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editoryal
Salgının verdiği dersler
Bir önceki bültenimiz Korona salgınının ilk günlerinde yayınlandı. 3 aylık zorlu süreçte dünya, tarihî
bir sınav verdi. Alınan önlemler netice vermiş olmalı ki, haziran ayı ile birlikte ülkemizde de tedbirli
normalleşme sürecine geçildi.
ADİP olarak çalışmalarımızı, alınan tedbirlere ve
yasaklara göre güncelledik. Toplantılarımızı, görüşmelerimizi İnternet ortamında gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Geçen bültenimizin başlığı,
bu sayımızdaki içeriklerin pek çoğunun alt metnine
yansıdı: “Her musibette vardır bir derece-î nimet”.
Ayrışmanın değil dayanışmanın, farklılıkların değil
ortaklıkların ön plana çıkabildiği bu döneme, birlikte tanıklık ediyoruz. Olumsuz salgın haberleriyle
birlikte, ülkeler arası sağlık yardımlarından sanat
aracılığı ile ortak etkinliklere, sanatçılardan dini
önderlere kadar farklı kesimlerin yan yana geldiği,
yapıcı mesajları takip ettik. Bu olumlu örneklerin
bazıları da ülkemizde gerçekleşti, bültenimizde yer
aldı.
İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinlerarası İlişkiler
Komitesi “Kardeşlik, birlik, beraberce yaşamak,
dayanışma, dua ve barış ihtiyacı hiç olmadığı kadar
önemli görünüyor” açıklamasıyla, “Dinlerarası Dua
ve Paylaşım Etkinliği” düzenledi. Dini ve sivil temsilcilerin umut veren mesajlarını derledik.
Türkiye’de farklı diller, dilsel çoğulluk hakkında çalışan, anadilin önem ve anlamı konusunda duyarlı
olan sivil toplum inisiyatifleri “Bir dil kaybolursa
bir halk ölür” sloganıyla, bir araya geldi. Dil Hakları
İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağını takip ediyoruz.
İnanç özgürlüğü, ADİP’in başlıca çalışma alanı.
ABD dışındaki din veya inanç özgürlüğü ihlallerini
gözlemleyen, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler
Komisyonu’nun 2020: Yıllık Türkiye Raporu’na da
bültenimizde yer verdik. Dışişleri Bakanlığı rapora tepki gösterdi. Bu tepkinin kamuoyuna yansıdığı
günlerde, ibadethanelere yönelik saldırıları, Hrant
Dink Vakfı’na gönderilen ölüm tehditleri izledi. Saldırı ve tehditleri, sivil toplum örgütleri ile aydınlar
ortak bildiriler yayınlayarak kınadı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü’nde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyo-
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nuna bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda
“Tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız” diyerek, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak Türkiye 3 Haziran’da Bakanlar
Komitesi’ne gönderdiği mektupta İnsan Hakları Eylem Planı’nın ertelendiğini bildirdi. Detaylarını Alevi
Düşünce Ocağı’nın (ADO) kamuoyu açıklamasında
bulacaksınız.
Salgın döneminde, kurucu üyemiz ADO etkinliklerine ara vermedi. Alevilik çevresinde farklı konuların
işlendiği söyleşiler, halk bilimci ve gazeteci Ahmet
Özdemir‘in anlatımı ile hazırlanan “Anadolu Aşıkları” dizisi ve “2020 CORONA Sohbetleri” adlı söyleşileri halen devam ediyor.
Salgın tedbirlerinin hafifletilmesiyle birlikte müzeler de açıldı. Kültürel mirasımızın başlıca aktarım
mekanları olan müzeleri, sizler için bir dizi haline
getirdik. İlk bölümde Hatay’da yeni açılan Musa Dağı
Müzesi, Balıkesir: Güre’de “Tahtakuşlar- Alibey Kudar Etnografya Galerisi”, Gelibolu Mevlevihanesi
gibi farklı mekanları dolaşacağız.
Müzik her zaman olduğu gibi umudu yeşertmek,
moralimizi yükseltmek için yanımızda. Bu dönemde, farklı inançların müziklerinden örnekleri sosyal
medya hesaplarımızda paylaştık. Takipçilerimizin
değerlendirmeleriyle birlikte, kapağa da aldığımız
bu örnekleri bir dosya halinde yayınlıyoruz.
ADİP’in tanışma toplantıları İzmir’de başlamış, salgın önlemleriyle birlikte İnternet ortamına taşınmıştı. 3 aylık süreçte Adana, Mersin, Hatay, Mardin
toplantılarımızda inanç önderleri, vakıf ve dernek
temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum gönüllüleriyle bir araya geldik. Türkiye’nin inanç ve kültür
çeşitliliğiyle ilgileniyorsanız, İnternet sitemiz üzerinden toplantılarımızı takip edebilirsiniz.
Dünya, salgın sonrası yaşanacak ekonomik ve sosyal değişimleri tartışıyor. Maddi problemlerin yanı
sıra, insanlığın bu zorlu süreçte ruhani bir yenilenme yaşadığı da aşikâr. Farklı kültürlerin hemhâl
olduğu ülkemizde, bu sürecin olumlu ve olumsuz
izlerini ADİP olarak takip edeceğiz.
Takipçilerimizle daha sağlıklı ortamlarda buluşmayı diliyoruz.
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İnançların Müzik Mirası
Karantina sürecinde çeşitli inançların müziklerini paylaşarak,
kalplerdeki umudu yeşertmeye çalıştık.

S

algının
hayatımıza
yerleşmesiyle
alışkanlıklarımız, davranışlarımız,
dünyaya
bakışımız değişti. Her
ne kadar yasaklar yavaş yavaş
gevşetilmiş olsa da artık hayatımızda yeni bir normale uyum
sağlamaya çalışıyoruz. Bu süreçte hem bedenen hem de ruhen ayakta kalmak önem taşıyor.
Kendimizi daha fazla dinlemeye
başladığımız bu dönemde, psikolojimizi korumak adına birbirinden farklı deneyimler edindik.
ADİP olarak, bu zorlu süreçte
sosyal medya hesaplarımızdan
çeşitli inançların müziklerini
paylaşarak, kalplerdeki umudu
yeşertmeye çalıştık. Paylaştığımız müzikler takipçilerimizin de
ilgisini çekti. Bu bağlamda, bazı
değerlendirmeleri paylaşmak
istiyoruz.
Müzik öğretmeni ve kilise mu-

gannisi olan Murat İçlinalça,
paylaştığımız Ermeni Kilisesi
ilahilerinden olan “Mayr Surp”
(’Aziz Anne’ yahut ‘Kutsal Ana’)
hakkındaki duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:
“Mayr Surp, Ermeni Kiliselerinde
okunan ‘karoz’ yani ‘duaya çağrı’
niteliğindeki kutsal metindir. Çok
değerli Nışan Çalgıcıyan Hocamızın yetiştirdiği son öğrencileri olan bizlere, hassasiyetle
öğrettiği duaların başında gelir.
Yıl içerisinde Meryem Ana’yla ve
Noel’le alâkalı günlerde okunan
bu dua, Sabâ Makamı’na karşılık
gelmektedir. Çocukluğumuzdan
bu yana ben ve arkadaşlarım, yıl
içerisinde bu ‘karoz’un okunacağı günleri dört gözle bekler,
genellikle de birlikte okurduk.
Hâlen aynı heves ve şevk ile yan
yana gelip birlikte icra ederiz.”
‘Düzde ben bir insan olmaya gel-

dim’ İstanbul’da editörlük yapan
Meltem İnci paylaştığımız Alevi
müziklerinin kendisinde uyandırdığı duyguları bize şöyle iletti:
“Herkesin salgın nedeniyle evlerine kapandığı bu süreçte, Alevi
müziklerini dinlemek ruhu dinlendiren bir işlev görüyor.
Çünkü varolan türküler bir ‘arayışı’ temsil ediyor. Bu arayış bir
türküde ilahi bir arayışken, başka bir türküde insanlık, bir başka
türküde de evren, sevda, bazen
de bir başkaldırı oluyor. Böyle
derin duyguları derin anlamlarla sözlere dökünce, tabiri caizse
duyulan her mısra insana haz
veriyor. Bir örnek olarak, Nimri
Dede’nin bestelediği, Arif Sağ’ın
seslendirdiği ‘İnsan olmaya
geldim’ türküsüne ve sözlerine bakılarak bile, aslında Alevi
müziklerinin/deyişlerinin nasıl
derin anlamlar ve sorgulamalar
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içerdiği görülebilir. Dinlerken
düşündüren bu müzikle, başka
dünyalara yolculuk etmek mümkün...
‘Her bir akı karasından seçerek
/ Varlık dağlarını delip geçerek /
Düzde ben bir insan olmaya geldim’
İnsan olmanın, bilginin varlığının
bu sözlerle anlatılabilmiş olması
merak uyandırıyor, şaşkınlık veriyor. Bu yüzden Alevi deyişleri
bir arayış ve insanlığın var olma
amacını hatırlatan, sorgulatan
başyapıtlardır.”
İnci, sizlere Alevi müziğinden üç
parça önerdi: “Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’ndan ‘Ey
Zahit Şaraba Eyle İhtiram’, Tolga Sağ’dan ‘Neçedir Ağlarsın’ ve
Kardeş Türküler’den ‘Şah-ı Merdan’ “.
İstanbul’da yaşayan ve Rum müziği uzmanı olan Stelyo Berberakis, paylaştığımız müziklerin,
karantina döneminde kendisi
üzerindeki etkisini “aidiyet ve

birliktelik duygusuna
olarak ifade ederken:

özlem”

“Akapella (çalgı eşliksiz) icra
edilen Ortodoks Kilise Müziği, Doğu Hristiyanlarının ibadet
geleneklerinin en önemli ritüellerindendir. Dönemsel olarak
sekiz ana makamın düzenli olarak tekrarlandığı bir repertuarı,
Noel, Paskalya ve Ortodoks azizlerinin anıldığı ayinlerde, okunan
özel ilahilerle hatırlama fırsatı
buluyoruz.
Kısacası, dini eserlerin icrası ile
Ortodoks felsefesini anlamak,
hatırlamak ve yaşatmayı, cemaat olarak başarıyoruz. Çocukluğumdan itibaren düzenli dinlediğim ve okuduğum ayinlerin
bana yaşattığı aidiyet ve birliktelik duygusunun eksikliğini, bu
karantina döneminde fazlasıyla
hissettim. “
Mardin Süryani Katolik Kilisesi
Vakfı Genel Sekreteri Ferit Özaltun müziğin Süryaniler için önemini anlatırken, Süryani inanç
müziği çerçevesinde bazı parçalar önerdi: “Müzik, asırlar boyu
Beyt Nahrin (Mezopotamya) topraklarının kadim halkı olan Süryaniler için, varoluşlarından bu

yana hayatlarında önemli bir yer
tutmuştur. Kilisede uygulanan
ritüel ile birlikte Süryanice ilahi,
Süryanice müziğin vazgeçilmez
bir parçası olmuştur. Dördüncü
yüzyılda yaşayan Süryani bilim
ve din adamı olan Mor Efrem için
‘Kenoro Druho Dqudşo (Kutsal
Ruhun Arpı) denir. ‘Kenoro’ sözcüğüne karşılık gelen enstrüman arptır. Mor Efrem’in, Süryani
kilisesinin müziğinde çok emeği ve çabası vardır. Süryaniler;
müziklerinde kiliseye, toprağa,
vatana, özleme ve aşka yazılan
ezgileri kullanmışlardır.”
Özaltun, 1907-1997 yılları arasında yaşamış olan ve Adana
Yetimhanesi’nde yetişip, oradan
Avrupa’ya iltica ederek, müzik yaşamına Avrupa’da devam
eden, Suriye asıllı Gabriel As-
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sad’ın “Num Habib”, “Moth Beth
Nahrin” ve “Sawkah G’Domeh”
parçalarını, sizler için öneriyor.
Müzik, bu zor günlerde de moral ve esenlik kaynağımız oldu.
İnanç müzikleri çalışmamız ile
bir nebze de olsa sizlerin ruhuna
dokunabildiysek, ne mutlu bizlere. Aşağıda listelediğimiz ADİP’in
“İnanç ve Müzik” paylaşımlarına,
“Adip_inanc” twitter hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

de- Syriac Music Choir
Sünni İnanç Müziği:
Merhaba-Kani Karaca, Ey Sadıklar Gelin Allah Diyelim-Kani
Karaca, Veladet-Kani Karaca,
Buyruğun Tut Rahmanın-Kani
Karaca, Saba İlahi-Kani Karaca
İNANÇ VE MÜZİK LİSTEMİZ
Ermeni İnanç Müziği:
Luys-Baba Hampartzum, Mayr
Surp-Baba Hampartzum, Khorhurt Medz-Baba Hampartzum,
Aysor Haryavv-Baba Hampartzum, Surp Surp-Edgar Manas,
Luys, Der Voğormya, Mayr yev
Gouys-Lida Köseoğlu.
Rum Ortodoks İnanç Müziği:
Ton Nymfona Sou Blepo-Iakovos
Nafpliotis, Semeron Krematai-Iakovos Nafpliotis, The Resurrection-The Praise Of Pascha,
Orthros (Matins) of Resurrection, İfrahi Ya Bayta Aniya
Süryani İnanç Müziği: Kurole
Allaho-Fuat İspir, Haleluya-Fuat İspir, Arsal Allah-Futat İspir,
Nfaq Kenshe and Toubo Lyalou-

Alevi İnanç Müziği:
Vahdetname-Ozan Emekçi, Cihan Var Olmadan-Metin Kemal
Kahraman, Kim Bilir-Mazlum
Çimen, Ya Muhammed-Arif Sağ,
Ya Hızır-Perişan Ali, Tarık Kavut,
Battal Kılıçaslan, Ateş-i Aşkına-

Tolga Sağ, İnsan Olmaya Geldim-Arif Sağ, Eğildim Bir Dolu
İçtim-Kul Hüseyin, Eksiklik Kendi Özümde-Erkan Oğur
Musevi İnanç Müziği:
Ya Şalad-Hazan Aaron Kohen
Yasak, Maru Kol Şarim-Hazan
Aaron Kohen Yasak, Azkir Hasde
El-Hazan Aaron Kohen Yasak

etkinlik
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İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nden “Dua ve Paylaşım Günü”
Farklı Dinlerden Ortak Temenni

D

ünyayı etkisi altına
alan, etkileri sürmekte
olan Korona salgınında din ve inanç kurumları moral motivasyon
amaçlı toplantılar gerçekleştiriyor. İstanbul Latin Katolik Kilisesi Dinler arası ilişkiler Komitesi
de “kardeşlik, birlik, beraberce
yaşamak, dayanışma, dua ve
barış ihtiyacı hiç olmadığı kadar
önemli görünüyor” açıklamasıyla “Dinler arası Dua ve Paylaşım
Etkinliği” düzenledi. 22 Nisan
2020 günü İnternet ortamında
gerçekleşen toplantıda ülkemizin İslam, Hristiyan, Yahudi kurumlarına mensup dini ve sivil
temsilcileri dua, dilek ve temennilerini paylaştılar.

Dinler farklı, mesajlar ortak
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir konuşmasında,
“Bu günler geçecektir, ancak bu
günlerde elde edeceğimiz ahlaklı ve erdemli davranışlar hayatımızda kalıcı olacaktır” dedi.
Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve
Kültür Vakfı Başkanı Hayat Nur
Artıran, “Tüm insanlar büyük bir
ağaca benzer. Ağacın kıymeti
farklılıklardan dolayıdır” diyerek,
Kur’an-ı Kerim Maide suresi 48.
ayeti hatırlattı: “Biz hepinize ayrı
bir yol, ayrı bir şeriat belirledik.
Allah dileseydi sizi tek bir ümmet
yapardı. Fakat size verdikleriyle
sizi imtihan etmek istiyor. Öyle
ise siz, sadece iyilik ve güzel-

liklerde yarışın.” Alevi Düşünce
Ocağı Başkanı ve ADİP Kurucu Üyesi Doğan Bermek, İmam
Ali’nin 1400 yıl önce Mısır valisine
verdiği bir talimatı, 1997’de o zamanın Birleşmiş Milletler genel
sekreteri Sn. Kofi Annan’ın tüm
dünyaya hatırlattığını belirterek: “Tüm insanların yaradılıştan
kardeş oldukları gerçeği, bir kez
daha dile getirilmişti”, dedi. Türkiye Süryani Katolik Korepiskoposu Mgr. Orhan Çanlı cemaati
adına:
“Kardeşliğimizi
pekiştirecek
somut paylaşım ve etkinliklere
katılmaya yürekten hazır olduklarını”, ifade etti. Türkiye Keldanî
Katolik Kilisesi Başepiskoposu
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Mgr. Ramzi
Garmou, “Rab, Dünyadaki tüm ulusların yöneticilerine, aralarında barışı ve huzuru sağlayabilmeleri için, bilgelik lütfu
ve sağ duyu bağışla”, temennisini seslendirdi. Hz.
Mevlânâ’nın 22. Kuşak Torunu ve Şefik Can Uluslararası Mevlâna Vakfı’nın Başkan Vekili Esin Çelebi
Bayru sözünü, Hz. Mevlâna’nın Mesnevi’sinden bir
mesaj ile tamamladı: “Bütün peygamberler insanları Yüce Allah’a ulaştırdığı için, aralarında fark
yoktur. Hepsinin yolu birdir. Eğer yanlışlık varsa,
bu yolda değil yolda gidenlerdedir.” İmmanuel Bible House Protestan Kilisesinin Pastörü Behnan
Konutgan duasında ülkemiz ve tüm dünya için şifa
diledi.
Vatikan Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy
bir sınavdan geçtiğimiz vurgusunu yaparak: “Sağlık şartlarımıza göstermemiz gereken özen kadar,
manevî-ruhî varlıklarımızın da ihtiyaç duyduğu
bir dikkat söz konusu.” dedi. Türkiye’de Almanca
konuşan Kilise’nin Pastörü Gabriele Pace bu zor
günlerde umut aşılayacağına inandığını belirterek,
Matta İncili’nden Bölüm 5:1-12’yi okudu. Rum Ortodoks Ekümenik Patrikliği adına Diyakon Iakovos
Krochak, Havari Pavlus’un Korintlilere İkinci Mektubu’nun son selamı olan: “Son olarak hoşça kalın,

kardeşlerim. Yetkin olun, çağrıma kulak verin, düşüncelerinizde birlik olun, esenlik içinde yaşayın”,
ayetini dayanışma ve birlik olmanın yararlarını
hatırlatmak için seçti. Türkiye Hahambaşısı Rav
İsak Haleva ise göndermiş olduğu metinde: “Hemcinsini kendin gibi seveceksin” ilkesinin ilahi iradenin içselleştirilmesini ifade ettiğini belirterek,
“İnsanı merkeze almayan, bunu barış ve dostluk ile
donatmayan hiçbir düşünce, hiçbir akım, hiçbir rejim varlığını ebediyen sürdüremez”, dedi. İstanbul
Latin Katolik Episkoposu Mgr. Rubén Tierrablanca
González katılımcılar ile Aziz Fransua’nın Barış
Duası’nı paylaştı: “Rab, beni kendi barışın için alet
olarak kullan. Nefret olan yerde, ben seveyim. Hakaret edildiğinde, affedeyim. Geçimsizliğin olduğu
yerde, aracılık yapayım. Yanılgı olan yerde, gerçeği
söyleyeyim.” Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına konuşan Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian ise, pandemi felaketinin insanlar için bir ikaz,
ciddi bir uyarı olduğu yönünde konuştu.
Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Üyesi
ve Kiliseler arası ilişkiler sorumlusu, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan da, bu dönemde doğru ele alındığında olumlu birçok fırsatın da önümüze çıktığını
belirterek, “Sanki Tanrı her birimize bu dönemde:
“Hayatın ne kadar senin elinde? Büyük planların,
hesapların, projelerin mikroskopla dahi görülemeyecek kadar küçük bir virüs tarafından ya iptal
edildi ya da ertelendi. Aslında ne kadar çok şey çevrenden akıp geçiyor ve sen fark etmiyorsun. Dur ve
düşün.” dedi.
Hristiyanların Paskalya Yortusu’na, Yahudilerin
Pesah Bayramı’na, İslam aleminin Ramazan ayına denk gelen dua ve paylaşım etkinliğine youtube
kaydından ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=zVI3kNOLn0E&feature=youtu.be

gündem
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İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı
ülkeye giriş yasağı uygulandığını açıkladı
Yabancı din adamlarına engel

T

ürkiye’de
inanç
özgürlüğüne müdahalenin bir örneği
daha yaşandı. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Türkiye’de hizmet
eden Protestan yabancı din
adamlarının
ikametlerinin
zorlaştırıldığını açıkladı.
Vakıf konu ile ilgili bilgi taleplerinin de yetkililerce
yanıtsız bırakıldığını duyurdu.
16 Haziran tarihinde yapılan
vakfın basın açıklamasında mağduriyetleri şu cümlelerle ifade edildi: “Gerek
din adamlarımıza gerekse
Protestan inancına mensup
birçok yabancıya gerekçesini
anlayamadığımız ve sebebini
öğrenemediğimiz ön izin giriş
şartı uygulaması yapılmakta.

Bir nevi Türkiye’ye giriş yasağı olan ön izin giriş şartı
uygulaması nedeni ile hali
hazırda ülkemizde ikamet
eden yabancı vatandaşların
ikametgâh izinlerinin uzatılmadığı veya iptal edildiği bilgilerini almaktayız.”
Vakıf açıklamasında 2020 yılı
şubat ayında Yunanistan’da
bir müftünün tutuklanmasına da değinerek, ”Ülkemizin
ve Sayın Dışişleri Bakanı’nın
konu ile ilgili hassasiyetine ve
yaptığı açıklamaya iştirak ettiğimizi belirterek, dünyanın
hiçbir ülkesinde hiçbir din
adamının dini vecibelerinden
mahrum
bırakılmamasını;
yalnızca dini inancı nedeniyle
keyfi bir uygulamaya maruz
bırakılmamasını
temenni
ediyoruz” dendi.
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Türkiye Ermenileri Patriği’nden çarpıcı
“Ayasofya ibadete açılsın” açıklaması
“Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır”

T

ürkiye’de haziran ayı itibari ile yeniden gündem
olan “Ayasofya ibadete
açılsın” tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan 3 Haziran tarihli
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu
(MYK) toplantısında kurmaylarına, “Ayasofya’da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna
ancak ve ancak aziz milletimiz
karar verir. Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım. Bu konuda çok hassas
olun” talimatı verdi. Ayasofya’nın
ibadete açılma tartışmaları sürerken Türkiye Ermenileri Patriği Sahak 2’den de çarpıcı açıklamalar geldi. Patrik Sahak 2
Ayasofya’nın Müslümanlar ve
Hristiyanlar için ibadete açılması
gerektiğini belirterek, “Dünyanın
kurtuluşu haç ve hilal ittifakıdır”
dedi. “Meraklı turistlerin fotoğraf
çekmek için oraya buraya koşuş-

turması yerine diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha
uygun olduğunu düşünüyorum.”
açıklamasında bulunan Patrik
Sahak 2, ibadethanede Hristiyanlara da bir bölüm açılmasını
önerdi:
“Mabet yeterince büyük. Hristiyanlara da bir alan tahsis edilsin.
Dünya dinsel barışımızı, olgunluğumuzu alkışlasın. Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün…Yeni bir haç ve hilal
ihtilafı lüksümüz yok.
Dünyanın kurtuluşu haç ve hilal
ittifakıdır. Böyle bir barışı dünyaya armağan etme onuru Türkiye
Cumhuriyeti Devletine yaraşır.”
Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla
ilgili olarak girişimlerde bulunan, davayı açan Sürekli Vakıflar

Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ile birlikte kamuoyu
2 Temmuz’da Danıştay’dan çıkacak kararı bekliyor.

toplantı
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ADİP Bölge Toplantılarımız Sürüyor
İzmir’in ardından Adana-Mersin,
Hatay, Mardin buluşmaları da gerçekleşti

A

DİP Türkiye genelinde farklı inançların
temsilcilerine ulaşmak, kuruluş ilkelerini ve hedeflerini aktarmak amacıyla, bir dizi
tanışma toplantısı düzenliyor.
Toplantılarımızın bir diğer hedefi de, platformumuzun kuruluş bildirgesinde yer aldığı gibi,
farklı inançlara ait kurumların
temsilcileri arasındaki iletişimi,
etkileşimi geliştirmek. Şubat
2020’de İzmir’de başlayan bu toplantılar, daha sonra salgın önlemleri sebebiyle zorunlu olarak
İnternet ortamında gerçekleşmeye devam etti. Hatay’dan
başlayan toplantılarımız, mayıs
ayı boyunca 3 Mayıs’ta Hatay,
10 Mayıs’ta Adana-Mersin, 17

Mayıs’ta Mardin’de olmak üzere,
devam etti. Toplantılara, adı
geçen illerde varlığını sürdüren
Alevi, Nusayri, Süryani, Ermeni,
Protestan, Rum kurumlarının
temsilcilerinin yanı sıra kültürel
miras, dil, halk bilimi, sosyoloji,
tarih gibi alanlardan, uzmanlar
ve sivil toplum gönüllüleri de
katıldı.
Tüm toplantılarımızda aynı gündemi takip ettik. Katılımcıların
kendilerini tanıttıkları bölümün
ardından, platformumuzun genel
sekreterliğini yürüten Sevan
Ataoğlu, ADİP’i tanıtıcı bir sunum
gerçekleştirdi. Ardından kurucu
üyelerimizden Doğan Bermek,
son 20 yıllık süreçte Türkiye’de
inanç özgürlüğünde kaydedilen

aşamaları, Alevi kurumları başta olmak üzere hak taleplerini,
kronolojik olarak özetleyen birer konuşma yaptı. Toplantılar
katılımcıların soruları ve değerlendirmeleriyle
son
buldu.
Katılımcılar ile irtibatımız, bilgi
alışverişimiz sürmektedir. Toplantılardan sonra katılımcılara
ilgi duyulan konular hakkında
bilgi dosyaları gönderildi. Bir anlamda ADİP daha kuruluşundan
başlayarak çağdaş teknolojileri
kullanan, bilgi paylaşımını internet ortamında sürdürebilen
bir sivil toplum kuruluşu olarak
yaşamına başlamış oldu.
ADİP Tanışma Toplantıları kayıtlarına
www.adipanadolu.org
sitemizden ulaşabilirsiniz.
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ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020
Türkiye Raporu Yayınlandı

Dışişleri: İddialar Asılsız

A

BD dışındaki din veya
inanç özgürlüğüne
ilişkin evrensel hakları denetleyen ve din
veya inanç özgürlüğü
ihlallerini gözlemleyen ABD
Uluslararası Dini Özgürlükler
Komisyonu’nun (USCIRF) 2020
Yıllık Türkiye Raporu yayınlandı.
Rapor, 2019’un Ocak ila Aralık aylarında geçen dönemi kapsıyor.
USCIRF, ayrıca din ve inanç
özgürlüğü karnesi düşük ülkeler için periyodik olarak raporlar
yayınlamaktadır.
Komisyonun Türkiye raporundaki ilk bölümde yer alan temel bulguları özetledik:

• Hükümet, dini uygulamalara
yönelik kısıtlayıcı ve müdahaleci politikalarını sürdürmüş ve
dini azınlıklara karşı vandalizm
ve toplumsal şiddet vakalarında belirgin bir artış görülmesiyle birlikte; Türkiye’deki dini
özgürlük koşulları endişe yaratmaya devam etmiş;
• Hükümet, gayrimüslim vakıflarda yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerini engelleyerek
ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin
uzun süredir ertelenen patrik
seçimleriyle ilgili yeni kısıtlamalar getirerek, dini toplulukların iç
işlerine haksız olarak müdahale
etmeyi sürdürmüş ve İçişleri

Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin, devletin söz konusu müdahalelerinin din özgürlüğünü ihlal
ettiği yönündeki Mayıs 2019 tarihli kararına rağmen, sonraki
seçimlerde belirli kişilerin adaylıklarına kısıtlama getirmiş;
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Alevilerin haklarını ihlal ettiğini bildiren kararlarına rağmen, Cemevlerine
resmi ibadethane statüsü verilmesi veya çocuklarının zorunlu
din derslerinden muaf tutulması gibi imkanlardan mahrum
bırakılmışlar;
• Hükümet yetkilileri ve politik-

13
acılar antisemitik ifadeler kullanmakta ısrar etmiş
ve nefret söylemlerine devam etmiş;
• Rum Ortodoks cemaatinin Heybeliada Ruhban
Okulu’nda rahip yetiştirememesi gibi dini alanlarla
ilgili uzun süredir devam eden birçok sorun halen
çözüme kavuşturulmamış;
• Pek çok mezarlık da dahil Ermeniler, Süryaniler ve
Rumların dini ve kültürel alanları; ihmal, vandalizm
ve devlet onaylı inşaat projelerinden dolayı ciddi
hasar veya tahribat riskiyle karşı karşıya kalmış ve
Sivas’ta Alevilerce kutsal sayılan alanlar, hükümetin civar bölgede madencilik faaliyetlerine izin
vermesinin ardından benzer tehditlerle yüz yüze
gelmiş;

ançlardan ve inanç gruplarından bahsetmektedir.
Bu bölümde ayrıca; Türkiye Anayasası’nın ülkeyi
seküler bir devlet olarak tanımlanmakta ve din,
inanç ve fikir özgürlüğü konularının anayasal
güvence altında olduğunun altı çizilirken; hükümetin, Diyanet İşleri Başkanlığı veya Vakıflar Genel
Müdürlüğü aracılığıyla, hem çoğunluğu oluşturan
Müslümanları hem de gayrimüslim dini grupları
yoğun bir şekilde etkisi altına aldığını vurgulanmaktadır.
Raporun son bölümlerinde ise “Dini Azınlıklara
karşı Toplumsal Zulüm ve Şiddet” ve “Kutsal Değerlere Hakaret Suçlamaları “çerçevesinde 2019 yılında Türkiye’de yaşanan olaylara yer verilmiştir.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl boyunca birçok kez,
1935’ten bu yana yasal olarak müze statüsü taşıyan
tarihi bir Rum Ortodoks kilisesi olan Ayasofya’nın
yeniden camiye dönüştürülmesi çağrısında bulunmuş ve Kasım 2019’da Türkiye’deki bir mahkeme,
eskiden bir Rum Ortodoks kilisesi olan Kariye
Müzesi’nin yeniden camiye dönüştürülmesine izin
veren ve Ayasofya’nın da benzer şekilde camiye
dönüştürülmesinin yolunu açabilecek muhtemel bir karara emsal teşkil edebilecek bir karar
çıkarmıştır.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ayrı faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan komisyonun ABD
Hükümeti’ne önerileri ise özetle şunlardır:
• Türkiye, Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası’na
göre dini özgürlüklere yönelik ciddi ihlallerde bulunduğu veya bu ihlallere göz yumduğu için ABD
Dışişleri Bakanlığı’nın Özel İzleme Listesine alınmalıdır;

86 yaşındaki Rum kökenli Zafir Pinari’nin
Gökçeada’daki evinde öldürülmüş şekilde bulunması, Hristiyan misyoner ve Güney Kore vatandaşı
Jinwook Kim’in Diyarbakır’da öldürülmesi, Fener
Rum Patriği Bartholomeos’un İstanbul’daki evine
hırsızların girmesi, İzmir’deki Beth İsrail Sinagogu’na molotof kokteyli fırlatılması ve Alevilerin
evlerine yazılan duvar yazıları ve tehditkâr mesajlarla taciz edilmesi bunlardan birkaçıdır.

• Türkiye hükümeti yetkilileri ve basın mensuplarıyla yapılan tüm üst düzey toplantılarda, Heybeliada
Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nun yeniden açılması
gerekliliği dile getirilmeli ve Türkiye hükümetinin,
AİHM’nin din veya inanç özgürlüğü ile ilgili kararlarına tam olarak uyması istenmelidir;

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu Raporu’nda
Türkiye’ye ilişkin bölüme tepki göstererek,

• ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliğinden ve İstanbul ve Adana’daki Konsolosluklarından, dini toplulukların ibadethane ve manevi, kültürel veya
tarihi öneme sahip diğer dini alanları açma, bunları yeniden kazanma, restore etme ve koruma çabalarını takip etmeleri istenmeli ve bu tür alanların
korunmasını sağlamak için Türkiye hükümeti ile
birlikte çalışmaları gerektiği hatırlatılmalıdır.
Rapor, bir sonraki bölümde Türkiye’deki in-

Rapor, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretlerine değinerek ve Dışişleri Bakanı
Pompeo ve Uluslararası Dini Özgürlükler Özel Elçisi Samuel D. Brownback, Türkiye hükümetinden
Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nu yeniden açmalarını istemelerini ve Özel Elçi Brownback’un Patrik Bartholomeos ile görüşmek ve din
özgürlüğü ile ilgili meseleleri konuşmak üzere Türkiye’ye gitmesinden bahsederek son bulmaktadır.

“Rapor, geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız, kaynağı
belirsiz iddialar içermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

USCIRF internet sitesi: https://www.uscirf.gov/
USCIRF Türkiye Raporu: https://www.uscirf.gov/
sites/default/files/Turkey_Turkish.pdf
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BAHAİLERİN KUTSAL GÜNLERİ
9 Temmuz, HZ. BAB’IN ŞEHADETİ
Hz. Bab, Seyyid Ali Muhammed’in Bahailiğin Müjdecisi olduğuna inanılır. İsmi, tarihe Arapça’da “Kapı” anlamına
gelen Bab unvanıyla geçmiştir. Yaşamı boyunca ilahi bir mesajın taşıyıcısı olduğunu ilan eder. 9 Temmuz 1850
tarihinde Tebriz’de, Babi hareketinin yayılmasına engellemek isteyen Nasıruddin Şah’ın baş veziri emriyle idam
edilmiştir.

HRİSTİYANLARIN (ERMENİ, RUM, KATOLİK, PROTESTAN, SÜRYANİ)
KUTSAL GÜNLERİ
İSA MESİH’İN SURET DEĞİŞİMİ
İncil’e göre İsa, yanına Petrus, Yakup ve Yakup’un kardeşi Yuhanna’yı alarak, dua etmek üzere yüksek bir dağa çıktı. Orada gözlerinin önünde, İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, yüzü
güneş gibi parladı, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa
büründü. Ermeni Kilisesi “Baydzaragerbutyun”, Rum Ortodoks
Kilisesi “Tis Metamorfoseos” olarak adlandırır. Ermeniler halk
arasında ‘Vartavar’ olarak bilinen kutsal günü su şakalarıyla kutlar.
MERYEM ANA’NIN GÖĞE YÜKSELMESİ
Kilise geleneğine göre İsa Mesih, annesinin bedeninin çürümesini istememiş ve yeryüzüne inerek onu göğe yükseltmiştir. Bu
nedenle Meryem Ana’nın ölüm yıldönümü, bir anma töreni olarak
değil, oğluna kavuşması ve göğe yükselmesi nedeniyle, bayram
olarak kutlanmaktadır. Halk arasında ‘üzüm bayramı’ olarak da
anılır. Hristiyanlar bu yortuya kadar üzüm yemez. Ermeni Kilisesi
“Asdvadadzin”, Rum Ortodoks Kilisesi “Kimisis Tis Theotoku” olarak adlandırır.
KUTSAL HAÇ’IN YÜCELTİLMESİ
Pers İmparatoru Hüsrev, M.S. 610 tarihinde Herakleus’u yenilgiye
uğratarak, Kudus’ü işgal etmiş ve kutsal olduğuna inanılan Haç’ı İran’a götürmüştür. “Kutsal Haç” 628 tarihinde
tekrar Hıristiyanlar’a iade edilir. Bu olayın kutlandığı yortuda, Ermeni kiliselerinde pazar öğleden sonra törenler
yapılır ve haç fesleğenlerle süslenir. Bu yortuyu, Ermeni Kilisesi “Haçverats”, Rum Ortodoks Kilisesi “Tu Stavru”
olarak adlandırır.

MUSEVİLERİN KUTSAL GÜNLERİ
9 Temmuz, ŞİVA ASAR BETAMUZ
İlk İsrail devletinin, dönemin güçlü devleti olan Babil kuvvetleri tarafından kuşatılması ve kutsal mabedin yıkımına yol açacak sürecin başlangıcına işaret eden “Şiva Asar Betamuz”, oruçla geçirilen bir yas günüdür.
30 Temmuz, TİŞA BEAV
Tevrat’a göre MÖ. 586’da, Kudüs’de bulunan Süleyman I. Mabedi,
Babil kuvvetleri tarafından, MS. 70’te de II. Mabed, Roma İmparatorluğu orduları tarafından yıkıldı. Yahudilerin 20 asır sürecek
olan diaspora yaşamalarının başlangıcı da dahil olmak üzere, Ya-
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hudi tarihinde modern zamanlarda da sayıları pek fazla olan felaketlerin çakışmış bulunduğu tarih, oruç tutma
ve ibadetle geçirilen bir gündür.
5 Ağustos, TU B’AV
2. “Kutsal Mabet” (Beit Amikdaş) döneminde, Av Ayı’nın 15’i popüler bir kutlama günüydü. Kutsal kaynaklara, gelenek ve göreneklere göre bu özel gün yakınlaşmaya en uygun gündür ve antik çağlardan beri İbrani’lerde, aşkın
günü olarak kabul edilmiştir. Bu gün, Yahudiler arasında halen sevgililer günü olarak kabul edilir.
19 Eylül, ROŞ AŞANA
Bu yeni yıl bayramı ile, on günlük bir sükunetle düşünme ve dua etme dönemi başlar. Yılın birinci günü, Tanrı’ya
olan bağlılığı gösterme amacıyla koç boynuzundan yapılan “Şofar” çalınır. Bayram yemeğinde geleneğe göre,
gelmesi ümit edilen güzel günlerin sembolü olarak bala batırılmış tatlı elma yenir. Yahudi takvimine göre, dünyanın yaratılışı 5781 yılından sonra başlamaktadır.
21 Eylül, TSOM GEDALYA
Gedalya adlı bir liderin suikasta uğraması sonucu, Yahudiler için kutsal kent olarak tanımlanan Yeruşalayim’in
(Kudüs), Babil orduları tarafından bütünüyle yıkılmasının anısına oruç tutulur.
28 Eylül, YOM KİPPUR
Sinagoglarda Tanrı’ya yakarılarak, günahların bağışlanması için dua edilir. Yom Kipur, Yahudi bireyin bir yandan
olumsuz davranışlarda bulundukları hemcinslerinden özür dileyerek kendilerini bağışlattıkları, bir başka yandan da Tanrı’ya karşı geldikleri için O’nun merhametine ve bağışlayıcılığına sığındıkları, bir gündür.

SÜNNİLERİN KUTSAL GÜNLERİ
31 Temmuz-3 Ağustos, KURBAN BAYRAMI
İslam dininin bu bayramı, insanın kendini Allah’a adaması ve onun merhametine güvenmesinin simgesidir. Bu
bayrama Kuran’daki (Tevrat’takine benzer şekilde) bir anlatım vesile olmuştur: Allah İbrahim Peygamber’den
emirlerine riayet ettiğinin belgesi olarak oğlu İsmail Peygamberi (Tevrat’ta İshak) kurban etmesini ister. Son
anda Allah çocuğun kurban edilmesinden vazgeçer ve onun yerine bir koyun gönderir. Bunun hatırasına kurbanlar kesilir.
20 Ağustos, İSLAM YENİ YILI
İslam takvimi diye de bilinen HİCRÎ takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünden sonra Miladi 622 yılında başlar. İçinde bulunduğumuz Hicrî 1441, 19 Ağustos’ta bitecek ve 20 Ağustos’ta, ay takvimi ile 1.Muharrem’de
Hicrî 1442 yılı başlayacaktır.

ALEVİ ve ŞİİLERİN ORTAK KUTSAL GÜNLERİ
8 Ağustos, GADİR-İ HUM
Hz. Muhammed’in Miladi 632, Hicrî 10 yılında Veda Haccı
dönüşünde Gadir bölgesinde bir mola verdiğinde, “Ben kimin velisi isem, Ali onun da velisidir” der. Kuran’ın maide
suresi 67. ayetiyle indirilen emir gereği Hz. Ali’nin halifeliğini ilan edişi, Gadir-i Hum diye de anılan bu bayram ile
kutlanır. Akabinde İslamiyet’in din olarak böylelikle tamama erdiğini müjdeleyen Maide 3 ayeti indirilmiştir.
20 Ağustos-31 Ağustos, MUHARREM/ KERBELÂ VAKASI,
MUHARREM ORUCU VE AŞURE
Hz. Muhammed’in damadı ve amcaoğlu olan Hz. Ali dördüncü halife ilan edildi. Emevi devletinin temellerini atan
Muaviye, Hz. Ali’nin halifeliğine itiraz ederek, Hz. Ali’nin şehit edilmesinin hemen ardından kendi halifeliğini ilan
etti. Halifeliği babadan oğula aktarmak amacı ile oğlu Yezit’i kendisinden sonraki halife olarak tayin eden Muaviye’nin ölümüyle, iktidarı ele geçiren Yezit, 3. İmam Hz. Hüseyin’den de biat istedi. İmam Hüseyin ise Yezit’e biat
etmeyi reddetti. Gerilim artarken İmam Hüseyin ham Yemen’ hem de Kûfe’den davetler aldı. Kûfe’ye yönelmeye
karar veren Hz. Hüseyin, 680 tarihinde yani Hicretin 61. yılında Medine’den Mekke’ye doğru, hac için yola çıktı.
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Yola devam eden İmam Hüseyin ve yanındakiler, 1.Muharrem 61 /1 Ekim 680 tarihinde bugün Irak sınırları içinde
bulunan Ninevâ (Ninova) yakınlarındaki Kerbelâ’ya vardı. Orada Kûfe valisi, kafileyi susuz ve savunmasız bir
alanda konaklamaya mecbur etti. Açlık, sıcak, susuzluk ve anlaşmazlığın onuncu gününde İmam Hüseyin ile
birlikte tamamı 73 kişi olan kafilenin erkekleri ile sayısı beş bine ulaşmış Yezid’in kuvvetleri arasında dengesiz,
acımasız ve akıl dışı bir çatışma çıktı. Hasta olduğu için ayağa kalkamayan dördüncü İmam Zeynel Abidin dışında, kafiledeki bütün erkekler öldürüldü. İslam tarihinin en acıklı, en karanlık katliamı o gün yaşandı. En acıklı,
ama en öğretici ve en dikkatle izlenmesi gereken bu olay, bugün de büyük törenlerle anılır. Alevi ve Şii İslam
mensuplarının 12 gün oruç tuttuğu bu dönemde, anma sohbetleri yapılır, son gün Aşure hazırlanır ve toplumun
her kesimi ile paylaşılır.

EZİDİLERİN KUTSAL GÜNLERİ
19-20 Temmuz, İDA KURBANE, KURBAN BAYRAMI
Kurbanlarını kesen Ezidiler, Hac ibadetini yerine getirmek için, bayramda Irak’ın Duhok kenti Şeyhan ilçesine 9
kilometre mesafedeki Laleş Tapınağı’nı ziyaret eder.
2 Ağustos, ÇİLE HAVİNE, YAZ KIRKLIĞI
Ezidiler’de genel oruçların yanı sıra sadece ruhban sınıfı veya sadece ‘dine adanmışlar’ tarafından 18.Haziran-21.
Temmuz arasında tutulan 40 günlük oruca, “Yaz Kırklığı” adı verilir. Orucun bitiminde kutlamalar düzenlenir.
19 Ağustos, CEMAYEA ŞERFEDDİN
Şengal’deki Şerfeddin Türbesi ziyaret edilir.

(Kaynak ve Katkı: G7, wien.gv.at, bahaitr.org, Zülfikar Çiftçi, Hayrettin Çelik, Danny Baran,
Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Peder Paisios Kokkinakis, Ezidiler-Amed Gökçen)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Türkiye Delegasyonu’na
tebrik mektubu yazdı:

C
lendirdi:

“Tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız”

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
9 Mayıs Avrupa Günü sebebiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na bir
mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda
salgın felaketini bir fırsat olarak değer-

“Her felaketin fırsatları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Avrupa Birliği’nin doğru ve
zamanında atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Ayrımcılık ve
nefret dili bir kenara bırakıldığında, Avrupa’mızın
ortak menfaati küçük siyasi oyunlara veya ulusal
çıkarlara feda edilmediğinde, kapsayıcı ve adil
olunduğunda daha güzel günlerin bizim olacağına
inancım tamdır. Önümüzde hem salgınla mücadele hem salgın sonrası dönemde ekonomik açıdan
yeniden toparlanma hem de kıtamızı etkileyen
bölgesel gelişmeleri yönlendirme ve düzensiz göç
ile terörle mücadele çalışmalarına ağırlık vereceğimiz zor günler bulunmaktadır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın döneminde AB
ülkeleri ile ilişkilere de değindi: “Bu zor günlerin,
Türkiye – AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.
Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve
dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı
gemide olduğunu anladığını umuyorum.
Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin
sağlık sistemi ve aldığı önlemler ile pek çok AB üye
ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde bulunduğu görülmüştür.

“Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa
Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon
kazandıracak ve AB’yi küresel bir aktör haline getirecektir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef
gördüğümüz Avrupa Birliği’ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız.
Bu düşüncelerle, “Avrupa Günü”nün, kıtamızın
bugün içinde bulunduğu durumun ve geleceğine
ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla
değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere tüm Avrupalıların 9
Mayıs Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.”

AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük
birliği içinde olan, AB’nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye’nin, Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve çalışmalara katılması AB’yi ancak daha
güçlü kılacaktır.”
Erdoğan mektubunda tam üyelik için kararlı olduğu
mesajını da verdi:
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Alevi Düşünce Ocağı Derneği Basın Açıklaması:
Türkiye İnsan Hakları Eylem Planı Ertelendi

K

amuoyu ve basınımıza,
Avrupa Konseyi üyesi
tüm devletlerin kabul ettiği en üst hukuk
kuruluşu olan AİHMAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının ilgili ülkelerde uygulanmalarının denetim
ve takiplerini Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi yürütmektedir.
2008-2016
yılları
arasında
değişik AİHM davalarında Alevi
toplumunun değişik zamanlarda
yapmış olduğu, zorunlu eğitim,
cem evlerinin statüsü ve eşit
vatandaşlık hakları gibi konularda alınmış olan AİHM kararlarının hayata geçirilmesi 2016
yılındaki karanlık darbe girişimi
ardından ilan edilen OHAL nedeni ile kesintiye uğradı.
2018’de OHAL’in kalkmasından
sonra konuyu tekrar gündemine
alan Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’ne hükümetimiz sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların darbe girişimi nedeni ile
kesintiye uğradığını bildirmiş,
Aralık 2019’da yapılan Bakanlar
Komitesi toplantısında Türkiye’nin çözümler ve uygulama
esaslarını gösteren etraflı bir
Eylem Planı’nı 1 Haziran 2020’ye
kadar Bakanlar Komitesi’ne
teslim etmesi öngörülmüştü.

Ancak aradan geçen zamanda
tüm dünyayı etkileyen salgın nedeni ile Türkiye’de de yaşam ağır
biçimde etkilendiği gerekçesi ile
hükümetimiz 3 Haziran 2020’de
Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği
açıklama mektubunun 13. maddesinde “Olağanüstü gelişmeler
nedeniyle, Bakanlar Komitesi’nin 1362. İ.H. toplantısında aldığı kararın konusunu oluşturan
kararların icrasına dair bir eylem planının hazırlanması mümkün olmamıştır “ açıklamasını
yapmış, “Bulaşma riskinin azalmasıyla birlikte, İnsan Hakları
Eylem Planı çalışmaları da hızla
devam edecektir.” beyanında bulunmuştur.
Sözü edilen “İnsan Hakları Eylem Planı”, Alevi toplumunun da
uzun zamandır özlemle beklediği, ülkemizde birlikte yaşama
kültürü, barış ve huzura önemli
katkılar yapacak bir çalışmalar bütünüdür. Alevilerin yanı
sıra toplumun eğitim ve inanç
özgürlükleri ile ilgili birçok kesimini de yakından ilgilendirmektedir.
Yetkililerin elde olmayan nedenler ile gecikmiş olan çalışmaları
bir an önce tamamlayarak gerek
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni, gerekse kamuoyumuzu

bilgilendirmesini
beklemekte
olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, kendilerine iyi çalışmalar diliyoruz.
İzlemekte olduğumuz gelişmeleri Alevi kuruluşları, inanç
özgürlükleri ile ilgili sivil toplum
kuruluşları, değerli basın mensupları ve kamuoyumuzun bilgilerine sunar, toplumumuza huzur
ve barış dileriz.
Saygılarımızla.
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İbadethanelere saldırıları Hrant Dink Vakfı’na gönderilen
ölüm tehditleri izledi

Nefret Ortak Bildirilerle Kınandı

S

on dönemde ibadethanelere yönelik saldırıların ardından, Hrant Dink Vakfı’na
ölüm tehdidi içeren mektuplar gönderildi. Saldırı ve tehditleri sivil toplum örgütleri ile aydınlar ortak bildiriler yayınlayarak kınadı.

helisi Ersin Başkan da tutuklandı. Sanık hakkında,
“İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek” suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’da Bakırköy ve Kuzguncuk Ermeni Kiliselerine yönelik vandalizmin ardından Hrant Dink
Vakfı, 27-28 ve 30 Mayıs tarihlerinde vakıf kurucusu Rakel Dink ve avukatlarına yönelik , “Bir gece
ansızın gelebiliriz” sloganı ile ölüm tehdidi içeren
mektuplar aldı. Vakıf olayı duyurduğu kamuoyu
açıklamasında “Son dönemde yükseltilmesinde
sakınca görülmeyen ırkçı, ayrımcı, nefret dili ancak
bu tür korkunç yaklaşımları tetikler, cesaretlendirir, azmettirir. Her vatandaşın eşit, özgür ve adil
yaşamasını sağlamak için çalışmak, Türkiye’de siyaset yapan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğudur. Hrant Dink Vakfı olarak: “ Tüm farklılıkların bir
arada yaşadığı, ifade özgürlüğünün sonuna kadar
kullanıldığı bir ülkeye kavuşma hayaliyle, ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi, saygıyla duyururuz.” dedi.

Alevi Düşünce Ocağı, Anıtpark Forum, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Demokrasi İçin Birlik,
Demokratik İslam Kongresi Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu, Hak ve Adalet Platformu, Solfasol Gazete, Yurttaş Girişimi’nin
imza attığı bildiri şöyle:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları olan bizler bu
oyunu defalarca gördük, yaşadık. Sonu kötü bitiyor.
İşte yine bir süredir toplumun sinir uçlarına dokunmayı, tedirginlik, kargaşa, güvensizlik ortamı
yaratmayı amaçlayan provokatif eylemler peş peşe
geliyor. Van Başkale’de Vefa görevlilerinin uzun
menzilli silahlarla saldırıya uğraması, muhalif kişi
ve liderlere mermili, silahlı görüntülerle gözdağı
verilmesi, Adana Yüreğir İlçesi CHP Gençlik örgütü
başkanının tutuklanması, İzmir’de cami hoparlöründen Çav Bella çalınması, Bakırköy’de kilisenin
kapısının yakılmak istenmesi, Kuzguncuk Ermeni
kilisesinin haçının çalınması, mezarların tahrip
edilmesi bu örneklerin bazıları.

İlk mektubu gönderdiği belirlenen 25 yaşındaki H.A.
isimli şahıs, Konya Selçuklu’da gözaltına alındıktan
sonra tutuklandı. Ardından diğer mektubun şüp-

Saldırıların ardından sivil toplum örgütleri ve aydınlar tepki ve destek mesajları yayınlandı.
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Bu kabulü mümkün olmayan eylemlerin en yenisi,
iki gün önce Hrant Dink Vakfı’na gönderilen e-postada, daha önce de benzer dönemlerde defalarca
duyduğumuz “Bir gece ansızın gelebiliriz” gözdağıyla Rakel Dink’in ve Vakfın avukatının ölümle tehdit edilmesidir.
Son dönemlerde üst üste gelen bu kışkırtma ve
saldırılar birbirinden bağımsız ve rastlantısal değildir. Toplumu ayrıştırma, bölme, korku salma
amaçlı nefret dilinin tetiklediği güdümlü eylemlerdir. Takipsiz ve cezasız kalmaları şer planları kuran
odakları güçlendirmekte, hatta teşvik etmektedir.
Geçmişte benzerlerini yaşadık. Hrant Dink suikastine giden yollar benzer provokasyonlarla ve aynı
nefret diliyle döşendi. Bu film bize on yıllar boyunca
defalarca seyrettirildi. Filmin sonu her defasında
kötü bitti.
Sorumluları provokasyonlara son vermeye, kin
ve nefreti körüklemekten vaz geçmeye; yetkilileri görevlerini ve sorumluluklarını layıkıyla yerine
getirmeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin
her türlü ayrımcılığı lanetleyen yurttaşları olarak
Hrant Dink Vakfı’na geçmiş olsun diyor, yanlarında
olduğumuzu bildiriyoruz.”
209 yazar, sanatçı, hak savunucusu, gazeteci ve
siyasetçi ortak bir metin yayınlayarak Hrant Dink
Vakfı avukatı ve Rakel Dink’e yönelik tehdit mesajlarını kınadı. “Son günlerde birbiri ardına gelen
provokatif saldırıların münferit olaylar olmadığını,
sorumsuzca sarf edilen ve kitlelere yayılan kin ve
nefret söyleminden beslendiğini görüyoruz. Toplumu ayrıştırıcı dil ve davranışlar zararlı ve bölücüdür; halkı kamplara ve gruplara ayırmakta, barışçı
ortak yaşama darbe vurmakta, nifak tohumları ekmektedir.
Ötekileştirme kimseye fayda getirmez. Bu dili ve

davranışı benimseyenler, kendilerini de ‘karşı taraf’ ve ‘öteki’ yerine koyduklarının farkına varmalıdırlar. Bu tutum terk edilmelidir. Halkımızı oluşturan bütün unsurlar asli unsurlar ve bu devletin eşit
haklara sahip yurttaşlarıdır. Paylaştığımız bunca
ortak değere rağmen, ne amaçla olursa onlar, bu
unsurlar arasında ayrım gözetmek, birlikte yaşama amaç ve iradesine aykırıdır. Bundan geri durulmalıdır. ‘Bir bebekten katil yetiştiren’ bir anlayışı ve
bunun egemen olduğu bir düzeni asla benimsemiyoruz. Yoğunlaşan endişe verici olaylardan en sonuncusu olan Hrant Dink Vakfı’na yönelik ve Rakel
Dink ile Vakıf avukatını hedef alan tehdidi kınıyor, bu
tür tutumların hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini bildiriyoruz.”
Ölüm tehdidi içeren mesajların gelmesinin ardından Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink’e siyasilerden de destek mesajları geldi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat
Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,
Rakel Dink ve vakfa geçmiş olsun dileklerini iletti.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından
yaptığı açıklamada “Bu provokasyonlara müsaade
etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri,
havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar
Türkiye düşmanlığıdır.
Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.” dedi.
İstanbul’da Kuzguncuk Ermeni Kilisesi’nin haçını
söken Mazlum Serin de gözaltına alınıp, serbest
bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Sanık hakkında,
“İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek”
suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.”
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Alevi Düşünce Ocağı karantina şartlarında etkinliklerini
İnternet ortamına taşıdı
“Alevi Sohbetleri” ve “Anadolu Aşıkları” dizisi sürüyor

A

DİP kurucu ortaklarından Alevi Düşünce
Ocağı (ADO) karantina şartlarında internet ortamında bir dizi online konferans gerçekleştirdi. Mart, Nisan,
Mayıs döneminde çok sayıda akademisyen, Alevi dedesi ve araştırmacısının katıldığı
sohbetlerde Prof. Dr. Şükrü Aslan ile “Türkiye’de
Nüfus-İskan Politikalar”, Hünkâr Uğurlu Dede ile
“Kent Aleviliğinde Erkan Ve İletişim”, Prof. Dr. Haşim
Şahin ile “14. ve 15.yy’da Anadolu Dervişleri”, Doç.
Dr. Hakan Yücel ile “2000’li yıllarda Gazi Mahallesi
Gençliği”, Dr. Erhan Kurtarır ve Prof. Dr. A. N. Ökten
ile “Kent Cem evlerinde Anlam-Bağlam İlişkisi”,
Hamza Kurnaz Dede ile “Avrupa’da Alevi Olmak”,
Y. Doç. Dr. Ali Çağlar Deniz ve Erdoğan Ağırdemir
ile “El Yazmaları Ve Alevi Kültürel Mirası”, İlknur
Kaplan ile “Medya ve Alevi Hareketi”, Prof. Dr. Caner Işık ile “Aleviliğin Ruhsal Boyutları” gibi pek çok
konu üzerinde derinlemesine sohbetler yapıldı.
Nurtepe, Kartal, Gazi, Elâzığ El-Cem, Hz. Ali Cem
Evleri, Seyit Battal Gazi, Sücaattin Veli, Sarısaltık,
Teslim Abdal Ocakları, Tahtacılar, Abdallar da toplantıların konu başlıkları arasındaydı.
ADO web sitesinde yer alan ve youtube’dan yayın-

lanan söyleşiler Alevi dünyasının üyeleri kadar,
Alevilik ile ilgili araştırmacıların da yararlanmasına imkân sağlıyor.
Söyleşilere
http://aleviocagi.org/2020-corona-sohbetleri sayfasından,
https://www.youtube.com/channel/ UCAbNxse7520UXKeIrzagQlw/videos kanalından ulaşabilirsiniz.
Aynı dönemde halk bilimci ve gazeteci Ahmet
Özdemir‘in anlatımı ile hazırlanan “Anadolu
Aşıkları” albümü de yayınlanmaya başladı. Kaygusuz Abdal’dan Aşık Ferrahî’ye, Aşık Güzide
Ana’dan Aşık Veysel’e kadar yüzlerce yıllık kültürel
mirasımızdan önemli bir yansıma olan “Anadolu
Aşıkları” arşiv çalışmaları sürüyor.
http://aleviocagi.org/anadolu-asikları
https://www.youtube.com/results?search_query=ADO+-+anadolu+a%C5%9F%C4%B1klar%C4%B1
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Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve
Raporlama Ağı kuruldu

“Bir dil kaybolursa, bir halk ölür”

T

ürkiye’de farklı diller,
dilsel çoğulluk hakkında çalışan, anadilinin
önem ve anlamı konusunda duyarlı olan sivil
toplum inisiyatifleri bir araya
geldi. Dil Hakları İzleme, Belgeleme ve Raporlama Ağı adı
verilen (DHİBRA) inisiyatif “Bir
dil kaybolursa bir halk ölür”
sloganıyla Uluslararası Anadili Günü ilan edilen 21 Şubat’ta
Ubıhça bir açıklama yayınladı.
DHİBRA’nın 40 bileşeni, 20 Şubat
2020 Perşembe günü İstanbul
ODTÜ Mezunlar Derneği’nde bir
basın toplantısı düzenledi. Basın
açıklamasında “Bu metni yazanlar ve metnin altında imzası bulunanlar dahil bugün Türkiye’de
hiç kimse bu açıklamanın Ubıhça
çevirisini okuyup anlayamıyor.
Çünkü bu dil, 7 Ekim 1992 yılında
Ubıhça konuşabilen son insan
Tevfik Esenç’in ölümüyle toprak
altına gömüldü. Masallarıyla,

ağıtlarıyla, ninnileriyle bir dilimizi yitirdik bu topraklarda…” dendi.
DHİBRA
kuruluş
metni
niteliğindeki
açıklamasında
amaç ve hedeflerini de özetledi: “Yeni katılımlarla genişleyecek bir ağın bileşenleri olarak,
herkesi dil haklarıyla ilgili her
türlü ihlal ve kazanımı yakından
izlemeye, tüm anadillerine saygı
duyup sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Bu anlamlı günü ortak bir çağrıyla karşılarken, kaybolan diller,
tehlike altındaki diller ve azınlık
dilleri başta olmak üzere tüm
anadillerinin insanlık için maddi ve manevi önemini ve eşsiz
değerini vurgulamak istiyoruz.
Tüm dillerin önündeki engellerin kaldırılması, her bireyin kendi
anadiliyle yaşamını istediği gibi
sürdürmesi ve dilsel çoğulluğun
barış içinde bir arada yaşamanın
garantisi olarak görülmesi için,

çoğulculuğun hayatın her alanına hâkim olmasını istiyor ve
savunuyoruz.”
DHİBRA ayrıca 21 Şubat Dünya
Anadili Günü kutlamalarında
Türkiye’nin birçok anadilinden
oluşan şarkı listesini “Yerüstünden Sesler Dilin Kapıları”
başlığıyla Spotify müzik portalında paylaştı.

kültür
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Kültürel Miras Zenginliğimiz 1
Etnoğrafya Müzeleri

Anadolu Ermenileri bu müzede
Türkiye’nin tek Ermeni köyü olarak ünlenen Vakıflı ile çevre Ermeni köylerin tarihini, kültürünü,
dününü ve bugününü anlatan, yaşayan bir müze.
Dil, din, yortu, bayram, deyişler, tarım, iğne oyası,
taş işçiliği, ipekböcekçiliği gibi Vakıflıköy’ün
vazgeçilemez değerleri müzede sergileniyor. Film
odası, mikro film masası, panolar ve canlandırmalar ziyaretçileri bekliyor.
Vakıflı Köyü, Samandağ-Hatay, 0555 555 55 55,
musadagmuze.com

Kazdağları’nda bir Türkmen müzesi
“Tahtakuşlar Alibey Kudar Etnografya Galerisi”
Türkiye’nin ilk köy müzesi unvanına sahip. Müzede
konar-göçer Türk boylarına ait özgün kültür
varlıkları, giyim, ev eşyaları, el aletleri, halılar ve
çadırlar sergilenmektedir. Dünyadaki en büyük
deri sırtlı deniz kaplumbağası da burada bulunuyor.
Edremit Körfezi’nin seyre doyum olmayan mavisi
ile tarih boyunca farklı efsanelere tanık olan yemyeşil Kaz Dağları’nın arasındaki köyün mezarlığı da
görülmeye değer. Ünlü şair ve bağlama sanatçısı
Ali Ekber Çiçek’in mezarı da bu köyde.
Çamlıbel Köyü, Akçay-Edremit/Balıkesir, 0266 387
32 30, etnografya-galerisi.com
Yahudilerin 2600 yıllık tarihi
“500. Yıl Vakfı Müzesi”nde Türk Yahudilerinin bu
topraklardaki 2600 yıllık tarihi ve kültürel mirası,
ülkenin sosyal ve devlet yaşamına olan katkıları
sergileniyor. Müze kronolojik tarihçe, etnografya,
dini objelerin sergilendiği bölümlerden oluşmaktadır. Bitişiğindeki Neve Şalom Sinagogu’nda
icra edilen dini törenleri de müze içerisinde canlı
yayından izleyebilirsiniz.
Bereketzade Mahallesi, Büyük Hendek Caddesi No:
39, Beyoğlu, İstanbul, 0212 292 63 33, muze500.com

TE M M U Z 20 | # 3

26
Tahtacı kültürü sergileniyor
Alevi-Tahtacı köyü Bademler’i ziyaret edenlerin
ilk durağı “Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi”
olmaktadır. Köy eşrafından arkeolog Musa Baran
annesinin yaşadığı evi ölümünün ardından müzeye dönüştürmüş, bir odasını annesinin hatırasını
yaşatmak için düzenlemiş. Tahtacı kültürünün ve
aile hatıralarının sergilendiği bu odanın üst katında
geçmişte çocukların oynadığı oyuncak ve oyunlar
açıklamalarıyla birlikte yer alıyor.
Bademler Köyü, Urla/İzmir, facebook.com/Urla
Bademler Çocuk Oyuncakları Müzesi

Bektaşilik buradan yayıldı
“Hacı Bektaş Veli Türbesi” sadece tarihsel bir
yapı olarak değil, Bektaşiliğin dünyaya yayılmaya başladığı merkez olması açısından da önem
taşıyor. Türbe bir ‘Pir Evi’ ve diğer pirlerin hikayeleriyle de bezenmiş farklı yapılar ile 3 ana bölüme
ayrılmış Hacı Bektaş Müzesi’nden oluşuyor. Külliyede Bektaşilerin günlük yaşamında kullandıkları
eşyaları, hat örneklerini, el yazmalarını da görebiliyorsunuz.
Savat, Dikilitaş Sk. No:13, 50800 Hacıbektaş/
Nevşehir,
www.hacibektas.gov.tr/hacibektas-veli-muzesi

Dünyanın en büyük mevlevihanesi
Gelibolu Mevlevihanesi yaklaşık 400 yıllık bir
geçmişe sahiptir. Uzun bir süre askeri bölgenin
içerisinde yer aldıktan sonra 1994 yılında Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak onarıma başlanmış, 17 Eylül 2005 tarihinde ziyarete
açılmıştır. Dünyanın en büyük mevlevihanesi,
asithanesi ve semahanesi özelliklerini elinde bulundurmaktadır. Mevlevihane’de her ay düzenli
olarak Bursa’dan gelen bir ekip aslına uygun olarak
mesnevi sohbetleri ve sema yapmaktadır.
Yazıcızade, Mevlevihane Cd. No:5, 17500 Gelibolu/
Çanakkale, 05356277145,
gelibolumevlevihanesi.org

gelenek
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Hadik, Hedik, Slika, Koliva, Danik:
Bir Anadolu Ritüelinin Farklı Tezahürü
Dr. Anna Maria Beylunioğlu

E

rmeni geleneğinde hadig, Türk geleneğinde hedik deniyor. Arapça konuşan
Rum Ortodokslar, bir diğer deyişle Arap
Hristiyanlar ise slika diyor. Aynı ritüeli İstanbul Rumları koliva, Doğu Anadolu’daki
kürtler ise danik şeklinde adlandırıyorlar. Kim bilir,
daha bir çok yöreye ait farklı isimleri vardır. Verilen
isimler değişiklik gösterse de çoğunlukla çocukların ilk dişini kutlamak, bazen de kaybettiğimiz
sevdiklerimizi ya da azizleri anmak için yapılan,
Anadolu halklarının ortaklaşan ancak ortaklaştıkları kadar unutulmaya yüz tutmuş bir yemek
ritüelinden bahsediyoruz aslında.
Öncelikle şunu net bir şekilde ortaya koymak
gerekiyor: Günümüzde artık yemek yaşamımızı
sürdürmemizin temelinde olan beslenme unsuru olma özelliğinin ötesine taşınıyor. Bugün insanlar kendilerini tanımlarken, kimliklerini ortaya koyarken bilerek ya da bilmeyerek yemeği
araçsallaştırıyorlar. Bu demek oluyor ki, yemeğin
insanların ve dolayısıyla halkların kolektif belleklerinde nesiller boyu büyükannelerinden taşınarak gelen derin bir anlamı var. Bu özelliği ile
yemek çoğunlukla ayrıştırıcı unsurları ile de ele
alınabiliyor. Örnek vermek gerekirse: Baklava
Yunanların mı Türklerin mi? Falafel ya da humus,
İsraillilerin mi Filistinlilerin mi? Yoksa Lübnanlıların mı? Zaman zaman bir yere varmayacağını
düşündüğümüz tüm bu tartışmaları mercek altına aldığınızda, yemeğin araçsallaştırılarak milli
bir kimlik yaratma çabasının var olduğuna kanaat

getirmek zor olmuyor. Ancak şu da bir gerçek ki
tüm bu tartışmaların altı çok kolay boşaltılabilir
çünkü yemek çoğunlukla coğrafi sınırları kolayca
aşabilen halkların birbirine teması ile öğrenilen,
öğretilen, etkileşilen bir unsurdur; dolayısı ile
bir halkın tekelinde olmasından ziyade coğrafyalardan beslenir. Bundan yıllar önce Hrant Dink
Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen bir konferansta
konuşmacıların verdiği mesaj oldukça açıktı: Yemeğin milliyeti değil coğrafyası vardır! Bu mesajdan
yola çıkarak bu yazı ve sonrasında Anadolu’nun
yer yer unutulmaya yüz tutmuş, farklı din ve etnik kökenlere ait halkların ortaklaştıkları yemek
ritüellerinden bahsetmeye çalışacağım.
İlk olarak Türkçe’de yaygın adıyla hedikten bahsedelim. Farklı deyişleriyle diş aşı, diş bulguru,
diş buğdayı, slika, hadig, koliva çoğunlukla Orta ve
Doğu Anadolu’da yaygın olan, yer yer unutulmaya
yüz tutmuş ortak bir ritüel. Çoğunlukla bebeklerin diş çıkarması sonrasında, bazı kültürlerde de
buna ek olarak azizlerin ya da kaybettiğimiz yakınlarımızın anmalarında yapılmaktadır. Kökenleri
konusunda net bir iddiada bulunmak istemem.
Ancak Orta Asya’dan taşınan bir gelenek olduğu,
Şaman inancına dayandığı, M.S. 3. ya da 4. yüzyılda
Anadolu coğrafyasında yaygınlaştığı gibi söylentiler mevcut. Bir yandan da yemek hakkında araştırmalar yapan Marianna Yerasimos’un bir yazısında
dikkat çektiği üzere İstanbul Rumlarının yaptığı
koliva, yani hedik ile ilgili önemli bir ize 12. yüzyılın
ikinci yarısında Bizans İmparatorluğu’nda yaşamış
olan Theodoros Prodromos adlı bir şairin şiirinde
rastlamak mümkün. Bu sanıyorum bu ritüele dair
en somut izlerden biri. Alıntıya göre şair öldükten
sonra ardından koliva yapılmasını istemediğini
söylerken İstanbul Rumlarının yaptığı versiyona
yakın bir tariften bahsetmektedir. Bir yandan da
Ermenicede tane anlamına gelen hadig kelimesi
Türk kültüründeki hedik’in Anadolu’da yüzyıllarca yaşamış Ermenilerden de geçmiş olabileceğini
düşündürmektedir. Ancak daha önce söylediğim
gibi, tarihin izini sürebileceğimiz bir belge yoksunluğunda burada kökenden çok coğrafyadaki pay-

TE M M U Z 20 | # 3

28

laşıma odaklanmak daha sağlıklı
olacaktır.
Bu ritüele ait tariflerin peşine
düştüğünüzde çeşitlilik sizleri
şaşırtacaktır. Sünni ya da Alevi
geleneklerinde sadece diş buğdayı olarak yapılan hedik ya da
Kürtlerin yaşadıkları coğrafyalardaki ismi ile danik, çoğunlukla haşlanmış buğday ve nohutun basit bir şekilde karılıp
dağıtıldığı tuzlu bir tarife işaret
etmekteyken, Ermenilerde kabuklu buğday ve çedene karışımı
şeker, çifte kavrulmuş badem
veya inci şekerlerle—çocuğun
dişleri inci gibi dökülsün diye—
süslenip servis edilerek tatlı-tuzlu diyebileceğimiz bir lezzet
oluşturuluyor.
İstanbul Rumlarının kolivası
ise önceki örneklerden farklı
olarak günümüzde ölülerin anmasında yapılmaktadır. Yine
önceki örneklerden farklı olarak buğday, tane ve toz kişniş,
kuru üzüm, badem içi, ceviz
içi, kimyon, pötibör bisküvi,
galeta unu karışımı un, pudra
şekeri ve badem şekerleri ve

taze badem içleri ve tarçınla (ve bazen de karanfille)
süslen bu tatlı karışım törensel davetlerin ya da kilisede
gerçekleştirilen
dualarının
merkezine alınır ve dağıtılır.
Antakya-İskenderun-Mersin
bölgesine yayılmış olan Arapça konuşan Rum Ortodokslar ise çok çeşitli tariflere
rastlamak mümkün. Genel
olarak kaybedilenlerin ardından yapılan buğdayda daha
sade—nohut, buğday, rezene
(şımra), nar taneleri ve bazen
kabuklu susam—yapılan slika,
Barbara—yerel halk Bırbara
diye telafuz eder—gününde ya
da diş buğdayında daha süslü
ve içeriği zengin bir hal alır.
Antakya’nın köylerindeki Arapça konuşan Rum Ortodokslar
çoğunlukla nohut, buğday ve
küncü karışımını un pudra şekeri, tarçın ve badem şekerleri ile
süslerler. Yazarın da parçası olduğu Mersin’de yaşayan Antakyalı
Rum Ortodoksların slikasının ise
bazen nohutla ama çoğunlukla
nohutsuz yapıldığı, bulunabilen
malzemelerle zenginleştirildiği
gözlemlenir. Ama eğer imkanlar var ise ölüm hem diş buğdayında daha “zengin” bir içerikle
hazırlanabildiğini, sadece ölüm
buğdayının renksiz şekerlerle
süslendiğini ve bu durumun Antakya köylerinde yaşayanlar ile
Mersin cemaati arasında yer yer
atışmalara yol açtığını buraya
not düşeyim. Mersin’deki Hristiyanlar Samandağ slikasını “fakir
işi” olarak nitelerken Mersinlilerin buğday ve küncü dışında
ceviz, badem içi, fındık ve kuru
üzüm konulan slikası, Antakya Samandağlı’lar tarafından
“çerez”e benzetilmektedir.
Tüm bu tariflere, farklı coğrafyalarda yaşayan daha birçok

halkın deneyimleri ile çeşitlendirilebilir. Muhtelif şekillerde tezahür eden bu ritüelin
en temelinde Azize Barbara’yı
da temsil eden bir yiyecek olan
buğdayın temsil ettiği bereketin olduğunu ve aynı zamanda
bazı tariflerde kullanılan narın
da bereketi temsil ettiğini unutmayalım. Tatlı da olsa tuzlu da olsa çocukların ilk çıkan
dişini kutlamak için bu günlerde
çocukların rızıklarının açılması
ve bereketli bir hayatları olması dilenir. Yapılan törenlerde
bebeğin önüne farklı unsurlar
konularak gelecekteki mesleği
tahmin edilmeye çalışılır.
İstanbul ve Antakya Rumları kaybettikleri sevdiklerini
anmada da yapar hediği, bir
diğer deyişle koliva ve slikayı.
Mersin-Antakya-İskenderun
bölgesindeki Arapça konuşan
Hristiyanların bu tip anmalarda
ekmek yaptığı da bilinmektedir. Buğday ekmeğin özü olduğu
için yerine hedik yapılması da
ters düşmez. Buğday ölüm-anma gibi zamanlarda da acımızı
paylaşabileceğimiz
bereketli
bir tahıldır. Ne de olsa, Anadolu’nun ortaklaşılan diğer birçok
yemek ritüelleri gibi hedik, slika, kolivanın toplumsal boyutu
yapıldıktan sonra etrafınızdakilerle paylaşılması ile anlam kazanır.
Din, dil, ırk farkı gözetilmeden
etrafa dağıtılan ve paylaşılan
yemekler toplumların arasındaki bağları da güçlendirir. Yine
ortaklaşan bir adettir, kuşların
bereketi daha uzaklara yayacağına olan inançtan olsa gerek
yapılan hedikten bir avuç da
kuşlara serpiştirilir.
Buğdayın bereketi etrafa saçılır.

söyleşi
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Alberto Modiano fotoğraf çalışmalarında Yahudileri ele alıyor
“Dua etmek öyle bir an ki; engin bir denize dalmak gibi”
Umur Yedikardeş

A

lberto Modiano, Museviliği ele aldığı
“Zaman ve Mekân İçinde Musevilik” ve
“Cuma Cumartesi Pazar” projesiyle
tanınan bir fotoğraf sanatçısı. Modiano,
Aralık ayında başladığı ve 65 yaş üstü
Yahudilerin çocukluğunda yaşadığı semtlerdeki
izlerini sürdüğü “Yahudilerin Ayak İzleri” projesine, salgın nedeniyle ara vermek zorunda
kalmış. Modiano ile fotoğrafa nasıl başladığını,
fotoğrafa bakış açısını ve fotoğraf-inanç ilişkisini
konuştuk. Fotoğrafçımız dua edilen anı “engin bir
denize dalmak” olarak yorumlarken; inançların
farklılıklarının zenginlik yarattığını söylüyor.

gelecekte senin mesleğin ve kurtarıcın olur.” 13 yıl
Neva Şalom’da fotoğrafçılık yapan Alberto Modiano, görsel sanatçı olarak yetişmek istediğinden
Ayvansaray Üniversitesi’nden eğitim alarak, geçen
sene mezun olmuş. 1999-2010 yılları arasında
yaptığı fotoğraf tarihi araştırmaları arşivi de Adana
belediyesi tarafından alınarak, sinema müzesine
konmuş. Bir arkadaşının “Sen Musevisin, biz Museviliği bilmiyoruz. Museviliği anlatan bir şey yap”
demesi üzerine de belgesel fotoğraflar üretmeye
başlamış.

Alberto Modiano’nun fotoğraf ile ilişkisi 1970’li yıllarda başlıyor. Babası, İtalyan Bençini fotoğraf
makinesinin Türkiye temsilcisiyken, imalattan
kalkan fotoğraf makinelerini ağabeyi ile kendisine
veriyor. Askerden geldiği 1984’ten 2000 yılına kadar
hobi olarak devam ettirdiği fotoğrafçılık, muhasebeciyken işsiz kalmasıyla profesyonel mesleği
haline geliyor. Kendi deyişiyle annesinin sözü hâlâ
kulaklarında: “Oğlum, kendine bir hobi seç, belki

Modiano, çalışmalarında Yahudileri ele alıyor.
Bunun özel bir sebebi var. Modiano’ya göre, kendisinin de aynı inançtan olması büyük bir avantaj
olurken, bu durum daha etkili fotoğrafların ortaya
çıkmasına neden oluyor:

Kendi inancınızı fotoğraflamak bir avantaj

“Zaman ve Mekan İçinde Musevilik” projesini
hazırlarken, hangi anların fotoğraf karesine alınması gerektiğini bildiğimden, kendimi ona göre
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insanın, sonra da sizin ve makinenizin o havaya girmesi gerekiyor. İşte o zaman fotoğraf
kendini belli ediyor. “
Modiano ile söyleşimize, analog
fotoğrafı ve fotoğraf okumalarının önemini kendisinden
dinleyerek son veriyoruz:
“Kişisel olarak bir kaygım, bir
yaşanmışlığım var. Bunu bir
şekilde aktarmam gerekiyor. İz
dergisinde fotoğraf okumaları
yapmaya çalışıyorum.

hazırlıyordum. Çünkü ben de
o dinin içinde bulunuyorum ve
ritüellerini uyguluyorum. Başka
bir inancın fotoğrafçılığını yaparsam, o kadar etkili fotoğrafların
çıkacağını sanmıyorum. Kendinizi fotoğraf çekmeye hazırlamak için olayları yaşamak
gerekiyor. Bresson, fotoğrafı;
‘Doğru anı karenin içini hapsetmek’ olarak tanımlar. Eğer bir
yaşanmışlığınız varsa, doğru anı
doğal olarak yakalıyorsunuz.”
“Ortaya bir zenginlik çıkıyor”
“Cuma, Cumartesi, Pazar” projesi üç semavi dinin fotoğraflandığı bir proje. Modiano’ya, bu
inançların fotoğraflarına bakınca, inanç çerçevesinde gördüğü
ortak ve farklı yönleri soruyoruz:
“Geniş açıdan baktığınızda, benzer dua ve ritüellerin yerine getirilmesi olarak görebiliriz. Detaylara odaklandığınızda, dine ve
Tanrı’ya olan bağlılıkların ifade
ediliş biçiminde ortaya çıkan
renkler ve motiflerin farklılığı
gözükmeye başlıyor. Öte yandan,
aynı topraklarda yaşamış olan
fotoğrafçı arkadaşlarımın farklı
gözlerle baktığını görüyorum.

Böylece ortaya bir zenginlik
çıkıyor. Fotoğrafçının gözünden
öteye giden bir şey var. Kaçınılmaz olarak o karenin parçası
olup, izleyiciyi fotoğrafla ritüelin
gerçekleştiği mekanın içine atmış oluyorsunuz.”
İbadet, inananın yoğunlaştığı bir
an. Dualar aracılığıyla Tanrı ile
baş başa kalırken, dikkatin dağılmaması çok önemli. Modiano bu
anları ve ibadetin gerçekleşme
zamanı ile fotoğrafçının gözü
arasındaki ilişkiyi şöyle yorumluyor:
“Biz kendi yaşam şeklimizi
fotoğraf ile aktarıyorsak, inananlar için de dua etmek gündelik bir
yaşam biçimi. Dua etmek öyle bir
an ki, engin bir denize dalmak
gibi. Kişi öyle bir dünyanın içine
giriyor ki, konsantrasyonunun
bozulmamasını istiyor. Böyle
zamanlarda bekliyorum ve makinemi hemen çıkarmıyorum.
Yavaş yavaş çıkararak, kendimi hissettirmeden o anın içine
girmeye çalışıyorum. Genelde
de böyle davranıyorum. İnsan,
makinenin karşısında donukluk
yaşıyor. İlk önce röpörtaj yapılan

Dijital fotoğrafa karşı değilim,
ama analogdan gelen biriyim.
Bence fotoğrafı değerli kılan,
analog fotoğrafın gümüş tadıydı. Hala analog siyah beyazdan
yanayım. O gümüşün vermiş olduğu tonlamalar bugün dijitalde
yok gibi geliyor.
Gümüşün tadı apayrı.”
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