu" belgesel� sey�rc�s�yle buluştu

Belgesel sinemacı, sivil toplum gönüllüsü ve ADİP’in video içerik
sorumlusu Ozan Turgut’un hazırladığı “Derin Uğultu” adlı belgesel
seyirciyle buluştu. Başta deprem olmak üzere Türkiye’de yaşanan doğal
afetlerin ve konunun uzmanları ile yapılan röportajların yer aldığı
belgeselin galası 17 Haziran 2022 Cuma günü İstanbul’da Cemal Reşit
Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. 
Ozan Turgut belgeselin çıkış amacını adının seçimiyle özetliyor: “Derin
Uğultu, deprem sırasında yer kabuğunun çıkardığı gürültü olarak
algılanıyor. Ben toplumdaki bilgi kirliliğinin yarattığı uğultuyu
düşünerek bu ismi verdim. Çünkü bu derin uğultu, bize büyük zarar
veriyor. Gerçeği duymamızı, görmemizi engelliyor. Aralarında doğru
bilgiler elbette var ama biz, bize sunulan bilgi kirliliği içerisinde doğru
bilgileri seçmekte zorlanabiliyoruz.”
Hazırlanan belgeselin, doğal afetlerin önlenmesi ve bilgi kirliliğinin
engellenmesi açısından çok önemli olduğuna değinen Turgut, “Alanında
uzman jeoloji mühendisinden psikoloğuna, sosyoloğundan inşaat
mühendisine, ekonomistlere, iletişim bilimcilere kadar tüm paydaşların
bir araya gelip, yapılması gerekenleri anlattığı bir belgesel oldu.
Herkesin kendi perspektifinden afetleri tartıştığı bir yüzleşme hikayesi”
dedi.
Belgesel Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri
Odası’nın katkılarıyla hazırlandı. ADİP çalışanları olarak ekip
arkadaşımız Ozan Turgut’u kutluyoruz.
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Tanıma, tanışma  ve d�yalog �ç�n müz�k

"Anlayış Işığı” Konser� Büyük İlg� Gördü
Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 30 Haziran’da Cemal Reşit Rey
Konser Salonunda bir konser düzenledi. Avrupa Birliği Konseyi Çek
Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı’nın açılış etkinliği olan konser “Light of
Understanding-Anlayış Işığı” başlığını taşıyordu. Konser, kültürel çeşitlilik
ve kültürler arası diyalog temaları üzerine geliştirilmiş bir proje
kapsamında gerçekleşti. Farklı inançlardan, kültürlerden, milliyetlerden,
köklerden ve etnik kökenlerden sanatçılar ve dinleyiciler etkinlikte bir
araya geldi. Sayıları yüzün üzerinde olan Alevi, Ermeni, Kürt, Sefarad,
Sünni, Süryani, Roman, Rum ve Çek performans sanatçıları tarafından icra
edilen müziklerin dinleyiciye sunulduğu konserin kapanışı, projenin
yürütücüsü Peter Györi tarafından bu konser için bestelenen bir senfonik
eserle gerçekleşti. 

İnanç Ezg�ler� Başkentte Buluştu
"İnançların Dili" başlıklı konserde Anadolu'da yaşamış farklı inanç
gruplarının dini müziği, başkentlilerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm
Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamındaki
konser 2 Haziran tarihinde Azize Tereza Kilisesi'nde gerçekleşti. İbranice,
Ermenice, Keldanice, Süryanice ve tasavvuf müziği örneklerinden oluşan bir
repertuar sunulan konserde, Yako Taragano Sinagog İlahileri Korosu,
Ermeni Grung Korosu, Besim Tahincioğlu idaresinde Süryani muganniler,
Anadolu Medeniyetleri Müzik Topluluğu ile İstanbul Devlet Türk Müziği
Araştırma ve Uygulama Topluluğu sahne aldı. Konserin sonunda AB ortak
marşı olarak da kabul edilen Bethofen in 9. Senfonisi hep birlikte
seslendirildi. Sanat yönetmenliğini Ümit Atalay'ın üstlendiği konser ilgiyle
izlendi.
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“L�ght of Understand�ng-Anlayış Işığı” konser�, İstanbul, 30 Haz�ran 2022



Makalelerden oluşan k�tap İng�l�zce d�l�nde yayınlandı

"Osmanlı İstanbul'unda Lat�n Katol�kl�ğ�"

İmparatorluklar başkenti İstanbul’un kültürel mirasında Latin Katoliklerin
de izlerini görmek mümkündür. Bugün soluklaşan, daha az görünür olan
bu izler İngilizce bir kitapta toplandı. ADİP araştırmacılarından Dr.
Vanessa R. de Obaldía ve Claudio Monge’un editörlüğünü üstlendiği
“Osmanlı İstanbul'unda Latin Katolikliği” başlıklı eser bir dizi makaleden
oluşuyor.
Tarihçi Radu Dipratu “Ahdnâmelerin meşhur Osmanlı Galatasındaki
katolik kiliselerinin hukuki durumunu” kaleme almış. Doç. Dr. Kenan
Yıldız 1693-1713 döneminde Galata’da Yeni Valide ve Arap Camileri
etrafında yaşanan katolik-müslüman çekişmesine dair bilgilendirmeler ile
katkıda bulunuyor. Gazeteci tarihçi Padraic Rohan varlıkları Bizans-
Osmanlı sınırını aşan Pera-Galata Cenevizlilerinden bahsediyor. Tarihçi
Gabriel Doyle 1844-1923 yılları arasında Latin Vekil ve Vartaliti aileleri
aracılığı ile Osmanlı İstanbul'unda yerel temsiliyet, aracılık ve aile
çıkarları konularını işlemiş. Tanẓīmāt döneminde Patrik Maksīmūs
Maẓlūm'un Yunan katolikleri Yunan ortodoks kilisesine kazandırma
girişimlerini Anaïs Massot kaleme almış. Boğaziçi üniversitesi tarih
bölümü öğretim görevlisi Prof. Paolo Girardelli Osmanlı katolik ermenileri
ve latinlerinin Pera ve Galata bölgesinde paylaştığı katolik kiliselerinden
bahsediyor. Tanẓimat dönemi sonrası inşa edilen ilk dominik kilisesiyle
(Notre Dame Du Rosaire) ilgili tartışmaları Vanessa R. de Obaldía
derlemiş. Osmanlı İstanbul'unda İtalyan latin katoliklerinin kültür
aktarımı ve milli eğitim çalışmaları Francesco Pongiluppi imzasıyla
kitabın “Ulusal Eğitim” başlıklı bölümünde yer alıyor. Buğra Poyraz da
kitaba latin katoliklerin Salesyen mezhebinin Geç Osmanlı dönemindeki
eğitim faaliyetlerini özetlediği makalesiyle katkıda bulunmuş.

K�tabın tanıtım toplantısı 26 Mayıs 
akşamı İstanbul’da Sen P�yer K�l�ses�’nde 
gerçekleşt�. İs�s Yayınları'ndan çıkan k�tabı 
www.the�s�spress.org/book-b640.htm 
adres�nden ed�neb�l�rs�n�z.
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