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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül,  
Sayın Cumhurbaşkanım, 
 
Türk kökenli Federal Almanya Parlamentosu Milletvekili olarak Türkiye’deki gelişmeleri 
büyük bir ilgiyle yakından izliyorum.  
 
Türkiye’nin gündeminde olduğuna inandığım önemli konulardan biri de, Alevi inançlı 
vatandaşlarımıza toplumun her alanında eşit davranılmasıdır. İnanç alanında istenen  
bu eşitlik yasal güvencelerle sağlanmalıdır. Özellikle Prof. Dr. İzzettin Doğan 
başkanlığında CEM Vakfı etrafında toplanan Alevi vatandaşlarımızın, öteden beri son 
derece yapıcı önerilerle kendi isteklerini dile getirdiklerini görmekteyiz. CEM Vakfı, 
Alevi toplumu üzerinde yıllardır  oynanmak istenen oyunlara karşı kararlılıkla tavır 
sergilemektedir. Terör örgütü PKK, 1990 lı yıllardan bu yana yurtdışında özellikle Kürt 
kökenli Alevi toplumunu, Türkiye’de kendilerine eşit davranılmadığı gerekçesiyle, 
yanlarına çekme konusunda büyük bir çaba harcamaktadır.  
 
Alevi vatandaşlarımızın duyarlı ve sağduyulu tavırları sonucu, PKK bu uğraşında 
bugüne değin başarılı olamamıştır.  
 
632 Alevi kuruluşu ve inanç önderi tarafından desteklenen aşağıdaki istemler, kanımca 
mutlaka desteklenmeli ve ivedi olarak yaşama geçirilmelidir. Bu istemlerin Türk 
toplumunun kaynaşması açısından önemi ve haklılığı bir yana, bu istemlerin yaşama 
geçirilmesiyle terör örgütünün uğraşlarına karşı da son derece yararlı bir önlem  
alınmış olacaktır. 
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ALEVİLERİN DEVLETİMİZDEN İSTEKLERİ 
(CEM Vakfı ve 632 Alevi kuruluşu ve inanç önderlerinin 31 Ağustos 2002 tarihli ortak 

bildirisidir.) 
 

1- Genel Bütçeden din hizmetleri için ayrılan kaynaklardan Aleviler de kendilerine 
düşen payı almalıdır.  

 
2- Zorunlu olsa da olmasa da, okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde 

Alevilik de dahil olmak üzere tüm inançlar yansız öğretilmelidir.  
 

3- Devlet Radyo ve TV kanallarında bütün inanç grupları kendilerini oransal olarak 
ifade edebilmelidir. 

 
4- Cemevlerinin yapımına da yeterli arsa ve maddi destek sağlanmalıdır. 

 
5- İnanç uygulamaları ve CEM’leri yönetecek ve yönlendirecek bilgili kişilerin 

yetiştirilmesi amacıyla okullar açılmalı ve üniversitelerimizde tasavvuf bölümleri 
kurulmalıdır. 

 
6- Halk geleneğinde inanç ve kültürün tamamlayıcı unsurlarından birisi olan saz, 

okullarda müzik aleti olarak tavsiye edilmelidir.  
 
Sayın Cumhurbaşkanım,  
 
Görüldüğü gibi son derece sağduyuyla dile getirilmiş olan bu haklı isteklerin yaşama 
geçirilmesine engel olabilecek hiçbir neden kanımca bulunmamaktadır. Türkiye’de 
halkımızın önemli bir kesimini oluşturan Alevi inançlı vatandaşlarımızın, inançlarıyla 
ilgili alanda da kendilerine eşit davranıldığını ve ayırım yapılmadığını görebilmeleri ve 
yaşayabilmeleri için bu istemlerin artık bekletilmeksizin yaşama geçirilmesi, Türkiye’de 
sosyal barışın güvence altına alınması bakımından büyük önem taşımaktadır.  
 
Bu konuda gerekli önlemleri alacağınıza inanıyorum.  
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım. 
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