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Gazetelerimizin sık sık kullandığı bir konu, "sosyal patlama"dır. Sorunlar arttıkça, muhalif 
politikacıların ve hatta işverenlerin, "böyle giderse sosyal patlama olur" sözleri gazetelerde 
daha sık yer alır. Kahve sohbetlerinde de "sosyal patlama" konusu gündemdedir. 
 

Sorunlar arttığında mutlaka sosyal patlama mı olur; yoksa örgütsüz toplumlarda sosyal 
çürüme olasılığı daha mı yüksektir? 
 

Ben sosyal çürümeden korkuyorum. 12 Eylül sonrasının apolitik, örgütsüz, bireyci ve köşe 
dönmeci mantığının hakim olduğu koşullarda, artan sorunlar bir sosyal çürümeye yol açıyor. 
Bu konuda umut verici tek gelişme, 1986 sonlarından itibaren gelişen, 1989 yılından itibaren 
kitleselleşen ve 1990 yılında da kamu çalışanları sendikacılığı hareketinin katılımıyla yeni bir 
ivme kazanan işçi sınıfı hareketinin başarıları ve bir yenilgi yaşamamasının getirdiği özgüven 
duygusudur. 
 

Türkiye'de, çeşitli nedenlere bağlı olarak, örgütlü tepki gösterme geleneğimiz pek fazla 
gelişmiş değildir. Belki de bu nedenle, kahramanlar yaratmaya, kurtarıcılara umut bağlamaya 
düşkünüz.  
 

Örgütsüz kitlelerin sosyal patlamalar içine girmelerinin önkoşulu, zayıf bir devlet aygıtıdır. 
Devletin zayıf olduğu ve hakim sınıflar arasındaki çelişkilerin çeşitli biçimlerde 
uzlaştırılamadığı veya bastırılamadığı koşullarda, örgütsüz kitlelerin sorunlar karşısındaki 
tepkisi sosyal patlama biçiminde ortaya çıkabilir.  
 

Ancak, eğer devlet aygıtı özellikle geleneksel olarak güçlüyse, halk örgütsüzse, geçmişte 
umut bağlanmış bazı kahramanlar ibret-i alem için ezilmişse, örgütsüzlük koşullarında  
sorunların artması sosyal çürümeyi getirir. 
 

Türkiye'de günümüzde devlet aygıtı oldukça güçlüdür; PKK'nın eylemleri nedeniyle daha da 
güçlenmiştir. Hakim sınıflar arasında çelişkiler henüz bir çatlak düzeyindedir. Bu koşullarda 
Türkiye'de artan işsizlik ve pahalılık, sosyal çürümeye yol açmaktadır. 
 

Kendilerini halkın kurtarıcısı kahramanlar olarak gören kişilerin inancına göre, mevcut 
toplumsal ve siyasal örgütlenmelerin ve özellikle sendikaların dağılması ve hatta ezilmesi, 
kurtarıcının halk üzerindeki etkisini artıracaktır. 
 

Halbuki sorunların arttığı koşullarda özellikle sendikaların yıpratılması, zayıflaması veya yok 
edilmesi, bireysel kurtuluş çabalarının, çürümenin veya kaderciliğin önünü açmaktadır. 
 

İşsizlik ve pahalılık arttıkça, ek işle, eşin ve çocukların işgücü piyasasına çıkmasıyla, eve iş 
verme sisteminin işleyişiyle çözüm aranmaktadır. 
 

En kötü eğilim, rüşvetin, fuhuşun, masum milli piyangodan başlıyarak şans oyunlarının ve 
kumarın, hırsızlığın, sahtekarlığın, gaspın, uyuşturucu ticareti ve bağımlılığının artmasıdır ve 
yaygınlaşmasıdır. Bu yollara başvuranların özgüveni ve kendi gözündeki saygınlığı büyük 
ölçüde zedelenmektedir. 
 

Diğer bir kurtuluş yolu veya çözümsüzlüğün kabulü ise, sorunları aşabilme umudunun 
yitirilmesi, sorunların kader olarak algılanması ve tevekküldür. 
 

Türkiye'de özellikle sendikacılık hareketi ve alternatif toplumsal ve siyasal modeller üreten 
partilerimiz zayıflarsa, sosyal patlama değil, etkilerini onyıllar boyu silemeyeceğimiz bir 
sosyal çürüme gündemdedir.  
 


