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Saldırıyı PKK üstlendi
AKP il binasına yapılan
bombalı saldırıyı PKK'ya bağlı
bir grup üstlendi.

İTÜ'de satırlı bıçaklı
öğrenci kavgası
GALERİ
İstanbul Teknik
Üniversitesi'nde karşıt görüşlü
öğrenciler satırlı bıçaklı kavga
etti.

Cem Vakfı'nı neden adres gösterdi?
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Diğer Gündem Haberleri

İTÜ'de satırlı bıçaklı öğrenci kavgası GALERİ
Cem Vakfı'nı neden adres gösterdi?
Saldırıyı PKK üstlendi
Oğlunu ihbar etti
İran'dan uzaya hayvan
Okul müdürüne "demir çubukla" dayak
Deniz Feneri'nde flaş gelişme!
Türkiye'ye ceza yağdı
'Büyükanıt'a dosya verildi mi?'
Dede kimlerin biletini kesti?
27 bin 800 kişi hayatta olacaktı
Kene ile Mücadele Derneği kuruldu
Kurbanlık alırken dikkat!
Katliam gibi kaza

Çok Okunan Gündem Haberleri

Memura müjde
Prof. Doğan'dan Alevi nüfusu yanıtı
'Bir numara' kim?
Cem Vakfı'nda çok önemli toplantı
Burhan Şeşen'in zor kararı
İzzettin Doğan'dan önemli açıklamalar VİDEO
Üniversitelerde deprem yaratacak düzenleme
AKP binası önünde patlama
PKK, Tunceli'de sıkıştırıldı
Cezaevinde skandal!

 Prof. Keskin: Alevilerin inancının İslam olmadığını
iddia etmek bilimsel, inançsal ve görsel açıdan
aykırılıktır.

Habercem geçtiğimiz günlerde Alevilerle ilgili
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Din İşlerinden Sorumlu Devlet
Bakanı ve Muhalefet Partilerinin Başkanlarına bir mektup
gönderen Federal Alman Meclisi Milletvekili Prof. Dr. Hakkı
Keskin’le bu girişimi ilgili konuştu. Prof. Dr. Hakkı Keskin, Said
Yazıcıoğlu’nun Kızılcahamam Kampında Alevi nüfusu ve
Alevilik inanç 
değildir açıklamalarını da değerlendirdi.

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Sayın Yazıcıoğlu ile 23.Kasım 2008’de
Berlin’de Sayın Berlin Büyükelçisinin de bulunduğu üçlü
görüşmede Alevi vatandaşların sorunlarını dile getirdim. Bu
konuyu Sayın Başbakan’la ve diğer parti başkanlarıyla
görüşerek bir çözüme kavuşturulmasının altını çizdim.
Sayın Yazıcıoğlu’da farklı düşünmediğini ve bu konuya
önem verdiğini belirtti. 

Eğer bu haber doğruysa doğrusu çok hayret ediyorum.
Bunlar çok çelişkili yaklaşımlar ve bunun kabul edilebilir
yanı yok. Alevilerin inancının İslam olmadığını iddia etmek
bilimsel, inançsal ve görsel açıdan aykırılıktır. Alevi ne
demek, Hz. Ali’nin yanlıları, sevenleri, destekleyenleri
demek. Peki Hz.Ali kim? Müslüman değil mı?

Alevilerin 7 milyon oldukları konusuna da katılmak mümkün
değildir. Elimizde çok sağlıklı istatistikler bulunmuyor.
Buna rağmen değişik kaynaklardan bu sayının en az iki
katı olduğunu kanısındayız. Kaldı ki bu sayı 7 milyon olsa
bile bu sorunların çözülmemesi için bir gerekçe
gösterilemez.

Habercem: Alevilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı’na,
Başbakan’a, ilgili devlet bakanlıklarına ve ana muhalefet
parti başkanlarına gönderdiğiniz bu mektubu neden



Bayram tatili 9 gün oldu
Deniz Feneri'nde flaş gelişme!
Müzikholde dehşet VİDEO
Osman Pamukoğlu CEM TV'de

Çok Yorumlanan Gündem Haberleri

Prof. Doğan'dan Alevi nüfusu yanıtı
'Bir numara' kim?
Cem Vakfı'nda çok önemli toplantı
İzzettin Doğan'dan önemli açıklamalar VİDEO
Kılıçdaroğlu'ndan Gökçek'e 'Sayaç vurgunu' iddiası
Osman Pamukoğlu CEM TV'de
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Pes dedirten savunma!
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Burhan Şeşen'in zor kararı
Böyle üniversite yok!

 
 

yazdınız ve bunun için neden böyle bir zamanı seçtiniz?

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Türkiye’de Alevi toplumunun cok haklı
isteklerine hükümetin ve muhalefetin gereken duyarlılığı
göstermemesini yıllardır izliyor ve bundan rahatsızlık
duyuyordum. Doğrusu bu kadar yerinde, haklı ve
sağduyulu isteklere Türkiye’deki siyasilerin nasıl gereken
duyarlılığı göstermediklerine, bunlara kayıtsız kalmalarına
öfkelendim. Bundan yola çıkarak bununla ilgili olan, olması
gerektiğine inandığım kurumlara, içeriği aynı olan birer
mektup yazdım. Bu isteklerin daha fazla geciktirilmeden
yerine getirilmesinin Türkiye’de sosyalbarış için kazanım
olacağını özellikle vurguladım. Ayrıca son zamanlarda Prof.
Dr. Izzettin Doğan bu sorunları ve talepleri daha duyulur
bir şekilde vurgulamaya başladı. Bu konularda duyarlı birisi
olarak bu beni de etkiledi. Türk kökenli bir Alman
Milletvekili olarak sessiz kalmamam, bir seyler söylemem
gerektiğini anladım.Yoksa bu mektubu cok daha önce
kaleme almıştım. Ancak Sayin Doğan’ın da imzası ile
20.11.2008’de maddeler halinde açıklanan Alevi hakları
konusu gündeme gelince mektubumu göndermenin de
zamanı gelmisti.

Habercem: Bu mektubunuzda Sayın İzzettin Doğan’ın
önderliğinde aralarında Cem Vakfı’da bulunan hareketi
adres olarak göstermişsiniz. Neden Sayın Doğan’ı adres
olarak gösterdiniz? Bu çeşitli tartışmalara sebep olabilir. 

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Alevi toplumu içerisinde de hiç
kuşkusuz farklı eğilimler, farklı görüşler var. Bu son derece
doğal.. Ben Alevi toplumu içerisinde gerek Türkiye’deki
gerek Almanya daki bu eğilimleri izleyen biri olarak
biliyorum ki bu hareketler içerisinde öteden beri son
derece tutarlı bir çizgi izleyen , Türk toplumunun
bütünlüğünü savunan, Türk toplumu içerisinde ayrımcılığı
değil, dayanışmayı savunan ve Alevi toplumunun son
derece haklı isteklerini, taleplerini cok iyi bir biçimde
kamuoyuna taşıyan bir hareket var. Bu da Prof. Dr. İzzettin
Doğan öncülüğündeki harekettır. Bunlar Cem Vakfı, Alevi
Vakıfları Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu ve
diğer dernek, vakıf ve kurumlar etrafinda bir araya gelen
Alevi topluluğudur. Bu hareketin mutlaka desteklenmesi ve
Türkiye’de etkinliğinin sağlanması gerekiyor. Onun için
özellikle Sayın Doğan’ın önderliğinde bu hareketin isminin
belirtilmesinde yarar gördüm ve yarar görüyorum. Çünkü
bu belirlenmezse, neyin desteklendiği, neyin mutlaka
vurgulanması, öne çıkarılması gerektiği de ortaya çıkmaz.
Bu da doğru olmaz diye düşünüyorum.

Habercem: Sizce hükümetler ve partiler neden Alevi
sorununu çözmekten kaçınıyor ya da çözecekmiş gibi
görünüp vazgeçiyor.

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Bence bunun iki yönü var. Herhalde
Alevi toplumu Türkiye’de yeterli bir baskı grubu
oluşturamadı. Yoksa buna en azından hepsi olmasa da belli
bir siyasi kesim duyarsız kalamazdı.

Ikincisi siyasilerin sorumluluğu.. Hep gördüm, üzülerek
söylüyorum. AB üyelik sürecinin zorlaması olmasaydı bazı
reformlar yapılmazdı. Hep yukardan, dışardan birilerinin
baskı yapması gerekiyor. Siyasilerde hep bu eğilim var.
Bugüne kadar farklı görüşleri de yanlarına alarak belli bir
konsensus sağlanarak demokratik bir anayasa bile
yapamadılar . Bunlar arasında Kürt sorunu ve Alevi



toplumunun talepleri de var. 

Özellikle Prof.Dr. İzzettin Doğan’ın önderlik ettiği hareketin ve
tabii diğerlerinin de bu duyarlılığın artmasında çok önemli
katkıları vardır. Böylece bu sorunlar Türkiye’de daha
duyulur, dikkate alınır hale geldi. Tabii Alevi toplumunun
seçmen olarak da önemli bir kitleye sahip olmasi bunda
ciddi bir rol oynuyor. 

Ama bu olay sadece Alevileri ilgilendiren bir sorun değil.
Türkiye’de gercek bir hukuk devletinin sağlanmasi için,
nufüsun sayıları tartışılsa bile en azindan 12-15 milyonunu
oluşturan bir kesiminin haklarını, isteklerini göz ardı
ederseniz bu demokratik hukuk devleti ilkelerine uymaz.

Habercem: Açıklamanızda PKK’nın Kürtce konuşan Alevileri
kendi saflarına çektiğinden ve bunun tehlikelerinden söz
ediyorsunuz. Bunun boyutları konusunda neler söylersiniz,
PKK bunda ne kadar başarılı oluyor?

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Benim elimde sağlıklı veriler yok.
Ancak gerçek olan, gözlediğim kadarıyla Kürk-Alevi
kökenliler üzerinde belli bir etkisi olmuştur, olmaktadır.
“Sadece Kürt değil dini inançları nedeniyle Aleviler de
dışlanıyorlar” diyorlar. Bu söylem özellikle inanç düzeyinde
gerçek olduğu için onların Alevileri de etkilemeleri kolaydır.
Aleviler kısa süre öncesine kadar Cemevlerine engelsiz
gidemiyorlardı, hukuki sorunları var. Bu alanda eşit
olmayan uygulama kimden gelirse gelsin, bu PKK olur
başkası olur, bu yarayı kaşırlar. Bunun için ihmal
edilmeden bu sorunların çözülmesi ve bunun önlenmesi
gerekir. Bu konuları ben Sayın Yazıcıoğlu ile de konuştum.
Bana bu konuda hak verdi. Böyle durumlarda siz açık kapı
bırakırsanız ellerinden geleni yaparlar. Bu sorunu
hallettikten sonra da bunu deneyenler olacaktır.
Türkiye’nin AB’ye girmesini istemeyen burada özellikle
kiliseler ve hiristiyan demokratlar örneğin, Türkiye’nin
İslam dünyasında hak ettiği saygınlığa kavuşmasından,
Orta-Dogu’da ağırlığı olmasından rahatsız olanlar var ve bu
her zaman olacaktır. Şimdi bu sorunlar olduğu için
fırsattan yararlanarak bunlar önünüze getiriliyor. Önemli
olan bu açıkları kapatmak, sorunları çözmek ve onlara bu
fırsatı vermemek.

Habercem: Bu arada Hükümetin yine Alevilerle ilgili sorunu
Kültür Bakanlığı bünyesinde bir çözüm arayışı var. Oysa
Aleviler, Diyanet’ten kendi paylarına düşeni talep ediyor,
Diyanet’e kendi vergilerinden de ayrılan paradan pay
almak istiyorlar. Yoksa din hizmeti için kesilen vergiler yine
sadece belli bir inanca hizmet etmekten öteye
gidemeyecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Bu sorunu Kültür Bakanlığı
bütçesinden çözmek çözüm olmaz ve yanlış olur. Yani
kültüre ayrılan sınırlı para bir de başka bir amaç icin
kullanılırsa o bu bakanlığa zarar verir. Bunun kültür
bakanlığı ile ilgisi yok herşeyden önce. Konu dini bir konu
olduğu için bu payın her şekilde Diyanet’ten karşılanması
gerekir. Sayıları yüzde yüz bilinmese de tahmini bir
rakamla bu pay Alevi vatandaşlara ayrılmalı ve onların 6
madde halinde sıraladıkları hakları yerine getirilmelidir.

Habercem: Aleviler yüzyıllardır “mum söndü” gibi Alevileri
inciten, yaralayan, aşağılayan iftiralara bir son verilmesini
ve bu güne kadar yapılan bu iftiralar için yetkililerden



toplum adına bir özür bekliyor. Devleti yönetenlerin bu
konuda topluma örnek olup Türk halkı adına bir adım
atarak özür dilemeleri gerekmiyor mu sizce?

Prof. Dr. Hakkı Keskin: Burada özellikle Diyanet İşlerine çok
büyük görev düşüyor. Onların bu konuda sorumlu ve
duyarlı bir tutum sergilemeleri gerekiyor. Diyanet sadece
vatandaşlar arasında bu tür önyargıların giderilmesine
katkıda bulunmakla kalmamalı, aynı zamanda diğer
inançlara da sayıları oranında pay verilmesi konusunda
kendine düşeni söylemek, desteklemek ve yapmak
zorundadır.
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Bu habere üyelik sistemi üzerinden yorum yapmak için lütfen üye
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yapınız! Üyelik sistemi dışında ziyaretçi olarak yorum yapmak için
tıklayınız!
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