
Emıle Durkheim ve Karl Marx Giresun’da 
Bir gün fındık bahçesinde ailemle birlikte fındık toplarken bahçemizin alt
tarafında yer alan kiraz ağacının altında oturan iki yaşlı adam gördüm. Hem bize
bakıyorlar hem de karşı bahçede çalışan insanlara bakıp, kendi aralarında
hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. Daha önce bu adamları hiç görmemiştim.
Günümüzdeki insanlardan çok farklıydılar; giyimleri, hareketleri, konuşmaları
çok garipti. Bu iki garip adamlardan birinin pos bıyıkları vardı ve gözlüklüydü,
diğeri ise saçı sakalı birbirine karışmış, alnı açık ve biraz daha yaşlıydı. Ne
konuştuklarını ve kim olduklarını merak ediyordum; onlara baktığımı görünce
bana el sallayıp yanlarına çağırdılar. Biraz tedirgin olsam da yanlarına gittim.
Yüzleri tanıdık geliyordu, bir yerlerde bu iki garip adamı görmüş olmalıydım. “Siz
kimsiniz nereden geliyorsunuz?” diye sordum. “Ben Durkheim” dedi gözlüklü
olan; yaşlı ve saçı sakalı birbirine karışmış olan ise isminin Marx olduğunu
söyledi. Kim olduklarını öğrenince çok şaşırdım ve o şaşkınlıkla “Sizin bu
zamanda (21. yy’da) ne işiniz var” diye sordum ve başladılar anlatmaya…
Emile Durkheim;  senin ailenle nasıl çalıştığını ve karşı bahçede çalışanları
gözlemliyorduk. Sen ailen ile çok rahat bir şekilde çalışıyor, gülüp eğleniyor,
canın istediğinde oturup dinleniyor ve bir şeyler yiyebiliyordun; fakat karşı
bahçedeki bir grup insan senin kadar rahat değillerdi. Çünkü onlar bahçenin
sahibi değil, muhtemelen mevsimlik işçi olarak çalışan kişilerdi. Yemek saatleri,
çay saatleri belliydi onun dışına çıkamıyorlardı. Bahçe sahibinin emirleri
doğrultusunda çalışıyorlardı. Birkaç gündür sizleri gözlemliyorum; siz hâlâ aynı
yerde fındık topluyorsunuz ama onlar bahçenin tamamını bitirmek üzereler
çünkü bir bütün hâlinde işbirliği içinde ve disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Bu
durum bana iş bölümü içindeki mekanik dayanışmayı hatırlattı. Buraya
gelmeden önce de fındık fabrikasındaydım tabii ki Marx da yanımdaydı, oradaki
çalışma ise organik dayanışma türüne bir örnekti benim için. Fabrikada bir iş
bölümü vardı ve herkes farklı işlerle uğraşıyordu. Fabrikanın bir üretim bir de
yönetim bölümü bulunuyordu. Yönetim bölümünde daha çok eğitim almış ve
bazı konularda uzmanlaşmış insanlar çalışıyordu ve bu onları üretim bölümünde
çalışanlardan ayırıyordu. Üretim bölümünü gezerken, bu ürünleri toplayan ve
buraya ulaştıran insanları düşündüm ve bu düşüncemi Marx ile paylaştım,
birlikte fındık bahçesinde çalışan insanları gözlemlemek için bir köye gittik.
Yürürken bahçenin birinde kocaman bir kiraz ağacı gördük, ağacın altında biraz
oturup dinlenelim ve bir şeyler atıştıralım sonra yolumuza devam ederiz diye
düşündük. Belli ki çok yorulmuşuz ve kiraz ağacının altında uyuyakalmışız.
Uyandığımızda sen ailenle fındık topluyordun; karşı bahçede de size göre daha
kalabalık bir grup fındık topluyordu. Sonrasını biliyorsun, sanırım ben çok
konuştum sözü Marx’a bırakalım onunda söyleyecekleri var.



Karl Marx;  benim de farklı gözlemlerim oldu. İnsanlar arasında sınıf ayrımı yaptım.
Üretim araçlarına sahip olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayırdım ve onlara burjuva
ve proletarya adını verdim. 
Bu ayrım, benim zamanımda nasıl ise şu anda da aynı, farklı hiçbir şey
göremiyorum. Tabii ki gelişen ve değişen durumlar söz konusu olabilir: Toprak
sahibi olan sadece burjuvalar değildir, küçük bir köyde yaşayan çekirdek bir ailenin
bile toprağı vardır. Tıpkı sizin bahçenizin olması gibi. Her dönem de bu ayrıma denk
gelebiliriz fakat bu durum değişikliğe uğrayarak kendini sürekli yeniliyor. 
Sanayi devrimi öncesinde aristokratlar toprak ve köle sahipleri iken köylüler toprağı
işleyenler ve bu yolla emeğini satarak geçim sağlayanlardı. 21. yy‘da da bakıyorum
ki durum aynı, kapitalizm ile sermaye sahipleri kapitalistler iken emeğini satarak
yaşamaya çalışan toprak sahibi olan köylüler yani proletaryalar. Sana ve ailene
baktığımda toprak sahibi olan geçimini topraktan sağlayan sınıfı, karşı bahçede
çalışan insanlara baktığımda ise emeğini satarak yaşamaya çalışan proletaryaları
görüyorum. Ama her ikinizde kapitalizmin bir parçasısınız

Durkheim söze karışır,  dostum Marx bu insanlar intihara da meyilli olabiliyorlar,
yaşam koşulları bazen insanlar üzerinde öyle ağır oluyor ki yaşamaktan zevk
almamaya ve bir amacı olmadan çalışan insanlara dönüştüklerinde, intihar
kaçınılmaz olabiliyor. Hatırlar mısın şehir merkezinde seninle oturmuş yemek
yiyorduk orada gözüm gazetede olan bir habere takıldı, okuyan kişiden gazetede
gördüğüm habere bakmak için izin istedim fakat hiç oralı olmadı ben yokmuşum
gibi davrandı, ben de sinirlenip gazeteyi elinden aldım sadece şurada gözüme ilişen
bir haberi okuyup vereceğimi söyledim. Sanırım korktu ve hiç sesini çıkarmadı .
Bu haber bir intihar haberiydi, biliyorsun ben bu konuda çalışmalar yaptım farklı
intihar türleri ortaya çıkardım. Ve bir anomik intihar örneği; “Ailesinin geçimini
sağlayamayan ve borcu olan bir adam, üzerine benzin döküp kendisini yaktı.” Bu ve
bunun gibi birçok haber var ne yazık ki.
Marx, söze karışır, içimi kararttın dostum. Ben de bunlar olmasın diye uğraşıyorum
zaten insanlar geçimlerini sağlayabilecek güçte olsunlar, kimsenin kölesi
olmasınlar, kimseye muhtaç olarak yaşamasınlar, toprak sahibi köylü ürününe
yabancılaşmasın ektiği üründen yapılan yiyeceklere uygun fiyatlara ulaşabilsinler.
Maalesef  burada da şunu gördüm, fındıktan bazı gıda ürünleri yapılıyor ve bunlar
çok yüksek bir fiyata satılıyor. Köylüler bunları çok pahalı bulduğundan dolayı
alamıyor. Bu durum da bir bakıma emeğine yabancılaşmayı ortaya çıkarıyor. Bu
tıpkı Afrika’da kakao toplayanların çikolata yiyememesi örneğinde olduğu gibi bir
durum. Bir gün bu kapitalist düzenin tamamen yıkılacağını düşünüyordum fakat bu
mümkün değil gibi görünüyor. Kapitalist düzen tüm insanlığı ele geçirmiş. 



Marx, söylenecek daha çok şey var ama vakit kalmadı dedi ve bana baktı;
kiraz vakti geçmiyor muydu bu aylarda? hâlâ ağaçta çok güzel kirazlar var
dedi; ben de bu kirazın diğer kirazlardan farklı bir tür olduğunu ve Ağustos
ayının sonunda olgunlaşmaya başladığını söyledim.
İkisi birden bana bakıp muzipçe gülümsediler ve “Biz ağaca çıkmak için çok
yaşlıyız acaba bizim için biraz kiraz toplar mısın?” dediler. Tuhaf ama sevimli
bulduğum bu sohbet arkadaşlarıma severek kiraz toplayabileceğimi söyledim
ve kiraz toplamak için hemen ağaca tırmandım. Hem şarkı söylüyor hem kiraz
topluyordum. Elimdeki torbayı iri ve kıpkırmızı kirazlarla doldurdum ve
ağaçtan aşağı indim. Kirazları bu sevimli düşünürlere verecektim ki bir de ne
göreyim, ağacın altında kimse yok etrafıma bakındım ve “Durkheim, Marx
nereye gittiniz sizin için en iri kirazları topladım hadi gelin artık” diye yüksek
sesle bağırdım. O sırada annem ve babamın şaşkınlıkla bana baktıklarını fark
ettim. Annem, “Kızım sen delirdin mi etrafta bizden başka kimse yok,
Durkheim ve Marx da kim? Kiraz toplamanı baban istedi. Getir hadi yiyelim
seni bekliyoruz bir saat oldu, kiraz toplamak niye bu kadar uzun sürdü?” dedi
annem ve ekledi “Ne yaptın kiraz ağacının altında uyuya mı kaldın yoksa!!!”
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