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“Artık hiçbir şey eskisi gibi değil”

tweet’lerle uluslararası siyaset yapmayı
alışkanlık haline getirenler, dünyanın
bugünkü durumu hakkında nelere işaret
oluyor?Bunlar ve sizlerin ekleyebileceğiniz
başka birçok yaygın anlayış ve davranışlar,
yapılanlar arasında etik değer farkı
görememenin –yani “ne olsa, olur” un geçerli
olmasının– ve tüketim toplumunun “siz çok
önemlisiniz”, başka bir deyişle “müşteri
olarak çok önemlisiniz” diyerek kişilerin
bencilliğini okşayan reklamlarının ve başka
bu gibi olguların hem sonuçları hem de
belirtileri olarak görünüyor.

Etkisinin ve mücadelesinin 2021’de süreceği
kesinleşen Covid-19 salgını insanoğluna bu
başlığı ezberletti: “Artık hiçbir şey eskisi gibi
değil ve olmayacak.” Virüs dünya nüfusunu
fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da alt
üst etti. Uzmanlar 2021 dalgasında ruh
sağlığımıza çok daha fazla özen göstermemiz
gerektiğine dikkat çekiyor. Sağlık sektörü bir
yanda tedavi için mesai yaparken pandemi
sürecinde ev hapsinde tutulan insanlar yeni
düzene uyum sağlamanın da mücadelesini
veriyor.
2020 inançlar için de çok zor bir sene
oldu. İbadethanelerde ibadetler kısıtlandı,
Müslümanlar Hacca gidemiyor, düğünler,
cenaze törenleri yine önlemlere uygun
olarak kısıtlı katılımlarla icra ediliyor. İnanç
ve din önderleri, fikir insanları vaazlarında,
yazılarında bu yeni süreci minimum hasar ile
atlatabilmenin yol ve yordamını telkin ediyor.
Hal böyle iken Anadolu Din ve İnançları
Platformu olarak 2021’in ilk baş yazısında
Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr.
İoanna Kuçuradi’nin 2020 Dünya Felsefe
Günü kutlama mesajına yer vermeyi uygun
bulduk. Sayın Kuçuradi geçmiş ve gelecek yılı
birkaç cümlede değerlendirmiş:
“Uyanık
gözlerle
dünyaya
bakmaya
başladığımdan beri gördüğüm belki de
en zor yılı yaşıyoruz. İnsan eliyle afetlere
dönüştürülen doğa olayları karşısında,
yaptıklarıyla insanlığımızı bize hatırlatan
insanların yanında, “fırsattan istifade” etmek
peşinde olan insanlar, pandemiyle savaşmak
için getirilen bazı kısıtlamaları sözüm ona
“özgürlük” adına protesto eden kalabalıklar,
“zelzeleyle konuştuğunu ve bu konuşma
sayesinde zelzelenin durduğunu” internette
paylaşanlar, acaba neyin belirtileridir? Ya
da: “kıymetli zamanınızı kendinize saklayın,
tezinizi/ödevinizi biz yazalım” şeklinde,
cehaletin yol açtığı şaşırtıcı rahatlıkla
reklam verenler ve bunu doğal karşılayanlar;

Bu durum karşısında, insanların insan
olma bilincini kazanmalarına yardımcı
olmak, insan olmanın her birimize yüklediği
sorumluluğu ve gerektirdiklerini insan olan
herkese hatırlatmak en başta felsefeye ve
eğitimine düşüyor.”
ADİP pandeminin getirdiği zorunlu önlem
ve şartlara uyum sağladı. Kuruluşunda
tespit ettiği, sizlerle paylaştığı hedeflerinden
sapmadan yeni yılda yoluna devam edecek.
2020’de başlayan projelerimiz sürecek,
yenilerini
tasarlıyoruz.
Web
sitemiz
günden güne daha fazla içerik ile doluyor.
Söyleşilerimizi ve toplantılarımızın kayıtlarını
yayınlıyoruz. Ortak inanç takvimimizin
internet versiyonu da yakın zamanda web
sitemizde yer alacak. Çalışmalarımız ile
ilgili detayları bültenimizde bulacaksınız.
Sizlerin de katkısı ve desteği ile yeni yılda
yenilenmenin umudunu paylaşıyor, Anadolu
Din ve İnançları Platformu’nun da destekçisi
olan, Hollanda Hükümeti Ankara Büyükelçiliği
ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun
sorumlu olduğu MATRA programına bir kez
daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.
ADİP faaliyetlerinden haberdar edilmek
isterseniz adip.anadolu@gmail.com adresli
posta kutumuzdan bize ulaşarak iletişim
listemize kayıt olabilirsiniz.
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ADİP
2020’DEN
2021’E

Anadolu Din ve İnançları Platformu faaliyetlerine başladıktan kısa bir süre sonra Korona Pandemisi
dünyayı sardı. Bu süreçte şartlara da uygun 3 ayrı başlıkta projeler geliştirdik. Adı içeriğini özetleyen
“Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” serisi, “İnançlar ve Müzikleri”nin konuşulduğu söyleşiler ve “Anadolu’da İnançların İzleri” adını verdiğimiz programların 2021’de sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI SIRTLAYANLAR
Serimiz Sürüyor

A

DİP’in son dönemde ağırlık verdiği
projelerinden olan “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” programı yayınına devam ediyor. Anadolu’nun
kültürel miras zenginliğine yönelik
farkındalığa katkıda bulunmak amacını taşıyan
programı araştırmacı yazar ve rehber Nükhet
Everi hazırlayıp sunuyor. Kültürel miras araştırmaları ve projeleri gerçekleştiren, eser üreten
sivil toplum temsilcilerini bu programda misafir
ediyoruz.
Bir önceki bültenimizde serinin ilk 4 bölümünü tanıtmıştık. Son dönemde yaptığımız kültürel miras yayınlarında Türkiye’nin
zengin kültürel yapısını sergilemek istedik.

- Sanat tarihçisi, restorasyon uzmanı ve turizmci
İbrahim Halil Sarısu ile dünyanın en büyük açık
hava müzesi olarak adlandırabileceğimiz Şanlıurfa şehrinin içinde bulunduğu bölgedeki kültür
mirasını ve inanç katmanlarını kronolojik olarak
konuştuk. Sarısu Urfa’nın Suriçi bölgesinin demografik yapısı ve Urfa’daki tescilli yapılardan günümüze kadar gelebilenler, devşirilerek gelenler
ve gelemeyenler hakkında bilgiler verdi.
- Söyleşilerimizin 7. bölümünde Tahtacı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Korosu Şefi ve bağlama sanatçısı Yolcu Bilginç’i ağırladık. Kültürel miras emekçisi kimliğiyle
de tanınan Yolcu Bilginç hayatında müziğin yerini,
müzik çalışmalarını, Tahtacılar Derneği’ni kurmaları ve bunun bir federasyona dönüşmesi sürecini, Tahtacıların tarihteki yerini, sosyal hayatlarını,
Tahtacılar denince ilk akla gelen yerlerden olan
Bademler köyündeki faaliyetleri anlattı.
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- KMKD (Kültürel Mirası Koruma Derneği) bünyesinde projeler yöneticisi olan Çağla Parlak
ve yine aynı dernekte Süryani
Kültür Mirası Projeleri’nin yürütücülüğünü üstlenen, kültürel
miras iletişim uzmanı Başak
Emir “Somut Olmayan Süryani
Kültür Mirası” başlığı altındaki
iki projelerini tanıttı.
- Dizimizin 9. bölümünde Hakkâri ve çevresindeki Nasturi ve
Ezidi kültürel mirasını konuştuk.
Hakkâri Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü araştırma görevlisi
Yaşar Kaplan ile gazeteci, yazar
Emin Sarı bölüm konuğumuz
oldu. Yaşar Kaplan Türkiye’de
pek araştırılmamış olan Nasturi kilisesinin tarihini ele almış.
Kendisi tarihten günümüze Hakkâri şehrini, Ezidilerin geçmişte
ve günümüzde nerelerde yaşadığını anlattı. Hakkârili gazeteci
ve yazar Emin Sarı da bölgede

Nasturiler üzerine yapmış olduğu araştırmaları “Sahipsiz
Çığlık” adında bir belgesele dönüştürme aşamasında.
- Türkiye’nin kadim cemaatlerinden olan, ancak sayıları
çok azalan Asuri Keldaniler de
program içeriklerimiz arasında
yer aldı. Paris 8 Üniversitesi’nde
“Türkiye’nin Asuri Keldanileri ve
Türkiye’den Fransa’ya Göçleri”
konulu doktora programına devam eden araştırmacı ve çevirmen Buğra Poyraz konuğumuz
oldu.
- Nesim Bencoya İzmir’de Yahudi kültürel mirası ile ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Serimizin bu
bölümünde İzmir Musevi Vakfı
Cemaati Kültür Mirası Danışmanlığını sürdüren Bencoya
şehrin Kemeraltı bölgesinde
yer alan sinagogların restorasyonu projesini anlattı. Pandemi
sürecinde gerçekleştirilemeyen

İzmir Sefarad Kültür Festivali
de programda işlenen konular
arasında yer aldı.
- Dünya çapında kültürel miras
eserlerinin korunması için projelere destek veren Unesco’nun
Dünya Mirası Listesi 12. programımızın konusu oldu. Kent
plancısı, Trakya Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nde öğretim
görevlisi olan Namık Kemal Döleneken Selimiye Camii ve Külliyesi’nin, Diyarbakır Surları ve
Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne alınması süreçlerini başından sonuna
kadar yönetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Dünya Mirası konusundaki
çalışmalarında
danışmanlık
yapan Döleneken Yesemek Taş
Ocağı ve tarihçesi MÖ. 900/800
yıllarına ait olduğu kabul edilen
Heykel Atölyesi ile Gaziantep’te
Yeraltı Su Yapıları Livas ve Kasteller’in UNESCO Dünya Mirası
Listesine girmesi sürecini de
destekliyor. Nükhet Everi programında Döleneken ile tüm bu
çalışmaları konuştu.
“Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” serimize ADİP’in internet
sitesi ve youtube kanalından,
ayrıca bu QR kodu taratarak
ulaşabilirsiniz. •
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İNANÇLAR VE MÜZİKLERİ
Projemiz çevrimiçi söyleşiler ile devam
ediyor
2014’te İstanbul’da bazı vakıflarımızın katılımı ile
başlayan “İNANÇLAR ve MÜZİKLERİ” araştırmalarını sürdürmek ve geliştirmek için ADİP de kuruluşunun hemen ardından çalışmalara başladı.
Müziğin insanlığın ortak empati araçlarından biri
olduğu gerçeğinden yola çıktık. İlk etapta bir dizi
inanç müziği eseri ve açıklamalarını sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Farklı inançları ifade eden müzik eserleri paylaşımının bu inançlara
yönelik yaklaşımı olumlu yönde etkileyebileceğini
düşünüyoruz. İnanç müzikleri listemize ADİP web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Projemizin takip eden ayağında “İNANÇLAR VE
MÜZİKLERİ” söyleşilerimize Ekim 2020’de başladık. Her bölümde konusunun uzmanı konuşmacımıza misafir moderatörümüz eşlik etti.
“Makamsal Ermeni Kilise Müziği” başlıklı söyleşimizde müzikolog, eğitmen, müzisyen Dr. Aram
Kerovpyan Ermeni Kilise Müziği’nde İstanbul ekolünden ve mugannilik geleneğinden bahsetti. Söyleşinin moderatörlüğünü müzisyen ve müzikolog,
öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Yıldız üstlendi. “Rum
Ortodoks Kilise Müziğinde İstanbul Patrikhanesi
Ekolü” konusunu müzisyen, araştırmacı Stelyo
Berber anlattı. Toplantıyı müzikolog, öğretim üyesi
Merih Erol modere etti. Bir sonraki söyleşimizde
Prof. Dr. Cenk Güray Mevlevilik felsefesini, ardından Semah ritüelini ve müzik kullanımını anlattı.
Sunumun moderasyonunu Dr. Nevin Şahin üst-

lendi. “İnançlar ve Müzikleri” projesinin çevrimiçi
sohbetlerinde Sefarad Yahudileri’nin İspanya’dan
Osmanlı topraklarına taşıdığı, günümüze kadar
ulaşan dini müzik geleneklerini Sinagog İlahileri
Korosu şefi Yako Taragano anlattı. Söyleşiyi Mois
Gabay modere etti. Taragano söyleşi sırasında korosunun bazı icralarını da açıklamalı olarak sundu. Süryanilerin ibadetlerinde müzik kullanımını
programa Mardin’den katılan Rahip Gabriel Akyüz
örneklerle anlattı. Söyleşiyi müzikoloji yüksek lisansını tamamlayan Maral Civanyan sorularıyla
yönlendirdi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Ezgi Tekin Arıcı da
“Alevi İbadetlerinde Müzik Kullanımı” hakkında bir
sunum paylaştı. Söyleşiye Sadettin Kalenderoğlu
kolaylaştırıcı olarak katkıda bulundu. 2020’nin son
söyleşisinde araştırmacı müzisyen Gürsel Koçak
bizlerle Bektaşi nefesleri ve Tekke müziği konusunda bilgilerini, deneyimlerini paylaşırken Dursun Gümüşoğlu da dünden bugüne Bektaşiliğin
gelişini anlattı.
İnançlar ve Müzikleri söyleşilerimizi Ekim, Kasım,
Aralık döneminde müzik amatörleri, müzikologlar, öğrenciler, farklı
inançların temsilcileri takip etti. Söyleşi kayıtlarına www.
adipanadolu.org sitesi Projeler bölümünden, ayrıca bu
QR kodunu taratarak ulaşabilirsiniz.•
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ANADOLU’DA İNANÇLARIN İZLERİ
Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun “Anadolu’da İnançların İzleri” başlığını uygun bulduğumuz
bir diğer çalışmamız ile farklı inançların bugüne ulaşan varlığının, sosyal kültürel yaşayışının
görünür kılınmasına katkıda bulunmaya gayret
ediyoruz. Türkiye’de varlığını sürdüren farklı din
ve inançların temsilcileri, vakıf ve dernek yöneticileri, sivil toplum çalışanları söyleşilerimize
konuşmacı olarak katılıyor. Bu programın konu
içeriklerinin belirlenmesinde güncel gelişmeler
de belirleyici oluyor.
“Anadolu’da İnançların İzleri” ilk toplantısında Türkiye Aşkenaz Yahudileri dini temsilcisi Rav Mendy
Chtinik Anadolu’da Yahudi izlerini takip ettiği bir
sunum paylaştı. Chitnik geçtiğimiz yaz aylarında

gerçekleştirdiği bir Türkiye turu ile Anadolu’da Yahudilerden kalan inanç mekanlarını, mezarlıkları
keşfe çıktı. İzmir, Adana gibi bazı şehirlerde bir
elin parmakları kadar kalan Yahudilerle buluşmaları da sunumunda anekdotlarla yer buldu.
Serinin bir sonraki buluşmasında bu kez Mardin’den İstanbul’a Süryanilerin bugünkü toplumsal
varlığını tanıdık. Mardin’den Süryani cemaati üyesi Avukat Rudi Sümer yörede bulunan Süryeniler hakkında demografik bilgiler verdikten sonra
Süryani kurum ve kişilerin taşınmazları, arazileriyle ilgili yaşanan sorunları, davaları ve gelişmeleri aktardı. 1950 ve 1980’li yıllarda Mardin’den
İstanbul’a göç ettikten sonra cemaati oluşan Süryaniler adına vakıf başkanı Sait Susin söyleşiye katıldı. Yeşilköy’de inşası devam eden Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk kilisesi hakkında bilgi veren
Susin, Süryanilerin bir sonraki etapta eğitim kurumu ihtiyacını gidermeye yöneleceklerini belirtti.
“Anadolu’da İnançların İzleri” programımızın kayıtlarına da
yine www.adipanadolu adresli internet
sitemizin
Projeler
bölümünden, ayrıca
bu QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz. •
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“ADİP Umudu Yeşertti”

oldu. Uzun zamandır “ADİP’in bileşenleri kimlerdir?” diye
merakım da bu inceleme ile giderilmiş oldu. Hâkim inanç
dışında kalanların (en azından bir kısmının) burada
kendisine yer bulabildiğini görmek benim için ayrıca
önemliydi. Bu detaylı inceleme ile birlikte ADİP’in birinci
yılına dair hazırladığınız tanıtım broşürünü de inceledim.
Gayet sadece ve tematik akıcılığı olan bir tanıtım/sunum
olmuş. Kısaca gayet iyi, olumlu, öğretici bir çalışma içinde
olduğunuz açıktır. Zaten hâkim olduğunuz ve çok iyi
yönettiğiniz bir alana dair hüküm vermek benim haddime
değildir.

Anadolu Din ve İnançları Platformu Kasım 2019’da kuruluşunun ardından ilk yılını da geride bıraktı. Bu süreçte
platformumuzu takip ve takdir edenlerden yeni sene öncesinde mesajlar aldık. Mutluluk ve motivasyon sağlayan bu
mesajlardan bazı bölümleri aktarıyoruz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İnanç
Masası temsilcisi Fatma Yavuz’un değerlendirme mektubunda “Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diyor.
ADİP’e emek veren değerli dostlarımız, İBB İnanç Masası
olarak birinci yılınızı içtenlikle kutluyor ve kısa sürede
ülkemizin kültürüne yaptığınız büyük katkı için teşekkür
ediyoruz. Sürekli konuştuğumuz bir kavram olan “birlikte
yaşam”ın hayat pratiklerimizde konuşulduğu kadar yer
bulmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu açıdan birlikte
yaşamı destekleyecek farkındalık ve bilinç oluşturma ile
ilgili faaliyetler önem kazanıyor. Farklı inançların detaylarıyla tanınması, ortak değerlerin fark edilmesi açısından
ADİP’in bu konuda yaptığı ortak inanç takvimi, söyleşiler,
toplantılar çok değerli. Bu değerli çabaların daha geniş
toplum kesimlerine ulaşmasını diliyor ve İBB İnanç Masası
olarak ortak birçok hedef için elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Anadolu’nun
kültürel hayatına yaptığınız tüm katkılar için teşekkür
ederiz.
Sosyolog ve köşe yazarı Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın değerlendirme mektubunda “Hâkim inanç dışında kalanların
kendisine yer bulabildiğini görmenin önemli olduğunu”
ifade etmiş. ADİP’in ve kurucu üyesi olan ADO’nun web
sayfalarını inceledim. Etkinlikler, yayınlar, söyleşilere tek
tek bakma ve hatta bir kısmını dinleme/okuma imkânım

Mardin Kırklar Kilisesi Din Görevlisi Peder Gabriel Akyüz
de mektubunda “Din siyasete alet edildiği zaman atom
bombası kadar tehlikeli bir hale gelir” mesajını veriyor.
İnançların hedefi idrak edilecek olursa insanlar arasında
çözülmeyecek problem kalmayacaktır. Dinler arası diyalog
kurulunca ortadaki önyargılar yavaş yavaş kalkar, insanlar
birbirlerine daha saygılı olur, birbirlerini daha iyi anlar,
saygı ve sevgi bağı çok daha güçlü olur. Değerli ADİP dostları ve üyeleri; dinin temel amacı insanları birbirine düşman ettirmek değildir. Tam tersine insanları kötülüklerden
uzaklaştırmak ve onları Allah’a yakınlaştırmaktır; ayrıca
insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşliği pekiştirmektir.
Yeter ki din suiistimal edilmesin ve siyasete alet edilmesin.
Din siyasete alet edildiği zaman atom bombası kadar tehlikeli bir hale gelir, insanları birbirine düşman eder
Sonuç olarak bu anlayışla kurmuş olduğunuz platformundan dolayı sizleri tebrik eder, yaptığınız ve yapacağınız
faaliyetlerin insanlara ışık tutmasını temenni ederim. İncil’de söylediği gibi: “Dünyanın ışığı sizsiniz. Sizin ışığınız
insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek
göklerdeki Babanızı yüceltsinler” (Matta: 5: 14).
Mardin Süryani Katolik Kilisesi Vakfı Genel Sekreteri Ferit
Özaltun’un da ADİP’i kutladı.
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Sevgili ADİP ekibi, bu platform aracılığıyla güzel ülkemizin
farklı renklerini bir araya getirerek yaptığınız çalışmalardan dolayı sizleri kutluyorum. Bu kutsal görevde emeği
geçen herkese teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Seyyid Sultan Sücaaddin Veli Post Nişini Mehmet Demirtaş
Dede mektubunda ADİP’i değerlendirirken, “Bir olabilmenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir”
diyor.
ADİP, geçtiğimiz bir sene içinde farklı inançları bir araya
getirmiş, onlarla buluşup gündem değerlendirmesi yapmış, çareler arayıp çözüm üretmeye çalışmıştır. Farklı düşüncedeki Alevi topluluklarını uyararak birleştiriciliği ön
planda tutmuş, bildirilerle ikaz etmiştir. Bilgilendirmeyi,
iletişimde doğru olan haberlerin ilk ağızdan sunulmasını
sağlamıştır. İş birliğine önder olup ön açmayı hedef kabul
etmiştir. Farklı inanç kuruluşlarına olsun, Aleviliğe olsun,
insanlığa olsun katkısının üst düzeyde olduğu açıkça görülmüştür. İşbirliğinin ve bir olabilmenin ne kadar önemli
olduğunu gözler önüne sermiştir.
Sonuç olarak ADİP toplumun hiçbir kesimini incitmeden,
herkese eşit mesafede durarak, yurdun neresinde olursa olsun etkinliklerde bulunmuştur. Eşit vatandaşlık haklarını
ön planda tutmuş, adil bir şekilde birlikte yaşama kültürünün gerekliliğini gerek bildirilerle gerek iletişim araçları
gerekse panel ve toplantılarla sağlamaya çalışmıştır.
Rum Cemaat Vakıflarını Destekleme Derneği (RUMVADER) Yönetim Kurulu Başkanı Andon Parizyanos da
ADİP’in Korona günlerinde umudu yeşerttiği mesajını
verdi.
Ekim 2019’daki kuruluşunuzdan itibaren kısa sayılabilecek ve de salgın nedeniyle her şeyin zorlaştığı bir zamana

sığdırdığınız ortak inanç takvimlerinizi, bültenlerinizi,
röportajlarınızı, şehir şehir tanıtım toplantılarınızı,
inançlar ve kültürel miras ile ilgili video kayıtlarınızı takip
etmeye çalıştık, güzel hazırlanmış, kapsayıcı ve konusunda
bir başvuru kaynağına dönüşmüş olan internet sayfanızda
paylaştıklarınızı ilgiyle okuduk. Korona günlerinde umudu
yeşertmeye devam ettiniz. Yeni yıla yine ümitle gireceğimize
ve her şeyin daha iyi olacağına inanmaktayız. Bu vesile ile
size ve çaba sarf eden ekibinizin diğer üyelerine, tüm araştırmacı ve danışmanlarınıza, sağlık ve barış dolu, inanç
özgürlüğünün öneminin daha da anlaşılacağı ve yarattığınız farkındalıkların çoğalacağı yeni bir yıl dileriz.
Türkiye Bahai Toplumu mesajında “ADİP’in kuruluş amacı
ve buna bağlı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar hakikaten takdire şayandır ve ülkemizin birlik ve beraberliğini
besleyip güçlendirmede muhakkak çok önemli adımlardır.”
ifadelerine yer verdi.
Başrahip Dr. Nikolaus Wyrwoll’ün mesajından “Allah’ımızın büyüklüğü bu topraklarda hissedilir” ifadesi öne çıktı.
İstanbul ve Anadolu, Allah’ın evidir ve herkes tüm
eylemlerimizde mevcut olan Allah’ımızın büyüklüğünü
bu topraklarda hissedebilir. Ben Anadolu’da bir inanç
farklılığı olmadığını, ancak tek bir inanç ve insanların
inançlarını nasıl yaşadıkları hakkında farklı söylemlerden
oluşan bir zenginlik olduğunu vurgulama cesaretini gösteriyorum. İnancımı açıklamanın en iyi yolu davranışlarım,
yaşama şeklim, diğer insanlarla iletişim kurma yöntemim
ve hepsinin kardeşim olduğunu idrak etmiş olmamdır.
Saygılarımla.
2005-2009 arasında Almanya Federal Parlamentosu’nda
milletvekili olan psikolog Dr. Lale Akgün değerlendirmesinde “Karanlıkta hala direnen bir ışıksınız” mesajını iletti.
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ADİP İNANÇ MEKANLARINDA DÖNÜŞTÜRMELER KONFERANSI
2021 Nisan ayının ikinci hafta sonu çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Anadolu Din
ve İnançları Platformu “İNANÇ MEKANLARINDA DÖNÜŞTÜRMELER” başlıklı uluslararası bir konferans tasarladı. Konferansın amacı Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu
ve Cumhuriyet dönemlerinin bilinen tarihi kesitlerini kapsayacak şekilde, dini mekân
ve ibadethaneler konusunun disiplinler arası bilimsel bir yaklaşımla tartışılması için
bir platform teşkil etmesidir. Tebliğler aşağıdaki başlıkları içeren, ancak bunlarla sınırlı
olmayan konuları kapsamalıdır:
• Dini mekân ve ibadethanelerin seküler (din dışı), kültürel, ticari ve/veya alternatif dini
mekânlara dönüştürülmesi.
• Dini mekân ve ibadethanelere el konulması, bunların yıkılması ve zarar görmesi ve bu
mekânlara saygısızlık edilmesi.
• Dini mekân ve ibadethanelerin inanç merkezi olarak kabul görmesi, görmemesi, yasal
statüleri ve meşruiyet sorunları.
• Kutsal alanlar ve inanç merkezlerinin korunmasına dair uluslararası sözleşmeler ve
yükümlülükler, devlet kurumlarının uygulamaları, yasal yükümlülükler, sınırlamalar ve
uygulamalar.
2021 Nisan ayının ikinci hafta sonu çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Konferansımıza izleyici olarak katılmak için adip.anadolu@gmail.com adresli posta kutumuzdan bize
ulaşarak iletişim listemize kayıt olabilirsiniz.
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İnanç Mekanlarında
Dönüştürmeler
Savaşlar ve çatışmalardan sonra ibadethanelerin
bir başka inanç tarafından dönüştürülmesi, tarih
boyunca karşılaşılan bir uygulama olmuştur. Bu
konuda Antik Çağlara yönelik çalışmalar sınırlıdır, semavi dinlerin etkin olduğu dönemlerde gerçekleşen dönüşümleri ortaya çıkarma konusunda daha başarılı çalışmalar yapılmıştır. Anadolu
ya da diğer adıyla Küçük Asya, sayısız yerel veya
büyük ölçekli çatışma ve fetihten sonra ibadethanelerin dönüştürüldüğü aktif coğrafyalardan biri
olmuştur. Zerdüşt, Nimrodiyen, Mitra ve Anahita
inançlarının izleri ve hatta daha eski ibadethaneleri, bu tür mekânların tarih boyunca farklı inanç
grupları tarafından kullanıldığını kanıtlamaktadır.
Göbeklitepe’deki son kazılar inançların ve ibadethanelerin Anadolu’da en az 12.000 yıllık ortak bir
geçmişe sahip olduğunu ortaya koymuştur.
Sümerlerin Anadolu’daki yerleşimleri M.Ö. 3000 yıl
öncesine dayanmakta olup onları Hititler, Asurlar,
Friglere ilaveten Truva, Urartu, Likya, Helen gibi
birçok şehir devleti izlemiştir. Anadolu’da özellikle
Büyük İskender’in işgali ve Helenistik dönemden
sonra, ayrıca Roma ve Bizans İmparatorluklarının
yükselişinin ardından siyasi faaliyetler ve dönü-

şümler artış göstermiştir. Roma döneminde (47. yüzyıllar arası) Anadolu, Konstantinopolis’ten
(İstanbul) atanan yöneticilere bağlı 24 piskoposluktan oluşan bir düzen ile yönetilmişti. 11. yüzyıla
kadar devam eden geç Bizans dönemi boyunca
Anadolu’da Hıristiyan inancı teoride egemen olmasına rağmen, pratikteki yerel farklılıklar ve
genel inanışa ters düşen (sapkın) mezhepler ve
inanç grupları devlete karşı tehdit oluşturmaya
devam etmiş, zaman zaman önemli tedip hareketlerine yol açmıştı. Daha da ötesi, din ve mezhep değiştirmeyi zorlayan ve büyük yıkımlara yol
açan Haçlılar dönemi ve İkonoklastik dönem de
ibadethaneler üzerinde önemli izler bırakmıştır.
Bizans İmparatorluğu, 7. yüzyıldan itibaren Sasani
ve Müslüman güçlerle de karşı karşıya gelmeye
başlamış; 11. ve 12. yüzyıl sonlarından itibaren bir
yandan Katolik Haçlıların işgal dalgaları, diğer
yandan Müslüman Selçuklular ve ardından da Osmanlıların fetihleri ile sürekli olarak yıpranmıştır.
7. yüzyıldan itibaren Müslüman güçlerin fetihleri
sonunda kilise, manastır ve sinagogların cami,
mescit ve zaviyelere dönüştürülmesi, Haçlıların
zorlamaları ile kiliselerin farklı mezheplerce kullanılmak üzere dönüştürülmesi çokça karşılaşılan
uygulamalar olmuştur. Selçuklu ve ardından Osmanlı döneminde de benzer uygulamalar devam
etmiş, İstanbul’da bulunan anıtsal
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Bizans katedrali Ayasofya da dâhil olmak üzere
pek çok ibadethane dönüştürülmüştür. Yaklaşık
olarak aynı dönemde, İspanya ve Portekiz’in yeniden Hıristiyanların eline geçmesi sürecinde de
birçok inanç merkezi, Hristiyan ibadethanelerine
dönüştürülmüştür. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamaya başlamasıyla
birlikte Balkan ülkelerindeki bazı cami ve çeşitli
İslami mekânlar kiliseye dönüştürülmüş, bazıları da farklı inançlar tarafından ortak olarak kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve
1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Rum Ortodoks, Yahudi ve Ermeni cemaatleri olmak üzere
bazı Azınlıkların ibadethanelerinin statüsü vatandaşlık hakları ile uyumlu hale getirilmiş, ancak
İslami inanç gruplarından Aleviler, Mevleviler ile
Süryaniler ve Ezidiler gibi bazı inanç grupları bu
haklardan yoksun bırakılmıştır.
Lozan Antlaşması ve diğer bazı uluslararası antlaşmalara rağmen, günümüz Türkiye’sinde Azınlıkların sorunlarıyla ilgili olarak hâlâ kapsamlı bir
yasal çerçeve mevcut değildir. Hâl böyle olunca
da bazıları için inanç özerkliği tanınsa da tüzel kişiliği tanınmayan inanç toplulukları faaliyetlerine
dernek veya vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları
yapısı altında devam etmekte, bunların dini, sosyal
ve hayır kurumları kurma haklarına ilişkin tartışmalar ise süregelmektedir. Örneğin, Türkiye’de kilise kurmanın veya bir inanç adına, mülk edinmenin yasal bir yolu yoktur. Yahudi inancının kutsal
kenti, Hıristiyanlığın doğum yeri ve İslam dininin
üçüncü en kutsal şehri olan Kudüs, günümüzde
kutsal mekânlar konusundaki tartışmaların merkezinde kalmış bir şehir olmaya devam etmektedir. Bu çelişkiler her üç semavi dine ait ibadethane
ve dini mekânların kapatılmasına, kamulaştırıl-

masına, dönüştürülmesine, zarar görmesine ve
gayrimeşru müdahalelere, saldırılara uğramasına
neden olmaktadır.
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
üzerinde hüküm sürdüğü topraklar tarih boyunca
sürekli olarak farklı inanç gruplarının egemenliği
altında kalmış, bu trafiğin doğal bir sonucu olarak
dini mekânlarla ilgili çeşitli tartışmalar yaşanmıştır. Günümüzde Ayasofya, 1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethetmesinden beri kutsal
mekânlar üzerindeki en önemli rekabet sembollerinden birini temsil etmektedir. Ayasofya Haçlı
işgallerinde yaşanan dönüşüm ve geri dönüşümlerden sonra, Ortodoks Hıristiyanlara ait bir ibadethaneden önce Müslümanlara hizmet veren bir
ibadethaneye ve ardından Cumhuriyet döneminde
tarafsız bir müzeye dönüştürülmüştür. Günümüzde sadece Müslümanların ibadethanesi olmakla
kalmayıp aynı zamanda Kariye Cami gibi turist
ve tarihçilerin ziyaretine açık olmayı vaat eden
bir camiye dönüştürülmüştür. Benzer biçimlerde
Osmanlı İmparatorluğu’nun yedi yüzyılı ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin neredeyse yüz yılı boyunca, birçok gayrimüslim ve Müslüman dini mekân ve ibadethane üzerinde sayısız çekişme olmuş, olmaya
devam etmektedir. Ancak bu dönüştürme veya çekişmelere rağmen bazı mekân ve alanların farklı
inanç grupları tarafından ortak kullanımı da hala
süregelen bir alışkanlık olarak yaşamaktadır.

ADİP İNANÇ MEKANLARINDA DÖNÜŞTÜRMELER
KONFERANSI
Organizasyon Komitesi

haber
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ADİP 24 Saat Gazetesi’nde
Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük
yayın organı 24 Saat gazetesi
3 Aralık 2020 tarihli nüshasında platformumuza da yer verdi. Gazeteci Kelime Ata tanıtım
haberinde “ADİP, çalışmalarını
kültürel alanda yoğunlaştırmakla birlikte inanç gruplarının
yaşadıkları sorunların çözümü
konusunda da girişimlerde bulunmayı hedefleri arasında görüyor” dedi. Haberde ADİP genel
koordinatörü Doğan Bermek’in
“Türkiye’nin kendisi müthiş bir
hazine. Yeraltından altın, gümüş
çıkaracağız diye uğraşıyoruz
ama Erzurum’da 9-10 eseri turizme kazandırsan parayı koyacak yer bulamazsın” ifadesine
de yer verildi.
Tanıtım yazısı 24 Saat gazetesinin yanı sıra Gazeteciler Cemiyeti’nin “Demokrasi için Medya/
Medya için Demokrasi Projesi”
internet sitesinde de yayınlandı.

‘’Yüzyıllardır Bu Coğrafyada Birlikte Yaşıyoruz’’
Doğu Kudüs’te bulunan Azap Kilisesi’nin (Gethsemane - Church of All Nations) bir Yahudi tarafından ateşe verilmesinin Müslüman Filistinlilerce engellendiği ortaya çıktı.
Kutsal Topraklardaki Kilise Liderleri Müsteşarı Vedi Ebu Nassar 4 Aralık Cuma günü bir Yahudi’nin Azap Kilisesi’ni ateşe vermeye çalıştığını ve çok hızlı bir şekilde ateşin söndürüldüğünü
belirtti. Doğu Kudüs’teki Zeytin Dağı’nın eteklerinde bulunan ve Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın çarmıha gerilmeden hemen önce dua ettiği alan olan Azap Kilisesi’nin önemine vurgu yapan Ebu Nassar, söz konusu yakma girişiminin “ırkçı” nedenlerle yapılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekti. Ebu Nassar, yangını söndüren ve faili yakalayarak polise teslim edenlere teşekkür
etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kiliseyi ateşe vermeye çalışan kişiyi, Müslüman Filistinli amca oğulları Mahmud ve Hamza Ucac ile kilise koruması Hristiyan Fadi El-Mağribi engelledi.
Hamza Ucac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin kilisenin yanında yer aldığını, kilise korumaları
ve rahipleriyle arkadaş olduğunu belirtti. Ucac, “Biz Müslümanlar olarak Hristiyan dostlarımızla yüzyıllardır bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Onlar nasıl ki bizim kutsallarımıza sahip çıkıyorsa biz de aynı
şekilde onların kutsallarına saygı duyuyor ve sahip çıkıyoruz.” dedi.
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HRİSTİYANLARIN (ERMENİ, RUM,
KATOLİK, PROTESTAN, SÜRYANİ)
KUTSAL GÜNLERİ

nın ışığı olduğunu simgeleyen mumlar yakılır ve cemaatin içinden, Şemun adını taşıyan en yaşlı iki kişi
seçilir; bu kişiler, tören boyunca İncil’in önünde mum
tutarlar.

1 Ocak, Protohronia-Yılbaşı

14 Şubat, Diyarnıntaraç - Hz. İsa’nın doğumunun 40.
Günü

Miladi yılın başlangıcı olan 1 Ocak’ta Hz. İsa’nın sünneti de bazı mezhep ve kiliselerde anılır. 31 Aralık akşamı çocuklar, Noel’de olduğu gibi ev ev dolaşır, Noel
şarkıları söyler, armağan ve para toplarlar. Yılbaşı
gecesi hindi yenir, dans edilip eğlenilir. Yıl boyunca
uğur getirsin diye evde, işyerinde nar kırılır. Rumların bir geleneği de Sakız Adası’ndan getirilen sakızla
(mastika) yapılan, yuvarlak yılbaşı pidesi pişirmektir.
6 Ocak, İsa Mesih’in Vaftiz Yortusu, Doğuş Yortusu
Rum Ortodokslar İsa Mesih’in Ürdün Nehri’nde vaftiz
edildiği günün anısına (Ta Fota) ve onu temsilen deniz, göl ve nehirlere yakın olan kiliselerdeki cemaat
ve ruhani temsilciler, ayinin ardından sahile gider.
Kutsal haç, dualar eşliğinde ruhani lider tarafından
suya atılır. Burada hazır bulunan gençler, suya atlayıp yüzerek, haçı almak için yarışır. Haçı çıkaran
genç, ruhani lider tarafından bir altın haç ile ödüllendirilir. Suların kutsanmasını temsil eden bu gelenek, İstanbul’un sahil semtlerinde asırlardır sürdürülmektedir. Osmanlı döneminde büyük kalabalıklar
halinde yapılan tören, günümüzde de özellikle Fener
Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi tarafından Boğaz’ın serin
sularında devam ettirilmektedir.
Ermeniler Doğuş Yortusu’nu (Dzununt) diğer Hıristiyan mezheplerden farklı olarak, Vaftiz Yortusu ile
birlikte 6 Ocak tarihinde kutlar. Ermeni çocuklar, 5
Ocak gecesi evleri dolaşır ve İsa Mesih’in doğumunu
müjdeler. Çocuklara küçük hediyeler ve bahşiş verilir. Doğuş Yortusu’nda aile bir araya gelir ve o gün
akşam yemeğinde mutlaka balık yenir.
Katolikler 6 Ocak günü (Epifani bayramı) Kaspar,
Melkior ve Baltazar adındaki üç bilgenin İsa’ya tapmasının bayramını kutlar. Bu bayramın geleneğine
göre çocuklar sokaklarda şarkı söyler ve evlere “İsa
bu evi takdis et” yazarlar.
Süryaniler İsa’nın vaftizini Denho Günü’nde kutlar. Bu
bayramda İsa Mesih’i temsil eden haç bir kabın içindeki suya bırakılır. Cemaatten biri, İsa Mesih’in sağdıcı olur ve kap kilisenin içinde törenle dolaştırıldıktan
sonra, herkes bu sudan bir miktar alıp evine götürür.

Ermeniler, İsa Mesih’in doğumunun 40. gününü kutlar. Yortu arifesinde, günbatımında, kilisedeki kutsal
sofra üzerindeki mumdan alınan ışık, ellerinde mum
tutan halka dağıtılır. Bu ışığın tüm uluslara yönelik
olduğunu vurgulamak için doğu, batı, kuzey ve güneye dönülerek kutsama yapılır. Halk kilisede yaktığı mumu söndürmeden götürür ve evindeki mumu
onunla yakar. Diyarnıntaraç halk arasında “ateş gecesi” olarak da bilinir. Bugünün, Hıristiyanlık öncesinde bir tür Hıdrellez olarak kutlandığı söylenir.
20 Şubat, Vartanants
O dönemde ateşe tapmakta olan İranlıların, Hıristiyanlıktan dönmeyen Ermenilerle MS 451 tarihinde
yaptığı din savaşının anısına kutlanır. Aslında savaş
yitirilmiştir. Ancak halkın Hıristiyan kalmış olması
nedeniyle bu savaşın Ermenilerin tarihinde önemli
bir yeri vardır. Vartanants Günü’nde, savaşta yitirilen
bini aşkın insanın anısına, herhangi bir kutsal güne
bağlı isimleri olmayanların isim günü kutlanır.
23 Şubat, Pun Paregentan
Ermeniler, Paskalya’ya kadar süren Büyük Oruç’un
arifesinde Pun Paregentan adlı karnavalı kutlar.
Günbatımıyla Büyük Oruç’a girilir. Bu tövbe dönemidir, amacı dua ve oruçla yürekleri sınayıp, inananları
Diriliş Yortusu’na hazırlamaktır. Pun Paregentan’da
yenir, içilir, eğlenilir. Herkes çeşitli kılıklara girip,
komşularına, arkadaşlarına şakalar yapar. Büyük
Oruç onu takip eden 7 hafta (50 gün) sürer. Bu sürede hayvansal gıda alınmaz. Günde tek öğün, akşam
duasından sonra, sadece sebze ve tahıl yenir. Düğün
yapılmaz, eğlence düzenlenmez.
26 Şubat, Kül Çarşambası
Büyük Perhiz’in ilk günü. Karnavalın sona ermesi
ile Katolikler için de 40 günlük oruç dönemi başlar.
Faniliğin ve tövbenin bir işareti olarak inananların
alnına kül ile haç işareti yapılır.

2 Şubat, Hz. İsa’nın Mabette Sunulması-Maeltö

25 Mart, Evangelismos tis Theotoku

Süryaniler arasında bu bayramın tam adı “Mesih’in
Mabede Sunuluşu ve Yaşlı Mor Şemun Bayramı”dır.
Diğer adı ile Maeltö kutlamalarında, Mesih’in dünya-

Rum Ortodoksların Meryemana’ya İsa Mesih’i doğuracağının Baş Melek Cebrail tarafından müjdelenmesi bayramı.

17
MUSEVİLERİN KUTSAL GÜNLERİ
28 Ocak, Tu Bişvat
Musevilerin doğayla uyumlarının ifadesi dinsel/geleneksel bir nitelik taşıyan bu bayram “Işık Bayramı” ya da
“Yeniden Adanma Bayramı” olarak da anılır. Yeni yıl için ağaç dikme günü olarak kutlanan bayram günümüzde kırlık alanlara ağaç fidanları dikilerek de kutlanıyor.
26-27 Şubat, PURİM
Antik Pers imparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, dönemin veziri Haman’ın öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanır. Yahudileri kurtaran Kraliçe Ester’i anmak için içerisinde bu hikâyenin de yazılı olduğu
“Ester’in Kitabı” okunur. Bayram karnaval havasında geçer.
27 Mart-4 Nisan, PESAH
Hamursuz Bayramı ve Fısıh olarak da olarak bilinir. Mısır’da kölelikten kurtarılan Antik İsraillilerin göç
hikâyesi anılır. Mısır’ı ekmeklerinin mayalanmasını beklemeden terk ettiklerine inanılarak, bayram boyunca
mayasız ekmek yenir.

MÜSLÜMANLARIN (SÜNNİ, ALEVİ,
Şİİ) KUTSAL GÜNLERİ
29 Ocak, Hz. Fatima’nın Şehadeti

biyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları
nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
18 Şubat, Regaib Kandili

Şii inancına göre Hz. Muhammed’in kızı, Hz. Ali’nin
karısı Fatima’nın Hicri 11. yılda ölümü çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Hicri takvime
göre, yedinci ay olan Receb’in ilk cuma gecesine
denk gelir. Bu gecede Allah’ın rahmet, bağış ve
yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

9-11 Şubat, Hızır Orucu

8 Mart, İmam Ali’nin Doğumu

Aleviler de Hızır anısına 3 gün şükür orucu tutar.
Yol gösterici olduğuna inanılan Hızır “Yetiş ya Hızır”
diyenlerin canına yetişir. Alevîler Hızır günlerinde
lokma paylaşır ve Hızır Cemi tutar.

Şii inancına göre ilk halife ve 12 imamın ilki olan
Ali’nin doğum günü bu tarihte çeşitli etkinliklerle
kutlanmaktadır.

27 Mart, Berat Kandili

10 Mart, Miraç Kandili

Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma anlamına
gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve
feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece;
günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebe-

Miraç göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir.
İslam inancına göre, Hz. Muhammed, Miraç gecesi,
Allah’ın daveti üzerine Mescid-i Haram’dan Mescid-i
Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi
huzura yükseldi

EZİDİLERİN KUTSAL GÜNLERİ

BAHAİLERİN KUTSAL GÜNLERİ

18 Şubat, Hıdır (Hızır) İlyas Bayramı
Bolluk ve bereket için dua eden Ezidiler bayramın
sürdüğü üç gün boyunca hayvansal gıda tüketmiyor. Bayramda 7 tür tahıldan bir yemek (Bêxwîn)
yapılıyor.
9-11 Şubat, Hızır Orucu

21 Mart, Nevruz
Yılın ilk günü
(Kaynak ve Katkı: wien.gv.at, bahai.org.tr, Zülfikar
Çiftçi, Hayrettin Çelik, Mustafa Düzgün Dede, Rıza
Karaköse, Kıdemli Peder Krikor Damadyan, TEAOV,
Peder Paisios Kokkinakis, Ezidiler-Amed Gökçen,
Arapenstitu Tarih Komisyonu, Danny Baran, Avlaremoz, Wikipedia, G7 Takvimi)
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Devlet Azınlıkların Sorunlarını Dinledi

Kasım ayında Müslüman olmayan azınlık toplumlarının sorunlarına ilişkin Ankara merkezli
iki gelişme yaşandı. TBMM İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu
bünyesinde kurulan “Ermenistan’ın Azerbaycan’a Saldırması
ile Başlayan Gerilim ve Çatışma
Sürecinde Yaşanan Hak İhlalleri
ve Türkiye’deki Ermeni Vatandaşların Durumu Alt Komisyonu” üyeleri Ermeni cemaatinin
kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu. Ardından Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın azınlık toplumlarının ruhani liderleri ve vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK
Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Ermenistan ile
Azerbaycan arasında yaşanan
çatışmalı süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermenilere
yönelik tepkilerin tespit edil-

diğini belirterek, “Ermeni vatandaşlarımız, bizim açımızdan
Türkiye’nin birinci sınıf vatandaşlarıdır ve hakları Türkiye
hukuk devletinin güvencesi altındadır. Dolayısıyla yaşanan
çatışma bağlamında, burada
yaşamakta olan vatandaşlarımızın herhangi bir hakkının
ihlaline asla göz yumulmaması

gerekmektedir. Özellikle son
dönemde bu çatışma bağlamında ortaya çıkan ayrıştırıcı dil ve
nefret söylemine vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Nefret söylemi, ayrıştırıcı
dil ve kimlik eksenli paylaşımlar, sadece burada yaşamakta
olan Ermeni vatandaşlarımızı
tedirgin etmiyor, nefret söylemi bütün bir toplum olarak iç
barışımızı, huzurumuzu tehdit
edecek, zedeleyecek niteliktedir” dedi. Alt komisyon üyeleri
Ermeni toplumunun sorunlarını
dinlemek, taleplerini rapor etmek üzere Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nı,
Agos gazetesini, Luys Medya’yı,
Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı’nı, Şişli Spor
Kulübü’nü ziyaret etti, Türkiye
Ermenileri Patrikliği’nde Ermeni Patriği Sahak 2 ile görüştü.
Görüşmeler esnasında çözüm
bekleyen çeşitli problemlerin
masaya yatırıldığı bildirildi. Pat-

19

rik Sahak 2 gösterilen ilgi münasebetiyle teşekkür
etti ve cemaat sorunlarının çözümünün TBMM’den
geçtiğini vurguladı. Çavuşoğlu hazırlanacak raporun ilgili mercilere hassasiyetle aktarılacağını
belirtti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 29 Kasım Pazar günü
azınlık toplumlarının ruhani liderleri ve vakıf yöneticileri ile İstanbul’da bir toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen
toplantıya Ekümenik Patrik Bartholomeos,

azınlık toplumlarının vakıf yöneticilerinin seçilmesini düzenleyen yönetmeliğin yedi yıl önce devlet
tarafından daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle iptal
edildiğini, ancak yeni yönetmelik yayınlanmadığı
için hala seçim yapılamadığını ve bunun büyük bir
sorun olduğunu belirtti. Toplantıda Rum toplumunun gayrimenkullerini hukuki yollarla kazandığı,
ancak devletin başka kurumlarının bu kararlara
karşı dava açtığı, bunun da sıkıntılı bir durum yarattığı hatırlatıldı. Edinilen bilgilere göre Türkiye
Ermenileri Patriği de yapılamayan vakıf seçimlerine dikkat çekti, “Yapılamayan seçimler bizi güç
durumda bırakıyor” dedi. Toplantıda azınlık okullarının yaşadığı maddi sıkıntılar da gündeme geldi ve bu okullara destek verilmesi gerektiği vurgulandı. Sosyal faaliyetlerde bulunan vakıfların
da güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi, buralara
bağış yapanların vergi indiriminden faydalanması
gerektiği gündeme getirildi. Sivil yöneticiler ayrıca göç sorununa dikkat çektiler. Azınlık toplumlarının yurt dışına büyük göç verdiğine ve nüfusun
yaşlandığına dikkat çeken yöneticiler, “10 yıl sonra
bu toplantıyı yaptığınızda belki de toplam nüfusumuz 100 binden 50 bine düşmüş olacak” dediler.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak 2, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti
Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri
Hahambaşı İsak Haleva’nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf
temsilcileri katıldı.
Ekümenik Patrik Bartholomeos konuşmasında
Heybeliada Ruhban Okulu’nun hala kapalı olduğunu hatırlattı, ayrıca Patrikliklerin tüzel kişiliğe
sahip olamadıklarını söyledi. Patrik Bartholomeos

Toplantıda ayrıca ruhban sınıfının özlük hakları ile
ilgili sorunlar da dile getirildi.
Tüm bu sorunları dinleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Siz belki azsınız ama bu ülkenin her taşında iziniz var” dediği, yapılamayan
vakıf seçimleri için “yedi yıl uzun bir süre” diyerek bu konuda çözüm vaadinde bulunduğu, ayrıca
“Tüm kışkırtmalara rağmen devleti şikâyet eder
bir tutum takınmadınız bunu takdirle karşılıyoruz”
dediği öğrenildi. •
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Kilise Satışları Gündemde

“İnanç mekânlarının, üstelik o
inancın dışındaki kişilerin mülkiyetine konu olması, herhalde
en başta inanç kültürlerine saygı yönünden bir toplumsal-ahlaki sorundur.” Prof. Dr. Şükrü
Aslan
Bir ibadethane, bugün işlevsel
olsa/olmasa dahi satışa çıkabilir veya satılabilir mi? 2020’de
mümkün olabileceğini öğrendik. Kamuoyuna yansıyan her
iki olayı incelediğimizde sorununu ortak olduğu tespit edilmektedir. Osmanlı’dan Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçişte kadastro faaliyetleri nedeniyle yapılan
tahdit ve tespitler sırasında taşınmazın mevcut halini dikkate
almadan ve ayrıca eski tapu kayıtlarını yeteri kadar incelemeden, muhtemelen ibadethaneyi

inşa eden ve satın alan kişileri
gerekli şekilde araştırmadan
ve beyanlarını almadan onlar
adına kayıt oluşturmalarından
kaynaklandığı
görülmektedir.
İbadethanelerin satışına mahkemelerin tedbir kararları ile
‘geçici olarak’ engel olunmaktadır. Haberimizi sonunda bir bölümüne yer verdiğimiz Prof. Dr.
Şükrü Aslan’ın 2 Aralık 2020’de
Birgün gazetesinde çıkan yazısı da konunun ahlaki boyutuna
odaklanıyor.
Sent Antuan’ın satışı durduruldu
İstanbul Beyoğlu semtinde İstiklal caddesi üzerinden yer
alan Sent Antuan Kilisesi’nin
satışı yine gündeme geldi. Kilise
ve çevresindeki taşınmazların
tapuda İtalya Kraliyet Ailesi’nin

mensuplarının varisleri üzerinde kayıtlı olduğu, ancak satışlarına engel olan bir tedbir kararı
bulunduğu görülüyor. Basına
yansıyan haberlere göre 2014’de
İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek varislere
ulaşan bir kişi satış amacıyla
vekaletlerini aldı. Mahkemeden
aldığı, ‘Mirasçıdır’ belgesi ile bu
şahıs Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak taşınmazları
satmak istedi. Kilise başrahibi
bağlı olduğu Vatikan’ın yetkili avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Asliye Hukuk
Mahkemesi yapılan incelemede
satışın gerçekleşmemesi için
kilise ve müştemilatları üzerine
tedbir koydu. Davalı varislerin
avukatı da tedbirin kaldırılmaması halinde teminat miktarı
belirlenmesi ve teminatlı bir şe-
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kilde tedbirin devam etmesine karar verilmesini talep etti.
Kilise avukatı mahkemede kilise ana binasının, kök mirasçılarının beyanlarına istinaden
1970’li yıllarda Bakanlar Kurulu
kararıyla Sent Antuan Kilisesi
üzerine tescil edildiğini öne sürerek, “Yüz yıldır Türkiye’ye bile
giriş yapmayan bir ailenin zarara uğraması mümkün değildir.
Yüz yıllık bir Katolik mabedinin
değeri, belediye rayiç değeri
üzerinden tespit edilemez. Bu
Katolik cemaatine ve müdahillik talebinde bulunan Vatikan
devletine karşı bir hakarettir”
ifadelerini kullandı. Mahkeme
27 Şubat tarihinde gerçekleşen son davada tedbir kararının
kaldırılmasına yönelik itirazı ret
etti. Halihazırda dava dosyasıyla
ilgili inceleme sürüyor.
Mor Yuhanna İnternet’ten satılık
Ekim 2020’de Mardin’in merkez
Artuklu İlçesi’ndeki Mor Yuhanna Kilisesi’nin “satılıktır” ilanı
uluslararası bir gayrimenkul

şirketi tarafından internet siteleri ve sosyal medyada yayınlandı. Kilise içerisinde kardinal
mezarları ve 2 tünel bulunduğu
belirtilen ilan yazılı ve görsel
basında geniş yer buldu. Elinde
babasından kalan tapusu bulunan kişi işlerini tasfiye ettiği gerekçesiyle kiliseyi Süryani Vakfına satmak istediğini belirtti.
Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri

İnanç Mekânlarının Gelenek Dışına
Taşmış Öyküleri
(ADİP Kurucu Üyesi Alevi Düşünce Ocağı Derneği’nin de üyesi olan Sosyolog Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın 2 Aralık 2020’de Birgün gazetesinde çıkan
yazısından alıntıdır.)
Gidenlerin bireysel-toplumsal olarak bıraktıkları
mülklerin paylaşımı sürecinde, bazen inanç mekanlarının da bulunduğu arsa, arazi ve bazı durumlarda köyler de yer almıştır. Dolayısıyla bu
mülkler söz konusu araçlarla Müslüman ailelerin-kişilerin mülkiyetine geçmiş ve bu ailelerin
veya kişilerin birer Kilise sahibi olmaları da böylece mümkün olabilmiştir.
Bugünden geriye dönüp baktığımızda, sadece
mülkiyet meselesinde karşımıza çıkan bu tuhaflık

Vakfı avukatları ilk aşamada kiliseye ait Osmanlı dönemi tapularına ulaşma, ulaşıldığı takdirde Türkçe’ye tercüme edilmesi
sürecinde olduklarını bildirdiler.
Satışa çıkarılan Mor Yuhanna
Kilisesi Mardin Müzesi müdürlüğü tarafından kültür koruma
varlıkları envanterine de kaydedilmiş. •

nedeniyle değil, bir bütün olarak geçmişle kapsamlı bir yüzleşme ciddi bir siyasal, toplumsal ihtiyaçtır. Çünkü bu geçmişin içinde, tahrip edilmiş
büyük bir insani coğrafya var. İnanç mekânlarının gelenekdışı öyküleri ise onun en dikkat çekici
parçalarından biri.
İnanç mekânlarının, üstelik o inancın dışındaki
kişilerin mülkiyetine konu olması, herhalde en
başta inanç kültürlerine saygı yönünden bir toplumsal-ahlaki sorundur. Sadece özel mülkiyete
konu olmuş Kiliseler değil, geçmişte siyasi kararlarla devlet veya kişi mülkiyetine geçirilmiş bütün
inanç mekanları, aslında ilgili inanç topluluklarının tasarrufuna bırakılmalı; onların ve kamunun
ortak desteğiyle işlevsel kılınmalıdırlar. Bu sadece siyasi değil, aynı zamanda ve belki daha çok
insani bir ödevdir. Böylece modern ayıpla açılan
bu sayfa bir ölçüde kapatılabilir.
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Batılı Ülkelerden Çin’e ‘Uygur’ Uyarısı

Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde özellikle Uygur Türklerine yönelik baskı iddiaları uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor.
39 Batılı ülke, Çin hükumetine ortak bir mektup
gönderdi. Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco,
Uygurları “zulüm altındaki” halklar arasında saydı.
Çoğunluğunu Birleşmiş Milletler üyesi Batılı ülkelerin oluşturduğu 39 ülke, Çin hükumetine ortak
bir mektup göndererek Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygur Türklerinin
derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. 7 Ekim
2020 tarihinde Almanya temsilcisi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda okunan ve 39
BM üyesi ülkenin yer aldığı çağrı mektubunda, Çin
hükumetinin ağır insan hakları ihlalleri işlediği
Doğu Türkistan’a derhal BM İnsan Hakları Yüksek
Komiseri ve bağımsız gözlemcilerin gönderilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye çağrı mektubunu
imzalamadı.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin’deki
Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değinerek
“zulüm altındaki” halklar arasında saydı. Çin, bu
nitelendirme için “asılsız” diyerek Papa’ya tepki

gösterdi. Papa’nın sözleri, Aralık 2020’de yayınlanan “Hayal Edelim: Daha İyi Bir Geleceğe Giden
Yol” isimli kitapta yer alıyor. Dünya basınında kitaptan yapılan alıntılara göre Papa Francesco
dünya genelinde dini azınlıkların maruz kaldığı
baskılardan söz ettiği bölümde Müslüman Uygur Türklerine de değindi ve şu ifadeleri kullandı: “Zulüm altındaki halkları sık sık düşünüyorum:
Arakanlı Müslümanlar, zavallı Uygurlar, Ezidiler... Işid’in onlara yaptığı gerçekten zalimceydi.
Ya da Mısır’da, Pakistan’da kilisede dua ederken
patlayan bombalarla öldürülen Hristiyanlar...”
Papa’nın Müslüman Uygur Türklerinin zulüm altında olduğunu söylediği ortaya çıkınca Çin’den
hızla tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, “Papa Francesco’nun Uygurlarla ilgili sözleri tamamen asılsızdır” dedi.
Zhao, Çin’in “etnik azınlıkların haklarını yasalara uygun biçimde koruduğunu” söyledi.
Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında, ABD
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyonu aşkın
Doğu Türkistanlı zorla tutuluyor. •
(Kaynak: BBC Türkçe)

Dini Değerler Forumu Gerçekleşti
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, 13-17 Ekim tarihleri arasında 500’den fazla siyasi ve din adamının katılımıyla ve video konferans aracılığıyla
gerçekleşen G20 Dini Değerler Forumu’na ev sahipliği etti.
Forumun ilk bölümünde nefret söylemiyle yüzleşme ve sosyal medyayı diyalog alanı olarak kullanma konusu görüşüldü. Nefret söylemi ile ifade
özgürlüğü arasında kesin bir ayrım yapılması gerekliliği bir kez daha gündeme geldi. İkinci bölümde dini değerler, kültürel miras, insan onuru ve
sürdürülebilir kalkınma konuları etrafında gelişti.
Üçüncü bölümde insan kaçakçılığı ve çağdaş kölelik meselesi ele alındı. Dinler ve medeniyetler
arasında sürdürülebilir barışın geliştirilmesinde
dini liderlerin katkısı konuşuldu.
Ekümenik Patrik Bartholomeos forumun açış
konuşmasında Akdeniz ve çevresindeki göçmen,
mülteci, sığınmacı sorununa değinerek “Şu anda
bu oturuma katılan herkese insan onurunun rengi, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni veya dini olmadığını
hatırlatmak istiyoruz. Herkes aynı değere sahiptir
ve bu nedenle insanlara saygı ve eşit muamele

her zaman ve her yerde sağlanmalıdır.” dedi.
ABD’de ‘Siyahi Hayatlar Önemlidir’ hareketinin
yükselişine de dikkat çeken Patrik, “Bu fırsatı,
yapısal eşitsizliklere, ırkçılığın, etnosentrizmin,
kabileciliğin, kastizmin ve sınıfçılığın herhangi bir
biçimine ve ifadesine karşı sesimizi yükseltmek
için kullanmak istiyoruz. Politika yapıcılar ve politika uygulayanlar, adaletsizliğe ve diğer her türlü
ayrımcı uygulamaya sıfır tolerans çağrısında bulunduğumuzu bilmelidir.” mesajını aktardı.
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COVID-19 sürecinde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü

“Hukukun Üstünlüğü ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi Forumu” yıllık toplantısı 16-17 Ekim’de
Strazburg’da yapıldı. İnsan Hakları Savunucuları

Kurumu tarafından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mıjatovic, AİHM Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano ve Avrupa Konseyi ile AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde daha önce görev yapmış yargıçların
katıldığı forumda COVID-19 sürecinde İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde konular
görüşüldü. Forumda İnsan Hakları ve AİHM kararlarının uygulanmasında mahkemenin karşılaştığı sorunlar ve giderilmesi için atılacak adımlar
tartışıldı. Toplantıda gelişmelerin zaman zaman
acil yargılanmaları da gerektirmekte olduğuna
değinildi. •

“Günümüz Kadın Mistisizminde İslami Din Kültürü” Konferansı
Sufi İnancında Kadının Rolü Konuşuldu
Tübingen Üniversitesi İslami Bilimler Merkezi
(ZITH), Akdeniz Etnoloji Enstitüsü (IDEMEC), Marsilya Milli Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS)
tarafından düzenlenen “Günümüz Kadın Mistisizminde İslami Din Kültürü” konferansı Covid19
nedeni ile iki kez ertelendikten sonra 16-18 Ekim
2020 tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.
AB-Horizon 2020 programı tarafından da desteklenen projesi çerçevesinde düzenlenen seminerde Türkiye’den Alevi Pir’i Zöhre Ana ve etkinliklerini tanıtan bir belgesel ile dikkat çekici sunumlar
yer buldu. Alevi Bektaşi Araştırmaları Enstitüsü
Başkanı Gülizar Cengiz sunumunda Bektaşi erenlerinden Kadıncık Ana’yı anlattı. Antropolog Feyza-Burak-Adli “Türk kültür mirasının öncü kadın
koruyucularından Rıfai şeyhi Samiha Ayverdi” hakkında tanıtıcı bir konuşma yaptı. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Dilek
Güldütuna “Metafizik Bir Kavram Olarak Kadınlık”,
Şefik Can Uluslararası Mevlâna Eğitim ve Kültür
Vakfı Başkanı H. Nur Arttıran da “Dünyada Kadın
Olmak”, Graz Üniveristesi öğretim üyesi Ezgi Gü-

ner “Küresel İslami Eğitim Ağları İçinde Kadınlar
ve Adabı Öğrenmek” başlıklı birer konuşma yaptı.
Tasavvuf ve İslam konularında araştırmaları bulunan yazar Cemalnur
Sargut “Tasavvuf’ta
Anneliğin Anlamı”ndan bahsetti.
Konferansın programı, video kayıtları,
katılımcılar ve düzenleyiciler ile ilgili
detaylı bilgilere QR
kodu taratarak ulaşabilirsiniz. •
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Dinler Arasında Kültürel Değişim
NYU Abu Dabi Beşerî Bilimler Araştırma
Bursu Arap Dünyası Araştırmaları Programı ile Avustralya Katolik Üniversitesi Din ve
Eleştirel Araştırma Enstitüsü ortak girişimi
ile 28 Kasım günü “Dünya dinlerini modern
İslam’da konumlandırmak”, 30 Kasım günü
“Erken Modern İberia ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Dini Tanıma Biçimleri” başlıklı webinarlar gerçekleştirildi. “Tarihsel Perspektifte
Dini Karşılaşmaların ve Etkileşimlerin Kültürel Dinamikleri” adı verilen girişimin İslam,
Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri arasındaki
kültürel değişimi günümüze kadar paylaştıkları tüm tarihler boyunca yeniden inceleyen
bir dizi uluslararası çalıştay ve yayın geliştirmeyi amaçladığı açıklandı.

Uluslararası Abdallar Çalıştayı
Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar üzerine çalışan akademisyenler ile STK çalışanlarını bir araya getiren
“Uluslararası Abdallar Çalıştayı” Covid-19 önlemleri nedeniyle çevrim içi platformda gerçekleşti.
Toplantıya Türkiyeli ve Suriyeli Abdallar ile Teber
kökenli olması muhtemel olan Kıbrıslı Gurbetler
üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.
Çalıştayda Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas
Arus, GOAL Derneği’nden Yusuf Nural, Kıbrıs Üniversitesi’nden Dr. Chryso Pelekani, Suriyeli Abdallar İnisiyatifi temsilcisi Uz. Murat Yılmaz, İnsanca
Platformu’ndan Mustafa Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. Erhan Kurtarır, Alevi
Düşünce Ocağı Derneği Başkanı Doğan Bermek
ve dernek üyesi Aydın Çakmakkaya birer konuşma yaptı.
Toplantıyı düzenleyen ve kolaylaştırıcılığını üstlenen Y. Doç. Dr. A. Çağlar Deniz, toplantının amacının sahadan gelen sivil toplumcu ve aktivistler ile
akademisyenlerin bir araya gelmesini sağlayarak,
Abdallara’a dair doğru ve teyitli bir bilgi kaynağının
oluşturulmasına görülen lüzum olduğunu belirtti.
Dr. Çağlar Deniz, açılış konuşmasında Suriyeli Abdallar ve Suriyeli Domların iki farklı halk olmasına
rağmen bazı STK’larca özellikle birbirine karış-

tırıldığını, STK bile olsa bir erkin bir grubu tarif
etme çabasının özellikle kırılgan gruplar üzerinde
ayrıca baskı oluşturduğunu dile getirdi. Bu durumun alana giren araştırmacılarda kafa karışıklığına yol açtığını belirten Deniz, ülkemizde genellikle Gurbet olarak tanına Dom grupları ile Aşiret
olarak tanınan Abdal gruplarının kaynak coğrafya,
dil ve mezhep yönünden birbirlerinden çok farklı
iki halkı oluşturduğunu dile getirdi. Çağlar Deniz
Antep bölgesinde yaptığı araştırmalarda, Türkiyeli
Abdal gruplarının da bu dayatmadan rahatsızlıklarını dile getirdiklerini belirtti.
Çalıştay sunumlarının detaylarına Alevi Düşünce
Ocağı’nın aleviocagi.org adresli sitesinin Haberler
bölümünden ulaşabilirsiniz. •
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Ali Ufki Bey’in bestelediği “Mezmurlar”
ilk kez kayıt edildi
Ki̇ tabı Mukaddes 200 Yaşında
Kitabı Mukaddes Şirketi, Türkiye topraklarında
200 yılı geride bıraktı. Şirket iki yüzyıl boyunca
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti
dönemlerinde İncil’in başta olmak üzere Hristiyanlıkla ilgili eserlerin çevirilerini yapmak ve okunabilmesini sağlamak için hizmet verdi.
Kitabı Mukaddes Şirketi yıldönümü vesilesi ile bir
albüm yayınladı. Ali Ufkî Bey’in 17. yüzyılın ikinci
yarısında ilk kez Türkçe diline tercüme edip bestelediği “Mezmurlar”, Cumhur Enes Ergür’ün yönetmenliğinde Tulip Ensemble’ın çalışması ve icrası ile o dönemin müzik aletleri de kullanılarak
günümüzde yeniden hayat buldu.
Ali Ufki Bey, doğum adı ile Wojciech Bobowski,
1610 yılında Polonya’da doğdu. Kariyerine kilise
müzisyeni olarak başladı. Kırım Hanlığı ordusu tarafından bir savaşta esir alındı, İstanbul’a gönderildi. Daha sonra Müslüman olarak “Ali Ufkî” adını
aldı. Enderun’da eğitim gördükten sonra sarayda,
hanende olarak ve tercüme odasında görev yaptı. III. Murat’a bir sabah namazına kalkamadığında nefsini terbiye için yazdığı öne sürülen “uyan
ey gözlerim gafletten uyan” güfteleri ile başlayan
eserini de bestelemiştir.

Munzur Gözeleri Peyzajına İtirazlar
Sürüyor
Munzur Gözeleri adı altında peyzaj çalışmalarını
içeren ve doğal yapıyı bozduğu iddia edilen projeyi
protesto edenler ifadeye çağrılıyor. Bölge halkının
kutsallarını korumaya yönelik henüz bir adım atılmadı belirtildi.

Dini meselelerle derinden ilgilenen Ali Ufki Bey
Kitâb-ı Mukaddes’i
ve “Mezmurlar” kısmını çevirmiş, melodilerini de Türk
musikisine adapte
etmeye
çalışmış,
1665 yılında yayımlanmıştır.
Ülkemizde ilk kez
kaydedilen bu eserleri Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin You
Tube kanalında dinleyebilirsiniz. •

2003 yılında 1. Derecede Doğal Sit Alanı ilan edilen
Munzur Gözeleri’nde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütüldüğü açıklanan peyzaj çalışmalarına yönelik tepkiler kamuoyuna yansıdı. 2 Haziran
2020 tarihinde ihalesi yapılan ve “Munzur Gözeleri
Rekreasyon Projesi” adı altında çeşitli yapıların
inşa edilmesi planlanan projeye itirazlar sürüyor.
Alevi kültürüyle özdeşleşen bu bölgeye müdahale
edilmemesi için pek çok basın açıklaması yapıldı.
Dersim Dernekler Federasyonu ve Munzur Koruma Kurulu başından beri projeye itirazlarını sürdürdüklerini, herhangi bir geri dönüş alınamaması
neticesinde faaliyetlerini arttırdıklarını açıkladılar.
Proje sürerken itirazı olan ve protesto eden kişilerin gözaltına alındığı bildirildi. Munzur Gözeleri
bilimsel olarak muhafaza edilmesi gereken doğal
güzellik olmasının yanı sıra Aleviler için de önemli
inanç ve kültürel miras zenginlikleri arasında sayılıyor. Özellikle yaz döneminde yoğun bir ziyaretçi alan ve turistik özelliği bulunan bölge ağustos
ayında ziyaretçilere kapatıldı. •
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Herkes Kardeş
Papa Francesco geçtiğimiz yıl Abu Dabi’de bir
araya geldiği İmam Ahmed Al-Tayyeb ile “İnsanlığın Kardeşliği” adını verdikleri bir belge
imzalamıştı. Al-Tayyeb tarafından teşvik edilen Papa “Fratelli Tutti” (Herkes Kardeş) başlıklı bir genelgesi yayınladı.
Büyük İmam Ahmed Al-Tayyeb ile yaptığımız ve
sevgiyle hatırladığım görüşmemizde kararlılıkla
beyan ettiğimiz üzere, “dinler asla savaşı, nefret
dolu tavırları, düşmanlığı ve aşırılığı beslememeli, şiddete veya kan dökülmesine teşvik etmemelidir. Bu trajik gerçekler, dini öğretilerden
sapmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunlar,
dinlerin siyasi olarak manipüle edilmesinden ve
tarih boyunca insanların kalbindeki dini duyguları
sömüren dini grupların yaptığı yorumlamalardan
kaynaklanmaktadır. Yüce Allah’ın herhangi bir kişi
tarafından savunulmaya ihtiyacı yoktur ve O’nun
adı insanları terörize etmek üzere kullanılamaz”. Bu nedenle, birlikte yaptığımız barış, adalet
ve kardeşlik çağrısını buradan tekrar etmek istiyorum:
“Tüm insanları hakları, görevleri ve onurları bakımından eşit yaratan, onları kardeş olarak yeryüzünde birlikte yaşamaya ve iyilik, sevgi ve barış
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değerlerini duyurmaya çağıran Allah’ın
adına;
Bir kişiyi öldürenin
tüm insanlığı öldürmüş olduğunu ve bir
kişiyi kurtaranın tüm
insanlığı kurtarmış
olduğunu idrak ederek Allah’ın öldürmeyi yasakladığı masum
yaşamlar adına;
Allah’ın biz insanlara,
özellikle de zengin
ve varlıklı kişilere,
yardım
etmemizin
görevimiz olduğunu
buyurduğu
yoksul,
boynu bükük, dışlanmış ve muhtaç olan insanlar adına;
Ayırım yapmaksızın yetim, dul, mülteci ve evlerinden ve ülkelerinden sürgün edilen; savaş, zulüm
ve haksızlığa maruz kalan; zayıf, korku içinde yaşayan, savaş esiri olan ve dünyanın herhangi bir
yerinde işkence gören insanlar adına;
Güvenlik, barış ve birlikte yaşama imkânını kaybetmiş olan; yıkım, felâket ve savaş mağduru olan
halklar adına;
Tüm insanları kucaklayan, birleştiren ve eşit kılan
insanların kardeşliği adına;
Aşırılık ve bölünme politikaları, sınırsız kâr elde
etme sistemleri veya insanların eylemlerini ve
geleceğini manipüle eden nefret dolu ideolojik
eğilimlerle parçalanmış olan bu kardeşlik adına;
İnsanları bağımsız ve birbirinden farklı yaratmak
suretiyle Allah’ın tüm insanlara bahşettiği özgürlük adına;
Refahın
temeli
ve
inancın
mihenk
taşı olan adalet ve merhamet adına;
Dünyanın her yerindeki tüm iyi niyetli insanlar
adına; Allah adına ve şimdiye kadar bahsedilenler
adına diyalog kültürüne dayalı bir yolun, karşılıklı işbirliğine dayalı mesleki ahlâk kurallarının ve
karşılıklı anlayışa dayalı yöntem ve standartların
benimsenmesini dilediğimizi beyan ederiz. •

kitap
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‘Menâkıb-ı Evliyâ (Buyruk)/ Tarihsel Arka Plan, Metin Analizi, Edisyon-Kritik Metin’
Rıza Yıldırım, Yapı Kredi Yayınları
İnancın ayrışma kadar anlama-anlaşma aracısı da olduğu malum.
İnançlara yönelik bilgisizlik peşinde
ayrışmalar, ayrımcılıklar gibi türlü
soru ve sorunu da taşıyor. Şükür
sağduyulu, samimi bir empati geliştirmek isteyen araştırmacılar için
referans kaynaklar mevcut.
Rıza Yıldırım ‘Menâkıb-ı Evliyâ
(Buyruk)/Tarihsel Arka Plan, Metin
Analizi, Edisyon-Kritik Metin’ adlı
çalışmasını da yayınlandı. Kısa tanıtım metni içeriğini özetliyor: “Sayısı
birkaç yüzü geçen Buyruk yazmaları incelendiğinde, Kızılbaş-Alevî
toplumunun inanç, ritüel, kültür ve
toplumsal yapısına dair birçok detay ortaya çıkacaktır. İşte elinizdeki
kitap, alandaki bu boşluğu doldurmaya dönük mütevazi bir adım olarak görülmelidir. Kitap, okuyucuya
Buyruk’un ilk kez bir edisyon-kritik
metnini sunmanın yanı sıra, eserin

tarihsel ve toplumsal bağlamı,
kaynakları, oluşum süreci ve
kavramsal dünyası üzerine kapsamlı bir analize girişmektedir.”
Rıza Yıldırım çoğunluk sözlü
geleneklerle günümüze ulaşan Aleviliğin kadim metinlerini
aracısız analizin az sayıdaki örneklerine bir yenisini kazandırıyor. Yıldırım, Buyruk ve benzeri
metinlerin layıkıyla değerlendirilmesinin Alevilik araştırmalarında pozitif eksen değişikliğine
yol açacak bir potansiyele sahip
olduğunu ifade etmiş. Osmanlı ve Sünni bakışı ile şekillenen
‘Alevi-Kızılbaş’ algısına getirdiği
eleştirel değerlendirme bu anlamda kıymetli. Rıza Yıldırım’ın
yine Yapı Kredi Yayınları etiketli
“Aleviliğin Doğuşu” ve “Geleneksel
Alevilik” gibi eserleri de bulunmaktadır.

Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti Galata-Pera
Rinaldo Marmara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
İstanbul’un tarihi semtlerinden
Galata ve Pera, araştırmacılar tarafından gözde konular olarak sıklıkla ele alınmış olsa da bölgenin
tarihinde önemli yer tutan Levanten
halkın yerleşimine dair yapılan çalışmaların sayısı azdır. Araştırmacı
yazar Rinaldo Marmara bu eksikliği
giderme amacıyla eseri kaleme almış.
Marmara’nın ifadesiyle Levantenler,
her milliyetten ve her dinden, Doğu
Akdeniz’de, özellikle İstanbul’da ve
İzmir’de doğmuş olan ve burada
yaşayan yabancı bir ülkenin uyruğu
kişilerdir. Levanten, Osmanlı İmparatorluğu içinde yabancı tabiiyeti
olan Latin Katolik’tir. Ne batılı ne de
doğulu olan ama her iki kültürden
de etkilenerek kendi kültürlerini
oluşturan Levantenler, imparatorluğun uygun ortamında varlıklarını

sürdürüp,
geliştirebilmişlerdir.
Araştırma sayesinde Levantenlerin tarihi, Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi edinmek
mümkün. Kitapta cemaatin hayatında çok önemli bir yeri olan,
yalnızca bir ibadethane olmayıp,
bunun yanında eğitim, yardımlaşma, sosyal hayatın geliştirilmesi
ve düzenlenmesi konularında da
aktif olarak faaliyet gösteren kiliseler hakkında da birçok bilgi
bulunuyor.
Yazar 20. yy. başında çekilmiş
fotoğraflar ve aile arşivinden
kartpostallar da içeren kitabını
Vatikan Arşivi, Propaganda Fide
Tarihi Arşivi gibi daha önce ulaşılmamış kaynaklara, Latin kiliselerinin arşivlerine dayanarak
hazırladığını da belirtiyor.
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