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AKDENİZ BÖLGESİ
ONUR ERCAN
SEVGİ VE ŞİDDET
Gençler toplumun aynasıdır. Gençlerin öğrenim sürecinin toplumun değer yargılarıyla
şekillenmesi bu sonucun en önemli sebebidir. Bu nedenle toplumsal çarpıklıklan,
günümüzde gençlerin şiddete olan eğilimlerini artıran bir etken olarak incelemek
uygun olur.
20. yüzyılın sonlarına geldiğimiz şu günlerde toplumumuzda tehlikeli çarpıklıklar
gözlemekteyiz. İnsanlanmız her geçen gün bencilleşiyor, bireyselleşiyor. Bu da toplum
yapısında çözülmelere neden oluyor. İnsanlar birbirinden uzaklaşıyor. Birbirlerine
daha az güveniyor. Karşılıklı sevgi ve saygı yerini şüphelere, menfaatlere bırakıyor.
İnsanlar karşılık beklemeden paylaşmayı, sevmeyi unuttular. Böyle bir ortamdan,
gençlerde olumsuz etkilenmektedir. İyiyi, güzeli ve doğruyu seçmekte veya bulmakta
zorlanmaktadır. Zira sevgi öğrenilen bir olaydır. Eğer sevgiyi yaşayıp öğrenmezseniz
kendinizi yalnızlığınızın öfke ve şiddet dalgalarında buluverirsiniz.
Günümüz gençliğini şiddete iten başlıca sebepleri belirleyecek olursak, şiddete daha az
eğilimli nesiller yetiştirmek için daha akılcı çözümler üretebiliriz.
İlk olarak teknolojik ilerlemeler ve gelişen materyalist dünyamızı inceleyelim. İlerleyen
teknoloji geçen her an insanın yaşamını kolaylaştıracak ürünler yaratıyor. Ancak
insanoğlunun kendi eliyle icat ettiği çoğu makine doğa ile olan bağını daha da
zayıflaştınyor. Şu anda dünyanın karşılaştığı ekolojik sorunlar ve çözümsüzlükler bu
düşüncemin doğruluğunu kanıtlayan delillerdir. Martin Luther King şu anda
karşılaştığımız bu durumu bir sözüyle çok güzel anlatmıştır. " Kuşlar gibi uçmayı,
balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Ama bir sanatı unuttuk. Birbirimizi sevme sanatını."
Sevgiler, sevinçler ve güzellikler doğada saklıdır. İnsan da doğanın bir parçası olduğu
sürece bu hoşluklar paylaşılacaktır. Gelinciklerle dolu bir tarlanın bülbülün o muhteşem
sesinin, gökyüzünün büyüleyici maviliğinin yerine betonlarla yığılı kentlerle simsiyah
gökler elimizde kalan. Artık yağmur yağarken toprak kokusu yerine isli dumanlar
doluyor temiz yüreklerimize.
öte yandan hızlı gelişen bölgelerde, gençlerde rastlanan suçların niteliği ve çokluğu
da dikkat çekicidir. Gözlerini para hırsı bürümüş menfaat çeteleri ile ilgisiz aileler
arasında bocalayan gençlerde ciddi davranış bozukluklan görülmektedir. Bu düzensiz
çarpık gelişme bireyin tüm hayatı boyunca ruhunda taşıyacağı derin yaralar
açmaktadır. Asıl üzücü olan bu başıboşluk gençliği eğitip insanlığa yararlı hale

getirecek devlet adamlarının duyarsız ve ihmalkar olmalarıdır. Halbuki fikri hür,
vicdanı hür medeniyetler genç beyinlerin üstüne inşa edilecektir. Gençler yarınların
umutlarıdır.
Bütün bu sorunların çözümleri o kadar zor değildir. Sadece gençlerle ilgili kararların
alınmasında biraz daha dikkatli ve hassas olunması yeterlidir. Unutmamalıy ı z ki
Türkiye nüfusunun çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Dolayısıyla işsizlik,
yoksulluk, silahlanma gibi problemlerin üstüne gidilmesi bütün Türk halkının yararına
olacaktır. örneğin günümüz Türkiye'sinde herhangi bir silaha sahip olmak çok zor
değildir. Bu nedenle halkımız son 15 yılda korkunç boyutlarda silahlanmıştır. İnsanlar
güvenliklerini kendilerinin sağlamaları gerektiğini savunarak gençlere de kötü örnek
olmuşlardır.
Gençliği şiddete ve silaha yönelten diğer bir faktör ise toplumun gençlere bakış
açısıdır. Çakıl taşlarını şekillendiren çekiç darbeleri değil suyun okşayışıdır. Sevgi
bütün sorunların çözümü olmalıdır ve olacaktır. Bu noktada gençliği yetiştiren
topluma büyük sorumluluk düşmektedir. Aileler ve yöneticiler gençlere karşı
tutumlarına dikkat etmelidirler. Yıllardır günlük yaşamımızın değişmez sorunları olan
namus cinayetleri ve kan davaları da gençliğin tutucu zihniyetlerce zehirlenmesine
neden olmaktadır. Bu konunun çözümü de eğitimdir. Çağdaş, akılcı ve eşitlikçi bir
eğitim. Türk toplumu bilinçli, demokratik, hoşgörülü bir yapıya ulaşmak için ciddi bir
eğitim sistemi uygulamak zorundadır.
Sonuç olarak yarınlarımızı bırakabileceğiniz umutlu bir nesil için gençlere güvenin.
Onlara kendi kişiliklerini kendilerinin belirleyebilmesi için izin verin. Yanlışlıklarını
hoşgörüyle karşılayın. Düşüncelerine saygılı olun. Davranışlarınızla bizlere örnek olun.
Gençlere sevmeyi öğretin. Unutmayalım hepimiz birer kanadı olan melekleriz ve
birbirimize tutunmadan uçamayız.

