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ARD Televizyon Kanalının 01.12.2019 tarihindeki “ttt - titel thesen temperamente” “Unutulmuş Katliam“
“Atatürk Alevileri Nasıl Öldürttü“ alt başlıklı yayını ile ilgili açıklama.
ARD Televizyon Kanalının “ttt - titel thesen temperamente” programında yayınlanan “Unutulmuş Katliam“
içerik olarak hiç bir şekilde gerçeklerle örtüşmemektedir, kabul edilemez. Sunum şekli ve içerik olarak
Almanya’da huzur içinde yaşayan Türk Toplumunda büyük bir kızgınlık uyandırmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti din özgürlüğü ve sosyal hukuk devleti temel taşları üzerine kurulmuştur.
Batılı bazı büyük devletlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ataerkil feodalizme ve çıkarılan iç
isyanlara verdikleri destek Türkler tarafından çok iyi bilinmektedir.
Aleviler Türk halkının temel unsurudurlar. Kültürler tarihsel bağlamda tamamen iç içe geçmiştir. Bugün bile
Alevilerin Cem Evlerinde hem Atatürk’ün hem de dördüncü Halife Ali’nin ve Hacı Bektaşi Veli’nin resimleri
yan yana birlikte asılıdır.
Sizin yayınınızdaki iddianızın tam tersine olayların geçtiği Tunceli halkı bugün bile örnek bir şekilde,
kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleriyle tanımlarlar,
çünkü Atatürk’ün kurduğu genç Cumhuriyet feodalizmi ve aşırı dinci tutuculuğu ortadan kaldırmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun söz konusu tarihlerde, yani Haziran ile Eylül 1938 tarihleri arasında,
ölüm döşeğinde çok ağır hasta olarak yatmış olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Atatürk’e, bu gerçeğe
rağmen kara çalan bir başlıkla “Kemal Atatürk Alevileri nasıl katlettirdi” demek ve tarihi bu denli çarpıtma
isteği bilgisizliğin de ötesinde sorumsuzluktur.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında, hem de Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos tarafından Nobel
Barış Ödülüne aday gösterildiğini hatırlatmak isteriz. Venizelos’un Nobel Komitesine verilmek üzere kendisi
tarafında kaleme alınan üç sayfalık gerekçesinde, ödülün hangi nedenle Mustafa Kemal Atatürk’e verilmesi
gerektiği anlatılmaktadır.
UNESCO, Atatürk’ün doğumundan 100 yıl sonra, 1981 yılını "Atatürk Yılı" ilan etmiştir. Atatürk bir devlet
adamı ve olağanüstü devrimci; 20. Yüzyılın en belirgin şahsiyetlerinden biri, bütün dünyada saygı duyulan
kişi olarak tanımlanmıştır. Bu karar UNESCO Genel Kurulunda tüm üye devletlerin oy birliği ile alınmıştır.
Sonuçta bu kararla Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, reform ve barış için çalışan kişilerden biri olarak
tanımlanmıştır. O hala bugün bile nesiller boyunca, her şeyden önce gelecek nesiller için, insanlar arasında
renk, din veya ırk ayrımı gözetmeyen örnek kişi olarak yol göstermeye devam etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti tüm milletlere ve kültürlere saygı duyar ve yayının hemen başında belirtildiği gibi batılı
olmak gibi bir hedefi yoktur. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi batılı olmak değil uygarlık olmuştur. Lakin
uygarlık batının tekelinde değildir.
Son olarak Nazi Almanya’sından kaçarak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne güvenmiş ve oraya
sığınmış Yahudileri hatırlatırız.
Bu nedenlerden dolayı sorumsuzca sunulmuş bu program için Türk halkı özür beklemektedir.
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