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İşçi sağlığı – halk sağlığı – çevre sağlığı- 
yaşam zincirini kuran kayıplarımızdır:  





enkazbilim – kayıpveri: bir ‘varlık’ 
mücadelesi; mekansal ve hikayesel 

• Kayıt etmek, ‘ölü canlar saymak saymak’ (SGK vs. 
İSİG Meclisinin işi!), tazmin etmek, ceza hukuku 
arenasına getirebilmek, anmak, kolektif yas (İş 
Cinayetlerinde Yakınlarını Kaybeden Adalet 
Arayan İşçi Aileleri, kolektif adalet talebi, kamusal 
alana –mükerreren- işlemek (nöbetler, dava 
duruşma rutini, İş Cinayetleri Almanakları, tekrar)  

• Makro, anonim, uzamsal olmayan, isig alanının 
öznesini nesneleştiren iktidar karşısında, 
uzamsal/mekansal, iletişimsel bir alternatif güç 
kurma çabası… 
 



‘zamana yayılan iş cinayetleri’:  
sıfırlanan meslek hastalıkları 

• Güçlülerin Suçları, (#CrimesofthePowerful) yavaş 
suçlar: 

 iş ‘kazaları’ sonucu işçinin / çalışanın ölümü VS meslek 
hastalıkları sonucu işçinin / çalışanın ölümü (illiyet 
bağını tespit yükümlülüğü zayıfın sırtına yüklendiğinde 
‘şüphe prensibinden’ yararlanan güçlüler! ) 

• İsnat edilebilirlik konusunun (devlet tarafından yavaş 
suçları çerçevelendirilen, ‘fasilite’ edilen, fail ‘tüzel 
kişilik’ şirketler cephesindeki öznel boyutu bulandıran 
‘nesnel iş organizasyonunun’ kasıt boyutu: Tüzel 
Kişiliğin öznelliği ve kastını nereden okuyabiliyoruz?  

• Yasa konuşuyor bile olsak, mücadelenin odağına devleti 
değil şirketleri ve mekansal/örgütsel ağlarını koymak 
gerekiyor 
 



• Sorularımızın ve adaletini talep ettiğimiz suç 
isnadının sayısal boyutu: Sıfır sicile karşı 
‘gerçekte’ canını çalışırken, çalışma kaynaklı veren 
her sene en az 15 bin 20 bin işçi, mesleki kaynaklı 
hastalığa kapılan her sene 200-300bin işçi… 

• Unutma-hatırlama ‘kısa devreleri’ ve yaşanırken 
yazılan tarih: Yeşile, pembeye, nadiren de ‘ala’ 
boyama şirket politikaları, PR/Halkla İlişkiler ve 
KSS ile işlenmesi zamana ve mekana yayılırken, 
kültür/sanat/proje endüstrisi üzerinden kısa 
devre yaptırılan zincir: #ŞirketSuçları siliniyor.   
 



DÖNELİM TEKRAR ‘BEDENE’: 
ENKAZBİLİM, NEYİN BİLGİSİ, NEYİ 
DÖNÜŞTÜREBİLİR?  



Tekrar, Ana Çerçeve  

“Sermaye birikim sürecinin, üretim araçları belli, toprak/doğa, 
emek, makineler. Canlı emeği, yani bütünsel olarak çalışan 
insanı alıyor, çalıştığı sürede ürettiğiyle bir kısmını, ölü 
emek, yani metalar ve yeni üretim araçları, makineler 
haline getiriyor.  

İkinci sürece kattığı, üretim aracı haline getirdiği ise, 
hammaddeye, enerjiye, kaynağa çevirdiği çevre, doğa, 
toprak, su, hava… Dünyada var olan maddelerin 
hammaddeye, madenlere, enerjiye dönüştürülmesi için pek 
çok kimyasal ve fiziksel süreçler mühendislik vesilesi ile 
geliştirilmiş.  

Bu aracılar, kompleks ara süreçler aklımızı karıştırsa da, 
sermaye birikim sürecinde emek ve doğayı ortaklaştıran 
kaynağa çevirme, bunu yapmak için de “canını/canlısını 
ölçme, biçme, tasnif etme, sayma, sonunda araç ve ölü hale 
getirme”dir. “ (El Yazmaları I, 24 Eylül 2021)  

https://elyazmalari.com/2020/09/24/asli-odman-emegin-yeni-kontrol-mekanzmalari-cevre-katliaminin-yeni-donmine-dair-de-bir-isaret-fisegidir-1/
https://elyazmalari.com/2020/09/24/asli-odman-emegin-yeni-kontrol-mekanzmalari-cevre-katliaminin-yeni-donmine-dair-de-bir-isaret-fisegidir-1/


Kapitalizmin ikiz sınırları olarak ‘üretim 
faktörleri’ emek ve doğa!  

• Bütünsel insan ve ekosistemi, ‘emek’ ve ‘kaynağa’ 
dönüştürülen sermaye birikim süreci;  

• Kapitalist üretim sürecinde gerekli olduğu sürece 
‘canlı’ tutulan emek ve doğal kaynakların 
karşısında BÜTÜNSEL YAŞAM DÖNGÜSÜ; 

• Biyopolitika ve Nekropolitika/Tanatopolitika el 
ele; 

• Yağmacı, sömürü, söküp çıkarıcı, yırtıcı 
kapitalizmin ‘sürdürülebilirliği’ 



Emekçinin bedeni ve 
kayıp/kıyım/enkaz 
merkezli bakış bize ne 
sağlar: Kapitalizmin doğal 
işleyişinin doğallığını yırtıp 
atmak?  
• Ölümleri doğallaştıran, maliyet hesap etme politikasının, 

ikame edilebilirlik sanrısının, sayıya çevirme ideolojisinin 
havını tersine taramak 

• Ölümlerin ve oluştuğu ilişkilerin arkasındaki failleri, ilişkileri, 
bağlantıları (zamansal ve mekansal olarak) tahayyül 
edilebilmek: ‘Buzdağının ucu’ teşbihi… 

• Daha zor tahayyül edilen/aktarılabilen ve kanıtlanabilen 
(‘Yavaş Suçlar’) bütünsel türlerin yok oluşu / ekolojik yıkımı 
‘hissettirebilmek’: Halata asılmak!  



‘işaret fişeği’ olarak işçinin ölümü 

• İş cinayetleriyle birikim rejiminin , Çevre 
Katliamının Yeni Dönemine Dair de Bir İşaret 
Fişeğidir! (Marmara Denizi ‘ölmeden önce’ 
ölenler: Dilovası, Ergene, Bursa, Bandırma 
fabrika, enerji, tarım işçileri…)  

• İşçinin bedeni, yaklaşan çevre felaketinin 
‘alametidir’! (Türcü/insanı, insanın da ‘işçi haline 
getirilmişini’ gören sistemin Kıyım, Yıkım ve 
Felaketin aynasını tutmak için bu bedenin kaybına 
bakmalı! Ekokırımın “madenci kanaryaları”)  

•  işçi sağlığı, çevre sağlığının izleğidir! 

 



• Kapitalizm, suçlarının izinin üstünü örter, 
“Güçlülerin yavaş suçları” suç kapsamı dışında 
‘tanımlanır.  

• ‘İşaret fişeği’ olarak çalışan insanın bedenine 
bakmak bu tanımları (Kalkınma ve Kıyım 
Partisi! Büyümenin Gerçek, Tazmin Edilemez 
Bedeli!) sarsıcı güce sahiptir. 

 



EMEKOLOJİ mücadelesinin 
coğrafyamızdaki zeminlerine örnekler... 
• Asbest ve kentsel dönüşüm/deprem öncesi ve 

sonrası; asbest içerikli yeni maden alanlarında 
işçi/halk/çevre sağlığı, asbestli üretim yapmış depo, 
tersane, fabrikalardaki işçilerin hastalıklarının tanısı, 
“anayurdun dört bir yanını saran asbestli su 
borularının söküm aşamasındaki bütüncül riskler  

• Gemi Söküm: Aliağa Büyük Havzası: Gemi sökümün 
endüstrisi, kimin için kirli, ‘kalkınma’ ve ‘akredite 
AB gemi söküm listesi’ kisvesi altındaki tehlikeli 
gemi akımını nasıl yavaşlatabiliriz?  

• GIDA: Zehirsiz Sofralar, tarım ilaçları ve azotlu 
gübrelerle hastalanmamış çiftçi ve tarım işçilerin 
bedeninden geçer!  

 
 



EMEKOLOJİ mücadelesinin 
coğrafyamızdaki zeminlerine örnekler... 
• KURŞUN: 0-14 yaşındaki 19 milyon çocuğun 6,3 milyonu 

kurşun zehirlenmesi yaşıyor (zehirli gıda zinciri, tarım 
havzalarındaki hurda metal fabrikaları filtreleri, metalurji, 
boya sanayi)  

• Bir nesilde çiftçilikten, maden işçiliğine veya sera işçiliğin 
geçişte emekçinin bedenine, toprağa, ağaca, suya, havaya 
olanlar arasındaki paralellikler! [Kömür Senesi, Ölüm 
Senesi!]  

• Geri Dönüşüm Fabrikalarında yangınlar, iş cinayetleri ve 
‘yeni’ hurda metal ve plastik ithalatı sektörü ; 

• Maden Sahalarında  (asbest içerikli bölgelerde!) patlama 
sonucunda işlem sırasında ve atık havuzlarına savrulan 
toksik suların/asbestin/tozların işçiye, köylüye, meskuna, 
bitkiye, hayvana duhul eden cari ve gelecek felaket; 

• … 
 



I. Örnek: Büyük Kadavrayı oluşturan Kadavralarımız…: Marmara 
Denizi’nin Bedeninin ‘Şaşırtan’ Müsilajlı Ölümünün Öncülü,  
Karada On binlerce  ‘Doğallaştırılmış’ Ölü Canlar… 



II.  Örnek: Asbestli lif 
salınımı – müstakbel ve 
cari kanser ‘salgını’? Sırf 
Aliağa’nın ve Sao Paulo 
Uçak gemisi ile ‘ithal’ 
edilcek bir sorun mu?  



 potansiyel olarak felaket tehdidi arz eden kanserojen 
liflerin yatağı ofiyolit kayaçları içeren bölgelerde artan 

maden faaliyeti 

Kaynak: Mustafa 
Bayram 2013: 

Ofiyolit içeren 
bölgelerin 
jeolojik dağılımı 

Bunların içine gömülü, 
içinden çıkarılan 
dolomit, mermer, 
kömür, bakır, altın, bor, 
süngertaşı…madenleri 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22814683/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22814683/


 

Kaynak: Eşref Atabey 2015: Türkiye’de asbest minerali doğal olarak bulunan 
bölgeler: (+MADEN OCAKLARI) 

https://www.researchgate.net/publication/283456683_Asbestos_map_of_Turkey_environmental_exposure_to_asbestos-lung_cancer-mesothelioma


III. Örnek: Yeni maden ruhsat ve sahaları, iş 
cinayetleri ve yeni ekokırım havzaları  



IV. Örnek: Plastiği ithal etmek, ölümü ithal etmek: Kayışlara 
bedenini kaptıran geri dönüşüm işçileri, mikroplastik ve sair 

toksiklere boğulan su, toprak 



V. Örnek:  
Aliağa’daki gemi sökümün yerel, Ege Havzası’ndaki, ulusal , ve 

küresel etkileri potansiyel dayanışma vakası [‘Dış Mihraklı’ 
#SaoPaulo Gemisine sığan ‘yerli ve milli’ kadim kıyım unsurları:] 



VI. Örnek:‘Gıda 
güvenliği’ 
gıdanın 
kendisinden 
ÇOK, çiftçinin, 
köylünün, 
mevsimlik tarım 
işçisinin, sera 
işçisinin 
bedeninde ilk 
izini bırakan 
toksiklerin hava, 
su, toprakta 
bıraktığı izler ile 
ilgilidir… 
#BülentŞık 
 Halk Sağlığı 
Davası 



VII: Örnek: Pandemi, kimin bedeninde oluştu, 
kimlerin bedenine musallat oldu?  

Covid-19 pandemisi, bize yeni emek rejiminin 
yeni çevre rejimiyle ve ekolojik sınırlarla 
beraber düşünülmesini dayatıyor. Bu ikisini 
beraber analiz edecek araçlardan büyük 
ölçüde mahrumuz esasında. Sadece 
politikada, sosyal hareketlerde, emek 
hareketlerinde, çevre hareketlerinde değil, 
bilimde de… 



Kırmamız  gereken iki rutin 1: Emek alanı  

1. İstihdam ve ekonomi odaklı, işyeri odaklı bile 
olmayan ekonomik haklar odaklı  veya üst ölçek 
siyasi sendikacılık karşısında işyeri + yaşam alanlarını 
beraber ele alan yaşam/mekan odaklı bir gündem ve 
emek örgütlenme pratiği : 

• Meslek hastalığına yol açan üretim süreç, malzeme 
ve çevresel faktörlerin ve faillerin tespiti, (işyerinde, 
hastanelerde, ölüm kayıtlarında, mahkemelerde…)  

• Her emek ve meslek örgütünün kendi işkolu/alanının 
işçi/çalışan sağlığı verisini tutması, meslek hastalığı 
emsal davasını götürmesi ve somut isig politikaları 
olması gerekiyor: (BMİS: iyi ve sanırım tek örnek)  

 



• İşçinin ailesi ile sağlıklı gıdaya erişimi bir isig 
konusudur:  ve çocuklara taşınan sorumluluklar 
/NESİL ADALETİ – ÇEVRE ADALETİ (sendika ile 
‘türetici’ gıda topluluklarının –aracısız- bağ 
kurması da dahil –gıda fiyat enflasyonunun 
kıtlık/susuzluk/ekokırım/kriz ile uçması!) 

• Borçlanma ve aşırı çalışma kıskacında emek ve 
ruhsallık, iş organizasyonun ruhsal boyutuna dair 
örgütlenme bilgisi, davalar, işyeri intiharları 
mücadele alanı (France Télécom iyi örneği)  

 

 



• Kısa vadede, hukuku da kullanarak ‘kampanya’ 
mantığı ile somut dönüşüm alanları: ‘iskele’ 
kampanyası,  

• Asbestli söküm furyasında, inşaat, nakliyat işçileri 
ile kentlilerin ortak sorunu, asbestli kamu binaları 
sorunu: emsal bir mücadeleye ihtiyaç var 

• Çiftçi/köylülerin hastalıkları, besin zinciri 
zehirlenmesinin emaresi olarak tanı ve belli tarım 
ilaçlarının yasaklanmasını sağlamak 

• Büyük sanayi felaketleri senaryoları, kampanyaları 
hk. ortak çalışmak  

• İklim değişikliğini, ısı stresi üzerinden isig alanı 
olarak kabul ettirmek  
 



Kırmamız  gereken iki rutin 2:  
Ekoloji alanı 

2. Çevre alanının, şirketlerin KSS/Kamusal Sosyal Sorumluluk 
ve PR/Halkla İlişkiler - İmaj faaliyeti olmaktan çıkarmak, 
sonuçlarından önce üretim süreçleri ile ilişki kurmak 

• Muhalif konfederasyonların, odaların başta olmak üzere 
çevre ve emek örgütlenmelerinin  ‘ortak basın açıklaması’ 
soyutluğundaki yüzeysel yanyanalığı yerine, ortak 
bilgi/mücadele birikiminin somut sorunlar etrafında 
mobilize edildiği küçük, içe dönük gündemler (mücadelenin 
yerel/mekansal bilgisi ile bilginin mücadelesinin 
buluşması!), 

• ‘WATCHDOG’ (Yangın Kulesi!) cinsi tematik çalışma grupları 
…(Uluslararası Ceza Hukuku (“ekokırım” suçu tanımlanması 
süreci, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları 
Rehber İlkeleri”, IFA/Küresel Çerçeve Anlaşmaları, Küresel 
Tedarik zincirleri, ‘yeşil tahviller’ için küresel kredi alan 
şirketler, Business Watch/Şirket Takibi …) : 

https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/250327-ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir
https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/250327-ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir
https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/250327-ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir
https://bianet.org/bianet/iklim-krizi/250327-ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir
https://www.ihd.org.tr/birlesmis-milletler-is-dunyasi-ve-insan-haklarina-dair-rehber-ilkeler/
https://www.ihd.org.tr/birlesmis-milletler-is-dunyasi-ve-insan-haklarina-dair-rehber-ilkeler/
http://www.mulksuzlestirme.org/
http://www.mulksuzlestirme.org/
http://www.mulksuzlestirme.org/
http://www.mulksuzlestirme.org/
http://www.mulksuzlestirme.org/


Bunun için de zaman optik ayarı 
yapalım! Şimdinin Zamanına ve 

Felaketine bakmak için mercek ayarı! 
 
 

• Mücadele gündemi (sorunsalı formüle et!)  
• Mücadele ağının içeriği (Check-listesi hazırla)  
• Mücadele takvimi ve işbölümü 
• Mücadele kazanımları kısa-orta vadede 
• Bilgi zemini, bilgi ortaklaştırması, hukuki, sokak 

mücadelesi ve iletişim hattı (mücadele basın 
açıklaması, soyutlanmış araştırma veya sosyal 
medya kampanyası üzerinden mayalanamaz!)  



Emek, ekoloji, yaşam: suyun üç hali 

• İpin ucuna somut olarak bir yerden asılınca, bu üç 
alanın da birbirine bağlı olduğunu görüyoruz 

• Demek ki asılmak lazım! 

• Somut, nokta atış, yer-el örgütlenmeye BAŞLAMAK… 

• Sadece birbirimize felaketleri anlatmak değil… 

• Panel, sempozyum, konferans, çalıştay kürsü/oturan 
ayrımı ile değil bir yuvarlak masa, bir çayırda çimen 
üstünde beraber daire içinde oturup bir iş üzerinde 
buluşmak, kılavuz ile, takvim ile, gündem ile, 
haritalama ile, örgütlenme mühendisliği yapmak… 


