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Soma’dan Şırnak’a İş Cinayetleri
Mehmet Torun1

miş ve olayın üzerinden dört gün geç-
tikten sonra facianın nedeni yetkililerce 
açıklanabilmiştir.

Facia sonrası yangının devam ettiği ge-
rekçesiyle ocağın giriş ve çıkışı beton 
bariyerle kapatılmıştır. Halen bu durum 
devam etmekte ve bilirkişiler ocakta in-
celeme yapmak için yangının sönmesi-
ni beklemektedir. 

Kömür madenciliği, işçi sayısı başına 
düşen kaza ve ölüm sıralamasında bü-
tün sektörlerin başında yer almaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde ölümlü maden ka-
zaları, son yıllarda oldukça azalmıştır. 
Üretilen milyon ton başına ya da çalış-
ma günü üzerinden yapılan istatistikler 
bu sonuçları açıkça ortaya koymaktadır. 
Ülkemizde ise yaşanan iş kazaları cina-
yetlere, katliamlara dönüşmekte, yöne-
ticiler ise “bu işin fıtratında var”, “güzel 
öldüler”  diyebilmekte ve 1850’li yılla-
rın madenciliğini örnek olarak göster-
mektedirler.

 Ülkemiz, iş kazalarında dünyada üst 
sıralarda yer almaktadır. TMMOB Ma-
den Mühendisleri Odası kayıtlarına 
göre; 2008 yılında 43 işçi, 2009 yılın-
da 92 işçi, 2010 yılında 105 işçi, 2011 
yılında 77 işçi, 2012 yılında 61 işçi, 
2013 yılında 68 işçi maden kazaların-

da yaşamını yitirmiştir. Bu rakamların 
daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 
Hayatını kaybedenler içerisinde ma-
den mühendisi meslektaşlarımız da 
bulunmaktadır. 1980 yılından bu yana 
40 maden mühendisi iş kazalarında 
yaşamını yitirmiştir. 1980’li yıllardan 
itibaren uygulamaya konulan özelleş-
tirme, taşeronlaşma, rodövans (kira-
lama) gibi yanlış uygulamalar; kamu 
madenciliğini küçültmüş, kamu kurum 
ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu 
elde edilmiş olan madencilik bilgi ve 
deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun 
birikim ve deneyime sahip olan kurum 
ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve 
alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uz-
manlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere 
bırakılması, buna ek olarak kamusal de-
netimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş kazalarının artmasına 
neden olmaktadır. Madencilik sektörü, 
mühendislik bilgi ve deneyiminin en 
fazla kullanılması zorunlu olan sektör-
lerin başında gelmektedir. Ancak, sek-
törde kurumsallaşmanın yeterince sağ-
lanamaması, maden mühendislerinin 
çalışma koşullarının iyi olmaması, mü-
hendisin hak ettiği değeri görememesi 
mühendislik hizmetlerinin gerektiği 
şekilde sunulmasını engellemektedir. 

Yine bir kömür
kütürdedi sobada
kayıp bir madencinin
kalbi rastgeldi
atıverdi sıcak odada

                Sunay AKIN

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da so-
nuçları itibari ile ülkemizin en büyük 
maden faciası yaşanmıştır. Özel sektö-
rün işlettiği bir yeraltı kömür işletme-
sinde kömürün kendiliğinden yanması 
(oksidasyon) ile oluşan karbonmonok-
sit gazının çalışma ortamına yayılması 
sonucu, resmi rakamlara göre beşi ma-
den mühendisi olmak üzere toplam 301 
maden emekçisi yaşamını yitirmiştir. 
Öncelikle, yaşamını yitiren tüm maden 
emekçilerini saygıyla anıyor, yakınları-
na başsağlığı diyorum. 

Bu facianın yaşanacağı bilinmeyen bir 
şey değildi. TMMOB Maden Mühen-
disleri Odasının 2010 yılında hazırladı-
ğı bir raporda, bu konuda yetkililer uya-
rılmış ve üst düzey önlemlerin alınması 
gerektiği vurgulanmıştı.

Facianın büyüklüğü, ilk saatlerde sak-
lanmaya çalışılmış ve olayın nedeni 
“trafo patlamasına” bağlanmaya gayret 
edilmişti. Ancak, meslek odalarının bil-
gi kirliliğini önleme gayreti sonuç ver-

Tüm bunların sonucunda iş kazaları ve 
kaynak kaybı yaşanmaktadır. 

Soma’da yaşanan katliamın hemen er-
tesinde, Şırnak’ta, “ölüm kuyuları” ola-
rak bilinen kömür ocaklarında yaşanan 
faciada da insanlarımız ölüme gönde-
rilmişti. Gözlerden uzak, denetimsiz, 
işçi sağlığı ve güvenliğine önem veril-
meyen ölüm kuyularında, kimi zaman 
birer birer, kimi zaman da topluca ölen 
çalışanlarımız/vatandaşlarımız, çalış-
ma ortamlarında ölümle sonuçlanan bir 
vaka meydana geldiğinde kamuoyunun 
gündemine gelmektedir.

Cudi Dağı’nda 25 bin hektar gibi geniş 
bir alana yayılan asfaltit madenlerinde 
1700’lü yılların koşullarında kömür çı-
kartılmaktadır. Dik kömür damarlarının 
içine iki metrekare çapında açılan, 160 
m derinliğindeki kör kuyulara insanlar; 
plastik bidonlar, kovalar içinde indiril-
mektedir; hiçbir mühendislik bilim ve 
tekniğine dayanmayan, havalandırma-
sı olmayan, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ekipmanları bulunmayan bu kuyular-
dan çalışanlar, indikleri kovalarla kaz-
dıkları kömürü yeryüzüne çıkarmakta-
dırlar. Herkesin uzun yıllardır bildiği 
ama nedense göremediği bu kaçak (!) 
ocaklarda gençlerimiz günlük 40-50 
TL ücret karşılığı çalışmak zorunda bı-
rakılmaktadır. Köylerin boşaltılması ve 
insansızlaştırılmasıyla birlikte, bölgede 
yaşanan yoğun işsizlik ve yoksulluk 
nedeniyle yöredeki gençler, çok düşük 

ücretler karşılığında sefil koşullarda ye-
rin metrelerce altında çalışmak zorunda 
bırakılmaktadır. Kaçak olarak adlan-
dırılan fakat herkesin bilgisi dahilinde 
olan ölüm kuyularında, hiç bir sosyal 
güvencesi olmayan gençlerimiz bile 
isteye ölüme gönderilmektedir. İş cina-
yetleri, ırk, din, etnik kimlik ayırmak-
sızın canlarımızı bizden almaktadır. 
Sınıfsal öncelikli mücadele bu anlamda 
büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki bu 
ölümlerin durdurulması, genel anlamda 
demokrasi ve insan hakları sorunlarıyla 
birlikte ele alınmak durumundadır. Bu 
bağlamda, bölge insanlarını ‘’açlıktan 
veya madende ölüm’’ ikileminden kur-
taracak yapısal düzenlemeler yapılmalı, 
tüm taraflar bir araya gelerek sorunun 
çözümü için gerekli adımları atmalıdır. 
Şırnak asfaltitlerinin, madencilik bilim 
ve tekniğine uygun, havza planlaması 
yapılarak kamu yararı doğrultusunda 
işletilmesi, ucuz iş gücü kullanarak rant 
sağlayan feodal yapıların engellenmesi, 
bu yapıdan beslenen siyasi anlayışların 
terk edilmesi olmazsa olmaz zorunlu-
luktur.

Aslında yaşanan bu facialar, ülkemizde 
uygulanan sermaye birikim modeli ve 
iş güvenliği politikalarının iflas ettiğini 
göstermiştir. Soma katliamının birden 
çok nedeni olmakla birlikte, ana ne-
deni, sermaye birikim modelinin ucuz 
işçilik ve emek sömürüsü üzerine ku-
rulmasıdır. Bilgi ve teknoloji üreteme-

yen sistem, dünya piyasaları ile rekabet 
edebilmenin en kolay yolu olarak ucuz 
ve güvencesiz emek üzerinden üretim 
yaptırmayı model olarak benimsemiş-
tir. Türkiye’de uygulanan ekonomik 
sistemin sermaye birikim koşullarına 
ve hatta madencilik sektörünün özgün 
yapısına bakıldığında yapısal olarak 
“kaza” üreten bir sistem ortaya çıkmak-
tadır. Türkiye’de bir yandan ihracata 
dayalı ekonominin dünya ile rekabete 
zorlayan basıncı ile işçilik maliyeti ka-
tegorisi içindeki her şey (ücret, kıdem 
tazminatı, sosyal haklar, iş güvencesi, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri, 
vb.), mit haline getirilmiş “büyüme ve 
istikrara” indirgenmiştir. Bunun, hem 
ulusal istihdam stratejisi belgesinde 
hem de ulusal sanayi stratejisinde orta-
ya konulduğu, hâkim bir anlayış oldu-
ğu bilinen bir gerçekliktir. Dolayısıyla, 
Hükümetin başarı anlayışının da bu iki 
kelimede gizli olduğu söylenebilir: bü-
yüme ve istikrar.

Türkiye’nin sermaye birikim sürecini 
sürdürebilmesi için, artık değeri ar-
tırması ve dolayısıyla sömürü oranını 
yükseltmesi gereklidir. Tüm sektörlerde 
yüksek teknolojik yatırımların yapılma-
sı, eşitsiz ve bileşik gelişme nedeniyle 
de mümkün değildir. Büyüme için, bazı 
sektörlerde daha uzun saatler ve daha 
kötü koşullarda çalışmak, hatta kazalar, 
“işin fıtratı”, kalkınmanın bir göstergesi 
haline getirilmiştir.  Fakat kazaların iş 1 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, Maden Mühendisi

Yanan bizdik, siz kömür sandınız.
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cinayetlerine ve katliamlara dönüştüğü 
bu süreçte kapitalizm, kendi yarasını, 
dolayısıyla ölümleri yaratılan yeni kâr 
alanları ile gizlemektedir. Bunlardan 
ilki, yeni çıkarılan ama uygulanması 
bir süre ertelenen iş sağlığı ve güvenliği 
yasası ile hukuki zemin bulan iş güven-
liği piyasasıdır. Böylelikle, denetim sü-
reçlerinin de taşeronlaştırıldığı bir üre-
tim yapısı örgütlenmiştir. Soma faciası, 
tüm bu dinamiklerin yaşandığı acılarla 
yüklü, olumsuz bir sembol olmuştur.

Bu faciaların bir milat olması, yanlış 
uygulamalardan ders çıkarılması ve iş 
yaşamının buna göre düzenlenmesi, iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin ve-
balinin bir nebze de olsa tüm tarafların 
omuzlarından kalkmasını sağlayabile-
cektir. Aksi halde, yetkili tüm taraflar, 
bir kez daha vicdani ve hukuki sorum-
luluk altında kalacaktır. Ancak yaşa-
nanlar, bu konuda iyimser olmamızı ne 

yazık ki engellemektedir. Soma yasası 
diye topluma duyurulan ve bugünlerde 
TBMM’de görüşülen Torba Yasa’da bu-
lunan 102 kanun maddesinde Soma’nın 
sorunları dışında neredeyse her konu 
bulunmaktadır. Başta söz verilen bir 
iki iyileştirme maddesi bile işveren lo-
bilerinin dayatması ile sulandırılmıştır. 
Bir kez daha siyasi iktidar, kendi gün-
demini dayatmakta ve toplumun Soma 
hassasiyetini başka çevrelerin lehine 
kullanmaktadır.

25 Haziran 2014 tarihinde toplanan 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi-
ne (UİSGK) TMMOB adına katıldığım 
toplantıda, Soma katliamının toplan-
tı gündemine alınması ve her yönüyle 
değerlendirilmesi yönündeki önerimiz 
dikkate alınmamış ve toplantıda ko-
nuşan Türkiye İşverenler Sendikası 
(TİSK) Genel Sekreteri, “…Soma ola-
yını da çok büyütüyorsunuz. Soma ile 

yatıp Soma ile kalkıyorsunuz. Dünyada 
da benzer kazalar oluyor,” diyebilmiş-
tir. Söz konusu konuşmaya tarafımdan, 
“…Soma’da kaybettiğimiz 301 canı, 
işveren yetkilisi sadece rakam sanmak-
tadır. Oysa, onların her biri birer candı. 
Siz, sermayenizi kaybettiğinizi söylü-
yorsunuz, biz canlarımızı yitiriyoruz. 
Farkımız burada. Sizi kınıyorum,” ya-
nıtı verilmiştir.

Bu yaşananlar değerlendirildiğinde, 
sermayeden ve temsilcilerinden iş ci-
nayetlerinin çözümü ile ilgili bir bek-
lenti içinde olmak hayalciliktir. Çünkü 
sermaye, kârını artırmak için kullan-
dığı/alıştığı ve işine gelen yöntemi de-
vam ettirecektir. Buna karşın çözüm, 
tüm emek ve demokrasi güçlerinin 
ortak bir hedef için birlikte mücadele 
etmesidir.


