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Geçen ayın bülteninde çevre bilinci ve 
çevreye duyarlılık açısından kültürümüz 
ve milletimizin eski inançlarında dikkati-
mizi çeken birkaç konuya değindik. Bu ay 
da mübarek ramazan ayını idrak ettiğimi-
zi de dikkate alarak, bu günkü inancımız 
açısından konunun nasıl değerlendirilmesi 
gerektiğine bakalım.

Modern insanın bilim ve teknoloji sa-
yesinde dünyaya hâkim olmaya çalışırken 
diğer yandan adeta yer ve gök tarafından 
ciddi uyarılara muhatap olduğu açıktır ve 
insanlığın kendisini de aşacak nitelikte bir 
çevre sorunu ile karşı karşıya kalmış olduğu 
da tartışma götürmez1.

Her şeyi bir ölçüye göre yaratan2 Allah siz-
ce birilerini bu ölçülü yaratılışı kollamakla 
en azından bozmamakla görevlendirmemiş 
olabilir mi? Peki Kur’an-ı Kerim’e göre yer-
yüzünün halifesi kim3. Yeryüzünün halifesi 
olan insanın bu görevi üstlenmek zorun-
da olduğu açık değil mi? Allah bir denge, 
bir düzen ve ölçü içinde yarattığı dünya ve 
içindekilerin dengesini bozmamak, ölçüyü 
kaçırmamak, aşırı gitmemek konusunda 
bizi uyarmadı mı4? Görev bu kadar açıkken 
başıboş bırakılacağımızı mı sanıyorsunuz5?

Uyarıldığımıza ikna olmadınız mı? Rah-
man Suresine bir daha bakalım;  “Göğü bu 
ahenkle O yükseltti ve bu mizanı koydu ki, 
siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. 
Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın 
teraziyi, dengeyi aksatmayın6.”

Sorumlu olduğumuza hala aklınız yat-
madı mı? Birde Rum Suresine göz atalım; 
“İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yü-
zünden karada ve denizde bozulma çıktı. 
Allah yaptıklarının sonuçlarının bir kısmını 
kendilerine tattıracaktır ki vazgeçsinler7.”

Ne dersiniz? Bu gün dünyanın herhangi 
bir yerinde ve/veya kendi ülkemizde yaşan-
makta olan beklenmedik iklim değişiklikle-
ri, daha önceden hiç bilmediğimiz fırtınalar, 
aklımızın ucundan geçmeyen yerlerde su-
suzluk probleminin ortaya çıkması, sulak 
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Gençlik Kolları Üyesi Gençler 
U.Ü.Rektör Yardımcısı

 Prof.Dr. Mehmet YÜCE ile buluştu

25 Haziran Cumartesi günü Ocak bina-
mızda Şube yönetim kurulu üyesi 
Hamit SARAÇ’ ın ev sahipliğinde 

Türk Ocağı Gençlik Kolları üyeleri Uludağ Üni-
versitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet 
YÜCE ile sohbet etme imkânları oldu. Sayın 
Yüce ile yapılan sohbette üniversitede yaşa-
dıkları problemler ve beklentiler üzerine dü-

şüncelerini dile getirirken,  Rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet YÜCE gençlerin taleplere 
çözüm yaratıcı olması gençlerimiz arasında 
olumlu bir etki yarattı. Sohbet bitiminde 
gençlerin üniversite gelecekleriyle alakalı bu 
tarz toplantıların belirli periyodlarla gelenek-
sel olarak gerçekleştirilmesi konusunda te-
mennide bulunuldu.

Günümüz Toplu Şiddet ve Metamorfizmi
PROF. DR. ORHAN TÜRKDOĞAN

Günümüz toplum yapısının bir kök para-
digması da sosyal şiddet ve terör örgütleridir. 
1960’lar sonrası kampüs alanlarında başla-
yan sağ-sol öğrenci çatışmaları, özellikle bir 
toplumsal konfi gürasyona dönüşerek, Doğu 
ve Güneydoğu Kurtarılmış Bölgeler arenası-
nı gündeme getirmiştir. Bu süreç, İç ve Dış 
Proletarya unsurlarıyla da desteklenmek 
süretiyle, Kürdistan işçi Partisi’nin (PKK) 
metamorfizmasına yol açmıştır. Marksist 
kökenli dinsel tüm inanç sistemlerine kar-
şıt bu örgütün başlattığı gerilla hareketleri 
“Kurtarılmış Bölgeler” teorisinin odak nok-
tasını oluşturmuştur. Böylece, Kuzey-Güney 
Kürdistan ütopyası, adım adım ilerleyerek, 
Suriye-lrak-İran ve Türkiye’de (özellikle, Kur-
tarılmış Bölgeler teorisi altında) dehşet ve 
şiddet olgusunun alâmet-i fârikasını meyda-
na getirmenin ütopyası içine girmiştir. 

Terör ve şiddet olgusu, toplumsal yapının 
atıf sistemi, algı alanları ile bağlantılıdır. Ku-

rumsal yapı, değerler sistemi, inanç ve dünya 
görüşleri bu yapılaşmanın temel unsurunu 
oluşturur. Bu nedenle, bu yazımızda ikili bir 
yapılaşmayı ortaya koyuyoruz. Bunun için 
de, ilkin Türk toplum yapısının kimlik doku-
sunu gündeme taşımak istiyoruz. Böylece, 
Sünni-Alevi, aşiret-kabile, kırsal-kentsel, 
cemaat-cemiyet, zengin-yoksul, Kürt-Türk 
ve benzer dikotamik yapılaşmaların terör ve 
şiddet olaylarının ortaya çıkışındaki rollerini 
açıklamış oluyoruz.

Türk toplumunun Güneydoğu ve bölge-
sel yörelerini çatışmaların içine sürükleyen 
terör ve şiddet olaylarının gerilla olgusuna 
ve kurtarılmış bölgeler arenasına dönüşü-
münün, nedenleri ve sonuçlarının ötesinde, 
bir toplumsal algı alanı olarak salt sosyal 
şiddet ve terör olaylarının yapısal kimliğini 
analiz etmemiz gerekmektedir. Bu tür bir 
yaklaşım tarzı, aynı zamanda sosyal şiddet 
ve terör örgütlerinin niçin radikal sorunlara 
yol açabileceğini algılamanın ipuçlarını da 
gözler önüne sermiş olacaktır.
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alanların giderek azalması, havanın giderek 
ısınması, yıllardır şebeke suyunu içemez hale 
gelmemiz ve daha niceleri kendi yaptıklarımı-
zın kefaleti olarak bize tattırılan sonuçların bir 
kısmı olmasın sakın…

Bu yazılanların Vatanımızı sevmekle ne ilgisi 
olduğunu soranlar olabilir. Sadece su ve iklim 
değişiklikleri konusuna odaklansak bile yaşa-
makta olduğumuz toprağın sunduğu nimet-
lerinin bize yetmemesi tehlikesinin içerde ya-
ratabileceği meseleler bir yana, dünyanın hala 
kısmen de olsa yeterli nimete sahip bölgeleri-
nin, kendi vatanları yaşayamaz ve yaşatamaz 
hale gelen insanların göçleri ve istilasına maruz 
kalmaya başladığını herhalde söylemeye gerek 
yok. Bu göçler ve istilaların ülkelerin nüfus ya-
pısını değiştirmesi kaçınılmaz, inanmayanlar 
en azından Avrupa Kupasındaki Mili Futbol 
takımlarında ilgili ülkenin vatandaşlarının ne 
kadarının Türk, ne kadarının Arap, ne kadarının 
Afrika kökenli olduğuna baksın. Onların sadece 
çalışmak için oralara göç etmiş ailelerin ço-
cukları olduğunu düşünebilirsiniz.  Ama kendi 
ülkelerinde yiyecek ekmekleri ve istikballeri 
olsa büyük çoğunluğunun göçmeyeceklerini 
unutmayın, o ailelerin sonraki nesillerini kabul 
ettirebilmek için neler çektiklerini hatırlayın ve 
yeni nesillerin bile bazı alanlar dışında hala o 

ülkenin gerçek toplumu tarafından eşit olarak 
kabul edilmedikleri gerçeğini ise hiç aklınızdan 
çıkarmayın. 

Bu kesitte daha iyi bir gelecek isteği ve bazı 
siyasi çatışmaların sebep olduğu can kaygısı 
göçlerin altında yatan belirgin sebep olarak 
görülebilir. Ancak daha iyi gelecek isteğine asıl 
vatanın artık yaşatabilecek kabiliyette olma-
masının katkısı inkâr edilemez ve çatışmalara 
sebep olan siyasi kararlar da çoğunlukla bazı 
nimetlere daha kolay ulaşma ve onlardan çıkar 
elde etme amacına dayanır. 

Bu gün Avrupa, Güney Asya, Afganistan 
ve Orta Doğu’da yaşayan insanlar için en iyi 
ekmek ve istikbal kapısı gibi görünüyor ve 
göçler o istikamete yönelik. Atlantik ötesine 
ise  ABD’ye. Peki, tehlike nerede; bu gün hala 
kullanılabilir nimet kapasitesine sahip olan 
Vatanımız en azından temel ihtiyaçların kar-
şılanması yönünden en önemli hedef adayla-
rından biri değil mi ve Atlantik’in bu tarafında 
gerçekleşebilecek kitlesel göçlerin önündeki 
son kalkan ülke değil mi? 

Göçler daha sonraki yazıların konusu olabilir.  
Aslında bu yazı için önemli olan ve söylemek 
istediğim son söz şu; bu Vatanın evlatlarının 
kendi Milletleri için sevdiklerini söyledikleri 
ve yaşanılabilir kalmasına hizmet etmeleri 
gereken toprağın, göğün, nehirlerin, bitki ör-
tüsünün ve diğer bütün nimetlerin korunması 
ve daha iyiye götürülmesinde sorumlulukları 

ve görevleri vardır. Türk Milliyetçileri bu konu-
larda fi kirler geliştirmeli ve bunun da ötesinde 
bu kesitte kendilerine emanet olan Vatanın 
kirlenmemesi, bozulmaması için davranışları 
ve seçimlerine dikkat etmelidir. Unutmayalım 
kutsal kitabımıza göre hesap gününe ulaştığı-
mızda dünyadaki her şey gök, yer, dağlar, taş-
lar, kendi uzuvlarımız vb. amellerimizin şahidi 
olacaktır (sure ve ayet numarasını vermeye-
ceğim en azından zahmet edip kısa surelerde 
araştırın lütfen). Onlar bizim şahitlerimiz… 
Yoksa şahitlerinizi kirletmek veya tahrip et-
mekten zevk mi alıyorsunuz? 

Haydi, yine geçmişle bir bağlantı kuralım 
onlar bizim şahidimiz ise atalarımızın üstte 
mavi gök altta yağız yere saygılı olunduğun-
da bir sıkıntımızın olmayacağını söylemeleri 
yanlış mı?   
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Ermeni soykırımı yalanı hakkında , Bursa Türk Ocağı Başkanı Prof. 
Dr. Selçuk  Kırlı  Olay TV. de Sayın Mustafa  Özdal’ın konuşmacı konuğu 
oldu. Kırlı tarihe iz düşecek açıklamalarda bulundu. Alman parlamen-
tosunun aldığı bu kararın, kendilerinin yahudi soykırımının ezikliğinden 
kurtulmak için ,dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu söyledi. 

O dönemde Ermenilerin kullandığı yayın araçlarının Almanlar tara-
fından temin edildiğini, o dönemin Genel Kurmay Başkanı’nın Alman 
olduğunu, Ermenilerin yaptığı mezalimde de Alman misyonerlerinin 
etkisinin büyük olduğunu belirtti. Bu kararın, Alman eyalet meclisle-
rinde görüşülüp, ders  konularına nasıl yansıyacağını birlikte göreceğiz 
dedi. Almanya’daki Türklerin bilhassa elit kesimin gerekli reaksiyonu 
gösteremediğini, daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı. 

Önerinin hazırlayıcısı Cem Özdemir’in  “yamanmak” amaçlı Alman-
lara şirin görünme gayreti içinde olduğunu da açıkladı. Biz arşivlerimizi 
açtık. Üniversitelerimiz bu konuda bilimsel Çalışmaları yoğunlaştırma-
lıdır dedi.

Selçuk Kırlı Olay Tv de

Bursa Türk Ocağı’nın gençlerinden Abdülkadir GÜL ve Bilgisayar 
mühendisi Elif Hanım 28 Mayıs 2016 günü İstanbul’da yapılan 
Nikah Töreninde hayatlarını birleştirdiler.

Törende Ocağımızı Gençlik Kolu Başkanımız Eray YÜCEYURT 
ve arkadaşları temsil ettiler. Türk Ocağı Yönetimi olarak gençleri 
kutluyor iki cihan saadeti diliyoruz.
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Günümüz Suriye, Irak, İran, Türkiye ve benzeri Ortadoğu 
yöresindeki olaylar, terör ve şiddet olaylarının metamor-
fi zmini gözler önüne sermesi açısından düşündürücü olsa 
gerek Bu yörelerde, son yıllarda bir çeşit antik Vahhabi 
akımını gündeme taşıyan IŞİD (DEAŞ) ve Türkmenlere karşı, 
PKK-KCK-YPG ve siyasi kanadı PYD gibi benzeri örgütlerin 
gündeme getirdiği kurtarılmış bölgeler teorisi veya İslâ-
mizasyon metamorfi zmi, algı alanlarını simgelemektedir. 
Öyle ki, Rusya, İran gibi komşuların Akdeniz’e açılma ve Şiâ 
nostaljisi arenasında bu coğrafyada aktif rol oynamaları, 
ülkemizi de tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu ve ben-
zeri nedenlerle, toplumsal şiddet, günümüz sosyolojisinin 
kendine özgü bir irdeleme alanını oluşturmaktadır. Şiddet 
olgusu, bu anlamda toplum düzenine yönelik patolojik yö-
nelimlerin bir sıralanmasıdır. Salt olarak, toplumsal şiddet 
kavramını terör-gerilla örgütleşmeleri çerçevesinde düşünmek büyük bir 
yanılgı olabilir. Oysa, toplumsal tabakalar arası yargılamalar, ideolojik 
kutuplaşmalar ve temsil ettikleri odak noktalarının sürtüşmeleri, kişiler 
arası benlik duygularının yarattığı gerginlikler yanında; cinayetler, terör, 
şiddet ve kan dökülmeleriyle biten tüm kategorileşmeler, sosyolojik 
anlamda toplumsal şiddetin değişkenleridir.

Bu alandaki araştırmalarımızda, şiddet olgusunun tayf analizi ya-
pılarak, yakın dönemin etnik kökenli, ideolojik boyutlu tüm siyasal 
gerilimleri, mutlak anlamda sosyolojik bir perspektiften yola çıkılarak, 
açıklanmaya çalışılmıştır. Sâdece gerilla örgütleri ve eylem kalıpları, bu 
araştırmanın sâdece belirli bir aşamasının hikâyesidir. Unutulmaması 
gerekir ki, toplumsal şiddet artık alışıla gelmiş görüş açılarımız ve de-
ğer yargılarımızın ötesinde, yeni eylem biçimlerinin bir odak noktasını 
oluşturmaktadır. Dönemin Batı toplumları da benzeri bir sürecin içinden 
geçmiştir. ABD’de gözlediğimiz 60’lar dönemi zenci-beyaz çatışmaları, 
ırkçı eylem biçimleri, Kapitalist-Marksist cepheleşmeleri kendilerine 
özgü şiddet profi llerini sürdürmüştür. Aynı şekilde, Türk toplumu da 
yakın tarihimizde 68’ler kuşağı adı altında sol fraksiyonları gündeme 
taşıyan akımların bir arenası konumuna gelmiştir. Ülke genelinde, özel-
likle üniversite kampüslerinde fi lizlenen bu sol ve sağ kutuplaşmalar 
gelip geçici olmamıştır. Sonraları sokağa, büyük kentlere, kırsal alanlara, 
hatta yurt dışı Filistin yörelerine kadar yayılmıştır. Bu nedenle, Türk top-
lum yapısında tanık olduğumuz 1968-1980’ler dönemi, günümüz sos-
yolojisi açısından bir gerilla savaşı olmanın ötesinde, tamamen terör ve 
şiddete yönelik eylem biçimlerinin ilk aşamasını oluşturur. Bu dönemin 
toplumsal olayları, yeniden bilimsel açıdan gözden geçirilmeden etnik 
kökenli bölünmeleri şu andaki alt yapısını anlamak mümkün değildir.

Bu araştırılmadan, bir zamanlar egemen konumda bulunan toplumsal 
şiddetin günümüzdeki gerilla örgütlerine dönüşümünü, siyasallaşması-
nı ve coğrafyamızın önemli bir yöresini Kürdistan ütopyasına mal etme-
ye çalışmasını anlamak asla mümkün değildir. Bilindiği üzere, toplumsal 
şiddet ve terör olayı geniş kapsamlı bir oluşumdur. Öyle ki, intiharlar, 
cinayetler, suikastlar, adam kaçırmalar, fi dye istemeler, yakıp-yıkmalar, 
sözlü ve yazılı protestolar, çatışmalar, ırk-mezhep kavgaları ve ayrıcalıklı 
eylem biçimleri sosyal şiddetin türevleri arasındadır. Sosyolojik anlam-
da, 1968-1980’ler dönemi, bu birikimler sonucu, aynı zamanda Doğu ve 
Güneydoğu’da Siya-sal Kürtçü akımların oryantasyonu an-lamında bir 
gerilla savaşına da dönüşecektir. Kanaatimizce, Türkiye coğrafyasının 
belirli yörelerinde tanık olduğumuz terör ve şiddet olayları, artık kabu-
ğunu değiştirmiş bir gerilla savaşı olarak algılanmalıdır. Bu oluşumların 
simgesi PKK ise, terör ve şiddet olaylarının ötesinde, gerilla savaşının 
bir parametresi konumundadır. Ülkemiz açısından bir varlık alanı ola-
rak PKK, yasal olarak Büyük Millet Meclisi’nde seçilmiş milletvekilleri, 
iletişim organları, akademisyenleri, basın-yayın araçları, sivil toplum 
örgütleri ve seçilmiş yöneticileri ile ülke genelinde toplumsal bir tayf 
alanı oluşturmuştur.

Bu makalemizin bir amacı da, si-yasal Kürtçü akımların mutlak 
anlamda simgesi konumuna gelmiş bulunan PKK’nın, anatomik yapı-
sının ötesinde, sosyal şiddet ve terör olgusunun varlık alanlarını ortaya 
koymaktır. Dev-Genç, Dev-Yol ve DHKP-C gibi örgütlerin 1968’ler dönemi 
üniversitelerde başlatılan örgütleşme değişkenleri, 1987’lerden itibaren 
gerilla eylem biçimlerine dönüşmesinin çekirdeğini meydana getirmiştir. 
Artık, sosyal şiddet ve terör olgusunun, neden-sonuç bağı içinde, bir ko-
relâsyon ağı olarak düşünülmesi gerekmektedir. Yukarıda belirttiğimiz 
gibi, günümüzde eğitim-öğretim konusunu da teşkil eden 1968’den 
itibaren kampüslerde başlayan ve giderek “Doğu mitingleri” tarzında 
bazı partilerin bölücü ve etnikliği kaşıyan eylem biçimleri sonucu gelişen 
Kürdistan işçi Partisi (PKK), Kâmran Kardağı’nın da isabetle belirttiği 
gibi, tamamıyla Türkiye’ye has bir oluşumdur ve 1968 öğrenci hareket-
lerinin bir devamıdır. Bu nedenle, iki hususa önem verilmesi gerekmek-
tedir. Bunlardan biri, Türk toplum geleneğinde Marksist ideolojinin yeri 

ve stratejileri, öteki de bu ideolojiler yoluyla şartlandırılmış 
bulunan üniversite öğrencilerinin eylem biçimleridir. Öyle 
ki, 1995’den itibaren fi lizle-nen yeni toplumsal şiddet pro-
fi llerinde kampüs hareketlerinin dinamikliği yine dikkatle-
rimizi üzerinde toplamak-tadır. Ayrıca, ülkemizin Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinde etnisitiye yönelik bir çeşit gerilla 
hareketleri de olanca şiddetiyle sürüp gitmiştir.

Ancak bu yeni sosyal şiddet normlarını karşılayabilen 
çözüm yolları, yeni yasa ve kuruluşlar yanında, üniversite-
ler seviyede yapılmış bilimsel araş-tırmaları da icap ettir-
mektedir lakin bunlara da rastlamayışımız, 12 Eylül öncesi 
başıboşluğu bize hatırlat-maktadır. Hala kampüs ve etnik 
şiddet profi lleri hususunda aydınlatılmış bir kamuoyundan 
söz açmak da mümkün değildir. Oysa 1927’de F. Thrasher, 
The Gang adlı eseriyle Chicago’da genç erkek çocuklar çete-

sini; W.F. Whyte ise Street Corner Society adlı son derece titiz araştır-
masıyla örgütlü cinayetlerin oluşturduğu kültür sahalarını incelemişler, 
böylece ABD’nin siyaset sosyolojisine, sosyal hareketlerin sosyolojisi 
diye bilinen yeni disiplinlerine boyut kazandırmışlardır.

Ülkemizde yeraltı örgütleri hakkında istenilen düzeyde akademik 
araştırmanın yürütülmemiş olması, konunun sadece medyatik tartış-
malarına terke-dilmiş bulunması, Batı tipi araştırma modellerinin gidiş 
yollarının tıkandığını bizlere göstermiştir. 1987 yılında doktora tezi pa-
yesini kazanan Prof. Dr. Atilla Yayla’nın: Terör, Terörizm ve Fatsa Örnek 
Olayı adlı tezi, akademik seviyede bir araştırmadır. Araştırmacı, bir ay 
süreyle Fatsa’da hayali Bolşevik devletinin nasıl kurulduğunu, kimler 
tarafından yürütüldüğünü tespit için iki yüz kişi üzerinde bir inceleme 
yapmıştır. Ayrıca, Yayla İstanbul Metris Özel Askeri Cezaevi ile Amasya 
Askeri Cezaevi’nde Dev-Yol davasında yargılanan sanıklar ve itirafçılarla 
katılımcı gözlem ve konuşmada bulunmuş-tur. Aynı şekilde, Rafet 
Ballı’nın Kürt Dosyası adlı incelemesi de, Ala Rizgari, Kawa, KUK, TKDP, 
TKSP ve PKK gibi dönemin terörist örgütleri üzerin-deki görüşmeye 
dayalı eseri de bazı hususları ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak, 
itirafçılar veya eylemcilerin hatıraları ve mahkemelerdeki savunmaları 
da, yer yer yayınlanmak süretiyle, terör ve şiddet olaylarının boyut 
kazanmasında önemli veri kaynaklarına destek sağlamıştır. Ancak, bun-
larda, “Sos-yal Hareketlerin Sosyolojisi” diye bili-nen sosyoloji biliminin 
yan disiplinine boyut kazandırabilecek türde toplum-sal şiddet ve terör 
örgütlerinin ele alınmış olduğu tezi savunulamaz. Örnek olarak, PKK 
nasıl bir örgüttür? Amaç ve hedefl eri nelerdir? Örgüt nasıl doğ-muş? 
Ve Nasıl gelişmiştir? Bu sorulan karşılayan hemen hiçbir katılımcı göz-
leme ve görüşmeye dayalı bir inceleme yapılmadığı gibi, lider kadroları 
üzerin-de de yine benzer bilimsel metodolojiye dayalı araştırmalar da 
ne yazık ki is-tenilen düzeyde değildir.

Türk sosyolojisinin önemli bir sorunu da sapkın (devyant) davra-
nışları konu edinen sosyoloji alanıdır. Günümüz sosyolojisinde norm 
bozuklukları, anomia, beyaz zehir alışkanlıkları, kleptokrasi, Nataşa 
eğilimleri, cinsel tecavüz (rape), mafya ve babalar diye adlandırılan bu 
tür eylem tarzları marjinal alanlar olarak kabul edilir. Ayrıca, ülkemizin 
hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci içinde transformasyona uğra-
ması da, özellikle mega kentlerde gençlikte sapkın davranış biçimlerini 
gündeme getirmiştir. Böylece sanayileşmenin ‘etos’undan kaynaklanan 
bu tür milli kültürden sapmalar, daha ziyade saç, giyim-kuşam, söylem 
biçimlerinde odaklaşmalara neden olmaktadır. Bu oluşum, toplum 
yapısıyla gençlerin dünya görüşü arasında uyuşmazlıklara yol açmakta, 
böylece kuşaklar arası çatışmalar ortaya çıkmaktadır.

Günümüz Türk sosyolojisinde, sosyal şiddet ve norm bozukluklarına 
dayalı karşıt kültür akımları 80’ler sonrası da giderek dallanıp budak-
lanmıştır. Bu nedenle, “sosyolojinin sosyolojisi” diye belirlediğimiz bu 
yeni yan-disiplin alanında toplumsal şiddete yönelik araştırmalara 
ihtiyaç belirmiştir. Şu anda, bu tür konular gazete röportajları, haberler 
ve televizyon ekranlarından öteye gitmemektedir. Oysa Bottomore 
göstermiştir ki, sosyolojinin tarihi gelişimini etkileyen unsurlardan biri 
de sosyal alanda inceleme ve araştırmayı öngören siyasal ve toplumsal 
reform hareketleridir. Sosyoloji alanında gelişme ve ilerleme, bu tür 
araştırmalara dayalı metot ve teknikleri kullanmak sûretiyle başlatılan 
çalışmalar yoluyla sağlanacaktır. Şiddet ve norm bozuklukları helezonu, 
ülkemizi gerilladan başlayıp Nataşa’ya kadar tehdit eder bir konuma 
getirilmiştir.

1980’ler sonrası, özellikle 1995’te fi lizlenen kampüs hareketleri ve 
günümüzde gözlemlenen, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin 
ve öteki üniversitelere sıçrayan öğrenci eylem biçimleri, yeraltı terör ör-
gütlerinin uzantılarıyla diyalogların başlatılması, bizleri 1980’ler öncesi 
olayların içine çekmiştir. Öyle ki, “1950’lerde Amerikan kültürü oyun, 
eğlence, gösteriş ve zevk gibi birinci derecede hedonistik mahiyet arz 
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eden bir kimliğe dönüşmüştür. Hedonizmin dünyası, aslında modanın, 
fotoğrafın, reklamın, televiz-yon ve pop müziğinin dünyasıdır. Bu `pop 
kültürü’nün ikonografi si aslında kapitalist hayat tarzından kaynakla-
nıyor. Ev eşyaları, sinema, hamburger ve kola gibi yiyecek ve giyecekler, 
Amerikan kapitalizminde, işin Protestan kutsiyetinde kök salmış bir 
ahlâki mükâfat sistemine dayalı yasallığın yitirilmiş olması sonucudur. 
Bu sistem, yerini madde ve lüksü vaat eden hedonizme terk etmiştir.”1

Kapitalizmin kültürel çelişkileri, D. Bell’e göre, bugün Amerikan toplu-
munun içine itildiği dramın bir yansımasıdır. Bu ülkede gençler arasında 
yayılan “Yoga, Hare Krishna, Zen, Swami, Allah’ın Çocukları, Kampüs 
Haçlıları, İlahi Işık Misyonu, İsa Hareketleri, Marga Müritleri, Saltanism, 
Moonie’ler ve benzeri yeni dini hareketler, aslında kitlesel bir bunalımın 
görüntüleridir. Şiddet de bu gelişimin bir uzantısıdır”.

Ülkemizde Batı norm ve değerlerine yönelik böyle bir gelişim çizgisini 
çoğu defa milli kültürün süzgecinden geçirmeden en az 200 yıldan 
beri izlemektedir. Bu “pop kültürü” veya çoğu kez “kozmetik kültür” 
diye ifâde edilen ve manevi temelden mahrûm sâdece maddeleşmiş 
kalıpların peşinde koşan yeni değer sistemleri, her yönü ile benliğimizi 
tesir sahası içine almak süretiyle cılız bir sosyal dokunun gelişmesine 
sebep olmuştur. Kanaatimizce, 1960’lar, hatta 2010’lar sonrası Türk 
toplumunun içine sürüklendiği “büyük felaketler” ve “Gezi Parkı” gibi 

olayların temellerinde bu çelişkili yapının izlerini de aramak gerekir. 

Değerlendirme ve Sonuç 
Özet olarak diyebiliriz ki, olayların birbirileriyle bağlantılı tarihsel-

ci bir yöntemle yorumlanması zorunludur. Günümüzde, Güneydoğu 
sorunlarının alt yapısı, bir dönemin toplumsal şiddet olaylarının bir 
yansıması, bir ürünü olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
etnik bölünmelerin eşiğinde çırpınan bir toplum yapısının, böylesine 
bir optimum noktaya nasıl gelindiğinin bilinmesi de bizler için tarihsel 
bir zorunluluktur.

Toplumsal yapımızda, bir kök paradigma olarak başlayan öğrenci 
olay-lan sokak eylemleri, sonraları metamorfi zme uğrayarak, İç Pro-
letarya ve Dış Proletarya’nın da oyun kuralları sonucu, Güneydoğu 
yöremizde, bir Kürdistan ütopyasının oluşumuna zemin hazırlamıştır. 
Şu anda bu coğrafyamızda okulların, kutsal mabetlerin, resmi ve özel 
kuruluşların teröristlerce insafsızca bombalanması, yerel insanlarımı-
zın iç ve dış göçlere zorlanmış olması, Türk toplumunun trajik yapısını 
oluşturmaktadır. 
1 Daniel Bell; The Cultural Contradicti-ons of Capitalism, 1979, ss.70,84.
* “ 15 Ocak 2016 tarihli 2023 Dergisinden alınmıştır.”

Türk Ocakları Derneği Bursa şubesinin 
Setbaş’ında bulunan ocak binasında yak-
laşık 40  kişinin katılımıyla gerçekleşen 
iftar yemeğinde gençler keyifli bir akşam 
geçirdiler. Bursa Türk Ocağı  yönetim kurulu 
üyelerinden Sayın Hamit Saraç’ın katkılarıy-
la verilen iftar yemeğine gençler yoğun ilgi 
gösterdiler. Yemeğin sonunda  Sayın Hamit 
Saraç katılan gençlere teşekkürlerini sunup 

mezun olan öğrencileri tebrik etti. Akabin-
de sözü alan Bursa  Gençlik Kolları Başkanı 
Sayın Eray Yüceyurt  yapılan iftar yemeğiyle 
gençlik kollarının  bu dönemi kapatmış ol-
duğunu belirterek gelecek senelerin gençler 
açısından daha verimli geçmesini temenni 
edip mezun olan öğrencilere hediyelerini 
takdim etti.Toplu bir hatıra fotarafıyla bu 
güzel geceye son verildi. 
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İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTULAR

1935 TÜRKÇE KURAN*
Atatürk, Kur’an’ın Türkçeleştirilip tefsir edil-

mesini istiyordu. 21 Şubat 1925’te TBMM’de 
Eskişehir milletvekili Abdullah Azmi’nin (To-

lun) Kur’an’ın Türkçe’ye  çevrilmesi önerisi Mec-
lis’te kabul edildi. Böylece Kur’an-ı Kerim’in meal 
ve tefsirinin, Hadis-i Şerif tercümelerinin yaptırıl-
ması için harekete geçildi. 1926’da Atatürk, Diya-
net İşleri Başkanlığı’na bir talimat gönderdi. Bu 
talimat üzerine, Diyanet İşleri Riyaseti ‘’Kur’an’ı 
çağın icatlarına göre yeniden tefsir edebilecek’’ 
bir din alimi aramaya başladı. Sonunda mealin 
Mehmet Akif Ersoy, tefsirin Elmalılı Hamdi Yazır, 
hadis tercümelerinin de Kamil Miras tarafından 
yapılması kararlaştırıldı. Ancak, Mehmet Akif daha 
sonra bu görevi bırakarak aldığı avansı iade etti. 
Elmalılı Hamdi Yazır hem meal hem de tefsir yaz-
ma işini üstlendi.

Atatürk nasıl bir tefsir istediğini yedi maddeyle 
özetlemişti. Bu yedi madde şöyleydi: 

1- Ayetler arasında münasebetler gösterilecek.
2- Ayetlerin nüzül (iniş) sebepleri kaydedilecek.
3- Kıraat-i Aşere’yi (10 okuma tarzını) geçme-

mek üzere kıraatler hakkında bilgi verilecek.
4- Gerektiği yerlerde kelime ve terkiplerin dil 

izahı yapılacak.
5- İtikatta ehlisünnet ve amelde Hanefi mez-

hebine bağlı kalmak üzere ayetlerin ihtiva ettiği 
dini, şer’i, hukuki, içtimai ve ahlaki hükümler 
açıklanacak. Ayetlerin ima ve işarette bulunduğu 
ilmi ve felsefi konularda ilgili bilgiler verilecek.

 Özellikle ‘tevhid’ konusunu ihtiva eden ibret ve 
öğüt mahiyeti taşıyan ayetler genişçe izah edile-
cek.Konuyla doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan 
İslam tarihi olayları anlatılacak.

6- Batılı müellifl erin yanlış yaptıkları noktalara 
okuyucunun dikkatini çeken noktalar konularak 
gerekli açıklamalar yapılacak.

7- Eserin başına Kur’an hakikatini açıklayan ve 
Kur’an’la ilgili bazı önemli konuları izah eden bir 
mukaddime (önsöz) yazılacaktır.

3 Şubat 1928’de Hutbelerin Türkçe okunması 
karara bağlandı. Aynı yıl içinde hadislerin Türkçe 
çevirisi de tamamlandı. Kamil Miras tarafından 
hazırlanan ‘’Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sa-
rih Tercemesi’’ isimli 12 ciltlik hadis tercümesi 
1928’de yayımlandı.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın ‘Hak Dini 
Kur’an Dili’ adlı 9 ciltlik tefsir 1935 yılında tamam-
landı. 1935-1939 arasında 10 bin takım bastırıldı. 
8 bin takım İslami kamuoyunun önde gelen isim-
lerine ve din adamlarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

* “ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kitabının 60.sayfasından alınmıştır.”


