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Çocukluktan kalma bir söz, hem de ölümle ilgili, o 
zamanlar bir türlü anlayamadığımız bir söz sürek-
li akıllarımıza geliyor şu sıralar. Belki artık kimseler 
söylemez, söyleyemezken hatırlamak için, belki de 
sonunda o ya da bu şekilde bu söz bizim için de bir 
anlam kazandığı içindir; “Allah sıralı ölüm versin” ne 
menem bir temennidir daha çok düşünür olduk. Daha 
çok nenem kuşağı, özverili, güzel insanların ağzın-
dan işittiğimiz bu söz aslında büyük bir fedakarlık ve 
bilgelik göstergesiymiş. Gündelik hayatta sıkça şahit 
olduğumuz anlamsız sıra kavgalarının çok daha öte-
sinde, hayat için yapılan bir sıra kavgasının tersten 
okumasıymış. Sıranın başında olan nenelerimizin, biz 
yıllardır zaten buradayız, çok gördük, çok yaşadık, sı-
ranın arkasından almayın isyanıymış aslında.

Ancak sıraların çoktan altüst edildiği, diğer taraftan 
ölümlerin sıradanlaştırılmaya çalışıldığı tuhaf zaman-
larda yaşıyoruz. Öte yandan, önceki kuşaklardan 
gelen bilgi doğrultusunda, “modern hayat”ın bu sıra-
danlaşmayı çok daha önce yaşamış olduğunu bilmek 
acaba meselenin tuhaflığına halel getirir mi sorusu 
geliyor akıllara. Diğer bir deyişle, insanların tecrübe 
ettiği söz konusu farklı duruma ilişkin eşik bir kere 
aşılınca, daha küçük boyutlu örnekler artık basit, sı-
radan mı gelmek zorunda oluyor? 300’den fazla in-
sanın Soma da hayatını kaybetmesinin hemen ardın-
dan, Şırnak’ta peşi sıra göçüklerin gerçekleşmesi ve 
bu göçüklerde de “bir kaç” kişinin canından olması 
artık olağan bir durum mu oluyor önceki tecrübeye 
sahip olanlar için?

başyazı

Büyük madenci yürüyüşü. Zonguldak, 1991.
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Çok açık olan bir şey var ki, ölüm öncelikli olarak 
yoksullara düşüyor, bazen coğrafyalara, halklara 
göre önemli ya da önemsiz hale gelebiliyor ve bu 
“sıradan” adaletsizlik artık bir utanç olarak bizimle 
yaşıyor, gün geliyor her şeyi kıymetsiz hale getiriyor.

İşte bu bülten, bu utançla, 13 Mayıs 2014 tarihinde 
Soma’daki bir maden ocağında resmi açıklamalara 
göre 301 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan fa-
cia sonrasında, ölçek farkı gözetmeksizin, bu ve ben-
zeri tüm facialara ilişkin olarak, farklı uzmanlık alanla-
rı üzerinden kaleme alınmış yazılardan oluşmaktadır. 
Bültenin hazırlanmasındaki temel amaç ise resmi 
rakamların ve açıklamaların ötesindeki gerçek resmi 
daha anlaşılır kılarak tarihe not düşmek ve her şeye 
rağmen yaşamı savunmaktır. Söz konusu faciaların 
bütünlüklü bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için 

bugünün dinamiklerine ek olarak bugünü hazırlayan 
dünün bilgisine, mühendislik alanlarının bilgisine ek 
olarak sorunun çözümünde sorumluluk sahibi olan 
diğer bilimsel disiplinlerin konuya dahline gereksinim 
vardır. Dolayısıyla, facianın bir maden işletmesinde 
gerçekleşmiş olması nedeniyle, konuyu salt ilgili 
mühendislik disiplinlerinin bakış açısından değerlen-
dirmek yetersiz kalacaktır. Diğer taraftan sığ ajitatif 
söylemlerin gölgesinde kalınmaması gerektiği, ancak 
bilimsel ve felsefi bir bütünlük içerisinde yapılabilecek 
değerlendirmelerin yol açıcı olabileceği de ortadadır. 

Bu anlayışla, daha fazla tartışan, daha fazla bilgi üre-
ten ve bilimsel bir bakış açısıyla yönlendirme gücüne 
sahip bir TMMOB ve Jeoloji Mühendisleri Odası’nı  
hep beraber güçlendirme dileklerimizle bu bültenin 
sizlere sunuyoruz.


