
ADİP 2. YIL FAALİYET RAPORU / EKİM 2021

ADİP’in ikinci faaliyet yılı geride kaldı. Yapılan çalışmalara ve ürünlerine internet sitemizden

ulaşabilirsiniz. Platformumuzun faaliyetlerinin tanıtıldığı, ortak inanç takvimimin de yer aldığı 3 aylık

bültenimiz yayınına devam ediyor. Bültenimiz karasal ve elektronik posta yolu ile Türkiye çapında

kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili STK’lar, dini temsilciliklere ve milletvekillerine

ulaştırılmaktadır. Elektronik bültenlerimiz ve aylık raporlarımıza da web sitemizden ulaşabilirsiniz.

ww.adipanadolu.org

KÜLTÜREL MİRASIMIZI SIRTLAYANLAR

Platformumuzun projeleri arasında yer alan “KÜLTÜREL MİRASIMIZI SIRTLAYANLAR” serisinde 23

bölüm geride kaldı. Selimiye Camii ve Edirne, Yesemek Açık Hava Müzesi, Divriği Ulu Camii, KARDES

Hafıza Turları Rehberi, Bergama Kültür Mirası, Ani Antik Kenti Koruma Projeleri, Balyanlar’ın mimari

mirası, Avrupa yılın müze ödüller ve ödülün sahibi Kenan Yavuz Müzesi, Anadolu'nun Çifte Minareleri,

Trabzon Sümela Manastırı geçtiğimiz dönemde işlenen konular arasında yer aldı. Söyleşilere internet

sitemiz ve YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Platformumuzun diğer projeleri olan “ANADOLU'DA İNANÇLARIN İZLERİ” ve “İNANÇLAR VE

MÜZİKLERİ” toplantılarının video kayıtlarına da yine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

ADİP ORTAK İNANÇ TAKVİMİ YAYINDA

Her ay Anadolu inançlarının kutlu ve anma günlerinin buluştuğu Ortak İnanç Takvimimiz Ocak

2021’de yayına başladı. Takvimde bayram ve anma günleri kısa bilgiler, görseller, ilgili müzik eserleri

ile tanıtılmaktadır.

İNANÇ TEMSİLCİLERİNİN ANI KİTABI yayınlandı

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 kurucu

üyelerimizden Alevi Düşünce Ocağı Başkanı Doğan Bermek tarafından Avrupa Birliği desteği ile bir

kitap hazırlandı. Din ve inanç temsilcilerinin 3 dilde mesajlarını içeren kitabın elektronik versiyonuna

sitemizden ulaşabilirsiniz.

“ANADOLU’DA İNANÇ MEKANLARINDA DÖNÜŞTÜRMELER” ULUSLARARASI KONFERANSI

sunumlarını izleyebilirsiniz

“Anadolu’da İnanç Mekanlarında Dönüştürmeler Uluslararası Konferansı” 10-11 Nisan 2021’de ADİP
tarafından çevrimiçi ortamda gerçekleşti. İki günlük konferans inanç mekanlarının Roma, Bizans,

Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde süren dönüştürmelerin disiplinler arası

yaklaşımlarla ve hukuk, tarih, siyaset bilimi, antropoloji, mimarlık, şehircilik boyutlarıyla tartışıldığı bir

platform oldu. Konferansa Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan,

Hollanda, Romanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden çeşitli akademisyen ve uzmanlar katıldı.

Pagan mabetler, camiler, tekke ve zaviyeler, mevlevihaneler, cemevleri, bir ezidi kabristanı ile

Grek-Ortodoks, Süryani, Ermeni ve Latin Katolik kiliselerinin yer aldığı çeşitli inanç mekanlarındaki

dönüştürmelere ilişkin sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak ADİP YouTube kanalında izlenebilir.



Türkçe: https://youtube.com/playlist?list=PLN7AHQGMKkdCTE8s2wPfxh1fdN3EWXMQY

İngilizce: https://youtube.com/playlist?list=PLN7AHQGMKkdC6wv-79Z04eVWnsCZXf5j0

http://konferans.adipanadolu.org/ (Tr ve Eng)

ADİP FORUM’a üye olabilirsiniz

Anadolu toprakları üzerinde yaşayan farklı inançların görünürlüğünü desteklemek, yine bu inanç

grupları arasında iletişimi, iş birliğini geliştirmek amacıyla hedefinde büyük bir kararlılıkla ilerleyen

Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun forum sayfası da takipçilerinin ilgisine sunuldu. İnançlara dair

içeriklerin, çalışmaların paylaşılacağı forumda; kamu kurum ve kuruluşlarının almış olduğu kararlar,

akademik çevrelerce hazırlanan çalışmalar, projeler toplantılar ve konferanslar yer alacak. ADİP
Forum’a üye olacaklar ayrıca kendi fikir, proje ve ürünlerini bu platformda ilgililerin görüşüne sunup,

yorumları takip edebilecekler. ADİP Forum sayfasına kaydolmak için http://adipanadolu.org

adresimizden forum sayfasına ulaşabilir, kolaylıkla üye olabilirsiniz.

http://aforum.adipanadolu.org/

DIŞ İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR

ADİP geçtiğimiz dönemde uluslararası ilişkilerini ve tanınırlığını da pekiştirdi. The Faith&Belief Forum

tarafından düzenlenen 3 aşamalı “Freedom of Religion or Belief (FoRB) in Practice” (Uygulamada Din

ve İnanç Özgürlüğü) etkinliğinin ikinci ayağı olan “Promoting FoRB for all at the local level” (Yerel

düzeyde herkes için din ve inanç özgürlüğünü desteklemek) adlı çevrim içi etkinlikte sivil toplum

kuruluşları, din ve inanç grupları, politika uzmanları, diplomatlar ve akademisyenler bir araya gelerek

farklı bölgelerden vaka çalışmalarının sunumlarını dinledi, etkileşimli tartışmalara katıldı. ADİP
temsilcileri de bu toplantıda hazır bulundu. International Religious Freedom (IRF) Roundtable Amerika

Birleşik Devletleri’nin din ve inanç özgürlüğüyle ilgili birimlerine politika önerilerinde bulunduğu gibi,

dünya genelinde farklı hükümetlere de çağrılarda bulunuyor. Kurum, çeşitli din ve inançlardan

grupların taleplerini dinliyor, ilgili yetkililere toplu olarak yazılan mektuplarla çağrıda bulunuyor. 6

Nisan 2021’de gerçekleşen haftalık toplantıda, ADİP olarak düzenlediğimiz uluslararası konferansımızı

yaklaşık 50 ülkeden 118 katılımcıya duyurduk. Haftalık yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra, IRF

Roundtable alt komisyonlar seviyesinde de etkinlikler düzenliyor. ADİP, bu bağlamda IRF Roundtable

Orta Doğu Çalışma Grubu’nun da katılımcısı, ayrıca İran ve Fransa yetkililerine yazılan mektupların

imzacıları arasında bulunuyor.

https://youtube.com/playlist?list=PLN7AHQGMKkdCTE8s2wPfxh1fdN3EWXMQY
https://youtube.com/playlist?list=PLN7AHQGMKkdC6wv-79Z04eVWnsCZXf5j0
http://konferans.adipanadolu.org/
http://aforum.adipanadolu.org/

