
Toplumcu AnAyAsA’dAn

Çalışabilir durum ve yaştaki her yurttaşa çalışma olanağı ve iş 
güvencesi sağlanması devletin temel görevleri arasındadır. 

Devlet bu iki temel hakkı hiçbir durumdan ortadan 
kaldıramaz, buna yol açan koşulların varlığına göz yumamaz.
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Üzerinden yedi yıl geçti…

KAZA DEĞİL KATLİAM

Soma madeni katliamının, dönemin Baş-
bakan’ı Erdoğan’ın “olur böyle kazalar”, Enerji 
Bakanı Yıldız’ın ise “fıtrat” diye nitelediği, Türki-
ye’nin en çok sayıda can kaybı ile sonuçlanan iş 
cinayetinin üzerinden yedi yıl geçti. 

Katliam göz göre göre geldi. AKP iktidarı ma-
denlerde sıkça yaşanan iş kazalarının soruşturul-
masını Meclis’teki oy çokluğu ile engellemiş, ih-
mallerle dolu sürecin sonunda 13 Mayıs 2014’te 
yaşanan patlamada 301 madenci hayatını kay-
betmişti. Yetersiz eğitim, yetersiz ekipman, kağıt 
üstünde yapılan denetimler, olmayan yaşam 
odaları, patron kayırmalar, yalanlar… Hepsinin 
sonucuydu bu. İktidarın bütün bunları örtbas 

etme çabasını Erdoğan’ın müşaviri Yusuf Yer-
kel’in jandarmalarla birlikte yerde madenci yakı-
nını tekmeleyen görüntüsü özetliyordu.

Aslında Soma katliamının faili özelleştirme-
lerdi. Madenlerin özel sektöre devredilmesi, 
işçi güvenliğini de en az pay ayrılacak maliyet 



kalemlerinden birine dönüştürmüştü. “Ucuza 
getirmek” patronlar için bir övgü meselesiydi, 
ucuzlayan ise insan hayatının ta kendisiydi!

ŞİRKET DE SORUMLU DEVLET DE
Üstelik, orada da yalanlar 

devreye girmişti. 16 Mayıs 
2014 tarihli soL Gazetesi’nin 
ortaya çıkardığı gerçek, Soma 
Holding’in madeni rödovans 
yoluyla değil, devletin taşe-
ronu olarak işlettiğini göste-
riyordu. Yani kazadan hukuki 
olarak şirket kadar devlet de 
sorumluydu.

Tarihimizin en büyük işçi 
cinayetinin davası bile gö-
rülmeye ancak bir yıl sonra 
başlanabildi. İşçilerin tazmi-
natları yıllarca ödenmedi, 
aradan geçen sürede emekli 
olanlara, işten çıkarılanlara 
ise hepten verilmemeye ça-
lışıldı. 

DAVADA TUTUKLU SANIK YOK
Hayatını yitirenlerin aileleri yedi yıl boyunca 

adalet arayışını sürdürdü, mahkeme önlerinde 

jandarmaların saldırısına uğradılar, yaptıkları ey-
lemler, basın açıklamaları susturulmaya çalışıldı. 
Kurdukları dernekler ve avukatları her türlü si-
yasi baskıyı gördü. 2020 Eylül ayında patronun 
da içinde bulunduğu dört sanık hakkında veri-

len “olası kastla öldürme ve 
yaralama suçu” kararı, 2021 
Ocak ayında skandal bir 
kararla bozuldu. Geçtiğimiz 
Nisan ayında yeniden görül-
meye başlanan, ancak faille-
rin adeta korunduğu davada 
şu an itibariyle tutuklu sanık 
bulunmuyor. 

O günden bu yana, So-
ma’da ve ülkenin her yerinde 
de işçiler ölmeye, yaralanma-
ya devam etti.

Soma katliamı da, Soma 
davası da kapitalizmde in-
san yaşamının ne kadar ucuz 
olduğunun kanıtıdır. Soma 
davası bu ülkenin vicdanıdır. 
Katliamın hesabını sormak işçi 

sınıfının boynunun borcudur. Dahası, 2014’ten 
bu yana daha büyük bir emek cehennemine dö-
nüşmüş ülkemizde hayatta kalmanın tek yolu-
dur artık.



Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği 
işçi katliamının üzerinden yedi yıl geçti. Ülke ta-
rihinin bu en büyük işçi cinayetinin gerçek failleri 
ve sorumluları henüz hesap vermiş değil...

Yıllardır süren ve bir çadır gösterisine döndü-
rülen Soma Davası, asıl sorumluları gizleyen ve 
patronları aklayan bir mekanizma olarak işliyor.

Oysa bu cinayette failler ve sorumlular bel-
lidir. Daha fazla kâr elde etmek için üretimi 
zorlayan patron ve tüm icraatları sömürünün 
derinleştirilmesini hedefleyen dönemin AKP hü-
kümeti, bu katliamı hazırladı. Öncesi ve sonra-
sıyla kapitalizmin kısa özeti niteliği taşıyan Soma 
faciası, farklı biçimlerde madenlerde, tersaneler-
de, şantiyelerde, fabrikalar ve işyerlerinde ger-
çekleşmeye devam ediyor. Emekçiler 
her gün büyük risklerle çalışmaya zor-
lanıyor.

O dönem ilgili ocağı “güvenli ma-
den” ilan eden sistem ve bu tür olay-

ların madenciliğin fıtratında olduğunu söyleyen 
gericilik, patronların çıkarları için emekçileri ölü-
me yollamaktan bugün de çekinmiyor.

Sermaye düzeninin bu emek düşmanı özelliği, 
salgın sırasında defalarca açık hale geldi ve işçile-
rin hayatı hiçe sayıldı. Salgında patronlar korun-
du, işçiler yoksulluk, işsizlik ve hastalık cendere-
sine sokuldu.

Bu düzenle hesaplaşmadan 301 canı yitirdiği-
miz Soma katliamının gerçek failleri ile hesaplaşı-
lamaz.

Soma’nın acısını ve madencilerin yakınlarının 
yedi yıl önceki feryatlarını içinde hissetmeye de-
vam eden halkımızı, timsah gözyaşı dökenlerin 
düzeniyle yollarını ayırmaya davet ediyoruz.

İşçilerin güvenli şekilde ve gelecek 
kaygısı taşımadan çalışabileceği bir dü-
zen için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Türkiye komünisT ParTisi

EMEK DÜŞMANI BU DÜZEN DEĞİŞECEK
SOMA’NIN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ



Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin Tarım 
ve Beslenme Komisyonu’nun hazırladığı “Kapi-
talizm Dünyayı Besleyemiyor” başlıklı makale 
dün soL portalda yayınlandı. Dünya genelinde-
ki açlık ve eksik beslenmeyi istatistiksel veriler 
üzerinden inceleyen çalışma, 2019 yılı verileriyle 
yoksul ülkeler ağırlıklı olmak üzere toplamda 
690 milyon kişiye ulaşan açlığın nedenlerini de 
ortaya koyuyor. Bu nedenlerin en başına insanın 
yaşamak için ihtiyaç duyduğu gıdayı bir meta 
haline getiren kapitalist sistemi yazan makale, 

ekonomik krizler ve savaşların da açlığı tetikle-
yici etkisine değinerek 2019 itibariyle toplamda 
79 milyon mültecinin gıda güvencesi olmadığını, 
ancak dünyada “obezite” diye bir gerçeklik oldu-
ğunu vurguluyor. 80’lerden bu yana yüksek enf-
lasyon, gelir uçurumu ve ithal mallara bağımlılık 
nedeniyle Türkiye’de yoksulluğun kaçınılmaz bir 
gerçeklik olduğunu belirten makale, pandemiyle 
birlikte artan işsizlik, ücret gaspları ve enflasyon-
la gıdaya erişemeyen milyonlarca insana her ge-
çen gün yenilerinin eklendiğini ifade ediyor. 

Baa: kaPiTalizm Dünyayı Besleyemiyor

selimiye Dayanışma komiTesi Dayanışmayı BüyüTüyor

’den haberler...

https://haber.sol.org.tr/haber/kapitalizm-dunyayi-besleyemiyor-304706

Üsküdar Selimiye halkı dayanışmayı büyütme-
ye, birbirine el uzatmaya devam ediyor. Önceki gün 
Selimiye Dayanışma Komitesi ve Selimiye muhtar-
lığı birlikte yaptığı çalışmada pandemi döneminde 
geçim sıkıntısı git gide artan; kimi işsiz kalan, kimi iş 
yerinden maaşını alamayan mahallelilerle dayanış-
mak amacıyla maske ve ekmek dağıttı. Çalışmayı 
yürüten Selimiyeliler “Bugün burada bir ekmek ve 

maskeden çok daha fazlası var, birisi açken diğeri-
nin tok olduğu bir kötülüğe karşı iyilerin yan yana 
gelişi var.” dedi. 

Sadece pandemi dönemine özgü zorluklarla de-
ğil, ortaklaşa adım atabileceği her konuda birlikte 
mücadele etmek ve genel olarak yardımlaşabilmek 
için bir araya gelen Selimiye Dayanışma Komite-
si’ne destek her geçen gün artıyor.



“Bir zamanlar Erdoğan bana her üç saatte bir 
Hitler derdi. Şimdi altı saatte bir diyor, ama 

tanrıya şükür ki ticaretimiz büyüyor.” İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 06.02.2020
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’den yansıyanlar soma Burası…
Her Salı günü soL TV’de işçilerin nabzını tutan 

İşçiden programı bu hafta 301 madencinin ölümü-
ne sebep olan katliamın 7. yıldönümü haftasında, 
akademisyen Ahsen Akdal ve 301 madenciden biri 
olan Uğur Çolak’ın anne babası Gülsüm ve İsmail 
Çolak ile Soma’yı ele aldı. Soma Davası’nın aile-
ler için hukuki mücadele olmanın ötesinde politik 
bir mücadeleye dönüştüğünü ifade eden Ahsen 
Akdal, ailelerin duruşmalardaki katılımla yargıçlar 
üzerinde kamuoyu basıncı yaratmak yanında iş 
cinayetlerinin engellenmesi, madenlerin devlet-
leştirilmesi, siyasi sorumluların yargılanması, ölen 
madencilerin çocuklarının iyi bir insan olarak ye-
tişmesi gibi geleceğe dönük amaçlar için de müca-
dele ettiklerine dikkat çekti. Somalı ailelerin mü-
cadelesini baltalamak için sermayenin elindeki en 
elverişli aracın din olduğunu belirten Akdal, şunları 
söyledi: “Tek başına “kader, fıtrat” sözlerine kim-
se kanmıyor, insanlar aptal değil. Din asıl devreye 
tarikatler, Diyanet, STK’lar eliyle ailelere maddi ve 
başka türlü destekler sunma, onları onore etme, 
vaatler verme şeklinde sokuldu. Ama bazı aileler 

başka bir adalet anlayışı içinde bunu reddettiler, 
içinde dindar olanlar da vardı.” dedi. Dava boyunca 
adil bir yargılama olmadığını belirten anne Gülsüm 
Çolak “Ezilenin adaleti yok, devlet adil bir devlet 
değil” derken, madenden emekli olan baba İsma-
il Çolak da 301 madencinin adlarını yaşatmak ve 
örgütlü mücadele etmek için 301 Madenciler Der-
neği’ni kurduklarını ifade etti. Aynı zamanda döne-
min Enerji Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere 
kamudan hiçbir sorumlunun yargılanmadığını be-
lirten Çolak, kamu müfettişleriyle ilgili açtığı dava-
nınsa esasa geçilmeden reddedildiğini vurguladı.

https://www.youtube.com/watch?v=fd45uWIe7ho

“Mafya kapitalizmin bir “anomalisi” değildir, ortada bir “sapma” yoktur, maf-
yatik ilişkiler kapitalizme içkindir. Uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, kara para 
aklama, suikast vs. sermaye birikimi açısından son derece önemlidir ama “say-
gıdeğer kapitalistler” bu tür illegal işleri doğrudan yapamazlar, çünkü böyle bir 

durumda kapitalizmin meşruiyeti tartışmaya açılacaktır.”  
Fatih Yaşlı, 12.5.2021, soL Portal

“Bugün baktığımız 
zaman eski ‘babalar’ 
diye bildiğimiz kaba-
dayılar, bulundukları 
yörede insanlara yar-
dımcı olan kişiler yok. 
Onların yerine daha 
çok siyasete yön 
vermeye çalışan ya 
da ticarette birtakım 
olaylara yön vermeye 
çalışan kişiler oluyor.” 
Saygı Öztürk  
10.05.2021, Sözcü

“Peker kendisine yapılan “hataya karşılık” kim 
bilir daha devlet içinde cereyan eden hukuk dışı 
karanlık iş ve ilişkiler ağına dair neler anlatacak? 

Şimdiye kadar anlattıkları bile korkunç, yerin ye-
rinden oynaması gerekiyor. Ama herkes suskun. 
Ülkemizde kaç bin Cumhuriyet Savcısı vardır? Bir 

tanesi bile harekete geçmiyor?”  
elif Çakır, 12.5.2021, karar
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