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ARD, Aleviler, Müslümanlar ve Kırılma Noktası
Geçenlerde Alman devlet kanalı ARD'de yayınlanan Tatort dizisinde Alevilere yönelik yapılan iğrenç ve
asılsız iftiralar bu toplumda yaşayan, ben insanım diyen herkesi derinden aşağılamış ve rencide
etmiştir.
İnanç Özgürlüğü Demek Farklı Kültürlere Saygı Göstermek Demektir
Tatort gibi dizileri izlemek için pek zaman bulamasam da; basından takip edebildiğim kadarıyla hem
Alevi Toplumundan hem de diğer kesimlerden gelen reaksiyonlar, demokratik tepkilerdir ve kesinlikle
haklıdır.
Hiç Kimse Tartışılmaz değildir
Aslında tek tek hiç kimse tartışılmaz değildir. Ama toplumlarda yüzyıllardan gelen kültürel, siyasi ve
dinsel bir takım simgeler vardır. Bazen bu simgeler kişiler için kutsallığa varan bir seviyeye ulaşabilir.
İnsanların inançlarına yapılan saldırılar bugüne kadar hiç kimseye bir şey kazandırmamıştır. Bundan
yarar sağlayanlar sadece kültürler arası çatışmalardan beslenenlerdir.
Kültürler Arası Çatışmaya Hayır
Eğer dizideki konu ayrıntılı bir şekilde incelenirse; yapılan saldırı sadece Alevileri değil tüm
Müslümanları kapsamaktadır. Tacize maruz kalan kızın örtünmesinde aslında çok ince bir gönderme
vardır. Alttan alta sanki türban takanların benzer olaylara maruz kaldıktan sonra kapandıkları tezi
hissetirilmeden psikolojik olarak insanların beyinlerine işlenmektedir ve takip edebildiğim kadarıyla bu
kesimlerden ciddi anlamda her hangi bir tepki ortaya konulmamıştır ve bu da bence oldukça üzücü ve
düşündürücüdür.
Sevgi ve inançlar birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır
Değişik kültürlerin bir arada yaşaması, karşılıklı hoşgörü, saygı ve bizden farklı olanı, bizden farklı
düşüneni kabullenme temelinde, diğerini dışlamadan ve eşit koşullarda olabilir. Aksi takdirde bu kırılma
noktası giderek açılır ve sonuçlarını kimsenin kestiremeyeceği olayların meydana gelmesine neden
olur.
Siyasi Baskı Yapmak Gerekiyor
ARD televizyon kanalında yayınlanan bu dizi ve bu dizilerle toplumda yaratılmaya çalışılan önyargılar
toplumsal bütünleşmenin önünde en önemli engellerdir. Bu engeller sorumluluk sahibi olan, insanları
seven ve insana saygı duyan hiç kimsenin onaylayamayacağı bir durumdur.
Değerli okuyucularım,
Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Umarım 2008 yılı hepimiz için özlemlerimizin ve
hayallerimizin gerçekleşmesinde iyi bir dönüm noktası olur ve hepimize sağlık, mutluluk ve huzur getirir.
Sakın yaşamı kaçırmayın, acılarında insanları olgunlaştırdığını lütfen unutmayın. Ve en önemlisi de
asla cesaretinizi yitirmeyin.
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:

Dünyayı yeni göç hareketleri bekliyor...
"Gömleğimi satar yine de çocuğumu okuturum!"
Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini dinlemesidir.
"Syasi ve kültürel düşmanlıklar da aşılır..."
"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (10)
1 Yazan Ahmet Yilmaz, 11-01-2008 17:52
Sayin Susam hanim, konuyu filmde gösterilen haliyle cok güzel bir sekilde ifade
etmissiniz.Burda islenen tüm müslümanlarin rencide edilmesidir.Bizler Alevisiyle,
Sünnisiyle bir elin parmaklariyiz. Birlik ve beraberlik icersinde olursak kimse biz
müslümanlari asagilayici film vebenzeri davranislari sergileyemez.Bugün dahi birakin
Almanyayi ayni senaryo Türkiye´de sergileniyor. Kutsal Muharrem ayinin baslangic
orucunda ne dolaplar dönüyor.Kimileri rant saglamak icin Alevileri iftara davet
ediyor.Alevileri yillarca savunan onlari en sIkIsIk günlerinde temsil eden dernek baskanlari
bu iftara katilmama karari aliyor.Alevilerin temsilcisiymis gibi milletvekili olan zat-i
muhteremin tuzagina Aleviler düsmeyecektir.Bu zatin kurdugu uydurma dernek hic bir
zaman Alevii halkinin temsilcisi olmamistir.Tüm Gönül dostlari birlik ve beraberlik
icersinde olup gerek Türkiye icersinde,gerek disaridaki fitne ocaklarina karsi siki bir
mücadele vermelidir. Tek Yürek,Tek bilek olalim.Böyle entrikalar karsinda bir tabak bedava
iftar yemegine Gönül Dostlarimizi satmayalim.Saygilar sunuyorum. Tüm canlara selam
olsun.
2 ARD ve Aleviler
Yazan Halit Büyükgöl, 10-01-2008 23:57
Degerli Susam Hanim
Elinize Dilinize saglik Vijdaninizi konusturmussunuz. Vijdan muhasebesi yapmiyanlarda
öyle terimlere takilip kalirlar. (... yorum)
3 toplumsal tepki
Yazan Hakan Seker, 10-01-2008 17:51
Degerli Susam hanim
Dilin ve kalemin dert görmesin.Cok dogru bir noktaya temas etmissin
Bence Alevilere ve dolayisi ile müslümanlara yapilan cok cirkin bir ayip bu yapilan
dizi.Bence asagidaki sebeplerden dolayi.
1-Bu ayipli yayini Alman devlet televizyonu yayinliyor.
2-Bu ve bunun gibi diziler bir göcmen toplumu olan Almanya´da toplumsal barisa ve huzura
hizmet etmez ve Alman toplumunda zaten var olan önyargilarin ve gerilimlerin daha da
derinlesmesine sebep olur.
Reyting ugruna insanlarin degerler rencide edilmemeli.
3-Bu ve bunun gibi rencide edici davranislar bir din icerisindeki farkli mezheplerin birbirine
karsi proveke edilmesine sebep olur. Zira yaziniza yorum yazan ve Hüryorum gazetesi adina
yazan Ahmet Ocak beyefendi anlasilan konuyu tam anlamamis ve bu oyuna gelmis gibi
gözüküyor.Bence yazinda acikca insanlarin kutsal degerlerine yapilan bir saldiriyi acikca
kiniyorsun.
4-Müslümanlarin degerleri ne kadar kutsal ise diger kültür dolayisi ile toplumlarin degerleri

de o desece kutsal sayilmali ve onlara saldirilmamali. Örnegin ben eger Nikolaus´u cocuk
sapigi olarak gösteren bir dizi görsem bunu da ayni kategoride degerlendirmem gerekir.
Kutsal degerlere dilden dinden kültürden ve irkdan bagimsiz olarak evrensel ölcülerde
bakilmali kim bunlari rencide ediliyorsa ayni sekilde kinanmali.
Sayin Hürses gazetesinin konuya bu acidan daha genis bir perspektif ile bakmasini öneririm
sygilar Sunarim
Hakan Seker
4 Sacma bir Baslik
Yazan Ahmet Ocak, 09-01-2008 11:07
Sayın Dr. Susam Dündar - Işık
Burada yazdığınız yazıya koyduğunuz başlığı hayretle ve ibretle okudum.
"Aleviler ve müslümanlar"
ne demek bu?
Yani Aleviler Müslüman değil mi? Onlar ayrı bir dine mi mensup?
Lütfen yapmayınız.
Bir konu hakkında yazı yazacağınız zaman o konuyu ayrıntılarıyla okuyup araştırdıktan
sonra yazınız.
Alevilik inancı nedir, nereye dayanır, hangi dine mensuptur bunları bilmeden yazı yazarak
milletin yihninde soru işaretleri oluşturmayınız.
Saygılarımla
Ahmet Ocak
Hüryorum Gazetesi
5 Dogru yüreginizin icinde
Yazan Nazmi Sari, 04-01-2008 13:47
Tarihte cok cesitli seplerden dolayi Aliviler sürekli kendilerini saklamak zorunda kaldilar.
Buda onlara olan ilgiyi sevgiyi azaltmek icin o dönemin iktidarlari tarafindan önyargilsri
besleyecek sekilde kullanildi. Ama benim üzüntüm hala bilgi caginda, insanlarin hizla
gerekli gereksiz her türlü bilgiye ulastigi günümüzde bazi seylerin hale körün degnegini
bellemesi gibi anlasilmazi cok cok üzücü ve ayrica yazik. Yüreginizin sesini dinleseniz
dogruyu göreceksiniz.
6 Yazan Oguz Canpolat, 03-01-2008 13:59
Susam Hanım,

Çok güzel yazmışsınız. Ellerinize sağlık. İlave edecek bir şey kalmamış bence.

İyi çalışmalar dileğiyle
7 Yazan demet, 03-01-2008 11:22
Susam hanim, bende aleviyim. Biz size gelmistik meslek egitimi icin. Siz benim annemi
babami taniyorsunuz.bana meslek egitim yeri bulmustunuz. Bu almanlra bizi cok yanlis
taniyor. Nasil aleviler cocuklaraina böyle bir sey yapar diye düsünebilirler. Bu insanlar adina
utanc duyoru, keske bugibiler dünyaya hic gelmesde bizim icimizi kirlemesler.
8 Bizimle ilgili artik yorum yapmayin

Yazan Seyda Cafer, 03-01-2008 10:24
Ücbes tarihi ve ülkelerin gecmislerini bilmeyen Alman veya baska ülke vatandaslarinin
yanina 3-5 de kendini ve Türkiyeye tanimayan Türkü alip kalkip Türkiye ve Türkiyede
yasayan azinlik veya meseheplr hakkinda ahkam kesmesine siz ne derseniz deyin benim
sinirlerime dokunuyor. Cahil cuhara kesmi, güya tabulari yikiyormus.Sen herkesten önce
kendi tabularini yikta biz rahatlayalim.
9 Tespitlerinize katiliyorum
Yazan Dilek Uyar, 02-01-2008 15:41
Susam hanim yazilarinizi sürekli takip ediyorum. Degindiginiz noktalarda kesinlikle cok
haklisiniz. Bize yilan dokunmadigi zaman biz baska insanlara karsi hep sesiz kaliyoruzDuyarsiziz- Buda bizim ayibimiz. Tepki göstermek gerekiyor.
10 Susam hanim Haklisiniz
Yazan Sencer Mahcup, 02-01-2008 14:41
Bizler bu toplumda yasayan insanlar olarak maalesef kendimizi kaubullendiremedik. Acayip
bir korkaklik var normal göcmenlerde. Bir yerlere gelennlerde korkunc bir yalakalik almis
basini gidiyor. Türk Politikcailar korkak, kendinden emin deyil. Sandalyesini korumaya
calisiyor. Hizmet sifir. Iste bu arada olan bize oluyor.

