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5 Aralık 2011
10 Muharrem 1433
Alevi Cemevi ve
Kültür Merzkezlerinin
Değerli Bașkan ve Yöneticileri,
Sizler uzun yıllardır Alevi Toplumuna samimi
Canlarsınız. Hak hizmetlerinizi kabul eylesin.

olarak

hizmet

veren

Bu kutsal günlerimizde Avrupa`nın ve Dünya`nın dört bir yanında yaslı
olan Alevilerin matemini Hz. Hüseyin kabul eylesin.
Yeni bașlayan bir yılda, Alevilerin çozüm bekleyen inançsal, sosyal ve
bilimsel alandaki ihtiyaçlarını birlikte mercek altına alalım. Doğru
tespitlerin sonucunda gerekli hizmetleri birlikte sunalım.
Alevilerin 10 gündür matem tuttuğunu Avrupalı komșularımız, iș
arkadașlarımız, okul arkadașlarımız, öğretmen ve öğrencilerimiz, on
yıllardır bu topraklarda yașamamıza rağmen bilmemektedirler. Bizler de
tuttuğumuz orucumuzdan, eğlenceye katılmadığımızdan veya
traș
olmadığımızdan dolayı, karșımızda bulunanlar „acaba ne düșünürler“
endișesiyle, bazen oruc tutmaktan, bazen eğlenceden uzak kalmaktan,
bazen tras olmamaktan ve benzeri inancımızın güzelliklerinden taviz
veriyoruz. Bu konuda henüz kendimizi Avrupa`ya tanıtamadığımızın
farkına varıyoruz.
Elbette bu günün anlamıyla bağlantılı, ama bizi bekleyen bir çok ilgi
alanları var:
Alevilik eğitimi, Üniversitelerde verilecek Alevi öğretmen kursları,
Yașadığımız ülkenin Kurum ve toplumlarının bizlerden istemiș oldukları
Alevilik bilgisi ve gerekli bu bağlamda istenilen kaynakların, zaman
zaman Yöneticilerimizi zorlamakta olduğunu hepimiz fark ediyoruz.
Alevi Akademisi bu zorlukları așabilmemiz için, gerekli alt yapıları
hazırlayıp, sizlere ihtiyacınız olduğu doğrultuda bilgi aktarmak ve
gerek yazılı gerekse görsel enformasyonları sunmakla görevlidir. Alevi
kaynaklarını araștırıp, sizin kütüphanelerinize kazandırmak, Sünni
inancının assimile gölgesinden çıkartıp, Alevi inancının esaslarını
kaynaklarıyla vurgulamak, ortak arzumuzdur. Bu bağlamda elimizde On
iki Imamlara ait eserler ve alevilik araștırmaları arapça, farsça,
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ingilizce veya rusca gibi dillerde bulunmaktadırlar. Bu kitaplar yakın
zamanda
almancaya
ve
türkçeye
çevrilip
Alevi
Toplumuna
sunulacaklardır.
Gençlerimizin On iki hizmet eğitimi, Alevilik temel eğitimi ve
Pirlerin-Analarin-Zakirlerin yetișmesi için gerekli akademik-inançsal
dersler yüksek düzeyde alevi kurumlarımızla ortak hazırlanacaktır. Bu
konuda hizmet veren ve verebilecek değerli insanlarımızın tespiti
yapılacak ve sizin bilginize sunulacaktır. Ekolumuzda yetișecek genç
üstadlar ilim-irfan sahibi olup, yarının hizmetine hazırlanacaklardır.
Alevi Akademisi bugüne kadar Onursal Bașkanımız Sayın Mustafa Düzgün
Dede ve Ehli Beyti seven az sayıda güzel insanların katkılarıyla
hizmetini
sürdürmüștür.
Bu
hizmete
hepimizin
katılacağı
zaman
gelmiștir. Akademiye hep birlikte sahip çıkalım!
Özelikle Kurumlarımızı Alevi Akademisine teșvik üyesi yaparak, Sizin
vereceğiniz aylik 50,-, 100,- EURO veya sizce uygun olan bir aylık
bağıșla, saydığımız ve saymadığımız daha birçok hizmeti birlikte
gerçekleștirebiliriz. Eğitime ve inançsal hizmetlere yatırım yapmanın
zamanı gelmiștir.
Cümlenize Ehli Beyt așkıyla niyaz ederiz.

Av. Sedat Korkmaz
Alevi Akademisi YK Bașkanı

Hasan Ali Içlek Dede
Alevi Akademisi YK 2.Bașkanı

Dünya mülkünde bizi, hakir görmesin cahil,
Biz Ahiret mülkünü fethetmiş sultanlarız.
Mana Aleminde kadrimiz kamudan çok,
Görünür alemdeyse hali-perişanlarız.
- Fuzuli –
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Alevi Akademisinin sunacağı hizmetler
1. Alevi Kültür Merkezleri Yönetim Kurullarına
a) Yabancı

dilde

her

bir

Alevi

Kültür

Merkezinin

ihtiyacı

doğrultusunda tanıtım broșürlerinin hazırlanması,
b) AABK

üyesi

federasyonların

gereksindikleri

dillerde,

Aleviliğin tanıtımı ile ilgili kitapçıkların yayımlanması.
c) Alevi kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermekte oldukları
ülkelerin

resmi

ilgililere

yönelik

organize

edilmesi,

makamlarına,
almanca

ve

seminerlerin

kiliselere,

okullara

ve

diğer

dillerde

seminerlerin

ehil

kişilerce

verilmesinin

sağlanması, seminer belgelerinin derlenip yayınlanması.
d) Aleviler ile ilgili verilerin toplanması ve istatistiklerin
hazırlanması

(alman

vatandașlarının

oranı,

akademisyenlerin

oranı, yerleșim yerleri, örgütlü alevilerin oranı v.b.)
e) Alevilik ve aleviler ile ilgili konularda Almanca ve Türkçe
Danıșma hattının kurulması. Istenilen veri ve

bilgiler ile

ilgili kaynaklar gösterilecek (arșiv, alevi belleği, tüzük ve
dernekler yasası hakkında bilgi v.s.).

2. Cemevi Pirlerine ve Analarına
a) Yol ve Erkan bilgileri (Yazılı enformasyonlar, Cem ve Erkanlar
hakkında bilgi ve araștırma sonuçları),
b) Cem

Duaları:

Geliștirilmiș,

kaynaklardan

alınmıș

ve

alevi

arșivlerinden derlenmiș; Anlașılır, ahenkli, asimilasyon tabir
ve içeriğinden arınmıș.
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c) Deyiș, duazimam ve mersiyeler: Güncel ve tanınan parçaların
dıșında, türkçeye çevrilmemiș, henüz gerekli ilgiyi görmemiș
parçaların

derlenmesi,

Pirlerin

ve

Zakirlerin

hizmetine

sunulması.
d) Cenaze

hizmetinde

okunacak

duaların

alevi

erkanına

göre

hazırlanması.
e) Sünnet,

Kivrelik,

Nikah

ve

benzeri

erkanlar

için

el

kılavuzlarının hazırlanması.
f) Tüm hizmetler için seminerlerin sunulması (teori eğitimi) ve
pratik bilgilerin olușumu için

alevi dergah ve

mürșidlerin

eğitimi (pratik eğitim).
g) Pirlerin ve Anaların her türlü inançsal bilgiyi alabilecekleri
bir

danıșma

hattı.

Istenilen

bilgiler

sözlü

ve

yazılı

verilecek. Her türlü hizmet icin Pirler ve Analar hazırlıklı
olacaklar.

3. Alevi Gençlerine
a) Almanca ve Türkçe Alevilik bilgileri.
b) 12

Hizmet

eğitimleri:

Eğitim

seminerleri

–

yurt

dıșı

baglantılı olarak verilecektir.
c) Zakirlik özel eğitimi.
d) Avrupa`da
tatil

bulunan

ziyaretleri

Cemevleri

arasında

yapmalarının

gençlerin

sağlanması

ve

karșılıklı
bu

kapsamda

Alevilik eğitimlerini sürdürmeleri.
e) Tatil

kamp

ve

seminerleri:

çocukların

ve

gençlerin

katılabileceği haftalık eğitim programları. Aynı zamanda tatil
programını da içerecek.
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f) Gençlere yönelik bilgi ve danıșma hattı – Almanca ve Türkçe.
g) Öğrenci

bursları

–

karșılığında

kurumlarımıza

hizmet

istenecek.

Bu hizmetlerin gerçekleșmesi için öngörülen çalıșma programı:
1. Alevi

Akademisi

Almanya`nın

merkezi

bir

yerleșim

yerine

tașınacak.
2. Akademik araștırmaları yürütecek bir veya birden fazla personel
alınacak.
3. Projelerin hazırlanması ve yürütülmesi için ayrıca bir personel
alınacak.
4. Uluslararası

Alevi

Kültür

Merkezleri,

Federasyon

ve

Gençlik

örgütleriyle çalıșmalar bașlatılacak.
5. Alevi

Kurumlarından

teșvik

üyeliği

doğrultusunda

bir

bütje

olușturulacak.
6. Aleviler hakkında veriler toplanacak.
7. Alevi veya Alevi olmayan Alevilik hakkında araștırmalarda bulunan
ehil Akademisyenler hakkında bilgi toplanacak

ve bunların bir

çatı altında toplanması sağlanacak.
8. Alevi arșivi ve belleği olușturulacak.
9. Belge ve kitaplar türkçeye ve yabancı dillere çevrilerek hizmete
sunulacak.
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