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13 Mayıs 2014 Soma’daki katliam Türkiye işçi 
sınıfının KARA GÜNÜDÜR. Bu tarih unutulmasın! 
Kapitalizmin genel bir kuralı var, o da azami kâr 
hırsıdır.  Soma katliamının temelinde yatan gerçek 
te budur! Bu kural şu veya bu hükümet için değil, 
hepsi için geçerlidir. Bu kuralda temel dürtü kâr 
olduğu için, insanın/emekçinin değeri patron için 
makinasından sonra gelir. İşleyen mantık, „maden 
patlasa da, işçi ölse de kalan sağlarla sömürüye de-
vam“dır!  Çünkü dışarda karın tokluğuna sömürül-
meyi bekleyen yeter sayıda emekçi hazırda bekle-
mektedir… 
Evet, Soma Holding’e ait madende patlama ve 
yangın sonucu meydana gelen faciada andaki bilgi-
lere göre bilanço: 283 üzerinde maden işçisi 
hayatını kaybetmiş, 80 üzerinde yaralı ve hâlâ 
yaşıyorlarsa, kurtarılmayı bekleyen ve sayıları bilin-
meyen madenci mahsur durumdadır. Yerin 600 
metre altında 6000 metrelik tünelde mahsur du-
rumdaki madencilerin yaşıyor olma ihtimalleri sıfıra 
yakındır… 
Olaydan önce madencinin sesine kulak tıkayan leş 
kargaları, kapitalist soyguncu patronların siyasi 
temsilcileri cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, 
valiler, milletvekilleri, genel başkanlar, müdürler bi-
lumum asalaklar olay yerine üşüştüler! Gövde 
gösterilerinde bulunup, sahte gözyaşları döktüler. 
Bunların „üzüntüler“i  gözyaşları kadar sahtedir!  
Çünkü Soma katliamı geliyorum diye bas bas 
bağırıyordu! 
Fazla uzağa gitmeye gerek yok! Katliamdan tamı 
tamına 14 gün önce 29.04.2014 tarihinde Soma 
madenlerindeki „iş kazalarının meclis araştırması“ 
için verilen önerge TBMM de yapılan oylama 
AKP’nin çoğunluk oyları ile reddedilmiştir. Neden? 
Maden patronu daha fazla kazansın diye! Çünkü her 
denetim patron için ek masraf demektir! Ek masraf 
kârın azalması anlamını içerir! CHP’nin bu  önergesi 
aslında göstermelik bir önergedir. Dertleri gerçek-
ten işçi sınıfının sorunlarını savunmak değildir... Bu 
önergenin görüşüldüğü gün CHP milletvekillerinin 

çoğu mecliste yoktu, oy kullanmadı... Mecliste bü-
tün muhalefet partilerini ortak oyu, AKP’nin oyun-
dan azdı... Böyle savundular kendi önergelerini! 
CHP’nin MHP’nin bu konuda AKP’den farkı yoktur… 
Lafı eğip bükmeye de hiç gerek yok! Soma‘daki bir 
madenci ile yapılan söyleşi her şeyi açıklamaktadır: 
Bu söyleşinin bir bölümünü olduğu gibi aktarıyoruz: 
(Yazan: Enis Tayman, Hürriyet 14.05.14) 
„Kaç para kazanıyorsun? Resmi bordroda benim 
maaşım 850 lira. İkramiye, yol parası yemek parası 
veriliyor. Böylece 1300-1400 lira kazanıyorum ayda. 
Günde 8 saat çalışıyorum.  
Güvenlik önlemlerini hemen sayayım: 
*  Ateşleyici maddeler ile girilmiyor 
* Karbonmonoksit maskeleri var. Onlar da 30-45 daki-
ka arası koruyor sadece.  
* Gaz ölçüm cihazları oluyor.  
Başka bir önlem? - Başka bir önlem yok. 
Gaz ölçüm cihazı işe yarar bir şey mi? - Biz de yok 
ki... Gaz ölçüm cihazı sadece tekniker ve mühendiste 
var. İşçide yok.  
Neler yapılabilir derseniz... Havalandırma daha ye-
terli olabilir. Ama o ekstra masraf…  
Sizin madende neler öğrettiler size kaza veya 

problem anları için? 
Bizim madende gaz maskesini kullanmak öğretildi. 
Panik yapmadan 30-45 dakika sürede kendini temiz 
havaya nasıl çıkaracağın öğretildi.  
En dipteki işçinin yeryüzüne çıkması ne kadar za-

man alır? 
Çalışan insan yorgun değilse 15 dakikayı bulur. 
Kalabalık yoksa… Kalabalık varsa 1 saati bulabilir. 
Asansör de var meyilli yollar da var. 400 metre derinlik 
var madende; ama 2.5-3 km uzunluk var yürümek için.  
Kabin veya cepler varmış madenlerde yararlı uy-

gulamalar mı bunlar? 
Kabin veya cep var; ama gaz her yere girer. Yer 
üzerinde olur o iş. Kabin zaten 80 kişi alıyor. 500’er 
metre arayla saklanabilirler deniyor. Galerilerin 
uzunluğu 7-8 km’yi buluyor. Ana yolda olabilir. Ama 



yangın demek kargaşa demek. Bir de haydi diyelim 
kabine girdin. Maske 45 dakika maksimum. Orada 
ölürsün yani. “ 
Havalandırmasız kabine varmış neye yarar! 
“3 yıl önce Zonguldak Kozlu'da meydana gelen 
facianın ardından maden yönetmeliğinde zorunlu 
hale gelmesi istenen ancak kabul görmeyen 'kaçış-
yaşam odaları' 'Soma'yla yeniden gündeme geldi. 40 
kişi kapasiteli bu odaların fiyatı yaklaşık 250 bin dolar. 
Yani 5 milyon dolara 20 odayla tüm Soma madencile-
rini kurtarmak içten bile değildi.” diye yazıyor Hürriy-
et gazetesi, 15.05.2014 tarihli baskısında. 
Kolunda 700 bin TL saat taşıyan bir vekil için bu 
işçinin ölümü ne kadar umurunda? Onun halinden 
ne kadar anlar? O ekonomi bakanı olsa dahi! İşçinin 
hayatı bunları ne kadar ilgilendirir? Milyonlarına 
hamallık yaptıkları oranda! Kendilerine oy verdikleri 
oranda! 
Bu gerçek emekçiler tarafından görülmediği oranda 
ve sürece,  madencilerin ölümü „güzel ölüm“, „tatlı 
ölüm“ sıfatlamasına maruz kalacaktır. “Ölüm maden-
cinin kaderidir” denmeye devam edilecektir. 
 Başbakan Soma katliamındaki sorumluluktan kur-
tulma çırpınışları içinde "...lütfen buralarda bu olaylar 
hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan 
şeylerdir. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var" der-
ken 1866’ların İngiltere’si/ 1906’ların Fransa’sı/ 
1914’lerin Japonya’sından örnekler verirken 
2014’lerde yaşadığımızı göz ardı edip,  halklarımızla 
alay etmektedir. Halklarımıza kaderciliğin reklamını 
yapmaya devam ediyor! Doğru ya,  ateşin düştüğü 
yer  “paraların sıfırlandığı” kendi sırmalı sarayları, 
oğlunun “gemicikleri” değildir! 
Soma katliamının sorumluları dua etsin ki 
halklarımızın bilinç düzeyleri elvermediği için  “Me-
tanetini muhafaza ediyor”lar! Yoksa ülkenin her 
köşesinde olabilecek kalkışmalardan dolayı kaçacak 
delik ararlardı! 
Soma katliamında karşılaştığımız bir gerçek te, o-
laydan sonra kasıtlı ve bilinçli oyalama taktiğidir. 
Hâkim sınıfların bu taktiğe başvurmalarının sebebi; 
gelişebilecek tepkiyi kontrol altında tutmak için idi. 
Olay mahallini kontrol altına aldıktan sonra Alman-
cadaki „salami taktiği“ gibi ölü sayısını alıştıra alıştıra 
verdiler. 3-5 ile başlayan ölü sayısı ilerleyen zaman 
dilimi içinde 283’e çıktı! Ne yazık ki, daha da çıkacak! 
Olay sonrası yaşanan kaos hem beceriksizliğin 
dışavurumunda, hem de olayın boyutunu kavra-
mayan sorumluluktan kaçma da aranmalıdır... 

Olayın üzerinden iki gün geçmiş olmasına rağmen 
içerden çıkarılamayanların sayısının bilinmemesi 
bile gerçekten çapulcu bir burjuvazi ve devletiyle 
karşı karşıya olduğumuzun da bir delilidir. Bu kaos 
aynı zamanda ilan edilmemiş haber yasağını da 
içinde barındırıyordu. 
Her işçi katliamında olduğu gibi Soma katliamında 
da gördük ki,  işçi sınıfının güçsüzlüğü onun gerçek 
örgütsüzlüğündedir.  Onun kendi gücünü görme-
mesindedir.  Gücünü gördüğü ve kendi kurtuluşu 
için örgütlendiği oranda başına gelebilecek her tür-
lü belaya karşı daha tedbirli olacaktır. Sosyalizm için 
örgütlendiği ve bilinçlendiği oranda karşılaşacağı 
belalardan daha az zarar görecek, düşmanını ve 
dostunu daha iyi tanıyacaktır. 
 
Soma katliamı kader değildir!  
Kokuşmuş sömürü düzeninin ürünüdür! 
Soma katliamından hesap sormak isteyen;  emekçi 
halklarımız üstünde sermaye sahiplerinin zulüm 
aracı olan bu çürümüş devlet gitmek zorundadır. 
Mevcut devletin her türlü barbarlığı sosyalizm al-
ternatifi ile tarihin çöplüğüne atılır! Soma 
katliamının sorumluları bu devlet sahipleri ve 
onların temsilcileridir! 
En demokratik hak olan işyeri sağlığı için tedbirlerin 
alınmadığı koşullarda madenlere inmemeli, diren-
meliyiz! Bu konuda Türk-İş gibi sarı patron 
sendikalarının ipliğini de pazara çıkarmalıyız! 
Her madende “kaçış-yaşam odaları” olması talebini 
yükseltmeliyiz!  
 

Soma katliamındaki acımız büyüktür, devrimciler 
olarak dikkat etmemiz gereken en önemli noktalar-
dan biri de bu acının egemenlerin iktidar dalaşının 
malzemesi yapılmasına karşı uyanık olmaktır. 
AKP hükümeti bu katliamın siyasi sorumluluğunu 
üzerinden atmaya çalışırken, burjuva muhalefeti de 
işçilerin, emekçilerin gerçek acıları ve haklı öfkesi 
üzerinden kendi iktidar dalaşı için fırsat üretmeye 
çalışıyor. Hepsi güya işçi emekçi yanlısı. Gerçekte 
hepsi işçi, emekçi, halk düşmanıdır. 
 

Büyük olan acımızı ve büyük olan öfkemizi yasa 
değil, düzene karşı mücadeleye, bu asalaklara 
karşı örgütlenmeye ve başkaldırmaya yönlen-
dirmeliyiz! 
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