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özet
Bahar mevsimi hareketliliğini de birlikte getirdi. Güneş yüzünü
gösterdi, Korona’nın etkisi azaldı. Nisan ayı Ramazan ayı. İslam alemi
fiziksel ve ruhsal mahrumiyet ile nefsini terbiye etme ibadetini yerine
getiriyor. Hristiyanlar da bu ay oruç döneminden çıkıp İsa'nın yeniden
dirilişini kutluyor. İnançların bahar aylarına denk gelen kutlu günlerini
yine açıklamaları ile Ortak İnanç Takvimi’nde bulacaksınız.

Geçtiğimiz aylar Türkiye’de inanç özgürlükleri ve bu yönde hak
arayışları açısından hareketli geçti. Cem evlerinin ibadethane olduğu
hukuk tarafından kabul ediliyor. Bu hakkın pratikte de kabulü için
Alevi kurumları bir dizi girişimde bulundu. Hak mahrumiyeti yaşayan
tüm inançları ilgilendireceğini düşündüğümüz gelişmeleri derledik.
Web sitemizde yer alan inanç özgürlükleri kaynak kütüphanesi yeni
içerikler ile gelişiyor.

Türkiye’nin Protestan mezhebine mensup inançlıları geçmişte olduğu
gibi bugün de ayrımcılığa, hatta şiddete maruz kalıyor. Dernek kurarak
tüzel kişilik kazanan, Türkiye çapında daha şeffaf bir yapıya bürünen
Protestan toplumunu ve sorunlarını, yayınladıkları yıllık rapor
çerçevesinde tanıtmaya çalıştık.

Alevi Düşünce Ocağı ve ADİP işbirliği, Etkiniz AB programı
kapsamında AB desteği ile Nisan 2021'de çevrim içi ortamda
gerçekleşen "Anadolu'da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler" başlıklı
uluslararası konferansın bildirileri Türkçe ve İngilizce olarak
yayınlandı. Kitapların yurt içi ve yurt dışı dağıtımı sürüyor. İlgi
uyandıran konferansın içeriklerine web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

ADİP ekibimiz Etkiniz AB desteği ile sivil toplum kurumlarına yönelik
sosyal medya eğitimi alıyor. Sosyal medyanın etkili ve sağlıklı
kullanımına yönelik bu eğitim paketini sizlere de tanıttık. Eğitim
programını, kullandığımız uygulamalar, metotlara ilişkin dokümanları
da web sitemizde KAYNAK bölümüne yerleştirdik.

Kapsama alanımıza giren yurt içi ve yurt dışından bazı haber
başlıklarını da sizler için derledik.

Paskalya’dan Hıdırellez’e, Çarşema Sor’dan Rızvan’a kutlu günler peş
peşe geliyor dedik. Sağlık ve huzurun, barış ve esenliğin de
beraberinde gelmesini temenni ediyoruz.

www.adipanadolu.org



Alev� ler �n  Hak Mücadeles�  Sürüyor

4-6 yaş çocuğuna d�n ders� vermek, somut düşünme aşamasında
olan çocuğun dünyasını soyut kavramlar �le alt üst etmekt�r ve
�nsan haklarına aykırıdır. Bu tavs�ye kararı, 4-6 yaş çocuğunun
gel�ş�m düzey�ne, evrensel çocuk haklarına uygun olmadığı g�b�
la�kl�ğe de aykırıdır. Çocuklar k�msen�n s�yas� malzemes� değ�ld�r.
BEDAŞ dava yoluna g�tt�. B�z bu davalara �t�raz ederek heps�n�
kazandık. Elektr�k faturalarını ödemek zorunda değ�l�z. Bu
kararlar kes�nleşt�. B�z bu kararları �lg�l� yerlere sunduk. Bunun
yaşama geç�r�lmes� �ç�n yasal düzenlemeden başka b�r
seçeneğ�m�z yok. Alev�ler, bu davaları örnek göstererek faturaları
ödememel�d�r.

Türk�ye’de �nanç özgürlüğü konusu son dönemde Alev�ler�n hak
talepler�yle gündeme geld�. Kamuoyuna “cem evler�n�n elektr�k
harcamalarının karşılanması” olarak lanse ed�len konu hukukun
“�badethane” kabul ett�ğ� cem evler�ne tüm �badet alanlarına tanınan
hakların eş�t b�r şek�lde ver�lmes� �ç�n sürdürülen mücadeley�
kapsıyor.
Elektr�ğe gelen son zamların ardından "t�carethane" statüsünde
sayılarak fatura kes�len cemevler�, "Bu faturaları ödemeyeceğ�z"
açıklaması yaparak, çeş�tl� suç duyurularında bulundu. Bu gel�şmeler
üzer�ne Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevler�ne “�badethane” yer�ne
“konut” statüsü ver�leceğ� yönünde açıklama yaptı. Alev� kurumları
cemevler�n�n konut da değ�l "�badethane" statüsünde sayılması
gerekt�ğ�n� b�r kez daha vurguladı. 21 Şubat Pazartes� günü Kartal
Cem Ev�’nde gerçekleşen Alev� kurumları ortak basın açıklamasında
şu başlıklar öne çıktı:

Bu ortak açıklamanın ardından 27 Şubat Pazar günü Türk�ye çapında
(İstanbul, Kayser�, Adana, Muğla, Balıkes�r, Samsun, İzm�r, Aydın ve
Tuncel�) Alev� m�t�ngler� düzenlend�. Demokras�, la�kl�k, özgürlük,
adalet ve eş�tl�k çağrısı �le gerçekleşt�r�len m�t�nglerde zorunlu d�n
dersler�n�n kaldırılması, son M�ll� Eğ�t�m Şurası’nda karar altına alınan
okul önces� eğ�t�mde d�n eğ�t�m� kararının ger� çek�lmes� �stend�.
Ardından Türk�ye'dek� Alev� kurumlarının b�rçoğunun çatı kuruluşu
durumundak� Alev� Bektaş� Federasyonu (ABF), Alev� Vakıfları
Federasyonu (AVF) ve Alev� Dernekler� Federasyonu (ADFE) "Alev�
Federasyonları Hukuk B�r�m�"n�n kurulduğunu açıkladı.
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5
Hukuk b�r�m�n�n yaptığı �lk toplantıda alınan kararlar şöyle özetlend�:
1-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemes�’n�n (AİHM) 32093/10 sayılı
kararı, Yargıtay 3. Hukuk Da�res�’n�n 2013/9711 sayılı kararı, İdar�
Yargı ve Adl� Yargı merc�ler�n�n sa�r kararları �le “Cemevler�m�z�n”
“İbadethane” olduğu hususu �zahtan vareste olduğundan; Alev�ler�n
İbadethaneler� olan “Cemevler�m�ze” bundan sonra gönder�lecek
olan elektr�k faturalarının bedeller�n� ödemeyeceğ�m�z�n tüm Alev�
kurumlarına duyurulmasına,
2-) Cemevler�m�ze ve bünyes�nde cemev� bulunan Alev� kurumlarına
karşı “Elektr�k Bedel�” �le �lg�l� olarak “�cra tak�b�” başlatılması
hal�nde; �cra tak�b�ne �l�şk�n ödeme emr�n�n tebl�ğ�nden �t�baren en
geç 7 (yed�) gün �çer�s�nde �lg�l� �cra dosyalarına yazılı olarak �t�raz
ed�lmes�ne, (İlg�l� �t�raz d�lekçe örnekler�; Alev� Federasyonları Hukuk
B�r�m� tarafından hazırlanacak olup, Federasyonlarımız tarafından
talep eden kurumlarımıza derhal �let�lecekt�r.)
3-) Alev�ler�n talepler� �le �lg�l� olarak yasal mevzuatta yapılması
gereken düzenlemeler hakkında gerekl� çalışmaların yapılmasına,
bu çalışmalar sonucu hazırlanacak öner�ler�n Alev� Federasyonları
tarafından �lg�l� kamu kurumlarına ve s�yas� part�lere sunulmasına
karar ver�lm�şt�r.”



AİHM Kararlar ını  İz leme Raporu 
4.  Sayısı  Yayınlandı

Ayberk G�ray

Alev� Düşünce Ocağı'nın (ADO) hazırladığı “Uygulamada AİHM
Kararlarını İzleme Raporu” 4. sayısı yayınlandı. Alev� toplumunun
talepler�n�n �ç hukuk yolları tüket�ld�kten sonra Avrupa İnsan Hakları
Mahkemes�ne taşınmasını, ver�len kararları ve bu kararların
uygulanmasını tak�p eden rapor ser�s�n�n b�r öncek� sayısı Temmuz
2021’de yayınlanmıştı.
Son �zleme raporunda;
-     ADO’nun Avrupa Konsey� Bakanlar Kom�tes�ne sunduğu b�lg� ve
durum notlarını,
-     Norveç Hels�nk� Kom�tes� ve İnanç Özgürlüğü G�r�ş�m�n�n Bakanlar
Kom�tes�ne sunduğu raporun sonuç öner�ler�n�,
-     Türk�ye tarafından Bakanlar Kom�tes�ne sunulan Eylem Planı ve Ek
B�lg� Notunu,
-     Türk�ye’n�n sunduğu bu �k� belge üzer�ne ADO’nun hazırladığı �lave
raporu,
-     Bakanlar Kom�tes�n�n Alev� davalarını gündeme aldığı 30 Kasım–2
Aralık 2021 tar�h�ndek� 1419 sayılı toplantının kararlarını bulab�l�rs�n�z.
Cem evler�n�n yasal statüsü, zorunlu d�n dersler� ve �nanç grubu-
devlet �l�şk�ler� hakkında açılan ve AİHM’ye taşınan davaların tak�b�n�,
Avrupa Konsey� ve Türk�ye tarafından açıklanan kararlar ve belgeler�,
ADO’nun süreç üzer�ne yorumlarını “Uygulamada AİHM Kararlarını
İzleme Raporu” ser�s�nden tak�p edeb�l�rs�n�z. Ocak 2020’den �t�baren
İng�l�zce ve Türkçe olarak yayınlanan raporlara Alev� Düşünce Ocağı
�nternet s�tes�nden (www.alev�ocağ�.org/dava-tak�pler�) ulaşab�l�rs�n�z.
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" İ N A N Ç  M E K A N L A R I N D A  D Ö N Ü Ş T Ü RMELER"  KİT A PLARIMIZ

Y A Y I N L A N D I. . .  Y U R T  İ Ç İ/  Y U R T  DIŞ I  DAĞIT IMIN A BA ŞL AN D I

“Anadolu’da İnanç Mekanlarında
Dönüştürmeler” başlıklı uluslararası
konferansımızın b�ld�r�ler� Türkçe ve İng�l�zce
olarak yayınlandı. Konferansı ADİP ve Alev�
Düşünce Ocağı (ADO) �ş b�rl�ğ�nde ve Hollanda
Krallığı Büyükelç�l�ğ� ve Başkonsolosluğu
MATRA fonu �le Etk�n�z AB programı desteğ�yle
gerçekleşt�rd�k. Roma, B�zans, Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhur�yet dönemler�nde
Anadolu coğrafyasında �nanç mekanlarının
dönüştürülmes�n� hukuk, tar�h, s�yaset,
antropoloj�, m�mar� ve kültürel m�ras
açılarından tartışan 36 konuşmacının b�ld�r�ler�
k�tap hal�ne get�r�ld�. K�taplar, ülke çapında
kütüphaneler, s�v�l toplum örgütler�,
ün�vers�teler, elç�l�kler ve �nanç mekanları �le
paylaşılıyor. İng�l�zce k�taplarımızı yurt
dışından konferansımıza konuşmacı olarak
katılan akadem�syenlere ulaştırıyoruz.
İng�l�zce ve Türkçe s�multane çev�r� �le
çevr�m�ç� olarak düzenlenen konferansın
kayıtlarına ADİP YouTube kanalından
ulaşab�l�rs�n�z. B�ld�r� k�taplarının PDF
vers�yonları web s�tem�z�n "Projeler" menüsü
altında yer almaktadır.
K�tapların İng�l�zce ve Türkçe basımlarını
ed�nmek �steyen s�v�l toplum kuruluşları,
kütüphaneler, akadem�syenler, k�ş� ve
kurumlar ad�p.anadolu@gma�l.com adres�ne
e-posta �le baş vuruda bulunab�l�r.

konferans.ad�panadolu.org
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Türk�ye’n�n Protestan toplumunu tanıyalım

Türk�ye Protestan K�l�seler Derneğ� 2021 yılı hak �hlaller� raporunu
yayınlandı. Z�rve Yayınları katl�amı ve Trabzon’da Rah�p Santoro
c�nayet� �le ülke gündem�ne taşınan protestanlara yönel�k ş�ddet,
ayrımcılık, hak �hlaller� her yıl kayıt altına alınarak kamuoyu b�lg�s�ne
sunuluyor. Raporda yer alan bazı başlıkları ve Protestan K�l�seler�
Derneğ� �nternet s�tes�ndek� bazı ver�ler� Türk�ye’de protestan
�nançlılar hakkında b�lg� sah�b� olmak amacıyla alıntılıyoruz:

Protestan K�l�seler Derneğ�, Türk�ye’dek� yerel Protestan K�l�seler
arasındak� �şb�rl�ğ�n� 1980’ler�n sonlarında dönem�n k�l�se önderler�n�n
b�r araya gelmes� �le başlattı. B�r ‘Tems�lc�ler Kurulu’ (TeK) olarak
başlayan bu b�rl�k 1990’lı yılların sonunda cemaat�n büyümes� ve
artan Hr�st�yanlık karşıtı yayın ve propagandalara karşı yapısal �vme
kazandı. Zaman �ç�nde Türk�ye’de bulunan yerel Protestan K�l�seler�n
büyük kısmı bu b�rl�k �ç�nde yer aldı.

Esk� dernek yasalarındak� sınırlamalar neden�yle uzun yıllar TeK’�n
resm� makamlar önünde tems�l sorunu olmuştur. Son yıllarda
Dernekler Kanunu’nun değ�şmes� �le dernek kurulmasına karar
ver�lm�şt�r. Protestan K�l�seler Derneğ�, İzm�r merkezl� olarak
23.01.2009 tar�h�nde 35-049-108 kütük numarası �le kurulmuştur.

Tüzel k�ş�l�k sorunu Türk�ye’dek� özell�kle azınlık grupların olmakla
b�rl�kte tüm d�n� grupların sorunudur. Protestan toplumu ağırlıklı
olarak bu sorunu dernekler ve vakıflar kurarak veya kurulu olan b�r
derneğ�n/vakfın tems�lc�l�ğ�n� alarak çözmeye çalışmaya devam
etmekted�r. Türk�ye Protestan toplumu, büyük çoğun luğu İstanbul,
Ankara ve İzm�r’de olmak üze re, �r�l� ufaklı yaklaşık 186
k�l�se/topluluktan oluş maktadır. Protestan toplulukların kurduğu 13
vakıf, 20 vakıf tems�lc�l�ğ�, 33 k�l�se derneğ� ve bu derneklere bağlı 53
tems�l c�l�k olmak üzere 119 topluluğun b�r tüzel k�ş�l�ğ�
bulunmaktadır.
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Ger� kalan toplulukların herhang� b�r tüzel k�ş�l�ğ� bulunmamaktadır.
Bunların yaklaşık 15 tanes� ev topluluğudur. 6 topluluk of�slerde
toplanmaktadır. Yaklaşık 13 Protestan k�l�ses�, tar�h� k�l�se b�nalarında
toplanmaktadır. D�ğer topluluklar �se kend�ler�ne a�t veya k�raladıkları
kamuya açık b�r mekânı tüzel k�ş�l�ğe sah�p olmadan kullanan
topluluklardır.

Protestan Hr�st�yanlara yönel�k k�ş� veya kurumlara sadece
�nançlarından ötürü nefret duyarak f�z�ksel saldırıyı �çeren nefret suçu
2021’de tarafımıza b�ld�r�lmem�şt�r. Protestan Hr�st�yanlara yönel�k,
k�ş� veya kurumlara sadece �nançlarından ötürü nefret duyarak bu
nefret�n� sözlü veya yazılı olarak bel�rten, kamuoyunda nefret�n
oluşması �ç�n kışkırtan nefret söylemler�nde 2021 yılında öncek� yıla
göre artış olmuştur. Azalmakla b�rl�kte 2021 yılında da yabancı
uyruklu d�n görevl�ler�ne ve topluluk üyeler�ne yönel�k sınır dışı etme,
Türk�ye’ye g�r�şe �z�n ver�lmeme ve oturum �zn� veya v�ze vermeme
vakaları yaşanmaya devam etm�şt�r. B�rçok topluluk çok zor durumda
kalmıştır, d�n görevl�s� �ht�yacı c�dd� oranda devam etmekted�r.
Protestan toplumu �ç�n öneml� sorunlardan b�r� de toplumda sosyal
medya kullanımının yaygınlaşmasıyla oluşan nefret söylemler�ndek�
artıştır. Sosyal medyada faal�yet gösteren Hr�st�yan nefret�nden
beslenen, Hr�st�yanları ve onların �nternet s�teler� ve sosyal medya
hesaplarını kend�ler�ne hedef seçen sosyal medya gruplarının
faal�yetler�, pandem�n�n de etk�s�yle �nternette ve sosyal medyada
daha çok zaman geç�r�lmes�nden kaynaklı olarak gerek k�l�seler�n
resm� hesaplarına, gerek k�l�se önder ve üyeler�ne gerekse de genel
olarak Hr�st�yanlık, Hr�st�yan değerler� ve Hr�st�yanların kutsallarına
yönel�k nefret söylem�, hakaret ve küfre varan söylemlerde artış
d�kkat çek�c� boyuta gelm�şt�r.
Hr�st�yanlara karşı nefret söylemler�, 2021 yılında, öncek� yıla göre
artmaya başlamıştır. Ş�kâyet ed�lmes�ne rağmen zanlıların serbest
bırakılması ve cezasızlık hal�, c�dd� b�r end�şe ve güvens�zl�k
kaynağıdır. Var olan yasaların yoruma açık olmayacak şek�lde
güncellenmes� ve nefret söylem� ve nefret suçları �le �lg�l� y�ne yoruma
açık olmayacak şek�lde net �fadeler �çeren yasal düzenleme yapılması
sorunun çözümü �ç�n öneml� b�r adım olacaktır. Nefret söylem� ve
nefret suçu �le �lg�l� olarak kamuoyunu b�lg�lend�r�c�, farkındalığı
artırıcı KAMU SPOTLARI hazırlanarak yayınlamak �se halkın
eğ�t�m�nde ve kültür düzey�nde parad�gma değ�ş�kl�ğ�n�n önünü
açacaktır.

www.protestankiliseler.org

http://www.protestankiliseler.org/?p=1072
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Kutsal Mekanların Politikası ve Poetikası Arasında: Dini Mekanların Değiştirilmesi
Hakkında Bazı Yorumlar / Prof. Dionigi ALBERA, İDEMEC

Ayasofya’nın Yeniden Dönüştürülmesi: AKP’nin Ulusu (-Yeniden-) İnşasının Perde Arkası
Karşısındaki Sessizlik / Dr. Markus DRESSLER, Leipzig Üniversitesi

Cumhuriyet Dönemi’nde Ayasofya ve Milli Hafıza Savaşları / Doç. Dr. Umut AZAK,
İstanbul Okan Üniversitesi

Dönüşüm İşlevsel mi İdeolojik mi? İstanbul’da 1453 Döneminde Yeniden İşlevlendirilen
Dinî Yapıların Mekânsal Dağılımı Üzerine Gözlemler / Doç. Dr. Zeynep AKTÜRE, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Değişen Kentlerin Dönüşen Kimlik Mekânları Olarak Kutsal Yerler ve İbadethaneler / Dr.
Öğr. Üyesi Erhan KURTARIR, Yıldız Teknik Üniversitesi

İnanç, Kültür ve Mekânla Etkileşim Üstüne Düşünceler / Prof. Dr. Ayşe Nur ÖKTEN, Yıldız
Teknik Üniversitesi

Alevi Toplumsal Mekânının Dönüşüm Dinamikleri / Dr. Öğr. Üyesi Cemal SALMAN,
İstanbul Üniversitesi

Müze ve Kültür Merkezi olarak Sufi tekkeleri: Sekülerliğin mührü mü? / Lucía CIRIANNI
SALAZAR, Berlin Özgür Üniversitesi

1826’da Nakşibendî Tekkesine Dönüştürülen Bektaşî Tekkeleri (Pîr Evi Örneği) / Doç. Dr.
A. Yılmaz SOYYER, Süleyman Demirel Üniversitesi

Mevlevi Kültürünün En Önemli Yapılarından Biri Olan Mevlevihanelerin Tarihî Değişimleri
ve Dönüşümleri / Sevtap DEMİRTAŞ, Evrensel Mevlana Aşıkları Vakfı

İbadethaneden Viraneye: Terk Edilen ve Unutulan İbadet Yerleri / Dr. Öğr. Üyesi Veysel
DİNLER, Hitit Üniversitesi

Van’daki Ermeni Kültür Mirasının Sessizliği / Mehmet Fatih GÜDEN, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

Hayret Uyandıran Abluka: Hakkari’nin Terk Edilmiş Kiliselerinin Durumu / Dr. Nicholas AL-
JELOO, Kadir Has Üniversitesi
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Yezidiler: İmha, Yeniden İnşa ve Kimlik / Doç. Dr. Birgül AÇIKYILDIZ, Paul Valéry
Üniversitesi, Montpellier III

Kaybın Ardından Doğu Bizans: Anadolu/Küçük Asya ve Geç Orta Çağ (11-15. Yüzyıllar)
Bizans ve Slav Düşüncesinde Doğu ve Reconquista (Yeniden Fetih) Fikri / Prof. Vlada
STANKOVIĆ, Belgrad Üniversitesi

“Kayıptan Sonra Bizans Doğusu: Anadolu/Küçük Asya ve Geç Orta Çağlarda (11.-15.
Yüzyıllar) Bizans ve Slav Düşüncesinde Doğu ve Reconquista Fikri” Üzerine Yorum / Dr.
Zachary CHITWOOD, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi

Giresun Çocuk Kütüphanesi: Karadeniz Bölgesi’nde Bir Katolik Kilisesinin Cumhuriyet
Döneminde Dönüştürülmesi / Dr. Vanessa R. DE OBALDÍA, Johannes Gutenberg
Üniversitesi Mainz

Latin, Ermeni, Osmanlı: 18. Yüzyıl Boyunca Pera ve Galata’nın Katolik Mimarisinde
Dönüşüm ve Belirsizlik / Prof. Paolo GIRARDELLI, Boğaziçi Üniversitesi

“Onların Kiliselerini Almayacağım ve Camiye Çevirmeyeceğim”: Osmanlı Galata’sında
Katolik Kiliselerin Ahdnamelerle Belirlenen Yasal Statüsü / Dr. Radu DIPRATU,
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü

Fethiye Camii ve Fethiye Müzesi: Pammakaristos Manastırı’nın Dönüştürme Şekilleri / Dr.
Mariëtte VERHOEVEN, Radboud Üniversitesi

Mandylion’un Ölümden Sonraki Yaşamı: ‘Edessa’nın İmajı’nın Kaderi ve Şanlıurfa Ulu
Cami’nin Rolü Üzerindeki Tartışmalı Anlatılar / Prof. Emma LOOSELY, Exeter Üniversitesi

İkonion’daki (Konya) Eflatun Mescidi (Amphilokios Kilisesi) / Dr. Öğr. Üyesi Paschalis
ANDROUDIS, Aristoteles Üniversitesi

Pagan Devirden İslamî Döneme 4000 yıllık bir kült alanı: Tanrı Jüpiter Dolichenus’un
Kâbesinden Dülük Baba Tekkesi/Yatırına / Dr. Ali Çağlar DENİZ, ADO 

Meryem Ana Kilisesi: Nevşehir’in “Cezaevi-Kilisesi”nin Farklı Hayatları /Dr. Öğr. Üyesi
Aude Aylin DE TAPIA, Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi

Bursa’nın Dinî Anıtları, Geç Osmanlı Döneminde ve Genç Türkler Döneminde Terk
Edilmeleri veya Dönüştürülmeleri / Prof. Dr. Beatrice ST. LAURENT, Bridgewater State
Üniversitesi

Ayasofya ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Uluslararası Yükümlülükleri / Dr. Leonard HAMMER,
Arizona Üniversitesi

Türkiye’deki Yerlerin Dönüşümünün Yasal Altyapısı ve Gerekçeleri / Av. Cem Murat
SOFUOĞLU, İstanbul Okan Üniversitesi
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Dünyada İnternet Kullanım ve Sosyal Medya İstat�st�kler� 
Sosyal Medya ve Teknoloj� Kullanımı 
İlet�ş�m Stratej�s� / İlet�ş�m Hedefler� 
Sosyal Medya İlet�ş�m Planı Oluşturmak: Sosyal Medya Kanallarının
seç�lmes� İçer�ğ� doğru ve etk�l� paylaşmak .
Sosyal Medya Raporlaması: Durum Anal�z�, Tak�b� ve Raporlama 
S�v�l Toplum Örgütler� İç�n Sosyal Medya ve Teknoloj� Araçları
Farklı D�j�tal İçer�k Türler� Nasıl Oluşturulur?

Ela Şah�nkaya

Günümüzde b�lg�sayar ve �nternet teknoloj�s�n�n değ�ş�m ve
gel�ş�m� �le hayatımızın öneml� b�rer parçası olan sosyal medyanın
her alanda olduğu g�b� s�v�l toplum alanında da kend�ne has b�r
yer ed�nmes� su götürmez b�r gerçekt�r.
Sosyal medya, geleneksel medyaya göre hızlı ve �nterakt�f b�r
�let�ş�m sağlamaktadır. Sosyal medya kanallarının yalnızca b�reyler
arası etk�leş�mde öneml� b�r yere sah�p olduğu düşünülmemel�d�r.
S�v�l toplum örgütler� �ç�n hedef k�tle dışında farklı ve etk�n
mecralarda dah� gerek hızlı tepk� alab�lme gerekse anal�z ve
kamuoyu oluşturma, etk�nl�k yönet�m�, paydaşlarla �ş b�rl�ğ�
oluşturma g�b� sunduğu �mkanlar STÖ’ler�n amaçları
doğrultusunda etk�n k�tle �let�ş�m aracı olmaktadır. 
Anadolu D�n ve İnançları Platformu olarak ETKİNİZ AB programı
desteğ� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu eğ�t�mde; her geçen gün
çoğalan d�j�tal kanalları kullanmanıza destek olacak sosyal medya
yönet�m�, raporlama, elektron�k postalama, sosyal medya ve
teknoloj� güvenl�ğ� ve tüm bu süreçler�n etk�l� olması �ç�n gerekl�
araçları �nceled�k. 
Eğ�t�mde üzer�nde durulan konu başlıkları şu şek�lde sıralandı;

" S O S Y A L  M E DY A N I N  E T K İN K U LLANIMI"
E T K İN İZ -A B  E ĞİT İM  P R O G RA MINA K AT ILDIK
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Sosyal Medyada Başarılı Olmak İç�n Tavs�yeler
Sosyal medya da başarı sağlamanın ana kuralı doğru hedef k�tles�
bel�rlemek ve bel�rlenen hedef k�tles�n�n akt�f olduğu sosyal medya
araçlarını etk�l� kullanmaktan geç�yor. Etk�l� b�r sosyal medya
kullanıcısı olmak �ç�n mevcut platformlara uygun �çer�k üret�m� ve
tak�b�, �çer�k türü ve d�l�, �çer�kler�n anal�z� ve raporlanması önem
arz ed�yor. Etk�leş�m� artırmak �ç�n �se anketler düzenlemek, soru-
cevap yapmak ve hashtag (başlık et�ket�) kullanarak mevcut ağda
�z bırakmak fark yaratmayı sağlıyor. B�r d�ğer öneml� husus �se
olmazsa olmaz olan reklamlar! STÖ’ler�n bütçe oluştururken
reklamlar �ç�n de b�r kalem oluşturmaları h�ç de azımsanmayacak
olumlu b�r ger� dönüş alınmasını sağlayacaktır.

İnterakt�f İçer�k Üretme Araçları 
Web ve Mob�l Sosyal Medya ve Teknoloj� Araçları
İçer�k oluşturmayı sanıldığı kadar bas�te �nd�rgememek gerek�r.
Etk�leş�m oluşturmak �sted�ğ�m�z �çer�kler�n başlıklarından tutun
görsel tasarımı, er�ş�m kolaylığı ve yaratıcılığına kadar b�rden fazla
özell�ğe d�kkat ed�n�lmes� gerek�yor. Örnek verecek olursak; Gerekl�
olan l�nkler� b�r bütün olarak �çeren L�nk Tree, mevcut l�nkler�
kısaltma �mkânı sunan B�tly, benzers�z tasarımlar yapma fırsatı
sunan Canva, İşletme hesabı olarak kullanılab�len WhatsApp
Bus�nes, zaman ayarlı tweet atmaya yardımcı olab�lecek ve sadece
�lg�l� olunan konulardak� tweetler� göstereb�lecek olan Tweetdeck,
gönder�ler�n�z�n ve paylaşımlarınızın �stat�st�ksel anal�z�n� yapmaya
�mkan veren Metr�cool, çeş�tl� h�zmetlere a�t parolalarınıza er�şmek
ve yönetmek amacıyla kullanab�leceğ�n�z, ücrets�z ve açık kaynak
kodlu b�r parola yönet�m aracı B�twarden vb. g�b� uygulamalar
aracığı �le STÖ’ler�n mevcut k�tleler�n� büyütüp gel�şt�rmek
mümkün.

ADİP ek�b�n�n Etk�n�z AB desteğ� �le aldığı SOSYAL MEDYANIN
ETKİN KULLANIMI EĞİTİM PROGRAMI’nda kullanılan sunumları ve
tüm dökümanları s�zler�n kullanımına açtık. 
www.ad�panadolu.org adresl� s�tem�z�n Kaynaklar bölümünden
ulaşab�l�rs�n�z.
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Sümela Manastırı’nda uygunsuz tanıtım etk�nl�ğ�ne soruşturma
başlatıldı. Öte yandan manastırda yaklaşık 6 yıl önce başlayan
restorasyon ve kaya güçlend�rme çalışmalarında sona gel�n�rken,
z�yarete açılış �ç�n gün sayıldığı b�ld�r�ld�. 
Mard�n'dek� 9 k�l�se ve manastır UNESCO yolunda. Mard�n'de
UNESCO tarafından geçen sene Dünya M�ras Geç�c� L�stes�'ne alınan
"Geç Ant�k" ve "Orta Çağ" dönem�ne a�t 4 k�l�se ve 5 manastırın da�m�
l�steye alınması �ç�n protokol �mzalandı.
Trabzon’un tar�h� 14. yüzyıla uzanan �kon�k yapılarından Kızlar
Manastırı, restorasyon çalışmalarından dört yıl sonra z�yarete açıldı.
Aslına uygun restorasyonun en güzel örnekler�nden b�r� olan
manastır, s�zler� büyüsüne tanık olmaya davet ed�yor
Rum K�l�ses� restore ed�lerek koku atölyes�ne dönüştürülecek. Isparta
Beled�yes� yaklaşık 270 yıllık Aya Ban�ya K�l�ses�’n� tur�zme
kazandırmak �ç�n harekete geçt�. K�l�sede uygulanacak 'Isparta Koku
Atölyes�: Kokuhane' projes� �ç�n BAKA �le protokol �mzalandı.
Ordu Büyükşeh�r Beled�yes�, tar�h� 600 yılı aşan ve b�rçok kez hasar
görerek onarılan Altınordu Esk�pazar (Bayrambey) Cam��’nde
restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşeh�r Beled�yes� �le
Ordu Val�l�ğ� Yatırım İzleme ve Koord�nasyon Başkanlığı �ş b�rl�ğ�nde
yürütülecek restorasyon projes� kapsamında har�m, mahf�l, cam�
cephes�, çatı, m�nare, şadırvan, tuvalet ve çevre düzenlemeler�n�
kapsayacak detaylı b�r çalışma gerçekleşt�r�l�yor.
Türk�ye'dek� üç d�ne a�t eserler�n, �nanç tur�zm� üzer�nden tanıtımını
yapmak ve bu alanda dünyada pay sah�b� olmak amacıyla Kültür ve
İnanç Tur�zm� Derneğ� kuruldu. Derneğ�n �lk konuğu her yıl Türk�ye'ye
gelerek yen� yerler� gez�p fotoğraflayarak Türk�ye'dek� erken dönem
Hr�st�yanlık hakkında �k� k�tap yazan Prof. Dr. Mark Fa�rch�ld oldu.
Fa�rch�ld ülkem�z�n arkeoloj�k anlamında b�r altın maden�n�n üzer�nde
bulunduğunu, Türk�ye'dek� İslam, Hr�st�yanlık ve Musev� d�nler�ne a�t
eserler�n, dünyadak� bütün ülkelerden daha zeng�n olduğunu söyled�.
Ölülere duyulan özlem� yazı ve res�mlerle anlatan mezar taşları,
‘Ed�rne’n�n Gömüt Taşları’ k�tabıyla can buldu. K�tap Ed�rne’de
yüzlerce yıl �ç �çe yaşamış Türk, Yunan, Musev�, Ermen�, Levanten ve
Bulgar g�b� farklı etn�k kökenler�n estet�k �mgeler�n� gün yüzüne
çıkarıyor.
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Araştırmacı, yazar Muzaffer İr�s’�n ‘Vank Köyü: Tar�h, Doğa, Yaşam’
k�tabı YAY Yayınları’ndan çıktı. K�tabın tanıtım yazısında “Bu
çalışmanın amacı küçük b�r köyün tanıtımı değ�l, b�nlerce yıllık b�r
meden�yet�n. tar�h�n, doğanın ve yaşamın yen�den gözler önüne
ser�lmes�d�r. Bu k�tapta köyde yaşayan son çınarlarla yapılmış
sözlü tar�h çalışmalarının yanında doğa ve hayata da�r gerçek,
objekt�f b�lg�lere yer ver�ld�.” den�yor.
Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n başkent� Wash�ngton’un Beled�ye
Mecl�s�, Nevruz’u 'kültürel ve tar�h�' b�r olay olarak n�telend�rd� ve
resmen tanıma kararı aldı. Türk�ye Cumhur�yet� Büyükelç�l�ğ� de,
Tw�tter'dan yaptığı paylaşımla herkes�n Nevruz bayramını kutladı.
B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu, Pers kökenl� bu şenl�ğ� Dünya
Nevruz Bayramı �lan etm�şt�r. BM Manev� Kültür M�rası Koruma
Kurulu, nevruzu Dünya Manev� Kültür M�rası L�stes� 'ne dah�l
etm�şt�r. BM Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı"
olarak kabul etmekted�r.
Kudüs’tek� Moskova Meydanı'nda bulunan Rus Katedral� önünde
toplanan Müslüman, Hr�st�yan, Yahud� ve Dürz� onlarca d�n� l�der,
Ukrayna'dak� savaşa son ver�lerek b�r an önce barışın sağlanması
çağrısında bulundu. 150 d�n� l�der tarafından �mzalanan ve Rusya
Ortodoks K�l�ses� Patr�ğ� K�r�ll'e h�taben yazılan mektup Rus
Katedral�'n�n kapısına asıldı. Kr�ll'e Rusya Devlet Başkanı Put�n �le
görüşmes� ve ondan barışçıl b�r çözüme yönel�k ac�l adımlar
atmasını �stemes� çağrısında bulundular.
Rashad Hussa�n’�n ABD Uluslararası D�n� Özgürlük Özel
Büyükelç�s� olarak atanması Senato tarafından onaylandı. 85 evet,
5 hayır oyu alarak görev� onaylanan Hussa�n, ABD tar�h�nde bu
göreve atanan �lk Müslüman oldu. Hussa�n, bu görevden önce
Adalet Bakanlığının Ulusal Güvenl�k Bölümü,ABD Stratej�k Terörle
Mücadele İlet�ş�m� B�r�m� ve İslam İş B�rl�ğ� Teşk�latında Başkan
Obama’nın özel tems�lc�s� olarak görevlerde bulundu. Hussa�n,
aynı zamanda ant�sem�t�zm �le mücadele ve Müslüman
çoğunluklu ülkelerde Hr�st�yan ve d�ğer d�n� azınlıkların haklarının
korunması �ç�n göster�len çabalara öncülük ett�.
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K�tabınıza genel b�r bakış sunab�l�r m�s�n�z; hang� kadınları,
dönemler� ve bölgey� kapsıyor?

K�tabınıza dah�l ett�ğ�n�z b�rçok kadının Türk�ye'dek� b�rden fazla
Hr�st�yan k�l�ses�nde az�z olarak kabul ed�ld�ğ� ve saygı gördüğü
düşünülürse, k�tabınız Türk�ye'dek� ekümen�k d�yaloğa ne ölçüde
katkıda bulunuyor?

Rosamund W�lk�nson Angl�kan K�l�ses�’n�n d�n� görevl�s� (papaz) olarak
hayatını ve h�zmetler�n� Türk�ye’de sürdürüyor. ADİP araştırma kurulu
üyes� oryantal�st Vanessa R. de Obaldía “Türk�ye’de Hr�st�yan Kadınlar” *
adlı eser�n yazarı W�lk�nson �le görüştü. K�tabın 2022’de Türkçe’ye de
kazandırılması �ç�n çalışmalar devam ed�yor.

M.S. 33'ten günümüze kadar burada yaşayan ve çalışan 50'den fazla
kadın hakkında yazdım. B�r�nc� yüzyılda Küçük Asya, Pontus, Kapadokya
eyaletler�n�n tümü Roma İmparatorluğu'nun b�r parçasıydı, ancak ş�md�
Türk�ye'n�n coğraf� alanı �ç�ne g�r�yor. K�tabım Kadınlar ve Esk� Ah�t,
Kadınlar ve Yen� Ah�t, Küçük Asya'da Yen� Ah�t Kadınları (M.S. 33
dolayları - M.S. 100), Erken Hr�st�yanlık Dönemde Kadınlar (M.S. 100 – M.S.
313), B�zans kadınları (M.S. 313 – M.S. 1453), Osmanlı Dönem�nde Hır�st�yan
Kadınları. (1453 - 1923), Türk�ye Cumhur�yet�’nde yaşayan Hr�st�yan
kadınlar (1923 – 2021) bölümler�nden oluşuyor.

Çeş�tl� Hr�st�yan gelenekler�nden gelen Hr�st�yanların k�tabımı
okuyacaklarını ve ortak m�raslarını tanıyacaklarını umuyorum. B�z�m
düşüncem�ze göre 'b�r� ya da d�ğer�' değ�l, 'her �k�s� ve' yaklaşımı
olmalıdır. Hep�m�z�n Mes�h'te ortak b�r m�rası var. Türk�ye'de bulunan
Hr�st�yanlık �fadeler�n�n heps� aynı m�rastan, aynı kökten yet�ş�yor ve
b�rb�rler�nden öğreneb�l�rler.

söyleş� 20

“Anadolu’nun Hr�st�yan kadınlarına ses vermek �ç�n yazdım”



 Bugün Türk�ye'dek� k�l�selerde kadının rolünün önem� ned�r ve bunun
gelecekte nasıl gel�şeceğ�n� düşünüyorsunuz?

 Yen� Ah�t dönem�nden ber� Anadolu'da k�l�sede kadınların akt�f
varlığına rağmen, Türk�ye'de çağlar boyunca Hr�st�yan kadınlar
hakkında kapsamlı b�r çalışma eks�kl�ğ� bulunmaktadır. K�tabınız, bu
kadınlara ses� olmak açısından nasıl b�r rol oynuyor?

Her k�l�se akımının, kadınların k�l�sedek� rolüne farklı b�r yaklaşımı vardır.
Türk�ye'dek� hayatım boyunca Türk Protestan K�l�ses�'n�n b�r parçası
oldum. Umudum, kadınların l�derl�k roller�n� erkeklerle aynı şek�lde -ve
uygun n�tel�klere sah�p erkeklerle ortaklık �ç�nde- yer�ne get�rmeler�n�
sağlayacak yetenek ve n�tel�klere sah�p potans�yel l�derler olarak
tanınmalarıdır.
 

K�tabım çağlar boyunca Küçük Asya'da (Anadolu) yaşamış Hr�st�yan
kadınlara ses vermek �ç�n yazılmıştır. Bu sesler�n kadınlar ve erkekler
tarafından duyulmasını ve kadınların 21. yüzyılda k�l�sen�n ve Türk
toplumunun yaşamına katkıda bulunmak �ç�n yetenekler�n� ve
tutkularını gel�şt�rmeye teşv�k ed�lmes�n� umuyorum.

Söyleş�n�n tamamı ADİP web s�tes� söyleş�ler kısmında yer almaktadır.
QR kodu tarayarak da ulaşab�l�rs�n�z.
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