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“İnanç Turizmi Günleri” nin ardından… 

“İnanç Turizmi Günleri” Sempozyumu’nu, Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 25-27 Ekim 2002 
tarihleri arasında, Kuşadası’nda gerçekleştirdik. 

İnanç turizmi bağlamında, değerli konuşmacıların dinler tarihi açısından 
sundukları tebliğler, samimi bir diyalog ortamı içerisinde etkinliğimize 
büyük anlam kazandırdı. “İnanç Turizmi Günleri”ni onurlandıran ve 
değerli katkılarda bulunan seçkin konuşmacı ve konuklarımıza burada bir 
kez daha teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. 

Anadolu’nun inanç sistemleri açısından sahip olduğu değerlerin anlamı, 
bunların inanç turizmi açısından önemi, bu diyalog ortamının odak 
noktasını oluşturdu. Konunun büyük anlam taşıyan önemli bir yönü de, üç 
semavi dinin yüzyıllar boyunca bu topraklarda, inanç ve ibadet özgürlüğüne 
saygı ve anlayış geleneği içinde bir arada yaşaya gelmesiydi. Anadolu’nun 
bağrında esen hoşgörü ve anlayış rüzgarları; daha Ortaçağ karanlıklarının 
hüküm sürdüğü 13. yüzyılda dahi, Mevlana’nın, Hacıbektaş’ın, Yunus 
Emre’nin, daha nice nice din büyüklerinin, düşünürlerin yorumlarında, 
felsefelerinde, şiirsel çağrılarda yankılanan hoşgörü ve saygıydı. 1492’de 
zulümden kaçan Museviler’e, bu topraklarda yeni bir yaşam kurma, 
sinagoglarını inşa edip, inançlarını özgürce yaşamalarını sağlayan bir 
anlayış havasıydı. Yüzyıllardır devam eden bu inanç ve ibadet özgürlüğüne 
saygı ve anlayış geleneği; bugünün laik, demokratik, çağdaş Türkiye’sinde, 
T.C. Anayasası’nın teminatı altında sürmektedir. 

Bizler dünya insanlarını; bu olağanüstü zenginlikteki mirası, bu anlamlı 
değerleri görmeye çağırıyoruz ve bunun, karşılıklı anlayışın daha ileri 
düzeyde geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla...

Başaran Ulusoy    Mehmet Nuri Yılmaz
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Türkiye Cumhuriyeti
Yönetim Kurulu Başkanı   Diyanet İşleri Başkanı



After “The Faith Tourism Days”......

“The Faith Tourism Days” were organised between 25 – 27 October 
2002  in Kuşadası by the Association of Turkish Travel Agencies and the 
Presidency of Religious Affairs. 

The speeches delivered by our distinguished speakers related to the 
history of the religions within the context of the faith tourism in a sincere 
atmosphere made our symposium very significant. I would like to thank 
again our distinguished guests who honoured “The Faith Tourism Days” 
and brought their notable contribution. 

The significance of the values of Anatolia from the point of the system 
of faiths and their importance from the point of the faith tourism have 
been the focus point of this atmosphere of dialogue. The most important 
notion of this topic was that the three celestial religions cohabit on these 
lands through the tradition of respect and understanding for the freedom 
of faith and worship since centuries. The tolerance and understanding 
dominating Anatolia echoed in the philosophies, the poetic calls and the 
interpretations of Mevlana, Hacıbektaş, Yunus Emre and many other 
religious leaders even in the 13th century when the world witnessed the 
dark days of the Middle Age. This atmosphere of tolerance offered the 
opportunity to the Jewish people escaping from the torture in 1492 to set 
up a new life on these lands, to build their synagogues and to live freely 
their faith. This tradition of respect and understanding for the freedom 
of faith and worship existing since centuries continues today under the 
guarantee of the Turkish Republic Constitution in secular, democratic 
and contemporary Turkey. 

We call the world humanity to see this extraordinary rich heritage, these 
significant values and we believe that this fact will contribute to the 
improvement of the mutual understanding. 

Best Regards...

Mehmet Nuri Yılmaz
President of Religious Affairs of 
the Turkish Republic

Başaran Ulusoy President of the 
Board of Directors of the 
Association of Turkish Travel 
Agencies



Gene gel, gene / Ne olursan ol / İster kâfir ol, ister ateşe tap, ister puta 
İster yüz kerre tövbe etmiş ol / İster yüz kerre bozmuş ol tövbeni 

Umutsuzluk kapısı değil bu kapı / Nasılsan öyle gel...

Come, come again / Whoever, whatever you may be / Heathen, idolatrous or fire worshipper 
Even if you take your oaths a hundred time / Or if you deny your oaths a hundred time

Our door is not the door of despair / Come like you are...

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î



AÇILIŞ KONUŞMALARI
OPENING SPEECHES



a yın Ba ka nım, Sa yın Va lim, Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nım, de ğer li 
ko nuk lar, med ya mı zın de ğer li tem sil ci le ri... He pi ni ze hoş gel di niz 

di yo rum... “İnanç Tu rizm Gün le ri” baş lı ğı al tın da dü zen le di ği miz bu sem-
poz yu mun özel bir an la mı ol du ğu na ina nı yo rum.
Türk kül tü rün de çok gü zel bir de yim var dır; “Tan rı mi sa fi ri...” Biz ler, hiç 
ta nı ma dı ğı mız in san la ra ka pı mı zı açıp, sof ra mı zı pay la şa rak bü yü dük... Ana-
do lu bin ler ce yıl dır bu yak la şım la; fark lı uy gar lık la ra, fark lı inanç la ra ku cak 
aç mış tır. Bu hoş gö rü, Mev la na’nın fel se fe si ne te mel ol muş, bu top rak lar dan 
tüm dün ya ya ya yıl mış tır. Ezan ses le riy le çan ses le ri, bin ler ce yıl dır ar dı ar dı-
na çal mak ta, ina nan la rı ça ğır mak ta dır... Bu top rak lar da inanç da öz gür dür, 
iba det de... Biz le ri bu ra da; bu sa lon da bi ra ra ya ge ti ren de bu hoş gö rü dür, 
bu ta ri hi mi ras tır...
Ta rih bo yun ca din uğ ru na sa vaş la rın ya pıl dı ğı, in san la rın acı çek tik le ri bir 
ger çek tir. Oy sa din ler, hoş gö rü yü, iyi li ği, sev gi yi, ba rı şı tel kin eder. Bun dan 
500 yıl ön ce, Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nun üç baş ken tin den bi ri olan Edir-
ne’de da hi, Mi mar Si nan’ın dün ya sa na tı nın zir ve sin de ki Se li mi ye Ca mi’nin 
çok ya kı nın dan, Edir ne Baş Ha ha mı İzak Ser fa ti, Al man ya’da ki din kar deş-
le ri ne şöy le ya zı yor du:
“.... Be ni din ler se niz Tür ki ye’ye gi den yol, ha ya ta gi den yol dur. Za man kay-
bet me yin, bu ra hat ül ke ye ge li niz. Bu ra da her kes, as ma ve in cir ağa cı nın 
göl ge li ğin de, mut lu ve ba rış için de ya şı yor...”
Sul tan II. Be ya zıt’ın hoş gö rü ve an la yı şı; as lın da kök le ri de rin le re, es ki le-
re gi den ge le nek sel de ğer ler den ve an la yış tan kay nak la nı yor du. Dün ya da 
ka ran lık çağ la rın hü küm sür dü ğü, in san la rın inanç la rı yü zün den en da ya nıl-
maz acı la rın zul mü ne uğ ra dı ğı bir za man da Ana do lu’nun bağ rın dan sev giy-
le, hoş gö rü ile do lu şi ir sel bir çağ rı yan kı lanı yor du:

Başaran Ulusoy
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı 

SS
“İnanç özgürlüğü, 

T.C. Anayasası’nın teminatı altındadır”



 Gel gel ne olur san ol, yi ne gel
İs ter ka fir, is ter me cu si, 

is ter pu ta ta pan ol yi ne gel
Bi zim der ga hı mız, 

umut suz luk der ga hı de ğil dir
Yüz ke rre töv be ni boz muş ol san yi ne gel

De mok ra si nin ev ren sel de ğer le ri ni pay laş tı ğı mız gü nü müz dün ya sın da 
da hi, ma ale sef pek çok in sa nın an la ya ma dı ğı bu ses;  bü yük din ada mı, 
bü yük dü şü nür Hz. Mev la na Ce la led din-i Ru mi’den yük se li yor du... Sev-
gi nin, an la yı şın, şef ka tin er de mi Ana do lu’da; sa yı sız din ada mı nın, dü şü-
nü rün, Ana do lu in sa nı nın ses le rin de ay rı ay rı yan kı la nı yor du. Ha cı Bek taş 
Ve li, Yu nus Em re ve da ha ni ce ni ce bü yük dü şü nür le rin, bü yük adam la rın 
ses le rin de...
Ev ren sel de ğer le ri pay la şan, bu gü nün mo dern, de mok ra tik, la ik Tür ki ye 
Cum hu ri ye ti; yüz yıl lar dır sü re ge len inanç ve iba det öz gür lü ğü ne say gı ge le-
ne ği ni bu gün, T.C. Ana ya sa sı’nın te mi na tı al tın da sür dü rü yor.
İna nı yo rum ki, kül tü rü ol ma yan ül ke le rin ta ri hi de ol maz... Ül ke le rin 
bü yük lü ğü coğ raf ya la rıy la de ğil, ta ri hi de ğer le riy le öl çü lür. Bu nun için dir 
ki,  biz ler çok şans lı bir ül ke de ya şı yo ruz... Tür ki ye’nin ger çek sa hip le ri bu 
de ğer ler den ya rar lan ma sı nı bi len ler dir...
İnanç, ru hu muz ka dar ak lı mı zı da bes ler...  Ak lı mı zı  kul la na rak, de ğer le-
ri mi ze sa hip çı ka rak; geç miş te ol du ğu gi bi, ge le cek te de hoş gö rü ve ba rış 
için de bir lik te ya şa ya ca ğız... Bu top rak la rın bi ze bı rak tı ğı en bü yük mi ras 
iş te bu hoş gö rü dür... 
Böy le bir top lan tı ya ev sa hip li ği yap mak tan duy du ğum mut lu lu ğu bir kez 
da ha yi ne li yor ve tek rar he pinize hoş gel diniz diyorum...  



is Ex cel lency the Mi nis ter, His Ex cel lency the Go ver nor, His 
Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs, de ar gu ests, de ar 

rep re sen ta ti ves of the me dia.... Wel co me to our sympo si um.... I be li eve 
that this sympo si um or ga ni sed un der the he ading of “The Fa ith To urism 
Days” has a spe ci al me aning.
The re is a me aning ful exp res si on in the Tur kish cul tu re; “The gu est of 
God...” We ha ve be en grown in a mi li eu whe re the stran gers we re wel co-
me and our me als we re sha red with them.... And the Ana to lia hos ted dif-
fe rent ci vi li sa ti ons, dif fe rent fa iths sin ce tho usands of ye ars. This to le ran-
ce has be en the ba sis of the phi lo sophy of Mev la na and pro pa ga ted to the 
world from the se lands. The calls for pra yers from mi na rets and the bells 
rin gings fol low each ot her sin ce tho usands of ye ars and call for the wors-
hip pers..... On the se lands, both the fa ith and the wors hip are free... And 
we are gat he red in this hall due to this to le ran ce, this cul tu ral he ri ta ge...
We know that pe op le strugg led in the his tory on be half of the re li gi ons 
and pe op le suf fe red. Ho we ver, the re li gi ons ad vi se to le ran ce, go od ness, 
lo ve and pe ace. 500 ye ars ago, The Chi ef Rab binate of Edir ne İzak Ser-
fa ti had writ ten the fol lo wing to the Je wish com mu nity in Ger many from 
Edir ne, one of the ca pi tals of the Ot to man Em pi re, very clo se to the Se li-
mi ye Mos que which is a world fa mo us pi ece of art of Mi mar Si nan: “If you 
lis ten to me, the way go ing to Tur key is the way go ing to the li fe... Hurry 
up and co me to this tran qu il co untry. He re ever yo ne li ves pe ace fully and 
hap pily un der the sha dow of the vi nes and the fig tre es....”
The to le ran ce and the open-min ded ness of Sul tan Be ya zıt II ha ve be en 
ori gi na ted in fact from the tra di ti onal va lu es and un ders tan ding who se 

Başaran Ulusoy 
The President of the Board of Directors of  TÜRSAB

HH
“The freedom of 

faith is guaranteed by the Constitution”



ro ots ha ve be en in the old ti mes. Whi le the world was un der go ing dark 
epochs and pe op le we re tor tu red be ca use of the ir fa ith, a po etic call was 
ec ho ed from Ana to lia full of lo ve and to le ran ce:
  

Co me, co me aga in/Who ever, wha te ver you may be
He at hen, ido lat ro us or fi re wors hip per 

Our do or is not the do or of des pa ir
Even if you ta ke yo ur oaths a hud red ti me, co me li ke you are

This call which is still un for tu na tely not per ce ived by many pe op le even 
in our con tem po rary world sha ring the uni ver sal va lu es of the de moc racy 
was he ard from the gre at re li gi ous man, the gre at phi lo sop her Hz.Mev-
la na Ce la led din-i Ru mi.... It was ec ho ed se pa ra tely in each vo ice of many 
re li gi ous men, phi lo sop hers and ot hers in Ana to lia which has be en the 
vir tue of lo ve, to le ran ce and af fec ti on. In the vo ices of Ha cı Bek taş Ve li, 
Yu nus Em re and many ot her im por tant phi lo sop hers and im por tant 
men...
To day, our mo dern, de moc ra tic, se cu lar Tur kish Re pub lic sha ring the 
uni ver sal va lu es con ti nu es the tra di ti on of res pect to the fre edom of fa ith 
and wors hip exis ting for hund reds of ye ars un der the gu aran tee of the 
Cons ti tu ti on.
I be li eve that co un ti res which don’t ha ve cul tu re don’t ha ve al so the his-
tory.... The sig ni fi can ce of a co untry is not eva lu ated by the ge og raphy 
but by the his to ri cal va lu es... For this re ason, we are li ving in a very lucky 
co untry... The re al ow ners of Tur key are tho se who know to ta ke ad van ta-
ge of the se va lu es.... The fa ith fe eds our in tel li gen ce as much as our so ul... 
We will li ve in pe ace and to le ran ce to get her in the fu tu re as in the past by 
using our in tel li gen ce and ta king ca re of our va lu es... The big gest he ri ta-
ge that the se lands left to us is this to le ran ce... I re pe at my hap pi ness for 
ha ving or ga ni sed such a me eting and I say wel co me to all of you...



is mil la hir rah ma nir ra him. Sa yın Ba ka nım, Sa yın Va lim, Sa yın Kay-
ma ka mım, Er me ni Pat ri ği Ce nap la rı, de ğer li din tem sil ci le ri, 

de ğer li ko nuk lar, te le viz yon la rı mı zın ve ba sı nı mı zın de ğer li men sup la rı… 
Ana do lu, in san lık ta ri hi nin de ği şik dö nem le rin de bir çok me de ni ye te ev 
sa hip li ği yap mış tır. Bu top rak lar da asır lar dan be ri yan ya na bu lun muş ca mi, 
ki li se ve hav ra da fark lı din men sup la rı, te sis edi len din or ta mın da iba det le-
ri ni ra hat lık la ye ri ne ge tir miş ler dir. Her kö şe si ay rı bir özel lik ta şı yan ül ke-
mi zin gü zi de böl ge si olan Ku şa da sı’nda dü zen le nen İnanç Tu riz mi Gün le ri 
Sem poz yu mu’nun ba şa rı lı geç me si ni di li yor, bu or ga ni zas yo nun ger çek leş-
me sin de eme ği ge çen baş ta Tür ki ye Se ya hat Acen ta la rı Bir li ği Yö ne tim 
Ku ru lu Baş ka nı de ğer li dos tum Ba şa ran Ulu soy ol mak üze re yö ne tim ku ru-
lu üye le ri ne ve eme ği ge çen her ke se te şek kür edi yo rum. 
Dün ya da mey da na ge len tek no lo jik ge liş me ler ve de ği şim ler, in san la ra fark-
lı ül ke le ri ve top lum la rı ta nı ma, on lar la ya kın iliş ki ler kur ma, do ğal gü zel-
lik le ri gör me ve ta ri hi me kan la rı zi ya ret et me im ka nı ver mek te dir. Çok 
sa yı da ta pı nak kül tü nün ya nı sı ra si na gog, ki li se, ca mi gi bi ma ne vi ha va nın 
yo ğun ola rak te nef füs edil di ği me ka na sa hip olan ül ke miz, için de bu lun du-
ğu coğ ra fi ko num iti ba riy le uy gar lık la rın kav şa ğı dır. Ay nı za man da din le rin 
uğ rak ye ri, fark lı inan ca sa hip in san la rın bir lik te ya şa dık la rı, geç miş ten 
bu gü ne Do ğu’nun Ba tı’ya, Ba tı’nın Do ğu’ya mer ha ba de di ği; kül tü rel zen-
gin lik le rin ve çe şit li inanç la rın bu lun du ğu ki lit bir nok ta da dır. 
İnanç tu riz mi, dün ya mı zın ih ti yaç duy du ğu hoş gö rü, di ya log, ba rış gi bi 
duy gu ve dü şün ce le re kat kı sağ la yan bü yük or ga ni zas yon lar dan bi ri dir. 
Tu riz min ana sı olan inanç tu riz mi nin amaç la rın dan bi ri ise, top lum lar ara sı 
fark lı lık la rı yu mu şat mak, azalt mak ve kül tür ler ara sın da ka ta li zör lük yap-
mak tır. 
Kü re sel le şen dün ya mız da din lerara sı iş bir li ği ne da ha çok ih ti yaç du yul-
mak ta dır. Bu as rın ve ge le cek asır la rın en önem li or tak yö nü, fark lı din 
men sup la rı nın say gı lı bir şe kil de bir bir le ri ni ta nı ma la rı, bil gi alış ve ri şin de 
bu lun ma la rı, or tak or ga ni zas yon lar ger çek leş tir me le ri ve ba rış için de bir lik-
te ya şam la rı nı sür dür me si ola cak tır. Özel lik le, İs lam di ni nin on beş asır dır 
yer leş tir me ye ça lış tı ğı “kes vet için de vah det” ya ni “çok luk için de bir lik te 
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Mehmet Nuri Yılmaz
Diyanet İşleri Başkanı

“Türkiye, Batı’nın Doğu’ya; 
Doğu’nun Batı’ya 

merhaba dediği yerdir.”



ya şa mak” for mü lü; dün ya ba rı şı için fark lı kül tür le rin, bir lik te ya şa ya rak 
ger çek leş ti re bi le ce ği hu zur or ta mı na, ay nı pa ra lel de ulaş ma yo lu ola rak 
gö rül mek te dir. 
Di ni miz ön yar gı sız ola rak, din lerara sı iş bir li ği ne, ma ne vi de ğer le ri ne sım sı-
kı sa rı la rak, inanç la rın coğ raf ya sı na yö ne len ve inanç la ra ait ta ri hi zen gin-
lik le ri ye rin de gör mek is te yen kim se ler için, bu tür or ga ni zas yon la ra des tek 
ol ma yı men sup la rı na tav si ye eden bir din dir. 
Kut sal ki ta bı mız Kur’an’ı Ke rim bi ze; ha yır lı ve fay da lı iş ler de yar dım laş-
ma, kö tü lük ve düş man lık lar da da yar dım laş ma ma ta li ma tı ver mek te dir. 
Asır lar ca di ni mi zin bu da ve ti ne ica bet eden Müs lü man lar, di ğer din men-
sup la rıy la iliş ki le rin de em ni yet, gü ven ve sa mi mi yet öl çü le ri ni esas ala rak; 
hoş gö rü, ba rış, an laş ma ve uz laş ma kül tü rü nü oluş tu ra bil mek için bü yük 
gay ret ler sarf et miş ler dir. Bu nun en bü yük şa hi di, ta ri hi miz ve uy gar lık la rın 
be şi ği olan Ana do lu muz dur. 
Say gı de ğer mi sa fir ler, Ana do lu inanç tu riz mi için bü yük bir po tan si yel dir. 
Baş ka la rı na ait kut sal yer le ri sa vaş sı ra sın da bi le ko ru mak, inanç la ra say gı 
duy mak bi zim vaz ge çil mez gö re vi miz dir.
Se ma vi din le rin Ku düs’te bu luş ma la rı nı inanç tu riz mi nin bir par ça sı ola rak 
da gö re bi li riz. Bu nun ya nın da ale la de, sı ra dan tu riz me de Kur’an’da, “Si ze 
ni met ler ver dik, bağ lar, bah çe ler, de niz ler… Bu ra lar dan da is ti fa de edi niz, 
ya rar la nı nız ”şek lin de işa ret ler var dır. Ama inanç tu riz mi da ha fark lı bir 
olay dır. Biz le ri bir bi ri mi ze yak laş tı ran, kay naş tı ran, Kur’an’ın ifa de si ile; 
ta nış ma mı zı, bi liş me mi zi sağ la yan bir ha re ket tir ve di ni miz tu riz me çok 
bü yük önem ver miş tir. Pey gam be ri miz de se ya hat le il gi li; “Se ya hat edi niz 
ki sağ lık bu la sı nız” di ye bu yur muş lar dır. De mek ki bu tu rizm ha re ke ti nin 
yü ce di ni miz de ye ri var, te me li var. Bu nun için tu riz me ge re ken öne mi ver-
me li yiz. Ta bii, bu tu rizm ha re ke ti nin ba şa rı ya ulaş ma sı için bir ta kım şart-
lar var dır. Ben bun la ra gir me ye ce ğim. Sa yın Ba şa ran Ulu soy da ha iyi bi lir 
bun la rı. Be nim söy le mek is te di ğim, bu ko nu lar da or tak ha re ket et mek için 
gü ven, em ni yet, sa mi mi yet şart tır. Ba rış ve hu zu run ha kim ol du ğu, in san lı-
ğın doğ ru ola nı bul ma ve seç me im ka nın dan mah rum edil me di ği bir dün ya 
ümi diy le bu top lan tıya katıl dığınız için, hepinize tek rar teşek kür ediyor, 
say gı ve sev gilerimi sunuyorum. 



is mil la hir rah ma nir ra him. His Ex cel lency the Mi nis ter, His Ex cel-
lency the Go ver nor, His Ex cel lency the Dist rict Go ver nor, His 

Ex cel lency the Ar me ni an Pat ri arch, de ar re li gi ous le aders, de ar gu ests, 
de ar rep re sen ta ti ves of our press and te le vi si ons...Ana to lia hos ted many 
ci vi li sa ti ons in dif fe rent pe ri ods of the his tory of the hu ma nity. In the 
mos qu es, churc hes and syna go gu es exis ting si de by si de on the se lands 
sin ce cen tu ri es, mem bers of dif fe rent re li gi ons pray fre ely in this pe ace ful 
re li gi ous at mosp he re. I ho pe the Fa ith To urism Days Sympo si um or ga ni-
sed in this be au ti ful pla ce of Ku şa da sı of our co untry pos ses sing va ri ous 
kinds of pro per ti es will be suc cess ful. I cong ra tu la te first my de ar fri end 
Ba şa ran Ulu soy, the Pre si dent of TÜR SAB as well as the mem bers of the 
bo ard of di rec tors and ever yo ne who cont ri bu ted to this or ga ni sa ti on. 
The tech no lo gi cal de ve lop ments and chan ges on the world gi ve the pos-
si bi lity to hu man be ings to be ac qu ain ted with dif fe rent so ci eti es and 
co unt ri es, to es tab lish clo se re la ti ons hips with them, to see the na tu ral 
be au ti es  and to vi sit the holy pla ces. Our co untry pos ses sing many syna-
go gu es, churc hes and mos qu es be si des many temp les cults cre ating a very 
den se spi ri tu al at mosp he re is the in ter sec ti on po int of the ci vi li sa ti ons 
due to its ge og rap hi cal lo ca ti on. It’s al so fre qu en ted by the re li gi ons and 
it pro vi des a key po int whe re pe op le of dif fe rent re li gi ons li ve to get her 
and the West and the East wel co me each ot her from past to the pre sent, 
the cul tu ral rich ness and va ri ous fa iths exist.
The fa ith to urism is one of the most im por tant or ga ni sa ti ons cont ri bu ting 
to the fe elings and tho ughts such as to le ran ce, di la ogue and pe ace. One 
of the aims of the fa ith to urism which is the mot her of the to urism is to 
sof ten, to dec re ase the dif fe ren ces among so ci ti es and to act as a ca taly sis 
among cul tu res.
We ne ed mo re co ordi na ti on among re li gi ons in our glo ba li sed world. The 
most im por tant com mon po int of this cen tury and the next cen tu ri es 
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will be the ac qu ain tan ce of the mem bers of dif fe rent re li gi ons with each 
ot her, to exc han ge in for ma ti ons, to re ali se com mon or ga ni sa ti ons and to 
con ti nue to li ve in pe ace. The for mu le of “li ving to get her in the mul tip li-
city” which the Is lamc re li gi on tri es to es tab lish sin ce fif te en cen tu ri es is 
se en as the way le ading in the sa me pa ral lel to the pe ace ful at mosp he re 
to be re ali sed by the co exis ten ce of va ri ous cul tu res for the pe ace on 
the world. Our re li gi on ad vi ses to his mem bers to sup port or ga ni sa ti ons 
for pe op le emb ra cing wit ho ut pre ju di ce the co or di na ti on among re li gi-
ons, the spi ri tu al va lu es and go ing to the ge og raphy of the re li gi ons for 
se eing the his to ri acl va lu es be lon ging to the fa iths. Our re li gi ous bo ok 
the Ko ran or ders us to help each ot her for be ne fi ci al works  and not to 
sup port  the  ma li ce and the hos ti lity. The Muslims obe ying this or der 
for cen tu ri es are ma king big ef forts in or der to cre ate the cul tu re of to le-
ran ce, pe ace, un ders tan ding and con sen sus ba sed on the cri te ria of se cu-
rity, con fi den ce and sin ce rity. The most im por tant wit ness of this fact is 
Ana to lia which is the crad le of our his tory and ci vi li sa ti on.
Our de ar gu ests, Ana to lia is a big po ten ti al for the fa ith to urism. Our 
in dis pen sab le task is to res pect the fa iths and to pre ser ve the holy pla ces 
be lon ging to ot her pe op le. 
The gat he ring of the di vi ne re li gi ons in Je ru sa lem may be con si de red as a 
part of the fa ith to urism. Be si des that, the re are so me signs in Ko ran such 
as “We of fe red be ne fac ti ons, vi nes, gar dens and se as to you... Ta ke ad van-
ta ge of them, be ne fit from them” hin ting the or di nary to urism. 
Ho we ver, the fa ith to urism is so met hing dif fe rent. This is an ac ti vity enab-
ling us to es tab lish clo ser re la ti ons hips and to be ac qu ain ted with each ot her 
acc cor ding to the de fi ni ti on of Ko ran and our re li gi on gi ves high im por tan-
ce to the to urism. Our prop het sa id the fol lo wing for the tra vel:”Tra vel for 
yo ur he alth.” So, the to urism ac ti vity has a pla ce in our lofty re li gi on. And 
we sho uld att ri bu te the ne ces sary im por tan ce to the to urism. Of co ur se, 
the re are so me con di ti ons for the suc cess of this to urism ac ti vity. I will 
not ela bo ra te them. Mr. Ba şa ran Ulu soy knows thse se facts bet ter than 
me. What I want to emp ha si ze is that the con fi den ce, the se cu rity and the 
sin ce rity are a must in or der to be ha ve in a com mon way in this mat ter. I 
thank you for yo ur par ti ci pa ti on in this me eting with the ho pe of a world 
whe re the pe ace and the calm pre va il and the hu ma nity is not dep ri ved from 
fin ding and choosing the truth. 



ayın Kül tür Ba ka nı Su at Çağ la yan, Di ya net İş le ri Baş ka nı Sa yın 
Meh met Nu ri Yıl maz, Pat rik Haz ret le ri ve di ğer sa yın din adam-

la rı mes lek taş la rı mız, Sa yın Ay dın Va li si Emir Dur maz, Sa yın Ku şa da sı  
Kay ma ka mı, TÜR SAB Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Sa yın Ba şa ran Ulu soy, 
sa yın bü yü kel çi ve kon so los lar, sa yın pro fe sör ler, de ğer li acen ta yet ki li le-
ri, de ğer li ba sın men sup la rı ve sev gi li ko nuk lar…Ön ce lik le bu fev ka la de  
ve an lam lı top lan tı la rı dü zen le yen; biz le ri da vet et me in ce li ği ni gös te ren, 
Di ya net İş le ri Baş ka nı Sa yın Meh met Nu ri Yıl maz’a ve TÜR SAB Yö ne-
tim Ku ru lu Baş ka nı Sa yın Ba şa ran Ulu soy’a te şek kür et mek is te riz. Ül ke-
miz tu riz mi nin ön de ge len le ri nin bu lun du ğu böy le bir or tam da biz ler, 
da ha çok di ni zi ya ret ler ya da di ğer adıy la inanç tu riz mi ko nu su na kı sa 
ola rak de ğin mek is ti yo ruz.
Tu rizm, bil di ği miz gi bi fark lı coğ raf ya lar da ya şa yan in san la rı birara ya 
ge ti ren ta nış ma ve kay naş ma fır sa tı ve ren bir et kin lik tir. İn san lar zi ya ret 
et tik le ri ül ke le re kar şı bir ya kın lık duy ma ya baş la mak ta, ye ni bil gi sa hi bi 
ol duk la rı kül tür ler ve in san lar kar şı sın da hoş gö rü ve sem pa ti sı nır la rı nı 
ge niş let mek te dir ler. De ği şik kül tür ve din le re men sup olan in san la rın bir-
bi ri ni ta nı ma sı ise; ön yar gı la rı gi der mek, kar şı lık lı da ya nış ma sağ la mak ve 
böy le ce dün ya ba rı şı na kat kı da bu lun mak açı sın dan son de re ce önem li dir. 
Pat rik ha ne mi zin din le ra ra sı di ya log ala nın da yap tı ğı ça lış ma la rın ve al dı ğı 
ini si ya tif le rin ama cı da bu doğ rul tu da dır. Son yıl lar da hız lı bir şe kil de ge li-
şen inanç tu riz mi ala nın da, üze rin de ya şa dı ğı mız coğ raf ya nın sa yı la ma ya-
cak ka dar bü yük bir öne mi var dır. 
Hı ris ti yan lı ğın ilk ya yıl dı ğı ve top lu luk lar ca ka bul gör dü ğü top rak lar üze-
rin de ya şa mak ta yız. IV. ilâ VI II. asır lar ara sın da ger çek leş ti ri len tüm ekü-
me nik kon sül ler İz nik, İs tan bul, Efes ve Ka dı köy’de top lan mış tır. An cak 
ne ya zık ki bu de ğer ler tam ola rak gün yü zü ne çı ka rıl ma mış ve de ğer len di-
ril me miş tir. Hı ris ti yan inan cı nın da ha ilk dö nem le rin de ya şa mış ve Hı ris-
ti yan öğ re ti si nin ve ri tü eli nin ba ba la rı sa yı lan aziz ler ve azi ze ler; be lirt mek 
is te riz ki bir ço ğu mu zun hem şeh ri si dir. Ana do lu’ya ve Trak ya’ya da ğıl mış, 
an cak; bu gün ço ğu ha rap hal de bu lu nan yüz ler ce ki li se mev cut tur. Bu 
ta ri hi ve ri ler, Tür ki ye’yi Hı ris ti yan dün yası için bir çe kim mer ke zi ha li ne 
ge tir mek te dir. Hı ris ti yan lık, Ana do lu üze rin de ya yıl dık tan son ra Av ru-
pa’ya ulaş mış tır; ve, Av ru pa ül ke le rin de Ana do lu’da ki ka dar es ki ve de ğer li 
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Hı ris ti yan eser le ri ve ma bet le ri mev cut de ğil dir. Bu iba det yer le ri nin bir 
kıs mı nın da ol sa ona rıl ma sı, gü nü müz me de ni yet an la yı şı nın ge re ği dir. 
Bu nok ta da, Kül tür Ba kan lı ğı ve TÜR SAB’ın bu alan da ki et kin lik le ri ni 
ve Tür ki ye’nin ima jı na bü yük çap ta yar dım eden ça lış ma la rı nı tak dir le 
iz le mek te yiz. Yi ne bu çer çe ve de be lirt mek is te riz ki, Pat rik ha ne miz bir 
müd det ten be ri din far kı gö zet mek si zin, ne re de olur sa ol sun iba det yer-
le ri nin, kut sal me kan la rın ko run ma sı için bir ini si ya tif al mış tır. Bu nun adı 
ACE’dir. Bu ha re ke tin te me lin de, Bal kan lar ve Af ga nis tan’da ki Ta li ban 
dö ne min de vu ku bu lan; iba det yer le ri nin ve kut sal sem bol le rin yı kıl ma sı 
ve ya yok edil me si yat mak ta dır. ACE’nin ilk res mi top lan tı sı ge çen se ne 
Bul ga ris tan’ın baş ken ti Sof ya’da ya pıl mış tır. Ne te sa düf ki, top lan tı mı zın 
ta rih le ri 9 - 11 Ey lül 2002 gün le ri idi. Ya ni ça lış ma la rı mı zın bit ti ği 11 
Ey lül gü nü, New York’ta o fe ci, o tra jik olay lar ce re yan edi yor du. 
Bu ra da özel lik le TÜR SAB’ın, Tür ki ye Mi mar ve Mü hen dis le ri Oda sı ile 
bir lik te ger çek leş tir di ği Ka ya köy Pro je si’ni an mak is ti yo ruz. Ka ya köy’ün 
bü tü nü nü içi ne alan pro je ye gö re, XX. yüz yı lın ba şı na ka dar iba det için 
kul la nı lan iki ki li se nin res to ras yon la rı he def len mek te dir. İn san la rın bir-
bir le ri nin inanç la rı na say gı sı nın ifa de si olan ve  böy le si ne tak di re şa yan 
gi ri şim ler, her kes gi bi biz ler ta ra fın dan da al kış lan mak ta dır. 
Yi ne ay nı is ti ka met te ta ze bir ha be ri si ze ak tar mak is te riz; Yu nan hü kü-
me ti, Ro dos Ada sı’nda ki es ki bir ca mi nin yı kık mi na re si ni dev le tin büt-
çe sin den, ta mir et me yi ka rar laş tır mış tır. 
Ha rap du rum da ki bir ki li se yi gör dü ğü müz de his set ti ği miz üzün tü yü, 
baş ka inanç la ra ait ay nı du rum da ki iba det ha ne le ri gör dü ğü müz de de 
his set mek te yiz. Bu yak la şı mı uy gar lı ğın ge re ği say mak ta ve her kes ten 
bek le mek te yiz. Din sel zi ya ret ler ara cı lı ğıy la he def le nen;  ina nan lar ile bu 
di ni me kan lar ve geç mi şin di ni şah si yet le ri ara sın da ki ma ne vi ba ğı güç-
len dir mek ve de rin leş tir mek tir. Kı sa ca sı, bu ra da önem li olan ön ce lik le 
ma ne vi yat tır. Tu rizm acen ta la rı na dü şen; di ni zi ya ret le re ve zi ya ret çi le re 
bu bi linç le yak la şa rak; üzer le ri ne dü şen gö rev le ri, mev cut fark lı lı ğın bi lin-
cin de ye ri ne ge tir mek tir. 
Vur gu la mak is teriz ki, baş kasının inan cına say gı gös ter mek; ken di inan-
cın dan uzak laş mak değil dir. An cak ken di inan cına say gısı olan biri, baş-
kasının inan cına da say gı gös terebilir.



Tüm bu konular da bil gi ve tanıtım ek sik liği en önem li sorun olarak, 
turizm sek törünün kar şısın dadır. Tabii, bazı kural ve özel lik leri olan inanç 
turiz minin, hak kıy la ger çek leş tirilebil mesi için daha özel bir çaba gerek-
mek tedir. Ül kemiz üniver sitelerin de, Hıris tiyan tarihi üzerine yeter li 
uz man bulun maması dolayısıy la, sahip olunan kimi değer leri, konuk lar dan 
öğ ren mek gibi nahoş bir durum la kar şılaşıl mak tadır. Biz ler, mev cut bil gi 
ek sik liğimizin telafisi amacıy la, Pat rik hanemizin eleman larına ve kütüp-
hanesine baş vuran her kese yar dım cı ol maya çalış mak tayız. 
İnanıyoruz ki, misafir lerin fark lı olan inanç larına ve bunun gerek lerine 
say gı ile yak laşıl dığın da ve bu alan da bil gilen me yolun da çaba sarf edil-
diğin de; Tür kiye’nin turizm faaliyet leri için de, inanç turiz minin payı git-
tik çe yük selecek tir. Hepinizi say gıy la selam lıyorum.  
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is Ex cel lency the Mi nis ter of Cul tu re, His Ex cel lency the Pre si-
dent of Re li gi ous Af fa irs Meh met Nu ri Yıl maz, His Ex cel lency 

the Pat ri arch and the re li gi ous men, His Ex cel lency the Go ver nor of 
Ay dın Emir Dur maz, His Ex cel lency the Dist rict Go ver nor of Ku şa da sı, 
His Ex cel lency Ba şa ran Ulu soy, the Pre si dent of the Bo ard of Di rec tors 
of TÜR SAB, Dis tin gu is hed Am bas sa dors and Con suls, Dis tin gu is hed pro-
fes sors, de ar rep re sen ta ti ves of tra vel agen ci es, de ar press mem bers and 
de ar gu ests... I wo uld li ke to thank first the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs 
Mr. Meh met Nu ri Yıl maz and the Pre si dent of the Bo ard of Di rec tors of 
TÜR SAB Mr. Ba şa ran Ulu soy who or ga ni sed the se sig ni fi cant and won-
der ful me etings and we re kind eno ugh to in vi te us. In this at mosp he re 
whe re the rep re sen ta ti ves of the to urism of our co untry ha ve be en gat he-
red, we wo uld li ke to talk bri efly abo ut the re li gi ous vi sits or in ot her words 
the fa ith to urism.
As you know, the to urism is an ac ti vity brin ging to get her pe op le li ving in 
dif fe rent ge og rap hi es and of fe ring the op por tu nity to me et and to know 
each ot her. Thus, pe op le be gin to fe el sympathy for the co unt ri es that 
they vi sit and they ex pand the bor ders of to le ran ce and sympathy for the 
co unt ri es and cul tu res which they be gin to be ac qu ain ted with. On the 
ot her hand, the ac qu ain tan ce of pe op le be lon ging to dif fe rent re li gi ons 
and cul tu res is very im por tant in or der re mo ve the pre ju di ces, to pro vi de a 
ba sis for mu tu al sup port and thus to cont ri bu te to the pe ace on the world. 
The ef forts of our pat ri archate for the di alo gue among re li gi ons and the 
ini ti ati ves ta ken are al so ori en ted to this tar get. The ge og raphy whe re we 
li ve is very im por tant in the fi eld of the fa ith to urism de ve loping very fastly 
in the re cent ye ars. 
We are li ving on the lands whe re the Chris ti anity first pro pa ga ted and 
ad mit ted by the com mu ni ti es. All the Ecu me ni cal Con suls bet we en the 
IV.th and the VI IIth cen tu ri es gat he red in İz nik, İs tan bul, Ep he sus and 
Ka dı köy. Un for tu na tely, the se va lu es ha ve not be en eva lu ated suf fi ci ently 
and bro ught to light. We wo uld li ke to sta te that the sa ints who had li ved 
in the first ye ars of the Chris ti anity and con si de red as the fat hers and mot-
hers of the Chris ti an ide ology and ri tu als are the com pat ri ots of many of 
us. The re are hund reds of churc hes in the Thra ce and Ana to lia but to day, 
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many of them ne ed res to ra ti on.  The se his to ri cal da ta trans form Tur key 
to a cen ter of att rac ti on for the Chris ti an world. The Chris ti anity re ac hed 
Eu ro pe af ter be ing pro pa ga ted in Ana to lia and it is not pos sib le to find 
pi eces of art and wors hip pla ces in Eu ro pe da ting from Chris ti anity which 
are as old as tho se exis ting in Ana to lia. It’s one of the ne eds of our con tem-
po rary ci vi li sa ti on to res to re at le ast par ti ally the se di vi ne pla ces. In this 
re gard, we app re ci ate the ac ti vi ti es car ri ed out by the Mi nistry of Cul tu re 
and TÜR SAB and the works hel ping to imp ro ve the ima ge of Tur key. 
We wo uld li ke al so to emp ha si ze that our pat ri archate has re cently un der-
ta ken so me kind of ini ti ati ve wit ho ut disc ri mi na ti on of re li gi on for the res-
to ra ti on of the holy pla ces whe re ver they are... The na me of this ini ti ati ve 
is ACE.  This mo ve ment has ari sen fol lo wing the dest ruc ti on of holy pla ces 
and di vi ne symbols in the Bal kans and  du ring the Ta li ban pe ri od in Afg-
ha nis tan. The first of fi ci al me eting of ACE has be en held last ye ar in So fia, 
the ca pi tal of Bul ga ria. By co in ci den ce, the da tes of our me eting we re 9-11 
Sep tem ber 2002. In ot her words, on the day of 11th Sep tem ber when our 
me etings en ded, the se tra gic events hap pe ned in New York. 
I wo uld li ke to emp ha si ze he re es pe ci ally the Ka ya köy Pro ject which 
TÜR SAB will re ali se in co or di na tion with the Tur kish Cham ber of Arc hi-
tects and En gi ne ers. Ac cor ding to the pro ject inc lu ding Ka ya köy, the aim 
is to res to re the two churc hes which ha ve be en used for wors hip ping un til 
the be gin ning of the 20th cen tury. This kind of un der ta kings exp res sing 
the mu tu al res pect of pe op le for fa ith de ser ve to be app re ci ated.  Aga in, we 
wo uld li ke to re port you so me fresh news in this re gard; the Gre ek go vern-
ment de ci ded to res to re the de mo lis hed mi na ret of an old mos que on the 
Is land of Rho des from the sta te bud get.
We fe el sor row for a de mo lis hed church as well as for the ot her holy pla ces 



be lon ging to the ot her re li gi ons. We con si der this app ro ach as the ba sis of 
the ci vi li sa ti on and we ex pect al so ot her pe op le to be ha ve in the sa me way. 
The aim of the re li gi ous vi sits is to strengt hen and to de epen this spi ri tu al 
re la ti on bet we en the be li evers and the holy pla ces and the re li gi ous men of 
the past. Bri efly, the most im por tant po int he re is the spi ri tu ality. And the 
task of the tra vel agen ci es is to app ro ach the re li gi ous vi sits and the vi si-
tors by this cons ci ous ness and to ful fill the ir res pon si bi li ti es on the ir part.      
I wo uld li ke to emp ha si ze he re that res pec ting the fa ith of ot her pe op le 
do esn’t me an to lo se his own fa ith. On the cont rary, tho se who res pect 
the ir own fa ith res pect the ot hers’ fa ith too. In this mat ter, the lack of 
in for ma ti on and pre sen ta ti on  ari ses as the most im por tant prob lem of the 
to urism sec tor. Of co ur se, the re is a ne ed for much spe ci al ef fort in or der 
to re ali se duly the fa ith to urism with so me ru les and pro per ti es. As the re 
aren’t much ex perts in our uni ver si ti es for the Chris ti an his tory, so me va lu-
es are le arnt from the fo re ig ners and this fact so me ti mes gi ves ri se to so me 
unp le asant si tu ati ons. So, we try to help ever yo ne appl ying to the staff of 
our pat ri archate or the lib rary in or der to com pen sa te this gap.
We be li eve that if we res pect the dif fe rent fa iths of our gu ests and we try 
to be in for med in this mat ter, the sha re of the fa ith to urism will inc re ase 
in the touris tic ac tivities of  Tur key. Thank you.



ayın Va lim, Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nım, di ni top lum la rın say-
gı de ğer li der le ri, de ğer li TÜR SAB Baş ka nı, de ğer li ka tı lım cı lar 

he pi niz hoş gel di niz. Ger çek ten çok gü zel bir yer de, çok an lam lı ol du ğu na 
inan dı ğım bir top lan tı da bu lu nu yo ruz. Tür ki ye, çok zen gin bir ül ke; kül tü rel 
ha zi ne ba kı mın dan ger çek ten çok zen gin; çok gör kem li bir ül ke. Bu, kül-
tü rün her bo yu tuy la böy le; din sel mi ras bo yu tuy la da böy le. Ül ke mi zin her 
kö şe sin de baş ta üç bü yük din ol mak üze re, bir kül tür mi ra sı gö re bi lir si niz. 
Bu mi ra sın iyi ta nı tıl ma sıy la ül ke mi ze, inanç ve kül tür tur la rı nın yo ğun laş-
ma ma sı için bir ne den gö re mi yo rum. Bu bağ lam da, Kül tür Ba kan lı ğı çe şit li 
ku rum ve ku ru luş lar la  elin den ge le ni ya pı yor; yap ma ya ça lı şı yor. Bun lar dan 
bi ri de TÜR SAB. So nuç ta iki miz  de ay nı şe yi amaç lı yo ruz; kül tür ha zi ne-
mi zi or ta ya çı ka ra lım ve onu da ha çok dün ya in sa nı na su na lım. İn san la rı 
bu ra ya çe ke lim, hoş gö rü or ta mı için de in san lar geç mi şi de ğer len dir sin ler, 
sev gi duy gu la rıy la ba rı şa yö ne lik ka rar lı lık la rı nı pe kiş tir sin ler. 
Dü şün ce öz gür lü ğü bir çok alt baş lı ğı içe ri yor. Ama bun la rın en önem li si 
ga li ba inanç öz gür lü ğü. Din ler ara sı ça tış ma ve dün ya nın kan gö lü ne dön me-
si tez le ri ta bii ki tüy le ri mi zi di ken di ken edi yor.  Bu den li kut sal te mel le re 
da yan dı rı lan inanç la rın yan lış yo rum lan ma sı ve çı kar cı lar elin de bu den li 
kö tü kul la nıl ma sı ina nı lır gi bi de ğil. Din le ra ra sı di ya lo ğu sağ la mak için çok 
çe şit li ça ba lar gös te ri li yor. Bir yer de çok ça ba var sa ora da bü yük so run var 
de mek tir. So ru nu çöz mek için dir bu ça ba. Ve ta bii ki Tür ki ye’nin bu lun-
du ğu Ana do lu coğ raf ya sı  bu ça ba lar için en iyi yer, en uy gun yer. Ana do lu 
ba rı şın, hoş gö rü nün te mel ye ri ol muş. Yüz yıl lar ön ce, “Kim olur san ol yi ne 
gel” di yen le rin, “İn cin sen de in cin, in cit me” di yen le rin ye ri ol muş, ül ke si 
ol muş Ana do lu. Bu bağ lam da çok sa yı da din yan ya na ya şa mış lar, ba rış için-
de ol muş lar bu top rak lar da. O din le re ait bü yük bir kül tür mi ra sı mız var. Bu 
kül tür mi ra sı mı za sa hip çı kı yo ruz; An tak ya’ya da, Efes’e de, Van’a da, Mar-
din’e de, İs tan bul’a da, Ka pa dok ya’ya da… Hep si ne sa hip çı kı yo ruz. Hep si ni 
en iyi ko şul lar da inanç tu riz mi ne sun mak is ti yo ruz. 
İnanç ve tu rizm, bir bi ri ne çok ya kı şan iki söz cük. Tu rizm bir sev gi ile ti şi mi; 
tu rizm bir ba rış trans fe ri; tu rizm bir hoş gö rü trans fe ri dir bir an lam da. Di ni 
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kul la na rak, te rö riz min ina nıl maz bo yut la ra var dı ğı bir dö nem de, tu rizm le 
uğ ra şan la rın çok bü yük gö rev le ri var. İs ter inanç bo yu tuy la ol sun, is ter salt 
ge zip gör me bo yu tuy la ol sun, is ter sa de ce ba zı kül tü rel öge le rin gö rül me si 
bo yu tuy la ol sun; tu riz min mut la ka hız lan dı rıl ma sı, teş vik edil me si, ce sa-
ret len di ril me si ve in san la rı bir ara ya ge tir mek için kul la nıl ma sı ge rek. Zor 
dö nem ler den ge çi yo ruz. Ama din le ra ra sı ba rı şın sağ lan ma sı bağ la mın da, 
böy le si top lan tı la rın, bu zor dö nem le ri ko la ya çe vi re ce ği ne ina nı yo rum. Ve 
bu ko nu da da ba şa rı lı adım lar var. Bu nu bu ra da gö rü yo ruz. Her di ni tem sil 
eden ler, bu ra da ay nı duy gu la rı pay la şı yor, ay nı ama ca hiz met et me ye ça lı şı-
yor lar. 
Bu böl ge Ege Böl ge si, bu böl ge zey ti nin böl ge si dir. De nir ki, ne re de zey tin 
var sa ora da bü yük bir uy gar lık var dır. Ora da hoş gö rü var dır, ora da in san var-
dır de nir. Bu ra da bu var. Bu ra da uy gar lık lar var. Bu ra da din le re say gıy la ba kış 
var. Bu böl ge de Sa mu el Hun ting ton’ın ‘Me de ni yet ler ara sı ça tış ma” te ori si 
sök mez, sök me me li. Hun ting ton’ın kur sa ğın da kal ma lı ça tış ma te ori si; din-
le ra ra sı ça tış ma ön gö rü sü. Bu ra da ge li niz Hun ting ton’ı ya lan cı çı ka ra lım. 
Din le ra ra sı di ya log ve inanç tu riz miy le de Hun ting ton’ın me de ni yet le ra ra sı 
ça tış ma te zi ni bo şa çı ka ra lım. He pi ni ze say gı lar su na rım. Sa ğo lun.



is Ex cel lency Mr.Go ver nor, His Ex cel lency the Pre si dent of Re li-
gi ous Af fa irs, de ar le aders of the re li gi ous com mu ni ti es, de ar Mr. 

Pre si dent of TÜR SAB, de ar gu ests, wel co me. We are par ti ci pa ting in a 
very me aning ful me eting in a be au ti ful pla ce. Tur key is a very rich co untry; 
it’s re ally very rich from the po int of the cul tu ral he ri ta ge, a mag ni fi ci ent 
co untry. 
This is va lid for the cul tu ral di men si on and re li gi ous di men si on. You may 
see a cul tu ral he ri ta ge everyw he re in our co untry and es pe ci ally the three 
big re li gi ons.If we pre sent pro perly this he ri ta ge, I see no obs tac le for the 
inc re ase of the se fa ith and cul tu ral to urs. For this mat ter, The Mi nis ter of 
Cul tu re tri es its best in co or di na ti on with va ri ous es tab lish ments and cor-
po ra ti ons. And one of the se cor po ra ti ons ac ti ve in this area is TÜR SAB. 
We ha ve any way the sa me pur po se; we want to put for ward our cul tu ral 
tre asury and to of fer it to the hu ma nity. Thus, pe op le co me he re, eva lu ate 
the past in an at mosp he re of to le ran ce and strengt hen the ir de ci si ve at ti tu-
de for pe ace with the ir fe elings of af fec ti on. 
The fre edom of tho ught has many sub-ca te go ri es. But I think the most 
im por tant is the fre edom of fa ith. The the sis of the strugg le among ci vi li sa-
ti ons and the idea of blo ods hed frigh ten us. It’s un be li evab le that the fa iths 
ba sed on the di vi ne fun da men tals be in terp re ted fal sely and be mi su sed 
by the ma lignant per sons. The re are many ef forts in or der to es tab lish the 
di alo gue among re li gi ons. Whe re the re are hu ge ef forts, it me ans that the re 
is a big prob lem the re. This ef fort tri es to sol ve the prob lem. Of co ur se, the 
Ana to li an ge og raphy whe re Tur key is fo und is the most su itab le pla ce for 
the se ef forts. Ana to lia has be en the prin ci pal area of pe ace and to le ran ce. 
It has be en the area of pe op le sa ying “Co me who ever you are, co me aga in” 
and “Even if yo ur are of fen ded, don’t of fend” cen tu ri es ago. In this con text, 
dif fe rent re li gi ons co exis ted in pe ace on the se lands. We ha ve a big cul tu ral 
he ri ta ge be lon ging to the se re li gi ons. We ta ke ca re of this cul tu ral he ri ta ge; 
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we ta ke ca re of An tak ya, Ep he sus, Van, Mar din, İs tan bul, Cap pa do cia... 
We ta ke ca re of all of them. We want to of fer all of them to the fa ith 
to urism un der the best con di ti ons.
The fa ith and to urism are very clo se to each ot her. To urism is so me kind of 
com mu ni ca ti on of lo ve, the trans fer of pe ace and the trans fer of to le ran ce. 
Pe op le de aling with the to urism ha ve a lot to do in a pe ri od whe re the ter-
ro rism using the re li gi on as a me ans re ac hed hu ge di men si ons. The to urism 
sho uld ab so lu tely ga in mo men tum, be pro mo ted, en co ura ged and used as 
a me ans brin ging to get her pe op le with the pur po se of fa ith, tra vel or just 
se eing so me cul tu ral ele ments.   
We un der go a very dif fi cult pe ri od. Ho we ver, I’m su re that this kind of 
me etings will fa ci li ta te to chan ge the se dif fi cult days wit hin the con text of 
es tab lis hing the pe ace among re li gi ons. Suc cess ful steps are ma de wit hin 
this sub ject. We see them. The rep re sen ta ti ves of each re li gi on sha re the 
sa me fe elings and try to ser ve the sa me pur po se.
This is the Ae ge an Re gi on, this is the re gi on of oli ve. So, whe re the re is oli-
ve, the re is al so ci vi li sa ti on. The re is to le ran ce, the re is hu man be ing the re. 
The re is that he re. The re are ci vi li sa ti ons he re. He re, the re is res pect for 
re li gi ons. In this re gi on, the the sis of  “Strugg le among ci vi li sa ti ons” from 
Sa mu el Hun ting ton will be re fu ted. The the ory of strugg le, the an ti ci pa ti on 
of strugg le among re li gi ons of Sa mu el Hun ting ton sho uld not be re ali sed. 
Let us re fu te the the sis of Hun ting ton. Let us re fu te the the sis of strugg le 
among ci vi li sa ti ons of Hun ting ton thro ugh the di alo gue among religions 
and the faith tourism. Thank you.



ayın Ba ka nım, Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nım, di ni ce ma at le rin 
çok de ğer li li der le ri, tem sil ci le ri, çok de ğer li TÜR SAB Baş ka nı-

mız, say gı de ğer ko nuk lar, ba sın ve te le viz yo nu mu zun de ğer li tem sil ci le ri… 
Ta rih bo yun ca do ğal gü zel lik le riy le ün yap mış, ti ca re tin mer ke zi, uy gar lık-
la rın be şi ği, tu riz min ön cü sü ol muş Ay dın ili miz de, İnanç Tu riz mi Gün le-
ri ne de niy le bu luş tuk. Kül tür Ba ka nı mız Sa yın Su at Çağ la yan baş ta ol mak 
üze re, çok de ğer li din adam la rı mız la bir lik te he pi ni ze hoş gel di niz di yor, 
siz le ri say gıy la se lam lı yo rum. 
Ül ke mi zi tu rizm de, bil has sa inanç tu riz mi ala nın da tem sil eden bu böl ge, 
Tür ki ye’nin dün ya ya açı lan önem li ka pı la rın dan bi ri dir. Yö re miz, Hı ris ti-
yan lık ale mi ne gö re en kut sal şe hir ler den bi ri ola rak ka bul edi len ve dün ya da 
ayak ta ka la bi len ikin ci an tik kent Efes’e ve hac ye ri ilan edi len Mer yem Ana 
Evi’ne çok ya kın dır. İn san lı ğın ba rış için de ya şa ma sı nın öne mi ni ve ne ka dar 
ge rek li ol du ğu nu or ta ya ko ya cak olan bu sem poz yu mun bu ra da ya pı lı yor 
ol ma sı, hiç kuş ku suz ki top lan tı yı da ha da an lam lı kıl mak ta dır. Ül ke mi zin 
bu böl ge sin den ve ri le cek me saj lar, din le ra ra sı ba rış ve hoş gö rü nün or tak 
pay da ola rak ka bul edil me si ne kat kı sağ la ya cak, in san la rın di ni inanç la rı için 
ya pa cak la rı se ya hat le ri sür dür me im ka nı nı güç len di re cek tir. 
Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su bü yük ön der Ata türk’ün de işa ret et ti ği gi bi, 
Tür ki ye’de ya şa yan her kes di nin de ve iba de tin de öz gür dür. Biz ler, ken di 
di ni mi ze ve ken di di ni mi zin ku ral la rı na ver di ği miz önem ka dar; di ğer tüm 
din le re, iba det öz gür lü ğü ne ve din adam la rı na önem ve ri yor ve say gı du yu-
yo ruz. Bu özel lik, biz Türk ler’in ta ri hi ger çe ği dir. Ay nı za man da bu ger-
çek, özüm se miş ol du ğu muz top lum sal so rum lu lu ğu mu zun da bir ge re ği dir. 
Ta rih te, fark lı inanç la rın ve me de ni yet le rin yer leş me coğ raf ya sı üze rin de 
yer al mış Tür ki ye; dün ya mı zın, bu gün ol du ğu gi bi ya rın lar da da ya şa na bi lir-
li ği nin ko run ma sı için ör nek ol ma yı sür dü re cek tir. İn san ha ya tı nın öne mi, 
İs lam di nin de ol du ğu gi bi di ğer bü tün din ler de de or tak bir il ke ola rak yer 
al mış tır. An cak ya şa dı ğı olay lar dan ders ler çı kar ma sı ge re ken in san lık; -ne 
ya zık ki bu gün da hi- dün ya nın çe şit li coğ raf ya la rın da ki kül tür var lık la rı nın 
par ça lan dı ğı, yı kı lıp yok edil di ği ha ber le ri ni al mak ta dır. Dün ya üze rin de 
sü re gi den bu du rum kar şı sın da ül ke mi zin, dün ya ba rı şı na ve hoş gö rü nün 
or tak pay da ola rak ka bul edil me si ne sağ la dı ğı ve sağ la ya cak ol du ğu kat kı la-
rın öne mi bir kez da ha or ta ya çık mak ta dır. 
Ar tık, es ki yen ve öm rü nü tü ke ten bir ça ğın bit ti ği; ko şul la rın her ge çen gün 
fark lı bo yut lar ka zan dı ğı; her alan da bü yük de ği şim ler ya şan dı ğı ye ni bir 
yüz yı lın baş lan gı cın da yız. Bu yüz yıl da in san lık, her za man kin den da ha faz la 
hoş gö rü ve sev giy le ku cak laş ma lı dır. 
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Fa kat, dün ya nın de ği şik coğ raf ya la rın da ger çek leş ti ri len te rör sal dı rı la rı; 
hiç bir ül ke ya da kim se nin bu teh dit ten uzak ka la ma ya ca ğı, te rö rün hiç bir 
bi çim de ko ru nup kol lan ma ma sı ge rek ti ği ni göz ler önü ne ser miş tir. İn san lı-
ğa yö ne lik bu sal dı rı lar; biz le re, din le rin ya pı cı ve yol gös te ri ci ro lü üze rin de 
önem le dur ma mız ge rek ti ği ni ye te rin ce gös ter mek te dir. 
Din le rin ya pı cı, bü tün leş ti ri ci ve yol gös te ri ci ol du ğu na iliş kin atı lan adım-
lar ve ya pı lan ça lış ma lar dan ötü rü, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’mı zın ve dün ya 
üze rin de ki din le ri tem sil eden çok de ğer li din adam la rı nın gay ret le ri ni tak-
dir le kar şı lı yor, he pi ni ze te şek kür edi yo rum. 
Sa yın Ba ka nım, de ğer li ko nuk lar, tu riz min ge liş ti ril me si ni amaç la yan bu 
sem poz yu mun ko nu su nu teş kil eden ve din le rin or ta ya çı kı şın dan iti ba ren 
baş la yan kut sal yer le rin zi ya re ti ne de de ğin mek is ti yo rum. İn san la rın kut sal 
ola rak ni te len dir dik le ri yer le ri zi ya ret et me le riy le baş la yan inanç tu riz mi-
nin te me li, di ni inanç lar dan kay nak lan mak ta dır. Bu zi ya ret ler, bir ta raf tan 
eko no mik ha re ket li lik ya ra tır ken di ğer yan dan da, dün ya ba rı şı  ve kül tür ler 
ara sı ile ti şi min ge liş me sin de önem li rol oy na mak ta dır. Ay nı di ne men sup 
fa kat dün ya nın fark lı böl ge le rin de ya şa yan in san lar; din le ri nin kut sal me kan-
la rın da bi ra ra ya ge le rek, di ni inanç la rı nı pay laş ma nın ya nı sı ra, bir bir le riy le 
ol du ğu ka dar yö re hal kıy la da soy sal ve kül tü rel alan da bir et ki le şim içe ri-
sin de bu lun mak ta dır. Bu ger çek dik ka te alın dı ğın da, inanç tu riz mi in san lar 
ara sın da hoş gö rü, say gı ve sev gi un su ru nu ön pla na çı ka rır. Bu iti bar la, ül ke-
miz de inanç tu riz mi kap sa mın da yü rü tü len or ga ni zas yon la ra mut la ka des-
tek ver me miz ge re kir. Sağ la ya ca ğı mız des tek ler, ay nı za man da dün ya din ler 
ta ri hi ne de say gı mı zın bir ifa de si ola cak tır. 
Sa yın Ba ka nım, de ğer li ko nuk lar; ül ke miz, din ler için çok de ğer li ol du ğu 
ka bul edi len pek çok me ka na ev sa hip li ği yap mak ta dır. Tu rizm fa ali yet-
le rin de çok önem li ve çok özel bir ye ri olan inanç tu riz mi ni, bu öne mi ne 
uy gun bir şe kil de yay gın laş tır mak he pi mi zin ga ye si ol ma lı dır. İna nı yo rum 
ki, ül ke mi zin ta ri hi ve kül tü rel mi ra sı ile inanç tu riz mi nin ca zi be un sur la rı; 
bu et kin lik le da ha da güç le ne cek tir. Bu et kin lik, ay nı za man da fark lı inanç-
lar ara sın da ki an laş ma ve hoş gö rü yü pe kiş ti re cek tir. Ül ke ler ve din lerara sı 
hu zur or ta mı nın de va mı na ve ba rış için de bir dün ya fik ri ne kat kı da bu lu na-
cak tır. 
Ko nuş ma ma son ve rir ken, tüm dün ya in san la rı nı ve dün ya üze rin de ki din-
le ri tem sil eden siz le re ve di ğer ko nuk la rı mı za tek rar hoş gel di niz di yo rum. 
Bu sem poz yu mun ya pıl ma sın da Ku şa da mı zın se çil me sin de bü yük ça ba ve 
gay ret gös te ren TÜR SAB’ın çok de ğer li baş ka nına, yönetimine bir kez daha 
huzur larınız da teşek kür ediyor, hepinize say gı ve sev giler sunuyorum.



HH
is Ex cel lency the Mi nis ter, His Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa-
irs, de ar le aders and rep re sen ta ti ves of the re li gi ous com mu ni ti es, de ar Mr. 
Pre si dent of TÜR SAB, de ar gu ests, de ar rep re sen ta ti ves of our me dia...For 
the Fa ith To urism Days, we con ve ned in Ay dın fa mo us with its na tu lar 
be au ti es and which has be en the cen ter of the tra de, the crad le of the ci vi-
li sa ti ons, the le ader of the to urism. We wel co me our Dis ti gu is hed Mi nis ter 
of Cul tu re Mr.Su at Çağ la yan as well as our de ar au di en ce with our es te emed 
re li gi ous le aders.
This re gi on rep re sen ting our co untry in the to urism and es pe ci ally in the 
fa ith to urism is one of the im por tant do ors of Tur key ope ning to the world. 
Our area is clo ser to Ep he sus, ad mit ted as one of the ho li est ci ti es of the 
Chris ti an world and the se cond an ti que city still stan ding up on the world 
and to the Ho use of St. Ma rie dec la red the pilg ri ma ge si te. The con ven ti on 
of this sympo si um sho wing the ne ces sity and the im por tan ce of the hu ma-
nity to li ve in pe ace ma kes cer ta inly the me eting mo re sig ni fi cant. The mes-
sa ges to be con ve yed from this re gi on of our co untry will cont ri bu te to the 
ad mis si on of the pe ace and to le ran ce among re li gi ons as a com mon sha re 
and will pro vi de the pos si bi lity for pe op le to con ti nue the ir tra vels with the 
pur po se of fa ith. 
As the gre at le ader of the fo un der of our Re pub lic Ata türk po in ted out, 
ever yo ne li ving in Tur key is free to wors hip. We res pect all the re li gi ons, 
the re li gi ous men and the fre edom of wors hip as much as we res pect the 
ru les of our re li gi on. This a re ality of our his tory. In the sa me ti me, this 
re ality is al so a ne ces sity of our so ci al res pon si bi lity adop ted by us. Tur-
key which had be en in the past on the ge og raphy of va ri ous fa iths and 
ci vi li sa ti ons will con ti nue to be examp le in or der to ke ep our world as 
a li ving pla ce in the fu tu re as in the past. The im por tan ce of the hu man 
li fe is the com mon prin cip le of the ot her re li gi ons as it  is in the Is la mic 
re li gi on. Ho we ver the hu ma nity who sho uld le arn les sons from the past   
un for tu na tely still wit nes ses that the cul tu ral pro per ti es in dif fe rent ge og-
rap hi es on the world are be ing de mo lis hed and dest ro yed. Un der the se 
cir cums tan ces, the im por tan ce of the cont ri bu ti ons of our co untry to the 
pe ace on the world and to let the to le ran ce be ac cep ted as com mon sha re 
is emp ha si zed on ce aga in.
Now, an old epoch is fi nis hed and we are at the be gin ning of a new cen tury 

Emir Dur maz
The Governor of Aydın 

“We need love too much”



who se con di ti ons ga in new di men si ons every day and big chan ges are hap-
pe ning in each area. In this cen tury, the hu ma nity sho uld be mo re to le rant 
and full of af fec ti on. Ho we ver the ter ror at tacks hap pe ning in dif fe rent 
ge og rap hi es on the world show that no one and no co untry are far from this 
thre at and in no way, the ter ror sho uld be pro tec ted. The at tacks ai ming at 
the hu ma nity po int out to the fact that we sho uld emp ha si ze the po si ti ve 
and the gu iding ro le of the re li gi ons.
Due to the steps ma de to show that the re li gi ons are const ruc ti ve, in teg ra-
ting and gu iding, I cong ra tu la te the ef forts of our Pre si dency of Re li gi ous 
Af fa irs as well as the dis tin gu is hed re li gi ous le aders on the world.  
Our dis tin gu is hed Mr. Mi nis ter and de ar gu ests, I wo uld li ke al so to talk 
abo ut the vi sits to the holy pla ces star ted sin ce the emer gen ce of the re li gi-
ons and be ing the sub ject of this sympo si um. The re li gi ous fa iths form the 
ba sis of the fa ith to urism be gin ning by vi si ting pla ces con si de red holy by 
the pe op le. The se vi sits cre ate an eco no mic ac ti vity as well as they play an 
im por tant ro le in the imp ro ve ment of the pe ace on the world and the di a-
logue among re li gi ons. Pe op le be lon ging to the sa me re li gi on but li ving in 
dif fe rent parts of the world gat he red in the holy pla ces of the ir re li gi on and 
thus they sha re the ir own fa ith and in the sa me ti me, they cre ate a so ci al 
and cul tu ral in te rac ti on with each ot her and tho se li ving in the re gi on of 
the se holy si tes. When this re ality is ta ken in to ac co unt, the fa ith to urism 
un der li nes the to le ran ce, res pect and lo ve among pe op le. So, we sho uld 
ab so lu tely sup port the or ga ni sa ti ons re ali sed wit hin the con text of the fa ith 
to urism. The se sup ports will al so exp ress our res pect for the world re li gi-
ons’ his tory.
His Ex cel lency the Mi nis ter, de ar gu ests, our co untry owns many pla ces 
very pre ci ous for the re li gi ons. Our aim sho uld be to pro pa ga te the fa ith 
to urism ha ving a very spe ci al and im por tant pla ce in the to urism sec tor 
ac cor ding to its sig ni fi can ce. I be li eve that the att rac ti on no ti ons of our 
fa ith to urism with the fa ith and cul tu ral he ri ta ge of our our co untry will 
be strengt he ned thro ugh this ac ti vity. It will cont ri bu te to the con ti nu-
ity of the pe ace ful at mosp he re of the co unt ri es and the re li gi ons and a 
pe ace ful world. 
Whi le fi nis hing my spe ech, I wel co me aga in the rep re sen ta ti ves of the 
re li gi ons and the who le hu ma nity and our ot her gu ests. I cong ra tu la te the 
dis tin gu is hed pre si dent of TÜR SAB, the ad minist ration and I pay you my 
res pects.



ayın Ba ka nım, Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nım, Sa yın Va lim, Sa yın 
Kay ma ka mım, ya şam la rı nı in san lı ğa ada mış olan de ğer li bi lim adam-

la rı, di ni ce ma at le rin de ğer li li der le ri ve yö ne ti ci le ri, üni ver si te tem sil ci le ri, 
dün ya tu rizm sek tö rü nün de ğer li üye le ri, de ğer li ba sın, sev gi yi pay laş mak 
üze re bi zim le bir lik te olan de ğer li dost la rı mız… 
Dün ya in san lı ğı nı sa ran ve sağ du yu sa hi bi her ke si ya rın lar için en di şe ye sevk 
eden ka ra bu lut la rın da ğıl ma sı için doğ ru yer, doğ ru za man ve doğ ru he def 
ile Ku şa da sı’nda top lan mış bu lu nu yo ruz. Ku şa da sı Be le di ye si ola rak he pi ni-
ze hoş gel di niz di yor, sev gi ve say gı la rı mı su nu yo rum. 
Doğ ru yer de yiz; çün kü, Ku şa da sı ta ri hi, kül tü rü ve do ğa sı ile dün ya in sa-
nı nın or tak mül kü dür. Doğ ru za man da yız; he pi mi zin ya ra tı cı sı, he pi mi zin 
reh be ri ve ko ru yu cu su olan Al lah adı na iş le nen kat li am la rın de rin san cı sı 
ile sar sı lı yo ruz. Doğ ru he def te yiz; dün ya in san lı ğı nı bir bi ri ne bağ la ya cak iki 
muh te şem kav ram olan inanç ve tu rizm ko nu la rı nın ide ali ze edil me si için 
top lan mış bu lu nu yo ruz. Cum hu ri ye ti mi zin ku ru cu su olan ulu ön de ri miz 
Mus ta fa Ke mal Ata türk’ün biz le re en bü yük ar ma ğa nı olan “Yurt ta ba rış, 
dün ya da ba rış” il ke si nin so nu na ka dar sa vu nu cu su olan bir nes lin in san la rı 
ola rak, dün ya in san la rı önün de ki tek se çe ne ğin ba rış ol du ğu nu bir kez da ha 
siz ler le pay la şı yo ruz. Ba rı şa gi den yol lar dan bi ri, dün ya da ki tüm kül tür le rin 
bir bi ri ni; ger çek yüz le ri ile ta nı ma sı nı sağ la yan tu rizm ol gu su dur. Di ğer yol 
ise, ye ri ne hiç bir kav ra mın ko nu la ma ya ca ğı Al lah sev gi si, onun gös ter di ği 
sev gi yo lu ve inanç tır. Bu kav ram la ra sı kı ca bağ la na rak, bir bi ri mi ze sab re de-
rek, bir bi ri mi zi ta nı ya rak ve ta nı dık ça se ve rek, ara mız da ki ra di kal fi kir le ri 
uy gun yön tem ler le yu mu şa ta rak; ço cuk la rı mı za da ha gü zel bir dün ya bı rak-
ma yı ba şa ra ca ğı mı za ina nı yo rum. Bu gü nü pay laş mak onu ru nu ya şa dı ğım siz 
de ğer li in san la rı, gön lü nüz den ta şan gü zel lik le ri pay laş mak için bek le yen siz 
sev gi li dost la rı mı zı, dün ya in san lı ğı için gös ter di ği niz ça ba la rı nız dan do la yı 
kut lu yor; sev gi, dost luk, ba rış ve dün ya in san lı ğı nın kar deş li ği ne olan inan cı-
mı zı tüm dün ya ya ilan edi yo ruz. 
Dün ya kül tü rü nün çok bü yük bir kıs mı na ev sa hip li ği yap mış olan bu top-
rak lar da ya şa mış ve biz le re sev gi yo lu nu gös ter miş tüm yü ce ki şi le ri say gıy la 
anı yor, hep si ni ay rım sız ola rak çok sev di ği mi zi bil di ri yo rum. Siz le re, Ku şa-
da sı hal kı nın sev gi ve say gı la rı nı ile tir ken, ça ba gös ter di ği niz kut sal uğ raş 
için ba şa rılar diliyor, hepinize şük ran larımı sunuyorum.

Tahir Bayraktaş
Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili 

SS
“Kuşadası 

dünya insanının ortak mülküdür.”



is Ex cel lency the Mi nis ter, His Ex cel lency the Pre si dent of Reli gi ous 
Af fa irs, His Ex cel lency the Go ver nor, His Ex cel lency the Dist rict 

Go ver nor, de ar le aders and ad mi nist ra tors of the re li gi ous com mu ni ti es, de ar 
rep re sen ta ti ves of uni ver si ti es, de ar mem bers of the world to urism sec tor, 
de ar press mem bers, de ar fri ends gat he ring he re to sha re the lo ve with us....
 Our me eting he re in Ku şa da sı is or ga ni sed in pro per ti me, pla ce and with the 
right tar get for the dis per si on of the black at mosp he re sur ro un ding the world 
hu ma nity and be ing a mat ter of con cern for ever yo ne with go od sen se. We 
wel co me you on be half of the Mu ni ci pa lity of Ku şa da sı. 
We are in the pro per pla ce be ca use Ku şa da sı is the com mon pro perty of the 
world hu ma nity with its his tory, cul tu re and na tu re. We are in pro per ti me 
as we suf fer be ca use of the mas sac re car ri ed out on be half of God who is our 
cre ator, gu ide and pro tec tor. Our tar get is right; we con ve ned he re in or der 
to ide li ase fa ith and to urism which are two won der ful con cepts ab le to con-
nect the world hu ma nity to each ot her. As we are the fol lo wers of a ge ne ra-
ti on de fen ding the prin cip le “Pe ace in the co untry, pe ace on the world”, the 
most im por tant gift of our gre at le ader Mus ta fa Ke mal Ata türk, the fo un der 
of our Re pub lic and we sha re aga in with you that the uni que al ter na ti ve of 
the world hu ma nity is pe ace. One of the ways le ading to the pe ace is the 
to urism enab ling all cul tu res on the world to know each ot her tho ro ughly.  
The ot her way is the pas si on for God which no con cept can rep la ce, the 
path of lo ve gu ided by Him and the fa ith. I be li eve that we will le ave a bet ter 
world to our child ren by adop ting the se prin cip les, by be ing pa ti ent to each 
ot her, by be ing ac qu ain ted with each ot her and lo ving each ot her due to this 
ac qu ain tan ce, by sof te ning the ra di cal ide as thro ugh the pro per met hods. We 
cong ra tu la te you, our de ar gu ests and our de ar fel lows for yo ur ef forts do ne 
on be half of the world hu ma nity and we are very pro ud to be to day with you 
wa iting to sha re the lo ve in si de the ir he arts. We dec la re our be li ef for lo ve, 
fri ends hip, pe ace and the fel lows hip of the world hu ma nity. 
We re mem ber with res pect all the ho no rary pe op le who had li ved on the se 
lands hos ting a big part of the world cul tu re and who had gu ided us in the 
path of lo ve and I dec la re that we lo ve very much all of them. I  bring you 
the wish of lo ve and res pect of Ku şa da sı pe op le and cong ra tu la te you for 
your ef forts.  

Tahir Bayraktaş
The Representative of the Mayor of Kuşadası

HH
“Kuşadası is the common

property of the world humanity”



Kos tas Kat si gi an nis
Yunanistan Turizm Bakanlığı ve Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü Genel Müdürü

“Yunanistan ve Türkiye 
yeni turizm programlarını

hayata geçirmelidir.”

a yan lar bay lar, de ğer li dost la rım. Gü zel Ku şa da sı’nda siz ler le bir lik te 
ol mak tan çok mut lu yum. Bu tu ris tik böl ge ye üçün cü ge li şim. Da ha 

ön ce, ya ni 2000’in Ha zi ran ayın da böl ge nin tu ris tik ge liş me siy le il gi li özel 
bir top lan tı ya ka tıl mış tım. Ön ce lik le be ni bu top lan tı ya da vet eden or ga-
ni za tör le re te şek kür le ri mi sun mak is ti yo rum. Ay rı ca ba na gös te ri len ya kın 
il gi ve mi sa fir per ver li ğe de te şek kür ede rim. Bu mi sa fir per ver li ği Tür ki ye’ye 
yap tı ğım her zi ya ret te gö rü yo rum. Yu nan Tu rizm Ba kan lı ğı’nın tem sil ci si 
ola rak Türk-Yu nan di ya lo ğu nun ge liş me si için ça lış mak ta yım. Böy le ce bu 
son üç yıl için de Tür ki ye’nin bir çok şeh ri ni zi ya ret et miş bu lun mak ta yım. 
İki ül ke ara sın da  tu rizm ko nu sun da ki ge liş me le ri siz le re bir kaç cüm le ile 
an lat mak is ti yo rum. Özel lik le de ğin mek is te di ğim ko nu  ise inanç tu riz mi. 
Tu rizm, her iki ül ke için de çok önem li bir fa ali yet tir. Her se ne ya ban cı 
tu rist ler ta ra fın dan mil yar lar ca do lar har can dı ğı nı dü şü nür sek, bu fa ali yet le-
rin eko no mik fay da sı gö zar dı edil me me li dir. Ay nı za man da tu rizm bin ler ce 
in sa na iş im ka nı sağ la mak ta dır. Özel lik le iki ül ke, tu rizm se zo nu nu ge niş-
let me yi he def le yen ye ni or tak tu rizm prog ram la rı nı ha ya ta ge çir me li dir. Bu 
ya rar lı ça lış ma la rın olum lu so nuç la rı her ala na yan sı ya cak tır. Özel likle Av ru-
pa ül ke le rin den; Al man ya, İn gil te re, Fran sa, Rus ya’dan her se ne 25 mil yon 
ya ban cı tu rist Yu na nis tan ve Tür ki ye’yi zi ya ret edi yor lar.
Yu na nis tan ile Tür ki ye’nin de için de bu lun du ğu  Ak de niz ça na ğı des ti nas-
yo nu ül ke le ri ne, her yıl 200 mil yon ya ban cı tu ris tin gel me si tar tı şıl maz bir 
ger çek tir. Ak de niz tu riz mi nin ge liş me si nin de vam ede bil me si için, di ğer 
ül ke ler le bir lik te iş bir li ği sağ lan ma lı dır. Bu ül ke ler ge le nek sel or tak nok ta-
la rı nı tes pit et me li, bun dan fay da lanılma lı ve ara la rın da re ka bet et me me li-
dir ler. 1979 yı lın da ilk kez  Tür ki ye -Yu na nis tan dev let tu rizm an laş ma sı 
im za lan mış tır. Fa kat bu an laş ma dan son ra hiç bir olum lu adım atıl ma mış-
tır. 1999 yılında Yu na nis tan Dı şiş le ri Ba ka nı Yorgo And re as Pa pand reu 
ve Tür ki ye Dı şiş le ri Ba ka nı İs ma il Cem ara sın da ki gö rüş me ler den son ra, 
tu rizm ko nu sun da ye ni iliş ki ler baş la mış tır. Bu iliş ki ler so nu cun da or tak bir 
ekip ku rul muş tur ve bu ekip te ül ke mi tem sil et mek ten gu rur du yu yo rum. 
1999 yı lı nın Ekim ve Ka sım ay la rın da An ka ra’da iki, Ati na’da üç, top lam 
beş  top lan tı ba şa rıy la so nuç lan mış ve her iki ül ke ara sın da tu rizm an laş ma-
sı im za lan mış tır. Ocak 2000 ta ri hin de ki iş bir li ği an laş ma sı, her iki ül ke nin 
Tu rizm ve Dı şiş le ri Ba kan la rı ta ra fın dan im za lan mış tır. İş bir li ği an laş ma sı-
nın tu rizm le il gi li ko nu la rı şöy le dir: İs ta tis tik un sur la rı, tu rizm eği ti mi, yat 
tu riz mi, kül tü rel tu rizm, inanç tu riz mi. Ay nı za man da, özel sek tör le olan 
or tak ça lış ma larda da önem li ge liş meler olmuştur. Her iki ül ke nin özel 
sek tör tem sil ci le ri nin, her se ne ki fo rum la ra ka tıl ma la rı, or tak ça lış ma la ra 
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ay rı bir ba şa rı kat mak ta dır. Ay rı ca her iki ül ke nin tu rizm le il gi li işa dam la-
rı, otel ci le ri, tu rizm acen ta cı la rı or tak prog ram lar yü rüt mek te dir ler. Yi ne 
her se ne İs tan bul, Se la nik ve Ati na tu rizm fu ar la rı na bü yük öl çü de ka tı lım 
ol mak ta dır. 
İnanç tu riz mi önem li bir bö lüm ol du ğun dan, hem gü nü müz de hem ge le cek-
te her iki ül ke için ya rar lı iş bir li ği ola nak la rı do ğa cak tır. Ku zey Yu na nis tan, 
Ma ke don ya, Trak ya gi bi böl ge ler de ve İs tan bul’da es ki ma nas tır lar, ki li se-
ler, ca mi ler se ya hat acen ta la rı nın zi ya ret prog ram la rı na alın mış bu lu nu yor. 
Ay nı za man da Mi dil li ve Ay va lık ara sın da inanç tu riz mi ne bağ lı et kin lik ler 
baş la mış tır. Di ğer le ri nin ya nın da Tür ki ye’de ki  Ka ya köy Pro je si çok de ğer li 
bir ör nek tir. Ka ya köy ta rih sel lik ve mi ma ri ba kım dan çok en te re san es ki 
bir Rum kö yü dür. TÜR SAB ve Türkiye Mi mar lar ve Mü hen dis ler Oda sı 
iş bir li ğiyle, ha rabe hal de ki köy bi na la rı nın res to ras yon prog ra mı baş la mış tır. 
Ki li se ler ve kö yün oku lu nun res to ras yon la rı ilk sı ra ya ko nul muş tur. Bu ça lış-
ma la rın ya nın da Ay va lık’ta, İs tan bul’da ve An tal ya’da bu lu nan di ni eser le rin 
res to ras yon ça lış ma la rı prog ram lan mak ta dır. Hem Yu na nis tan’da hem Tür-
ki ye’de in san lı ğa mi ras bı ra kı lan çok önem li di ni eser ler bu lun mak ta dır. Bu 
yüz den dev let ve özel sek tö rün, bi lim sel der nek le rin or tak iş bir li ği her iki 
ül ke için son de re ce ya rar lı dır. Böy le ce ata la rı mı zın bi ze bı rak tı ğı kül tü rel 
ha zi ne yi ko ru muş ola ca ğız. Ay rı ca zen gin kül tü rü mü zü yurt dı şın da ki pa zar-
lar da da gös ter miş ola ca ğız. Her ya ban cı zi ya ret çi ye dün ya nın kül tür kay-
nak la rı nı de ğer len dir me fır sa tı ve ri le cek tir. Sa mos Ada sı’nda bu lu nan ta ri hi 
ma nas tır lar tu rizm ba kı mın dan de ğer len di ri le bi lir ve or tak tu rizm prog ram-
la rı na da hil edi le bi lir ler. Pat nos  ve di ğer Yu nan ada la rın da ki di ni eser ler ile  
Tür ki ye’de ki ta ri hi eser ler ara sın da bir net work ku ru la bi lir ve or tak tu rizm 
prog ram la rı na da hil edi le bi lir ler. Ta rih sel Ka pa dok ya’dan Efes’e, Sa mos’dan 
Ka va la’ya, Se la nik, Ati na, Ko rin thos ve Ak de niz’in di ğer böl ge le ri kül tür ve 
inanç tu riz mi nin en ta nın mış gü zer gah la rı dır. Bu na da ir Tür ki ye Tu rizm 
Ba kan lı ğı gü zel ve il ginç bro şür ler ya yım la mış tır. Ay nı iş le mi Yu nan Tu rizm 
Müs te şar lı ğı da yap mak is te mek te dir. 
So nuç ola rak, sem poz yu ma ba şa rı lar di ler ken, ça lış ma la rı mı zın tu rizm po li-
ti ka la rı na olum lu et ki le ri ni ya kın za man da gö re ce ği miz den emi nim. Bu gü ne 
ka dar Türk - Yu nan iliş ki le rin de çok önem li adım lar atıl dı ğı nı gör mek te yiz. 
Tu rizm ala nın dan kay nak la nan fır sat la rı de ğer len dir me li ve iş bir li ği ni sür-
dür me li yiz. İnanç tu riz mi bu nun en iyi ör ne ği dir. Çün kü, al ter na tif tu riz min 
kat kısıy la, turizm sezonunu tüm yıla yay mayı amaç lamak tayız. Gös ter-
diğiniz il gi için hepinize teşek kür ederim. 



Kos tas Kat si gi an nis
The General Director of  The National Organisation of  Tourism of  Greece and 

the Ministry of  Tourism of  Greece

“Turkey and Greece should 
implement new tourism programmes.”

ear guests, dear friends. I’m very happy to be in beautiful Kuşadası 
with you. I come for the third time to this touristic region. 

Previoulsy, in June 2000, I had participated in a special meeting related 
to the touristic development of the region. I would like to thank first 
the organisers who invited me to this meeting. I thank also for your kind 
interest and hospitality towards me. You show this hospitality each time I 
visit Turkey. I try for the improvement of the Turkish –Greek dialogue as 
the representative of the Ministry of Tourism of Greece. Thus I have visited 
many cities of Turkey in the last three years. I would like to talk to you 
briefly about the developments in the tourism between two countries. And 
I would like especially to emphasize the faith tourism.
Tourism is very important for both countries. If we think that billions 
of dollars are spent by the foreigners every year, the economic benefit of 
these activities should not be neglected. In the same time, the tourism 
provides job opportunities to thousands of persons. Especially both 
countries should implement new common tourism programmes aiming at 
extending the  tourism season. The positive results of these useful works 
will be reflected to all areas. Every year, 25 million foreign tourists from 
European countries such as Germany, Britain, France and Russia visit 
Greece and Turkey. 
It’s a very well known reality that two hundred million foreign tourists visit 
the countries in the Mediterranean basin including Greece and Turkey. 
A coordination should be established with the other countries in order 
to enable the Mediterranean tourism to develop. These countries should 
determine their traditional common points, benefit from them and should 
not compete against each other. The Turkey – Greece states tourism 
agreement was signed first in 1979. However, no positive step has been 
taken after this agreement. In 1999, new relations have been established 
in the field of tourism after the negotiations conducted between the 
Minister of Foreign Affairs of Greece Yorgo Andreas Papandreou and the 
Minister of Foriegn Affairs of Turkey İsmail Cem. After the establishment 
of these relations, a common team has been formed and I’m very proud of 
representing my country in this team. 
In the months of October and November of 1999, five meetings – two 
in Ankara and three meetings in Athens - have been held successfully 
and tourism contracts have been signed between two countries. The 
coordination agreement in January 2000 was signed by the Ministers of 
Tourism and Foreign Affairs of both countries. The subjects related to 
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the tourism in the cooordination agreement are as follows: The statistical 
notions, the training of tourism, the yacht tourism, the cultural tourism, the 
faith tourism. At the same time, the common works with the private sector 
have been developed a lot up to now. The participation of the private sector 
representatives of both countries in the forums organised every year make 
the common works more successful. On the other hand, the businessmen, 
the hotel owners, the tourism agencies of both countries conduct common 
programmes. Again a big participation is observed to the fairs of tourism in 
Istanbul, Selanik and Athens every year.
As the faith tourism is very important in the tourism sector, effective 
possibilities of coordination will arise for both countries today and in the 
future. The visits to the old monasteries, churches, mosques in the regions 
such as Northern Greece, Macedonia, the Thrace and in Istanbul are 
included in the travel agencies programmes. In the same time, the activities 
related to the faith tourism started between Midilli and Ayvalık. Besides the 
others, the Kayaköy Project in Turkey is a very precious example. Kayaköy 
is an old Greek village very interesing historically and architecturally. The 
restoration programme of the village buildings in ruins has started with 
the coordination of TÜRSAB and the Turkish Chamber of Architects and 
Engineers. The restoration of the churches and the schools of the village 
is at the first rank. Besides these works, the restoration projects of the 
religious edifices in Ayvalık, Istanbul and Antalya are under way. There 
are very important religious works offered as a heritage to the humanity 
both in Greece and in Turkey. For this reason, the coordination of the 
public and private sectors and the scientific associations is very useful for 
both countries. Thus, we will be able to preserve the cultural treasury that 
our ancestors left to us. Also, we will be able to show our rich culture to 
the markets in the foreign countries. Every foreign visitor will have the 
opportunity to evaluate the cultural resources of the world. The historical 
monasteries in the Island of Samos may be used with the purpose of 
tourism and included in the common tourism programmes. A network 
may be established between the religious buildings in Patnos and on the 
other Greek islands and those existing in Turkey and may be included 
in the common tourism programmes. From the historical Cappadocia to 
Ephesus, from Samos to Kavala, Selanik, Athens and Korintos and the 
other Mediterranean regions, they are the most famous destinations of the 
culture and faith tourism. The Ministry of Tourism of Turkey published 
very interesting and good pamphlets about this subject. The Undersecretary 
of Tourism of Greece too wants to do the same.
At the end of my speech, I wish success to the symposium and I’m sure that 
we’ll see the positive results of our works on the tourism policies in the near 
future. We see that many significant steps have been taken in the Turkish-
Greek relations up to now. We should benefit from the advantages provided 
by the tourism and we should continue the coordination. The faith tourism 
is the best example of it. Because our purpose is to extend the tourism 
season to the whole year due to the support of the alternative tourism. I 
thank your for your kind interest.



 a yın Di ya net İş le ri Baş ka nı Meh met Nu ri Yıl maz Bey, Kül tür 
Ba ka nı Sa yın Su at Çağ la yan, bü tün di ni li der ler ve TÜR SAB Baş-

ka nı Sa yın Ba şa ran Ulu soy. Ön ce ba na mü sa ade edin kal bi mi si ze aç mak 
is ti yo rum. Çün kü Mu kad des Ki tap’ta “rah man ra him”in özel lik le ri sı ra-
lan mış tır. Biz de “Bis mil la hir rah ma ni rra him” di ye sö ze  baş la mak ta her-
han gi bir be is yok tur. Çün kü ye rin ve gö ğün tek ya ra tı cı sı O’dur. Çün kü 
her kes için ve her şey için ya ra tı cı, rah man ve  ra him olan O’dur. He pi miz 
tek ya ra tı cı ve tek sec de ka bul edi yo ruz. Din Al lah için dir va tan ise her kes 
için dir. Ben bu ra ya si zin sa mi mi da ve ti niz üze ri ne gel dim. Bu bu luş ma nın, 
bu top lan tı nın öne mi ni çok iyi id rak edi yo rum. 
Tür ki ye’de ki ba rı şın, ge rek İs lam açı sın dan, ge rek se Me si hi lik açı sın dan 
ne ka dar önem li ol du ğu nu bi li yo rum. Me si hi lik Fi lis tin’de doğ du fa kat 
si zin de ğer li ül ke ni ze da ha son ra gel di. Si zin top rak la rı nız olan bu ye re 
Tan rı, bü tün se ma vi din le ri gön der di ve bu ra dan da dün ya ya yay dı. Bu top-
lan tı dan önem li ba zı tav si ye ler çı kart mak is ti yo ruz. Gö rün tü lü  ve ya zı lı 
ba sın la de vam lı bağ lan tı için de ol ma mız la zım. Türk hal kı ve Mı sır hal kı 
ara sın da ki kül tü rel bağ la rın güç len di ril me si ne ça lış ma mız la zım. Biz Tür-
ki ye’nin inanç tu riz min de önem li bir yer al ma sı nı is ti yo ruz. 
Ger çek ten bu sa ha da çok bü yük zen gin li ğe sa hip ve bu zen gin lik dün ya ya, 
kül tür le il gi li fi kir ler ver mek te dir. Si zin de ğer li mem le ke ti niz de tu rizm le 
uğ ra şan her ke se şu nu söy le mek is ti yo rum; bu bu luş ma, bu top lan tıy la il gi li 
har ca nan gay ret le re şim di den te şek kür edi yo rum. Di yo rum ki, bu bi rin ci 
adım, bu adım la rın de va mı nı di li yo rum. İna nı yo rum ki, bu top lan tı ya ka tı-
lan la rın ko nuş ma la rın dan çok önem li me saj lar çı ka cak. Mı sır’da ki Me si hi 
ce ma ati adı na di yo rum ki; biz Mı sır’da ki Me si hi ler, si zin va ta nı nı za aşı ğız. 
Mı sır’ın kal bi ne hoş gel di niz, se fa gel di niz. Sev gi niz le, mi sa fir per ver li ği niz-
le hoş gel di niz. Da ha çok uzat ma ya ca ğım, he pi ni ze te şek kür ede rim. 

Dr. Gu irgi us Bo ut ros
Mısır Ka to lik Ce ma ati adı na
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“Din Al lah için dir,

va tan her kes için dir.”



is Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs Meh met Nu ri Yıl-
maz, His Ex cel lency the Mi nis ter of Cul tu re Mr. Su at Çağ la yan, 

de ar re li gi ous le aders and Mr. Ba şa ran Ulu soy, the Pre si dent of TÜR SAB. 
Ple ase let me open my he art to you. Be ca use the pro per ti es of “God’s 
bles sing” are writ ten in the Holy Bib le. The re is no in con ve ni en ce for us 
to be gin to talk with  “Bis mil la hir rah ma nir ra him”. Be ca use He is the uni-
que cre ator of the earth and the sky. Be ca use He is the cre ator, God and 
mercy for ever yo ne and everyt hing. We ac cept all of us a uni que cre ator 
and a uni que prost ra ti on. The re li gi on is for God and the na ti on is for 
ever yo ne. I ca me he re upon yo ur kind in vi ta ti on. The Mes si ahs hip had 
be en born in the Pa les ti ne and then pro pa ga ted to yo ur pre ci ous co untry. 
God sent all the big re li gi ons to this ge og raphy be ing yo ur lands and then 
pro pa ga ted to the world. We want to ha ve so me im por tant ad vi ces from 
this me eting. We sho uld be in a con ti nu ous re la ti ons hip with the press 
and te le vi si ons. We sho uld work to strengt hen the re la ti ons bet we en the 
Tur kish pe op le and the Egyp ti ans.
We wish that Tur key has an im por tant pla ce in the fa ith to urism. This 
co untry pos ses ses re ally an im por tant rich ness in this fi eld and this rich-
ness gi ves ide as abo ut cul tu re to the world. I wo uld li ke to thank the 
rep re sen ta ti ves of to urism of yo ur pre ci ous co untry who ma de ef forts for 
the re ali sa ti on of this me eting. This is the first step and I wish that the se 
steps will con ti nue. I’m su re that many im por tant mes sa ges will be de li-
ve red from the spe ec hes of tho se par ti ci pa ting in the se me etings. I wo uld 
li ke to exp ress my opi ni on on be half of the Mes si ah com mu nity in Egypt 
that we are in lo ve with yo ur co untry. Wel co me to the he art of the Egypt. 
Wel co me with yo ur hos pi ta lity and af fec ti on. I will not talk any mo re and 
I thank you on ce again.

Dr. Gu irgi us Bo ut ros
On be half of the Egyp ti an Cat ho lic Com mu nity
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SS

Üç sözden fazla değil, bütün ömrüm şu üç söz:
“Hamdım, piştim, yandım...”

My whole life is based on 3 words, not more than these 3 words:
"(I was) immature, cooked, burnt..."

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î



II
MEDENİYETLER BEŞİĞİ 

ANADOLU'DA 
YAŞAMIŞ DİNLER VE 

DİNİ HOŞGÖRÜ
RELIGIONS CO-EXISTING 

IN THE CRADLE OF CIVILIZATION, 
ANATOLIA AND THE RELIGIOUS TOLERANCE 



SS ayınValim,değerlikonuklar,sözlerimebaşlarkensizlerisevgiylesaygıy
laselamlıyorum.İnançturizminingelişmesi,geliştirilmesiiçinbutop

lantı TÜRSAB tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır. Tabi biz TÜR
SAB’laişbirliğiiçerisindeyiz.AmaişinasılsahibiTÜRSAB’tır.Çokdeğer
lidostumuzBaşaranUlusoyBeyherzamanolduğugibibutoplantıdada
büyük gayret sarf ederek, emek vererek, yurt içinden, yurt dışından şu
kadarkatılımcıyıburaya,güzelKuşadası’nagetirmişbulunmaktadır.Bun
dandolayıkendilerinetekrarteşekkürediyorum.
İnanç turizminin gelişmesi için şüphesiz inanç özgürlüğü gerekir.Yani,
inançözgürlüğüolmadaninançturizmininolmasımümkündeğildir.İnanç
özgürlüğü bizim dinimizde, kamil manada mevcuttur. Uygulamalarıyla
PeygamberimizdenbaşlayarakgünümüzekadarMüslümandevletler,Müs
lüman milletler bunu göstermişlerdir. Güzel Türkiyemiz’de de inanç
özgürlüğününvarolduğunuispatabilmemgerekvarmı?İştekilise,havra,
sinagog hepsi birarada.Tarih boyunca kardeşçe bir arada yaşamışlar ve
inşallah sonsuza dek de böyle yaşayacaklardır.Din özgürlüğünün kanıtı
işteburadagörülüyor.Semavidinmensupları,dahadoğrusumuhtelifdin
cemaatlerinindeğerliliderleriylebiraradabulunuyoruz.Tarsus’tabirarada
bulunduk. İhtiyaç duyulduğunda her zaman biraraya gelmekteyiz. Sayın
AkkanSuver’iniftaryemeklerindebirarayagelmekteyiz.Budiyaloğunbir
seçenekdeğil,zorunlulukolduğunainanıyoruz.Dinlerihtilafların,çekiş
melerin,kavgalarınaracıolmamalıdır.Dinlerarasında,başkabirifadeile
dintemsilcileri,dinmensuplarıarasındaproblemlerçözülmedikçebaşka
problemlerinçözülmesimümkündeğildir.Onuniçinformüleedilmişbir
sözvar;dinlerarasıbarışolmadandünyabarışıbirhayaldenibarettir.Din
ve vicdan özgürlüğü Türkiyemizde mevcuttur. Tekrar ediyorum, işte
bununkanıtı.Musevi,İseviveMüslümandinadamlarıolarakhepbirarada
bulunuyoruz.Aramızdaherhangibirihtilafsözkonusudeğil,çekişmesöz

MehmetNuriYılmaz
DiyanetİşleriBaşkanı
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konusu değil.TıpkıAsrı Saadet’te olduğu gibi.Ve onu izleyen asırlarda
olduğugibi.Birlikveberaberlikiçindeyaşıyoruz.Budiyaloğudahaileriye
götürmek hedefimizdir. Bundan endişe duymamak lazım. Bazı insanlar
endişeduyuyorlar,bizieleştiriyorlar.Din,dahadoğrusuinanmak;birvic
danmeselesidir.Vicdanlaramüdahaleedilmez.Bizimdinimizhoşgörüyü,
müsamahayıemredenbirdindir.Toleranslıbirdindir.Hiçbirzamankatı
olmamıştır.Bizdinimizingüzelliğinidebuşekildegöstermekistiyoruz.Bu
sunibirişdeğil,gerçek;hakikatolanneyseonuyapıyoruz.ÇünküKur’anı 
Kerim’de kitap ehliyle ilgili birçok ayetler vardır. Bu ayetler incelendiği
zaman,kitapehlinesıcakdavranılması,onlarlaiyiilişkileriçerisindebulu
nulmasıemrolunmuştur.Buhusustafazlakonuşmakistemiyorum.Belki
konuşmalarınsonundabirdeğerlendirmeyapacağız.Ozamandahatefer
ruatlıbirşekildeanlatmayaçalışırız.
“MedeniyetlerbeşiğiAnadolu’dayaşamışdinlervedinihoşgörü”.Birinci
oturumumuzunkonusubu.Benbukonudasözü,TürkiyeErmenileriPat
rikhanesiadınaSayınMutafyan’averiyorum.



SS is Excellency the Governor, dear guests, I would like to welcome you before 
delivering my speech. This meeting is organised by TÜRSAB in order to 

develop the faith tourism. Of course, we coordinate with TÜRSAB. But the real 
organiser of the work is TÜRSAB. Our dear friend Mr.Başaran Ulusoy, as always, 
made great effort for this meeting and brought so many participants from our 
country and abroad  to this beautiful Kuşadası. I would like to express my gratitude 
once again. 
We need of course freedom of faith in order to develop the faith tourism. In other 
words, the faith tourism cannot be performed if there is no freedom of faith. And the 
freedom of faith does exist in our religion in the perfect sense. The Muslim states, the 
Muslim nations showed this attitude beginning form the era of our Prophet until 
today by their practices. Is there any need for proving that there is freedom of faith 
in our country? You see, the churches, the synagogues are all together. They coexisted 
peacefully in the past and I wish they will continue to coexist. This is the proof of the 
freedom of faith. Here we are together with the representatives of the holy religions 
in other words with the distinguished leaders of various religious communities. We 
also convened in Tarsus. We always gather when the necessity arises. We gather 
during the Ramadan dinners of Mr. Akkan Suver. We believe that this dialogue is 
not an alternative but a must. The religions should not be the tools of disputes and 
struggles. If the problems among religions in other words among the representatives 
of the religions are not solved, it is not possible to solve other problems. There is a 
saying formulated for this fact: The peace will just be a dream unless the peace among 
religions is established. The freedom of conscience and faith is existing in our Turkey. 
I repeat again, we see the proof of this fact. The religious leaders of the Islamic, 

MehmetNuriYılmaz
ThePresidentofReligiousAffairs
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Christian and Jewish religions are gathered here. There is no struggle, no dispute 
among us. Like in the Golden Age. Like in the centuries that followed it. We live 
together and in unity. Our target is to improve this dialogue. We should not be 
anxious about it. Some people are anxious about it and criticise us. The religion in 
other words the faith is a matter of conscience. There is no intervention in the 
consciences. Our religion orders tolerance. It has been never hard. Our purpose is to 
show the beauty of our religion in this way. This is not an artificial effort; we do 
whatever is the truth. Because there are many passages in Koran related to the theists. 
When these passages are observed, it’s seen that there are orders to behave kindly to 
the theists and to establish good relations with them. I don’t want to talk too much 
about this notion. Maybe I will do some evaluation at the end of the speeches. And I 
will try to elaborate the subject in detail. 
The topic of our first symposium is "Religions co-existing in the Cradle of 
Civilisation, Anatolia and the Religious Tolerance". For this topic, I invite Mr. 
Mutafyan to talk on behalf of the Armenian Patriarchate of Turkey.



SS ayınBaşkan,SayınValim,SayınKaymakam,SayınTÜRSABBaşka
nı,sayınkonuklar…

İnançTurizmiGünleritoplantısıvesilesiylearanızdabulunmaktanmutlu
yum;özellikleKuşadası’ndaolduğuiçin.Onikiyıllıkyazlığımızburadaydı.
Birdahabuvesileyleburadaolduğumiçinçokmutluyum.Benilköncebu
oturumunkonusunadeğinmekistiyorum;medeniyetlerbeşiğiAnadolu’da
yaşamışdinlerkonusuna.Arkadandahemenkısacainançturizmihakkın
dakidüşüncemibelirtmekistiyorum.
Anadolu’dayaşamışmedeniyetlerdenildiğinde,bunlardanbirisiHıristiyan
lık; Filistin’den hemen sonra Anadolu’ya yayılmış. Buradan Avrupa’ya,
Asya’yasirayetetmiş.VeİsaMesih’inhavarilerindenbirçoğubutopraklar
da yeni dini, İncili tebliğ etmişler. Bugünkü Kitabı Mukaddes’te İncil
bölümündeokuduğumuzkayıtlarınbirçoğu,dahaçokKilikyaBölgesi,Orta
Anadolu ve Ege Bölgesi hakkındadır. Daha sonra Yunanistan ve İtalya
taraflarınıanlatır.Buçokdoğaldır.ÇünküRomaİmparatorluğudöneminde
olmuştur bu dinin tebliği ve zamanın arşivlerinin birçoğu Grekçe veya
Latincetutulduklarıiçinvedahasonra325yıllarındakayıtlartoplandı
ğında,buarşivlerdenyararlanılmıştır.Fakatötekihavarilerinyaptığıçalış
malarınbirçoğu,KitabıMukaddes’teyoktur.
Onlarınbirçoğudahasonra;IV.yüzyılınbaşlarındaFilistin'deyaşamışolan
Efsebyos dediğimiz bir piskopos tarafından toplanmıştır veAnadolu’nun
Doğu’sundaki, Güneydoğu’sundaki, Kafkaslardaki, Kuzey Mezopotam
ya’dakihavarilerinişlerinibizEfsebyos’tanöğreniriz.Birdetabiikionlar
danönceMusevitarihçilerdenyadaYahuditarihininbabalarındansaydığı
mızYusuf ’tanöğrenirizodönemintarihini.BizEfsebyos’tanbiliyoruzki;
Paulus,Petrus,YuhannadönemindekihavarilerdeDoğuAnadolu’daçalış
mışlardır.VeHıristiyanlığı seçen Sami kökenli ilk kavim,Anadolu’da ve
Kuzey Mezopotamya’da Süryaniler olmuştur. HintAvrupa kökenli ilk
kavimdeErmenilerolmuştur.Buikikavimdebaşkahiçbiryerdenburaya
gelmemiştir.HasbehasAnadolukökenlikavimlerdir;SüryanilerdeErme
nilerde.ErmenilerinodönemlerdeyazısıolmadığıiçinKapadokya’danve
özellikleEdesa’daneskiUrfa’danetkilenmişlerdir.Buda301yılınakadar
devametmiştir.DahasonraErbilyazısınınicatedilmesiyleErmenidiliyazı
halinedökülmüştür.VeErmenikilisesi,ozamanI.yüzyıldabuazizhavari
lerin çalışmalarıyla formasyon dönemine girmiş. IV. yüzyılın başında da
bugünkükilisenin resmi temelleri atılmıştır.Böylece1750 yıldırHıristi
yanlığınbirdalıdaAnadolu’daErmenikilisesiolmuştur.Ermenikilisesinin
bugündünyadadörtpatrikliğivardır.BunlardanbirisiErmenistan’ınbaş
kenti Erivan’ın yakınlarındaki Ecmiazinde’dir. Birisi Beyrut’tadır, birisi
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Kudüs’tedir,birisideİstanbul’dadır.İstanbulPatrikliği’nidekuranErme
nilerolmamıştır.FatihSultanMehmetİstanbul’ufethettiktensonraimpa
ratorluksınırlarıdahilindeikitürlüHıristiyanvardı.Bunlar,ilküçeküme
nik konsülleri kabul edenler, bir de dördüncü konsülü kabul edenlerdi.
BöyleceilküçkonsülükabuledenHıristiyanlariçindeİstanbul’dabirmer
kezaçmakistemiştirFatihSultanMehmet.Fatih,İstanbul’udakapsayan
BursaPiskoposuOvagim’iİstanbul’adavetederekonu1461’depatriklik
mertebesineyükseltmiştir.Böylecebugünekadarİstanbul’daBizansRum
Patrikliği’ninyanısırason550yıllıkbirErmeniPatriğiolmuştur.Bupat
riklikOsmanlıdönemindeAğrıDağı’ndanAmerika’yakadarkialandabulu
nan Ermeni cemaatlerini kapsamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, bugünkü
Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına çekilince, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
İstanbulErmeniPatrikliği’ninkonumuTürkiyeilesınırlanmıştır.Vebugün
İstanbulErmeniPatrikliği’ninruhaniyetkialanıTürkiye’dekiveGirit’teki
Ermeni cemaatlerini kapsar.Anadolu’da yaşayanHıristiyanlık kültürüne,
dinineaitolanErmeniKilisesihakkındaböylekısabirdeğinmedebulun
duktansonra,benhemeninançturizmihakkındakidüşüncelerimegeçmek
istiyorum.
Tabiikibiz,heminançturizmininvarlığındankonuşabilirizhemdeturizm
inancının varlığından konuşabiliriz.Ancak, inanç turizmi hakkında eğer
konuşacaksan, onun inanç ögesini gözardı edemeyiz. Birçok nedenle bu
önemli.Birincisimedeniyetlerarasıdiyalogiçinbuönemli.İkincisidünya
barışınısağlamakiçinönemli.
SayınDiyanetİşleriBaşkanı’nındediğigibi,dinlerarasıbarışolmadımı,biz
dünyadabarışıdazorgörürüz.Bugünbirçoksorun,AvrupaBirliğinezdinde
olsun, başka alanlarda olsun; birçok sorun ekonomiden, politikadan öte
insanlarıniçindekiötekinebakışaçısıdır.Veötekinebakışaçısınıdeğiştir
mekiçin,ötekinitanımakgereklidir.BirkeresindeİsaMesih’eyaklaşmışlar
vedemişler;“onemirvar”,senceenbüyükemirhangisi?Veyaötekiyasala
rın, şeriatın içinde önemli emir hangisidir?HemenMesih cevap vermiş;
“Birinci emir, Rabbini seveceksin. Bütün kalbinle, bütün canınla, bütün
benliğinleseveceksin.”Devametmiş,“Komşunuseveceksin”.Allahsevgisi
ve insan sevgisi…Allah sevgisi ve komşu sevgisi... Bugün komşun kim?
“Komşunkim”,dediklerindebirmeselanlatmışvedemiş;“Adamınbirine
haydutlarsaldırmışlar.Haydutlartarafındanyaralananadamyolunüzerinde
bırakılmış.Oradangeçenbirdingörevlisigörmezliktengelmişyoldayatan
adamı.BirdedüşmanbildikleriSamariyelibirisigeçmişaynıyoldan.Sama
riyeliacıdığıadamınyarasınayağsürmüş,merhemsürmüş.Dahasonrada
birhanagötürmüş.Parasınıdaödemişvesonrayolunadevametmiş”.Veİsa



SS
sormuş;“Şimdihangisikomşusubuadamın.Kendiırkındanolanvekendi
nigörmezdengelenmi?YoksadüşmansaydığınızSamariyelimi?”Öyleyse
komşunkimbugün?Bugünkomşunsadeceevininyanındaoturandadeğil,
sadeceseningibidüşünendedeğil,sadeceseninleişbirliğiyapandadeğil.
Artıkzamanımızdaülkelerindekomşuluğuvar,uygarlığındakomşuluğu
var.Herkeskomşumuzbizim.Herkesbiziminsankardeşimiz.Onuniçin
herkesiolduğugibikabuletmemiz,saygıduymamız;amaherşeydenönce
anlayabilmemizgerekiyor.
İnançturizmibualandabirbirimizianlamamızaçısındanbüyükbiryarar
sağlayabilir.Fakatinançturizmininyapılabilmesiiçin,inançögesininger
çekteinançturizmiiçindeolabilmesiiçin,inancınbugezilerdebeslenme
sigerekir.
Benmaster’ımı,Kudüste’kiİbraniÜniversitesi’ndeKutsalKitapArkeolo
jisikonusundayaptım.Buaradaoradaüçyılkokartlırehberlikyaptım.Din
adamıolmadanbirçokinançgrubunarehberlikettiğimiçin,insanlarınbek
lentilerini bilirim. İnsanlar, inansın inanmasın mabetler dahil her yeri
gezerler.Amaözellikleinançturizmiiçingelenler,sadeceomabetlerisey
retmeklekalmakistemezler;oradabirşeyyaşamakisterler.Çünkü,oralara
birşeyhissetmekiçingelirler,oradabirşeyduymakiçingelirler,orayaiçle
rinibeslemek içingelirlero insanlar.Oradabir ilahiduymak isterler,bir
ilahisöylemekisterler.Oradabirşeyöğrenmekisterler;dinleriveinançları
hakkında.Bunedenle,inançturizmimerkezlerinde,herşeydenöncedini
mekantesisişarttır.
AzönceDiyanetİşleriBaşkanımızbiraraaramızdanayrıldı,camiyegitti,
ibadetini yaptı; bizdekendisine “Allahkabul etsin”dedik.Geri geldi ve
yenidenbizlebirliktesofrayaoturdu.Şimdiburayagelenvearamızdaolan
Hıristiyanlar, acabanereyegidecekKuşadası’nda,Efes’te?BülbülDağı’na
çıkmaya mecbur değiliz. Burada bir mekan olması lazım. Özellikle de
turistleringeldiğibubölgelerde.Bunlarınherhangibirpatrikhaneye,her
hangibiryereaitolmasınagerekyok.Belediyeyetahsisedilebilir.Belediye
de,kullanmakisteyengrupoldumuöncedenhaberverir.Birmektupyazı
lır…Biracentayazaronu,yadagrubunlideriyazar.Devletinkollukgüçleri
vardır;buadamlarnedirnedeğildir,anlarveizinverir.Veböyleceinsanlar
özgürlük içinde ibadetlerini yerine getirebilirler.Bueksiğimiz varTürki
ye’de.İnançturizmidenildimi,bueksikTürkiye’de.
İkincisirehbersorunumuzvar.Dahaönceseyahatacentelerinebendefa
larca kendim söyledim, biz hazırız; Hıristiyanlık kültürü hakkında, dini
hakkında,kilisetarihihakkında,gezdirdiğinizmekanlarhakkındabizsize
yıldabirkaçsaat,birkaçgünkursvermeye,gezdireceğinizyerlerveinsan
laraöğreteceklerinizhakkındabilgiaktarmayahazırız.Bir rehbersorunu
var Türkiye’de. Bazıları gerçekten kendilerini bilgiyle donatmış. Bizden
dahaçokşeybiliyorlar.Amabüyükbirkısmıçokazşeybiliyor.Bakıyoruz
kigruplareğeryanlarındabirisinigetiriyorlarsa,dahaçokkonuşanlaronlar
oluyor.Amabizkendimizonlarabirrehbertahsisedemiyoruz.Rehberle



rin,özellikleinançturizmiiçinhazırlanabilmeleriçokönemli.
Bildiğinizgibiokulkitaplarımız, ilkokuldanbaşlayarakdinkültürünüiyi
aktaramıyorlarçocuklara.Sonzamanlardabirçalışmavar.Hıristiyankilise
lerinden, Hahambaşılık’tan, din öğretmenleri, din adamları bir araya
geldilerveherdininkendiniaçıklamasınıistediler.Amaçiyibirdinkitabı
hazırlansın.Çünküeğer;benHıristiyanlar’ıKur’anıKerim’egöreanlataca
ğım diye dayatırsanız ve çocuklara onu öğretirseniz o dini hiçbir zaman
öğrenemezsiniz, öğretemezsiniz. Bu da ötekini anlamanıza hiçbir zaman
yardımcıolmaz.Oyüzdenokullardakidinkitaplarınıngözdengeçirilmesi
önemli.Müslümanlık;Müslümanlıkgibianlatılır.Hıristiyanlığıanlatanşey
lerindeHıristiyanlartarafındaneditedilmesiönemli.
Araçgereççokönemliinançturizmiiçin.Bunayönelikkitaplarınhazırla
nabilmesilazım.Guidebook’larımız,rehberkitaplarımızveTürkiye’deki
genel turizm kitapları çok güzel.Turizm alanındaAvrupa’dan çok daha
güzelkitaplarbasıyoruzbence.
Amainançturizmiiçingeleninsanlarınelineverecek,özellikleinançlarını
besleyecekkitapçıklarımız,broşürlerimizyok.Bunlarınhazırlanabilmeside
yineTürkiye’dekiHıristiyankiliselerinişbirliğiylemümkün.Ben,bukonu
dakibeklentilerimiböylecedilegetirmişoldum.
Türkiye’deki Ermeni cemaatinin büyük bir kısmı İstanbul’dadır.Anado
lu’dadaondörtiriliufaklıcemaatimizvardır.Fakatdünyadakisekizmil
yonlukErmeniKilisesi’ninbaşlangıçnoktası,başladığıyerKayseri’dir.Her
şeyKayseri’debaşladı.ErmeniKilisesi’ninilktemelleri301yılındahavari
lerin ilkvaazettikleriyerBaşkale’dir.Hıristiyanlığı,özellikleErmeniler’e
yayanhavariAzizBartholomeos’tur.Türkiye’debugün,Van’ınBaşkaleilçe
sindemezarıgösterilir veüzerindebüyükbirkilisevardır.Orası turizme
açıkdeğildir.Bizimmezhebimizdekiinsanlarıilgilendirenötekiyerlerise
Van’ınAkdamar Kilisesi’dir;Van’ın Erek Dağ’ındakiYedi Kilise’dir;Ani
Harabeleri’dir;RumKale’deki,Gaziantep’dekiAzizNerses’inziyaretyeri
dirvebunlarıniçinde,Türkiye’dekienönemliziyaretyeriKapadokya’nın
Kayserişehrindekikilisemizdir.301yılındaAzizGregor’unepiskopostak
disedildiğiyer.Okilisemizbütünturgruplarına,bütünziyaretçilereaçık
tır.Heristeyen,mezhebineolursaolsunkullanabilir.Açıkvehâlâişleyen
birvakıforası.Malatya’dakikilisemizabidegibişehrinortasındadurmak
tadır,fakatkapalıdır.Oyöndededevletbüyüklerimizebirtaleptebulun
duk;orasınıaçalım,sizkendinizidareedin,bizyıldabirkaçkerekullanalım.
BöylelikledeturizmedeaçılsınkiliseveMalatya’yagelebilecekherhangi
birgruptarafından,mezhebineolursaolsunkullanılsın…Teşekkürederim
benidinlediğiniziçin.



SS is Ex cel lency the Pre si dent, His Ex cel lency the Go ver nor, His Ex cel lency the 
Dist rict Go ver nor, His Ex cel lency the Pre si dent of TÜR SAB, de ar gu ests...

I’m happy to be among you on the oc ca si on of the Fa ith To urism Days; es pe ci ally for 
the fact that this me eting is held in Ku şa da sı. Our sum mer ho use has be en he re for 
twel ve ye ars. For this re ason, I’m very happy of be ing he re for this oc ca si on. I wo uld 
li ke first  to talk abo ut the re li gi ons who had exis ted in Ana to lia, the crad le of ci vi li-
sa ti ons. Then, I wo uld li ke to exp ress my opi ni on bri efly abo ut the fa ith to urism.
When the sub ject is abo ut the ci vi li sa ti ons in Ana to lia, one of the se ci vi li sa ti ons is 
Chris ti anity which has pro pa ga ted to Ana to lia just af ter the Pa les ti ne. Then it has 
re ac hed Eu ro pe and Asia. And many of the Apost les of Je sus Christ dec la red the new 
re li gi on, the New Tes ta ment on the se lands. 
Many do cu ments that we re ad to day in the di vi si on of the New Tes ta ment of the Bib-
le are rat her re la ted to Ki lik ya, Cent ral Ana to lia and Ae ge an Re gi on. Af ter that, the 
are as aro und Gre ece and Italy are told. This fact is very na tu ral. Be ca use this re li gi on 
had be en dec la red du ring the Ro man Em pi re and as many of the arc hi ves of that ti me 
are writ ten in Gre ek or La tin, the se arc hi ves ha ve be en used when the do cu ments 
ha ve be en gat he red la ter on – aro und 325s. But many of the works of the ot her apost-
les don’t exist in the Bib le. Many of the se works ha ve be en gat he red la ter on by an 
arch bis hop cal led Ef seb yos who had li ved in the Pa les ti ne at the be gin ning of the 4th 
cen tury; thus we le arnt the works of the Apost les in the East Ana to lia, So ut hern Ana-
to lia, Ca uca sia, the Nort hern Me so po ta mia from Ef seb yos. Al so be fo re them, the 
Je wish his to ri ans and Yu suf se en as one of the fat hers of the Je wish his tory tell us the 
his tory of that pe ri od. Ef seb yos in forms us that the apost les  had wor ked in the East 
Ana to lia du ring the pe ri od of Pa ulus, Pet rus, Jo han nis. 
And the first tri be of Se mi tic ori gin ad mit ting the Chris ti anity had be en the Syri ans 
in Ana to lia and the Nort hern Me so po ta mia. And the first tri be of In do-Eu ro pe an 
ori gin ad mit ting the Chris ti anity had be en the Ar me ni ans. And the se two tri bes didn’t 
mig ra te he re from so mew he re. They are of Ana to li an ori gin; as the Ar me ni ans had not 
had yet the ir own alp ha bet, the Syri ans and the Ar me ni ans had be en both inf lu en ced 
from Cap pa do cia and es pe ci ally from Ede sa, from the an ci ent Ur fa. This si tu ati on has 
be en va lid un til 301. Then, with the in ven ti on of the Er bil alp ha bet, the Ar me ni an 
lan gu age be ca me writ ten. And the Ar me ni an church has en te red in to the pe ri od of 
for ma ti on in the first cen tury thro ugh the works of the se di vi ne apost les. The fo un da-
ti on of the con tem po rary church has be en la id at the be gin ning of the 4th cen tury. 
Thus, one of the branc hes of the Chris ti anity has be en the Ar me ni an church in Ana to-
lia sin ce 1750 ye ars.   To day, the Ar me ni an church has fo ur pat ri archs in the world. 
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ne of them is Etch mi ad zin ne ar the ca pi tal of Ar me nia, Ye re van. The ot hers are res-
pec ti vely in Bey ro uth,  Je ru sa lem and Is tan bul. The Pat ri arch in Is tan bul has not be en 
es tab lis hed by the Ar me ni ans. Af ter the con qu est of Is tan bul by Fa tih Sul tan Meh met, 
the re we re two sorts of Chris ti anity wit hin the bor ders of the em pi re. One part of 
them had ac cep ted the first three ecu me ni cal con suls and the ot hers had ad mit ted the 
fo urth con sul. Fa tih Sul tan Meh met wan ted to es tab lish a cen ter in Is tan bul for the 
Chris ti ans who had ac cep ted the first three con suls. 
Fa tih in vi ted the Arch bis hop of Bur sa Ho va gim – aut ho ri sed al so for Is tan bul - to 
Is tan bul and ro se him to the po si ti on of pat ri arch in 1461. Thus, an Ar me ni an Pat-
ri arch is exis ting in Is tan bul sin ce 550 ye ars be si des the Byzan ti ne Gre ek Pat ri arch. 
This pat ri archate has inc lu ded the Ar me ni an com mu ni ti es from the Mo un ta in of 
Ara rat to Ame ri ca du ring the Ot to man pe ri od. When the Ot to man Em pi re has 
withd rawn to the ac tu al bor ders of the Tur kish Re pub lic, the po si ti on of the Ar me ni an 
Pat ri arch in Is tan bul has be en li mi ted by Tur key. To day, the spi ri tu al aut ho rity of the 
Ar me ni an Pat ri arch in Is tan bul inc lu des the Ar me ni an com mu ni ti es in Tur key and 
Cre te. Fol lo wing this bri ef exp la na ti on abo ut the Ar me ni an Church be lon ging to the 
Chris ti an cul tu re and re li gi on li ving in Ana to lia, I wo uld li ke to exp ress im me di ately 
my opi ni ons abo ut the fa ith to urism.  
Of co ur se, we can talk abo ut the exis ten ce of the fa ith to urism and al so the exis ten ce of 
the to urism fa ith. Ho we ver, if we talk abo ut the fa ith to urism, we can not neg lect the 
no ti on of fa ith. This is im por tant from many as pects. First of all, it’s im por tant for the 
di alo gue among re li gi ons. Se condly, it’s im por tant in or der to es tab lish pe ace on the 
world. As the dis tin gu is hed Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs men ti oned, the pe ace on the 
world can not exist wit ho ut pe ace among re li gi ons. 
To day, many prob lems from the po int of the Eu ro pe an Uni on or in ot her are as, ari se 
from the po int of vi ew of a hu man be ing for the ot her which is mo re im por tant that  
the eco no mic and po li tic prob lems. And in or der to chan ge the po int of vi ew for ot hers, 
we sho uld be ac qu ain ted with ot hers. On ce, a qu es ti on had be en as ked to Je sus Christ: 
"The re are ten com mands and ac cor ding to you, which is the most im por tant? Or in 
ot her words, which com mand is the most im por tant among the ot her laws, re li gi ous 
laws?" Je sus Christ had ans we red im me di ately:"The first or der is to lo ve God. You 
will lo ve God with yo ur he art, with yo ur so ul." And he had con ti nu ed:"You will lo ve 
yo ur ne igh bo ur". The lo ve for God and the lo ve for hu man be ings.... The lo ve for God 
and the lo ve for yo ur ne igh bo ur... To day, who is yo ur ne igh bo ur? And he had told a 
story abo ut the qu es ti on "Who is yo ur ne igh bo ur?".: "The bri gands at tac ked a man. 
And this man wo un ded be ca use of the at tacks has be en left on the ro ad. A re li gi ous 



SSman pas sing by the man se emed not to ha ve se en him. And a Sa ma ri tan con si de red as 
enemy pas sed by the sa me way. The Sa ma ri tan had pi ety of the man and app li ed a 
po ma de to his wo unds. And then he to ok him to a inn, ma de the ne ces sary pay ment and 
con ti nu ed his way. And Je sus Christ as ked:"So, who is the ne igh bo ur of this man? The 
one who is from the sa me ra ce and who had be ha ved as not to ha ve se en the wo un ded 
man? Or the ot her Sa ma ri tan?" So, who is yo ur ne igh bo ur to day? To day yo ur ne igh-
bo ur is not so me one li ving next to yo ur ho me, just sha ring yo ur tho ughts and co or di-
na ting with you. Ac tu ally, the co unt ri es and the ci vi li sa ti ons ha ve al so ne igh bo urs. All 
pe op le are our ne igh bo urs. All pe op le are our hu man brot hers. For this re ason, we sho-
uld ac cept pe op le as they are, res pect them and first of all un ders tand them. The fa ith 
to urism may be a go od op por tu nity in or der to un des tand each ot her. But the no ti on of 
fa ith sho uld be fed thro ugh the se vi sits in or der to re ali se the fa ith to urism,  to inc lu de 
the no ti on of fa ith in the fa ith to urism.
I comp le ted my postg ra du ate edu ca ti on in the Je wish Uni ver sity of Je ru sa lem in the 
fi eld of the Holy Bo ok Arc he ology. At the sa me ti me, I wor ked as to urist gu ide with 
coc ka de for three ye ars. I know the ex pec ta ti ons of pe op le as I gu ided many fa ith gro-
ups be fo re be ing a re li gi ous man. Pe op le – at he ist or not – vi sit everyw he re inc lu ding 
the wors hip pla ces. But es pe ci ally, pe op le co ming with the pur po se of fa ith are not 
sa tis fi ed by just vi si ting the se holy pla ces, they al so want to li ve so met hing the re. Be ca-
use the se pe op le co me he re in or der to fe el so met hing, to he ar so met hing and to fe ed 
the ir so ul.  They want to he ar so me can tic les, to sing so me can tic les. They want to le arn 
so met hing re la ted to the ir re li gi ons and fa iths. For this re ason, the re li gi ous pla ce sho-
uld be bu ilt in the fa ith to urism cen ters.
A few mi nu tes ago, our Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs left the sympo si um went to the 
mos que and pra yed; we sa id "God ac cept it". He went back and sat to the tab le with 
us. On the ot her hand, the Chris ti an pe op le he re, whe re will they go in Ku şa da sı, 
Ep he sus? We are not ob li ged to climb the Bül bül Mo un ta in. A wors hip pla ce sho uld be 
bu ilt he re. It’s not ne ces sary that the se pla ces be long to a pat ri arc ha te. It may be al lo-
ca ted to the Mu ni ci pa lity. And the Mu ni ci pa lity may in form be fo re wards if a gro up 
wants to use this pla ce. A let ter can be writ ten... A tra vel agency or the le ader of the 
gro up may wri te it. The se cu rity for ces in ves ti ga te the pur po se of this gro up and gi ve 
the per mis si on ac cor dingly. Thus pe op le may wors hip fre ely. This no ti on is mis sing in 
Tur key. The fa ith to urism is mis sing in Tur key. 
Our se cond prob lem is abo ut the gu ides. I tal ked di rectly many ti mes with the tra vel 
agen ci es, we are re ady; we are re ady to or ga ni se co ur ses for you for a few ho urs and a 
few days in a ye ar abo ut the Chris ti an cul tu re, the re li gi on, the his tory of church, the 
pla ces to be vi si ted and the in for ma ti ons to be gi ven to pe op le. The re is a prob lem of 
gu ide in Tur key. So me pe op le are re ally well in for med. They know everyt hing bet ter 



than us. But the ma jo rity’s know led ge is not at a sa tis fac tory le vel. If the gro ups ha ve 
the ir own gu ide, we no ti ce that the se gu ides exp la in mo re than the ot hers. But we can-
not ap po int a gu ide for them. The pre pa ra ti on of the gu ides es pe ci ally for the fa ith 
to urism is very im por tant. On the ot her hand, our scho ol bo oks can not in form well the 
child ren abo ut the re li gi ous cul tu re. The re is a work in the re cent ti mes. The re li gi ous 
te ac hers,  the re li gi ous men from the Chris ti an churc hes, the Chi ef Rab bi na te con ve-
ned and they as ked for the exp la na ti on of each re li gi on. The pur po se is to pre pa re a 
go od re li gi ous bo ok.
Be ca use if you in sist to tell the Chris ti anity ba sed on the Ko ran and te ach child ren 
ac cor dingly, you can ne ver le arn and ne ver te ach that re li gi on. And this fact will 
ne ver help to un ders tand the ot her per son. For this re ason, the re li gi ous bo oks in the 
scho ols sho uld be re vi sed. The Is la mic re li gi on sho uld be exp la ined as an Is la mic re li-
gi on. And the in for ma ti ons re la ted to the Chris ti anity sho uld be edi ted by the Chris-
ti an pe op le. The to ols are very im por tant for the fa ith to urism. The re la ted bo oks 
sho uld be pre pa red. Our gu ide bo oks, and in ge ne ral the to urism bo oks are very well 
pre pa red in Tur key. Ac cor ding to my opi ni on, our pub lis hed bo oks are bet ter than tho-
se in Eu ro pe in the fi eld of to urism. Ho we ver, we don’t ha ve any pamph let, bo ok let 
re la ted to the fa ith to urism which we can gi ve to pe op le vi si ting the co untry with the 
pur po se of fa ith. And it’s pos sib le to pre pa re them in co or di na ti on with the Chris ti an 
churc hes in Tur key. Thus, I  re por ted to you my ex pec ta ti ons in this fi eld. 
The ma jo rity of the Ar me ni an com mu nity in Tur key li ve in Is tan bul. We ha ve al so 
so me smal ler com mu ni ti es in Ana to lia. Ho we ver, the star ting po int of the Ar me ni an 
church with a po pu la ti on of 8 mil li ons is Kay se ri. Everyt hing be gan in Kay se ri. The 
fo un da ti on of the Ar me ni an Church had be en la id in 301 in Baş ka le whe re the apost-
les first pre ac hed. The Chris ti anity has be en pro pa ga ted among the Ar me ni ans es pe ci-
ally by the Apost le St. Bar ta lo me os. To day, his gra ve is sa id to be fo und in the vil la ge 
of Baş ka le of Van and the re is a big church over it. This pla ce is not open to the to urism. 
The ot her pla ces in te res ting for the pe op le of our sect are the Church of Ah ta mar in 
Van and the Se ven Churc hes in the Erek Mo un ta in of Van; the Ru ins of Ani; the vi si-
ting pla ces of St. Ner ses in Rum Ka le, Ga zi an tep; and the most im por tant vi si ting 
pla ce among them is our church in Kay se ri of Cap pa do cia. In 301, St.Gre gory had 
be en sanc ti fi ed bis hop in this church. This church is open to all the to urs gro ups, vi si-
tors. It may be used by ever yo ne wha te ver his sect is. This is a fo un da ti on still ope ra-
ting. Our church in Ma lat ya is just in the cen ter of the town li ke a mo nu ment but is 
clo sed. For this fact, we app li ed to our sta tes men and pro po sed to open the church and 
as ked them to ope ra te it. We may use it so me ti mes in a ye ar. Thus, the church may be 
ope ned to the to urism and be used by any gro up co ming to Ma lat ya wit ho ut ma king 
any disc ri mi na ti on of sect.....Thank you for lis te ning to me.



SS anımefendiler, beyefendiler… Sözlerimin başında sizleri öncelikle
barışanlamınagelen“şalom”sözüyleselamlamakistiyorumvetemsil

cisibulunduğumTürkMuseviCemaati’ninruhaniliderivedünakşamseçi
lenSayınRavİshakHaleva’nınhayırduavebaşarıdileklerinide iletmek
istiyorum.
Efendim,Anadolu tam birmedeniyetler beşiği. Binlercemedeniyet gelip
geçmişburadan.Dinlerburadaolmuş,oluşmuş,büyümüş,gelişmiş.Zaman
zamanhoşgörüortamındabulunulmuşvezamanzamanbazısavaşlarasahne
olmuş.Fakatbütünmedeniyetlerinvedinlerinizlerinigünümüzdegörebil
meşansınasahibiz.
Anadolu’dayaşamışolanyadavarolandinlerdenbirtanesiolanYahudiliği,
bizİbrahimPeygamber’ekadargerileredayandırıyoruz.Ancak,Anadolu’da
kiYahudiliğin geçmişi o kadar gerilerde değil.Dinsel tarihimizi hızlı bir
şekildeanlatmayaçalışacağım.İbrahimPeygamber’eTevrat’taemredilenilk
emir, “Harran Ovası’ndan kalkın, Kenan topraklarına gidin” şeklindedir.
Biliyorsunuz,BatıŞeriaileAkdenizarasındakibölgeyeKenantopraklarıadı
veriliyor.Bubölgeyegitmesiileilgiliolarakkendisineilkemirgeliyoryüce
Tanrıtarafından.KısabirMısırseyahatindebulunuyorvedahasonratekrar
Kenan’agidiyorveöğretilerini,tektanrıveyamonoteizmileilgiliöğretileri
nioğluİshak’avetorunuYakup’ailetiyor.
Yakup,oğluYusuf ’unMısır’agitmesindensonraMısır’agidiyorveölümüne
kadarMısır’dakalıyor.Mısır’dandöndüktensonraArapçaElHalilveyaİbra
nice Hebron adını verdiğimiz şehire yerleşir. Her üçünün de bu şehirde
mezarınınbulunduğunubilmekteyiz.YakupPeygamber’ebirolaydansonra
verilenİsraillakabındansonra,BeniİsrailveyaİsrailoğullarıveyaYakupo
ğullarıdiyeanıldığımızıdabelirtmekistiyorum.Atalarımız210yıllıkaktif
köleliktensonraMısır’dançıkarlar.MusaPeygamberliderliğindeçıkarlar.Ve
vaatedilmiştopraklaradoğruyolalmayabaşlarlar.40yılsürenbuyolculu
ğun en önemli adımı, bildiğiniz gibi Sina Dağı’nda veya İbranice Sinai
Dağı’ndaverilen“onbuyrukolayı”dır.MusaPeygamber,Kenantopraklarına
veyavaatedilmiştopraklarınkıyısınageldiğindeoradaölürveonunvekili
veya öğrencisi önderliğinde Kenan topraklarına girilir, fethedilir. Orada
öncebirhakimlerdönemibaşlar.Hakimlerdönemindensonrakrallardöne
minegeçilir.BildiğimizilkönemliKralSaul’dür.FakatSaül’ün40yılsüren
krallığıbelirlibirbaşarıgetirmez.Ancak,KralDavutzamanındaKudüsele
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geçirilirveburasımerkezyapılır.Oğlu,KralSüleymanvePeygamberSüley
man zamanında da kuvvetli bir merkeziyetçilikmeydana gelir.Ve büyük
İsrailKrallığı’nıntemelleriatılır.Süleyman’dansonraikiyebölünenkrallık,
kuzeydeİsrailKrallığı,güneydeYahudaKrallığışeklindedir.VeİsrailKrallı
ğı’nın 209 yıl kadar sonraAsurlar tarafından,YahudaKrallığı’nın da 400
küsuryılsonraBabillilertarafındanyıkıldığınıgörüyoruz.KısabirBabilsür
günüvar;70yılkadar.OndansonraİkinciYahudaKrallığıtamamendinibir
krallıkolarakkuruluyor.VeM.S.70yılındaTitustarafındanikincikeztapı
nağınyıkılmasındansonra,dünyanındörtbiryanınadağılmışolanbirYahu
dicemaatinerastlıyoruz.
EsasenSüleymanzamanındadışülkelerleyapılanticaretyollarıboyuncabaş
layandiasporayaniyurtdışıolayı,bugöçtensonra,70yılındakigöçtensonra
daha da perçinleşmiş oluyor. Anadolu topraklarında çok eskiye dayanan
mezartaşlarından,buradabirYahudivarlığınıgörüyoruz.Sartist’tebirsina
gogvardırbiliyorsunuz,oldukçabüyükbirsinagogtur.Romadöneminden
kalmabusinagogunozamanlardabirazaktifolduğunugörüyoruz.Ancak
asılaktifdönem,İberyaYahudileri’nin1492yılındaOsmanlıİmparatorlu
ğu’na göçmelerinden sonra başlıyor. Beylikler döneminden sonra kurulan
Osmanlıİmparatorluğu’nunilkmerkeziolanBursa’daikitanesinagogvar
dır;birtanesiMayorSinagogu’dur,diğeriGeruşSinagogu’dur.Hattabundan
50senekadaröncesinekadarEtsahayimSinagogudavardırki,businagog
OrhanBey’in fermanıylayapılmıştır.EşimBursalıolduğu içinoradançok
dahanetbirbilgiaktarabiliyorumsize.DahasonraEdirne,başkentyapılı
yor.Rumca’danbaşkadilbilmeyenEdirneYahudileriBursa’dakiyandaşlarını
yanlarınagetiriyorlarveTürkçe’yiöğrenmeyeçabalıyorlar.Edirne’deSultan
II.Murat’ındoktoruolanİshakPaşaveyaRavİshakSarfati,bütünAvru
pa’dayadaAşkenazdediğimizOrtaAvrupaülkelerindeyaşayan,mezalim
altındaezilendindaşlarını,hilallibayrağınadaletvehoşgörüsüaltındayaşa
mayadavetediyor.YineII.Muratdönemindeolumsuzbirolaygerçekleşi
yor:ŞeyhBedrettinİsyanı.Bedrettin’insağkoluTorlakKemal’indindeğiş
tirmiş bir Yahudi olduğunu görüyoruz. Olumlu veya olumsuz olaylarda
Yahudilerin,yeniOsmanlıyaşamınanekadarçabukentegreolduklarınınbir
işaretiolarakkarşımızagelmektedir.
FatihSultanMehmetİstanbul’ualmadanöncegayrimüslümlerlebiranlaşma
yapıyor,bununkarşılığındadaonlaradinözgürlüğütanıyor.Kendidoktoru



SSzatenHekimYakup’turvebütünvergilerdenmuaftutulmuştur.II.Beyazıt
zamanındabiliyorsunuzbirgöçmeydanageliyor.HaniFerdinand’abirgön
dermesi vardır II. Beyazıt’ın; “Kim bu kralın akıllı olduğunu söyleyebilir,
kendi ülkesini sefalete sürüklerken benimkini zenginleştiriyor” şeklinde.
MoşeSevillaŞaronadlıaraştırmacıyazar,TürkiyeYahudileriadlıkitabında
Osmanlıdevletininkalifiyeveiyielemanaihtiyaçduyduklarıbirsıradabu
göçüngerçekleştiğinisöylemiştir.
Kimlergelmiştir…BirdoktorailesiolanHamonailesi,birdiplomatailesi
olanNasiailesiki;bugünİzmir’deolansinagoglardanbirtanesiolanGive
retveyaLaSinyoraSinagogu,oradangelenbiraileninbağışlarıylayapılmış
tır.Bir SalamonEskinazi’den sözedebiliriz; çokbüyükbirdiplomat…Ve
yükselmedönemininbitmesiyleYahudilerdekiyükselmedebitiyor.İmpara
torluklaberaberduraklıyorlar,geriliyorlar;budaentegrasyonunbirsonucu
dur…Vedağılmanoktasınageliniyor.
Ancak kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin birer vatandaşı olarak da
bugünyaşamımızıhuzur,güvenvehoşgörüortamındadevamettirmekteyiz.
ButarihselbilgidensonraçokkısabirşekildedinanlamındaYahudilikne
anlamageliyoronabakalım...
Yazılıvesözlükanunlarolmaküzereikianabaşlıkaltındatopluyoruzkural
larımızı.Yazılıkanunlar,Tevrat,peygamberlertarihivekutsalyazılar...Top
lamyirmidörtkitaptanoluşuyorveKitabıMukaddesadıaltındabulunu
yor.BunlardanTevrat,MusaPeygamber’eSinaDağı’ndaverilenvekesinlik
ledeğiştirilmedengünümüzekadargelençokönemlibirkaynaktır.Bugün
elimizdeyaklaşık2binküsuryıllıkbirTevratvar.Radyoaktifkarbonyönte
miylesaptanmışolanbuTevrat,Yemen’debulunuyorvebugünkülerleörtü
şüyor. Daha sonra bir peygamberler tarihi olayı var ki, kendi gördükleri
rivayetlerinvebuyruklarıntoplandığıbirkitap.SözlükanunlarMusaPey
gamber’den itibaren nesilden nesile sözlü olarak iletiliyor. Biz bu kitaba
Mişna adını veriyoruz, altı ciltlik bir eserdir.Mişna daha sonra Babil ve
Kudüs’teetüdediliyorveortayaTalmutadıylamuhteşembireserçıkıyor.
TalmutArameikdildeyazılmıştır.Yaniİbranice’yeçokbenzer.Vebueser
densonra,Alagaadınıverdiğimizvegünlükyaşamkurallarınıdüzenleyen
eserortayaçıkar.16.yüzyıldaİspanya’nınKordobaşehrinde doğandaha
sonraEdirne’dehahamlıkyapanveyineOsmanlıİmparatorluğu’ndakiSafet
kentindeyaşamınınoktalayanRavyoSefkarotarafındanyazılanHazırMasa



adlı16ciltlikbirbaşeservardırki,bugünküYahudihukukunundatemelini
oluşturmaktadır.Tabiiki,zamandeğiştikçeTevrat’ınkurallarınasadıkkalı
narakAlaga;yani,kurallargüncelleştirilebiliyor.Amabugüncelleşmeiçin,
mutlaka bütün din adamlarının ortak görüşü alınıyor veTevrat’ın temel
kurallarıyla,kanunlarıylakesinliklebirçelişkiyaratmamaönkoşuluiçeriyor.
Konumuzhoşgörüveyatolerans;karşımızdakikişininfikirlerineistemeden
veya taban tabana zıt bile olsak, o fikre, kendi fikirlerimizeduyduğumuz
saygıyıduymak,göstermekolaraktanımlanabiliyor.Dinianlamdakihoşgörü
ise,hangidineveyainancasahipolursaolsunkarşımızdakiinsanındinine,
ibadetinevevicdanözgürlüğüne,saygıgöstermektir.
Hani İslamiyet’te belirtildiği gibi; yanılıyorsam lütfen düzeltiniz yüce
Tanrı Rabbül alemin ise, yani bütün kainatınTanrısı ise bizi bir kültür
mozaiğiolarakyaratmıştır.Bizi isteseyditekbirdininmensuplarıolarak
yaratabilirdi.Ancakmademki,birkültürmozaiğiolarakyaratmıştır,gelin
YunusEmre’ninogüzelsatırlarınabirbakalım…Liseçağlarındanaklımda
kalanbirdörtlüktürbu;“Elifokudukötürü/bazareyledikgötürü/yaratı
lanı hoş gördük/ yaratandanötürü.”Bubir sınav sorusuolduğu içinhiç
unutmadım,hepaklımdadır.
KutsalkitabımızTevrat’tayeralanifadelerde;“Kendineyapılmasınıisteme
diğinşeyi,başkasınayapma”önsözübiryaşamtarzı,yaşamfelsefesiolarak
veriliyor.Tevrat’ınüçüncükitabının30.bölümünde18.cümledeşöyledir;
“Kingütme,intikamalma.Yakınınıkendingibisev;benTanrıyım.”Azönce
PatrikHazretleribelirttiler,buyakınınkim?BuyakınınİbnMeymün’egöre
veyaMaymorides’egöre“dünyadakibütüninsanlık,bütüncanlılar”olarak
karşımızaçıkıyor.
Efendim,gerçeğegidenyollarnekadarfarklıolursaolsun,gerçekbirolduğu
için,aynınoktadabuluşmakdoğaldır.Benbunoktada“altınyasa”diyebir
şeydenbahsetmekistiyorum.Başkainsanlarlaolanilişkilerimizdekoyacağı
mızsınır;busınırneolmalı?Kuşkuyokki;bütünhaklarıkapsadığıkadar;
sevgiyi,özgürlükleri vebütünerdemkurallarınıda içeriyor.Yani,birolan
gerçeğehangiyoldanolursaolsun,amaiyiyollardanulaşmayıgerektiriyor.
Bu“altınyasa” ile ilgiliolarakçoksevgilidostum,büyüğüm, şairveyazar
SayınAvranVentura’nınŞalomGazetesi’ndeyayımlanan“AltınYasa”başlık
lıbiryazısıvardı.Onu,kusurabakmazsanızokuyarakarzetmekistiyorum:
“İnançlarınortayakoyduğubuAltınYasa’yıbütündüşünürlerinyapıtlarında



SSfarklısöylemlerdebulabiliriz.Ancakyaşamboyuncailişkilerimizikikutup
arasındagelişiyor.Benvebaşkaları.Kendikendimizeşusoruyusorabiliriz:
Benimiçiniyiolanbaşkalarıiçindeiyimidir?Benimiçiniyiolanbaşkaları
nazararveriyormu?Tektanrıinancınıntemelinioluşturanonbuyruğunson
beşmaddesinianımsayalım: ‘Öldürme,zinayapma,çalma,yalancışahitlik
yapma,komşununhiçbir şeyine gözdikme.’BubuyruklarınAltınYasa'ya
kaynaklıkettiğisöylenebilir.”
ŞafikYaşeve’ninKral,BilgeveSoytarıisimlibirromanıvardır;okumuşsu
nuzdur.Kitabagöre,biryarışma;dinlerolimpiyatıyapılıyor.Herkeskendi
dininigöklereçıkarıyorvesonundakraluzunbirsöylevveriyor.Busöylevi
verirkendeaynenşöylesöylüyor:“Birtekdinbizeçokuygunmuşgibigeli
yorvebudinidekendiözelhayatımiçinseçeceğim.Birkralolarakbudini
halkımazorlakabulettiremem.Devletim,herkesinkendigerçeğiniözgürce
seçebileceğişekildelaikolmalı.”
Efendim,Talmutiçimizdebiriyiistekler,birdekötüisteklerolduğunusöy
ler.Bizistekleribilgi,hoşgörü,iyiniyetvegüzelliklenekadarbesleyebilir
sek, sanıyorumdaha iyiyerlereulaşabiliriz.Talmut’ta “AtalarınÖğretileri”
bölümündeşöyledeniliyor:“Seninüzerindesenigözleyenbirgöz,işitenbir
kulakveheryaptığınıyazanbirelvardır.”Bunuanımsadıkça insangünah
işlemek cesaretini veya hata yapmak cesaretini pek gösteremiyor. Bilge
YahudaBentema’nınöğretilerinegöre: “Birkaplankadargüçlü,birkartal
kadarhafif,birgeyikkadarhızlıvebiraslankadarcesaretliolki,göklerdeki
babamızınemirleriniyerinegetirebilesin.“Barışvehoşgörüdolubirortam
da, birlik ve beraberlik içinde en güzel geleceklere ulaşabilmek dileğiyle
sözlerimi, barış dolu şu sözlerle noktalamak istiyorum: “Kurt kuzunun
yanındaoynayacak,keçileoparınyanındaistirahatedecek,milletlerkılıçla
rınıorak,bıçaklarınıbahçemakasışeklinesokacak.Dünyadabirdahasavaş
sanatı öğrenilmeyecek. Tek tanrı inancı okyanusları kaplayan sular gibi
bütünsularıkapsayacak.”Amen.



e ar gu ests.... I wo uld li ke to be gin my spe ech with the word "şa lom" 
me aning pe ace and I wo uld li ke to re port you the best wis hes and the bles-

sing of Mr. Rav İs hak Ha le va who has be en ap po in ted yes ter day eve ning the spi ri-
tu al le ader of the Je wish com mu nity in Tur key which I rep re sent.
The Ana to lia is a re al crad le of ci vi li sa ti ons.  Tho usands of ci vi li sa ti ons ha ve exis-
ted on the se lands. Re li gi ons ha ve be en born, grown and de ve lo ped he re. This ge og-
raphy has so me ti mes wit nes sed an at mosp he re of to le ran ce and so me ti mes wars. 
Ho we ver to day, we ha ve the op por tu nity to see the tra ces of all the ci vil is ati ons.
The Je wish re li gi on which is one of re li gi ons which had exis ted in Ana to lia da tes 
back to the Prop het Ab ra ham ac co ding to us.  
Ho we ver, the his tory of the Je wish com mu nity in Ana to lia is not so old. I wo uld 
li ke to exp la in bri efly our re li gi ous his tory. The first or der gi ven to the Prop het 
Ab ra ham in the Old Tes ta ment is the fol lo wing:"Le ave the Har ran Pla in and go to 
the lands of Ca na an.". As you know the re gi on bet we en the West Bank and the 
Me di ter ra ne an is cal led the lands of Ca na an. The first com mand re la ted to go to 
the se lands co mes from God. Thus the Prop het Ab ra ham pays a short vi sit to the 
Egypt upon the de mand of God and then re turns to Ca na an and te ac hes the mo not-
he ism to his son Isa ac and his grand son Ja cob. Ja cob go es to Egypt af ter the de par-
tu re of his son Jo seph to Egypt and stays the re un til his de ath. When he re turns from 
Egypt, he li ves in the town cal led El Ha lil in Ara bic lan gu age or in Hev ron in the 
Je wish lan gu age. We know that the gra ves of three of them are in this town. 
Af ter the tit le os Is ra el gi ven to the Prop het Ja cob for so me oc ca si on, we are cal led 
Be ni İs ra el or the sons of Is ra el or the sons of Ja cob. Our an ces tors had left Egypt 
fol lo wing the sla very of 210 ye ars. They le ave Egypt un der the le aders hip of the 
Prop het Mo ses. And they be gin to walk to the pro mi sed lands. As you know, the most 
im por tant step of this tra vel is the "ten com mands event" in the Si na Mo un ta in or 
the Si nai Mo un ta in in Heb rew. The Prop het Mo ses di es when he re ac hes the si de of 
the Ca na an lands or the pro mi sed lands and Ca na an is con qu ered  by the le aders hip 
of his dis cip le or rep re sen ta ti ve. First, we see a pe ri od of jud ges the re. It’s fol lo wed 
by the pe ri od of kings. The first im por tant king whom we know is the king Sa ül. 
But the ru ling of Sa ül for 40 ye ars is not suc cess ful. Ho we ver, du ring the ti me of 
Da vid Je ru sa lem is con qu ered and the town be ca me cen ter. Du ring the ti me of his 
son King Sa lo mon and the Prop het Sa lo mon a very strong cent ra li sa ti on is es tab lis-
hed. Thus the fo un da ti on of the Gre at King dom of Is ra el is la id. Af ter the re ign of  
Sa lo mon, the king dom is di vi ded in to two, the King dom of Is ra el in the north and 
the King dom of Ju da in the so uth. And we see that the King dom of Is ra el is en ded 
by the Assy ri ans 209 ye ars af ter and the King dom of  Ju da is en ded by the Baby lo-
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SSni ans 400 ye ars af ter. The re is a short Baby lo ni an exi le, ne arly 70 ye ars. Then, the 
Se cond King dom of Ju da is fo un ded as a re li gi ous king dom comp le tely. And af ter 
the de mo li ti on of the temp le for the se cond ti me by Ti tus in A.D. 70, the Je wish 
com mu nity is dis per sed all over the world. 
The di as po ra in ot her words the mig ra ti on to the fo re ign co unt ri es which star ted 
du ring the ti me of Sa lo mon by the const ruc ti on of the com mer ci al ways to wards the 
fo re ign co unt ri es, be co mes mo re wi desp re ad af ter this event. We ob ser ve a very old 
pre sen ce of the Je wish com mu nity in Ana to lia from the gra ve yard sto nes. The re is a 
syna go gue in Sar tist as you know; it’s a very big syna go gue. We see that this syna go-
gue re ma ining from the Ro man pe ri od is a bit ac ti ve at that ti me. But the re al ac ti-
vity be gins af ter the mig ra ti on of the Ibe ri an Je wish pe op le to the Ot to man Es pi re 
in 1492. The re are two syna go gu es in Bur sa which is the first cen ter of the Ot to-
man Em pie fo un ded fol lo wing the pe ri od of Bey liks; one of the se syna go gu es is the 
Ma yor Syna go gue, the ot her is the Ge ruş Syna go gue. Mo re over, the re has be en al so 
the Et sa ha yim Syna go gue un til 50 ye ars ago and this syna go gue had be en bu ilt upon 
the fir man of Or han Bey. As my wi fe is from Bur sa, I’m ab le to gi ve you mo re cle ar 
in for ma ti ons. Then Edir ne be co mes the ca pi tal. The Je wish com mu nity li ving in 
Edir ne and spe aking only Gre ek co mes to Bur sa be si des the ir na ti onals and tri es to 
le arn the Tur kish lan gu age. İs hak Pa şa or Rav İs hak Sar va ti who is the doc tor of 
Sul tan Mu rat II in Edir ne in vi tes his opp res sed co re li gi onists in Eu ro pe or in the 
Cent ral Eu ro pe cal led Ash ke naz to  li ve un der the to le ran ce and the jus ti ce of the 
flag with cres cent. Aga in, du ring the pe ri od of the II.Mu rat, amot her prob lem ari-
ses: The Şeyh Bed ret tin Re volt. We see that the as sis tant Tor lak Ke mal of Şeyh 
Bed ret tin is a con ver ted Je wish. Thro ugh the po si ti ve and ne ga ti ve examp les, we 
be co me awa re that the Je wish pe op le are im me di ately in teg ra ted in to the Ot to man 
li fe. 
Be fo re con qu ering Is tan bul, Fa tih Sul tan Meh met conc lu des an ag re ement with the 
non- Mus lim com mu ni ti es and gi ves them the fre edom of fa ith. His doc tor is Ya kup 
and he’s exemp ted from all ta xes. 
You know, the re is a mig ra ti on du ring the ti me of Be ya zıt II. Be ya zıt II says the 
fol lo wing re fer ring to Fer di nand:"Who can say that this king is cle ver? He en ric hes 
my co untry whi le im po ve ris hing his own." A wri ter cal led Mo şe Se vil la Şa ron sta-
tes in his bo ok "The Je wish in Tur key" that this mig ra ti on hap pens at a ti me when 
the Ot to man sta te ne eds qu ali fi ed per sons. Who ca me he re?... The Ha mon fa mily 
who is com po sed of doc tors; the Na si fa mily com po sed of dip lo mats; one of the syna-
go gu es in İz mir cal led Gi ve ret or La Sin yo ra is bu ilt by the do na ti on of a fa mily 
co ming from the re. We may al so talk of Sa la mon Es ke na zi who is a gre at dip lo mat... 
And with the end of the ad van ce ment pe ri od, the prog ress of the Je wish com mu nity 
ends too. They stop and reg ress pa ral lel to the em pi re; this is the re sult of the in teg-
ra ti on... And the com mu nity starts to dis per se.



Ho we ver, as a ci ti zen of the yo ung Tur kish Re pub lic, we con ti nue to day our li fe in 
an en vi ron ment of pe ace, se cu rity and to le ran ce. 
Af ter this bri ef exp la na ti on, I wo uld li ke to gi ve so me in for ma ti on abo ut the 
Je wish re li gi on... Our ru les are as semb led un der two prin ci pal he adings be ing the 
writ ten and the oral laws. The writ ten laws co ver the Old Tes ta ment, the his tory of 
the prop hets and the sac red scrip tu res.... They are for med of 24 bo oks and na med 
Old Tes ta ment. One of the is the Pen ta te uch is a very im por tant so ur ce gi ven to the 
Prop het Mo ses on the Si na Mo un ta in and still exis ting to day wit ho ut any mo di fi-
ca ti on. To day we ha ve a Pen ta te uch of app ro xi ma tely 2000 ye ars old. This Pen ta-
te uch which has be en dis co ve red in Ye men by the met hod of ra di oac ti ve car bon, 
con forms to tho se exis ting to day. Then the re is the his tory of the prop hets which is a 
bo ok inc lu ding the com mands and the le gends. The oral laws are re por ted ver bally 
sin ce the Prop het Mo ses from ge ne ra ti on to ge ne ra ti on. We call this bo ok Miş na for-
med of six vo lu mes. Miş na is then stu di ed in Baby lon and Je ru sa lem and a mar vel-
lo us work na med Tal mut is cre ated. 
Tal mut is writ ten in the Ara ma ic lan gu age. It’s very si mi lar to the Heb rew lan gu-
age. Anot her work cal led Ala ga and ar ran ging the ru les of the da ily li fe fol lows this 
work. The re is an im por tant work com po sed of 16 vo lu mes cal led Re ady Tab le 
writ ten by Rav yo Sef ka ro who was born in the town of Kor do ba of Spa in in the 
16th cen tury and then  be ca me rab binate in Edir ne and di ed in the town of Sa fet of 
the Ot to man Em pi re. As ti me go es by, Ala ga in ot her words the ru les may be up da-
ted by be ing fa ith ful to the Pen ta te uch. But, all the re li gi ous men exp ress the ir opi-
ni ons for this up da ting and the pre con di ti on is that the se ar ran ge ments sho uld not  
be in cont ra di ci ton with the ba sic laws of the Pen ta te uch. Our sub ject is to le ran ce; 
it me ans that even if we don’t sha re the opi ni ons of the ot hers or we op po se them, we 
sho uld to le ra te and res pect them as much as our ide as. The re li gi ous to le ran ce me ans 
that we sho uld res pect the re li gi on, the fa ith and the fre edom of cons ci en ce of pe op le 
wha te ver the ir re li gi on or fa ith is. As men ti oned in the Is la mic re li gi on – if I ma ke 
a mis ta ke ple ase cor rect me – God, the Cre ator of the Uni ver se, cre ated us as a mo sa-
ic of cul tu res. If He had wis hed, He wo uld ha ve cre ated us as the mem bers of one 
re li gi on. But as He cre ated us as a mo sa ic of cul tu res, let me re ad to you the ver ses of 
Yu nus Em re... I had le arnt it in the lycée:"We re ad the alp ha bet/We ma de a lump 
bar ga ining/We to le ra ted the cre atu re/Be ca use of the Cre ator". I ne ver for get it 
be ca use it was an exam qu es ti on. 
The pre fa ce in our Holy Bo ok which is the Pen ta te uch sa ying "Don’t do anyt hing to 
the ot hers which you don’t want to be do ne to you" is a phi lo sophy of li fe. And the 
18th phra se in the 30th di vi si on of the third bo ok of the Pen ta te uch is as fol-
lows:"Don’t be vin dic ti ve, don’t ta ke re ven ge. Lo ve yo ur ne igh bo ur as yo ur self; I’m 
God." As the dis tin gu is hed Pat ri arch sa id pre vi ously; who is this ne igh bo ur? This 
ne igh bo ur is the who le hu ma nity, the who le cre atu res on the world" ac cor ding to 
İbn Mey mün or May mo ri des.
Alt ho ugh the ways le ading to the re ality are dif fe rent, it’s na tu ral to me et at the 



SSsa me po int as the re is one re ality. He re, I wo uld li ke to men ti on so met hing cal led 
"the gol den law". What sho uld be the li mit to be put in the re la ti ons with ot her 
pe op le? Of co ur se, it co vers all the rights and as well as the lo ve, the fre edom and the 
ru les of vir tue. It asks that we sho uld re ach the re ality wha te ver the le ading way is 
but the se ways sho uld be the go od ones. The re was an ar tic le "Gol den Law" of the 
aut hor and po et, my de ar fri end Mr. Av ran Şan tu ra in the jo ur nal of "Şa lom". Ple-
ase let me re ad it he re: "We may dis co ver this Gol den Law put for ward by the fa iths 
in the works of all phi lo sop hers in dif fe rent styles. But our re la ti ons hips de ve lop 
bet we en two po les du ring our li fe. Me and the ot hers. We may ask this qu es ti on to 
our sel ves; what is go od for me is al so go od for ot hers? Do es so met hing go od for me 
harm the ot hers?Let us re mind the last fi ve items of the ten com mands for ming the 
ba sis of the mo not he ist fa ith: ‘Don’t kill, don’t com mit adul tery, don’t ste al, don’t 
gi ve fal se tes ti mony, don’t de si re anyt hing be lon ging to yo ur ne igh bo ur.’ We may 
conc lude that these com mands are the sour ce of the gol den law."





SS gökseldinlerarasındakidiyaloğunvehoşgörününörneklerinitarih
tevegünümüzdegörmekteyiz.SelçukluDevletidönemindeMalat

yalıPatriğimizBüyükMihoyel,devletyetkilileri ile iyi ilişkilerkurmuşve
baskılarakarşıonlarlabirliktehareketetmiştir.SelçukluSultanıII.Kılıçars
lanilekarşılıklıkurduklarısamimivesıkıdostluk,tümtarihçilertarafından
bilinmektedir. Sultan’ın Patriğe yazdığı birmektubun içeriği, konuya ışık
tutmaktadır.Mektuptaşöyleyazıyor;“BüyükSultanKılıçarslan’dan,saltana
tımızındostuolanveMorBarşavinManastırı’ndaoturanvezaferlerimizden
memnunkalanSüryaniPatriği’ne.BudevirdeAllah’ınkendidualarıiledev
letimizi tebcil ettiğini biliyoruz. Bütün bu zaferleriAllah sizin sayenizde
bizenasipetmiştir.”AyrıcaSultanII.Kılıçarslan’ınmanastırınvergisinikal
dırmasıveAzizPetrus’unkemiklerinitaşıyanhaçıkendisinearmağanetme
sidearalarındakidostluğunderecesinigöstermektedir.
Biz Süryani toplumu olarak, gerek Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
gerekse deTürkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, devleti ve halkıyla
uyumvekarşılıklıgüvenedayananbirilişkiiçindeolmayabüyüközengös
terdik.Karşılıklıhoşgörüvediyaloğunsonyıllardaivmekazanmasındanson
derecememnunuz.BukonudabaştasaygıdeğerCumhurbaşkanımızın,Sayın
DiyanetİşleriBaşkanı’nınvebasınyayınkuruluşlarınındeğerlikatkılarını
takdirledeğerlendirmekteyiz.Nitekim1950yılındamerhumCelalBayar’ın
ziyaretindenbuyanailkkezMardin’ebağlıDeyrulzafaranManastırımız’ın6
Haziran 2001 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer
tarafındanziyaretedilmesi,gerekbizSüryaniler,gereksediğertümHıristi
yanlariçin,çokanlamlıvetakdireşayanbirjestolduğugibi,büyükbirsevinç
veonurkaynağıolmuştur.
İzinverirsenizSayınCumhurbaşkanımız’ınmanastırımızınhatıradefterine
yazdıklarındanküçükbirparagrafısizinlepaylaşmakistiyorum.Şöyleyazı
yorlar:“Özverili,yetenekli,devletinebağlı,ulusumuzunayrılmazbirparçası
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ayınDiyanetİşleriBaşkanı,SayınVali,SayınPatrikHazretleri,Sayınruhani
liderler,SayınTÜRSABBaşkanı,Sayınturizmçalışanları,Sayınbasınmen
suplarıvedeğerlidinleyiciler,hepinizienderinsevgivesaygılarımlaselamlı
yorum.
İnançTurizmiGünleriçerçevesindedüzenlenenböylesiyararlıbiretkinlik
teşahsımatanıdığınızbukonuşmafırsatıiçinteşekkürederim.Süryanitop
lumuolarak;dünyanıngelişiminivetarihinietkileyen,onlarcamedeniyetin
doğduğugüzelAnadolutopraklarıüzerindevarlığımızıyüzyıllardırsürdür
mekteyiz.BizAramiSüryaniler,HazretiNuh’unbüyükoğluSam’ınbeşinci
oğlu olan Aram’ın soyundanız. Ve bugüne kadar babamız İbrahim’in ve
ondansonragelenİsaMesih’inkonuştuğuAramidilinikonuşuyorveaynı
kültürüyaşamaktayız,dahadoğrusuyaşatmaktayız.AncakAramiSüryaniler,
Hıristiyanlığıkabul ettikleri I. yüzyıldan sonraputperestAramilerinbatıl
inancından arınmak üzere, İsaMesih’in Filistinli ve Suriyeli havarilerinin
ismine atfen,Arami yerine Süryani adını benimsediler. Suriye ve Süryani
adınınAntakya’yıkuranKralSuros’unadındangeldiğivarsayılmaktadır.
ÖzellikleAramikültürününmirasçılarıolanbizSüryarnilerin,UrfaKralıV.
Abgar’ınM.S.34yılındaHıristiyanlığıkabulettiktensonra;Aramikültürve
dilinidahagenişboyutlarataşıyarak,Anadoluhalklarınaçokbüyükhizmet
lerverdiğibilinmektedir.NitekimM.S.700yüzyıllarınakadarAramiSürya
nice,devletveticaretdiliydiOrtadoğu’da.Budilleeğitimverenvedünyanın
ilk üniversitelerinden olan Harran’daki Süryani üniversitesinin kalıntıları
bunaenbüyükkanıttır.SüryanilerYunanfelsefesiniArapdünyasınaaktar
mış,özellikleAbbasilerdönemindedevletprotokolündeyeralmışvebirçok
yüksekmevkilerdegörevalmışlardır.Aynıtopraklarüzerindefarklıırk,dil
vedindenolaninsanlarlabirlikte;sevgivesaygıçerçevesindeuyumluyaşa
makkonusunda,herzamanelimizdengeleninen iyisiniyapmayaçalıştık,
çalışıyoruz; çalışmaya da devam edeceğiz.TekTanrı inancını benimseyen



SSolanSüryanitoplumununbireylerininCumhuriyetTürkiyesi’ninilerlemesi
nevegüvencinekatkılarıbüyüktür.GüneydoğuAnadoluBölgesi’ninsıkıntı
larınınsonaerdiğiveyenibirekonomikprogramınyürürlüğekonulduğubu
günlerde,bukatkılarıçokdahadeğerkazanacaktır.”
SayınDiyanetİşleriBaşkanıMehmetNuriYılmaz’ındinlerarasıhoşgörünün
gelişipbüyümesineyönelikdeğerlikatkılarını,herzaman takdirlekarşıla
maktayız.Bununyanısıra,sonyıllardabasınyayınkuruluşlarınınprogramve
haberlerinde,bizHıristiyanlara,bazıkilisevemanastırlarımızadahageniş
yervermeyebaşladıklarınıgörmekbizisevindirmektedir.
Bunuamaçlayanvebunabenzeretkinliklerlesağlanmayaçalışılanhoşgörü
ortamınıngetirdiğiolumluetkileşimi,birgelişmeolarakdeğerlendiriyoruz.
Farklıdil,din,etnikkökenvekültürleresahip insanlarolarakbirbirimize
karşısevgiyledavranarakbarışiçindeyaşamayıamaçedinmeliyiz.Bukonu
daKutsalİncil’inİbraniler13.bölüm,14.ayetindeşöylebuyurulmaktadır:
“Bütüninsanlarlaelinizdengeldiğincebarışiçindeyaşayın.”AltınKuralola
rakdaadlandırılanİsaMesih’inşubuyruğukaydadeğerdir:“İnsanlarınsize
nasıldavranmasınıistiyorsanız,sizdeonlaraöyledavranın.”Anlaşılacağıgibi
Hıristiyanlar olarak, insan kardeşlerimizi sevmekle ve herkesle elimizden
geldiğincebarışiçindeyaşamayaçalışmaklasorumluyuz.Kutsalİncil;“Gör
müş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğuTanrı’yı sevemez” der.
Diyalogsevgiylebaşlar,sevgiylebüyürvesevgiyleköksalar.Hoşgörüiçinde
gerçektenTanrısalbirsevgibarındırıyorsa,tatlımeyveverir.
Bugünburadasonyıllardakurulmayaçalışılandiyalogvehoşgörükültürü
nüngüzelbirörneğinigörmekteyiz.Buiyiniyetvedileklerlebirarayagelmiş
bulunmaktayız. Çünkü temelde birçok ortak değerlerimiz var. Şöyle ki;
hepimiztektanrıyüceAllah’ainanıyor,değişikdilvebiçimlerdeonatapını
yoruz.HepimizAllah’ınyargıgününü,cennetvecehenneminvarlığınıkabul
ediyoruz.HepimizinsanlarınilkatalarıHazretiAdemveHavva’dangeldiği
mize inanıyoruz.Hepimiz insanlık ailesinde birleşmiş oluyoruz.Ve yine



hepimizbudünyanınbirervatandaşıolarakeşithaklarasahipolduğumuzu
biliyoruz.BütünbugüzellikleribenimseyerekbirbirimizihoşgörüveAllah
sevgisiylekucakladığımızzaman,dünyamızıhemkendimizhemdeçocuk
larımıziçinçokdahayaşanılırbiryerhalinegetirebileceğimiziunutmaya
lım. Sevgiyi temel alarak, ön yargılarımızdan arınmayı başardığımızda,
gerekülkemizde,gereksedetümdünyadaolumlugelişmeleryaşanacak;bu
daberaberindeekonomik,sosyal,kültürel,dinselveturistikzenginliğimi
zeçokbüyükyararlargetirecektir.
2binyıldırbugüzeltopraklarüzerindeyaşayanSüryanitoplumuvekilisesi
olarak,diyalogvehoşgörükültürünündinlerveinsanlararasındagelişmesini
hedefleyenbuvebunabenzertümgirişimleridestekliyor; insanlar,dinler,
ırklar,kültürlerarasındaki tümduvarlarınkalkmasınıdiliyoruz.Bualanda
elimizdengeleniyapmayaherzamanhazırız.
Yukarıdadaifadeetmeyeçalıştığımgibi,zateninancımızdabunugerekti
riyor.Yüzyıllardıraralarındayaşadığımıztoplumlarlahepuyumvediyalog
içindeyaşayıp, iyi ilişkilerkurduk.Kilisemizbutopraklardayaşayanbir
çokaziz,yazar,edebiyatçı,bilimadamıvetarihçiyetiştirmiştir.Kendimizi
hiçbirzamanbirlikteyaşadığımıztoplumdansoyutlamadıkvesoyutlama
yacağızda.Sevgiyevehoşgörüyedayalıyaşamıngerçekleşmesiiçinduacı
yım.Süryanitoplumuolarak,geçmişteolduğugibişimdideülkemizinher
alanda kalkınmasında katkı ve çabalarımız devam edecektir. Ülkemizin
AvrupaBirliği’negirmesiniyürektendestekliyorvebukonudaüzerimize
düşenherşeyiyapmayagayretetmekteyiz.YüceAllahgüzelülkemizive
tümdünyaülkelerinifelaketveafetlerdenkorusun.Ülkemizerefah,huzur
ve mutluluk versin. Sizleri de nimet ve bereketleriyle sevindirsin. Beni
sabırlaveaçıkyüreklilikledinlediğiniziçinhepinizeçokteşekküreder,en
derinsevgivesaygılarımısunarım.



SS is Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs, His Exel lency the Go ver nor, 
His Ex cel lency the Pat ri arch, De ar re li gi ous le aders, De ar Mr.Pre si dent of 

TÜR SAB, de ar rep re sen ta ti ves of to urism sec tor, de ar press mem bers and de ar au di-
en ce, I gi ve you my best re gards.
I thank you for gi ving me the op por tu nity to de li ver a spe ech on the oc ca si on of such 
a use ful ac ti vity or ga ni sed wit hin the con text of the Fa ith To urism Days.
As a Syri acs com mu nity, we are con ti nu ing our li fe and our exis ten ce sin ce cen tu ri es 
on the se be au ti ful lands whe re tens of ci vi li sa ti ons af fec ting the de ve lop ment of the 
world and his tory ha ve be en born. The Ara me an Syri ans whom we be long are from 
the ori gin of Aram, the fifth son of Sam who is the ol dest son of the Prop het No ah. 
We are spe aking the Ara mic lan gu age used by our our fat her Ab ra ham and then by 
Je sus Christ who fol lo wed him and we are li ving the sa me cul tu re in ot her words we 
are trying to let it li ve. But the Ara me an Syri acs adop ted the na me Syri ac ins te ad of 
Ara me an re fer ring to the na me of Pa les ti ni an and Syri ac apost les of Je sus Christ 
with the pur po se of get ting rid of the su pers ti ti ons of the pa gan Ara me ans af ter 
ha ving ac cep ted the Chris ti anity in the 1st cen tury. It’s sup po sed that the ori gin of 
the na me Syria and Syri ans is the King Su ros who fo un ded An tak ya. It’s well known 
that the Syri ans who are the suc ces sors of the Ara me an cul tu re de ve lo ped the Ara me-
an cul tu re and lan gu age af ter the ac cep tan ce of Chris ti anity by the King of Ur fa V. 
Ab gar in A.D. 34 and ser ved a lot to the Ana to li an pe op le. The Ara me an Syri ac 
lan gu age was the lan gu age of sta te and bu si ness in the Midd le East un til A.D. 700. 
The ru ins of the Syri ac Uni ver sity in Har ran which is one of the first uni ver si ti es on 
the world te ac hing this lan gu age are the most im por tant pro of for this fact. The Syri-
ans ha ve trans fer red the Gre ek phi lo sophy to the Arab world, to ok pla ce in the sta te 
pro to co le es pe ci ally du ring the Ab ba si pe ri od and as su med du ti es at the hig her ranks. 
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We al ways tri ed our best and con ti nue to try in or der to li ve in pe ace with the ot her 
pe op le of dif fe rent ra ce, lan gu age and re li gi on on the sa me lands. We see the examp les 
of the to le ran ce and di alo gue among the ce les ti al re li gi ons adop ting the mo not he ist 
be li ef in the his tory as well in the pre sent ti me. Du ring the Seld juk re ign, our Pat ri-
arch the Gre at Mi ho yel in Ma lat ya had es tab lis hed go od re la ti ons hips with the 
sta tes men and col la bo ra ted with them aga inst the pres su res. His sin ce rity and clo se 
fri ends hip with the Seld juk Sul tan II.Kı lı çars lan is well known by the who le his to-
ri ans. The let ter writ ten by the Sul tan to the Pat ri arch is a pro of of this mat ter. The 
fol lo wing is sa id in the let ter:"From the Gre at Sul tan Kı lı çars lan to the Syri acs Pat-
ri arch li ving in the Mor Bar şa vin Mo nas tery, fri end of our re ign and happy with 
our vic to ri es. We are awa re that God glo ri fi es our sta te by his pra yers in this pe ri od. 
God gran ted us the se vic to ri es due to you." On the ot her hand, the an nul ment of the 
mo nas tery tax by the Sul tan II. Kı lı çars lan and the cross carr ying the bo nes of St.
Pet rus of fe red to the Pat ri arch show the ir clo se fri ends hip. 
As the Syri acs com mu nity, we to ok ca re of be ing in go od re la ti ons hips with the pe op-
le and the sta te both du ring the Seld juk and Ot to man pe ri ods and sin ce the fo un da-
ti on of the Tur kish Re pub lic. We are al so very happy that this mu tu al di alo gue and 
to le ran ce ga ined mo men tum in re cent ye ars. In this re gard, we are very gra te ful for 
the pre ci ous cont ri bu ti ons of our dis tin gu is hed Pre si dent, Mr. Pre si dent of Re li gi ous 
Af fa irs and the press mem bers. I wo uld li ke to exp ress that the vi sit pa id by His 
Ex cel lency the Pre si dent Ah met Nec det Se zer to our Dey rul za fa ran Mo nas tery wit-
hin the bor ders of Mar din which is the first vi sit sin ce the vi sit ma de in 1950 by the 
la te Ce lal Ba yar was a very kind at ti tu de for both our Syri acs com mu nity and the 
ot her Chris ti an com mu ni ti es and we are very pro ud and happy with it.        
I wo uld li ke to re ad you a short pa rag raph from the wri ting of Mr. Pre si dent in the 



SSme mory no te bo ok of our mo nas tery: "The cont ri bu ti on of the mem bers of the de vo-
ted and ta len ted Syri acs com mu nity who are an in se pa rab le part of our na ti on to 
the prog ress and gu aran tee of our Tur kish Re pub lic is very im por tant. The se cont ri-
bu ti ons will be es pe ci ally me aning ful in the se days when the prob lems of the So ut-
he as tern Ana to lia en ded and a new eco no mic prog ram me has be en imp le men ted. 
"We al ways app re ci ate the im por tant cont ri bu ti ons of the Pre si dent of Re li gi ous 
Af fa irs Mr. Meh met Nu ri Yıl maz to the imp ro ve ment of the to le ran ce among re li-
gi ons. In ad di ti on to it, we are very happy to see that the news abo ut the Chris ti ans, 
so me mo nas te ri es and churc hes find a gre ater pla ce in the news and prog ram mes of 
the me dia. We con si der the po si ti ve in te rac ti on cre ated by the at mosp he re of to le ran-
ce ai ming at this pur po se and tri ed to be pro vi ded thro ugh this kind of ac ti vi ti es as a 
prog ress. Our pur po se sho uld be to li ve in mu tu al lo ve and res pect be ing as hu man 
be ings of dif fe rent lan gu age, re li gi on and eth nic ori gins. 
The re is a com mand  in the 14th Pas sa ge of the 13th Di vi si on of Heb rews in the 
Bib le sa ying the fol lo wing:"Li ve in pe ace with the who le hu ma nity as far as pos sib-
le." This com mand of Je sus Christ na med al so the Gol den Law is worthy to be men-
ti oned: "Be ha ve to ot her pe op le in the sa me way that you want them to be ha ve 
to wards you." We un ders tand that as Chris ti ans, our res pon si bi lity is to lo ve our 
hu man bort hers and to li ve pe ace fully with ot hers as far as pos sib le. In the Bib le the-
re is a such sa ying: "So me one who do esn’t lo ve his brot her whom he se es do es not lo ve 
al so the God whom he do esn’t see." The di alo gue be gins with lo ve, imp ro ves with 
lo ve and is ro oted with lo ve. If the to le ran ce inc lu des re ally a di vi ne lo ve, it will be 
fru it ful."To day we wit ness he re a go od examp le of the cul tu re of di alo gue and to le-
ran ce tri ed to be es tab lis hed in re cent ye ars. We are gat he red he re by this go od in ten-
ti on and wis hes. Be ca use we ha ve fun da me tally many com mon va lu es. In ot her 
words, we wors hip the sa me and uni que God and we pray in dif fe rent sorts and lan-



gu ages. We all ac cept the jud ge ment of God and the exis ten ce of the he aven and the 
hell. We be li eve that hu man be ings ori gi na ted from the ir first an ces tors who are 
Adam and Eve. So we are all the mem bers of the hu ma nity fa mily. And we all know 
that we ha ve equ al rights as a ci ti zen of this world. We sho uld not for get that the 
world will be co me a mo re to le rab le pla ce both for us and for our child ren when we 
will emb ra ce each ot her with to le ran ce and lo ve for God by adop ting all the se be au-
ti es. If we suc ce ed in get ting rid of our pre ju di ces ba sed on the lo ve, po si ti ve de ve lop-
ments will hap pen both in our co untry and our world and it will pro vi de be ne fits to 
the eco no mic, so ci al, cul tu ral, re li gi ous and eth nic rich ness. As the Syri acs com mu nity 
and church li ving on the se lands sin ce 2000 ye ars, we sup port this kind of ac ti vi ti es 
ai ming at the de ve lop ment of the cul tu re of di alo gue and to le ran ce among re li gi ons 
and hu man be ings and we wish that the obs tac les bet we en hu man be ings, re li gi ons, 
ra ces and cul tu res will be re mo ved. We are al ways re ady to do the ne ces sary ef forts 
in this fi eld.
As I men ti oned abo ve, our fa ith al so ne ces si ta tes this si tu ati on. We al ways es tab lis-
hed di alo gue and we li ved in pe ace with the ot her com mu ni ti es whom we co exis ted 
with sin ce cen tu ri es. Our church has of fe red many sa ints, wri ters, li te rary men, sci-
en ti fic men and his to ri ans to the se lands. We ne ver is lo ated our sel ves from the so ci ety 
whom we li ve to get her  and will ne ver iso la te in the fu tu re. I pray so that the li fe 
ba sed on the af fec ti on and the to le ran ce be co mes a re ality. 
As the Syri acs com mu nity, our ef forts and cont ri bu ti on to the prog ress of our co untry 
in every fi eld will con ti nue li ke in the past. We sup port ar dently the mem bers hip of 
our co untry to the Eu ro pe an Uni on and we try to ful fill our res pon si bi lity in this 
re gard. God sa ve our be au ti ful co untry and the world from the ca tast rop hes. God 
ma ke our co untry happy, pros pe ro us and happy and bless you. I thank you for yo ur 
kind in te rest. Ple ase ac cept my best re gards.



SS ayın Başkan, Sayın Valim, Sayın TÜRSAB Başkanı ve saygıdeğer
yönetimkuruluüyeleri,saygıdeğermedyamensupları,yineçokkıy

metlidinleyiciler…
Şimdisözlerimenasılbaşlayayımbilmiyorumfakat,benbukaderimede
razıoluyorum.Niyekaderimerazıoluyorum?SayınDiyanetİşleriBaşka
nımız çok iyi takdir ederler,Yusuf ’un anlamı berekettir.Amamaalesef
gelmiş ve geçmiş tümYusuflar çoğunlukla çilekeşolarak yaşamışlar.Bu
kadar büyük hatiplerden sonra, bu kadar büyük tarihçilerden sonra
benimdeğinecekneyimkaldıki!Onuniçinbuçilekeşliğimeşükrediyo
rum,bunadarazıolacağım.
Teorikolarakçokgüzelşeylerkonuşuldu,fakatbugünlerenasılgelindiği
ni,buçorbadakimlerintuzuolduğunuvebuinançturizminenasılyarar
sağlayabileceğimizi,pratikolarakneyapabileceğimizianlatmamızgereki
yor. Tamam, konuşuldu… İslamiyet konuşuldu, Süryanilik konuşuldu,
Ermenilikkonuşuldu,Osmanlılıkkonuşuldu,TürkiyeCumhuriyetikonu
şuldu, Selçuklular konuşuldu; konuşuldu... Ben de Elamları, Akadları,
Urartuları,Süryanilerikonuşabilirim.Bunlarçokgüzelşeyler,bunlarger
çekler.Yani,insanlıkbugünkühalehemengelmedi.Eğerşöylebir50sene
öncesine gidecek olursak, özellikle Türkiye insanının; Müslüman’ıyla,
Hıristiyan’ıyla, Yezidi’siyle, Yahudi’siyle, Kürd’üyle, Arab’ıyla ne kadar
olumlumerhalekatettiklerinigörebiliriz.Buhalebazıiyiniyetliinsanların
gayretiylegeldik.Hiçbirkomplimanyapmadan,baştaDiyanetİşleriBaş
kanıSayınMehmetNuriYılmaz’a,şuandaTürkiye’dekiKatolikEpisko
poslarıReislerKurulu’nunadınakonuştuğumiçinhemşahsımhembütün
Katolik episkoposları adına veKatolik cemaatleri adına teşekkürediyo
rum.
Banagörebugünbirdüğündür;bubirsevinçdüğünüdür;buTürkiye’nin
düğünüdür; bu kültürlerin düğünüdür; bu inançların düğünüdür. Aziz
Paulos diyor ki; “Yaslı olanlarla, üzülenlerle üzüleceksiniz, sevinenlerle
sevineceksiniz.”Onedenledebugünsevinçdüğünüdür.ŞimdiSayınDiya
netİşleriBaşkanımız’ateşekkürederken,buçorbadatuzlarıolandiğerdin
önderlerinedeteşekkürlerimizisunuyorum.Laikdemokratiksisteminin
gerçekbekçileriolandevletyöneticilerimizevebuyöneticilerinmümessi

KorepiskoposYusufSağ
SüryaniKatolikCemaatiadına

“Gerçek BM binlerce y›ld›r 
butopraklardayağ›yor”

SS



liolarakaramızdabulunanSayınValimiz’eeniçten,hilesiz,riyasız,saygıve
sevgilerimisunuyorum.
Şimdibeyler,hepinizbendenfazlagezmişsinizdiryurtiçiveyurtdışında.
Ben,1964’teLübnan’datahsilimibitiripMardin’epapazolarakgeldiğim
deTürkiye’ninyabancısıydım.Bununyanında,Avrupa’nındayabancısıy
dım.YalnızArapaleminibirazbilirdim;Mısır’ıbilirdim, tahsil yaptığım
içinLübnan’ıbilirdim.OzamanlarÜrdün’ünhimayesialtındaolduğuiçin
ziyaret edebildiğim kutsal topraklardaki Kudüs’ü bilirdim ve Ürdün’ü
bilirdim.Görevnedeniyle,196669yıllarındaNATO’yabağlıDiyarbakır
PirinçlikÜssü’ndeki ruhani reislik görevimi bıraktım.Daha sonraVati
kan’dakiPapalık’ınarzusuüzerineİstanbul’ageldim.1981’ekadarİstan
bul’da yaşadıktan sonra Süryani Katolik Kilisesi’nin  kurucusu olarak
İsveç’egittim.Şimdineyedeğinmekistiyorum;İsveç’teOrebroşehrivar
dır.Benkitaptanokumadım,anlatılanagöre,geçmişzamanbirİsveçKra
lı’nın yaşamış olduğubir kalenin etrafını kazmışlar vebir taş bulmuşlar.
Onukorumayaalmışlar.İsveç’intarihibunlarlaölçülüyor.Onlarınkültür
lerinesaygıduyuyorumtabii.
Bununyanında5binyıllıkmazisiolanArami ırkınınbir ferdiolarakve
binlerce yıldırbu topraklarınüzerinde yaşamaktaolan sizler; eğer İsveç
örneğinielealırsak,Türkiye’nin;deniziyle,karasıyla,havasıyla,Edirne’den
Kars’akadar,hiçbiryerebasmamakkaydıylakorunmayaalınmasılazım.
Türkiye’ninneresindentarihfışkırmıyorki;Türkiye’ninneresindenmede
niyetlermozayiğifışkırmıyorki!
GerçekBMbinlerceyıldırbutopraklardayaşıyor.Bizniye1945’tekurul
muşBM’yialkışlıyoruzki!Asgarisi700, fakatenaz23binyıllık farklı
inançların,farklımilletlerin,farklıkültürlerinBM’siMisakıMillisınırları
içindekiTürkiye’deyaşıyorgünümüzde.Kur’anıKerim’dekiayetteşöyle
yazıyor:“Sizimilletlere,kabilelereayırdık.”Niye?İştebuAllah’ınzengin
liğinin bir ifadesidir. Bu zenginliğe önce kendimiz inanalım. Gelin biz
bunudünyayatanıtalım.Bununiçindeçarelerarayalım.
HaniSüleymanBey’inçokgüzelbirsözüvardır;“Demokrasilerdeçareler
tükenmez.”Allah’ıngerçekliğineinanan,vahdediyetineinananbizlerdede
çarelertükenmez.



SSBakınMardin’deKürd’üvar,Arab’ıvar,Süryani’sivar,Ermeni’sivar;düne
kadarYahudi’si vardı,Yezidi’si var,Asuri’si var...Bunlar gerçekbirleşmiş
milletlerdir.DahaAmerikayokken,dahaAvrupayokken2binsenedenbu
yanabunlar,BirleşmişMilletler’ingerçekhümanizmini,gerçekarzusunu,
gerçek sevgisini ve UNESCO’sunu yaşıyorlar. Ben bu geleneği buradan
saygıylaselamlıyorum.Gelinbizbunudünyayatanıtalım.
Çokkonuştum,çokkonuşulacakşeylervar.Fakatçilekeşliğime,şanssızlı
ğıma bağlayın. Ne yapayım?Ama inanın, bütün içtenliğimle konuştum,
inanarakkonuştum,severekkonuştum,komplimanagirmedenkonuştum.
İslamHıristiyandiyaloğunugerçekleştirmekiçinçabalayan,birçokmeç
hul askerlerimiz vardır. Beyler, savaşı kazananlar komutanlar değildir,
kazananlarmeçhulaskerlerdir.Vedünyamızdaöyletarihegeçmemişevli
yalarveazizlervardırki…Sabrıyla,metanetiyle,dayanıklılığıyla,ekonomik
sorunlarlakarşılaştığızamanimanıylazorluklarıaşabilenbuAnadoluhal
kınıntümü,değerlidir.Hepinizisaygıvesevgiyleselamlıyorum.



is Ex cel lency the Pre si dent, His Ex cel lency the Go ver nor, his Ex cel lency the 
Pre si dent of TÜR SAB and de ar mem bers of the bo ard of di rec tors, de ar press 

mem bers and de ar gu ests...
Now, I don’t know how to be gin to spe ak but I con sen ted to my des tiny. Why do I 
con sent to my des tiny? As His Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs knows 
very well, the me aning of Yu suf is pros pe rity. Ho we ver, un for tu na tely, the ma jo rity 
of Yu sufs in the past and in the cur rent ti me li ved as suf fe rers. What can I say af ter 
the se gre at ora tors and his to ri ans! So, that’s why I’m gra te ful of be ing a suf fe rer  and 
I will con sent to it.
The ori cally, many im por tant things ha ve be en sa id. Ho we ver we sho uld exp la in how 
we ar ri ved to the se days, who ha ve cont ri bu ted and how we can be use ful for the fa ith 
to urism and what we can do prac ti cally. Of co ur se, everyt hing has be en sa id... It has 
be en tal ked abo ut the Is la mic re li gi on, the Syriacs, the Ar me ni ans, the Ot to mans, the 
Tur kish Re pub lic, the Seld juks. For my part, I can talk abo ut the Elams, the Akads, 
the Urar tus and the Syri acs. The se are re ali ti es and very go od facts. In ot her words, 
the hu ma nity didn’t ar ri ve to this le vel in one day. If we go es back to 50 ye ars ago we 
may un ders tand that es pe ci ally the Tur kish pe op le ma de gre at prog ress with the Is la-
mic, Chris ti an, Ye zi di, Je wish, Kurd and Arab com mu ni ti es. We ar ri ved to the se days 
thro ugh the ef forts of so me go od pe op le. I wo uld li ke to exp ress my gra ti tu te es pe ci ally 
to His Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs Mr.Meh met Nu ri Yıl maz – as I 
spe ak ac tu ally on be half of the As so ci ati on of the Le aders of Cat ho lic Bis hops in Tur-
key – on be half of myself as well as on be half of the who le Cat ho lic bis hops and Cat-
ho lic com mu ni ti es wit ho ut comp li ments. 
So, to day is a wed ding day; it’s a joy ful wed ding; this is the wed ding of Tur key; this is 
the wed ding of cul tu res; this is the wed ding of fa iths. Sa int Pa ulos says the fol lo-
wing:"You will be sad with pe op le who are in mo ur ning and you will be happy with 
tho se who are happy." That’s why to day is the day of wed ding. Whi le exp res sing my 
best re gards for the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs, I wo uld li ke al so to thank the ot her 
re li gi ous le aders who had cont ri bu ted in this hap pe ning. I wo uld li ke to exp ress my 
de epest best wis hes and best re gards to our sta tes men who are the re al gu ards of our 
de moc ra tic se cu lar system and our  Go ver nor who is the rep re sen ta ti ve of the se sta tes-
men. De ar gu ests; I’m su re that you tra vel led wit hin this co untry and ab ro ad bet ter 
than me. I didn’t know much abo ut Tur key un til I was ap po in ted as the pri est to Mar-
din af ter fi nis hing my edu ca ti on in Le ba non in 1964. I didn’t know much abo ut 
Eu ro pe too. I was just awa re a litt le bit abo ut the Arab world, Egypt and Le ba non as 
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SSI stu di ed the re. I had al so vi si ted Jor dan and Je ru sa lem on the holy lands be ca use it 
was un der the so ve re ignty of Jor dan at that ti me. 
Be ca use of my mis si on, I left my job of spi ri ti ual le aders hip at the Pi rinç lik Ba se in 
Di yar ba kır jo int to NA TO  bet we en 1966 – 1969. Then I ca me to Is tan bul upon 
the re qu est of the Po pe in Va ti can. I li ved in Is tan bul un til 1981 and then I went to 
Swe den as the fo un der of the Syri acs Cat ho lic Church. I will tell you so met hing. The-
re is the town of Oreb ro in Swe den. I didn’t re ad in the bo ok but it’s told that they 
dig ged aro und a cast le whe re a King of Swe den had li ved in the past and they fo und 
so me sto ne. They pre ser ved it. The his tory of the Swe den pe op le is eva lu ated li ke that. 
Of co ur se, I ha ve res pect for the ir cul tu re. On the ot her hand, as a mem ber of the Ara-
me an ra ce ha ving a past of 5 tho usand ye ars and you who are li ving on the se lands 
sin ce tho usand of ye ars, if we ta ke in to con si de ra ti on the examp le of S we den, Tur key 
sho uld be pre ser ved from Edir ne to Kars inc lu ding the sea, the land and the air with 
the con di ti on of to uc hing now he re.                 
The his tory is sprung up from everyw he re of Tur key; everyw he re in Tur key is a mo sa-
ic of ci vi li sa ti ons! The re al UN is li ving on the se lands sin ce tho usands of ye ars. Why 
we app la use the UN fo un ded in 1945! To day, the UN of dif fe rent fa iths, dif fe rent 
cul tu res and dif fe rent na ti ons of 700 ye ars old at le ast, but in fact 2 – 3 tho usand 
ye ars old, li ve in Tur key wit hin the bor ders of the Na ti onal Pact. In the pas sa ge of the 
Ko ran, the fol lo wing is writ ten: "We di vi ded you in to na ti ons, tri bes." Why? Be ca use 
this is the exp res si on of the rich ness of God. We, our sel ves, sho uld be li eve in this rich-
ness. Let us pre sent this rich ness to the world. And we sho uld lo ok for ef forts for this 
fact. Mr. De mi rel has a very be au ti ful sa ying:"The so lu ti ons are not ex ha us ted in 
de moc racy." And the so lu ti ons for our sel ves be li eving al so in the re ality of God and 
His unity don’t ex ha ust too. The re are Kurds, Arabs, Syri acs, Ar me ni ans in Mar din; 
the re ha ve be en al so Je wish, Assy ri an and Ye zi di com mu ni ti es in the past... 
This is the re al uni ted na ti ons. When USA, Eu ro pe ha ve not exis ted yet, the se com-
mu ni ti es li ved the re al hu ma nity, the re al wish and the re al lo ve and UNES CO of 



The Uni ded Na ti ons sin ce 2 tho usand ye ars. I gre et this tra di ti on from he re. Co me 
and let us pre sent this tra di ti on to the world. I tal ked a lot and the re are too many 
things to say. Ho we ver, I’m a suf fe rer and an un for tu na te. What can I do? But ple-
ase be li eve that I’m sin ce re. I did not ma ke any comp li ment. The re are many unk-
nown sol di ers trying to re ali se the di al ogue bet we en the Mus lims and Chris ti ans. 
De ar Sirs, the wars are won due to the unk nown sol di ers and not the com man ders. 
And the re are so many sa ints not re mem be red by the his tory... The who le Ana to li an 
pe op le who may over co me the eco no mic prob lems due to the ir fa ith, pa ti en ce and 
re sis tan ce are so pre ci ous. Thank you.



SS eşekkürederim.HerşeydenönceİzmirLatinKilisesiBaşpisko
posuSayınMonsenyörBernardini’nineniçtenselamlarınıvekatı

lamıyorolmasındandolayıduyduğuüzüntüyüsizlereiletmeyibirborçbili
rim.Öncelikleburadabulunantümresmiotoriteleri,saygıdeğerdinadam
larınıveoturumaizleyiciolarakkatılmışolandeğerlikatılımcılarıselamlar,
buorganizasyondaemeğigeçentümyetkililereteşekkürederim.
Öncelikleşunubelirtmeliyimki,bukonuyutümüyleelealabilmekiçindaha
çokzamangerekir.Bundandolayıkonuşmamsırasındabazıgerekligördü
ğümbeklentilerinaltınıçizmekleyetineceğim.Zatenyarınsaygıdeğerpro
fesörlerbendendahakapsamlıbirşekildekonununderinliğineinecekler.
Sempozyumbaşlığında“medeniyetlerbeşiği”temasıöneçıkıyor.Asırlardır
süregelenkültürlerbirlikteliğininbirsonucuolarak,birçokkültürkarşılaşıp
fikir alışverişinde bulunarak, bilinen dünyanın düzenlerini oluşturdular.
Geçmiştemeydanagelmişolaylarıntekrarlanmaolasılıklarındanbahsedildi
ğini göstermek istemezdim.Ama yine de bu gerçeği vurgulamalıyım. Bu
kültürelhareketlerinaraştırılmasının,profesörlerinvearaştırmagörevlileri
ninuzmanlıkalanıolduğunuveonlarınbuçalışmalarıolmaksızın,bizimöne
süreceğimizgörüşlerimizinzayıfveimkansızgörünecekleribilincindeoldu
ğumudabelirtmekisterim.Dikkatinizişuankidurumaçekmekistiyorum.
HepimizAnadolu’nunmedeniyettarihininenönemlibeşiklerindenolduğu
nu bilmekteyiz. Gerçekten Anadolu çeşitli kültürlerin birarada yaşadığı
önemlibiryerleşimmerkeziolmuştur.Ordular,tüccarlar,halklar,gezginler
vebunlargibihareketleraracılığıyla.
Oysabugündurumböylegörünmüyor.Anadoluartıktümyollarınbirbirine
kavuştuğukültürelbirkavşakyadaayrıcalıklıbirmerkezdurumundadeğil.
Bugün Anadolu topraklarının tümü, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yüksek
karakterliTürkmilletineait.Artıkmedeniyetlerfarklışekillerdebirbirleriy
le karşılaşmaktadırlar.Göçler, telekomünikasyon, ortak pazarın globalleş
mesiveinternet;dünyayıdahaküçükkıldı.Bugünbirmedeniyetlerbeşiği
kavramınıntartışılıptartışılamayacağındanbileşüpheetmekteyim.Dünya
artıkpostmodernliğinhükümsürdüğübirçağagirdi.Birkarışıklığıandıran
postmodernlik, farklılıkların bir arada yaşaması anlamına gelmektedir.
Modernlik, net renklerin ayrışmasınımeydana getirirdi.Örneğin; sağsol,
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siyahbeyaz,düşünceinançvs.Postmodernlik isegerçekolanınbirmoza
yiğidir.Yakındanbakıldığındabumozaik,karışıkgibigörünsedeuzaktan
bakıldığında kendine has bir anlam içeriyor.Bu anlamı kavramak için de
zamangerekiyor.Müsaadeedindesizeküçükbirörnekvereyim.Hamlet
oyunundakimeşhurrepliğihatırlarsınız;“Olmakyadaolmamak,iştemese
lebu.”Bumesele,modernliğinmeselesidir.
Buna bağlı olarak, nasıl Anadolu bir medeniyetler beşiği idiyse içindeki
çocukda,yani;Akdenizmedeniyetidesağlıklıdoğmuştur.Birazsavaşçıdır
ama güçlüdür. Oysa bugün internet ve global köyün meydana getirdiği
beşiktençıkançocuk,yanipostmodernmedeniyetbirazsağlıksız.Ohalde
artık beşik yerine bir kuvöz gerekir.Açıkça söylemek gerekirse, az önce
buradabulunmaktaolandiniliderler,varolantekbirgerçeğiyansıtmakta
dırlar.Buda, şu andaAnadolu’dabulunan tüm farklı düşünce vedinlerin
büyükbirsaygıçerçevesinde,barışiçindeyaşadığınınispatıdır.OhaldeAna
dolu’nunbirmedeniyetlerbeşiğiolupolmadığınıkendimeyenidensoruyo
rum; yalnız Akdeniz medeniyeti değil ama, karşılıklı saygı çerçevesinde;
tolerans,kabulediş,kardeşlikvearkadaşlıkmedeniyeti…Tümbunlarger
çekleşmesimümkünolanşeylerdi.Buradakonuyudahaiyiaçabilmekiçin
sözüoturumumuzunikincibaşlığıolandinihoşgörüyegetirmekistiyorum.
Bukonuhakkındasizeküçükbiröyküanlatmamaizinverin.
Birvarmış,biryokmuş.Anadolu’nunbirkenarkasabasındabirbilgeyaşar
mış.Bubilgeyaptığıiyiliklerleünlüymüş.BirgünRab’binmeleğionagelmiş
ve“Tanrısanaiyiliğinigöstermekiçin,sanayalnızcatekbirmucizegöster
meyekararverdi.Hangimucizeyiistediğinekararver”demiş.Gerçekteniyi
birfilozofolanbilge,kararvermekiçinzamanistemiş.Bilge;“Dünyadaki
tümsavaşlarıbitirebilirimyadadünyadakitümaçlarayiyecekverebilirimya
datümhastalıklarıyokedebilirim”diyedüşünmüş.Dahasonramelekgeri
dönüpbilgeyekararınısorduğundabilge,“Evet“demiş,“Kararımıverdim.
Tüm kelimelerin kendi orijinal anlamlarında kullanılmalarını diliyorum”
demiş.Maalesefbizinsanlar,kelimelerisıkçayananlamlarıilekullanıyoruz.
Bunudageneldeçokönemlikonulardakonuşurkenyapıyoruz;barış,saygı,
demokrasi, özgürlük, sevgi,Tanrı, inanç, din gibi.Ortakbir dil kullanma
uğraşısısadecebiriletişimaracıdeğilaynızamandaetikbirzorunluluktur.



SSBubarışagidenilkyoldurvediyaloğungerçekyüzüdür.Dinihoşgörü,kula
ğagerçektenhoşgeliyor;amasoyutolmariskiolanbirkavram.
Sizlerifelsefeyaparaksıkmakistemem.Ama,budünyadadinyokturdiyebi
lirim;yalnızcainananinsanlarvar,dindarinsanlarvar.Dinihoşgörüdenbah
settiğinizzaman,öncekişilere,yaniinsanlarasaygıduymaktanbahsetmeli
yiz.Önceinsan.İzmirorijinlibirazizolanİrineus;“Tanrı’nınşanı,yaşayan
insandır”demiş.Diğerbirhatamıziseimanvedinkavramlarınıkarıştırma
mızdır.İmanTanrı’dangeliyor,diniiseinsanlarbiçimlendirmişlerdir.Şimdi
burada,saygıdeğerdinadamlarınacemaatleriyle ilişkilerihakkındatavsiye
vermeninbenimhaddimolmadığınınbilincindeyim.
İnançTurizmiGünlerinedeniylebanasözhakkıverildiğindendolayıtekrar
kalptenteşekkürlerimisunarım.Bukonuhakkındadabirikisözsöylemek
isterim.BiryılboyuncaMeryemAnaEvi’ndedingörevlisiolarakbulundum.
Yıldaortalama1.5milyon,günde4binkişiağırlıyorolması,MeryemAna
Evi’nidünyanınenönemlidinimerkezlerindenbiriyapıyor.Şudönemde
turistler ve hacılar arasındaki farklar pek belli olmuyor. Dünyanın en
önemlidinimerkezlerindendaharuhsalbiratmosferesahipolanMeryem
AnaEvi,kutsallığınauygunbirortamasahipolmalıdır.Böylelikledahaçok
turistvehacıçekebilecekhalegetirilebilir.Bunoktadahatırlatırızki,Mer
yemAnaEvi’ndehâlâüstükapalıbirdinimerkezyoktur.Turizmvehacılık
hakkındakonuyudaha fazlauzatmak istemiyorum.Çünkü;önümüzdeki
günlerinkonularıolacaklar.Sizleresadeceşunusöyleyebilirimki,hacılık
yolculuğa dönüşmedenönce kalpte olur.Hacı olmaya karar veren insan
herşeydenöncekendiiçindebiryolculukyapmayakararveriyor.Kendin
den yola çıkıp başkalarına ve Tanrı’ya gider. Kendinden, benliğinden,
kanunlarından, kendi düşüncelerinden hatta kendi dininden bile çıkıp
Tanrı’yavediğerlerinegitmektirhacılık.Buhiçkimseyideğiştirmekiçin
yapılanbirhareketdeğildir.Şuanda,farklıveyabancıolanın,birgünarka
daş hatta kardeş bile olabilmesi için yapılan bir eylemdir hacılık. Bana,
konuşmafırsatıverdiğiniziçintekrarteşekkürederim.



hank you. I wo uld li ke to con vey you first the ge etings of Mr. Mon se ig ne ur 
Ber nar di ni, the Arch bis hop of the La tin Church of İz mir and his ex cu ses 

for not be ing ab le to par ti ci pa te in this me eting. I gre et all the of fi ci al aut ho ri ti es, the 
dis tin gu is hed re li gi ous men and the de ar par ti ci pants pre sent as gu est and tho se who 
cont ri bu ted in re ali sing this or ga ni sa ti on.
I wo uld li ke first to sta te that mo re ti me is ne eded in or der to ela bo ra te this to pic. For 
this re ason, I will only un der li ne so me ne ces sary ex pec ta ti ons du ring my spe ech. 
To mor row, the dis tin gu is hed pro fes sors will any way ela bo ra te the to pic in de ta il.
At the he ading of the sympo si um, the the me of "the crad le of ci vi li sa ti on" is emp ha-
si zed. Many cul tu res met and exc han ged opi ni ons as a re sult of the cul tu ral co ha bi ta-
ti on las ting for cen tu ri es and fo un ded the systems of the known world. I wo uld not 
li ke to sta te  the pos si bi lity of re pe ti ti on of the events hap pe ned in the past. Ho we ver, 
I had to emp ha si ze this re ality. I wo uld li ke al so to sta te that I’m awa re that our 
opi ni ons will be con si de red we ak and im pos sib le if the se cul tu rel ac ti vi ti es are not 
ela bo ra ted by the aca de mi ci ans who se fi elds of spe ci ality inc lu de this kind of stu di es. 
I wo uld ask you to fo cus yo ur at ten ti on on the ac tu al si tu ati on. We know that Ana-
to lia is one of the most im por tant crad les of the his tory of ci vi li sa ti on. In fact, Ana-
to lia has be en an im por tant dwel ling pla ce whe re va ri ous cul tu res ha ve co ha bi ted 
thro ugh the ac ti vi ti es of the ar mi es, tra des men, so ci eti es, tra vel lers etc...
Ho we ver, to day the si tu ati on is dif fe rent. The Ana to lia is no mo re a cul tu ral in ter-
sec ti on or an ex cep ti onal cen ter whe re all the ro ads me et. To day the Ana to li an lands 
be long to the Tur kish Re pub lic and the lo yal Tur kish pe op le. Ac tu ally, the ci vi li sa ti-
ons me et each ot her thro ugh dif fe rent ways. The mig ra ti ons, the te le com mu ni ca ti on, 
the glo ba li sa ti on of the com mon mar ket and the in ter net ma de the world smal ler. I’m 
even do ubt ful whet her we are ab le to day to dis cuss the con cept of the crad le of ci vi-
li sa ti ons. Now, the world has en te red in to an epoch whe re the post mo der nism re igns. 
The post mo der nism se eming li ke a con fu si on me ans the co exis ten ce of the dif fe ren ces. 
The mo der nism was the se pa ra ti on of the net co lors. For examp le, left-right, black-
whi te, tho ught-be li ef etc...Ho we ver the post mo der nism is the mo sa ic of the re al fact. 
When this mo sa ic is clo sely ob ser ved lo oks a bit con fu sed but has a spe ci al me aning  
when lo oked from a dis tan ce. It will ta ke ti me to un ders tand this con cept. Let me 
gi ve you an examp le. You know the fa mo us cue in Ham let:"To be or not to be, this is 
the prob lem." This is the prob lem of the mo der nism.
As the Ana to lia was a crad le of ci vi li sa ti ons, the child, in ot her words, the Me di ter-
ra ne an ci vi li sa ti on has be en born he althy. It’s war ri or but strong. Ho we ver, the 
child born from the crad le cre ated to day by the in ter net and the glo bal vil la ge, in 
ot her words, the post mo dern ci vi li sa ti on is a litt le un he althy. So we ne ed ac tu ally 
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SSan in cu ba tor ins te ad of a crad le. Spe aking frankly, the re li gi ous le aders con ve ned 
he re show the uni que re ality. This is the pro of that the va ri ous re li gi ons and tho-
ughts in Ana to lia ac tu ally li ve in an at mosp he re of mu tu al res pect and pe ace. So, 
I ask myself aga in whet her the Ana to lia is a crad le of ci vi li sa ti ons or not; not just 
a Me di ter ra ne an ci vi li sa ti on but al so the ci vi li sa ti on of to le ran ce, ac cep tan ce, brot-
her ho od and fri ends hip.... It was pos sib le to re ali se all the se facts.
He re, I wo uld li ke to men ti on the re li gi ous to le ran ce which is the se cond to pic of 
our sympo si um in or der to ela bo ra te the sub ject in de ta il. I wo uld li ke to tell you a 
short story abo ut it.
On ce upon a ti me, a wi se man was li ving in a small vil la ge of Ana to lia. One day, the 
an gel of God ca me to him and as ked:"God de ci ded to show you just one mi rac le in 
or der to pro ve His be ne vo len ce. De ci de which mi rac le you want." The ot her wi se 
man who was a go od phi lo sop her as ked per mis si on in or der to think and he tho ught, 
"I can gi ve an end to the wars on the world or pro vi de fo od to the hungry pe op le on 
the world or eli mi na te all the ill nes ses." Then when the an gel was back and as ked for 
his de ci si on, the wi se man sa id the fol lo wing:"Yes. I de ci ded. I wo uld li ke that all 
words be used in the ir ori gi nal me aning." Un for tu na tely, we use in ge ne ral the words 
with the ir me tap hors. And we es pe ci ally do this when we are tal king abo ut sig ni fi-
cant sub jects such as pe ace, res pect, de moc racy, fre edom, lo ve, God, fa ith and re li gi on 
etc... The ef fort of using a com mon lan gu age is not just a to ol of com mu ni ca ti on but 
in the sa me ti me an eth nic ne ces sity. This is the prin ci pal way le ading to the pe ace and 
the re al fa ce of the di alo gue. The re li gi ous to le ran ce so unds well but it’s a con cept with 
the po ten ti al risk of be ing abst ract. I don’t want to an noy you by ma king phi lo sophy. 
Ho we ver, I can say that the re is no re li gi on on this world; the re are just fa ith ful 
pe op le. When we talk abo ut the re li gi ous to le ran ce, we sho uld first talk abo ut res pec-
ting the ot her per sons. First of all, the per son is im por tant. A sa int cal led Iri ne us from 
İz mir had sa id the fol lo wing:"The fa me of God is the li ving hu man be ing." Anot her 
mis ta ke that we ma ke is the con fu si on bet we en the fa ith and the re li gi on. The fa ith 
co mes from God whe re as the re li gi on is sha ped by hu man be ings. He re, I wo uld li ke to 
men ti on that I’m awa re that I don’t ha ve the right to ad vi se the es te emed re li gi ous 
le aders abo ut the ir re la ti ons hips with the ir com mu ni ti es. 
I want to thank you aga in for gi ving me this op por tu nity of spe ech wit hin the con text 
of the Fa ith To urism Days. I wo uld li ke to say so met hing abo ut this to pic too. I wor ked 
as a pri est in the Ho use of St. Ma rie for one ye ar. The Ho use of St. Ma rie is one of the 
most im por tant re li gi ous cen ters of the world as it hosts app ro xi ma tely 1.5 mil li on 



pe op le ye arly and 4 tho usand per sons a day. In the se days, the dif fe ren ce bet we en the 
to urists and the pilg rims is not very no ti ce ab le. The Ho use of St. Ma rie which has a 
mo re spi ri tu al at mosp he re than the ot her most im por tant re li gi ous cen ters in the 
world sho uld be mo re su itab le to this sanc tity. Thus, it may att ract mo re to urists. We 
sho uld re mind you that the re is still no co ve red re li gi ous pla ce in the Ho use of St. 
Ma rie. I don’t in tend to talk any mo re abo ut the to urism and the pilg ri ma ge. Be ca use 
the se to pics will be hand led in the next days. I want just to say that the pilg ri ma ge 
be gins first in the he art be fo re the tra vel. So me one de ci ding to be pilg rim de ci des first 
of all to tra vel in si de him self. He go es from him to the ot hers and God. The pilg ri ma-
ge me ans to go from him self, his per so na lity, his laws, his tho ughts and even from his 
re li gi on to the God and to the ot hers. This is not an ac ti vity ai ming at chan ging the 
ot hers. It’s an ac ti vity car ri ed out so that a stran ger, a fo re ig ner be co mes fri end or brot-
her one day. Thank you again for giving me the op por tunity to talk here.
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nsanlarınbirbirleriylekaynaşması,barışvemutlulukiçindeyaşaması,
ancaksevgiileolur.SevgininkaynağıTanrıolduğundan,herhangibir

sınırı yoktur. Sevgi paylaşmak demektir, bağışlamak demektir, vermek
demektir.SevgiTanrı’yagidenyoldemektir.İnsanlartarihboyuncainançla
rınıdeğişikşekillerdebellietmişlerdir.İlkbaşlardanedeninikavrayamadık
larıdoğakuvvetveolaylarındanetkilenmişler,insanüstükuvvetlerdentanrı
laryaratmışlardır.Buşekildehertanrıyaiyilik,kötülük,bereket,aşk,savaş
v.s.gibibirtakımkavramlaratfetmişlerdir.
ZamanlatektanrıkavramıgelişmişvesemavidinlerolanMusevilik,Hıris
tiyanlıkveMüslümanlıkdoğmuştur.BusemavidinlerinçıkışnoktasıOrta
doğuolduğuhalde,özellikleHıristiyanlık,Anadolu’nunbereketlivebenzer
siz topraklarında gelişmiş ve buradan bütün dünyaya yayılmıştır.Anado
lu’nunbenzersizbirkültürler yuvasıolmasıbirazdacoğrafikonumundan
kaynaklanmaktadır. Dikkat edilirse Avrupa’nın bütün yarım adaları
Kuzey’denGüney’euzanırken,Anadolu yarımadasıbirköprügibiDoğu 
Batı doğrultusundadır. Gerek Avrupa’dan gerek Asya’dan buraya ulaşan
kavimlerburalara yerleşmişler; yaşambiçimlerini,kültürlerini, ananelerini
bulduklarıtoplumlarataşımışlarveonlarınkileriylekaynaştırmışlardır.Bura
da yaşayan toplumlar her ne kadar, bazen aralarında çatışmışlarsa da yan
yanayaşayarakbirbirleriylekaynaşmışlar,kültüralışverişindebulunmuşlar,
sevinçvetasalarınıpaylaşmışlardır.İşteAnadolu’nunzenginliğibukültürel
bütünlüğündeyatmaktadır.Butopraklardabirçokaziz,evliyavedeğerlibil
gekişileryaşamış,insanlarahoşgörüyüaşılamış,doğruyolugöstermişlerdir.
Değerlikatılımcılar…Gezmek,görmek,tanımakinsanındoğasındavardır.
Bunedenleinsanlareskiçağlardanberiyaşadıklarıyerdenuzaklaşmışlar,bir
çokyerinkeşfinigerçekleştirmişlerdir.Günümüzinsanlarıdagezipgörmek
yabancıkültürleritanımakistemektedir.BilhassaXX.yüzyılınikinciyarı
sındansonrailetişimveulaşımaraçlarınınhızlaçoğalmasıveçeşitlenmesi,
turizmingelişmesine,nedenolmuştur.Tatilyapmakvedinlenmekisteyen
turistlerdenizvedoğayı,tarihleilgilenenturistlerisearkeolojikkalıntıları
olanyerleritercihederler.Sonyıllardaiseyurdumuz,özellikleHıristiyan
lık’lailgilikutsalyerleri,sadecegezipgörmekdeğil,antikkiliselerdemuay
yen zamanlarda ibadet edebilecek yeni bir turist tipiyle tanışmaktadır.
YurdumuzundörtbirtarafındanHıristiyanlığıntümdönemlerineaitbir
çokkilisebulunmaktadır.Bazıbelediyelerturizmigeliştirmekamacıylabu
kiliselerionarıphizmeteaçmaktadırlar.Bugibiyerlerindünyayatanıtılma
sıvekendiinsanımızayeniişsahalarıaçılmasıinançturizmidediğimizbu
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yeniturizmtürüylemümkünolacaktır.Değişikkültürveinançlarbirkez
dahaAnadolu’dabuluşacak,buzenginlikleribaşkalarıylapaylaşmakbizleri
dahadazenginkılacaktır.
Sayın katılımcılar, izninizle BulgarOrtodoksKilisesi’nin temsilcisi olarak
ben, İstanbul veTrakya’daki kiliselerimizden bahsetmek istiyorum. Edir
ne’de biri kısmen faaliyette, diğeri tamamen yıkılmış iki kilisemiz vardır.
NispetensağlamveayaktaolanSvetiGorgikilisemiz,sonzamanlardaAvru
pa’dangelenyabancıvebilhassaBulgarturistlertarafındanziyaretedilmek
tedir. Ayakta kalması için muhakkak esaslı restorasyona ihtiyacı vardır.
Bunungerçekleşmesimuhtelifkurumlarınmaalesefizninebağlıdır.Fakatbu
izinleri almakzamanalmaktadır.Ancakzaman,bugibi yapılarınaleyhine
işlemektedir.İnanıyorumkigerekliizinlerenkısazamandaçıkacaktır.Bu
kiliseninEdirne’demevcut tekkiliseolması,Türkiye’ninAvrupa’yaaçılan
kapısıolanEdirneiçinbüyükönemtaşımalıdır.
GeçenasrınbaşındaKırklareli’ndefaaliyetgösterenkiliselerimizmaalesef
günümüze kadar ulaşamamıştır. İstanbul’da mevcut üç kilisemizden en
önemlisiHaliç’inincisiveDemirKiliseolarakbilinenFener,Balat’takikili
semizdir.Neobarokveneogotiközelliklertaşıyanbu105yaşındakidemir
prefabrikkilisemizde,gerekzamandangerekseHaliç’teaçılansahilyolun
dan,sonolarakda1999depremindenetkilenmiştir.Yapısıitibariyledünya
da tek olan bu kiliseninmuhakkak korunması vemümkün olduğu kadar
sağlamlaştırılmasıgerekmektedir.Birsüreöncezeminetütleriyapılmış,ilk
adımatılmıştır.BukilisemizsonzamanlardagerekBulgar,gerekyerel,gerek
yabancıturistlertarafındançokziyaretedilmektedir.Yerligruplartarafın
danrağbetgören,dünyadabenzeriolmayanbukilisede,sonbirkaçyıldır
yerliveyabancıtelevizyonlarcadünyayatanıtılmaktadır.Bukilisemiziçin
devletinmanevidestekveyardımınaihtiyacımızvardır.
İkincikilisemizİstanbul’da,Şişlisemtinenefesaldıranbüyükçebirbahçe
dekieskibirİstanbulkonağınınbitişiğindekikilisedir.İbadeteaçıkolan
bukilise,özelikleBulgarturistlerveyerlimeraklılartarafındansıkçaziya
ret edilmektedir. Burası da takriben 130 yıllık bir mekan olduğundan
süreklibakımamuhtaçtır.Üçüncükilisemizise,enküçükkilisemizolan
Mezarlıkkilisemizdir.
Anadolu topraklarında Bulgar kilisesi mevcut değildir. Ancak özellikle
KapadokyaveMeryemAna,inançturizmiçerçevesiiçindeBatılıturistler
kadarolmasadaBulgarturistlertarafındansonzamanlardabüyükbirhay
ranlıklaziyaretedilmektedir.Diyebilirimki,Bulgaristan’dangelenturistler



SSgenellikleKapalıçarşı’yaözengösterirlerdi.BugünyavaşyavaşTürkiye’nin
görülecektaraflarınıdagezmekistiyorlarveonlarıtanımakistiyorlar.
Gereklitanıtımyapıldığıtakdirdeilerideturistsayısıönemliölçüdeartabilir.
MüslümanbirülkeolanTürkiye’de,kısmendeolsabudeğerlerinkorunmuş
olmasıyabancılarınTürkiye’yebakışaçılarınıdeğiştirmekte,saygınlıkyarat
maktadır. Hemen hemen tümünün birleştiği nokta, Türkiye’nin aslında
onlaraanlatılmakistendiğigibibirülkeolmadığıdır.Buradanyolaçıkarak,
hepberaber;ülkemiziçinçokdahayararlıadımlaratabiliriz.
Sözlerimibitirirkenbutoplantıyıdüzenleyenvedikkatleriinançturizmine
çekenDiyanetİşleriBaşkanıSayınMehmetNuriYılmaz’aveTÜRSABBaş
kanıSayınBaşaranUlusoyveyetkililerineşahsımvekilisemizadınateşek
küreder,TÜRSAB’ıbugirişimlerindendolayıkutlarveçalışmalarındabaşa
rılar dilerim. Sevgi ve karşılıklı anlayış ile daha nice yıllar barış içinde
yaşamakdileğiylehepinizesaygılarımısunarım.



e op le may fe el sympathy to each ot her, li ve pe ace fully only thro ugh lo ve. As 
the so ur ce of lo ve is God, it has no li mits. Lo ve me ans to sha re, to for gi ve and to of fer. 
Lo ve me ans the way le ading to God. Pe op le de fi ned the ir fa iths in dif fe rent man ners 
du ring the his tory. First, they we re af fec ted by the na tu ral po wer and events who se 
ca use has not be en un ders to od and they cre ated gods from the sup ra hu man for ces. And 
they re fer red so me con cepts such as go od ness, bad ness, fer ti lity, lo ve, war etc... to each 
god. Du ring the ti me, the con cept of the one god has be en born and the ce les ti al re li-
gi ons such as Ju da ism, Chris ti anity and the Is lam ha ve be en cre ated. 
Alt ho ugh the star ting po int of the se re li gi ons is the Midd le East, es pe ci ally the Chris-
ti anity has be en de ve lo ped on the mar vel lo us and fer ti le lands of Ana to lia and then 
pro pa ga ted to the who le world. The fact that Ana to lia is a won der ful nest of cul tu res 
ari ses a bit from its ge og rap hi cal lo ca ti on. I wo uld li ke to fo cus yo ur at ten ti on on the 
mat ter that all the pe nin su las of Eu ro pe are ori en ted from the North to the So uth 
whe re as the pe nin su la of Ana to lia is ori en ted East – West li ke a brid ge. The tri bes 
who ar ri ved from Eu ro pe and Asia ha ve be en sett led he re, bro ught the ir li fe styles, 
cul tu res and cus toms to the so ci eti es whe re they li ved and mi xed with the ir tra di ti-
ons. Alt ho ugh the so ci eti es li ving on the se lands so me ti mes strugg led with each ot her, 
they be ca me in teg ra ted, exc han ged the ir cul tu res and sha red the ir joys and sor rows. 
So, the rich ness of Ana to lia li es in this cul tu ral in teg rity. Many sa ints and dis tin gu-
is hed wi se men li ved on the se lands, they ad vi sed to le ran ce and sho wed the path of 
the truth to the hu man be ings.
De ar par ti ci pants... Tra vel ling, se eing and dis co ve ring new pla ces are wit hin the 
na tu re of the hu man be ings. For this re ason, pe op le left whe re they li ved and dis co-
ve red ot her pla ces sin ce the old cen tu ri es. And to day, pe op le want to tra vel and to 
dis co ver fo re ign cul tu res. Es pe ci ally, the fast inc re ase and the di ver sity of the me ans 
of com mu ni ca ti on and the trans por ta ti on af ter the se cond half of the 20th cen tury 
ga ve ri se to the de ve lop ment of the to urism. The to urists who se pur po se is to ma ke 
ho li day pre fer the sea and the na tu re whe re as the to urists de aling with the his tory 
pe fer the si tes with arc he olo gi cal ru ins. Ho we ver in the re cent ye ars, our co untry 
be co mes ac qu ain ted with a new kind of to urist who de si res not just to vi sit es pe ci ally 
the holy Chris ti an pla ces but al so to pray so me ti mes in the an ti que churc hes. The re 
are many churc hes be lon ging to each pe ri od of the Chris ti anity all over our co untry 
So me mu ni ci pa li ti es res to re the se churc hes and open to the ser vi ce. This kind of 
to urism cal led the fa ith to urism will enab le to pre sent the se pla ces to the world as 
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SSwell as to cre ate job op por tu ni ti es to our pe op le. Va ri ous cul tu res and fa iths will me et 
in Ana to lia and the sha ring of this rich ness with ot hers will ma ke us ric her. 
De ar par ti ci pants, I wo uld li ke to talk you bri efly abo ut our churc hes in Is tan bul 
and the Thra ce as a rep re sen ta ti ve of the Bul ga ri an Ort ho dox Church. We ha ve two 
churc hes in Edir ne, one of them comp le tely dest ro yed and the ot her par ti ally ope ra ti-
onal. Our church Sve ti Gor gi which is par ti ally in go od con di ti on is es pe ci ally vi si-
ted by the fo re ig ners co ming from Eu ro pe and es pe ci ally by the Bul ga ri an to urists. It 
ne eds a tho ro ugh res to ra ti on so that it can stand up. Un for tu na tely, per mis si ons sho-
uld be ob ta ined from va ri ous cor po ra ti ons. But it ta kes ti me to get the se per mis si ons. 
Ho we ver, the se bu il dings ne ed an ur gent re so ra ti on wit ho ut was ting ti me. I be li eve 
that we will ob ta in the ne ces sary per mis si ons as so on as pos sib le. 
As this is the uni que church exis ting in Edir ne, it’s very im por tant for Edir ne which 
is the ope ning do or of Tur key to Eu ro pe. Our churc hes which ha ve be en ac ti ve in 
Kırk la re li at the be gin ning of the last cen tury are un for tu na tely not exis ting to day. 
The most im por tant one of our three churc hes in Is tan bul is the pe arl of the Gol den 
Horn cal led as De mir Ki li se (Iron Church) in Fe ner, Ba lat. Our iron, pre fab ri ca ted 
church of 105 ye ars old with neo-ba ro que and neo-got hi que pro per ti es has be en 
af fec ted be ca use of the we aring out ef fect of the ti me, the se asi de ro ad bu ilt at the 
Gol den Horn and then re cently from the earth qu ake in 1999.  This church which 
is uni que by its const ruc ti on in the world sho uld be ab so lu tely pre ser ved and  
strengt he ned as far as pos sib le. Re cently the gro und stu di es ha ve be en car ri ed out 
and the first step has be en ma de. In the se days, this church is fre qu ently vi si ed by the 
Bul ga ri ans as well as by the lo cal and the fo re ign to urists. This church fa mo us 
among the lo cal gro ups and which is uni que in the world is pre sen ted to the world 
by the na ti onal and fo re ign te le vi si ons in the last ye ars. We ne ed the mo ral sup port 
and help of the sta te for this church. 
Our se cond church is in a big gar den next to an old re si den ce of Is tan bul in Şiş li 
which is a spot of bre at hing in this qu ar ter. This church is open to the ser vi ces and is 
es pe ci ally fre qu en ted by the Bul ga ri an to urists as well as by the lo cal pe op le. This 
church is al so app ro xi ma tely 130 ye ars old and ne eds al ways ma in te nan ce. Our 
third church is the smal lest one in the ce me tery.
The re is no Bul ga ri an church on the Ana to li an lands. Ho we ver, es pe ci ally Cap pa do-
cia and the Ho use of St.Ma rie are ad mi red and vi si ted by the Bul ga ri ans alt ho ugh 
not as fre qu ently as the Wes tern to urists. I may say that the to urists co ming from 



Bul ga ria wan ted to see prin ci pally the Old Ba za ar up to now. Ho we ver, to day, they 
al so de si re to vi sit and to dis co ver the ot her pla ces of  Tur key. 
If the ne ces sary pre sen ta ti on is ma de, the num ber of to urists may inc re ase in the 
co ming days. The pre ser va ti on of the se va lu es even par ti al in such a Mus lim co untry 
chan ges the opi ni ons of the fo re ig ners abo ut Tur key and ins pi res res pect. Ne arly ever-
yo ne sha res the opi ni on that Tur key is not a co untry  as shown to them. Star ting from 
this po int, we may ta ke mo re use ful steps for our co untry all to get her. 
At the end of my spe ech, I wo uld li ke to thank the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs Mr. 
Meh met Nu ri Yıl maz and the Pre si dent of TÜR SAB Mr. Ba şa ran Ulu soy and the 
aut ho ri ti es or ga ni sing this sympo si um and fo cu sing at ten ti on on the fa ith to urism on 
be half of myself and the church and I cong ra tu la te TÜR SAB for the se un der ta kings 
and I wish  suc cess in the ir works. I wo uld li ke to exp ress my gra ti tu de with the ho pe 
of living in mutual un ders tan ding and love for long years.



Ey başlarımızın etrafında çember misali dönen gök!
Güneşin aşkına düşmüş, sen de benimle aynı mesleği icra etmektesin...

O, the sky turning around our heads like a hoop!
You are in love with the Sun and you are performing the same profession like me...

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î
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ayın Di ya net İş le ri Baş ka nım, Sa yın Va lim, Sa yın TÜR SAB Baş ka nım 
muh te rem da vet li ler, İnanç Tu riz mi Gün le ri Sem poz yu mu’nun bi rin ci 

gü nün de ikin ci otu ru mu açı yo rum. Ben, inanç tu riz mi açı sın dan din ler ve 
iba det ko nu sun da kı sa bir gi riş ve ya de ğer len dir me ya pa ca ğım. Bil gi Üni ver
si te si’nden Sa yın Prof. Dr. Ni ya zi Ök tem Bey; din le ra ra sı di ya lo ğun inanç 
tu riz mi ne ya pa bi le ce ği muh te mel kat kı lar ko nu su nu siz le re arz ede cek. 
Mar ma ra Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si Ta sav vuf Ana bi lim Da lı do çent le
rin den Sa yın Mah mut Erol Kı lıç; inanç tu riz mi nin sos yal, psi ko lo jik, di ni 
di na mik le ri ve bu di na mik le rin kar şı lık lı ta nış ma da ki öne mi ko nu sun da siz
le re bir teb liğ su na cak. Üçün cü ola rak Ha cet te pe Üni ver si te si’nden Sa yın 
Doç. Dr. Sa cit Pe kak; ta ri hi mi ras olan di ni ve kül tü rel eser le rin ko run ma sı 
ve in san lı ğın or tak hiz me ti ne su nul ma sı ko nu lu bir teb liğ su na cak lar. 
Efen dim, di nin lü zu mu nu siz gü zi de top lu lu ğa an lat ma ya ve ya tek rar et me ye 
ve ya o ko nu üze rin de dur ma ya ge rek yok. Din, in san için var dır. Prof. Dr. 
Yıl maz Özak pı nar’ın ifa de siy le: "İn san ina nan bir var lık tır ve akıl lı bir var lık 
ol ma sı ha se biy le de inan mak du ru mun da dır." İş te in san da ki bu inan ma ih ti
ya cı nın kar şı lan ma sı için yü ce ya ra tı cı, baş lan gıç tan be ri in san la ra ne le re 
ina nıp, na sıl dav ran ma la rı ge rek ti ği ni bil di ren reh ber şah si yet ler ya ni, pey
gam ber ler ve ha yat düs tur la rı nı ih ti va eden kut sal me tin ler gön der miş tir. 
As lın da din de sü rek li lik söz ko nu su dur. Do la yı sıy la ila hi din kap sa mın da 
me se le ye ba kıl dı ğın da, gön de ri len her pey gam be rin; he def kit le ola rak se çi
len top lu lu ğu ikaz, uyar ma ve ir şat gi bi gö re vi nin ya nın da, ön ce gön de ri len 
tan rı el çi si ni tas dik et me, son ra dan ge le cek tan rı el çi si ni de müj de le me gi bi 
bir gö re vi var dır. Me se le ye Kur’an, Kut sal Ki tap açı sın dan ba kıl dı ğın da 
bu dur. İn san lı ğın ata sı Haz re ti Adem’den son ra oğ lu Şid da ha son ra Enok, 
Haz re ti İd ris, da ha son ra Haz re ti Nuh, da ha son ra Haz re ti İb ra him, son ra 
oğ lu İs hak, son ra oğ lu Ya kup, son ra oğ lu Yu suf ve di ğer le ri Or ta do ğu’ya gön
de ri len pey gam ber ler sil si le si dir. Ama yü ce ya ra tı cı nın yi ne bil dir di ği ne gö re, 
dün ya nın her ya nı na ve yö re si ne in sa nın kur tu lu şu nu he def le yen kur ta rı cı lar 
gön de ril miş tir. Bu ila hi ka nun ge re ği dir. 
Pe ki ge len bu pey gam ber ler, in san la ra hep fark lı fark lı şey ler mi söy le miş tir? 
Bir bi ri ni ze düş man olun, bir bi ri ni zi kı rın mı de miş tir… Yok sa pey gam ber ler 
hep ay nı şe yi ıs rar la vur gu la ya rak; in sa noğ lu nun unut tu ğu, ih mal et ti ği, çar
pıt tı ğı, yan lış yo rum la dı ğı şey ler de ger çe ğe; öze dön dü re cek hu sus la rı on la ra 
ha tır lat mış lar mı dır? Mut la ka bu ikin ci si ni yap mış lar dır. Ama fark lı din ler 
ara sın da, fark lı uy gu la ma lar ola bi lir. İn sa noğ lu hep ay nı ik lim şart la rın da, 
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ay nı coğ raf ya da , ay nı kül tür bi ri ki mi içe ri sin de ya şa ma dı ğı için; fark lı coğ
ra fi böl ge ler, fark lı ik lim şart la rı, fark lı kül tü rel bi ri kim ler, in san la rın be nim
se di ği di ni inanç ve ya şa yış lar da kıs mi fark lı lık la ra se bep ola bi lir. Ama bu 
fark lı lık din le ra ra sı ça tış ma ve in san la rın bir bir le ri ne kar şı ve düş man oluş
la rı nı ge rek tir me mek te dir. Ak si ne, in san la rın bir bir le riy le iyi lik te ya rış ma la
rı nı ge rek ti re cek şe kil de dir fark lı lık. Çün kü, fark lı lık zen gin lik tir. Do la yı sıy
la fark lı oluş zen gin li ğin bir ala me ti, ema re si dir. Dün kü ko nuş ma lar da da 
or ta ya çık tı ve ko nul du; Ana do lu top rak la rı bin ler ce yıl dan bu ya na çok 
fark lı kül tür le re be şik lik et miş, o kül tür le re men sup in san la rın bir bir le riy le 
dost ça ya şa dık la rı bir coğ raf ya ola rak, ta rih içe ri sin de ye ri ne al mış tır. 
Do la yı sıy la din le rin fark lı olu şu; in san lar ara sın da dost lu ğun, yar dım laş ma
nın, iyi li ğin ge liş me si ne bir se bep ol ma lı dır. Ba kın Kur’anı Ke rim’de  bu 
na sıl ifa de edi li yor: "Ey in san lar, si zi bir er kek ve ka dın dan ya rat tık ve son ra 
si zi bir bi ri niz le ta nış ma nız için, bi liş me niz için, kay naş ma nız için fark lı 
ka vim ler, ka bi le ler ve mil let ler ha li ne ge tir dik." Bu nu açık la yan bir baş ka 
ayet var dır: "Siz ler için fark lı yol lar, fark lı ku ral lar, fark lı şe ra it ler ver dik. 
Di le sey dik si zi bir tek üm met ya par dık." İn san lık ha yır lı iş le rin de bir bi riy le 
ya rış sın di ye fark lı üm met ler, fark lı şe ra it ler, fark lı din ler ol muş tur. Şu hal de 
üze ri mi ze dü şen bir bi ri mi zi ta nı ma mız dır. Dün bu ra da Tür ki ye Er me ni le ri 
Pat ri ği Mes rob Mu taf yan’ın da be lirt ti ği gi bi, ara mız da bir bi ri mi zi ta nı ma 
nok ta sın da son de re ce bil gi ek sik li ği miz var. 
Sa yın TÜR SAB Baş ka nı mız bi lir ler, ben yıl lar ca İs tan bul’da tu rist le re reh
ber lik ya pa cak ki şi le re ve ri len kurs lar da din ler ta ri hi ho ca lı ğı yap tım.  Kurs
ta, çe şit li üni ver si te le ri bi tir miş Müs lü man’ı, Hı ris ti yan’ı, Mu se vi’si 150 ki şi 
var dı. On la ra "Haz re ti Mu ham med’in kab ri Mek ke’de mi , Me di ne’de 
mi dir?" di ye bir so ru sor dum. "Mek ke di yen ler par mak kal dır sın" de dim ve 
bir hay li par mak kalk tı! Bir baş ka kurs ta da hem Hı ris ti yan’lık ta, hem de 
Müs lü man lık’ta pro to tip olan "Hz. İb ra him’in kab ri nin ne re de ol du ğu nu 
bi len var mı" di ye sor dum… Mek ke, Ur fa, Har ran, Ku düs di ye de şık lar ver
dim on la ra… Ma ale sef bi len ol ma dı. Şim di, önem ver mek için bil mek ge re
kir. Bil gi len me ilk saf ha dır. Do la yı sıy la Kur’an’ın em ri de kar şı lık lı bi liş me ve 
ta nış ma dır. Biz bir bi ri mi zi ka ti yen ta nı mı yo ruz. Asır lar bo yu bir bi ri miz hak
kın da ön yar gı la rı mız ve pe şin hü küm le ri miz var. Sa yın muh te rem Di ya net 
İş le ri Baş ka nı mız bil gi len me ye pa ra lel ola rak ön yar gı la rın git gi de aza la ca ğı
nı ifa de et ti ler bu ra da. Eğer biz kar şı mız da ki ni Hı ris ti yan’ı, Ya hu di’yi, ne 
ka dar da ha iyi ta nır sak, o  da biz le ri ne ka dar sağ lık lı bil gi ler le ta nır sa; ay nı 



kök ten gel di ği miz, ara mız da düş man lık için as lın da bir se be bin ol ma dı ğı nı 
çok da ha iyi gör müş olu ruz. Bu reh ber lik kur sun da ki top lam on beş sa at lik 
din ler ta ri hi ders le ri hiç yet mi yor. Ol maz. Ya ni bir tu ris te reh ber lik ya pa cak 
ki şi eğer ken di di ni ni iyi bil mi yor sa, reh ber lik ya pa ca ğı gru bun inan cı nı; 
sa de ce ora da ki ya pı ve ya me ka nın özel li ğin den öte, te olo jik ar ka pla nı nı da 
bil mi yor sa, doğ ru la rı na sıl ak ta ra cak? Doğ ru ce va bı na sıl bu la cak? Ara da ki 
ile ti şi mi, iliş ki yi, sa mi mi ye ti na sıl ku ra cak? Ek sik bil gi, yan lış bil gi üze ri ne 
sa mi mi yet ku rul maz. Ba kın gü nü müz de çok üzü cü ha di se ler de olu yor. 
Çok ya kın bir geç miş te Ame ri kan Baş ka nı Sa yın Bush’un ya kı nı di ye tak dim 
edi len bir pa pa zın, Pey gam be ri miz le il gi li çok ağır ha ka ret le ri ne ma ruz kal dı 
dün ya ka mu oyu. Son ra dan özür di le yen o pa paz di yor du ki: "Mu ham med ne 
Mu sa ne İsa gi bi dir. O sa vaş ma yı, öl dür me yi bi lir gi bi fa lan.." Eğer bu pa paz, 
Ba tı’da ki bil gi siz lik ten de  kay nak la nan Or ta çağ kla sik İs lam düş man lı ğı, 
an ti İs lam tav rı nı, fik ri ni bı ra kıp da, açıp ta ri hi oku sa; hiç bir di nin sırf sa va
şı em ret me di ği ni, İs lam’da sa va şın as lın da sa vun ma ya yö ne lik ol du ğu nu gör
me si, bil me si la zım dı. Do la yı sıy la ne Hz. Mu sa’nın ne Hz. İsa’nın ne de Hz. 
Mu ham med’in "Gi din ya ka la dı ğı nız yer de, siz den ol ma yan la rı öl dü rün" gi bi 
bir emir ver me me si ge rek ti ği ni, ve re me ye ce ği ni bu na yet ki li ol ma dı ğı nı bil
me si ge re kir di. Ki bu pey gam ber ler den bi ri öte ki ni tas dik edi yor. Hz. Mu sa, 
Hz. İsa’yı tas dik et me di mi? 
Hz. Mu sa’ya ge len on emir Hz. İsa için de ge çer li de ğil miy di? Ora da "öl dür
me ye cek sin" em ri yok muy du? Bu emir, ya sak, Hz. Mu sa ve Hz. İsa’ya var 
da, öte ki ne mi ser best. Ha yır. On emir, bü tün ila hi din ler de müş te rek. Hat
ta Hz. Mu sa ön ce si Hz. Nuh var. Ona Tan rı’nın bil dir di ği ye di ku ral var. 
Bu na Nuh Ka nun la rı de ni li yor. Ba kın, Nuh Ka nun la rı bü tün ila hi din ler de 
müş te rek tir. On la rın ba şın da tan rı yı tek’le me, bir’le me; on dan son ra da 
öl dür me me em ri var dır. Ki tap la ra ba kar sa nız ku ral lar gü zel. Ama ta bii bu 
ku ral la rın fi ili ya ta, tat bi ka ta, uy gu la ma ya ge çi ril me si ve ya şan ma sı ge re ki yor. 
Ya şan ma sı için  de sağ lam ve sağ lık lı bil gi ler ge re ki yor. 
Bu tür top lan tı lar, din le ra ra sı sa mi mi bil gi ile ti şi mi ve in san la rın ha yır lı iş ler
de ya rış ma nok ta sın da son de re ce önem li dir. Bu ma na da, TÜR SAB Baş ka nı 
Ba şa ran Ulu soy ile Di ya net İş le ri Baş ka nı Meh met Nu ri Yıl maz’a te şek kür 
edi yo rum ve  kut luyorum.



is Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs, His Ex cel lency the Go ver
nor, His Ex cel lency the Pre si dent of TÜR SAB, de ar gu ests, I open the 

se cond ses si on at the first day of The Fa ith To urism Days Sympo si um. I will ma ke 
a short int ro duc ti on or eva lu ati on abo ut the re li gi ons and the worh sip from the 
pers pec ti ve of the fa ith to urism. Prof.Dr.Mr.Ni ya zi Ök tem from Bil gi Uni ver sity 
will tell you the pos sib le cont ri bu ti on of the di alo gue among re li gi ons to the fa ith 
to urism. The as sis tant pro fes sor Mah mut Erol Kı lıç from Mar ma ra Uni ver sity, 
Fa culty of The ology and the Di vi si on of Mysti cism will de li ver to you a spe ech con
cer ning the im por tan ce of the fa ith to urism for the so ci al, psycho lo gi cal, re li gi ous 
dyna mics and the sig ni fi ca ne of the se dyna mics in the mu tu al ac qu ain tan ce. And 
then, The As sis tant Pro fes sor Mr. Sa cit Pe kak from Ha cet te pe Uni ver sity will pre
sent a pa per abo ut the pre ser va ti on of the re li gi ous and cul tu ral works which are a 
his to ri cal he ri ta ge and of fe ring them to the com mon ser vi ce of the hu ma nity. 
I don’t in tend to tell you or re pe at the ne ces sity of the re li gi on to this dis tin gu is hed 
au di en ce. The re li gi on exists for hu man be ings. As Prof.Dr.Yıl maz Özak pı nar 
says:"Hu man be ings are fa ith ful cre atu res and as they are cle ver, they ha ve to be 
fa ith ful." In or der to sa tisfy this ne ces sity of fa ith of hu man be ings, the Gre at Cre
ator sent from the be gin ning the gu ides in ot her words the prop hets with the pur po
se of sho wing to the pe op le what they ha ve to be li eve and how they ha ve to be ha ve 
and al so the sac red texts inc lu ding the ad vi ces abo ut li fe. So, when the sub ject is 
con si de red from the po int of the holy re li gi on, each prop het as su mes the res pon si bi
lity of war ning, en ligt hen ment of the com mu nity cho sen as the tar get mass and al so 
first the con fir ma ti on of the rep re sen ta ti ve of God and he ral ding the rep re sen ta ti ve 
of God who will be his suc ces sor. This is what is told ac cor ding to the Ko ran, Holy 
Bib le. Fol lo wing Adam who is the an ces tor of the hu ma nity, his son Şid then Enok, 
the Prop het İd ris, the Prop het No ah, the Prop het Ab ra ham, then his son Isa ac, his 
son Ja cob, then his son Jo seph and the ot hers are res pec ti vely the fa mily of prop hets 
sent to the Midd le East. Ho we ver, ac cor ding to the in for ma ti on of the Gre at Cre
ator, many ot her sa vi ours ai ming at the sal va ti on of the hu ma nity ha ve be en sent to 
dif fe rent parts of the world. This is the must of the holy law.
Did the se prop hets tell al ways dif fe rent things to the hu ma nity? Did they tell to kill 
each ot her, to ha te each ot her?... Or on the cont rary, did they al ways emp ha si ze the 
sa me, in ot her words, the no ti ons sho wing the truth, the es sen ti al which the hu man 
be ings for got, mi su sed or mi sin terp re ted? Of co ur se, they did this se cond one. Ho we
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ver, we may see dif fe rent app li ca ti ons among dif fe rent re li gi ons. As the hu man 
be ings do not al ways li ve in the sa me cli ma te con di ti ons, ge og raphy, cul tu ral know
led ge; the dif fe rent ge og rap hi cal re li gi ons, cli ma te con di ti ons, cul tu ral know led ge 
may gi ve ri se to the par ti al dif fe ren ces among the re li gi ous fa iths and li ves of pe op
le. Ho we ver this dif fe ren ce do es not re qu ire the strugg le among re li gi ons and the 
ha te of hu man be ings aga inst each ot her. On the cont rary, the dif fe ren ce is so met hing 
that it ne ces si ta tes a go od com pe ti ti on among hu man be ings. Be ca use the dif fe ren ce 
is a rich ness. So, be ing dif fe rent is a symbol of the rich ness. 
As men ti oned in the spe ec hes de li ve red yes ter day, the Ana to li an lands ha ve be en the 
crad le of many dif fe rent cul tu res sin ce tho usands of ye ars and to ok the ir pla ce in the 
his tory as a ge og raphy whe re pe op le be lon ging to the se cul tu res co ha bi ted pe ace fully. 
Thus, the dif fe ren ce among re li gi ons sho uld not be an obs tac le for the de ve lop ment 
of fri ends hip, help and go od ness among pe op le. This is exp la ined in the Ko ran as 
fol lows:"O hu man be ings! We cre ated you from a man and a wo man and then we 
trans for med you in to dif fe rent tri bes, com mu ni ti es and na ti ons so that you be co me 
ac qu ain ted with each ot her." The re is al so anot her pas sa ge exp la ining this fact:"We 
ga ve dif fe rent ways, dif fe rent laws, dif fe rent con di ti ons. If we had wis hed, we 
wo uld ha ve cre ated you as a uni que com mu nity." Dif fe rent com mu ni ti es, dif fe rent 
con di ti ons, dif fe rent re li gi ons ha ve be en cre ated so that pe op le com pe te with each 
ot her for the be ne fi ci al works. So, our mis si on is to be ac qu ain ted with each ot her. 
As the Ar me ni an Pat ri arch of Tur key Mes rob Mu taf yan sta ted yes ter day, the re is a 
big lack of in for ma ti on in the ac qu ain tan ce with each ot her. As the Pre si dent of 
TÜR SAB knows, I ta ught the re li gi ons’ his tory in the co ur ses or ga ni sed in Is tan bul 
for the gu ides who will ac com pany the to urists. 
The re we re 150 per sons in the co ur se from dif fe rent re li gi ons such as Mus lim, 
Je wish and Chris ti an and gra du ated from dif fe rent uni ver si ti es. I as ked them:"Whe
re is the tomb of the Prop het Mo ham med? In Mec ca or Me di na?" and I sa id "Tho
se sa ying Mec ca sho uld ra ise the ir fin gers" and I saw that many fin gers ra ised! And 
in anot her co ur se I as ked "Is the re an yo ne who knows whe re is the tomb of the Prop
het Ab ra ham?". This qu es ti on was re la ted to so met hing pro toty pe both for the 
Chris ti anity and the Is lam... I ga ve them so me al ter na ti ves such as Mec ca, Ur fa, 
Har ran, Je ru sa lem.... Un for tu na tely, no one knew. So, so met hing sho uld be known 
in or der to be gi ven im por tan ce. The in for ma ti on is the first step. And the Ko ran 
com mands to be ac qu ain ted with each ot her. We don’t know each ot her. Our dis tin
gu is hed Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs sta ted that the pre ju di ces will dec re ase pa ral



lel to the inc re ase of in for ma ti on. If we are well ac qu ain ted with the ot hers, the 
Chris ti ans, the Je wish and if they are al so well in for med abo ut us, we will see that 
we are co ming from the sa me ori gin and the re is no re ason in or der to be hos ti le to 
each ot her. The re li gi ons’ his tory les sons for 15 ho urs in the gu iding co ur ses are not 
eno ugh at all. No. If the gu ide do esn’t know well his his tory, the fa ith of the to urists’ 
gro up whom will he gu ide and if he do es not know the the olo gi cal backg ro und of 
that edi fi ce be si des its pro per ti es, how will he be ab le to re port the re al facts? How 
will he find the re al ans wer? How will he es tab lish the right com mu ni ca ti on, re la
ti ons hips and the sin ce rity? The sin ce rity can not be ba sed on the lack of in for ma ti on, 
fal se in for ma ti on. 
Many ne ga ti ve events hap pen to day. In re cent days, a pri est int ro du ced as ha ving 
clo se re la ti ons hips with the US Pre si dent Bush has pro no un ced in sults aga inst our 
Prop het. The pri est who had to ex cu se la ter on had sa id so met hing li ke that:"Mo
ham med is ne it her li ke Mo ses nor Je sus Christ. He just knows to ma ke war, to kill." 
If this pri est had re ad the his tory ins te ad of be ing inf lu en ced by the an ti – Is la mic 
be ha vi our, the ge ne ral hos ti lity to wards the Is la mic re li gi on of the Midd le East 
re sul ting from the ig no ran ce of the Wes tern world, he wo uld ha ve un ders to od that 
no re li gi on ad vi ses only war and tha war in Is lam aims at the de fen se. So he had to 
know that ne it her The Prop het Mo ses, nor Je sus Christ or the Prop het Mo ham med 
com mands "Kill tho se who are dif fe rent from you." They are not aut ho ri zed for 
such a com mand. And each of the se prop hets con firms the ot her. The Prop het Mo ses 
con fir med the Prop het Je sus Christ. The ten com mands re ce ived by the Prop het 
Mo ses ha ve be en al so va lid for Je sus Christ. Isn’t the re the com mand "not to kill"? 
Can we say that this com mand is va lid for the Prop het Mo ses, the Prop het Je sus 
Christ but not va lid for the ot hers? No. The ten com mands are com mon for all the 
holy re li gi ons. And be fo re the Prop het Mo ses, the re is the Prop het No ah. 
The re are se ven ru les re por ted to No ah from God. The se are cal led the Ru les of 
No ah. The ru les of No ah are va lid for the who le holy re li gi ons. The prin ci pal of 
the se ru les is the uni qu eness of God and then not to kill. The se are go od ru les writ ten 
in the Holy Bo oks. But, of co ur se, the se ru les sho uld be app li ed to the prac ti ce, imp
le men ted in the li fe. And we sho uld ha ve so und and go od know led ge in or der to li ve 
them.  Such me etings are very im por tant for a sin ce re com mu ni ca ti on of know led ge 
among re li gi ons and the com pe ti ti on of pe op le with each ot her for the be ne vo len ce. 
I thank and cong ra gu la te the Pre si dent of TÜR SAB Ba şa ran Ulu soy and the Pre
si dent of Re li gi ous Af fa irs Meh met Nu ri Yıl maz in this re gard.



en ko nuş ma ma bü tün yol cu la rı bü tün sey yah la rı se lam la ya rak baş la
mak is ti yo rum. İn sa nın yer yü zü ne in me si ey le mi, ya ni Ade moğ lu ile 

mü şer ref ol ma sı ey le mi; din den fel se fe ye, ta rih ten psi ko lo ji ye ka dar bir
çok di sip lin ta ra fın dan çok yön lü araş tır ma la ra ko nu ol muş önem li bir 
alan dır. Bir çok te olog, bir çok fi lo zof, yüz yıl lar bo yun ca in sa nın yer yü zü 
ha ya tı nın baş lan gı cı ile il gi li çe şit li gö rüş ler ile ri sür müş ler dir. Bu nu bir 
iniş, bir uzak laş tı rış, bir ko vu luş ola rak gö ren ler ol du ğu gi bi, bu nu bir sev
gi li nin na zı, ar dın dan vus lat zev ki nin ta dı la bil me si için ge rek li bir ön 
ey lem, bir eği tim me to du gi bi gö ren ler de ol muş tur. Her ne olur sa ol sun 
in sa noğ lu, bu var lık kat ma nı nı ken di si ne bir müd det için ya şa ya ca ğı 
me kan ola rak al mış tır. "Bir me ka nın şe re fi ora da bu lu nan in sa na gö re dir" 
ke la mın dan ha re ket le yer yü zü, Ade moğ lu’nu ağır la mak la şe ref len miş tir. 
Çün kü kut sal ki tap la ra bak tı ğı mız za man Tan rı, ema ne ti ni dağ la ra, taş la ra, 
yer yü zü ne yük le mek is te miş an cak, o bu yü kü kal dı ra bil me po tan si ye li ne 
sa hip ol ma dı ğı için bun dan kaç tı ğı nı ve an cak in sa nın, ta bi atın da bu lu nan 
ka li te si ge re ği, bu yü kün al tı na gir di ği ni ve böy le ce de Tan rı’nın yer yü zün
de ki ha li fe si, ve ki li ol du ğu nu gör mek te yiz. Do la yı sıy la Tan rı’nın ve ki li ni 
içe ri sin de ağır la mak la, yer yü zü şe ref ka zan mış tır. 
İn sa noğ lu da Tan rı’nın ken di si ne ver miş ol du ğu akıl im ti ya zı ile ken di si ni 
ağır la yan, ken di sin de ki bü tün gü zel lik le ri onun is ti fa de si ne su nan, bu yer
yü zü üze rin de ekip biç me ye, onu ak ti ve et me ye baş la mış tır. Tan rı’nın bir 
ve ki li ol du ğu bi lin cin de olan in sa noğ lu, ön ce le ri ken di si ne su nu lan bu yer
yü zü ve onun do ğa sı nı, had di ni aş ma dan ve fıt ra tı na uy gun bir şe kil de 
kul lan ma ya ve ken di sin den is ti fa de et me ye baş lar. As lın da böy le si bir in sa
nın do ğa yı bu şe kil de kul la nı şı, onun fa ali ye te geç me si ve can lan ma sı için 
de ge rek li bir un sur ol muş tur. Do ğa, çev rim sel dö nü şü mü nü ya pa bil me si 
için, do ğay la uyum lu bu in sa nın ey le mi ne ih ti yaç duy muş tur. Yüz bin ler ce 
yıl dır de vam eden ve in san  do ğa ara sın da ki bu har mo nik uyum, ma ale sef 
mo dern za man la ra doğ ru, in sa nın ken di öz ger çek li ğin den ya ban cı laş ma ya 
baş la ma sıy la be ra ber, do ğa aley hi ne bo zul ma ya baş la mış tır. Ar tık dö nü şü
me uğ ra mış bu in sa nın gö zün de do ğa, sı nır la rı nın so nu na ka dar zor lan ma
sı ge re ken, tıp kı diş ma cu nu nun so nu na ka dar kul la nıl ma sı için ge rek li o 
ez me iş le mi nin üze rin de tat bik edil me si ge re ken bir me ta gi bi gö rün me ye 
baş lan mış, tü ke til me si ge re ken can sız bir var lık ha li ni al mış tır. Bu in sa nın 
söz lü ğün de eko no mi ta ri fi, ar tık sı nır sız in san ih ti yaç la rı kar şı sın da sı nır lı 
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do ğa nın sa va şı mı nı be lir le yen ilim da lı ola rak yer ala cak tır. Ar tık uyum ve 
ar mo ni bo zul muş or ta ya bir sa vaş çık mış tır. Hem de sı nır lı ola na kar şı sı nır 
ta nı ma ya nın sa va şı. Bu nun so nuç la rı nı bu gün bü tün dün ya bir bü tün ola
rak tat mak ta dır ar tık. Çün kü do ğa nın ka nun la rı ırk, cins, din, mez hep 
ta nı ma dan bir bü tün ola rak iş le mek te dir. O, her ke se kar şı eşit me sa fe de
dir. Kim se bir or man yan gı nı ol du ğun da "oh ne gü zel, düş ma nı mın mil li 
ser ve ti ya nı yor; ne gü zel, düş ma nı mın de ni zi kir le ni yor" di ye me ye cek. 
Çün kü do ğa nın bir ye ri nin kir len me si do mi no et ki siy le di ğer blok la rı, top
ye kün bir eko sis te mi et ki le mek te dir. Me se la, yer yü zü nün Ana do lu coğ raf
ya sı nın ik li mi ni, kü re sel açı nın dü şü mün den do la yı, en çok Gü ney Ame ri
ka’da ki Ama zon or man la rın da çı kan bü yük yan gın la rın et ki le di ği ni bi li yor 
mu yuz? Ana do lu’da ki bir bü yük yan gın ise Ku zey Hin dis tan ve Ne pal’i 
et ki le mek te. As lın da he pi miz ay nı bü tü nün par ça la rı yız. 
Ne var ki bü tün par ça yı gö re bi li yor ken, par ça bü tü nü gö re me mek te, ya ni 
ait ol du ğu ye ri bir tür lü çı ka ra ma mak ta dır. Çün kü bü tün lük, par ça nın 
özel lik le ri ara sın da yer al mak ta dır. Bü tün lük bi lin ci ne ere me miş in san lar 
da böy le dir; ken di ha yat la rı par ça lan ma üze ri ne ku ru lu ol du ğu için, çev re
le ri ne de bu par ça lan mış lı ğı ya yar lar. On la rın di lin den bir lik de ğil hep 
bö lün me ve par ça lan ma söz le ri çı kar. Leng’in ta bi riy le, ken di le ri ni bir leş
ti re me yen in san la rın baş ka la rı nı bir leş tir me le ri müm kün de ğil dir. İn sa
noğ lu nun yer yü zü ne ini şi as lın da bir yol cu luk tur. O bu şe kil de kay na ğın
dan uzak laş mış tır. Bir ba kı ma gur be te çık mış tır. Ama tıp kı öz va ta nın dan 
uzak ta olan in san gi bi, tıp kı ka fes de ki bül bül gi bi; mü te ma di yen ora yı 
öz le mek te dir. Bu öz lem, bu ar zu ken di sin de kar şı ko nu la maz bir hal de, 
iç ten içe onu hu zur suz et mek te dir as lın da. O ise hu zur suz lu ğu nun se bep
le ri ni, bir ta kım ya pay se bep ler le baş ka yer ler de ara mak ta dır. Bu vus lat bu 
ka vuş ma ar zu su, "bir gün yi ne ora ya dö ne ce ğim" inan cı; bir ümit, bir in ti
zar bir bek le yiş; onu ayak ta tu tan giz li bir güç ola rak, sü rek li ak tif olu şu nu 
sağ la mak ta dır. Zi ra, o her an ye ni bir iş te dir ve zi ra biz, Tan rı’dan gel dik ve 
yi ne ona dö ne ce ğiz. De mek ki in san, as lın da bi te vi ye bir ha re ket ha lin de
dir, bir di na mizm içe ri sin de dir. 
İn san lık ta ri hi bo yun ca ge len bil ge ler, fi lo zof lar in sa nın bu ha re ke ti ni, 
çem be rin bir ya rı sı ini şi, bir ya rı sı da çı kı şı sem bo li ze eden bir da ire şek
lin de res met miş ler dir. İş te in san bu yol cu lu ğun da ba zı mer ha le ler den, ba zı 
du rak lar dan ge çe cek tir. Mis tik ede bi yat ta bun lar ba zen köy ler, şe hir ler ve 



ül ke ler ola rak da an la tı lır. As lın da var lık mer te be le ri ba zı sem bo lik şe hir
ler le ifa de edil mek te dir bu ede bi yat ta. Bir şeh re var dım, bir şeh re var ma
dan yo lu mu ha ra mi ler kes ti, so yup so ğa na çe vir di ler be ni der ken, şa irin 
han gi ne fis mer te be sin den bah set ti ği ni bil mek ge re kir. "Da ha son ra öy le 
bir şeh re var dım ki; in san la rı gül ti ca re ti ya pı yor lar, gül den te ra zi tu tu yor
lar. Çar şı sı, pa za rı gül olan bir şe hir…" Bu sö zü söy le yen ki şi nin, bu sem bo
lik an la tım la da ne re yi kas tet ti ği nin bi lin me si nin eği ti mi ni al mak ge re kir. 
Bu yol cu luk lar da en önem li un sur ola rak reh ber mo ti fi öne çık mak ta dır. 
Reh ber si ze yo lun özel lik le ri ni an la tı yor, gi di le cek şe hir hak kın da ön bil gi
ler ve ri yor ve son ra da si zi şe hir de gez di ri yor. Reh ber hem bu ko nu bil gi
si ne sa hip, hem de da ha ön ce bu yol cu lu ğu bir çok ke re bil fi il ger çek leş tir
miş, tec rü be li ki şi de mek tir. Ko kart ser ti fi ka sı var dır. 
İş te in san, ken di özü ne doğ ru olan bu di key yol cu lu ğu yer yü zü sat hın da 
ya tay ola rak da pro va sı nı ya pan bir kim se dir. Ay rı ca, onun için de yer le şik 
olan bi lin me ze doğ ru me rak; ken di si ni bil me di ği, gör me di ği ül ke le re 
di yar la ra çek miş tir. Böy le ce di key an lam da kay na ğı nı ara yan abı ha yat 
ik si ri ni ara yan, ölüm süz lük di ya rı nı ara yan ma ne vi spi ri tü el yol cu, ya tay 
düz lem de bir sey yah ti pi ne dö nü şü ver miş tir. Bü tün di ni me tin ler bi re yi 
esas ola rak di key yol cu lu ğa teş vik eder ken, ya tay yol cu lu ğu da bu na ön 
ha zır lık için teş vik et mek ten ge ri dur maz lar. 
"Ni ye yer yü zü ne ça kı lıp ka lı yor su nuz? Yer yü zü nü ge zin. Siz ler den ön ce 
ya şa mış in san la rın, mil let le rin du rum la rın dan ib ret ler alın" gi bi söz ler, kut
sal ki tap lar da yer alan bu tür emir ler dir. Özel lik le mis tik li te ra tür de ye ni 
öğ ren ci le re, ba zı ön yar gı la rı nı kı ra bil me le ri ve bü tün in san lı ğa bir göz le 
ba ka bil me le ri için, ön ce se ya hat ve ril di ği gö rül mek te dir. Bu se ya ha te 
çı kan ki şi ken di sin den fark lı renk te, fark lı dü şün ce de, bel ki de fark lı dil 
ko nu şan ve fark lı di ne ina nan in san lar la kar şı laş tı ğın da, tan rı nın sa de ce 
ken di mil le ti ni, ken di di ni ni ya ra tan özel bir tan rı de ğil bü tün in san la rın 
tan rı sı ol du ğu nu gö re cek; o di yar la ra da ay nı yağ mur la rın yağ dı ğı nı gö rün
ce şa şı ra cak tır. Çün kü ka mil in san el de edi le bil me si, an cak ev ren sel bir 
ba kış açı sıy la müm kün dür. Dar zih ni yet li, sa de ce ken di si ni doğ ru gö ren 
yet miş iki mil le ti bir gör me yen bir in san dan, ka mil bir in sa nın çı ka bil me si 
ma ale sef müm kün de ğil dir. İş te bu bağ lam da se ya hat et me nin eği ti ci ve 
dö nüş tü rü cü ro lü ak tif ha le gel mek te dir. 
Se ya hat eden in san iki yön lü rol üst len mek te dir. Bi rin ci si, ken di özel lik le



ri ni bir baş ka in sa na, bir baş ka kül tü re ta şır ken; ikin ci ola rak, ken di sin
den fark lı bir kül tür den ken di si ye ni şey ler öğ ren mek te, al mak ta dır. Bu 
kar şı lık lı ey lem, fark lı lık la rı or ta dan kal dı rıp tek dü ze bir kül tür ha li ne 
gel mek de ğil dir. Çe şit li lik ler ve fark lı lık lar, ha ya tın zen gin lik le ri dir as lın
da. Bir tü rün ya şa ma sı  ve ko run ma sı ge rek li bir özel li ği dir de. Çün kü 
bu ra sı çok luk ale mi dir. Bir li ğe gi den yol, çok luk tan ge çer. An cak bir li ğe 
re fe ran sı ol ma yan çok luk ve fark lı lık; sağ lık lı de ğil dir, ka osa yol açar. Bir
li ğin bir uzan tı sı olan çok luk tan kork ma mak ge re kir. Böy le si fark lı lık lar 
tıp kı eril ve di şil gi bi bir bi ri ni ta mam la yan ar mo nik fark lı lık lar dır. Se ya
hat eden in san açı sın dan ola ya bak tı ğı mız da da ay nı şe yi gör mek te yiz. 
İn san lar ken di le rin den fark lı ola nı me rak eder ler ve gör mek ta nı mak 
is ter ler. Za ten ken di le rin de var olan şe yi gör mek on la ra ca zip gel mez. Bu 
açı dan kül tü rel fark lı lık zen gin li ği nin ko run ma sı ge re kir. Zi ra bu kül tü rel 
alış ve riş ne ti ce sin de bir bi ri ni da ha iyi an la yan ve bir bi ri ne hoş gö rüy le 
ba kan in san lar or ta ya çı ka cak tır. Za ten tek dü ze ve tek renk olan bir yer
de, kim ki me hoş gö rü gös te re cek tir ki. 
İş te ge rek di key, ge rek se ya tay bo yut la rıy la hep se ya hat ha lin de olan in sa
nın, ta rih bo yun ca yap tı ğı se ya hat le rin en önem li le rin den bi ri si de inanç
tan ha re ket le ya pı lan di ni içe rik li se ya hat ler dir. 
Ko nuş ma mın ba şın da "me ka nın şe re fi ora da bu lu nan in san dan ge lir" 
de miş tim. İş te bu nok ta dan ha re ket le, ba zı mü ker rem ve mü kem mel 
in san la rın or ta ya koy duk la rı fi il ler de sı ra dan in san la rın or ta ya koy duk la
rın dan fark lı ma hi yet te dir. O kut sal ki şi le rin ey lem le ri, tan rı ta ra fın dan da 
kut sa na cak ve da ha son ra ge le cek in san lar dan bu fi il le ri yap ma la rı, ak si 
ha re ket le ri ise yap ma ma la rı is te ne cek tir. On la rın ey lem le ri ve söz le ri di ğer 
in san lar için bir ör nek, bir mo del teş kil ede cek tir. Hat ta bu in san la rın sı ra
dan, gün lük ey lem le ri da hi bir iba de tin te me li ola cak tır. Hz. İb ra him’in 
ka rı sı Sa ra’nın,  ço cu ğu na su bul mak için iki te pe ara sın da gi dip gel me si 
ey le mi gi bi; bir kut sal to poğ raf ya oluş muş ol mak ta dır. Bu şe kil de tan rı 
el çi le ri nin ey lem le ri, otur duk la rı me kan lar, da ha son ra ki dö nem ler de, hac 
ve ya zi ya ret mak sa dıy la in san la rın do laş ma la rı na açık ha le ge le cek tir. Bu 
zi ya ret te bu lu nan in san lar, hem di key ma na da bir arın ma ya şa mak ta dır lar, 
hem de ya tay ma na da bir tür kül tü rel alış ve riş içe ri si ne gir mek te dir ler. 
Ül ke mi zin bir çok bel de si bu açı dan zen gin me kan la ra sa hip tir. Bun la rın 
tes pit edi lip tu riz min bir da lı ola rak kul la nıl ma sı; bu ra ya ka dar ser det mek



te ol du ğu muz te orik çer çe ve ye gö re, hem mad di hem de ma ne vi bir çok 
fay da sağ la ya cak tır. Pek ta bii ki, na sıl bir kong re tu riz mi özel ih ti sas ge rek
ti ri yor sa, di ni tu rizm de özel ih ti sas ge rek tir mek te dir. Tu rizm ci le rin, ge rek 
di ni ce ma at li der le riy le ve ge rek se işin uz ma nı ila hi yat bi lim ci ler le ir ti bat 
ha lin de bu so ru nun üs te sin den ge le bil me le ri müm kün dür. 
Bu ra ya ka dar yap mış ol du ğum se ya hat eden, sey yah, gez gin ci adam fel se
fe sin den da ha so mut, da ha pra tik nok ta la ra geç mek is ti yo rum. Böy le ce 
bel ki siz le re da ha pra tik an lam da fay da lı ba zı bil gi ler ve re bi li rim. 
Ba zı tek lif le rim ola cak. Ön ce be lirt mek is te di ğim hu sus, ta ri hi sü reç içe
ri sin de ül ke miz top rak la rı,  her ne ka dar bir çok di ni ina nı şa ev sa hip li ği 
yap mış sa da, özel lik le de Hı ris ti yan di ni nin te olo ji si nin şe kil len me sin de 
önem li bir rol üst len miş tir. Da ha son ra da Müs lü man bir Ana do lu ha li ni 
al mış tır. Ger çek çi ko nuş mak ge re kir se, Ya hu di in sa nı, Zer düşt in sa nı, 
Ye zi di in sa nı açı sın dan da ül ke miz top rak la rın da ge zi le cek, zi ya ret edi le
cek me kan lar var sa da bun la rın hi ye rar şik öne mi Hı ris ti yan lar ka dar de ğil
dir. Ne var ki, Hı ris ti yan mez hep le ri ara sın da ki ba zı fark lı gö rüş ler, fark lı 
tur lar üze rin de dü şü nül me si ni ben ce ge rek li kıl mak ta dır. Me se la bir Ka to
lik için Efes Mer yem Ana Evi’nin  öne mi bir Pres bi ter yan ka dar de ğil dir. 
Yi ne Sür ya ni va tan daş la rı mız için da ha çok ül ke mi zin Do ğu böl ge le rin de 
yer alan zi ya ret yer le ri bu lun mak ta dır. Er me ni Ki li se si’ne bağ lı kim se ler 
için ben zer bir du rum söz ko nu su dur. Bu yüz den hi ye rar şik önem sı ra sı na 
gö re her bir ce ma at li de rin den, ül ke miz top rak la rı üze rin de bu lu nan zi ya
ret yer le ri ni gös te ren bir lis te alı nıp, bu na gö re özel tur lar dü zen le ne bi lir 
di ye dü şü nü yo rum. Ay rı ca 1 no’lu, 2 no’lu, 3 no’lu tur la rın bir leş me sin den 
olu şa cak pa ket tur lar da dü zen le ne bi lir. 
İkin ci ola rak söy le mek is te di ğim hu sus, iba det ye ri bu lun ma sı na yö ne lik 
fonk si yo nel bir çö züm dür. Şüp he siz her di nin iba de ti ni ger çek leş ti re ce ği 
bir me ka na ih ti ya cı var dır. Bu ko nu ta bii ki di ni li der ler le bi ra ra ya gel mek 
su re tiy le ka rar laş tı rı la bi lir. Bir Müs lü man için ge rek li olan te miz, boş bir 
me kan dır. İçe ri de res min ve su re tin ol ma dı ğı bir me kan dır. Boş bir sa lon 
"works hop ho use" şek lin de dü zen le ne bi lir. Bir tak vim çı ka rı lır. Han gi di ni 
ce ma at, han gi gün ve sa at ler de bu ra yı kul lan mak is ti yor sa, on la rın kul la nı
mı na uy gun hal de, çok fonk si yon lu bir mi ma ri dü şü nü le bi lir. Ta bii ki bu nu 
özel lik le ba zı ta til bel de le ri için dü şü nü yo rum. Ak si tak dir de her ce ma at 
için ay rı bir bi na ge re ke cek tir. Bu nun ba zı zor luk la rı ola bi le ce ği ka na ati ni 



ta şı mak ta yım. Yurt dı şın da özel lik le ba zı bü yük ha va alan la rın da böy le oda
lar bu lun mak ta dır. Ta bii Müs lü man lar açı sın dan ba zı zor luk la rı var dır; iç 
me kan lar da sı ra bu lun ma sın dan do la yı. Ama hep si bi ra ra ya ge ti ri lip, dü şü
nü le rek, ta şı nı la rak mi mar ve mü hen dis ler le is ti şa re et mek su re tiy le or tak 
bir şey bu lu na bi lir ka na ati ni ta şı yo rum. 
Di ni inanç tu riz mi nin, ay nı şe kil de Müs lü man la ra yö ne lik ola rak da plan
lan ma sı nı tek lif edi yo rum. Hı ris ti yan lar açı sın dan önem li zi ya ret yer le ri
nin, as lın da iyi de ğer len di ri le bi lir se, Müs lü man lar açı sın dan da ge zi le bi le
cek tür den or ga ni ze edi le bi le ce ği ka na ati ni ta şı mak ta yım. Me se la, ABD’de 
ken di le ri ne Mer ye mi ye di yen bir grup Müs lü man la rın, her se ne ara lık 
ayın da Kon ya’ya gel dik le ri gi bi Efes ve Mer yem Ana’yı da zi ya ret et tik le
ri ni gö rü yo rum. Bu bir ör nek. Ay rı ca ül ke miz de de bir çok genç ya din ler 
ta ri hi tah sil et mek te ve ya ama tör ce  din ler ta ri hiy le il gi len mek te. Bun la rın 
da il gi alan la rı bu sa ha ya çe ki le bi lir di ye dü şü nü yo rum. Ya ni bu tur lar dan 
Hı ris ti yan la rın ya nın da Müs lü man lar da is ti fa de ede bi lir... Çün kü Hz. 
Mer yem, Müs lü man lar’a gö re önem li bir mo tif, bir fi gür.  Ay rı ca Tür ki ye 
dı şın da ki Müs lü man la rın da ül ke miz top rak la rın da ki di ni zi ya ret me kan la
rı nı ve eser le ri ni  çok me rak et tik le ri ni gör düm. 
İran lı Müs lü man lar Su ri ye’nin Şam şeh rin de ki zi ya ret le re gi der ken ül ke
mi zin Van ve ya Ağ rı sı nır ka pı la rın dan gi riş ya pıp Ur fa, Ki lis, Ha tay il le ri
mi zin ka pı la rın dan çı kış yap mak ta. Da ha Ba tı’ya hiç gel me den sa de ce 
Do ğu böl ge sin den geç mek te dir ler. Dö nüş te de yi ne ay nı gü zer ga hı iz le ye
rek ken di ül ke le ri ne dön mek te dir ler. Bu böl ge ler de ki zi ya ret yer le ri ken
di le ri ne ta nı tı la bi lir se ve bu gü zer ga hı bi raz da ha içe ri çek mek su re tiy le, 
me se la Ha cı Bek taş ve Kon ya’ya ka dar da çe ki le bi lir se, gü zel ola ca ğı ka na
ati ni ta şı mak ta yım. Ay rı ca Bal kan lar’da ya şa yan Müs lü man tu rist ler açı sın
dan da ül ke miz de di ni zi ya ret tu riz mi plan la na bi lir. Me se la Bos na’dan 
ge len ler Kon ya’da Mev la na’yı zi ya ret et tik ten Kon ya lı la rın bi le bil me di ği 
Ab dul lah Bos ne vi’yi zi ya ret eder ler. Üçün cü ola rak bu tur lar, genç le rin eği
ti mi ne yö ne lik bir prog ram ola rak da dü zen len me li dir. Ör ne ğin; ABD’de 
İs la mo lo ji, Tür ko lo ji, ar ke olo ji ve ya din ler ta ri hi oku yan bin ler ce öğ ren ci 
bu lun mak ta dır. Bun lar özel lik le yaz ay la rın da ül ke mi ze ge le rek hem kal
dık la rı otel ler de ak şam la rı ders ler yap mak ta ve hem de ül ke miz de ki ta ri hi 
me kan la rı gez mek te dir ler. Bir kaç se ne dir kal dık la rı otel ler de ben de ken
di le ri ne ders ver mek te yim. Ba tı’dan ge len bu tür grup lar bir bir le riy le ir ti



bat lı ol ma dan ül ke miz den ay rıl mak ta dır. Hat ta ba zen Sul ta nah met’te 
bir bir le ri ni te sa dü fen gör dük le rin den ay nı amaç la Tür ki ye’de bu lun duk la
rı nı öğ re ni yor lar. Ya pı la cak ça lış ma lar la bu tür grup lar ara sın da ko or di nas
yon sağ la na bi lir. Bu nun ya nın da Al man hü kü me ti Türk le re sal dı ran genç
le ri ce za lan dır mak ye ri ne, uçak bi let le ri ni ve re rek  on la rı eği tim ve re ha
bi li tas yon  ama cıy la Tür ki ye’ye gön de ri yor. Bu çok gü zel bir şey. Se ya ha
tin, ta nı ma nın, ta nış ma nın in san eği ti min de fonk si yo nel, dö nüş tü rü cü 
fay da sı ol du ğu nu gör mek te yiz. 
Bu açı dan se ya ha tin genç le rin eği ti min de önem li bir ye ri ol du ğu nu sa nı
yo rum. Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nı mız da bu ra day ken na çi za ne be nim 
bir tek li fim ola cak; me se la ni ye ol ma sın di ye dü şü nü yo rum… De ği şik 
branş lar da tah sil gö ren 50 öğ ren ci,  ufuk la rı nı aç mak ama cıy la, ül ke için de 
ve eğer im ka nı mız var sa ül ke dı şın da di ğer din le rin di ni mer kez le ri ni gör
me ye gön de ril sin. Bu tür  burs lu yaz ta til le ri ne  ka tı la cak  genç le rin, di ğer 
din ve kül tür le ri ta nı ya rak ufuk la rı nın açıl dı ğı nı, biz zat ken dim mü şa ade 
et ti ğim için bi li yo rum. En son ola rak, mis ti siz min bir leş ti ri ci yön le ri nin 
tu rizm açı sın dan da kul la nı la bi le ce ği ka na ati ni ta şı mak ta yım. Çok il ginç tir 
ki, ge rek Bi zans dö ne min de ge rek se da ha son ra sın da Ana do lu coğ raf ya sı, 
bas kı cı yö ne tim ler den ka çan bir çok bil ge ye bir sı ğın ma ye ri, il ti ca ye ri 
ol muş tur. Bur sa Ulu dağ’ın es ki adı nın Ke şiş Da ğı ol ma sı,  yüz ler ce ke şi şin 
bas kı cı yö ne tim ler den ka ça rak bu da ğa sı ğın ma sın dan ge li yor. Bir Şem s 
Teb ri zi gi bi, yüz ler ce Müs lü man bil ge nin de bu top rak la ra sı ğın dı ğı nı, 
bu ra la rı şe kil len dir di ği ni, bu top ra ğın kül tü rel ha mu ru nun yoğ rul ma sın da 
eme ği nin geç ti ği ni gör mek te yiz. Do la yı sıy la Kon ya’da ki Mev la na Tür be si 
zi ya re ti baş ta ol mak üze re, Tür ki ye’nin su fi gü zel lik le ri ni de gös te ren bir 
prog ram ya pı la bi le ce ği ka na atin de yim. 
So nuç iti ba riy le ge ne Ana do lu top rak la rın dan bir bil ge nin söz le riy le 
ko nuş ma mı ta mam la mak is ti yo rum; "Ge lin can lar bir ola lım, ta nış ola lım 
/ Se ve lim se vi le lim / bu dün ya kim se ye kal maz." Te şek kür ede rim.



want to be gin to my spe ech by gre eting all the tra vel lers. The exis ten ce of 
the hu man be ing on the Earth, in ot her words the fact that he’s ho no ured 

with the Son of Adam is a very im por tant fi eld be ing sub ject of many stu di es by 
va ri ous dis cip li nes from the re li gi on to the phi lo sophy, the his tory to the psycho logy. 
Many the olo gi ans, many phi lo sop hers ha ve exp res sed va ri ous opi ni ons abo ut the 
be gin ning of the li fe of the hu man be ing on the Earth sin ce cen tu ri es. So me pe op le 
con si de red this fact as a des cent, a ten ta ti ve for ke eping apart, a dis mis sal whi le 
so me ot hers exp la ined it as the sim pe ring of a lo ver se en as a pre at ti tu de in or der to 
tas te then the ple asu re of the ul ti ma te uni on and a tra ining met hod. Wha te ver the 
re ason is, the hu man be ing ad mit ted this la yer of exis ten ce as a pla ce whe re he will 
li ve for a whi le. So, the Earth had the ho no ur of hos ting the Son of Adam with the 
gu idan ce of the sa ying:"The ho no ur of a pla ce de pends on the per son li ving the re." 
When we re ad the holy bo oks, God wan ted to trans fer his trus tee to the mo un ta ins, 
sto nes and the Earth ho we ver as he has not be en ab le to carry this lo ad, the hu man 
be ing has be en ab le to carry this lo ad be ca use of the qu ality of his na tu re and thus 
be ca me the rep re sen ta ti ve, the ca liph of God on the Earth. So, the Earth has be en 
ho no ured by hos ting the rep re sen ta ti ve of God wit hin him. 
On the ot her hand, by the help of the in tel li gen ce gran ted to him by God, the hu man 
be ing star ted to cul ti va te, to ac ti va te this earth hos ting him and of fe ring its be au ti
es to him. The hu man be ing who is cons ci ous of be ing a rep re sen ta ti ve of God used 
and ta ke be ne fit from the earth and the na tu re pro perly, wi tho ut go ing be yond his 
li mits at the be gin ning. In fact, the usa ge of the na tu re by the hu man be ing in such 
a man ner has be en ne ces sary in or der to ac ti va te and to re vi ve it. The na tu re ne eded 
the ac ti vity of a hu man be ing in con for mity with the na tu re in or der to carry out 
its cyclic trans for ma ti on. This har mo nic con for mity bet we en hu man be ing – na tu re 
con ti nu ing sin ce cen tu ri es has be en un for tu na tely de te ri ora ted aga inst the na tu re 
with the ali ena ti on of the hu man be ing to his es sen ce to wards the mo dern ti mes. 
Thus the na tu re from the pers pec ti ve of the hu man be ing trans for med be ca me an 
ob ject to be for ced be yond its li mits, to be con su med as an ina ni ma te cre atu re li ke a 
to oth pas te tu be which sho uld be pres sed in or der to be used comp le tely. So, in the 
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dic ti onary of this hu man be ing, the eco nomy will be de fi ned as a sci en ti fic dis cip li ne 
de fi ning the war of the li mi ted na tu re aga inst the li mit less ne eds of the hu man 
be ing. The re is no mo re har mony and con for mity and a war is go ing on. And this is 
the war of the li mi ted one aga inst tho se who are wit ho ut li mit. To day, the who le 
world wit nes ses the re sults of this fact. Be ca use the laws of the na tu re are ope ra ting 
as a who le wit ho ut any disc ri mi na ti on of ra ce, sex, re li gi on and sect. The na tu re is 
at equ al dis tan ce to ever yo ne. When a fo rest is on fi re, no one will say"I’m happy, 
the na ti onal rich ness of my enemy is on fi re; the sea of my enemy is pol lu ted." Be ca
use the pol lu ti on of so mew he re in the na tu re af fects the ot her blocs, the who le 
ec hosys tem with the do mi no ef fect. For examp le, do you know that the cli ma te of the 
Ana to li an ge og raphy af fects es pe ci ally the big fi res in the Ama zon fo rests in the 
So uth Ame ri ca be ca use of the co in ci den ce of the glo bal ang le? 
On the ot her hand, a big fi re in Ana to lia af fects the North In dia and Ne pal. In fact, 
we are all the parts of the sa me en ti rety. The hu man be ings who are not cons ci ous of 
this in teg rity be ha ve si mi larly; as the ir li ves are ba sed on the di sin teg ra ti on, they 
al so spre ad this di sin teg rity to the ot hers. They al ways spe ak abo ut the di vi si on and 
the di sin teg ra ti on ins te ad of in teg rity. As Leng de fi nes it, tho se who can not in teg ra
te them sel ves are not ab le to in teg ra te the ot her pe op le too.  The des cent of the hu man 
be ing to the earth is in fact a ta vel. Thus, he is away from his re so ur ce. He’s away 
from his ho me in so me way. Ho we ver, li ke a hu man be ing far from his ho me land, 
li ke a nigh tin ga le in the ca ge, he al ways mis ses the re. He fe els un com for tab le be ca use 
of this lon ging, this strong de si re. And he se eks the ca uses of this rest les ness in so me 
ot her pla ces be ca use of the se ar ti fi ci al re asons. This de si re of ul ti ma te uni on, the 
be li ef of "one day, I will re turn the re", the ho pe, the ex pec ta ti on ma ke him to be 
al ways ac ti ve as a sec ret po wer en co ura ging him. In fact, he al ways do es so met hing 
new and we are co ming from God and we will re turn the re. So the hu man be ing is 
con ti nu ously ac ti ve, he’s in a dyna mism. 
Sin ce the be gin ning of the his tory of the hu ma nity, the wi se men, the phi lo sop hers 
ha ve al ways desc ri bed this mo ve ment of the hu man be ing as a circ le who se one half 



symbo li zes the des cent and the ot her half symbo li zes the as cent. So, the hu man be ing 
will go thro ugh so me sta ti ons, so me stops du ring this tra vel. In the mystic li te ra tu re, 
the se sta ti ons are so me ti mes desc ri bed as vil la ges, towns and co unt ri es. In fact, the ir 
le vel of exis ten ce is de fi ned by so me symbo lic towns. When a po et says, I ar ri ved in 
a town, the bri gands stop ped me on my way and sto le everyt hing, we sho uld know 
which le vel of exis ten ce is told by the po et. "Then I ar ri ved in such a town that the 
pe op le tra de ro ses; they we igh by ro ses. The ba za ar is full of ro ses..." In or der to 
un ders tand the symbo lic me aning of this pla ce desc ri bed, we sho uld be edu ca ted to 
know whe re he po ints out. The most im por tant no ti on in the se tra vels is the gu ide. 
The gu ide tells you the pro per ti es of the ro ad, gi ves so me in for ma ti ons abo ut the 
town to be vi si ted and then ac com pa ni es you in the town. The gu ide me ans an ex pe
ri en ced per son who is well in for med abo ut his sub ject al so who re ali sed this tra vel 
many ti mes be fo re. He has a cer ti fi ca te.
So, the hu man be ing is in fact re ali sing this ver ti cal tra vel to wards his es sen ce, ho ri
zon tally on the earth. On the ot her hand, his cu ri osity for the unk nown ta kes him to 
the fo re ign pla ces and co unt ri es. Thus, the spi ri tu al tra vel ler lo oking for his re so ur
ce, the eli xir of li fe, the pla ce of the im mor ta lity has be en trans for med to a kind of 
tra vel ler on the ho ri zon tal le vel. Whi le all the re li gi ous texts en co ura ge the hu man 
be ing es sen ti ally to a ver ti cal tra vel, they al so sup port the ho ri zon tal tra vel which 
they see as a pre pre pa ra ti on. The phra ses such as "Why are you fi xed in so me pla ce 
on the earth? Let’s go see the earth. Ta ke les sons from the pe op le, the na ti ons who 
li ved be fo re you" are com mands in this re gard. 
Es pe ci ally in the mystic li te ra tu re, the new stu dents are per mit ted to tra vel first so 
that they get rid of so me pre ju di ces and con si der equ ally the who le hu ma nity. 
Du ring his tra vel, this per son will see that God is not a spe ci al god cre ating only his 
re li gi on, his na ti on bu al so the God of the who le hu ma nity when he will me et pe op
le of dif fe rent co lor, tho ught and may be spe aking a dif fe rent lan gu age and from 
anot her re li gi on and he will be surp ri sed when he will see that the sa me ra ins are 
fal ling the re. Be ca use it’s pos sib le to ob ta in a ma tu re hu man be ing only thro ugh a 



bet we en two pe aks in or der to find wa ter for his son. Thus the ac ti ons of the rep re
sen ta ti ves of God, the pla ces whe re they li ved will then be ope ned to the vi sits of 
pe op le with the pur po se of pilg ri ma ge or vi sit. The per sons re ali sing the se vi sits are 
pu ri fi ed ver ti cally and at the sa me ti me, they li ve a cul tu ral exc han ge in the ver ti cal 
sen se. Many lo ca ti ons of our co untry are rich in this re gard. The de ter mi na ti on of 
the se pla ces and using them a a branch of the to urism will bring many ad van ta ges 
both spi ri tu al and eco no mi cally in the the ore ti cal fra me work.
Of co ur se, the fa ith to urism ne eds a spe ci al ex per ti se li ke the cong ress to urism. The 
rep re sen ta ti ves of the to urism sec tor may over co me this prob lem in col la bo ra ti on 
with the re li gi ous le aders of the com mu ni ti es and the spe ci alists of the ology.
Now, I wo uld li ke to talk abo ut mo re prac ti cal, mo re conc re te no ti ons af ter the phi
lo sophy of the tra vel ler which I desc ri bed up to now. May be, I can gi ve so me prac
ti cal, use ful in for ma ti ons. I ha ve so me pro po sals. Prin ci pally I wo uld li ke to emp
ha si ze that alt ho ugh our lands hos ted many re li gi ous fa iths, the ir es sen ti al ro le has 
be en the sha ping of the the ology of the Chris ti anity. Then, it has be en trans for med 
to a Mus lim Ana to lia. Frankly spe aking, even the re are many pla ces to be vi si ted by 
the Je wish pe op le, Zer düşt pe op le and Ye zi dis, the ir hi erarc hi cal im por tan ce is not 
as gre at as the Chris ti ans. I think that dif fe rent vi ews among the Chris ti an sects 
ne ces si ta te to or ga ni se dif fe rent to urs. For examp le, the sig ni fi can ce of the Ho use of 
St.Ma rie for a Cat ho lic is gre ater than for a Presby te ri an. The vi si ting pla ces in the 
East of our co untry are im por tant for the Syri acs com mu nity. We can al so say the 
sa me thing for tho se be lon ging to the Ar me ni an Church. So, I think that lists inc lu
ding the vi si ting pla ces in our co untry may be as ked from the re li gi ous le ader of each 
com mu nity and spe ci al to urs may be or ga ni sed ac cor dingly. Al so pac ka ge to urs com
po sed from the uni on of the to urs nos 1, 2, 3 may be or ga ni sed.
Se condly, I wo uld li ke to sta te a func ti onal so lu ti on re la ted to the wors hip pla ce. Of 
co ur se, every re li gi on ne eds a pla ce for wors hip ping. This mat ter may be de ci ded by 
the me eting of the re li gi ous le aders. A Mus lim ne eds an empty, cle an pla ce. A pla ce 
whe re the re is no pa in ting. An empty pla ce may be ar ran ged as a"works hop ho use". 
A ca len dar may be pre pa red. A mul ti func ti onal arc hi tec tu re may be de sig ned in 
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uni ver sal pers pec ti ve. Un for tu na tely, it’s not pos sib le to cre ate a ma tu re per son 
ha ving a li mi ted pers pec ti ve, thin king that he is al ways right and not tre ating equ
ally the ot her na ti ons. In this con text, the edu ca ti onal and the trans for ma ti onal ro le 
of the tra vel be co mes ac ti ve. The hu man be ing tra vel ling has a do ub le si ded ro le. 
First, he’s trans fer ring his cha rac te ris tics to anot her hu man be ing, to anot her cul tu re 
and se condly he le arns so met hing new from a dif fe rent cul tu re. This mu tu al inf lu
en ce do es not me an to eli mi na te the dif fe ren ces and to cre ate a mo no to no us cul tu re. 
In fact, the di ver si ti es and the dif fe ren ces are the rich ness of li fe. It’s al so the ne ces
sary cha rac te ris tic in or der to pre ser ve a ge nus. Be ca use this is the world of mul tip
li city. The way le ading to the unity go es thro ugh the mul tip li city. 
Ho we ver, the mul tip li city and the dif fe ren ces not re fer ring to the unity are not 
he althy; they cre ate cha os. We sho uld not be af ra id of the mul tip li city be ing an 
ex ten si on of the unity. This kind of dif fe ren ces are the har mo ni ous dif fe ren ces com
pen sa ting each ot her li ke the mas cu li nity and the fe mi ni nity. We see the sa me thing 
when we con si der this fact from the pers pec ti ve of the man tra vel ling. Pe op le are 
cu ri ous of what is dif fe rent from them and they want to see, to dis co ver them. In 
fact, they don’t con si der in te res ting to see what be longs to them. For this re ason, the 
rich ness of the cul tu ral di ver sity sho uld be pre ser ved. Thus, at the end of this cul tu
ral exc han ge, we’ll see pe op le who ha ve mu tu al un ders tan ding and to le ran ce. 
We can not talk abo ut to le ran ce so mew he re for med of one co lo ur and mo no to no us. 
So, one of the most im por tant tra vels car ri ed out du ring the his tory by a hu man 
be ing al ways tra vel ling ver ti cally and ho ri zon tally are the tra vels with re li gi ous 
pur po ses. At the be gin ning of my spe ech, I sa id "the ho no ur of a pla ce de pends on the 
per son be ing the re". For this re ason, the works re ali sed by so me per fect and ho no
urab le per sons are dif fe rent from tho se re ali sed by the or di nary pe op le. The ac ti vi
ti es of the se sac red per sons will be sanc ti fi ed by God too and the suc ces sors of the se 
per sons will be re qu ired to act ac cor dingly and not to be ha ve in the op po si te way. 
The ir ac ti ons and spe ec hes will be an examp le, a mo del for the hu man be ings. Even 
the or di nary, da ily acts of the se per sons will be the ba sis of a wors hip. A holy to pog
raphy has be en for med li ke the walk of Sa ra, the wi fe of the Prop het Ab ra ham 



con for mity with the re qu ire ments of each com mu nity inc lu ding the days and the 
ho urs for the emp loy ment of this pla ce. This plan is su itab le for so me ho li day si tes. 
In the op po si te ca se, we will ne ed a dif fe rent bu il ding for each com mu nity. And this 
fact may cre ate so me dif fi cul ti es. In the fo re ign co unt ri es, the re are such ro oms es pe
ci ally in so me big air ports. Of co ur se, the se kinds of pla ces cre ate so me dif fi cul ti es for 
the Mus lims be ca use of the benc hes. Ho we ver, I think that a com mon so lu ti on may 
be fo und in col la bo ra ti on with the arc hi tects and the en gi ne ers. I al so pro po se to plan 
the fa ith to urism for the Mus lims. 
If the vi si ting pla ces im por tant for the Chris ti ans are well eva lu ated, they may al so 
be or ga ni sed for the vi sits of the Mus lims. For examp le, a gro up of Mus lims cal ling 
them sel ves Mer ye mi ye co me to Kon ya every ye ar and vi sit the Ep he sus and the 
Ho use of St. Ma rie too. This is an examp le. On the ot her hand, many yo ung pe op le 
in our co untry le arn the the ology or de al with the his tory of re li gi ons in an ama te ur 
way. I think that they may be in te res ted with this fi eld. In ot her words, the Mus
lims may al so be ne fit from the se to urs li ke the Chris ti ans... Be ca use St.Ma rie is an 
im por tant fi gu re for the Mus lims too. 
On the ot her hand, I al so ob ser ved that the Mus lims li ving ab ro ad are al so in te res
ted with the re li gi ous vi si ting pla ces and works of our co untry. When the Ira ni an 
Mus lims go to Da mas cus in Syria, they en ter by our bor ders at Van or Ağ rı and then 
left our co untry from Ur fa, Ki lis, Ha tay. They just go thro ugh the East wit ho ut 
en te ring in the West. At the re turn, they al so fol low the sa me co ur se and re turn to 
the ir co unt ri es. If the vi si ting pla ces in the se re gi ons are well pre sen ted and ex ten ded 
un til Ha cı Bek taş and Kon ya for examp le, it may be use ful. In ad di ti on to it, the 
fa ith to urism for our co untry may al so be plan ned for the Mus lims li ving in the 
Bal kans. For examp le, pe op le co ming from Bos nia may vi sit Ab dul lah Bos ne vi who 
is stran ger to the re si dents of Kon ya af ter vi si ting Mev la na in Kon ya. The third fact 
is that the se to urs sho uld be ar ran ged as a prog ram me re la ted to the edu ca ti on of 
yo ung pe op le. For ins tan ce, the re are tho usands of stu dents stud ying Is la mo logy, Tur
ko logy, arc he ology or the re li gi ons’ his tory in USA.  The se yo ung pe op le co me es pe
ci ally in sum mer to our co untry, do les sons in the eve nings in the ho tels whe re they 
stay and vi sit al so the his to ri cal pla ces in our co untry. I gi ve them les sons too in the 



ho tels sin ce a few ye ars. The gro ups co ming from the West le ave our co untry wit ho
ut es tab lis hing re la ti ons with each ot her. So me ti mes they me et each ot her in Sul ta
nah met and thus be co me awa re that they are in Tur key with the sa me pur po se. 
A co or di na ti on can be es tab lis hed among such gro ups. On the ot her hand, the Ger
man go vern ment sends the yo uths at tac king the Tur kish pe op le to Tur key by pro vi
ding them tic kets with the pur po se of tra ining and re ha bi li ta ti on ins te ad of pu nis
hing them. It’s a very ni ce at ti tu de. Thus we conc lu de that the tra vel, the dis co very 
of new pla ces and the ac qu ain tan ce with the ot hers ha ve a func ti onal, trans for ma
ti ve ef fect in the edu ca ti on of the hu man be ings. So, I be li eve that the tra vel has an 
im por tant pla ce in the edu ca ti on of the yo uths. I wo uld li ke to pro po se so met hing in 
the pre sen ce of our dis tin gu is hed Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs. For examp le, 50 
stu dents stud ying in dif fe rent branc hes may be sent to vi sit the re li gi ous pla ces in our 
co untry and if it’s pos sib le, to the re li gi ous cen ters of the ot her co unt ri es ab ro ad. 
I ob ser ved myself that the yo uths par ti ci pa ting in such sum mer ho li days with scho
lars hip ga in a bro ader pers pec ti ve by dis co ve ring the ot her re li gi ons and cul tu res. 
Fi nally, I think that the unif ying ef fects of the mysti cism may al so be used for the 
to urism. It’s very in te res ting that the Ana to li an ge og raphy be ca me a shel te ring, mig
ra ti on pla ce for many wi se men es ca ping from the des po tism of many go vern ments 
du ring the Byzan ti ne pe ri od and la ter on. The old na me of Ulu dağ in Bur sa was the 
Ke şiş (Monk) mo un ta in be ca use hund reds of monks es ca ping from the des po tism had 
ta ken shel ter in this mo un ta in. We al so see that hund reds of Mus lim wi se men li ke 
Şem si Teb ri zi to ok shel ter on the se lands, sha ped this ge og raphy and cont ri bu ted in 
the cul tu ral es sen ce of the se lands. So, be gin ning from the vi sit of the Mev la na 
Ma uso le um in Kon ya, a prog ram me may be pre pa red to show the mystic be au ti es of 
Tur key. I wo uld li ke to fi nish my spe ech with the ver ses of a wi se man from Ana to
lia:"Co me and let be uni fi ed, be fri ends/Let lo ve and be lo ved/this world is left to 
no one." Thank you.



ayın Baş kan, Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nım, Sa yın Va lim, Sa yın Kay
ma ka mım, Sa yın Be le di ye Baş ka nım, Sa yın TÜR SAB Baş ka nı, 

de ğer li ko nuk lar; ko nuş ma ma baş la ma dan ön ce he pi ni zi say gı ve sev giy le 
se lam lı yo rum. Efen dim, ta bii ki din le ra ra sı di ya lo ğun inanç tu riz mi ne ya pa
ca ğı muh te mel kat kı lar önem li. Bu ne ge ti re cek tir? Bir ke re eko no mik re fah 
ge ti re cek tir. Ben den bu baş lık al tın da bir ko nuş ma yap ma mı is te di ler. 
As lın da bu baş lı ğın ya nı tı nı bir pa rag raf la ver mek, on dan son ra da Al la ha ıs
mar la dık de yip git mek müm kün. Ben yi ne ko nu ya bağ lı ka la rak ba zı so run
la rı ir de le ye ce ğim. Tür ki ye gi bi üç tek tan rı lı di nin çok önem ver di ği bir 
coğ raf ya da, inanç tu riz mi ge liş ti ri lir se ül ke miz eko no mik açı dan güç le nir, 
sı kın tı lar dan kur tu lur. Ül ke miz özel lik le Hı ris ti yan lık açı sın dan çok önem li 
bir ko num da dır. Hı ris ti yan lık bu top rak lar da ge liş miş tir. İlk ki li se ler bu top
rak lar da ku rul muş tur. Av ru pa’da ve özel lik le ABD’de ya şa yan in san lar Hı ris
ti yan la rın kut sal yer le ri ni gör me ye can at mak ta dır lar. Bu avan taj dan ya rar la
na lım. Yo ğun inanç tu riz mi fa ali ye ti ne gi re lim. Bil di ği miz gi bi Yu na nis tan, 
İs pan ya, İtal ya gi bi Ak de niz ül ke le ri nin kal kın ma sın da tu riz min bü yük et ki
si var dır. Olay bu. Evet bu apa çık bir ger çek. Fa kat bu inanç tu riz mi gün de
me gel di ğin de, din le ra ra sı di ya log gün de me gel di ğin de de ği şik tep ki ler le 
kar şı kar şı ya kal dık. Tep ki le ri şöy le özet le ye bi li riz: "inanç tu riz mi mis yo ner
li ği ge ti rir. Bu ra ya ge len Hı ris ti yan mis yo ner ler pro pa gan da ya par, hal kı 
kan dı rır. Hı ris ti yan la rın kut sal yer le ri ni ta nı tın ca, ül ke yi Hı ris ti yan mı ya pa
cak sı nız? Za ten Ba tı lı la rın ama cı bu de ğil mi? Gö rü yor su nuz Do ğu Ka ra de
niz’de ki mis yo ner ler ora da bir Pon tus dev le ti kur ma ha ya li için de, hal ka 
pro pa gan da yap mak ta dır lar." 
Bu eleş ti ri ler han gi ke sim den ge li yor? Bir; be nim ırk çımil li yet çi di ye bi le ce
ğim, kül tür mil li yet çi li ği ne iti bar et me yip de ırk çı mil li yet çi li ği be nim se yen 
ke sim ler. İki; be nim "ye ni den Ku va yi Mil li ye ci" de di ğim, bu gü nün ko şul la
rıy la İs tik lal Sa va şı’nın ko şul la rı nı bir an lam da ay nı yer de gö ren in san lar. Üç; 
İs la mi ke si min için de bir grup. İs la mi ke sim il ginç…On la rın bir ke si mi din
le ra ra sı di ya lo ğun baş la tıl ma sın da ye ral dı, bir ke si mi de re ak si yon gös ter di. 
Bu ra da il ginç bir tab lo var. İki yıl ön ce Ga ze te ci ler ve Ya zar lar Vak fı’nın Har
ran’da dü zen le di ği,  "Hz. İb ra him Or tak Ata mız Kon fe ran sı" ya pıl dı. Ara dan 
bir ay geç ti, ay nı me kan da bir te le viz yon ka na lı ve ga ze te si olan ve bu gün bir 
si ya si par ti nin li de ri ola rak mey dan lar da gör dü ğü müz, fa kat is mi ni ve re me
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ye ce ğim İs la mi ke sim den bir şah sın dü zen le di ği "Ur fa, Har ran Ya hu di le re 
peş keş çe ki li yor top lan tı sı"  ya pıl dı. Ya ni; İs la mi ke sim içe ri sin de bu ko nu da 
bir kon sen süs, bir mu ta ba kat yok. Ka nı mız ca bu olum suz tu tum lar, Tür ki
ye’nin çı kar la rı nı dü şün me mek tir. Çağ daş mil li yet çi lik ve çağ daş bir İs la mi 
ba kış ye ri ne ger çek ler den uzak, tu tu cu, olay la ra at göz lü ğü ile ba kan bir 
tu tu mu bir yak la şı mı ser gi le mek te dir ler. İşin bu ta ra fı var; bir de din le ra ra sı 
di ya lo ğun ev ren sel ba rı şa ge ti re ce ği kat kı lar var. 
Dost la rı mız be lirt ti ler, Sa yın Baş kan be lirt ti. Sa yın Mah mut Erol Bey be lirt
ti ler. Ya ni ta nı mak, bil mek… Ay nı kö ken den gel di ği mi zi, özel lik le üç tek 
tan rı lı di nin ay nı öze sa hip ol du ğu nu bir bi ri mi ze an lat mak, de ği şik inanç 
sa hip le ri ne an lat mak; ce ha le ti or ta dan kal dı ra cak tır. Bil gi len mek kav ga yı, 
gü rül tü yü, kar ga şa yı or ta dan kal dı rır. Din adı na sa vaş la rı kö rük le yen ler ya 
si lah tüc car la rı dır, ya hut po li ti ka cı lar dır; di ni po li ti ka ya alet eden in san lar
dır. 
Efen dim, din le ra ra sı di ya log kuş ku suz mis yo ner lik fa ali yet le ri ni ge ti rir. Hiç
bir iti ra zım yok. Fa kat bu fa ali yet le re ka pı yı na sıl ka pa ya cak sı nız? İle ti şim 
ça ğın da yız. Bu tür fa ali yet le re ka pı yı ka pat mak müm kün de ğil ki. Güç lü ile
ti şim araç la rı nı elin de tu tan lar, ken di din ve kül tür le ri ni ta bii ki yay ma fa ali
yet le ri ni gös te re cek ler dir. Biz de güç le ne lim. Biz de ken di gü cü mü zü, ken di 
ile ti şim ola nak la rı mız la, ken di ‘mis yo ner lik teş ki lat la rı mız la’ ger çek leş ti re
lim. Kıs men de ol sa Al man ya’da ya pı lı yor. Ya ni ser best re ka bet or ta mı için
de yiz. Ser best re ka bet or ta mı nın ku ral la rı na uy mak mec bu ri ye tin de yiz. 
Hu ku ki açı dan me se le ye bak ma dan ön ce şu nu söy le ye yim; ge rek Müs lü
man lık, ge rek Hı ris ti yan lık teb liğ din le ri dir. İki di nin fert le ri de ken di inan
cı nı teb liğ et mek le yü küm lü. Bu na sıl ola cak? Ulus la ra ra sı hu kuk pro ze li
tizm de di ği miz kav ra mı ya sak lı yor. Bir in san ge lir, be nim di nim şu dur, iyi dir 
di ye teb liğ de bu lu nur. Müs lü man’sa Kur’an’ı Ke rim, Hı ris ti yan’sa Kut sal 
Ki tab’ı da ğı tır. Bu çok ola ğan bir ha di se dir. Baş ka tür lü sü ol maz. İle ti şim 
ça ğın da bu nun önü ne geç me nin im ka nı yok. Pro ze li tizm ola yı ne? Ya ni ulus
la ra ra sı hu ku kun ya sak ve suç say dı ğı şey şu; dep rem gi bi fe la ket ler den 
do ğan mağ du ri yet ve çe şit li za af lar dan is ti fa de edi le rek pa ra kar şı lı ğın da 
in san la rı din de ğiş tir me ye zor la mak. Bu ah la ka da ay kı rı. Evet, fi ilen yüz yıl
lar dır  mis yo ner lik fa ali ye ti  ol muş. Tür ki ye’ye ba kı yor su nuz, IX. yüz yı lın 
or ta la rın dan iti ba ren mis yo ner okul la rı ku rul muş. Sa int Jo seph’ler, Sa int 



Be nio’lar, Ame ri kan Ko lej le ri gi bi… Bun lar mis yo ner okul la rı dır ve 150 yıl
dır da var lar. Bi zim de Or ta As ya’da Rus ya’da Türk okul la rı var. Doğ ru dan 
bu ra da mis yo ner lik ya pıl mı yor dur bel ki, ama ora da ki ço cuk  ye mek yer ken 
ken di di nin de ki du ay la baş la yan o in sa nı gö rün ce bir sem pa ti du ya bi lir. Ve ya 
na maz kıl mak için ab dest al ma ya gi den Türk okul la rın da ki öğ ret me ni ni 
gö rün ce bir sem pa ti du ya bi lir. Bu nun baş ka tür lü ol ma sı müm kün de ğil. 
Bun la rın önü ne geç mek as la müm kün de ğil. Güç len mek ve kuv vet len mek 
ge re kir. Ken di kül tü rü mü zün üze rin de dur mak ge re kir. De min de di ğim gi bi 
Al man ya’da da bu tür fa ali yet ler ya pı lı yor. 
Ana do lu’nun ye ni den Hı ris ti yan ola ca ğı nı dü şün mek  bü yük bir ce ha let, bu 
ka dar bü yük ütop ya ola maz. Ana do lu bin yıl dır Türk ve Müs lü man’dır. Ve 
dört na la kal kıp Or ta As ya’dan Ana do lu’ya gel mi şiz, bu ra dan Vi ya na ka pı la
rı na ka dar git mi şiz ve bu gi diş sü re ci içe ri sin de de ği şik et nik grup la rı, de ği
şik kül tür le ri İs lam po ta sı içe ri sin de eri tip bir Ana do lu Türk’ü oluş tur mu
şuz. Kan ba ğı açı sın dan bir Boş nak bel ki Türk de ğil dir, ama Ata türk’ün 
de di ği gi bi, "Ne mut lu Tür küm di ye ne." Ana do lu inan cın dan emin dir. İma nı 
ve inan cı za yıf olan lar, bir ta kım sı kın tı la rı nı gün de me ge ti ri yor der sem o da 
yan lış. Bil gi siz lik ten di ye lim. İn san lar da bir ta kım ütop ya lar olur. Hı ris ti yan
lar bu ra yı Hı ris ti yan laş tır mak is te ye bi lir. Biz de de Or ta As ya emel le ri miz 
ola bi lir. Efen dim Rum lar da da me ga lo idea ola bi lir, biz de de kı zıl el ma ola
bi lir. Bun lar ola cak tır. Var di ye ile ti şi mi or ta dan kal dır ma mak la zım. 
Efen dim, din le ra ra sı di ya log aşa ğı yu ka rı yir mi yıl ön ce bi rey sel plan da baş
la dı. Bu işe baş lar ken, Ak kan Su ver Bey’in de be lirt ti ği gi bi, bu işe bi rey sel 
ola rak baş lar ken, emin olun bü yük kor ku lar çek tik. Ben aşa ğı yu ka rı yir min
ci yıl dır bu iş le uğ ra şı yo rum. Ne ola cak, fin can cı ka tır la rı nı ür kü te cek mi yiz,  
şek lin de bir hay li kor ku la ra ma ruz kal dık. 1980 yıl la rı nın baş la rın da, be nim 
o ara da Ga la ta sa ray Li se si’nde ki fel se fe ho cam, Va ti kan’ın Tür ki ye tem sil ci
si ol du. Ona ben zi ya re te git miş tim. Bi li yor dum, çün kü o müf tü le ri zi ya re te 
gi di yor du, imam la rı zi ya re te gi di yor du. Ya ni bir di ya log işi içe ri sin de ol du ğu
nu bi li yor dum. O Hı ris ti yan cep he den bir di ya log baş lat mış tı. Ve onun baş
lat tı ğı di ya log la bir lik te 1983 yı lın da Aya Ni co la’nın bu lun du ğu Dem re 
Mi ra’da No el Ba ba et kin lik le ri ya pıl ma ya baş lan dı. Son ra o et kin lik le ri 
Or to doks ki li se ele al dı. O önem li. No el Ba ba Vak fı di ye bir va kıf, ön ce 
No el Ba ba Der ne ği’ydi  bu işi sür dür dü. Fa kat 80’ler – 90’la ra ka dar ku rum



sal plan da pek bir şey yok tu. 90’lar dan iti ba ren bi raz da ha yo ğun laş ma ya 
baş la dı. Ku rum sall aş ma de ği şik der nek ler le 5 yıl dan da ön ce ye gi der as lın da. 
Bi raz ön ce de di ğim gi bi No el Ba ba Vak fı, Ga ze te ci ler ve Ya zar lar Vak fı, 
ar ka sın dan Ak kan Bey’in Mar ma ra Vak fı bu tür top lan tı la rı yap ma ya baş la
dı lar. Da ha son ra, Di ya net İş le ri Baş ka nı Sa yın Meh met Nu ri Yıl maz Be ye
fen di’nin ön der li ğin de dev let bo yu tun da ku rum sal ha le gel di din le ra ra sı 
di ya log. O sü reç de şöy ley di; 1988 yı lın da II. Din Şu ra sı’nda üç sek si yon dan 
bi ri Din le ra ra sı Di ya log Sek si yo nu’ydu.  
Bu şu ra ya; Bart ho lo me os Haz ret le ri, Va ti kan’da Din le ra ra sı Di ya log Sek re
tar ya sı’nın ba şın da bu lu nan Kar di nal Arin ze,  dün Ha ham ba şı lı ğa se çi len o 
za man Ha ham ba şı Ve ki li olan İs hak Ale va, Sür ya ni Or to doks ce ma ati tem
sil ci si Sa yın Yu suf Çe tin, Er me ni Ki li se si adı na bir tem sil ci ve Tür ki ye’de ki 
de ği şik ce ma at men sup la rı gel di ler. Biz ler de ora da ko nuş ma lar ya pa rak 
din le ra ra sı di ya lo ğun öne mi ni vur gu la ma ya ça lış tık. Da ha son ra Di ya net 
İş le ri bün ye sin de Din le ra ra sı Di ya log Mer ke zi ku rul du. Bu mer kez den son
ra Sa yın Di ya net İş le ri Baş ka nı mız, Pa pa’ya zi ya re te git ti. Bu da çok önem li 
bir ge liş me dir. Önem li bir aşa ma dır. Da ha son ra 2000 yı lın da, iki gün dür 
söy le nen Tar sus Dek la ras yo nu ya yım lan dı. Tür ki ye Cum hu ri ye ti’nde ilk kez 
Tür ki ye’de ki gay ri müs lim li der ler Tar sus’ta bi ra ra ya ge ti ril di ve ora da tüm 
so run lar ma sa ya ya tı rıl dı ve ar ka sın dan on la rın des te ğiy le, on la rın ar zu la rı na 
uy gun ola rak bir Tar sus Dek la ras yo nu ya yım lan dı ki; o Tar sus Dek la ras yo nu 
Av ru pa Kon se yi nez din de çok önem liy di. 
Av ru pa Kon se yi’nden bir he yet ge le rek Tar sus’ta ki ko nuş ma la rı iz le di ve 
ar ka sın dan Tar sus Dek la ras yo nu üze ri ne ben fa kir, İs pan ya’da bir yer de 
ko nuş ma yap tım. Ya ni Av ru pa Kon se yi önün de du ru mu an la tan bir ko nuş ma 
yap tık. Ke za Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’nın  iki yıl ön ce Sa ray bos na’da  dü zen
le di ği IV. Av ras ya İs lam Şu ra sı’na bir çok din ada mı nın ya nın da Ka to lik Kar
di nal gel di, Ya hu di tem sil ci si gel di. Bu top lan tı da din le ra ra sı di ya log or ta mı  
için önem liy di. Yi ne Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı’nın ön der li ğin de yi ne Sa ray
bos na’da din sel ne den le re da ya lı ola rak çık tı ğı söy le nen sa va şın bit me sin den 
son ra bir top lan tı ya pıl dı. Bu da çok önem li bir aşa may dı. Ke za geç ti ği miz 
yıl Bart ho lo me os Haz ret le ri,  Av ru pa Ko mis yo nu Baş ka nı Ro ma no Pro di ile 
bir lik te Brük sel’de bir din le ra ra sı di ya log dü zen le di. Di ya net İş le ri Baş kan
lı ğı da o top lan tı ya ka tıl dı. O önem li bir top lan tıy dı. Di ya net İş le ri Baş kan



lı ğı o top lan tı ya ka tıl mam için ben de ni ze ve ka let ver di. Ve ora da Va ti kan al tı 
Kar di nal’le tem sil edil di. Bush özel tem sil ci gön der di. Fas Kra lı bir ba kan 
gön der di. Sa nı yo rum ye ni top lan tı la ra Sa yın Baş ka nı mız Meh met Nu ri Yıl
maz Bey gi de cek ler. Evet bu böy le bir sü reç ten geç ti, böy le bir aşa ma dan 
geç ti din le ra ra sı di ya log. Ar tık bu iş ola ğan laş tı. Önü müz de ki gün ler Ra ma
zan, Ya hu di ler if tar sof ra sı ve re cek, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı if tar sof ra sı 
ve re cek. De ği şik ku ru luş lar if tar sof ra sı ve re cek, Mar ma ra Gru bu, Ga ze te ci 
ve Ya zar lar Vak fı, de ği şik grup lar, de ği şik İs la mi grup lar ve Hı ris ti yan lar, 
Er me ni Ki li se si Pat ri ği  Mu taf yan if tar sof ra la rı ve re cek. Bir lik te sof ra mı zı 
pay la şa ca ğız. Ama aca ba bi raz da so run la rı deş me miz de ya rar var mı; yok mu 
di ye dü şü nü yo rum. Ya ni Tür ki ye’de ya şa yan 100120 bin ci va rın da gay ri
müs lim var. Nü fu sun yüz de bi ri da hi et mi yor. 
Ya ni on lar la il gi li so run la rı "şa hin le ri miz" bü yü tü yor mu di ye dü şü nü yo rum. 
Ba kın dün Sa yın Yu suf Çe tin be lirt ti ler, Yu suf Sağ be lirt ti ler; Gü ney do ğu 
Ana do lu’da muh te şem bir Sür ya ni uy gar lı ğı var. Sür ya ni ler Do ğu kül tü rü nün 
Ba tı’ya geç me sin de köp rü va zi fe si ni gö ren bi lim ve din adam la rı ye tiş tir miş
tir. Sür ya ni le rin geç ti ği miz yı la ka dar ken di dil le ri ni öğ ren me, öğ ret me 
öz gür lük le ri yok tu. Ge çen yıl Baş ba kan Bü lent Ece vit’in bir ge nel ge siy le bu 
öz gür lü ğe ka vuş tu lar. Dey rul za fa ran’da sı kın tı lar var dı. Geç ti ği miz yıl Cum
hur baş ka nı mız Sa yın Ah met Nec det Se zer Be ye fen di Sür ya ni le rin Dey rul za
fa ran Ma nas tı rı’nı zi ya ret et ti. Sür ya ni le rin İs tan bul’da bir ki li se  sı kın tı la rı 
var dı. Ka to lik ler Mo da’da on la ra bir ki li se ver miş ler di. Son ra o ki li se on la rın 
elin den ge ri alın dı, Va kıf lar’a dev re dil di. Sür ya ni ler yer de ğiş tir miş. Es ki den 
Tar la ba şı’nda otu rur ken şim di Mo da’da otu ru yor lar. Mo da’da ki li se le ri yok. 
Ka to lik ler on la ra ki li se ve ri yor, ge ri alı nı yor.
Cum hur baş ka nı mız Sa yın Ah met Nec det Se zer Be ye fen di ara ya gi ri yor ve 
Ha zi ne’ye in ti kal eden bu ki li se yi tek rar Sür ya ni le re 49 yıl lı ğı na ve ri yor. 
Ana do lu’da ki tüm uy gar lık la ra sa hip çı kıl ma sı ge rek ti ği ni Ata türk bi li yor du. 
O yüz den ar ke olo jik ça lış ma la rın da  Hi tit le re ka dar git ti, o yüz den Sü mer
le re ka dar git ti. Bu top rak la rın için de bir ala şım ol muş tur. Or ta As ya’dan 
gel mi şiz ama Ana do lu’ya kaç ki şi gel di. Ho ro san eren le ri ki mi Müs lü man 
yap tı. Bu es ki kül tü rün in san la rı nı yap tı. Do la yı sıy la bu bi lin ce ulaş ma mız 
la zım. Bir ke re bu bi lin ce ulaş ma ma bir sı kın tı. Bu ma na da dev let te sı kın tı 
kal mı yor. Fa kat dev le tin için de ki ba zı yö ne ti ci ler de bu sı kın tı var. Si ze ge ne 



Sür ya ni ler le il gi li bir ör nek ve re yim. Bir üni ver si te de rek tör se çi mi ya pı lı yor. 
Bir Sür ya ni pro fe sör bü yük oy alı yor. Yük sek Öğ re nim Ku ru mu’na (YÖK) 
gi di yor. YÖK’te o isim en son sı ra ya ko yu lu yor ve pro pa gan da ya pı lı yor. 
"Sür ya ni dir ha... Oy ver me yin" di yor lar. Fa kat Cum hur baş ka nı mız Sa yın 
Ah met Nec det Se zer Be ye fen di, o çok oy alan pro fe sö rü rek tör ya pı yor ve 
çok ba şa rı lı ola rak da gö re vi ne de vam edi yor. 
Şim di bir ta kım so run lar ne ler? Bi zi il gi len dir me yen olay lar la il gi le ni yo ruz. 
Me se la ekü me nik lik. Bu Hı ris ti yan la rın ken di ara sın da ki bir so run. Müs lü
man la rı ve Tür ki ye’yi il gi len di ren bir şey de ğil. Bu nu dev let me se le si ha li ne 
ge tir mek yan lış. 
Efen dim, uyum ya sa la rı gün de me gel di ma lum. Uyum ya sa la rı çık tı. Ana
ya sa de ği şik lik le ri ya pıl dı. Hep ya kı nı yo ruz, efen dim, Av ru pa Bir li ği zor lu
yor da Ana ya sa de ği şik li ği ya pı yo ruz; Av ru pa Bir li ği zor lu yor da uyum 
ya sa la rı nı ya pı yo ruz, di ye... Türk ta ri hin de hep böy le ol muş. 1839 Tan zi
mat Fer ma nı’na Av ru pa zor la mış Os man lı’yı. 1854 İs la hat Fer ma nı’na 
Av ru pa zor la mış, 1876 I. Meş ru ti yet’i, hat ta II. Meş ru ti yet’i Av ru pa zor
la mış. On dan son ra da kı zı yo ruz. Bı ra kın ken di miz ya pa lım;  ne en gel li
yor… Biz yap ma yın ca da on lar zor lu yor is ter is te mez. Me se la, uyum ka nun
la rın dan son ra va kıf lar la il gi li bir tü zük çık tı. Tü zü ğü gör dü nüz mü bil mi
yo rum. Dün de be lir til di, bir ma be din, vak fa ait bir bi na nın ta mir edil me
si de ve nin hen dek ten at la tıl ma sı ka dar zor. Bir sü rü for ma li te var. Bu 
sı kın tı yı çe ki yor lar. Tü zü ğü, ben gör düm, tü zük ya nım da da var. Tü zük, 
gay ri müs lim va kıf la rı nın, da ha ön ce sa hip gay ri men kul le ri nin ye ni den tes
ci li ni ön gö rü yor. Hu kuk ta mü te sel sil hak de ni len bir kav ram var dır. Ola
cak şey de ğil. Se ne ler dir ora da vak fın ma lı ola rak kul lan mış lar, iba det 
et miş ler, tü zük ye ni den çık tık tan son ra ye ni den tes cil ön gö rü lü yor. Tür ki
ye’de 100120 nü fu su bu lu nan gay ri müs li min ya şa dı ğı bu so ru nun çö zü me 
ka vuş tu rul ma sı, bi ze pres tij sağ lar. 
Din le ra ra sı di ya log ko nu sun da dev let ka tın da bü yük öl çü de  sı kın tı bit miş
tir. En telek tü el ler de de sı kın tı bit miş tir; ama şa hin ler ha riç. Bu ne den le 
ye ni atı lım lar, ye ni yak la şım lar içe ri sin de ol ma lı yız. De mok rat, öz gür lük
çü, in san hak la rı na say gı lı, din le ra ra sı di ya lo ğa önem ve ren Tür ki ye hak 
et ti ği say gın lık la dün ya ba rış sü re ci ne kat kı lar ge ti rir. Bu il ke ve ol gu lar 
inanç tu riz mi ni ge liş ti re rek eko no mi ye güç ka zan dı rır. He pi ni zi tek rar 
say gı ve sev giy le se lam lı yo rum.



is Ex cel lency the Pre si dent, His Ex cel lency the Pre si dent of Re li gi ous Af fa
irs, His Ex cel lency the Go ver nor, His Ex cel lency the Dist rict Go ver nor, His 

Ex cel lency the Ma yor, His Ex cel lency the Pre si dent of TÜR SAB, de ar gu ests; be fo
re de li ve ring my spe ech, I wo uld li ke to exp ress my gre etings. Of co ur se, the po ten ti
al cont ri bu ti on of the di alo gue among re li gi ons to the fa ith to urism is im por tant. 
What will it bring? First of all, the eco no mic pros pe rity will be re ali sed. They as ked 
me to de li ver a spe ech with this to pic. In fact, it’s pos sib le to exp la in this to pic with 
one pa rag raph and then to le ave he re. My in ten ti on is to ela bo ra te so me prob lems 
re la ted to this mat ter. If the fa ith to urism is de ve lo ped in a ge og raphy li ke Tur key 
which is very im por tant from the po int of the three mo not he ist re li gi ons, the eco
nomy of our co untry will be imp ro ved and our prob lems will be sol ved. First of all, 
our co untry is very im por tant from the po int of Chris ti anity. The Chris ti anity 
de ve loped in this co untry. The first churc hes ha ve be en es tab lis hed on the se lands.
 Pe op le li ving in Eu ro pe and es pe ci ally in USA de si re to see the holy pla ces of the 
Chris ti ans. We sho uld be ne fit from this ad van ta ge. The fa ith to urism ac ti vi ti es sho
uld be inc re ased. As you know, the to urism had a big ef fect in the de ve lop ment of 
Me dit te ra ne an co unt ri es such as Gre ece, Spa in, Italy. Yes, this is the fact. This is a 
re ality. Ho we ver, we had to en co un ter many re ac ti ons when the fa ith to urism, the 
di alo gue among re li gi ons ha ve be en put for ward. We may sum ma ri ze the re ac ti ons 
as fol lows:"The fa ith to urism gi ves ri se to the mis si onary ac ti vi ti es. The Chris ti an 
mis si ona ri es co ming he re are en ga ged in pro pa gan das, they mis le ad pe op le. You 
in tend to con vert the Tur kish pe op le by pre sen ting the holy pla ces of the Chris ti ans? 
Yet, this is the pur po se of the Wes tern pe op le. You see, the mis si ona ri es in the Eas tern 
Black Sea dre am to fo und a Pon tus sta te the re and are en ga ged in pro pa gan das."
The se cri tics co me from the fol lo wing par ti es: First, tho se adop ting a ra cist na ti ona
lism wit ho ut ta king in to ac co unt the cul tu ral na ti ona lism. Se condly, the pe op le who 
find a pa ral lel  bet we en the ac tu al con di ti ons and tho se du ring the War of In de pen
dan ce and whom I pre fer to call "the neo Na ti onal For ces". Third, a gro up from the 
Is la mists.  The Is la mists are very in te res ting... 
So me of them sup por ted the di alo gue among re li gi ons whe re as anot her gro up re ac
ted. He re, the re is an in te res ting pic tu re. Two ye ars ago, "The Prop het Ab ra ham is 
Our Com mon An ces tor Con fe ren ce" or ga ni sed by the Jo ur na lists and Aut hors 
Fo un da ti on has be en held in Har ran. One month la ter on, a per son – I will not gi ve 
his na me  from the Is la mists who is the le ader of a po li ti cal party and owns a te le
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vi si on chan nel and a news pa per  or ga ni sed "Ur fa, Har ran are mar ke ted to the 
Je wish com mu nity me eting". So, the re is no con sen sus in the Is la mic frac ti on. I think 
that the se ne ga ti ve be ha vi ours are aga inst the be ne fits of Tur key. They as su me a 
con ser va ti ve at ti tu de con si de ring the events from a nar row po int of vi ew ins te ad 
of adop ting a  con tem po rary na ti ona lism, con tem po rary Is la mism. Thus, the cont ri
bu ti on of the di alo gue among re li gi ons to the uni ver sal pe ace is neg lec ted. 
Our fri ends men ti oned. The dis tin gu is hed Pre si dent men ti oned. The dis tin gu is hed 
Mah mut Erol men ti oned. We sho uld know, we sho uld be ac qu ain ted with each 
ot her.... We sho uld tell to each ot her, to the per sons of dif fe rent fa ith that we are 
co ming from the sa me ori gin, es pe ci ally the three mo not he ist re li gi ons ha ve the sa me 
es sen ce and this will eli mi na te the ig no ran ce. Re ce iving in for ma ti on era di ca tes the 
dis pu te, the cha os. Tho se who ex ci te the strugg les on be half of the re li gi on are eit her 
the tra ders of guns, the po li ti ci ans or the pe op le ma ni pu la ting the re li gi on as a po li
ti cal to ol. Of co ur se, I ad mit the idea that the di alo gue among re li gi ons gi ves ri se to 
the mis si onary ac ti vi ti es. I don’t op po se this fact. But how can you pre vent the se 
ac ti vi ti es? This is the epoch of com mu ni ca ti on. It’s not pos sib le to pre vent such ac ti
vi ti es. Tho se who ha ve very strong me ans of com mu ni ca ti on will try to spre ad 
the ir re li gi ons and cul tu res. Let us be stron ger aga inst them. Let us re ali se our "mis
si onary or ga ni sa ti ons" due to our po wer and me ans of com mu ni ca ti on. It’s do ne 
par ti ally in Ger many. We are in a free com pe ti ti on en vi ron ment. We sho uld be ha ve 
ac cor ding to the ru les of the free com pe ti ti on en vi ron ment. 
Be fo re eva lu ating the mat ter from the le gal as pect, I ha ve to say so met hing; both the 
Is la mic re li gi on and the Chris ti anity are the re li gi ons of dec la ra ti on. The mem bers 
of both re li gi ons are aut ho ri sed to dec la re the ir fa iths. How will it be re ali sed? The 
con cept cal led the in ter na ti onal pro se li tism is pro hi bi ted. So me one co mes and dec la
res, my re li gi on is that, it’s go od etc... If he’s Mus lim he dist ri bu tes the Ko ran, if he’s 
Chris ti an he dis ti bu tes the Bib le; it’s na tu ral. It is not pos sib le to pre vent it in the 
epoch of com mu ni ca ti on. What is pro se li tism? The in ter na ti onal law pro hi bits the 
fol lo wing: For cing pe op le to con vert aga inst mo ney pro fi ting from the prob lems and 
dep ri va ti on fol lo wing the ca tast rop hes such as earth qu ake etc... This is not et hi cal. 
Yes, the re ha ve be en mis si onary ac ti vi ti es sin ce cen tu ri es. When you lo ok at Tur key, 
you see that mis si onary scho ols ha ve be en fo un ded such as Sa int Jo seph, Sa int Be no
it, the Ame ri can Col le ge star ting from the mid of the XIXth cen tury ... The se are 
the mis si onary scho ols and thery are exis ting sin ce 150 ye ars. On the ot her hand, we 



ha ve al so Tur kish scho ols in the Cent ral Asia, Rus sia. May be, the mis si onary ac ti
vi ti es are not di rectly car ri ed out in the se scho ols but the stu dent may fe el so me 
sympathy when he se es so me one in his scho ol pra ying be fo re the me al ti me. Or he 
may fe el sympathy when he se es his te ac her in the Tur kish scho ols per for ming an 
ab lu ti on be fo re pra ying. We can not pre tend the op po si te. It’s ne ver pos sib le to pre
vent them. But we sho uld be mo re po wer ful. We sho uld emp ha si ze our cul tu re. As I 
men ti oned be fo re, the re are such kind of ac ti vi ti es in Ger many too. 
Pre ten ding that Ana to lia will con vert to Chris ti anity aga in is a big ig no ran ce; this 
is a re al uto pia. Ana to lia is Mus lim and Tur kish sin ce a thou sand ye ars. We ca me 
from the Cent ral Asia to Ana to lia and the we went un til the bor ders of Vi en na and 
me anw hi le we cre ated an Ana to li an Tur kish by as si mi la ting va ri ous eth nic gro ups 
and cul tu res. May be, a Bos ni an is not Tur kish from the po int of ti es of blo od but as 
Ata türk sa id:"Happy who says I’m Tur kish." Ana to lia is con fi dent of his re li gi on. I 
can say that tho se who se fa ith is not strong eno ugh put for ward this kind of prob
lems but this is not true. We can say that it ari ses from the ig no ran ce. Hu man be ings 
ha ve so me uto pi as. The Chris ti ans may de si re to con vert the se pe op le to Chris ti
anity. On the ot her hand, may be we ha ve so me dre ams abo ut the Cent ral Asia. It’s 
pre ten ded that the Gre eks ha ve the ir me ga lo idea; but we ha ve our red app le. This 
is nor mal. We can not pro hi bit the com mu ni ca ti on be ca use of the se facts.
The di alo gue among re li gi ons star ted app ro xi ma tely twenty ye ars ago on the per so
nal le vel. We we re very af ra id whi le la unc hing per so nally this un der ta king as Mr. 
Ak kan Suv er sa id. It’s my twen ti eth ye ar in this un der ta king. We had big fe ars 
thin king that so me aut ho ri ti es will be em bar ras sed. At the be gin ning of the 1980’s, 
my te ac her of phi lo sophy in the Ga la ta sa ray Lycée at this ti me was ap po in ted as the 
rep re sen ta ti ve of Va ti can. I vi si ted him. I knew that he was al so vi si ting the imams, 
the Mus lim re li gi ous men. Bri efly, I was awae that the re we re so me steps to es tab
lish di alo gue. A di alo gue star ted from the Chris ti an front. And due to this di alo gue 
star ted by him, the ac ti vi ti es of San ta Cla us be gan in Dem re Mi ra whe re Aya Ni co
la is fo und in 1983. Then, the se ac ti vi ti es ha ve be en al so con ti nu ed by the Ort ho
dox church. A fo un da ti on cal led the San ta Cla us Fo un da ti on – first its na me was 
the San ta Cla us As so ci ati on    con ti nu ed to be ac ti ve. Ho we ver the re was not hing 
on the ins ti tu ti onal le vel un til 80’s, 90’s. The se ac ti vi ti es inc re ased a litt le be gin ning 
from 90’s. In re ality, the ins ti tu ti ona li za ti on da tes back 5 ye ars ago thro ugh va ri ous 
as so ci ati ons. As I men ti oned be fo re, the San ta Cla us Fo un da ti on, the Jo ur na lists 



and the Aut hors Fo un da ti on, then the Mar ma ra Fo un da ti on of Mr. Ak kan star ted 
to or ga ni se such me etings. La ter on, due to the le ading of the Pre si dent of Re li gi ous 
Af fa irs Mr.Meh met Nu ri Yıl maz, the di alo gue among re li gi ons be ca me ins ti tu ti
ona li zed. This co ur se was as fol lows: One of the three sec ti ons in the II. Re li gi on 
Co un cil was the Sec ti on of the Di alo gue Among Re li gi ons. This co un cil has be en 
at ten ded by the dis tin gu is hed Bart ho lome os, the Car di nal Arin ze at the he ad of the 
Sec re te ri at of the Di alo gue Among Re li gi ons in Va ti can, İs hak Ale va ap po in ted as 
the Chi ef Rab bi na te yes ter day and who was the Rep re sen ta ti ve of the Chi ef Rab
bi na te at that ti me, Mr. Yu suf Çe tin on be half of the Syri acs Ort ho dox com mu nity, 
a rep re sen ta ti ve on be half of the Ar me ni an Church and the mem bers of dif fe rent 
com mu ni ti es in Tur key. 
We ma de al so spe ec hes the re to emp ha si ze the im por tan ce of the di alo gue among 
re li gi ons. Then the Di alo gue Cen ter Among Re li gi ons has be en es tab lis hed wit hin 
the Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs. Af ter the es tab lish ment of this cen ter, our Pre si
dent of Re li gi ous Af fa irs has go ne to vi sist the Po pe. This is a very im por tant de ve
lop ment. A very im por tant sta ge. Then in 2000, the Tar sus Dec la ra ti on has be en 
pub lis hed told abo ut sin ce 2 days. For the first ti me in the Tur kish Re pub lic, the non 
Mus lim le aders in Tur key gat he red in Tar sus, dis cus sed the ir prob lems and fol lo
wing this me eting a Tar sus Dec la ra ti on has be en pub lis hed upon the ir de si re and 
with the ir sup port which is very im por tant for the Co un cil of Eu ro pe. A de le ga ti on 
ca me from Eu ro pe and fol lo wed the spe ec hes in Tar sus; la ter on, I de li ve red a spe ech 
so mew he re in Spa in abo ut the Tar sus Dec la ra ti on. In ot her words, this spe ech ai med 
at gi ving exp la na ti ons abo ut the si tu ati on to the Eu ro pe an Co un cil. 
On the ot her hand, many re li gi ous pe op le as well as a Cat ho lic Car di nal, a Je wish 
rep re sen ta ti ve par ti ci pa ted in the IV. Eu ra sia Is la mic Co un cil or ga ni sed in Sa ray
bos na two ye ars ago by the Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs. This me eting was al so 
im por tant for the di alo gue among re li gi ons. Aga in, af ter the end of the war pre ten
ded to be dec la red be ca use of the re li gi ous ca uses, a me eting has be en held in Sa ray
bos na by the le aders hip of the Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs. It was al so a very 
im por tant sta ge. On the ot her hand, the Dis tin gu is hed Bart ho lome os or ga ni sed a 
di alo gue among re li gi ons in Brus sels with the Pre si dent of the Eu ro pe an Co mis si on 
Ro ma no Pro di. The Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs al so par ti ci pa ted in this 
me eting. It was a very im por tant me eting. The Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs aut
ho ri sed me to par ti ci pa te in this me eting. And the re, Va ti can has be en rep re sen ted by 



6 car di nals. Bush sent a spe ci al rep re sen ta ti ve. The King of Ma roc sent a mi nis ter. 
I think the new me etings will be at ten ded by our Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs Mr. 
Meh met Nu ri Yıl maz. So, this is the co ur se of the di alo gue among re li gi ons. Now, 
it’s so met hing or di nary. The next days are Ra ma dan, the Je wish pe op le will or ga ni
se a Ra ma dan din ner, the Pre si dency of Re li gi ous Af fa irs will or ga ni se a Ra ma dan 
din ner. Va ri ous as so ci ati ons will or ga ni se Ra ma dan din ners such as the Mar ma ra 
Gro up, the Jo ur na lists and the Aut hors Fo un da ti on, dif fe rent gro ups, dif fe rent Is la
mic gro ups and Chris ti ans, the Ar me ni an Pat ri arch Mu taf yan . 
We will sit to get her to the tab le. But I think it’s ti me to talk a litt le abo ut our prob
lems. The re are ne arly 100 – 120 tho usand non Mus lims in Tur key, It’s not even 
one per cent of the po pu la ti on. Ac cor ding to my opi ni on, our hawks agg ra va te the 
prob lems re la ted to them. As Mr.Yu suf Çe tin, Yu suf Sağ men ti oned, the re is a won
der ful Syri ac ci vi li sa ti on in the So ut he as tern Ana to lia. The Syri acs of fe red sci en ti
fic men and re li gi ous men to this co untry who as su med the in ter me di ary ro le to 
trans fer the Eas tern cul tu re to the West. The Syri ans didn’t ha ve the fre edom of 
le ar ning and te ac hing the ir own lan gu age un til last ye ar. They had this fre edom by 
a ge ne ral no ti ce pub lis hed by the Pri me Mi nis ter Bü lent Ec vit last ye ar. Last ye ar, 
His Ex cel lency the Pre si dent Mr. Ah met Nec det Se zer vi si ted the Dey rul za fa ran 
Mo nas tery of the Syri acs com mu nity. The Syri ans ha ve the prob lem of church in 
Is ta bul. The Cat ho lics had gi ven them a church in Mo da. But this church has be en 
ta ken back and trans fer red to the Fo un da ti ons. The Syri acs mo ved. They we re 
li ving in Tar la ba şı in the past but now they are li ving in Mo da. They don’t ha ve 
any church in Mo da. The Cat ho lics gi ve them a church but it’s ta ken back. Ho we ver 
our Pre si dent Mr. Ah met Nec det Se zer in ter ve nes in this mat ter and gi ves back 
aga in the church to the Syri acs com mu nity for 49 ye ars which was trans fer red to 
the Tre asury.
Ata türk was awa re that all ci vi li sa ti ons in Ana to lia sho uld be pre ser ved. For this 
re ason, he went back un til the Hi tits, the Su me ri ans in the arc he olo gi cal dig gings. 
The re has be en a mix tu re on the se lands. We ca me from the Cent ral Asia but how 
many per sons ar ri ved in Ana to lia? Whom did the Ho ro san der vis hes con vert to 
Is lam? They con ver ted the se pe op le of the old cul tu re. So, we sho uld ha ve this cons
ci ous ness. First, the re is the prob lem of cons ci ous ness. The sta te do es not ha ve prob
lems in this re gard. Ho we ver, so me au to ri ti es in the sta te are em bar ras sed. I will 
gi ve you an examp le re la ted to the Syri ans. An elec ti on of chan cel lor is held in a 



uni ver sity. A Syri ac pro fes sor ta kes the ma jo rity of the vo tes. He go es to the Hig her 
Edu ca ti on Ins ti tu ti on (YÖK). In YÖK, his na me is put at the last rank and the 
fol lo wing pro pa gan da is spre ad: "He’s Syri ac... Don’t vo te for him". But our Pre si
dent Mr. Ah met Nec det Se zer ap po ints the pro fes sor as the chan cel lor who ob ta ined 
the ma jo rity of the vo tes and he be co mes a very suc cess ful chan cel lor. 
Now what are the prob lems? We are de aling with prob lems which ha ve not hing to 
do with us. For examp le, the ecu me ni city. This is a prob lem of the Chris ti ans. It do es 
not in te rest Mus lim pe op le and Tur key. It’s a mis ta ke to trans form it to a prob lem of 
sta te. As you know, the adap ta ti on laws ha ve be en put on the agen da. The se la ws 
ha ve be en int ro du ced. The Cons ti tu ti onal mo di fi ca ti ons ha ve be en ma de. We are 
al ways comp la ining. We are sa ying, the Eu ro pe an Uni on for ces us and we ma ke the 
Cons ti tu ti onal chan ges. The Eu ro pe an Uni on for ces us and we ma ke the ne ces sary 
chan ges.... It was al ways the sa me in the his tory. Eu ro pe for ced the Ot to man Em pi
re to dec la re the Re for ma ti on Fir man in 1839. Eu ro pe has for ced for the Re forms 
Fir man in 1854. Even Eu ro pe has for ced the Ot to man Em pi re to dec la re the 1. 
Cons ti tu ti oal Re gi me in 1876 and the 2. Cons ti tu ti onal Re gi me. Then we are 
angry.. Why we don’t re ali se by our sel ves the se chan ges, what pre vents us?.. But as 
we do not hing, they are ob li ged to for ce us. For examp le, so me re gu la ti ons ha ve be en 
pre pa red re la ted to the fo un da ti ons af ter the adap ta ti on laws. I don’t know whet
her you saw the re gu la ti ons. As men ti oned yes ter day, the res to ra ti on of a holy pla ce, 
a bu il ding be lon ging to the fo un da ti on is very very dif fi cult. The re are many for
ma li ti es. They ha ve such prob lems. I saw the re gu la ti ons and I bro ught it with me. 
The re gu la ti ons re qu ire anew re gis te ring of the im mo vab le pro per ti es pos ses sed 
be fo re wards by the non Mus lim com mu ni ti tes. The re is a con cept of suc ces si ve right 
in the law. I can not be li eve in it. They used it as the pro perty of the fo un da ti on, 
wors hip ped the re for many ye ars but the re gu la ti ons re qu ire the re gis te ring of the se 
pro per ti es. If we sol ve this prob lem in Tur key whe re 100 tho usand – 120 tho usand 
non Mus lims li ve, we will ga in pres ti ge. 
The re is ne arly no prob lem for the mat ter of the di alo gue among re li gi ons on the 
le vel of the sta te. The in tel lec tu als ha ve al so no prob lem ex cept of the hawks.  For 
this re ason, we sho uld adopt new pers pec ti ves, new steps sho uld be taken. Tur key 
cont ri bu tes to the pe ace on the world with the res pect it de ser ves if it be co mes a 
de moc ra tic co untry res pec ting the hu man rights, the fre edom and gi ving im por tan ce 
to the di alo gue among re li gi ons. The se prin ci pals and facts imp ro ve the eco nomy by 
de ve lop ing the fa ith to urism. I thank you aga in.  



ok te şek kür ede rim Sa yın Baş kan, Sa yın din le yi ci ler, Sa yın ko nuk lar.
İki gün dür bu ra da ya pı lan ko nuş ma la rı el bet te ki ben de din li yo rum. 

Ve ken di mi  bu grup ta bi raz cık da ya ban cı his se di yo rum as lın da. Çün kü ben 
bir te olog de ği lim, ben bir tu rizm ci de ği lim; ben bir sa nat ta rih çi si yim; ve 
bir ko ru ma cı yım. Ben den ön ce ki ko nuş ma cı lar, ge rek di nin ta nı mı, ge rek 
din le rin ta nı mı, ge rek bir bir le ri ne hoş gö rü lü olup ol ma dık la rı ko nu sun da 
he men her şe yi söy le di ler. 
An cak İnanç Tu riz mi Gün le ri baş lı ğı al tın da ki bu otu ru mu ben ken di açım
dan ele ala ca ğım. As lın da bü tün her şey öy le de ğil mi dir? Ne re den du rup 
bak tı ğı nı za bağ lı dır? Eğer tu rizm ci ola rak ba kı yor sa nız bu ko nu ya ve bu 
ko nu nun al tın da ki ol gu la ra fark lı ba kar sı nız. Eğer bir din ada mı ola rak ba kı
yor sa nız el bet te ki fark lı ba kar sı nız. Bir ta rih çi ola rak da baş ka ba kar sı nız. 
Ben baş ka bir yer den ba ka ca ğım. Bu gün kü ko nuş ma lar ve dün kü ko nuş ma
la rın dı şın da baş ka bir nok ta dan ba ka ca ğım ve sa nı yo rum ba zı la rı nı zın bel ki 
de pek ço ğu nu zun ho şu na git me ye cek bu söy le ye cek le rim. Çün kü bu ko nu
ya as lın da çok da uzak de ği lim. Çün kü ben 20 yıl dır Ha cet te pe Üni ver si te
si’nde Hı ris ti yan sa na tı; özel lik le Bi zans sa na tı üze ri ne ders ler ve ri yo rum. 
Yak la şık bir ye di yıl dır XIX. yüz yıl Os man lı yö ne ti min de ki gay ri müs lim 
te ba anın ki li se le riy le uğ ra şı yo rum. Uğ raş ma yı kö tü an lam da al gı la ma yın, 
ça lı şı yo rum. Ay nı za man da 12 yıl dır bu bir re ko ra gi diş gi bi ge li yor ba na 
Ka pa dok ya Ko ru ma Ku ru lu Baş kan Yar dım cı sı’yım. Ve ben bu ko nu ya, 
anah tar ke li me ola rak ko ru ma nok ta sın dan ba ka ca ğım. 
Evet biz hep tu rizm açı sın dan ba kıl dı ğı za man yu mur ta yı ko nuş tuk. Bu al tın 
yu mur ta, na sıl bü yü rü ko nuş tuk. Ta vuk ko nu şul ma dı. Bu al tın yu mur ta nın 
or ta da var ol ma sı nın tek ne de ni kül tü rel ve do ğal mi ra sı mız dır. Biz do ğal 
mi ra sı mı zı yok et tik. Şöy le çev re ni ze ge çin ba kın… Bü tün Ba tı, bü tün Ege 
ba na gö re bit miş tir. Tek ko ru nu la bi lir yer sa nı yo rum, Ka pa dok ya’dır. Bu ra da 
ken di me pay da çı kart mak is ti yo rum; 12 yıl dır Ka pa dok ya Ko ru ma Ku ru lu 
Üye si ola rak. İki bö lüm den olu şa cak be nim ko nuş mam. Bir ge nel çer çe ve 
çi ze ce ğim; son ra da so mut öne ri ler di le ge tir me ye ça lı şa ca ğım. 
Sür ya ni Ka to lik Ki li se si tem sil ci si Yu suf Sağ Bey bu top lan tı nın bir dü ğün 
ge ce si ol du ğu nu söy le di. Ben bu nu de ğiş ti re yim, ge lin kı na ge ce si ya pa lım, 
dü ğü ne da ha var. Çün kü ne de mek is te di ği mi ko nuş ma mın so nun da sa nı yo
rum an la ta bil miş ola ca ğım. Ko nuş ma mın ko nu su ta ri hi mi ras olan di ni ve 
kül tü rel eser le rin ko run ma sı ve in san lı ğın or tak hiz me ti ne su nul ma sı. An tal
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ya Mü ze si’nden çe ki len bir fo toğ raf tır bu. Bir çok ko nuş mam da kul la nı yo
rum bu nu. Bir Bi zans ese ri. Or ta Bi zans dö ne mi. Hı ris ti yan Or to doks ese ri. 
Me lek Gab ri el’i gös te ri yor. Elin de bir glo bus tu tu yor. Glo bus gü cün sim ge
si dir. Ve Hı ris ti yan sa na tı nın, iko na pro je si nin önem li özel lik le rin den bi ri dir. 
Sel çuk lu lar An tal ya’yı al dık la rın da me le ği yok et me miş ler, sa de ce glo bu sun 
üze ri ne Al lah ya zı sı nı Arap ça yaz mış lar. Bel ki de bu ko nuş ma nın bu top lan
tı nın afi şi ola bi le cek ni te lik te, inanç lar ara sın da ki hoş gö rü yü ta nım la yan bir 
fo toğ raf de ğil, bir çi zim de ğil, bir ta ri hi eser dir. Hem di ni hem kül tü rel 
ta nım la rın açım lan ma sın dan son ra da bun la rın ko ru na rak in san lı ğın or tak 
hiz me ti ne su nul ma sın dan ne an la şıl dı ğı nı açık lı ğa ka vuş tur mak ge re kir. 
Ol duk ça ağır bir baş lık bu. 
Kül tür ne dir? Di ni kül tür ne dir? Bun la rın ko run ma sı ne de mek tir? Ba kın üç 
baş lık say dım. Be nim için çok da ha kri tik bir baş lık, çok slo gan ha li ne ge le
bi le cek baş lık şu dur; in san lı ğın or tak hiz me ti ne sun mak. Çok bü yük bir laf. 
İd di alı bir laf. Biz eğer bun la rın üze rin de tek tek du rup bu ko nu lar hak kın da 
tar tış maz sak sa nı yo rum bir ye re va ra ma yız ve ha ma set ten öte ye ge çe me yiz. 
Bun dan yak la şık bir yıl ön ce, Si na sos’ta; Mus ta fa Pa şa’da ben zer bir top lan
tı ya ka tıl dım. Ben zer bir top lan tı da ben zer aji tas yo nu yap tım. Çün kü sa ğım
da ve so lum da otu ran lar bu ra da yok lar, isim le ri ni ve re bi lir dim ama, ay nı 
şey le ri tek rar la yıp dur du lar. De min sa nı rım Ni ya zi Bey söy le di: "Ar tık ha re
ket za ma nı, ar tık ey lem za ma nı". Biz, tu rizm ci siz ler, ben ko ru ma cı ola rak 
ne ya pa ca ğız. Ge lin bu ra da adım adım ko nu şa lım. 
Çün kü din ler bir çok şe ye bağ lan tı lı ola rak var lık la rı nı ve iliş ki le ri ni sür dü
rür ler. XI. Yüz yıl da Or to doks ve Ka to lik dün ya sı bir bi rin den ay rıl mış tır. 
Bu nun ne de ni sa de ce din de ğil dir. Ge nel bir ta nım la kül tür; in san elin den 
çı kan her tür den ürün ola rak al gı lan ma lı dır. Biz di ni kül tür le il gi le ni yo ruz. 
Di ni kül tü rü de iki ye ayır mak müm kün; bir ta ne si so mut, el le tu tu la bi len 
eser ler. Bir de so yut dü şün ce de olan ve ya hut da şar kı lar da tür kü ler de olan, 
ge le nek ler de olan kül tür. Bu nu, baş ka di sip lin den in san lar ele alıp in ce li yor
lar za ten. Mad di ola nı ise, bi zim mi ma ri mi ras adı nı ver di ği miz, Ana do lu 
kül tür mi ra sı adı nı ver di ği miz, mo za ik de di ği miz, har man la ma de di ği miz; ne 
der se niz de yin bir ta kım eser ler dir. Bu eser le rin ko run ma sı da as lo lan dır. 
Çün kü bun dan 20 yıl son ra Ih la ra Va di si’nde ki ki li se ler de du var res mi kal
maz sa sa yın tu rizm ci ler; ora ya hiç bir in sa nı gö tü re mez si niz. Al lah gös ter me
sin, Aya sof ya yı kı lır sa, siz İs tan bul’da ne re yi gez di re cek si niz; Sul ta nah met 



yı kı lır sa ne re yi gez dir me yi dü şü nü yor su nuz. Tu rizm amaç de ğil dir, tu rizm 
araç tır. Tu rizm amaç ha li ne ge ti ri lir se, çok pa ra ka zan mak amaç ha li ne ge ti
ri lir se or ta da ne din ka lır, ne din kar deş li ği ka lır, ne di ya log ka lır, hiç bir şey 
kal maz. Onun için bir ke re şu sap ta ma yı ya pa lım: Tu rizm amaç de ğil dir. Öte 
yan dan ge nel an la yı şın ter si ne 60 mil yon tu rist is te mi yo rum ben. Bu ül ke nin 
in sa nı ola rak, seç kin beş mil yon tu rist is ti yo rum. Bi linç li, ge zen, Ka pa dok
ya’da bir ki li se yi, bir an tik ken ti ge zer ken üç gün ön ce den ran de vu ala cak 
tu rist is ti yo rum. İs ter din dar ol sun, is ter ol ma sın, is ter Hin du ol sun is ter 
Hı ris ti yan, is ter Ya hu di ol sun. Tu riz me bu açı dan da ba kıl ma sı ge rek ti ği ne 
ina nı yo rum. 
Be nim uz man lık ala nım Ka pa dok ya. Ka pa dok ya di ğer böl ge ler de ol du ğu 
gi bi ko ru ma açı sın dan önem li so run lar ya şı yor. Tür ki ye’de ki en te llek tü el 
ke sim den tu tun en alt kül tür dü ze yin de ki in sa na ka dar, bi zim ol ma yan de ni
len kül tür; ya ni İs lam, Müs lü man ol ma yan kül tür yok sa yıl mak ta dır. Bu bir 
ger çek tir. En azın dan hiç umur san ma mak ta dır. Gü nü müz in sa nı ken di sin
den ön ce ya pıl mış kül tür mi ra sı na na sıl dav ra nı yor, na sıl ta vır olu yor? Lüt fen 
bu nu sap ta ya lım. Ki mi za man İs tan bul sur la rı yı kıl mak is te ni yor. Bi li yor su
nuz de ğil mi? Bun dan 510 yıl ön ce İs tan bul sur la rı nın ge rek siz ol du ğu söy
len di! En kı sa yol dan geç me si için bir Sel çuk lu ker van sa ra yı nın du va rı nın 
için den oto yol geç mek te dir! Bun lar du rum sap ta ma sı. 
Be nim ka nım ca bu top rak lar üs tün de ki her tür lü kül tür mi ra sı bi zim dir. 
Ön ce lik le bi zim dir. Ya ni, mi sakı mil li sı nır la rı için de ya şa yan, ken di ni Türk 
ola rak ta nım la yan  kim se onun dur. Son ra dün ya nın dır. Ve biz bu nu ko ru ma
ya mec bu ruz. Şim di sap ta ma la rı mı söy lü yo rum. Ana do lu’nun her böl ge sin de 
sa yı sız mi ma ri ta ri hi eser var dır. İkin ci sap ta mam, bun la rın bü yük bir kıs mı
nın en van te ri ya pıl ma mış tır, do la yı sıy la bir ço ğu nun bi lim sel an lam da in ce le
me si yok tur. Üçün cü sü bu ko nu da ça lı şan Türk uz man sa yı sı çok az dır, 
ne re dey se yok tur. Hı ris ti yan mi ma ri si için ko nu şu yo rum... Bi li nen ve ya ta nı
nan eser le rin ko run ma sı ve res to ras yo nu na iliş kin, bi lim sel ve pro je da hi lin
de ça lış ma lar ya pıl ma mak ta dır. Bu ya pı lar dan so rum lu olan Kül tür Ba kan lı
ğı’nın büt çe si yet me mek te dir. Çok önem li bir şey söy le ye ce ğim, bu ta ri hi 
eser le rin mül ki ye ti hak kın da bü yük bir kar ma şa da var dır. Ör ne ğin ki min 
mül ki ye tin de dir pe ri ba ca la rı bi len var mı içi niz de. Dev le tin, el bet te ki dev
le tin. Ama dev let ko ca man bir ta nım, Ma li ye’nin mi dir, Kül tür Ba kan lı ğı’nın 
mı dır, Tu rizm Ba kan lı ğı’nın mı dır, va tan da şın mı dır? Müt hiş bir mül ki yet 



kar ma şa sı ya şa nı yor. Trab zon’da ki Sü me la Ma nas tı rı… O be nim di yor, öte ki 
be nim di yor. Be ni bi lir ki şi ola rak ça ğır dı lar. Ben Kül tür Ba kan lı ğı’nın Ko ru
ma Ku ru lu uz ma nı yım. Va kıf lar’la bu ko nu da ça tış ma yı ken di me ye di re me
dim ve bi lir ki şi li ği ka bul et me dim. 
Bu nun ya nın da olum lu şey ler de ya pı lı yor. Za ten si zi çek mek is te di ğim, si zi 
kan dır mak is te di ğim nok ta da bu; tu rizm ci ler. Si zi kan dır mak is ti yo rum. 
Ya ni lüt fen ka nın. Bu Tür ki ye’de hiç bir şey ya pıl mı yor de ğil. Bi raz ön ce söy
le dim, Kül tür Ba kan lı ğı’nın büt çe si bin de iki bu çuk ve ya üç tür. Bu nun la 
Tür ki ye’de ki o müt hiş kül tür mi ra sı nın ko run ma sı müm kün de ğil dir. Ne 
ya pa ca ğız? Dü ne ka dar ra di kal, tu tu cu bir şe kil de kar şı ol du ğum bir şe yi 
şim di öne ri yo rum; ki şi ler, ku rum lar, ku ru luş lar, va kıf lar, der nek ler;  ge lin bu 
ta ri hi eser le ri kur tar mak için siz pa ra nı zı ko yun biz bil gi mi zi ko ya lım ve 
ge le cek ku şak la ra bu mi ra sı ak ta ra lım. Dev le ti mi zin, Kül tür Ba kan lı ğı mı zın 
pa ra sı yet mi yor, çı kış mı yor. Pa ra sı yok... Tu rizm ci ler şu işi bil mi yor lar; bir 
eser na sıl ko ru nur, bir ese rin as lı ne dir? Han gi eser ko run ma lı dır? Bu nu da 
biz bi li yo ruz. Biz der ken, ko ru ma cı lar, sa nat ta rih çi leri, ar ke olog lar...  Ge lin 
güç le ri mi zi bir leş ti re lim ve bu eser le ri kur ta ra lım. 
Bu nun la il gi li bir kaç ör nek ve re ce ğim si ze; Gö re me’de ki Ka ran lık Ki li se. 
Yıl lar ca sür dü bu nun ona rı mı. UNES CO çok pa ra ver di ve ona rıl dı. Ba na 
gö re iyi bir ör nek tir. 
Gö re me’de ki ki li se yı kıl mış tı. Ona rıl dı. Pa ra yı sa nı yo rum be le di ye ver di. 
Son de re ce ba şa rı lı bir uy gu la ma. Sa rı ca Ki li se; bir ha ra bey di. Ma gic Li fe ve 
Vas co Tu rizm’in mad di des te ğiy le kur ta rıl dı. 
Gel mek is te di ğim nok ta bu; tu rizm ya tı rım cı la rı bun la ra el at mak zo run da. 
De mek ki, ola bi li yor. Ona rı la bi li yor. Niğ de’de Aya sof ya ile çağ daş olan 
Kons tan tin Ele ni Ki li se si 7 yıl lık bir uğ raş so nu cun da kur ta rıl dı. Bu be nim 
için bir övünç kay na ğı dır. Ar ka da şım olan Yu suf Ör nek’in yö net ti ği Vas co 
Tu rizm’in mad di ve ma ne vi des te ğiy le Tür ki ye’de bir ya pı ilk kez, sa de ce 
ka zı de ğil, kur tar ma ön pla na alı na rak kur ta rıl mış tır. Yi ne al tı nı çiz mek is te
di ğim nok ta şu, Yu suf be nim üni ver si te den  ar ka da şım. Ama o pa ra ver me
sey di, ya ni ka zı için pa ra ver me sey di, bu ya pı bu gün ar tık yok tu. Ama ar tık 
var. Ka ya köy çok önem li bir so run. Dün sa nı yo rum Bart ho lo meos Haz ret
le ri di le ge tir di. İna nın iki yıl ön ce si ne ka dar ben, Ka ya köy’e kim se gir me sin 
is ti yor dum. Ya ni sa de ce Kül tür Ba kan lı ğı, sa de ce ar ke olog lar, sa de ce sa nat 
ta rih çi ler gir sin di yor dum. Ama ya pı la mı yor, pa ra yok. Ka ya ka pı Ür güp’te, 



Ka ya köy’e çok ben zi yor. İsim le ri nin öte sin de de çok ben zi yor. Şim di sa nı
yo rum bir pro je üre til di bu nun hak kın da. Ar tık özel ser ma ye, özel ki şi ler bu 
ko ru ma işi ne gir me li ler. Sa yın tu rizm ci ler, si zin dik ka ti ni zi çe ki yo rum; 
Ka pa dok ya böl ge sin de ki Si na sos’ta Kons tan tin Ele ni Ki li se si bom boş tur. 
Ya pım ta ri hi XIX. Yüz yıl. De rin ku yu’da ki Tri ya da Ki li se si, be le di ye nin elin
de dir, bom boş tur. He men ya kı nın da Cum hu ri yet Ca mi si var; bom boş du ru
yor. Niğ de’de ki Bü yük Ki li se, boş tur. Be le di ye ve Vi la yet, yet ki kar ma şa sın
dan do la yı bir şey ya pa ma mak ta dır. Niğ de’de ki Ko nak lı Ki li se si; için de 
güb re var. Bu ya pı yı dev let,  güb re de po su ola rak yıl lı ğı 25 mil yon li ra ya ki ra
la mış tır köy lü va tan da şa. Ve güb re bir ya pı yı yok eder. Ka pa dok ya’da bu nun 
gi bi 60 ta ne ki li se keş fet tim. Ke şif ke li me si ni se çe rek kul la nı yo rum. Hiç bir 
tu rizm ci nin, ba kan lı ğın, hiç kim se nin ha be ri yok bun lar dan. Alın kul la nın 
iş te. Pa ra nız var, tu riz me ya tı rım yap mak is ti yor su nuz… Bi na yap ma yın, 
bun la rı kul la nın. Nev şe hir’de XIX. yüz yıl ya pı mı Ha pis ha ne Ki li sesi; böl ge
nin en bü yük ki li se si dir. Yıl lar ca ha pis ha ne ola rak kul la nıl mış. Niğ de’de ki 
Tır han…Kam yon ta mir ha ne si ne dö nüş tü rül müş tür. 
Hoş gö rü nün bir işa re ti de ğil dir bu tür dav ra nış lar. Ama şu nu da he men söy
le me li yim, sa kın be ni Müs lü man ma hal le sin de sal yan goz sat ma ya ge len bi ri
si ola rak gör me yin. Su yun öte ki ta ra fın da, ya ni kom şu la rı mız da da ay nı; 
hat ta da ha faz la tah ri bat gör mek müm kün. On la rı da bi li yo rum. 
Efen dim, öne ri le rim şun lar; 
Bu eser ler ge niş bir prog ram da hi lin de tes pit ve tes cil edil me li dir. Te kil de ğil, 
bel li bir sı ra ile ko run ma lı, res to re edil me li dir. Bu ko nu da işin uz ma nı olan
lar dan mut la ka gö rüş alın ma lı dır. "Ben de bi li rim, ben de ya pa rım" an la yı şın
dan vaz ge çil me li dir. Be le di ye ler bu ko nu da bil gi len di ril me li, hal kın bil gi len
di ril me si için yü rek len di ril me li dir. Bu nun ya nın da be le di ye ler ran ta bu laş tı
rıl ma ma lı dır.  
Kül tür Ba kan lı ğı’nın büt çe si nin yet me di ği gözönü ne alı na rak, Si na sos’ta 
ya ni  Sa rı ca’da, Ür güp Ka ya ka pı sı’nda ol du ğu gi bi özel ki şi, ku rum, ku ru luş, 
der nek ve va kıf la rın ko ru ma ey le min de bi za ti hi rol oy na ma la rı ge rek mek te
dir. Reh ber ler için mut la ka mes lek içi eği tim ya pıl ma lı dır. 
Son bir öne ri… Tür ki ye ar şiv ve kü tüp ha ne fa ki ri bir ül ke dir. Ku ru la cak bir 
va kıf ta ve ya araş tır ma mer ke zin de dia, film tü rün den gör sel ve ki tap ar şi vi
nin ya pıl ma sı nı öne ri yo rum. Bu ya pı lır sa sa nı yo rum o hoş gö rü de di ği miz şey 
da ha oku na bi lir, an la şı la bi lir ha le ge le bi lir. Te şek kür ede rim, sağ olun.



r. Pre si dent, de ar gu ests, de arest au di en ce; thank you very much. I ha ve 
na tu rally be en lis te ning to the spe ec hes de li ve red he re for the past two days.  

Yet I do fe el myself so mew hat a stran ger he re, be ca use I am not a scho lar of the ology, 
and not a to urism of fi ci al; I am an art his to ri an and a pre ser ver.  Lec tu rers be fo re 
me ha ve sa id everyt hing pos sib le on the de fi ni ti ons of re li gi on and re li gi ons, and 
whet her they are to le rant to each ot her. 
Yet I will con cent ra te on my fi eld when de aling with this me eting tit led Fa ith 
To urism Days.  In de ed, everyt hing de pends on whe re yo ur stand po int is.  If you are a 
to urism of fi ci al, yo ur vi ews on this is sue and its facts will con cent ra te on the as pect 
of to urism.  Na tu rally, the vi ews of a scho lar or his to ri an will be vastly dif fe rent.  
But I will stand at a po int dif fe rent from tho se of all the spe ec hes de li ve red yes ter day 
and to day, and I be li eve that not many of you will en joy what I ha ve to say.  I am 
not ac tu ally too far from this is sue, be ca use I ha ve be en gi ving lec tu res on Chris ti an 
art, es pe ci ally Byzan ti ne art, in the Ha cet te pe Uni ver sity for the past 20 ye ars.  For 
so me se ven ye ars I ha ve be en de aling on the churc hes of the nonMus lim sub jects of 
the 19th cen tury Ot to man ad mi nist ra ti on.  De aling fi gu ra ti vely of co ur se, ac tu ally 
stud ying.  In ad di ti on, I ha ve be en the Pre si dent of the Bo ard of the Pre ser va ti on of 
Cap pa do cia for twel ve ye ars, which se ems to be bre aking a new re cord.  My key word 
when de aling with this to pic will be con ser va ti on.
 Lo oking from a to urismori en ted po int of vi ew, we ha ve al ways tal ked abo ut a gol
den egg, and how this egg can be ma de grow.  No one has ever men ti oned the chic ken.  
The only re ason that this gol den egg exists is our cul tu ral le gacy. We ha ve dest ruc ted 
our cul tu ral le gacy. Just lo ok at yo ur sur ro un dings.  I de em the who le West, the en ti re 
Ae ge an de ad. I think the only con ser vab le pi ece of land is Cap pa do cia.  I do ha ve 
so met hing to say abo ut my ef forts when the ti me co mes in my spe ech which will con
sist of two parts: First, I will try to es tab lish bo un da ri es, and then pro vi de conc re te 
sug ges ti ons. The rep re sen ta ti ve of the Syri acs Ort ho dox Church, Mr. Yu suf Sağ 
na med this oc ca si on a "wed ding fe ast".  I want to chan ge that; let’s just call it a sing
les’ party; the re is much ti me un til the wed ding it self.  What I me an will I ho pe be 
mo re cle arly un ders to od at the end of my spe ech.  My ma in po int of con cern is the 
con ser va ti on of our his to ri cal le gacy and of fe ring the se re li gi ous and cul tu ral edi fi ces 
to the be ne fit of hu ma nity.  This is a pho tog raph ta ken in the Mu se um of An tal ya.  I 
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ha ve be en using this in most of my spe ec hes la tely.  This item be longs to the mid
Byzan ti ne pe ri od and is an Ort ho dox pi ece.  It de picts the an gel Gab ri el.  Gab ri el has 
a glo bus in his hand.  The glo bus is the symbol of po wer, and one of the most im por tant 
as pects of Chris ti an art and the icon pro ject.  When the Sel juks cap tu red An tal ya, 
they did not dest roy the an gel, but we re con tent with car ving "Al lah" on the glo bus 
in Ara bic script.  This item, be ing a ge nu ine ar te fact, is far from be ing a pho tog raph 
or dra wing that de fi nes in terre li gi ous to le ran ce, and co uld well be the pos ter for this 
sympo si um.  Yet I will ha ve to de fi ne cul tu re and re li gi on, and go on to exp la in what 
I me an by of fe ring them to the be ne fit of hu ma nity.  This is qu ite a he avy tit le. 
What is cul tu re?  What is re li gi ous cul tu re?  And what do es con ser ving the se me an?  
See, three tit les al re ady.  Ho we ver, a tit le which is far mo re vi tal, far mo re slo ganli
ke is this: of fe ring to the be ne fit of hu ma nity.  This is gran di lo qu en ce at its best.  If we 
ela bo ra te the se tit les one by one and avo id de ba tes on them, we will do not hing mo re 
than do ub le talk.  I jo ined a si mi lar me eting in Mus ta fa Pa şa, Si na sos, al most a ye ar 
ago.  And I in dul ged in a si mi lar, agi ta ting be ha vi our, be ca use the pe op le se ated on 
my right and left – I shall with hold the ir na mes, they be ing ab sent – re pe ated the 
sa me things over and over aga in.  I think it was Ni ya zi Bey who just sa id "It is high 
ti me for ac ti on."  What ac ti on will we ta ke as con ser vers, and you as to urism of fi ci
als?  Let us go step by step he re, be ca use re li gi ons exist with in ter con nec ti on to many 
things at on ce.  In the 11th cen tury, the Ort ho dox and Cat ho lic worlds se pa ra ted.  
This se pa ra ti on was not en ti rely ba sed on re li gi on.  In a ge ne ral de fi ni ti on, cul tu re 
sho uld me an everyt hing that is the pro duct of hu man ef fort.  We fo cus on re li gi ous 
cul tu re.  It is pos sib le to split this in two: one be ing the conc re te, pal pab le works, the 
ot her be ing abst ract spe cu la ti ons or the cul tu re that dwells in mu sic, tra di ti ons, etc.  
Aca de mics of va ri ous dis cip li nes exa mi ne the abst ract al re ady.  The conc re te is the 
works which we call arc hi tec tu ral le gacy, or the Ana to li an cul tu ral le gacy, or the 
mo sa ic, or the blend, or wha te ver you wo uld li ke to call it.  The con ser va ti on of 
the se works is cru ci al.  If in twenty ye ars’ ti me the re are no wall pa in tings left in the 
Ih la ra Val ley, I’m sorry, Mr. Ope ra tor, you will not be ab le to ta ke any to urists the re.  
If, God for bid, the Ha gia Sop hia or the Sul ta nah met Mos que col lap se, what are you 
go ing to show pe op le in Is tan bul? 
To urism is not a go al but a to ol.  If to urism and the dri ve to ma ke a lot of mo ney 



be co me the go al, re li gi on, brot her ho od of re li gi ons, di alog, you na me it, will ce ase to 
exist.  To urism is not the go al.  Yet, I do not want sixty mil li on to urists flo wing in to 
this co untry.  I want fi ve mil li on cons ci ous, know led ge ab le to urists.  To urists who 
will know whe re to lo ok and will ma ke an ap po int ment three days pri or to vi si ting 
a church or an an ci ent city in Cap pa do cia.  I do not ca re whet her the to urist is re li
gi ous or at he ist, whet her he or she is Hin du, Chris ti an or Je wish.  I think to urism 
sho uld be app ro ac hed from such a pers pec ti ve. 
My ex per ti se li es in Cap pa do cia.  This re gi on, li ke many ot hers in Tur key, fa ces cri ti
cal prob lems abo ut con ser va ti on.  The "ali en cul tu re", me aning the cul tu re that not 
Is la mic, is be ing fer vently ig no red by every per son in Tur key, aca de mics and pe asants 
ali ke.  This is a dis mal fact.  This cul tu re is not ca red abo ut.  How do es the con tem
po rary per son tre at or app ro ach a work of cul tu re that was cre ated be fo re his or her 
ti me?  Let us de ter mi ne this.  So me ti mes pe op le at tempt to le vel the ram parts of Is tan
bul.  A few ye ars ago, so me pe op le had the ner ve to say that the city walls we re un ne
ces sary.  A high way runs thro ugh the wall of a Sel juk ca ra van se rai in or der to ta ke 
the shor test ro ute.  The se are hard facts. I be li eve that all works of cul tu re re si ding 
upon this land is ours.  Pri ma rily ours.  "Us" be ing every per son li ving in the na ti onal 
bor ders of Tur key and de fi ning him self or her self as a Turk by any me ans.  Then it 
be longs to the world.  And we are ob li ged to pro tect it.  
Now I wo uld li ke to pre sent my de ter mi na ti ons.  One, the re are co unt less arc hi tec tu
ral works everyw he re in Ana to lia.  Two, no in ven tory has be en ma de for the ma jo
rity of such works, which me ans that much of them ha ve ne ver be en exa mi ned sci en
ti fi cally. Three, the re are al most no Tur kish ex perts wor king on this is sue, it be ing 
Chris ti an art. The re are no plan ned and sci en ti fic stu di es even on tho se works which 
are known or lis ted. The bud get of the Mi nistry of Cul tu re, which is res pon sib le for 
such works, is in suf fi ci ent. The re is yet anot her im por tant thing: the ow ners hip of 
cul tu ral le gacy is not spe ci fic. Do es an yo ne know who owns the fa iry chim neys in 
Cap pa do cia?  The sta te, that is for su re.  But the sta te is too bro ad a de fi ni ti on, and 
at the last ins tan ce they may be long to the Tre asury, the Mi nistry of Cul tu re, the 
Mi nistry of To urism or the ci ti zens.  The re are hot de ba tes abo ut ow ners hip all aro
und Tur key.  I ha ve be en cal led for ex per ti se on the dis cus si on abo ut the ow ners hip of 
the Su me li an Mo nas tery in Trab zon. I am an ex pert on the Bo ard of Con ser va ti on 



in the Mi nistry of Cul tu re.  I co uld not di gest ha ving a dis pu te with the Di rec to ra te 
of Fo un da ti ons over this is sue, and ha ve re jec ted the of fer.  Yet the re are po si ti ve de ve
lop ments.  In fact, such de ve lop ments are the songs with which I want to lu re you in, 
to enc hant you, de arest to urism of fi ci als.  Ple ase be enc han ted.  So me things do ac tu
ally hap pen in this co untry.  As I men ti oned a whi le ago, the in suf fi ci ent bud get of 
the Mi nistry of Cul tu re is two and a half or three tho usandths of the ge ne ral bud get. 
It is fa irly im pos sib le to pre ser ve the vast cul tu ral le gacy of Tur key with such litt le 
mo ney.  So What will we do?  I now pre sent a pro po sal which I wo uld ha ve ra di
cally, con ser va ti vely op po sed only yes ter day: per sons, com pa ni es, ins ti tu ti ons, fo un da
ti ons, as so ci ati ons; I en co ura ge you to put yo ur mo ney forth; we will put our know
led ge forth and ma in ta in this le gacy for the be ne fit of many co ming ge ne ra ti ons.  Our 
go vern ment, our Mi nistry of Cul tu re is prac ti cally bro ke.
To urism of fi ci als do not know how so met hing can be con ser ved, what is worth con
ser ving and what is not.  This is what we, as con ser vers, art his to ri ans, arc ha eo lo
gists, know.  Let us jo in our for ces and sa ve the se works. I will gi ve so me examp les 
abo ut this; the first be ing the Dark Church in Gö re me.  Its re no va ti on to ok many 
ye ars.  UNES CO in ves ted a con si de rab le amo unt of mo ney, and the church was re pa
ired.  It is a per fect examp le of my opi ni ons. The church in Gö re me was di la pi da ted; 
yet it has be en re pa ired.  I think the mu ni ci pa lity spon so red the re no va ti on.  Anot her 
suc cess ful re no va ti on was do ne to the Sa rı ca Church, ba si cally a ru in at the ti me, 
with the cont ri bu ti ons of Ma gic Li fe and Vas co Tu rizm. This is the po int that I am 
af ter; in ves tors in to urism must ca re abo ut such struc tu res.  
Ex pe ri en ce shows us that it can be do ne.  They can be re pa ired.  The Cons tan ti ne 
Ele na Church in Niğ de, which is the con tem po rary of Ha gia Sop hia, has be en sa ved 
thro ugh a se venye ar ef fort, and I pri de myself on this.  With the va lu ab le mo ral and 
fi nan ci al sup port of Vas co Tu rizm, ma na ged by my fri end Yu suf Ör nek, this was the 
first pro ject in Tur key in which not ex ca va ti on, but the sal va ge of a struc tu re was 
gi ven pri ority.  I want to stress anot her po int: Yu suf is my fri end from uni ver sity.  
But if he had not gi ven mo ney for the re no va ti on, that church wo uld exist no mo re.  
Now it exists.  Ka ya köy is gre atly prob le ma tic now.  His High ness Bart ho lo me os 
men ti oned it yes ter day.  Wo uld you be li eve that un til two ye ars ago, I wan ted no one 
to en ter Ka ya köy ex cept the of fi ci als of the Mi nistry of Cul tu re, arc ha eo lo gists and 
art his to ri ans?  But we can not do anyt hing for the lack of mo ney.  Ka ya ka pı is in 



Ür güp, and is very si mi lar to Ka ya köy, the si mi la rity not en ding in the ir na mes.  I 
think the re is a pro ject con cer ning Ka ya ka pı.  The pri va te sec tor must in vest in the 
re no va ti on bu si ness.  De arest to urism of fi ci als, I wo uld li ke to draw yo ur at ten ti on 
to the Cons tan ti ne Ele na Church in the Si na sos re gi on of Cap pa do cia.  It was bu ilt 
in the 19th cen tury.  The Tri ada Church in De rin ku yu be longs to the mu ni ci pa lity 
and is empty.  Very clo se to it is the Cum hu ri yet Mos que, al so empty. The Grand 
Church in Niğ de is empty too.  The mu ni ci pa lity and the go ver nors hip can not do 
anyt hing due to a con fu si on of aut ho rity. The Ko nak lı Church in Niğ de has fer ti li ser 
in it. 
The go vern ment has ren ted this struc tu re to vil la gers as a fer ti li ser de pot, for 25 
mil li on li ras an nu ally.  Fer ti li ser dest roys any struc tu re.  I dis co ve red over 60 such 
struc tu res in Cap pa do cia. I say "dis co ve red" on pur po se.  No ope ra tor, no Mi nistry 
of fi ci al knows abo ut them.  Go ahe ad and use them. You ha ve mo ney; you want to 
in vest in to urism…  Do not erect any bu il dings, use the se. The 19thcen tury Pe ni ten
ti ary Church in Niğ de is the lar gest church of the re ason. It has be en used as a ga ol 
for a long ti me. The Tır han in Niğ de; that one has be en con ver ted in to a truck ga ra ge.  
Such be ha vi our has not hing to do with to le ran ce.  But ple ase do not mis ta ke me for a 
cynic. The sa me thing hap pens ac ross the ri ver, that is, in our ne igh bo urs.  In de ed, 
much mo re dest ruc ti on can be ob ser ved the re. I know all abo ut it.  My sug ges ti ons are 
as fol lows: The se works must be fo und and re cor ded by a wi desp re ad prog ram me.  
They sho uld be con ser ved and res to red; not sin gu larly, but by stic king to a cer ta in 
or der.  Ex perts in this fi eld must al ways be con sul ted.  No body sho uld think that 
"they can do it just as well".  The mu ni ci pa li ti es sho uld be in for med, and sho uld be 
en co ura ged to pass the know led ge down to the pub lic. 
Yet the mu ni ci pa li ti es sho uld be kept away from il le gal re ve nu es that may ari se from 
the use of the se struc tu res. Ke eping in mind that the bud get of the Mi nistry of Cul tu
re is ina de qu ate, pri va te en terp ri ses, com pa ni es, ins ti tu ti ons, fo un da ti ons and as so ci
ati ons sho uld in ter ve ne in the at tempts to con ser ve the cul tu ral le gacy, just li ke in 
Si na sosSa rı ca, and Ka ya ka pı in Ür güp.  Gu ides must be gi ven eno ugh tra ining and 
in for ma ti on. A fi nal sug ges ti on…  Tur key is ho pe lessly po or when it co mes to arc hi ves 
and lib ra ri es.  I sug gest that an arc hi ve of trans pa ren ci es, films and ot her vi su als, as 
well as bo oks sho uld be es tab lis hed in a fo un da ti on or a re se arch cent re.  If this can be 
ma na ged, then the con cept which we call to le ran ce may be mo re le gib le and un ders
tan dab le.  Thank you for yo ur at ten ti on.
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Ben değilim o padişah / Tahttan inen, tabuta binen 
Benim fermanımdaki yazı / Ölümsüzlük ve ölümsüzlüğe giden...

I’m not a king / Going from the throne to the coffin
The writing on my firman / Is the immortality and to go to the immortality....

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î
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ayın Di ya net İş le ri Baş ka nım, Sa yın Va lim, de ğer li din le yi ci ler ve 
yurt dı şın dan ge lip bi zi yal nız bı rak ma yan de ğer li dost lar… Biz bu 

top lan tı yı dün de ifa de et ti ğim gi bi İs tan bul’da ve ya An ka ra’da ya pa bi lir
dik. Bu işi ba sın da ve de ği şik plat form lar da şo va dö nüş tü re bi lir dik. Biz 
bu nu yap ma dık. Bu top lan tı la rın il mi ma na da, bi lim sel açı dan ele alın ma
sı nı istedik; ve de ğer li ho ca la rı mın ko nuş ma la rı nı zevk le din le dik. Biz de 
nok san la rı mı zı gör dük. TÜR SAB ola rak ya pa ma dık la rı mı zı gör dük. TÜR
SAB ola rak ne re de yan lış yap tı ğı mı zı tes pit et mek ama cıy la çok iyi din le
di ği mi zi çok iyi not alın dı ğı nı, de ğer li ho ca la rı mın de ğer li bi lim adam la rı
nın bil me si ni is ti yo rum. Be nim de elim de im kan lar kı sıt lı. Ama yap tı ğı mız 
işin ha yır lı ol du ğu nu bi li yo ruz. 
Ta bi atı se ve cek sin, kül tü rel var lık la rı se ve cek sin, sa na bı ra kıl mış olan 
me de ni yet le re sa hip çı ka cak sın. Sen de faz la ne var sa faz la sı nı ve re cek sin. 
Dün Sa cit Pe kak ho ca mı zın de di ği gi bi; pa ra sı olan pa ra sı nı bil gi si olan 
bil gi si ni bir leş ti re rek bu işin al tın dan kal ka ca ğız. TÜR SAB ola rak im kan
la rı mız öl çü sün de Prof. Re fik Du ru’nun ne za re tin de Ga zi an tep’te ki Til
men Hö yü ğü’nü onar ma ya ça lı şı yo ruz. 
Ka ya köy’de Mi mar lar Oda sı ile bir ça lış ma için de yiz. Kül tür Ba kan lı ğı’nın 
büt çe si ne koy dur duk, si na gog la rın ona rı mı nı ya pı yo ruz. Ama bun la rı 
ya par ken Af ga nis tan’da ki Ta li ban hü kü me ti nin tah rip et ti ği ne de kar şı yız. 
Mek ke’de ki Os man lı Ka le si’nin yı kıl ma sın dan ne ka dar ız dı rap du yu yor
sak, Ro dos’ ta ki ca mi nin ve Os man lı kü tüp ha ne si nin ona rıl ma sı na o ka dar 
has sa sız. Bi ze taş lar ge le cek tir sağ dan sol dan. Fa kat, dön me ye ce ğiz biz hak 
yo lun dan de mi şiz. Doğ ru gi de ce ğiz, doğ ru su nu ya pa ca ğız. İkin ci top lan tı
yı da ha ka tı lım cı ve il mi ça lış ma la rı bel ki bir gün, iki gün da ha ge niş le te rek 
ya pa ca ğız. İnanç Tu riz mi  Gün le ri, inanç tu riz mi ha ri ta sı na gö re de vam 
ede cek. TÜR SAB ola rak ürü nü müz kül tü rel var lık lar dır, bu do ğa dır... 
De ğer li ho ca la rı mın çok gü zel ifa de le ri ol du. Bun la rı na za rı dik ka te ala ca
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ğız. Ürü nü çe şit len di rir ken dik kat ede ce ği miz nok ta; bu ürü nün sa hip 
ol du ğu kül tü rel de ğer le ri ko ru ma mız ge rek ti ği dir. Nok san la rı mız var, yan
lış la rı mız da var,  ama ge lin bir de şu tab lo ya ba kın; Tür ki ye Cum hu ri ye ti 
Ana ya sa sı’nın te mi na tı al tın da her şe yi ko nu şa bi li yo ruz, her şe yi tar tı
şabili yo ruz. Ay nı ge ze ge ni pay laş tı ğı mız dost la rı mız da di yor lar ki, "Ba kın; 
ne gü zel ken di le ri ni bi le ten kit edi yor lar." İş te bu ül ke nin gü zel lik le ri 
bu ra da. Bun la rın bi lin ci için de yo lu mu za de vam ede ce ğiz. TÜR SAB ola rak 
ya pa cak la rı mız var dır. Ho ca mın reh ber ler ko nu sun da de dik le ri doğ ru dur. 
Si na gog la rın ona rı mı için Kül tür Ba ka nı ile İz mir’e git ti ğim de  bi ri si gel di. 
Ha ra ret le an la tı yor, "Baş kan de di ne olur sun bu ra yı ona rın." Me ğer bi ti şik 
ca mi nin ima mıy mış. De vam et ti: "Her gün bu ra ya ba kı yo rum içim kan 
ağ lı yor. Şu ra sı bir ya pıl sa da ge len ler bu ra da iba det le ri ni yap sa lar…" İş te, 
kül tü rel mi ras bu bi linç le ge le cek ku şak la ra ak ta rı lır.
Sa cit Ho cam’ın an lat tı ğı hoy rat lık la rın ya nın da, böy le iç ten ge len gü zel lik
le ri miz de var. Biz bu gü zel lik le rin de vam lı ol ma sı nı di li yo ruz. Söz sı ra sı 
se ya hat acen ta la rı nın du ayen le ri ne gel di. 
Vas co Tu rizm ve Se ya hat Acen ta sı Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Dr. Yu suf 
Ör nek, "İnanç tu riz mi nin so run la rı ve su nu lan hiz met ler de yön tem so ru
nu" üze ri ne; Ana dol Tu rizm ve Se ya hat Acen ta sı sa hi bi  Jak Ka sar, "Ge le
nek sel Türk mi sa fir per ver li ği ve inanç tu riz mi yo luy la Tür ki ye’ye tu rist 
akı mı nın sağ lan ma sı"  üze ri ne;  Ka ra van Tu rizm ve Sa ya hat Acen ta sı sa hi bi 
Alex Bal taz zi, "İnanç tu riz mi ala nın da hiz met ve ren şir ket le rin so run la rı" 
üze ri ne; Ege Üni ver si te si Öğ re tim gö rev li si Uy sal Ye ni pı nar, " "İnanç 
tu riz mi açı sın dan Tür ki ye’de ki önem li mer kez ler" üze ri ne; pro fes yo nel 
tu rist reh be ri Ba ha dır Can, "İnanç tu riz mi alt ya pı hiz met le rin de reh ber lik 
ve reh ber le rin eği ti mi" üze ri ne ko nu şa cak lar. On lar bu sek tö rün çi le keş le
ri dir. İş le ri ni güç le ri ni bı ra kıp bu ra ya gel dik le ri için sı cak bir al kış 
is tiyorum…



S
"‹nanç özgürlü€ü, 

T.C. Anayasas›'n›n teminat› alt›ndad›r"

i ke I sa id yes ter day, we co uld ha ve had this me eting in Is tan bul or An ka ra.  We 
co uld ha ve tur ned this in to a spec tac le on te le vi si on and ot her me dia.  We did 

not do that.  We ha ve ta ken the ut most ple asu re from the spe ec hes of our va lu ab le 
lec tu rers and the sci en ti fic app ro ach to this me eting.  We ha ve se en our fa ults.  We 
ha ve se en what we co uld not do.  I wo uld li ke all the sci en tists and pro fes sors in this 
me eting that TUR SAB has be en a go od stu dent and ta ken no tes.  We ha ve li mi ted 
me ans as well, but we know that we are on the right path. 
We sho uld lo ve na tu re, lo ve our cul tu ral le gacy, own and pro tect the ci vi li sa ti ons 
that we ha ve in he ri ted.  We sho uld try to gi ve mo re than we ha ve.  Li ke Sa cit Pe kak 
sa id yes ter day, we will jo in the fi nan ci al me ans and the sci en ti fic we alth in or der to 
co me thro ugh with flying co lo urs.  As TUR SAB, we ha ve of fe red cont ri bu ti ons to 
the res to ra ti on of the Til men Tu mu lus in Ga zi an tep, which is be ing con duc ted un der 
the gu idan ce of Pro fes sor Re fik Du ru.  We ha ve star ted a pro ject with the Cham ber 
of Arc hi tects for Ka ya köy.  We ha ve con vin ced the Mi nistry of Cul tu re to ar ran ge 
a bud get for the re no va ti on of syna go gu es.  But whi le do ing this, we strongly op po se 
the dest ruc ti on ca used by the Ta li ban in Afg ha nis tan.  The de mo li ti on of the Ot to
man Cast le in Mec ca gi ves us as much gri ef as the res to ra ti on of the mos que and 
Ot to man lib rary in Rho des gi ves us ple asu re.  Pe op le will de fi ni tely cast sto nes at us.  
Ho we ver, we are de ter mi ned to ke ep on our path.  The se cond me eting will ha ve 
mo re par ti ci pa ti on, and per haps last lon ger.  The Fa ith To urism Days will con ti nue 
ac cor ding to the fa ith to urism map.  The pro duct that we sell as TUR SAB is the 
na tu re and cul tu ral as sets of our co untry.  We must ke ep in mind whi le inc re asing 
the di ver sity of the pro duct that we must pro tect the cul tu ral va lue that it be ars. We 
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ha ve de fi ci en ci es, we ha ve er rors, yet we sho uld be gra te ful that we can dis cuss 
everyt hing he re thanks to the Cons ti tu ti on of the Tur kish Re pub lic.  Our fri ends 
ac ross the world en joy the fact that we can ma ke selfcri ti cism.  Such are the as sets 
of this co untry.  We will al ways be in re cog ni ti on of that.  What has be en men ti oned 
abo ut gu ides is cor rect. 
When I had go ne to Iz mir with the Mi nis ter of Cul tu re for the syna go gue res to ra
ti on pro ject, a per son ca me up to us and be gan to exp la in ani ma tedly why we sho uld 
res to re the pla ce.  It tur ned out that he was the imam of the ne igh bo uring mos que.  
He sa id, "Every day I lo ok at the pla ce and fe el a bit ter sor row.  How ni ce it wo uld 
be if this pla ce was res to red and the be li evers co uld co me and wors hip he re."  This 
is how cul tu ral le gacy can be pas sed down ge ne ra ti ons. 
Be si de the vul gar be ha vi our that Sa cit Pe kak told, we ha ve such ca ring and sin ce re 
af fec ti on.  We wo uld li ke this af fec ti on to be per ma nent.  Now it is ti me for the of fi
ci als of tra vel agen ci es to spe ak. 
Chi ef Exe cu ti ve Of fi cer of Vas co Tu rizm, Dr. Yu suf Ör nek will spe ak on the prob
lems of fa ith to urism and the prob lems con cer ning the ser vi ces of fe red; Ow ner of 
Ana dol Tu rizm, Jak Ka sar on ma king Tur key a pri mary to urist att rac ti on thro ugh 
the tra di ti onal hos pi ta lity and fa ith to urism; Ow ner of Ka ra van Tu rizm, Alex Bal
taz zi on the prob lems of the com pa ni es pro vi ding ser vi ce in fa ith to urism; Uy sal 
Ye ni pı nar from the Ege Uni ver sity on the im por tant fa ith to urism cent res in Tur key, 
and pro fes si onal to ur gu ide Ba ha dır Can on gu idan ce as a part of the inf rast ruc tu re 
for fa ith to urism and the tra ining of gu ides.  They are the hard wor kers of this sec tor.  
I wo uld li ke a warm app la use on the ir be half.
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ayın Baş kan çok te şek kür ede riz bu gü zel söz le ri niz için. Pek sa yın 
ha nı me fen di ler ve be ye fen di ler… Dün den be ri din le miş ol du ğu muz 

teb liğ ler de he pi mi zin ka fa sın da bel ki bir ta kım so ru işa ret le ri oluş tu. Ama 
bir ta kım so ru işa ret le ri de mu hak kak si lin me ye baş la dı. Bu ki şi ler den bir 
ta ne si de be nim. Da ha ön ce de ve bu ra ya gel di ğim den be ri sü rek li ola rak 
ka fa yor du ğum bir ko nuy du kül tür tu riz mi. Bu ra ya gel di ğim den be ri inanç 
tu riz mi ile kül tür tu riz mi ara sın da ki far kı, ya da or tak lık la rı ka fam da do laş
tı rıp du ru yo rum. Onun için dün ak şam kur gu la mış ol du ğum ko nuş ma yı 
kıs men de ğiş tir mek zo run da kal dım. Bir de fa, Ana do lu’nun kül tü rel ve 
ta ri hi eser le ri nin zen gin li ği ko nu sun da, her hal de çok faz la bir şey söy le me
ye ge rek yok. Bu ko nu da bir fi kir bir li ği söz ko nu su. 
Şim di ben ge nel de inanç tu riz mi ni, kül tür tu riz mi nin için de gör me alış kan
lı ğın da ya da eği li min de olan bir tu rizm ci mes lek ta şı nı zım. As lın da ha len de 
öy le dü şü nü yo rum. Fa kat or ta ya bi raz fark lı lık çık ma ya baş la dı; dün den be ri 
dü şün dük le rim den son ra. 
Bil di ği niz gi bi biz, kül tür tu riz mi ni ge nel de şu şe kil de ta nım lı yo ruz; es ki 
kül tür le rin ve ya ya şan mak ta olan çağ daş kül tü rün, tu rizm ürü nü ha li ne ge ti
ril me si. Biz tu rizm ci ler ge nel de tek ba şı na bir ürü nü ve ya pa ket ha li ne ge ti
ril miş bir ürü nü ta nıt mak ve ya pa zar la mak zo run da olan in san la rız. Ha ya tı
mı zı bun dan ka za nı yo ruz. Ve bi zim üç ta ne önem li ürü nü müz var; bir ta ne si 
do ğa, bir ta ne si ta rih sel ve kül tü rel mi ras, bir ta ne si de in san. Baş ka ürü nü
müz yok. Kül tür tu riz mi den di ğin de, es ki den ya şa mış olan kül tür le rin ve ya 
ha len ya şa mak ta olan çağ daş kül tü rü mü zün ürün ha li ne ge ti ri lip sa tıl ma sı 
söz ko nu su. İnanç tu riz mi de di ği miz de or ta ya bi raz da ha de ği şik bir man za
ra çı kı yor. O da şu; es ki inanç la rın ve ya din le rin ve ya ha la ya şa mak ta olan 
din le rin ve ya bun lar la il gi li olan ya şam tar zı nın, me kan la rın ve ya ta pın ma ya 
da ir tüm ri tü el le rin, yi ne tu rizm ürü nü ha li ne ge ti ril me si ve su nul ma sı söz
ko nu su. Mak ro açı dan bak tı ğı mız da eğer din ler, kül tü rün en önem li öge le
rin den bir ta ne si ise; inanç tu riz mi ta bii ki kül tür tu riz mi nin içi ne gir mek te. 
Bu ne den le, inanç tu riz min de de ği şik bir ağır lık ol du ğu nu, da ha de ri ne 
gi den bir ağır lık ol du ğu nu fark edi yor su nuz. 
Ben inanç tu riz miy le il gi li iki ta ne ko nu ya dik ka ti ni zi çek mek is ti yo rum. 
Bu nun bir ta ne si ents rü man ti li zas yon; ya ni araç ha li ne ge tir me. Biz tu rizm
ci ler sa ta ca ğı mız ürün de ne yi ne ka dar araç ha li ne ge tir me hak kı na sa hi biz! 
Ya ni; kül tü rel mi ra sı tu rizm ürü nü ya pa ca ğım, ül ke ye dö viz ka zan dı ra ca ğım 
ve ya is tih dam ola na ğı ya ra ta ca ğım di ye, ne ka dar sat ma ya yet ki miz var? Böy
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le bir so ru sor ma lı yız biz ken di ken di mi ze. Her ne pa ha sı na olur sa ol sun 
bü tün es ki ya pı lar, bü tün kut sal ya pı lar, bü tün ta pın ma yer le ri, ha len ta pı nı
lan yer ler; bun la rın hep si tu rizm ürü nü ol mak zo run da mı? De vam edi yo
rum… Aca ba biz, bir kül tür var lı ğı nı ya da kül tü rel mi ra sı ne için ko ru ma lı
yız? Biz onu tu rizm ci ol du ğu muz ve onu sa ta bi le ce ği miz için mi ko ru ma lı
yız? Böy le bak tı ğı mız za man, bel ki dün ya da ki bü tün tu rizm ci le rin yap tı ğı nı 
ya pa ca ğız.. Bu da çok ola ğan bir şey miş gi bi ge li yor bi ze. 
Fa kat o ya pı nın ko run ma sı nın ar ka sın da ya tan mo tif, bu gün ve ya iler de sa tı
la bi lir ol ma sı ve ya sa tı la bi le cek ol ma sı de ğil dir; o ya pı nın kül tü rel var lı ğı nın 
bir de ğe ri ol du ğu dur ve  o ne den le  de ko run ma lı dır. O ne den le ko run duk tan 
son ra ürün ha li ne ge ti ri le bil me li dir. Ge nel de biz di yo ruz ki; es ki din le re ait 
olan, kıs men Bi zans’a ya da Hı ris ti yan lı ğa ait olan ya pı lar ko run mu yor, res
to re edil mi yor, ya da ne bi le yim Pa gan di ni ne ait olan Ro ma, Yu nan ta pı nak
la rı ko run mu yor fa lan... Fa kat lüt fen Ana do lu’yu gez di ği niz za man ba kın, 
bi zim İs lam eser le ri miz de ko run mu yor. Hiç bi ri ko run mu yor ki. Ben bun
dan bir kaç ay ön ce İs tan bul’da ki Ye ni ka pı Mev le vi ha ne si’ne git tim. Bi li yor
su nuz yan mış tı ve yan dı ğı gün gi bi du ru yor; çök müş. O ya pı yı yap tı ran 
za ma nın sul ta nı Mar sil ya’dan tuğ la ge tir miş, hep si dam ga lı; hep si or ta lı ğa 
sa çıl mış du ru yor. Doğ ru dü rüst bek çi si bi le yok. Bir ta ne bek çi si var, me zar
da ya tı yor. Ye ni ka pı Mev le vi ha ne si bu. Ya ni İs lam eser le ri ni çok mu ko ru yo
ruz. Sa cit ho ca ya kın dı, Bi zans eser le ri ko run mu yor di ye. Hiç bi ri ko run mu
yor. Ya ni, biz na sıl olup da bun la rı ürün ha li ne ge ti rip sa ta ca ğız. 
Ya ni; eğer ken di ta rih sel mi ra sı mı zın, kül tü rel mi ra sı mı zın bi lin ci ne va ra mı
yor sak ve eğer bu doğ rul tu da gü lünç du ru ma dü şü yor sak her hal de ka ba hat 
bi zim dir. Mad di ve ya ma ne vi kül tür mi ra sı nın ta ma mı, as lın da bu gün kü 
ha ya tı mı zı oluş tu ru yor. Bi zim par ça mız on la rın hep si. Bü tün es ki ta pın ma 
me kan la rı, ki li se ler; bu gün kü kül tü rel var lı ğı mı zın çok önem li par ça la rı dır. 
Bu bi zi kül tü rel kim lik, ta rih sel bi linç gi bi çok zor ko nu la ra gö tü rü yor. Fa kat 
ben den yön tem le il gi li bir ko nuş ma yap mam is ten di; ne ye na sıl bak tı ğı mız 
ve han gi yo lu ta kip ede ce ği mi ze da ir. Tür ki ye’de ge nel de Türk ve İs lam eser
le ri nin ya da Türk ve İs lam ta ri hi nin bir do mi nan tı söz ko nu su dur. Bir bas
kın lı ğı söz ko nu su dur. Ge nel de öte ki ler ya ni Hı ris ti yan eser le ri ya da on dan 
ön ce ki dö nem ler bi raz da ha gö zar dı edi le bi lir. Dev let ide olo ji si de yin, ne 
der se niz de yin, bu ba kış tar zı bu gün çe şit li bi çim ler de gün de me gel mek te. 
Da ha ön ce ki otu rum da de nil di ği gi bi, Tür ki ye’de "şa hin ler" de ni len bir grup 
var ve on lar la pay la şa mı yor su nuz ba zı şey le ri. Bel ki disk ri mi nas yon de ğil, 
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fa kat, san ki bi raz da ha çe kin gen lik söz ko nu su; Türk ve İs lam eser le ri dı şın
da ki mi ra sı mı za. Ba na gö re, bu ko nu da bağ naz lık yap mak en yan lış olan şey. 
Bu bir an lam da kül tü rü müz le, ta ri hi miz le ken di var lı ğı mı zı in kar et mek gi bi 
bir şey. Eğer bu gün bir ala şım dan, bir mi ras tan, bir mo za ik ten söz edi li yor sa; 
biz tu rizm ci ler ola rak bun la rın hep si ne eşit me sa fe de yiz. Ve biz bun la rın 
hep si ni, ko ru mak, ta bii ki dün ya ya ve ül ke miz in sa nı na sun mak, ta nıt mak 
zo run da yız di ye dü şü nü yo rum. 
Şim di, ikin ci ola rak prob le ma ti ze ede ce ğim şey, tu ris tik ürü nün ha zır lı ğın da 
pra ti ğe dö nük olan bir so run dur ve ola ya inanç tu riz mi açı sın dan ba kı yo
rum. Ta rih sel ya da kül tü rel her han gi bir ese re ba kar ken has sas sı nız.. Öte 
yan dan  ay nı ko nu da eğer inanç söz ko nu suy sa bu da in sa nın en iç ve en kı rıl
gan nok ta sı dır. O za man çok da ha de ği şik bir has sa si yet ge re ke cek; ve ta bii 
bu nun bes len me si ge re kir. İnanç tu riz mi ne eğer ürün ha zır lı yor sa nız, bu 
ürün de; inan cı bes le yi ci bir ta kım öge le ri sun mak zo run da sı nız. Bu da o 
me kan la rın ha zır lan ma sıy la il gi li dir. O me kan la rın su nul ma sıy la il gi li dir. 
Yi ne öne ri ler den bir ta ne siy di, ke sin lik le ka tı lı yo rum; il la ki her bir din için 
bir ta pın ma me ka nı her yer de ge rek mi yor. Ama çok yön lü, çok fonk si yon lu 
me kan la rı, inanç tu riz mi çer çe ve sin de Ana do lu tu ru ya pan la ra iba det ve 
ayin için sun mak müm kün dür. Bu gi bi ko nu lar da ha li ha zır da güç lük ol du ğu
nu bi li yo rum. Fa kat, eğer inanç tu riz mi ko nu sun da sa mi miy sek, bu nun ger
çek leş me si ni is ti yor sak, bu pa zar pa yı mız da ar tış is ti yor sak; bun la ra dik kat 
et me miz ge re ki yor. Bir de şu nu söy le mek is ti yo rum, dün ya da  inanç tu riz
mi nin pa zar pa yı nı gös te ren bir araş tır ma , bir ra kam yok. Kül tür tu riz mi 
için de ge çi yor. Ör ne ğin; yıl da 65 mil yon ki şi nin tu rizm ama cıy la se ya hat 
et ti ği Al man ya’da kül tür tu riz mi nin, ge nel tu rizm pas ta sın da ki pa yı yüz de 3 
ila yüz de 5’tir. O da bi zim Ana do lu tu ru de di ği miz tur dur. Bu nun içi ne ki li
se le ri so kar sı nız, bel ki bir yer de ayin de yap tı rır sı nız, ama inanç tu riz mi pek 
öy le ra kam la ra ge le cek ka dar bü yük bir tu rizm pa za rı nı oluş tur mu yor. Biz 
onu şim di lik, da ha çok kül tür tu riz mi nin için de gör mek du ru mun da yız. 
Eğer biz bu pa zar da ki pa yı mı zı ar tı rır isek bi zim açı mız dan fay da la rı ne ler 
ola bi lir? Bir; eko no mik açı dan çı ka rı mız ta bii ki ar tar. Da ha çok tu rist ge lir 
di ye dü şü nü yo ruz. İkin ci si; ken di kül tür mi ra sı mı zı ta nı mak tır. Üçün cü sü; 
bu gi bi ya pı la rı zi ya ret eden, bu ya pı lar da iba det ve ayin ya pan di ğer din 
men sup la rı na da ha faz la say gı gös ter me yi öğ ren mek tir. Ve dör dün cü sü de; 
di ğer din ve men sup la rı na da ha komp leks siz bak ma yı öğ ren mek tir di ye 
dü şü nü yo rum. Pat rik Mu taf yan "biz" ve "öte ki" di ye bir ayı rım yap tı fa kat 



pek  üze rin de dur ma dı. Bu tür tu riz min "öte ki" açı sın dan ya ni mi sa fir açı
sın dan ne gi bi fay da sı var? Bi rin ci si; ken di kül tü rel ve din sel kö ken le ri ni 
baş ka top rak lar da ta nı ma fır sa tı ya ka la ya bil mek. Bu ra da kı sa bir sap ta ma 
yap mak is ti yo rum… Bun dan üç haf ta ka dar ön ce Ka pa dok ya’nın mi sa fi ri 
ola rak Avus tur ya’nın es ki  Baş ba ka nı böl ge yi zi ya ret et ti. İki gün be ra ber 
ol duk. Ora da ken di si ne, Ana do lu top rak la rı nın Av ru pa kül tü rü ne na sıl kat
kı da bu lun du ğu nu an lat ma ya ça lış tık.
Soh be ti mi zin bir ye rin de şöy le de dim; "Bu gün ler de Av ru pa Ko mis yo nu’nun 
ra po ru ya yın la na cak, Av ru pa bi zi içi ne alıp al ma ma yı ko nu şu yor. Ne den bah
se di yo ruz Sa yın Baş ba kan! Av ru pa kül tü rü nün kö ke ni bu top rak lar da dır…"  
Avus tur ya Baş ba ka nı’nın ce va bı, "Hak lı sı nız, doğ ru söy lü yor su nuz. Ba kın 
bun lar dü şün me di ği miz ve bil me di ği miz şey ler" şek lin de ol du... Av ru pa’da 
bun lar bi lin mi yor. Ama ge len le re ta bii ki an la tı yo ruz. 
İkin ci si, bir ta kım ön yar gı lar dan kur tul mak. Ge len ler bir ta kım ön yar gı la rın
dan kur tu lu yor lar. Al man pa za rın da yap tır dı ğı mız araş tır ma lar bu nu gös te ri
yor. Tür ki ye’ye ge len le rin Tür ki ye ile il gi li yar gı la rı, gel me yen ler den çok 
da ha olum lu, çok da ha po zi tif. Tür ki ye tec rü be si Tür ki ye’ye mi sa fi ri ni 
ka zan dı rı yor. Üçün cü sü; Tür ki ye’de ya şa yan kül tü re ve in sa na say gı yı on lar 
da öğ re ni yor lar. Şim di so na ge li yo rum Sa yın Baş kan Ulu soy ; biz eğer inanç 
tu riz mi di ye bir şey dü zen le me yi dü şü nü yor sak, ki bu nu di le ge tir di niz aca
ba bi zim inanç tu riz mi açı sın dan he def le ri miz ne ola bi lir? Biz tu rizm ci ler, 
ka mu gö rev li le ri, ma hal li ida re ci ler, din adam la rı hep bi ra ra ya ge li yo ruz. Ne 
he def ler ko ya bi li riz ken di mi ze? Ve aca ba bu he def le ri, bel ki bu top lan tı da 
de ğil ama, bun dan son ra ki bir top lan tı da dek la ras yon ala rak ya yın la ya bi lir 
mi yiz? Türk tu riz mi nin inanç tu riz min de ki he def le ri şun lar dır di ye bi lir 
mi yiz? 
Ben ak lı ma ge len le ri di le ge tir mek is ti yo rum. 
Bir; din le ra ra sı di ya log ve  hoş gö rü ko nu la rın da bi linç len di re rek ka mu oyu 
ya rat ma ya de vam et mek. Ama bu sa de ce tu rizm en düst ri si ni il gi len dir me
yen, ka mu oyu nun ta ma mı nı il gi len di ren bir ko nu. Bu ra da üzü le rek şu ger çe
ği de ifa de et mek is ti yo rum; tu rizm en düst ri si pek çok ko nu da ol du ğu gi bi 
ma ale sef bu ko nu da da du yar sız dır. Öte yan dan, ken di si ni de ğiş ti ren tu rizm 
en düst ri si nin bu na cid di bir kat kı sı söz ko nu su ola bi lir. İki; İnanç Tu riz mi 
Gün le ri her yıl ya da her iki yıl da bir, pe ka la baş ka bir mer kez de ya pı la bi lir. 
Üç; bu or ga ni zas yon inanç tu riz mi ne da ir bir en van ter pro je si ha li ne de ge ti
ri le bi lir; tu rizm en düst ri si nin ça tı ör güt le rin den bir ta ne si ne iha le edi le bi lir. 
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Bun lar ya pıl mak du ru mun da olan şey ler. Sa cit ho ca çok gü zel di le ge tir di. 
İnanç tu riz mi ne da ir bir en van ter yok de di eli miz de. Doğ ru söy lü yor. Yok. 
Dört; bu en van ter le bir lik te ön ce lik li ola rak ko run ma sı ge re ken var lık la rı
mız ne ler dir,  han gi sü re için de on la rı ko ru ma yı dü şü nü yo ruz? Ne dir bu nun 
yön te mi? Kim ne ka dar lık bir kat kı da bu lu na cak?  Ve der hal,  so mut bir ta
kım pro je ler ha ya ta ge çi ri le bi lir. Şöy le dü şü nün; iki se ne de bir biz bu top lan
tı la rı yap sak, 10 se ne son ra ne re de ol du ğu mu zu dü şü ne bi li riz pe ka la.
So nuç ola rak şu nu söy le mek is ti yo rum, ya da şu nu sor mak is ti yo rum. Al man 
şa ir Höl der len’in  bir sö zü var dır, der ki; "So ru sor mak ya da sor gu la mak, 
dü şün me nin ima nın dan ge lir. " Biz de ge nel de inanç la ha şır ne şi riz iki gün
dür. Aca ba ken di geç mi şi miz, bi zim ken di ge le ce ği mi zi oluş tur mak ta bi ze ne 
öl çü de kat kı sağ la ya cak tır. Bu nun  bi ze ne öl çü de kat kı sağ la ma sı nı is ti yo
ruz; biz tu rizm ci ler ya da çağ daş Türk in san la rı ola rak. Biz bu nu ne ka dar 
is ti yo ruz? Şim di bu nu so ru ola rak bı ra ka ca ğız. Ama biz hep di yo ruz, tu rizm 
sek tö rü 30’dan faz la sek tö re lo ko mo tif lik ya pan sek tör dür. Çok ge niş bir 
sek tör dür. Şu so ru yu da ta bii sor mak müm kün; çok ge niş bir sek tör ol mak
la bir lik te, tu rizm sek tö rü aca ba ye te rin ce de rin bir sek tör mü dür? 
Aca ba biz, tu rizm sek tö rü ne bu et kin lik ler le ve bir ta kım şey le ri ha ya ta ge çi
re rek da ha faz la de rin lik ka zan dı ra bi lir mi yiz? Tu rizm sek tö rü nün ba şa rı la rı 
on mil yar do lar dö viz gir di si, 8 mil yon tu rist mi dir? Bu nun içe ri ği ne re de? 
Bi zim içe rik le il gi li ken di mi ze koy du ğu muz he def ler ne ler? Sa de ce şu ka dar 
yüz bin ya tak ya pa lım, şu ka dar yüz bin tu rist ge ti re lim, şu ka dar mil yar 
do la rı da ka za na lım, şu ka dar da is tih dam ola na ğı ya ra ta lım, ha yat hep sa yı
sal mı dır? Bi zim içe rik le ri miz ne ler dir? İnanç, tu rizm de pe ka la içe rik tir. Bu 
ko nuy la il gi li ken di mi ze he def ko ya bil me li yiz. An cak o za man bi zim en düst
ri mi zin sa de ce ge niş lik de ğil, da ha faz la de rin lik ka za na ca ğı na ina nı yo rum. 
Be ni din le di ği niz için çok te şek kür ede rim, say gı lar su na rım. 



r. Pre si dent, thank you for yo ur kind words.  De arest la di es and gent le men; 
I be li eve that most of us ha ve a con si de rab le amo unt of qu es ti ons on our 

minds now that we ha ve be en lis te ning to lec tu res sin ce yes ter day.  I al so be li eve that 
many of the se qu es ti ons we re ans we red.  I, for one, had many qu es ti ons ans we red.  
Cul tu ral to urism had be en a sub ject that had ta ken up so me spa ce on my mind un til 
now.  Sin ce the me eting be gan, I ha ve be en con tes ting the si mi la ri ti es and dif fe ren ces 
bet we en cul tu ral to urism and fa ith to urism.  The re fo re, I had to chan ge so me parts 
of my spe ech, which I had de ci ded on last night. 
First of all, I do not think the re is any ne ces sity to talk abo ut the we alth of cul tu ral 
and his to ri cal works in Ana to lia.  We ha ve a con sen sus on this. 
I am a col le ague who pre fers or has the ha bit of con si de ring fa ith to urism wit hin 
cul tu ral to urism.  Alt ho ugh I still hold es sen ti ally the sa me vi ew, so me chan ges ha ve 
be gun to oc cur due to the spe cu la ti ons I ha ve be en thrown in sin ce yes ter day.
As you may know, we de fi ne cul tu ral to urism as the ma king of an ci ent or con tem
po rary cul tu res a pro duct for to urism.  In this sec tor, we are conf ron ted with the 
ob li ga ti on to mar ket a sing le pro duct or a gro up of pro ducts that ha ve for med a 
pac ka ge.  This is what we li ve by, and we ha ve three pri mary pro ducts: na tu re, cul
tu ral and his to ri cal le gacy, hu man.  The re are no ot her pro ducts.  When we say 
cul tu ral to urism, we me an the pac ka ging of the con tem po rary or an ci ent cul tu res 
and sel ling them as a com mo dity.  With fa ith to urism, the re is a slight chan ge in 
af fa irs.  The com mo dity to be pac ka ged this ti me is an ci ent or con tem po rary re li gi
ons, and the li festy les, pla ces and all ri tu als over wors hip ping con nec ted with the se 
be li ef systems.  If re li gi ons are one of the most im por tant as pects of cul tu res, then 
fa ith to urism is na tu rally co un ted wit hin cul tu ral to urism.  The re fo re, one fe els that 
the re is a depth, a sub li me pro fun dity when it co mes to fa ith to urism. 
I wo uld li ke to draw yo ur at ten ti on to two as pects of fa ith to urism: one of them is 
inst ru men ta li sa ti on.  What can we, as to urism ope ra tors, inst ru men ta li se, and to 
what ex tent?  In ot her words, what is the li mit of our rights to pac ka ge and sell 
cul tu ral le gacy so that we earn our co untry mo ney or cre ate emp loy ment?  This is a 
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qu es ti on which we all sho uld ask our sel ves.  Sho uld all an ci ent struc tu res, all pla ces 
of wors hip inc lu ding tho se whe re wors hip ping still ta kes pla ce be co me pro ducts for 
to urism, no mat ter the cost?  I ha ve mo re to say.  What is the re ason that we sho uld 
pro tect cul tu ral as sets or cul tu ral le gacy?  Is it only be ca use we ma ke a li ving out of 
to urism and that we co uld sell it?  If such, we will be com pel led to do what every 
ot her to urism ope ra tor in the world do es, and this will se em very na tu ral.  But the 
dri ve to pro tect a cer ta in struc tu re sho uld not ari se from the fact that it is a mar ke
tab le com mo dity, but that the cul tu ral exis ten ce of that struc tu re has a va lue and 
that va lue sho uld be pro tec ted.  The re fo re, it can only be trans for med in to a pro duct 
af ter it is con ser ved. 
We all say that the struc tu res which be long to the Byzan ti ne pe ri od or Chris ti anity 
are not con ser ved or res to red, that the an ci ent Pa gan temp les of Ro me and Gre ece 
are not pro tec ted.  But ple ase, ha ve a lo ok at yo ur sur ro un dings when you tra vel 
Ana to lia; you will see that the Is la mic struc tu res are not pro tec ted eit her.  Not hing 
is pro tec ted.   A few months ago, I vi si ted the Ye ni ka pı Mev le vi Lod ge.  As you may 
know, it had burnt down.  And now it re ma ins just as on the day of the fi re.  The 
sul tan who or de red the lod ge to be bu ilt had im por ted bricks from Mar se il le, and 
each one of the se bricks are stam ped.  Now they are all scat te red aro und.  The pla ce 
has no se cu rity.  The re is only one gu ard who is now res ting in pe ace.  And this is the 
Mev le vi Lod ge.  Do you think we pro tect Is la mic works?  Sa cit Pe kak comp la ined 
that the Byzan ti ne works we re not be ing con ser ved.  Not hing is con ser ved!  How on 
earth can we ma ke the se in to pro ducts and sell them?  If we can not re ali se our own 
cul tu ral and his to ri cal le gacy; if we ma ke our sel ves fo ols due to this, then we must 
be the culp rit as well.  The who le of our ma te ri al and spi ri tu al cul tu ral le gacy ac tu
ally forms our li fe to day.  All an ci ent temp les, churc hes are vi tal pi eces of our exis
ten ce to day.  And this ta kes us to very dif fi cult is su es such as cul tu ral iden tity and 
his to ri cal cons ci en ce. 
But I was as ked to de li ver a spe ech of met ho do logy; so I sho uld exp la in how we 
vi ew cer ta in things and what we do with them. 



Tur kish and Is la mic works and his tory are do mi nant in Tur key.  The ot hers, na mely 
works of Chris ti anity and be fo re, can be ig no red so mew hat.  Call it the do mi nant 
ide ology, but this po int of vi ew ke eps ap pe aring in dif fe rent sha pes.  As it was men
ti oned in the for mer ses si on, the re are "ac ti vists" in Tur key with whom you can not 
sha re cer ta in things.  The re is a cer ta in re luc tan ce, if not disc ri mi na ti on, when it 
co mes to our nonTur kish and nonIs la mic le gacy.  I think that be ing bi go ted on this 
is sue is the big gest mis ta ke we can ma ke.  This will me an to deny our own exis ten ce 
ba sed on our his tory and cul tu re.  If the re ac tu ally is an al loy, a mo sa ic or a le gacy; 
we ope ra tors sho uld stay an equ al dis tan ce from each of the se.  And we ha ve to pro
tect it all; of fer and pro mo te it to our ci ti zens and the world. 
The se cond prob le ma tic con cerns the pre pa ra ti on of a to urism pro duct from the ang
le of fa ith to urism.  One is na tu rally sen si ti ve when de aling with a his to ri cal or 
cul tu ral work.  Ho we ver, if this work hap pens to be in the area of fa ith, one must be 
do ubly sen si ti ve sin ce fa ith is the most in ti ma te and fra gi le as pect of hu ma nity.  If 
you are pre pa ring a pro duct for fa ith to urism, you must of fer so me ele ments in this 
pro duct which will no urish fa ith.  This re gards the pre pa ra ti on and the pre sen ta ti on 
of the pla ces as so ci ated with fa ith. 
One of the sug ges ti ons I ag ree with in full: a se pa ra te wors hip ping pla ce for each 
re li gi on ne eds not be pre sent everyw he re.  But we must of fer tho se to uring Ana to lia 
mul tifunc ti onal temp les for both wors hip ping and mass.  I know that this is a dif
fi cult task; yet, if we are sin ce re in our vi ews of fa ith to urism, if we want to inc re ase 
our mar ket sha re in this area, we must add ress this is sue. 
The re is one mo re thing; the re is no re se arch in the world that shows the mar ket 
sha re and va lue of fa ith to urism.  This is inc lu ded in cul tu ral to urism.  For examp
le, 65 mil li on Ger mans tra vel for to urism every ye ar; ho we ver, the sha re of cul tu ral 
to urism is three to fi ve per cent.  This frac ti on ta kes the Ana to li an to ur.  Yes, it is 
pos sib le to ta ke to urists in to a church so mew he re, even ha ve them wors hip; but fa ith 
to urism do es not ha ve a qu oti ent that is lar ge eno ugh to be con si de red apart from 
cul tu ral to urism at the mo ment. 
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If we inc re ase our sha re in this mar ket, what co uld this pos sibly earn for us? First, 
our eco no mic in te rests will be met with the ar ri val of mo re to urists.  Se cond, we 
will get to know our cul tu ral le gacy.  Third, we will le arn to res pect the pe op le of 
dif fe rent re li gi ons who vi sit and wors hip in the se struc tu res mo re.  And last but not 
the le ast, we can le arn to re gard mem bers of ot her re li gi ons wit ho ut any sort of 
comp lex. Pat ri arch Mu taf yan ma de a clas si fi ca ti on of "us" and the "ot her", but did 
not dwell on this po int.  What be ne fit do es fa ith to urism has on the "ot her", me aning 
the gu est?  First of all, it gi ves the gu est a chan ce to tra ce his or her cul tu ral and re li
gi ous ro ots on fo re ign land.  I wo uld li ke to men ti on so met hing he re.  Three we eks 
ago, the for mer pri me mi nis ter of Aust ria pa id a vi sit to Cap pa do cia, whe re I had 
the op por tu nity to spend two days with him.  We tri ed to exp la in him how Ana to lia 
cont ri bu ted to the de ve lop ment of Eu ro pe an cul tu re. 
At one po int, I sa id the fol lo wing words: "In the next few days, the re port of the 
Eu ro pe an Com mis si on will be dec la red.  Eu ro pe de ba tes on whet her they sho uld 
inc lu de us in the uni on.  What are we tal king abo ut, Mr. Pri me Mi nis ter?  The ro ots 
of Eu ro pe an cul tu re re si des wit hin this land!"  To this the for mer pri me mi nis ter 
rep li ed, "You are right.  The se are things which we do not know and think abo ut."  
The se are unk nown in Eu ro pe.  But of co ur se we tell the vi si tors abo ut the se. 
Se cond, fa ith to urism rids the gu est of cer ta in pre ju di ces.  Our stu di es in the Ger
man mar ket con firm this.  The tho ughts and opi ni ons of tho se who ha ve vi si ted 
Tur key are re mar kably mo re po si ti ve than tho se who ha ve not.  The Tur kish ex pe
ri en ce earns Tur key its gu ests. 
Third, they le arn to res pect the cul tu re and hu ma nity that exists in Tur key. 
App ro ac hing the end, I wo uld li ke to ask Pre si dent Ulu soy what go als can we set in 
fa ith to urism, if we are to in dul ge in it?  Tra vel agen ci es, go vern ment of fi ci als, lo cal 
aut ho ri ti es and re li gi ous le aders al ways cong re ga te.  What go als can we de ter mi ne?  
And can we dec la re and pub lish tho se go als, if not now, then in the next me eting?  
Can we set go als for Tur kish to urism in the area of fa ith to urism? 
I wo uld li ke to spe ak my mind. We ne ed to cre ate a con sen sus on in terre li gi ous 



di alo gue and to le ran ce wit hin the pub lic. This is an is sue that con cerns not only the 
to urism sec tor, but the who le so ci ety. Yet I ha ve a ne ga ti ve opi ni on on this is sue: the 
to urism sec tor is in sen si ti ve in this con text as it is so in many ot hers.  Ho we ver, sho
uld the sec tor cho ose to re new it self, it can ma ke gre at cont ri bu ti ons to this mo ve
ment.  In ad di ti on, the Fa ith To urism Days can be held at dif fe rent lo ca ti ons every 
two ye ars, if not every ye ar.  Furt her mo re, this me eting can be for med in to an in ven
tory pro ject for fa ith to urism and can be cont rac ted to a ma jor to ur com pany.  The
se are so me steps that we must ta ke.  Sa cit Pe kak to uc hed an im por tant is sue, na mely 
that the re are no in ven tory stu di es on fa ith to urism.  He is right; the re is not.  Then, 
af ter the ma king of this in ven tory, we can de ter mi ne what as sets ne ed the most 
ur gent pro tec ti on and res to ra ti on, for which we can de vi se a met hod and a cont ri
bu ti on chart.  By fol lo wing the se steps, so me conc re te pro jects can re adily be re ali sed.  
If we go on hol ding the se me etings bi an nu ally, we will be ab le to see our imp ro ve
ment in ten ye ars’ ti me. Fi nally, I wo uld li ke to ask so met hing.  
The Ger man po et Höl der len says that "To ask or to qu es ti on ari ses from be li ef in 
thin king."  We ha ve be en de aling with be li ef for the past two days.  How and to 
what ex tent can our past help us form our fu tu re?  How much do we, as to ur ope
ra tors or Tur kish ci ti zens, want it to play a ro le in this for ma ti on?  We will le ave 
this as a qu es ti on for now.  But we ke ep sa ying that the to urism sec tor is the dri ving 
for ce of mo re than thirty dif fe rent sec tors, and is a very wi de sec tor in it self.  Of 
co ur se it can be qu es ti oned whet her it is as de ep as it is wi de.  Or that can we gi ve 
it mo re depth by such ac ti vi ti es and pro jects?  Are the ac hi eve ments of the sec tor 
ten bil li on dol lars of in co me and eight mil li on to urists?  Whe re is the con tent?  
What are the go als that we set con cer ning con tent?  Is it eno ugh to bu ild so many 
hund red tho usand beds, att ract so many mil li on to urists, earn so many bil li on dol
lars, emp loy so many tho usand pe op le?  Is li fe di gi tal?  What is our con tent?  Fa ith 
is a fa ir eno ugh con tent in to urism.  We sho uld be set go als to our sel ves in this area.  
Only then can our in dustry ac hi eve a cer ta in depth along si de width.  Thank you 
for yo ur pre ci ous at ten ti on.
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 ayın Va lim, de ğer li ko nuk lar, sev gi li mes lek taş la rım. Bu ra da iki gün
den be ri çok say gı de ğer ko nuş ma cı la rın inanç tu riz miy le il gi li çok 

de ğer li ko nuş ma la rı nı hep be ra ber din le dik. Ben bu ra da ola ya tu rizm açı sın
dan bak mak is ti yo rum. Tu rizm için is ter se niz en düst ri de yin, is ter se niz 
ba ca sız en düst ri de yin, ne der se niz de yin; tu rizm salt bir ti ca ret ko lu dur ve 
ti ca ret ku ral la rı iş ler sek tö rü müz de. Bu ne den le re ka bet ku ral la rı da tu riz
min önem li bir öge si dir. Ulus la ra ra sı bir iş ko lu ol ma sı se be biy le de tu rizm, 
dün ya ça pın da re ka be te açık tır. Tu riz min mem le ket eko no mi le ri için ade ta 
bir lo ko mo tif iş le vi ni üst len di ği ni gö ren bü tün Ba tı ül ke le ri, yıl lar dır tu rizm 
pas ta sın dan aza mi bir pay ala bil mek için, tüm ola nak la rı nı se fer ber et mek
te dir ler. İş te, özel lik le için de bu lun du ğu bu eko no mik kriz dö ne min de Tür
ki ye bu hu sus ta aca ba ne yap mak ta dır? Ev ve la bu nu gör mek la zım. 
Tu riz min kı pır da ma ya baş la dı ğı 1955 yı lın dan 1980’e ka dar Tür ki ye’de dev
let,  tu riz mi bir fan te zi ola rak gör müş. O za ma na ka dar bü tün fa ali yet ler, ne 
ya zık ki; sa de ce tu riz me gö nül ver miş bir avuç mü te şeb bis ta ra fın dan ger
çek leş ti ril miş tir. 1980 or ta la rın dan son ra dev let, tu riz min eko no mi üze rin
de ki öne mi ni kav ra mış, alt ya pı ya bü yük em ni yet ver miş tir. Bu nun ne ti ce si 
ola rak 1990 yı lın dan iti ba ren tu rizm ge li ri Tür ki ye’de önem li öl çü de art ma
ya baş la mış tır. Ta bii bu ara da ra kip le ri miz de boş dur ma mış, pas ta pa yı nı 
bi ze kap tır ma mak için el le rin den ge le ni yap mış lar dır. 
İş te tam bu nok ta da Tür ki ye, ka nım ca bir tu rizm po li ti ka sı yan lış lı ğı yap mış 
ve tu riz mi yo ğun bi çim de "gü neş, de niz, kum" üç lü sün de odak la mış tır. 
Gü neş, de niz, kum po li ti ka sı el bet te tu riz min önem li bir ko lu dur. Bu da 
mem le ke ti miz de faz la sıy la mev cut ol du ğu na gö re, bun dan ha liy le faz la sıy la 
fay da la nıl ma sı ge re kir. An cak unu tu lan şey; bu öge le rin bü tün Ak de niz ve 
hat ta bü tün de ni za şı rı ül ke ler de de var ol du ğu re ali te si dir. Bir çok Ak de niz 
ül ke si nin bu öge yi, bel ki 100 yıl dan faz la bir za man dır pa zar la dık la rı gö zö
nün de bu lun du rul ma mış tır. Ör ne ğin Tur kish Ri vi era slo ga nı nın French 
Ri vi era’dan alın dı ğı ve tak li di nin hiç bir za man ha ki ki si nin ye ri ni ala ma ya ca
ğı dü şü nü le me miş tir. Bu yan lış po li ti ka bir yer de Türk tu riz mi ni ulus la ra ra sı 
re ka be te açık du ru ma ge tir miş, fi yat la rın kıy me ti nin al tı na düş me si ne se bep 
ol muş tur. Bu so nuç, za man için de Tür ki ye’nin ba şı nı çok ağ rıt mış tır ve 
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ağ rıt mak ta dır. Tür ki ye, ne ya zık ki te la fi si müm kün ol ma yan ucuz des ti nas
yon ima jı ya rat mış tır. Bi li yor su nuz, imaj ya rat mak çok zor dur; ama bir de fa 
o ima jı ya rat tı nız mı, de ğiş tir mek da ha zor dur. Oy sa Av ru pa’nın he men 
he men en mo dern ve en lüks alt ya pı sı na sa hip olan Tür ki ye, ha ki ka ten bu nu 
hak et me miş tir. He pi niz muh te lif za man lar da dış ül ke le ri zi ya ret edi yor su
nuz. Han gi mem le ket te bu ka dar mo dern ve lüks alt ya pı mev cut tur. Bu lun
sa bi le öde di ği niz fi yat lar ast ro no mik tir. Baş ka bir de yiş le Ba tı ül ke le ri mal
la rı nın kıy me ti ni çok iyi bil mek te ve çok iyi fi ya ta sat mak ta dır. 
Pe ki Tür ki ye bun dan son ra ne yap ma lı dır? Tür ki ye ka nım ca gü neş, de niz, 
kum slo ga nı ya nın da mut lak su ret te, kül tür ve inanç tu riz mi ne açıl ma lı; ve 
pa zar la ma sı nı bu yön de yo ğun laş tır ma lı dır. Şim di si ze çok ba sit bir mi sal 
ver mek is ti yo rum sev gi li ar ka daş lar; farz edin, bir so kak ta mal sa tan dört 
ta ne dük kan bu lun sun. Bun la rın yal nız bi rin de di ğer dük kan lar da var ol ma
yan mal lar bu lun sun. Eğer bu dük kan sa hi bi vit ri ne, di ğer dük kan lar da 
bu lun ma yan mal la rı ko yup da yal nız ken di sin de bu lu nan ma lı tez gah al tın da 
sak lar sa bu ada ma, bu tüc ca ra akıl lı tüc car de nir mi? İş te Tür ki ye’nin de 
tu rizm de yap tı ğı bu dur. Vit ri nin de di ğer mem le ket ler de bol ca bu lu nan mal
la rı ser gi le miş, re ka bet dı şı kul la na bi le ce ği bir cev her olan kül tür ve inanç 
öge si ni pa zar la ma ya pek faz la ehem mi yet ver me miş tir. 
Oy sa yüz yıl lar ca fark lı kül tür le re be şik lik et miş olan Ana do lu, ye ni fi liz le nen 
tüm tek tan rı lı din le ri ce sa ret le ku cak la mış, sar mış, sar ma la mış, ko ru muş ve 
bü yüt müş tür. Kut sal ki tap la rın hep sin de Adem’le Hav va’dan baş la ya rak 
an la tı lan bir çok di ni olay bu top rak lar da ha yat bul muş, fi liz len miş, ya şa mış
tır. İn san lar ta rih bo yun ca çok de ğer ve re rek oku ma ya ve öğ ren me ye ça lış
tık la rı din le riy le il gi li öğ re ti yi tam ma na sıy la an la ya bil mek için, kut sal ki tap
lar da an la tı lan olay la rın geç ti ği bü yü lü me kan la rı gör me nin da ya nıl maz 
is te ği ni içi le rin de duy muş lar dır. Böy le ce o böl ge le re gi de rek din ge le ne ği nin 
şe kil len di ği yer le ri ken di göz le riy le gör me yi is te mek, in san ha ya tı sü re sin ce 
çok bü yük an lam ta şı mış tır. İş te böy le si bir ha zi ne ye sa hip olan Tür ki ye, 
bu nu akıl lı ca kul lan dı ğı ve bu na ge le nek sel Türk ko nuk se ver li ği ni ek le di ği 
tak dir de, dün ya da em sa li bel ki hiç ol ma ya cak bir tu rizm kon sep ti or ta ya 
çı kar mış ola cak tır. Ge le nek sel Türk ko nuk se ver li ğin den söz açıl mış ken 
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mü sa ade eder se niz bu nun üze ri ne de bir kaç söz söy le mek is ti yo rum. Ge le
nek sel Türk ko nuk se ver li ği nin te me li ni, "tan rı mi sa fi ri" ola rak ad lan dı rı lan 
ko nu ğun ko şul suz ka bul edil me si ve ola nak la rın el ver di ği öl çü de en iyi şe kil
de ağır lan ma sı oluş tu rur. Yal nız, "tan rı mi sa fi ri"nin ka zanç te min et mek 
kar şı lı ğın da ağır lan ma sı nı hiç bir hal ve şart ta ka bul et me yen Ana do lu in sa nı, 
bu ağır la ma kar şı lı ğın da pa ra al ma yı yüz yıl lar ca içi ne sin di re me miş tir. Bu 
dav ra nış bi çi mi uzun yıl lar ca Türk tu riz mi ni, pro fes yo nel an lam da olum suz 
et ki le miş, tu rizm sa na yi si nin ni met le ri nin ül ke miz de geç keş fe dil me si ne ve 
mey ve le ri nin geç top lan ma ya baş lan ma sı na ne den ol muş tur. 
Türk ge le ne ğin de "tan rı mi sa fi ri" ola rak ad lan dı rı lan ko nu ğu ko şul suz ka bul 
ediş te; Ana do lu ge le ne ği ni oluş tu ran kül tür le rin mo za yi ği ne, fark lı inanç ve 
ya şam bi çim le ri ne, ge le nek ve gö re nek le ri ne son suz say gı ya tar. İş te bu say
gı, iro nik bir bi çim de inanç tu riz mi nin ül ke de hız la ka bul gör me si ne se bep 
ol muş tur. Böy le has sas bir tu rizm çe şit le me si nin ba şa rı lı ola bil me si için, 
te mel de ge rek si nim du yu lan otel le rin, ula şı mın, eği tim li ve ni te lik li iş gü cüy
le, güç lü bir tu rizm alt ya pı sı nın ya nın da, em pa ti ve say gı duy gu la rı ge liş miş 
bir top lu mun var lı ğı da vaz ge çil mez bir ko şul dur. Ken di si ni, özel lik le ko nu
ğun ye ri ne ko ya rak, onu en iyi şe kil de ağır la ma ya ça lı şan Ana do lu in sa nı, 
"tan rı mi sa fi ri"ni ol du ğu gi bi ka bul et me yi ve ter cih le ri ne say gı duy ma yı bir 
ya şam fel se fe si ola rak yüz yıl lar ca be nim se miş tir. Ana do lu top rak la rın da 
har man la nan fark lı et nik kö ken le rin oluş tur du ğu zen gin mo za ik, en tel lek tü
el bi lin ci ni oluş tu rup say gı yı da ge tir miş tir. Tüm bu olum lu özel lik le re el de
ki zen gin kül tü rel mi ras da ek len di ğin de, pro fes yo nel an lam da inanç tu riz
mi nin ba şa rıy la re ali ze edil me si ka çı nıl maz ol ma lı dır. Her za man en de ğer li 
ma lı nı alı cı bul mak ta koz ola rak kul la nan akıl lı tüc car mi sa li, bu zen gin lik en 
gö rü nür raf lar da ser gi len me li dir. 
Ör ne ğin unut ma dıy sam, 1950 se ne sin de Pa pa ta ra fın dan hac ye ri ilan edi len 
ve Bül bül Da ğı’nda ki Mer yem Ana’nın evi ol du ğu id dia edi len ye rin, dün ya
da ta nı tı mı nın çok iyi ya pıl dı ğı ve ta ra fı mız ca ge re ken öne mi ve ril di ği pek 
söy le ne mez. Oy sa bu ya pıl say dı, bu ra sı nın dün ya da bu gün en az  Lut ve ya 
Fa ti ma ka dar Hı ris ti yan ha cı çek me si iş ten bi le de ğil di. 12 aya ya yı la bi lir bir 



tu rizm çe şit le me siy le, mak ro plan la rın ya pıl dı ğı bir Tür ki ye’de bu zen gin lik 
gö zar dı edil me ye cek ka dar önem li dir. Bu bağ lam da he pi mi ze önem li gö rev
ler düş mek te dir. Özel lik le bu bi lin cin yay gın laş tı rıl ma sı için mül ki ve ida ri 
amir ler den, si vil top lum ör güt le ri ne; ilk öğ re tim ku ru luş la rın dan,  aka de mik 
se vi ye de eği tim ve ren ku ru luş la ra; tüm ki şi, ku rum ve ku ru luş lar bu ko nu da 
bil gi len di ril me li dir. Al lah ver gi si bu zen gin lik, hak et ti ği bi çim de de ğer len
di ril me li ve ka zan ca mut lak su ret te dö nüş tü rül me li dir. 
Bu, Ana do lu’nun zen gin kül tür mi ra sı üze rin de yüz yıl lar dır ya şa yan in san la
rın, bu top rak la rın hak et ti ği il gi yi gör me si ni sağ la mak adı na üst len me le ri 
ge re ken en zevk li gö rev dir. Bu ra da şu nu söy le mek is ti yo rum sev gi li ar ka daş
la rım; ül ke miz tu riz mi nin en za yıf nok ta sı, res mi ol sun, özel ol sun ki şi ve 
ku ru luş la rın ken di le ri ne gö re ay rı ay rı po li ti ka lar oluş tur ma la rı dır. Gör me 
özür lü le rin fi li ta rif le ri gi bi her kes ama her kes ken di ne gö re bir tu rizm an la
yı şı ta rif et mek te dir. Za man za man yan lış oluş tu ru lan Türk tu riz mi nin ba şı
nı ağ rı tan po li ti ka la rı ön le mek ve ül ke tu riz mi ni doğ ru yön len dir mek için, 
tu riz min de ği şik sek tör le ri ne bu işe se ne le ri ni ver miş, sö zü ne de ğer ve ri len 
et kin ve fi kir üre te bi le cek tu rizm ci ler den olu şa cak ve son ra dan tu rizm de, 
"stra te jik araş tır ma lar mer ke zi"ne dö nü şe cek bir plat for ma ke sin lik le ge rek
sin me var dır. Ko nuş ma ma son ver me den ön ce, bel ki si ze ters ge le cek, inanç 
tu riz miy le il gi li ve gü nü müz de çok mo da ha li ne ge len hoş gö rü ke li me si üze
ri ne de bir iki söz söy le mek is ti yo rum. 
Ma lu mu nuz ol du ğu üze re, hoş gö rü ke li me si, haz ne mi ze 1990’lar dan son ra 
"to le rans"ın ter cü me si ola rak gir miş tir. To le rans, La tin ce "to le ra re" ke li me
sin den üre til miş tir. Bu ke li me nin lu gat ma na sı; kat lan mak, ta ham mül 
et mek tir. Do la yı sıy la bu ke li me zan ne dil di ği gi bi ve kar şı nız da ki için çok 
hoş de ğil dir. İn san lar, kar şı la rın da ki ki şi ye, ay kı rı bir şey yap tı ğı ve dü şün dü
ğü tak dir de hoş gö rü ile ba ka bi lir. Siz çok be ğen di ği niz bir gü le ve ya çok 
be ğen di ği niz bir res me "ben bu na hoş gö rü ile ba kı yo rum" di ye mez si niz. 
Baş ka bir de yiş le hoş gö rü kar şı nız da ki ne ne ga tif, ken di ni ze po zi tif bir an lam 
ta şır. Oy sa hoş gö rü ye ri ne Türk çe miz de ha ki ka ten çok gü zel bir ke li me olan 
"say gı"yı kul la nır sak ben ce da ha ya kı şır ka na atin de yim. Be ni din le mek zah
me tin de bu lun du ğu nuz için, he pi ni ze te şek kür ede rim, sağ olun.
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e ha ve all lis te ned to the very va lu ab le spe ec hes of ho no urab le par ti ci pants 
for the past two days.  I wo uld li ke to spe ak from the pers pec ti ve of to urism.  

You may call to urism an in dustry, a fac tory wit ho ut chim neys, or any ot her smart 
na me; but to urism is a tra de and tra de ru les apply to our sec tor.  The re fo re, com pe ti ti
on ru les are an im por tant fac tor of to urism.  Be ing an in ter na ti onal tra de, to urism is 
open to com pe ti ti on thro ug ho ut the world.  Wes tern na ti ons, af ter re ali sing that 
to urism po ses a con si de rab le dri ving for ce to the ir eco no mi es, ha ve used all the ir me ans 
to ta ke a lar ge sha re from this mar ket.  Yet, what is Tur key do ing to this end, es pe ci ally 
now that we are in a se ri ous eco no mic cri sis?  We must de ter mi ne this first.  From 
1955 when it was just be gin ning to emer ge to 1980, the go vern ment tre ated to urism 
as not hing mo re than a fan tasy.  Du ring that pe ri od, all ef forts re la ted to to urism we re 
un for tu na tely cast on the sho ul ders of a hand ful of ent rep re ne urs.
Star ting from mid1980’s, the sta te re ali sed the im por tan ce of to urism on eco nomy, 
and has be gun to work on pro vi ding inf rast ruc tu re.  As a re sult, to urism re ve nu es of 
Tur key ha ve be en inc re asing con si de rably sin ce 1990.  Of co ur se, the com pe ti ti on has 
not sat down and wa ited du ring this pe ri od, but has tri ed its best to pre vent us from 
ta king mar ket sha re.  At this exact po int, I be li eve that Tur key has ma de a cri ti cal 
er ror, and has fo cu sed its to urism ef forts on "sun, sea and sand".  The sun, sea and sand 
are of co ur se an im por tant ele ment of to urism.  Sin ce this ele ment is abun dant in our 
co untry, we wo uld do right to exp lo it it.  Yet, this fac tor is al so abun dant in the en ti re 
Me di ter ra ne an re gi on as well as ot her pla ces in the world.  It has not be en con si de red 
that many Me di ter ra ne an na ti ons ha ve be en mar ke ting this for mo re than a cen tury.  
For examp le, the fact that the slo gan "Tur kish Ri vi era" has be en bor ro wed from the 
French Ri vi era, and that imi ta ti ons will ne ver be as go od as the aut hen tic has ne ver 
be en con si de red.  As a re sult, Tur kish to urism was left vul ne rab le to fo re ign com pe ti
ti on, and had to lo wer pri ces to the ex tent that it be ca me se ve rely un derpri ced.  This 
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re sult has had, and still has, aw ful ef fects on Tur key.  This co untry has ear ned an ima
ge of che ap des ti na ti on.  As you may know, it is hard cre ating an ima ge, but on ce you 
cre ate an ima ge, it is even har der to chan ge it.  Tur key, ha ving al most the best and most 
mo dern inf rast ruc tu re in Eu ro pe, has do ne litt le to de ser ve this ima ge.  Most of you 
ha ve vi si ted fo re ign co unt ri es; can an yo ne na me a se cond co untry that has such high
qu ality inf rast ruc tu re?  Even if they are, the pri ces de man ded are ast ro no mi cal.  In 
ot her words, Wes tern na ti ons know the va lue of the ir pro ducts and sell them ac cor
dingly. 
What sho uld Tur key do from now on?  I be li eve that we must spre ad to fa ith and cul
tu re to urism be si de sun, sea and sand; fo cu sing our mar ke ting ef forts on this as pect.  I 
wo uld li ke to gi ve a very simp le examp le.
Ima gi ne that the re are fo ur shops on the sa me stre et.  One of the se shops sells go ods that 
are not fo und in the ot her three.  Now, if the shop ke eper puts the com mon go ods on the 
shel ves and ke eps the items uni que to him self un der the co un ter, can we call him a wi se 
per son?  That is exactly what Tur key do es in to urism.  Pla cing all the go ods that are 
com mon among many ot her na ti ons on its shel ves, it has hid den the tre asu re of cul tu re 
and fa ith which it co uld use to ec lip se com pe ti ti on.  But Ana to lia, the crad le of myri ad 
ci vi li sa ti ons, has bor ne a warm wel co me to all mo not he ist re li gi ons; no uris hing and 
pro tec ting them in its af fec ti ona te arms.  Many re li gi ous events star ting with Adam 
and Eve ha ve hap pe ned on this very land.  In or der to fully comp re hend and see thro
ugh the te nets in the ir holy bo oks, be li evers ha ve stri ved to see the ma gi cal pla ces whe
re the events desc ri bed in sac red texts ha ve oc cur red.  The re fo re, go ing to vi sit such 
lo ca ti ons has bor ne a gre at sig ni fi can ce in hu man li fe.  Tur key, ha ving such a gre at 
tre asu re, can pro vi de the world with a uni que con cept in to urism, on ce we use this 
po ten ti al wi sely and comp le ment it with tra di ti onal Tur kish hos pi ta lity. 
Spe aking of hos pi ta lity, I ha ve a few words on this is sue.  The fo un da ti on of tra di ti
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onal Tur kish hos pi ta lity is to ac cept the "God’s gu est" un con di ti onally and to lo ok 
af ter him in the best man ner pos sib le.  Yet, na ti ves of Ana to lia ha ve not co me to terms 
with vi ewing the "God’s gu est" as a so ur ce of in co me, the reby not be ing ab le to ta ke 
any sort of pay ment for the ir hos pi ta lity for hund reds of ye ars. 
This be ha vi our has had a pro fes si onally ne ga ti ve ef fect on Tur kish to urism for many 
ye ars, re sul ting in the la te dis co very of the tre asu re of to urism, and the be la ted exp lo
ita ti on of its fru its.  Be ne ath the un con di ti onal ac cep tan ce of the God’s gu est li es res
pect to the mo sa ic of cul tu res that form the Ana to li an tra di ti on, to dif fe rent be li efs and 
li festy les, and to dif fe rent tra di ti ons.  This res pect has iro ni cally re sul ted in the ra pid 
app rop ri ati on of fa ith to urism.  In or der for such a de li ca te kind of to urism to be suc
cess ful, a so ci ety that has wellde ve lo ped no ti ons of em pathy and res pect are vi tal 
along si de ho tels, trans por ta ti on, edu ca ted and qu ali fi ed work for ce, and a strong inf
rast ruc tu re for to urism.  Put ting him self in the sho es of the gu est to show the ut most 
hos pi ta lity, the Ana to li an pe op le ha ve in ter na li sed the will to ac cept the God’s gu est 
as he is and to res pect his pre fe ren ces as a way of li fe.  The rich mo sa ic that is the re sult 
of dif fe rent eth nic backg ro unds on the Ana to li an land has not only cre ated an in tel lec
tu al exis ten ce of its own, but has pro du ced res pect as well.  Add to this the we althy 
cul tu ral le gacy, and you will find that not re ali sing suc cess ful fa ith to urism is al most 
im pos sib le.  Li ke the wi se merc hant who disp lays his most va lu ab le go ods, this we alth 
must be pla ced on the most vi sib le shel ves. 
For examp le, it can not be sa id that we did the best pos sib le pro mo ti on for the pla ce in 
the Bül bül Mo un ta in which was cla imed to be the ho use of Vir gin Mary and was 
dec la red a pilg ri ma ge des ti na ti on by the Po pe in 1950.  But had we do ne that, this 
mo un ta in wo uld att ract as many Chris ti an pilg rims as do the Lut and Fa ti ma This 
we alth is ext re mely im por tant in Tur key whe re it is pos sib le to spre ad fa ith to urs over 
twel ve months. 



In this con text, we all ha ve im por tant tasks.  In or der to spre ad this know led ge, we 
must gi ve in for ma ti on to every per son, ins ti tu ti on and or ga ni sa ti on from go vern ment 
of fi ci als to lo cal aut ho ri ti es, nongo vern men tal or ga ni sa ti ons, pri mary scho ols and 
uni ver si ti es.  This gran ted we alth must be used very wi sely and cer ta inly tur ned in to 
re ve nue.  This is the sign le most im por tant task which the pe op le who ha ve be en li ving 
on the rich cul tu ral le gacy of Ana to lia for cen tu ri es must un der ta ke with ple asu re so 
that this land can re ce ive the at ten ti on it de ser ves. 
I want to po int out, de ar fri ends, that the we akest link in our co untry’s to urism ef forts 
is the fact that both pub lic and pri va te en terp ri ses ha ve de ve lo ped se pa ra te plans.  Just 
li ke the sightim pa ired pe op le all de fi ne the elep hant dif fe rent, ever yo ne’s con cept of 
to urism is uni que.  In or der to pre vent any ot her fa ulty po li ci es from be ing de ve lo ped 
and to gu ide na ti onal to urism on the right path, a plat form must be gat he red from 
of fi ci als who ha ve spent ye ars in all the are as of this sec tor, who are de pen dab le and 
know led ge ab le in the ir fi elds, and who can cont ri bu te va lu ab le ide as.  This plat form 
sho uld then be con ver ted to a "stra te gic re se arch cent re".  At the end of my spe ech, I 
wo uld li ke to say a few words on the con cept of "to le ran ce", which has be en the cor
ners to ne of all fa ith to urism de ba tes for the past de ca de.  The word to le ran ce is de ri ved 
from the La tin "to le ra re".  The me aning of this word is to put up with, to withs tand.  
The re fo re, this word is not ac tu ally too po si ti ve for the per son for whom you use it.  
Pe op le can to le ra te one anot her if they think that ot hers are do ing so met hing wrong or 
ext ra or di nary.  You can not "to le ra te" a pa in ting or a flo wer which you "app re ci ate".  
In ot her words, to le ran ce is ne ga ti ve for the an ta go nist and po si ti ve for us.  Ins te ad of 
to le ran ce, I think we sho uld pre fer the word "res pect".  I thank you all you’re yo ur 
kind ness in lis te ning to me. 
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ün ya nın fark lı böl ge le rin de ya şa yan in san lar, din le ri nin kut sal 
me kan la rın da bi ra ra ya ge le rek sos yal ve kül tü rel an lam da bir et ki le

şim içe ri si ne gi rer ler. Te me li ni di ni inanç la rın tat mi nin den alan inanç tu riz
mi, dün ya ba rı şı ve kül tür le ra ra sı ile ti şi min güç len me si nin de en önem li bir 
et ke ni dir. Bu et ki le şim ay nı di nin üye si zi ya ret çi ler ara sın da kal ma yıp kut sal 
me kan la rın bu lun du ğu yö re ler de ki ye rel halk üze rin de de ken di ni gös ter
mek te dir. 
Dün ya tu rizm ör gü tü nün tah min le ri ne gö re dün ya da ya şa yan 6.2 mil yar 
in sa nın 2 mil ya rı Hı ris ti yan, 1.3 mil ya rı Müs lü man, 1.4 mil ya rı Mu se vi olup 
ge ri ka lan 2.9 mil ya rı ise Hin du izm, Bu dizm ve ben ze ri on do kuz de ği şik 
di ne inan mak ta dır. Av ru pa nü fu su nun yüz de 76’sı, ABD nü fu su nun yüz de  
86, La tin Ame ri ka’nın yüz de  92’si, Avust ral ya’nın yüz de 85’i, Af ri ka nü fu
su nun  yüz de 9’u Hı ris ti yan’dır. Dün ya da 500 mil yon ci va rın da Or to doks 
ya şa dı ğı sa nıl mak ta dır. Ana do lu geç miş ten gü nü mü ze "Do ğu’nun Ba tı’ya, 
Ba tı’nın Do ğu’ya mer ha ba de di ği" bir ki lit nok ta ol muş tur. Bu özel lik Ana
do lu’yu kül tü rel zen gin lik le rin, çe şit li inanç la rın bu luş ma nok ta sı ko nu mu na 
ge tir miş tir. Çok sa yı da ta pı nak, tan rı ve tan rı ça kül tü nün ya nı sı ra si na gog, 
ki li se, ca mi gi bi kut sal me kan la rın Ana do lu’da yer al ma sı şa şır tı cı de ğil dir. 
Ben ay nı za man da ül ke sel ve pro fes yo nel tu rist reh be ri yim. İnanç tu riz mi 
kap sa mın da bir gru bu gez di rir ken ba na şu nu söy le di ler, "Te sa dü fen ül ke ni ze 
gel dik. Ge zer ken te sa dü fen inanç mer kez le ri ni keş fet tik. Şim di ye ka dar 
Hı ris ti yan lık mer kez le ri ola rak sa de ce Va ti kan ve Ku düs’ü bi li yor duk. Ana
do lu zi ya ret le rin den son ra yö nü müz de ğiş ti."  Bu ör nek de gös te ri yor ki 
ta nı tım da ye ter si ziz. Bun dan son ra ina nı yo rum bu nu ba şa ra ca ğız. 
Ana do lu’da ki inanç tu riz mi me kan la rı na kro no lo jik sı ray la kı sa ca de ğin mek 
is ti yo rum. Ana do lu’da Ana Tan rı ça’ya  Ça tal hö yük’de M. Ö. 6500  5500’ler
de Ki be le adıy la ta pı nıl mak tay dı. Ça tal hö yük Kon ya ili Çum ra il çe si ne bağ
lı en es ki ne olo tik yer le şim yer le rin den bi ri dir. Bi lin di ği gi bi Ki be le be re ke
ti ve do ğur gan lı ğı sim ge ler. Ana Tan rı ça’ya ta pın ma ge le ne ği ni ABD’de ba zı 
grup lar sür dür mek te olup, bu amaç la ül ke mi ze ge zi ler dü zen le mek te dir ler. 
Ge zi le ri sı ra sın da o dö ne min otan tik kı ya fet le ri nin ben zer le ri ni gi yip, ateş 
ya kıp çev re sin de dans lı tö ren ler ve ri tü el ler yap mak ta ve Ana Tan rı ça kül tü
nü ya şat ma ya ça lış mak ta dır lar. 
Ana do lu’da ki inanç tu riz mi me kan la rı nı yurt dı şın dan ge len  Mu se vi ve 
Hı ris ti yan tu rist le ri mi ze yö ne lik yer ler ola rak sı nır la dım. Bu na gö re  Ağ rı 
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Da ğı, Nuh’un Ge mi si’nin ka ra ya otur du ğu yer ol ma sı ne de niy le bü tün din 
men sup la rı için önem li bir zi ya ret me ka nı dır.  Bü yük tu fan ef sa ne si ne gö re 
Nuh’un ge mi si su lar çe ki lin ce Ağ rı Da ğı’nda ka ra ya otu rur. Nuh ve ai le si 
dağ dan aşa ğı ya Iğ dır Ova sı’na iner ler. Nuh’un so yun dan ge len ler Fı rat ve 
Dic le ne hir le ri bo yun ca ba tı ve gü ney ba tı yö nün de iler le ye rek in sa noğ lu nun 
ikin ci ku şa ğı nı oluş tu rur lar. 
Tev rat’a gö re Hz. İb ra him’in do ğum ye ri ol du ğu na ina nı lan Ur ya ni Şan lı ur
fa ile Re be ca  ve Ra şel’in ül ke si Har ran Mu se vi ler için önem li dir.  Bu ne den
le Ya hu di ina nı şı na gö re Ur fa sa de ce İb ra him’in ken ti de ğil, Re be ca ve 
Ra şel'in ül ke si ola rak da anı lır. Tev rat’ta bu gün Tür ki ye sı nır la rı için de bu lu
nan bir çok ye rin is mi geç mek te dir. Bu yer le rin ba şın da Dic le ve Fı rat ara sın
da ki böl ge gel mek te dir; ve bu ra ya Cen net Bah çe si de nil mek te dir. 
Gü nü müz de Şan lı ur fa’da Hz. İb ra him’in doğ du ğu na ina nı lan ma ğa ra bir hac 
ye ri ni te li ği ka zan mış tır. Ha lil ül Rah man Ca mi’si ve kut sal sa yı lan Ba lık lı 
Göl zi ya ret yer le ri ara sın da dır. Mu se vi le rin, sür gün dö nem le rin de Ana do
lu’nun fark lı isim ler le anı lan böl ge ve kent le rin de ya şa dık la rı, ar ke olo jik 
araş tır ma lar ve  ya zı lı kay nak lar dan bi lin mek te dir. Bu yer ler ara sın da İz mir, 
Fo ça, Sel çuk, Ber ga ma, Efes, Sa lih li, Ala şe hir, Ak hi sar, Ay dın, De niz li, Bod
rum, An tak ya bu lu nur. Anı lan yer ler da ha son ra Hı ris ti yan lı ğın ya yı lı şın da 
da kut sal me kan ol ma özel lik le ri ni sür dür müş ler hat ta ye ni di nin ya yıl ma
sın da et ki li ol muş lar dır. Hı ris ti yan lık bu gün kü İs ra il top rak la rın da doğ ma
sı na rağ men Av ru pa ve ora dan tüm dün ya ya Ana do lu üze rin den ya yıl mış ve 
er ken ge li şi mi ni Ana do lu top rak la rın da ger çek leş tir miş tir. Ku düs’te ki bas
kı lar dan ka çan Hı ris ti yan lar  Ana do lu’da gü ven ve hu zur or ta mı bul muş lar; 
Hı ris ti yan lı ğın inanç ve dü şün ce ya pı sı nı şe kil len di ren pek çok önem li olay 
Tür ki ye top rak la rın da mey da na gel miş tir. Hz. İsa’ya ina nan la ra Hı ris ti yan 
de nil me si ne An tak ya’da ka rar ve ril miş. Pa gan la rın ha va ri si ola rak ad lan dı rı
lan Sa int Paulus, Ki lik ya Böl ge si’nin ken ti Tar sus’ta doğ muş ve ye ni di ni 
yay mak için çık tı ğı dört mis yo ner lik yol cu lu ğu nun üçü nü, Ana do lu üze rin
den ger çek leş tir miş tir. Mer yem Ana son gün le ri ni Efes’te ge çir miş, Sa int 
Yu han na, Sa int Jan Efes’te ya şa mış ve öl müş tür. İlk Ekü me nük Kon sül 
İz nik’te M.S. 325’te top lan mış ve ay nı yıl Hı ris ti yan lık Ro ma İm pa ra tor lu
ğu’nun res mi di ni ola rak Mi lan Fer ma nı ile İm pa ra tor Kons tan tin ta ra fın
dan İs tan bul’da ilan edil miş tir. 
Hı ris ti yan’lık ta, İs la mi yet’te ol du ğu gi bi tek bir hac ye ri yok tur. Bir Hı ris ti
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yan için ha cı ol mak, tan rı yo lun da ol mak an la mı na gel mek te dir. Bu ne den le 
ha cı ol mak için mut la ka Ku düs’e git mek ya da Va ti kan’a git mek ge rek me
mek te dir. Di ne hiz me ti ge çen, aziz, azi ze, din ba ba la rı ve dü şü nür le rin ya şa
dık la rı yer le ri gör mek, on la rın yü rü müş ol duk la rı yol da yü rü mek, bas tık la rı 
top rak la ra bas mak ve o ha va yı so lu mak ye ter li dir. Bir çok aziz, azi ze ve din 
te olog la rı nın ayak iz le ri ni ta şı yan ül ke miz, Hı ris ti yan lar için bir ha cı ol ma 
cen ne ti dir. Bun lar dan bi ri de Ka pa dok ya böl ge si dir. Hı ris ti yan lı ğın ilk 
dö nem dört pis ko pos luk mer ke zi ara sın da An tak ya bu lun mak ta dır. Di ğer 
üçü Ku düs, Ro ma ve Mı sır’dır. Da ha son ra bun la ra İs tan bul da ek len miş ve 
beş pis ko pos luk mer ke zi oluş muş tur. Hı ris ti yan’lık ta ye di ki li se de ni len ve 
Ha va ri Pa ulus’un ilk ola rak Hı ris ti yan lı ğı ta nıt mak için uğ ra dı ğı yer ler ül ke
miz de dir ve Ba tı Ana do lu’da dır. Yi ne bu kent ler Mu se vi le rin de yo ğun şe kil
de ya şa dı ğı il ler dir. Sa int Jan’ın İn cil’in de bu kent ler hak kın da ba zı isim len
dir me ler mev cut tur. Ör ne ğin Efes Ki li se si’ne Ar zu la nan Ki li se den miş tir. 
İz mir Ki li se si’ne Sa dık Ol den miş tir. Hı ris ti yan la ra ilk Hı ris ti yan de nil me
si ne An tak ya’da ka rar ve ril me si ne rağ men, Sa int Pa ulus’un fark lı top lu luk la
ra di ni yay ma gi ri şi mi ilk kez Is par ta’ya bağ lı Yal vaç il çe sin de  ol muş tur. 
Çün kü Yal vaç önem li yol lar kav şa ğın da dır ve çok zen gin Ro ma lı bü rok ra tın 
ya şa dı ğı bir kent tir.  Yal vaç’ta ki ba şa rı ha lin de  Hı ris ti yan lı ğın Efes’e, ora dan 
da Ro ma’ya ka dar ya yı la ca ğı dü şü nül müş tür. Ber ga ma Ki li se si için Piş man
lık, Ev len me ve ya Bir leş me adı ve ril miş tir. Bu ör nek le ri ço ğal ta bi li riz...
Ya pı lan araş tır ma lar, inanç tu riz mi ne ka tı lı mın yaş ile doğ ru oran tı lı ol du ğu
nu gös ter mek te dir. Bu ne den le inanç tu riz mi nin üçün cü yaş tu riz mi ile 
ko or di ne li ola rak de ğer len di ril me si ge re kir. Böy le lik le bu yaş gru bu nun 
inanç tu riz mi ne ka na li ze edil me si olum lu so nuç lar ve re bi le cek tir. Ay nı 
za man da inanç mer kez le ri nin zi ya ret çi ka pa si te le ri nin tes pit edi le rek, be lir
le nen sa yı da zi ya ret çi ye açıl ma sı bu yer le rin ko run ma sı na da kat kı da bu lu
na cak tır. Be ni din le di ği niz için teşek kür ediyorum. 



e op le li ving in dif fe rent re gi ons of the world cong re ga te at the holy pla ces of 
the ir re li gi ons and start a so ci al and cul tu ral in te rac ti on.  Be ing fo un ded on 

the sa tis fac ti on of re li gi ous ne eds, fa ith to urism ser ves an im por tant pur po se of world 
pe ace and the strengt he ning of in tercul tu ral re la ti ons.  The in te rac ti vity is not li mi ted 
to the mem bers of the sa me re li gi on who vi sit a cer ta in pla ce, but spre ads to the lo cal 
pub lic that li ves aro und the sac red pla ces.  The es ti ma tes of World To urism Or ga ni sa
ti on sug gest that, of the 6,2 bil li on pe op le li ving on earth, two bil li on are Chris ti an, 
1,3 bil li on are Mus lim, 1,4 mil li on are Je wish and the re ma ining 2,9 are se pa ra ted 
to 19 re li gi ons inc lu ding Hin du ism and Budd hism.  The ra tio of Chris ti ans to the 
ge ne ral pub lic is 76% in Eu ro pe, 86% in the USA, 92% in La tin Ame ri ca, 85% in 
Aust ra lia and 9% in Af ri ca.  It is as su med that 500 mil li on pe op le be long to Ort ho
doxy. 
Ana to lia has be en a po int of in ter sec ti on whe re the West gre ets the East and the East 
gre ets the West.  This qu ality has ma de Ana to lia the me eting po int for cul tu ral we alth 
and di ver se be li efs.  It is not surp ri sing that many temp les, god and god dess cults, as 
well as syna go gu es, churc hes and mos qu es exist in Ana to lia.  I am a pro fes si onal to ur 
gu ide for na ti ons.  Du ring a fa ith to ur, a gro up of to urists told me that they had co me 
to our co untry by co in ci den ce, and had dis co ve red re li gi ous cent res by co in ci den ce.  
They sa id that they only knew the Va ti can and Je ru sa lem as cent res of Chris ti anity, 
but ha ve chan ged the ir des ti na ti ons on ce they saw Ana to lia.  This examp le il lu mi na
tes the fact that our ad ver ti sing is ina de qu ate.  But from now on I be li eve that we 
will ma na ge this, too. 
I wo uld li ke to men ti on the re li gi ous cent res of Ana to lia in chro no lo gi cal or der.  Pe op
le of Ana to lia used to wors hip the Mot her God dess by the na me of Cybil aro und 
65005500 BC in Ça tal hö yük.  Be ing in the town of Çum ra in Kon ya, Ça tal hö yük 
is one of the ol dest Ne olit hic sett le ments.  As you may know, Cybil rep re sents bo un te
ous ness and fer ti lity.  So me gro ups in the USA carry on the tra di ti on of wors hip ping 
the Mot her God dess and vi sit our co untry for this pur po se.  Du ring the ir vi sits, they 
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put on the aut hen tic clot hes of the ti me, bu ild and dan ce aro und fi res, and prac ti ce 
so me ri tu als, trying to con ser ve the cult of the Mot her God dess. I ha ve li mi ted the 
cent res for fa ith to urism in Ana to lia to the pla ces that add ress Je wish and Chris ti an 
to urists.  In this con text, the Ağ rı Mo un ta in, be ing the pla ce whe re No ah’s Ark was 
gro un ded, has gre at sig ni fi can ce for mem bers of all re li gi ons.  Ac cor ding to the le gend 
of the de lu ge, the Ark is gro un ded atop the Ağ rı Mo un ta in on ce the wa ter be gins to 
withd raw.  No ah and his fa mily climb down the mo un ta in to the Iğ dır Pla ins.  No ah’s 
des cen dants tra vel along the Fı rat and Dic le ri vers to cre ate the se cond ge ne ra ti on of 
hu ma nity. Je wish pe op le che rish Ur, or Şan lı ur fa, which is the birthp la ce of Ab ra ham, 
and Har ran, which is the na ti ve town of Re bec ca and Rac hel.  Many lo ca ti ons which 
now fall in Tur kish ter ri tory are men ti oned in the Old Tes ta ment.  
One of the most im por tant re gi ons is the pla in bet we en Dic le and Fı rat ri vers, and is 
cal led the Gar den of Eden.  To day, the ca ve in Şan lı ur fa whe re Ab ra ham is be li eved 
to be born has the sta tus of a pilg ri ma ge des ti na ti on.  The Ha lilül Rah man Mos que 
and the Ba lık lı Göl are im por tant att rac ti ons.  It is known thro ugh arc ha eo lo gi cal 
re se arch and writ ten so ur ces that du ring the ir exi le ye ars, the Je wish li ved in many 
re gi ons and ci ti es of Ana to lia that we re known by ot her na mes then.  Among the se 
re gi ons are Iz mir, Fo ça, Sel çuk, Ber ga ma, Efes, Sa lih li, Ala şe hir, Ak hi sar, Ay dın, 
De niz li, Bod rum and An tak ya.  The se sett le ments ha ve ser ved as holy pla ces and 
im por tant so ur ces du ring the spre ad of Chris ti anity as well.  Alt ho ugh Chris ti anity 
was born on the lands cur rently known as Is ra el, it has spre ad to Eu ro pe and the rest 
of the world thro ugh Ana to lia and has li ved its growth pe ri od he re. 
Chris ti ans who ha ve fled the opp res si on in Je ru sa lem ha ve so ught and fo und asy lum 
in Ana to lia.  In ad di ti on, many im por tant events that ha ve hel ped sha pe the be li ef and 
tho ught systems of Chris ti anity has oc cur red in Ana to lia as well.  The de ci si on to call 
the fol lo wers of Je sus Chris ti ans has be en ta ken in An tak ya.  The apost le of the Pa gans, 
Sa int Pa ul, was born in the town of Tar sus, and has ma de three out of fo ur mis si onary 
jo ur neys thro ugh Ana to lia.  Vir gin Mary has spent her last days in Ep he sus, whi le 



Sa int John and Sa int Je an ha ve both li ved and di ed the re.  The first ecu me ni cal con sul 
was gat he red in Iz nik in 325 BC, and Chris ti anity had be en dec la red as the of fi ci al 
re li gi on of the Ro man Em pi re by the Em pe ror Cons tan ti ne in Is tan bul. 
Chris ti anity do es not ha ve a sing le des ti na ti on for pilg ri ma ge li ke Is lam do es.  For a 
Chris ti an, be ing a pilg rim me ans be ing on the path of God.  The re fo re, one ne eds not 
al ways go to the Va ti can or Je ru sa lem to be a pilg rim.  It is eno ugh to vi sit the pla ces 
whe re pro mi nent sa ints, re li gi ous le aders and the olo gists li ved; wal king the ro ads that 
they wal ked, bre at hing the air that they bre at hed is eno ugh to be co me a pilg rim.  
Be aring the fo otp rints of many a sa int and le ader, our co untry is a pilg rim’s he aven for 
Chris ti ans.  One such re gi on is Cap pa do cia.  An tak ya is one of the fo ur Epis co pal cent
res in the early pe ri ods of Chris ti anity; the ot her three be ing Je ru sa lem, Ro me and 
Egypt.  Is tan bul was ad ded to this list la ter on, and the Epis co pa ci es inc re ased to fi ve.  
The se ven churc hes, which are the first pla ces that Apost le Pa ul vi si ted in or der to 
pro mo te Chris ti anity, are in the Wes tern Ana to lia re gi on of our co untry. 
 The se pla ces are sett le ments whe re the Je wish used to li ve in num bers.  So me of the se 
sett le ments ha ve be en na med in the Bib le.  For examp le, the Church of Ep he sus has 
be en na med the "De si red Church", and the Church of Iz mir "Be Lo yal".  Alt ho ugh 
the de ci si on to call the fol lo wers of Je sus Chris ti ans has be en ta ken in An tak ya, Sa int 
Pa ul’s first at tempts on spre ading Chris ti anity to dif fe rent po pu la ces has ta ken pla ce 
in the Yal vaç town of Is par ta, be ca use this town is on the in ter sec ti on of se ve ral im por
tant ro utes and is ho me to many rich Ro man bu re auc rats. 
With suc cess in Yal vaç, it was as su med that Chris ti anity wo uld spre ad all the way 
to Ep he sus and Ro me.  The Church of Ber ga ma was na med Re pen tan ce, Mar ri age 
or Al li an ce.  The re are mo re examp les. Re se arch shows that the re is a di rect pro por
ti on bet we en par ti ci pa ti on in fa ith to urs and age.  The re fo re, fa ith to urism must be 
plan ned in co or di na ti on with the to urism of the third age gro up.  If the mem bers of 
this age gro up are chan nel led in to fa ith to urism, we can ac hi eve po si ti ve re sults.  In 
ad di ti on, if the vi si tor ca pa ci ti es of fa ith cent res are de ter mi ned and the app rop ri ate 
num ber of vi si tors are al lo wed he re, it will help with the con ser va ti on of such pla
ces.  Thank you for yo ur at ten ti on.
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ayın Va lim, Sa yın Kay ma ka mım, Sa yın Mü dü rüm, say gı de ğer ka tı lım
cı lar, ba na bu otu rum da ko nuş ma ola na ğı ver di ği niz için te şek kür ede

rim. İnanç tu riz mi ala nın da hiz met ve ren şir ket le rin so run la rı nı da ha iyi 
an la mak ama cıy la inanç ile tu rizm ara sın da ki iliş ki yi kı sa ca bir göz den 
ge çir me nin fay da lı ola ca ğı ka na atin de yim. İnanç tu riz mi,  acen ta prog ram
la rı nın ve fa ali yet le ri nin kap sa mı na gir mek te dir. 
Di ni ne bağ lı in san la rın ma ne vi hu zu ru ara ma, di ni va zi fe le ri ni ye ri ne ge tir
me, ço ğu kez de gü nah lar dan arın ma ya ka dar va ran bir ta kım amaç lar la di ni 
açı dan önem ta şı yan, kut sal sa yı lan yer le ri zi ya ret et me le ri, ta rih bo yun ca 
sü ren hac gi bi top lu tu rizm ha re ket le ri nin doğ ma sı na ne den ol muş tur. Bel
ki de ya kın za man la ra ka dar tu rizm de yi mi bi lin me di ğin den, li te ra tür de yer 
al ma dı ğın dan, tu rizm de yi mi kul la nıl ma mış ola bi lir. An cak din amaç lı bir 
se ya ha tin bir tu rizm ha re ke ti ol du ğu nu da ar tık ben ce kim se in kar ede mez. 
Bu böy le iken; ko nak la ma, ia şe, ula şım ve reh ber lik hiz met le ri ni ge rek ti ren 
bu ha re ke tin, ka nu nen de yet ki li olan uz man la rın, ya ni se ya hat acen ta la rı
nın işi ol du ğu da aşi kar dır. Ar tık bu ger çe ğin iç te ve dış ta ba zı zi hin ler de 
so ru ola rak kal ma ma sı ge re ki yor. Şim di is ter se niz inan cın tu rizm le ne 
ka dar kay naş tı ğı nı, tek tan rı lı din le rin ön ce sin de da hi na sıl bir kül tür tu riz
mi ni ve sa na tı nı mey da na ge tir di ği ni gö re lim. Çok tan rı lı din ler za ma nın da, 
tan rı lar dan di lek di le mek, ge le ce ği öğ ren mek için ka hin le rin mer kez le ri 
olan ve bi ze çok uzak ol ma yan, Te os ve Di dim’e gi di lir di. Mı sır’da Amon 
ta pı na ğı, Su ri ye’de Ata gar tı ta pı na ğı, Hin dis tan’da Ba na res önem li des ti nas
yon lar dı. Fa kat bun lar hiç bir za man Mek ke, Me di ne hac cı ka dar önem 
ka zan ma dı lar. Hı ris ti yan lık'ta, Ro ma İm pa ra tor lu ğu za ma nın dan be ri 
Ro ma ve Ku düs, Or ta çağ’da İs pan ya gü zer ga hı inanç tu riz mi nin en göz de 
me kan la rıy dı. Aziz le rin, de de le rin mu ci ze ler ya rat tık la rı, has ta la rı iyi leş tir
dik le ri yer ler, Bek ta şi zi ya ret le ri ni kap sa yan di ni fak tör, in san la rın se ya hat 
et me le ri ola yı nı ya rat mış tır. Ya ni, inanç bir yer de se ya ha tin ya ra tıl ma sın da 
önem li bir yer tut mak ta dır. Kaç ki şi Ro ma’yı, Mek ke’yi, Ku düs’ü düş le me
miş tir. "Bü tün yol lar Ro ma’ya gi der" sö zü inanç tu riz mi nin mah su lü dür. 
Ba zı di ni me kan lar özel coğ ra fi böl ge ler de bu lu nu yor. 3776 met re yük sek
li ği olan  Fu ji ya ma, Ja pon la rın kut sal da ğı dır. Bu yer le re eri şim zor lu ğu 
inanç se ya ha ti nin de ğe ri ni ar tır mak ta dır. Sant Mic ha el et ra fı ba tak lık olan 
bir ka yay dı. Bu di ni me kan lar önem li bir ko nak la ma sa na yi nin ge liş me si ne 
de yol aç mış tır. Mek keMe di ne ev le ri, Lurt’ta ki pan si yon ve otel sa yı sı hız
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la ge liş miş tir. Lurt, Fran sa’nın ki şi ba şı na en çok ya tak dü şen böl ge si ol muş
tur. İnanç tu riz mi sa na tın ve ede bi ya tın ge liş me si ne de de rol oy na mış tır. 
Ro ma, Bi zans, En dü lüs ve Os man lı’da ol du ğu gi bi. İnanç tu riz mi, sa na yi ve 
ti ca re tin ge liş me si ne de yar dım et miş tir. Ör ne ğin; pi po di ni se ya hat le rin 
ürü nü dür. Di ni ha tı ra eş ya la rı nın sa na yi leş me si, fu ar la rın, pa na yır la rın doğ
ma sı nı da inanç tu riz mi ne borç lu yuz. 
Türk Ta rih Ku ru mu ta ra fın dan ba sı lan ve Ste fa nos Ye ra si mos ta ra fın dan 
ka le me alı nan XIVXVI asır Os man lı İm pa ra tor lu ğu’nda Gez gin ler isim li 
eser de 450 gez gi nin eser le ri in ce len miş tir. Bun la rın 75’i din ada mıy dı. 
Eser de ka le me alı nan se ya hat se bep le ri nin ba şın da dip lo ma tik amaç lı se ya
hat ler 191 ile bi rin ci, di ni amaç lı se ya hat ler 147 ile ikin ci sı ra da gel mek te
dir. Di ni amaç lı se ya hat ler de Fran sız ve Al man lar ço ğun luk teş kil edi yor du. 
Öte ta raf tan se ya hat le rin yüz de 35’in de İs tan bul, yüz de 25’in de de Ku düs 
yer al mak tay dı. Bu nok ta da bir pa ran tez aç ma ma izin ve rir se niz, gü nü müz
de de inanç tu riz mi ko nu sun da is ta tis ti ki araş tır ma lar ya pıl ma sı, inanç 
tu riz mi nin öne mi nin da ha iyi an la şıl ma sı bağ la mın da fay da lı ola cak tır.  
İnanç tu riz mi nin bu kı sa ca ta ri hi, be nim zih nim de an la tıl ma sı zor bir ufuk 
aç mış tır. Bir di ne bağ lı ol mak ve ya ol ma mak; inan mak ve ya inan ma ma nın 
öte sin de, tu rizm ci ola rak bir kül tür ha re ke ti ne kat kım ol du ğu nu be nim se
dim ve gu rur lan dım. İnanç tu riz mi, de ği şik din ler den ve kül tür ler den ge len 
in san la rı bi ra ra ya ge ti re rek bir bi ri ni da ha iyi an la ma, ön yar gı la rın dan arın
dır ma yı ba şa rı yor. An cak da ha ile ri gi de rek, iyi ni yet le kul lan dı ğı mız, an cak 
"ta ham mül et mek" gi bi eti mo lo jik ola rak al çal tı cı bir ifa de ta şı yan "hoş gö
rü, to le rans" te ri mi ni de aşa rak din le re ve kül tü re ba kış açı mı zı da de ğiş ti
re bi lir. On la ra kar şı say gı, eş de ğer, eş hak lar içe ren ke li me le ri kul la nır sak, 
iyi ni ye ti miz da ha açık, da ha so mut, da ha mo dern ve da ha in san cıl olur. 
Mös yö Jak’la  ay nı fi kir de ol du ğu mu zu son ra dan an la dım. 
Açık ca söy le mek te fay da var, Hı ris ti yan inanç tu riz mi ni teh li ke li bir mis yo
ner ha re ke ti, bel li bir di ni yay ma ha re ke ti, baş ka din le re kar şı bir komp lo 
ola rak gö ren le rin ya nıl dık la rı nı ar tık an la ma la rı ge rek. Bu ko nu da ka mu
oyu nu bil gi len di re rek, söz ko nu su so ru nun hal le dil me si ge rek mek te dir. 
Öte yan dan bu dü şün ce yan lış lık la rıy la bir lik te önem li bir teh li ke ve so run 
ola rak önü mü ze çı kan baş ka bir un sur yer alı yor; sa vaş. Bir çok ko nuş ma cı, 
inanç tu riz mi nin sek tö re kat kı sın dan bah set ti ler. Ba na izin ve rir se niz 
ma dal yo nun öte ki yü zün den bah set mek is ti yo rum. Sa vaş tu riz min bü tü nü
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ne za rar lı ol du ğu gi bi inanç tu riz mi ne de za rar lı dır. Çok iyi ha tır lı yo rum, 
Aşil Lo ra ge mi si ka çı rıl ma dan ev vel, tem sil et ti ğim Ame ri kan tur ope ra tör
le ri kı şın her haf ta, Mer sin’e do lu bir ge mi gön de rir ve Mer sin, Tar sus, 
An tak ya tur la rı ya par dık. Her haf ta Sa int Paulus için en az bir gru bu muz 
var dı. Şim di bun lar ta rih ol du. Sa vaş rüz gar la rı esin ce, inanç tu riz mi ol mu
yor. İnanç tu riz mi ol ma yın ca da ba rı şa kat kı ol mu yor. Ama cı mız inanç 
dün ya sı oto ri te le ri nin ba rış için mü ca de le et me le ri, ses le ri ni bü tün ba rış 
se ver ler le bir lik te du yur ma la rı dır.  Mı sır’da ya şa mış ün lü Yu nan şa iri Ka va
fis, çok tan rı lı din le rin tan rı la rı için şu dü şün dü rü cü mıs ra la rı yaz mış tı; 
"Hey kel le ri kır dık ise de, ta pı nak la rın dan kov duk ise de, tan rı lar bun dan 
öl me di ler." Ar tık gü nü müz de her kül tü re, her ese re ge nel bir say gı var sa da, 
fa kat –ge çen yıl Af ga nis tan’da Bu da hey kel le ri kı rıl dı tek tan rı lı din le rin 
kut sal say dık la rı top rak lar da Ku düs’te, Bet le hem’de bom ba lar pat lı yor, 
in san lar ölü yor. Şim di ba rı şa ve si lah sız lan ma ya her za man kin den da ha çok 
ih ti ya cı mız var. İnanç tu riz mi nin ge le ce ği de bu na bağ lı. Bu önem li üç so ru 
ya nın da. tu riz mi mi zi ge liş ti re cek, dö viz gir di mi ze bü yük kat kı sı ola cak 
inanç tu riz mi ne hep be ra ber önem ver me li yiz, ka mu oyu nu bil gi len dir me li
yiz. 
İnanç tu riz min de yer alan di ni me kan la rın ba kı mı için ge rek li res to ras yon 
ça lış ma la rı ya pıl ma lı dır. Bir en van ter çı ka rıl ma lı dır. Söz ko nu su me kan lar da 
ya ban cı li san lar da bil gi lev ha la rı ol ma lı dır. Di ni ayin ler ko nu su hep tar tı şı lır. 
Her ge len grup için bir ki li se yap ma mız ge rek mez. Sa nat ese ri tü rün de ki 
ki li se le ri ona ra lım. Ge len Pro tes tan grup lar da bir so run yok. Eğer otel ler 
on la ra bir oda ve rir ler se di ni ayin ya par lar. Ba zı otel ler bun dan kor ku yor. 
Ni ye ya pı lı yor, di ni ayin... Bun dan kim se nin kork ma ma sı la zım. Di ya net 
İş le ri Baş ka nı mız da bu nu söy le di. Her han gi bir so run ol ma ma lı. 
İmaj ko nu su her şey den önem li dir. Onun için cid di ola rak bu nun üs tün de 
dur mak la zım. Kül tür eser le ri için bir en van ter yap mak la zım. Ta nı tım 
amaç lı bro şür, afiş bol mik tar da ol ma lı dır. Dev let sek tö rü iş bir li ği ile sür dü
rü le bi lir bir pro mos yon ger çek leş ti ril me li. Bu nu de vam lı yap mak la zım. 
Her hü kü met de ği şik li ği ve ya her han gi bir ten kit ten kor kan lar la de ğil. 
Bu nu de vam lı yap mak la zım. Te şek kür ede rim il gi le ri niz için.



am happy to get the chan ce of ma king a spe ech in this con fe ren ce.  To sha re 
the dif fi cul ti es of tra vel agents de aling with fa ith to urism, I be li eve that it 

is use ful to ma ke the re li gi onto urism re la ti ons hip cle ar.  Agent sche du les and ac ti vity 
prog rams inc lu de fa ith to urism.  Be li evers ha ve be en lo oking for spi ri tu al pe ace, 
wors hip, pu ri fi ca ti on at holy pla ces for ye ars.  This fact is one of the re asons for mass 
to urism mo ve ment.  Pe op le did not use the term "to urism" for the se jo ur neys, be ca use 
the term was not ava ilab le at that ti me.  But now, every body ag re es that re li gi ous 
trips can be na med to urism.  If this is cle ar, the fact that this mo ve ment which inc lu
des ro om and bo ard, trans fers and gu ide ser vi ces sho uld be the res pon si bi lity of to ur 
agents. This is no lon ger a qu es ti on mark for us.  
Now, we can go back to the polyt he ist re li gi ons and see how to urism ke eps up with 
re li gi on.  In the polyt he ist age, pe op le used to go to Te os and Di dim – which are clo se 
to he re – to ma ke a wish or to talk to an orac le.  Amon Temp le in Egypt, Ata gar tı 
Temp le in Syria, Ba na res in In dia we re so me im por tant des ti na ti ons.  But no ne of 
them we re as cru ci al as the pilg ri ma ge to Mec ca and Me di na.  In the Chris ti an Age, 
Ro man Em pi re, Ro me and Je ru sa lem; in the Midd le Age Spa in we re the fa vo uri te 
pla ces for fa ith to urism.  The se jo ur neys we re born eit her be ca use of the mi rac les that 
an ces tors per for med or by the sa ints that tra vel led all aro und the world. So, re li gi on 
is an im por tant fac tor in the or ga ni sa ti on of such jo ur neys.  Most be li evers dre am of 
Ro me, Mec ca, Me di na and Je ru sa lem.  The ap ho rism "All ro ads ta ke you to Ro me" 
is the pro duct of fa ith to urism.
So me of the re li gi ous pla ces are in very re mo te and inac ces sib le spots.  For examp le, 
the holy mo un ta in of Ja pan, the Fu ji ya ma is 3776 met res high.  This dif fi culty 
ma kes the jo ur ney even mo re va lu ab le.  Sa int Mic ha el was a rock, which had a bog 
aro und it.  The se re li gi ous pla ces cre ate a de mand of ac com mo da ti on aro und them. 
Ho uses in Mec ca and Me di na, and man si ons of Lurt ha ve inc re ased by num bers.  
Lurt has the gre atest ra tio of bedsperper son in Fran ce.  Fa ith to urism has imp ro ved 
art and li te ra tu re, too. For examp le, the pi pe was a re sult of fa ith to urism. We owe 

Alex Bal taz zi
Ow ner of Ka ra van Tu rizm

II
"We can not ha ve fa ith to urism

 be fo re we stop wars"
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the in dustry of re li gi ous go ods to fa ith to urism. In the bo ok Vi si tors writ ten by Ste
fa nos Ye ras mos and pub lis hed by Tur kish His tory Ins ti tu te, the works of 450 pe op le 
who pa id vi sits to the Ot to man Em pi re du ring the 14th and 15th cen tu ri es we re 
re vi ewed.  75 of them we re re li gi ous func ti ona ri es.  Whi le 191 of the se vi sits we re 
for dip lo ma tic in ten ti ons, 147 we re ma de for fa ith.  The French and Ger mans had 
the ma jo rity of re li gi ous vi sits.  On the ot her hand, 35% of the vi sits we re ma de to 
Is tan bul, and 25% of them to Je ru sa lem. At this po int, I sho uld men ti on that fa ith 
to urism in Tur key sho uld be analy sed sta tis ti cally and in de ta il, so that we can 
un ders tand the im por tan ce and pro fit of this tra di ti on. 
This short his tory of fa ith to urism has ope ned up a vast new ho ri zon in my mind.  
Apart from be li eving or not be li eving in so me re li gi on, I re ali sed the fact that I, as a 
to ur ope ra tor, had ma de a cont ri bu ti on to this cul tu ral mo ve ment and to ok pri de in 
it.  Fa ith to urism ac hi eves the ra re fe at of brin ging pe op le of dif fe rent re li gi ons and 
cul tu res to get her and hel ping them to un ders tand each ot her bet ter and be exo ne ra ted 
from pre ju di ces.  Yet, fa ith to urism can go furt her and ex ce ed the term "to le ran ce" – 
which in de ed has a ne ga ti ve con no ta ti on alt ho ugh we use it in a po si ti ve man ner – 
and shift the way we vi ew cul tu res and re li gi ons.  If we desc ri be them with words 
that ac com mo da te res pect, equ al va lue and equ al rights, our go od will can be cle arer, 
mo re conc re te, mo re mo dern and mo re hu ma ne.  I now re ali se that Mr. Jak and I 
sha red the sa me tho ughts. 
One thing ne eds be sa id openly: tho se who see the Chris ti an fa ith to urism as a dan ge
ro us mis si onary mo ve ment, as a cons pi racy aga inst ot her re li gi ons are mi se rably 
wrong, and they sho uld ac cept this.  We must in form the pub lic on this is sue and stop 
the ne ga ti ve thin king. On the ot her hand, an as pect that is just as dan ge ro us, if not 
mo re, as this pre ju di ce is war.  Many spe akers men ti oned the cont ri bu ti on of fa ith 
to urism to the sec tor.  I wo uld li ke to spe ak of the dark si de of the mo on.  War is det
ri men tal to fa ith to urism as it is to ot her are as of to urism.  I re mem ber very well; 
be fo re the ship Ac hil les La ura was hi jac ked, the Ame ri can to ur ope ra tors that I rep



re sen ted wo uld send a full ship to Mer sin each we ek in win ter, and we wo uld or ga
ni se to urs of Mer sin, Tar sus and An tak ya.  We wo uld ha ve at le ast one gro up for 
Sa int Pa ul every we ek.  Now the se are his tory. As long as the re is a thre at of war, 
the re is not fa ith to urism.  Wit ho ut fa ith to urism, we can not cont ri bu te to pe ace.  We 
ho pe that the aut ho ri ti es of the fa ith to urism world will ma ke the ir vo ices he ard and 
jo in in the ranks of the an tiwar mo ve ment.  The fa mo us Gre ek po et Ka va fis is the 
aut hor of the fa mo us li ne "Tho ugh we bro ke down the sculp tu res, tho ugh we ban ned 
them from the ir temp les, the gods did not pe rish" for the gods of polyt he ist re li gi ons.  
Alt ho ugh the re is a cer ta in amo unt of res pect to every cul tu re and re li gi on no wa days, 
sta tu es of Budd ha we re dest ro yed in Afg ha nis tan last ye ar, and bombs ha ve ne ver 
stop ped exp lo ding in the holy ro unds of Je ru sa lem and Beth le hem. We ne ed pe ace and 
di sar ma ment now mo re than ever.  The fu tu re of fa ith to urism de pends on this.
We must jo in our ef forts to pro mo te fa ith to urism and pro vi de in for ma ti on to the 
pub lic on this sub ject, so that we may cont ri bu te to the de ve lop ment of our to urism 
sec tor and eco no mic si tu ati on. The ne ces sary res to ra ti on stu di es for the re li gi ous pla
ces inc lu ded in fa ith to urism prog ram mes must be star ted right away.  An in ven tory 
must be ma de.  The re sho uld be in for ma ti on pla qu es in such pla ces.  The sub ject of 
re li gi ous mass is al ways in dis pu te.  We do not ne ed to ha ve a church for all vi si ting 
sects.  Let us res to re the churc hes that ha ve ar tis tic va lue.  Pro tes tant vi si tors ex pe ri
en ce no prob lems.  If the ho tels re ser ve them a ro om, they can carry out the ir re li gi ous 
ri tes.  So me ho tels are re luc tant to do so.  They fe ar the fact that the re is a re li gi ous 
event.  This is not hing to be fe ared, as our President of Re li gi ous Af fa irs has al so men
ti oned.  This sho uld po se no prob lems. Ima ge is abo ve everyt hing; the re fo re, we must 
ta ke this sub ject very se ri ously.  The re has to be an in ven tory.  Pro mo ti onal ban ners, 
le af lets sho uld be plen ti ful.  A sus ta inab le pro mo ti on ef fort sho uld be star ted with 
cont ri bu ti on from the sta te.  This ef fort sho uld be con ti nu ous, not in ter rup ted with 
every chan ge of go vern ment or by every bu re auc rat fe aring cri ti cism.  This sho uld be 
con ti nu ous.  Thank you for yo ur kind at ten ti on.
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ayın Va li, Sa yın Baş kan, sa yın ko nuk lar, bi raz ön ce Alex Bey’in de 
de di ği gi bi te sa dü fen de ol sa, ben reh ber lik yap mak ta yım. Tu rist ler 

ha va ala nı na in dik le ri za man kar şı la rın da biz le ri bu lur lar. Sa yın Baş kan 
Ulu soy’un yap mış ol duk la rı bu ça ba lar dan bel ki ha ber le ri bi le ol maz ve 
sa de ce ve sa de ce tur la rı sü re sin ce ilk an dan son ana ka dar biz reh ber le ri 
din ler ler ve bi zim an lat tık la rı mız la Tür ki ye’yi ta nı ma ya ça lı şır lar. 
Dün den bu ya na bir bi rin den önem li ko nuş ma cı la rın söy lem le ri ni din le dik. 
Son ko nuş ma cı lar dan bi ri ol du ğum için çok şans lı yım. Çün kü, reh ber ler 
ko nu sun da ba zı ya kın ma lar var dı. Reh ber ola bil me miz için ger çek ten bir
ta kım sı nav lar dan ge çi yo ruz, kurs lar dan ge çi yo ruz ve bun la rın so nu cun da 
bi ze reh ber lik ko kar tı ve ri li yor. Ama ben si ze reh ber kim dir’i aç ma dan 
ön ce, reh ber kim de ğil dir’i vur gu lar sam bel ki bi raz da ha öne mi miz or ta ya 
çı kar sa nı yo rum. 16 yıl bo yun ca yap tı ğım göz lem ler ne ti ce sin de  yer li 
grup la rın ba zı ta til köy le ri ne ya da otel le re, sa de ce trans fer le ri ni ya pan 
genç ar ka daş la rı na, Sul ta nah met’in önün de ki genç le rin de  ken di le ri ne 
reh ber de dik le ri ni gö rü yo rum. Da ha da acı sı ba zı ya ban cı tur ope ra tör le
ri nin Tür ki ye’ye ge lir ken ge tir dik le ri genç ar ka daş la rın trans fer le ri üst len
dik le ri ni ve kal dık la rı otel de tu rist le re Tür ki ye’yi ta nıt tık la rı nı ve bu 
in san la rın da ken di le ri ne reh ber de dik le ri ni gö rü yo ruz. Bu say dık la rı mın 
hiç bi ri reh ber de ğil dir. Ne ya zık ki yan lış uy gu la ma lar ve yan lış ta nı tım lar 
yü zün den ge rek gü zel Tür ki ye miz ge rek se de pro fes yo nel tu rist reh ber le
ri nin imaj la rı ger çek ten ze de len mek te dir. Ger çek reh ber ler Tu rizm 
Ba kan lı ğı ta ra fın dan bel ge len di ri len ki şi ler dir. Bun lar Tu rizm Ba kan lı ğı mı
zın aç mış ol du ğu kurs lar dan me zun ola rak reh ber lik ko kar tı el de eder ler. 
Biz ek sik lik le ri mi zi tar tı şı yo ruz. Bu tar tış ma la rı mı zı in ter net te ku rul muş 
bir si te de de sür dü rü yo ruz. An la dık ki, bi zi ile ri ye gö tü re cek tek şey eği
tim. Bu yüz den de hiz met içi se mi ner le ri mi zi cid di ola rak ya pı yo ruz. Bu 
se mi ner le re ka tı lım her se ne ar tı yor. 
Bi zim eği ti mi miz te orik ve pra tik ola rak uy gu la nı yor. He pi ni ze çok te şek
kür edi yo rum. Ger çek ten de her şe yin ba şı eği tim.

Bahadır Can
Profesyonel Turist Rehberi 

SS
"Her şeyin baş› eğitim"



s Mr. Alex has just men ti oned, I ha ve be en wor king as a gu ide by co in ci
den ce. When to urists ar ri ve at the air port, we gre et them.  Most of them 

might not even be awa re of Pre si dent Ulu soy’s ef forts, and du ring the ir to urs, they 
lis ten to us and try to en joy the to ur, try to un ders tand Tur key thro ugh our exp la
na ti ons. We lis te ned to many im por tant spe ec hes yes ter day and to day. I am very 
lucky to be one of the last spe akers, be ca use so me of the spe akers cri ti ci sed the gu ides. 
To be a to urist gu ide in Tur key, you ha ve to ta ke many exa mi na ti ons and comp le te 
many co ur ses, af ter which you are en tit led to a gu ide bad ge.  
But I think it is bet ter for me to talk abo ut what a to urist gu ide is not, be fo re I talk 
abo ut what a to urist gu ide is. As a re sult of the ob ser va ti ons I ha ve be en do ing for 
six te en ye ars, I see that so me yo ung pe op le who se so le res pon si bi lity is to trans fer 
Tur kish to urists to the ir ho tels and ho li day vil la ges, and the yo ung pe op le at Sul
ta nah met call them sel ves to urist gu ides. What is wor se, so me fo re ign to ur ope ra tors 
hap pen to bring Tur kish pe op le along with to urist com pa ni es, and the se pe op le, who 
gi ve su per fi ci al in for ma ti on abo ut the co untry, call them sel ves gu ides. No ne of the
se pe op le are to urist gu ides. Un for tu na tely, wrong prac ti ces and in for ma ti on are 
harm ful for both Tur key and this pro fes si on. Re al gu ides are the ones who ha ve 
be en li cen sed by the Mi nistry of To urism.  The Mi nistry of To urism has gi ven them 
the aut ho rity to be a to urist gu ide.  We ha ve be en dis cus sing our de fi ci en ci es.  We 
even ha ve a web si te whe re we ta ke part in the se dis cus si ons.  Now we know that 
the only thing that can imp ro ve this pro fes si on is edu ca ti on. So we ta ke our oc cu
pa ti onal se mi nars se ri ously.  Par ti ci pa ti on in the se se mi nars is inc re asing each ye ar. 
Our edu ca ti on is both the ore ti cal and prac ti cal.  I want to thank all of you.  It is 
true that education is the cor ners tone of everyt hing.

Ba ha dır Can
Pro fes si onal To ur Gu ide

AA
"Edu ca ti on is the cor ners to ne

of everyt hing."
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Bu denizde ne ölmek var bize / Bu denizde ne gam, ne dert, ne keder 
Bu deniz alabildiğine muhabbet / Bu deniz iyilikten, cömertlikten ibaret...

No death for us in this sea / No sadness, no pain, no sorrow
This sea is full of affection / Goodness and generosity....

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î
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ismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerAllah’ın selamı, esenliği,
rahmeti,sonsuzsınırsızsevgisiveşefkati,bereketi,kutsaması,kutla

masıhepinizinüzerineolsun.
İsaMesihAleyhisselamveKitabıMukaddesileAhdeAtik’ededayanıla
rakbuyurulurki:“İnsanyalnızekmekleyaşamaz.İnsanilahikelamamuh
taçtır.İlahikelamileyaşar.”İlahikelam,bizeosınırsızsevgikaynağınıve
ondankaynaklananevrenselhukuku,evrenseldeğerlerihatırlatır.Onları
ihtareder,bizeörnekverir,ilahisevgiyegirmeyolunugösterir.Buaçıdan
Hz. İsa’ya vahyolunanlapeygamberimizHz.Muhammed’e   vahyolunan
arasındahiçbirfarkyoktur.Bunuidrakedenlerde,“İşteİncil,işteKur’an;
seçebilirsengelberi”diyefarksızlığıözetlemişlerdir.Hz.İsa’yavahyedilen
le Hz. Peygamber’e vahyedilenler arasında, onlara vahyedilenle Hz.
Musa’ya,Hz.İbrahim’evahyedilenlerarasındahiçbirfarkyoktur,esasında.
BununiçinKur’an’ıKerimbuyururki:“Deki;bizresullerarasında,tebliğ
leriarasındabirfarkgözetmeyiz.”
“İslam sevgidinideğildir,kılıçdinidir veya İslambirkarmadindir;Hz.
Musa’nındinigazapdinidir,öfkedinidir;Hz.İsa’nındinimücessemvesaf
sevgidinidir”diyenlerbirkeremüraidavranıyorlar.Yani;Hz.İsa’nın iki
yüzlü dediği gruba giriyorlar. Eğer böyle ise niye “medeniyetler savaşı”
diyerekbirsavaştehlikesihazırlıyorlarveaynızamandakendilerineHıris
tiyandiyorlar.Eğer sevgidiniyse ve  savaşkesinlikle yasaksaHıristiyan
lık’ta, bu savaş çığlıklarının anlamı nedir. Onun için İncil’i ve Kur’anı
Kerim’i birlikte ve dikkatle okursak, terimleri gözden geçirirsek, Hz.
İsa’nınbütünkullandığısimgelerin,Kur’anıKerim’deaynışekildemevcut
olduğunugörürüz.Mesela“iyiağaç”örneği;buzatenilahikaynaktangelen
çokgüzelbirsimgedir.“İyiağaç”;secereitayyibe,iyimeyveverir,ürünle
rinden tanınır. İşte bu “iyi ağaç”ın hukuku, hukuk felsefesi; Kur’anı
Kerim’inRum suresinin 30. ayetinde belirtilen hukuk felsefesidir.Tabii
hukuktur;hukukudur.Buna ihtiyacımızvardır.İlahikelamınbukısmına
daihtiyacımızvardır.Secereimeluneninmeyvesi,kaynağıkinolduğuiçin,
secerei tayyibe sonsuz sevgi kaynağı Allah’tan kaynaklanır. Onun için
secerei tayyibenin ilk meyvesi adalettir. Eğer bir kimse zulmediyorsa,
bilerekkastenzulmişliyorsabusecereimeluneyibenimsediğinigösterir.
Çünkü secerei meluneden, kinden zulüm kaynaklanır. Kur’anı Kerim
metninde,“BütünHıristiyanlar,Museviler;gelinaramızdakiortakkelime
de, ortak sloganda, şiarda, ilkede birleşelim;Allah’tan başkasına kulluk
etmeyelim”buyuruluyor.KimseAllahdışındarabedinmesin,kimsekim
seyezulmetmesin,mutlakinsanlıkonurundakieşitlikilkesindebirleşelim.

Prof. Dr. Hü se yin Ha te mi

BB
“Han gi din den olur sak ola l›m, 

bir bi ri mi zi iyi ni yet le din le ye lim”



Kadın erkek ayırımı da yapmayalım. İnsanlık onurunda millet, din, ırk
ayırımıyapmayalım.BunuHıristiyanbilgeleridesöylüyordu,bunuyalnız
bizsöylemiyorduk.Ortaçağ’dabunusöyleyenbirçokHıristiyanbilgesivar
dır.PapaIII.Jan’ıminnetleanalımveII.VatikanKonsülü’nünşuhikmet
lisözlerinihiçunutmayalım:“Kilise;rahmanverahim,göklerinveyerin
yaratıcısı,insanlarakitapgönderiphitapeden,herşeyekadirtekTanrı’ya
ibadetetmekteolanMüslümanlarıtakdirlemüşahedeetmektedir.Allah’ın
emirlerineonlarcanıgönüldenuymayagayretederler. İbadetteİbrahim
Aleyhissellamörneğiniizlemeyeçalışırlar.MesihAleyhisselam’aresulola
rakhürmetederler,annesiMeryem’itebcilederler, ilahihükümgününü,
mahşergününübeklerler;ahlakları,ibadetleri,namaz,sadakavezekatları,
oruçları vardır. Geçmişte Hıristiyan ve Müslümanlar arasında cereyan
edennahoşolaylarıkilise,unutmayadavetediyorveçağırıyor;toplumsal
adaletinsağlanması,ahlakideğerlerin,barışveesenliğin,sulhün,selametin
yeryüzündehakimolmasıiçinhepbirliktegayretgöstermeyedaveteder.”
İştebu,Kur’anıKerim’indavetininaynentekrarlanmasıdırVatikanKon
sülü tarafından. BunuVatikanKonsülü  ilk defa dayatmadı. Daha dün,
1976yılındaPapaGreguaraynışeyisöylüyordu,Müslümanlarıkastede
rek.HalenPapabulunanzat,Şeytan'ıbirsimgeolarakgörüpvarlığınıinkar
etmemiz gerektiğini söylemektedir. Gayet doğru olarak belirtmektedir;
Şeytankintemelinedayanarak;herşeyin,herilahideğerin,secereitayyi
benin,ilahikelamınhermeyvesininbirsahtesiniimaleder.
Şuhaldetabiihukukunyerinedetabiatkanunu,ormankanununuikame
eder. Bu şeytani bir tertiptir. Bunu temelinden reddetmemiz lazım ki,
SayınBaşaranUlusoy’unbukadareksiksizkonukseverlikgöstererekbura
da tertip ettiği bu teşebbüsünmeyvelerini alalım.Böyle devam etsin ki
dahaöncekilergibiyalancıbaharlaryaşamayalım,arkadankasırgalargel
mesin.Hz.İsa,biziçoköncedenikazederekşöyledemiştir:“İlahikelam
üzerinebinasınıkuran,sağlamkayaüzerinekurmuştur.Yağmurdüşer,yıl
dırım iner, fırtınalar, kasırgalar kopar bu eve bir şey olmaz.”  Bizim de
dostlukevimizböyleolsun;çıkarlara,içtenpazarlıklarafalandayanmasın.
Gerçekten o ilahi kelamın ve, tabii evrensel hukukun bilincine varalım.
Tubaağacınınköküniyeyukarıdadır;çünküaşkınalemde,transandantal
alemdedirTubaağacınınkökü.Mütealalemdedir.Allah’tadır.Sonsuzsevgi
kaynağındadır.Meyveleri de ilahi kaynaktan birbirimize aks eden sevgi,
şefkat,adalettir.Memleketegönülrahatlığıylaturistgelebilmesiiçinmem
leketimizinsevgimemleketi,gerçekanlamdahukukdevletiolmasınıdile
yelim.Her birimiz gerekHıristiyan olalım, gerekMusevi, olalım gerek
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Müslümanolalımbirbirimizletartışmayalım.Birbirimizeancaksorusora
lım,iyiniyetledinleyelim.Birdeucuz,haksızrekabetteşkiledenmisyo
nerlik oyunlarını biz de yapmayalım. Çifte standart kullanmayalım.
Almanya’dabizböyleoyunlaryaparsakbizecaizdir,bizimkigayet iyidir;
amaHıristiyanlaryaparsaolmaz,demesinler.Ucuzmisyonerlikoyunlarını
birtarafabırakalım,kateşizmkonularındamünakaşaetmeyelim.
Bilelim ki, Hıristiyanlar da aynıAllah’a ibadet etmektedirler. Onlar da
tuzağadüşmesinler,Allah’ı;bazıönyargılı,şeytanitertippeşindekikişile
rinyaptığıgibibirArapJupiterigibigöstermektenkaçınsınlar.Hunting
ton gibi münasebetsizlerin, bilim kisvesi altında ileri sürdüğü şeytani
tuzaklara hiçbirimizkapılmayalım.Müslamanlardandakapılan çok.Biz
bukabiloyunlaragelmeyelim.Hz.İsa’nınsöylediğigibi,çiftestandarttan
kaçınalım.Başkasınıngözündekiçöpügörüp,kendigözümüzdekimerteği
görmemezlik etmeyelim. Bu cemaat vakıfları konusunda yaptıklarımızı
yapmayalım.Bizeyakışmaz.Bugibişeylerdemütekabiliyetolmaz.Opor
tünizmolmaz.Makyevelizmolmaz.Allah’ınilahinormlarıkategorikemir
dir.ResulüEkrembuyururki; “İslamülkesiningayrimüslimvatandaşla
rındanbirisine,ikinciveyaüçüncüsınıfvatandaştırdemesinkimse.Onlar
ehli zimmettir.” Şu halde biz ne yapıyoruz? Kendimize gelelim.Ondan
sonradaharahatolarakHıristiyanların,Musevilerinyaptıklarınıdatenkit
edebiliriz.Onlarıdaiyiniyetletenkitedip,bukonulardakarşılıklıyumu
şamaya, işbirliğine davet edebiliriz. Onları aziz, azize ve bilgelerinizin
haleflerideğilsinizdiyetenkitetmekkolay.AmabizdeacabaMevlana’nın,
Yunus’unhaleflerimiyiz?Birdekendimizebakalım.Adalettenbahsettim.
Onuniçinilahikelamıhatırlatmaklayetiniyorum.
İncilveişteKur’an.İsteyenİncil’denhatırlasın,isteyenKur’an’danhatır
lasın.Yeterkihatırlasın.Vemüsaadenizle sonsözlerimibirduaylabitir
mekistiyorum:Allah’ınbütüntertemizvegünahsıztebliğcilerinin,resul
lerinin;Hz.İbrahim’in,Hz.Musa’nın,Hz.İsa’nın,annesiBetulveAzra
Meryem’in,ResulüEkrem’inveEhliBeyt’inhimmetleri,Allah’ınvedud
ismindenkaynaklanansonsuzvesınırsızilahisevgininsimgesisecereitay
yibenin ilkmeyvesiolanadalet, yaniAllah’ınbütünbu sevgilikullarının
salihkullarınınhimmetleribizenasipolsun.İblis’in, insanlığınaçıkdüş
manının izini izlemekten, kinin, kin dininin ilk meyvesi olan zulmün
zehirlimeyvelerindenkorunmagücünüdeyineAllah’tanniyazediyoruz.
Allah’ınselamı,rahmeti,bereketi,kutsamasıbütünsevgilikardeşlerinüze
rindeolsun.Sizezulmettiysemhakkınızıhelaledin…Teşekkürederim.



is mil la hi rrah ma ni rra him. My de ar brot hers, God’s gre etings, gra ci ous ness, 
un li mi ted lo ve and warmth, bles sing shall be upon you all. It is sa id by the 

prop het Je sus and in the Ko ran and the Bib le that "hu mans do not only li ve on bre ad. 
Hu man be ing ne eds God’s spe ech and li ves by it". The spe ech of God re minds us of this 
un li mi ted so ur ce of lo ve, and the in ter na ti onal law and hu man va lu es de ri ved from 
it. It re minds us of them, gi ves us examp les, and shows us the way to earn this di vi ne 
lo ve. As se en from this ang le, what has be en re mit ted to Je sus and to Mo ham med is not 
dif fe rent from each ot her. And tho se who ha ve co me to re ali ze that ha ve sum med up 
the ir tho ughts by sa ying: "the re is the Bib le and the re is the Ko ran. If you can cho ose 
bet we en them cong ra tu la ti ons to you." The re is no dif fe ren ce bet we en what has be en 
re la yed to Je sus and to Mo ham med and to Mo ses and Ab ra ham, in the ba sics. 
Re la ted to this the Ko ran or ders: "re ad, we do not dif fe ren ti ate among the prop hets, 
and what has be en re la yed to them." Tho se who say that "Is lam is not a re li gi on of 
lo ve, it is a re li gi on of swords or Is lam is a mi xed re li gi on. the re li gi on of Mo ses is a 
religionofsuffering,itisareligionofanger;thereligionofJesusisdifferentandexp
ress pu re lo ve" are ac ting aga inst the ba sics of the re li gi on. That is they be long to the 
gro up whom Je sus desc ri bed as unt rust worthy. If that is so then why do they pre pa re 
the way for a re li gi ous war sa ying the re will be war bet we en ci vi li za ti ons? And they 
call them sel ves Chris ti ans. 
If it is re li gi ous lo ve and war is de fi ni tely for bid den in the Chris ti an Re li gi on then 
why all the se cri es for war and what do es it me an? For this re ason, when we re ad 
carefullyandtogetherboththeBibleandtheKoran,gooverthetermsbeingusedthe
re, then we can dis co ver that all the symbols used by Je sus Christ are al so pre sent in 
the Ko ran sa me way. For examp le, samp le of "go od tree", it is a very be au ti ful symbol 
de ri ving from the di vi ne so ur ce. "The go od tree" gi ves go od fru its. Its pro ducts know 
it.Andthelawofthis"goodtree",thephilosophyoflaw,isthephilosophyoflawsta
tedundertheversenumber30oftheRumsuraoftheKoran.Itisanaturallaw,its
law. We ne ed to ke ep to that. We ne ed this part of the di vi ne sa ying al so. The fru it of 
the go od tree de ri ves from the un li mi ted so ur ce of lo ve of God sin ce the fru it of the bad 
tree stems from evil and the so ur ce of it is re ven ge. The re fo re the first fru it of the go od 
tree is jus ti ce. When so me body ma kes ot hers suf fer, if that per son in ten ti onally do es bad 
de eds, it shows that the per son has ac cep ted the bad tree. Be ca use it stems from the bad 
tree, the an ger and re ven ge fe elings. In the text of the Ko ran it says: "all Chris ti ans and 
Jews let us all ag ree on the com mon symbols, acts and prin cip les and the words. Let us 
not ser ve any body but God. ". No body sho uld ac cept ot her gods apart from the One. 

Prof. Dr. Hü se yin Ha te mi

BB
"Whatever religion we belong to,

we should listen to each other 
very carefully"
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No body sho uld ma ke ot hers suf fer, let us get to get her aro und the prin cip le of equ ality, 
which is in the pri de of ab so lu te hu ma nity. Let us not discriminate pe op le by men and 
wo men. Let us not dif fe ren ti ate in the pri de of hu ma nity such as na ti ons, re li gi ons, and 
ra ces. All this was sa id in the do cu ments of the Chris ti ans. It was not only us who sa id 
that. The re are many Chris ti an scho lars who sa id that in the Midd le Ages. Let us 
re mem ber Jan III, the Po pe with gra ti tu de. And let us ne ver for get the rich words of 
the Con sul of the Va ti can: "the Church has be en watc hing the Mos lems with pri de 
who ha ve be en pra ying to God, the gi ver and ta ker, the gra ci ous, cre ator of everyt hing 
landandabove,transmitterofbookstohumanbeings,theallmighty.Theytrytofol
low the or ders of God. They try to fol low the examp le of Ab ra ham, the Prop het when 
they pray. They res pect Je sus Christ as the prop het of God, they al so res pect Vir gin 
Mary, and they wa it the day of apo calyp se, the di vi ne day of jus ti ce. They ha ve fe asts, 
preys, and ho nors, gi ve out to the po or. The church in vi tes all to for get the past and the 
bad things, which hap pe ned in the past bet we en the Chris ti ans and the Mos lems. And 
calls on all to put com mon ef fort in to prac ti ce of pub lic jus ti ce, hu man ho nor, pe ace and 
pros pe rity." This is the re pe ti ti on of the te ac hings of Ko ran. 
By the Con sul of the Va ti can. The Con sul of Va ti can has not exp res sed this for the first 
time.Onlyyesterday,in1976PopeGregorywassayingthesame.ThepresentPope
was sa ying that we sho uld re ject the de vil by ac cep ting it as a symbol of evil. Qu ite 
rightly so, the de vil ba sis its evic ti ons on the fe elings of re ven ge and cre ates dup li ca tes 
of everyt hing, every di vi ne va lue, go od tree and its fru its, In that ca se, the de vil can 
rep la ce na tu ral law by the law of na tu re, the law of the stron gest. This is a set up of 
evil pro por ti ons. In this ca se we ha ve to re ject it from the very ba se of it, so that we 
canreapthefruitsoftheorganization,whichMr.Başaranhasarrangedscrupulously.
Let us wish to con ti nue on this ba sis so that we do not ha ve to go thro ugh fal se springs 
li ke be fo re; and no strong winds sho uld swe ep our tho ughts af ter wards. Je sus Christ 
war ned us long ago and sa id this: "he who has bu ilt on di vi ne words has bu ilt on 
strong struc tu red. The ra in drops, strong winds swe ep, thun der bolts stri ke and not hing 
hap pens to this ho use." Let us bu ilt our ho me of fri ends hip on this ba sis. Let us not ba se 
it on pro fits and bar ga ining. 
Let us all jo in in un ders tan ding the di vi ne words and uni ver sal law men ti oned abo ve. 
Why are the ro ots of the Tu ba tree po in ting up? Be ca use, it is in the lo ve world, in the 
trans cen den tal world. In the Pa raphysi cal world. It is with God. It is at the so ur ce of 
un li mi ted lo ve. And the fru its of this are the lo ve, warmth and jus ti ce ref lec ted in all 
of us. Let us wish that our co untry be co me a land of pe ace and a land of jus ti ce in the 
re al sen se so that we can att ract to urists. All of us, Chris ti ans or Mos lems ali ke, let us 



not ar gue with each ot her. Let us ask qu es ti ons only and wish well for each ot her. And 
lis ten ca re fully. And al so, let us not carry on with the che ap mis si onary ga mes, which 
is aga inst free com pe ti ti on. Let us not be du bi ous abo ut it. Don’t let them ar gue that if 
we carry on with the se kinds of ga mes it is right for us in Ger many and go od for us 
but when the Chris ti ans do it do not bla me them. Let us le ave the se che ap ga mes asi de 
and ar gue in end less dis cus si ons bla ming each ot her. We sho uld all know that the 
ChristianstoopraytooneGodandletthemalsonotfallintothistrap.Likesomepeop
le do not let them show God as the Ju pi ter of the Arabs? No ne of us sho uld fall in to the 
trapsofpeoplelikeHuntingtonwhokeeppressinghisideasunderthecoverofscienti
fic re se arch and study. The re are al so many from the Mos lem si de who be li eve in him. 
Let us not play the sa me ga me. As Je sus Christ on ce sa id: let us try to avo id be co ming 
deceitful.Weshouldnotobservethemistakestheothersmakeandtrytoescapepinpo
in ting ours. Let us not re pe at what we did for the re li gi ous sects of dif fe rent re li gi ons. 
This is not of our class. You can not ha ve re cip ro city in the se kinds of events. The re can 
be no op por tu nism. No Mak ya ve lism al so.
 The di vi ne norms of God are or ders is su ed by ca te go ri es. Our Prop het or ders: "no body 
sho uld say se cond or third class ci ti zen to any non Mos lem pe op le and ci ti zen of any 
Mos lem na ti on. They are un der yo ur pro tec ti on". So what are we do ing then? Let us 
pullourselvestogether.AfterthatisachievedwecaneasilycriticizewhattheChristi
ans and the Jews ha ve be en do ing. We can cri ti ci ze them un der go od in ten ti ons and 
invitethemtomutuallyeasethetensionsandestablishcooperation.Itiseasytocriti
ci ze them not be ing a sa int and the fol lo wers of yo ur scho lars. But are we al so the 
fol lo wers of Yu nus and Mev la na? Let us throw a cri ti ci zing lo ok at our sel ves as well. 
I tal ked abo ut jus ti ce. In con nec ti on with it I suf fi ce to re mind you of the di vi ne 
words. The re is the Bib le and the Ko ran. Who ever wis hes to be re min ded by lo oking 
at the Bib le can do so and who ever wis hes to re ad from the Ko ran can do so al so. They 
are all the sa me words. Just re mem ber whic he ver way you cho ose. And with yo ur 
per mis si on I wo uld li ke to end my spe ech by sa ying pra yers: the first fru it of the go od 
tree a symbol of un li mi ted di vi ne lo ve of God de ri ving from the na me of Ve dud of 
God, the fru its of the pu re and cle an prop hets of God, the Prop hets Ab ra ham, Mo ses, 
Je sus, his mot her Be tel and Ez ra Mary, Our Prop het Mo ham med and Eh li Beyt, that 
is the fru its of all the go od ser vants of God, may this fru it be ours. We aga in ask God 
to pro tect us from fol lo wing the fo ots teps of the de vil, the open enemy of hu man be ings 
and to gi ve us strength to pro tect our sel ves from the po iso no us fru its of tor tu ring 
hu mans which is the first fru it of the bad tree, the fe elings of re ven ge and the re li gi on 
of hat red. May God bless you all. If I ha ve tor tu red you ple ase for gi ve me many 
ti mes… thank you all.
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ayın Valim, Değerli Diyanet İşleri Başkanım, ruhani liderler ve
TÜRSAB’ınçokkıymetliBaşkanıBaşaranUlusoy,hanımefendiler,

beyefendiler…Eğerbanaizinverirsenizbirşeyleranlatmakdeğil,bugünün
bir hülasasını çıkartmak istiyorum. Sabah saat ondan beri buradayız.
Sabahsaatondan,yanialtıbuçuğakadarbizibiraradatutanbaştaBaşaran
Ulusoyolmaküzere,TÜRSAB’ınbütünailesininfertlerine,buolağanüstü
başarılarındandolayıizinverirsenizkuvvetlibiralkışlateşekküredelim.
Ciddenözelliklebusaatte,medyamızınnekadartemsilcisivarbilemiyo
rumama,gönlümarzuediyorki,bubüyükolayayarınsayfalarındainşallah
yerverirlervemilletimizeduyururlar.RumPatriğiyaptığıdeğerlendirme
de, yalnız kendi kilisesinin enkazlarından değil, bütün mabetlerin yok
olmasından endişe ettiğini vurguladı. Ama biraz önce konuşan değerli
YusufSağ,eskiyenmabetleriniçindeBirleşmişMilletlerruhununyaşamış
olduğunusöyledi.YineYusufSağ,çokönemlibiryeretemasetti…Sayın
konuklarbugünbukonularTürkiye’dekonuşuluyorsabuönceTürkdevle
tininyüksektoleransıveTürkiyedevletininDiyanetİşleriBaşkanıSaygı
değerMehmetNuriYılmaz’ıngösterdiklerihassasiyetveogenişyürekli
liğineseridir. Aldığımızcesaretle,benimbaşındabulunduğummütevazı
kuruluş, zatı devletleri Mehmet Nuri Yılmaz’ın Başkanlığında Rum
Patriği’ni,ErmeniPatriği’ni,SüryaniMetropoliti’niveVatikanMonsenyö
rü’nü,merhumHahambaşı’nıbeşyılöncebiraraya toplayıp iftaryemeği
yemeyekalktığımızda,herkesyüzümüzekuşkuylabaktı;“neyapmakisti
yorbunlar”diye.BizecesaretverenzatıalileriMehmetNuriYılmaz,biz
leribuortamlaraulaştırdı.Bunlarkomplimandeğil,bunlarmemleketimi
zin gerçeği.Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz; nereden nereye geldik...
Benimyaşım60.1942doğumluyum.Neyineredesöyleyeceğimizihesap
edeceğimizçağlardan,neyineredeistediğimizgibisöyleyeceğimizgünlere
geldik.Buhareretlerinbaşlamasında,baştadevletimizinçağıyakalamasın
daözelsektörümüzündevletinbuçağıyakalamasınafırsatvermesinde,her
şeyinüzerindede insanımızınkonseptininbüyümesindebüyükyerivar.

Dr. Ak kan Su ver
MarmaraGrubuVakfıBaşkanı

SS
“Dev le ti miz, özel sek tö rü müz ve 
insan›m›zçağ›yakalam›şt›r”



İzin verirseniz sözlerimizi şöyle toparlayalım; ciddi anlamda bir barış
ülkesiTürkiye.Eksikliğimiz;kendimizigereğigibi,yeterigibitanıtama
mamızdangeliyor.Bakınaltınıçizerekvurguluyorum;bugünburadager
çekleşen olay büyük bir olaydır. İstanbul’da bu olayı yapmak kolaydır.
Ankara’dabirazdahakolaydır.AmaKuşadası’ndabunugerçekleştirmek
zordur. İnsanlar vakitlerini, zamanlarını, günlerini ayırarak İstanbul’dan
kalkıpburayageliyorlar.Buradabirmaneviiklimin,birmanevicoğrafya
nın sıcaklığını yaşamak için geliyorlar. Buna zaman ayırmak, buna yer
bulmaköylepeksanıldığıgibikolaydeğil.Amabunarağmengerekzatı
alileri Mehmet Nuri Yılmaz ve gerekse Saygıdeğer Başaran Ulusoy ve
onunarkadaşlarıbunubaşarmışlardır.
En gençleriMusevi olanTürkiye’nin filozoflarını, din ulemalarını, biraz
önce dinledik; muhteşem bir felsefe ortaya koydular. Kendilerini biraz
öncedinledik,ErmeniPatriği sergilediği fikirlermanzumesiylehepimizi
ayrıbiriklimegötürdü.RumPatriğiönümüzdegenişbirpencereaçtı.Ha
kezaSüryaniMetropolitidersiniçokiyiçalışmışolarakburayagelmiş.Bul
garistan’ın buradaki temsilcisi Sayın Kostof ve kadim dostum Süryani
KatolikcemaatinintemsilcisiSayınYusufSağvegençkardeşimizİtalyan
asıllıMarcoDondi;hepsiamahepsidersleriniçok iyiçalışmışlar.Hepsi
bizeyepyeniufuklarsundular.Tekrarediyorum;bütünbunlarınyaratılma
sında,organizeedilmesindeenbüyükemeğin,enbüyükpayın, sonyedi
yıldanberiMehmetNuriYılmazve arkadaşlarınıneseriolduğunu,Türk
Diyaneti’nineseriolduğunudalütfenkabuledin.
Benhepinizisaygıylaselamlıyorumvediyorumki;buiklimi,bucoğrafyayı
bizezamanzamantattırın,bizibundanmahrumetmeyin.Buziyafetlerde
sofranızabizleridedavetetmeyiunutmayındiyorumveyüksekheyetinizi
saygıyla,teşekkürleselamlıyorum.
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o no rab le Go ver nor, President of Re li gi ous Af fa irs, phi lo sop hi cal spi ri tu al 
le aders and Ba sa ran Ulu soy, Pre si dent of  TÜR SAB, la di es and gent le men 

…
With yo ur per mis si on I do not want to tell you abo ut so met hing but gi ve a sum mary 
oftheday.Wehavebeenheresinceteno’clockthismorning.Letusthankallthemem
bersoftheTÜRSABfamilyandmainlyBaşaranUlusoywhohaskeptusherefrom
teninthemorninguntilsixthirtyintheeveningwithaloudapplausefortheextra
or di nary suc cess they ha ve ac hi eved by brin ging us he re to get her.
Se ri ously, es pe ci ally at this ho ur, I won der how many rep re sen ta ti ves of the press are 
pre sent he re now, I wish with all my heart that they re port this gre at event to the ir 
news pa pers to mor row and let the who le na ti on know abo ut it. In his eva lu ati on the 
Gre ek Pat ri arch stres sed his con cern not only abo ut the ru ins of his own church but 
alsoaboutdisappearanceofalltheothertemplesofgod.Ontheotherhand,YusufSağ
who spo ke a litt le ear li er on, sa id that the spi rit of the Uni ted Na ti ons lin gers on in the 
agingtemples.AgainYusufSağmentionedaveryimportantpoint…Dearguests,if
the se to pics can fre ely be dis cus sed to day in Tur key, this we owe to the wi de to le ran ce 
of the Tur kish Sta te, and the sen si bi lity and li be ral and co ura ge ous at ti tu de disp la yed 
byMehmetNuriYılmaz,Director ofReligiousAffairs of theRepublic ofTurkey.
Be ing mo ti va ted by this, the humb le es tab lish ment which I hap pen to be le ading 
at temp ted to gat her at a din ner in Ra ma dan un der the Cha ir mans hip of ho no rab le 
MehmetNuriYılmaz,theGreekPatriarch,theArmenianPatriarch,theArchbishop
of the Syri acs, the Mon seigneur of the Va ti can and the deceased He ad Rab bi fi ve ye ars 
ago, and every body lo oked upon us with worry; they me ant to say: "what are they 
trying todo?"MehmetNuriYılmaz theHonorablePresidentofReligiousAffairs,
who has en co ura ged us to con ti nue, has bro ught us to the po int whe re we are to day. All 
the se words are not me re comp li ments but the truth it self for our co untry. We all li ve 
inthispartoftheworld.Wehavewitnessedmanythings…Iam60yearsold.My
birthyear is1942.Wehavearrivedtodaytoapointwherewecan saywhatwe
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want to say and whe re and when we want it to from the sta ge of ha ving to think 
twi ce be fo re we speak out. Our pe op le ha ve evol ved over the ye ars to grow its out lo ok 
on to the world and thus enab ling the state and the pri va te sec tor to catch up with the 
ti mes and al lo wing us to ini ti ate the se dis cus si ons.
With yo ur per mis si on I wo uld li ke to re ite ra te; Tur key is a co untry of pe ace at the 
hig hest le vel. What is mis sing with us is that we do not know how to let the world 
knowaboutthis.Listencarefully,Iwouldliketostressvehementlythatwhatishap
peningheretodayisaneventoflargeproportions.Itiseasytoorganizesuchagathe
ringinIstanbul.AlsomoreeasyinAnkara.ButinKuşadası,thatisadifficultjob.
Pe op le ha ve be en ta king the ir ti me to jo in us and ar ri ve he re from Is tan bul. They all 
co me to  enjoy the warm cli ma te be ing of fe red. It is not as easy as it lo oks to spa re ti me 
andeffortforsuchathing.DespiteallthathonorablePresidentMehmetNuriYılmaz
andhonorableBaşaranUlusoyhavebothmanagedthisorganizationverysuccessfully.
We ha ve lis te ned to the phi lo sop hers and spi ri tu al le aders of Tur key the yo un gest of 
whom is a Jewish; they all ha ve pre sen ted us with a mag ni fi cent phi lo sophy. We ha ve 
lis te ned a litt le ear li er to him, the Ar me ni an Pat ri arch ope ned our minds with the 
ideashepresentedandhastakenustoadifferentclimatealtogether.TheGreekPatri
arch has ope ned a wi de win dow in front of us. Al so the Arch bis hop of Syri acs has co me 
herewellprepared.Mr.KostorepresentativeofBulgariansoverhereandtherepre
sentativeoftheSyriacscatholicpeople,myoldfriendYusufSağ,andouryoungbrot
her Mar co Don di, of Ita li an ori gin ha ve all pa id se ri ous at ten ti on to this me eting and 
ha ve pre pa red them sel ves at the hig hest le vels. They ha ve all la id new vi si ons in front 
of us. Let me re mind you aga in, ple ase ac com mo da te the idea that the ef forts and work 
ofMehmetNuriYılmazandhisassociatesandthePresidenceofReligiousAffairsof
Tur key as a who le over the last se ven ye ars ha ve ma de this pos sib le.
My res pects to you all and wish one thing: ple ase let us tas te this cli ma te and this air 
from ti me to ti me aga in, ple ase do not dep ri ve us from this. Ple ase do not for get to 
in vi te us to yo ur tab le for din ner. Thank you for everyt hing.
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ÜRSAB’ındeğerliBaşkanıSayınBaşaranUlusoy,değerlikonuklar,
değerlibelediyebaşkanıarkadaşlarım,hepinizisaygıylaselamlıyo
rum.Türkiye’debelediyecilikyapmakzor.Fakatturizmbölgesinde

belediyecilikyapmakdahabirzordur.Kapadokya’dakiyataksayısınınyarı
sınayakınıÜrgüp’te.Yani,ÜrgüpKapadokya’daturizmbaşkentidiyebile
ceğimiz bir noktada.Ama bir belediyenin en büyük geliri, İller Banka
sı’ndanalmışolduğuyasalpaydır.
ÜrgüpBelediyesi'nin,yaniyaklaşıkaltıbinyatağıolanbirbeldeninİller
Bankası’ndan bir yılda almış olduğu ortalama pay, 120140milyar lira.
Yani;bizbu120140milyarTürklirasıylahemÜrgüp’tehalkınbeklediği
klasikhizmetleriyerinegetireceğiz,hemdeçevreye,tarihselvekültürel
mirasaduyarlı turistinyoğunolarakgeldiğibirbölgeninkorunmasınıve
gelişmesini sağlayacağız. Bunun kolay olmadığını söyleyebilirim. Ben
2223yıllıkmühendisim,işhayatımdaAyaşTüneligibi,Malatya’dabüyük
sutünellerigibipekçokprojedeyöneticilikyaptım.Amaeminolunçalış
ma yaşamımın en zor üç buçuk yılını herhalde belediye başkanlığında
geçirdim.Helebirdesiyasaliktidardandeğilsenizozamanyandınız.Ama
bütünbunlararağmenÇetinAltan’ındadediğigibi;"enseyidekarartma
mak lazım.” Çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Ben Ürgüp Belediye
Başkanıolarakbunlarısizlerlepaylaşırımama,Ürgüp’egelen700binlebir
buçukmilyonarasındakiyabancıyabunuanlatamam.Dolayısıylaogelen
insanlaraadamgibibirhizmetvermekzorundayız.Benşunumemnuni
yetlesöyleyeyimsize;bağlıolduğumuzilolanNevşehir’de2002yılıdevlet
yatırımıtoplam9buçuktrilyon.ÜrgüpBelediyesi’nin2002yılındaimza
attığıyatırımtutarı56trilyonlira.YaniİllerBankası’ndan120140milyar
gelireldeedip,56trilyona imzaatanbirbelediyeyiz.Nedirbuprojeler;
bunlardanbirisiKayakapıProjesi.
Ürgüp’tegerekHıristiyanlığın,gerekMüslümanlığın200’ünüzerindesivil
mimari yapısının olduğu birmahalle, Bayındırlık ve İskanBakanlığı’nca
afetbölgesiilanedilmişti.Bakanlıktanbizegelenyazılardaburanınyıkıl
masıtebliğedilmişti.DahasonradaKültürBakanlığı’ncaburasıSİTalanı
ilan edildi.Göreve gelir gelmez böylesine birmahallenin korunmasının
zorunluluğunainandık.Bununlailgiliüçyıllıkbiryolculukyaptık.Koruma
Kurulu üyemiz değerli hocam Sacit Pekak bu işin kısmen içinde, şahit
olaylara.Sonraburayıafetkapsamındançıkardık,KültürBakanlığıKoru
maKurulu’ncakentselSİTkapsamınaaldırdık;vedahasonra'dahazırla
mışolduğumuzbirçalışmaylakamulaştırmaişleminiyüzde70nispetinde
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tamamladık.Şuanda30milyondolarlıkbirprojeolarakstartalmış,başla
mış vaziyette. Bölgeyle ilgili çalışan acentacı arkadaşlarımız bilirler; İç
Anadolu’da maalesef uluslararası kongre yapabileceğimiz bir salonumuz
yok.YineKültürBakanlığıileyapmışolduğumuzbirprotokolçerçevesin
deÜrgüp’te1100kişilikuluslararasıkongremerkezininbuseneçalışma
sınıbaşlattık.SayınUlusoy’danveturizmcilerdenbuçalışmanınhızlandı
rılmasıkonusundadestekbekliyoruz.
Yanişunusöylemekistiyorum,tümbusıkıntılararağmen,tümbuolum
suzluklararağmenbirturizmyöresibelediyesininbaşkanıolmanınsorum
luluğuyla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Biz kendimizi bir yanımızla
turizmci gibi görüyoruz. İzmir,  Ürgüp arası yaklaşık 1000 kilometre..
Karayoluyla gelmekten başka seçeneğimiz de yok, uçak olmadığı için.
Koşakoşabutoplantıyageldik.Şutoplantıdagerçektençokşeyöğrendim.
İçAnadolugibimuhafazakarbirbölgedeinançturizmineyönelikçalışma
laryapmaköylekolaydeğil.Benbuişteyeniyim.AvanosBelediyeBaşkanı
arkadaşımSeyhanBeysağolsun,1999’dagörevegelirgelmezbiziyönlen
dirdi.Bugünbunumemnuniyetlegörüyorum.Bölgedeheryılgeleneksel
Kapadokyaayinleriyapıyoruz.FenerRumPatriğiSayınBartholomeos’un
bizzat katıldığı ayinler gerçekleştiriyoruz. Bu ayinlerAmerika veYunan
televizyonlarıtarafındanüçbuçuksaatcanlıolaraknaklenveriliyor.Orto
dokslarınçokönemsediğiAzizYuhannesÜrgüp’teyaşamış,onunanısına
27Mayıs’taheryılayinleryapılıyor.
Bizbuçalışmalarıtümolumsuzluklararağmenkarıncakararıncasürdürü
yoruz.BununyanındauluslararasıdağbisikletiyarışınıÜrgüp’tebaşlattık.
DünyaBisikletFederasyonu’nunresmiyarışkategorisinegirdik.Uluslara
rası şarapyarışmalarımız sürüyor.HemKapadokya’yıhemdeTürkiye’yi
tanıtacakpekçokkültürelvesanatsalprojelereimzaatıyoruz.Bütünbun
ları yaparken yine enbüyükdesteğimizÜrgüp’teki turizmci arkadaşları
mız,bölgedekiturizmciler...Benonlara,üçbuçukyıllıkbelediyebaşkanlı
ğımdaherkonudabanadestekverdikleriiçinhuzurunuzdateşekküredi
yorum.Kapadokya’dangelensadeceikibelediyebaşkanıdeğiliz,Uçhisar
BelediyeBaşkanımızSavaşBey’le,KaymaklıBelediyeBaşkanımızAbdul
lahBeydeburadalar.Umudediyorumki,başlatılanbuçalışma,Kapadok
yadahilolmaküzeretümAnadolucoğrafyasındagenişleyerek,olgunlaşa
rakdevameder.Anadolu’nunhepimizinövündüğüobarıştoprakları,bir
kezdahabizlertarafındansulanır.Buduygularlahepinizeeniçtensaygıla
rımısunuyorumsağolun.
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aşaranUlusoy,honorablePresidentofTÜRSAB,honorableguests,mydear
fel low ma yors. It is dif fi cult to run mu ni ci pal works in Tur key. Al so the mo re 

dif fi cult it is to work in an area re ser ved for to urism. Clo se to half of the to tal bed 
ca pa city in the to tal of Cap pa do cia is in Ür güp. In ot her words, Ür güp is at a po int 
whe re we can call it a mayor cen ter for to urism in Cap pa do cia, but the lar gest in co me 
itemoftheMunicipalAuthorityisthelawfulshareitreceivesfromİllerBankası.
AverageshareitreceivesfromİllerBankasıisTL120140billionsperannumfora
centerhavingclosetosixthousandsofbedsfortourism.Thatmeanswiththis120
140billionswehavetocarryoutourusualpublicworksinthetraditionalsenseas
well as ser vi ce fo re ig ners at high stan dards who are sen si ti ve to en vi ron ment, cul tu ral 
he ri ta ges and his to ri cal si tes which ne ed pro tec ti on and ma in te nan ce thus ma na ging 
the pro tec ti on and de ve lop ment of a re gi on whe re to urist ac ti vi ti es are high. I can tell 
you this: it is not easy to ac comp lish all of this.
Imyselfamanengineerof2223yearsofexperience.InmyengineeringdaysIhave
be en an ad mi nist ra tor at wa ter pro jects li ke bu il ding hu ge wa ter tun nels in Ma lat ya 
andAyaşTunnels.ButpleasebelievemeIhavehadthemostdifficultthreeandahalf
ye ars of my wor king li fe as Ma yor. Es pe ci ally if you do be long to a party, which is not 
in go vern ment, then you ha ve had it. But des pi te of all of this, and as Mr. Çe tin Al tan 
sa id be fo re: "we ha ve no right to be pes si mis tic". We ha ve no ot her cho ice but con ti nue 
our ef forts. Well, as the mayor of Ür güp I can sha re this in for ma ti on with you but, I 
cannotexplainthatto700thousandstooneandahalfmillionsofforeigntourists
who vi sit the area every ye ar. The re fo re, we ha ve to ser ve the se pe op le at the stan dards 
theyareusedto.Letmetellyouthisquitegladly;totalofstateinvestmentsinthedist
rictofNevşehirwherewearepartofisTL9andahalftrillionsin2002.Thetotal
amo unt of in vest ments un der ta ken by the Mu ni ci pal Aut ho rity of Ür güp has re ac hed 
TL56trillionsfortheyear2002.Thatis,weareamunicipalauthorityreceiving
TL120140billionsperannumfromIllerBankasıbutsigncontractsworthTL56
tril li ons. 
Whataretheseprojectsallabout?OneofthemistheKayakapıProject.Alocality
wherethereareover200civilarchitecturedatingbacktoChristiansandMoslems
had be en dec la red emer gency area by the Mi nistry of Pub lic Works. 
We had be en inst ruc ted by the Mi nistry to de mo lish the who le area. And la ter on the 
Mi nistry of Cul tu re dec la res this re gi on a pro tec ted zo ne. As so on as we to ok over the 
mu ni ci pa lity aut ho rity we felt the com pul si on to pro tect this area. We tra ve led for a 
pe ri od of three ye ars abo ut the sub ject. Sa cit Pe kak, my ho no rab le te ac her and mem ber 
of the Pro tec ti on Com mit tee is par ti ally in vol ved in it. He is a wit ness to all the 
events. La ter we dec la red the area free of emer gency, and inc lu ded un der the pre cinct 
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Pro tec ti on Area co ver thro ugh the Mi nistry of Cul tu re Pro tec ti on Com mit tee. And 
lateron,wehavecompleted70%oftheprocessofdispossessionforpublicutilities.At
themoment,ithastakenastartasaUSD30millionsprojectandtheprojectisalre
ady ini ti ated. Our col le agu es who work in the ca pa city of to urism agents know very 
wellthatwedonotpossessacenterinCentralAnatoliawherewecancallaninterna
ti onal cong ress. Aga in wit hin the fra me work of a pro to col we ha ve sig ned with the 
MinistryofCulturewehavestartedworkthisyearfortheconstructionofaninter
nationalcongresscenterhousing1100people.WeseekthesupportofMr.Ulusoyand
all of the pe op le in the to urism in dustry to spe ed up the pre pa ra ti ons. 
What I am trying to say is, des pi te all the se prob lems, des pi te all  the se ne ga ti ve ef fects, 
I wo uld li ke you to know that we act un der the res pon si bi lity of be ing a mayor of a 
to urist att rac ti on zo ne. One part of us is in to urism. That’s how we ima gi ne our sel ves. 
The dis tan ce bet we en Iz mir and Ür güp is al most one tho usand ki lo me ters. And we 
ha ve no ot her cho ice but to use high way. Sin ce the re is no airc raft flying he re. We ha ve 
rus hed to be he re at this me eting. I must say I ha ve le ar ned a lot at this me eting. It is 
not an easy job to carry out works to or ga ni ze fa ith and re li gi on trips at pla ces li ke 
Cent ral Ana to lia whe re the lo cal pe op le are rat her con ser va ti ve. I am new in this job. 
Thanks to my fel low ma yor of Ava nos, Mr. Sey han, he has gi ven us ad vi se on many 
subjectsassoonaswestartedworkinthepositionasmayorin1999.TodayIremem
ber this with gra ti tu de. Every ye ar in the re gi on we run Cap pa do cia church ser vi ces 
tra di ti onally. Bart ho lomeos, the Gre ek Pat ri arch of Fe ner, ta kes part in the se ser vi ces 
per so nally. The se re li gi ous ser vi ces are bro ad cast li ve over so me te le vi si ons in Gre ece 
and Uni ted Sta tes of Ame ri ca for three and a half ho urs. Sa int Jo han nes an im por tant 
saintoftheOrthodoxChristianshaslivedinÜrgüp,everyyearonMay27,services
are held in com me mo ra ti on. 
We try to ke ep up with this kind of or ga ni za ti ons as much as we can des pi te all the 
ne ga ti ve cir cums tan ces. Ad di ti onally, we ha ve star ted in ter na ti onal cycling event for 
mo un ta in bicyc les in Ür güp. We ha ve be en ac cep ted in to the of fi ci al ra cing ca te gory of 
the World Cycling Fe de ra ti on. We al so ar ran ge in ter na ti onal wi ne fes ti vals... we put 
our sig na tu re on many cul tu ral and cre ati ve pro jects which pro mo te Cap pa do cia as 
well as Tur key as a who le. Whi le we do all of the se best sup port co mes from our fri ends 
in the to urism in dustry in Ür güp, our lo cal col le agu es... let me thank them at this 
op por tu nity for the sup port they ha ve gi ven to me thro ug ho ut my three and a half 
ye ars of duty as mayor of Ür güp. We are not only two ma jors who ha ve jo ined you 
fromCappadocia,Mr.SavaşfromUçhisar,themayorandMr.AbdullahfromKay
maklı,alsothemayorarealsohere.Ihopethatthisworkstartedherecontinuestofind
lar ger au di en ce in the to tal of Ana to lia and the land of pe ace in Ana to lia which we 
all are pro ud of, is cul ti va ted aga in by all of us. With the se emo ti ons I thank you all 
for everyt hing. God bless you all.
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ayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın Diyanet İşleri Başkanım ve
değerli konuklar, misafirler, turizmciler hepinizi saygıyla, sevgiyle

selamlıyorum. Ben öncelikle hak etmediğim bir övgü aldım SayınÜrgüp
Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyorum. Daha sonra Başaran Bey’e.
Mütevazıbirbelediyeyiz.BizimKapadokya’yıbilirsiniz.Avanosdabunlar
danbiri.10binnüfuslubasitbirtaşrakasabası.Amainatlabuinançturizmi
üzerinebirdahagideceğim.AslındaBekirBey’inbendensonrakonuşmasını
istiyorum.Çünkübenbirazbozarım,kırarımBekirBeydeonlarıdüzeltir.
Busefertamtersioldu.BekirBeydüzelttibentekrarbozacağım.
Önceliklesamimiyetlesöylüyorum,TÜRSAB’ıkutluyorum.Benbutürtop
lantıların dördünde bulundum. Ve hepsinden de değerli bilgiler aldım.
GerekTürkiye’dekiinançmerkezleriaçısından,gerekdinibilgileraçısından.
Amabugünkütoplantıhepsindençokfarklı,çünküişinmutfağındaolanlar
var,turizmcilervarburada.İkigündürkonuşmacıarkadaşlarımızıdinledik.
Biryerdeinançtazeledik.Amabirtürlüdönüpdolaşıpinançturizminegele
medik.Olayınözünedokunuldu,amaneyapmakgerektiğikonusunda,pek
birsonucavarılamadıgibigeliyor.Yanikısacası,inançturizminintamanla
mıylatanımıyapılsadagezigüzergahlarıyla,yolharitalarıylaveyabunaben
zerolaylarlailgilinetlikoluşmadıinançturizmiileilgiliolarak.
Ben üçbeş cümleyle buraya değinmek istiyorum. Cemaatler sorunlarını
maalesef net, doğru bir şekilde anlatamıyorlar.Burada değil, hiçbir yerde
anlatamıyorlar.Gerekiçindebulunduklarıdurumdangerekseülkeninmev
cutyapısaldurumundan.Amaneolursaolsun,buikisorunuaşmadaninanç
turizmi olmaz. Ben hasbel kader turizmin içerisindeyim fakat, eğitimini
almışbirideğilim.Ama,Kapadokya’dabirşeyleryapmayaçalışıyoruz.
Bugünİsrail,kangölüolmasınarağmenbinlerceinsandiniziyaretleriniora
dayapıyor.İkiyılöncebizyineinançturizmiçerçevesindeziyaretiçinİsra
il’e gitmiştik. Bir otelde günde iki kezmüşteri değişirmi?Biz ona tanık
olduk.Sabahleyinbirgrupgidiyor,akşamleyinbaşkabirgrup.Yanibiraca
yipdurum.Halbuki,özellikleHıristiyanlığınbütünolaylarıAnadolutoprak
ları üzerinde geçmiş. Peki bu neden değerlendirilmesin? Sacit hocamın
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söylediğiokorumakavramıdoğru!Amakültürelmirasdeğerleri;ne için,
nereye kadar, kim için korunacak? Tabii ki kültürel miras varlıklarının
bütüninsanlığınolduğunainanıyorumvetümüyleinsanlığaaçılmasıgerek
tiğineinanıyorum.Biz1989’danberiinançturizmiiçinepeyçabasarfettik.
Anadolu’da bu tür şeyler söylemek tepki  çeker.Müslümanmahallesinde
salyangozsatılırmı?Tabii1994’teseçimikaybettik.Şuandabutepkileraşıl
dı.1999’datekrarseçimikazandığımızdailkyaptığımız,döneminTurizm
Bakanlığı’na bir dosya sunmak oldu. Sunduğumuz dosya inanç turizmiyle
ilgiliydi. Sonuç itibariyle tasvip gördü, görmedi ama, baktık ki devletten
yeterlidestekyok,tespitedebildiğim2223belediyebaşkanıarkadaşımıza
birmektupyazdım:“Eğerbumeseleyeilgililersahipçıkmıyorsa,yerelyöne
ticilerolarakbizimsahipçıkmamızgerek”diye.Sonuçitibariyle,23beledi
yenindavetedildiği,ama17belediyeninkatıldığıİnançTurizmiBelediyeler
Birliği’nikurduk.İlktoplantımızıTarsus’tagerçekleştirdik.
Bu belediyelerin içerisindeANAP’lı, CHP’li,DYP’li,MHP’li hatta FP’li
belediyelervardıvebaşkanımızdaMHP’liydi.Bukürsüden,Tarsustoplan
tısına katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunların içerisinde
Tarsus,Yalvaç,Ağlasun,Selçuk,Demre,Beymelek,Hatay,Ortahisar,Uçhi
sar,Ürgüp,Avanos,Göremegibibelediyelervardı.Bunuşununiçinsöylüyo
rum;İnançturizmininyayılmasındadevletinyanındayerelyöneticilerinde
büyükkatkısıolmuştur.Kapadokya’dailkaçıkhavaayininiyapmayakalktı
ğımız zaman, başta en yakınlarım; “Delimisin, başına belamı alıyorsun”
dediler.Sonuçitibariyle2000yılındaaçıkhavadabirayingerçekleştirildi.
Daha sonradiğerHıristiyanmezheplerideaynımekanlardaayinyapmak
istedilerveyaptılar.Bunlarınhepsinedeaynımesafedeolduk.Kayseri’nin
Ağırnasbeldesiküçükbirkasabadır.MimarSinan’ındoğduğu,15002000
nüfuslubiryerdirAğırnas.BelediyeBaşkanıFP’liydi.Belediyeningeçenyıl
düzenlediğifestivalinetkinliklerindenbiride,Ağırnas’tabirayindüzenlen
mesiydi.RumOrtodoksKilisesi’ndenbirtakımarkadaşlaroradaayinlerini
yaptılar.Aslındasöylenecekçokşeyvaramabenşunusöylemekistiyorum;
eğerTÜRSABelinitaşınaltınakoyarsa,kikoyduğunugördümveteşekkür
ediyorumbuişinçokkısazamanda,çokbüyükmesafealacağınainanıyo
rum.Benisabırladinlediğiniziçinhepinizisaygıvesevgiyleselamlıyorum.
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o no rab le Go ver nor, Mr. Pre si dent, Ho no rab le Di rec tor of Re li gi ous Af fa irs, 
and de ar gu ests and all tho se in vol ved in to urism. First of all I ha ve be en 

gi ven an ho nor, which I do not to tally de ser ve, thank you Mr. Ma yor of Ür güp. Af ter 
thatIwouldliketothankMr.Başaran.Weareamodestmunicipality.Youknowhow
things are in Cap pa do cia. Ava nos is one of them. It is a simp le town in Ana to lia 
ha ving a po pu la ti on of ten tho usands. But I wo uld li ke to ta ke the ide as on the fa ith 
and re li gi on to urism still furt her.  In fact, I wo uld pre fer Mr. Be kir to ha ve his spe ech 
right af ter me. Be ca use I tor ment sub jects and Mr. Be kir has the ca pa city to put them 
back to get her aga in. This ti me we ha ve ta ken up our turns in re ver se or der. Mr. Be kir 
cor rec ted them and I will be te aring them apart. First of all I say this with all my 
he art: my cong ra tu la ti ons for TÜR SAB. I ha ve be en pre sent in fo ur of such me etings. 
AndIhavegainedalotfromallofthem.Asregardstothecentersoffaithandreligi
on in Tur key as well as re li gi ous in for ma ti on, I ha ve le ar ned many things. But this 
me eting of to day is dif fe rent from the ot hers. Be ca use the re are pe op le in the kitc hen, 
the pe op le from the to urism in dustry are he re. 
Wehavelistenedtoourfriendsfortwodaysnow.Wehaverenewedourfaithsome
how.Butattheendwecouldnevermakeittothepointofdiscussingfaithandreligi
ous to urism. We ha ve to uc hed upon the es sen ce of the sub ject but what is re qu ired to 
be car ri ed has not be en dis cus sed yet in de ta ils. At le ast that is my imp res si on. In short, 
alt ho ugh the de fi ni ti on of fa ith and re li gi on to urism has be en ma de, no de ta ils are 
gi ven as to the tra vel co ur se, ro ad maps or si mi lar de ta ils. I wo uld li ke to men ti on this 
sub ject in a few words. The re li gi ous gro ups un for tu na tely are in ca pab le of exp res sing 
them sel ves re gar ding the prob lems they fa ce. And not only he re but al so anyw he re el se, 
due to the cir cums tan ces they are in as well as the pre sent struc tu re of the co untry, but 
wha te ver the cir cums tan ces, wit ho ut sol ving the se two prob lems the re can be no fa ith 
and re li gi on to urism. I am in the to urism bu si ness wit hin my humb le ca pa city. But I 
am not a per son who has re ce ived for mal edu ca ti on in that res pect. Any how, we are 
trying to do so me go od things in Cap pa do cia.
To day Is ra el re semb les a blo od bath but tho usands of pe op le go the re to ha ve re li gi ous 
ser vi ces. Abo ut two ye ars ago we went to Is ra el aga in wit hin the co ver of fa ith and 
religiontourism.Isitpossibletoturnovertwicedailyguestsofahotel?Wehavewit
nes sed this. One gro up co mes in the mor ning and in the eve ning anot her gro up ar ri ves. 
Whatafunnysituation.WhereasmostoftheeventsoftheEarlyChristianerahap
pe ned in Ana to lia. Then why can this not be put to use? That con cept of pro tec ti on my 
te ac her Sa cit has men ti oned ear li er on is true! Cul tu ral and re li gi ous he ri ta ges shall be 

Sey han Du ru
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pro tec ted but for whom and how far and for what ef fect? Of co ur se I do be li eve that 
cul tu ral he ri ta ges be long to all man kind and that they sho uld be open to all. 
Wehaveputaloteffortintocreatingfaithandreligiontourismsince1989.Totalk
abo ut such things in Ana to lia draws ne ga ti ve at ten ti on. You can not sell ref ri ge ra tors 
totheEskimos.Ofcourse,wehavelostinthegeneralelectionsin1994.Rightnow
we ha ve over co me the se ne ga ti ve res pon ses. When we won in the ge ne ral elec ti ons in 
1999thefirstthingwedidwastopresentaformalfiletotheMinistryofCulture.
The fi le we for war ded con cer ned fa ith and re li gi on to urism. 
Af ter many ef forts it has drawn suf fi ci ent at ten ti on or not that is not im por tant but 
at the end we ha ve re ali zed that we wo uld not be get ting eno ugh fi nan ci al sup port 
fromthegovernment.Andto2223mayorcolleaguesfromtheareawhomIwasable
to re ach I wro te a let ter sta ting that "if the con cer ned at hig her le vels do not own up 
to this sub ject, then as lo cal ad mi nist ra tors we ha ve to see it thro ugh." In short, we 
havesetupmunicipalitiesunionforfaithandreligiontourismwhere23municipali
tieswereinvitedtojoinbutonly17acceptedourinvitation.Wehaveheldourfirst
me eting in Tar sus. Among tho se par ti ci pa ting we re ma jors be lon ging to par ti es 
ANAP, CHP, DYP, MHP and even FP. And our cha ir man was from MHP. From 
this stand I thank all of my col le agu es who had co me to jo in us. Among them the re 
were alsomajors from tarsus,Yalvaç,Ağlasun, Selçuk,Demre, Beymelek,Hatay,
Ortahisar,Uçhisar,Ürgüp,Avanos,Göreme.ThereasonwhyImentionallofthisis
the fact that for the fa ith and re li gi on to urism to be wi dely ac cep ted lo cal aut ho ri ti es 
as well as the sta te have pla yed the ir parts.
Whenwetriedtorunanopenairservice,manypeopleandleastofallmyclosestrela
ti ves sa id to me: " are you crazy? You may be run ning in to big tro ub le". At the end, we 
havecarriedoutachurchserviceinopenairin2000.Lateron,othersectsofChris
ti ans wan ted to run ser vi ces in the sa me man ner on the sa me spot and they did so. We 
havetreatedthemallinthesamemanner.ThelocalityofAğırnasofKayseriisasmall
town.AğırnasisaplacewheretheGreatArchitectSinanwasbornhavingapopula
tionof15002000people.ThemayorbelongtothereligiouspartyFP.Oneofthe
events in the fes ti vi ti es or ga ni zed by the mu ni ci pal aut ho ri ti es last ye ar was to run a 
churchserviceinAğırnas.SomefriendsfromtheGreekPatriarchhaveruntheirser
vi ces the re. In fact the re are so many things to say but I me rely wish to sta te this: if 
TÜRSABputsitshandunderthestoneandIknowthatitdidandIthankthemfor
thisIbelievethatwecanachievealotofthingsinaveryshorttimeperiod.Thank
for be ing pa ti ent with me. I gre et you all with lo ve and res pect.
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ayınValim,SayınDiyanetİşleriBaşkanım,TÜRSAB’ınSayınBaş
kanı, değerli turizmciler, değerli hocalarım,basınındeğerlimen

supları…
Benşunusöylüyorum;kültüroradayaşayan insanlarındır;ohalkındır.O
halkaaitolankültürübizmerkezdenidareetmeyeçalışıyoruz.Kültürora
da yaşayan halkınsa o halkı temsil eden yerel yöneticilerin bu konuda
bilinçlenmesigerektiğineinanıyorum.Bubilinçledonananbelediyelero
zamankültürelvedoğalmirasailişkinbirenvanterinçıkarılmasınahizmet
edebilirler;üzerindedurduklarıatılzenginliğinfarkınavarabilirler.
TarımBakanlığı’nabağlıilmüdürlüğüdeyaptığımiçinbürokrasiyibiliyo
rum.1920’deilkkazınınyapıldığıilçemde,kültüreserlerininbirenvante
rinin olmadığını gördüm.Bürokrasiyi bilmemekarşın10 yıldır benbile
tamamlayamadım envanteri.Ama bir şeyi yaptım; ÇEKÜL’le,Mimarlar
Odası’yla,TÜRSAB’ındaçokdeğerlikatkılarıyla1997’deküçükilçemiz
de uluslararası bir sempozyum düzenledik. Bu sempozyumla bir kentin
kimliğininnedemekolduğunukavradık.DahasonraÇEKÜL’ündeğerli
yöneticisi Sayın Prof. Metin Sözen Hoca’nın önderliği ile “Kültürel ve
Doğal Değerlerin Korunması, Geliştirilmesi; Bunun BirTurizm Ürünü
HalineGetirilmesiProjesi”hazırlandı.İşteoprojeyigerçekleştirdik,Bir
ay evvel bilimsel tartışmasını yaptık ve yapmamız gerekenleri de yerel
yönetimolarakbaşlattık.
SaintPaulus’ünHıristiyanlığı yaymak için seçtiği yerolanYalvaç,Roma
İmparatorluğu’nunönemlibürakratlarınınikametettiğibirmerkezolarak
bilinir.Onedenleönemlisivilmimarieserlerbulunurilçemizde.Tarihsel
vedoğalmirasınkorunmasıanlamındaçokişleryapıldıilçemizde.Bunla
rıkendimizimethetmekiçinsöylemiyorum.Ama90yılındabuişebaşla
dığımızzaman,“gavurlaratapuçıkarıyor”diyebildiridağıtanlar;“misyo
nerlere yol açıyorlar”; “gömü arıyorlar ” diyenler oldu.Ama bugün çok
mutluyum.Tümbusuçlamalarıyapaninsanlar,“Aynışeyleribizimdeyap
mamız gerekiyormuş. Eğer bir gün belediye başkanı olursak, yapılanları
devamettireceğiz”diyorlar.Yalvaç’ta10yıldabudeğişimigördük.Bunu
yaşadık. Bumutluluğu yaşamak her şeye değiyor. Bumutluluğa katkıda
bulunan herkese saygı duyuyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. M.Ö.
6000’liyıllardanbuyanaAnadolu’nuninançizleriningörüldüğüYalvaç’a
hepinizidavetediyorum.Ülkemizinkültüreldeğerlerinindünyayatanıtıl
ması için,küçücük dahi olsa bana düşecek her göreve hazırım. İlçem
adınabanabukonuşmafırsatınıverenTÜRSAB’ınSayınBaşkanıBaşaran
Ulusoy’avesizlereenbüyüksaygılarımısunuyorum.

TekinBayram
YalvaçBelediyeBaşkanı
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HonorableGovernor,Mr.President,HonorableDirectorofReligiousAffa
irs, and de ar gu ests and all tho se in vol ved in to urism, my de ar te ac hers, 

mem bers of the press…What I am sa ying is, the cul tu re be longs to the pe op le who ha ve 
be en in ha bi ting the pla ce; it be longs to the pub lic li ving the re. What we are trying to 
do now is to ma na ge that cul tu re from far away which ac tu ally be longs to them. If the 
cul tu re be longs to the pe op le li ving the re, then I be li eve the lo cal aut ho ri ti es of tho se 
pla ces must be ma de awa re of the cul tu res they are sit ting on. Mu ni ci pal aut ho ri ti es 
equ ip ped with this cons ci en ce may then ser ve to list an in ven tory of the cul tu ral and 
na tu ral he ri ta ges; only then may they co me to know the unu sed tre asu res they ha ve 
beensittingon.IknowhowbureaucracyworkssinceIhaveworkedasdistrictmana
ger res pon sib le to the Mi nistry of Ag ri cul tu re. I ha ve ex pe ri en ced that no cul tu ral 
re ma ins we re lis ted in form of an in ven tory in the dist rict whe re the first ex ca va ti on 
workwascarriedoutin1920.Despitebeingawareofthebureaucraticobstaclesand
kno wing how to get aro und them even I co uld not draw a comp le te in ven tory for the 
re gi on over the last ten ye ars I wor ked the re. But I did at le ast one thing; we ha ve 
organizedamodestinternationalsymposiuminourlittletownin1977thankstothe
va lu ab le sup port of ÇE KÜL, the Cham ber of Arc hi tec tu res, and TÜR SAB. Thro ugh 
this sympo si um we ha ve co me to un ders tand what the iden tity of a town me ans. La ter 
on,undertheleadershipofProf.MetinSözen,administratorofÇEKÜL"theprotec
ti on and de ve lop ment of cul tu ral and na tu ral he ri ta ges; de ve lo ping this in to a to urism 
pro duct pro ject" was pre pa red. 
Wehavecompletedthatproject,aboutamonthagowehavecarriedoutscientificdis
cus si ons on the pro ject and we ha ve ini ti ated what was ne ces sary to be car ri ed out as 
thelocaladministration.YalvaçaplacethatSaintPaulhadchosentospreadChristi
anity is known to be a cen ter whe re the high le vel of fi ci als of the Ro man Em pi re had 
be en li ving. For that re ason im por tant ci vil arc hi tec tu re da ting back to tho se ti mes is 
presentinourtown.Wehavedonemanygooddeedsregardingtheprotectionofcultu
ralandnaturalheritageinthistown.Iamnotstatingallthistoearnyourappreciati
on.Butwhenwe started in1990, therewerepeople spreading thewordsaround:
"they are ope ning ro ads for the Chris ti an Mis si ona ri es", "they are lo oking for hid den 
tre asu res", they are is su ing tit le de eds for the Chris ti ans" etc. but to day I fe el very 
happy. All tho se pe op le who sa id tho se words and bla med us for what we did, to day 
say: " we sho uld ha ve had to do the sa me, and if so me day we be co me ma yor in this 
townwewillcarryonwiththeworkstarted."InYalvaçwehavelivedthroughthis
evo lu ti on over the last ten ye ars. It is worth li ving every se cond of it. We thank and 
send our res pects to all tho se who ha ve cont ri bu ted to this chan ge. I am now pro ud of 
invitingyoutoYalvaçaplacecarryingthetracesoffaithandreligionAnatoliahas
seenthroughsincearound6000BC.Forthepromotionofculturaltreasuresofour
country–evenifverysmallIamreadytotakeonanyresponsibilityentrustedtomy
sho ul ders. Ple ase ac cept my gra ti tu de and res pects on be half of my town, to you Mr. 
BaşaranUlusoy,presidentofTÜRSABandtoyouallwhohavegivenmetheoppor
tu nity to co me he re and ma ke this spe ech.

TekinBayram
MayorofYalvaç
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nceTÜRSABBaşkanıSayınBaşaranUlusoy’a,DiyanetİşleriBaşkanı
SayınMehmetNuriYılmaz’avehepinizesaygılarımısunuyorum.Ben

deniz,NiyaziÖktem’densonraamaSayınAkkanSuver’dendeepeyzaman
öncedinlerarasıdiyalogkonusunda inisiyatif alanGazetecilerveYazarlar
Vakfıadlıkuruluşunbaşkanyardımcısıyım.Benimiçinbutoplantınınşöyle
anlamlıyanıvar.İnançturizminin,isteristemezoturmasıgerekenzemini
olan, dinlerarası diyalogtaki gayreti nedeniyle bürosunun önüne bomba
konulanbirisiherhaldeiçinizdeyoktur.
NiyaziÖktemhocamızınsözünüettiğiofanatikgruplarıngazetelerinde,
adımınkenarına“MonsönyörCemalUşşak”diyeyazılanbirbaşkasıyoktur.
Bundangocunmuyorum,sizlerikorkutmakiçindesöylemiyorumbunları.
1996yılındailkdefa,dündinlediğimizruhaniliderleriiftarsofrasındabira
rayagetirdiğimizde,bazıgazetelerde“Müslüman’ınsofrasınavaftizşarabı
düştü”diyeyazılarvehaberlerçıktı.Amabugünsevindiricibirnoktaşuki;
geçensenedenbiliyorumki,ruhaniliderlerimizRamazan’dakiiftardavet
lerinegitmekiçingünseçmektezorlanıyorlar.Bundahiçşüphesizki,muh
terem hocamızMehmetNuriYılmaz başta olmak üzere, Diyanet İşleri
teşkilatımızın buna el atmasının çok önemli rolü olmuştur. Biz de takip
edilmekten fevkaladememnunuz.Ama dinlerarası diyalog artık devletin
himayesi altındadır. Benim asıl söylemek istediğim, dinlerarası diyalog,
inançturizmininolmazsaolmazzeminiveşartıdır.
Hatemihocam“birmünasebetsiz”diyebahsettiamaSayınHuntington,o
meşhur çatışmaöngören tezinin sonparagrafındadiyorki: “21. yüzyılda
medeniyetlerçatışmasıkaçınılmaz.BelkikastettiğiAfganistanmüdahale
si, Irakmüdahalesi gibi siyasi çatışmalardır Bunun önlenmesi umudunu
taşıdığımbirtekyolvar;odadinlerarasıdiyaloğungüçlendirilmesidir.”Yani

CemalUşşak
AbantPlatformuGenelSekreteri
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çatışmateorisyeniHuntingtondahiçareolarakdinlerarasıdiyaloğugöste
riyor.Benimasılsöylemekistediğim,dünburadamuhteremruhaniliderle
rimizidinledik.Onlargerekmahcubiyetlerinden,gereknezaketlerindenve
gereksedahabaşkahassasiyetlerinden,birebiryaşadıkları fevkaladeciddi
problemleriböylesizeminlerdedilegetiremiyorlarvegetirmiyorlar.Bunun
nelergetireceğindenendişeediyorlar.Bunlarıkeşfetmek,tespitetmekbaş
ta büyük çoğunluğunu teşkil ettiğimizMüslümanTürk milletine düşer,
bizedüşer.SayınHüseyinHatemihocamçokiyibiliyorbunlarınyaşadığı
problemleri.Öylecemaatlerbiliyorumki,mahkemelerlemücadeleedeede
varlıklarınıyitirmiş,eftenpüftenmeselelerlevarlıklarınıyitirmişcemaatler
var. Böyle cemaatlerimizin gayri menkulleri Kadıköy’de, Beyoğlu’nda,
Kumkapı’da,SayınSacitPekak’ınifadeettiğigibi,25milyonluksembolik
rakamlarlabir yıllığına adetapeşkeş çekilmiş vaziyette. Şimdionlarınbu
ciddi problemlerini, din adamlarının eğitimi problemini, bizatihi kendi
çocuklarının eğitim problemlerini, mabetlerin korunması problemlerini
çözmeden,biziminançturizmiaşamasındabirmesafealmamızzorgözü
küyor.
Tebessümettiğiniz,hoşgörüileyaklaştığınızkişininiçindefırtınalarkopu
yorsa,problemlerivarsavebunuifadeedemiyorsaeğer,bunuburadaelbet
teçözecekdeğilizTürkvatandaşıolarakçözümkonusundagayretgöster
memizlazım.
Şunuifadeetmekistiyorumki,DiyanetİşleriBaşkanıSayınMehmetNuri
Yılmaz’dancemaatlerinbirebir,yüzyüze,burunburunayaşadığıproblem
leri konuşmak üzere, bir başka sempozyum, bir başka toplantı organize
etmesinihaddimolmayarakacizanetavsiyeediyorum.Zamanınızıaldığım
için hepinizden özür diliyorum.Böylesi toplantıların da devam etmesini
diliyorum,saygılarımısunuyorumefendim.
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irstofallIwouldliketoacknowledgemyrespectstothePresidentofTÜR
SAB,Mr.BaşaranUlusoy,thePresidentofReligiousAffairs,Mr.Mehmet

NuriYılmazandeachoneofyou.Iamthevicepresidentoftheestablishmentcalled
Jo ur na lists and Authors‘ Fo un da ti on, which to ok the ini ti ati ve with res pect to the 
in te rac ti on bet we en re li gi ons af ter Ni ya zi Ök tem but long be fo re Mr. Ak kan Su ver. 
Letmeexplainwhythismeetingismeaningfultome.Probablywedon’thaveanyo
neherewhohadabombplacedinfrontofhisofficeduetohiseffortsfortheestab
lish ment of a di alo gue bet we en re li gi ons which ine vi tably ser ves as the fo un da ti on 
forfaithtourism.Thereisalsonotanyonewhohashisnamepronouncedas„Mon
seniorCemalUşşak" in the newspapers of those fanatic groups stated byNiyazi
Ök tem. I don’t ta ke of fen ce and I am not tel ling the se to in ti mi da te you. When we 
gat he red the re li gi ous le aders we ha ve just lis te ned to aro und the fast bre ak tab le in 
1996forthefirsttime,sucharticlesandnewswerepublishedinsomepapersthat
sa id „bap tis mal wi ne on the Mus lim’s tab le".  
But to day the re is a ple asant po int; as I know it from last ye ar, our re li gi ous le aders 
are fin ding it dif fi cult to cho ose da tes to at tend fast bre aking fe asts at Ra ma dan. 
Wit ho ut do ubt the Presidency for Re li gi ous Af fa irs and in par ti cu lar Mr. Meh met 
NuriYılmazhaveplayedanextremelysignificiantroleinthis.Wearedefinitely
satisfiedatbeingsupervised,butthedialoguebetweenreligionsisundertheprotec
ti on of sta te. What I re ally want to say is this: The di alo gue bet we en re li gi ons is the 
si ne qua non fo un da ti on and con di ti on of fa ith to urism. Mr Ha te mi cal led him 
„unreasonable"butMrHuntingtonexpressesinthelastparagraphofhisveryfamo
us the sis pre dic ting conf licts that „Conf licts of ci vi li sa ti ons are ine vi tab le in the 
21stcentury"–Hemaybetalkingaboutsuchpoliticalconflictsastheinterference
inAfghanistanandinIraqThereisonlyonewaythatIhopeshallpreventthisand
that is the for ti fi ca ti on of the di alo gue bet we en re li gi ons" That is to say even the 
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the ore ti ci an of conf licts Mr. Hun ting ton se es the di alo gue bet we en re li gi ons as the 
cure.WhatImeantosayis:yesterdaywelistenedtothespeechesmadebyourhono
red re li gi ous le aders. They ref ra in from vo icing tho se highly se ri ous prob lems that 
theyindividuallyconfrontinsuchplatformseitherthroughtheirobligations,kind
ness or ot her sen si ti vi ti es. They are wor ri ed abo ut what such prob lems may bring. 
It is the Mus lim Tur kish na ti on’s res pon si bi lity that cons ti tu tes the ma jo rity of the 
populationtobringthoseproblemstolight.Mr.HüseyinHatemihasabroadknow
led ge on the prob lems suf fe red by them. I know such com mu ni ties that ha ve lost all 
the ir we alth thro ugh strugg les be fo re co urts and that ha ve even lost the ir exis ten ce 
thro ugh tri vi al is su es. 
As Mr. Sa cit Pe kak has po in ted out the im mo vab les of the se com mu ni ti es are of fe red 
for a year over such symbolic figures as25million in suchdistricts asKadıköy,
Beyoğlu,Kumkapı.Forthisreasonweseemtobefarawayfromcoveringdistances
in fa ith to urism wit ho ut first sol ving such se ri ous prob lems, ma inly the prob lem of 
edu ca ting re li gi ous per sons and spe ci ally the prob lem of edu ca ting the child ren of 
such com mu ni ti es and the prob lem of pro tec ting holy pla ces. 
If storms are ra ging in si de the per son you smi le at and disp lay to le ran ce to wards and 
ifthatpersonhasproblemsbutcannotexpressthem–surelywecannotsolveall
theseproblemshere–asTurkishcitizensweneedtoputfortheffortstosolvesuch
problemsWithinmycapacityhereIrecommendtheEstemeedPresidentofReligi
ousAffairsMr.MehmetNuriYılmaztoorganiseanothersymposiumtodiscussthe
prob lems com mu ni ti es are in di vi du ally fa cing. I apo lo gi se for ha ving ta ken yo ur 
pre ci ous ti me. I wish the con ti nu an ce of such me etings and exp ress my sin ce re 
re gards. 
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arihselsüreçiçerisindedinvemezhepfarklılıklarınınsavaşvekarga
şayasebepoluşturduklarınıgörmekteyiz.Aslındahiçbirdinsavaş

tanyanadeğildir.Dinlerdefarklıyorumveyaklaşımlarolabilir.Amahepsi
ninamacıtanrısalbirlikvebütünlükiçerisindeedebisulhvesükunugerçek
leştirmektir.Farklıyolveyöntemleraynıamacayönelmiştir.
Dinvemezhepfarklılıklarınınsavaşnedenioluşturması,onlarınmanüpilas
yonamaruzkalmalarınınsonucudur.Sırtlarınıdinedayamaksuretiylegüçve
çıkar elde etmek isteyenler, kutsal kavramları kullanmaktadırlar. Dinin
imanveinançboyutu,gerekbireyselpsikolojigereksekitlepsikoloji,açısın
dan büyük önem taşımaktadır. İnsanlar inançları uğruna birçok şeyi feda
edebilmektedirler. İman ve inanç kitle bilincini büyük yönlendirmelere
sürükler.Bununfarkındaolanpolitikacılar,işadamları,silahtüccarları,cahil
din adamları kitleleri iman uğruna kışkırtmak suretiyle onlarımaceralara
sürüklerler.İnançboyutununçıkarlaraaletolmamasıiçinmensubuolduğu
muzdinvemezhepdışındakileriiyitanımamızgerekmektedir.Budadinle
rarası diyaloğun gerçekleşmesiyle olanaklıdır. Diyalog ortamı içerisinde
diğerinindinveinancınıgörerek,özdekendimizinkindençokfarklıolmadı
ğını anlarız. Farklılığın en azından savaşa yol açacak boyutta olmadığının
bilincineulaşırız.BenAzerbaycanlıyım,AzerbaycanCumhuriyetibağımsız,
Türk veMüslüman bir ülkedir.Azerbaycan’da çeşitli dinlerin temsilcileri
barışortamındayaşıyorlar.Müslümanlar,Hıristiyanlar,Yahudilerveçeşitli
tarikatlarınmensuplarıbirarada,birbirleriylesaygıvehoşgörüiçersindeiba
detlerinietmektevebutopraklardahayatlarınısürdürmektedirler.

Prof.Dr.RahileŞükürova
DiyanetİşleriBaşkanıDanışmanı

TT
“Diğerinitan›mak,

kültüreletkileğimigündemegetirir”



SayınRumPatriğiBartholomeoskonuşmasında;ibadetyerlerininkutsallığı
na işaret ederek, bir kilisenin harap durumda olması ile diğer dinlere ait
kutsalmekanlarınharapdurumdabulunmasındanaynıüzüntüyüduyduğunu
ifadeettiler.Yine,DiyanetİşleriBaşkanıSayınMehmetNuriYılmazdayap
tığı konuşmada, savaş esnasında dahi kutsal mekanlara dokunulmaması
gerektiğinivurguladı.
BenAzerbaycanvatandaşıolarak şunları söylemek istiyorum.Bizimülke
mizdebirçokdinemensupkutsalmekanbulunmaktadır.Bizbütünbuiba
detyerlerinegerekliihtimamıvesaygıyıgöstermekteyiz.Ancakbizimişgal
altındaolantopraklarımızdabütüncamilerimiz,hattamezarlıklarımız,kül
tür abidelerimiz yerle bir edilmiş, bizim gösterdiğimiz saygı ve ihtimam
bizlere gösterilmemiştir.Benbüyükbirhoşgörüye sahipolanAzerbaycan
halkınaveonuninancına,inancıgereğioluşturduğukutsalmekanlaragerek
lisaygıvehassasiyetingösterilmesiniistiyorum.
Dinlerarasıdiyalogkültürlerveuygarlıklararasıdiyolağaolanaksağlar.Böy
leliklediğeruluslarındünyauygarlıkvekültürüneyaptığıkatkılarıgörürüz.
Diğerlerinitanımak,değişikuluslarınbirbirleriyleolankültüreletkileşimini
gündemegetirir.Böylelikleinsanlarınortaklaşayarattığıevrenseluygarlıkve
kültürboyutunugörürüz.Evrensellikolgusuortakinsanlıkbilincidemektir.
Ortakinsanlıkbilincihümanistbakışaçısıanlamınagelir.Hümanizmbarış
demektir,hoşgörüdemektir,sevgidemektir.Barışagidenyolhümanizmden
geçer.Hümanizmegidenyoldinlerarasıdiyalogsüreciylebaşlar.
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hroughthehistoricalprocessweobservethatreligiousandsectariandiffe
ren ces ha ve gi ven ri se to wars and conf lict. In ac tu ality no re li gi on sup ports 

war. The re may be di ver gent in terp re ta ti ons and app ro ac hes in re li gi ons. Ho we ver, 
all re li gi ons try to re ali se eter nal pe ace and tran qu ility thro ugh di vi ne uni on and 
so li da rity. Dif fe rent paths and met hods po int to the sa me ob jec ti ve. 
The re ason re li gi ous and sec ta ri an dif fe ren ces cons ti tu te a re ason for war is the ir 
be ing sub ject to ma ni pu la ti on. Tho se who wish to ga in po wer and in te rest thro ugh 
re li gi on abu se holy con cepts. That as pect of re li gi on which con cerns fa ith and be li ef 
is im por tant both for in di vi du al and mass psycho logy. Pe op le can sac ri fi ce a gre at 
deal for their beliefs. Faith and belief can direct collective consciousness signifi
cantly. Po li ti ci ans, bu sin ness men, we apon tra ders, ig no rant re li gi ous per sons who 
are awa re of this as pect pro vo ke and dri ve mas ses to ad ven tu res.  
Thus, we ha ve to know tho se well that are out si de the re li gi on and sect we are a 
mem ber of in or der not to al low for be li efs to be abu sed. This is only pos sib le thro ugh 
the es tab lish ment of an in ter re li gi ous di alo gue. Wit hin this in te rac ti on we re ali se 
that in es sen ce we are not so dif fe rent from the ot her per son ha ving a re li gi on and 
be li efs ot her than ours. At le ast we be co me awa re that the dif fe ren ce is not to the 
ex tent to gi ve ri se to a war. 
I am an Azer ba ija ni an. The Re pub lic of Azer ba ijan is an in de pen dant Tur kish and 
Is la mic co untry. Rep re sen ta ti ves of va ri ous re li gi ons li ve in pe ace in Azer ba ijan. 
Muslims,Christians,Jewsandmembersofvariouscultsworshiptogetherandcon
ti nue to le ad the ir li ves in mu tu al res pect and to le ran ce. In his spe ech, the Es te emed 
GreekPartiarchBartelemospointedouttheholinessofsanctuariesandfurtherexp
res sed that he felt the sa me sor row at the sight of ru ined holy pla ces be lon ging to 
ot her re li gi ons as he wo uld fe el when a church was in such con di ti on. The Pre si dent 
ofReligiousAffairsoftheRepublicofTurkey,MrMehmetNuriYılmaz,statedin
his spe ech that no da ma ge sho uld be inf lic ted on holy pla ces even in ca ses of war.  As 

Prof.Dr.RahileŞükürova
CounsellorofthePresidentofReligiousAffairs

TT
"Knowing the other person, places cultural 

interaction on the agenda"



an Azer ba ija ni an ci ti zen I wish to say this. In my co untry the re are holy pla ces 
be lon ging to dif fe rent re li gi ons. We are sho wing the ne ces sary ca re and res pect for all 
such pla ces. Ho we ver, in tho se lands that are un der in va si on all mos qu es, even our 
gra ve yards, cul tu ral mo nu ments we re ra zed to the gro und and the res pect and ca re 
we sho wed we re not shown to us. The re fo re, I want res pect and ca re to be shown to 
the Azer ba ija ni an pub lic ha ving a bro ad sen se of to la ran ce and to its be li ef as well 
as to the holy pla ces that are the fru its of this be li ef. 
Theinteractionbetweenreligionsfostersthedialoguebetweenculturesandcivilisa
ti ons. It is by the se me ans that ot her na ti ons cont ri bu te to the world ci vi li sa ti on and 
cul tu re. Kno wing the ot hers, pla ce the cul tu ral in te rac ti on bet we en va ri ous na ti ons 
on the agen da. Thus we see the uni ver sal ci vi li sa ti on and cul tu re mu tu ally cre ated 
by pe op le. Uni ver sa lity me ans col lec ti ve hu man cons ci ous ness. Col lec ti ve hu man 
cons ci ous ness de no tes a hu ma nis tic vi ew on li fe. Hu ma nism me ans pe ace, to le ran ce 
and lo ve. The path to pe ace go es thro ugh hu ma nism. And that path starts with the 
in terac tion bet ween religions.
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ayın Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Valim, değerli katılımcılar,
değerlimisafirler,değerlikonuklar…Söylediğimgibi,bizbutoplan

tıyıbirgösteriyedönüştürmedik.Butoplantıyı,ilerideyapacağımızveyapıl
ması gerekenleri, değerli hocalarımızla, değerli bilim adamlarıyla, değerli
turizmciarkadaşlarımlatartışmakiçinyaptık.
Altıaysonrada,inançturizminigeliştireceğimizyörelerdebelediyebaşkan
larımızlabirtoplantıyapacağız.DahasonradakonuyuTÜRSABYönetim
Kurulu’nda görüşüp; gelenekselleşmesini amaçladığımız İnanç Turizmi
Günleri’ni  Konya, Kapadokya, Hatay’a taşımayı amaçlıyoruz. Etkinliğin
ilkini Kuşadası’nda gerçekleştirdik. Noksanlarımız, hatalarımız olmuştur;
amabanagöreİnançTurizmiGünleribaşarıiletamamlanmıştır.Buetkinli
ğimiziçinnebasını,neseyahatacentasısahibiarkadaşlarımızı,nekonukları
"amangelin"diyezorlamadık.Herkesişinigücünübırakarakgönüllügeldi.
Budaetkinliğimizinöneminivenekadarverimligeçtiğinigösteriyor.Tür
kiye turizmiyalnızca deniz,kum,güneşüçlüsüneoturtulamayacakkadar
zenginimkanlarasahiptir.
SayınYusufÖrnekvediğerturizmciarkadaşlarımınifadeettiğigibi,turizm
ürünüolarakelealınankültürvarlıklarının,bizimsorumluluğumuzdaolan
miras açısındandaele alınması gerekir.Aynı salonda, aynımasaetrafında
aynıhavayıteneffüsettik.Çeşitlifarklılıklarımızolabilir;amabirleştiğimiz
ortaknoktaturizmdir.Buetkinliğideiçinealangayretlerimiz,temennimiz;
çevreyi,insanı,kültürelmirasıdakapsayanveonikiayayayılanbirturizm
ülkesiolmamızdır.Çünkübizbirişyapıyoruzvebuişinadıda‘turizm’dir.
Geldiğimiznoktaçokönemlidir.Şöyle,20seneöncesinedöndüğümüzdebu
toplantıdakonuştuklarımızıortayakoymakmümkündeğildi.AmaTürkiye
çokolgunlaştı.DiyanetİşleriBaşkanıSayınMehmetNuriYılmazbelkibazı
eleştirileremaruzkalacakamainandığıneyseonuyapmıştır.İnançTurizmi
Günleri’nekatılarakbizebüyükbirdestekvermiştir.Bizeatılantaşlarabak
mayacağız;doğruyoldandönmeyeceğiz.Bizmerdivenleriağırağırçıkacağız,
biryerleritahripetmedençıkacağız.TÜRSABüstünedüşengörevinbilin
cindedir.İkigünboyuncatoplantıyıilgivebüyükbirdikkatleizleyenSayın
Valim’e,konularınabilgecehakimolandeğerlidinicemaattemsilcilerine,
değerli bilim adamlarına, değerli turizmci meslektaşlarıma, siz değerli
konuklaratektekteşekkürübirborçbilirim.Toplantımızaşerefverdiniz,
hoşgeldiniz.Sağolunvarolun,saygılarsunuyorum.

BaşaranUlusoy
TÜRSABYönetimKuruluBaşkanı

SS
"‹nanç Tu riz mi Gün le ri’ni 
gelenekselleştireceğiz."



isExcellencythePresidentofReligiousAffairs,HisExcellencytheGover
nor, de ar par ti ci pants, de ar gu ests..... As I sa id be fo re, we didn’t turn this 

me eting to a show. We or ga ni sed this me eting to dis cuss the ne ces sary ac ti ons to be 
ini ti ated in the fu tu re and which are ne ces sary to be ini ti ated in col la bo ra ti on with 
our dis tin gu is hed pro fes sors, dis tin gu is hed sci en ti fic men and our de ar fel lows from 
the to urism sec tor. Af ter six months, we will al so hold a me eting with the ma yors of 
the re gi ons whe re the fa ith to urism will be de ve lo ped. Then we plan to dis cuss the 
mat ter with the Bo ard of Di rec tors of TÜR SAB and to re pe at the Fa ith To urism 
Days in Kon ya, Cap pa do ce, Ha tay with the pur po se of  tur ning the se ac ti vi ti es to a 
tradition.ThefirstactivityhasbeenrealisedinKuşadası.Ofcourse,wemadesome
mis ta kes, but ac cor ding to my opi ni on, the Fa ith To ur sim Days en ded suc cess fully. 
We didn’t for ce the press, our fri ends who own tra vel agen ci es or gu ests to co me to 
this me eting. Ever yo ne par ti ci pa ted vo lun ta rily. This fact shows the im por tan ce of 
our ac ti vity and its fer ti lity.  
Tur key’s to urism is so rich that it can not just be ba sed on the trio of sea, sand and 
sun. As Mr.Yu suf Ör nek and our ot her fri ends from the to urism sec tor sta ted, the 
cul tu ral rich ness con si de red as a pro duct of to urism sho uld be al so eva lu ated from 
the po int of he ri ta ge un der our res pon si bi lity. 
We bre at hed the sa me air in the sa me hall and aro und the sa me tab le. We may ha ve 
so me dif feren ces but our com mon po int is the to urism. Our ef forts inc lu ding al so this 
ac ti vity and our de si re aim at ma king our co untry a co untry of to urism ex ten ded to 
twel ve months and co ve ring the en vi ron ment, the hu man be ing and the cul tu ral 
he ri ta ge. Be ca use we do a job and this job is cal led "to urism".The po int we re ac hed 
isvery important.Ifwegoesbackto20yearsago, itwasnotpossible toput the
mat ters dis cus sed in this me eting on the agen da. Ho we ver, Tur key ma tu red a lot. 
May be so me cri ti cisms will be add res sed to the Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs Mr. 
MehmetNuriYılmazbuthedidwhathebelievesin.Hesupportedusalotbypar
ti ci pa ting in the Fa ith To urism Days. We will not ta ke the sto nes thrown to us in to 
consideration;wewillcontinueourway.Wewilladvancecarefullywithoutdest
ro ying anyt hing. TÜR SAB is cons ci ous of its res pon si bi lity.  I wo uld li ke to exp ress 
my gra ti tu de for His Ex cel lency the Go ver nor who fol lo wed the me eting ca re fully 
fortwodays,ourdistinguishedreligiousleadersspecializedintheirfields,thedis
tin gu is hed sci en ti fic men, our de ar col le agu es from the sec tor of to urism and our 
de ar gu ests.
You ho no ured our me eting. Thank you very much. Ple ase ac cept my best regards.

BaşaranUlusoy
ThePresidentofTÜRSAB

"The Fa ith To urism Days 
will be co me a tra di ti on"

HH



ayın Bakanım, Sayın
Valim, Sayın Diyanet

İşleri Başkanım, değerli
konuklar,medyamızındeğer
litemsilcileri...Hepinizehoş
geldiniz diyorum... "İnanç
TurizmGünleri"başlığıaltın
da düzenlediğimiz bu sem
pozyumun özel bir anlamı
olduğunainanıyorum.
Türk kültüründe çok güzel
birdeyimvardır;"Tanrımisa
firi..."Bizler,hiç tanımadığı
mız insanlara kapımızı açıp,
soframızı paylaşarak büyü
dük... Anadolu da binlerce
yıldır bu yaklaşımla; farklı
uygarlıklara, farklı inançlara
kucak açmıştır. Bu hoşgörü,
Mevlana’nın felsefesine
temel olmuş, bu topraklar
dantümdünyayayayılmıştır.
Ezan sesleriyle çan sesleri,
binlerceyıldırardıardınaçal
makta, inananları çağırmak
tadır... Bu topraklarda inanç
daözgürdür,ibadetde...Biz
leri burada; bu salondabira
raya getiren de bu hoşgörü
dür,butarihimirastır...
Tarih boyunca din uğruna
savaşların yapıldığı, insanla
rın acı çektikleri bir gerçek
tir. Oysa dinler, hoşgörüyü,
iyiliği, sevgiyi, barışı telkin
eder. Bundan 500 yıl önce,
Osmanlı İmparatorluğu’nun
üç başkentinden biri olan
Edirne’de dahi, Mimar
Sinan’ın dünya sanatının zir
vesindeki Selimiye Cami’nin
çok yakınından, Edirne Baş
HahamıIzakSerfati,Alman
ya’dakidinkardeşlerineşöyle
yazıyordu:
".... Beni dinlerseniz Türki

ye’yegidenyol,hayatagiden
yoldur.Zamankaybetmeyin,
burahatülkeyegeliniz.Bura
daherkes,asmaveincirağa
cının gölgeliğinde, mutlu ve
barışiçindeyaşıyor..."
SultanII.Beyazıt’ınhoşgörü
ve anlayışı; aslında kökleri
derinlere,eskileregidengele
neksel değerlerden ve anla
yıştan kaynaklanıyordu.
Dünyada karanlık çağların
hüküm sürdüğü, insanların
inançları yüzünden en daya
nılmazacılarınzulmüneuğra
dığı bir zamanda Anado
lu’nun bağrından sevgiyle,
hoşgörü ile dolu şiirsel bir
çağrıyankılıyordu:
Demokrasinin evrensel
değerlerini paylaştığımız
günümüz dünyasında dahi,
maalesef pek çok insanın
anlayamadığı bu ses;  büyük
din adamı, büyük düşünür
Hz. Mevlana Celaleddini
Rumi’den yükseliyordu...
Sevginin, anlayışın, şefkatin
erdemi Anadolu’da; sayısız
din adamının, düşünürün,
Anadoluinsanınınseslerinde

ayrıayrıyankılanıyordu.Hacı
BektaşVeli,Yunus Emre ve
daha nice nice büyük düşü
nürlerin, büyük adamların
seslerinde...
Evrensel değerleri paylaşan,
bugünün modern, demokra
tik,laikTürkiyeCumhuriye
ti; yüzyıllardır süre gelen
inanç ve ibadet özgürlüğüne
saygı geleneğini bugün,T.C.
Anayasası’nın teminatı altın
dasürdürüyor.
İnanıyorumki,kültürüolma
yan ülkelerin tarihi de
olmaz...Ülkelerinbüyüklüğü
coğrafyalarıyla değil, tarihi
değerleriyle ölçülür. Bunun
içindir ki,  bizler çok şanslı
birülkedeyaşıyoruz...Türki
ye'nin gerçek sahipleri bu
değerlerden yararlanmasını
bilenlerdir...
İnanç, ruhumuz kadar aklı
mızı da besler...  Aklımızı
kullanarak, değerlerimize
sahipçıkarak;geçmişteoldu
ğugibi,gelecektedehoşgörü
ve barış içinde birlikte yaşa
yacağız...Butopraklarınbize
bıraktığıenbüyükmirasişte
buhoşgörüdür...
Böylebirtoplantıyaevsahip
liği yapmaktan duyduğum
mutluluğubirkezdahayine
liyor ve tekrar hepinize hoş
geldinizdiyorum...
ayın Bakanım, Sayın Valim,
Sayın Diyanet İşleri Başka
nım, değerli konuklar, med
yamızındeğerli temsilcileri...
Hepinize hoş geldiniz diyo
rum..."İnançTurizmGünle
ri" başlığı altında düzenledi
ğimizbusempozyumunözel
biranlamıolduğunainanıyo

Akkan Suver
28.10.2002 / Takvim Newspaper 
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Dünle beraber gitti düne ait ne varsa cancağazım 
şimdi yeni şeyler söylemek lazım...

Everything belonging to the past has gone away, my dear 
Now, we have to say something new....

Mevlâna Celâleddin-i Rum-î
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umhuriyet 79 yaşında!
Yarın milletin kulluktan

vatandaşlığayükselişininyetmiş
dokuzuncu yıldönümünü kutla
yacağız. Büyük Atatürk’ün, en
büyük eserim, dediğiCumhuri
yet bugün yetmişdokuz yaşın
daysabubüyükAtatürk’ünyük
sek görüşlerinin, değişik değer
ölçülerinin küçük bir örneğin
denbaşkabirşeydeğil.
Genebuyüksekgörüşleriniçin
de şekillenen halkçılığın, laikli
ğinyeriisehertürlüdeğerlendir
meninüzerindedir.Evethalkçı
lık milletin vatandaşlığını yaşa
masıdır. Ve laiklik milletin din
duygularınıistediğiölçüveşart
lariçindeteneffüsedebilmesidir.
Bunlarıntamamınımilletetattı
ran ise gene büyükAtatürk’tür.
Cumhuriyet’in yetmişdokuzun
cu yılında teneffüsünden söz
ettiğimiz laiklik iklimini,geride
bıraktığımızCumaveCumartesi
günleri Aydın’ın Kuşadası’nda
bütüngüzellikleriyleyaşadık.
Cumhuriyet’in sahiplerinden
Diyanet İşleri Başkanı saygıde
ğer Mehmet Nuri Yılmaz, bir
başkaCumhuriyetçisayınBaşa
ran Ulusoy’la birlikte inanç
turizmi üzerine uluslararası bir
toplantıdüzenlediler.Butoplan
tıdaRumOrtodoksPatriğiBart
holomeosI,TürkiyeErmenileri
PatriğiMesrobII,SüryaniMet
ropoliti Yusuf Çetin, Süryani
KorepiskoposuYusufSağ,Latin
KatolikleriadınaMarcoDondi,
BulgarOrtodokslarıadınaKons
tantinKostofveMusevicemaati
adınaHahamAlalufsözaldılar.
Yalnızdinilidergibideğil,birer
filozof gibi olayları değerlendi
renburuhanilerdenYusufSağ’ın
söylediklerinden bir paragrafı
sizlerlepaylaşmakisterim:"Kili
seyi kurmaya gittiğim her yeri
gezdim. Gezdiğim yerlerden
birindedebirtaşıncamlariçin
de korunmaya alındığını gör
düm. Sordum, dediler ki; bu
ülkede bulunanbir tarihi taştır,

onun için koruma altındadır.
Benburadanhaykırıyorumora
dabirtaşvar!Türkiye’nintama
mını,misakımilli sınırları için
deki bütün ülkeyi deniziyle,
gölüyle,nehiriyle,dağıyla, taşıy
la,ağacıylakorumaaltınaalmak
gerekiyor.Birbaşkadeğerölçü
sü daha! Birleşmiş Milletler’in
yaşıhenüzaltmışdeğil.Oysabeş
binyıldır,binyıldır,hadivazgeç
tiksonyediyüzyıldanberi bu
topraklarda Türkiye’de Birleş
miş  Milletler var. Türkiye’de
milletler kardeş kardeş yaşıyor
lar.Dinlerbiraradabarışiçinde
yaşıyorlar."
Budeğerölçüleri:BaşaranUlu
soy’un inanç turizmine yaptığı
hizmetlerin ortaya koyduğu
konferansın okyanus derinliğin
desadecebirdamla!
Turizme gönül veren, kültürel
varlığa destek olan Ulusoy,
ANKAPELLA adlı bir dini
müzikkorosunundasponsoru...
Otuzgencinoluşturduğumüthiş
birkadro!Bukadronunsergile
diği çok seslimüziğin gerisinde
deBaşaranUlusoy’a rastgelince
birdefadahaanladımki,insan
larınbiryerleregelmesi tesadü
fün değil özverinin, çalışmanın
eseridir.
BenCumhuriyet’inyetmişdoku
zuncu yılında laikliğin muhte
şem coğrafyasında yaşadığımız
buikliminsözlerininbiranönce
kitaplaşıp,insanlarınistifadesine
sunulmasınıistiyorum.
Genebumuhteşemcoğrafyanın

bir diğer sahibinin de hakkını
teslimetmekistiyorum.
Bu olaylar, laikliğin en yüksek
toleransçerçevesindegerçekle
şebiliyorsa bunda saygıdeğer
Mehmet Nuri Yılmaz’ın payı
her türlü takdirin üzerindedir.
İklimi yumuşatan, hoşgörüyü
düşünceden, teoriden pratiğe
taşıyankendileridir.Odabüyük
Atatürk’ün laiklikprensiplerin
den aldığı cesaretle ülke insan
larımızınkalpgözleriniaçanlar
dandır. Bu açılış ise Cumhuri
yet’ineseridir.
Bu haftaki yazımı dinlerarası
diyaloğun ve laikliğin hoşgörü
süyle "Cumhuriyet’le dinimize
baharyenidengeldi"diyenokta
lıyor ve laiklik olmasa inanç
turizmideolmazdıdiyerekeme
ği geçenleri kutluyor, nice bay
ramlarda laikliğin kıymetini
bilerek ve koruyarak buluşmak
üzere.

Akkan Suver
28.10.2002 / Takvim Gazetesi

CC



he Re pub lic is 79 ye ars old! 
To mor row, we will ce leb ra

te the 79th an ni ver sary of the trans
for ma ti on of the cons ci ous ness of a 
na ti on from con cept of de vo ti on to 
the ci ti zens hip. 
To day the Re pub lic ce leb ra tes its 
79th an ni ver sary which the Gre at 
Ata türk cal led "my gre atest work" 
and this fact is just a litt le examp le of 
va ri ous cri te ria of the worthy tho
ughts of the Gre at Ata türk.
On the ot her hand, the po pu lism 
and the se cu la rism sha ped thro ugh 
his worthy tho ughts are over the 
eva lu ati ons. 
Yes, the po pu lism is to let the na ti on 
be ha ve ac cor ding to the no ti on of 
ci ti zens hip. And the se cu la rism 
me ans that the na ti on may li ve the 
re li gi ous fe elings wit hin the me asu
res and con di ti ons set up by it self. 
And all the se facts are re ali sed du to 
the Gre at Ata türk. At the 79th 
an ni ver sary of the Re pub lic, we 
li ved this se cu lar at mosp he re with 
all the be au ti es on Fri day and Sa tur
day in the vil la ge of Ku şa da sı of 
Ay dın.
The Pre si dent of Re li gi ous Af fa irs 
Mr. Meh met Nu ri Yıl maz who is 
one of the pro tec tors of the Re pub lic 
and anot her Re pub li can Mr. Ba şa
ran Ulu soy or ga ni sed an in ter na ti
onal sympo si um for the fa ith 
to urism. In this me eting, The Gre ek 
Ort ho dox Pat ri arch Bart ho lo me os 
II, the Ar me ni an Pat ri arch of Tur
key Mes rob II, the Syri acs Met ro po
li tan Yu suf Çe tin, the Syri acs Arch
bis hop Yu suf Sağ, Mar co Don di on 
be half of the La tin com mu nity, 

Kons tan tin Kos tof on be half of the 
Bul ga ri an Ort ho do xes and the Rab
binate Ala luf on be half of the Je wish 
com mu nity ma de spe ec hes.
I will re port you one pa rag raph 
from the spe ech of one of the se spi ri
tu al men who eva lu ate the events 
not just as a re li gi ous man but al so 
a a phi lo sop her: "In one of the pla ces 
which I vi si ted, I saw that one sto
ne was put un der pro tec ti on in a 
glass. I as ked the re ason and they 
ans we red that this is a his to ri cal 
sto ne fo und in that co untry and 
that’s why it’s pre ser ved. I sho ut 
from he re, the re is just one sto ne the
re! On the ot her hand, the who le 
Tu rkey with its se as, la kes, ri vers, 
mo un ta ins, sto nes and tre es sho uld 
be put un der pre ser va ti on.
And anot her cri te ria! Uni ted Na ti
ons is not 60 ye ars old yet. The re are 
uni ted na ti ons on the se lands sin ce 
fi ve tho usand ye ars, tho usand ye ars 
and at le ast, we can su rely say that 
sin ce se ven hund red ye ars. In Tur key, 
pe op le of dif fe rent ori gins and dif fe
rent re li gi ons li ve fri endly."
The se cri te ria are just a drop in the 
oce an of the sympo si um sho wing the 
ser vi ce of Ba şa ran Ulu soy to the 
fa ith to urism! 
Ulu soy who is a lo ver of Tur key and 
sup ports the pre ser va ti on of the cul
tu ral he ri ta ge is al so the spon sor of a 
re li gi ous mu si cal cho ir cal led ANA
PEL LA... It’s a mar vel lo us cho ir 
com po sed of 30 yo uths! When I saw 
that Ba şa ran Ulu soy backs this pro
ject, I un ders to od on ce aga in that 

pe op le suc ce ed not by chance but by 
ef forts. I cong ra tu la te the re ali sers of 
this sympo si um at the 79th an ni ver
sary of the Re pub lic and ex po sing the 
high va lu es of the Tur kish pe op le on 
the ba sis of a phi lo sop hi cal men ta
lity. I cong ra tu la te tho se who sha ped 
the Wes tern si de of Tur key wit hin 
the cons ci ous ness of the di alo gue 
among re li gi ons. 
And I ask that the se ex ci ting spe ec
hes ma de in the se cu lar at mosp he re 
of a won der ful ge og raphy at the 
79th an ni ver sary of Tur key be col
lec ted as a bo ok as so on as pos sib le. 
I want al so to thank anot her pro tec
tor of this won der ful ge og raphy.
If this sympo si um is re ali sed wit hin 
the hig hest to le ran ce of the se cu la
rism, it sho uld not be for got ten that 
the cont ri bu ti on of Mr.Meh met 
Nu ri Yıl maz me rits mo re than cong
ra tu la ti ons. He cre ated an at mosp he
re of fri ends hip and bro ught the 
to le ran ce from the ba sis of the ory on 
the ba sis of prac ti ce. He talks to the 
he arts of our pe op le en co ura ged by 
the prin cip les of se cu la rism of the 
Gre at Ata türk. And this is re ali sed 
due to the Re pub lic.
I fi nish my wri ting by sta ting that 
"our re li gi on has be en re vi ved due to 
the Re pub lic" thro ugh the di alo gue 
among re li gi ons and the to le ran ce of 
se cu la rism and cong ra tu la te tho se 
who bro ught the ir cont ri bu ti on to 
this me eting by emp ha si zing that the 
fa ith to urism wo uld not ha ve be en 
exis ted if there had not been the faith 
tourism.

Akkan Suver
28.10.2002 / Takvim Newspaper 

TT Faith Tourism and 
the Republic



nanç turizmiyle ilgili
Türkiye’de gerçekleş

tirilenilkkonferans...
Türkiye Seyahat Acentaları
BirliğiTÜRSAB’ındüzenle
diği İnanç Turizmi konulu
konferans üç gün sürdü.
TürkiyeKültürBakanıSuat
Çağlayan’ın açılışını yaptığı
konferansaTürkiyeDiyanet
İşleriBaşkanıMehmetNuri
Yılmaz, TÜRSAB Başkanı
BaşaranUlusoy’un yanı sıra
çok sayıda Müslüman,
Hıristiyan ve Musevi din

adamı ile Türk turizm
uzmanları katıldı. Konfe
ransta, teröre karşı olması
ve üç semavi din arasında
hoşgörüyüdesteklemesiçer
çevesinde, inanç turizminin
teşvikedilmesineilişkinçok
sayıdaönemlikonuelealın
dı.Konferanstaayrıca,halk
lar arasında barışın destek
lenmesi ve dostluk bağları
nın güçlendirilmesi, dünya
uygarlıkları ve farklı kültür
lerarasındabarışcıldiyalog
larkurulmasındadini turiz

min rolüne değinildi. Kon
feransta, din turizminde
karşılaşılan sorunlar, çözüm
yolları vebu alanda faaliyet
gösterecekseyahatacentala
rının kurulması konuları da
elealındı.Konferanssonun
daüçdinarasındakihoşgö
rüyü anlatan, bu dinler ara
sındasevgivebarışilişkileri
nidesteklemekamacıyladin
adamlarının buluşmalarını
konu alan "Cuma’dan
Pazar’aİstanbul"adlıbelge
selbirfilmgösterildi.

Mı sır’da ya yın la nan 
Al - Alam Al Yo um Ga ze te si

İİ



The newspaper 
Al – Alam Al  Youm published in Egypt

he con fe ren ce or ga ni
sed by the As so ci ati

on of Tur kish Tra vel Agen ci es 
(TÜR SAB) las ted three days. 
The con fe ren ce ope ned by the 
Mi nistry of Cul tu re of Tur key 
Su at Çağ la yan was at ten ded by 
the Pre si dent of Re li gi ous Af fa
irs Meh met Nu ri Yıl maz, the 
Pre si dent of TÜR SAB Ba şa ran 
Ulu soy and many Mus lim, 
Chris ti an and Je wish re li gi ous 
le aders, the rep re sen ta ti ves of 
the Tur kish to urism. Du ring the 

con fe ren ce, many im por tant sub
jects ha ve be en ela bo ra ted re la
ted to pro mo te the fa ith to urism 
wit hin the fra me work of strugg
le aga inst ter ror and the to le ran
ce among the three ce les ti al re li
gi ons. Du ring the con fe ren ce, the 
ro le of the re li gi ous to urism was 
al so emp ha si zed in or der to sup
port the pe ace and the fri ends hip 
among so ci eti es, to es tab lish 
pe ace ful di alo gu es among the 
ci vi li sa ti ons of the world and 
va ri ous cul tu res. On the ot her 

hand, the prob lems fa ced in the 
re li gi ous to urism, the ir so lu ti ons 
and the es tab lish ment of the tra
vel agen ci es which will ope ra te 
in this fi eld ha ve al so be en hand
led. At the end of the con fe ren ce, 
a do cu men tary film cal led "From 
Fri day to Sun day Istanbul" was 
shown tel ling the to le ran ce 
among the three re li gi ons and the 
me eting of the re li gi ous men with 
the pur po se of sup por ting the 
re la ti ons of af fec ti on and pe ace 
among the se re li gi ons.

TT
The first con fe ren ce re la ted 

to the fa ith to urism in Tur key...



26.10.2002 
Türkiye - İzmir

"The Faith 
Tourism Days" 
started in 
Kufladas›

27.10.2002 / İstanbul

Turkey is a country of peace and 
tolerance

25.10.2002
Cumhuriyet - İzmir

"The Faith Tourism Days"

28.10.2002 / Posta

Churches will be 
built in the touristic centers

26.10.2002
Haber Expres 

The Faith 
Tourism Days



28.10.2002 / Hürriyet

There is a need for churches 
in the touristic centers

26.10.2002 /  Posta

A call for peace 
to the world in 

the faith symposium

26.10.2002 /  Zaman

"The faith tourism 
improves the dialogue 

among religions"

Turkey is 
a country of 
peace and 
tolerance

27.10.2002 / İstanbul



“DüzenlemişolduğunuzİnançTurizmiGünlerikonuluetkinliğenazikdavetiniziçin
teşekkürederim.Etkinliklerinbaşarılıgeçmesidileğiyleşahsınızda,organizasyonatüm
emeğigeçenlerikutlar,sizivesayınkonuklarıiçtenduygularlakutlarım.”

Ömer İzgi - T.B.M.M Başkanı

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days organised by yourself. 
I wish the activity will be successful and I congratulate those contributing to the organisation, 
yourself and the guests." 

Ömer İzgi – The Chairman of the Turkish Great National Assembly

“DüzenlenenİnançTurizmiGünleriSempozyumu’nunaçılışınedeniylesizlerikutlarım.
Yurdumuzturizminedeğerlikatkılarıolacağınainandığımsempozyumprogramınızın
başarılıgeçmesinidiler,değerliuzmanvekatılımcılarasevgivesaygılarsunarım.”

Bülent Ecevit - T. C. Başbakan'ı

"I congratulate you for the opening of the Faith Tourism Days Symposium. I hope that the programme 
of the symposium which I believe will contribute to the tourism of our country will be successful and 
I send my best wishes to the distinguished participants and experts."

Bülent Ecevit – T. R. Prime Minister

“İnançTurizmiGünleriadlıorganizasyonanazikdavetiniziçinteşekkürediyorum.
Buanlamlıorganizasyonunbaşarılıgeçeceğivefaydalısonuçlarvereceğineolaninancımla
emeğigeçenlerikutluyor,bütünkatılımcılarıvekonuklarıeniyidileklerimleselamlıyorum.”

Dr. Devlet Bahçeli - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days organisation. 
I congratulate those realising this significant symposium believing that it will be successful and 
beneficial and I greet all participants and guests with my best wishes." 

Dr. Devlet Bahçeli – The Minister of  State and the Deputy Prime Minister

İnanç Turizmi Günleri  Sempozyumu nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı 

Mehmet Nuri Yılmaz ve TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a 

gönderilen telgraflar…

Telegrams sent to the President of Religious Affairs 

Mehmet Nuri Yılmaz and the President of  TÜRSAB Başaran Ulusoy

 for the Faith Tourism Days Symposium.... 



“Davetinizeteşekkürederim.Öncedenkesinleşenprogramımnedeniylearanızda
bulunamıyorum.İnançTurizmiGünlerietkinliğinizindüzenlenmesindeemeğigeçenleri
kutlar,sizevekatılantümkonuklaraselamvesevgilerimisunarım.”

Mustafa Taşar - Turizm Bakanı

"I thank you for your invitation. I would not be able to be among you because of my programme 
determined beforewards. I congratulate those contributing in the realisation of the Faith Tourism 
Days activity and I send my best wishes to all the guests." 

Mustafa Taşar – The Minister of  Tourism

“İnançTurizmiGünlerietkinliklerinizvebuçerçevedegerçekleştirilengalayemeğiiçin
yaptığınıznazikdavetinizeteşekküreder,işleriminyoğunluğunedeniylekatılamayacağımı
bildirirselamvesevgilerimisunarım.”

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

"I thank you for your kind invitation to the activities of the Faith Tourism Days and the gala dinner. 
Unfortunately, I would not be able to participate because of my overloaded programme. I send you my 
best wishes and best regards." 

Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel – The Minister of  Foreign Affairs and the Deputy Prime 
Minister

"İnançTurizmiGünlerivegalayemeğinizeyoğunprogramımnedeniyle
katılamayacağımıbildirir,nazikdavetiniziçinteşekküreder,sizevedavetlilerinizeselamve
sevgilerimisunarım.”

Zeki Çakan - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

"I would like to inform you that I would not be able to participate in 
the Faith Tourism Days and the gala dinner because of my overloaded programme and 
I thank you for your kind invitation." 

Zeki Çakan – The Minister of Energy and Natural Resources

“Nazikdavetiniziçinteşekkürederim.DüzenlemişolduğunuzİnançTurizmiGünleri
konulusempozyumunhayırlıolmasını,başarılıgeçmesinidiler,buvesileileselam,sevgive
saygılarımısunarım.”

Nejat Arseven - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

"I thank you for your kind invitation. I wish the symposium of the Faith Tourism Days will be 
successful and beneficial. I send you my best wishes and respects." 

Nejat Arseven – The Minister of Labour and Social Security



“İnançTurizmiGünlerietkinliklerinekatılantümilgililerivedavetlilerikutlar,selamve
saygılarsunarım.”

Mehmet Keçeciler - Devlet Bakanı

"I congratulate all participants and guests taking part in the Faith Tourism Days activities and 
I send you my best wishes." 

Mehmet Keçeciler – The Minister of State

“Nazikdavetinizeteşekkürederim.İşleriminyoğunluğunedeniyledavetinize
katılamayacağımiçinüzgünüm.SizeveİnançTurizmiGünleri’nekatılantümdavetlilere
selamvesaygılarsunarım.”

Prof. Dr. Abdülkadir  Akcan - Bayındırlık ve İskan Bakanı

"I thank you for your kind invitation. Unfortunately I would not be able to participate in your 
invitation because of my overloaded programme. I send my best regards to you and to the participants 
in the Faith Tourism Days." 

Prof. Dr. Abdülkadir Akcan – The Minister of Public Works 

DüzenlemişbulunduğunuzİnançTurizmiGünlerietkinlikleriiçingönderdiğiniznazik
davetinizeteşekkürederim.Dahaöncedenbelirlenenprogramımnedeniylearanızda
bulunamayacağımiçinüzgünüm.Etkinliklerinizinbaşarılıgeçmesinidiler,sizeve
şahsınızdatümdavetlilereselamvesaygılarsunarım.”

Prof. Dr. Şuayip Üşenmez - Devlet Bakanı

" I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days organised by yourself. 
Unfortunately, I would not be able to participate because of my programme fixed beforewards. 
I wish your activities will be successful and I send my best regards to all participants." 

Prof. Dr. Şuayip Üşenmez – The Minister of State

“Nazikdavetinizeteşekkürederim.Kahramanmaraşprogramımnedeniyledavetinize
katılamıyorum.Sizevedavetekatılantümkonuklarasevgivesaygılarımısunarım.”

Ali Doğan -Devlet Bakanı

"I thank you for your kind invitation but I would not be able to take part in your invitation because 
of my programme of Kahramanmaraş. I thank you all the guests participating in the symposium."

 Ali Doğan – The Minister of State



“İnançTurizmiGünlerietkinliğinedahaöncedenbelirlenmişçalışmaprogramım
nedeniyleiştirakedemiyorum.Nazikdavetinizeteşekküreder,tümkatılımcılarasevgive
saygılarsunarım.”

Prof. Dr. Tunca Toskay - Devlet Bakanı

"I would not be able to participate in the Faith Tourism Days activity because of 
my working programme fixed beforewards. I thank you for your kind invitation and I send my 
best regards to all participants." 

Prof. Dr. Tunca Toskay – The Minister of State

“Düzenlediğinizetkinliğekatılmamiçinyaptığınıznazikdaveteteşekkürederim.
Dahaöncedenbelirlenenbaşkabirprogramımnedeniyleneyazıkkikatılamıyorum.
Şahsınızdaorganizasyonundüzenlenmesindeemeğigeçenlerikutlar,katılantüm
konuklarınızaeniçtensevgivesaygılarımısunarım.”

Erdoğan Toprak - Devlet Bakanı

"I thank you for your kind invitation to this activity organised by yourself. Unfortuanetly I will not be able 
to participate because of another programme. I congratulate those contributing to the realisation of the 
organisaiton and I send my best wishes to all the guests." 

Erdoğan Toprak – The Minister of State

“İnançTurizmiGünleriiçinyaptığınıznazikdaveteteşekkürederim.Yoğunprogramım
nedeniylekatılamayacağımbugüzelorganizasyonudüzenleyenlerikutlar,tümturizmcive
konuklaraeniçtensevgiveselamlarımısunarım.”

Tayfun İçli - Devlet Bakanı

" Thanks for your kind invitation to the Faith Tourism Days. I congratulate those realising this useful 
organisation which I would not be able to participate in because of my overloaded programme. I send 
my best regards to all the representatives of tourism and the guests." 

Tayfun İçli – The Minister of State

“Bakanlık’takiyoğunçalışmalarımsebebiylenazikdavetinizeicabetedemediğimiçin
üzgünüm,tümkonuklaraselamvesevgilerimisunarım.”

Faruk Bal - Devlet Bakanı

"Unfortunately I would not be able to participate in your kind invitation because of my overloaded 
programme in the Ministry. I send my best regards and wishes to all the guests." 

Faruk Bal – The Minister of State



“İnançTurizmiGünlerietkinliklerigalagecesidavetinizeteşekkürederim.Başarılar
diliyor,katılankonuklarasevgiler,saygılarsunuyorum.”

Deniz Baykal - CHP Genel Başkanı

"I thank you for your invitation to the gala dinner of the Faith Tourism Days activities. I wish you 
success and I send my best wishes and respects to the participants." 

Deniz Baykal – The Leader of CHP

“Nazikdavetinizeteşekküreder,bakanlıkprogramımdandolayıdüzenlemişolduğunuz
İnançTurizmiGünleri’nekatılamayacağımıüzülerekbildirirvekonuklarasevgilerimi
sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Salih Yıldırım - Devlet Bakanı

"I thank you for your kind invitation. Unfortunately, I would not be able to participate in the Faith 
Tourism Days because of my programme of ministry. Please accept my best regards." 

Prof. Dr. Mehmet Salih Yıldırım – The Minister of State

“Arzuetmişolmamarağmen,öncedenbelirlenmişolanyoğunprogramımdolayısıyla
katılamayacağımıbildirir,İnançTurizmiGünlerietkinliklerinizinbaşarılıgeçmesinidiler,
sevgivesaygılarımısunarım.”

R. Tayyip Erdoğan - AK Parti Genel Başkanı

"Unfortunately I would not be able to participate in the Faith Tourism Days activities because of 
my overloaded programme fixed beforewards although I desired too much to take part. I hope your 
activities will be successful and I send you my respects." 

R. Tayyip Erdoğan – The Leader of Ak Parti

“DiyanetİşleriBaşkanlığıileortaklaşadüzenlemişbulunduğunuzİnançTurizmiGünleri
etkinliğinedavetinizdendolayıteşekkürederim.Tebriklerimi,başarıdileklerimisunarım.
SizeveşahsınızdatümTÜRSABYönetimKuruluüyelerinevemisafirlerinizeeniyi
dileklerimleselamvesevgilerimiiletirim.”

Süleyman Demirel - 9. Cumhurbaşkanı

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days activity organised in coordination 
with the Presidency of Religious Affairs. I congratulate you and wish sucess. I send my best regards and 
greetings to yourself, the members of the Board of Directors of TÜRSAB and the guests." 

Süleyman Demirel - 9. President



“İnançTurizmiGünlerikonulusempozyumanazikdavetiniziçinteşekkürederim.
Düzenlenenbusempozyumun,inançturizminekatkıdabulunacağınainanarak,başarılı
geçmesinidiler,sizvetümkatılanlaraselamvesaygılarsunarım.”

Ali Serindağ - Kırklareli Valisi

"I thank you for your kind invitation to the symposium of the Faith Tourism Days. I wish you success 
believing that this symposium will be beneficial for the faith tourism. I send my best regards  to you 
and to the participants."

 Ali Serindağ – The Governor of Kırklareli

"İnançTurizmiSempozyumuileilgilinazikdavetinizeteşekküreder,etkinliğinbaşarıile
sonuçlanmasıdileğiyleşahsınızdatümkatılımcılaraselamvesaygılarsunarım.”

Erol Çakır - İstanbul Valisi

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Symposium. I wish your activities will be 
successful and I send my best wishes to the participants." 

Erol Çakır – The Governor of Istanbul

"İnançTurizmiGünleriadıaltındayapılmasıplanlananetkinliğenazikdavetiniziçin
teşekküreder,yoğunprogramımsebebiylekatılamayacağımıbildirir,başarılıçalışmalar
dileğimlesaygıveselamlarımısunarım.”

Erman Tanju - Gaziantep Valisi

"I thank you for your kind invitation and I would like to state that I would not be able to
 participate in the Faith Tourism Days because of my overloaded programme. I wish you success in 
your efforts and I send you my best regards." 

Erman Tanju - The Governor of Gaziantep

“İnançTurizmiGünlerietkinliklerinenazikdavetiniziçinçokteşekkürediyorum.
İnançTurizmiçerçevesindekietkinliklerinamacınaulaşmasınıdiliyor,sizevedeğerli
konuklarınızasaygı,sevgiveselamlarımısunuyorum.”

Muammer Güler - Samsun Valisi

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days activities. I wish the activities 
within the framework of the Faith Tourism will be successful and I send my best respects to you and 
to the distinguished guests." 

Muammer Güler – The Governor of Samsun



“Ülkemizintarihivekültüreldeğerlerinitümdünyayatanıtmakamacıiledüzenlemiş
olduğunuzİnançTurizmiGünlerivegalayemeğinenazikdavetinizdendolayıteşekkür
eder,mesaiminyoğunluğunedeniylekatılamayacağımıbildirir,şahsınızdatümkatılımcılara
başarılardilerim.”

A. Cemil Serhadlı – Diyarbakır Valisi

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days organised to present the history 
and the cultural values of our country and to the gala dinner. Unfortunately, 
I would not be able to participate because of my overloaded programme. I wish you success." 

A. Cemil Serhadlı – The Governor of Diyarbakır

“İnançTurizmiGünlerietkinliğivegalayemeğinenazikdavetiniziçinteşekkürederim.
İşleriminyoğunluğunedeniylekatılamadığımiçinüzgünün.Yoğunemekharcayarak
hazırlananorganizasyonunülkemizekültürveturizmaçısındanolumlukatkılar
sağlayacağınaolaninancımıbelirtir,emeğigeçenlerikutlar,selamvesaygılarımısunarım.”

Hüseyin Aksoy - Muğla Valisi

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days activity and the gala dinner. 
Unfortunately, I would not be able to participate because of my overloaded works. I believe that the 
organisation prepared with great effort will bring positive contributions from the point of culture and 
tourism. I congratulate those realising this organisation. Please accept my best regards." 

Hüseyin Aksoy –  The Governor of  Muğla

“İnançTurizmiGünlerikonuludavetinizimemnuniyetlealdım.Sempozyumdaki
katılımcılarımızagönüldenteşekküreder,sempozyumunülkemizvemilletimizehayırlı
olmasınıdilerim.Buorganizasyondaemeğigeçenleritebrikeder,sevgivesaygılar
sunarım.”

Osman Dıracaoğlu - Bayburt Valisi

"I received your kind invitation with the topic of the Faith Tourism Days. I thank the participants of 
the symposium and I hope that the symposium will be beneficial for our nation and people. I 
congratulate those realising this symposium and I send my best regards." 

Osman Dıracaoğlu – The Governor of Bayburt

“İnançTurizmiGünlerietkinliklerineaitnazikdavetinizeteşekküreder,başarılardilerim.”
Kemal Yazıcıoğlu - Ordu Valisi

"I thank you for your kind invitation to the Faith Tourism Days activities and I wish you success." 
Kemal Yazıcıoğlu – The Governor of Ordu



“İnançTurizmiGünleridolayısıilegöndermişolduğunuzdavetiyeyimemnuniyetlealdım,
programımınyoğunluğudolayısıylakatılamayacağımıbildirir,şahsınızdatümkonuklarınıza
eniyidileklerimisunarım.”

Rifat Hisarcıklıoğlu - TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

"I received your kind invitation related to the Faith Tourism Days. Unfortunately, I would not be 
able to participate because of my overloaded programme and I send my best wishes to all the guests." 

Rifat Hisarcıklıoğlu – The President of the Board of Directors of  TOBB

“Davetinizeteşekküreder,hoşbirortamdageçmesinidilerim.”
Ahmet Piriştina - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

"I thank you for your kind invitation. I wish it will take place in a pleasant atmosphere." 
Ahmet Piriştina – The Mayor of İzmir

“YurtdışıprogramımnedeniyleİnançTurizmiSempozyumuvegalayemeğineüzülerek
katılamıyorum.Nazikdavetiniziçinteşekkürediyor,şahsınızdadeğerlitümkatılımcılara
sevgiveselamlarımısunuyorum.”

Ali Müfit Gürtuna - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

"Unfortunately, I will not be able to participate in the Faith Tourism Symposium and the gala dinner 
because of my programme of travel abroad. I would like to thank you for your kind invitation and I 
send my best regards to the distinguished participants." 

Ali Müfit Gürtuna – The Mayor of İstanbul

“Nazikdavetiniziçinteşekkürederim.ProgramlarımnedeniyleİnançTurizmiGünleri
Sempozyumu’nakatılamıyorum.Şahsınızdatümkatılımcılaraselamvesaygılarsunarım.”

Niyazi Sürmen - Trabzon Belediye Başkanı

"I thank you for your kind invitation . I would not be able to participate in the Faith Tourism Days 
because of my programme. I send my best regards to all participants." 

Niyazi Sürmen – The Mayor of Trabzon

“DahaöncedenbelirlenenprogramımnedeniyledüzenlemişolduğunuzİnançTurizmi
Günlerietkinliğindearanızdabulunamadığımiçinüzgünüm.Nazikdavetinizeteşekkür
eder,şahsınızdatümkatılımcılarasevgivesaygılarımısunarım.”

Mimar Hikmet Erenkaya - İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı

"Unfortunately, I would not be able to participate in the Faith Tourism Days 
activity because of my programme determined beforewards. I thank you for your kind invitation and 
I send my best regards to the participants." 

Architect Hikmet Erenkaya – The Mayor of İzmit




