
1

EKİM  21 | #8

 ANADOLU DİN VE İNANÇLARI
PLATFORMU BÜLTENİ

#8 
EKİM / KASIM / ARALIK 2021

SAYFA 6 
ADİP 2. YILINI 
TAMAMLADI

SAYFA 17 
TÜRKİYE RUM 
TOPLUMUNDAN HABERLER 

SAYFA 4 
AFGANİSTAN’DA İNANÇ 
GRUPLARI TEHDİT ALTINDA 

SAYFA 10 & 12 
AZİZ PAUL, ŞEYH BEDRETTİN 
YOLU VE 
İNANÇ ROTALARI

SAYFA 14 
ORTAK İNANÇ 
TAKVİMİ

SAYFA 21 
ADO’DAN “İSLAM 
TARİHİNDEKİ KIRILMALAR” 
PANELİ 



Bu broşür Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu MATRA ve İnsan Hakları bölü-
mü desteği ile hazırlanmıştır. Burada dile getirilen görüşler Anadolu Din ve İnaçları 
Platformu’na aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu’nun 

resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

The views expressed here are solely those of Anatolian Religions and Beliefs Platform 
and therefore do not in any way represent the views of the Consulate General of the 

Kingdom of the Netherlands.

ANADOLU DİN VE İNANÇLARI PLATFORMU 
3 AYLIK BÜLTENİ

Temmus-Ağustos-Eylül 2021 | Yayın Sorumlusu: Doğan Bermek
Yayına Hazırlayan: Sevan Ataoğlu | Redaktör: Başak Emir

Grafik Tasarım: Gökhan Talas

içindekiler
4
6
9
10
12 
14
17
20
20
21
23 
23

AFGANİSTAN’DA İNANÇ GRUPLARI TEHDİT ALTINDA 

ADİP FAALİYET RAPORU 

DÜNYA YANIYOR! 

AZİZ PAUL YOLU 

ŞEYH BEDREDDİN’İN YOLU 

ADİP İNANÇ TAKVİMİ 

TÜRKİYE RUM TOPLUMUNDAN HABERLER 

MİDYAT DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR 

ERMENİ  KİLİSESİ VE TAŞHORAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI 

ADO’DAN “İSLAM TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ KIRILMALAR” PANELİ 

PAYLAŞILAN KUTSAL MEKANLAR

KIRKLAR MECLISI-HÜNKÂR BEKTAŞ – AYŞE ACAR – SIYAH KITAP 



3

EKİM  21 | #8

ADİP 2 yaşında 

T
ürkiye’de inanç grupları 
arasında iletişimi, olası 
iş birliğini pekiştirmek, 
hak taleplerinin ortak 
sesi olmak ihtiyacı ve 
hedefiyle kurulan Anadolu 

Din ve İnançları Platformu Ekim 2019’da 
faaliyetlerine başladı. Elinizdeki bülten ile 
2. yılımızı tamamladık. Bu süreçte Pandemi 
engellerine rağmen azımsanmayacak 
faaliyete imza attık. İstanbul’dan Mardin’e, 
İzmir’den Mersin’e farklı inanç gruplarından 
dini ve sivil temsilcileri, inanç özgürlüğü, 
kültürel miras gibi hedef alanlarımızdan 
akademisyenleri bir araya getirmeyi 
başardık. İçeride 2 yılın bir özetini sizlere 
sunuyoruz.

Afganistan dünyanın gündemindeki 
yerini koruyor. ADİP Taliban’ın inanç 
özgürlüklerine müdahalelerini de yakından 
izliyor. Platformumuzun uluslararası ilişkiler 
koordinatörü Ayberk Giray hem gelişmeleri 
özetledi hem de uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarının başta ABD’ye yönelik olmak 
üzere, kamuoyu tepkilerini derledi.

Geçtiğimiz ayların dünya gündemindeki 
diğer felaketi orman yangınlarıydı. Sonbahar 
ile birlikte yangınlar büyük ölçüde önlendi, 
ancak tahribatı ve bırakacağı izler yavaş 

yavaş su yüzüne çıkıyor. Yangınlar kısmen de 
olsa kültürel miras alanlarını da tahrip etti. 
Kısmen zarar gören Aziz Paul Yolu hakkında 
bilgileri, bu rotayı Türkiye turizmine 
kazandıran Kate Clow sizler için bir kez daha 
kaleme aldı. Anadolu’nun İnanç Yolları’nı 
ADİP’in “Anadolu’da İnançların İzleri” projesi 
kapsamına almak için ön hazırlıklarına 
başladık. Aziz Paul Yolu’nun yanı sıra İslam 
alimi Şeyh Bedrettin’in Mısır, Anadolu ve 
Balkanlar’a uzanan tasavvuf odaklı yolunu 
yazar Nurdan Arca yine ADİP için özetledi. 
Topraklarımıza miras kalmış bu gibi inanç 
yolculuklarını derleyerek kesişen noktalarını 
öne çıkarmak için sizlerin de desteğine 
ihtiyacımız olduğunu buradan da belirtelim.

İstanbul Yeniköy’de Rum Panayia Kilisesi 
yöneticileri Türkiye’ye örnek kültürel 
faaliyetlerini sürdürüyor. 100 yılı aşkın 
bir aradan sonra restore edilerek kültür 
ve ibadet mekânı olarak açılışı yapılan 
Malatya Ermeni Kilisesi, yine geniş çaplı 
restorasyonun ardından turizme kazandırılan 
Sümela Manastırı’nı, Mardin’de Süryani 
kültür mirasının dijital orama aktarılma 
çalışmalarını sayfalarımıza aldık. 

Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan Ortak 
İnanç Takvimi’miz bu bültenin de bel 
kemiğini oluşturuyor.

2022’nin geçmiş dönemde eksikliğini 
ve önemini dünya çapında her daim 
hissettiğimiz sağlık ve barış getirmesini 
diliyoruz. •

özet
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AFGANİSTAN’DA İNANÇ GRUPLARI 

TEHDİT ALTINDA

gündem

G
eçtiğimiz ağustos ayında, ABD 
kuvvetleri 20 yıllık işgal süreci-
nin ardından Afganistan’dan ta-
mamen çekildi. ABD ordusunun 
yokluğunda, 10 günlük kısa bir 
süreç içerisinde, Afganistan hü-

kümeti düştü ve ülkenin yönetimi Taliban’ın eline 
geçti. Yıllar sonra tekrar iktidara gelen Taliban’ın 
yönetimi altındaki Afganistan’da nelerin yaşana-
cağı tüm dünya için bir merak konusu. Her ne ka-
dar geri çekilme süreci planlı olsa da Taliban’ın 
hızlı ilerleyişinin tetiklediği mülteci akını ve özel-
likle Kabil Havaalanında Taliban’dan kaçmak için 
Amerikan uçaklarında yer edinmek isteyen ka-
labalıkların görüntüleri uluslararası yankı uyan-
dırdı. Özellikle kadınlar, çocuklar ve dini azınlık 
gruplarının geleceği birçok yerde endişe uyandı-
rıyor. 
Afganistan’da Şii Müslümanlar, Sihler, Hıristi-

1  https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/afghanistan-taliban-responsible-for-brutal-massacre-of-
hazara-men-new-investigation/

2  https://religionnews.com/2021/08/17/media-ministry-offers-lifeline-to-fearful-afghans-as-taliban-kill-
christians/

yanlar, Hindular, Bahailer, Zerdüştler gibi birçok 
farklı dini ve etnik azınlık grubu yaşıyor. Diyubendi 
ekolünden gelen Taliban, Hanefi İslam mezhebi-
nin aşırılıkçı bir yorumuyla hareket ediyor ve bu 
durum, bahsi geçen dini azınlıklar için büyük bir 
tehlike arz ediyor. Taliban ülkenin kontrolünü 
ele geçirdikten sonra eskisine göre daha ılımlı 
oldukları imajını yaratmaya çalışsa da raporlar 
gerçekte işlerin böyle işlemediğini gösteriyor. Ör-
neğin, Uluslararası Af Örgütü’nün haberine göre, 
temmuz ayında Afganistan’ın Gazne bölgesinde 9 
Şii inancına mensup Hazara, Taliban tarafından 
katledildi 1 Bir başka rapor Taliban’ın insanların 
telefonlarını kontrol ettiğini, eğer bir İncil uygula-
ması görürlerse telefonun sahibini öldürdüklerini, 
ayrıca kapı kapı dolaşıp yakaladıkları Hıristiyanla-
rı alıkoyduklarını aktarıyor.2 Ülkedeki dini azınlık-
lar sadece Taliban tarafından değil, 26 Ağustos’ta 
Kabil havaalanında bombalı eylem düzenleyen 

Ayberk Giray
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gündem

IŞİD-H (Horasan) örgütü tara-
fından da tehdit ediliyor. Tüm bu 
gelişmeler, azınlık din ve inanç 
gruplarının Afganistan’dan kur-
tarılması gerekliliğine işaret 
ediyor.

ABD yönetimi tarafından dini 
azınlıkların tahliyesi üzerine 
bir plan yok. Çeşitli sivil toplum 
kuruluşları bu konuda çalışma-
lar yürütüyor. IRF Roundtable, 
Afganistan’daki dini azınlıkların 
tahliye edilmesi için ABD Başka-

nı Biden’a bir açık mektup yazdı. 
Mektubu şu ana kadar, Alevi 
Düşünce Ocağı (ADO) da dahil 
olmak üzere, farklı din ve inanç 
gruplarından 49 organizasyon 
imzaladı. 2 Ağustos’ta, ABD hü-
kümeti geçmişte ABD ile birlikte 
çalışan Afganistan vatandaşla-
rı ve aileleri için mülteci kabul 
programını açıkladı. Bu saye-
de normal başvuru kriterlerini 
karşılamayanlar da ABD’ye ilti-
ca edebilecekti. ABD Uluslara-
rası Din Özgürlüğü Komisyonu 

(USCIRF), bu kategorinin dini 
azınlıkları kapsayacak şekilde 
genişletilmesi için ABD Dışişleri 
Bakanlığına çağrıda bulundu. Bu 
süreçte on binlerce Afgan mül-
teci ülkeyi terk etti, ancak azınlık 
gruplarını hedefleyen bir tahliye 
planı henüz bulunmuyor. Bazı 
sivil toplum kuruluşları kendi 
imkanlarıyla tahliye etmeye ça-
lışsalar da ABD hükümetinin ve 
uluslararası toplumun müdaha-
lesi olmadan bu pek mümkün 
gözükmüyor. •
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A
DİP’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 çapın-
da kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgi-
li 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” serisin-
de 23 bölüm geride kaldı. Selimiye Camii ve Edir-
ne, Yesemek Açık Hava Müzesi, Divriği Ulu Camii, 
KARDES Hafıza Turları Rehberi, Bergama Kültür 
Mirası, Ani Antik Kenti Koruma Projeleri, Balyan-
lar’ın mimari mirası, Avrupa yılın müze ödüller ve 

ödülün sahibi Kenan Yavuz Müzesi, Anadolu’nun 
Çifte Minareleri, Trabzon Sümela Manastırı geçti-
ğimiz dönemde işlenen konular arasında yer aldı. 

Söyleşilere internet sitemiz ve You-
Tube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 
Platformumuzun diğer projeleri olan “ANADO-
LU’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 gün-
lerinin 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 mez-
heplerden kanaat önderlerinin katıldığı bir dua 

rapor
ADİP FAALİYET RAPORU
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rapor
ve paylaşım etkinliği düzenledi. 
Program zor bir dönemde bir 
araya gelen inanç önderlerinin 
kardeşlik bağlarına ve ortak ya-
karışa tanıklık etmesi bakımın-
dan önem taşıdı. 

Günün anısına kurucu üyele-
rimizden Alevi Düşünce Ocağı 
Başkanı Doğan Bermek ta-
rafından Avrupa Birliği des-
teği ile bir kitap hazırlandı. 
Din ve inanç temsilcilerinin 
3 dilde mesajlarını içeren ki-
tabın elektronik versiyonu-
na sitemizden ulaşabilirsiniz. 
 
“ANADOLU’DA İNANÇ MEKAN-
LARINDA DÖNÜŞTÜRMELER” 
ULUSLARARASI KONFERANSI 
sunumlarını izleyebilirsiniz

“Anadolu’da İnanç Mekanların-
da Dönüştürmeler Uluslararası 
Konferansı” 10-11 Nisan 2021’de 
ADİP tarafından çevrimiçi or-
tamda gerçekleşti. İki günlük 
konferans inanç mekanlarının 
Roma, Bizans, Selçuklu, Os-
manlı ve Türkiye Cumhuriyeti 
dönemlerinde süren dönüştür-
melerin disiplinler arası yakla-
şımlarla ve hukuk, tarih, siyaset 
bilimi, antropoloji, mimarlık, şe-
hircilik boyutlarıyla tartışıldığı 
bir platform oldu. 

Konferansa Türkiye, Azerbay-
can, Bulgaristan, İngiltere, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Hollanda, Romanya ve Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nden çe-
şitli akademisyen ve uzmanlar 
katıldı. Pagan mabetler, cami-
ler, tekke ve zaviyeler, mevle-
vihaneler, cemevleri, bir ezidi 
kabristanı ile Grek-Ortodoks, 
Süryani, Ermeni ve Latin Kato-

lik kiliselerinin yer aldığı çeşitli 
inanç mekanlarındaki dönüştür-
melere ilişkin sunumlar Türkçe 
ve İngilizce olarak ADİP YouTube 
kanalında izlenebilir.

Türkçe: https://youtube.com/
playlist?list=PLN7AHQGMKkdC-
TE8s2wPfxh1fdN3EWXMQY
İngilizce: https://youtube.com/
playlist?list=PLN7AHQGMKkd-
C6wv-79Z04eVWnsCZXf5j0
h t t p : / / k o n f e r a n s . a d i p a -
nadolu.org/ (Tr ve Eng) 

ADİP FORUM’a üye olabilirsiniz

Anadolu toprakları üzerinde 
yaşayan farklı inançların görü-
nürlüğünü desteklemek, yine bu 
inanç grupları arasında iletişimi, 
iş birliğini geliştirmek amacıyla 
hedefinde büyük bir kararlılıkla 
ilerleyen Anadolu Din ve İnanç-
ları Platformu’nun forum sayfası 
da takipçilerinin ilgisine sunul-
du. 

İnançlara dair içeriklerin, çalış-
maların paylaşılacağı forumda; 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
almış olduğu kararlar, akade-
mik çevrelerce hazırlanan ça-
lışmalar, projeler toplantılar ve 
konferanslar yer alacak. ADİP 
Forum’a üye olacaklar ayrıca 
kendi fikir, proje ve ürünlerini 
bu platformda ilgililerin görü-
şüne sunup, yorumları takip 
edebilecekler. ADİP Forum say-
fasına kaydolmak için http://
adipanadolu.org adresimizden 
forum sayfasına ulaşabilir, ko-
laylıkla üye olabilirsiniz.

http://aforum.adipanadolu.org/

DIŞ İLİŞKİLERİMİZ GELİŞİYOR

ADİP geçtiğimiz dönemde ulus-
lararası ilişkilerini ve tanınırlığı-
nı da pekiştirdi. The Faith&Belief 
Forum tarafından düzenlenen 3 
aşamalı “Freedom of Religion or 
Belief (FoRB) in Practice” (Uy-
gulamada Din ve İnanç Özgürlü-
ğü) etkinliğinin ikinci ayağı olan 
“Promoting FoRB for all at the 
local level” (Yerel düzeyde her-
kes için din ve inanç özgürlüğü-
nü desteklemek) adlı çevrim içi 
etkinlikte sivil toplum kuruluş-
ları, din ve inanç grupları, poli-
tika uzmanları, diplomatlar ve 
akademisyenler bir araya gele-
rek farklı bölgelerden vaka ça-
lışmalarının sunumlarını dinledi, 
etkileşimli tartışmalara katıldı. 
ADİP temsilcileri de bu toplan-
tıda hazır bulundu. International 
Religious Freedom (IRF) Round-
table Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin din ve inanç özgürlüğüyle 
ilgili birimlerine politika öneri-
lerinde bulunduğu gibi, dünya 
genelinde farklı hükümetlere 
de çağrılarda bulunuyor. Kurum, 
çeşitli din ve inançlardan grup-
ların taleplerini dinliyor, ilgili 
yetkililere toplu olarak yazılan 
mektuplarla çağrıda bulunuyor. 
6 Nisan 2021’de gerçekleşen 
haftalık toplantıda, ADİP ola-
rak düzenlediğimiz uluslararası 
konferansımızı yaklaşık 50 ül-
keden 118 katılımcıya duyurduk. 
Haftalık yuvarlak masa toplantı-
larının yanı sıra, IRF Roundtable 
alt komisyonlar seviyesinde de 
etkinlikler düzenliyor. ADİP, bu 
bağlamda IRF Roundtable Orta 
Doğu Çalışma Grubu’nun da ka-
tılımcısı, ayrıca İran ve Fransa 
yetkililerine yazılan mektupların 
imzacıları arasında bulunuyor.•
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UYGULAMALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 
EĞİTİMİNE KATILDIK

23-27 Ağustos tarihleri arasında, Oxford Üniversi-
tesi Nuffield College tarafından “Hibrit Etkileşimli 
Eğitim: Gizli, Marjinal ve Dışlanmış Topluluklarla 
Uygulamalı Araştırma Yöntemleri” eğitimi düzen-
lendi. Eğitim, UNICEF’te sosyal politika danışma-
nı ve ekonomik analist olarak görev alan Andrea 
Rossi tarafından 5 gün boyunca günde 8 saat çev-
rimiçi olarak verildi. Etkiniz AB’nin finansal deste-
ğiyle, ADİP olarak bu eğitimde yer aldık. 

Ulaşılması veya tespit edilmesi zor, kendini açık 
etmekten çekinen, yasal, sosyal veya politik se-
beplerle araştırmaya dahil olmaktan uzak duran 
topluluklara nasıl ulaşılabileceği, bu topluluklar 
üzerine nasıl araştırma yürütülebileceği, hangi 
metotların kullanılabileceği ve hangi etik kriter-
lere dikkat edilmesi gerektiği eğitimin temelinde 
olan konulardandı. Eğitimin etkileşimli ve uygu-
lamalı olması, verilen eğitimin sadece teorik bilgi 
aktarımından öteye geçmesini sağladı. Örneğin ilk 
gün kendileri hakkında gizli bir bilgi paylaşması 
beklenen katılımcılar, bu sayede normal şartlarda 
paylaşmak istemeyeceğimiz, bundan kaçınacağı-
mız konularda soru sorulmasının nasıl hissettir-
diğini anlayabilme fırsatını edindi.

Ele alınan başka bir konu ise, yapılan araştırma-
ların nasıl somut bir etkide bulunabileceği üze-
rineydi. Bu kısımda devlet politikalarının araş-
tırmalar sonucunda elde edilen kanıtlar üzerine 
kurulması gerektiğinin altı çizildi ve tam tersinin, 
yani politikaları haklılaştırmak için kanıt üretme-
nin olası zararları anlatıldı. Eğitmen Andrea Ros-
si’nin yıllardır dünyanın birçok yerinde araştırma 
yürütmüş ve birçok farklı ülkenin yetkilileriyle 
birebir iletişimde bulunmuş olması, eğitimi teorik 
bir çerçeve çizmenin ötesinde karşılaşılabilecek 
pratik sorunların neler olabileceği ve bunlarla na-

sıl baş edileceği konusunda önemli bilgiler edin-
memizi sağladı. 

Eğitim süresince katılımcılar öğrendiklerini kendi 
kendilerine, evde bulabilecekleri gündelik obje-
lerle veya katılımcılar arasında oluşturulan grup 
çalışmalarıyla perçinledi. İstatistiksel örneklem 
metotlarından mülakatlarda kullanılan çizim veya 
post-it yöntemlerine kadar çeşitli yöntemi katı-
lımcılar hem bir araştırmacının hem de araştır-
maya katılan insanların gözünden deneyimleme 
fırsatı buldu. Son olarak, Değişim Teorisi (Theory 
of Change) üzerine yapılan tartışmalarla, yürü-
tülen araştırmaların veya uygulanan politikaların 
kısa, orta ve uzun vadedeki sonuçların takip edil-
mesi, kültürel farklılıkların veya yapısal özellikle-
rin bu süreçteki etkileri konuşuldu. Her ne kadar 
iyi niyetli olsa da politika uygulamalarında her za-
man gerçek sonucun planlanan sonuçla aynı ol-
madığı, bu durumlarda hangi faktörlere bakılması 
gerektiği anlatıldı. 

Eğitim, araştırma etiği üzerine bir dersle sonlandı. 
Hangi durumlarda hangi soruların sorulabileceği 
birçok farklı ulaşılması zor grupla iletişime ge-
çerken, araştırmaya katılanların güvenliğinin ve 
kendilerini güvende hissetmelerinin önemi vurgu-
landı, bunun nasıl sağlanabileceği gösterildi. Bir 
haftalık bu yoğun eğitim, ulaşılması zor grupların 
araştırılmasının temel noktalarını, bulunacak çö-
zümlerin olası sonuçlarının ve bunların nasıl takip 
edileceğinin temel noktalarını uygulamalı olarak 
katılımcılara gösterdi.önce raporlama yaptığı 
uluslararası mekanizmayla olan deneyimlerin-
den, gelecekte yürütmeyi düşündüğü raporlama 
faaliyetlerinden bahsetti. Ayrıca Etkiniz deste-
ğiyle gerçekleştirilen başkanı olduğu Alevi Dü-
şünce Ocağı ve kurucu üyesi olduğu Anadolu Din 
ve İnançları Platformu çalışmalarından örnekler 
aktardı. 

https://forum.etkiniz.eu/
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gündem
DÜNYA YANIYOR!

D
ünyayı etkisi altına alan orman 
yangınları ciddi boyutlara ulaşa-
rak Amerika’dan Avrupa’ya Afri-
ka’dan Asya’ya kadar pek çok ül-
kede örneği görülmemiş oranda 
tahribata yol açtı. ABD Havacılık 

ve Uzay Ajansının (NASA) “FIRMS” adını verdiği 
çevrim içi Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yöne-
timi Sistemi uydu haritası üzerinde kırmızı nokta-
larla dünya yangınlarını güncellemektedir.

Orman yangınlarını mevsimsel ve doğanın norma-
li olarak atfederken sıcak hava koşulları, uzayan 
yangın mevsimi, kurak topraklar, bitki ve ağaç-
ların ölmesine neden olan yeni zararlı canlıların 
ortaya çıkması yangınların vahametini arttırarak 
biyolojik çeşitliliğin, canlıların yaşam alanlarının 
tahribatına, canlı ve cansız örtünün yok olmasıy-
la erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal 
afetlerin sayısında ve hızında artış görülmesine 
yol açar. Turizmin önemli ve yükselişte olan alt 
teması eko-turizmin önemli ekonomik ve kültü-
rel alanlarının da bu orman yangınlarının içinde 
veya yakınında yer almasıyla gerek bölgesel alan-
da gerekse ulusal alanda sorunlar yaşanmasına 
neden olmaktadır. Bu sorunlardan biri de kültürel 
miras ve değerlerin tahribatı olarak karşımıza çı-
kıyor.

Yaz aylarında 53 ilimizde meydana gelen 270 or-
man yangınlarından Muğla, Antalya’nın içerisinde 
bulunduğu dünya çapında üne sahip, doğa ile ta-
rihin bütünleştiği yürüyüş rotalarının da etkilen-
diği göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu rotalar; 
Likya Yolu, Karya Rotası ve St. Paul yoludur. Bu 
önemli rotalardan Likya yolunda herhangi bir ha-
sar olmamasına karşın Karya yolu önemli ölçü-
de hasara uğramıştır. Turgutköy civarı, Turgutlu 
Şelalesi üstündeki tüm rota, Osmaniye sırtları, 
İçmeler rotaları, Söğüt bölgesi ve Turunç’un aşa-
ğı kısımları da hep yanarak Karya’nın Marmaris 
kısmı yürüyüşe uygun olmayacak durumda oldu-
ğu yetkililerce belirlenirken Bafa Gölü civarında 
ve Datça bölümünde hasar tespit edilmemiştir. 
St. Paul Yolu’ndaki önemli etaplarda orman yan-
gınlarından etkilenen yerler arasındadır. Bu rota 
üzerinde olan Kovada Gölü çevresi, Denizaltı diye 
geçen mevkiinin büyük bir kısmı, Sütçüler’in Ko-
vada Gölü’ne bakan kısmı, Yazılı Kanyon’un Çandır 
mevkiinden gelen kısmı yanarken Yazılı Kanyon’da 
büyük hasarlar olduğu tespit edilmiştir.

Orman yangınlarıyla birlikte meydana gelen tah-
ribatı yalnızca fiziki ve coğrafi olarak değerlen-
dirmek yanlış olacaktır. Kültürel ve dini motiflerin 
önem atfettiği yerlerin geri dönüştürülemez za-
rarı insanlık için de büyük sayılabilecek kayıplara 
neden olmaktadır. •

Ela Şahinkaya
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İNANÇ ROTALARI

A
NADOLU’DA İNANÇLARIN İZLERİ 
başlıklı projemizin altında yeni 
bir çalışmanın hazırlıklarına 
başladık. Anadolu’da iz bırakan 
inançlıların azizler, şeyhler, 
evliyalar, seyidler, dervişler, 

dedelerin yaptığı yolculukları derleyerek harita 
üzerinde işaretlemek istiyoruz. Hristiyan ve Alevi 
inançlılarının gerçekleştirdiği yolculuklar ver 
günümüze yansımaları ile başlayacağız. 

AZİZ PAUL YOLU

Aziz Paul, Hıristiyanlığın Batı Avrupa’da 
yayılmasından sorumludur. İsa’nın Yahudi dinini 
değiştirmeye ilişkin mesajı yalnızca Yahudiye ve 
Kudüs’teki Yahudilere iletildi. Ancak Pavlus bu 
mesajı hem Yahudi diasporasına (İsrail dışında 
yaşayanlara) hem de geleneksel Yunan veya 
Roma tanrılarına ve tanrıçalarına ve diğer kültlere 
inananlara iletti. Bu süreçte, kısmen ibadet 
biçimleriyle ilgili birçok talimat ekleyerek, kısmen 
de mesajı değiştirerek (özellikle kadınlarla ilgili 
kısımları) Hristiyanlık dinini değiştirmiştir. 
Paul’ün standart bir metni yoktu; ayrıca İsa’nın 
kendisiyle hiç tanışmadı. Böylece İsa’nın mesajını 
özgürce yorumlayabilirdi. Aziz Paul vaaz 
etmemiş olsaydı, Hıristiyanlık MS 66 Yahudi isyanı 

bastırıldığında ve Kudüs yakıldığında muhtemelen 
ortadan kalkacaktı. Bu nedenle Paul’un günümüze 
büyük bir etkisi olmuştur.

Aziz Paul yürüyüşü
Toros dağlarından geçen, Antalya ile Eğirdir 
arasındaki bir rotanın Likya Yolu’na iyi bir katkı 
olduğu düşünülüyordu. Böylece Aziz Paul Yolu, 
Türkiye’nin ikinci uzun mesafe yürüyüş rotası oldu. 
Bu bölge harika kanyonlara, sedir ormanlarına, 
nehirlere ve göllere sahip. Bunlar turistler, 
özellikle de benzer bir manzaranın olmadığı 
İsrail ve Orta Doğu’dan gelenler için çok çekicidir. 
Güzergâh 2004 yılında açıldı ve ilk kullanıcıları 
çoğunlukla İsrailliler ve Likya Yolu’nun diğer 
kullanıcılarıydı. Ne yazık ki, Likya Yolu’ndan farklı 
olarak, yerel belediyeler güzergâh boyunca turizm 
konaklamasını geliştirmeleri için yerel halkı 
desteklememiştir. Turistik konaklama yerlerinin 
olmaması, rotanın turizm acenteleri arasında 
çok popüler olmadığı, Turizm Bakanlığı’nın da 
bu parkuru tanıtmak için fazla bir şey yapmadığı 
anlamına geliyor.
Aziz Paul Yolu, Antalya’nın 20 km doğusundaki 
Perge ile Eğirdir Gölü’nün kuzeydoğusundaki 
Yalvaç arasında yer alan, 27 gün süren, 500 km 
uzunluğunda işaretli bir rotadır. Antalya’nın 80 km 
kuzeydoğusunda Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın 

Kate Clow
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girişinde Beşkonak’tan başlayan ikinci bir kol daha 
var. İkinci kol, Roma antik kenti Adada’da ilk rota 
ile birleşiyor. Güzergâh Roma yolları, patikalar ve 
orman yollarından geçmektedir; genellikle dağ 
bisikleti için uygun değildir. Deniz seviyesinden 
başlayıp 2200 metreye kadar tırmanan Likya 
Yolu’ndan daha vahşi bir rotadır. Ortalama 2800 
metreye kadar tırmanan rotada isteğe bağlı iki 
zirve daha bulunuyor. Bu rota 2004 yılında Kate 
Clow tarafından kırsal bölgeye turizm getirmek 
ve Aziz Paul’un Anadolu’ya ilk seyahatinde gittiği 
yerler aracılığıyla yürüyüşçülere kırsal bölge 
hakkında bir fikir vermek için açılmıştır.
Perge’de başlangıç   noktası Antalya havalimanına 
yakın, bitiş ise Eğirdir Gölü yakınlarındaki 
Yalvaç’ta bulunuyor. Eğirdir, rotanın ana ulaşım 
ve konaklama merkezidir. Yürüyüş için en iyi 
zamanlar sonbahar aylarıdır. Çoğu gece için kır 
evlerinde veya küçük pansiyonlarda konaklama 
bulabilirsiniz. Ancak daha uzun etaplarda kamp 
yapmanız gerekecek. Rota boyunca pek çok kamp 
alanı bulabilirsiniz.
Hac Yolları
Avrupa’da inanç rotaları çok popülerdir. En iyi 
bilinen iki Avrupa rotası, Aziz James (İspanya’da 
Şili-Santiago’ya) ve Via Francigena (İngiltere’den 
Roma’ya) rotasıdır. Bu rotalar, bakanlık politikası 
ile desteklenen kalkınma ajansları tarafından 

geliştirilmektedir. Türkiye turizm politikası artık 
daha fazla hac rotası oluşturmaktır. Ne yazık 
ki, kültür turizminde ‘yaya dolaşmak’ kavramı 
yetkililer tarafından tanınmamıştır. Türkiye 
sınırları içerisinde yer alan erken Hristiyanlık 
döneminin yedi büyük kilisesi güzergahı ve diğer 
dini güzergahlar motorlu araç güzergahları 
olarak geliştirilmeye çalışılmış, ancak bunlar hac 
yürüyüş güzergahı talebini karşılamamaktadır. 
Şahsen Bakanlığın Evliya Çelebi’nin seyahatlerine 
ve kullandığı güzergahlara ağırlık vermesi 
gerektiğini düşünüyorum.
Türkiye, kültürel rotalar açısından büyük bir 
potansiyele sahip. Sadece hac rotaları değil, 
eski yol ağlarına ve her türlü somut ve somut 
olmayan mirasa dayalı muhtemel rotaları 
değerlendirmek için ilgili Bakanlık tarafından 
bir iç rapor hazırlandı. Ancak, kültürel rotaların 
desteklenmesi üzerine hareket etmek için uzun 
vadeli bir politika gerekmektedir. Şu ana kadar 
Bakanlık ile kalkınma ajansları arasındaki iş 
birliğinin sonuçları istenilen düzeyde değildir.•

* Türkiye’nin ilk uzun mesafe yürüyüş parkuru olan
Fethiye-Antalya arasındaki 509 km’lik Likya yolu ve
2004’te açılan Aziz Paul Yolu’nun mucidi, Kültür Rotaları
Derneği’nin kurucusudur.

Aziz Paul Yolu, Antalya’nın 20 km 
doğusundaki Perge ile Eğirdir Gölü’nün 
kuzeydoğusundaki Yalvaç arasında yer 
alan, 27 gün süren, 500 km uzunluğunda 
işaretli bir rotadır. 
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ŞEYH BEDREDDİN’İN YOLU*

ADİP’ten sufilerin yolu konusunda, Şeyh Bedreddin hakkında bir 
yazı yazmam teklif edilince memnuniyetle kabul ettim. “Şeyh 
Bedreddin Uzun İnce Bir Yol” kitabımın güncellenmiş 3. baskısı yeni 
yayınlandığı için kitabımdan yararlanarak yazdım. Bedreddin’in 
üç farklı yolundan söz edilir. Birincisi kendi hayat yolu, bu yol 
Edirne’den Bursa’ya, Konya, Halep, Şam, Kudüs, Kahire, Mekke, yine 
Kahire’den geçiyor. İkincisinde Anadolu’da Türkmen bölgeleri, Tire, 
Sakız Adası, Kütahya, Domaniç, Çanakkale’den geçerek Edirne’ye 
ulaşıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi sürgünler ve isyanlarla geçen 
yolculuğu Edirne, İznik, Kastamonu, Deliormanlar’dan geçerek 
Serez’de son bulur. 

B
edreddin gazi/dervişlerin 
çoğulcu ortamında doğmuş, 
Edirne’de büyümüştü. Kuran ve 
fıkıh derslerini Edirne’de babası 
Gazi/Kadı İsrail’den almıştı. 
Delikanlı olunca eğitimini, ilmini 

ilerletmek için Edirne’den çıkmış Bursa’ya, 
Konya’ya, Kahire’ye, Kudüs’e, Mekke’ye hacca 
gitmiştir. Bedreddin İbn Arabî’nin düşünceleriyle 
ilk kez Bursa’da karşılaşmış, Arabî’nin öğrencisi, 
evlatlığı ve eserlerini dikte ettirdiği Sadreddin 
Konevî’den mantık ve matematik dersleri almıştı. 
Yoluna devam etmiş, Halep’te, Şam’da önemli 
mutasavvıflarla tanışmıştı. Kudüs’te Mescid-i 
Aksa’da ulemadan ders almış ve Memlûkların 
yönetimindeki Kahire’ye gitmişti. Kahire’deki 
hocasıyla birlikte Mekke’den, hacdan dönerken 

Kızıldeniz’de gemileri batmış ama kurtulmuştu. 
Genç Bedreddin Kahire’ye yerleşmiş, kitap yazma 
icazeti bile almıştı. 

Kahire ve Hüseyin Ahlati 
Bedreddin Kahire sarayında Memlûk Sultanı 
Berkuk’un oğlu Farac’a fıkıh dersleri veriyordu. 
Farac’ın diğer hocası Anadolulu Şeyh Hüseyin 
Ahlati’yle tanıştıktan sonra tasavvuf yoluna 
girmiş ve Ahlati tekkesinde derviş olmuştu. 
Bedreddin Mürşidi Hüseyin Ahlati’nin teşvikiyle 
1402’de Tebriz’e gider. Tebriz’de Timurlenk’in 
sarayındaki ulemanın yapamadığı bir bilmeceyi 
çözünce Timur Bedreddin’e kızıyla evlenmesini ve 
saray âlimi olarak kalmasını teklif eder. Timur’a 
hayır denemeyeceğini bilen Bedreddin geceyarısı 
gizlice Tebriz’den kaçar Kahire’ye döner. Kahire’ye 
dönüşünde mürşidi Ahlati ölmüş ve ona tekkesine 
şeyh olmasını vasiyet etmişti.  Bedreddin Ahlati 
tekkesine ancak altı ay kadar şeyhlik yapabilmişti. 
Tekkedeki dervişlerin, mutasavvıfların arasındaki 
iktidar savaşlarını görünce şeyhliği, tekkeyi, hatta 
yetişkin ömrünü geçirdiği Kahire’yi terk etmiş, 
Anadolu’ya, baba ocağı Edirne’ye dönmek üzere 
yola çıkmıştı.

Tire
Şeyh Bedreddin’in Kahire’den Edirne’ye dönüş 
yolundaki en önemli durağı olan Tire sakin, ılık 
bir Ege kasabasıdır. Aydınoğulları Beyliği’nin 
ilk başkenti olan Birgi’ye komşudur. Bedreddin 
buraya Fetret Devri’nde (1402) gelmişti. Osmanlı 
Devleti’nin en parlak ve güçlü döneminde, 
16. yüzyılda Tire’de çoğulcu bir iklim hakimdi. 
Portekiz’den kaçarak Tire’ye gelen Yahudiler 
sayesinde Tire’nin bir nevi Yahudi kültür merkezi 
olduğu, İstanbul Yahudileri’nin Tire’den gittiği 
söylenmektedir. Kentin Portakal Meydanı’nın 
asıl adı Portugal (Portekiz) meydanıydı. Şeyh 
Bedreddin’in izlerini Tire, Ortaklar, Ödemiş ve 
Birgi’de aradık. 

Kütahya, Domaniç, Çavdarhisar ve Aizanoi 
Şeyh Bedreddin’in izini sürerken Kütahya-
Domaniç bölgesindeki Çavdarhisar Köyü’ne de 

Nurdan Arca
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gittik. Köye girerken güneş batıyordu. Toprak 
yolun kenarına sıralanmış iki katlı kerpiç evlerin 
pencerelerinden sokağa gaz lambalarından 
sızan titrek ışıklar dökülüyordu. İç Ege’nin bu 
köyünde 2000’li yılların başında hâlâ elektrik 
yoktu. Gaz lambalı evlerin karşısında upuzun 
mermer sütunlarıyla bir tapınak yükseliyordu. 
Kerpiç evlerin sakinleri her sabah bu manzaraya, 
Anadolu’nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na 
uyanıyordu. Çavdarhisar’lılar binlerce yıllık 
kültürlerle iç içe yaşıyordu. Bedreddin işte bu 
toprakların havasında, suyunda, toprağında doğal 
olarak hep var olan çoğulculuğu savunmuştu. 
Sakız Adası
Şeyh Bedreddin Kahire’den Edirne’ye giderken 
Tire’den sonra Sakız Adası’na uğramıştı. Şeyh 
Bedreddin: Tasavvuf ve İsyan kitabının yazarı 
Fransız Tarihçi Michel Balivet Bedreddin’in 
Sakız Adası’nı ziyaretini Menakıbname’deki gibi 
anlatır: “Şeyh Bedreddin’den söz edildiğini duyan 
Sakız Adası’nın Cenevizli valisi ona adaya gelip 
öğretisini yaymak üzere davette bulunuyor. 
Bedreddin burada önde gelen din adamlarıyla 
ve yöneticilerle ilginç temaslarda bulunuyor. 
Hıristiyanlar arasındaki bu kısa ikametten sonra 
Şeyh, Edirne’ye dönüp yedi yıl sürecek bir halvet 
dönemine giriyor. Bu dönemde ünü durmadan 
büyüyor ve birçok mürid yetiştiriyor.” Dimitris 
Kastritsis de Bedreddin’in Sakız Adası’yla 
ilişkilerine özel bir önem verir: “Sakız Adası’na 
gitmiş Şeyh Bedreddin. Hıristiyanlar onu kabul 
ediyorlar, hem de aziz olarak, ilginç!  O zamanlar 
Sakız Adası Ceneviz kolonisiydi.  Ortodoks isyanlar 
var birçok yerde, Katolikler altında... Müslümanları 
daha çok istiyorlar, tercih ediyorlar. “

Edirne
15. yüzyılın başında Edirne Osmanlı Devleti’nin
başkenti ve çok kültürlü aydınların toplandığı bir
düşünce merkeziydi. Bedreddin Edirne’de 1412-1413
yıllarında kazaskerlik yaparken hem zaviyesine
hem de Dimetoka kırsalındaki Seyyid Ali Sultan
Dergah/Tekkesinde vakıflar tahsis etmişti. Şeyh
Bedreddin’in Edirne’deki izleri silinmişti. Edirne’de
yedi yıl ders verdiği Bedreddin Zaviyesi’ni aradık
ama hiçbir iz bulamadık.

Ve İsyan
Çelebi Mehmed, kardeşi Musa Çelebi’yi öldürttükten 
sonra, onun kazaskeri olan Bedreddin’i ailesiyle, 
çocukları ve torunlarıyla birlikte, bin akçe 
gibi yüksek bir aylıkla İznik’e sürgün etmişti. 
Bedreddin’in 3. yüzyılda Romalıların yaptığı 
İznik surlarının dışına çıkması yasaktı. İznik’te 
mahpus yaşarken boş durmamış, Yakup Çelebi 
Medresesi’nde dersler vermişti. Menakıbname’de, 
Ş eyh Bedreddin Teshîl adlı eserini İznik’te, “acılar 
ve ateşler içinde yanıyorken, kalbi demirden 
de olsa eriyecekken” yazdığını anlatır. Ş eyh 
Bedreddin Karaburun’da isyan çıktığını duyunca 
İznik’te kaçmış, Kastamonu’da İsfendiyaroğlu 
Beyliği’ne sığınmıştı. Osmanlı Padişahı I. 
Mehmed’in gazabından korkan İsfendiyar Beyi, 
Ş eyh Bedreddin’i bir gemiyle alelacele Sinop’tan 
Kırım’a göndermişti. O gemi Kırım’a değil Dobruca 
kıyılarına gitmiş, Ş eyh Bedreddin’i bırakıp 
kaçmıştı. Dobruca/Deliormanlar’da her ırk ve 
dinden binlerce insan; Türkler, Pomaklar gibi 
Müslümanlar ve Vlahlar (Ulah), Gagavuzlar gibi 
Hıristiyanlar onu karşılamıştı.
* Yazının kısaltılmamış aslına www.adipanadolu.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Foto1:  Kızıldeli Tekkesinde Ahmet Hezarefen Bedreddin’in Kazasker iken verdiği  Kızıldeli Vakıf Fermanını okuyor
Foto 2: Bedreddin’in büyük oğlu İsmail Seyyid Beşe’nin Eğridere köyündeki muhtemel mezar/yatırı
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Hristiyanların (Ermeni, Süryani, 
Ortodoks, Katolik, Protestan) 
Kutsal Günleri
Ermeni: Gağant-Yeni Yıl 31 Aralık 

Rumlar, Süryaniler, Katolikler, Protestan-
lar, 25 Aralık: Hristuğenna, Noel, İdo Dmavlodö 
İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. 
Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yor-
tusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren 
Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanarak, 
dinî motiflerinden neredeyse arınmıştır.

Müslümanların (Sünni, Alevi, Şii) 
Kutsal Günleri
Mevlit Kandili, 18 Ekim: Hz. Muhammed’in doğum 
gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının 
on ikinci gecesidir. Mevlid Kandili, ilk defa hicret-
ten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii 
Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. 

Şeb-i Arus, 7-17 Aralık: Mevlevilikte Mevlânâ Cela-
leddin-i Rumi’nin öldüğü gecedir, bu geceyi Rabb’ine, 
sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün 
Gecesi olarak adlandırır.

Musevilerin Kutsal Günleri
Hanuka, 28 Kasım-6 Aralık: Seleukos İmparator-
luğu’na karşı yapılan Makkabeyan İsyanı sırasında 
Kudüs’teki İkinci Tapınağın yeniden adanması anısı-
na düzenlenen bir Yahudi festivalidir. Işık Festivali 
olarak da bilinir. Festival, menora (veya hanukkiah) 
adı verilen dokuz dallı bir şamdanın mumlarının 
yakılmasıyla başlar.

Bahailerin Kutsal Günleri 

Hz. Bab’ın Doğumu, 6 Kasım: İran’da Babilik inancının 
kurucusudur. 

HZ. BAHAULLAH’IN DOĞUMU, 7 Kasım: 19. yy’da 
Bahailik inancının kurucusudur.

Ezidilerin Kutsal Günleri
Cemaat Bayramı, 6 Ekim: Ezidi dilinde “Cumaya La-
liş” ya da “Cejna Jemaiye” olarak bilinir. Pirleri Şeyh 

Adiy’in (1075-1162) bir araya getirdiği, ilk zamanlar 
Adeviler olarak bilinen cemaat yad edilir. Her sene 
6-13 Ekim tarihleri arasında Musul’da bulunan kutsal 
Laleş tapınağı ziyaret edilerek adaklar adanır. 

Ezi Bayramı, 3 Aralık: 3 gün süren Büyük Oruç 
boyunca güneşin doğuşundan batışına kadar hiçbir 
şey yenilip içilmiyor. Orucun ardından gelen cuma 
gününde ise (Cejna Êzî) kutlanıyor. Oruca başlan-
madan önce Êzîdî aileler Kurban günü olarak da 
adlandırılan “Roja Serbirê” gününde kurban keser. 
Oruçtan bir gün önce de kutsal yerleri ziyaret 
ederler. Êzîdîler oruç tuttuğu 3 gün boyunca bir iş 
yapmadan sadece tanrıya dua ederler. En çok dikkat 
edilen dillere hâkim olmak, kötü bir şey konuşma-
maktır.
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haberler
TÜRKİYE RUM TOPLUMUNDAN HABERLER

T
ürkiye’de varlığını sürdüren Rum 
cemaati son dönemi oldukça 
hareketli geçirdi. Ulusal basına 
da yansıyan dini törenleri, 
kültürel faaliyetleri ve gelişmeleri 
derledik.

Sümela Manastırı’nda Ayin Düzenlendi
Bir dizi restorasyon ve çevre düzenlemesinin 
ardından Trabzon’da bulunan Sümela Manastırı’nda 
yeniden dini bir tören gerçekleşti. Hristiyanlarca 
“Meryem Ana’nın göğe yükselişi” olarak kabul 
edilen 15 Ağustos tarihinde düzenlenen ayine 
Ekümenik Patrik Bartholomeos önderlik etti. Ayini 
Pandemi kısıtlamaları gerekçesi ile sınırlı sayıda 
davetli takip edebildi. Sümela Manastırı’nın sadece 
tarihi ve turistik bir ziyaret yeri olmadığını ifade 
eden Bartholomeos, vaazında “Meryem Αna’mızın 
Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı 
arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her 
türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, 
pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin 
iyileşmesi için şifasını diledik.” dedi. Manastırın 
kurulmasında ve muhafaza edilmesinde asırlarca 
emek verenlerin ruhlarına rahmet dilemeye 
geldiklerini anlatan Bartholomeos, şunları 
kaydetti: “Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felaketlerinin, 
sellerin, yangınların ve pandeminin yarattığı 
acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına 
merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında 

barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua 
etmeye geldik. Temenni ederiz ki tüm dualarımız 
kabul görsün ve Meryem Ana’mızın bereketi ve 
inayeti ile seneye tekrar hep birlikte daha büyük 
bir dayanışma ve coşku ile yine burada yüce Allah 
buluşmamızı nasip etsin.” Ayine, Trabzonspor’un 
Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas da katıldı.

Bartholomeos’un 60. Hizmet Yılı
Ekümenik Patrik Bartholomeos’un 13 Ağustos 1961 
yılında “Diyakon” olarak kutsanmasının 60. yılı 
doğduğu Gökçeada’da kutlandı. Merkez Panayia 
Kilisesi’nde gerçekleşen ayinde Patrik, “Diyakon 
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olarak kutsanmam sonrası yedek subay olarak 
askerliğimi burada yaptım. Bugün 82 yaşına gelmiş 
ve görevde 60 yılını doldurmuş bir insan olarak 
doğduğum topraklarda bulunmak gerçekten 
çok güzel. Mutluyum ve beni onurlandıran tüm 
İmroz’lulara teşekkür ediyorum” sözleri ile duygu 
ve düşüncelerini aktardı.

Büyükada Rum Yetimhanesi Restore Edilecek
Büyükada Rum Yetimhanesinin restorasyon 
sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı 27 
Ağustos akşamı İstanbul Büyükada’da yer alan 
binanın bahçesinde yapıldı. Ekümenik Patrik 
Bartholomeos’un ev sahipliğindeki toplantıya, 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah 
Demircan, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, 
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Nikolaus Meyer-Landrut, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iştiraki BİMTAŞ A.Ş Genel Müdür 
Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, Europa Nostra 
Türkiye Başkanı Burçin Altınsay Özgüner, Adalar 
Vakfı Başkanı Halim Bulutoğlu, Yetimhane 
Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas 
ile yazarlar Orhan Pamuk ve Ahmet Ümit’in de 
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. 
Projede ön çalışmaların tamamlandığını anlatan 
Vingas, binanın fonksiyonunun belirlenmesi 
konusunda önümüzdeki aylarda bir çalıştay 

düzenleneceğini aktarıp, “Bu binayı yeniden 
İstanbul’a kazandırmak için gerek devletimiz 
gerek patrikhanemiz gerekse şehrimizin yerel 
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları olarak 
elimizi taşın altına koymak, birçok bilinmezliğe 
rağmen bu iradeyi göstermek ve canlı tutmak 
bugün hepimizin atacağı yegane anlamlı adım” 
dedi. Öğrenciler Heybeliada’ya aktarılınca 1964’ten 
bu yana kapalı olan yetimhane dünyanın en büyük 
2. ahşap yapısı unvanını taşıyor. (bianet)

Yeniköy Panayia Rum Vakfı kapsayıcı sosyal 
kültürel faaliyetleriyle adından söz ettiriyor

Gelenekselin Dışında Bir Vakıf: Yeniköy
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi 
Vakfı bir süreden beri sosyal-kültürel faaliyetleri 
ile dikkat çekiyor. Kilise bahçesinde gerçekleşen, 
semt sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinliklerin 
yanı sıra vakfın “Discovering Yeniköy” (Yeniköy’ü 
Keşfediyoruz) kanalı İstanbul’un çok kültürlü 
yapısını da gözler önüne seriyor. Vakıf her yıl 
ağustos ayında ‘Theotokia Kültür Buluşmaları’ adı 
altında bir dizi etkinlik düzenliyor. Kilise takvimine 
göre her yıl kiliseye de adını veren Panayia’nın 
(Meryem Ana) anıldığı ağustos ayında düzenlenen 
kültür buluşmalarının bu yıl dördüncüsü 
gerçekleşti. “Sarayda ve Kilisede Rum bir Bestekar: 
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Hanende Zaharya” sunum ve konseriyle başlayan 
buluşmalar Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu’nun 
“Hasretin İki Yakası” konserinin ardından Aras, 
Gözlem ve İstos yayınları temsilcilerinin katıldığı 
“21.Yüzyıl Yayıncılarının Zorlukları, Dönüşümleri ve 
Yeni Fırsatlar” başlıklı panel ile son buldu.

Panayia Vakfı Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
(TFSF) desteği ile bir de fotoğraf yarışması 
düzenliyor. Nisan 2021’de yitirdiğimiz İstanbul Rum 
Ortodoks Patrikhanesi ve Ortodoks Cemaatinin 
fotoğraf sanatçısı Nikolaos Manginas anısına 
düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu “Biz ve 
Geleneklerimiz” olarak belirlenmiş. Yarışmanın 
amacı “ülkemizin kültürlerinin birlikteliği ve ortak 
yaşama biçimlerinin büyük topluma yansıtılması ve 

paylaşılması” olarak açıklandı. Yarışma hakkında 
detaylı bilgi ve katılım www.bizvegeleneklerimiz.
org adresli siteden sağlanabilir.

Vakıf Başkanı Laki Vingas ADİP’e verdiği demeçte 
etkinliklerine destek ve katılımın güç verdiğinden 
bahsetti: “Kültür ve sanatın toplumsal projelerde 
kaldıraç işlevi gördüğüne inanıyoruz. Geleneksel 
bir cemaat vakfının ibadethane misyonunun 
yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle mahalle 
kültürünü desteklemek, sürdürülebilir iş 
birliklerini geliştirerek yeni paydaşlar oluşturmak 
ve insanlara yeni katılım alanları sağlamak gibi 
bir dönüşüm süreci yarattık. Organizasyonlarda 
birçok genç arkadaşımız destek veriyor. 4. yılda 
büyük bir destek ve katılım sağlanıyor olması 
bizleri çok mutlu ediyor, güç veriyor.”

Panayia Vakfı Yeniköy’den başlayarak İstanbul’un 
mahalle ruhunun ve kültürel çoğulluğunun 
görünür kılınması ve araştırılması amacıyla video 
içerikler de hazırlıyor. “Discovering Yeniköy” 
youtube kanalında vakfın geçmiş etkinliklerine, 
ayrıca İstanbul’un kültürel dokusunu işleyen 
görüşmelere ulaşabilirsiniz. https://www.
discoveringyenikoy.com/
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Malatya’da Tarihi Bir Gün*
Yüz yıldan uzun bir süredir âtıl kalan, kubbesi 
zedelenen ve zamanla aşınan Malatya S. 
Yerrortuyun Ermeni Kilisesi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 
ve HAYCAR Derneği’nin katkılarıyla restore 
edildikten sonra, yeni statüsüyle kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Yerel halk tarafından “Taşhoran 
Kilisesi” olarak bilinen S. Yerrortutyun Kilisesi, 
28-29 Ağustos 2021, hafta sonu gerçekleşen 
törenlerle kilise ve kültür merkezi statüsünde 
yeniden açıldı.  Bu tarihi güne tanıklık etmek 
için, pandemi koşullarına rağmen, belli sayıda 
inanan ve Patrik Sahak II. başkanlığında din 

görevlisi inanç ziyareti maksadıyla Malatya’ya 
hareket ettiler. İnanç ziyaretine İskenderun’dan, 
Elazığ’dan, Adıyaman’dan ve Diyarbakır’dan 
inananlar katıldılar. 28 Ağustos 2021, Cumartesi, 
saat 09:30’da S. Yerrortutyun Kilisesi-Taşhoran 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen resmi 
açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş ve 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan da katıldı. Törende, Nurhan Gezdirici 
başkanlığındaki Malatya HAYDER üyeleri, Malatya 
doğumlu Ermeni cemaati üyeleri, Malatya Ermeni 
Cemaati üyeleri ve davetliler de hazır bulundu. 
Patrik Sahak 2, 2010 yılında, dönemin Malatya 
Valisi Ulvi Saran’ın kilisenin yardım çığlıklarını 

haberler
MİDYAT DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

ERMENİ  KİLİSESİ VE TAŞHORAN 
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat ilçesinde, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesinde 
bulunan dini, tarihi ve kültürel yapıların sanal 
turla gezilebileceği proje hazırlıyor. Mimari 
Proje Üretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesinde 
bulunan Midyat ve çevresindeki (Tu’Abdin) Geç 
Antik ve Orta çağ dönemi kilise ve manastırları 
ve kültürel dokuyu, lazer taramayla ve yüksek 
çözünürlükle çekimlerini yaparak dijital ortama 

aktarıyor. Süryanice “selam” anlamına gelen Şlomo 
Projesi kapsamında fotogrametrik modelleme 
yöntemiyle tarihi ve kültürel dokunun tamamı 
sanal turla gezilebilecek. Proje kapsamında, 
Mor Gabriel Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, 
Mor Şobo Katedrali gibi dini ve tarihi yapılar ve 
çeşitli sivil mimari eserler, 3 boyutlu modeller 
haline dönüştürülüyor. Ekim veya Kasım 2021’de 
bitirilmesi hedeflenen proje internet üzerinde 
yayınlandığında dünyanın herhangi bir yerinden 
dileyen herkes bu sanal ortamı ve verileri, 
görüntüleri girip gezebilecek ve izleyebilecek.
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işittiğini ve kentin en büyük devlet yetkilisi olarak 
daha önce denenmemiş bir projeye imza attığını 
belirtti. Bu proje sayesinde, Anadolu’nun zengin 
ve çok renkli tarihini sergilenecekti. Van Ahtamar 
Adası’ndaki S. Haç Kilisesi’nde olduğu gibi, bu 
kilise de yıllar sonra kilise ve kültür merkezi 
olarak kapılarını açacaktı. Patrik Hazretleri, bu 
vesileyle, katkılarından dolayı Nurhan Gezdirici 
başkanlığındaki Malatya HAYDER üyelerini de 
takdir etti. Bu bağlamda, Malatyalı Mimar Kevork 
Özkaragöz ve Hosrov Köletavitoğlu’nu da takdir 
etti. Patrik Hazretleri, ayrıca Serdar Boyacı’nın 
şahsında Malatya Ermeni Cemaati üyelerini 
takdir etti. Patrik Hazretleri bu proje sayesinde, 
Malatya’nın kültürel bir değere kavuştuğunu 
belirtti. Daha sonra, Başkan Gürkan’ın, şehir 
içindeki tarihi kalıntılarla ne denli titizlikle 
ilgilendiğini belirtirken, 27 medeniyete ev sahipliği 
yapmış Malatya’nın, 1700 yıl boyunca Hristiyan 
kültürüne de ev sahipliği yaptığını hatırlattı. 

Kutsama Ve Yeniden İbadete Açma
Cumartesi saat 17:00’de Patrik Hazretleri 
riyasetinde Kilise Kutsama ve Yeniden İbadete 
Açma Töreni gerçekleşti. Bu tören, aynı zamanda 
S. Yerrortutyun Kilisesi tarihinde ilk kez bir 
İstanbul Ermeni Patriği’nin, ilahiler eşliğinde 
Kilise’ye adım atması niteliğini taşıyordu. 
Kutsama Tören sonrasında, ikindi duaları okundu. 
Pazar sabahı da kilisede uzun bir aradan sonra 
ilk Badarak ayini gerçekleşti. Patrik Hazretleri 

vaazında kilisenin statüsü hakkında net bilgiler 
paylaştı ve kilisenin kültür merkezi statüsü 
taşımasına karşın, Malatya’daki cemaatimiz 
üyelerinin ruhani ihtiyaçlarını karşılamak, S. 
Badarak sunmak, onların vaftizlerini, düğünlerini 
gerçekleştirmek maksadıyla kullanılabileceğini 
belirtti. Patrik Hazretleri ayrıca vaazının sonunda 
Hatay Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis’in 
hizmetini ve çalışkanlığını överek, kendisine 
Anadolu Ermeni Cemaati Gözetmeni görevini tevdi 
etti. Törende, Adıyaman Süryani Ortodoks Kilisesi 
Ruhani Önderi Metropolit Grigorius Melki Ürek da 
hazır bulundu.
* Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği

ADO’DAN “İSLAM TARİHİNDEKİ 
ÖNEMLİ KIRILMALAR” PANELİ
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PAYLAŞILAN KUTSAL MEKANLAR 
Sergi Avrupa turunun son durağı olan Ankara’da açıldı

Farklı dil ve inançlarda insanlarımızın sevgi ve 
saygı temelinde bir arada yaşadığı İstanbul’un 
Adalar İlçesi, Burgazada’sında 5 Eylül Pazar günü 
Alevi Düşünce Ocağı (ADO) tarafından bir panel 
gerçekleştirildi.
Burgazada Kültür ve Kalkınma Derneği’nin ev 
sahipliğinde, Burgazada Gönüllü Meydanı’nda 
(Aya Nikola Çay Bahçesi) gerçekleşen panele 
başta Burgazada’da yaşayan halkımız olmak 
üzere geniş katılım sağlandı. ADO Başkanı Doğan 
Bermek’in yönettiği panelde İlahiyatçı-Yazar 
Mustafa Cemil Kılıç ve Araştırmacı-Yazar Dursun 
Gümüşoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Aydın 
Çakmakkaya sazı-sözü ile Kul Nesimi, Pir Sultan 
Abdal ve Şah Hatayi‘den deyişler okudu. 
“İslam Tarihindeki Önemli Kırılmalar” başlıklı 
panelde toplumlar üzerindeki etkileri günümüzde 
de artarak devam eden, İslam ve dünya tarihinde 
yeri olan, herkesçe bilinmesi ve unutulmaması 
gereken önemli olaylardan Gadir-i Hum, Kerbela 
Vakası-Hz. Hüseyin’in Şehadeti, Harre Vakası ve 
Mekke Kuşatması konularından bahsedildi. 

Konuşmacılar tarafından Gadir-i Hum’da 
Hazreti Muhammet’in, kendisine bağlı olan 
geniş bir kitleye hitaben bir konuşma yaptığı, 
bu konuşmada kendisine gösterilen bağlılık ve 
iyi niyetin, aynı şekilde Hz. Ali’ye gösterilmesini 
isterken, aslında insanlardan dinlerine sahip 
çıkmalarını istediği belirtildi. Kerbela Vakası ile 
Hazreti Peygamber soyundan olan ve bu soya 
bağlı olanların gördükleri zulüm ve şehadetleri 
anlatılarak, Hz Hüseyin’in İslam’ın var olması 
uğruna yaptığı fedakârlıktan ve cesaretinden 
bahsedildi. Peygamber’in hakka yürümesinden 
hemen sonra, na’şına yapılan saygısızlık büyük bir 
üzüntü ve kırgınlıkla dile getirilirken, Harre Vakası 
ve Medine Kuşatması ile artık saygısızlığın büyük 
bir kin ile vahşete dönüşen sonuçlarından ve 
günümüze yansımalarından bahsedildi. Panelde 
Peygamber’in tebliğ ettiği İslamiyet’in, tarihten 
günümüze, temeli sevgi ve hoşgörü olan Anadolu 
Aleviliği’nde yaşatıldığı vurgulandı.

Panelin video kaydı ADO Başkanı Doğan Bermek’in 
you tube kanalında yayındadır. •

Marsilya’da Mucem Müzesi’nde (2015), Tunus 
şehrinde Bardo Müzesi’nde (2016), Selanik ve 
Paris’in yanı sıra (2017) Marakeş, New York’da 
(2018) ve İstanbul’da (2019) sergilenen “Paylaşılan 
Kutsal Mekânlar” sergisi, son olarak Ankara’da 

Cermodern’de ziyaretçilerle buluştu. Akdeniz, 
Ortadoğu ve Balkanlar’da üç İbrahimî dinin bir 
arada var olduğu mekânlara odaklanan proje dinî 
topluluklar arasındaki sınırların geçirgenliğini de 
gözler önüne sergiliyor. 
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haberler / kitap tanıtımı
Teolojik farklılıklarına rağmen inanışlar, ayinler, 
kutsal figürler ve mekânlar bakımından birçok 
ortak unsura sahip olan bu üç tek tanrılı dine ait 
mabetler paylaşımın birçok örneğini sunduğu 
gibi, bölünme ve ayrışmayı da içeriyor. “Paylaşılan 
Kutsal Mekânlar” sergisi bu hadiseyi, farklı 
bağlamlara sahip çeşitli örnekler vasıtasıyla 
konumlandırarak ve iç içe geçmiş mekân ve 
pratikleri, sembol ve figürleri öne çıkararak 
inceliyor. Akdeniz coğrafyasında bir çeşit “hac 
yolculuğu” olarak Dionigi Albera ve Manoël 
Pénicaud’ın küratörlüğünde tasarlanan sergi, 
“kutsalı paylaşma”nın tarihsel ve güncel 
veçhelerini ortaya koyuyor. 
Antropolog Dr. Dionigi Albera, Akdeniz bölgesinde 
Cezayir, Fransa, İtalya, Türkiye ve Tunus gibi 
ülkelerde birçok saha çalışması gerçekleştirdi. 
Araştırmaları bu projenin kalbini oluşturuyor. Halen 
CNRS’de (Bilimsel Araştırmalar için Fransız Ulusal 
Merkezi) Aix-Marsille Üniversitesi Karşılaştırmalı 
Avrupa ve Akdeniz Etnoloji Enstitüsü’nde direktör 
olarak görev yapıyor. CNRS’de Aix-Marseille 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Avrupa ve Akdeniz 
Etnoloji Enstitüsü’nde antropolog olan Dr. Manoël 
Pénicaud’nun saha çalışmaları dinler arası 
mekanlar ve hac yerleri üzerinedir.
Sergi ziyaretçilere antropolojik araştırmayla 
güncel sanatın bir araya geldiği bir deneyim 
sunarken, onları paylaşılan mabetler etrafında bir 
yolculuğa davet ediyor. •

KIRKLAR MECLISI-HÜNKÂR BEKTAŞ 
– AYŞE ACAR – SIYAH KITAP *

Alevi-Bektaşi geleneğinin ilk modern fantastik 
edebiyat örneği olan “Kırklar Meclisi-Hünkâr 
Bektaş” anlatım dili, evliya menakıpnamelerindeki 
dil esas alınarak oluşturulmuş. Menakıpnamelerde 
farklı farklı hikâyeler bölüm bölüm anlatılır. Bu tavrı 
modern fantastik edebiyata taşıyan yazar Ayşe 
Acar, roman formunu hesaba katarak bölümleri 
birbirleriyle ustalıkla ilişkilendirmiş. Yazar 
kitabının ilham kaynağının bir gezi olduğundan 
bahsediyor: “2019 yılında Oxford Üniversitesi St. 
Edmund Hall’a Yeşil Adam kitabımdaki Hızır’ı 
anlatmak için davet edilmiştim. Sonrasında 

Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı Tolkien’ın şehri 
Oxford’ta gezinirken, Velayetnamedeki Hünkâr’ın, 
Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gandalf’tan daha 
çarpıcı bir karakter olduğunu düşündüm. Kırklar 
Meclisi’nin bir üyesi olan Hünkâr, hayvanlarla 
konuşan, güvercin, şahin gibi hayvanların 
kılığına giren, yağmur yağdıran, denizin üzerinde 
yürüyen, gerektiğinde savaşa katılmaktan 
çekinmeyen, coşkulu ve kendinden emin bir 
insan. Velayetname, Alevi Bektaşi geleneğinin 
temel başvuru kaynaklarından biriydi. Ana ilkeleri 
olduğu gibi koruyarak bugünün dili ve hayal 
dünyasıyla fantastik bir roman yazılmalıydı. Döner 
dönmez büyük bir heyecanla KIRKLAR MECLİSİ-
HÜNKÂR romanını yazmaya koyuldum”

Hakk’a yürüyüşünün 750. yıldönümünde Hünkâr 
Hacı Bektaşi Veli’yi sevgi, saygı ve rahmetle 
anıyoruz.

* Kitap tanıtım metni
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