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özet
Anadolu Din ve İnançları Platformu neredeyse pandeminin kucağına
doğdu. Ekim 2019’da yola çıkan ADİP, Mart 2020’de faaliyetlerini salgın
önlem ve yasaklarına göre güncelleyerek çalışmalarına devam etti. Bölge
toplantılarımıza ara versek de Türkiye çapında farklı inançların temsilcileri
ile irtibatımız çevrim içi faaliyetler ve görüşmeler üzerinden sürüyor.
Geçmiş yıla ait faaliyetlerimizin dökümüne sitemizin “ADİP Faaliyet
Raporları” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 
2021’den yeni seneye intikal eden projemiz Türkiye’de İnanç Özgürlükleri
üzerine kuruldu. Kurucu üyemiz Alevi Düşünce Ocağı Derneği ile birlikte
Avrupa Birliği Protect Defenders programı desteği ile “İnsan Hakları / İnanç
Özgürlüğü” çalışma alanı kapsamında hak savunuculuğu temelli,
sorunlarımız ve temel haklarımıza yönelik bilgilendirici bir rehber
hazırladık. Pek çok kuruluşun desteği ile meydana gelen rehberimizi kolay
anlaşılır bir biçimde topluma sunduk. Bültenimizin dosya konusunu bu
rehber çerçevesinde Türkiye’nin inanç özgürlükleri karnesi oluşturuyor.

ADİP’in sürekli irtibat halinde olduğu İzmir Yahudi cemaati son dönemde
oldukça hareketli. “İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı Liderlikle
Güçlendirilmesi” üst başlığını taşıyan projeleri ile İzmir’in Yahudi kültür
mirasını tüm Türkiye'ye tanıtan İzmir Sefarad Kültür Festivali’ni bültenimize
aldık.

2021 Unesco tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Yılı
ilan edilmişti. Kağıthane Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği ve Cem Evi ile
Alevi Düşünce Ocağı ortaklaşa bir panel gerçekleştirdi. “Yunus Emre, Hacı
Bektaş ve Kadıncık Ana’da İnsan” konulu paneli ADİP Genel Koordinatörü
Sayın Doğan Bermek modere etti.

Son günlerde Vatikan ile Türkiye arasında kültürel çalışmalar gündeme
geldi. Biz de Vatikan arşivlerini Türkiye’de en iyi bilen birkaç kişiden bir
olan Sayın Deniz Kılıçer ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

ADİP’in Ortak İnanç Takvimi bu dönemde de inançların buluşma alanı oldu.
İsa’nın Doğuş ve Vaftiz yortusu, Kandiller, Nevruz, Hızır Orucu, Hıdır İlyas
Bayramı, Tu Bişvat ve Pesah peş peşe gelecek. İnanç gruplarının
hazırladığı bazı masa üstü ve duvar takvimlerini de sizlere tanıtıyoruz.

Takvimimizi de şenlendiren bayramların, yortuların, oruçların yeni yılda
huzurlu, mutlu ve en önemlisi sağlıklı günler getirmesini umut ediyoruz.

www.adipanadolu.org



İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ  REHBERİ
yayınlandı

Türk�ye’de d�n ve �nanç özgürlüğü hal�hazırda tartışmalı b�r konu
olmaya devam ed�yor. Farklı �nanç gruplarının yüz yıllardır b�r arada
yaşadığı ülkem�zde �nanç gruplarına yönel�k hak sınırlamaları, eş�ts�z
uygulamalar ve sorunlar kamuoyuna yansımaktadır. İnanç
özgürlükler�ne da�r engellemeler�n, kısıtlamaların devlet�n nesnell�k
ve tarafsızlık �lkes�n� de �hlal ett�ğ� kanaat�ndey�z. Temel hak
mahrum�yetler�n�n kaynağını anayasa, yasalar ve uluslararası
anlaşmaların gerekt�ğ� g�b� uygulanmaması ve yasalardak� boşluklar
oluşturuyor.

İnanç gruplarının tüzel k�ş�l�k ed�nme sorunu çözülemed�, d�n
eğ�t�m�nde eş�ts�z müfredat g�der�lmed�. D�n adamı yet�şt�rme,
�badethane açma g�b� temel haklarda geç�c� çözüm arayışları �le hak
eş�tl�ğ� �lkes�n�n �hlal� sürmekted�r.

Platformumuzun kuruluş amaçları arasında Türk�ye’de �nanç
gruplarının haklarına, sorunlarına ve çözüm öner�ler�ne �l�şk�n
kamuoyu oluşturmak da bulunuyor. Ülkem�z�n popüler olmayan bu
�nsan hakları alanında farkındalığı pek�şt�rmek, �nanç özgürlüğü �le
�lg�l� yasaların b�zlere sunduğu temel hakları, adalete er�ş�m�n
yollarını b�r proje ve tasarım çerçeves�nde özetleyerek sunmak
�sted�k. 
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Avrupa B�rl�ğ�’n�n ‘Protect Defenders’ programı desteğ� �le ‘D�n ve
İnanç Özgürlükler�-Temel Haklar’ projes� dah�l�nde b�r rehber
hazırladık. Rehber�n �çer�ğ� ve tasarımı ADİP ve Alev� Düşünce Ocağı
�ş b�rl�ğ� �le gerçekleşt�. 20 b�n kopya basılan rehber Türk�ye çapında
farklı �nanç gruplarının tems�lc�l�kler�ne, �lg�l� s�v�l toplum
kuruluşlarına ulaştırılıyor.
 
TÜRKİYE’DE İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ e-REHBERİ’m�ze
www.ad�panadolu.org adresl� s�tem�zden de ulaşab�l�rs�n�z. Rehbere
paralel olarak s�tem�z bünyes�nde İnanç Özgürlükler� Kütüphanes�
hazırladık. Rehber�m�z�n yaygınlaştırılmasına destek olmak �stersen�z
basılı, adetl� rehber ed�nmek �ç�n ad�p.anadolu@gma�l.com posta
kutumuza başvurmanız yeterl�d�r.
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- Rehber�n hem ulusal hem uluslararası özgürlük ve demokrat�k yasaları kısa ve öz
olarak b�r arada toplaması ve kısa olmasından dolayı okunmasının çok kolay oluşu
�sabetl� b�r yöntem olmuştur. Ayrıca �çer�ktek� farklı d�nlere a�t k�taplardan, konuyla
alakalı olan ayetler yerleşt�r�lmes� de b�r o kadar �y� olmuş d�yeb�l�r�m.
 Pastör Ender Peker, Mard�n

-  Çok başarılı. El�n�ze sağlık. Dağıtımına başladık.
 Lak� V�ngas, Yen�köy Panay�a Rum K�l�ses� Başkanı

- Beşerî rakamları yüksek olan m�lletler�n �ç�nde sayıca azalmış, hatta b�l�nmeyen
toplulukların, haklarını b�lmeler� ve savunmaları açısından gerekl� ve öneml� b�r
çalışma. Eller�n�ze sağlık.
 Alberto Mod�ano, Fotoğrafçı

- Çeş�tl� �nançlara mensup k�ş�ler�n d�nlenmes�, gerçekler�n farkına varılması bakımında
önem taşımaktadır. Sayın Doğan Bermek şahsında rehber� hazırlayanların emeğ�ne
sağlık. Tüm �nançların talepler� özetle d�le get�r�lm�şt�r.
 Hayat� Doğan, Karşıyaka Beled�yes� Mecl�s Üyes�

- ADİP İnanç Özgürlükler� Rehber� d�n� özgürlükler�n hukuk� ve prat�ktek� dayanaklarını
toplu b�r şek�lde görmek adına faydalı ve oldukça anlaşılır b�r rehber kaynak olmuş.
Emeğ� geçenler�n eller�ne sağlık.
 Anna Mar�a Beylun�oğlu, Akadem�syen-Yazar

- Anadolu D�n ve İnançları Platformu’nun özver�l� çalışmaları umudumu sürdürmeme
neden oluyor. ADİP kurucuları, yönet�c�ler� ve katkı veren tüm düşünürler� �le
b�rb�rler�n�n �nanç özgürlüğü alanına g�rmeden kend� özgür alanları �ç�nde ve
toplumsal uzlaşı �le çok öneml� çalışmalar yapmaktadır.
Yaptıkları bu çalışmalarla, ötek�n� yaratmaya çalışanlar tarafından kuyuya atılan
anahtarı b�r gün kuyunun b�l�nmez der�nl�kler�nden çıkarıp �nsanlığın �nanç özgürlüğü
kapısını açmak �ç�n kullanacakları umudunu taşıyorum. Bu projeye düşünsel ve
eylemsel katkı veren herkes�n emekler� var olsun.
Jozef Naseh, Arkeolog

- İnanç Özgürlükler� Rehber�’n�n hazırlanmasında emeğ� geçenlere teşekkürler�m�
sunarım. Rehber konsantre b�lg�ler �çer�yor, adeta her konuya Sa�t Fa�k’�n HİŞT
öyküsündek� g�b� ‘burada b�r şey var’ d�ye d�kkat çekm�ş. Ben özell�kle avukat
arkadaşlara bu konuda çalışma yürütmeler�nde kaynaklık olsun d�ye dağıtıyorum.
İnanç özgürlükler� konusunda b�r hak mücadeles� ver�leceğ� zaman �zlenecek yola
�l�şk�n yeterl� b�lg�ler var.
Mustafa C�nkılıç, Avukat
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Türk�ye’de İnanç Özgürlükler � ,  
Dünden Bugüne Gel �şmeler

Doğan Bermek

Avrupa Konsey� Bakanlar Kom�tes� Kasım 2021 toplantısında alınan
kararların �çer�ğ� �le �lg�l� görüşler�m�z� Alev� davaları eksen�nde
değerlend�rmek �st�yorum.
Alev� davaları hukuk� sürec� 2005’te başladı, 2008 ve 2010’dan �t�baren
de �ç hukuk yolları tüket�ld�kçe AİHM’ne başvurular yapıldı. Bu
başvurular �le �lg�l� kararlar 2014-2016 arasında alındı. Daha önceden
karara bağlanmış Eylem-Hasan Zeng�n davası da bu gruba alınarak
ALEVİ DAVALARI grubu olarak adlandırıldı. Kararların
uygulanmasından sorumlu olan Avrupa Konsey� Bakanlar Kom�tes�-BK
(bundan sonra BK d�ye anacağım) kararların uygulanmasını tak�be
başladı. 2016 yılında OHAL �lan ed�l�nce Konsey kuralları gereğ�nce
tak�pler askıya alındı. OHAL kalktıktan sonra tak�pler 2019 da tekrar
başlatıldı ve Aralık 2019’da BK öneml� kararlar aldı. Bu toplantı �le �lg�l�
durum raporları ve kararlar www.alev�ocag�.org s�tem�zde DAVA
TAKİPLERİ sayfasından okunab�l�yor.

Hükümet bu toplantıda kend�s�nden Haz�ran 2020’ye kadar ver�lmes�
�stenen ALEVİ HAKLARI UYGULAMA YOL HARİTASI’nı Pandem� koşulları
neden� �le tesl�m etmed� ve konu karşılıklı yazışmalar ve açıklamalar �le
2021 sonuna kadar askıda kaldı. Bu arada İNSAN HAKLARI EYLEM
PLANI açıklandı ama o planda da dava kararları �le �lg�l� tatm�n ed�c�
uygulama b�lg�ler� ver�lmed�. BK Kasım 2021 de yapılacak 1419 nolu
toplantı gündem�ne Alev� Davaları’nı da alınca Haz�ran 2020’de tesl�m
ed�lmes� gereken YOL HARİTASI, Ek�m 2021’de tesl�m ed�ld�. 3 Kasım’da
da har�taya b�r ek b�lg� notu daha eklend�.

Hükümet YOL HARİTASI ya da b�lg� notunda aşağıdak� b�lg�ler� �letm�şt�:
CEM EVLERİ �le �lg�l� elektr�k masrafı konusunda cezalar ödenm�şt�r,
YARGITAY konuyu �ç hukuka da �şlem�şt�r. Dava açıp kazanan CEM
EVLERİ muaf�yetten yararlanmaktadır. CEM EVLERİ’n�n �badet
mekanlarının tesb�t� ve elektr�k sayaçlarının ayrıştırılması özel b�r �şt�r,
bu nedenle konunun mahkemelerden geçmes� şarttır. Bu dava �le �lg�l�
yapılacak başka b�r eylem kalmamıştır, dava dosyasının kapanması
gerekmekted�r.
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EĞİTİM DAVALARI �ç�n hükümet AİHM kararları gereğ� müfredat
uyum çalışmalarının yapıldığını ve 2018’de müfredatın yeterl�
kapsama gelm�ş olduğunu, davaları açan a�leler�n çocukları �se okul
yaşını çoktan geçm�ş olduğu �ç�n bu konuda yapılacak �şler�n
tamamlanmış olduğunu savunmuş, Müslüman olmayan a�leler�n
çocuklarının DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ (DKAB) ders�nde
muaf�yetten yararlanab�ld�kler�n� açıklamış ve bu davalarla �lg�l�
kararların da tamamen uygulanmış olduğunu b�ld�rm�şt�r.
EŞİT HAKLAR ya da “Devlet-İnanç grubu �l�şk�ler�” konusunu �çeren ve
AİHM Büyük Da�re tarafından ver�lm�ş olan İzzett�n Doğan ve
Arkadaşları davası �le �lg�l� olarak da hükümet gel�şmeler oldukça
BK’ne b�lg� ver�lecekt�r açıklaması yaptı.
B�zler de bu konulardak� görüşler�m�z� BK’ne yansıtan durum
raporları sunduk. BK toplantıda yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu
konular hakkında şu kararları aldı:

Md.1- BK, Mahkeme kararında “Devlet yetk�l�ler�n�n d�ğer �nanç
gruplarının yanı sıra, Alev� topluluğunun d�n� uygulamalarına ve
�badethaneler�ne yönel�k tutumunun, Devlet�n tarafsız, yansız olma
görev� �le ve d�n� toplulukların özerk varoluş hakkı �le bağdaşmadığı”
vurgusunun yapıldığını ve çalışmalarda bu konuların unutulmaması
gerekt�ğ�ne �şaret ett�.

Md. 2, 3 ve 4’te �se, yerel mahkemeler�n cem evler�ne (Alev�
�badethaneler�) aydınlatma masraflarının karşılanması �ç�n karar
vermeler�n�n, Mahkeme tarafından tesp�t ed�lm�ş olan, Alev�
topluluğunun Devlet�n �nançlara sağladığı destekler, verg�
muaf�yetler�n�n de �ç�nde olduğu d�ğer yardımlardan tamamen
dışlanmasından kaynaklanan ayrımcılığı çözmekte yeters�z olduğuna
da�r öncek� kararları da hatırlatarak; yetk�l�ler�, Alev� �nancına eş�t
muamele ed�lmes�n� sağlamak �ç�n daha kapsamlı önlemler almaya
ve cem evler�n� aydınlatma masraflarından muaf tutmak �ç�n bazı
prat�k çözümler düzenlemeye çağırdı;

Bu konu, b�z�m de Alev� Düşünce Ocağı olarak ısrarla topluma
anlatmaya çalıştığımız, eş�tl�k meseles�n�n elektr�k faturası �le sınırlı
olmadığına da�r çok net b�r açıklama olmuştur. Alev� kurumlarının bu
konuya gereken ağırlığı verecekler�n� umut ed�yoruz.
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Md. 5’te EĞİTİM konularına değ�nen BK, “D�n kültürü ve ahlak b�lg�s�”
DKAB dersler�ne �l�şk�n 2018 müfredatının Mahkeme tarafından d�le
get�r�len tüm end�şeler� g�dermed�ğ�n�; bu nedenle yetk�l�ler�, Türk
eğ�t�m s�stem�n�n, Devlet�n çeş�tl� d�nlere, mezheplere ve �nançlara
karşı tarafsızlık ve yansızlık yükümlülüğünü yer�ne get�rmes�n�,
çoğulculuk ve nesnell�k �lkeler�ne saygı duymasını ve Sünn� İslam
dışında d�n� veya felsef� �nançları olan ebeveynler�n bu �nançlarını
açıklamak zorunda kalmadan çocuklarının zorunlu d�n dersler�
eğ�t�m�nden muaf tutulab�lmes�n� sağlayab�leceğ� uygun
düzenlemeler yapması gerekt�ğ�” kararını aldı.

Md. 6’da Alev açılımı çalıştaylarına da gönderme yapan BK, hükümet�
“çalıştaylarda gel�şt�r�len öner�ler�n daha fazla uygulanmasını
sağlamaya, daha çok gec�kmeden bel�rl� yasal ve �dar� önlemler�
gösteren somut b�r takv�me sah�p kapsamlı b�r eylem planı
hazırlamaya” çağırdı; bu çalışmalarda Avrupa Kom�syonu’nun (ECRI)
2010 ve 2016’da kabul ett�ğ� IRKÇILIĞA ve HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI
raporları ve tavs�yeler�n� de göz önünde tutmaya davet ett�.

Md.7’de BK, “Yetk�l�ler� Mahkeme'n�n mevcut dava grubundak�
bulgularını yen� İnsan Hakları Eylem Planı'nın çerçeves�nde
uygulamalarla, çözüme yönel�k kes�n ve net önlemler almaya ısrarla
teşv�k ett�ğ�n� ve bu bağlamda Avrupa Konsey�'n�n yardım sağlamaya
hazır olduğunu” �fade ett�.

Avrupa Konsey� Bakanlar Kom�tes� bu kararların yanı sıra; bu davalara
konu olan ve uzun süred�r devam eden sorunlar ve ş�md�ye kadar
kayded�len �lerleme eks�kl�ğ� göz önüne alındığında, bu davaların
Mart 2023'de yen�den ele alınmasına karar verd�. Genel önlemler�n
olumlu b�r değerlend�rmes�ne �z�n veren kapsamlı b�lg�ler�n yokluğu
neden� �le Sekreterl�ğe bu toplantıda �ncelenmek üzere b�r ara karar
taslağı hazırlanması tal�matını verd�.
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Gülçin Karabağ, Alevi Düşünce Ocağı ve Anadolu

Din ve İnançlar Platformu kurucularından Doğan

Bermek ile AİHM'deki Alevi davalarının seyrini ve

Türkiye tarafından verilen yol haritasının

ayrıntılarını konuştu. Medyascope yayınına qr kodu

okutarak ulaşabilirsiniz.



Kadın Haklar ı  ve İnanç Özgürlüğü
Ayberk G�ray

Rel�g�on and Human R�ghts uluslararası akadem�k derg�s�, 16. sayısını
kadınların d�n� özgürlükler� �le d�n ve �nanç özgürlüğü konusuna
ayırdı. Derg�dek� makaleler bu �k� konunun nasıl etk�leş�me g�rd�ğ�,
b�rleşt�ğ� ve çarpıştığı noktaları �ncelemek üzere kaleme alındı.
Sayının Roja Fazael� ve M�ne Yıldırım tarafından yazılan g�r�ş yazısı ve
Naz�la Ghanea’nın yazdığı “Nav�gat�ng the Tens�ons: Women’s R�ghts,
Rel�g�on and Freedom of Rel�g�on or Bel�ef” yazısı er�ş�me açık olarak
yayınlandı. 
(https://br�ll.com/v�ew/journals/rhrs/rhrs-overv�ew.xml)

Naz�la Ghanea, yazısında d�n ve �nanç özgürlüğü �le kadın haklarının
b�rb�r�yle çel�şen haklar olduğu algısının yanlış b�r yorum olduğunu
uluslararası hukuk met�nler� üzer�nden açıklıyor ve bu �k� alan
arasındak� �l�şk�n�n gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� vurguluyor. Her ne kadar
uluslararası �nsan hakları yasası c�ns�yet ve d�n üzer�nden ayrımcılığı
yasaklasa da d�n özgürlüğü ve kadın hakları yasaları met�nler�
b�rb�rler� hakkında b�r yorumda bulunmuyor. Bununla beraber, yazar
bu �k� hak arasında b�r çel�şk� olduğunun düşünülmes�n�n ana
sebepler�nden b�r�n�n devletler�n kadın hakları konusunda
uluslararası sözleşmelere get�rd�ğ� çek�nceler�n d�n adına ve d�n�
yasalar üzer�nden yapılıyor olması olduğunu vurguluyor. Bazı
devletler, d�n� gerekçeler göstererek kadınlara karşı hak �hlal�nde
bulunuyor veya bulunulmasına ses çıkartmıyor. Örneğ�n Cezay�r
devlet�, kadın erkek eş�tl�ğ� ve kadınlara karşı ayrımcılık hakkında
yapılacak düzenlemeler�n ülkedek� “A�le Yasası” �le çel�şemeyeceğ�n�
bel�rt�yor. Ancak Ghanea, bu ve benzer� uygulamaların sadece kadın
haklarını değ�l, aynı zamanda d�n ve �nanç özgürlüğü haklarını da
kısıtladığını bel�rt�yor. Çünkü aslında d�n ve �nanç özgürlüğü, d�nler�
korumayı değ�l, topluluk �ç�ndek� b�reyler�n güçlend�r�lmes�n�
amaçlıyor. D�n adına gerçekleşt�r�ld�ğ� �dd�a ed�len hak �hlaller�,
aslında herkes�n d�n ve �nanç özgürlüğü hakkını �hlal ed�yor çünkü
herkes�n kend� d�n�n� anlamasını ve d�n�n� veya �nancını bu anlayışa
göre açıklamasını f��len kısıtlıyor.
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Kadın hakları ve d�n�-geleneksel normlar arasında b�r çatışma olsa da
bu d�n ve �nanç özgürlüğü �le b�r çatışma yarattığı anlamına
gelm�yor. İnsan hakları sözleşmeler�, herhang� b�r hak veya özgürlük
adına yapıldığı �dd�a ed�len herhang� b�r eylem�n b�r başkasının
hakkını kısıtlamayacağının altını ç�z�yor. Bu yüzden, kadın haklarını
kısıtlayan h�çb�r eylem d�n ve �nanç özgürlüğü adı altında
gerçekleşt�r�lemez, çünkü bu hakların b�rl�kte okunması gerek�r. 
Naz�la Ghanea yazısını, d�n adına gerçekleşt�r�len ayrımcı ve ş�ddet
eylemler�n�n d�n ve �nanç özgürlüğü �le karıştırılmaması gerekt�ğ�n�
bel�rterek, B�rleşm�ş M�lletler’�n kadın hakları �le d�n ve �nanç
özgürlüğü haklarının nasıl b�rleşeb�leceğ�ne odaklanması gerekt�ğ�n�
bel�rterek b�t�r�yor. Ghanea, BM İnsan Hakları Kom�tes�’nden ve
Kadınlara Yönel�k Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmes� Uluslararası
Sözleşmes� Kom�tes�’n�n bu �k� alanın kes�ş�m� üzer�ne yapacağı ortak
b�r genel yorumun bu sorunu çözmede gerekl� olduğunu bel�rt�yor.
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Naz�la Ghanea



“ Y u n u s  E m re,  H a c ı  B e k t a ş  V e l � ,  K ad ıncık  A na’da İnsan”
Ela Şah�nkaya

Unesco 2021’� Yunus Emre, Hacı Bektaşı Vel�, Ah� Evran yılı �lan
etm�şt�. Kağıthane Hacı Bektaş Vel� Eğ�t�m ve Kültür Derneğ� �le
ADİP kurucu ortağı Alev� Düşünce Ocağı el b�rl�ğ� �le 5 Aralık 2021
tar�h�nde Ş�şl� Cem�l Candaş Kültür Merkez�'nde "Yunus Emre, Hacı
Bektaş Vel�, Kadıncık Ana'da İnsan" temalı panel düzenlend�. Panel�
Ş�şl� Beled�ye Başkanı Muammer Kesk�n de tak�p ett�. ADO Başkanı
ve ADİP Genel Koord�natörü Doğan Bermek'�n modere ett�ğ� panele
yazar Ayşe Acar, Prof. Dr. Al� Yaman, Prof. Dr. İsma�l Güleç
konuşmacı olarak katıldı. Panel�n ardından müz�syen Ceng�z Özkan
m�saf�rlere b�r d�nlet� sundu.

“Yunus b�r derya �çmekle kanılmaz, okumakla b�tmez.”

Prof. Dr. İsma�l Güleç, Yunus Emre’n�n “Hak B�r Gönül Verd� Bana”
�lah�/ş��r� �le felsefes�ne değ�nd�, Hacı Bektaş Vel� g�b� zamanının
ötes�nde olduğunu bel�rterek kapsayıcılığına vurgu yaptı. Güleç, her
kes�mden �nsanın Yunus Emre'de kend�s�nden b�r parça bulacağına
ve Yunus’u anlamanın �nsanın kend� benl�ğ� ölçütünde olduğuna
değ�nd�. Doğan Bermek de Yunus Emre’n�n Türkçe’s�n�n
mükemmell�ğ� ve asırlar sonra dah� anlaşılab�l�r oluşuna değ�nd�.
“Hacı Bektaş Vel�’de �nsan sol�st b�r kavram değ�ld�r.”
Yazar Ayşe Acar Alev�l�ğ�n özünde olan Hünkâr Hacı Bektaş Vel� ve
Yunus Emre’n�n asırlar sonra b�le henüz günümüz �nsanı tarafından
doğru anlaşılamadığını, var olmanın özünde b�r olmanın mantığının
kavranamadığını d�le get�rd�. ‘B�z’ olmanın ‘B�zden’ olmanın b�rey�n
�nsan�yetle olan �l�şk�s�ne, toplumsallığa, �nsanlık a�les�ne b�r
gönderme olduğunu d�le get�rd�. Acar, Hacı Bektaş Vel�’n�n “72 m�llet�
b�r b�lmeyen �nsan değ�ld�r” sözünden yola çıkarak aktardığı “güzel
ahlak” kavramının �nançlardan ve d�nden öte b�r olgu olduğunu
vurguladı, ‘ar�f �nsanın’ �nsan olmanın ölçütü olduğunun altını ç�zd�.
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“Er� erden seçen kördür.”

Panel�n son konuşmacısı Prof. Dr. Al� Yaman da Alev�-Bektaş�
toplumunun mevcut felsef� olguları acımasızca tükett�ğ� ve yer�ne
konab�lecek olgunlukta kültür ve b�lg� b�r�k�m�n�n eks�kl�ğ�nden,
bugün Alev� toplumunun �ç�nde bulunduğu mevcut koşulların
olumsuzluğundan dem vurdu. Der�n anlamlar �çeren ve �nsanın �nsan
üzer�nden değer kazandığını anlatan ‘Çörek’ ve ‘B�rb�r�n�z� Satın İdare
Ed�n’ kıssalarını örnek verd�. Yaman, güzel ahlaka ve ar�f �nsanın
tamamlayıcı özell�ğ�ne ek olarak “turab olmak (toprak olmak)” �le
öneml� b�r noktaya değ�nd�: Anlamacı yaklaşmak ve eng�n olab�lmek.
İnsan anlamak ve anlaşılmak üzere varlığını devam ett�r�r. Yaşam
olgusunda �nsan olmak adına nasıl b�r katkıda bulunduğu �le değer
kazanılır.
Panelde Doğan Bermek’�n uzun süred�r tak�pte olduğu, kazanılan
Alev� Davaları ve AİHM kararlarının uygulanmalarının yürütülme şekl�
�le �lg�l� konuşması da önem arz eden noktalardan b�r�yd�. Bermek,
“Cem evler�n�n elektr�k problemler�n�n çözülmes�n�n sembol�k b�r
değer taşıdığını, özü �t�bar�yle artık Cem ev�n�n b�r �badethane olarak
yasal statü kazanacağını, eş�t haklara sah�p olana kadar mücadelen�n
devam edeceğ�n�” bel�rtt�.
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ADİP ORTAK İNANÇ TAKVİMİ / www.ad�panadolu.org



İzm�r  Musev�  Cemaat� ' nden 
' Despertar '  projes�  ve ' Sefarad Fest�val � '

İzm�r Musev� Cemaat� Vakfı,
İzm�r’de asırlardır varlığını
sürdüren Yahud� kültür m�rasını
yaşatmak ve nes�llere aktarmak
�ç�n peş peşe faal�yetler
gerçekleşt�r�yor. Kısa adı
“Despertar İzm�r” olan b�r projeler�
N�san 2021 yılında uygulanmaya
başladı, 30 Haz�ran 2022 tar�h�ne
kadar devam edecek. Adını Lad�no
d�l�nde “uyanış” anlamına gelen
‘Despertar’ sözcüğünden alan
projen�n hedef� nüfusu g�deren
azalan İzm�r Musev� Cemaat�’n�
İzm�r yerel�nde, ulusal ve
uluslararası alanda daha görünür
hale get�rmek. “İzm�r Musev�
Cemaat�’n�n Kapsayıcı L�derl�kle
Güçlend�r�lmes�” başlıklı proje
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kadınlara ve gençlere öncel�k
vermey� ve s�v�l toplum �ç�ndek�
d�ğer gruplarla b�r araya gel�p
daha akt�f ve katılımcı b�r rol
üstlenmey� amaçlıyor. İzm�r
Bademler köyünde gençl�k kampı,
sadece Musev� cemaat�nde değ�l
tüm kadınları kapsayacak şek�lde
ver�len eğ�t�mler, gençlere ve
yet�şk�nlere yönel�k İzm�r ve
çevres�ndek� s�nagoglara
düzenlenen kültür gez�ler� g�b�
etk�nl�kler düzenlend�. Projen�n
son aşamasında d�ğer d�n� azınlık
gruplarının da katılımıyla
Despertar İzm�r Çalıştayı
gerçekleşt�r�lecek.



İzm�r Sefarad Kültür Fest�val� 

İzm�r Musev� Cemaat� Vakfı’nın desteğ� �le gerçekleşen b�r d�ğer
etk�nl�k de bu sene üçüncüsü düzenlenen İzm�r Sefarad Kültür
Fest�val� oldu. 28 Kasım-6 Aralık tar�hler�nde gerçekleşen fest�valde
çeş�tl� söyleş�ler, konserler, serg�ler ve f�lm göster�ler�ne yer ver�ld�. Bu
sene uluslar ve kültürler arası b�r bağ kurmayı da amaçlayan fest�val,
“Selan�k’ten Sefarad Şarkıları”, b�r zamanlar İzm�r’de yaşamış olan
Aşkenaz Yahud�ler�n� anan b�r Y�d�ş Müz�ğ� konser�, “İspanya’dan
Osmanlı’ya Es�nt�ler” konserler� �le çok kültürlülük vurgusu taşıdı.
Konserler kurtarılmış ve korunması sağlanmış s�nagoglarda
gerçekleşt�. Fest�val kurucu küratörü Nes�m Bencoya bu sayede
tar�h� Kemeraltı bölges�ndek� s�nagogların kültürel m�ras açısından
önem�n�n b�r kez daha vurgulandığını bel�rtt�. İzm�r Konak
Beled�yes�’n�n sponsorluğunda gerçekleşen fest�val, Musev�
kültürünün çarpıcı bayramlarından Hanuka’nın sadece cemaat
�çer�s�nde değ�l, tüm İzm�r halkıyla kutlanmasına da olanak sağladı. 
İzm�r’de günümüzde 150 c�varı Yahud� bulunsa da kültürel
m�raslarının korunması ve tanıtılması adına faal�yetler� akt�f b�r
şek�lde devam ed�yor. İzm�r Musev� Cemaat�’n�n faal�yetler� hakkında
daha detaylı b�lg� �ç�n www.�zm�rjcc.org adres�n� tak�p edeb�l�rs�n�z.
‘Despertar İzm�r’ projes� ve ‘İzm�r Sefarad Kültür Fest�val�’ ADİP’�n
“Anadolu’da İnançların İzler�” proje ser�s�ne de konuk oldu. V�deo
sohbetler YouTube kanalımızda yer almaktadır.
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http://www.izmirjcc.org/
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“B�z”  Oluşun Adı:  NEHNA
Ela Şah�nkaya 

 Geçm�ş ve a�d�yet duygusu uzun yıllar boyunca �lg� çek�c� konular
arasında yer�n� almıştır. Geçm�ş�nden taşıdığın �zler sen� sen yapan
olgularken, bu �zler� yaşatab�lmek ve gelecek nes�llere aktarab�lmekte
k�m� zaman güç olmuştur. Tar�h�yle, gelenekler� ve kültürel
çeş�tl�l�ğ�yle öne çıkan meden�yetler şehr� Antakya yen� kurulan
NEHNA platformunun da adeta ev sah�b�. Nehna, Arapçada 'b�z'
demek. Kend�ler�n� “B�z Antakyalı Ortodokslar, Antakyalı Rum
Ortodokslar, Arapça konuşan Rum Ortodokslar, Arap Ortodokslar,
Arap D�ll� Doğu Ortodoksları, Nasran�, Mes�h� g�b� farklı �s�mler �le
anılan, adı tam olarak konamamış b�r toplumun m�rasçıları olarak b�r
araya gelm�ş b�rkaç k�ş�y�z.” �fades�yle tanımlıyorlar. B�r platform
üzer�nde ‘B�z’ olma çabası takd�re şayan.
NEHNA’nın amaçları kend�ler�n� tanımlamalarında okunuyor
d�yeb�l�r�z. Anna Mar�a Beylun�oğlu, Can Terb�yel�, Emre Can
Dağlıoğlu, Fer�t Yuhanna Tekbaş, Ketr�n Köprü, M�şel Uyar’dan oluşan
NEHNA ek�b�; y�t�p g�tmes�n� �stemed�kler� kültür ve adetler�n�n,
d�ller�n�n, �ç�nde doğup büyüdükler� toplumun taşıyıcısı olma
gönüllülüğünü üstlenm�şler. Böylel�kle ortaya tar�h�n �çer�s�nden
gelen çok yönlü ve çok sesl� b�r f�k�r platformu çıkmış. Doğdukları,
yaşadıkları yören�n demograf�k yapısı da bu duruma oldukça müsa�t.
Antakya ve çevres�ndek� Ortodoks toplumun kültür, �nanç ve tar�h
tanıtımı başta olmak üzere, kend� tab�rler�yle unutulmaya yüz
tutmuşluğun ses� olmak, yaşanan problemler�n g�der�lmes� �ç�n
çözümler ve �l�şk�ler kurmak, belk� de en öneml�s� ayrı ayrı savunucu
olmak yer�ne ‘B�z’ olup güçlü b�r ses olmak bel�rley�c� özell�kler� olarak
karşımıza çıkıyor.
B�r bölgede azınlıkta olmak çoğunlukla as�m�le olmayı da
beraber�nde get�r�r. NEHNA’nın da ‘memleket�’ olan, kökler�ne bağlı
bu toplum gerek müz�ğ� gerekse yemekler� g�b� güçlü
enstrümanlarıyla güçlü b�r k�ml�k olarak kalmayı başarmış d�yeb�l�r�z.
Yunus Emre’den b�r alıntıyla ‘B�z’ olmak düşünces�n� destekleyeb�l�r�z:
”72 m�llete aynı gözle bakmayan, halka müderr�s olsa, Hakka as�d�r.”
NEHNA platformunu �nternet nehna.org adresl� s�teler�nden tak�p
edeb�l�r, �rt�bat kurab�l�rs�n�z.



haberler 21

Türk�ye genel�nde NOEL yortusu kutlandı

Katol�k, Protestan ve Ortodoks Hr�st�yan cemaatler� 24 Aralık
haftasında İsa'nın doğumunu s�mgeleyen Noel yortusunu kutladı.
Bayram önces�nde de çeş�tl� etk�nl�kler yapıldı. Hatay’dak� Antakya
Az�zler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks K�l�ses�’nde, çocuklara
yönel�k yapılan etk�nl�kte, Noel Babalardan hed�yeler�n� alan
çocuklar, heyecanlı anlar yaşadılar.
Sadece N�san-Eylül ayları süres�nce ay�nlere açık olan Hatay
Arsuz’dak� Az�z Yuhanna Rum Ortodoks K�l�ses�’nde, 23 Aralık
Perşembe günü Noel Ay�n� gerçekleşt�r�ld�. İsa’nın Doğuş Bayramı
İzm�r Az�z Yuhanna Katedral Baz�l�kası’nda da kutlandı. At�n� İzm�r
Lat�n Katol�k Başep�skoposu Mart�n Kmetec �dare ett�.
Türk�ye’de bulunan Rum Ortodoks K�l�seler�’nde 24 Aralık akşamı
ve 25 Aralık sabahı ay�nler gerçekleşt�. 24 Aralık akşamı Mers�n Rum
Ortodoks K�l�ses�’nde de Noel ay�n� düzenlend�. Ekümen�k Patr�k
Bartholomeos, Cov�d-19 olmasından dolayı törenlere katılamadı.
Hatay’ın İskenderun �lçes�ndek� Az�z N�kola Rum Ortodoks
K�l�ses�’nde ve İskenderun Lat�n Katol�k K�l�ses�’nde de görkeml� 
 ay�nler gerçekleşt�r�ld�.
Türk�ye’de bulunan Protestan K�l�seler de 24 Aralık akşamı k�l�se
b�nalarında ya da toplantı yerler�nde İsa Mes�h’�n Doğuşu’nu Cov�d-
19 önlemler� kapsamında kutladı. 

(Kaynak: sat7turk haber)



İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� İnanç Masası 20 Aralık 2021 tar�h�nde,
Hal�ç Kongre Merkez�’nde Noel yortusu ar�fes�nde b�r davet
düzenlend�. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davette Türk�ye’de
yaşayan Hr�st�yan toplumunun ruhan� l�derler�yle b�r araya geld�.
İstanbul’un Ermen�, Rum, Süryan�, Keldan�, Lat�n, Bulgar, Gürcü
cemaatler�n�n Ortodoks, Katol�k, Protestan ruhan� l�derler�n�n, d�n
görevl�ler�n�n, vakıf/dernek tems�lc�ler�n�n, 39 �lçe beled�ye
başkanının ve konsolosların da davet ed�ld�ğ� etk�nl�k İBB tar�h�nde
b�r �lk olma özell�ğ� taşıyordu. İmamoğlu, geçt�ğ�m�z yıl da Hr�st�yan
cemaatler�n�n ruhan� l�derler�yle çevr�m�ç� b�r bayramlaşma
toplantısı düzenlem�şt�.
Davete Ekümen�k Pat�rk Bartholomeos, Türk�ye Ermen�ler� Patr�ğ�
Sahak 2, İstanbul ve Ankara Süryan� Kad�m Cemaat� Ruhan� L�der� ve
Patr�k Vek�l� Metropol�t F�lüks�nos Yusuf Çet�n, Türk�ye Ermen�
Katol�k Cemaat� Ruhan� Re�s� Başep�skopos Levon Zek�yan, Türk�ye
Süryan� Katol�k Patr�k Vek�l� Korep�skopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldan�
Katol�k K�l�ses� Ruhan� L�der� Başep�skopos Mgr. Garmou Vek�l� Mgr.
Franço�s Yakan, İstanbul Lat�n Katol�k Cemaat� Ruhan� Re�s�-Vat�kan
Tems�lc�s� Ep�skopos S. E. Monsenyör Mass�m�l�ano Pal�nuro, Ermen�
Protestan Cemaat� Ruhan� L�der� Pastör K�rkor Ağabaloğlu,
Protestan K�l�seler Derneğ� Başkanı Pastör Al� Kalkandelen, İstanbul
Protestan K�l�seler� Tems�lc�s� Pastör Carlos Madr�gal, Cemaat
Vakıfları Tems�lc�s� S. Can Ustabaşı katıldı.
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İBB’den Noel reseps�yonu 



Selan�k Ar�stotle Ün�vers�tes� araştırmacı, yazar, arş�vc� Efstrat�os
Zeg�n�s anısına çevr�m�ç� b�r sempozyum düzenled�. “Güney
Balkanlarda Bektaş�l�k” temalı sempozyuma çoğunluğu Türk�ye ve
Yunan�stan’dan akadem�syenler katıldı. ADİP araştırmacılarından,
or�ental�st Vanessa R. de Obaldía da sempozyumda Trakya
topraklarındak� �lk resm� cemev� olan Megalo Dere�o / Büyük
Dervent Cemev�’n� tanıttı.
Yunan�stan'ın �lk resm� cemev�, çok d�nl� Trakya'nın Megalo Dere�o
(Büyük Dervent) köyünde, Bakan Yardımcısı Angelos Syr�gos'un
z�yaret� sırasında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın onayı �le N�san 2021'de
açıldı. Alev�-Bektaş� cemaat�n�n bağışlarıyla �nşa ed�len cemev�n�n
�şlev� sadece �badet yer� olmakla sınırlı değ�l; daha z�yade, yerel
topluluğa ve daha gen�ş b�r bölgeye b�r d�z� sosyal h�zmet de
sağlıyor. Vanessa R. de Obaldía cemev�n�n kuruluş tar�h�n� sunarak
başladı. Ardından resm� olarak tanınmaya yönel�k yasal süreçler� ve
ardından gelen tepk�ler� hem yerel hem de bölgesel düzeyde anal�z
ett�. Obaldía, Yunan�stan ve Türk�ye'de mevcut cemevler� �le
Alev�l�ğ�n statüsüne yönel�k yasal düzenlemeler�, gel�şmeler� de d�le
get�rd�.
Sempozyumda Balkanlar'da Bektaş�l�ğ�n m�rasına da�r tebl�ğler �le
b�rl�kte Efstrat�os Zeg�n�s’�n Bektaş�l�k üzer�ne araştırma ve
arş�vleme çalışmaları da gündeme geld�.
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Güney Balkanlar'da Bektaş�l�k Sempozyumu



D�plomat ve araştırmacı Den�z Kılıçer geçt�ğ�m�z günlerde
Vat�kan Arş�vler�yle �lg�l� geçm�ş çalışmalarını �çeren b�r d�z� yazı
kaleme aldı. Kılıçer kamuoyunda sık sık gündem olan Vat�kan
Arş�vler� konusunda oldukça tecrübel�. ADİP ek�b�nden Ayberk
G�ray kend�s�yle b�r söyleş� gerçekleşt�rd�. Özet�n� sunacağımız
söyleş�n�n tamamına ADİP web s�tes� 'söyleş�ler, araştırmalar,
makaleler' bölümünden ulaşab�l�rs�n�z.
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Vat�kan Arş�vler� ve Türk�ye

... Aslında Vat�kan G�zl� Arş�v� den�len (Arch�v�o Segreto Vat�cano) ve
Vat�kan Müzes�’n�n altına doğru uzanan toplam 85 k�lometreye
yakın raflarda saklandığı b�l�nen belgeler�n tümü XVII. yüzyıldan
�t�baren derlenmeye başlanmış. G�zl� denmes�n�n neden� önceler�
sadece Papaların kullanımına açık olduğu �ç�n...

... Vat�kan arş�vler�nde �lg� �le okuduğum ve Lat�nce olduğu �ç�n
çev�r�s�n� yaptırdığım konuların başında Vat�kan’da es�r tutulan
Cem Sultan’la �lg�l� el yazması belgeler gelmekted�r...

... Vat�kan arş�vler�ne de bakalım ama önce kend� arş�vler�m�z�n
tasn�f ed�lmes�, Osmanlıca b�len arş�vc� yet�şt�r�lmes� ve Osmanlı
arş�vler�n�n �ncelenmes� gerek�r.

www.ad�panadolu.org



Yen� yıl �le b�rl�kte takv�mler� de masa ve duvarlarda yer�n� almaya
başladı. Basılı ürünler esk�s� kadar rağbet görmese de bazı
kurumlarının hazırladığı takv�mler 'kültürel obje' n�tel�ğ� taşımaya
devam ed�yor.
Türk�ye Ermen�ler� Azınlık Okulları Vakfı'nın takv�m�nde Hr�st�yan
Ermen�ler�n tüm bayramlarını bulmak mümkün. Her sene farklı b�r
renk �le hazırlanan takv�m 1965'den ber� boyutunu, şekl�n� koruyor.
İstanbul, Ankara ve İzm�r Süryan� Metropol�tl�ğ� de her sene farklı
b�r tema �le duvar takv�m� hazırlıyor.
Türk�ye Yahud� Toplumu'nun yayınladığı cep takv�m� oldukça gen�ş
kapsamlı hazırlanmış. Bayramlara da�r açıklamalar, gelenekler �le
�lg�l� b�lg�ler, kurumlar rehber� ve daha pek çok alt başlık takv�m-
k�tapçıkta yer alıyor.
Türk�ye Ermen�ler� Patr�kl�k makamının geleneksel “K�l�se Takv�m�”
d�n� yortu günler�, �lah�ler, Kutsal K�tap okuma bölümler�, k�l�seler�n
geleneksel kutlama günler� g�b� b�lg�ler �le hazırlanmış. Ermen�
toplumu rehber� ve yen� doğan çocuklar �ç�n geleneksel erkek ve kız
�s�mler�n�n l�steler� de takv�mde yer alıyor.
Mard�n, Mers�n, Hatay ve İzm�r ve b�rçok şehr�m�zde �nanç grupları
basılı ve d�j�tal takv�mler hazırlayarak toplumun h�zmet�ne sunuyor.  
ADİP'�n ortak �nanç takv�m� de bülten�m�z�n yanı sıra �nternet
s�tem�z�n g�r�ş�nde yer almaktadır.
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Geleneksel takv�mler
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