Herdenking mijnramp SOMA 2017
Op 13 mei vond een indrukwekkende herdenking plaats van de meest dodelijke
mijnramp die Turkije ooit trof op 13 mei 2014. Samen met Feride Kayikci ( FNV en Wis
Netwerk Vrouwen FNV ) Anya Wiersma (Wis Netwerk Vrouwen) was ik namens de Wis
Industrie aanwezig.
Voordat we naar de herdenking gingen, bezochten we eerst het vakbondskantoor van Disk,
waar we samen met Aydin, mijnwerkers maar ook Etim aantreffen. Hij is een organiser die
eerst voor Dev Maden Sen werkte maar nu voor de medische vakbond. We kennen hem al
lang en we spreken over het mijnwerkersproject.
De herdenking was in alle opzichten erg indrukwekkend. Wij waren enorm geraakt en
bijzonder ontroerd door alles wat we gezien en gehoord hebben. We hebben op een prachtige
manier stil gestaan bij het onvoorstelbare verdriet en al het leed dat is aangericht.Maar we
hebben ook de intimiderende sfeer ervaren van zoveel politie en machtsvertoon rondom de
herdenking in het centrum van SOMA. Op ieder hoek van de straat stonden politie, ME en
waterkanonnen klaar.

De emoties liepen soms hoog op, waardoor er geregeld mensen onwel werden. De herdenking
was ook een soort van protest tegen de gevestigde orde, overheid en werkgever. In Turkije
vinden regelmatig mijnrampen plaats door het slechte toezicht op de veiligheidsvoorschriften.
Tussen 1991 en 2008 kwamen 2554 Turkse mijnwerkers om het leven waarvan 263 kompels
in Zonguldak in 1992. Per miljoen ton steenkool overlijden zeven Turkse mijnwerkers, dat is

zes maal zoveel als in China. En op 13 mei 2014 was de ramp in SOMA. Op dit moment
voeren nabestaanden uit SOMA nog steeds rechtszaken om hun gelijk te krijgen.

Men riep leuzen als: ‘Nooit zullen we de 301 overleden mijnwerkers vergeten en Soma is geen ramp
maar een moord.’
We spraken met mijnwerkers die na de ramp zijn ontslagen omdat ze misstanden hadden gemeld. Ze
werken nu bijvoorbeeld in de tomatenpluk, maar ze pakken alles aan om wat geld naar huis te
kunnen brengen. Steeds meer mijnwerkers verliezen hun baan. In hun plaats komen mensen op
contractbasis, die minder verdienen maar die de ramp ook niet hebben meegemaakt. Daarmee wil
de werkgever de ramp laten vergeten.
Enkele vrouwen vertelden dat er waarschijnlijk ook gerommeld is met het aantal omgekomen
mijnwerkers in SOMA. De regering noemt het aantal van 301 maar zij denken aan meer. Zo is er het
voorbeeld van de overleden man van een van de vrouwen die nummer 240 had. Enkele dagen later
had een ander overleden man ook het nummer 240 en dat is daarna nog enkele keren
geconstateerd.
Na de herdenking, die pakweg 3 uur duurde, bezochten we de begraafplaats. Ieder graf vertelt een
verhaal, maar het indrukwekkendste voor mij zijn de twee graven van een vader met zijn zoon. Zij
zijn samen om het leven gekomen. Men heeft ze omarmd gevonden in de mijn.
We bleven hier de rest van de middag en hoorden nog vele verhalen van nabestaanden. Het is een
zwaar beladen plek. Een plek die aantoont welk leed een onveilige werkplek kan veroorzaken.

Op zondag vond een vrouwenseminar plaats. Hierin deden vrouwen hun verhaal. Dit was erg
emotioneel en ging tot op het bot. Vooral een traumasessie met een van de vrouwen raakte
iedereen enorm. Anya heeft een presentatie gedaan over de positie van vrouwen in Nederland en
ikzelf heb iets verteld over het mijnwerkersproject en onze methodiek Train The Trainer.

Ons bezoek heeft ook de plaatselijke krant gehaald, zie volgend artikel.
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İç Ege’nin mayıs ortasındaki boğucu sıcağı, Orta Anadolu bozkırını hatırlatıyor. Otelin
bahçesine sonradan ekilmiş çam ağaçlarının cılız gölgesi altında, tanışmanın hemen ardından
hikâyelerini anlatmaya başlayan Somalı kadınları dinliyoruz. 13 Mayıs anması yaraları bir kez
daha kanatmış. Poyraz’ın sebepsiz bebek kahkahaları, gülerken sürekli oynattığı üzeri
bombeli minicik tombul ayakları bile ağır, kasvetli havayı dağıtamıyor. Poyraz tatlı mı tatlı
bir bebek. Annesi ondan çocuk, daha 19 yaşında. Soma’da kadınlar erken evleniyorlar,
evlendiriliyorlar.
Hollanda’nın en büyük sendika konfederasyonu FNV’nin DİSK’le birlikte örgütlediği kadın
çalışması için Nebile Irmak Çetin ve Elif Sinirlioğlu ile birlikte Soma’dayız. FNV’den Anya
Wiersma, Feride Kayıkçı ve Wim Dekkers da buradalar. Eğitim ekibinin tek erkeği Wim,
maden işçiliğinden gelme ve şu anda FNV’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı. Esasında
onlar, özellikle Feride, 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma kırımından bu yana
kasabaya gelip gitmiş, ilişkiler geliştirmiş ve davayı takip edip yaraların sarılmasında bir
nebze tuzumuz olsun demişler, yapılanın resmi adı: sendikal dayanışma. FNV’nin bünyesinde
bütün Batı sendikalarında olduğu gibi bir kadın örgütlenmesi bulunuyor. Anja buna, ‘FNV
Kadın Ağı’ diyor. Kadın ağı olarak, sendika tabanları ve tek tek kadınlar üzerinden iletişim ve
dayanışmaya ağırlık verdiklerini, kampanyalar örgütlediklerini anlatıyor. Bu, yılki konuları
‘işçi sağlığı ve iş güvenliği’ymiş.
Örgütlenme biçimleri kadın çalışmalarında nisbi bir özerklik sağlıyor elbette, doğrusu da bu.
Batı’da toplumsal cinsiyet çalışmaları uzmanlık işi. Anya’nın yaşı var, bilgisi de, bizim solcu
gençlerin teyze dedikleri yaşta. İşin gerçekten de uzmanı yani. Batı sendikalarının büyük
bölümünde, kadın örgütlenmelerinin mevcut patriyarkal sendikal bürokrasinin, hiyerarşinin
bir parçası olarak hareket ettiği gerçeğini bir kenara atmıyoruz yine de… Sendikanın
üyelerden topladığı bir de dayanışma fonu varmış. İşte bu tür eğitimler, o tür fonların
aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu bir nevi kadınlar arası sınıf dayanışması.
Roller parçalanırken
Soma’da, şu anda kırım sonrası ölen çocuklarının, babalarının, kocalarının haklarını
savunmak için dava açan ve bu süreçte belki de ilk defa dışarıya çıkan, sonra yaşadıklarını,
özellikle de sol siyasi yapı dernek ve kurumlar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir tarafına
duyuran, öfkeleri ile güçlenip, güçlendikçe kadın olarak üzerlerine yüklenen toplumsal
cinsiyetçi kalıpları da belli ölçülerde parçalayan bir grup kadın bulunuyor. Birlikte
olduklarımız onlar. Yoksa Soma’da “Nasılsa bizimkilere bir şey olmadı, maden güvensiz ama
işimiz gücümüz var, aman ondan da oluruz, ya da devlet nasılsa yardım etti, çocuklarımızın
geleceğine bakarız, niye dava açalım” diyenler ve anmalara dışarıdan bile bakmayanlar daha
ağır basıyor. Bu iki grup birbirini sevmiyor. Sorunlar çok. Sorunların toplumsal cinsiyet
boyutu, kadınları ilgilendiren boyutu ise hepten karmaşık.
Dediğim gibi davalar sırasında politikleşen, bu sağlam ve güçlü kadınların mustarip olduğu
bir de erkek egemenliği var. İslamcı patriyarka, şimdiye kadar rastladığımız erkeklik türlerini
de içeren ama dini referanslarla daha da acımasızlaşan, iyice düşkünleşmiş bir erkek türü ve
de kültürü yarattı. Otobüslerde kadın tekmeleyen, sokakta kadınlar üzerinde sigara söndüren,
devletin her türlü aygıtının lehlerine çalıştığı bu tipolojinin Soma versiyonları bulunuyor.
Kadın arkadaşlarımızdan biri, erkekler arasında dolaşan bir söylentiden bahsetti. Katliam
sonrası kazada ölenlerin eşlerine bir miktar toplu para verilip, kendilerine ve çocuklarına maaş
bağlandı ya-ki maaş söylediklerine göre asgari ücretin altında- işte bu kadınlar için “ Alalım
301’lilerin eşlerinden birini ohhh hem rahat yaşarız, hem de sevaba gireriz” diyorlarmış. Ölen

evlatlarının çocuklarına bağlanan paralara ortak olmak için gelinlere eza cefa yapan
kayınbabaların yanı sıra, onlar hakkında dedikodu çıkaranlar da bulunuyor. Hatta gelinle
evlenenler, evlenme için baskı yapanlar olduğu söyleniyor. Bakkaldan, esnaftan alışveriş
yaparken karşılaşılan cinsiyetçi şakalar, sözlü tacizler… İnsanları çalıştırarak yoksullaştıran
neoliberal kapitalizmle İslamcı patriyarkanın kutsal evliliği işte böyle bir şey.
Kadınların Elmas Teyzesi
Soma’da da ölenlerin ailelerinin büyük bölümü dava açanlarla, direnenlerle ilişkiyi kesmişler.
Sus payına razı olmuşlar yani. Devlet de aynı durumda olan yoksullar arasında ayrımcılık
yaratarak, birilerini kendine bağlayarak sürdürüyor dümenini zaten. Yapılan yardımların adil
biçimde dağıtıldığını söylemek de zor. Soma’da davayı takip edenlerin çok iyi tanıdığı bir
kadın var, “Elmas Teyze” diyorlar. Elmas Hanım çok sevdiği oğlunu yitirmiş. Davanın sıkı
takipçilerinden. Oğlu ile altlı üstlü otururmuş, “Başını böyle dizime yaslardı, işe gitmeden
sohbet ederdik” diye anlatıyor. “Oğlumu hiç sevmedi” dediği kocasını sırf bu yüzden
boşamış, yıllar önce… Sıkı, yaşamdan öğrenmesini iyi bilen bir kadın. Al kadın eğitimlerinde,
“cinsiyet ezilmesi nedir”i size yaşamından örneklerle anlatsın. Hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan
zekâsı ise müthiş. Ona oğlu bakıyormuş. Oğlan yaşamını yitirince gelin- bir başka kadınlık
durumu - devletin yardımı ile birlikte çocukları da alıp Soma’yı terk ederek ailesinin yanına
taşınmış. Elmas Hanım kendini teselli edecek, “Kız aynı oğluma benziyor, onların
tıkırtılarıyla uyuyordum” dediği torunlardan da mahrum kalmış. O ifade etmiyor, ama
arkadaşları söyledi: Hiçbir geliri yok Elmas Hanım’ın. Biri eşinden boşanmış iki kızı
bulunuyor. Kızları da “direnenler” arasında olduğu ve mimlendikleri için Soma’da iş
bulamıyorlarmış. Elmas Hanım aman kızmayın bana, siz yakınmadan hoşlanmıyorsunuz
biliyorum. Yazmaktan başka şey gelmiyor elimizden, neyleyim.
Soma’da çocuk yaşta evlilikler hâlâ devam ediyor, direnen kadınlara karşı cinsiyetçi baskılar
yoğun, arkadaşlarını desteklemek için anma toplantısına gittiğinden eşinden dayak yiyip bir
daha kapı dışarı çıkmayan kadınlar var, Soma’da- eskiden de varmış madenci eşlerinin
anlattığına göre- şimdi de kadınlar ev içlerinde dövülüyor. Soma’da kadınların yaşadığı ama
dile getiremediği, ifade edilemeyen başka dertler de var. Soma’da ağır depresyonda olan
kadınlar var. Soma’da DİSK Dev Maden-Sen’in sorumlusu olduğu için iş bulamamasına
rağmen gönüllü olarak çalışıp genç kadın ve erkeklere umut veren bir Aydın abi; Aydın Tepe
de var- Abi koca DİSK’siniz, onun emmisinin kızı, bunun dayısının oğluna iş vereceğinize,
elemanınıza sahip çıksanıza- Maden Evi’nden, her işe güleryüzle koşuşturan pırıl pırıl umut
dolu devrimci genç kadınlar ve erkekler de var. Ayrıca Sosyal Haklar Derneği de (SHD)
çalışıyor Soma'da canla başla... Ama tüm bunların ötesinde, Soma’nın ne yaptığını iyi bilen
kadın kurumlarının dayanışmasına çok ihtiyacı var.
Dönerken acaba kadın kurumları ya da kadınlar bir araya gelip Elmas Hanım’ın mali
sorunlarına bir çözüm bulabilir miyiz diye düşündüm, dönerken samimiyetine inandığım
psikiyatrist ve psikologların ya da onların derneklerinin, orada depresyon tedavilerine devam
etmeleri gerektiğini düşündüm. Genel olarak erkek egemen siyasi yapıların direnen kadınların
temel sorunlarına çare olmayacağını, kadın dayanışması ile belki de bizim pek çok sorunu
çözebileceğimizi düşündüm. Çepeçevre sarıldıkları patriyarkanın yerelde iyice azgınlaşan
baskılarına karşı “30’lu yaşlarda ben artık çocuklarım için yaşıyorum, başka amacım yok”
deyip kendi hayatlarını koruma kalkanı yapan kadınların “Benim de bir hayatım var”
demelerini sağlamak gerektiğini düşündüm. Umarım bu bir çağrı olur
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