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ADİP PROJELERİ DEVAM EDİYOR 

 

Şubat 2021’de proje başlıklarımız altında yeni içerikler hazırladık. Sanat tarihi 

uzmanı Hayri Fehmi Yılmaz “Kültürel Mirasımızı Sırtlayanlar” (KMS) serimiz için 

hakkında çok az şey bilinen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nı anlattı. KMS'nin 14. 

bölümünde programı hazırlayan ve sunan Nükhet Everi Gaziantep Üniversitesi 

Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ile hak ettiği ilgiyi yeterince 

görmeyen dünyanın en eski açık hava heykel atölyesi Yesemek'i konuştu. 

KARDES Türkçe ve İngilizce dillerinde çok kültürlü hafıza turları rehberi sunan bir 

uygulama. Serimizin bu bölümünde konuklarımız Hrant Dink Vakfı’nın KARDES 

uygulaması projesi koordinatörleri Narod Avcı ve Rudi Sayat Pulatyan oldu. 

https://diyaccountapi.relateddigital.com/campaign-click/42421830?redirectUrl=https%3a%2f%2fwww.adipanadolu.org%3futm_source%3dEuromessage%26utm_medium%3dE-Mail%26utm_campaign%3dAD%25C4%25B0P%2b%25C5%259Eubat%2b2021%2bRaporu&token=VhAJcRmTrZ3NDTVoCCeymzGO4JbKisY5YQHKvfhASUPHMn%2fGG6InurRHbcikgTpwjbrhxw2cLYjOFoM7Pdc6%2fG3M3BDIt4hEF6JPthDhecQLjzhb%2b%2bsPjJgtd6LiW99yZWbfta1vkkcmjfdSI%2fwI8ubJEwxGclYRpG7A2qif%2fgS7PC5D4EvYVDgnrkcfKLaZUoz4Y95WaNWx0Cvy9GwP7Wq7404xEli1ZEtuZUHqGt1fe9pPE6bJjn0byKqSctRvEkKSFq%2fHIm9pg5e9PbKPmjKhJbMtzd08y6XzvQIdKrMT6Sk5ZATfU0N4pQDRTocctDyiY48GRZIbHe1dH2JDLDXYrsX%2b6E0HQKyZ7ngXGn5IVglZ4Vtep57nYbyo8JRY4ZamEegwZeJ520saAxsnaA%3d%3d


"İnançlar ve Müzikleri" serimizin 8. bölümünde Hatay'lı araştırmacı, sivil toplum 

gönüllüsü Jozef Naseh konuğumuz oldu. Naseh "Antakya‘da Müziğin Sosyal, 

Kültürel ve İnançsal Evrimi" başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. 

İçeriklere web sitemizin Projeler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

 

ANI KİTABI YAYINDA 

İstanbul Latin Katolik Kilisesi farklı inanç ve mezheplerden kanaat önderlerinin 

katıldığı bir dua ve paylaşım etkinliği düzenledi. Program zor bir dönemde bir 

araya gelen inanç önderlerinin kardeşlik bağlarına ve ortak yakarışa tanıklık 

etmesi bakımından önem taşıdı. Günün anısına Alevi Düşünce Ocağı Başkanı 

Doğan Bermek tarafından Avrupa Birliği desteği ile bir kitap hazırlandı. Kitap din 

ve inanç temsilcilerinin 3 dilde mesajlarını içeriyor. 

http://adipanadolu.org/edergi/dinlerarasi-dua-ve-paylasim-etkinligi/285 

 

Uluslararası konferansımız 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda 

gerçekleşecektir. Konferansımızda Türkçe ve İngilizce simultane çeviri hizmeti 

sunulacak. İzleyici olarak katılmak için talebinizi cwp.adip@gmail.com adresine 

e-posta yoluyla iletmenizi rica ederiz. 

 

 

İNANÇ TAKVİMİ YAYINDA 

 

ADİP Ortak İnanç Takvimi’nde her ay inançların kutlu ve anma günlerini kısa 

bilgiler, uygun müzik eserleri ve görselleri eşliğinde sunuyoruz. 

 

İNANÇLAR VE YEMEK KÜLTÜRLERİ; ORUÇLAR, PERHİZLER 

İnanç takvimlerinde oruçların, perhizlerin kesiştiği bir dönemdeyiz. 

Siyaset bilimci, yemek kültürü araştırmacısı ve profesyonel aşçı Anna Maria 

Beylunioğlu ile öğrencisi Mansur Anıl Güzelmansur Anadolu’nun oruçlarını, 

perhizlerini, inanç ve yemek kültürü arasındaki ilişkiyi ADİP için kaleme aldı. 

http://adipanadolu.org/sayfa-detay/-inanclar-yemekler-perhizler/276 
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