
1

E K İ M   2 0 |  # 4

 ANADOLU DİN VE İNANÇLARI
PLATFORMU BÜLTENİ

#4
EKİM ‘20

SAYFA 17 
Din ve İnanç Özgürlüğü 
Öğrenim Paketi

SAYFA 13 
Ayasofya-Kariye’de 
statü değişikliği 
tartışması

SAYFA 20 
Ortak İnanç Takvimi:

Ekim, Kasım, Aralık

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün



editoryal

Bu broşür Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu MATRA ve İnsan Hakları bölü-
mü desteği ile hazırlanmıştır. Burada dile getirilen görüşler Anadolu Din ve İnaçları 
Platformu’na aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun 

resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

The views expressed here are solely those of Anatolian Religions and Beliefs Platform 
and therefore do not in any way represent the views of the Consulate General of the 

Kingdom of the Netherlands.

ANADOLU DİN VE İNANÇLARI PLATFORMU 
3 AYLIK BÜLTENİ

Ekim-Kasım-Aralık 2020 | Yayın Sorumlusu: Doğan Bermek
Yayına Hazırlayan: Sevan Ataoğlu | Redaktör: Ayşe Dilek Bektaş

Grafik Tasarım: Gökhan Talas

içindekiler
4

5

8

11

13

15

16

17

18

20

24

25

26

28

30

Kültürel Mirasımızı Sırtlayanları Tanıtıyoruz

“Koruma için umut turizmde”

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız 

Endüstriyel miras, kimlik ve kent: Bomonti Bira Fabrikası 

Ayasofya: “Osmanlı hukuku, Cumhuriyet hukukunun üzerinde” tartışması

ADO Madımak öncesi ve sonrasını konuştu 

Parlamenterler Din ve İnanç özgürlüğünü korumak üzere harekete geçmeli

Din ve İnanç Özgürlüğü Öğretim Paketi Türkçe’de

Ezidiler için Cemaat Bayramı Milat Olsun 

ORTAK İNANÇ TAKVİMİ

Din Adamlarından Ortak ‘Barış’ Dileği

Ruhları şad olsun. Mustafa Tosun Dede ve Zenginis’in ardından...

Porajmos: Tarihin Gölgesindeki Unutulmuş Roman Soykırımı

Hrisi nam-ı diğer Keşkek: Ortaklaşan bir Anadolu ritüeli 

Kültürel Miras Zenginliğimiz, Etnoğrafya Müzeleri -2



3

E K İ M   2 0 |  # 4

Bu miras hepimizin,

Dünyayı sarsan COVID19 salgın sürecinde her ke-
simde olduğu gibi sivil toplum örgütleri de çalış-
malarını şartlara uyarladı. ADİP olarak etkinlik-
lerimizi sosyal medya ortamlarımıza ve internet 
sitemize yönlendirdik. Çalışma alanlarımızı ilgi-
lendiren gündem konularına dair izlemelerimiz, 
yazılı ve görsel içerik üretimimiz sürüyor. Son 3 
ayda Corona salgını başta olmak üzere ekonomik 
ve siyasi gündem maddelerinin arasında Ayasof-
ya’nın başını çektiği kültürel mirasımız çevresin-
deki gelişmeler, tartışmalar da yerini aldı. Biz de bu 
sayının dosyasında Anadolu’muzun zengin kültürel 
mirasına odaklandık. 

Ulusal ve yerel basında her gün kaderine terk edil-
miş, restorasyonu süren veya tamamlandığı bildi-
rilen bir inanç mekânı ile ilgili habere rastlıyoruz. 
Sümela Manastırı beş yıl süren restorasyonun ar-
dından yeniden ziyarete açıldı ve dini bir törene de 
ev sahipliği etti. Türklerin ilk camisi olarak tarihe 
geçen Ebul Menuçehr’in restore edildikten sonra 
ibadete açılacağı haberi ise Ayasofya ve Kariye ha-
berlerinin gölgesinde kaldı. Türkiye çapında basına 
da yansıyan bu haberleri sizler için derledik. Nük-
het Everi ile Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar söy-
leşi dizimiz de youtube kanalımızda devam ediyor.
Ayasofya’nın ardından Kariye Müzesi’nin de cami 
statüsüne alınması hukuki yorumları alevlendirdi. 
“Osmanlı hukuku, cumhuriyet hukukunun üzerin-
de mi?” tartışmasında İdare Hukuku Profesörü Ali 
Ulusoy T24 haber portalı için Danıştay’ın kararını 
değerlendirdi. Özetini sayfalarımıza aldık.

Sivas Madımak katliamı üzerinden 27 yıl geçti. Ku-
rucu üyelerimizden Alevi Düşünce Ocağı (ADO) 
gerçekleştirdiği bir dizi söyleşi ile Madımak öncesi 
ve sonrasında Alevi yapılanmasını değerlendirdi. 
Ufuk açıcı olacağı kanaatindeyiz. ADİP’in başlıca 
çalışma alanlarından olan inanç özgürlüğü konu-

sunda başvuru kaynaklarından birisi de Din veya 
İnanç Özgürlüğü Öğrenme Platformu’nun (FORB) 
hazırladığı öğrenme paketi. ADO’nun Türkçe’ye ka-
zandırdığı video paketi ADİP yayınladı, tanıtımını 
sayfalarımıza taşıdık. EIN Avrupa AİHM Kararları 
Uygulama Ağı tarafından hazırlanan “AİHM Karar-
larının Uygulanması” başlıklı el kitabını da Türkçe 
olarak bastırdık ve parlamenterlerimiz, kamu yö-
neticilerimiz, bülten abonelerimiz ile paylaştık.   
Gördüğü zulümler ve göçler ile nüfusu dağılan 
EZİDİ’ler bu günlerde Cemaat Bayramlarını buruk 
kutluyor. Doğan Bermek bir yazı ile Ezidileri daha 
yakından tanımamıza vesile oldu. Romanları adeta 
göz ardı edilen soykırımın yıl dönümü ile gündemi-
mize aldık. Elmas Arus, özgün adı ile Parajmos’u ve 
başta Romanlar olmak üzere dezavantajlı gruplar-
la ilgili faaliyet yürüten Sıfır Ayrımcılık Derneği’ni 
yazdı. 

Ortak İnanç Takvimi yine bültenimizin bel kemiğini 
oluşturdu. Ülkemizde var olan tüm inançların belli 
başlı kutsal günlerine ilişkin rehbere web sitemiz-
den erişebilirsiniz. Yerel etnografya müzelerini ta-
nıttığımız serimiz de devam ediyor. Türkiye’nin dört 
köşesinden kültürel miras merkezlerini derledik. 
Akademisyen Anna Maria Beylunioğlu bu sayımıza 
“Anadolu’nun Ortak Kazanı Harisa-Keşkek” yazısı 
ile konuk oldu.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu huzur ve refaha, sahip 
olduğu kültürel çeşitliliği yücelterek ulaşabilece-
ği kanaatindeyiz. Anadolu’nun her yanı definelerle 
dolu. Bu defineler yerin altında değil, zengin tarih ve 
kültür mirasımızda. Hangi inanca, hangi medeniye-
te ait olursa olsun kültürel mirasımızın korunması, 
kollanması, gelecek nesillere hak ettiği biçimde 
aktarılmasında idareciler kadar her bir vatandaş 
da sorumluluk sahibidir. ADİP de çalışmalarına bu 
sorumluluk bilinciyle devam etmektedir.

Sağlıklı, huzurlu günler diliyouz.

editoryal
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Kültürel Mirasımızı Sırtlayanları Tanıtıyoruz

A
DİP son dönemde yürüttüğü kül-
türel miras çalışmalarında, bu 
mirasın emekçilerine de özel bir 
bölüm ayırdı. Youtube kanalımız-
da yayınlanan video söyleşilerimiz 

“Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” adını aldı. Arke-
olog, rehber, yazar Nükhet Everi’nin sunduğu bu 
dizide kültürel zenginliklerimizi geçmişten gele-
ceğe aktaran emekçiler ve çalışmaları yer alıyor. 
 
• Dizinin ilk konuğu Haziran 2020’de açılan Ha-
tay-Vakıflı Köyü Müzesi oldu. Sanat tarihçisi ve 
müze sorumlusu Lora Çapar, müzeyi gezdirirken, 
köyün tarihten bugüne uzanan hikayesini de anlattı.  
• Süryani kültürel mirası üzerine belgeseller hazır-
layan yönetmen Hakan Aytekin konuk edildi. Ayte-
kin’in son filmi ‘EnstANtane’ İdil-Şırnak’tan Avru-
pa’ya göçü işliyor. 

• Van ve yöresindeki kültürel mirası çalışan sanat 
tarihçisi Fatih Güden ile “Sessiz Çanlar” belgeseli 
konuşuldu. 
• Selçukluların Anadolu kültür mirasındaki yerini 
sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz sizler için özet-
ledi. Anadolu’daki ortak yaşam ve ibadet mekan-
larından bazıları da bu bölümde söz konusu edildi.  
•  Türkiye Yahudileri de “Kültürel Mirasımızı Sırtla-
yanlar”ın misafiri oldu. 
500. Yıl Vakfı Başkanı Silvyo Ovadya ve 500. Yıl Tür-
kiye Yahudileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi 
Yahudilerin Türkiye topraklarındaki tarihini, müze-
de sergilenen kültürel varlıklarını tanıttı. 

Nükhet Everi programına Türkiye’nin farklı renkle-
riyle devam edecek. “Kültürel Mirasımızı Sırtlayan-
lar” serimizi www.adipanadolu.org adresli sitemiz-
den takip edebilirsiniz. •

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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“Koruma için umut turizmde”

A
NADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASI 
dosyamızın bu bölümünde, son dö-
nemde ulusal ve yerel basına yan-
sıyan gelişmelerden bazılarını der-
ledik. Ülkemizin farklı noktalarında 

kaderine terk edilen tarihi mekanlarla birlikte res-
torasyon ve kazı haberleri de geliyor. Pandemiden 
dolayı inanç turizmi neredeyse durma noktasına 
geldi, ancak kültürel mirasımızın takipçisi sivil top-
lum örgütleri, aktivistlerin gayretleri, yerel halkın 
talepleriyle bu eşsiz zenginliklerin bir an önce gezi 
programlarına alınması bekleniyor. 

‘Porta Manastırı turizme kazandırılmalı’

Artvin’in Pırnallı köyünde bulunan Porta manastırı 
da turizme kazandırılmayı bekliyor.  9. Yüzyıl Bagrat 
(Pakraduni) kralllarından 1. Aşot tarafından yaptırı-
lan manastırın kilise, şapel, çan kulesi ve çeşmesi, 
son dönemlerde definecilerin talanına uğramakta. 
Yıllara meydan okuyan ve büyük bir bölümü ayak-
ta duran yapıların restore edilmesini isteyen yöre 
halkı, kilise ve manastırın inanç turizmine kazan-
dırılması çağrısında bulundu. Pırnallı Köyü Muhtarı 
Nurettin Avcı, “Buraya yol yapılması ve tarihi yer-
lerin restore edilmesi gerekiyor. Çok fazla yabancı 
turist geliyor ve kendi dinlerince ibadet ediyorlar. 
Aralarında Türkçe bilenler, ‘yol yol’ diye serzenişte 
bulunuyor. Bu yapılara sahip çıkılmasını istiyoruz” 
dedi. 

‘Başka dinlerden insanlarla kaynaşmış 
oluruz’

Gümüşhane’nin Torul ilçesi, Atalar köyü halkı da 
korumaya çalıştığı tarihi Aydınlar Kilisesi’nin res-
tore edilip, Sümela Manastırı gibi ibadete açılarak, 
inanç turizmine kazandırılmasını istiyor. Aydınlar 
Kilisesi’nin tarihi ile ilgili net bir bilgi olmadığını 
ifade eden mahalle sakinlerinden Zeynel Abidin 
Zengin, “Rusların ve İngilizlerin desteğiyle 1850’li 
yıllardan sonra yapılmaya başlandığını tahmin edi-

yoruz. Buranın yerel halkı olan Rumlar, 1920 yılında 
mübadele ile gittiler. Biz, köy ahalisi olarak bu tari-
hi kilisenin restore edilip turizme kazandırılmasını 
istiyoruz. Bu sayede yollarımız da bakımlı hale ge-
lir. Burası da Sümela Manastırı gibi ibadete açılsa 
güzel olur, hem başka dinlerden insanlarla da kay-
naşmış oluruz” dedi.

‘Azize Aya Tekla için umut, turizmde’

Mersin’in Silifke ilçesinde, Anadolu’da Hristiyan-
lığın en eski ve en önemli merkezlerinden Azize 
Aya Tekla ören kilisesinin de restorasyon ve çevre 
düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması is-

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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teniyor. Silifke Turizmini Tanıtma 
ve Geliştirme Derneği Başkanı 
Ali Küçük, Azize Aya Tekla Kili-
sesi’nin inanç turizmi açısından 
son derece önemli olduğunu be-
lirterek, “Bu kilise Hz. İsa’nın 12 
havarisinden biri olarak bilinen 
Tarsuslu St. Paulus’a bağlı bir 
kiliseydi. Aynı zamanda ayakta 
kalan St. Paul kuyusu, kilisesi, 
Mut ilçesindeki Alahan Manas-
tırı ve Aya Tekla yer altı kilisesi 
inanç turizmi açısından da çok 
önemli bir yere sahip. Azize Tek-
la’yı Katolikler 23 Eylül’de, Orto-
dokslar 24 Eylül’de ziyaret edi-
yor, anma düzenleniyor. Burada 
restorasyon, çevre düzenlemesi 
yapılarak turizme kazandırılma-
sını istiyoruz. Aynı Trabzon’daki 
Sümela Manastırı gibi talep ol-
ması halinde bazı törenlere izin 
verilmesini, gerçek bir kiliseye 
dönüştürülmesini bekliyoruz. Bu 
önemi ile Silifke turizmine büyük 
bir katkı sağlayacağına inanıyo-
ruz” dedi.

Kilise Suyu Ayazması

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Bizans 
döneminde yapılan Kilise Suyu 
adlı ayazma da turizme kazandı-
rılmayı bekliyor. Yüzyıllardır ta-
rihi yapıdan akan su günümüzde 
tarımsal sulamada kullanılıyor. 
Türkiye Seyahat Acentaları Bir-

liği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi 
Yavuz Özseven, “Tokatlı turizmci 
iş adamlarımız aracılığıyla yurt-
dışından turist getirilmesi nok-
tasında ciddi çalışmalar yaptık. 
Fakat bu yıl pandemi sürecinde 
turizm sektörü de durma nokta-
sına geldi. 2021 yılında burası gibi 
âtıl kalmış, ön plana çıkamamış 
ve belli değerleri temsil eden 
yapıların yurtdışından gelen ya-
bancı turizmcilere kazandırıl-
ması noktasında ciddi çalışmalar 
yapıyoruz.” diye konuştu.
‘

‘Kubbe turistlerin üzerine 
çökebilir’

Aydın‘ın Kuşadası ilçesindeki en 
önemli tarihi eserlerden biri olan 
‘Kurşunlu Manastırı‘nın (Pana-
gia Kurşuniatissa) definecilerin 
tahrip etmesi nedeniyle, çökme 
tehlikesi ile karşı karşıya oldu-
ğu bildirildi. Bizans Dönemi’ne 
ait manastırda inceleme yapan 
Ekosistemi Koruma ve Doğa Se-
venler Derneği (EKODOSD) Baş-
kanı Bahattin Sürücü, “Arkeolo-
jik sit kapsamında, ama çevresi 
koruma statüsünde olmadığı için 
defineciler kazdı. Her an yıkılma 
tehlikesi bulunan kilisenin içine 
girilmesi son derece tehlikeli. 
Her yıl binlerce turistin ziya-
ret ettiği manastırın kubbesinin 
çökmesi halinde bir facia yaşa-
nabilir” dedi. 

Kilise kalıntısı çöplük oldu

İstanbul Saraçhane’deki İstan-
bul Büyükşehir binasının hemen 
karşısında bulunan Doğu Roma 
İmparatorluğu döneminden kal-
ma tarihi Aziz Polieuktos Kilise-
si’nin kalıntıları her geçen gün Ayasofya’nın 

inşasından önce 
İstanbul’un en 
büyük bazilikal-
arından biri olan 
Aziz Polieuktos 
Kilisesi, 524-527 
yılları arasında 
Romalı asker Po-
lieuktos’un adına 
yaptırıldığı bilinen 
tarihi kilisenin 
günümüze yalnızca 
kalıntıları ulaştı. 

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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zarar görüyor. Tarihi kilisenin 
kalıntılarının çevresi tel örgü-
lerle çevrilse de bazı teller kesil-
miş vaziyette. Ayrıca kalıntılara 
giden kapıdaki kilit açık şekilde 
duruyor. Bu nedenle tarihi yapı-
ya verilen zarar her geçen gün 
artıyor. Bazı kişilerin kalıntıların 
arasına kurdukları derme çat-
ma çadırlarda kaldığı görülür-
ken, kilise kalıntıları çöplerle 
dolmuş durumda. Ayasofya’nın 
inşasından önce İstanbul’un en 
büyük bazilikalarından biri olan 
Aziz Polieuktos Kilisesi, 524-527 
yılları arasında Romalı asker 
Polieuktos’un adına yaptırıldığı 
bilinen tarihi kilisenin günümüze 
yalnızca kalıntıları ulaştı
.  
Komana’da kazı 
çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti’nde bulunan 
Hamamtepe bölgesinde kazı ça-
lışmaları başladı. Çalışmaların 
5 hafta süreceğini belirten kazı 
heyeti başkanı Prof. Dr. Burcu 
Erciyas, “Bizans dönemine ta-
rihlenen kilisenin tamamen or-
taya çıkarılması için çalışacağız. 

Hamamtepe’de yaşamın milattan 
önce 5 bin yılına kadar gittiğini 
gördük.” dedi.  Balıkesir’in Edre-
mit ilçesinde mozaikleriyle meş-
hur yamaç ev ile nekropolisin 
bulunduğu Antandros antik ken-
tinde de kazılar devam ediyor. 

Ahlat Selçuklu Meydan 
Mezarlığı 

UNESCO Dünya Kültür Mirası 
geçici listesindeki dünyanın en 
büyük Türk İslam Mezarlığı olma 
özelliğini taşıyan Bitlis’teki Ahlat 
Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki 
mezar taşlarının restorasyonu 
devam ediyor. Restorasyon baş-
kanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
(YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan 
2011 yılında başlatılan temizlik, 
taş düzeltme, akıt mezar çıkar-
ma ve çevre düzenlemesinde 
sona gelindiğini bildirdi. 

İlk Türk camisi restore 
ediliyor

Sultan Alparslan’ın 1071’de Ma-
lazgirt Savaşı’nı kazanmasının 
ardından, bugün Kars sınırları 
içinde yer alan ve Ani Harabeleri 
olarak bilinen yerde inşa edi-
len Anadolu’nun ilk Türk camisi 
ibadete açılacak. 1072’de Ebu’l 
Manuçehr Bey tarafından yaptı-
rılan ve onun adını taşıyan cami, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Mü-
dürlüğü ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonunda restore edi-
lecek. Restorasyon çalışmala-
rının Malazgirt Zaferi’nin 950’nci 
yıl dönümü olan 26 Ağustos 
2021’de tamamlanarak caminin 
ibadete açılacağı açıklandı.•

1072’de Ebu’l 
Manuçehr Bey 
tarafından 
yaptırılan ve onun 
adını taşıyan cami, 
Sanayi ve Te-
knoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 
ile Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 
koordinasyonunda 
restore edilecek.

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: 
Anmalar, İbadetler, Kutlamalar

Ü
lkemizin her kö-
şesi somut ve so-
mut olmayan kül-
türel mirasın içiçe 
geçmiş izlerini ta-

şıyor. Yüzlerce yıllık geçmişi olan 
ibadetler ve törenlerin ev sahibi 
mekanlar da, bu mirası geleceğe 
taşıyor. Yaz dönemine rastlayan 
bazı törenleri, anmaları ve kutla-
maları bu yönüyle de gözler önü-
ne sermek için derledik.

Hacı Bektaş Anma  
Etkinlikleri

Hacı Bektaş Veli’yi anma tören-
leri bu yıl 2 farklı protokolde 
gerçekleşti. Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca 14 Ağustos’ta Hacı 
Bektaş Veli Müzesi önündeki 

programda Bakan Mehmet Nuri 
Ersoy Ersoy, UNESCO tarafından 
2021 yılının, “Hacı Bektaş Veli Yılı” 
ilan edildiğini, anma programının 
gelecek yıl çok daha geniş katılım 
ve içerikle gerçekleştirileceğini 
söyledi. Hacıbektaş Belediyesi 
ile Alevi-Bektaşi kurumlarının 
düzenlediği 57. Ulusal, 31. Ulus-
lararası Hacı Bektaş Veli Anma 
Törenleri ve Kültür Sanat Etkin-
likleri 14-18 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleşti. Etkinlikle-
rin açılışına CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başka-
nı Ekrem İmamoğlu da katıldı. 
Pandemi önlemleri nedeniyle 
bu yıl geniş çaplı etkinliklere yer 
verilmedi. Hafta boyunca Hacı 
Bektaşı Veli Müzesi’nde anma 
programı, dergâh ziyareti, tiyatro 

gösterileri, konserler ve semah 
törenleri sunuldu. 17 Ağustos 
Pazartesi günü Mistik Hırka Da-
ğı-Kutsal Ardıç Ağacı doğa yürü-
yüşü ve kampı düzenlendi. Anma 
Kurulu Adına bir açıklama yayın-
layan Hacıbektaş Belediye Baş-
kanı Arif Yoldaş Altıok, “Önümüz-
deki yıl için çalışmalarımıza daha 
geniş bir Anma Kurulu ile bugün-
den başlamayı planlıyoruz. Bu 
yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın bir alternatif etkin-
lik hazırlığı içerisine girmeyerek, 
bizleri ‘yok saymadan’ Hacıbek-
taş Belediyesi ve Anma Kurulu 
ile Alevi Bektaşi kurumlarının ve 
Alevi Bektaşi toplumunun içinde 
bulunduğu etkinliğe destek ve-
receklerini umut ediyoruz” dedi.

Sümela Manastırı’nda 
Meryem Ana Ayini

Trabzon’da bulunan Sümela Ma-
nastırı restorasyonun ardından 
ziyarete açıldı. Açılış ile birlikte 
5 yıl ara verilen ayin 15 Ağus-
tos Cumartesi günü gerçekleş-
ti. Hristiyan aleminde “Meryem 
Ana’nın göğe yükseliş günü” ola-
rak kabul edilen yıl dönümünde, 
Hristiyan Ortodokslarca yapılan 
ayini, Gelibolu Metropoliti Stefa-
nos Dinidis yönetti. 

Virüs salgını nedeniyle önceki 
yıllara oranla az sayıda katılımın 
olduğu ayine Ekümenik Patrik 
Bartholomeos da katılmadı. Met-

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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ropolit Dinidis yapılan restoras-
yon çalışmaları ve kendilerine 
yeniden ayin izni verilmesi nede-
niyle devlet yetkililerine teşek-
kürlerini sundu.

Halk arasında “Üzüm Bayra-
mı” olarak da bilinen Meryem 
Ana Yortusu’nun bu yıl bir diğer 
merkezi Hatay’ın Samandağ il-
çesinde bulunan Ermeni köyü 
Vakıflı oldu. 16 Ağustos tarihinde 
gerçekleşen ayini Türkiye Erme-
nileri Patriği “Sahak 2” idare etti. 
Ermenilerin üzüm oruçlarını da 
açtıkları etkinlikte bakır kazan-
larda pişirilen yöresel “harisa” 
(keşkek) vatandaşlara ikram 
edildi.

Gadir-i Hum ülke  
genelinde kutlandı 

Hazreti Muhammed’in Veda 
Haccı dönüşü Hazreti Ali’yi taltif 
ettiği gün olarak anılan Gadir-i 
Hum Bayramı ağustos ayının ilk 
haftası boyunca pandemi ko-
şullarında şartların el verdiği 
biçimde kutlandı. Hatay’da va-
tandaşlar, Samandağ ilçesindeki 

Hızır Aleyhisselam ile Musa Pey-
gamber’in buluştuğu yer olarak 
adlandırılan Hazreti Hızır Maka-
mı’na geldi. 

Vatandaşlar burada dua edip 
buhur yaktı. Gadir-i Hum Bay-
ramı dolayısıyla kesilen kurban 
etleriyle bayramın özel yemeği 
“hirisi” (harisa-keşkek) yapıldı, 
tandır ateşinde pişen ekmekle 
birlikte misafirlere ikram edildi. 
İstanbul’da Gadir-i Hum Bayra-
mı, Darıca’da kutlandı. Adana’da 
Ramazanoğlu Kültür Merkezi 
bahçesinde bir dizi etkinlik ve 
kutlama gerçekleştirildi. Ada-
nalı ünlü sanatçı Haluk Levent 
de kutlamaya katılanlara konser 
verdi.

Bulgar Bozoğlan Tahtacı 
Etkinliği

Bulgar Bozoğlan tepesi Kara-
man ili Ayrancı ilçesinde, Toros-
ların 2700 rakımında yer almak-
tadır. Tepenin doruk noktasında 
Karamanoğulları döneminde ya-
şadığı söylenen Bulgar Bozoğlan 
Dede’nin yatırı bulunmaktadır. 

Bölgede yaşayan Yörükler ve 
Tahtacılar tarafından kutsal bi-
linir. Mersin Tahtacılar Derneği 
burada her yıl ağustos ayının ilk 
haftasında bir buluşma etkinliği 
düzenlemektedir. Bu sene 9. kez 
gerçekleşen buluşmada, etkin-
liklerin yapılmasında öncü rol 
oynayan Akgün ailesinin geçen 
yıl hakka yürüyen büyüğü Mer-
yem Akgün’ün yıl yemeği de ya-
pıldı. Toplu olarak yapılan yatır 
ziyaretinden sonra yıl yemeği ve 
lokmalar sunuldu. Etkinlik ko-
nuşmalar, müzik, yöresel mengi 
dansı ve semahlarla sürdü.

Noel Baba’yı andılar

Halk arasında ‘Noel Baba’ olarak 
da  bilinen Aziz Nikolaos, An-
talya’nın Demre ilçesinde kendi 

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün



10Mekanlar, Gelenekler ve Bugün

adına yapılmış Aziz Nikolaos Anıt 
Müzesi’nde düzenlenen ayinle 
anıldı. Başta Ortodokslar olmak 
üzere Hristiyan alemi için kutsal 
sayılan Aziz Nikolaos, doğum 
günü sayılan 11 Ağustos’ta anıldı. 
Antalya’da faaliyet gösteren Rus 
Sanat ve Kültür Derneği’nin dü-
zenlediği ayine Antalya ve ilçe-
lerinden gelen ve yerleşik olarak 
yaşayan yaklaşık 300 kişi katıldı. 
 
Ayin sonunda katılanlara kut-
sanmış şaraplı ekmek ikram 
edildi. Kutsanmış şifalı su, ayi-
ne katılanların üzerine serpildi. 
Ardından katılımcılara şifalı su 
dağıtıldı.

Pandemi gölgesinde  
Muharrem Orucu
 
Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlik-
te susuz bırakılarak katledilen 
72 insan için tutulan Muharrem 
(Yası Kerbela) Orucu bu yıl adeta 
pandeminin gölgesinde tutul-
du. Geleneklere uyularak 12 gün 
boyunca düğün, nişan, sünnet 
ve benzer törenler-etkinlikler 
yapılmadı, kurban kesilmedi, et 
yenilmedi. Kerbela Şehitleri’nin 
çektikleri susuzluğu hissetmek 
maksadıyla oruç boyunca su saf 
olarak içilmemekte, vücudun 
su ihtiyacı yenilen yemekler-
den, sıvı içeceklerden karşılanır. 

Van Ahtamar’da Ayin

Van gölü üzerinde bulunan tarihi 
Ahtamar Adası’nda geleneksel 
Haç töreni 6 Eylül Pazar günü 
gerçekleşti. Ada üzerindeki Surp 
Haç Ermeni Kilisesi’nde düzen-
lenen kilisenin isim günü ayini 
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak 
2 idare etti. Pandemi önlemle-
rinden dolayı bu yıl ayine sadece 
kısıtlı sayıda protokol konukları 
(25 kişi) katılabildi. Tören sıra-
sında deniz ulaşımına ara verile-
rek turistlerin adaya çıkması da 
engellendi.

GÜL BABA TÜRBESİ’NE “ULUSLARARASI ÖDÜL”

Türkiye ve Macaristan hükümetlerinin iş birliğiyle res-
tore edilen, Macaristan’daki Osmanlı eserleri arasında 
yer alan Gül Baba Türbesi iki mükemmeliyet ödülü aldı. 
Gül Baba Türbesi, Uluslararası Gayrimenkul Federas-
yonu’nun (FIABCI) tüm dünyada en prestijli projeleri 
değerlendirdiği “2020 Prix d’Excellence (Mükemmeli-
yet)” yarışmasında iki ödüle birden layık görüldü. Tür-
benin bu yıl Kamu Binaları Kategorisi’nde “altın”, Kül-
türel Mirası Koruma Kategorisi’nde de “gümüş” ödülün 
sahibi olduğu bildirildi.

Bektaşi Babası Gül Baba, 2 Eylül 1541’de Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Budin seferi sırasında vefat etti. Gül Baba 
Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi 
olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptı-
rıldı. Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen 
‘’Budin’in manevi bekçisi’’ Gül Baba Türbesi, başkent 
Budapeşte’de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen 
bölgede yer alıyor.
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Bomonti bira fabrikası yıkılırken
Endüstriyel miras, kimlik, bellek ve kent

İ
stanbul Şişli’de, adını verdiği semtte bulunan 
Bomonti Bira Fabrikası’nın ikinci bölümü 
şu sıralar yıkılıyor. Kentin endüstri mirası-
nın bu müstesna örneği Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın yeni ihtiyaçlarına cevap verecek 

binalarla yer değiştirmek üzere temelli kentin 
belleğinden siliniyor. Semti, ilçeyi ve nihayet kent-
sel mirasın önemini bilenlerin biraz da hüzünle 
izledikleri bir manzara yaşanıyor. Oktay Ekinci’nin 
konuşmalarını hatırlıyorum, ‘kentsel miras ve 
mekânlar söz konusu olduğunda muhafazakâr-
larla ilericiler yer değiştiriyor’ derdi. Genellikle 
yıkıp, yenisini kurmayı hayal eden İlericiler, böyle 
durumlarda muhafazakârlaşıyor, muhafazakârlar 
da yıkmaktan yana oluyorlardı. Ekinci’nin bu tespiti 
tam anlamıyla Bomonti Bira Fabrikası’nın bugünkü 
mahzun halini ve ona yönelik toplumsal algılarımızı 
anlatıyor sanki.

Bomonti’de mekân kimliğinin değişimi yeni değil-
dir elbette. Uzun bir zamandır yeni kimliğiyle ade-
ta kendini zihnimizin içine itiyor. Bira Fabrikası’na 
gitmek için attığınız her adım, size bu yeni kimliği 
söyletiyor, ezberletiyor. Mesela Osmanbey’den 

Bomonti’ye gitmek için Halaskargazi Caddesi’n-
den sağa Ergenekon Caddesi’ne dönüyorsunuz, 
yaklaşık bir kilometre sonra yine sağa Kazım Or-
bay Caddesi’ne giriyorsunuz. O yol sizi Silahşör 
Caddesi’ne çıkarır. İşte Bomonti Bira Fabrikası bu 
cadde üzerindedir. İsimlerin özenle seçildiği ne ka-
dar açık! Sezen Türkoğlu ve Zeynep Günay’ın ortak 
çalışmalarında Bomonti’deki bu yeni mekân isim-
lerinin öyküsünü okuyunca insan gerçekten şa-
şırıyor. 1925-1950 yılları arasında yapılan yeniden 
isimlendirmelerle memleketin her yerinde olduğu 
gibi Bomonti’de de cadde ve sokakların geleneksel 
isimleri kayıtlardan silinmiştir. Onlardan birkaç ör-
nek vereyim: ‘Gürcü Kilisesi Sokak’, ‘Kazım Orbay 
Caddesi’ olmuştur. ‘Feriköy Ermeni Kilisesi Sokak’ 
‘Feriköy Fırın Sokak’ olmuştur. ‘Bey Sokak’ ‘Har-
zemşah Sokak’ olmuştur. ‘Tokaloğlu Sokak’, ‘Oktay 
Cebeci Sokak’ olmuştur. ‘Hasop Sokak’ da ‘Perihan 
Sokak’ olmuştur.

Biraz Bomonti’den çıkarak aynı ilçe sınırlarında 
olan Mecidiyeköy’e gidelim. Likör ve Kanyak Fab-
rikasına. Hikâyesi hemen hemen Bomonti Bira 
Fabrikası ile aynıdır. Şimdi ne var eski fabrikanın 

Mekanlar, Gelenekler ve Bugün
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yerinde? Örnekleri çoğaltabiliriz. Paşabahçe Cam 
Fabrikası, Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası, Pa-
şabahçe Tekel İçki Fabrikası, Bakırköy Pamuklu 
Sanayi İşletmesi vb. her birinin öyküsü birbirine 
benzerdir.

Bu endüstri mekânlarının hiçbiri artık bir endüstri 
mekânı değildir. Bu işlevleri çok uzun zaman önce 
durduruldu. Bir kısmı artık bina olarak da durmu-
yor. Yıkıldı ya da yıktırıldı. Bu mekânlar eski fonksi-
yonlarını kaybettiler. Oradaki mekânsal bellek de 
toplumsal bellek de görünmez oldu. Oralarda ve 

çevresinde kurulan gündelik hayat ve dayanışma 
araçları da artık yok.

Yüzyılların cisimleştirdiği her şey tasfiye edildi. 
Bu mekânların verildiği aileler-şirketler yeni imar 
haklarıyla devasa mekânlar inşa ettiler. Şimdi o 
mekânlar ve müşterilerinden müteşekkil bir kent-
sel doku var. Kimlik gitti, bellek gitti, mekânın ruhu 
gitti… Beton yığınları kaldı.

(ŞÜKRÜ ASLAN’ın  22.07.2020 tarihli BİRGÜN gazetesinde 
yayınlanan yazısından alıntılanmıştır.) •
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gündem
İdare Hukuku Profesörü Ali Ulusoy Danıştay’ın Ayasofya 

Kararını Değerlendirdi

“Osmanlı hukuku, Cumhuriyet hukukunun 
üzerinde” tartışması

D
anıştay 10. Daire’nin, Ayasofya’nın 
müze statüsünü sonlandıran ve 
ibadete açılmasına olanak sağ-
layan kararında kullandığı ifa-
deler, “Osmanlı İmparatorluğu 

dönemindeki vakıf hukukunun hiçbir biçimde 
dokunulamaz ve değiştirilemez olduğu” yorum-
larını da gündeme getirdi. T24’den Gökçer Tahin-
cioğlu’nun imzası ile yayınlanan yazıda İdare Hu-
kuku Profesörü ve T24 yazarı Ali Ulusoy kararı 
“Osmanlı hukuku, Cumhuriyet hukukunun üze-
rinde anlamı çıkıyor…” biçiminde değerlendirdi. 
 
İdare hukukçusu Prof. Dr. Ali Ulusoy, “Vakıf hukuku, 
vakfedenin iradesi elbette önemli ama kendi Va-
kıflar Kanunumuza göre bakılmalı. Katılmadığım 
kısım, padişahın vakfettiği mala cumhuriyet huku-
kunun hiçbir biçimde dokunamayacağı gerekçesi. 
Cumhuriyet hukuku, Osmanlı vakıflarını elbette 
korur ama kendi anayasamızın temel prensipleri 

ile uyuştuğu ölçüde korur bunu” dedi. Ulusoy, ka-
rarı şöyle yorumladı: “Teknik yönleri itibariyle çok 
sıkıntılı buluyorum kararı. Vakıf hukuku, vakfede-
nin iradesi elbette önemli ama kendi Vakıflar Kanu-
numuza göre bakılırsa. Bizim kanunlar eski malları 
elbette koruyor ama katılmadığım kısım, padişahın 
vakfettiği mala cumhuriyet hukukunun hiçbir bi-
çimde dokunamayacağı gerekçesi. Cumhuriyet hu-
kuku, Osmanlı vakıflarını elbette korur ama kendi 
anayasamızın temel prensipleri ile uyuştuğu ölçü-
de korur bunu. O zamanki vakıf hukuku sistemine 
uygun olabilir ama şu andaki mesele kamuya ait bir 
yerin cami olup olamayacağıdır. Kamu işlemi olun-
ca, bizim şu andaki cumhuriyet hukukuna göre çö-
zülebilecek bir sorundur bu. ‘Vakıf mirasına doku-
nulamaz’ dediğinizde Osmanlı hukuku, cumhuriyet 
hukukunun üzerine çıkıyor gibi bir sonuç çıkıyor. 
Bunu da Kariye Camii kararından aldılar aslında. 
Aynı gerekçeyle gidiyorlar. Atatürk’ün vasiyetinde 
CHP’ye devrettiği İş Bankası hisseleri akla geliyor 
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o zaman. İktidar, İş Bankası için ayrı kanun çıkart-
mayı düşünüyor. CHP hisselerinin geçersiz sayıl-
ması için. Ama bu karara göre, mantık o zaman çok 
değişmiyor. Vakfedenin iradesi ile miras / vasiyet 
edenin iradesi farklı değil.
Kanunla da değiştirilemez Atatürk’ün vasiyeti bu 
mantığa göre. Üstelik bu cumhuriyet hukukuna 
göre yapılan bir işlem. Atatürk’ün vasiyetine önem 
verilmesi daha öncelikli olmalı. Vakfedenin iradesi 
bu kadar dokunulmaz kılındığı zaman, Türk hukuku 
da dokunamaz dediğiniz zaman, gayrimüslim va-
kıfları ile ilgili de tartışmalar da akla geliyor. Gay-
rimüslim vakıflarla ilgili mülkiyet hakkı kararları 
doğru düzgün uygulanmadı ama demek ki öyle ol-
ması gerekiyor. Osmanlı hukukunun vakıf iradesini 
biz cumhuriyet hukukunun prensipleri çerçeve-
sinde tanıyabiliriz. Karar bunu aşıyor asıl. Bu kısmı 
rahatsız edici…”

AİHM de aynı görüşte
Türkiye gündemine yerleşen Danıştay Türkiye 
gündemine yerleşen kararını AİHM’ne dayandırdı. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 1832 yılında 
padişah fermanıyla kurulan ve vakıf statüsü koru-
nan Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi 
ve Mezarlığı Vakfı’nın yaptığı başvuru üzerine, ko-
runan vakıf statüsü ve söz konusu taşınmazların 
uzun süre vakfa tescilli olduğunu gözeterek taşın-
mazların vakıf adına yeniden tesciline, tescil yapıl-
maması hâlinde maddi tazminat ödenmesine karar 
verdiği vurgulandı.
Kararda AİHM’nin de vakıf malları konusunda ben-
zer bir görüşü savunduğu belirtilerek, “AİHM’nin de 
Osmanlı döneminde kurulanlar dâhil olmak üzere, 
vakıfların korunan statülerinin bir sonucu olarak 
sahip oldukları taşınmaz ve haklarının mülkiyet 
hakkı kapsamında korunmasını garanti altına aldı-
ğı görülmektedir” denildi.

Danıştay “Vakfedenin iradesine aykırı olarak vakıf 
taşınmazının vasfının değiştirilmesi ya da vakfe-
denin iradesi hilafına başka bir amaca hizmet ede-
cek şekilde kullanılmasının AİHM içtihatlarıyla da 
bağdaşmadığı anlaşılmaktadır” diyerek, Ayasofya 
kararını AİHM’ne dayandırdı. •
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arşiv
ADO Sivas katliamını aydınlarla konuştu

“Öncesi ve sonrası ile Madımak” 

S
ivas Katliamı’nın 27. yılında, yaşamı-
nı yitirenler, 2 Temmuz günü Madımak 
oteli önünde anıldı. Madımak Oteli 
önünde yapılan anma etkinliğine, ya-
kınlarını kaybeden ailelerin yanı sıra, 

Alevi örgütlerinin temsilcileri, bazı siyasi partilerin 
milletvekilleri ile kitle örgütü temsilcileri katıldı.  

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle, sonu otele varan 
geleneksel anma yürüyüşünün güzergahı kısaltıl-
dı, Ankara başta olmak üzere bazı anmalara polis 
bu kez sosyal mesafe gerekçesiyle müdahale etti.

Alevi Düşünce Ocağı (ADO), bu yıl Madımak katliamı-
nın yıl dönümünde bir dizi görüşme gerçekleştirdi. 
“Öncesi ve sonrası ile Madımak” başlıklı söyleşiler-
de katliam sonrası yaşanan toplumsal gelişmelerin 
Aleviler üzerindeki yansımaları, etkileri konuşuldu.  

ADO başkanı Doğan Bermek’in modere ettiği söy-
leşilerde Prof. Dr. Ayhan Kaya ile “Türkiye’de top-
lumsal hareketlenmeler ve Madımak”, Prof. Dr. 

Ersin Kalaycıoğlu ile “Türkiye’de toplumsal fay hat-
ları, demokrasi ve çoğulculuk”, Prof. Dr. Fuat Key-
man ile “Madımak ve toplumsal etkileri”, Doç. Dr. 
Hakan Yücel ile “Şiddet olaylarının Alevi toplumu 
üzerindeki etkileri”, Prof. Dr. İştar Gözaydın Sava-
şır ile “Alevi katliamları, hukuk ve temel haklar”,  

Dr. Mehmet Ertan ile “Alevi katliamlarının kolek-
tif hafıza ve siyasallaşmadaki etkileri”, Dr. Ozan 
Çavdar ile “Toplumun ve yakınlarını kaybedenlerin 
belleğinde Madımak”, yazar Kelime Ata ile “Alevi 
toplumunun siyasallaşma süreçleri ve Madımak” 
ve Prof. Dr. Şükrü Aslan ile “Alevi toplumunun var 
olma sürecinde devlet politikalarının etkisi” konu-
larında söyleşiler yapıldı. 

Söyleşilerin video ve metinlerine ADO web sitesi,  
http://aleviocagi.org/2020-madimak-soylesileri 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Parlamenterler Din ve İnanç özgürlüğünü 

korumak üzere harekete geçmeli

U
luslararası Par-
l a m e n t a r i z m 
Günü’nde ger-
ç e k l e ş t i r i l e n 
Uluslararası Par-

lamenterler Din ve İnanç Özgür-
lüğü Konferansı’nda (IPPFoRB), 
İnsan Hakları için ASYA Parla-
menterleri (APHR) ve İnsan Hak-
ları için Afrika Parlamenterler 
Birliği (AfriPAHR) üyeleri, dünya 
genelinde parlamenterlere din 
ve inanç özgürlüğünün korun-
ması ve nefret söylemlerine kar-
şı mücadele edilmesi yönünde 
çağrıda bulundu. 
Uluslararası Parlamentarizm 
Günü; demokrasiyi güçlendir-
mek, insan haklarını iyileştirmek 
ve toplumların iyi yönlü ilerleyi-
şini desteklemek için tasarlan-
mış önemli kurumlar olan par-
lamentoların varlığını kutlamak 
üzere 2018 yılında BM Genel Ku-
rulu tarafından belirlenmiştir.
Parlamenterler, kendi seçim 

bölgeleri ve ülkelerindeki insan 
hakları sorunlarının giderilme-
sinde önemli bir role sahiptir. 
Temel özgürlüklere ilişkin güçlü 
yasalar ve acil durum önlemle-
ri geliştirmek, yardım paketleri 
ulaştırmak ve kamu güvenini ve 
sosyal dayanışmayı artırmak 
parlamenterlerin demokrasiyi 
desteklemek ve toplum direncini 
artırmak için üstlendiği görev-
lerden bazılarıdır. 

Parlamenterler bu nedenle, din 
ve inanç özgürlüğü, ayrımcılığa 
karşı korunma ve nefret söy-
lemleriyle mücadele hakları da 
dâhil olmak üzere, temel özgür-
lükleri desteklemek için eşsiz 
bir konuma sahiptir. Bu desteği, 
tüm toplumların dini ve inanç uy-
gulamalarına getirilen her türlü 
hükümet kısıtlamasının yasala-
ra uygun şekilde getirilmesini, 
orantılı ve gerekli olmasını ve 
ayrımcı olmamasını sağlayarak 

verebilirler.  Parlamenterler, hu-
kuksal, eğitim ve ulusal destek 
kampanyaları yoluyla da, din ve 
inanç temelli grupların ayrım-
cılık ve damgalanmasına karşı 
verilen mücadeleye sıkı sıkıya 
destek olmalıdır. Bunu, kapsa-
yıcı diyaloğu geliştirmek ve top-
lum dayanışmasını teşvik etmek 
üzere, yerel topluluklar ve kendi 
seçim bölgelerindeki bireylerle 
aktif etkileşim kurarak yapabi-
lirler. 

Milletvekillerinin ayrıca, nefret 
söylemlerine karşılık olumlu 
söylemler yayınlamak ve doğru 
ve güvenilir bilgileri teşvik et-
mek üzere, kamudaki statülerini 
ve siyasi sermayelerini kullana-
rak nefret söylemleri ve yabancı 
düşmanlığı ile mücadele etme ve 
sosyal dayanışmayı koruma yö-
nünde de sorumlulukları bulun-
maktadır. •
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Din ve İnanç Özgürlüğü Öğrenim Paketi Türkçe’de

tanıtım

D
in veya inanç 
ö z g ü r l ü ğ ü n e 
yönelik ihlaller 
bireyler, toplu-
luklar ve toplum-

lar açısından yıkıcı sonuçlar 
yaratıyor. ADİP ve ADİP’in ku-
rucu üyesi Alevi Düşünce Oc-
ağı’nın başlıca çalışma alan-
larından birisi de din ve inanç 
özgürlüğüdür. Bu çalışmalar 
kapsamında Din veya İnanç 
Özgürlüğü Kuzey Ekümenik 
Ağı (NORFORB) bünyesinde yer 
alan Din veya İnanç Özgürlüğü 
Öğrenme Platformu (FORB) ile 
yapılan iş birliği neticesinde 
FORB İnanç Özgürlüğü Öğren-
im Paketi’ni (www.forb-learn-
ing.org) Türkçe’ye kazandırarak 
yayına aldık.
Kısa animasyonlardan oluşan 
içerikler arasında; din veya inanç 
özgürlüğüne giriş, din veya inan-
ca sahip olma ve bunu değiştirme 

hakkı, din veya inancı açıklama 
(uygulama) hakkı, baskı yasağı, 
ayrımcılık yasağı, ebeveynler-
in ve çocukların hakları, vicdani 
ret, din veya inanç özgürlüğüne 
yönelik sınırlamalar gibi konu 
başlıklarının yer aldığı video kay-
naklar bulunmaktadır.

Öğrenme platformu kaynakları 
çeşitli bağlamlarda ve çeşit-
li kitlelere fayda sağlamayı 
amaçlamaktadır. Polis, avukat 
ve hakimler gibi adalet sistemi 
mensupları başta olmak üzere, 
kamu politikalarının belirlenme-
si ve uygulanmasından sorumlu 
yetkilileri, milletvekilleri ve poli-
tikacıları, din ve inanç topluluk-
larının üyeleri ve atanmış ya da 
seçilmiş önderlerini, dini önder-
leri, ciddi ihlallerin yaşandığı or-
tamlarda çalışan STK persone-
lini, İnsan hakları ve din veya 
inanç özgürlüğü kuruluşlarında 

çalışan kişilerle, basın ve medya 
çalışanlarına dek her alandan 
kurum ve kuruluşları bu konu-
larda duyarlı olmaya çağırmakta 
ve eğitmeyi hedeflemektedir. 

Sekiz bölümden oluşan FORB 
İnanç Özgürlüğü Öğrenim 
Paketi’ne www.adipanadolu.org 
adresli sitemizden ulaşabilir-
siniz. •
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Coğrafyamızın kadim ve acılı halkı Ezidilerin  

yaraları sarılmış değil
 

Cemaat Bayramı Milat Olsun
Doğan Bermek-ADİP

D
oğunun kadim 
halklarından olan 
Ezidiler, her yıl 
Ekim ayında Irak 
Laliş’de bulunan 

önderleri Şeyh Adî Bin Musa-
fir türbesini ziyaret etmektedir. 
Eskiden 23-30 Eylül arasında 
ilk cemaatin anısını tazelemek 
için kutlanan ‘Cemaat Bayramı’, 
20. yüzyılda 6-13 Ekim’e alındı. 
Törene, her aşireti temsilen bir 
kişi katılıyor.
12. yüzyılda Şeyh Adî bin Musafir 
önderliğinde kurumlaşan Ezi-
dilik, Kafkasya, Anadolu ve Me-
zopotamya’da yaşayan bir inanç 
grubudur. Bugün dünyada bir 
buçuk milyon civarında olduğu 

tahmin edilen Ezidi nüfusun, 
Irak ve Suriye’de yaşayanlarının 
büyük kısmı, Arap Bahar’ında 
IŞID katliamları ve insanlık dışı 
baskılar sonucu farklı ülkelere 
göç etmek zorunda kalmış, yak-
laşık beşte biri de son yüzyılda 
Kuzey Avrupa ve Amerika’ya ye-
rleşmiştir. 

Baas rejimleri yönetiminde Irak 
ve Suriye’de uzun süre dışlanma 
ve kültürel baskılara maruz kal-
an Ezidilerin inançları tümü ile 
görmezden gelinmiş, din hane-
leri Müslüman olarak kayded-
ilmiş, çocuklarına ana dillerinde 
isim takmaları yasaklanmıştır. 
Arap Baharı  dediğimiz karanlık 

dönemde, önce IŞID, daha sonra 
yerel çetelerin baskıları ile Ezi-
dilere en acımasız katliamları 
bile gölgede bırakacak işkencel-
er uygulanmıştır.

Orta Doğu toplumları arasın-
da Arap Baharı’ndan belki de en 
olumsuz etkilenen topluluk Ezidi 
kesimi olmuştur. Irak’ın Sincar 
bölgesinde yaşayan Ezidi’ler böl-
genin IŞID çetelerinin kontrolüne 
geçmesinden sonra işkencel-
er görmüş, kadın ve kızları köle 
pazarlarında satılmış, çocukları 
ve erkekleri ya öldürülmüş ya da 
ağır işkenceler ile din değiştirm-
eye ve köleliğe zorlanmıştır. 
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IŞID baskısı hafiflerken bu kez de yerel çetelerin 
insan kaçırma ve fidye isteme baskılarına maruz 
kalan Ezidiler, son on yılın en ağır acılarını çeken 
halklarından birisi olmuştur.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve birçok 
benzer kuruluş 21. Yüzyılda yaşanmış bu insanlık 
dışı uygulamaları defalarca kayıt altına almış bu-
lunmaktadır.  İnsanlık ve dünyada demokrasiden, 
haklardan söz eden tüm kuruluşlar, en azından 
bu olaylardan kayıt altına alınmış olanların suçlu-

larını bulmak, yargılamak ve cezalandırmak gibi 
çok ağır bir vicdani yükümlülük altındadır. Bir kez 
daha böyle olayların yaşanmaması için, devletler-
in, toplumların mutlaka yeni kararlar ve caydırıcı 
önlemler alması için çalışmak, her özgür insanın 
vicdanî ve ahlâkî sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. 

Umuyor ve diliyoruz ki bu yılki Cemaat Bayramı 
törenleri sorunsuz gerçekleşsin, Ezidi’lerin kat-
liamlarla dolu tarihi, bundan sonra artık insanca 
motifleri kayıt etsin. •
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HRİSTİYANLARIN (ERMENİ, RUM, KATOLİK, PROTESTAN, SÜRYANİ) 
KUTSAL GÜNLERİ

İDO DMAVLODÖ: 25 Aralık 2020

Hazreti İsa’nın doğuş yortusu, Süryanilerde ‘İdo Dmavlodö’ adıyla kutlanır. 
Süryaniler bayramı kutlarken, ‘Brih mevlode Dmoran’ (Rabbimizin doğuşu 
kutlu olsun) der. İsa Mesih’in doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgele-
mek amacıyla, kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konur. Cemaat, elinde-
ki mumlar ile bu çıraları tutuşturur, ateşin etrafında döner, ilahiler söyler.  

HRİSTUĞENNA, 24 ARALIK 2020

Rumlar, Hazreti İsa’nın doğumunu (Noel) diğer Ortodokslar gibi 25 Aralık günü 
kutlar. Aralığın 24’ünü 25’ine bağlayan gece, çocuklar evden eve dolaşır ve ‘Ka-
landa’ adlı Noel şarkıları söyleyerek İsa Mesih’in doğuşunu müjdeler. Noel sa-
bahı kilisedeki ayine gidilir. Öğle saatlerinde akrabalar, dostlar bir araya gelirler 
ve hep birlikte yemek yerler. Özellikle çocuklar için çam ağaçları süslenir ve aile 
üyelerinin birbirine aldığı hediyeler yılbaşına kadar bu ağacın altında durur. Yıl-
başı’na doğru çiçek satıcılarının tezgâhlarını dolduran ‘kokina’ (Rumca’da kırmı-

zı) adlı yeşil dallar da bu dönemde, evleri süslemekte yaygın biçimde kullanılır.

NOEL, 24 ARALIK 2020

Katolik ve Protestanlar Noel’i 24 Aralık’ı 25’e bağlayan gece kutlarken Ortodoks nüfusun yoğun olduğu Rusya, 
Gürcistan, Ermenisten, Belarus, Mısır, Sırbistan, Etiyopya ve Kazakistan gibi ülkeler 6 Ocak’ı 7 Ocak’a bağlayan 
geceyi Noel olarak kabul ediyor. Türkiye’de de Ermeniler 6 Ocak, Rumlar, Katolikler, Protestanlar 24 Aralık’ta No-
el’i (İsa’nın Doğuşu) kutluyor. Noel tarihine ilişkin farklılık farklı takvimlerin benimsenmesinden kaynaklanıyor.
İDO DMAVLODÖ, 25 ARALIK 2020

Hazreti İsa’nın doğuş yortusu, Süryanilerde ‘İdo Dmavlodö’ adıyla kutlanır. Süryaniler bayramı kutlarken, ‘Brih 
mevlode Dmoran’ (Rabbimizin doğuşu kutlu olsun) der. İsa Mesih’in doğumunda çobanların yaktığı ateşi simge-
lemek amacıyla, kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konur. Cemaat, elindeki mumlar ile bu çıraları tutuşturur, 
ateşin etrafında döner, ilahiler söyler.

GAĞANT, 31 ARALIK 2020

Ermenilerin yılbaşına verdikleri ad olan Gağant, zengin bir ziyafet sofrasıyla eş anlamlıdır. Bütün aile bir araya 
gelir ve gece yarısına dek sofrada birlikte olunur. Yeni yılın ilk sabahında, erkekler ne kadar yorgun ve uykusuz 
olurlarsa olsunlar işyerlerini bir-iki saatliğine açar ve evden getirdikleri bir narı kırarak tanelerini etrafa ser-
perler. Narın yıl boyunca bereket getirdiğine inanılır.

MUSEVİLERİN KUTSAL GÜNLERİ

SUKOT: 3-10 EKİM 2020

Museviler tarafından, İsrailoğulları’nın yüzyıllar önce çölü geçerken 
çardaklarda konaklamalarının anısına kutlanır. Sukot’un en önemli 
simgeleri, Suka (çardak) ile Lulav adı verilen ve çeşitli bitkilerden 
oluşan bir demettir. Lulav’ın bayram günü sabah duasında elde tu-
tulması Sukot’un bir özelliğidir. “Sukot” birtakım meyvelerle bağ 
ürünleri ve zeytinlerin olgunlaşması dönemine de rastladığı için 
“Hag Aasif/Hasat Bayramı” olarak da anılır.
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MÜSLÜMANLARIN KUTSAL GÜNLERİ

MEVLİT KANDİLİ, 28 EKİM 2020

Mevlit, doğmak, doğum yeri ve günü anlamlarını birlikte içerir. Mevlit Kandili, Miladi 571 yılında Rebiû’l Evvel ayı-
nın 12. gecesi dünyaya gelen Hz. Muhammet’in doğum yıldönümü olarak kutlanır. Camilerde Mevlit okunur, Hz. 
Muhammet’in ruhuna Hatim indirilir. Her kandilde olduğu gibi bu kandilde de kandil simidi ikramı artık köklü bir 
kültür olarak yerleşmiştir.

MEVLÂNA’NIN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ-ŞEB-İ ARUZ: 10-17 ARALIK 2020

17 Aralık 1273’te Hakk’a yürüyen, İslam aleminin en büyük mutasavvıfı ve şairlerinden Hz. Mevlâna, her yıl 10-17 
Aralık tarihleri arasında sema gösterileri ve çeşitli etkinliklerle anılır. Mevlâna Celâleddin-i Rûmi’nin düşünce-
leri, ‘vahdet-i vücut’ (varlık birliği) kuramına dayanır. Mevlâna’ya göre, evrende maddi ve manevi ne varsa, hep-
sinin kökeni Yaratıcıdır. İyilik ve kötülüğün varlığı birbirine bağlıdır. Biri olmadan ötekinden söz edilemez, iyiliğin 
değeri kötülükle, kötülük ise iyilikle anlaşılabilir. Mevlâna tüm dünyada, aşk, idealizm, insan sevgisi, umut ve 
hoşgörünün simgesi haline gelen, büyük kitleleri etkileyen bir İslam düşünürüdür.

EZİDİLERİN KUTSAL GÜNLERİ

EZÎ BAYRAMI, 4 ARALIK 2020

‘Büyük Oruç Bayramı’ diğer adıyla Cejna Êzî’yi (Êzî Bayramı) kutlamak için Êzidîler Aralık ayının ilk cumasından 
itibaren 3 günlük Êzî Orucu tutar. Üç hafta süren oruçlar, bu inançta önemli bir yer tutar. Her hafta başka bir ismi 
olan oruç tutma sürecinin ardından bayramda kurbanlar kesilir, bu kurbanların eti dağıtılır. ‘Sımat’ denilen ye-
mek ile ‘Sevik’ denilen ekmek pişirilir, dağıtılır. Bayramda türbeler, evliyalar ve şeyhlerin mezarları ziyaret edilir.

CEMAAT BAYRAMI: 6-13 EKİM 2020

Ezidilerin piri Şeyh Adi’nin bir araya getirdiği ilk cemaatin anısını tazelemek için kutlanan bu bayram 7 gün sü-
rer. Eskiden 23-30 Eylül arası kutlanan bayram, 20. yüzyılda 6-13 Ekim’e alınmıştır. Tören, Musul’un kuzeyindeki 
Laleş’te (Şeyh Adi’nin türbesinin bulunduğu kutsal topraklar) yapılır. Törene, her aşireti temsilen bir kişi katılır.

(Kaynak ve Katkı: G7, wien.gv.at, bahai.org.tr, Zülfikar Çiftçi, Hayrettin Çelik, Danny Baran, Kıdemli Peder Krikor 
Damadyan, TEAOV, Peder Paisios Kokkinakis, Ezidiler-Amed Gökçen, Arapenstitu Tarih Komisyonu)
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Mersin’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde 
Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen gelenek-
sel dua töreninde bir araya gelen Müslü-
man ve Hristiyan din adamları, ortak ‘barış’ 
dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde 
Şehir Mezarlığı’nda düzenlenmekte olan 
törene bu yıl, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, 
Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı Başkanı Bedrettin Gün-
deş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube 
Dedesi Erdoğan Sevin, İtalyan Katolik Kili-
sesi Rahibi ve Ruhani Reisi Fransua Don-

du, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin ile çok sayıda kişi katıldı.

İmam Keskin’in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken, burada ko-
nuşan İtalyan Katolik Rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak, törene katılanların 
bayramını kutladı.

Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

İstanbul’un Sesleri Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dai-
re Başkanlığına bağlı Orkestralar Müdürlüğü, altı 
farklı toplulukla, kente ait müzik mirasını İstanbul-
lularla buluşturmaya devam ediyor.

Farklı dillerdeki şarkılardan oluşan projenin sanat 
yönetmenliğini Ufuk Şimşek yürütüyor. İBB Or-
kestralar Müdürlüğü ses ve saz sanatçılarının ic-
rasına Sefarad Yahudileri’nin kullandığı Ladino di-
lindeki İstanbul şarkısıyla Karen Gerson Şarhon ve 
İzzet Bana, Ermenice İstanbul şarkısıyla Tatyana 
Bostan ve Rumca İstanbul şarkısıyla Yani Kordo-
menidis katılıyor. Sanatçılar, aynı zamanda Türkçe 
bir eseri de birlikte seslendiriyor.
 
 

İstanbul’un Sesi-Buluşma projesinin ilk konse-
ri 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de İBB 
Kültür Sanat Youtube Kanalı ve sosyal medya he-
sapları ile İBB Orkestralar Youtube kanalıyla İBB 
Orkestralar sosyal medya hesaplarından müzik-
severlerle buluştu.

haber
Din Adamlarından Ortak ‘Barış’ Dileği
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Mustafa Tosun Dede  
Hakka Yürüdü

Sazı ve yürüttüğü cemlerle, gü-
nümüzde Alevi geleneğini yaşa-
tan değerlerden biri olan Teslim 
Abdal Ocağı’ndan Mustafa Tosun 
Dede hakka yürüdü. Mustafa 
Dede 13 Ağustos günü Malatya/
Kadı çayırı mezarlığında toprağa 
sırlandı. Dede kendi ifadesiyle 
hayatını şöyle özetlemşti: “Ela-
zığ’ın Baskil kazası Şeyh Hasan 
köyündenim. 1936 doğumluyum. 
Teslim Abdal’ın 10. kuşaktan to-
runuyum, Ahmet Yesevî soyun-
dan gelmekteyim. Çiftçiyim. İlkokul mezunuyum. 
Mürşitlerimiz ve pirlerimiz Malatya Münayik’ten 
Zeynel Abidin Ocağı. Rehberlerimiz kendi nesli-
mizden, Teslim Abdal Ocağındandır.”

Alevi Düşünce Ocağı tarafından Mustafa Tosun 
Dede ile yapılan Teslim Abdal Ocağı söyleşisine 
http://aleviocagi.org/anadolu-asiklari adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Zenginis’in Hatırası Eserlerinde 
Yaşayacak

Balkanlarda İslamiyet tarihi ve kültürü konusunda 
yaptığı araştırmaları ve eserleri ile tanınan Prof.
Dr. Efstratios Zenginis hayatını kaybetti. Efstratios 
Zenginis, 1938’de Gökçeada’da (İmroz) doğdu. Hey-
beliada Ruhban Okulu’nda eğitim gördü. Yüksek 
lisansını İslam mistisizmi, paleografi ve kütüpha-
necilik alanlarında eğitim aldığı Roma Anadolu İn-

celemeleri Enstitüsü’nde tamamladı. 
Selanik Aristotle Üniversitesi Pastoral 
ve Sosyal Teoloji Bölümü’nden emekli 
olan Prof. Dr. Zenginis, aynı üniversite-
nin Teoloji Fakültesi’nde öğretim üye-
siydi. Florina Üniversitesi’nde, ardın-
dan Selanik Aristotle Üniversitesi’nde, 
Balkanlarda İslamiyet Tarihi ve Kültürü 
dersleri verdi. Araştırma alanları ön-
celikle Balkanlarda İslamiyet ve Tür-
koloji üzerineydi. 
Yunanca yayınlanan eserlerinden ba-
zıları; Yeniçeriler ve Bektaşilik (2002), 
Türkiye’de Saltanat ile Halifeliğin Kal-
dırılması (2002), Batı Trakya’da Bek-
taşilik (2001), Trakya’daki Müslüman 
Romanlar (1994) başlıklarını taşıyor. 

Zenginis son yıllarda Ekümenik Patriklik kütüpha-
nesini düzenliyordu.

ruhları şâd olsun
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Porajmos: Tarihin Gölgesindeki Unutulmuş Roman Soykırımı

Elmas Arus- SAD*

T
arihin en acı olay-
larından birisi olan 
Holokost boyunca, 
Naziler ve mütte-
fikleri Avrupa’daki 

Roman popülasyonunun %25’ini 
sistematik bir soykırıma tabi 
tuttular. Holokost öncesi Roman 
nüfusu tam olarak bilinmediğin-
den Holokost sırasında ölenlerin 
sayısını tahmin etmek zorlaşsa 
da bilimsel veriler, soykırımda 
ölenlerin sayısının, 220 bin ila 
880 bin arasında olduğunu or-
taya koyar. 2011 yılından itibaren 
2 Ağustos resmî olarak Dünya 
Roman Soykırımı Kurbanlarını 
Anma Günü ilân edilmiştir.

Roman dilinde “Yok etme” anla-
mına gelen “Porajmos” kelimesi, 
Romanların 1938 tarihi itibarıy-
la Nazi Almanya’sı tarafından 
maruz bırakıldıkları sistematik 
soykırımı tanımlamak için kulla-
nılır. Roman halkı tarafından asla 
unutulmayan bu trajedinin ulus-
lararası bir tanınırlık kazanması 

ve Almanya’nın tazminat bedeli 
ödemeye başlaması 1976 yılına 
kadar gerçekleşmez. Porajmos’a 
zemin hazırlayan olaylar ise Na-
zilerin Almanya’da güç kazan-
masından öncelere dayanır. 

Romanlara Yönelik Uzun 
Ve Tarihsel Bir Zulüm

Naziler, iktidarı ele geçirmeden 
önce de Almanya’da Romanlar’a 
yönelik antiziganist- çingene 
karşıtı- politikalar büyük bir zul-
me sebep oluyordu. 14. yüzyıldan 
beri varlıklarını sürdürdükle-
ri Avrupa’da göçebe bir yaşam 
tarzını benimsemiş Romanlar, 
Almanya da dahil olmak üzere 
nereye giderlerse gitsinler, ay-
rımcılığa, ırkçılığa ve mezalime 
maruz kalmışlardı.

1899 yılından başlayarak Nazi-
ler’in iktidar olduğu 1933 yılına 
kadar devam eden bir süreçte 
Alman yasa koyucular, Roman-

lar’ın haklarını kısıtlayan ve on-
ları toplumun gözünde ikinci sı-
nıf vatandaş konumuna düşüren 
pek çok hukuki düzenlemeye 
imza attılar. Romanlar sürekli 
takip edildi, kamusal alanlar-
dan uzak tutuldu, ülkenin birçok 
önemli kısmına girme hakları 
ellerinden alındı. Alman polisi 
ortada hiçbir sebep yokken bir 
Roman’ı tutuklayabilirdi. Yaygın 
kanı, bir Roman parmaklıklar 
ardına gittiğinde ülkenin daha 
güvenli bir yer haline geldiği yö-
nündeydi.

Romanlara yönelik yaklaşımlar 
Naziler’in iktidara gelmesiyle 
birlikte daha da kötüye gitti. Adolf 
Hitler, Romanları sadece göçebe 
bir topluluk olarak değil, Alman 
ırkının sözde “ırksal saflığına” 
yönelik bir tehdit unsuru olarak 
görüyordu.
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Romanların Yurtlarından 
Edilmesi

Tarih 1936 yılını gösterdiğinde, 
Romanların etnik Almanlarla ev-
lenme hakları, oy kullanma hak-
ları ve vatandaşlıkları ellerinden 
alındı. Bunu takiben Naziler, Ro-
manları kısırlaştırmaya başla-
dılar ve onları bir araya toplayıp, 
yurtlarından ederek kamplara ve 
izole edilecekleri sağlıksız böl-
gelere gönderdiler. Başlangıçta, 
sayısız Roman taşınılabilir top-
lama kamplarına zorla gönde-
rildi ve kendi ayrık kamplarında 
tutuldular. Daha sonra, Nazi oto-
riteleri tarafından bir diğer soy-
kırım kurbanı olan Yahudi halkıy-
la bir araya getirildiler. 

En nihayetinde de çalışma kamp-
larına ve sistematik olarak öldü-
rülecekleri “ölüm kamplarına” 
doğru gönderildiler. Porajmos, 
işte böyle başlamıştı. 1942 yılına 
geldiğimizde, SS kumandanı He-
inrich Himmler tüm Romanların 
toplama kamplarına zorla nak-
ledilmesini onaylayan bir emri 
imzalandığında, Roman Soykırı-
mı resmen başladı.

Tanınmamış Bir Soykırım

“İnsan deneyleri”, toplu katliam-
lar ve toplama kamplarındaki 
gazlı ölümler ile Naziler ve iş-
birlikçileri toplamda 220 bin ila 
880 bin arası Romanın ölümüne 
sebep oldu. Holokost mağduru 
olan diğer azınlıkların aksine 
Romanlar’ın çektikleri acılar çok 
az gündeme getirildi ve tanındı. 
Naziler’in iktidarı 1945 yılında 
sona erdiğinde dahi, Romanlara 
yönelik ırkçılık ve ayrımcılık bazı 
kesimlerin Romanların “Onlara 
yapılan soykırımın tanınmasını 
dahi hak etmediğini” söyleyeceği 
kadar ileriye gitti.
Batı Almanya’da kurulan savaş 
sonrası hükumet ve müttefik-
lerin kendileri dahi Romanları 
ırkçı mezalimin kurbanı bir top-
luluk olarak görmeyi ve tazminat 
taleplerini bir süre reddettiler, 
hatta ve hatta Romanların Nazi 
Almanya’sı tarafından “suça 
eğilimli ve asosyal tabiatların-
dan dolayı öldürüldüğünü” id-
dia ederek Romanlara yönelik 
saldırıların ve ırkçılığın önünü 
daha da açabilecek beyanlarda  
bulundular.

Roman Soykırımı’nın kurbanları, 
genel olarak Holokost sürecinde 
katledilen diğer talihsiz halklar 
açısından baktığımızda, ilgiden 
ve anlayıştan maalesef yoksun 
bırakıldılar. En sonunda, Batı 
Almanya Parlamento’su 1979 yı-
lında Porajmos’un ırkçılık ve et-
nik ayrımcılık tarafından motive 
edilmiş bir katliam olduğuna ka-
naat getirdi. Bu sayede pek çok 
mağdur tazminat almaya hak 
kazandı. Gelgelelim, bu vakte 
kadar Porajmos boyunca hayatta 
kalmayı başaran pek çok Roman, 
ölmüştü. Ancak 70 yıl kadar son-
ra Porajmos kurbanı Romanların 
yaşadığı zulüm toplumsal tanı-
nırlık düzeyine ulaşabildi ve kur-
banlar adına bir anıt dikildi.

Ancak bu zamana değin, yüz bin-
lerce Roman Soykırımı kurbanı 
Roman olmayan topluluklar ve 
ülkeler tarafından unutuldu. Av-
rupa’daki nüfuslarının %25’inin 
katledilmesine ve İkinci Dünya 
Savaşından sonra bile büyük bir 
ayrımcılığa maruz kalmalarına 
rağmen Romanların yaşadığı 
bu büyük felaketin tanınırlığa 
ulaşması neredeyse 70 yıl kadar  
sürdü. •

SIFIR AYRIMCILIK DERNEĞİ*

Sıfır Ayrımcılık Derneği (SAD), ulusal ve 
uluslararası alanda başta Romanlar grup-
ları (Dom, Lom, Rom) olmak üzere tüm de-
zavantajlı gruplarla ilgili faaliyet gösteren 
bir grup aktivist ve gönüllü tarafından 2009 
yılında İstanbul’da kuruldu. Ekonomik, sos-
yal ve kültürel açıdan kırılgan olan toplu-
lukların güçlendirilmesine dair çalışmalar 
yürütmekte, bu grupların maruz kaldığı ön-
yargı ve ayrımcılığa karşı toplumu, diyalog 
ve dayanışma çerçevesinde bütünleştirme-
ye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Genelde tüm dezavantajlı gruplar, özelde 
ise Romanlarla ilgili savunuculuk ve lobi fa-
aliyetleri yürüten SAD, Romanların yaşadığı 
sorunlara yönelik izleme raporları hazırlar, 
bu sorunların çözümü için hükümet ve yerel 
yönetimler nezdinde çalışmalar yapar, Ro-
manların yaşadığı sorunların kamuoyunda 
görünür olması için kampanyalar düzenler, 
ulusal düzeyde Roman sivil toplum örgütle-
rine ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık 
hizmetleri sunar ve kurumsal kapasite des-
teği sağlar.

www.sifirayrimcilik.org
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Hrisi nam-ı diğer Keşkek: Ortaklaşan bir Anadolu ritüeli 

Dr. Anna Maria Beylunioğlu 

“Bir Ermenî papası mezârına vardı da 
Keşkek pişürdi cânuna degsün kazan kazan”
İbrahim Tırsi Divanı (CLIII,3)

B
uğday ve et (ya da et suyu) ile pişirilen 
hrisi yani keşkek; Anadolu’nun birçok 
yerinde halise, herise, keşkek gibi 
farklı isimlerle anılsa da ortaklaşan 
bir Anadolu ritüelidir. Yemek ortak, 

ancak bu yemeği yapmak için her yörenin kendine 
özgü bir sebebi ve kendine has bir tarifi vardır. Ba-
zen et suyu, bazen et bazen tavuk bazen hindi eti; 
bazen buğday, bazen mısır bazen nohut kullanıla-
rak yapılır. Ama malzemesi ne olursa olsun, Ana-
dolu’nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batı-
sına her yerde özel günlerde; bazen bayramlarda, 
bazen de ölüyü yad etmek için pişirilir. 

Keşkek kelimesi aslında Farsça keşk kelimesinden 
türemekte ve unla ya da buğdayla dövülmüş et an-
lamına gelmektedir. Bazı çalışmalar gösteriyor ki 
keşkeğin bugün anladığımız anlamı ile bir yemek 
olarak yapıldığına dair en eski kayıt 1503 tarihli bir 
Şam yazmasıdır. Suriye’de yaşayan kent soylula-
rının mutfağında et ile buğdayın bir arada kayna-
tılması ile pişirilen kişkak adlı yemek pişirildiği de 
bilinmektedir. 17.yy Osmanlı devlet arşivlerinde de 
bu yemeğe herise-i keşkek olarak rastlanmakta-

dır. Günümüzde ise Anadolu’da çok farklı isimlerle 
anıldığını görmekteyiz. Örneğin Çukurova bölge-
sinde keşkek ile beraber dövme pilavı/aşı ismi yay-
gınken, Rize’de herse, Erzincan’da gendirme pilavı 
Antakya’da hrisi yaygın olan isimlerden sadece bir-
kaçıdır. 

Ramazan, Gadir Hum, Nevruz, Hıdırellez ve Mer-
yem Ana yortusunda…

Keşkeğin ismi gibi yapılış nedenlerinin de yöre-
den yöreye, inanıştan inanışa farklılık arz ettiğini 
gözlemlemekteyiz. Çoğunlukla düğün törenle-
ri, sünnet, hayır etkinlikleri, yağmur duası, asker 
uğurlama, hacı ziyareti, adak ve ölüm, keşkek ri-
tüelinin gerçekleştirildiği önemli günler arasında 
yer almaktadır. Özellikle Bitlis’te, Karadeniz ve Ege 
bölgesinde Ramazan bayramının olmazsa olmaz 
yemeğidir. Gadir Hum kutlayan Aleviler için bayra-
mın simge yemeklerinden biridir. Hrisinin kutsallı-
ğına işaret eden Nusayri inanışına göre veda haccı 
dönüşü Hz. Muhammed, Hz. Ali’den hrisi pişirmesi-
ni istemiş ve bu yemeğin bereketi ile orada bulunan 
herkes doyurulmuş. Bugün de geleneksel olarak 
bayram günü adak sahipleri hrisi yani keşkek pi-
şirip dağıtmaktadırlar. Yine aynı şekilde Nevruz ve 
Hıdırellez gibi Anadolu’da kutlanan bayramların 
ana yemeği geleneksel olarak keşkektir. Özellikle 
Antakya’daki Nusayrilerin ve Denizli Çalçakırlıların 
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Hıdırellez’de keşkek pişirmeye 
devam ettiği söylenmektedir. 
Hrisi Anadolu Hristiyanları ara-
sında da yaygın bir yemek ritüeli-
dir. Antakya-Mersin-İskenderun 
çevresinde yaşayan Rum/Arap 
Ortodokslar ve Ermeniler ge-
rek sevdiklerini yad etmek için, 
gerekse Meryem Ana Yortusun-
da bu yemeği yapmaktadırlar. 
Bölgedeki Yahudi vatandaşların 
da bir özel gün yemeği olarak 
yapılmasa da bu yemeği içsel-
leştirdikleri bilinmektedir. Bir-
çok kültürde de olduğu gibi önce 
etler kanının iyice akana kadar 
– bembeyaz olana kadar- yıka-
nıyor, buğday geceden ıslatılıyor 
ve sabaha karşı buğday ile ağır 
ateşte pişirilmeye başlanıyor ve 
son olarak ailenin kolu kuvvetli 
fertleri tarafından sakız kıva-
mına gelene kadar dövülüyor. 
Hrisinin baş tacı edildiği en göze 
çarpan etkinlik ise Ermeni köyü 
olarak da anılagelen Antakya’nın 
Samandağ ilçesinin hemen te-
pesinde bulunan Vakıflı Köyü’n-
de gerçekleşmektedir.  Meryem 
Ana yortusu öncesi tutulan 15 
günlük orucun bitimine ve gele-
neksel bağbozumuna denk gelen 
üç gün süren ve dünyanın birçok 
yerinden köye akın eden Ermeni-
ler ile beraber büyük bir şenliğe 
dönüşen etkinliğin son günü bir 
gün önceden meydanda kurulan 
kazanlarda ağır ağır pişirilmiş 
olan hrisi ikram edilir. 

Tavuk, hindi, nohut ya da mısırla…

Her ne kadar birçok anlamda 
paylaşılan bir gelenek olsa da 
sanıyorum en çok ayrışmayı 
keşkek ya da hrisinin coğrafya-
dan coğrafyaya farklılık arz eden 
içeriğinde gözlemlemek müm-
kündür. Temelde et ve buğdayın 

ağır ateşte pişirilmesi ile yapılan 
bu yemeğin hazırlanmasında 
kimi kemikli et kullanırken, özel-
likle evde yapılan versiyonların-
da löp et tercih edildiği, bunun 
yanında çoğunlukla ekonomik 
kaygılarla et suyu ile yapıldığı 
da görülebilmektedir. Samsun 
Çarşamba’da tavuk eti, Kocae-
li’nde hindi, Isparta’da pastırma, 
Kilis’te ise kıyma (kel keşkek 
deniyor) ile yapılan keşkek sa-
nıyorum farklılıkların en çarpıcı 
olanlarıdır. Bunun yanında Bur-
sa ve Sinop illerimizde buğday 
yerine mısır kullanılarak yapıl-
makta, bazı yörelerde de mısır ya 
da buğday ile yapılan keşkeğe ek 
olarak nohut da eklenebilmekte-
dir. Antakya-İskenderun-Mersin 
bölgesindeki Hristiyanlar tara-
fından yapılan keşkek ise hem 
kullanılan et miktarı –buğdaydan 
çok et- hem de üzerine yapılan 
kuyruk yağlı ve kıymalı sosu ile 
farklılık göstermektedir. Son 
olarak da Anadolu’da özellikle ci-
varın güçlü kuvvetli erkeklerinin 
döverek çorbada tuzunun bulun-
ması ile simgelenen bu yemek 
Tokat yöresinde dövülmeden ya-
pılmaktadır.

Keşkeğin hayatımızın derinlikle-
rine kadar nüfuz eden bir yemek 
ritüeli olduğunu Divan şiirinden 
manzumelere birçok esere konu 
olmasından anlayabiliriz.  Keş-
kek konusunda yazılan bir yük-
sek lisans tezinin de altını çizdiği 
gibi birçok halk şairinin eserinde 
keşkek konusu işlenmiştir. Aşık 
Kaptani keşkek ritüelini “Genç 
ihtiyar, halay çeker yorulur/ Aç-
lık başlar, biraz mola verilir/ Ye-
mek için yere sofra kurulur/ Dü-
ğünlerde keşkek aşı meşhurdur” 
ifadeleriyle; Aşık Gulebi ise “Ke-
miksiz et ile yarmadan kaynar/ 

Bizim heriseye keşkek diyorlar/ 
Üstüne de tereyağı koyanlar/ 
Pek lezizdir bizim yemeklerimiz” 
dizeleriyle anlatmaktadır. Sade-
ce bu eserlere kulak versek bile 
keşkeğin Anadolu’daki çeşitlili-
ğini ve kullanım alanlarını anla-
yabiliriz.  

Keşkek, hrisi ya da herise, 2011 
yılından beri Türkiye’nin baş-
vurusu ile UNESCO’nun Somut 
Olmayan Kültürel Miras tem-
sili listesinde yer almaktadır. 
Paylaşma kültürü ile toplumsal 
katılımın gözlemlenebildiği en 
çarpıcı ritüellerden biri olan bu 
yemeği uluslararası alanda gö-
rünür kılan hangi yöre ya da dine 
mensup vatandaşlarca hangi 
sebeple, hangi malzemelerle 
yapılırsa yapılsın et ve buğda-
yın (ya da mısırın) uzun süre bir 
ritim eşliğinde dövülmesi ve bu 
süreçte toplumsal dayanışmanın 
ön planda olmasıdır. Bir kalaba-
lığı hangi sebeple olursa olsun 
bir araya getiren bu tatlı telaş, 
bazen üzüntümüzü bazen de se-
vincimizi paylaşma; hayatta olan 
ya da olmayan sevdiklerimizle 
bayram etme isteğinden kay-
naklanır. Yani bir diğer deyişle 
farklı coğrafyalarda nüanslarla 
yaptığımız keşkek ya da nam-ı 
diğer hrisi yemeği paylaştıkça 
anlam kazanmakta, bizi ortak bir 
temelde buluşturuvermektedir. •
 

Yararlanılan Kaynaklar: 

Bianet (29 Kasım, 2011). “Keşkek Koruma Altında”
İbrahim Çekiç (2015). “Geçmişten Günümüze Tö-
rensel Bir Yemek” Yüksek Lisans Tezi. Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları, Gaziantep Üniversitesi.
Suraiya Faroqhi, Christoph K. Neumann (2016), 
Soframız Nur, Hanemiz Mamur: Osmanlı Maddi 
Kültüründe Yemek ve Barınak, Alfa Yayınları
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Antalya Mevlevihanesi

İnşa kitabesi olmayan binanın yapım tarihi kesin 
olarak bilinememektedir. Selçuklu döneminde 
saray müştemilatı içinde kullanılmış olduğu dü-
şünülen yapının, 16. yüzyılın başlarından itibaren 
Mevlevihane olarak fonksiyon gördüğü anlaşıl-
maktadır. Çok sayıda onarım geçirmiş olan yapı, 
2018 yılında tamamlanan restorasyon çalışmaları 
ile Mevleviliğe dair canlandırmalar ve sergilenen 
eserler ile Antalya Mevlevihane Müzesi olarak dü-
zenlenmiştir. Hz. Mevlânâ’nın tanıtımının yapıldığı 
odada, Dünya Mevlevihaneleri, Mevlana’nın hayatı 
ve eserleri ile Mevlana’dan sonra gelen Çelebilere 
dair bilgiler yer alır. Ayrıca bu alanda buhurdanlar, 
alemler, şamdanlar, mum makasları ve Hz. Mevla-
na’nın eserlerinin tıpkı basımları sergilenmektedir.  

Selçuk, Selçuk Mah No:36, Muratpaşa, Antalya
Tel: (0541) 3116090

Türkiye Ermenileri Patrikliği Müzesi

Kumkapı’da bulunan tarihi Patriklik binası, Bitlisli 
Patrik Hovhannes Golod (1715-1741) adına ithaf edi-
len özel koleksiyona da ev sahipliği ediyor. Ermeni 
kiliseleri ve Patriklik bünyesinde bulunun eserler, 
bu kolleksiyonda sergilenmektedir. Müze müte-
veffa Patrik Mesrob II tarafından Haziran 2006’da 
açıldı. Golod Koleksiyonu’nda 18. yüzyıldan bugüne 
tarihlenen 300’ü aşkın eser yer alıyor. Bu eserlerin 
önemli bir kısmı Ermeni kilisesi ritüellerinde yer 
alan çeşitli kullanım eşyalarıdır. Haçlar, madalyon-
lar, asalar, ikonalar, kandiller, ziller, tören kıyafet-
leri, altın ve sırma işlemeli yakalıklar ve başlıklar 
koleksiyonun toplamı içinde yer alıyor. Elyazması 
kutsal kitaplar ve tablolar da koleksiyonun en na-
dide parçaları arasında bulunuyor. Koleksiyonu zi-
yaret için kuratörü Diyakos Vağarşak Seropyan ile 
irtibata geçerek, 

Sevgi sok. No: 6, Kumkapı, İstanbul
(0212) 517 0970, (0212) 517 0971

kültür
ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRAS ZENGİNLİĞİ

Etnoğrafya Müzeleri-2
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Ocak Köyü Ali Gürer Müzesi

Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne yaklaşık 40 km. 
uzaklıktaki Ocak köyünde bulunan “Hıdır Abdal 
Sultan Türbesi” bu köye manevi yönden ayrı bir 
önem kazandırmaktadır. “Ocak Köyü Ali Gürer Mü-
zesi” köy ahalisinden Mustafa Gürer’in şahsî giri-
şim ve katkılarıyla 1994’de kurulmuştur. Hıdır Abdal 
Ocağı’nı süsleyen bu özel müze, bir trafik kazasında 
yaşamını yitiren Mustafa Gürer’in oğlu Ali Gürer’in 
anısına yaptırılarak köye armağan edilmiştir. Kül-
tür Bakanlığı’nın denetiminde Erzincan’da kurul-
muş tek özel müzedir. İki katlı binada yaklaşık 1300 
etnografik eser teşhir edilmektedir. Müzenin ikinci 
katında geniş bir kütüphane de bulunmaktadır.

Kemaliye Ocak Köyü, Erzincan
Tel: (446) 754 4065

Zofia Rizi Anı Evi

Polonezköy’ün en eski evlerinden birisi anı evi 
olarak ziyarete açılmıştır. Zofia Rizi Anı Evi’nde 
Polonezköy ve Rizi ailesiyle ilgili fotoğraf ve dokü-
manlar sergilenmektedir. Ev, Zofia Rizi’nin babası 
Wincenty Rizi tarafından 1881-1883 yıllarında inşa 
edilmiştir. O dönemin tipik Polonya köy evi mimarî-
sini sergileyen bu ev, orijinalliğinden hiçbir şey 
kaybetmemiştir. Polonezköy tarihinin vazgeçilmez 
bir parçasıdır.

Polonezköy, Beykoz, İstanbul
Tel: (216) 432 3082, (536) 451 3171

Bitlis Ahlat Müzesi

Ahlat Müzesi 1970 yılında teşhire açılmıştır. Müze-
de daha çok 1965-1991 yılları arasında Çifte Hamam, 
Zaviye ve Ulu Cami’de yapılmış kazılarda çıkarılan 
eserler, Selçuklu Dönemine ait figürlerle bezeli 
seramik buluntuları sergilenmektedir. Sergilenen 
eserler arasında ilçeye 15 km. uzaklıkta bulunan 
Yuvadamı nekropol alanından çıkarılan M.Ö. 2. bin-
yıl ve Erken Demir Çağına ait mezar buluntuları 
(seramikler) ve bunlar içerisinde önemli bir yer tu-
tan M.Ö. 2. binyıl Doğu Anadolu kökenli seramikler 
de yer almaktadır.

İki Kubbe Mah., Tatvan Yolu Üzeri Ahlat Merkez, 
Bitlis Tel: (0434) 412 4026 Tel: (0326) 225 1568
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arpb.turkey@gmail.com
adip.anadolu@gmail.com

0212 293 2230
0212 293 2231

Hüseyin Ağa Mh. İstiklal Cad.
No: 76 Tokatlıyan Pasajı 4/13
Beyoğlu 34435 İstanbul - Türkiye

www.adipanadolu.org
www.arpbturkey.org

Anadolu’nun Kültürel Mirası... Kurşunlu Manastırı her an çökebilir


