Yazar: Þebnem AYDÝNÇ
ATV'de yayýnlanan Dolu Dizgin Yýllar adlý TV dizisi hk.da / ATV'yi
kýnýyorum
Bugün tv de kanallarý gezerken ATV'de yayýnlanan Dolu Dizgin Yýllar
adlý TV dizisi içinde motorcularýn konu edildiðini görünce Türk dizisi
izlemeyi sevmiyor olmama raðmen biraz izlemeye karar verdim.
Dizide birkaç race kullanýcýsý kendi aralarýnda drag yarýþý
yapýyorlar. Hatta bir tanesi kasksýz bir halde yarýþa giriyor. Yarýþ
sýrasýnda gençler hýrslanýyor ve birbirlerini gaza getirerek
yarýþýyorlar, kasksýz olan deli gibi gaza geliyor. Daha sonra bir tanesi
kaza yapýyor ve yere düþüyor, diðeri de yere düþen kiþinin üzerinden
motorla geçiyor Kiss Arkasýndan yarýþa girip de kaza yapan çocuðun
ZENGÝN ailesi buna karþý olduklarýný vb. anlatýp ona evde kalma
cezasý veriyorlar , anne baba hem suçlu hem güçlü afra tafra yapýyor
gibi yorumlar yapýyorlar ve sonra anne ile baba baþlýyor kendilerini
suçlamaya ve çocuðu nasýl kim yanlýþ yetiþtirmiþ tartýþmalarýna girip
sorunlu aile çizgisi çiziliyor.
Daha sonra gençler kendi aralarýnda buluþtuðunda vs. genelde hep
kasksýz motora biniyorlar, kaza geçirip de kolu kýrýlan çocuk evden
kaçýp kasksýz motora biniyor, tekrar yarýþmak için birbirlerine laf atarak
erkekliklerini kanýtlama çabalarýna girip arkadaþ çevreleri de bunlara
gülüyor, polisten motorlarla kaçýyorlar vs. vs. vs. Þok ötesi
anlayacaðýnýz Cry
Eskiden Emrah'ýn buna benzer bir filmi vardý biz bunu gülerek
izlerdik, komikti ve türk dizisi anlayýþý çerçevesindeydi ama bu dizi
inanýlmaz derecede " Traji Komik " Cool
Al iþte yeni gençleri tam gençlik dönemlerinde aile sorunlarýný
yaþarken motosikletli yaþama eðitimsel yaklaþmalarýný göstermeleri
yerine bu tür hatalý davranýþlara itmeye yönelik ve yanlýþ
yönlendirmeye inanýlmaz müsait bir dizi. Hem de bizler, motorcular
çevremizi, ailemizi, eþ ve dostlarýmýzý motosikletli yaþama geçiþimiz
ve tercihimizi bundan yana yapmýþ olmamýz konusunda alýþtýrmya
çalýþmýþ ve hatta alýþtýrmaya baþlamýþ olmamýza raðmen.
Yuh dedim yaa, biz bu kadar full koruma, güvenli ve bilinçli sürüþ diye
kendimizi yýrtarken ve bunu da her önümüze gelene empoze etmeye
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çalýþýp kendimize bir ödev edinmiþken , ikitekerli bizleri fark edin diye
çaba harcarken þimdi bu diziyi izleyen önyargýlý çevremizi nasýl bu
konuda ikna edebileceðiz ? Dizideki gencin anne ve babasýnýn daha
kendi ailevi problemlerini halledememiþken ve karý koca olarak da
sorunluyken gencin motora binmesine karþý çýkmasýný konu etmeleri
bir nevi olayý yumuþatmýþ ama race leri, yarýþmayý, korumasýz motor
kullanmayý, baþkasýna motorla zarar verilmesini de ayrýca konu eden
bir diziye ne denebilir ki ?
ATV'yi Kýnýyorum............!
Bilinçsiz olan ve insanlarý da bilinçsiz olmaya iten, kötü örnek olan
herþeyi ve herkesi kýnýyorum.....!
Biz hala adam gibi adam olamamýþýz.
ATV'yi ve ATV gibi kurgusunu bizlere sunarken sonucunu ve
olabilecekleri düþünmeden sunan tüm medya kanallarýný ve kollarýný
kýnýyor, hepinizi de kýnamaya davet ediyorum.........!
Buna artýk bir dur demenin zamaný geldi de geçiyor bile.
Bilinçleriniz açýk, öðretileriniz eylemli olamsý dileðimle,
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