ÇÖZÜM İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE?

Çarpıcı açıklamalar !

Burç FM'de 'Erkam Tufan ile Analiz Çarşamba' programına katılan Tayyar Altıkulaç ve Reha Çamuroğlu önemli açıklamalar yaptı.
Diyanet İşleri Eski Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın açıklamalarından başlıklar
- Müslümanların ibadethanesi camidir. Cemevi caminin alternatifi değildir.
- Bir takım Aleviler Alevi köylerine cami yapılmasın diyorlar. Alevi köylerine diyanet veya devlet zorla cami yapmış değil ki. Diyanet İşleri Başkanı iken Aleviler köylerine
cami yapılmasını istediler. Vatandaş istemiş Diyanet yapmış. Yapılan camiler de benim zamanımda yapıldı. Benden sonra da yapılmadı. 'Biz de Müslüman’ız
cenazelerimiz ortada kalıyor bize din görevlisi verin' dediler.
- Camiyi reddeden Alevilik anlayışı olamaz. Alevilere camisizliği dayatan söz sahibi birileri var. Alevi’den kasıtları ‘Alev’den gelen Alevilik. Yani Hz. Ali'den değil. İslam
karşıtlığı bir tutum sergileniyor.
- Yapılması gereken Alevilik ve Sünnilik adına otorite kimselerin bir araya gelmesi... Bilim zemininde konunun tartışılması lazım. Önyargılar bir tarafa bırakılacak.
- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevilerin problemleri adına yeteri kadar aktif olamadığını söyleyebilirim. İhmaller vardır. Önerim şudur, bu konuda daha fazla geç kalmak
yerine Alevi vatandaşlarımızın temsilcileri ile oturup görüşülmesi lazım. Bu konuda Diyanet'in birinci derecede sorumluğu var.
AK Parti Milletvekili Reha Çamuroğlu'nun açıklamalarından başlıklar
- Aleviliğin şu an bin tane yorumu varsa bunun biniyle de mutabık olalım diye bir şey mümkün değildir. Alevilerin bir müktesebatı vardır.
- Alevilik hakkında çok yaygın bir cehalet hüküm sürmekte. Alevilik İslam’ın bir yoludur.
- 11 Eylül'den sonra hızla yayılan İslam karşıtı gaza getirmelere karşı yaltaklanmacılıkla 'aman biz Müslüman değiliz, bizi sakın ha onlarla aynı kefeye koymayın' diyenler
var. Bu duruma benim vicdanım da şuurum da isyan ediyor.
- Kaynaklarımıza bakalım. Alisiz Alevilik diyenler Pir Sultan Abdal figürleri ile meydanları dolduracakları yerine oturup Pirsultan Abdal'ı okusalar çok daha hayırlı bir iş
yapmış olurlar. Sultan Abdul şiirlerini Allah ile başlar Muhammet, Ali ile devam eder.
- Kur'an'ı bilmeyen biri Alevi halk ozanların şiirlerinden hiç bir şey anlamaz. Kur'an da yetmez hadisleri ve sünneti de bilmek gerekir.
- Bakınız dünyada İslam’ın olmadığı hiçbir coğrafyada Alevilik yoktur. Bu tesadüf müdür?
- Diyaneti kaldıralım demek ordumuzu fes edelim demek gibi abes bir şeydir. Alevi vatandaşlarımızın meseleleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığının çözebilmesi
mümkün değildir. Sorunu Alevilerin Diyanet'te temsil edilmesi veya edilmemesi şeklinde görmüyorum. Diyanet'in mümkün olduğunca mezheplerin üzerinde bir noktada
olması gerekir.
- Alevilerin pek çoğu kendilerin eşit yurttaş hissetmemektedirler. Bu hissiyatın ortadan kaldırılması gerekir.
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