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Geçtiğimiz Ekim ayında yayın hayatına başlayan Katkı e-dergi, ikinci sayısıyla yola devam ediyor. “Emek” te-
masının ardından bu sayı için belirlediğimiz “Meta” başlığıyla kapitalist üretim ilişkilerindeki metalaşma sü-
reçlerini tartışmaya açıyoruz. Kavram karmaşası içinde olduğumuz ve tarif etmekte zorlandığımız alanlarda 
küçük bir tartışma başlatmak niyetindeyiz. Tarımdaki emek gücüne, çöpten bilgiye, eğitimden tohuma kadar 
her alana sirayet eden metalaşma nedir? Süreç nasıl işlemektedir?

İlk sayıyı çıkarırken, “insanların dünyaya, yaşama, hak ve hukuka, adalete dair inançlarını yitirdiği” günler ge-
çirdiğimizi, buna rağmen inatla burada olduğumuzu söylemiştik. Günler ne yazık ki bizim için pek değişmedi. 
Katkı e-derginin bu sayısı akıl ve beden bütünlüğümüzü bireysel ve toplumsal olarak korumaya çalıştığımız ve 
zorlandığımız bir dönemde yayına hazırlandı. Gündelik pratiklerimizle toplumsal gündemlerimizin böylesine 
karşı karşıya kaldığı bir süreçte herhangi bir anlam karmaşasına düşmeden ve tam da sorumlulukları gereği 
bize zaman ayırıp, derginin malzemesini, bilimsel bilgiyi üreten yazarlarımıza ve hakemlerimize çok teşekkür 
ederiz.

Bilimsel bilginin taşıyıcıları ve öznelerinden olan, bu baskı ortamında yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, inan-
dıkları ve doğru bildiklerini söylemekten vazgeçmeyen tüm akademisyen dostlarımızın yanında olduğumuzu 
belirtmek isteriz. Biz onlarla birlikte “katkı” koymaya, alan açmaya devam edeceğiz.

Üzerine düşünülmesi, tartışılması dileğiyle..

Katkı e-dergi Sayı Editörleri:
Altan Alaybeyoğlu
Selma Değirmenci
Çağın Erbek

SAV Katkı, 2016 (2): Editörlerden...
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Giriş
Marx, Kapital’in Almanca ilk baskısına yazdığı Gi-
riş’te belirttiği gibi, emek ürünün meta biçimini, bur-
juva toplumunun ‘ekonomik hücre biçimi’ olarak gö-
rür. Nasıl ki hücre organik varlıkların en temel ve en 
küçük birimini oluşturuyorsa; canlılığın temel işlevle-
ri nasıl ki hücrelerde gerçekleşiyor ve canlılık kendini 
ilkin hücresel düzeyde gösteriyorsa, benzer biçimde 
meta da kapitalist üretim biçiminin en temel birimini 
oluşturur.

Kuşkusuz meta mübadelesinin tarihi kapitaliz-
min tarihinden çok daha eskidir. Ancak, önceki top-
lumlara damgasını vuran, üretimin esas olarak ihti-
yaçları gidermeye yönelik kullanım değerleri üretimi 
olmasıdır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, insanın tarihi 
boyunca üretim, belirli biçimler altında ortaya çıkan 
toplumsal bir üretimdir. Üretim insanın özgül etkin-
liğidir; insan maddi dünya üzerinde emek harcayarak 
doğayı ihtiyaçlarını karşılayan nesnelere dönüştürür. 
Böylece insan kendini ürününde nesnelleştirir. Ne 
var ki, dilin gelişiminin en azından iki kişiyi gerek-
tirmesi gibi, üretim de toplumu gerektirir. Toplum, 
özünde, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için 
gereksindikleri şeyleri üretmek üzere oluşturduğu bir 
örgütlenmedir. Üretim insanı insan yaparken, insan 
topluluğunu topluma dönüştürür. Bu düşüncenin 
kökeni günümüzden yaklaşık 2400 yıl önce yaşayan, 
Demokritos’a uzanır. Toplum teorisini hocası Sok-
rates’in idealist düşüncesinin karşısında materyalist 
ve evrimci tarih yorumuna dayandıran Demokri-
tos’a göre toplum, insanların ihtiyaçlarını karşılamak 
için yaptıkları ortak çalışmaların ürünüdür.1 Benzer 
bir kavrayış Arap düşünür İbn Haldun’un en önemli 

yapıtı Mukaddime’de de yankılanır. İbn Haldun top-
lumsal hayatın insanlar için zorunluluk taşıdığına, 
insanın yaşamını tek başına sürdüremeyeceğine dik-
kat çekmiş; toplumsal yaşamı maddi gereksinimlerle 
koşullanan insanın birleşmiş üretici faaliyeti olarak 
tanımlamıştır.

Toplum insanların birleşmiş üretici faaliyeti ol-
duğu gibi, tekil bir insanın bireysel etkinliği olarak 
görülen üretim de bu toplumsal üretimin bir parçası-
dır. Marx’ın Kapital’in taslağı olarak görebileceğimiz, 
1957-58 el yazmalarından oluşan Grundrisse başlıklı 
yapıtı bu vurguyla açılır: “Ele alacağımız konu ön-
celikle maddi üretim. Başlangıç noktamız, şüphesiz, 
toplum içinde üretim yapan bireyler – dolayısıyla 
bireylerin toplumsal olarak belirlenmiş üretimidir.” 
(Marx, 1979: 139). Marx kapitalist üretim biçimini bu 
toplumsal temelde incelediği için, bir adada tek başına 
yaşamını sürdürmeye çalışan Robinson’dan hareketle 
üretimi ele alan Adam Smith gibi politik iktisatçılar-
dan yöntemsel olarak ayrılır. Kabaca söylersek, insan-
lar beslenme, üreme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşı-
lamak için bir araya gelirler. Kendileri için üretirken 
birbirleri için de üretmiş olurlar; böylece bir yandan 
da kendilerini yeniden üreterek toplum haline gelir-
ler. “İnsanlar herhangi bir biçimde başkaları için çalış-
maya başladıkları andan itibaren [onların] emekleri 
toplumsal bir biçim alır.” (Marx, 1993: 82). Öyleyse 
toplum, her şeyden önce, içinde üretimin örgütlendi-
ği bir sistemdir. Gordon Childe’ın hala temel başvuru 
niteliğini taşıyan Tarihte Neler Oldu kitabında vur-
guladığı üzere, bir toplumu ihtiyaçlarını karşılayacak 
üretim yollarını bulmak için, yani kendini yeniden 
üretmek ve yeni ihtiyaçlar yaratmak için kurulmuş bir 
işbirliği örgütü olarak görmeliyiz.

İkinci olarak, topluma özgüllüğünü veren, üreti-
min her zaman belirli bir üretim olmasıdır. Üretim, 

Meta

Melda Yaman

1  Ayrıntılı bir araştırma için bkz. Şenel, 1970, s.319.
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üretimin toplumsal karakterini taşıdığı kadar belirli 
türden üretim ilişkilerini, üretim koşullarını da oluş-
turur. Marx özgül toplumu -kapitalist toplumu- üre-
tim ilişkileri üzerinden incelemektedir. Politik ikti-
satçılar da bu yeni üretim ilişkilerini incelemişlerdir; 
ancak, bu toplumun yeniliğini açıklamaya çalışırken, 
onu önceki toplumlar gibi geçici bir aşama olarak gör-
memişler, tersine evrensel bir sistem olarak tarif et-
mişlerdir. Politik iktisatçılar genellikler ve farklılıklar 
arasında ayrım yapmadıkları için, bütün tarihin tek 
bir yasayla yönetildiğini varsaymışlar, bu yasayı da 
burjuva toplumunun özelliklerinden türetmişlerdir. 
Toplumsal gelişmenin farklı evrelerinde özgül üre-
timler söz konusu iken, onlar üretimi tarihselliğin-
den yalıtarak, evrensel doğa yasalarına tabi olduğunu 
göstermeye çalışmışlardır. Toplumsal üretim ilişkileri 
içerisinde yetişen insan da toplumun ürünüdür. An-
cak, politik iktisatçılar ne bireyi toplumsal gelişmenin 
bir sonucu olarak, tarihin belirli bir evresinde ortaya 
çıkmış birey olarak görmüştür ne de burjuva toplu-
munu tarihselliği içinde kavramıştır. Burjuva toplu-
munun bireyini ‘doğal insan’ olarak niteledikleri gibi, 
burjuva toplumunun özelliklerini de evrensel, doğal, 
genel özellikler olarak kabul etmişlerdir. Oysa Marx, 
her zaman için belirli bir üretim biçiminden söz et-
miştir. Kapitalizmin de kendinden önceki toplumlar 
gibi insanlık tarihinde belirli bir aşamaya karşılık gel-
diğini ve sonlanmaya yazgılı olduğunu savunmuştur.

***
Tarihte geriye doğru gittikçe üretimin toplumsal 

karakterinin daha çok belirginleştiği doğrudur. Top-
lumsal örgütlenme basitleştikçe, bir yandan insanla-
rın toplumla bağı görünür hale gelir bir yandan da 
tekil insanın emek etkinliğinin toplumun diğer birey-
leriyle ilişkisi berraklaşır. İnsanların sadece kendileri 
için değil birbirleri için ürettiği netlikle görülür. Ör-
neğin, feodal toplumlarda belirli bir zor ilişkisi içeri-
sinde, doğrudan üreticiler efendiler için de üretmiş 
olurlar: “Papaza verilen öşür, onun kutsamalarından 
daha gerçektir.” (Marx, 1997: 87). Yahut, kimi toplum-
lar, Kalahari çölünde yaşayan avcı derleyici topluluk 
!Kunglar’da avcının yakaladığı bizonun tüm gruba 
paylaştırılmasında olduğu gibi, ortaklaşacadır. De-
mek ki, ister feodal dönemdeki gibi sınıflı olsunlar 
ister avcı toplayıcılar gibi komünal yaşasınlar bu top-
lumlarda bireyler arasındaki ilişkiler insanların karşı-
lıklı ilişkileri biçiminde kurulmuştur. Üretim ihtiyaç-

ları karşılamak içindir ve dolaysızca toplumsaldır.   
Meta üretimine dayalı toplumlarda ise üretimin 

toplumsallığının dolaysızlığı giderek zayıflar.
Elbette ki meta üretiminin tarihi çok eskilere 

uzanır. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde toplu-
luklarının sınırlarında başlayan mübadele, ilk uygar-
lıklarda da görülmüştür. Paranın genel eşdeğer olarak 
tarihin erken dönemlerinde ortaya çıkmış olması da, 
meta ilişkilerinin belirli ölçülerde gelişmiş olmasının 
göstergesidir, zira para, bütün metaların mübadele 
değerlerinin “uygun varlık tarzını” (Marx, 1993: 64) 
temsil eder; bütün metaların mübadele değerinin özel 
bir meta biçiminde ifadesidir: “Para, metaların müba-
dele sürecinin içinde ürettikleri mübadele değerinin 
bir billurlaşmasıdır.” (Marx, 1993: 64). Paranın gelişi-
mi meta mübadelesini geliştirip yaygınlaştırmış; ülke 
toprakları içerisinde yahut ülkeler arasında pazar, ka-
pitalizmden çok daha önceki dönemlerden itibaren 
oluşmuş durumdadır. 

Ancak, meta ilişkilerinin bu sınırlı gelişimi, emek 
kavramı gibi meta kavramının da bütünlüklü geliş-
mesini engellemiştir. Meta kavramına ilişkin ilk ve 
erken düşünceler, ilk ipuçları Antik Yunan’da, özellik-
le Aristoteles’te karşımıza çıkar. Zira, Antik Roma ve 
Antik Yunan toplumlarında meta üretiminin ve pa-
ranın nispeten yaygın bir kullanımına rastlarız. Belli 
ki nesnel gerçeklikteki gelişme, düşüncenin gelişme-
sini de koşullamıştır. Aristoteles sahip olduğumuz her 
nesnenin iki kullanımı olduğunu söylemiştir. Biri ih-
tiyacı gidermeye öbürü ise o nesneyi para yahut baş-
ka bir nesneyle mübadele etmeye yarar. Aristoteles’e 
göre ilki, sahip olduğumuz her nesnenin doğal ve uy-
gun kullanımı, nesnenin ereğine uygun kullanımıdır. 
Mübadele ise nesnenin uygun bir kullanımı değildir, 
çünkü mübadele nesnenin doğasında bulunmaz. Poli-
tika’da (Politics) bu konuya ayakkabı örneğiyle açıklık 
getirmiştir (Aristoteles, 1998: 16). 

Her mülk parçasının iki kullanımı vardır; her biri ken-
dine özgü (kendinde) kullanımdır ancak farklıdır: Biri 
nesneye uygundur, öbürü değildir. Ayakkabı giymek-
le ayakkabıyı mübadele etmeyi, örneğin, alalım. Her 
ikisi de ayakkabının kullanım biçimleridir. Bir ayak-
kabıyı, ayakkabıya ihtiyaç duyan bir başkasıyla, para 
yahut yiyecek için mübadele eden biri için, ayakkabı 
ayakkabı olarak kullanılır. Ancak bu ayakkabının uy-
gun bir kullanımı değildir çünkü ayakkabı mübadele 
için yapılmamıştır.  
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Aristoteteles Nikomakhos’a Etik’te iki emek ürü-
nün [metaların] birbirleriyle ‘değerce’ eşitlendiğini 
yazar; bu eşitliğin ortak bir ölçü ile ölçülebilmekten 
kaynaklandığını belirtir. Ancak hemen ardından bu 
eşitliği inkar eder. Çünkü iki farklı nesneyi eşitleye-
cek öz emektir; iki farklı emeğin ürünün eşitlenebil-
mesinin koşulu emeklerin genel anlamda insan emeği 
olarak eşit olmasıdır. Ne var ki köle emeğine dayalı 
üretim ilişkilerinin ‘doğallığının’ teorisini yazan Aris-
toteles, böylesi bir eşitliği olumlamaz. Kaynaklar, bu 
dönemde, meta mübadelesine koşutlukla, emek gü-
cünün de kısmen metalaştığını ortaya koymaktadır. 
Örneğin, G.E.M. de Ste. Croix’nın, muazzam yapıtı 
Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi’nde belirt-
tiği üzere, kıt, vasıfsız, hareketsiz olan kiralık [ücretli] 
emek Antik Yunan ekonomisine çok küçük ölçüde de 
olsa katkı yapmıştır. Bu kiralık emekçilerin büyük ço-
ğunluğu efendileri tarafından kiraya verilen köleler-
dir (Ste. Croix, 2014: 233). Antik Yunan toplumunda 
emeklerin hiyerarşisi öyle açık görünür ki, eliyle ve 
bedeniyle iş yapanlar, toplumun alt sınıflarıdır. Ki-
ralık emekçiler, Homeros’un thetes diye adlandırdığı 
ücretli işçilerdir ve aristokratların pek de hoşnut ol-
madığı bir sınıftır. Öyle ki, Odysseus’da Akhilleus’un 
ruhu Odysseus’a; içi geçmiş, çürümüş ölülere kral 
olacağıma, ele kulluk etseydim; bir varlıksız bir top-
raksıza thes olsaydım keşke, diye seslenir. İlginçtir, o 
dönemde kadın emeğinin de, özellikle bebek bakıcı-
lığı, süt annelik, ebelik gibi ‘kadın işlerinde’ ücretlen-
dirildiğini görüyoruz (Laes, 2011; Ste. Croix, 2014).

Antik düşünürlerden Xenophon ise Yunan ülke-
sinde küçük kentlere karşıtlıkla büyük kentlerde iş-
bölümünün gelişimiyle artan uzmanlaşmaya ve meta 
mübadelesinin gelişimine dikkat çekmiştir. Düşünür 
Cyropaedia’nın son (sekizinci) bölümünde toplumsal 
emeğin çeşitli zanaatlara bölünmesine değinmiştir. 
Xenophon, küçük bir kentte yatakları ve sandalyeleri, 
sabanı ve masaları, hatta evi bile aynı kişinin yapmak 
zorunda olduğunu; ancak büyük kentlerde her bir çe-
şit ürün için bolca talep bulunmasıyla, tek bir zanaa-
tın geçinmek için yeterli olduğunu yazmıştır. Böylece 
türlü zanaatçılar ürünlerini mübadele ederek hem ka-
zanç sağlayacak hem de ihtiyaç duydukları ürünleri 
karşılayacaklardır.

***
Meta kategorisi daha önceki toplumlarda da kıs-

men görülmekle hiçbir zaman toplumun genelini ku-
şatmamıştır. Bununla birlikte, meta gibi para da ger-
çek gelişmişliğini ve kavramsal bütünlüğünü burjuva 
toplumunda kazanmıştır. Bu basit kategoriler, demek 
ki, içerik ve yoğunluk bakımından tam gelişimini 
karmaşık toplum biçiminde, yani kapitalist üretim 
koşullarında tamamlamıştır (Marx, 1979: 173). Çün-
kü, ürünün meta biçimi, burjuva toplumunda, arızi, 
kısmi ve sınırlı olmaktan çıkmış, genel ve egemen bi-
çim halini almıştır. Burjuva toplumunda ürünler, ka-
pitalist üretim koşulları altında, doğrudan mübadele 
edilmek üzere üretilirler. Yani en soyut kategoriler, 
bu soyut olma niteliklerinden ötürü her çağda geçerli 
olsalar bile, bunların fiilen bir soyutlama olarak or-
taya çıkmaları tarihi ilişkilerin sonucudur ve bizatihi 
bu ilişkiler çerçevesinde tam bir geçerliliğe kavuşurlar 
(Marx, 1979: 176). 

Peki, kapitalist üretim tarzını önceki üretim bi-
çimlerinden, meta dolaşımı bağlamında özgül kılan 
nedir? Burjuva toplumunda meta üretimi sadece meta 
üretimi olmakla kalmaz ayrıca sermayenin üretimi-
dir, yani sermayenin yeniden üretimidir; daha doğru 
bir deyişle sermayenin bir uğrağı, sermaye tarafından 
vazedilmiş bir süreçtir.

Tarihte gördüğümüz örneklerde mübadelede, 
verili mübadele değeri tutarında mübadele yapılın-
caya kadar sürdürülebilir. Basit dolaşımda, mübadele 
değeri, bir an meta bir diğer an para olarak görünür. 
Aslında mübadele değeri olarak özdeş olan bu iki-
sinin sonsuz hareketidir. Burada metalar sürece bir 
ateşi körüklemek için dışarıdan atılan odunlar gibi-
dir. Farklı farklı üretim ilişkileri içinde üretilir, sonra 
mübadele edilirler. Yani, basit dolaşım, “kendini ye-
nileme gücünü içinde taşımaz. Öğeleri varsayılmıştır, 
daha önceden vazedilmiştir; yani kendisi tarafından 
vazedilmiş değildir.” (Marx, 1979: 320). 

Kapitalist üretimde ise sermaye mübadele değer-
lerini vazeder, bir varsayım olarak yaratır. Yani kendi 
varsayımlarını bizzat kendisi yaratır. Sermaye, ayrıca, 
kendinden önceki emek süreçlerini gerçek boyundu-
ruk altına alarak, kendisinin bir uğrağı haline getir-
miştir. Üretim sürecine giren sermaye unsurları, hala 
hazırda kapitalist üretim ilişkileri içinde, birer meta 
sermaye olarak üretilmişlerdir. Makineler, hammad-
deler, dahası, insanın yaratıcı etkinliği, üretken gücü, 
emek-gücü de bundan böyle meta niteliği kazanmış-
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tır. Dolaysız üretim süreci, kapitalistin üretim aracı 
olarak tüketmek üzere satın aldığı metalarla başlar: 
makineler, hammaddeler, emek-gücü. Bunlar aslında 
kendisinin metalara dönüştürülmüş parasından baş-
ka bir şey değildir ki, para, genel eşdeğer, ‘eşitler arası 
birinci’ sıfatıyla metaların kralı da, artık, sermayenin 
temsili biçimidir, artık para sermayedir. Hatta bunlar, 
“değer yaratma, değerin değerlenmesi, yani çoğaltıl-
ması aracı olarak işlev gördükleri biçim için¬de bu-
lundukları ölçüde daha da yoğun bir şekilde öyledir-
ler”. Demek ki bu üretim araçları sermayedir (Marx, 
2014: 749). Üretim sürecinde canlı emek, karşısına 
sermaye olarak çıkan emek araçlarını ürünün amacı-
na uygun biçimine dönüştürür. Ne var ki, değerlenme 
süreci olarak bakıldığında üretim araçlarını kullanan, 
işçi değil, işçiyi kullanan, üretim araçlarıdır: canlı 
emeği soğurarak var kalıp çoğalır; bu yoldan değerle-
nen değer hâline, sermaye hâline gelir, bu hâliyle işlev 
görür. Yaratılan ürünler yararlı nesneler olmalarının 
yanı sıra metadırlar; sermayeyle mühürlenmişlerdir;  
dahası çoğalmış, büyümüş sermayedirler.

Toplumsal Olmayan (!) Üretimin 
Toplumsallığı
Meta üretimine dayalı üretim ilişkilerinin toplumsal 
karakteri ilk bakışta görülmez. Ne var ki her toplum 
gibi kapitalist toplumda da üretim toplumsal bir üre-
timdir; burjuva toplumunda üretimin toplumsallığını 
görmek için metaa daha yakından bakmak gerekir. 

Günümüzün kapitalist toplumunda üretim top-
lumsal karakterinden sıyrılmış gibi belirir. Bu algı ba-
sitçe toplumsal ilişkilerin zihinlere ‘yanlış’ bir yansı-
ması değildir; bugünkü üretim biçiminin kaçınılmaz 
sonucudur. Toplumun zeminini oluşturan temel öge-
nin, yani insanların birbirleri –bir başkası- için üret-
mesi gereğinin bugünkü toplumda üzeri örtülmüş 
olduğundan, üretimin toplumsal karakteri de görün-
mez hale gelmiştir.

Ancak, metalar daha çok görünür oldukça, gide-
rek daha fazla şey alınır satılır hale geldikçe, arkala-
rındaki gerçekliği daha çok gizlerler. Marx’ın sözleriy-
le “metanın sırrı” olarak görünen şey tam da budur. 
Kişiler arasındaki toplumsal ilişkiler nesneler arasın-
daki toplumsal ilişki gibi görünmektedir (Marx, 1993: 
49). Şimdi, metalar, kendilerini üreten emekçilerden 
‘özgürleşmiş’, kendinde bir varoluş kazanmış gibidir-

ler. Onları ‘meta’ haline getiren sermaye koşulları, 
onların emek ürünü, yani canlı kanlı bir insanın fiili 
bir etkinliğinin ürünü olmalarını unutturmuş, basitçe 
bir değer -mübadele değeri- taşıyıcısı biçimine sok-
muştur. Yani, metanın içindeki ‘ölü emek’, onu üreten 
emekçiyle birlikte gömülmüş gitmiştir. Artık o, meta, 
üretilme koşullarına ve üreticisine yabancılaştığı gibi 
bizzat neliğine karşı da yabancılaşmıştır.

“Bir üretimin toplumsal ilişkisinin, bireylerin dışında 
mevcut olan bir nesne biçiminde ortaya çıkmasının 
ve bu bireylerin toplumsal hayatlarının üretimi süreci 
içinde aralarında kurdukları belirli ilişkilerin, bir nes-
nenin özgül nitelikleri gibi görünmesi olgusudur ki, 
bu tersine durum, hayali olmayıp, gerçeğin ta kendisi 
olan bu aldanmadır ki, değişim [mübadele] değerini 
yaratan emeğin bütün toplumsal biçimlerini nitelen-
dirir.” (Marx, 1993: 64). 

Piyasadaki milyonlarca şeyden biridir o; diğer 
metalarla ilişkisi açısından bakıldığında sadece bir 
oran ilişkisi içinde durur –biri öbürünün üç katı, ya-
hut yarısı eder, denir. “Muazzam bir meta birikimi”, 
kerameti kendinden menkul görünen mübadele de-
ğerini kuşanmış nesnelerin birbirleriyle ilişkisidir 
şimdi. Her biri öbürüne sadece ‘değer’ olarak görünür. 
Ne var ki mübadele metaların “gerçek” ilişkisidir de; 
zira, her bir meta, ancak, “öteki metalarla kıyaslanın-
ca [ve karşılaşınca] metadır.” (Marx, 1993: 56). Aslın-
da, metaı meta yapan, daha doğru bir deyişle emek 
ürününü meta haline getiren, ve hatta metanın diğer 
metalarla böylesi karşılaştırılmasını olanaklı kılan da 
metaın bizatihi emek ürünü olmasıdır.

Bir somun ekmekten, malolduğu emeği, fırıncının 
emeğini, değirmencinin çiftçinin vb. emeğini çıka-
rınız, geriye ne kalır? Hiçbir işe yaramayan birkaç ot 
tanesi.” (Th. Cooper’dan aktaran Marx, 1993: 50).

Yani, meta insan emeğinin ürünüdür; insan orga-
nizmasının işlevlerinin ürünüdür ve “bu işlevlerin her 
biri, niteliği ve biçimi ne olursa olsun, aslında, insan 
beyninin, sinirlerinin, kaslarının vb. harcanmasıdır.” 
(Marx, 1997: 81). Ancak, türlü özelliklerle birbirin-
den farklılaşan bu somut emekler nasıl eşitlenecektir? 
Farklı türden emeklerin eşitlenmesi, ancak, bunların 
eşitsizliklerinden soyutlanmasıyla; yani bunların or-
tak bir paydaya, yani insan emek-gücü harcamasına 
yahut soyut insan emeğine indirgenmesiyle olabilir. 
Ürünler, soyut insan emeği olarak, toplumsal emek 
biçimi ile yeni bir nitelik kazanırlar, mübadele değeri 
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haline gelirler. Böylece sadece bir ihtiyacı karşılayan 
nesne olmakla kalmaz, mübadele edilebilir olurlar 
-meta haline gelirler. Bu ‘yeni’ nitelik, emek ürünün 
ne işe yaradığına yahut hangi ihtiyacı giderdiğine ka-
yıtsızdır – tıpkı onu üreten emeğin niteliklerinden 
sıyrılması gibi kendisi de doğal niteliklerinden sıy-
rılmıştır -artık o ‘değer olarak’ diğerleriyle özdeştir. 
Kullanım değeri mübadele değerinin taşıyıcısı olduğu 
gibi somut emek de soyut emeğin aracı haline gelmiş-
tir; yani, metanın meta halini alabilmesi için gerçek 
dünya kendini ‘idealar’ dünyası uğruna feda etmiştir. 
Ne var ki, aslında olup biten sadece bireysel emeğin 
toplumsal emeğin bir parçası haline gelmesi, tekil 
emek etkinliğinin toplumsal işbölümünde yerini al-
masıdır.     

“Her türlü insan emeğinin eşitliği, bu emek 
ürünlerinin hepsinin eşit değerde olmaları ile nesnel 
olarak ifade edilir.” (Marx, 1997: 82). Onun tek bir 
ölçüsü vardır, içinde barındırdığı emek miktarı. O 
ürünü üretmek için harcanan emek, emek harcama 
zamanı ile ölçülür ve “bu da emek ürünlerinin de-
ğerinin niceliğidir”; böylece, “üreticilerin içerisinde 
emeklerinin toplumsal niteliğinin kendini gösterdiği 
karşılıklı ilişkiler, ürünler arasında bir toplumsal ilişki 
biçimini alır.” (Marx, 1997: 82). Şimdi bunlar özdeş 
oldukları değer olma niteliğine karşı sadece nicelikçe 
farklılaşmışlardır. Onları birbirleriyle mübadele edile-
bilir kılan işte bu bağıntıdır.

Demek ki meta, kendisini, insan emeğinin ürünü 
değilmiş de, sanki, kendinde bir varlıkmış gibi gös-
termeye çalıştıkça, emek ürünü olma zeminine geri 
döner. Her ‘bağımsız’ adım atışında, her hamlesinde, 
emek ürünü olma niteliğiyle karşılaşır. Dahası, metaı 
meta yapan sadece tekil bir insan emeğinin ürünü ol-
ması da değildir; tekil bir insan emeğinin diğer insan-
ların emekleriyle ilişkisi, daha doğrusu tüm emekçile-
rin emeklerinin birbiriyle ilişkisi, ürünü meta haline 
getirir. Bir kere ürünün metaa dönüşebilmesi için, 
üreticinin onu kendisi için değil, bir başkası için, yani 
kendi ihtiyacını karşılaması için değil bir başkasının 
ihtiyacını karşılaması için –mübadele etmek üzere- 
üretmesi gerekir. Böylece meta, henüz değer ilişkisi 
içine girmeden, sadece kullanım değeri niteliğiyle bile 
toplumsal karakterdedir. Zira üreticisinin bir başka-
sıyla ilişkisinin ürünüdür –elbette ki metanın köy pa-
zarında takas mı edileceği yoksa büyük meta zincir-

leri yoluyla başka ülkelerdeki insanlara mı satılacağı 
önemsizdir. İkincisi, metaların her biri soyut insan 
emeğinin ürünü oldukları için mübadele edilebilirler 
katına yükselir, diğer metaların karşısında azametle 
yerini alır. “Değerin özünü oluşturan emek, türdeş in-
san emeğidir, bir biçimli emek gücü harcanmasıdır.” 
(Marx, 1997: 51). Sadece bu da değil; kendini üreten 
emek gücüyle bağını koparmış görünse de, meta, 
şimdi, onu üretene yeniden başvurmak zorundadır. 
Metanın meta olabilmek için belirli bir miktar emek 
zaman içermesi yeterli değildir; verili üretim koşul-
larında benzerlerinin üretilmesi için gerekli ortalama 
emek zamanda üretilmesi gerekir. Bu koşul, metaı sa-
dece diğer metalarla değil üreticisiyle, dahası sadece 
kendi üreticisiyle değil diğer üreticilerle de ilişki içine 
sokar. Üstelik meta, şimdi, sadece kendini değil üreti-
cisini de diğer üreticilerle ilişkilendirmiştir. Yani, tekil 
bir üreticinin ürünü olan tekil bir meta, aslında, bir 
yandan diğer tüm metalarla ilişkilenerek öbür yandan 
kendi üreticisini diğer tüm üreticilerle ilişkilendirerek 
meta haline gelir. Böylece, meta, içerdiği emek zama-
nın niteliği ile de –toplumsal olarak belirlenmiş emek 
zaman- toplumsal karakterdedir.

Bu inceleme göstermektedir ki, burjuva toplu-
munda üreticiler, birbiriyle, kendi emeklerinin ürün-
leri olan metalar yoluyla ilişkilenmektedir. Toplumsal 
ilişkiler, yani, meta mübadelesiyle dolayımlanmak-
tadır. Emek ürünü emeklerin ve emekçilerin birbir-
leriyle ilişkisi yoluyla potansiyel mübadele değeri ve 
dolayısıyla meta karakteri kazanırken, mübadele ile, 
metanın potansiyel mübadele edilebilirliği gerçekleşir 
(realize olur).

***
Bugün insanların neredeyse tamamının ihtiyaç-

larını karşılamasının yegane yolu mübadele ilişkileri-
dir. Milyonlarca insan, beslenme, barınma, ısınma vb. 
türden ihtiyaçlarını sadece ‘piyasa’dan, yani meta iliş-
kileri dolayımıyla edinebilir. Çünkü, besin maddeleri, 
konutlar, giysiler, yakacak gereçleri… tekil üretim sü-
reçlerinin sonucudurlar ve meta karakteri kazanmış 
durumdadırlar. 

Özgül Bir Meta Olarak Emek-gücü
Bugün Türkiye’de –ve dünyanın hemen her yöresin-
de- insanların çoğunluğunun yaşamını sürdürmesi-
nin koşulu, bu metaları satın alabilecek gelire sahip 
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olmaktır. Ve yine, bu çoğunluk için bunun yegane 
yolu ücretli iş edinmektir. Ücretli iş ise, bir başka öz-
gül metaı, emek gücünü işaret eder. Kapitalist üretim 
biçiminde, Shylock’u yankılarcasına,2 bizatihi insanın 
canı kanı, üretken gücü, emek gücü de alınır satılır bir 
şey haline gelmiştir. İnsanlık tarihi boyunca pek çok 
toplumda görülmekle birlikte ücretli iş esas olarak ka-
pitalist topluma özgü bir emek ilişkisidir ve yığınların 
yaşamlarını sürdürebilmesinin yegane yolu ücretli iş 
edinmektir. Ücretli emekle sermaye ilişkisi, insanların 
yaşamsal ihtiyaçlarını gidermelerinin kendi bireysel 
sorumluluklarında olduğunu, ancak bunun koşulu-
nun da sermaye olduğunu anlatır. Öbür yandan, ser-
mayenin koşulu da ücretli emektir. Kapitalist üretim 
tarzının üzerinde yükseldiği ücretli işçi, kendi biricik 
metaını kapitaliste kiralayarak, diğer metaları üretir. 
Ücret ilişkisi, işçinin temel ihtiyaçlarına erişmesini 
sağladığı gibi değerin ve artı değerin üretilme koşul-
larını da oluşturur. Yani, emek gücü metaı, kapitalist 
için değerin ve artı değerin yaratılmasının, yani ser-
mayenin yeniden üretiminin aracı olduğu gibi, kapi-
talist üretim koşulları altında işçinin beslenmesinin, 
barınmasının, çocuklarını yetiştirmesinin, yani yaşa-
mını ve neslini sürdürmesinin, yani işçinin kendini 
yeniden üretmesinin de aracıdır. Bir başka deyişle, 
kapitalistler için emek-gücü ile mübadelenin önemi 
sadece değer ve artı-değer yaratımı iken, emekçiler 
için aynı mübadelenin anlamı ihtiyaç nesneleri, yani 
bizatihi yaşamın kendisidir.   

Emek-gücü, diğer metalardan farklıdır. Değeri 
yaratan yegane kaynaktır; kendi değerinden fazlasını 
ürüne aktarabilen biricik varlıktır; artı-değerin kay-
nağıdır. Ayrıca, değişmeyen sermayenin, yani ham-
maddenin, makinaların değerini ürüne aktaran biri-
cik güç olması nedeniyle de özgül bir metadır. 

Kapitalist üretim, bir yanıyla, Sraffa’nın deyişiy-
le, metaların metalarla üretilmesidir. Dolaysız üretim 
süreci, tekil bir kapitalistin üretimin koşullarını oluş-
turmasıyla başlar. Kapitalist, her biri birer meta olan 
makineleri, ara girdileri, hammaddeleri ve emek gü-
cünü bir araya getirir. Her biri artık sermayenin birer 

parçasıdırlar. Dahası sermayedirler. Emek gücü, diğer 
üretim girdilerinden farksızdır kapitalistin nazarında: 
Onlar ne kadar metaaysa o da öyledir, onlar ne kadar 
sermayeyse emek gücü de öyledir. Bu Aristoteles’in 
köleyi üretim aracına benzetmesini çağrıştırır. Dü-
şünür Politika’da herhangi bir zanaat yapmak için uy-
gun araçların olması gerektiğini, bu araçların cansız 
olabileceği gibi canlı da olabileceğini belirterek söze 
başlar; “gemi kaptanı cansız bir dümen kullanır ama 
gözcüsü canlı bir adamdır” diyerek sürdürür. Gözcü 
elbette ki bir köledir ve Aristoteles’in gözünde köle de 
diğer araçlar benzeri bir üretim aracıdır; onun –Aris-
toteles’in sözleriyle- “canlı bir yaratık olması”, dahası 
bir insan olması, bu gerçeği değiştirmez. Bunun kapi-
talist koşullardaki tercümesi, emek gücünün, ve böy-
lece emekçinin, kapitalistin üretime soktuğu üretim 
araçlarından biri olmasıdır.

Emekçi, kaslarını, zihnini, enerjisini harcayarak, 
makinelerin yardımıyla hammaddelerin ve girdilerin 
biçimi değiştirip, yeni ürünler üretir. Bu ürünler de 
metadır. Ne var ki bu yeni metalar, kendi emeğinin 
ürünleri olsa da, emekçinin mülkü değildir; üstelik 
emekçinin ürünler üzerinde hiçbir tasarruf hakkı 
bulunmaz. Ürünler, üretime giren tüm girdiler gibi, 
bizatihi emekçinin emek gücü gibi, kapitalistin meta-
larıdırlar: Onlar da bundan böyle sermayenin parça-
sıdırlar; diğer bir deyişle sermayedirler. Emek gücü, 
sermayenin gözünde, diğerleri gibi, yani hem diğer 
girdiler hem de yeni ürünler gibi, meta ve dahası ser-
mayenin bileşeni olarak özdeştir. 

Ne var ki üretim sürecinin sonucunda göreni 
şaşkına çevirecek bir mucize gerçekleşir: Üretim sü-
recinde elde edilen metaların toplam değeri, üretim 
sürecine giren metaların toplam değerinden fazladır. 
Makro ölçekte fizik yasalarının ihlali gibi görünen bu 
aritmetiğin gizi, emek gücündedir. Dolaysız üretim 
sürecinde emekçi, kendi emek gücünün değerinden 
daha fazla bir değer aktarmıştır ürüne. Girdilerle çık-
tıların değerleri arasındaki bu fark, yani fazla değer, 
bir başka deyişle artı değer, emekçinin ürüne fazladan 
aktardığı değerdir. 

Besbelli ki kapitalistin üretimin koşullarını oluş-
turarak, emek gücünü ve üretim girdilerini harekete 
geçirmesinin amacı bu fazla değerdir. Zira, böylesi bir 
‘fazlalık’ elde edemeyecekse niye böylesi bir zahme-
te girsin ki? Peki nasıl oluyor da emek gücü bu fazla 

2  Venedik Taciri’nde tefeci Shylock, Antonia’ya verdiği borç kar-
şısında kalbinin yakınından 300 gr et ister. Bu yeni dünyanın 
tasvirini Shakespeare’den iyi kim yapabilirdi. Shakespeare, ka-
pitalizmin henüz şafağında, sermayenin doymak bilmez açlıkla 
insanın kanını nasıl da emen bir canavar olduğunun habercisi 
gibidir.
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değeri yaratabiliyor? Şimdi başa dönmek gerekli. Ka-
pitalistle emekçinin arasındaki mübadele, ilk bakışta 
diğer meta mübadelelerini andırır. Emekçi, elindeki 
tek metaı, emek gücünü, kapitaliste kiralar. Bunun 
karşılığında –bugün bunu söyleyebilmek giderek güç-
leşse de- az çok emek gücünün karşılığı olan ücreti 
alır. Açıkçası emekçi bu mübadelede halinden mem-
nundur; nispeten eşit bir mübadele yapmıştır: kendi 
üretken etkinliğini yeniden üretmek için gerekli olan 
geçim maddelerini sağlayacak parayı, ücreti elde et-
miştir. Ancak, bu ücrete karşılık gelen değeri yarattı-
ğı emek zamanı, günlük çalışma süresinin sadece bir 
kısmını oluşturur. Geriye kalan zamanda kapitalist 
için karşılıksız çalışmış olur. Ne var ki, emekçinin bu 
süreçte yarattığı değer, emek-gücünün değerine kar-
şılık gelen zamanda yarattığı değerden nicelikçe farklı 
olmakla kalmaz ama nitelikçe de farklıdır: o yeni bir 
şeydir; artı-değerdir.

Bu nedenle, kapitalist için bu mübadelenin an-
lamı bambaşkadır. O, kapitalist, emekçinin üretken 
gücünü kiralamıştır. Yapabilse emekçiyi tüm gün, 
tüm enerjisini tüketene de çalıştırmak ister. Demek ki 
kapitalistin karşılığını ödemeyerek el koyduğu bu de-
ğerin kaynağı emekçinin fazladan çalışmasıdır. Bütün 
bu üretim sürecinin itkisi de sebebi de amacı da bu 
artı-değerdir. Basitçe bir fazlalık olarak görülen şey, 
tüm sermayenin kendini genişleyen ölçekte yeniden 
üretmesinin aracıdır.

O halde, emek gücü, aynı zamanda, diğer üre-
tim girdilerinden başka bir anlam da taşır kapitalist 
için. Onlarla özdeş olduğu kadar özdeş olmayandır. 
Sıradan bir meta görünümünde olsa da sıra dışıdır. 
Bir makine gibi cansız ruhsuz görünse de sermayeye 
canından can katandır. O halde, ücretli emekçinin bir 
üretim aracı olarak Aristoteles’in kölesini andırması 
ne denli doğruysa o denli de yanlıştır; zira üreticinin 
“canlı bir yaratık olması”, dahası bir insan olması, ona 
kapitalist koşullarda başka belirlenimler katmıştır. 
Artı değer bunlardan biridir. O halde, üretim meta-
larla metanın üretimi değildir; üretim insanın fiili 
toplumsal etkinliğidir. Yaşama gücünün harcanması-
dır ki, “üretken yeteneklerinin gerçekleşmesi işçinin 
hareketidir, sermayecinin değil.” (Marx, 2014: 749). 
Kapitalist üretim, sermayenin boyunduruğu altında, 
insanın emeğinin sömürülmesi, yani kapitalistlerce 
insanın yarattığı değere el koyulması sürecidir.   

Ne var ki, canlı emeğin can vererek yarattığı ürün 
de makineler gibi, hammadde ve ara girdiler gibi sı-
radan meta olduğu denli değildir de! Onlar denli ser-
mayedir ama farklıdır da! O, artı-değerle yüklü meta-
dır; o bütün sürecin amacı olduğu gibi sonucudur da; 
henüz tamamlanmış üretim sürecinin sonucu olduğu 
gibi yeni üretim sürecinin koşuludur da. Üretilen artı 
değer üretime yatırıldıkça sermaye genişleyip, büyür.  

***
Sadece bunlar da değil, emek gücü meta olma 

nitelikleri bakımından da özgüllükler taşır. Emek-gü-
cü, diğer metalar gibi, bütünüyle kapitalist koşullarda 
üretilmemiş yegane metadır. Emek-gücünün her gün 
yeniden üretiminin önemli bir bölümü hane içinde 
kadınların karşılıksız emeğiyle gerçekleşir: Kadınlar, 
emekçilerin her gün yeniden çalışmaya hazır hale 
gelmesinin koşullarını hazırlayan ücretsiz emekçidir. 
Hanenin temizliği, beslenme, hastalananların bakımı, 
toplumsal ilişkilerin koordinasyonu kadının ‘sorum-
luluğundadır’. Hane içindeki kadınların bu dolaysız 
üretim süreci, sermaye ilişkilerinin dışında kalır; an-
cak bu üretim süreci, elbette ki, hem besin, temizlik, 
barınma gibi girdiler bakımından hem de emek gücü-
nün üretilmesi/ yeniden üretilmesi bakımından ser-
mayeyle dolayımlanır. 

Sonuç Yerine: 
Muazzam Bir Meta Zenginliği
Bugün neredeyse tüm mal ve hizmetler, öyle ya da 
böyle, meta mübadelesinin konusu haline gelmiştir. 
Tüm ihtiyaç nesneleri, beslenme, giyinme, barınma, 
ulaşım, iletişim teknolojileri birer metadır ve serma-
yenin ürünleridir. Öyle ki, bugün artık, besinlerimizi 
kendi küçük toprağımızı ekerek üretemeyiz; giysileri-
mizi beslediğimiz koyunu kırpıp, elde ettiğimiz yün-
leri eğirerek dokuyamayız; evimizi bulduğumuz boş 
araziye inşa edemeyiz; yürüyerek yahut at sırtında 
mesafeleri kat edemeyiz; sevdiklerimize güvercinlerle 
haber ulaştıramayız…. ve hatta, iki gönül bir olunca, 
artık, samanlık seyran değil! 

Sermaye kendine, her yeni gün, yeni değerlen-
me (valorization) alanları yaratmakta, önüne çıkan 
tıkanıkları şimdiye dek el sürülmemiş alanlara uzana-
rak aşmaya çalışmaktadır. Böylece sermaye, giderek, 
doğa, toprak, bilgi ve insan üzerindeki tahakkümünü 
güçlendirmektedir. Bilim, neredeyse bütünüyle, ser-
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mayenin hizmetine girmiştir; keza eğitim kurumları 
ve üniversiteler de! Tüm bu kurumlar bizatihi serma-
yenin üretim alanları haline gelmektedir. Tek hedef 
vardır; artı-değeri yükseltmek. Üretim teknolojile-
rindeki hızlı gelişme her gün yeni metaların piyasaya 
sürülmesini sağlamakla kalmamış, ihtiyaç kavramıyla 
birlikte metalarla ilişkimizi de çoktandır değiştirmiş-
tir. Her şeye ihtiyaç duyulduğundan daha fazla sahip 
olunur; pek çoğu hızla tüketilir yahut bir üst mode-
liyle değiştirilir: Artık hiç bir eşya [meta] evladiyelik 
değildir. 

Bugün her biri meta niteliği taşıyan ihtiyaç ürün-
lerini sadece parasını ödeyerek elde edebiliriz. Sadece 
bunlar da değil; neoliberal politikalar eşliğinde eğitim 
ve sağlık gibi temel hizmetler de çoktandır metalaş-
ma sürecindedir. Bu hizmetler sermayeye yeni değer-
lenme alanları yaratırken, emek-gücünün yeniden 
üretimi süreçlerinin de giderek sermayenin ellerine 
bırakılması sonucunu doğurmaktadır. Dahası, nehir-
ler, meralar, tohumlar gibi doğanın bizatihi kendisi 
de epeydir meta ilişkilerinin, ve böylece sermayenin 
talanın konusu haline getirilmiş durumdadır. Her şe-
yin alınır satılır olduğu bu dünyada duygular o ‘saf ’ 
biçimlerini muhafaza edebilirler mi? Kurlaşmanın, 
eşleşmenin, üremenin ve bizatihi ailenin sermayeyle, 
özel mülkiyetle ve meta ilişkileriyle epeyce içli dış-
lı olduğu bir dönemden geçiyoruz –örneğin, bugün 
sevgilinin biricikliği, tek taş yüzükte sadece parasal 
değil, literal ifadesini de buluyor; aşkın büyüsü tektaş 
pırlantanın ışıltısında varoluş kazanıyor.3 Yani bugün, 
metalar sadece karnımızı değil, duygularımızı, diğer 
bir deyişle, aşkı, şehveti, öfkeyi, intikamı vs. de doyur-
maktalar. Shylock’un dediği gibi, “kimseyi doyurmasa 
bile alacağım intikamı doyurur.”

***
Bu sayıda meta üretimindeki gelişkinliğin birçok 

özgül veçhesi incelenmektedir. 
Cihan Karabulut “Eğitimde Ticarileşme ve Me-

talaşma” başlıklı yazısında eğitim hizmetinin ticari-
leşmesi ile metalaşması arasında ayrım yaparak, ne-
oliberal politikalarla eğitim hizmetinin metalaşma 
sürecini araştırmaktadır. Karabulut, eğitimin emek 
gücünün yeniden üretimindeki önemini dikkat çe-

kerek, işçilerin hayatta kalmak, beslenmek, sağlıklı ve 
eğitimli olmak zorunda olduğunu hatırlatmaktadır. 
Şimdi artık işçi sınıfı, pek çok mal ve hizmete olduğu 
gibi birçok eğitim hizmetine de para karşılığı erişebil-
mektedir. Yazar ayrıca, kapitalistlerin eğitimi, insana 
bir sermaye yatırımı gibi gördüğüne dikkat çekmek-
tedir. Bu süreçte eğitim sermaye için bir yatırım alanı-
na dönüşmekte; bir yandan da kamu eğitim ve bilim 
kurumları sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden ya-
pılandırılmaktadır.

Bir diğer yazı ise bizatihi bilginin kendisinin me-
talaşmasını konu edinmektedir. Cansu Başak “Biri-
kim Stratejileri Doğrultusunda Değişen Patent Anlaş-
maları: 1883 Paris Sözleşmesi - 1994 TRIPS” başlıklı 
makalesinde ‘üretimin bilgisi’ ile sermaye birikimi 
arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Başak, fikri mülki-
yetin özel mülkiyetin bir biçimi olduğunu, ancak bil-
giyi korumanın, doğası gereği paylaşılması çok daha 
kolay olduğu için, herhangi bir özel mülkü korumak-
tan daha zor olduğunu belirtmektedir. Yazar üretimin 
bilgisinde yaşanan dönüşümleri sermaye birikiminin 
iki farklı dönemecinde gündeme gelen patent yasaları 
üzerinden incelemektedir. Böylece, farklı dönemlerde 
sermayenin farklı ihtiyaçlarına bağlı olarak fikri mül-
kiyetin kazandığı farklı belirlenimleri karşılaştırmak-
tadır.  

Türkiye’de tarımın kapitalist dönüşümünde son 
dönemde hayli yol kat edilmiştir. Bunun bir yanını 
tohum, gübre gibi temel üretim araçlarının metalaş-
ması oluştururken öbür yanını tarımda dolaysız üreti-
cilerin emek-gücünün metalaşması oluşturmaktadır. 
Bugün hemen her yörede tek kullanımlık tohumlar 
tek seçenek haline gelirken, mevsimlik işçilik de yay-
gınlaşmakta; mevsimlik işlerin önemli bir bölümünü 
de göçmen işçiler oluşturmaktadır. Bu sayıda tarımsal 
dönüşümün her iki veçhesi de incelenmektedir. 

Tohumun metalaşma sürecini mercek altına alan 
“Meta Olarak Tohum” başlıklı makalesinde Özcan 
Evrensel, tohumun kapitalist koşullarda üretimini 
‘ilk birikim’ tartışması ekseninde incelemektedir. Ev-
rensel, son otuz yılda tohum üretiminin sermayenin 
yeni değerlenme alanlarından biri olarak belirdiğine 
ve tohumun bir meta olarak yaygınlaştığına dikkat 
çekmektedir. Bu süreçte Evrensel’in belirttiği üzere, 
bazı tohumlarda dünya genelinde tekel konumunda-
ki şirketlerin sürece egemen olduğu görülmektedir. 

3  Tektaş yüzük reklamlarında tek taş pırlantanın sevgilinin tekli-
ğini ifade ettiği; aynı zamanda aşkın, sevginin ve bağlılığın sem-
bolü olduğu tekrarlanıyor.
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Yazar, tohumun metalaşmasını sağlayan ilk birikim 
mekanizmasını esas olarak devletin süreçte oynadığı 
rol üzerinden izlemekte; tarım politikalarına, yasal 
düzenlemelere ve devletin diğer politik müdahalele-
rine odaklanmaktadır. 

Uygar Yıldırım ise “Tarımda Trafik Kazalarının 
Ekonomi Politiği ve Mevsimlik Tarım İşçileri” baş-
lıklı yazısında, tarım işçilerinin yaşadığı trafik ka-
zalarının ardında yatan iktisadi ve politik süreçleri 
araştırmakta; tarımda güvencesiz çalışma koşullarını 
incelemektedir.  Yıldırım, son 30 yılda toprak dağılı-
mındaki eşitsizliklerin artması, 1990’larda Güneydo-
ğu’nun kırsal bölgelerinde etkili olan zorunlu göç ve 
köy boşaltma uygulamaları ve tarımda serbestleştir-
menin etkisiyle Güneydoğu köylüsünün hızla toprak-
tan koptuğunu belirtmektedir. Bu süreçte, kentlerde 
yaşanan yüksek işsizlik kenti çalışmak için bir seçenek 
olmaktan çıkarmış, bu nedenle mevsimlik işçilik ye-
gane ayakta kalma yolu olarak belirmiştir. Yazar, güç-
lenen mülksüzleşme ve işçileşme dinamiklerine bağlı 
olarak dayıbaşılık mekanizması çerçevesinde kayıt 
dışı ve kuralsız çalışma biçiminin tarımda giderek 
yaygınlaştığını söylemektedir. Yıldırım, tüm bu dönü-
şümler sonucunda maliyetleri kısma, düşük ücretler, 
kuralsızlık ve denetimsizliğin trafik kazalarına sebep 
olduğunu belirtmektedir. 

Bir diğer yazı, sermayenin sineğin yağını çıkarır-
casına, kendi yarattığı artıkları, çöpleri bile yeniden 
meta haline getirişinin, çöpü değerlenmesinin bir 
alanına dönüştürmesinin öyküsünü anlatmaktadır. 
Çiğdem Demircan “Çöpte Saklı Değer, Değere İçkin 
Emek: Çöpün Ekonomi Politiği” başlıklı makalesinde, 
çöpte saklı değerden yeni değer yaratma sürecini ve 
bu süreçte geri dönüşüm işçilerinin rollerini araştır-
maktadır. Yazarın belirttiği üzere, çöpler çöp olmadan 
önce bir kullanım değeriydiler ve çöp olarak da şimdi 
potansiyel kullanım değeridirler. Çöplerin metalaş-
ması, yeniden bir üretim sürecine girmesi, böylece 
öncekine benzer yahut yeni bir kullanım değerine 
dönüşmesi demektir. Bu sürecin tamamında; yani 
çöpün toplanması, ayrıştırılması ve dönüştürülmesi 
süreçlerinde emek kritik bir önem kazanmaktadır. 
Demircan, bu emekçileri iki gruba ayırmaktadır: İlk 
grup, çöplerin toplanması, taşınması ve ayrıştırılma-
sında yer alan kayıtlı çalışan işçileri; ikinci grup ise 
çöpleri toplayıp antrepo sahiplerine satan vasıfsız ve 

örgütsüz, kayıt dışı çalışan işçileri kapsar. Yazar, ikti-
sadi krizler, yüksek işsizlik, zorunlu göç ve neoliberal 
politikalarla birlikte kayıt dışı çalışanların sayısının 
giderek yükseldiğine dikkat çekmektedir. 

Tüm yazılar, günümüzde sermayenin kendine 
yeni değerlenme alanları yaratmaktaki ‘becerisini’ ve 
yaratılan her bir yeni değerlenme alanının emek-gü-
cünün işlev ve konumunda ortaya çıkardığı dönü-
şümleri sergilemektedir. Ancak, unutulmamalıdır 
ki, sermaye, bir yandan doğa, toprak, bilgi ve insan 
üzerindeki tahakkümünü güçlendirirken, bir yandan 
da, insanı, doğayı ve kaynakları hunharca sömürerek, 
kendi sonunu hazırlamaktadır.  
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Birikim Stratejileri Doğrultusunda 
Değişen Patent Anlaşmaları: 
1883 Paris Sözleşmesi-1994 TRIPS*

Cansu Başak**

Özet   
Bilgi kavramı çok sayıda farklı disiplin dahilinde tartışılmış ve çağı anlamaya yönelik önemli yaklaşımların temelini oluş-
turmuştur. Bilgi toplumu, enformasyon çağı, bilgi ekonomisi, bilişsel kapitalizm bunlar arasında ilk akla gelenler olarak gös-
terilebilir. Bu perspektiflerin her biri farklı bilgi tanımları kullanarak, örneğin ‘knowledge’ ve‘information’ örneğinde olduğu 
gibi bilginin ne olduğuna ve devamında taşıdığı özelliklere dair bir dizi sorunun yöneltilmesine imkan vermiştir. Ayrıca 
sınıflandırılmamış olsa bile ‘üretimin bilgisi’ yukarıda belirtilen yaklaşımların analizinde oldukça önemli bir işlev görebilir. 
Hem sosyolojik açıdan hem iktisadi anlamda yahut tarih disiplininin sınırları içerisinde; toplumsal ilişkilerin dönüşümünü 
anlamak üzere odaklanılabilecek en temel kategorilerden biridir. Üretimin bilgisi bazen de ‘teknik’ ya da ‘teknoloji’ olarak 
ifade edilmekte ve toplumsal bağlantıları iktisat ile maliye disiplinlerinin içerisinde pratik/kuramsal düzeyde incelenmek-
tedir. Bu çalışmada da ‘üretimin bilgisi’ ile sermaye birikimi arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Özel mülkiyet ile kapitalist 
özel mülkiyet arasındaki farklılaşma temel alınarak, üretimin bilgisini koruyan patent yasalarının geçirdiği dönüşüme 
bakılmıştır. Bu çerçevede analiz edilebilecek iki kritik süreç bulunuyordu: 1883 Paris Sözleşmesi ile 1994 TRIPS (Ticaretle 
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları) Anlaşması. Çalışmada, iki uluslararası patent anlaşması arasındaki süreklilik ve farklılık-
ların izi sürülerek, sermaye birikimi ve üretimin bilgisi arasındaki ilişki irdelenmiştir.

Abstract 
The concept of knowledge has been discussed within various disciplines and grounded the approaches which are utilized in 
order to understand capitalism. The most popular approaches among them are information society, information era, knowle-
dge economy and cognitive capitalism. Each of these perspectives allows to ask ‘what is knowledge’ and subsequently to pose 
several questions regarding the features of it, by using different knowledge descriptions, i.e. knowledge vs. information. Even 
though the ‘knowledge of production’ isn’t classified separately, it may have a key function while analyzing these perspectives 
above. Within the context of both sociological and economical aspects or within the History discipline, it is an essential cate-
gory to focus in order to understand the transformation of social relations. In this study the relationship between ‘knowledge 
of production’ and the capital accumulation is focused on. Highlighting the differentiation between private property and the 
capitalist private property, the transformation of the patent laws protected the knowledge of production is examined. In this 
scope, there are two essential processes: 1883 Paris Agreement and 1994 TRIPS Agreement. In this study, the relation betwe-
en knowledge of production and the capital accumulation is scrutinized by tracking the continuum and differentiation of the 
two patent agreementsAs for the case of suppressed identities, this has been evaluated according to a setting which explains 
their own consciousness and social existence. Kurdish identity has been reconstructed in the urban place where internali-
zing and resisting against inequality and discrimination move together and in an intertwined way. In this manner, Kurdish 
identity has been transformed into an identity pattern, which carries a multi-faced oppression posed by being trapped in the 
forms of both class-based and suppressed identities.

Anahtar kavramlar: Bilgi Ekonomisi; Fikri Mülkiyet Hakları; Patent; Sermaye Birikimi; Paris Sözleşmesi,  TRIPS.
Keywords: Information Economy; Intellectual Property Rights; Patent; Capital Accumulation; Paris Agreement; TRIPS.
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1. Giriş 
Bilginin toplumsal dönüşümünü incelemek insanlık 
tarihine oldukça ayrıntılı bir bakışı gerektirir. Bu ta-
rihin, toplumsal bilgi açısından çeşitli dönüm nokta-
ları taşıdığı da açıktır. Bu dönüm noktaları doğanın 
kavranışında, bilginin üretilme ve paylaşılma biçim-
lerinde yahut toplumsal üretimde önemli değişimlere 
yol açmıştır. Ancak bilgi kavramının hiçbir dönem, 
21. yüzyılda olduğu kadar popüler bir başlık haline 
gelmediği söylenebilir. Bilgi 1930’lardan itibaren tek-
noloji biçiminde,1 iktisadi karakteriyle birlikte daha 
fazla anılır olmaya başlar. Yani bilginin üretim süreç-
lerindeki rolü ve iktisadi büyüme faktörü olarak öne-
mi ön plana çıkar. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı ve son-
rasına tanıklık eden bu dönemde, savaş teknolojileri 
bağlamında bilimsel bilginin hem üretilme biçimleri 
hem de kullanım alanlarına ilişkin kritik gelişmeler 
yaşanır. 1970’lerde yaşanan bilgi teknolojilerindeki 
sıçrama ise, mal/hizmet dolaşımı ile finansal işlemleri 
etkileyecek ve bilginin meta karakterini ortaya çıka-
racaktır. Bu dönüşüm, iktisadi ve sosyolojik kimi ta-
nımları doğurmuştur. Örneğin bilgi ekonomisi kav-
ramı bilginin meta karakteriyle yakından ilişkilidir. 
İnternet, ağ ve iletişim teknolojileri gibi toplumsal 
ilişkileri büyük ölçüde etkileyen gelişmeler ise bilgi 
toplumu, enformasyon çağı şeklinde yorumlanmıştır. 
Özetle, doğaya dair bilgimizin hiç olmadığı kadar art-
tığı ve toplumsal bilginin hiç olmadığı kadar yayıldığı 
bir dönemde bilgi sayısız veçhe kazanmıştır. Peki söz 
konusu bilgi, bir meta (nihai mal/ara mal), bir üretim 
ya da dolaşım teknolojisi veya hava, su, toprak gibi bir 
‘doğal mal’ mıdır?

Bu gelişmeler, bilginin özel mülkiyet yasası olan 
fikri mülkiyet haklarını gittikçe pratik bir sorun hali-
ne getirmektedir. Fikri mülkiyet, özel mülkiyetin bir 
biçimidir. Ancak bilgiyi ‘korumak’ herhangi bir özel 
mülkü korumaktan daha zordur, çünkü bilgi doğası 
gereği çok daha kolay bir biçimde ve niceliksel olarak 
azalmaksızın paylaşılabilir. Bilginin bu özelliği fikri 
mülkiyetin genellikle özel mülkiyetten daha çok daha 
farklı bir olgu olarak tartışılmasına neden olur. Fik-
ri mülkiyetin iktisadi anlamda taşıdığı değer ile bilgi 

üretimine katkısına2 ilişkin literatürde karşıt görüş-
ler yer almaktadır. Bu çalışmada, bir fikri mülkiyet 
kategorisi olan patent yasalarına odaklanılmaktadır. 
Patent yasaları, salt üretimin bilgisi üzerinden bir ana-
lize imkan verir. Dolayısıyla bu sınırlama, bilgiye dair 
ayrıntılı kavramsal bir tartışmanın önüne geçme ça-
bası da taşımaktadır. Çalışmada, üretimin bilgisinde 
yaşanan farklılaşma patent yasaları üzerinden analiz 
edilerek, bunun sermaye birikimi bağlamında neye 
işaret ettiği irdelenmiştir. Bu süreçte iki uluslararası 
anlaşma öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi olan 
ilk uluslararası patent anlaşması Paris Sözleşmesi, 
icatlar açısından oldukça hareketli bir dönemde im-
zalanmıştır. İkincisi ise küresel bir patent rejimine 
giden yolu hazırlamakla mükellef TRIPS’tir (Ticaret-
le Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması). Bu ise, bilgi 
teknolojilerinin hem üretim sürecine hem de gün-
delik yaşama entegre olmaya başladığı bir dönemde 
gündeme gelmiştir. Bu iki anlaşmanın ne gibi benzer 
ve farklı misyonları olduğu sermaye süreçlerindeki 
farklılaşmalar üzerinden tartışılacaktır.

2. Bilgi Kavramına Kısa Bir Bakış
Bilgiye dair kısa giriş paragrafı, bilginin ‘ne’ olduğuna 
ilişkin bir yanıt vermeden çeşitli sorular sıralanarak 
tamamlanmıştı. Bilgi aslında hangi bağlamda değer-
lendirildiğine bağlı olarak bu özelliklerin her birini 
sergileyebilmektedir. İktisadi veya sosyal analizlerde 
geçen bilgi kavramına netlik kazandırmak için kısaca 
özetlenirse; Ben Fine (2009), son 20 ya da 30 yıldır, 
iktisat disiplininde yer alan vurgulardaki en önemli 
analitik kaymanın, bilgi ile bağlantılı sorunlarla ilişki-
li olduğunu ifade eder. Bilgi Keynesyen politikaların 
çöküşüyle, 1960’ların sonlarında özellikle enflasyon 
gibi makroekonomik büyüklükler çerçevesinde, bek-
lentiler olarak anlaşılmaya başlanır (Fine, 2009: 58). 
Modele uymayan, durgunluk ve enflasyona ilişkin 
ekonomik göstergeler iktisatçıları iktisadi önermeleri 
bekleyişler çerçevesinde yeniden yorumlamaya sevk 
etmiştir. Bu bekleyişler, beklentileri oluşturan aktör-
lerin bilgisine dayanır. Aynı şekilde, piyasaların öngö-

Birikim Stratejileri Doğrultusunda Değişen Patent Anlaşmaları: 1883 Paris Sözleşmesi-1994 TRIPS

1  Teknolojinin farklı iktisadi ekoller dahilinde nasıl tartışıldığı, 
bilgi kavramıyla kesişse de oldukça ayrıntılı bir başka çalışmayı 
gerektirmektedir. Bu nedenle çalışmaya dahil edilmemiştir.

2  Liberal iktisatçılarca kapitalist özel mülkiyetin iktisadi açıdan 
en verimli mülkiyet biçimi olduğu konusunda bir ortaklaşma 
varken, fikri mülkiyetin teknolojik ilerlemeyi engellediğini öne 
süren güçlü liberal görüşler çeşitli dönemlerde öne çıkmıştır. 
Bu hususa çalışmanın devamında değinilecektir.
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rülere uymayan işleyişi de asimetrik bilgi önermesiyle 
açıklanmaya çalışılmıştır. Fine (2009), bu bilgi kon-
septinin iktisat disiplini açısından, piyasa aksaklık-
larının içsel bir olgu olarak benimsenmesi, iktisadın 
matematiksel bir modelleme olarak kullanılması ve 
makro ile mikro iktisat arasında önemli bir basamak 
oluşturması gibi önemli sonuçları olduğunu belirtir. 
Manuel Castells (2008) de, sarsıcı gelişmenin 1970’ler-
de yaşanan enformasyon teknolojilerindeki ilerleme 
ve bunların ticari olarak kullanılmaya başlaması ile 
ilgili olduğunu söyler. Bu tarihten sonra ticarete konu 
olan ürünlerin, hizmetlerin ve ulaştırma-iletişim alt-
yapısının içerdiği bilgiye (information) vurgu yapan 
bilgi ekonomisi ile bilgi toplumu kavramları sıklıkla 
kullanılmaya başlanacaktır. 

Bilgi ekonomisi kavramı günümüzde, hem infor-
mation hem de knowledge’ı3 içeren genel bir çerçeve-
ye karşılık gelmektedir. Bilgi ekonomisinin işlevi ve 
yapısı üretkenliği arttırmaya, yeni ürünlerin ve üre-
tim süreçlerinin üretimine, ekonomik, toplumsal ve 
ideolojik yeniden üretime varan çeşitlilikte farklılaş-
maktadır. Bu işlevlerin ağırlığında ve içeriğinde bir 
dönüşüm gerçekleşmiş olsa da bunların hiçbiri yeni 
olgular değildir (Fine vd., 2010: 69-83). Bilgi ekono-
misi, 1962 yılında yayınladığı çalışmasında Ameri-
ka’daki bilgi temelli endüstrilerin ampirik analizini 
yapan Fritz Machlup tarafından ayrıntılı bir biçimde 
tartışılır. Godin (2008), bilgi ekonomisi kavramının 
Machlup’tan önce de kullanıldığını, felsefenin bilgi 
üzerine görüşlerle dolu olduğunu ve bazı iktisatçıla-
rın da kavrama ilgi duymaya başladığını ifade eder. 
Aynı şekilde Machlup’un bilgiyi ölçme amacıyla kul-
landığı yöntem de halihazırda mevcuttur. O halde 

Machlup’ın özgünlüğü nereden kaynaklanmaktadır? 
Yazarın The Production and Distribution of Knowled-
ge in the United States çalışması disiplinler arası olup, 
kullandığı yöntem itibariyle ana akım iktisattan fark-
lılık göstermektedir. Bilgi temelli ekonomilere4 ilişkin 
yaptığı bu ölçüm sadece bilimsel bilgiyi ve araştırma 
geliştirme faaliyetlerini değil, en genel anlamda bilgi 
kavramını kapsamaktadır (Godin, 2008). Bilginin sa-
dece üretimi ilgilendiren yeni teknikler çerçevesinde 
değil, tüm ekonomik faaliyetler çerçevesinde analiz 
edilmesi, piyasanın işleyişi hakkındaki yorumlarda 
da etkili olur. 

Piyasa merkezli analiz, farklı türdeki bilgilerin 
tamamını aynı havuza dahil eder. Çünkü bunların 
hepsi ekonomik verimliliği arttırmanın bir aracıdır 
(Machlup, 1962: 6). Piyasa vasıtasıyla karşı karşıya 
gelen tarafların bilgisi, piyasadaki etkinliklerini belir-
ler. Arzın-talebin, rekabetin-tekelin, göreli fiyatların 
ve bir dizi ekonomik analizin temeli piyasanın bilgi-
sine dayanır. Satıcıların satabileceği en yüksek fiyatı 
ve alıcıların da satın alabileceği en düşük fiyatı bildiği 
varsayılır (Machlup, 1962: 3). Bu perspektifle değer-
lendirildiğinde, bilgi klasik iktisatta tam rekabetin 
unsurlarından biri olagelmiştir. Aksi halde eksik bilgi 
eksik rekabet şartlarına neden olacaktır.5 Yani en başta 
aktarıldığı üzere 60’larda fiyat /politika beklentileriyle 
gündeme gelen bilgi, klasik iktisadın piyasa modeli-
ne içkindir. Piyasanın görünmez eli, farklı düzeydeki 
örtük bilgiler sayesinde piyasayı gerektiği şekilde dü-

3  Bu iki ifade aynı anlama gelmese de birbirinin yerine kullanıla-
bilmektedir. Information kelimesinin Türkçe karşılığı enfor-
masyon, malumat iken knowledge kelimesinin karşılığı bil-
gidir. Chris Freeman ve Luc Soete’nin Yenilik İktisadı (2004) 
kitabının çevirisinde Ergun Türkcan bu konuya değinerek 
uluslararası bir terim olduğu için enformasyonu tercih ettiği-
ni belirtir. Ancak kitap içerisinde birbirinin yerine kullanıldığı 
kısımlar olduğunu da söyler. Öte yandan dildeki bu farklılaş-
ma yani bilgi ekonomisinden enformasyon ekonomisine geçiş, 
iktisadi açıdan farklılık taşıyor olabilir. Enformasyon toplum-
sal bilginin yaratılması, işlenmesi, kullanılması ve korunması 
şeklinde tanımlanabilirken, bilgi daha sistematik ve entegre 
biçimde enformasyondur. Bilgi ancak enformasyon dahilinde 
üretilebilir ve toplumsal boyutlarla ilişkilidir. Fakat hem bilgi 
hem de enformasyon toplumsal ilişkilerden bağımsız değildir 
(Fuchs, 2002).

4  Machlup çalışması için oldukça geniş bir çerçeve çizer. Örneğin 
bilginin okul, kilise, ordu gibi alanlarda üretiminden gazete, 
dergi, broşür gibi bilgi yayma araçları, bilgisayar, telefon, telg-
raf, projeksiyon, vs gibi bilgi makineleri, bankacılık alanların-
da bilgi hizmetlerine kadar uzanan oldukça kapsamlı başlıklar 
altında girdi çıktı analizleri yapmıştır. Dolayısıyla maliyet un-
suru ve kazanımlar bunları kullanan tüm sektörler açısından 
hesaplanmıştır. 

5  “TRŞ (Tam Rekabet Şartları),....giriş-çıkış serbestliği ve girdi 
akışkanlığı, mal türdeşliği, bölünebilirlik, belirsizliğin bulun-
maması ve bilginin tam olması gibi şartlar gerektirir. ERŞ’nin 
(Eksik Rekabet Şartları) teorisi, oysa, ....bölünemezliklerin, ar-
tan getiri nedeni olduğu; bilginin tam olmadığı koşulları ince-
ler” (Kazgan, 2009: 204). Kenneth Arrow, 1962’de yayınlanan 
“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inven-
tion” makalesinde kaynakların optimum paylaşımının nasıl 
belirlenebileceğini analiz eder. Etkin bir kaynak paylaşımını 
sağlayan tam rekabetin önünde üç engel sıralar: bölünemezlik, 
sahiplenemezlik ve belirsizlik. Bilgi bu üç özelliğe de sahip bir 
metadır. Dolayısıyla bilginin rekabetçi olmadığı ve bir kamu 
malı olduğunu öne sürer.

Cansu Başak
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zenlemektedir. Dolayısıyla başından beri klasik iktisa-
dın, piyasanın rasyonelliği içerisinde aşkın bir bilgiyi 
barındırdığı söylenebilir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilgiyle 
bağlantılı ‘yeni ekonomi’, ‘yeni toplumsal yapı’ ana-
lizleri yapılmaya başlansa da, bilginin ‘enformasyon 
toplumu’ ya da ‘bilgi ekonomisi’ çağına gelene kadar 
üretim/toplumsal yeniden ürerim açısından önem ta-
şımadığı söylenemez. Aksine bilgi, insanın dünyaya 
ayak bastığı andan itibaren hayatta kalması için kritik 
bir öneme sahip olmuştur. Kullanılan avlanma aletle-
rinde, toplayıcılıkta, tarımda, zanaatta ve basit maki-
nelerde toplumsal biçimiyle her zaman var olmuştur. 
Bazen bir neslin diğeriyle kurduğu bağlarla birikerek 
kültür haline gelmiş, bazen de doğanın bilgisi şeklin-
de yüzyıllar boyunca aktarılarak (pre-kapitalist) tarım 
toplumlarını neredeyse değişmeden ayakta tutmuştur. 
Bu nedenle, bilgiye yönelik bu güncel ilgiyi kavramak 
için farklılaşanın ne olduğu sorusunu sormak elzem 
görünmektedir. Her türden bilgi önemli midir? Ya da 
hangi bilgiler daha önemlidir? Bilgi temelli analizle-
rin değerlendirmelerine dahil ettikleri bilgi çeşitleri 
nelerdir? Bilginin tanımına, sınıflandırılmasına, top-
lumsal işlevine, yayılma mekanizmalarına yönelik çok 
sayıda farklı yaklaşım sıralanabilir. Farklı bilgi türle-
rinin6 birbiriyle ilişkisi ve kapsamı, toplumsal bilgi 
üretimi ve paylaşımındaki dönüşümün izlerini taşır. 
Örneğin zaman içerisinde ilerledikçe ve mekan değiş-
tirdikçe, belirli bir kültürde gündelik bilgi olarak yer 
etmiş bir uygulamanın iktisadi bilgiye dönüştüğüne 
tanık olunur. Yahut akademik bilgi ile zanaatın bilgisi 
arasındaki sınırlar Aydınlanmanın etkisiyle çözülerek 
yeni biçimlerde inşa edilir. Bilim tarihi ise, bilimsel 
bilginin tanımına ilişkin tartışmalarla doludur, ki bu 
da aslında bilime ve yönteme dair tartışmadır. 

Çalışmada patent anlaşmaları analiz edilirken, 
farklı disiplinler dahilinde geliştirilen yaklaşımların 
birbiriyle ilişkisi göz ardı edilmemekle birlikte, genel 

ve bütünlüklü bir toplumsal bilgi kavramına referans-
ta bulunulmuştur. Bunun Karl Marx’ın evrensel emek7 
kavramına karşılık geldiği söylenebilir. Bu bilgi dönüş-
mektedir. Üretim ilişkilerinde yaşanan dönüşüme ba-
kılarak üretimin bilgisinin nasıl değiştiği anlaşılabilir. 
Çünkü üretim ilişkileri, üretim bilgisinin nasıl üretil-
diğini ve paylaşıldığını belirler. Fakat bu karşılıklı bir 
etkileşimdir. Bilginin nasıl üretildiği ve paylaşıldığı 
sorusu, bilginin kimin olduğu sorusundan bağımsız 
değildir. Dolayısıyla üretim araçlarının mülkiyeti ile 
üretimin bilgisinin mülkiyet ilişkisi örtüşmektedir. 
Fikri mülkiyet hakları kapsamında olan patent yasa-
larının analizi bilginin salt hukuki anlamda mülkiye-
tine açıklama getirmez, bu yasalar toplumsal mülkiyet 
ilişkilerinin bir izdüşümüdür.8 Fikri mülkiyet tartış-
malarında eser sahibi ile toplum arasındaki gerilim 
şeklinde yansıtılan bu çatışma, aslında kapitalist özel 
mülkiyet sisteminin temel çatışmalarından biridir. Bu 
nedenle, uluslararası patent düzenlemelerinin işlevi-
ni anlamak için farklılaşan sermaye birikim süreçleri 
üzerinde durulacak ve patentlerin bu süreçlerde nasıl 
bir role sahip olduğu tartışılacaktır.

3. Sermaye Birikiminin 
Patent Yasaları Üzerinden 
İncelenmesi

Başkalarına ait bilim de tıpkı başkalarına ait 
emek gibi sermayeye katılır. Bununla birlik-
te, bilime olsun, maddi servete olsun, kapi-
talist biçimde el koyma ile kişisel biçimde el 
koyma birbirinden tamamen farklı şeylerdir 
(Marx, 2004: 373).

6  Peter Burke, bilginin bilgiyi üreten ve aktaran gruplara göre sı-
nıflandırılabildiğinden bahseder. “Aydınlar bazı tür bilgilerin 
ustalarıdır, ama başka uzmanlık ya da ‘yapmayı bilme’ (know-
how) alanları, bürokratlar, zanaatçılar, köylüler, ebeler ve halk 
tabipleri gibi gruplar tarafından geliştirilmiştir” (Burke, 2013: 
15). Burke’un örtük bilgi (tacid knowledge) olarak bahsettiği 
know-how, aslında doğanın bilgisi ile üretimin bilgisi arasın-
daki ilişkiyi kurmaktadır. Bu açıdan ‘yapmayı-bilme’ toplumsal 
bilginin üretimi ve aktarımının mihenk taşıdır. Bir başka ilginç 
bilgi tasnifi için Machlup'ın (1962) çalışmasına bakılabilir. 

7  ‘Evrensel emek’ (Universal Labour), Kapital’in Üçüncü Cildin-
de, Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf başlığı altında tanım-
lanmaktadır. Marx bu bölümde sabit sermayenin sağladığı ta-
sarrufların, aslında emeğin el birliği sayesinde gerçekleştiğini 
ifade eder. “Evrensel emek, her tür bilimsel emek, keşifler ve 
buluşlardır. Bu emek kısmen, canlı emeğin el birliğine kısmen 
de daha önce yaşamış kimselerin emeklerinden yararlanmaya 
dayanır” (Marx, 1990: 96).

8  Hukuksal yanılsama, mülkiyet ilişkilerinin kaçınılmaz olarak 
daha da geliştiği koşullarda, bir insanın bir şeye sahip olmadan 
o şeye yasal anlamda sahip olma hakkını elde edebileceği bir 
durum doğurur (Marx, 2013: 66). Yani hukuk kategorisinin 
sınırları içinde bir hak olarak değerlendirilen tüm mülkiyet 
biçimleri, bir mülkiyet ilişkisine ve bu mülkiyet ilişkilerinin ge-
lişimini belirleyerek bu ilişkilerden etkilenen bir üretim tarzına 
karşılık gelmektedir.

Birikim Stratejileri Doğrultusunda Değişen Patent Anlaşmaları: 1883 Paris Sözleşmesi-1994 TRIPS
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Fikri mülkiyet, özel mülkiyetin bir biçimi olan ya-
ratıcı ürünlerin sahiplik ilişkisine işaret eder. Diğer 
bir ifadeyle icat, üretim modeli, tasarım ya da kitap, 
resim, müzik eseri gibi sanat ürünlerinin özel mülki-
yetidir. Toplumsal üretimin üretim araçlarının özel 
mülkiyeti ve özgür emek üzerinde yükseldiği kapi-
talist toplumlarda mülkiyet kutsaldır. ‘Zihin emeği-
ni’ ve ‘yaratıcılığı’ içeren fikri mülkiyet ise daha fazla 
kutsanmıştır. Fikri mülkiyet, liberal düşüncede dört 
argümanla meşrulaştırılmaktadır. İlki John Locke’un 
geliştirdiği emek temelli mülk edinme yaklaşımıdır. 
Buna göre, bir nesneye emeğini katan kişi o nesneye el 
koyma hakkına sahiptir. İkincisi ise Hegel tarafından 
öne sürülen, özdenlik (self-existance) hali yani bire-
yin bir şeye iradesini vazederek varlığının bir parçası 
haline getirmesidir. Üçüncü yaklaşım faydacı teorile-
rin de ifade ettiği, kaynakların verimli kullanımıdır. 
Son olarak birinci ve üçüncü argümanla desteklenen 
dördüncü argüman, teşvik özelliğine sahip olmasıdır. 
Fikri mülkiyetin icatların gelişmesini teşvik ettiği öne 
sürülür (May ve Sell, 2006: 19-22). Bu temel önerme-
ler genelleşmiş bir fikri mülkiyet rejiminin felsefi da-
yanaklarını oluşturur.

Fakat bu felsefi dayanakların ardında maddi bir 
ilişkiler ağı gizlidir. Yukarıda ifade edildiği gibi fikri 
mülkiyet düzenlemeleri toplumsal mülkiyet ilişkile-
rinden bağımsız değildir. Fikri mülkiyeti kişisel bi-
çimde el koyma çerçevesinde açıklamak, toplumsal 
bilginin üretimi ile fikir eserlerinin özel mülkiyet iliş-
kisi arasındaki bağı koparmaktadır. Bu nedenle patent 
(yeni endüstriyel ürün veya üretim tekniklerinin fikir 
hakları) gibi emeğe vurgu yapılarak meşrulaştırılan 
düzenlemeler analiz edilirken, kapitalist biçimde el 
koyma ile kişisel biçimde el koyma arasındaki fark gö-
zetilmiştir. Aslında bunun kaynağı özel mülkiyet ile 
kapitalist özel mülkiyet arasındaki farkta gizlidir. Bu 
iki ilişki arasındaki fark, yani kişisel biçimde el koy-
madan kapitalist biçimde el koymaya geçiş toplumsal 
ilişkilerde nasıl bir dönüşümü gerektirmektedir?

Kapitalist özel mülkiyet ilişkisi her şeyden önce 
‘ücretli emek’ ve emekten koparılan ‘üretim araçları-
nın’ özel mülkiyeti biçiminde görünür. Kapitalizm ön-
cesi dönemde emek araçlarının özel mülkiyetine sahip 
doğrudan üreticiler üretim sürecine dolaysız şekilde 
hakim iken, kapitalist üretim sürecinin doğmasıyla 
üreten ile üretimin bilgisi arasında bir kopuş gerçek-

leşmiştir. Geleneksel üretim yapısını çözen kapitalist 
üretim ilişkilerinin ortaya çıkışı, emek araçlarını za-
naatkardan bağımsız üretim araçlarına dönüştürmüş 
ve bilgi üretim/aktarım sürecini kökten değiştirmiştir. 
Bu dönüşüm oldukça uzun bir sürece yayılmıştır. Bu-
nun fabrika ve otomasyon sisteminin doğuşuna kadar 
sürdüğü söylenebilir. Makine ve makineyle birlikte 
gelişen fabrika sistemi, toplumsal emek ile toplumsal 
bilgi birikimini doğa güçleri vasıtasıyla harekete geçi-
ren kapitalist üretimin en sembolik veçhesidir.

Toplumun beynindeki bilgi ve yetenek birikimi, genel 
üretici güçler birikimi, bu süreçte emeğe karşı serma-
ye tarafından özümsenir ve böylece sermayenin ya da 
özel olarak üretim sürecine üretim aracı olarak giren 
sabit sermayenin malı olarak gözükür (Marx, 2008: 
549).

Özetle üretim bilgisinin mülkiyet ilişkisi (diğer 
bir ifadeyle patent hakları), emek sürecinden sermaye 
sürecine dönüşen üretimin öyküsüyle örtüşmekte-
dir. Bu durum aynı şekilde, bilgi üretim süreçlerinde 
emek sürecinden sermaye sürecine geçişe yol açmış-
tır. Dolayısıyla patent düzenlemeleri sermaye birikimi 
bağlamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede analiz 
edilebilecek iki kritik süreç bulunuyordu: 1883 Paris 
Sözleşmesi ile 1994 TRIPS (Ticaretle Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları) Anlaşması. Çalışmada, iki ulusla-
rarası patent anlaşması arasındaki süreklilik ve fark-
lılıkların izi sürülerek, sermaye birikimi ve üretimin 
bilgisi arasındaki ilişki irdelenmiştir.

3.1 Ulusal Patent Düzenlemeleri
Patent düzenlemelerinin temeli ilk Venedik imtiyaz-
larına dayanmaktadır. Ancak modern patent düzenle-
melerine ilişkin verilen ilk örnek, İngiltere’de 1623’te 
çıkarılan Tekeller Yasası’dır. Bu yasanın amacı krali-
yetin sağladığı keyfi imtiyazların önüne geçerek tekel 
oluşumunu engellemekti. Yasa ile patentler artık krali-
yet imtiyazları olmaktan çıkarılmış ve patentin ancak 
icadın ilk ve gerçek sahibine verileceği belirtilmiştir. 
Tekeller Yasası’nı patent yasalarının Magna Carta’sı 
yapan da bu ifadedir (Machlup ve Penrose, 1950: 2). 
Farklı ülkelerdeki ulusal patent düzenlemelerinin 
oluşumunda, ülkeler arası ticaretin ve ortak gümrük 
birliklerinin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca sana-
yi devriminin hızla artan icat ve yenilikleri, tekniğin 
korunmasına ilişkin düzenlemeleri gittikçe daha fazla 
gündeme getirmiştir. Patent düzenlemelerine ilişkin 
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ilk ekonomik tartışmalar serbest ticaret ve tekelleşme 
ekseninde yürütülür.9 Fakat uluslararası düzenlemeye 
götüren 1870’li yıllar, ‘koruma yanlılarının’ zaferine 
tanıklık edecektir. Bu gerçekten kimin zaferidir?

Patent üzerine yapılan tartışmaların büyük bir 
kısmı iki eksene sıkışır; serbest ticaret ve tekelleşme. 
Buna göre tekelleşme ile rekabet, iki karşıt kutupta 
yer almaktadır. Bu yaklaşım çoğunlukla Avrupa mer-
kezli bir analizi referans almakta ve kapitalizmin ken-
dini kurumsal düzeyde var ettiği en iyi örneklerden 
biri olan, son derece köklü bir patent sistemine sahip 
ABD’ye uymamaktadır. Bu yaygın değerlendirmeye 
göre düzenlemeleri destekleyenler tekelleşmeyi savu-
nan kesimler iken, düzenlemelerin tamamen kaldırıl-
masını destekleyenler serbest ticaret yanlıları olmuş-
tur. Ancak kapitalizmin tarihi incelendiğinde, serbest 
ticaret yanlısı kapitalist mitinin, belirli bir dönemde, 
1860-1875 arasında İngiltere’de karşılık bulduğu fakat 
bunun da 1873 krizinden sonra büyük ölçüde terk 
edildiği görülmektedir (Hobsbawm, 2008). Aslında 
patent düzenlemelerine gösterilen kayıtsızlık, yenilik-
lere gösterilen kayıtsızlıkla örtüşmektedir.

19. yüzyılda, modern endüstriyelizm için çok elverişli 
olmayan bir ülkede faaliyet gösteren bir işadamı bunu 
çok güzel biçimde ifade etmiştir. Büyük Rothschild 
‘Paranızı kaybetmenin üç yolu vardır’ der, ‘Kadınlar, 
kumar ve mühendisler. Bunların ilk ikisi daha hoş, 
üçüncüsü ise en kesin yoldur’ (C. P. Kindleberger 1964 
s. 158). Hiç kimse bir Rothschild’ı en yüksek karı elde 
etmenin en iyi yolunu bilmemekle suçlayamaz. Sana-
yileşmemiş bir ülkede en yüksek kar sanayi yoluyla 
sağlanamazdı (Hobsbawm, 2008: 38). 

Bu nedenle henüz ticaret gibi faaliyetlerin daha 
yüksek kar kaynağı olduğu ülkelerde, bazı sermaye 
temsilcileri tarafından patent düzenlemelerine şid-
detle karşı çıkılması ve/veya düzenlemelerin geç sayı-
labilecek bir tarihte yapılması makul görünmektedir. 
Ulusal düzenlemelerin içerikleri, amaçları ve tarihle-
ri; ülkelerin siyasal dinamikleriyle, sanayileşme dü-
zeyleriyle ve öncü sektörleriyle bağlantılı olmuştur.

Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerdeki ulusal düzen-
lemelerin tarihleri aktarılmaktadır. Bu patent yasaları, 
ülkeler arası ticari ilişkiler sonucunda ya da teknolo-

jik çalışmalara güvenli bir zemin hazırlamak üzere 
çıkarılmıştır.
 
Tablo 1. Ülkelere göre ulusal düzenlemeler
İngiltere  1624 Tekeller Yasası 
  1852 Patent Tadil Yasası
  1852 Yasa uyarınca ulusal patent kurumu 
  kuruldu
  1883 Yasası (Zorunlu Lisans ile ilgili dü-
  zenlemeler)
Fransa  1791 Ulusal Patent Yasası
  1800 Yasa tadil edildi

1844 Yasa tadil edildi (Bu tarihe kadar aynı 
patent için ülke dışında başvuru yapıldığı 
taktirde patent geçersiz sayılıyordu)

Almanya 1877 Ulusal Patent Yasası
  1923 15 yıldan 18 yıla uzatıldı
  1936 ‘First to file’ ilkesi terk edildi
İspanya  1811 Spanish Decree
  1820 Ulusal Patent Yasası
Hollanda 1869 Mevcut düzenleme lağvedildi
  1910 Yeni patent yasası 
  1912 Yürürlüğe girdi 
ABD  1790 Ulusal Patent Yasası
  1836 İlk ulusal patent kurumu kuruldu ve  
  modern patent sisteminin temeli atıldı
  1861 Koruma 14 yıldan 17 yıla çıkarıldı.  
  Bu tarihe kadar ABD vatandaşı olmayan- 
  ların başvuru şartlarını zorlaştıran farklı  
  düzenlemeler kaldırıldı
  1890 Sherman Anti-Tröst Yasası
  1914 Clayton Anti-Tröst Yasası
Japonya  1888 Ulusal Patent Yasası
  1889 Paris Konvansiyonu doğrultusunda  
  yeniden düzenlendi
  1909 Yasa tadil edildi
  1921 ‘Work made for hire’
Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.

3.2 Uluslararası Patent Anlaşması: 
Paris Sözleşmesi
19. yüzyılın sonunda dünya ekonomisinin genel gö-
rünümü, ekonomik yoğunlaşma sonucunda kartel-
lerden, tekellerden ve tröstlerden oluşmaya başlamış-
tı. Kar dalgalanmaları, yeni sektörlerin karlılıklarını 
hızla yitirmesi, ekonomik durgunluk gibi gerekçeler 
böyle bir yoğunlaşmayı doğurmuştur. Özellikle 1873 

9  Ayrıntılı tartışma ve klasik iktisatçıların konu hakkındaki gö-
rüşleri için şu makalelere bakılabilir; Machlup ve Penrose 
(1950), “The Patent Controversy in Nineteenth Century” ile 
Machlup (1958) “An Economic Review of the Patent System”.
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buhranından sonra ve buhran nedeniyle kar düşüş-
lerinden dolayı patronlar arasında kar oranlarının 
düşmesine karşılık sözleşmeler imzalanmaya başlanır 
(Mandel, 2008b: 363). Bazı tröstler arasındaki bu-
luş ve deney ortaklıkları da, bu kapsamda bir örnek 
olarak gösterilebilir. Fakat sermayenin yoğunlaşması 
sadece karlılığın düşmesine karşılık tepkiyi değil, bü-
yük sermaye yatırımı gerektiren yeni sektörlerin var-
lığını da göstermektedir. Eski teknolojiyle bir arada 
kullanılmakla birlikte, yeni altyapı sistemlerinin (ör: 
elektrik, aydınlatma, telgraf sistemleri, ağır sanayi 
ürünleri) hayata geçirilmesi büyük miktarda sermaye 
gerektirmektedir.10

Paris Sözleşmesi, böyle bir yoğunlaşmanın henüz 
sayılı örneklerinin olduğu, rekabet nedeniyle ticarette 
korumacılığın arttığı fakat emek ve sermaye ihracın-
da da belirgin bir artışın gözlendiği dönemde11 im-
zalanmıştır. Ulusal patent düzenlemelerinde olduğu 
gibi uluslararası patent sözleşmesinin gerekçesi de 
tek bir olguyla açıklanamaz. Bir yandan ticari-iktisadi 
faaliyetlerin sınırlarının genişlemesi ve rekabet artı-
şıyla, öte yandan endüstriyel icatların niteliğindeki/
sayısındaki muazzam sıçramayla ve dünyayı birbiri-
ne bağlayan ağların artışı sonucunda teknik bilginin 
yayılmasıyla bağlantılıdır. Ancak kesin olan şu ki bu 
koşullar dikkate alındığında, sermaye birikimi açısın-
dan önem arz eden üretimin bilgisini (özellikle yeni 
teknikleri) koruma ihtiyacı, uluslararası bir patent an-
laşmasını zorunlu hale getirmiştir.

Tüm bunların yanı sıra ulusal büyüme perspekti-
fi de, uluslararası siyasi ve ticari faaliyetlerin şekillen-
mesinde etkili olmuştur. Bu dönem bilimsel faaliyet, 
teknoloji ve sermaye birikimi ilişkisi açısından önemli 
gelişmelere sahne olur. Dolayısıyla fikri mülkiyet tar-
tışmalarında, bu dönemin olgularını gözeterek değer-
lendirme yapmak elzemdir. Yeni kurulmaya başlanan 

büyük araştırma laboratuarları, patent işbirlikleri, 
eğitim kurumlarının teknoloji üretimini teşvik ede-
cek şekilde değişen yapısı, yeniliklerin/icatların sergi-
lendiği uluslararası dünya fuarları dönemin kritik ol-
guları arasında sıralanabilir. 1883 Paris Sözleşmesi’ni 
değerlendirmek üzere, sırasıyla bu olgulara kısaca 
değinilecektir.

19. yüzyıl icatlarının bilimsel niteliğine dair or-
tak bir görüş olmasa da, ikinci sanayi devrimi icatla-
rını geliştiren mucitlerin en azından temel bilimsel 
bilgilere sahip olduğu konusunda çoğu araştırmacı 
hem fikirdir. Nathan Rosenberg ve David Mowery 
(1989: 20-30) bu tartışmada, tek taraflı bir ilişkinin 
ve kitlesel üretimle laboratuarda geliştirme yapmanın 
aynı şey olmadığının özellikle altını çizer. Bu vurgu 
teknolojik dönüşümü anlama konusunda oldukça 
önemlidir. Ayrıca çelik sektöründen örnek vererek 
bu dönem geliştirilen icatların yüksek derecede bi-
limsel bilgi içermediğini eklerler. Fakat bu icatları ge-
liştirenlerin profili ile 18. yüzyılın mucitleri arasında 
‘değişmekte olanı’ gösteren önemli farklar mevcuttur. 
Örneğin Newton’un adını duymamış bir zanaatkar 
iplik tezgahı gibi bir aleti geliştirebilirken, elektrik ça-
ğının düşük düzeyde teknik bilgiye sahip mucitlerinin 
en azından bir kaç bilimsel dersi takip etmiş olması 
gerekmekteydi (Hobsbawm, 2008: 161). Değişen top-
lumsal üretimle ve kültürel paradigmayla bağlantılı 
olarak Amerika’da akşam okulları, teknisyen ensti-
tüleri kurulmuş, Almanya’da üniversite reformuna 
gidilmiş ve Teknik Yüksek Okullar (Technische Ho-
chschulen) açılmıştı (Bernal, 2011: 39-42). Dönemin 
mucitleri alanla ilgili üst düzey bilimsel bilgiye sahip 
olmasalar da, henüz teorik anlamda formüle edilme-
miş nasıl gerçekleştiği bilinmeyen bir kimyasal süreci 
pratik olarak keşfetmiş olsalar bile pek çoğu bilimsel 
tartışmaların yürütüldüğü topluluklarla temas halin-
de olan kimselerdi.

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, 20. yüz-
yılın teknolojiye angaje bilimsel araştırmalarıyla kapi-
talist ilerleme arasındaki ilişkinin temellerinin, hem 
bilim politikası olarak hem de kurumsal düzeyde 19. 
yüzyılın sonlarında şekillenmeye başladığı söylenebi-
lir. 1900’lü yılların başında görülen binlerce araştır-
macının çalıştığı büyük sanayi laboratuarlarının ilk 
mütevazı örnekleri bu dönem görülmeye başlanır. 
1876’da Edison’un kurduğu araştırma laboratuarı 

10  Örneğin anonim şirketlerin ortaya çıkışı büyük demiryolu ya-
tırımlarıyla ilgilidir. Altyapı yatırımlarının finansmanı yalnız-
ca sanayicilerin katkılarıyla değil, gelişmiş bir sermaye piya-
sasının varlığıyla da sağlanmıştır (Freeman ve Louça, 2013: 
211).

11  Eric Hobsbawm (2008), İmparatorluk Çağı’nda, ‘korumacılık 
ve bunalım’ hususlarına karşın ‘serbestliği’ ve ticari durgun-
luğa rağmen üretimdeki artışı özellikle vurgular. Ancak ser-
maye ihracının, henüz bankacılık faaliyetlerinden (temettü 
gelirlerinden) oluştuğu unutulmamalıdır. 19. yüzyılın 2. yarısı 
küreselleşme literatüründe 1. dalga küreselleşme dönemi ola-
rak da tanımlanır.
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Menlo Park ve 1870’lerin başında General Electric’in 
tekdüze dağılımda kaliteye sahip olduklarından emin 
olmak için malzeme testleri yapmak üzere kurduğu 
bağımsız tesisler bunlardan bazılarıdır. Aynı amaçla 
1890’larda kurulan bir diğer birim de Eastman Ko-
dak’ın Deney ve Test Laboratuarı’dır (Rosenberg ve 
Mowery, 1989: 38). Bu merkezlerde endüstriyel bilgi 
ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik bir dizi faa-
liyet yürütülür. Laboratuarlara yönelik bu canlı ilginin 
kaynağı artık sadece girişimci mucitler değil, üretim-
de somut problemlere sahip, artı-değer kapasitesini 
arttırmak isteyen elektrik, kimya, demiryolu, petrol 
gibi alanlarda faaliyet yürüten rekabet halindeki bü-
yük şirketlerdir.

Sektörlerin büyüklüğü ve ölçeği de araştırma için 
büyük yatırımlar12 gerektirmektedir. Özellikle kimya 
sektörü bunun en çarpıcı örneğidir. Kimya sektörün-
deki patent duyarlılığı (daha sonra ilaç sektörünü de 
içerecek şekilde) başka hiçbir sektörde olmadığı ka-
dar yüksek olmuş ve bu alan gelişmeye başladığı ta-
rihten itibaren en çok patent başvurusunun yapıldığı 
sektörlerden biri haline gelmiştir. Ünlü Alman kimya 
şirketleri Bayer, Hoechst ve BASF kendi profesyonel 
AR-GE laboratuarını kuran ilk firmalar arasında sayı-
lır. Bireysel girişimciler ve mucitler 19. yüzyıl boyun-
ca teknik gelişmeye önemli katkılarda bulunmuştur, 
fakat yüzyılın sonuna gelindiğinde akış prosesleri de-
neylerinin yapıldığı ölçek, bu ölçeğin getirdiği mali-
yet şirket tarafından karşılanmıyorsa, bir kimyagerin 
kişisel servetinin yetmeyeceği noktalara ulaşmıştır 
(Freeman ve Soete, 2004: 102).

Aynı durum ABD’nin ölçek ekonomisi için de ge-
çerlidir. ABD İç Savaşı’ndan sonra genişleyen iç pazar 
ve yeni teknikler sayesinde, buna ek olarak Amerikan 
yerlilerin mülksüzleştirilmesine imkan veren yasal/
yasadışı yöntemler vasıtasıyla hızla tarıma ve yerleşi-
me açılan büyük araziler demiryolu, konserve, petrol, 
gıda ve makine şirketlerini büyük ölçekte üretim yap-
maya sevk etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde artık 
şirket düzeyinde yürütülmeye başlanan icat faaliyet-
leri, mevcut patent yasalarında icat sahipliğiyle ilgili 

kimi düzenlemeler yapmayı zorunlu hale getirmiştir. 
Örneğin ABD’de işveren ile işçi arasında yaşanan ‘eser 
sahipliği’ yani mülkiyet gerilimini çözmek üzere, hem 
iş yasası hem de fikri mülkiyet yasalarında gerekli yapı-
lar oluşturulur. ABD yasaları daha sonra diğer ülkeler 
için de örnek teşkil eder. Telif hakkı düzenlemeleriy-
le ilgili ‘Work Made for Hire’ (İvaz Karşılığı Çalışma) 
sistemi ve patent hakkı düzenlemelerine ilişkin ‘Shop 
Right’ (İşveren Ruhsatı), ‘Hired to Invent’ (İcat amaçlı 
İstihdam), ‘Employee Improvements’ (Çalışan Geliş-
tirmeleri) doktrinleri zaman içinde gelişmiştir. Bu dü-
zenlemelere gidilmeden önce de işverenin söz konusu 
eser üzerindeki haklarına ilişkin örnek dava kayıtları 
görülebilir13 (Simmons J. L., 2012: 2-16).

Araştırma faaliyetlerinin yoğunlaşması ve yük-
sek maliyetli araştırmaların merkezileşmesi 20. yüz-
yılda had safhaya varacak ve küresel istatistiklere 
bakıldığında patent başvurularının ezici bir çoğun-
luğunun şirketler tarafından yapıldığı görülecektir. 
Tek başına patent sisteminin tekelleşmiş bir ar-ge 
sistemine sevk ettiği söylenemez, bilimsel-teknolojik 
araştırma faaliyetleri ile toplumsal üretim arasındaki 
ilişkinin ulaştığı boyut da, patentlere ilişkin yasal ve 
kurumsal değişimler üzerinde etkili olmuştur. Ulusal 
düzenlemelerle ilgili yerel dinamiklerle bağlantılı ge-
lişmeler yaşanırken, uluslararası düzeyde hem daha 
hızlı üretilen yeni metalar hem de yüksek rekabetli 
geniş pazarlar, icadın korunmasını önemli hale geti-
rir. Aynı zamanda emek gücünün büyük göç hareket-
leri ve ulaşım/iletişim kanallarının artışıyla bilginin 
aktarımı kolaylaşmıştır. Ulusların yeni tekniklerinin 
sergilendiği dünya fuarlarına gösterilen ilgi son dere-
ce yüksektir. 

Freeman ve Francisco Louça (2013: 277), 1851’de 
Londra, Crystal Palace’ta düzenlenen Büyük Fuar’ın 
toplamda 6 milyonun üzerinde kişi tarafından ziyaret 
edildiğini aktarır:

1851’de düzenlenen... Büyük Uluslararası Sergi, öz-
güvenli endüstriyel ve teknik ilerlemenin muazzam 
ve muzaffer bir sergilenişi olmuştu... Turganyev Du-
man [Smoke] adlı romanında (Turganyev 1867: 1914) 
Crystal Palace’ın bir Rus ziyaretçide bıraktığı izlenimi 
betimler; bu ziyaretçi ‘bir tür, insan yaratıcılığınca ta-
sarlanmış olan her şeyin sergilenişi’nde Rus buluşları-

12  Ernst Mandel (2008a: 252), Departman II (tüketim malları 
üreten makineler) mallarının üretimine yoğunlaşıldığı dö-
nemde dünya üzerinde neden serbest rekabet olabildiğini 
şöyle açıklar; ‘Çünkü tüketim malları sektörüne girmek için 
gereken asgari sermayenin mütevazı karakteri tekellerin ve 
oligopollerin doğuşunu engelliyordu.’

13  Bu düzenlemelerin ayrıntılarına J. L. Simmons’un (2012) ça-
lışmasından ulaşılabilir.
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nın hiçbir role sahip olmamasından dolayı bunalıma 
girmişti (s. 154). 1876’daki Philadelphia Sergisi, daha 
fazla ziyaretçi çekmişti – 10 milyonun üzerinde. Çeşit-
li büyük Avrupa kentlerindeki benzer sergiler, halkın 
dünya pazarlarında elde edilebilir hale gelen çok geniş 
bir yeni ürünler yelpazesi hakkındaki farkındalığını 
uyarmakta ve tüm dünyada iş bağlantılarına önayak 
olmakta önemli bir rol oynamışlardı.

Fuarlarla birlikte, burada sergilenen icatların 
mülkiyet haklarının korunması sorunu da gündeme 
gelmişti. Fuarın gerçekleştiği ülkelerin icat sahibine 
yeterli güvence sağlaması gerekmekteydi. Aksi halde 
icat kopyalanarak, patentinin alınmadığı ülkelerde 
başka biri tarafından üretime kolayca uygulanabilirdi. 
Bu gerekçelerle, Uluslararası Paris Sözleşmesi’ne giden 
süreci hazırlayan da Viyana Dünya Fuarı olmuştur.

1873 Viyana Fuarı’nın duyurusu yapıldığında 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda 1852 ta-
rihli mevcut patent yasası patentlenmiş tekniğin, 
imparatorluk sınırları içerisinde, patentin alındığı 
tarihten itibaren 1 yıl içerisinde üretime başlamasını 
şart koşuyordu. Fakat bürokratik engeller yürürlükte 
olan yasanın dahi etkin şekilde çalışmasını engelle-
mekteydi. ABD elçisi bu kaygılar nedeniyle, dışişleri 
bakanlığıyla temas kurmuş ve ortak görüşmeler so-
nucunda fuarda sergilenecek ürünlerin geçici olarak 
korunmasına imkan veren özel bir yasa14 çıkarılmıştır 
(Blakeney, 2003).

Bu amaçla görüşmelerin yapıldığı aynı tarihli 
Viyana Kongresi’nde endüstriyel bilginin ‘tüm uygar 
ülkelerin yasalarınca korunmasına’ yönelik ilk adım 
atılmıştır. Bunun 7 maddelik nedenleri, kongre rapo-
runda aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

a. Uygar ülkelerde, entelektüel çalışmanın yasal 
olarak korunmasını talep eden hak anlayışı

b. İcadın tam açıklanması ve yayınlanması ile 
sağlanan bu koruma, yeni tekniklerin zaman kaybet-
meksizin ve güvenli şekilde toplumun genel bilgisine 
sunulmasının pratik ve etkili tek yoludur.

c. İcadın korunması, mucidin emeğinin ödül-
lendirilmesini sağlar ve bu nedenle rekabetçi insan-
ların, yeni ve faydalı teknik yöntemler/geliştirmeler 
için zaman harcamasını ve araçlarını seferber etmesi-

ni teşvik eder. Patent korumasının olmaması halinde, 
güvenli yatırımın araçlarını başka bir yerde arayacak 
olan yabancı sermayeyi çeker.

d. Patenti alınan icadın tamamen yayınlanması 
gerektiğinden, teknik uygulamaların tüm ülkelerin 
sanayisine yayılması için gerekli zaman ve para mik-
tarı önemli ölçüde azalır.

e. İcatların korunmasıyla, endüstriyel ilerleme-
nin en büyük düşmanı olan ‘imalat sırrı’ en büyük 
desteğini kaybedecektir.

f. Akılcı patent yasaları olmayan ülkeler, mucit-
lerinin, emeklerinin yasal olarak korunduğu ülkelere 
göç etmesiyle büyük zarar göreceklerdir.

g. Deneyimler gösteriyor ki, bir patente sahip 
kimse icadının hızla uygulamaya geçmesi için en bü-
yük uğraşı gösterecektir (Webster’den aktaran  Blake-
ney, 2003: 3).

Yukarıda sıralanan bu gerekçeler, modern patent 
sisteminin kapitalist sistem açısından makro düzeyde 
taşıdığı anlamı genel çerçevede özetlemektedir. Geliş-
miş ve endüstriyelleşme hedefi taşıyan her rasyonel 
ülkenin sahip olması gereken patent yasalarının sağ-
ladığı koruma, Paris Sözleşmesi ile ortak hale getiri-
lecektir.

Viyana Kongresi ortak düzenlemeyi uluslararası 
gündeme yerleştirmeyi başarmıştır. Kongrenin ardın-
dan 1878, 1880 ve 1883 tarihlerinde toplantılar yü-
rütülür. 1880 tarihli resmi toplantıda tartışılan taslak 
sözleşmede, endüstriyel mülkiyet ‘sadece dar anlam-
da endüstri ürünlerini değil, tarımsal ürünleri (şarap, 
tahıl, meyve, büyükbaş hayvanlar, vb.) ve ticareti ya-
pılan mineral ürünleri (kaynak suyu vb.)’ kapsayacak 
şekilde tanımlanır (Fransa, Conférence Internationale 
(1880), n.27 supra, Ek VIII, akt. Blakeney, 2003: 4). Bu 
toplantıda ayrıca endüstriyel mülkiyetin korunması-
na ilişkin bir birliğin kurulması da karara bağlanmış, 
karşılıklık ilkesi madde haline getirilmiştir. Fakat ka-
tılımcıların hükümetleri adına sözleşmeyi imzalama 
yetkisi olmadığından, hazırlanan taslak hükümetlerce 
tartışılmak üzere temsilciler tarafından aktarılmış ve 
sonuç olarak 1883’te imzalanarak15 1884’te yürürlüğe 

14  Bu özel yasa, 1851, 1862 Londra ve 1855, 1867 Paris Dünya 
Fuarlarında İngiltere ve Fransız hükümetlerinin çıkardığı ya-
sayı temel almaktadır.

15  Sözleşmenin ilk imzacı ülkeleri arasında Belçika, Brezilya, 
Fransa, Guatemala, İtalya, Hollanda, Portekiz, Sırbistan, İs-
panya, İsviçre bulunmaktadır. Daha sonra 1884’te İngiltere, 
Tunus ve Dominik Cumhuriyeti de katılmıştır. ABD, tica-
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girmiştir. Paris Sözleşmesi aynı zamanda üye ülkele-
rin kendi aralarında, sözleşmenin maddeleriyle çeliş-
mediği sürece özel anlaşmalar (bilateral) yapabilece-
ğini de belirtir. 

Sözleşme daha sonra çeşitli dönemlerde revize 
edilir, bunlardan en önemlileri; Brüksel (1900), Was-
hington (1911), Hague (1925), Londra (1934), Liz-
bon (1958), Stockholm (1967) ve Cenova’dır (1979). 
1883’te kurulan Uluslararası Büro telif haklarına iliş-
kin kurulmuş olan büro ile 1893’te birleşerek BIRPI’yi 
(Fikri Mülkiyeti Koruma Amaçlı Birleşik Uluslararası 
Büro) oluşturur. BIRPI ilerleyen yıllarda organizasyon 
yapısını değiştirerek, bugün WIPO (Dünya Fikri Mül-
kiyet Örgütü) olarak bilinen kuruma dönüşecektir.16

3.3 Küresel Patent Rejimine Doğru
Paris Sözleşmesi’nden 20. yüzyılın son çeyreğine, 
TRIPS ve çok taraflı yatırım-hizmet anlaşmalarına 
uzanmak oldukça zor görünmektedir. Fakat bu zor-
luk, salt tarihsel veri yığının büyüklüğünden kaynak-
lanmaz. Kapitalizmin dönüşümleri ile bunalımlarının 
izini sürmek oldukça ayrıntılı başka bir çalışmayı 
gerektirmektedir. Tekellerin yükselişi ve sermayenin 
muazzam yoğunlaşmasıyla açılan 20. yüzyıl, emper-
yalist paylaşım ekseninde gelişen iki dünya savaşına 
(1917 ve 1945) sahne olur. Ardından gelen kapitaliz-
min Altın Çağı (1947-1973) (Hobsbawm, 2012: 19) 
ise ironik bir şekilde çift kutuplu dünyanın gölgesini 
üzerinde taşıyacaktır. Bu tarihsel kesit, bilim ve tek-
noloji üretiminde kritik bir aşamaya tekabül eder. Bu 
tarihten itibaren Özgür Narin’in (2008: 40-45) kav-
ramsallaştırmasıyla ‘bilim gerçek boyunduruk altına 
alınacaktır.’

20. yüzyılda, özellikle ikinci dünya savaşından 
sonra neredeyse tüm bilimsel araştırma faaliyetleri ve 
patent çalışmaları, artan şekilde sermaye destekli ve 
yüksek karlı projeler çerçevesinde yürütülmeye baş-
lanır.17 Bazı temel bilimsel çalışmalar ayrı tutulmakla 

birlikte, bilim dünyasında yaşanan gelişmelerin biza-
tihi birikim perspektifleriyle iç içe geçtiği söylenebilir. 
Söz konusu olan sadece bazı üniversitelerin ve ensti-
tülerin endüstriyel bilgi üretimine odaklanması değil, 
bilim üreten araştırma alanlarının da şirketler gibi 
kendi kaynaklarını yaratmaya çalışması ve ürettikleri 
bilgiyi patent yasaları vasıtasıyla koruma altına alma-
sıdır. Gabriel Galvez-Behar (2011) bilimsel araştırma 
yapan kamu kuruluşlarının 30 yıldır özelleştirme sü-
recine angaje olduğunu ve bunun sembolik başlangı-
cının 1980’de ABD’de yürürlüğe giren Bayh-Dole Ya-
sası olduğunu belirtir. Bu yasa üniversitelere, federal 
fonlarla yürütülen araştırmaların patentini alma hak-
kı tanımaktadır.18

Bu gibi patent yasaları esasen kritik bir dönüşü-
me işaret eder. Maliyetlerinin bir kısmı kamu tarafın-
dan karşılandığı halde kamuya ücretsiz sunulmayan 
bilimsel icatlar/bulgular, maliyetlerin toplumsallaş-
tığını fakat karların gittikçe özelleştiğini gösterir. 
Ha-Joon Chang (2001), ABD farmasötik sektörün-
de ar-ge faaliyetlerine yatırılan fonun %43’ünün en-
düstri, %29’unun ise ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü 
tarafından karşılandığını aktarmaktadır. Üniversite 
gibi kamusal alanlarda yürütülen bilimsel faaliyetler 
genellikle kolektif ve toplumsal kaynaklardan besle-
nir. Ayrıca bir araştırmada maliyet unsuru teşkil eden 
sadece kullanılan araçlar değildir, bir araştırma için 
gereken toplam bilimsel bilgi ve insan kaynağı da as-
lında kamu fonlarıyla karşılanmaktadır.

Patentleme faaliyetlerinin kamusal ar-ge birimle-
rine yayılmasının yanı sıra, coğrafi anlamda da ciddi 
bir genişleme söz konusudur. Paris Sözleşmesi birinci 
ve ikinci sanayi devriminde öne çıkan erken kapita-
listleşmiş ülkeler açısından önem teşkil ederken, 20. 
yüzyılın son çeyreğinden bu yana patent kurumla-

ri markaya ilişkin yerel mahkeme kararı nedeniyle ancak 
1887’de, Almanya ise 1903’te dahil olmuştur. Bugün itibariyle 
sözleşmenin 175 imzacı ülkesi bulunmaktadır.

16  Paris Anlaşması’nın imzacı ülkeleri ve revizyon tarihlerine 
ilişkin tüm veriler WIPO’nun web sayfasından derlenmiştir.

17  1938 yılında, petrol rafine işleminde sadece yüksek kaliteli 
petrolün değil, farklı niteliklerdeki ham petrolün de işlenme-
sini sağlayacak bir proses geliştirmek üzere Katalitik Araştır-
ma Ortakları (Catalytic Research Associates) kurulur. Grup 

Kellogg, IG Farben, Indiana Standard, Jersey Standard’dan 
oluşsa da, daha sonra Shell, Anglo-Iranian (BP), Texaco ve 
UOP de katılmıştır. 1938’den 1942’ye kadar devam eden AR-
GE işbirliği, atom bombası projesinden önce gerçekleştirilen 
en kapsamlı programlardan biri olmuştur. Ve projenin AR-
GE maliyetleri 30 milyon doların üzerine çıkmıştır (Freeman 
ve Soete, 2004: 112-113).

18  ‘2015 tarihinde, IPO ve NAI işbirliği ile yayınlanan rapora gö-
re 2014 yılında en çok ABD patenti alan üniversite 453 patent 
ile Kaliforniya Üniversitesi olmuştur. Üniversitenin 2014 iti-
bariyle sahip olduğu toplam aktif patent sayısı 4448'dir. Lis-
tede Stanford, MIT gibi ABD üniversitelerinin yanı sıra Kore, 
Japonya, Çin'den  üniversiteler de yer almaktadır.

Birikim Stratejileri Doğrultusunda Değişen Patent Anlaşmaları: 1883 Paris Sözleşmesi-1994 TRIPS
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rı/başvuruları ‘gelişmekte olan’, ‘azgelişmiş’ ülkelere 
kadar yayılmıştır. Daha önce belirtildiği gibi Paris 
Sözleşmesi’nin gündeme gelmesinde etkili olan ne-
denlerden biri meta dolaşımının genişlemesiydi. Ay-
rıca, teknik ilerlemeler gündelik hayatı tersinmez bir 
biçimde değiştirdiğinden, icat ve ilerleme nosyonuna 
yönelik canlı bir ilgi mevcuttu. Küresel bir patent reji-
minin doğuşu ise, sermayenin küresel hareketliliğiyle 
yakından ilgilidir. Bir sonraki bölümde, TRIPS’e geç-
meden önce sermayenin coğrafi hareketleri üzerinde 
durulacaktır.

3.3.1 Sermayenin Genişleyen Uzamı 
Doğrultusunda Küreselleşen Patent 
Düzenlemeleri
Küresel bir patent rejiminin oluşumuna, birbiriy-
le ilişkili iki dönüşümün eşlik ettiği söylenebilir. İlki 
sermaye birikimindeki tıkanıklıklar ve bunalımlar 
doğrultusunda dünya çapında genişleyen ve değişen 
kapitalist işbölümü, ikincisi ise kapitalist üretimin 
temel motivasyonu artı-değer artışına imkan veren, 
üretimin yapısını karakterize eden ve rekabet gücü 
sağlayan yeni teknikler-teknolojilerdir. Fakat çalışma-
da sadece birincisi üzerinde durulmuştur. İkinci hu-
sus oldukça önemli olsa da yeni tekniklerin gelişimi 
patentleme faaliyetlerinin analizinde kullanılmayıp, 
makalenin sonunda patent çeşitliliği açısından kısaca 
değerlendirilecektir.

Mekan, birikim açısından daima dinamik bir 
boyut olagelmiştir. Salt üretim içerisinde değerlendi-
rilirse, üretimin gerçekleştiği mekan olarak görülür. 
Yeniden üretim çerçevesinde değerlendirildiğinde ise, 
bu defa realizasyon alanları ve emeğin yaşam alan-
ları da buna dahil olur. Zaten bu mekanlar, dolaşım 
ve üretim arasındaki ilişki gibi birbiriyle son derece 
ilişkili mekanlardır. Mekan sabit değildir, kapitalist 
ilişkiler çerçevesinde sürekli hareket etmektedir. Da-
vid Harvey (2001) bu durumu şöyle özetler; birikim 
kapitalist üretim tarzında büyüme için enerji sağlayan 
bir motordur. Dolayısıyla kapitalist sistem oldukça di-
namiktir ve kaçınılmaz şekilde genişleme eğiliminde-
dir. İçerisinde yaşanılan dünyayı sürekli yeniden şe-
killendiren kalıcı bir devrimci kuvvet oluşturur. Karl 
Marx’a göre basit yeniden üretimin durgun yapısı, ka-
pitalist üretim tarzıyla mantıken bağdaşmamaktadır 
(Harvey, 2001: 237). Yani genişleme birikimin zorun-

lu bir sonucudur.
Özgür Öztürk (2006: 232-233), 20. yüzyılın or-

talarındaki toplam sermaye hareketlerini şu şekilde 
değerlendirmektedir; ikinci dünya savaşından sonra 
üretken sermayenin uluslararasılaşması hız kazana-
rak, üretim uluslararası bir çapta örgütlenmeye başla-
nır. Üretken sermayenin uluslararasılaşması kapitalist 
üretim ilişkilerinin yayılmasında özel bir öneme sa-
hiptir çünkü bu sayede artı-değer üretimi coğrafi ola-
rak genişler. Bu da meta ve para hareketleri vasıtasıyla 
genişlediğinden, meta ve para-sermaye hareketleri hız 
kazanır ve toplamda sermaye uluslararası bir nitelik 
kazanır. Sonuç olarak kapitalist üretim ilişkileri pek 
çok coğrafi bölgeye yayılır. Ancak bu durum ‘azgeliş-
miş’ ülkeler açısından bir dizi eklemlenme sorununu 
da taşımakta ve dünya genelinde birikimi daha kırıl-
gan hale getirmektedir.

Genişleme aynı zamanda bunalım dönemlerinde 
‘krizden çıkışın’ bir parçası da olmaktadır. Nitekim 
kapitalizmin hemen her bunalımı (Sovyetlerin ku-
rulmasıyla sosyalist bloğun pazardan çıkması hariç 
(Mandel, 2008a) kapitalist dünya pazarının genişle-
mesiyle sonuçlanmıştır. Melda Yaman-Öztürk (2006), 
kapitalizmde krizleri incelediği makalesinde krizin 
diyalektik rolünü özellikle vurgular. Krizler aslında, 
kapitalizmin dünya ölçeğinde genişlemesi ve derin-
leşmesi için belirli fırsatlar da sunmaktadır. ‘Karlılığı 
sürdürmenin yolu büyük ölçekli yeniden yapılandır-
madır’ (Ercan ve Yaman-Öztürk, 2009: 62). Örneğin 
1979 krizinden çıkış yolu, üretimin küresel düzeyde 
örgütlenişine ilişkin düzenlemeler olmuştur. Patent 
sayıları ve kurumlarıyla ilgili küresel coğrafi haritayı 
değiştiren de bu olacaktır.

Kar oranlarının düşmesi üzerine yaşanan 
1970’lerin kriziyle, kapitalizmin küresel örgütlenişin-
de yeniden yapılanmaya gidilir. Bu tarihten sonra kü-
resel kurumların ve aktörlerin varlığından daha fazla 
söz edilecektir.

1970’lerde azalan kar oranları sonucunda ortaya çıkan 
bunalımla birlikte üretken yatırımlar cazibesini yitir-
miştir. Erken kapitalistleşen ülkelerde azalan yatırım-
ların en önemli sonucu, kredi talebinin düşmesi ve atıl 
sermaye birikimi olmuştur. Sermaye, yeni karlı alanlar 
arayışıyla geç kapitalistleşen ülkelere yönelmiştir... [K]
riz sonrasında sermaye birikimi dünya genelinde ye-
niden yapılanmış ve yeni bir işbölümü ortaya çıkmış-
tır... Erken kapitalistleşen ülkelerden geç kapitalistle-
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şen ülkelere kredi ihracının ön plana çıktığı, bunun 
yanı sıra, sermayenin Güney Kore, Tayland gibi ülke-
lerde üretken yatırımlara yönelirken, Türkiye ve Latin 
Amerika ülkeleri gibi ülkelerde doğrudan para serma-
ye olarak değerlendiği görülmektedir (Ercan’dan akta-
ran Yaman-Öztürk, 2006: 120-121).

Özellikle Asya’daki sanayi bölgelerinin yükselişi-
ne, küresel ölçekte üretken yatırım akışlarının katkı 
sağladığı söylenebilir. Bunun göstergelerinden biri de 
Doğrudan Yabancı Yatırımların (FDI) artışı ve coğrafi 
dağılımıdır. Çünkü bu yatırımlar üretken sermayenin 
uluslararasılaşmasına imkan vermekte (Ercan, 2003) 
ve yatırımın yapıldığı ülkedeki koşullara doğrudan 
müdahale edebilme gücünü sağlamaktadır (Öztürk, 
2006: 233). 

Ercan (2003) 1970’lerden sonraki artışı, aşırı biri-
kim ve sermayenin değersizleşme krizi sonucunda ye-
niden düzenlemeye giden rekabet halindeki sermaye-
lerin stratejilerinin bir parçası olarak açıklamaktadır. 
Hem emek üzerindeki denetimi arttırma hem de üre-
timi parçalara ayırarak daha düşük maliyetli üretim 
mekanlarına taşıma amacı üretimin küresel düzeyde 
saçılmasına neden olmuştur. Yani üretken yatırımlar, 
dünya geneline yayılmaya başlamıştır. Yukarıda da bu 
süreç üretken sermayenin uluslararasılaşması olarak 
ifade edilmişti. Ercan 1940’lı yıllardan farklı olarak 
geç kapitalistleşmiş ülkelerin de artık bu sürece daha 
etkin şekilde katıldığının altını çizer. Bu süreçte hem 
erken kapitalistleşmiş ülkelerin krizi aşma çabası hem 
de geç kapitalistleşmiş ülkelerin eklemlenme sorunla-
rını içeren kendi krizlerini aşma çabası görülmektedir 
(Ercan, 2003). Eklemlenme ve birikimi hızlandırma 
çabaları birlikte düşünüldüğünde geç kapitalistleşmiş 
ülkeler açısından yatırımı çekme amacıyla kimi avan-
tajlı şartlar yaratmak kritik hale gelmiştir.

Ulusal fikri mülkiyet yasası, doğrudan yabancı 
yatırımı olumlu yönde etkileyen faktörlerden biridir. 
Ancak TRIPS’le ilgili eleştirel pek çok analizde özel-
likle bu mesele üzerinde durulmuş ve patent yasası 
çıkaran ülkelerin doğrudan yabancı yatırım girişin-
de anlamlı bir artış olmadığı ifade edilmiştir.19 Öte 

yandan yatırım ortamının tercih edilebilir olması bir 
dizi faktöre dayanmaktadır. Fikri mülkiyet yasaları-
nın mevcudiyeti ise bunlardan sadece biridir. Yatırım 
ortamlarını düzenleyen kurumları ve kurumlar arası 
koordinasyonu analiz ettiği çalışmasında Ayşe Cebe-
ci (2013) fikri mülkiyet haklarının yatırım yapacak 
sermayelerin en önemli taleplerinden biri olduğunu 
belirtir. Üretken sermayenin uluslararasılaşması için 
koruma gerekmektedir. Bu koruma, hem üretimin 
bilgisi hem de rekabetin korunması için elzemdir 
(Cebeci, 2013: 273-274).

3.3.2 TRIPS’e Giden Süreç ve Sonuçları
Patent düzenlemelerinin küresel düzeyde önem ka-
zanmasında, sermaye birikim sürecinde yaşanan 
dönüşümlerin etkili olduğu görülmektedir. Fakat 
bu konu ilk defa ABD tarafından, ticareti yapılan 
bilgi-yoğun metaların izinsiz kopyalanması çerçe-
vesinde gündeme getirilmiştir. Bu yolla, WIPO’nun 
kapsamına giren ve Paris Sözleşmesi’nin bağlayıcılığı 
olduğu bir konu, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT) ve dolayısıyla Dünya Ticaret Ör-
gütü (WTO) görüşmelerinin gündemine taşınabil-
miştir. Böylece WIPO bünyesindeki anlaşmalardan 
farklı olarak daha kararlı uygulama mekanizmaları 
sayesinde yaptırım gücü artabilecektir. Ayrıca TRIPS 
ile WIPO bünyesindeki bir dizi anlaşma ve sektörel 
düzenlemenin tek bir çerçeveye taşınması sağlanmış-
tır. Söz konusu tarihte Paris Anlaşmasını onaylayan 
108 ülke, Bern Anlaşmasını onaylayan 95 ülke varken 
WTO gündemine taşınan tüm fikri mülkiyet düzen-
lemelerinin 140’ın üzerinde imzacısı olacaktır (May 
ve Sell, 2006: 162-163).

Anlaşmanın temelleri, aslında 1970’lerin sonla-
rına kadar uzanmaktadır. Taklit mal ticaretinin ar-
tışı, 100 kadar çokuluslu firmayı harekete geçirerek 
Taklit Mallara Karşı Koalisyon kurmaya sevk etmişti. 
Aynı grup, Uluslararası Ticaret Örgütü20 (ITO) kap-

19  Söz konusu eleştiriler için bkz. Yaşgül, S., Fikri Mülkiyet Hak-
larının Yükselişinde Gelişmekte olan Ülkelerin Uyguladık-
ları Stratejilerin Küresel Politik Ekonomi Yönünden Analizi 
–İlaç Sektörü Örneği-, 2009, yayınlanmamış doktora tezi ve 
Chang, H. (2001), Intellectual Property Rights and Economic 
Development – Historical Lessons and Emerging Issues.

20  GATT ilk defa 1947'de BM Konferansında imzalanmıştır ve 
bu anlaşma doğrultusunda ITO kurulmuştur. ITO, 1994'te 
WTO kuruluncaya kadar varlığını sürdürmüştür. Orijinal 
GATT metni WTO çerçevesinde revize edilmiş halde yü-
rürlüktedir. 1994’e gelinceye kadar 7 Round düzenlenmiş-
tir. Bunlar sırasıyla; Annecy Round (1949), Torquay Round 
(1951), Geneva Round (1955-1959), Dillon Round (1960-
1962), Kennedy Round (1962-1967), Tokyo Round (1973-
1979) ve Uruguay Round (1986-1994). 
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samında yürütülen GATT görüşmelerinden Tokyo 
Round’da (1973-1979) tartışılması için taklit mallara 
yönelik bir taslak kanunun21 oluşturulmasına da ön 
ayak olmuştur (Matthews, 2002: 9-10). 1970’lerde 
meselenin bu biçimde görünmesi, hem küresel mar-
kaların küresel ticaret hacmi hem de teknolojik geliş-
melerle oldukça bağlantılıdır. ABD Uluslararası Tica-
ret Komisyonu (ITC) görüşmelerde yaptırım gücü22 
oluşturmak için, taklit malların ve ‘gelişmekte olan’ 
ülkelerdeki zayıf fikri mülkiyet yasalarının Ameri-
kan endüstrilerine zararını hesaplamaya çalışmıştır.23 
Özellikle elektronik ve yazılım sektörlerinde 1960’lar-
dan itibaren kaydedilmeye başlanan gelişmeler sade-
ce bu alanı değil pek çok sektörü etkiler. Geleneksel, 
emek-yoğun sektörler bir kenarda tutulursa,24 pek çok 
sektörde elektronik ve sayısal altyapıya geçilir. Ayrıca 
teknik gelişmeler sadece yeniliklere değil yeniliklerin 

kopyalanmasına da hız kazandırmıştır. Sonuç olarak 
çeşitli sektörlerdeki üretim bileşenleri, yeni tekniklere 
daha duyarlı hale gelmiştir. Bu durum üretken serma-
yenin coğrafi hareketleri çerçevesinde değerlendiril-
diğinde, patent meselesinin 90’lı yıllarda neden daha 
kritik hale geleceği açık şekilde görülecektir.

TRIPS, literatürde fikri mülkiyet haklarının ana-
liz edildiği en popüler başlıklardan biridir. Bu ne-
denle TRIPS hakkında, anlaşmadan önceki sürece ve 
1994’ten sonra devam eden tartışmalara dair  çeşitli 
kaynaklar25 bulunmaktadır. TRIPS’in fikri mülkiyet 
haklarının sosyal bilimlerde daha görünür bir mesele 
haline gelmesine vesile olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Buna ek olarak teknolojik gelişmeler ve dolayısıyla 
yeni teknolojilere entegre pek çok gündelik araç va-
sıtasıyla, fikri mülkiyet hakları gündelik yaşamda 
herkesin karşılaşabileceği bir sorun haline gelmiştir. 
TRIPS ayrıca, konunun uluslararası düzlemde ‘azge-
lişmişlik’ çerçevesinde tartışılmasına da neden olur.26 
Çünkü en başta anlaşmaya taraf ülkelerden destekle-
yen konumunda olanlar ‘gelişmiş’ ülkeler iken, itiraz-
larını dile getirenler (Arjantin, Brezilya, Küba, Mısır, 
Hindistan, Nikaragua, Peru, Tanzanya ve Yugoslavya) 
(Matthews, 2002: 24) ‘azgelişmiş/gelişmekte olan’ ül-
keler olmuştur. Özellikle ilaç patentleri,27 bitki türleri, 
biyoteknoloji28 gibi insani boyutu son derece önemli 
başlıklar TRIPS tartışmalarındaki temel eleştirilerdir. 
STK’lar dahil farklı kesimlerden yükselen eleştiriler, 
fikri mülkiyet düzenlemelerinin belirli ölçüde esne-

21  Agreement on Measures to Discourage the Importation of 
Counterfeit Goods 

22  1974 tarihli ABD Gümrük ve Ticaret Yasası 301. maddesinin 
1984’te revize edilmiş hali ABD'nin ticari yaptırımlar uygu-
layabilmesinin önünü açmıştır. Bu madde adil olmayan, fahiş 
ticaret pratiklerini ortadan kaldırmak için WTO onayı gerek-
meksizin çeşitli yaptırımlarda bulunmaya ve fikri mülkiyet 
korumasında ticaret temelli bir yaklaşımın geliştirilmesine 
imkan vermiştir (Matthews, 2002: 15).

23  Buna göre 1986 yılında en büyük kayıp 5,1 milyar dolarlık za-
rarla bilimsel ve fotografik mallar üreten sektörde olmuş-
tur. Bunu 4,1 milyar dolarla bilgisayar donanım ve yazılım 
endüstrisi, 2,3 milyar dolarla elektronik endüstrisi, 2,2 mil-
yar dolarla motorlu taşıtlar ve taşıt parçaları endüstrisi, 2,1 
milyar dolarla eğlence endüstrisi ve 1,9 milyar dolarla ilaç 
endüstrisi izlemektedir. Taklit malların ithalatı nedeniyle 
en büyük zararı endüstriyel ve çiftlik ekipmanları endüstri-
si, elektronik, tekstil ve giyim sektörleri görmüştür. İhracat-
ta ise en büyük kayıp motorlu araçlar ve araç parçaları ile 
elektronik sektöründe yaşanmıştır (ABD Uluslararası Ticaret 
Komisyonu, 1988:viii, 4-3) (akt. Wallerstein, vd., 1993: 12). 
Bulunan değerlerin hangi rakamlar baz alınarak hesaplandığı 
bilinmemektedir. Kayıplar, ABD’nin ticari yaptırım konusun-
daki tehditkar tutumu nedeniyle abartılı yansıtılmış olabilir. 
Fakat küresel düzeyde gelişmesi istenen fikri mülkiyet hakla-
rının 1970’lerde en çok hangi sektörler ve firmalar açısından 
kritik olduğunu göstermektedir. 

24 Belirli bir sermayedarın hangi durumda yeni teknolojileri 
devreye almak isteyeceği rekabet ve ücret düzeyleriyle bağ-
lantılıdır. Geleneksel bir sektör olan tekstil, emek-gücünün 
ucuz olduğu coğrafyalara taşınan ilk üretim dallarından biri 
olmuştur. Bu nedenle üretim yapısı, teknolojik düzey açısın-
dan parçalı ve heterojen bir görünüm sergilemektedir. Bu 
durum daha sonra daha eski teknolojilere sahip elektronik 
parçaların üretiminde de yaşanacak ve basit elektronik dev-
relerin üretiminde genellikle düşük ücretli kadın emeği kul-
lanılmaya başlanacaktır. 

25  TRIPS ve WIPO analizleriyle ilgili ek kaynaklar; Ed. C. M. 
Correa, Research Handbook on the Protection of Intellectual 
Property under WTO Rules, 2010, Edward Elgar Publishing 
Limited. / C. Seville, EU Intellectual Property Law and Poli-
cy, 2009, Edward Elgar Publishing Limited. / D.G. Richards, 
Intellectual Property Rights and Global Capitalism: Political 
Economy of TRIPS Agreement, 2004, M.E. Sharpe. 

26  D. G. Richards (2004), genel çerçeveden biraz farklı olarak, 
meseleyi güç ilişkileri dolayımında analiz edebilmek için 
kapitalist devleti Hegemonya, Bağımlılık ve Dünya Sistem-
leri Teorisi ve Sermayenin Uluslararasılaşması perspektifleri 
açısından irdelemiş ve sermayenin uluslararasılaşması pers-
pektifinin TRIPS’i açıklayan en iyi çerçeve olduğunu ifade 
etmiştir.

27  İlaç patentleri nedeniyle TRIPS’in geç kapitalistleşen ülkeler-
de yol açtığı sorunlar için bkz. Yaşgül, S., Fikri Mülkiyet Hak-
larının Yükselişinde Gelişmekte olan Ülkelerin Uyguladıkları 
Stratejilerin Küresel Politik Ekonomi Yönünden Analizi –İlaç 
Sektörü Örneği-, 2009, yayınlanmamış doktora tezi.

28  Biyoteknoloji ve etik üzerine ayrıntılı tartışma için bkz. Çan-
kaya H., Devlet ve Tabiat, 2012, SAV.
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tilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Fakat bu baş-
lıkta, söz konusu tartışmalara ayrıntılı değinilmeyip 
TRIPS’in belirlediği patent kapsamı üzerinde kısaca 
durulacaktır.

1986-1994 tarihleri arasında yapılan görüşme-
lerin anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanması 301. 
maddenin yaptırım gücü sayesinde olur. Gervais 
(1998: 12), Taklit Malların Ticareti ve Ticaretle Bağ-
lantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması Müzakere Grubunun 
bu süre boyunca yirmi sekiz defa toplandığını aktarır 
(akt. Matthews, 2002: 29). Görüşmelerin ilk üç yılı 
GATT görüşmelerinin fikri mülkiyet standartları-
na ilişkin bir konuda yetkili olup olmayacağı üzeri-
ne yürütülen tartışmalarla geçer. Karşı çıkan ülkeler, 
meselenin WIPO aracılığıyla tartışılması gerektiği 
konusunda ısrar eder (Matthews, 2002: 30-31). Öne 
sürülen kaygılar, aşırı koruma nedeniyle teknoloji 
transferinin engellenmesi ve patent koruması nede-
niyle farmasötik ve agro-kimyasal ürünlerdeki mali-
yet artışıdır (Gervais’den aktaran Matthews, 2002: 31).

Anlaşmazlıklar konusunda karara varılmasını 
sağlayan asıl mekanizma, 301. maddedir. Bu süreç bo-
yunca ABD  1991’de Hindistan, Çin ve Tayland’ı far-
masötik ürünlerin yetersiz patent koruması ve ABD 
telifli kitap, kayıt ve videoların korsan satışları nede-
niyle öncelikli gözetim listesine alır. Çin ve Tayland, 
taahhütlerinin ardından öncelikli gözetim listesinden 
çıkarılarak gözetim listesine geçirilmiş ancak 1992’de 
yetersiz patent koruması nedeniyle Hindistan’ın Ge-
nelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) vergi muafiyeti 
iptal edilmiştir, ek olarak yirmi beş ülke öncelikli gö-
zetim listesine eklenmiştir. ABD ile ticareti etkileyen 
bu ciddi yaptırımlar, ‘gelişmekte olan’ ülkeler açısın-
dan TRIPS’i imzalamayı pragmatik bir mesele haline 
getirmiştir (Matthews, 2002: 31-32).

Sonuç olarak 12-14 Nisan 1994’te Marakeş’te 
gerçekleşen Uruguay Round’un son görüşmelerinde 
TRIPS’le birlikte WTO’nun kuruluşu dahil pek çok 
ticari yan anlaşma 114 ülke tarafından imzalanır. 
Anlaşma 1 Ocak 1995’te yürürlüğe girer. Öte yandan 
anlaşmanın ek düzeltmeler gerektireceği ve iyileştir-
meye açık olduğu herkesçe benimsenir. Anlaşmanın 
kendisi de coğrafi işaretler (madde 23.4), biyolojik 
icatların patentlenmesi (madde 27.3.b) ve ‘ihlal nite-
liği taşımayan durumlar’ (madde 64) gibi bir dizi ek 
provizyon getirecek bir reform takvimi içermektedir. 

71. madde, anlaşma yürürlüğe girdikten beş yıl sonra 
ve daha sonra iki yıl aralıklarla, anlaşmanın uygulan-
dığını incelemek üzere bir Konseyi şart koşmaktadır. 
Daha sonraki Singapur, Seattle ve Doha toplantıları 
da inceleme başlıklarının genişletilmesine vesile olur 
(Blakeney, 2003: 16).

Her üye ülkenin fikri mülkiyet yasalarını aynı-
laştırma hedefinin olmadığı, uyumluluğun amaç-
landığı ifade edilse de, TRIPS maddeleri korumaya 
ilişkin asgari standartları tanımlar. Bu doğrultuda her 
ülke kendi ‘tercihleri’ ve altyapısına göre düzenleme 
yapabilmektedir. Ancak bu durum, üyelerin etkisiz, 
yaptırım gücü olmayan uygulamalar ve cezalar be-
lirleyebileceği anlamına gelmez. Üye ülkeler, TRIPS 
maddelerini olabilecek en etkili şekilde yerine getir-
mekle yükümlüdür (Busche, 2009: 15). TRIPS WIPO 
anlaşmalarının maddelerine referans vermekte ve te-
lif haklarıyla bağlantılı haklar, ticari markalar, coğrafi 
işaretler, endüstriyel tasarım ve modeller, patentler, 
entegre devrelerin yerleşim tasarımı (topografya) ve 
ifşa edilmeyen bilgilerin29 korunmasına ilişkin hü-
kümler içermektedir.

Patentlere ilişkin hükümler anlaşmanın 27 ila 34. 
maddelerinde tanımlanmaktadır. 27. madde paten-
ti alınabilen buluşların tanımını yapar. Bu maddeye 
göre, ister ürün ister proses olsun, teknolojinin her ala-
nındaki tüm icatların özgün, buluş basamağı ve en-
düstriyel olarak uygulanabilir olması şartıyla patenti 
alınabilir (TRIPS, Madde 27.1). Teknolojinin her 
alanı ifadesi, tarım, gıda, sağlık gibi alanları dışarıda 
tutan bazı ülkelerin düzenlemelerini a priori olarak 
elimine etmektedir (Busche, 2009: 25). Bu muğlak 
tanım, hem mevcut her alanda hem de gelişebilecek 
yeni alanlardaki (ör. biyoteknoloji, malzeme vs.) öz-
gün yeniliklerin doğrudan patent koruması kapsamı-
na girmesini sağlamaktadır.

Anlaşmada patent kapsamı için bazı istisnai du-
rumlar da belirtilmiştir; Üye ülkeler söz konusu istis-
nanın ulusal yasalar tarafından engellendiği için yapıl-
madığını göstermek şartıyla insan, hayvan ya da bitki 
yaşamını/sağlığını korumak veya çevreye yönelik cid-

29  Söz konusu korumayı sağlayan Madde 39’dur. Örneğin Madde 
39.3 Üyeleri, ulusal yasaları uyarınca piyasaya girmek için 
devlet ya da devlet kurumlarına ifşası gereken farmasötik 
veya tarımsal kimyevi ürünlerin bilgisini korumakla yüküm-
lü kılar (Busche, 2009: 29).
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di zararlardan sakınmak dahil kamu düzenini ve genel 
ahlakı korumak için gerekli önlemler alabilir (TRIPS, 
Madde 27.2). Ayrıca istisnai durumlara insan/hayvan 
tedavisindeki tanısal, terapötik ve cerrahi yöntemler 
de dahil edilebilir. Mikro-organizmalar haricindeki 
bitki ve hayvanlar ile aslen bitki ve hayvanların üre-
timine yönelik, biyolojik ve mikro-biyolojik olmayan 
prosesler dışındaki biyolojik prosesler de patent kap-
samı dışında tutulabilir. Fakat üyelerin bitki çeşitleri-
ni korumaya yönelik yürürlükte olan sui generis veya 
bununla ilgili herhangi kombine bir sistemi olmalıdır 
(TRIPS, Madde 27.3a ve 27.3b). 

Bu olası istisnalar da tercihe bırakılmıştır. May ve 
Sell (2006: 191) bir zorunluluk olarak belirtilmeyen 
bu istisnaların, ‘gelişmekte olan’ ülkeler üzerinde ulu-
sal patent yasalarının kapsamlarını genişletmeleri için 
ikili baskılara neden olabileceğini ifade eder. Özellikle 
tarımsal faaliyetlerle ve geleneksel tedavi yöntemleriy-
le ilgili bilgilerin çözülmesine neden olabilecek bu du-
rum, TRIPS’in açık kapı bırakarak tehlike arz ettiği en 
önemli alanlardan biridir.30 TRIPS’in 27. maddesinde 
belirtilen bir diğer önemli husus da, icadın geliştiril-
diği ülkeden, ürünlerin yerelde üretilmiş yahut başka 
ülkeden ithal edilmiş olmasından bağımsız olarak pa-
tentinin alınabileceğinin açık şekilde belirtilmesidir.31 
Bu sayede yeniliğin patenti, istisna durumlardan etki-
lenmediği sürece TRIPS’i imzalamış herhangi bir ül-
kede alınabilecektir. Anlaşmanın 28. maddesi patent 
sahibinin haklarını, 29. maddesi başvuru şartlarını 
tanımlamaktadır. 30. madde ise tanınan haklara iliş-
kin istisna sayılabilecek genel durumların çerçevesini 
çizmiştir. 

Bahsedilebilecek son husus, koruma süreleridir. 
Patentler, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl koruma 
sağlamaktadır ve bu süre dolmadan koruma kaldırıla-
maz (TRIPS, Madde 33). Fakat patent başvuru tarihi 
ile patentin verildiği tarih arasındaki sürenin uzun 
olması, mevcut korunma süresini kısaltabilir. Bu ne-

denle özellikle farmasötik ürünler ve tarım ilaçları 
için ek koruma süreleri verilebilir (Busche, 2009: 26). 
TRIPS’te Paris Sözleşmesi’nden farklı olarak faydalı 
modellere (utility patents) ilişkin düzenleme bulun-
mamaktadır. Anlaşmanın patentlerle ilgili maddeleri 
kısaca bu şekilde özetlenebilir.

65. ve 66. madde, anlaşmanın uygulanmasına iliş-
kin hususları açıklamaktadır. Bu doğrultuda Madde 
65.1 uyarınca, ‘gelişmiş’ ülkeler anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 1 yıl sonra, yani 1 Ocak 1996’da ulusal 
yasalarını anlaşmaya göre düzenlemiş olmalıdır. ‘Ge-
lişmekte olan’ ülkeler için, ulusal muamele (Madde 3) 
ve en çok kayırılan ülke (Madde 4) ilkelerine uymak 
kaydıyla, bu tarih 1 Ocak 2000 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca TRIPS anlaşması yürürlüğe girmeden önce söz 
konusu teknolojinin (ör. ilaç patentleri) korunmadığı 
bölgelere 5 yıl daha süre tanınmıştır. ‘En az gelişmiş’ 
ülkeler için ise bu süre 10 yıl olarak (2005’e kadar) 
belirtilmiştir (Matthews, 2002: 72-73). Ancak hangi 
ülkenin gelişmiş hangi ülkenin gelişmekte olan ülke 
kategorisine girdiği kesinlik taşımadığından 1 yıllık 
geçiş süresinde gecikmeler yaşanmıştır. Matthews 
(2002: 73), bu nedenle pek çok ülkenin bu nedenle 
kendini ‘gelişmekte olan’ ülke kategorisinde tanımla-
mayı tercih ettiğini aktarmaktadır.

Küresel uyumlulaştırma süreci, küresel/bölgesel/
ulusal kurumlar ve bu kurumlarla sivil toplum ku-
ruluşları arasında etkili bir koordinasyonu zorunlu 
kılmıştır. Fikri mülkiyet ile ilgili çok sayıda kurum ve 
derneğin varlığı, meselenin zorluğunu gözler önüne 
sermektedir. Yeni gelişen teknolojiler ve bölgesel fark-
lılıklar patent kapsamını ve patent yasalarını dinamik 
bir hale getirmektedir. Öte yandan bu süreç, anlaşma-
nın yürürlüğe girdiği tarihte fikri mülkiyet ile ilgili 
hukuki alt yapısı olmayan ülkeler için ciddi bir mali-
yet anlamına gelmektedir. Dolayısıyla hem maliyetler 
nedeniyle hem de daha hızlı bir koordinasyon için 
bazı ülkeler, bölgesel birimler oluşturmuştur. 2013 ta-
rihi itibariyle geçiş süreci, ‘en az gelişmiş’ ülkeler için 
halen tamamlanamamıştır. TRIPS Konseyinin 27 Ha-
ziran 2002 tarihli toplantısında, bu ülkelerin özellikle 
ilaç patentleri nedeniyle, geçiş tarihi 1 Ocak 2016 ta-
rihine ötelenmiştir.32 

30  Bu durum Tarım ve Gıda Örgütü’nün (FAO) çiftçilere tanıdık-
ları haklarla ve Birleşmiş Milletlerin Biyoçeşitlilik Sözleş-
mesi’nin (CBD) 8(j). maddesiyle çelişmektedir (May ve Sell, 
2006, s. 192). Tarımsal üretimde neden olduğu olumsuz et-
kiler ve tartışmalar için bkz. C. May ve S. K. Sell, Intellectual 
Property Rights, Lynne Rienner Publishers Inc., 2006.

31 Bu madde 19. yüzyılın korumacı patent düzenlemeleriyle 
farklılık göstermektedir. 19. yüzyılın ulusal patent düzenle-
meleri belirli bir süre içerisinde üretim yapmayı şart koşu-
yordu.

32 Söz konusu karara http://www.wto.org/english/tratop_e/
trips_e/art66_1_e.htm adresinden ulaşılabilir.
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4. Sonuç Yerine
Modern patent sisteminin temel özellikleri ve kurum-
larının oluşumu, kapitalizmin tarihine paralel olarak 
incelendiğinde, bu sürecin yeni bir paradigma olan 
kara dayalı üretimin ihtiyaçları doğrultusunda şekil-
lendiği görülecektir. Fakat daha ayrıntılı bakıldığında 
aynı tarihin pek çok iniş çıkış barındırdığı ve tek düze 
olmadığı da kolayca fark edilebilir. Dolayısıyla her ül-
kede tümüyle aynı tarihsel seyir aranmamalıdır. Bu 
nedenle iki anlaşma değerlendirilirken kapitalizmin 
temel eğilimleri baz alınmıştır. Örneğin sanayileşmiş 
ülkelerdeki ulusal düzenlemelerin oluşumunda tek-
noloji ile üretim arasındaki ilişki ve sanayileşme pers-
pektifi etkili olmuştur. Bu açıdan ABD tarihi, patent 
kurumlarının oluşumu açısından benzersiz bir örnek 
teşkil eder. 

Öte yandan kapitalistleşme sürecinin yaşandığı 
her ülkede aynı rota izlenmemiştir. Sanayi devriminin 
ilk dönemlerinde pek çok icadın kaynağı olan İngilte-
re’de bile, yasal düzenlemeler yürürlükte olsa da uzun 
süre atıl kalmış, işlevsel bir sistemin oluşması zaman 
almıştır. Bu durum İngiltere’nin 1860’lara gelene ka-
dar dünya ticaretinde lider olması ve bu nedenle İn-
giltere’de serbest ticaret paradigmasının daha geçerli 
olmasıyla yakından ilgilidir. Fakat krizden sonra, İn-
giltere’de de iktisadi tutum değişecek ve genelde ban-
ka-sermayesinin istekleri önem kazanacaktır. Diğer 
Avrupa ülkelerindeki patent yasalarının oluşumunda 
ise, uluslararası siyasi/ticari ilişkilerin etkili olduğu 
söylenebilir. Tunus, Brezilya, Guatemala gibi ülke-
lerde erken bir tarihte düzenleme yapılması sömürge 
ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.

19. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, mevcut 
ulusal düzenlemelerin diğer ülke vatandaşlarına ko-
ruma sağlamaması ve dünya fuarları nedeniyle, bu 
durumu ortadan kaldıracak uluslararası bir düzen-
leme ihtiyacı ortaya çıkar. Paris Sözleşmesi; teknoloji 
ile üretim arasındaki ilişkinin, tarıma dayalı toplum-
lardan farklı olarak tersinmez şekilde dönüştüğü, 
icatların hayata geçirilmesi için artık büyük sermaye 
yatırımlarının gerektiği bir dönemde imzalanmıştır. 
Sözleşmenin etki alanı, 1994’te imzalanan TRIPS’ten 
farklı olarak, özellikle erken kapitalistleşmiş sanayi 
ülkeleridir.33 Bu ülkelerin ulusal yasalarının ve Pa-

ris Sözleşmesi’nin, sağladığı korumayla sermayenin 
yoğunlaşmasına imkan veren araçlardan biri olduğu 
söylenebilir. Küresel bir patent rejiminin oluşmasına 
imkan verecek ve sermayenin coğrafi hareketine daha 
da esneklik kazandıracak TRIPS anlaşması ise ‘ope-
rasyonel bir birim’ haline gelen bütün dünyada fikri 
mülkiyeti güvence altına alma hedefi taşımaktadır.

Küresel patent rejimine götüren süreci anlamak 
için kapitalizmin krizlerini ve bu krizler neticesinde 
değişen uluslararası işbölümünü göz önünde bulun-
durmak gerekmektedir. Üretimin farklı bölümlerinin 
dünya ölçeğinde farklı bölgelere yayılması, patent 
koruma sisteminin genelleştirilmesini kritik hale ge-
tirmiştir. Öte yandan meselenin GATT kapsamında 
ticarete söz konusu mallar üzerinden gündeme taşın-
masında Paris Sözleşmesi’nin yaptırım gücünü arttır-
ma amacının yanı sıra, bilgi temelli metaların artan 
ticareti etkili olmuştur. 1970’lerden bu yana enfor-
masyon teknolojilerinde (yazılım, donanım, internet) 
yaşanan gelişmeler bilgi temelli metaların artışında 
önemli rol oynamıştır. Kopyalama kolaylığıyla birlikte 
değerlendirildiğinde özellikle müzik, film, eğlence ve 
yayın sektörü açısından fikri mülkiyet hakları elzem 
görünmektedir.

WIPO’nun 2012 tarihli World Intellectual Pro-
perty Indicators raporunda, 2011 yılında 2,14 mil-
yonluk patent başvurusun gerçekleştiği aktarılmak-
tadır. Patent sayılarına ilişkin çerçeve 2000’li yıllara 
doğru genişletildiğinde bir başka gerçeklik daha açığa 
çıkmaktadır. 2000’li yıllarda muazzam bir artışla 2 
milyonu aşan patent başvuru sayılarının, sadece mali-
yet düşüren yeni üretim tekniklerindeki artıştan kay-
naklandığı yahut salt koruma amacı taşıdığını söyle-
mek mümkün müdür? Bilgi ve teknolojinin, üretim 
yöntemlerinden, ulaşım sistemlerine ve meta çeşitlili-
ğine kadar uzanan geniş bir kapsamı bulunmaktadır. 
Aslında

[p]atent sistemi, bir icadın sadece kendisini yara-
tan mucidin adıyla tanınmasını olanaklı kılar; ama 
böylece, bu icadın mevcut olan diğer insan ürünü 
nesnelerle benzerlikleri veya ilişkileri de gözardı edi-
lir. Patentle ilgili yasa bütünüyle şu anlayış üzerinde 
temellendirilmiştir: Bir icat, hakları yasa tarafından 
kendisinin meşru yaratıcısı olarak tanımlanacak bire-

33  Sermaye hareketleri çerçevesinde değerlendirildiğinde bu sü-
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reçte ticari sermayenin uluslararasılaştığı ifade edilmektedir. 
Fakat sömürge ülkelerin bu ilişkiye eklemlenme biçimi ham-
madde tedarikçiliği şeklindedir. 
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ye devredebilen tamamen farklı, yeni bir ‘nesnedir’. 
Böylelikle patent sistemi, insanlar tarafından yaratılan 
nesnelerin süreğen akışını bir ‘farklı nesneler’ dizisi-
ne dönüştürür (Basalle, 2013: 99).

Yani patent sayılarındaki muazzam artış, meta çe-
şitliliğindeki artışı da gözler önüne sermektedir. Bu da 
aslında bilgi üretme süreçlerinin de bizatihi sermaye 
sürecine dönüştüğünü gösterir. Bilginin metalaşması 
olarak da tanımlanabilecek bu süreç, kapitalist üretim 
ilişkilerinin genişlemesine ve derinleşmesine imkan 
verir. Genişlemenin hem mekansal hem de zamansal 
olduğu söylenebilir. Sermaye, hareketin mekansal ve 
zamansal kısıtlarını ortadan kaldırmaya çalışır. Pa-
tentler vasıtasıyla geleceğin metalarını yaratır. Kendi 
‘rasyonel’ hızlarda hareket eder ancak etkileri şimdiki 
zamanı da aşarak ışık hızında yayılır.
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Giriş
İnsanlık tarihi boyunca insanlar doğrudan kendi ih-
tiyaçlarını gidermek için üretim faaliyetinde bulun-
muşlardır. Temelde kendi geçim ve üretim araçlarını 

üretmek amacıyla yapılan bu üretim faaliyeti zamanla, 
az da olsa, bir kullanım değeri ile bir başka kullanım 
değerinin mübadele biçimini almıştır. İnsanın doğa 
ile girdiği sınırlı ilişkinin ürünü olan bu üretim iliş-
kileri, insanın üretici güçlerinin gelişmesi ile birlikte 
gelişmiş ve derinleşmiştir. Zamanla mübadeleyi konu 
olan ürünler çeşitlenmiş, ihtiyaçlarını edinme biçi-

Meta Olarak Tohum

Özcan Evrensel*

Özet   
Adeta dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas gibi, el attığı her üretim sürecini kapitalist tarzda meta üretme sürecine 
dönüştürme eğiliminde olan sermayenin son yıllarda önemli bir biçimde nüfuz ettiği tarımsal üretim sürecini ve özellikle 
tohum üretimini nasıl artık değer içeren meta üretim sürecine dönüştürdüğü merkezileşen birkaç sermaye grubu üzerinden 
izlenebilecek durumdadır. Dolayısıyla bir meta olarak tohumun nasıl üretildiğine ve değişen üretim süreçleri içerisinde nasıl 
belirlenimler kazandığına bakmak önemli görünmektedir. Bu da metalaşma tartışmasında metalaşmanın kapitalist üretim 
tarzından önce ve kapitalist üretim tarzında ne biçimde gerçekleştiğini kavramak bakımından yeni olanaklar sunacaktır. 
Böylece kapitalist üretim tarzının ürünü olan metanın özgün karakterinin emek gücünün emeğin nesnel koşullarından 
kopartılarak metalaştırılması olduğu görülecektir. İlk birikim denilen bu süreç emek ile emek gücü ayrımını yaratmakla 
birlikte ayrıca metalaşma sürecinde tohumun bir üretim aracı ve ürün olması arasındaki birliği de parçalamaktadır. Bu da 
tohumun artık değer içeren bir meta olarak üretilmesinin temel koşulunu oluşturmaktadır. Haliyle burada yapılmak istenen 
ilk şey, bu mekanizmanın işlemesi için hangi ön hazırlıkların yapıldığını göstermektir. Bunun için devletin nasıl bir rol 
oynadığı da gösterildikten sonra artık tohumun metalaşma sürecine bakılacaktır. En sonunda ise tohumun metalaşmasının 
emek sürecinin olmazsa olmaz iki ögesi olan emek ve doğayı nasıl bir yıkıma uğrattığına vurgu yapılacaktır.

Abstract 
As if the Midas Touch, turned anything to gold, capital has a tendency to turn all production processes into the process by 
which the capitalist can extract surplus-value, namely the commodity production process. By focusing several centralized ca-
pital groups, it’s possible to analyze how capital has penetrated into agricultural production and particularly transformed the 
seed production into a capitalist commodity production process. Therefore, it is critical to discuss the production of seed as a 
commodity and its changing aspects within the transforming production processes. Indeed, in commodification discussion, 
it would provide new opportunities to comprehend how commodification process occurred before and within the capitalist 
mode of production respectively. In this way, it can be inferred that the distinctive characteristic of the commodity production 
in capitalist mode of production is to commodify labor-power by separating it from the objective conditions of labor. Being 
called as primitive accumulation, while this process creates a distinction between labor-power and labor, it also dissolves the 
relationship between the seed as a means of production and the seed as a product. Hence, this sets up the basic condition in 
order to produce the seed as a commodity which includes surplus value. In this paper, it is aimed to point out the preliminary 
preparations required for this mechanism to operate. First, the role of the State will be probed and then, the commodification 
process of the seed will be analyzed. In conclusion, it will be highlighted that how the commodification process of seed dest-
roys two basic elements of a labor process, labor and nature.
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mi daha çok mübadele ilişkisine bağlı hale gelmiştir. 
Üretim sonucu elde edilen ürünler mübadeleye konu 
edilmek üzere üretilir olmaya başlanmış ve üretim sü-
reci tepeden tırnağa değişmiştir. 

Genel olarak metalaşma süreci olarak tarif edi-
len bu dönüşüm süreci tarihsel bir akış içerisinde ge-
lişerek kapitalist üretim tarzının egemen olduğu bu-
günün toplumlarında adeta her şeyin metalaştığı bir 
noktaya ulaşmış bulunmaktadır. Bundan böyle kapi-
talist üretim tarzının birikim mantığına aykırı olan 
ya da onun sermaye biriktirmesine engel olan her tür 
üretim ilişkisi yıkılmaya ve kapitalist tarzda yürütül-
meye zorlanmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında bitki 
tohumlarının da bu süreçten kaçamadığı görülmek-
tedir. 

Özellikle son 30 yılda sermayenin yeni değerlen-
me alanları arayışının ürünü olarak, tarım ürünleri-
nin üretim ve dolaşımı tamamen sermayenin yeniden 
değerlenebileceği yani sermaye birikimine hizmet 
edeceği bir biçimde kurgulanmaya çalışılmaktadır. 
Bunun en can alıcı alanlarından biri olan tohumcu-
luğa bakıldığında, mübadele değerinin boyunduruğu 
altındaki tohum üretim sürecinin 1980’li yıllardan 
itibaren özel sektör ağırlıklı bir yapıya dönüştüğü ve 
tohumların neredeyse tamamen sermaye grupları ta-
rafından üretildiği görülmektedir. 

Genel manzara ise şöyledir: Altı uluslararası şir-
ket; BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto ve Syngen-
ta küresel ilaç pazarının %75-80’ini kontrol altında 
tutmaktadır. Yine DuPont ve Monsanto firmaları tek 
başlarına mısır tohum piyasasının %65’ine ve soya to-
hum piyasasının %44’ine sahiptir. Ayrıca, sermayenin 
yoğunlaşması ve merkezileşmesine bağlı olarak bazı 
tohumlarda tekel konumundaki şirketlerin sürece 
egemen olduğu görülmektedir. Neredeyse tek başına 
Monsanto firması 2001 yılı için dünya hibrit tohum 
piyasasının %91’ini kontrol etmektedir. Böylece ulus-
lararası etki alanına sahip bu dev firmaların, tohum, 
tarım kimyasalları ve GDO’yu birlikte kullanarak ta-
rım alanında tarihin tanık olmadığı bir hegemonyaya 
doğru gittiklerini söylemek mümkün görünmektedir.

O halde yapılması gereken bu ham bilgilerden 
hareketle olup biteni anlamak üzere görünenin ardına 
bakmaktır. Bu da tohumların üretiminin de kapitalist 
üretim biçiminin ürünü olan diğer her meta gibi ele 
alınmasını gerektirmektedir. Çünkü insan yaşamına 

dair tüm öğelerin hızla metalaşmasına paralel olarak, 
canlılığın kaynağını içeren tohum da metalaştırılıyor 
ve domates, salatalık, pirinç, buğday, yani akla gelebi-
lecek ne varsa, artık değer içeren bir meta olarak üre-
tilmeye ve içerdiği değer gerçekleştirilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. O halde yapılması gereken, tam da, 
tüm bu olup bitenin nedenlerini soruşturmak olma-
lıdır. 

Ancak yapılan soruşturmalara bakıldığında, tar-
tışmaların yaygın biçimde, kapitalizminin her şeyi 
para ile sattığından, her şeyi satılık hale getirdiğin-
den, piyasalaştırdığından hareketle yürütüldüğü gö-
rülmektedir. Bunlar haklı eleştiriler olarak görülebilir 
olmakla birlikte sadece yüzey biçimlerine bakmak ya 
da görünenle yetinmek bilimsel bir tutum olarak ka-
bul edilemez. Haliyle de problem tam da burada başlı-
yor. Yani, çözümün bulunduğunun varsayıldığı yerde, 
bilimsel bir tutum almanın gereği olarak, tam da bir 
sorun olduğu itirazı yükselmek durumundadır. Ge-
nel kabul gördüğü üzere, sadece dolaşım sürecini esas 
alan bir analizden ziyade üretim sürecini merkeze ala-
cak bir biçimde meseleye yaklaşmak daha bilimsel bir 
tutum olacaktır. Hal böyle olunca da, temel yaklaşım, 
“muazzam bir meta yığını” olarak görünen kapitalist 
zenginliğin en basit hücresi ve tüm bu ilişkileri barın-
dıran meta kavramının yeniden gündeme alınması 
olmalıdır. 

Çünkü ancak bu biçimde, kullanım değerinin 
tarihsel süreç içerisinde kazandığı yeni nitelikler ile 
meta biçimlerinin nasıl adım adım oluştuğunu an-
lamak mümkün olacaktır. Bunu anlamak içinse esas 
olarak kapitalist üretim tarzındaki metalaşma süre-
cini incelemek gerekmektedir. Öyleyse kullanım de-
ğeri olan tohum ve basit metalaşma biçimine kısaca 
değinerek bunların da söz konusu olduğu hatırlatıl-
dıktan sonra özellikle genelleşmiş meta üretiminin 
nasıl mümkün olduğunun soruşturulması gerekecek-
tir. Dolayısıyla kapitalist üretim tarzının ürünü olan 
metaları üretebilmenin koşulların ne olduğuna bakıl-
dığında bunun bağımsız üreticilerin mevcut durum-
larına yapılan müdahaleler ile mümkün olduğu fark 
edilmektedir. Bu nedenle esas olarak bunun mekaniz-
ması olan ilk birikim sürecine bakmak gerekmektedir. 
Bu andan itibaren ilk birikim farklı bir biçimde ken-
disini göstermeye başlayacaktır. Metalaşma sürecinde 
üreticilerin üretim araçlarından kopartılmasını doğ-
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rudan sağlayan bu mekanizma tohumun metalaşması 
söz konusu olduğunda üreticilerin kendi üretim aracı 
olan tohumdan nasıl kopartıldıklarını anlamak bakı-
mından hayati bir yerde duracaktır. 

Ancak bu çalışmada tohumun metalaşmasını 
sağlayan ilk birikim mekanizması daha çok devletin 
süreçte oynadığı rol üzerinden izlenmeye çalışılacak-
tır. Bu nedenle daha çok devletlerin politik müdahale-
leri ya da yapmış oldukları yasal düzenlemeler üzerin-
den süreç analiz edilmeye çalışılacaktır. Zira devlet, 
egemen sınıfın bireylerinin kendi ortak çıkarlarını 
geçerli kıldıkları ve bir çağın burjuva toplumunun ta-
mamını özetleyen biçim olduğundan, bunun sonucu 
olarak, tüm ortak kurumlar devlet aracılığıyla oluştu-
rulmakta ve politik bir biçim kazanmaktadır (Marx 
ve Engels, 2013: 65). Ancak her ne kadar, olup biten 
hep sanki bir takım siyasi karar vericiler, hükümetler, 
ya da devletler tarafından yapılan yasal süreçler ya da 
antlaşmalar olarak görünse de görünenin ardındaki 
özü teşkil eden ekonomik ilişkiler, tüm bu siyasi at-
mosferin sisine inat, deşifre edilmek durumundadır. 
Çünkü Engels’in de vurguladığı üzere; “Her özel du-
rumda, ekonomik olgular, yasa biçiminde onaylan-
mak için hukuksal konular biçimini almak zorunda 
olduklarından ve aynı zamanda, daha önceden yü-
rürlükte olan bütün hukuk sistemini hesaba katmak 
gerektiğinden, hukuksal biçim, her şey olmak, eko-
nomik içerik ise hiçbir şey olmamak durumundadır” 
(2011: 56).

Sonuç olarak her ne kadar genel olarak siyaset 
alanının özelde ise devletin hareketinin ürünü olarak 
görünen bu süreçler, özünde sermayenin hareketi-
ne ya da eğilimlerine hizmet etmektedir. Dolayısıyla 
fetişizmin her şeyi baş aşağı eden karakterine kar-
şı sermaye ve devlet arasındaki ilişkinin her zaman 
sorgulanması ve deşifre edilmesi gerekliliğine vurgu 
yapılarak kazanılan bağışıklık ile devam etmek daha 
sağlıklı değerlendirmeler yapmayı ve doğru sonuçlara 
ulaşmayı beraberinde getirecektir. O halde Türkiye’de 
tohumun metalaşma sürecinde devletin ne biçimde 
rol oynadığı ve ne tür siyasal ya da hukuksal araçlar 
kullandığına bakarak devam etmek yerinde olacaktır. 
Bu yapılırken de içinde bulunulması ve görece daha 
rahatlıkla vakıf olunabilecek olması nedeniyle Türki-
ye’deki hukuksal ve siyasal gelişmelere bakmak daha 
amaca uygun olacaktır. Bu amaç gerçekleştirilirken 

izlenecek olan yol haritası da muhtemelen şöyle ol-
mak durumundadır. 

Birinci bölümde, ekseriyetle metalaşma süreci-
nin yanlış kavrandığından hareketle, dolaşım süreci 
açısından bakıldığında her zaman kullanım değeri 
ile mübadele değerinin birliği olarak görünen bu sü-
recin aslında üretim sürecinden bakıldığında farklı 
görüneceği vurgulanmaya çalışılacaktır. Emek süreci 
ile değer yaratma ve emek süreci ile değerlenme süre-
cinin birliği biçiminde ifade edilecek olan metalaşma 
sürecini, böylece tohumun metalaşması üzerinden iz-
lemek mümkün hale gelecektir. 

İkinci bölümde ise metalaşmanın temel mekaniz-
ması olan ilk birikim olgusu yazının amacına hizmet 
edecek düzeyde incelenmeye çalışılacaktır. Bunun 
temel koşulunun ise elbette ki emek gücü ile emeğin 
nesnel koşulları arasındaki ayrılma olduğuna dikkat 
çekilecektir. Ancak ve ancak, emek gücü ile emeğin 
ayrılmasına bağlı olarak emek gücünün artık değer 
yüklü metalar üretebileceği vurgulanacaktır. Daha da 
önemlisi, emek gücünün, karşılığı ödenmemiş emek 
şeklinde, artık değer ürettiği üretim sürecinden bah-
setmemek metalaşma sürecini eksik kavramak ola-
caktır. 

Böylece üçüncü bölümde acaba hangi koşullar 
ya da araçlar ile bunun sağlandığı soruşturulacaktır. 
Yasal ya da hukuksal süreçlerin esas alınacağı bu aşa-
mada devletin önemli bir rol oynadığı önkoşulların 
nasıl hazırlandığına bakılacak ve böylece tohumların 
metalaşma süreci adım adım izlenmeye çalışılacaktır. 
Buradaki en önemli noktanın, bitkilerin tekrar üreme 
kabiliyetlerinin sermaye önünde engel oluşturması 
nedeniyle, üreticilerin tohumları doğrudan kullana-
bilmelerini engelleyecek düzenlemelerin yapılması 
olduğuna vurgu yapılacaktır.

Ancak böylesi bir vurgu olup biteni eksik anla-
mak olacağından dördüncü bölümde, buraya kadar 
yapılanmaya çalışılan zihinsel berraklaşmadan sonra, 
tohumun metalaşması esas olarak üretim düzeyi üze-
rinden kapitalist bir şirket olan Monsanto özelinde 
anlatılmaya çalışılacaktır. Böylece, kapitalist üretim 
sürecinin önemli mekanizmalarından olan genişleyen 
sermaye birikiminin ihtiyaçları ölçüsünde tohumun 
nasıl metalaştırıldığı üretim sürecinin esas alındığı bir 
metalaşma tartışması üzerinden incelenmiş olacaktır.  

O halde artık tohumun metalaşma sürecine 
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bakmak mümkün görünmektedir. Çünkü bakmak, 
emek ile doğanın birliği şeklinde gerçekleşen üretim 
sürecinin hem temel öğesi hem de yeniden üretimin 
zorunlu unsuru olan tohumun, metalaşma süreci ile 
kullanım değeri olmaktan uzaklaşıp, salt artık değer 
içeren bir mübadele değerine dönüştüğünü anlamak 
demek olacaktır. Anlamak ise nasıl değiştirileceğini 
tartışmak bakımından yeni olanaklar yaratacaktır.

1. Meta Biçimi ve Meta Olarak 
Tohum
Meta, her şeyden önce, taşıdığı özelliklerle şu ya da bu 
türden insan ihtiyaçlarını gideren dışsal bir nesne, bir 
şeydir. Bu şey kullanım değeri ile mübadele değerinin 
birliği olmakla birlikte her şeyden önce söz konusu 
olan, bu şeyin yararlılığı yani kullanım değeridir. Kul-
lanım değeri, kendisini yalnızca kullanımla ya da tü-
ketimle gerçekleştirir (Marx, 2011: 49). Ve esas olarak 
niteliğe ilişkindir. Mübadele değeri ise, bir nicel ilişki, 
bir türdeki kullanım değerlerinin bir başka türdeki 
kullanım değerleriyle mübadele oranı, zaman ve yere 
göre sürekli değişen bir ilişki olarak görünür.

Ürünün meta haline gelebilmesi için belli tarihsel 
koşulların varlığı gereklidir. Meta olmak için, ürünün, 
doğrudan doğruya üreticinin kendisi için geçim aracı 
olarak üretilmemiş olması gerekir. Dolayısıyla doğ-
rudan üreticisi için bir kullanım değeri olmaktan çok 
başkaları için bir kullanım değeri olmak durumun-
dadır. Ve hatta kendisi için kullanım değeri olduğu 
başkasına mübadele dolayımıyla aktarılmış olması 
gerekmektedir. Bu süreç en başta sadece üretim faz-
lalarının birer kullanım değeri ya da yararlı şey olarak 
başkalarına mübadele yolu ile aktarılması şeklinde 
gerçekleşmiştir. Zamanla toplumsal işbölümünün ge-
lişimine bağlı olarak her üretici yalnız bir ürün üretir 
hale gelmiş ve böylece kendisi için doğrudan kulla-
nım değeri olmayan yararlı şeyleri üretme zorunlu-
luğu doğmuştur. Böylece dolaşım sürecinde kullanım 
değerlerini mübadele değeri üzerinden başkasına sat-
ması ve buradan elde ettiği değer ile de kendi ihtiyaç-
larını karşılaması gibi bir sonuç kendisini dayatmıştır. 
Bu andan itibaren de başlarda belirgin bir biçimde 
kendisini göstermeyen kullanım değeri ile mübadele 
değeri arasındaki ayrım derinleşmiş ve kullanım de-
ğeri ile mübadele değeri arasındaki çelişkili birliktelik 
daha sarih bir biçimde görünür olmuştur. 

Daha da ileri uzanarak, ürünlerin hepsinin ya da 
hepsi değilse de çoğunun hangi koşul altında meta 
biçimini aldıkları bulunmaya çalışılsa, bunun ancak, 
tümüyle özel bir üretim tarzı temelinde, kapitalist 
üretim tarzı temelinde gerçekleştiği görülecektir. Baş-
ka bir deyişle, kapitalist iş bölümü1 temelindedir ki 
her türlü ürün, zorunlu olarak meta biçimini alır ve 
dolayısıyla bütün üreticiler, zorunlu olarak birer meta 
üreticisidir. Bu nedenle ilk kez kapitalist üretimin su 
yüzüne çıkışıyladır ki kullanım değeri, genel olarak 
mübadele değerince dolayımlanmakta; hatta ve hatta 
mübadele değeri kullanım değerini boyunduruğu al-
tına alarak onu kendi aracı haline getirmektedir. 

Böylece, bundan böyle, meta kapitalist üretimin 
ürünüdür, sonucudur. Çünkü ancak kapitalist üretim 
temelinde, meta, ürünün genel biçimi hâline gelir ve 
kapitalist üretim ne kadar çok gelişirse bütün üretim 
etmenleri (emek aracı, emek nesnesi ve emek gücü), 
o derece, üretim sürecine meta olarak girer. Alım ve 
satım yalnız üretim fazlasını değil, tam da üretimin 
tözünü ele geçirir ve değişik üretim koşullarının ken-
dileri, baştan aşağı, dolaşımdan çıkıp üretim sürecine 
giren metalar olarak kendilerini gösterirler (Marx, 
2011: 825). Bu biçimiyle meta, sermaye oluşumunun 
ön koşulu olarak görünse de öte yandan aynı meta, 
özünde, ürünün genel ögesel biçimi olduğu ölçüde, 
kapitalist üretim sürecinin ürünü olarak görünür.

Burada vurgulanması gereken nokta, meta üre-
timinin kapitalist üretim tarzından önce de mümkün 
olduğu ve kapitalist üretim tarzının var olabilmesi için 
hâlihazırda gelişmiş bir meta üretimi ve dolaşımı ala-
nının var olmasıdır. Aradaki nüansı görebilmek için 
de dolaşım sürecinden ziyade üretim sürecine bakıl-
malıdır. Dolaşım düzeyinden bakıldığında her meta 

1  İşbölümünün nasıl bir rol oynadığı Engels tarafından şöyle vur-
gulanmıştır: “Toplum içinde doğal işbölümünün üretimin te-
mel biçimi olduğu yerde, bu işbölümü ürünlere, bu ürünlerin 
karşılıklı değişimi yani alım ve satımı bireysel üreticilerin bir-
çok gereksinimini karşılayabilecek bir duruma getiren meta 
niteliğini kazandırır. Ve ortaçağda durum da buydu. Örneğin 
köylü, tarlaların ürününü zanaatçıya satıyor ve karşılık olarak 
ondan zanaatçılık ürünlerini alıyordu. Demek ki yeni üretim 
tarzı işte bu bireysel üreticiler, meta üreticileri toplumu içine 
sızdı. Tüm toplumda egemen olan bu yöntemsiz, doğal işbölü-
münün orta yerine, bireysel fabrikada örgütlendiği biçimiyle, 
yöntemli işbölümünün girdiği görüldü; bireysel üretimin yanın-
da, toplumsal üretim ortaya çıktı.” (1998: 66, italikler Engels’e 
aittir). 
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zorunlu bir biçimde kullanım değeri ile mübadele 
değerinin birliği olarak görünür. Oysa üretim düze-
yinden bakıldığında her bir metanın üretim sürecinin 
farklı belirlenimler ile şekillendiği görülecektir. 

Sadece kendi geçim araçlarını elde etmek için 
emek sürecinde kendisi için kullanım değeri üreten 
insanlar topluluğu bir yana bırakıldığında; ilk olarak 
kendi ihtiyacından fazlasını üreten bir üreticinin bu 
üretim fazlası olan kullanım değerini başkasına mü-
badele ile aktardığı durum ile karşılaşılacaktır. Bu-
rada henüz kullanım değerinden bağımsızlaşmış bir 
mübadele değeri yoktur. Emek sürecinde üretici ken-
di emeğini tüketerek kullanım değerleri elde etmiştir. 
Ancak bunların yalnızca üretim fazlası olanlar müba-
dele değeri kazanırken çoğunluğu kendilerini değer 
olarak göstermek zorunda değildir. 

Daha üst aşamada mübadele değeri için üretimin 
amaç olduğu zamanlarda ise üreticinin amacı değer 
üretmek ve bu değeri mübadele değeri biçiminde gö-
rünür kılarak onu realize etmektir. Bu aşamada meta 
üretim süreci bir yandan kullanım değerlerinin üre-
tildiği emek süreci iken diğer yandan da mübadele 
değeri biçiminde görünen değerin üretildiği değer 
yaratma sürecidir. Meta nasıl kullanım değeri ile de-
ğerin birliğiyse, onun üretim süreci de emek süreci ile 
değer yaratma sürecinin birliği olmak zorundadır. Bu 
basit meta üretimi süreci olarak adlandırılan üretim 
sürecindeki metanın özgün biçimidir; ki bu biçim de 
bu haliyle kalmayacak, meta üretimi ve dolaşımı be-
lirli bir genişlik ve derinlik kazandığında artık başka 
olanaklar sunacaktır. Ki bu olanakların olgunlaşması 
ile de kapitalist üretim tarzının egemen olduğu üre-
tim süreci gerçeklik haline gelecektir. 

Kapitalist bu andan itibaren kendisinin kapita-
lizm öncesi meta üretici ile kıyaslanmasını istemez. 
Çünkü bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi değil-
dir. Artık kapitalistimiz için iki şey söz konusudur. 
Onun amacı, ilk olarak, bir mübadele değerine sahip 
olan bir kullanım değeri, satılacak bir nesne, yani bir 
metadır. İkincisi, kendi üretimi için gereken metala-
rın, yani meta piyasasından satın aldığı üretim araç-
larının ve emek gücünün toplam değerinden daha 
yüksek bir değere sahip olan bir meta üretmek ister. 
Onun amacı, yalnızca bir kullanım değeri değil aynı 
zamanda bir meta, yalnızca kullanım değeri değil aynı 
zamanda değer ve yalnızca değer değil aynı zamanda 

artık değer üretmektir (Marx, 2011: 189). Hal böyle 
olunca da bundan böyle söz konusu edilen meta, do-
laşım süreci açısından bakıldığında kullanım değeri 
ile mübadele değerinin birliği olarak görünmesine 
rağmen, emek süreci ile değerlenme sürecinin birliği-
nin ürünü olan ve artık değer ile döllenmiş metadır. O 
bundan böyle, emek gücünün kendi değerini ürettiği 
sürenin ötesinde çalışmaya zorlanarak karşılığı öden-
meyen emek zaman biçiminde bir artık değerin nes-
nelleştiği bir metadır.  

Peki, bunun böyle olmasının maddi temeli nedir? 
Emek gücü işçinin kendisi tarafından serbestçe satıla-
bilir bir meta haline geldiği andan itibaren bu sonuç 
kaçınılmaz hale gelmektedir. Ve gene ancak bu andan 
itibaren meta üretimi genelleşmeye ve üretimin tipik 
biçimi haline gelmeye başlamaktadır.2 Her şey, daha 
baştan, satılmak için elde edileceği bilinerek üretil-
mekte ve üretilen bütün zenginlik dolaşım alanından 
geçmektedir. Ve ancak ücretli emek kendi temeli ha-
line geldiğinde, meta üretimi, kendini toplumun ta-
mamına zorla kabul ettirmekte; ancak bundan sonra, 
gizli kalmış bütün güçlerini açığa vurmakta ve geliş-
tirmektedir (Marx, 2011: 568). 

Bu da Marx’ın ilk birikim3 olarak adlandırdığı, 

2  Daha iyi bir biçimde açıklamak gerekirse: “Kapitalist üretim, 
gerçekten de, üretimin genel biçimi olarak meta üretimidir, 
ama böyle olması ve gelişimi içinde bu özelliğinin geç kazan-
ması, yalnızca, emeğin burada meta olarak görünmesinden, iş-
çinin emeğini, yani kendi emek gücünün işlevini satmasından 
ve bunu da, varsayımımıza göre, kendi yeniden üretim mali-
yetleriyle belirlenen değeri üzerinden yapmasından kaynak-
lanmaktadır. Emeğin ücretli emek haline gelmesi ölçüsünde, 
üretici, sanayici kapitalist hâline gelir; bu sayede de, kapitalist 
üretim (dolayısıyla aynı zamanda meta üretimi) tüm boyut-
larıyla ortaya çıkma olanağı bulmaktadır. Can alıcı nokta, bu 
metanın kullanım değerinin özgül bir kullanım değeri, değer 
kaynağı olması, kendisini sahip olduğundan daha fazla değerin 
kaynağı olmasıdır. Kapitalistin ondan beklediği özgül hizmet 
budur” (Marx, 2011: 195).

3  İlk birikim olgusu hala Marksistler arasında önemli bir tartış-
ma konusu olmaya devam etmektedir. Bu tartışmanın yapıldığı 
önemli metinler Göztepe’nin (2014) editörlüğünde Türkçeye 
çevrilmiş bulunmaktadır. İlk birikimin devam edip etmediği 
ya da sermayenin tarih sahnesine çıkış anında beliren sonra 
ortadan kalkan bir süreç olup olmadığı tartışılmaktadır. Kitap 
boyunca süreklilik hipotezi güçlü bir biçimde savunulmakla 
birlikte özellikle Werner Bonefeld’in kısa yazısı en katkı sunucu 
çalışma olarak görünmektedir. Ayrıca özellikle Harvey (2004) 
bu süreci “Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim” olarak adlandır-
maktadır. Burada benimsenecek olan yaklaşım ise ilk biriki-
min genel olarak üreticileri kendi nesnel emek koşullarından 
kopartan hareket olduğu yönündedir. Emeğin nesnel koşulları 
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kapitalist üretim sürecinin hemen şafağında, emek 
gücü ile emeğin koşulları arasındaki ayrılmayı ürettiği 
süreç ile mümkün olabilmiştir. Bundan böyle, dolay-
sız üreticilerden kopartılan üretim araçları sermaye 
haline gelmekle kalmamakta benzer biçimde dolay-
sız emekte emek gücü metası haline gelerek dolaysız 
üreticiyi ücretli emekçiye dönüştürmenin olanakları-
nı üretmektedir. Dolaysız üretici üretim araçlarından 
kopartıldığı için artık kendisini yeniden üretebileceği 
kullanım değerleri olan geçim araçlarını üretemez 
durumdadır. Bunu üretebilmek için tüm koşullarını 
sermayenin belirlediği üretim sürecine girmesi gerek-
mektedir. Böylece, sürekli olarak, emek gücü sahibi, 
yaşayabilmek için emek gücünü satmaya zorlanır ve 
kapitalist, zenginleşmek için bu emek gücünü satın 
alabilecek duruma gelir (Marx, 2011: 558). Böylece, 
sermayenin kendisini mümkün olduğu kadar fazla 
değerlendirmesi, yani mümkün olduğu kadar fazla 
artık değer üretilmesi, dolayısıyla emek gücünün ka-
pitalist tarafından mümkün olduğu kadar çok sömü-
rülmesi, kapitalist üretim sürecinin itici dürtüsü ve 
belirleyici amacı haline gelmektedir.4 

O halde, Marx’ın Kapital’de ulaşmış olduğu so-
nuçlardan hareketle; önce mantıksal olarak meta üze-
rinden analiz ettiği meta biçimlerini daha sonra değer 
biçimi üzerinden tarihsel bir seyir biçiminde incele-
diği dikkate alındığında, dolaysız emek süreci dışın-
da kullanım değerinin tarihsel süreç içerisinde fark-
lı biçimlerde belirlenerek metalaştığını iddia etmek 
mümkün görünmektedir. Bu olanağı kullanarak tüm 
metalaşma süreçlerine bakmak muhtemelen analizi 
büyük oranda daha da kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla, 

tohumun metalaşması sürecini de böylesi bir tarihsel 
süreklilik üzerinden incelemek bir meta olarak tohu-
mun anlaşılması bakımından yararlı olacaktır. Böyle-
ce dolaysız emek sürecinin ürünü bir kullanım değeri 
olan tohumun adım adım önce basit meta biçimine 
daha sonra ise genelleşmiş meta üretiminin ürünü 
olan bir metaya dönüşümünü izleme olanağı yakalan-
mış olacaktır. 

Geçimlik tarımın ya da üretimin yapıldığı top-
lumlara ya da topluluklara bakıldığında yıllık ürünün 
bir bölümünün bir sonraki yılın tohumluğu olarak 
ayrıldığını hemen hemen herkes bilebilecek durum-
dadır. Tohum insanların kendi geçimlerini sağlamak 
için yetiştirdikleri bitkilerin yeniden üretilmesinin 
temel koşuludur. Dolayısıyla tohumların elde edilme-
si ve saklanması önemli bir süreçtir. Ancak kapitalist 
üretim tarzının henüz egemenliğini tesis etmediği 
üretim alanlarında tohum insanlar için yalnızca bir 
kullanım değeri yani yararlı bir şeydir. Dolayısıyla, 
tohum elde etmek ve onu saklamak bu tarz üretim 
birimleri için hayati bir mesele olduğundan bunun 
bilgisinin elde edilmesi ve aktarılması da önemli bir 
süreçtir. Bu tarzın kendisine bakıldığında, çocukların 
bu üretim sürecini büyüklerini izlemekle öğrendikle-
ri gözlemlenmektedir. Annelerinden, babalarından, 
nene ve dedelerinden toplumun diğer üyelerine kalan 
bu bilgi, hem toplumun kendisini yeniden üretmesi 
için önemli bir etkendir hem de gençlerin öğretmen-
leri olan yetişkinleri ile ilişkilerini düzenleyen bir me-
kanizmadır. Herkesin birlikte kendi kullanım değerle-
rini ürettiği bu üretim biçiminde herkes topluluk için 
yararlı olanı yani ortak faydayı üretmek noktasında 
hem fikirdir ve herkes bunu sürdürmenin yolları üze-
rinde düşünmek zorundadır. 

Ancak üretici güçlerin gelişmişliğine bağlı olarak 
üretim ilişkilerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte to-
hum sadece dolaysız üreticiler için değil başkaları için 
de kullanım değeri olmaya başlamıştır. Bu da üretilen 
tohumların mübadele ile başkalarına aktarılmasını zo-
runlu kılmıştır. Bu andan itibaren kullanım değeri olan 
tohumlar bir de mübadele değeri ile nitelenecek ve bu 
biçimin gelişmesi ile birlikte sadece mübadele değeri 
olarak kendisini ifade edebileceklerdir; ki bu artık to-
humun sadece emek sürecinin ürünü olması durumu-
nu ortadan kaldıracak ve tohum değer yaratma süre-
cinin ürünü olan bir metaya dönüşecektir. Üreticinin 

ise üretken tüketimi gerçekleştirebilmek için gerekli olan üre-
tim araçları [bunları emek nesnesi (toprak, tohum ya da her 
tür hammadde vs.) ve emek aracı olarak ayırmak mümkündür] 
ile emekçinin kendisini yeniden üretmesi yani bireysel tüketimi 
gerçekleştirmek için gereken geçim araçları (özellikle doğada 
hazır buldukları geçim araçları) olarak düşünülmektedir. Dola-
yısıyla ilk birikim emeğin nesnel koşullarının bir bütün olarak 
emekçilerden kopartılması biçiminde gerçekleşebileceği gibi 
sadece emek nesneleri ya da sadece emek araçları bakımından 
mülksüzleştirilmeleri şeklinde de cereyan edebilir. Örneğin do-
laysız üreticilerin elinden, en önemli üretim aracını olan, tohu-
mu alan sermaye, bunu onları toprak bakımından mülksüzleş-
tirmeden yapabilmektedir. 

4  Kapitalist üretim, yalnızca meta üretimi değil, özünde artık de-
ğer üretimidir. İşçi, kendisi için değil, sermaye için üretir. Bun-
dan dolayı, bundan böyle yalnızca genel olarak üretimde bu-
lunması yetmez. Artık değer üretmek zorundadır.
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tek amacı kullanım değerinden ziyade değer ya da bu-
nun görünüm biçimi olan mübadele değeri olacaktır. 
Üretici değer yaratma sürecinde ürettiği tohuma değer 
katacak ve sonra onun mübadele değeri olarak pazara 
götürecek ve bu değeri gerçekleştirmeye çalışacaktır. 
Bu andan itibaren meta olarak tohum emek süreci ile 
değer yaratma sürecinin birliği olacaktır. 

Ancak kendi suretinde bir dünya yaratmayı ken-
disine amaç edinmiş olan sermaye bir ahtapot gibi 
tüm dünyayı sarıp, dünya üzerindeki tüm kullanım 
değerlerini kendisi için artık değer içerecek metalara 
dönüştürmeye giriştiğinde; kullanım değeri üretimi-
nin esas olduğu toplumlar ya da topluluklar bir anda 
tohumların üretimi ve saklanması ile ilgili bilgi üze-
rindeki kontrollerini ve mülkiyetlerini kaybetmeye 
başlarlar. Bu sürecin en olumsuz tarafı ise, yavaş yavaş 
doğayla toplum arasındaki “doğal olanı insani olan-
dan ayırmanın imkânsız olduğu” insan emeği aracılı-
ğıyla kurulan metabolik etkileşimin bozulmaya başla-
masıdır (Harvey, 2012). Kapitalizmde sermaye-emek 
ilişkisi, insanla doğa arasındaki zorunlu ilişkileri be-
lirlemeye ve bunlara kendi sınıf ilişkilerinin damga-
sını vurmaya başlamakta ve bu da zamanla “emeğin 
ve doğanın sermayeye boyun eğmesini beraberinde 
getirmektedir (Benlisoy, 2015). 

Bu süreçte, çok uluslu şirketler kılığında hare-
ket eden bu kişileşmiş sermayeler, geleneksel üretim 
yapan insanların karşısına çıkmakta ve onların yüz-
yıllardır ürettikleri bu bilgilerin kendilerine ait oldu-
ğunu iddia etmektedirler.5 Elbette sadece söylemekle 
kalmamakta bunun tüm yasal ve yasal olmayan yön-
temlerini de devreye sokmaktadırlar. Böylece, kulla-
nım değeri olan tohumun kapitalizmin egemenliği 
altında nasıl, adım adım, değerin sadece değerin değil 
aynı zamanda artık değerin görünüş biçimi olan mü-
badele değerinin taşıyıcısı bir metaya dönüştürüldü-
ğüne tanıklık etmek zorunda kalınmaktadır. Tanıklık 
edilen meta ise bundan böyle emek süreci ile değer-
lenme sürecinin birliğini ifade eden artık değer yüklü 

bir tohumdur. O halde bunun nasıl gerçekleştiğine 
bakmak için ilk olarak sermayenin ürünü olan meta 
olarak tohumun bu biçimi kazanmasına neden olan 
esas süreci incelemek gerekmektedir. 

2. Metalaştırmanın Mekanizması 
Olarak İlk Birikim
1980’lerden bu yana, ulusal bitki yetiştirme/geliştir-
me programları çeşitli farklı yollar izlese de, her du-
rumda ulus ötesi şirketler tarafından üretilen tohum-
ların kullanımı ve pazarlanması giderek genişlemiş 
ve 1990’ların sonunda artık bu tohumlar dünyanın 
tohum kaynaklarının en büyük bölümünü oluşturur 
hale gelmiştir. Ayrıca, büyük ölçüde Dünya Ticaret 
Örgütü’nün (DTÖ) etkisiyle, uluslararası tohum şir-
ketlerinin yaygınlaşması ve fikri mülkiyet6 haklarının 
gelişmesi, daha fazla yeni tohum yasasının çıkmasına 
yol açmıştır. Aslında tüm bu uygulamalar; bitki yetiş-
tirme/geliştirme programları ve tohum yasaları, yerel 
türlerin yerine endüstriyel türlerin geçirilmesinin ve 
tohumların çiftçi-tohumu değiş-tokuş sisteminin dı-
şındaki ticari mallara dönüştürülmesinin stratejik 
araçları olarak hizmet etmektedir. Ve bu uygulamalar, 
özünde, kullanım değeri olan tohumların nasıl müba-
dele değeri olan tohumlar haline getirildiğinin hikâ-
yesini anlatmaktadır. 

Genel planda süreç şöyle işlemektedir. Kayıt ol-
mamış hiç kimse, tohum üretip satamaz ve tescil edil-
memiş türleri piyasaya süremez hale getirilmiş hata 
bazı durumlarda bu zorunluluk yalnızca satışa de-
ğil, aynı zamanda tohumların bağışlanmasına, hatta 
çiftçiler arasındaki para karşılığı olmayan tohum de-
ğiş-tokuşuna bile uygulanmıştır. Tüm tohumlar tet-
kik edilmek zorunda kalınmış, standartlara uymayan 
tohumlar yasaya aykırı sayılmıştır. Pek çok durumda, 
tescilli olmayan tohumları ekmek -ister standartları 
karşılasın ister karşılamasın- yasadışı olarak değer-
lendirilmiş, hatta şirketlere ait tohumlar bir biçimde 
başka çiftçilerin topraklarında yetişse bile çiftçiler şir-
ketler tarafından açılan davalarla mücadele etmek zo-

5  Somut bir örnek vermek gerekirse: “Eski biçimiyle küçük meta 
üreticiliği artık ortadan kalkmıştır. Fideyi üreten çokuluslu fir-
ma fide fiyatları üzerinde oynayabilir. İstediği ülkeye verimli 
fideyi ihraç eder, istediği ülkeye etmez. Küçük üreticinin buna 
etki edebilme gücü yok. Bilgi de ortadan kayboluyor. Tohum-
dan fideye uzanan ve köylülüğün aslını oluşturan bilgidir bu: 
Ne zaman su verilir, ne kadar verilir, hastalık belirtileri neler-
dir?.. Köylüler artık bu bilgiyi yitiriyor” (Özuğurlu, 2013).

6 Patent hakkı, büyük biyoteknoloji firmalarının hâkimiyetini 
sağlayan en önemli araçtır. Genetik yapısı değiştirilen ürünler 
patentleniyor çünkü bu çalışmaları yapan şirketlerin temel ka-
zancı, patent bedeli tahsil etme üstüne kurulu. Örneğin sadece 
mikroorganizmayı bile patent kapsamında koruyabiliyorsunuz. 
Bunlarla ilgili büyük saklama kuruluşları var. 
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runda bırakılmıştır.7 Bazı ülkelerde, tescilli olmayan 
veya belgelendirme standartlarına uymayan tohumla-
rın nakliyatı, onlar belgelendirilmemiş tohumlar ola-
rak değiş-tokuş edilse bile, fiilen yasadışı sayılmıştır. 

Özcesi, köylülerin tohum üretme kabiliyetleri ve 
hakları8 yok sayılmış ve yasaklanmıştır. Çünkü üniver-
site diploması olmayanlar, bir üniversite mezununun 
-ücretli olarak- onların işlerini denetlemesini kabul 
etmedikleri takdirde resmen tohum üreticisi olarak 
tanınmamışlardır. Eğer tohum üretmeye devam eder-
lerse yasayı çiğnemiş olacaklardır. Bu yolla da, bir yerel 
topluluk, yasalarla belirlenen standartlara uyduğu bir 
devlet görevlisi veya özel bir kuruluş tarafından ön-
ceden belgelendirilmeyen tohumları yasal olarak de-
ğiş-tokuş edemeyebilecektir. En nihayetinde de, köylü 
değiş-tokuş sistemlerinin denetlenmesi, yasaklanması 
ve/veya yok edilmesi sağlanmış ve para karşılığı ol-
mayan tohum değiş-tokuşu bile yeni standartlara ve 
şartlara uymak zorunda bırakılmıştır. Örneğin, çiftçi-
lerin kendi aralarında tohum takası yapması artık bir 
suç teşkil etmektedir. Tohumların lisanslı olması zo-
runluluğu belediyelerin yaptığı tohum takaslarına bile 
soruşturma açmayı gerekçelendirebilmektedir. 

Peki, tüm bu olup bitenleri nasıl anlamak gere-
kir? İlk ağızda şunları söylemek pekâlâ mümkün gö-
rünmektedir. Kapitalizm her şeyi disipline etmek, tüm 
süreçleri kendi hareketine uydurmak ister. Çünkü kâr 
elde etme ihtimalini şansa bırakamaz. Dolayısıyla ger-
çek boyunduruk altına almış olduğu tüm toplumda 
henüz kendi egemenliği altına alamadığı alanlar varsa 
onları hızla kendi bünyesine katmaya ve kendisinin 
bir parçası haline getirme eğilimindedir. 

Genelleşmiş meta üretimi olan kapitalist üretim 
biçimine esas karakterini veren, üreticileri kendi üre-
tim araçlarını üretmiş olmaktan ayırmış olması ve 
tüm emekçileri emek piyasasında derisini yüzdürmek 
üzere emek piyasasına fırlatmış olmasıdır. Ancak do-

ğaya ve doğanın yeniden ürettiği süreçlere müdahale 
etme noktasında henüz kendi kontrolüne alamadı-
ğı alanlar vardır. Bu alanlardan biri ise tohumların 
üretimidir. Tohum aslında doğadaki bitkilerin kendi 
yeniden üretimlerini gerçekleştirmek üzere kullan-
dıkları en temel üreme birimleridir. Ancak ne yazık 
ki, tohum doğada kendiliğinden oluşabilmekte ve bit-
kiler kendi nesillerini sürdürmeyi bir biçimde başara-
bilmektedirler. Dolayısıyla bu durumu kontrol altına 
almak gerekir. Bunun için de tohum üretimi süreci-
ne müdahale ederek, tohum üreten ve bunu saklayan 
üreticilerin elinden bu sürecin kendisini koparıp al-
makta ve kendi hareketi haline getirmektedir. Bu sa-
yede de, o tohumun tüm kullanım haklarını kendisine 
tabi kılmaktadır.9  

Dolayısıyla yukarıda anlatılan sürece bakıldı-
ğında, olup biten, adeta bir ilk birikim süreci yani 
doğrudan üreticilerin, kendileri için birer kullanım 
değeri olan tohumlarından kopartılmaları ve tohum 
bakımından mülksüzleştirilmeleridir. Ve bu ilk biri-
kim mekanizması iki düzlemde işlemektedir. Birincisi 
doğrudan üreticilerin kendi emeklerini nesnelleştire-
rek kendileri için kullanım değerleri üretebilecekle-
ri nesnel koşullardan (üretim aracı, geçim aracı vs.) 
kopartılarak emek gücü metası olarak emek piyasa-
sına fırlatılması ve tarım dışı üretim alanlarındaki 
değerlenme süreçlerinde karşılığı ödenmeyen emek 
üreten ücretli işçilere dönüştürülmesidir. İkincisi ve 
tohumun metalaşması açısından kritik olan ise, to-
humun hem üretim aracı hem de ürün olması ara-
sındaki dolaysız birliğin kırılması ve bir yıllık tarım 
faaliyetinin ürünü olan tohumların bir sonraki yıl 
kullanılamayacak biçime getirilmesidir. Yani üretim 
aracı olma vasfını yitiren tohumlar kapitalist üretim 
sürecinin ürünü olarak üretilmekte ve ancak bir kez 
ekilebilmektedir. 

Bu aşamaya kadar olup biten, tohumlara zorla el 

7  Benzer bir olay Kanada gerçekleşmiştir. GDO’lu çeşitten gen 
kaçması sonucu tohum şirketi çiftçiden tazminat talep etmiştir 
(Özkaya, 2009).

8  Patent alınması halinde de, genetik olarak değiştirilmiş pamuk, 
mısır ya da tütün tohumunu eken çiftçi, hasattan sonra elinde 
kalan tohumları ekinde yeniden kullanırsa, patent sahibine bir 
bedel ödemek zorunda kalıyor. Tarımsal üretimin en temel ve 
en eski yöntemlerinden olan, kendi ürününden gelecek yıl için 
tohumluk ayırma geleneği ve hakkı, bu şekilde ortadan tümüyle 
kaldırılmış oluyor.

9  Örneğin Monsanto'nun Roundup Ready ticari adı ile ürettiği 
ürünleri alıp tarlanıza ektiyseniz, bu ürünleri ilaçlamak için 
yine Monsanto'nun Roundup Herbicide adındaki zararlı otları 
öldüren ilacını almak zorundasınız. Çünkü diğer markalar, bu 
markanın ürünlerini saran zararlı otları öldüremiyor. Kısacası 
bir kez bu firmalardan tohum aldıysanız, ürününüzün tohumu-
nu bir sonraki sene kullanmanız yasak -zaten tohumların çoğu 
"kısır tohum"; yani ekseniz de çıkmayan tohumlardandır. Çift-
çiler, tam anlamıyla küresel sermayeye muhtaç hale gelmekte ve 
her şeye rağmen GDO teknolojisinin vadettiğini de elde ede-
memektedirler.

Meta Olarak Tohum



40

konulması iken, daha sonra bunlar mübadele değeri 
haline getirilerek belli bir fiyat üzerinden üreticiye 
satılmaktadır. Her ne kadar başlarda çeşitli zor bi-
çimlerini devreye sokmuş olsa da fiyat mekanizması 
üzerinden dolaşım düzeyinde metalaştırmayı başar-
dığı tohumları mübadele değerini gerçekleştiren her-
kesin kullanımına sunmaktadır. Ancak bu çalışmada 
esas olarak yasal süreçler ve müdahaleler üzerinden 
hareket edileceğinden dolayı değer yasasından önce 
devreye sokulan zorlamalara bakmak daha yararlı 
olacaktır. Böylesi bir hareket tarzının en önemli koşu-
lu ise devlete ve devletin bu süreçteki rolüne bakmak 
olacaktır. Birkaç çarpıcı örnek vermek durumu daha 
berrak bir şekilde gözler önüne sermek bakımından 
anlamlı olacaktır. 

3. Metalaşma Sürecinin Katalizörü 
Olarak Devlet
Bu çerçevede, ilk olarak, 2012’de, ABD başkanı Oba-
ma tarafından G8 ülkeleri, bazı Afrika hükümetleri 
(Tanzanya, Gana, Etiyopya, Mozambik, Malavi, Bur-
kina Faso, Fildişi Sahili) ve Monsanto, Syngenta ve 
Yara gibi bazı çokuluslu şirketler arasında bir ortak-
lık şeklinde oluşturulan “Gıda Güvenliği ve Beslenme 
için Yeni İttifak”tan söz etmekle başlamak çarpıcı ola-
caktır. Bu durum Afrika’daki çeşitli çiftçi birlikleri, ye-
rel halklar, çevreciler ve küresel sivil toplum örgütleri 
tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. İttifak’ın amacının 
özel sermayeyi Afrika tarımına yatırım yapmaya yön-
lendirmek olduğu açıklanırken, gerçekte söz konusu 
çokuluslu şirketlerin geniş ayrıcalıklarla Afrika’daki 
kaynaklara erişimini sağlamaya hizmet etmesinden 
kaygı duyulmaktadır. Bu kaygılar elbette yersiz değil-
dir. Çünkü Afrika hükümetlerinden tohum, gübre, ta-
rım kimyasalları, arazi kullanım hakkı, su kaynakları 
vb. konularda yatırımcıların önünü açacak reformlar 
yapmaları talep edilmekte ve küçük üreticileri yerli 
tohumlar yerine şirketlerce satılan tohumları kullan-
maya zorlayacak yasal düzenlemeler yapılması daya-
tılmaktadır (Çaşkurlu, 2013).

Yine, Koalisyon Geçici yönetiminde Irak Tarım 
Bakanlığına yardımcı olarak atanan Dan Amstutz’in, 
ABD’li tohum tekeli Cargill ile organik ilişkisi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Savaş koşullarının nasıl fırsatlar ya-
ratmak üzere kullanıldığının iyi bir örneğini görmek 
bakımından ilginç görünmektedir. İşgal altında tahıl 

stokları tükenmiş olan çiftçilere, Amstutz ve eş başkan 
yardımcısı Avustralyalı buğday tekellerinin temsilcisi 
Trever Flugge tarafından Cargill ve Monsanto tohum-
larından dağıtılmış ancak ardından yasal düzenleme-
ler yapılarak bu tohumların üreticilerce tekrar kulla-
nımı yasaklanmıştır (Özkaya, 2015).

O halde bugün dünyanın geneline bakıldığında, 
kendisini güçlü bir biçimde görünür kılan önemli 
olgu, yeni tohum yasaların tüm dünyada uygulamaya 
sokulmuş ya da sokulmak üzere olmasıdır. Bu yasalar 
ülkeler arasında oldukça büyük farklılıklar arz edi-
yorsa da; hepsinin ortak teması, şirketler tarafından 
geliştirilen özel tohum çeşitlerine daha iyi bir koruma 
sağlamaktır. Pek çok coğrafyada çiftçilerin kendi to-
humları artık yasadışı ilan edilmiş ve araştırma prog-
ramlarının büyük bölümü bitki yetiştirme/geliştirme 
alanına odaklanmış durumdadır. Bu programların 
görevi, her ülkenin en önemli ürünlerinin modern 
çeşitlerini [türlerini] üretmek ve onların bu ülkelerde 
kullanımını yaygınlaştırmaktır (Louwaars, 2005).

Dolayısıyla kapitalist üretim tarzının bu denli 
genişlik ve yaygınlık kazanarak sermayeye uluslara-
rasılaşma açısından önemli olanaklar sunduğu bir 
düzlemde elbette bunun dışında durabilmek müm-
kün görünmemektedir. Dışında kalmaya çalışanları 
ise bir biçimde kendisine bağlamaya çalışan uluslara-
rası sermaye böylece dünya üzerindeki tüm tarımsal 
üretim süreçlerini kendisine eklemlenmek zorunda 
bırakmaktadır. 1980’li yıllardan sonraki tarımsal dö-
nüşümlere bakıldığında, Türkiye’nin de böylesi bir 
süreci yaşadığını ve tohumun metalaşmasının bir ör-
neğinin de bu coğrafyada hayat bulduğunu söylemek 
mümkün olacaktır. Bunun nasıl hayat bulduğuna ise 
2000’li yıllarda devreye sokulan bir takım düzenler 
üzerinden bakılmaya çalışılacaktır. 

Türkiye’de ilk olarak 2006’da düzenlenen 5553 
sayılı Tohumculuk Kanunu ile yerel çeşitler veya köy 
popülasyonları şeklinde tanımlanan genetik mater-
yalin yani tohumların ticareti yasaklanmıştır. Çünkü 
toprağa tohum saçılmasa ürün elde etmenin imkân-
sızlığının bilincinde olan bu düzenleme, tohumlarla 
yaşamsal bir bağ içinde olan üreticiler ve tüketicile-
ri kendine bağımlı kılmak için tohumu ele geçirme 
amacı taşımaktadır. Aksu’nun (2013) ifadesiyle “to-
humdan el çektirilmesi ve çiftçilerin ürettikleri to-
humlarına sadece değiş tokuş hakkı tanınması, satış-
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larının engellenmesiyle meydan tohum şirketlerine 
bırakılmıştır.” Böylece, tohum sadece sermaye için 
alınıp satılan bir şey haline getirilmekle birlikte aynı 
zamanda tohum piyasası sermayenin tekeline tahsis 
edilmiş olunmaktadır. 

Bu amaç zaten kanun maddelerinde açıkça belir-
tilmiş durumdadır. Örneğin; kanunun beşinci mad-
desinde “bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal 
özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan çe-
şitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir” denir-
ken yedinci maddesi ise “yurt içinde sadece kayıt al-
tına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin 
verilir” denilmektedir (Özkaya, 2009). 

Dolayısıyla, genel olarak ifade etmek gerekirse, 
Tohumculuk Kanunu ile yurt içinde sadece kayıt al-
tına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin 
verilerek çiftçilerin ürettiği tohumları satmalarına 
engel getirilmiş ve tohumun sadece parasız değiş to-
kuşuna izin verilerek ticarileştirmenin ve piyasalaştır-
manın sermaye lehine koşulları yaratılmıştır. Böylece, 
dolaşım düzeyinde cereyan eden bu uygulamalar ile 
devlet-kamu tohum üretim alanının dışına çıkarılmış 
ve tohumun sertifikalandırılması, ticaret ve denetimi 
şirketlere bırakılmıştır. En çarpıcı olanı ise, şirketler-
le çiftçiler arasındaki anlaşmazlıklarda devlet değil, 
tohum şirketlerinin oluşturduğu Tohumcular Birliği 
yetkili kılınmıştır (Aksu, 2013). Devlet adeta sermaye 
için kendisini bile sürecin dışında tutacak düzenle-
melere imza atmıştır. Sonuçta bu yasalarla çokuluslu 
tohum şirketleri, bu alandaki egemenliklerini gelişti-
rerek yeni bir güç kazanmış olmaktadırlar. 

Çokuluslu sermayenin gücünün pekiştirildiği en 
önemli araç ise, UPOV10 denilen Uluslararası Yeni 
Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği’ne üye olunmasıdır. 
TBMM’de 13.3.2007’de 5601 sayılı “10 Kasım 1972, 
23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 tarihlerinde Cenev-
re’de Gözden Geçirilen 2 Aralık 1961 tarihli Yeni Bit-
ki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair” Kanun ka-

bul edilmiş ve Resmi Gazete’de 17.3.2007’de yayınlan-
mıştır. Dışişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis-
yonlarında kabul edilen bu yasa, o dönemde mecliste 
bulunan tüm üyelerin oyu ile ve herhangi bir tepki ile 
karşılaşmadan yasallaştırılmıştır. 

Türkiye’nin UPOV’a yaptığı başvurunun gerek-
çesi, ilginç bir biçimde, “Türkiye’nin bitki ıslahçıları-
nın haklarını koruma altına alarak yeni tohum geliş-
tirmek için yatırımları çekmek” olarak gösterilmiştir. 
Ancak, küresel tohum şirketlerin doğrudan ya da yer-
li şirketler dolayımıyla tohum pazarladıkları bir düz-
lemde bu gerekçe hiç de gerçekçi görünmemektedir. 
Hatta büyük tohum devleri halen geç kapitalistleşme 
eğiliminde olan ülkelerin yerel tohumları ile ülkelerin 
kamu kuruluşlarına ait gen merkezlerindeki tohum-
lara istedikleri gibi el koymaya devam etmektedirler. 

Dolayısıyla, UPOV ile yerel üreticilerin tohum 
üzerindeki haklarının ve ıslah amacıyla çeşitlerin kul-
lanılmasına son verileceği açıktır. Patent sahibi veya 
koruma sahibi firma ürünlerimize kendi çeşidinden 
üretildiğini iddia ederek el koyabilecek yani başka bir 
ifadeyle üreticiler kendi yerel tohumlarını kullana-
mayacak duruma getirilecektir. Bu haliyle de sürecin 
bir mülksüzleştirme, kendi yaşamını yeniden üretme 
olanaklarından yoksun bıraktırılması olduğu görüle-
cektir. Böylece kendi geçim araçlarını üretme potan-
siyellerini kaybetme tehdidi ile yüz yüze olan dolaysız 
üreticiler ya şirketlerin tohumlarına bağımlı hale ge-
lecek ya da kendi topraklarından ve yaşam koşulla-
rından kopmak zorunda kalacaktır. Başka bir deyişle, 
birer özgür emek gücü olarak emek piyasasında kendi 
derilerini yüzdürmek için yerini-yurdunu terk etmek 
zorunda kalacaklardır.11  

Üreticiler açısından böylesi sonuçlar doğuran 
bu mekanizma maalesef doğa açısından da olumsuz-

10  “UPOV 1960’da sonradan devleşecek olan tohum şirketlerinin 
güdümündeki altı Avrupa ülkesi tarafından kuruldu. 1990’lara 
kadar sadece 20 üyesi vardı. Ancak küreselleşme ile birlikte 
hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen IMF, Dünya Bankası, 
Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar ve büyük devletler ge-
lişmekte olan ülkeleri bitki çeşitleri üzerindeki fikri mülkiyet 
haklarını koruma iddialı UPOV’a girmeye zorladılar. Türkiye 
65. üye oldu”(Özkaya, 2009). 

11  Somutlaştırmak gerekirse; “Çokuluslu sermaye nüfuzu serma-
ye yoğun bir tarım üretimi anlamına geliyor. Kullanılan ilaç ve 
genetiği değiştirilmiş tohumlardan dolayı verimlilik değişti, 
bire yüz veren topraklar artık bire bin veriyor. Tohumun yapı-
sıyla öyle bir oynanıyor ki, müthiş verimli tohum cinsleri elde 
ediliyor. Bire bin verimle organize edilen bir tarımsal üretim 
karşısında küçük üreticinin durması mümkün değil (Özuğur-
lu, 2013)”. Böylece, “Kuralsız piyasa koşullarının egemenliği, 
ortalama hektar alanda tarım yapan köylü üretici emeğinin 
karşılık bulamaması sonucunu doğurmaktadır. Girdi piyasa-
ları tekelleşen ve giderek yükselen maliyetlerle tarım yapmaya 
çalışan üretici, çıktı piyasalarında ezilmekte ve üretim araçla-
rını kaybetmektedir” (Günaydın, 2013).
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luklar barındırmaktadır. Süreç, genetik kaynakların 
yağmalanması, biyoçeşitliliğin ve yerel çeşitliliğin yok 
edilmesi ile son bulacaktır. Dahası, tarım ilacı ve gübre 
kullanımının esas olduğu bir tarım sistemi olan en-
düstriyel tarım yaygınlaşacak ve bunun sonucunda da 
toprak, su ve ürünler kirlenecektir.  Böylece, daha önce 
de ifade edilen “doğal olanı insani olandan” ayırma sü-
renin devletin desteği belki de öncülüğünde nasıl işle-
tildiğini görmek mümkün görünmektedir. Tohumun 
bir kullanım değeri olmaktan çıkarılıp tamamen mü-
badele değerinin öznesi olması sürecinde, sermayeden 
yana olan devletin, yasal mekanizmaları dolayımıyla 
doğa ile insan emeği arasındaki zorunlu metabolik et-
kileşimi bozmaya koyulduğu bir durum ile karşılaşıl-
maktadır. Bu da hem doğanın hem de insanın (kendi 
yaşam koşullarını üretemez hale getirilmesinden dola-
yı emek gücünün) devlet eliyle nasıl kendilerini yeni-
den üretemez hale getirildiğini göstermektedir. 

Ancak her ne kadar devletin hem zor hem de 
yasal araçlarının ne biçimde işlediği kendiliğinden 
anlaşılan biçimsel bir yan taşıyorsa da, sorun tüm 
bunlara yön veren iradenin içeriğinin ne olduğu ya 
da bu içeriğin nereden kaynaklandığı sorunudur. 
Bunun nedenini aramanın belki de en önemli yolu, 
devlet iradesini, bütünlüklü bir biçimde yani sınıfsal 
gerçekliği de unutmadan, hem devletin hem de sivil 
toplumun değişen ihtiyaçları temelinde, belirli üretici 
güçlerin gelişmişlik seviyesine denk düşen üretim ve 
dolaşım ilişkileri bağlamında incelemek gerekmekte-
dir (Engels, 2011: 54). Böyle bakıldığında ise devlet 
iradesinin, kapitalist üretim tarzı temelinde, serma-
yenin kendisini her seferinde boyutları genişleyerek 
ilerleyen yeniden üretiminin olanaklarının oluşturul-
ması ve bunun içinde gerekli olan tüm koşulların sağ-
lanması için düzenleme ve denetlemelerin yapılması 
şeklinde tecelli ettiğini görmek mümkün olacaktır. 

Sonuç olarak, sermaye döngüsü üzerinden düşü-
nüldüğünde, hem para sermayenin oluşturulması ve 
daha sonra bu para sermayenin dolaşım alanında satın 
alacağı üretim araçlarının ve emek gücünün, emek ve 
meta piyasalarında hazır bulunmasını sağlanması ba-
kımından, hem de üretilen -artık değer içeren- meta-
ların realizasyonu ya da bu değerin gerçekleştirilmesi 
sürecinde gerekli piyasanın ve ticari ilişkilerin sağlan-
ması açısından devletin önemli bir işlevi bulunmakta-
dır. Ancak bu biçimiyle, her ne kadar devlet daha aktif 

bir rol üstleniyor ya da hareket devletin hareketiymiş 
gibi görünse de; esas olanın emek ile sermayenin karşı 
karşıya geldiği, kapısında işi olmayanın giremeyece-
ğinin yazılı olduğu üretimin alanına/işyerine bakmak 
olduğu asla unutulmamalıdır (Marx, 2011: 177).

4. Sermayenin Ürünü Olan Meta 
Olarak Tohum
O halde, doğru bir kavrayışı sağlamak üzere yapıl-
mış olan teorik berraklaştırmadan sonra şimdi ar-
tık genelleşmiş meta üretimi temelinde, tohumların 
sermayenin ürünü olan metalar olarak üretildikleri 
metalaşma sürecine bakılabilmek mümkün olacaktır. 
Bu yapılırken de esas olarak sermaye dolayısıyla bu 
alanda faaliyet yürüten şirketler temel alınarak hare-
ket edilecektir. 

Son 30 yılda yaygın olarak “neoliberal politika-
lar” olarak adlandırılan ancak esas itibariyle serma-
yenin yeniden yapılanması süreci olarak adlandırılan 
periyotta, özellikle tarım ürünlerinin üretimi ve do-
laşımında köklü değişimler gözlemlenmektedir. Özel-
likle daha spesifik bir alan olan tohumculuğa bakıl-
dığında, mübadele değerinin boyunduruğu altındaki 
tohum üretim sürecinin 1980’li yıllardan itibaren özel 
sektör ağırlıklı bir yapıya dönüştüğü ve tohumların 
neredeyse 400 kadar şirket tarafından üretildiği gö-
rülmektedir. Ayrıca, sermayenin yoğunlaşması ve 
merkezileşmesine bağlı olarak bazı tohumlarda tekel 
konumundaki şirketlerin sürece egemen olduğu dik-
katlerden kaçmamaktadır (Öztürk, 2013).

Hatta dünya tohum pazarında özellikle son yıl-
larda büyük bir yoğunlaşma ve merkezileşme eğilimi 
görülmektedir. Az sayıda firma her yıl artan oranlarda 
piyasaya hâkim olmaktadır.12 İlk firma olan Monsan-

12  Tohum firmalarının tohum satış değerleri (Milyon $ Doları) 
(Özkaya, 2009) ve  (ETC Group, 2015) 
   2006                 2009
Firmalar   Satış değeri  %       Satış değeri   %
Monsanto (ABD)  4,476     19.6   7,297    27
Dupont (ABD)  2,781     12.2   4,641    17
Syngenta (İsviçre)  1,743       7.6   2,564      9
Groupe Limagrain (Fransa) 1,035       4.5   1,252      5
Land O’ Lakes (ABD)    756       3.3   1,100      4
KWS AG (Almanya)     615       2.7      997      4
Bayer Crop Science (Almanya)    430       1.9      700      3
Sakata (Japonya)     421       1.8      491      2
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to’nun payı beşte birden fazladır. Ayrıca, bu firmaların 
çoğu aynı zamanda tarım kimyasalları olan herbisit, 
fungisit, insektisit üreticileri ve satıcıları olmakla bir-
likte bu firmaların bu alandaki paylarının %84 olduğu 
belirtilmektedir (Özkaya, 2009). Böylece uluslararası 
etki alanına sahip bu dev firmaların, tohum, tarım 
kimyasalları ve GDO’yu birlikte kullanarak tarım ala-
nında tarihin tanık olmadığı bir hegemonyaya doğru 
gittiklerini söylemek mümkün görünmektedir.13  

Bu manzarayı sayısal veriler ile daha görünür kıl-
mak için biraz açmak gerekirse; Mısır tohumluğunda 
Monsanto %10, Pioneer14 %72’lik bir paya sahip ol-
duğu ve pamukta ise Monsanto ve Bayer’in ağırlığının 
toplam %80 düzeyine ulaştığı görülmektedir. Gene-
tiği değiştirilmiş tohum endüstrisinde dev biyotek-
noloji şirketleri, en büyüğü Monsanto olmak üzere, 
DuPont, Syngenta, Bayer Crop Science ve Dow’dur. 
Ancak, daha da uzatmamak adına, amacımıza hizmet 
etmesi bakımından, tohumların nasıl metalaştırıldı-
ğına bu şirketlerden en önemlisi olan Monsanto’yu 
inceleyerek bakmak daha anlamlı olacaktır. Ayrıca bu 
şirketin Türkiye ile olan bağı üzerinden hareket etmek 
yerel ile genel arasındaki ilişkiyi görmek bakımından 
daha somutlaştırıcı olacaktır.

Monsanto 1997’da Türkiye organizasyonunu 
kurarak, tarım ilacı konusunda çalışmaya başlamış-
tır. 160’tan fazla ülkede faaliyet göstermekle birlikte, 
2.500 farklı sebze türü satışı gerçekleştiren Monsan-
to, tedarik zincirleri içerisinde 8.200 kişiyi istihdam 
etmektedir. Yılda 55 milyon torba tohum satmak ve 
dünya çapında 1,5 milyon müşteriye hizmet sunmak 
için dolaşım halindeki 30.000 deniz taşıma konteynı-

rını izlemektedir (Monsanto, 2015). Yani sadece üre-
tim sürecini değil aynı zamanda da dolaşım sürecini 
de kontrol etmektedir. 

Amaçlarını ise şöyle ifade etmektedirler: 
“Daha fazla üretmek. Daha fazla korumak. Yaşamları 
iyileştirmek. Bu, sürdürülebilir tarımdır. İşte Mon-
santo da bu demektir. Monsanto çiftçiler olmadan var 
olamaz. Milyarlarca insan çiftçilerin yaptıklarına ba-
ğımlıdır. Bundan sonra milyarlarca insanın daha ola-
cağı gibi. Önümüzdeki birkaç on yıl içinde, çiftçilerin 
geçen 10.000 yıl boyunca ürettiklerinin – toplamın-
dan – daha fazla gıda üretmesi gerekecektir. Amacı-
mız, çiftçilerle birlikte çalışarak işte tam olarak bunu 
yapmaktır. Bunu, tohum satarak, biyo-teknoloji aracı-
lığıyla geliştirilmiş özellikler ve bitki koruma ürünleri 
aracılığıyla yaparız.” (Monsanto, 2015).

Böylece Monsanto kapitalist üretim tarzının di-
namikleri temelinde hareket eden bir tekil sermaye 
olarak kendi amaçlarını tüm açıklığı ile ortaya koy-
maktadır. Kapitalist bir şirket olarak elbette ki amacı 
sermaye birikimi sağlamak ve olabildiğince zengin-
leşebilmektir. Peki, bunu nasıl yapabilmektedir ve bu 
şirketin ürettiği tohumlar nasıl meta haline gelmek-
tedir? 

Her şeyden önce, Monsanto şirketinin sahibi olan 
kapitalistler, kullanım değeri olan tohumların müba-
dele değeri de kazanarak basit metalar olarak boy gös-
terecekleri bir pazarı ister kendileri oluşturmuş isterse 
hazır bulmuş olsunlar,15 tüm diğer kapitalistler gibi 
üretim sürecini başlatmak üzere, üretim ögelerine 
(emek gücü ve üretim araçları) ihtiyaç duyacaklardır. 
Böylece Monsanto, para sermayesi ile emek piyasası-
na ve meta piyasasına gitmekte ve üretim için gerekli 
üretim araçlarını ve emek gücünü satın almaktadır. 
Ancak bunu yapabilmesinin tarihsel koşulu, parasını 
sermayeye dönüştürebilmesi için emek gücünü emek 
piyasasında hazır bulması gerekmektedir. Yani, hem 

13  Yukarıdaki tabloda sunulan gerçekliği bir de Oral (2010) şöyle 
vurgulamaktadır. “1980'li yıllarda tohumluk pazarının bü-
yüklüğü 80 milyon dolar olarak tahmin ediliyordu. Ticari 
tohumluk hacminin 400 milyon dolara ulaştığı günümüz 
Türkiye'sinde tohum pazarının %40'ı özel tohum şirketleri-
nin elinde. Özellikle hibrit sebze, ayçiçeği, mısır ve patateste 
özel şirketlerin payı %100'lere ulaştı. Büyük bölümü yabancı 
ortaklı, çoğu da yalnızca tohum ithalatı yapan 250'yi aşkın 
tohumculuk şirketi mevcut. İhtiyaç duyulan tohumun en az 
üçte biri ithal ediliyor. Sebze tohumlarında dışa bağımlılık 
oranı %85'e çıkıyor. Patatesin neredeyse tümü ithal tohumla 
üretiliyor. Sertifikalı hububat tohumluğunun ise ancak %25'i 
üretilebiliyor.”

14  Pioneer'in Cargill ile işbirliği içerisinde olduğu düşünüldüğün-
de, Türkiye mısır piyasasında “işgal” ettiği yer daha kolay an-
laşılır olmaktadır. Ayrıca Cargill 1998 yılında Monsanto ile 
birleşmeye gitmiştir. 

15  Örneğin Türkiye özelinde devletin bu süreci hazırlama biçimi 
şöyledir: “Devletin tarım piyasalarına yön vermekten çekil-
mesi ve tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesi, çok uluslu şirket-
lerin Türkiye’de faaliyet alanlarını genişletmiştir. Dünyada ve 
Türkiye’de tarım-gıda sisteminin küreselleşmesi sonucunda, 
bir yaşam şekli olan tarımın amacı tamamıyla farklılaşmıştır. 
Daha önce bu sistemde var olan devlet köylü ilişkisi yerini 
sermaye köylü ilişkisine bırakmıştır. Türkiye’nin tarım-gıda 
sisteminde dikey bütünleşme olmasa bile, tarımsal üretimin 
giderek çok uluslu şirketler, onların yerli taşeronları veya bü-
yük sermayedarların denetimine geçeceği beklenmektedir” 
(Doğan, 2006). 
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üretim ve geçim araçlarından “özgürleşmiş” hem de 
kendi emek gücü üzerinde “özgürce” tasarrufta bulu-
nabilen “özgür” emek gücünün emek piyasasına fırla-
tılmış olması kendisini bir zorunluluk olarak dayat-
maktadır.

İkinci adımda ise devletin zor ya da yasal araç-
larını işleterek tohumların biyolojik özelliği olan 
kendisini yeniden üretmesi yani elde edilen ürünün 
yeniden üretim aracı olarak kullanılmasının koşulla-
rını da ortadan kaldırdıktan sonra, Monsanto tedarik 
zincirleri içerisinde 8 bin 200 kişiyi emek gücü ola-
rak hazır bulmuş ve onları emek sürecine koşmuştur. 
Böylece, bir şekilde ticarileşmiş ve fiyat mekanizması 
üzerinden para ile alınıp satılır hale gelmiş tohumlar 
üretmeye ve bu yolla sermaye birikimini gerçekleştir-
meye koyulmuştur. Monsanto da diğer tüm kapitalist-
ler gibi, üretim araçları ile emek gücünün canlı emeği 
soğurmakta ve onu kendisinin olan bir üründe nes-
nelleştirmektedir. Tabi bunu yapabilmek için de bir 
ilişkiyi kurmak zorundadır. Bunun için emek gücüne 
değeri üzerinden bir ücret ödemek ve bu şekilde onu 
satın almak durumundadır. Bunu yapınca da, emek 
gücüne değerini ödemiş ve onun kullanım değerini 
elde etmiştir. Artık onu istediği şekilde tüketebilecek-
tir. Dolayısıyla tüketmeye koyulduğunda emek gücü 
kendi değerini üretmekle kalmaz onu da aşan bir 
değer üretir. Yani ücret olarak karşılığı ödenen emek 
zamanı üretmekle kalmaz aynı zamanda iş gününün 
gerekli emek zamanın ötesine uzatılması ya da gerekli 
emek zamanın kısaltılması suretiyle elde edilmiş kar-
şılığı ödenmemiş emek zamanı da üretmektedir. 

Sürecin sonucu artık bir metadır ancak artık ölü 
emek ile canlı emeğin birliği ya da karşılığı ödenmiş 
ve karşılığı ödenmemiş emeğin birliği olan bir meta-
dır. Dolayısıyla süreç daha büyük bir değer ile sonuç-
lanmış ve sermaye artık değer elde etmiştir. Böylece 
kapitalist bu değeri realize etmek için ürettiği ve artık 
bir meta olan tohumu meta piyasasına götürüp sat-
makla değerini gerçekleştirmektedir.16 Yani kapitalist 

üretmiş olduğu tohumları ki bu tohumlar artık kar-
şılığı ödenmemiş emek içermektedir, satarak kârını 
realize etmektedir. Ancak süreç bu şekilde son bul-
maz, sermaye elde etmiş olduğu bu değeri yeniden 
değerlendirmek üzere emek sürecine yeniden sür-
mek zorundadır. Böylece sadece sermaye birikimini 
genişleterek gerçekleştirmekle kalmaz aynı zamanda 
bundan sonra üretilen her bir tohumu metaya dönüş-
türmektedir.

Tohumun metalaşmasının bu biçimde gerçekleş-
tiği bu süreç böylece mübadele değerinin kullanım de-
ğeri üzerinde boyunduruk kurması ile sonuçlanmak-
ta ve sermayenin ürünü olan tohum dışındaki hiçbir 
tohuma yaşam hakkı tanımamaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken tohumun metalaşmasının sürtün-
mesiz bir biçimde gerçekleşmediğidir. Dolayısıyla 
sermaye doğrudan tohumun üretim süreci üzerinde 
gerçek anlamda egemenlik kurmadan önce tohum 
ya da daha genel planda tarımsal üretimin bir takım 
sınırlılıklarından dolayı daha çok biçimsel bir ilişki 
üzerinden hareket etmektedir. Biçimsel boyunduruk 
denilen bu süreç ise esas olarak sözleşmeli üreticilik17 
biçiminde görünür olmaktadır. Yani Monsanto tohum 
üretiminin olası risklerini üreticilerin üzerine yıkmak 
adına üretim sürecini onlara yaptırmakta ve yaptığı 
sözleşme ile tüm sorunluluğu onlara yüklemektedir. 
Ancak her ne kadar üreticiler üretim araçlarının bir 
kısmına sahip olmaya devam ediyor olsalar da Mon-
santo üreticilere tohum, gübre vs. üretim araçları da 
vererek tüm süreci kendisinin belirlediği bir biçime 
getirebilmektedir. O denli belirlemektedir ki üretici-
ler tüm inisiyatiflerini kaybederek bağımlı hale gel-
mektedir. Ki bu da son tahlilde üreticilerin tamamen 
mülksüzleşmesi ile sonlanmaktadır. 

Sonuç Yerine
Toparlayacak olursak ilk elden yapılmaya çalışılan 
analiz sonucunda görülmüş olduğu üzere kapitalist 
üretim, her şeyden önce bir meta üretim sistemidir. 
Meta, bu üretim sisteminin dayanak noktasını oluş-
turan artık değerin üretilme aracı, aynı zamanda da 
artık değer de dahil değerin taşıyıcıdır. Artık değerin 

16  Bundan böyle satılan tohumlar yeniden üreme özelliklerini 
kaybetmiş ve sadece bir yıllığına ekilebilen metalardır. Do-
layısıyla, çiftçi yıllık hasatından kendisine tohumluk ayı-
ramamakta ve her yıl yeniden gidip o tohumu satın almak 
zorundadır. Tam da bu sayede sermaye yeniden üretimini ger-
çekleştirebilmektedir. Tohumun ürün ve üretim aracı olması 
birliğini parçalamamış olsaydı sermaye tohumu ancak bir kez 
satabilecek, köylü tohumu bir kez aldıktan sonra her yıl onu 

ekip mahsulünü toplayabilecektir. 
17  Bu konuda yapılmış en önemli çalışma; Ulukan’ın (2009) Bur-

sa ilinde domates üretimini sözleşmeli üreticilik üzerinden 
analiz ettiği çalışmadır. 
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zorunlu koşulu ise emek ile emek gücü arasındaki ay-
rılık ve bunun kapitalist tarafından yeniden emeğin 
nesnel koşulları (emek nesnesi ve emek aracı) ile bir-
leştirilmesidir. Dolayısıyla, kapitalist üretim sürecinin 
her ürünü, emek gücünün değeri (fiyatı/ücret) ile kul-
lanım değeri (kapitalist tarafından üretken olarak tü-
ketilmek) arasındaki farkın ürünü olan artık değerin 
kristalleştiği meta demektir. 

Bu çerçevede bakıldığında ise tohum üretim sü-
recinin de kapitalist emek süreci ve değerlenme süre-
cinin birliği olduğu görülmekte ve tohumun kapitalist 
üretim biçimin temel itkisi olan artık değeri içeren bir 
meta olduğu anlaşılmaktadır. Böylece tohum üretim 
sürecinin dolaysız üreticilerden zorla kopartıldığı ve 
tamamen kapitalist üretim sürecinin rasyonalitesi ve 
eğilimleri üzerinden gerçekleştiği açıklık kazanmak-
tadır. 

Dolayısıyla, her şeyden önce, tohumların meta-
laşmasından bahsetmenin üretim sürecine bakmayı 
zorunlu kıldığı unutulmamalıdır. Ve buraya bakmak 
da, emek ile emek gücünün ayrılması sonucunda üre-
tilen emeğin bir kısmının karşılığı ödenmemiş emek 
olduğunu ıskalamamak demektir. O halde, tohumun 
metalaşması sürecinin gerçekleşmesi, temelde kulla-
nım değerinin egemen olduğu eski toplumun kalesi 
olan köylüyü ya da dolaysız üreticileri yok etmesi ve 
onları ücretli işçi durumuna indirmesi ölçüsündedir. 
Böylece, kapitalist üretim tarzı, toplumların kendi 
yaşam koşullarını yeniden üretmenin temelini yok 
etmekle kalmamakta, aynı zamanda, kentli işçinin 
fiziksel sağlığını ve toprak işçisinin zihinsel hayatını 
tahrip etmektedir. Bugünkü gelişmeler ışığında ba-
kıldığında ise bu ilk birikim sürecinin boyutlanarak 
devam edeceğini kestirmek mümkün görünmektedir.

Emek gücü üzerindeki etkileri bu olmakla bir-
likte üretim sürecinin bir diğer asıl unsuru olan doğa 
üzerinde de olumsuz etkilere yol açmaktadır. Artık 
değer dürtüsü ile sürdürülen tohumun metalaştırıl-
ması süreci insanın doğa ile ya da başka bir deyişle 
toprak ile girmiş olduğu madde alışverişinin koşulla-
rını ve bunun yeniden üretilmesinin olanağını yok et-
mektedir. Örneğin, türlerin genetiği üzerinde yapılan 
müdahaleler sonucunda biyolojik çeşitlilik gittikçe 
yok olmakta ve bitki türleri dolayısıyla besin kaynak-
ları açısından olanaklar fakirleşmektedir. 

Ayrıca, kapitalist tarımdaki her ilerleme, sadece işçi-
yi soyma sana¬tında bir ilerlemeden ibaret olmayıp, 
aynı zamanda toprağı soyma sana¬tında da bir iler-
lemedir; belli bir zaman aralığı için toprağın verim-
liliğinin yükseltilmesinde kaydedilen her ilerleme, 
aynı zamanda, bu verimliliğin sürekli kaynaklarının 
mahvedilmesi yolunda da bir ilerlemedir. Bundan do-
layı, kapita¬list üretim, tekniği ve toplumsal üretim 
süreçlerinin birleşmesini, ancak, bütün zenginliğin iki 
kaynağını, toprağı ve işçiyi kurutarak ilerletir (Marx, 
2011: 842).

En nihayetinde varılacak sonuç ise, kapitalist 
meta üretiminin, kullanım değerlerinin esas olduğu 
bütün üretim biçimleri üzerinde parçalayıcı ve çözücü 
etkide bulunduğunu ve tüm süreçlere mübadele değe-
rinin egemenliğini dayattığıdır. Bu da emek ile doğa 
arasında büyük bir metabolik yarılmaya yol açmakta 
ve insan ile doğanın kendisini yeniden üretmesinin 
koşullarını yok ederek adeta yaşamı tehdit etmekte-
dir. Dolayısıyla buradan hareketle yapılması gereken 
şey, tohum üretimi konusunda yerelleşme, köylülüğe 
geri dönüş vb. gibi çözümlerden ziyade, tam da bu sü-
recin böylesine işlemesine neden olan hareket yasala-
rını ve bu yasaların işlemesine neden olan kapitalist 
üretim tarzının egemen olduğu meta biçiminin nasıl 
sönümleneceğinin tartışılmasıdır. 
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Özet   
Bu makalede, kapitalist üretim tarzına içkin ve fakat kapitalizmin başa çıkmakta zorlandığı aşırı çöp üretiminin bertara-
fının sermaye açısından ne tür bir anlam taşıdığı, çöplerde bir değer bulunup bulunmadığı, değer yaratma sürecinde genel 
olarak işçi sınıfının ve özelde de geri dönüşüm işçilerinin rolleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çöp veya katı atık üzerine 
yapılmış devasa bir litaratür olmakla birlikte, bu çalışmaların oldukça büyük bir kısmının genellikle katı atık yönetimi ve 
ulusal kalkınma teorileri kapsamında olduğu görülmektedir. Çöpün meta analizi ve/veya çöpün geri dönüşümünde değer 
yaratan formel ya da enformel işçilere dair yapılmış çalışmalar bu büyük literatür içinde çok az bir yere sahiptir ve genellikle 
yapılan çalışmalar, bu sektörde çalışan işçilerin sağlık problemlerine ayrılmıştır. 
Enformel sektörlerin değişken yapısı ve gelişmekte olan ülkelerin atık istatistiklerinin yetersiz olması, bu alandaki çalışma-
lara ket vuran önemli unsurlardan birisidir. Gelişmekte olan ülkelerde çöplerin geri dönüşüm istatistikleri ise genelde eksik 
ya da ulaşılmaz durumdadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde, belli bir süreçten sonra çöplerin akibetini takip 
edebilmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Geri dönüşüm işçilerine yönelik akademik merak da yeni yeni ortaya çık-
maya başlamış, bu alanda bazı çalışmalar yayınlanmışsa da emek sömürüsü ve sermaye birikimi bağlamındaki çalışmalar 
eksikliğini hissettirmektedir.
Marxist değer kuramını temel alan bu çalışmada bahsi geçen eksikliklerden ve zaman kısıtından dolayı konunun ihtiyaç 
duyduğu alan araştırmalarına maalesef yer verilememiş, bu alandaki literatür taramasında ulaşılabilen karşılaştırmalı 
çalışmalar incelenmiştir.

Abstract 
In this article I try to expose i) the significance for capital of the disposal of excessive waste production which is not only 
intrinsic to capitalist production but also a challange for capitalism itself; ii) whether waste has a value or not; and iii) the 
role of the working class in general and the recycling workers in particular in value production. Even though there is a volu-
minous literature on garbage and/or solid waste, a large part of this literature focuses on waste management and national 
development theories. There have been few studies about the commodity analysis of garbage and/or formal or informal 
labourers creating value. Some of the existing ones focus especially on the health problems of workers in this sector. 
The unstable structure of informal sectors and the lack of reliable waste statistics in developing countries are two of the dif-
ficulties that hinder the study. The recycling statistics of waste in undeveloped or developing countries are either inadequate 
or unattainable. In countries like Turkey, it is almost impossible to track the fate of garbage after a certain stage. Although 
academic concerns about recycling workers have begun to emerge recently and a series of studies about these issues were 
published, there still are shortcomings in these studies concerning the exploitation of labour and the accumulation of capital. 
In this study, which is based on Marxist value theory of labour, I unfortunately could not include the fieldwork which the 
issue requires because of the shortcomings mentioned above. Therefore, in my literature survey, I tried to investigate compa-
rative studies.

Anahtar kavramlar: Çöp, Katı Atık, Değer, Atrı-değer, Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm İşçileri.
Keywords: Garbage, Solid Waste, Value, Surplus Value, Recycling, Recycling Workers.
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Giriş: Çöpten Atığa Evrilen 
Kısa Bir Tarihçe 
Üretirken tükettiğimiz, tüketirken kirlettiğimiz bir 
dünyada yaşıyoruz. Doğadan kopararak yarattığımız 
metalar dünyasından doğaya, doğala geri dönüşün 
olmadığı bir üretim sisteminde türeyen, istenmeyen 
çöplerden kurtuluş için yeni yıkımların, geri dönül-
mez bir kirliliğin yaratıldığı bir dünya. Günümüz 
“modern” dünyasında yeşilin metalarla bağdaştırıl-
madan hüküm sürdüğü, nesnelere yabancı olmayan, 
kendilerine yabancı olmayan insanların yaşadığı bir 
dönemin olduğunu çoktan unuttuğumuz bir dünya. 

Günümüzün baş döndürücü ürün yelpazelerini 
bir düşünün ve sonra düşünce makaranızı hızlıca geri 
sarın. Doğanın efendiliğinde galip ve aynı zamanda 
ironik ve acı bir biçimde kendi korkunç yıkımımızı 
hazırlamakta olan bizler, varoluşumuzla birlikte, elle-
rimiz henüz insan yapımı bir aracı kavramadan önce 
dahi bir şeyi, atığı üretmeye başladık. Doğayı nesne-
leştirmeye başladığımız andan itibaren, örneğin avcı 
toplayıcı toplumlar olarak da, daha sonra göçmen 
topluluklar olarak da yaşamsal faaliyetlerimizi sür-
dürürken bir taraftan da atık üretmeye devam ettik. 
Ancak günümüzdeki anlamıyla, artık bir kullanım 
değeri kalmadığı gerekçesiyle çöp tenekesine, yeni bir 
yolculuğa konu olmak üzere bıraktığımız, kullanım 
hakkından vazgeçtiğimiz çöplerin hikâyesi için tari-
hin biraz daha yakın bir dönemine yolculuk yapma-
mız gerekiyor; çöpün metalaşma serüvenine.

Tarih durağımız, çöp yığınları birikince başka 
topraklara hareket eden göçmen toplumları, M.Ö 
9000 yıllarında yerleşik yaşama geçtikleri tahmin 
edilen, gömülemenin ve çöp yönetiminin1 ilk tohum-
larını atan insanları (Pichtel, 2005: 21), Romalıların 
Cloaca Maxima2’sını ve Orta Çağ’ın yüzeysel atık 
kanallarını atlayarak, çöpü bir meta olarak inceleme 
fırsatını yakalayabileceğimiz, kentlerin muazzam ge-

lişimini de ön varsayan endüstrileşme sürecinin baş-
langıcı olacak. Her ne kadar çöp, yerleşik hayata ge-
çişle birlikte insanların temel sağlık problemlerinden 
birisi olsa ve salgınlar yüzünden pek çok insan ölmüş 
olsa da, henüz günümüz aşırı üretiminin yarattığı çöp 
dağlarıyla karşılaşmak için erken bir dönem. Sanayi-
leşme ile birlikte kent nüfusunun ve bunun sonucu 
kentsel çöpün yavaş yavaş artmaya başlaması nede-
niyle ortaya çıkan sağlık ve temizlik problemleri 19. 
yüzyılın ortalarından itibaren katı atık sistemlerinin 
kurulmasına neden olmuştur. Amerika’da 18. yüzyılın 
son dönemlerinden itibaren, Avrupa’da ise 17. yüzyılın 
sonlarından (Rich, 1977: 23) başlayarak kentlerin ar-
tan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organik atıklar, 
tarım alanlarında gübre olarak kullanılmaya başlan-
mıştır. Elbetteki bu organik atıklar, atığın daha yoğun 
biriktiği kent alanlarından toplatılmıştır. Kentlerin 
kurtulmak istediği, kırların ise tarımsal üretim için 
ihtiyaç duyduğu çöplerin kullanım değerlerine sahip 
olabileceği 18. yüzyılın ortalarında keşfedilmeye baş-
lamıştır. Kapitalist üretim tarzı ile üretimde meydana 
gelen köklü değişiklikten bahsederken Marx (1999: 
19) hayvan gübrelerinin meta olarak kullanılmaya 
başlamasından şaşkınlıkla bahsetmektedir; 

“Flaman yöresinde” (Belçika kesiminde) “hayvan 
gübresi ve saman Hollanda’dan ithal edilir” (keten vb. 
üretimi için. Karşılığında keten, keten tohumu yağı 
vb. ihraç ederler). “Bu nedenle kentlerin atıkları bir 
ticaret konusu haline gelmiştir ve düzenli olarak Bel-
çika’ya yüksek fiyatlarla satılır. Anvers’den yaklaşık 20 
mil uzaklıkta Schelde’ye kadar, Hollanda’dan getiril-
miş gübre rezervuarları görülür. Ticaret, kapitalist bir 
şirket tarafından ve Felemenk tekneleri ile gerçekleş-
tirilmektedir.” (Banfield’ten aktaran Marx; Ayrıca bkz. 
Rich, 1977: 24). 

İngiltere’de evlerin altına gömülerek bekletilen 
ve nitratça zenginleşen çöpler, 17. yüzyılda barut ya-
pımında kullanılmak için yer altından çıkarılmış, 19. 
yüzyılda ise çıkarılan yüz yıllık çöpler Napolyon iş-
gali sonrasında yeniden yapılanmaya çalışan Rusya’ya 
tuğla hammaddesi olarak satılmıştır (Pichtel, 2005: 
26). Yine 18. yüzyılda kâğıt makinesinin bulunmasıy-
la birlikte önem kazanan, kâğıt yapımında kullanılan 
bitkisel lifler önemli bir endüstriyel hammadde hali-
ne gelmiştir3 (Barles, 2014: 205). İngiltere ve Kuzey 

1  Katı atık yönetimine dair ilk düzenlemenin Minos uygarlığı ta-
rafından yapıldığı düşünülmektedir (Tammemagi’den aktaran 
Pichtel, 2005: 22). 

2  Cloaca Maxima, Roma İmparatorluğunun yedinci kralı Lucius 
Tarquinius Superbus (M.Ö 7-6 yy.) tarafından Capitoline ve Pa-
latine Tepeleri arasına inşa edilmiş dünyanın en eski kanalizas-
yon sistemlerinden birisi. Bu sistemin temizlenmesi mahkûm-
lara para karşılığında yaptırılmıştır. Sabine Barles (2014: 201), 
mahkûmlara ödenen gelirin ise cloacarium vergisinin temeli 
olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca Bkz. Hopkins, 2007

3  Julien Turgan (bkz. Barles, 2014; 205), 1,5 kg’mından 1 kg kâğıt 
üretilebilen bu bitkisel liflerin ilk olarak 1771’de Fransa’da, daha 
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Amerika’nın uluslararası piyasada rekabetine neden 
olan bitkisel liflerin kentsel alanlardan toplanması, 
19. yüzyılın ilk yarısında üretimin ikiye katlanması-
na neden olmuştur (Esquiros ve Barberet’ten aktaran 
Barles, 2014: 205). 19. yüzyılda kullanım değerleri 
keşfedilen diğer atıklar ise, 1810’da yine gübre olarak 
kullanılmaya başlayan hayvan kömürü ve kâğıt yapı-
mında kullanılan pamuk artıklarıdır. George E. Wa-
ring’in 1895-1898 yılları arasında kurduğu Sokak-Te-
mizliği Bakanlığı insanları, çöplerin ayrıştırılması 
konusunda teşvik etmiş ve katı atıklardan gelir elde 
edilmeye başlanmış ve bazı atıklar hammadde olarak 
kullanılmıştır. Ayrıca 1874 yılında ilk defa Baltimo-
re’da bir belediye geri dönüşüm projesi başlatmış fakat 
bunda başarılı olamamıştır (Pichtel, 2005: 32-44).

19. yüzyıl sonlarından başlamak üzere, 20. yüz-
yılla birlikte kömürün damıtılmasıyla elde edilen 
sunni gübreler, artık organik atıkların yerini sanayi 
atıklarına bırakmaya başladığının belki de ilk göster-
gesi olarak ele alınabilir. Suni gübrenin keşfiyle bir-
likte tarım alanlarından kâr getirici ürün fazlası elde 
edilebilmeye başlamıştır (Rich, 1977: 67). Yine 20. 
yüzyılın başlarında, foseptik kuyuların boşaltılması 
gelir kalemleri içinde yerini almıştır ve kentsel atık-
ların toplanması hatırı sayılır bir vergi kalemi haline 
gelmiştir. Yerel yönetimlerin artık bu alanda devreye 
girmesi de bu yıllarla başlamaktadır. İnsanların kul-
lanım hakkından vazgeçmenin ötesinde kurtulmaya 
çalıştığı çöpler, katı atık toplama konusunda yetki-
lendirilen şirketlerce gübre olarak kullanılmak üzere 
(Amerika’da bir önceki yüzyılda hibe edilirken) artık 
köylülere satılmaya başlanmıştır (Barles, 2014; 208). 

1860’ların ilk yıllarıyla birlikte, katı atık olarak 
değerlendirilen ürünlerin, özellikle liflerin, firmala-
rın hammadde ihtiyacını karşılayamamaya başlaması, 
arz eksikliğinden dolayı fiyatlarının giderek artması 
nedeniyle firmalar yeni doğal kaynaklar ve hammad-
de arayışlarına girmeye başlamıştır. Sabina Barles 
(2014; 209), bu gelişmelerin, 1970’lerle birlikte geri 
dönüşümü sekteye uğrattığını ifade eder. 19. yüzyılın 
sonlarına doğru ağaçtan kâğıt üretimi yapılabileceği 
keşfedilmiş, önceden şeker rafinerisi için kullanılan 
hayvan kömürünün yerine bitki kömürü kullanılma-

ya başlanmış, bazı maddelerin üretiminde kullanılan 
hayvan kemiğinin yerini, yine bu yüzyılın sonlarında 
keşfedilmiş olan plastik almıştır. 20. yüzyılın başların-
da zengin fosfor kaynaklarına sahip madenlerin bu-
lunmasıyla birlikte, tarımda gübre olarak kullanılan 
hayvan kemiklerine ihtiyaç büyük oranda azalmıştır. 

19. yüzyılın son iki onyılında, özellikle organik 
çöpün hammadde olarak kullanımının azalmasıyla 
birlikte, şehirlerde kolera salgınlarının da etkisiyle 
Avrupa’da özel şirketler tarafından yürütülen çöp top-
lama hizmetlerinin de ivme kazandığı görülmektedir. 
Her ne kadar ekolojik hareketler ivmesini 20. yüzyılın 
ortalarından itibaren almış olsa da ilk filizlenmesini 
19. yüzyıl sonlarında bulmak mümkündür. Örneğin 
1880’lerde at arabalarının ürettiği hayvan pislikle-
ri ve trenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte oluşan hava 
kirliliği ile birlikte ilk çevresel protestolar ortaya çık-
maya başlamıştır (Pellow, 2002). Çöpler genellikle 
düşük kaliteli gübreye ihtiyaç duyan tarım alanlarına 
taşınmış, kanalizasyon sistemleri için ise hem insan 
sağlığına olumsuz etkileri düşünülerek hem de kırsal 
arazilerin maliyetlerinin daha az olması nedeniyle 
kentten uzak çevreler tercih edilmiştir. Yine ayırma 
tesisleriyle ilk olarak 20. yüzyılın başlarından itibaren 
karşılaşılır (Barles, 2014: 211; Pichtel, 2005: 36). 

İlk olarak 1870 yılında İngiltere’de kullanılan çöp 
fırınlarıyla çöp yığınları hacim olarak küçülmekle 
kalmamış, aynı zamanda bu fırınlardan enerji ve ısın-
ma için de yararlanılmıştır. 1907 yılında ise çöpten 
ilk defa enerji üretilmeye başlanmış ve bu enerjinin 
%57’si tramvaylar için kullanılmıştır. Yine bu fırınlar 
sayesinde kentlerde merkezi ısıtma sistemleri kurul-
muş. Çöp fırınlarının ortaya çıkışıyla birlikte, çöpten 
ayrılan değerli metaller dışında, çöpün büyük bir ora-
nı yakılmıştır (Barles, 2014; 213).

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, çöp yığınla-
rı inanılmaz ölçülerde artmasına rağmen, ambalajlı 
ürünlerde ve kâğıt ürünlerindeki artıştan kaynaklı 
olarak atıkların organik doğasının giderek daha faz-
la bozulması, üretimde katı atık kullanımının durma 
noktasına gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi 
olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda katı atıkların, 
yakıt tüketen araçlarla taşınması, maliyetlerin de art-
masına neden olmuştur. Maliyetlerle başa çıkamayan 
geri dönüşüm firmaları yerel yönetimlerden çöpleri 
kendilerine hibe etmelerini istemelerine ve devletin 

sonra Belçika, Hollanda, İspanya, Portekiz’de ihracatının yasak-
landığını belirtir. 

4  WIEGO: Women in Informal Employment: Globalizing & Or-
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de bu şirketleri finansal anlamda desteklemesine rağ-
men, kâr elde edemedikleri gerekçesiyle faaliyetlerine 
son vermiş ve bu süreçten sonra çöpler büyük oranda 
yakılmaya başlanmıştır. Bu şirketlerin işletme mali-
yetlerinin, ürün satışlarından elde ettikleri gelirler-
den daha yüksek olması, şirketlerin Avrupa ve Kuzey 
Amerika’yı terk etmelerine neden olmuştur. Katı atık-
ların ortadan kaldırılmasında kullanılan beş teknik, 
enerji amacı gütmeden yakma, öğütme, doğrudan de-
nize boşaltma düzenli ve vahşi depo alanlarına göm-
me ve doğrudan akarsulara boşaltmadır. 1880’lerden 
1930’a kadar atık depolama atık bertarafında en çok 
tercih edilen yöntem olmuştur. 1910’da ise Ameri-
ka’da çöplerin yakılması uygulaması başlatılmıştır. 
Avrupa’da bu yöntemler II. Dünya Savaşı’na kadar 
sürdürülmüştür (Barles, 2014: 214; Pichtel, 2005: 36). 
Avrupa’da çöplerin yakılmasından enerji elde edil-
meye başlanması İngiltere (1890’ların ortaları) ve Al-
manya öncülüğünde olmuştur. Amerika’da ise çöpten 
enerji üretimine dair projeler geliştirilmeye çalışılsa 
da 1960’lı yıllara kadar denenen projelerde bir başarı 
sağlanamamıştır (Pichtel, 2005: 41).

1960-1970’li yıllarda kendisini göstermeye baş-
layan ekolojik krizler, endüstriyel gelişme sonucun-
da çöpün geri dönüşümünde henüz ileri tekniklerin 
bulunamayışında ya da atıkların yeniden değerlendi-
rilmesinde yaşanan tıkanmadan ziyade kapitalizmin 
içsel yapısında aranmalıdır. II. Dünya Savaşı yılların-
da üretimde ve dolayısıyla tüketimde yaşanan azalma, 
katı atığın niceliksel olarak azalmasıyla sonuçlanmış 
olsa da, hemen akabinde yaşanan aşırı üretim ve tüke-
tim döneminde katı atık üretiminde hem endüstriyel 
üretim hem de hanehalkı başına düşen çöp üretimin-
de iki kat artış yaşanmıştır. Örneğin ABD’de 1960’ta 
kişi başı günlük 1,2 kg olan evsel atık, 1990’da 2,1’e, 
Fransa’da 1970’te kişi başı 1kg’dan 1,4 yükselmiştir. 
2004’te 27 Avrupa ülkesinde endüstriyel üretimden 
kaynaklı atıklarla birlikte evsel atıkların (kişi başı ev-
sel atık 1,4 kg) toplamı kişi başı 16,4 kg’dır (Barles, 
2014; 218).

Günümüzde katı atık yönetimi adı verilen çöp-
lerden kurtulma yöntemleri gereği gerek doğrudan 
üretim esnasında gerekse daha sonra çöpün bertara-
fından sorumlu tutulmuş yerel yönetimler tarafından 
çöpler ya denizlere ya da akarsulara boşaltılmakta, 
çoğunlukla kentlerin dışında belirlenen alanlara gö-

mülmekte ya da yakılması veya geri dönüşüme tabi 
tutulması için bu konularda faaliyet gösteren tesislere 
gönderilmektedir. Çöpün meta olarak kullanımı de-
yince ilk akla gelen genelde geri dönüşüm olmakla 
birlikte bunun çöpün değerlenmesinde tek yöntem 
olduğu düşünülmemelidir. Çöpler gerek yakma, gerek 
depolama ya da gömülme süreçlerinde de değer un-
suru olarak ele alınmaktadır (O’Brien, 1999: 287). O 
halde çöpler hemen hemen çoğu değerlendirme aşa-
masında değer yaratan, sermaye için kâr yaratan un-
surlar olarak ele alınmalıdır. Ancak özellikle çöplerin 
geri dönüşümü ve yakarak enerji elde edinim sürecin-
de diğerlerine nazaran yoğun sermaye yatırımlarına 
gerek duyduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Bu yüz-
den gerek evsel atıkların gerekse bunun daha büyük 
kısmını oluşturan endüstriyel atıkların geri dönüşüm 
oranları ve yakılarak enerji üretimi oranları gelişmiş 
ülkeler açısından bile düşüktür.

1960’lar ve 70’lerden itibaren kapitalist üretim 
tarzının gözlerden saklanamayacak büyüklüğe erişen 
çöp dağlarının ve yine sofralarımıza kadar gelen en-
düstriyel kirliliğinin tekrar metalara dönüşüp dönüş-
mediğine değinmeden önce, çöpün bu sistem içinde 
nasıl bir metalaşma süreci geçirdiğine biraz daha ya-
kından bakmak anlamlı olacaktır.

1. Çöpün Metalaşması: 
Metalaşmaya İçkin Emek
Marx (2011: 111) Kapital’de “meta paraya âşıktır” der. 
Herhangi bir maddenin metaya dönüşebilmesi, yani 
para sahibi için cazip hale gelebilmesi için de metada 
bir şeyin; başkaları için bir kullanım değerinin saklı 
olması gerekir. Para metaya aşkını, metanın başkaları 
için kullanım değeri olma potansiyeli taşıdığı toplum-
sal ilişkiler sistemi içinde sürdürür. Meta ve para ara-
sındaki bu aşk öyle güçlü ve aynı zamanda kırılgandır 
ki, metanın fetiş karakteri baskın çıkar. Meta özünde-
ki emeği gizleyecek bin bir türlü kıyafetle, ister büyük 
bir alış veriş merkezinde albenili paketlerle olsun, is-
terse çöpte terk edilmiş biçimde bulunsun kendisini 
en göz alıcı şekilde sunmasını bilir.  

Ama yine Marx hemen ardından “Gerçek aşkın 
yolu hiçbir zaman dikensiz olmaz” der. Toplumsala 
gömülü ilişkileri bağlamında ne meta ne de parada 
teleolojik bir yön bulunduğundan, bu aşkı yeşerte-
cek bir üretim ilişkileri sistemi, yani bir iş bölümü-

Çiğdem Demircan



51

ne ihtiyaç vardır. Bir taraftan bağımsızlıklarını ilan 
edecek meta sahiplerini ortaya çıkarırken bir taraftan 
da onları nesnel ilişkilerle birbirlerine bağlayan bir 
iş bölümü… Aynı zamanda nesnelerin metaya, me-
tanın da paraya dönüşümünü tesadüfe bırakan bir iş 
bölümü… Doğanın sunduğu kullanım değerlerinin 
üzerine emek gücünü de alarak metaya dönüşmüş, 
sonrasında kendi kaderine terk edilmiş çöplerin ye-
niden dönüşümün bir aracı olup olmayacağına karar 
verecek bir iş bölümü…

Parayla ilişkileri aşktan öte bir zorunluluk olan 
sermaye sahibinin, tüketicilerin ve/veya üreticilerin 
kullanım değerine burun kıvırarak çöpe attıkları bu 
nesnelere yeniden hayat verebilmesi, ancak ve ancak 
bu çöpleri, sermayedarı tekrar parayla buluşturabile-
cek değer taşıyıcıları olarak görmesiyle mümkün ola-
caktır. Sermaye sahibinin çöp tenekeleri arasında elle-
rini kirletmeye değecek bir şey, emekle tekrar hayata 
döndürülebilecek bir şey, bir kullanım değeri araması 
gerekir. Kapitalistin, bu süreçte doğrudan alana inme-
yeceğinden ellerini çöpün toplanması sürecinde değil 
emeğin sömürsü sürecinde kirleteceği aşikardır. İşte 
bu nedenledir ki şeylerin, özelde de çöplerin değerin 
bir taşıyıcısı olup olmadığı üretim ilişkilerinin, bu iliş-
kilerin bir parçası olarak özelde de sermaye sahipleri-
nin insafına bırakılmıştır. 

“Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu top-
lumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ ola-
rak görünür” (Marx, 2011: 49), peki ya muazzam bir 
çöp yığınını da bir zenginlik olarak görmek mümkün 
müdür? Örneğin 2012 yılında 28 AB üyesi ülke tara-
fından üretilen yıllık 2,5 milyar ton (Eurostat, 2015) 
ya da aynı yıl Birleşik Devletler’de üretilen yıllık 228 
milyon ton (ISWA, 2015) çöp de bir zenginlik olarak 
görülüyor mu? Bu yanıta ulaşmadan önce ekonomi 
politiğin çöp’e nasıl bir değer atfettiğine bakmamız 
gerekecek. Bunun için de hem genel olarak meta ana-
lizine, hem de çöpün metalaşma sürecini yaşayıp ya-
şamadığına bakmakta fayda var. 

“Bir şeyin yararlılığı, onu bir kullanım değeri 
haline getirir.” (Marx, 2011: 50). Yararlık tarihin, her 
ne kadar keşfedilmesi için insan bilincinin devreye 
girmesi gerekmişse de, insan öncesi dönemlerinde 
de bulunur. Üzerinde henüz netleşilmemiş olmakla 
birlikte 4 milyar yıldan yaşlı olduğu tahmin edilen 
suyun, yararlı olmak için insanın evrimini beklemesi 

gerekmemiştir. Ya da insanın var oluşunu borçlu oldu-
ğu ilkel proteinlerin tek hücreli bakterilerden bugüne 
kadar olan serüvenlerini kabaca düşündüğümüzde 
bile insanın varlığını borçlu olduğu farklı yararlılık 
evrelerini görmek zor değildir. Ancak ekonomik an-
lamda yararlılık kavramının ortaya çıkması için, in-
sanın tarihsel süreçte ekonomik ilişkileri keşfetmesini 
beklemek gerekecektir. 

İnsanların doğayı nesneleştirmesiyle (yabancı-
laşmayla karıştırılmamalıdır) birliktedir ki, artık do-
ğanın ürettiği kullanım değerlerinin yanında, insanın 
bilinçli kullanım değeri yaratım sürecini görmeye 
başlarız. İnsanın kendi maddi koşullarını yaratabil-
mesi, yani doğayı nesleleştirebilmesi için önce do-
ğanın insana bu imkânı sunması gerekmiştir. Bu sü-
reç, bu nesneleştirmeyi becerebilen diğer canlılardan 
farklı bir seyir izler. Marx (2011: 182) bunu şu şekilde 
açıklamıştır: 

İşçinin emek gücünü bir meta olarak satmak için pi-
yasaya geldiği evre ile insan emeğinin içgüdüsel ilk bi-
çiminden henüz sıyrılmamış bulunduğu evre arasında 
ölçülemeyecek uzunlukta bir zaman aralığı yer alır. 
Emeği, tümüyle ve yalnızca insana ait bir biçimiyle alı-
yoruz. Bir örümcek, dokumacının çalışmasını andıran 
faaliyetlerde bulunur ve bir arı, bal peteğini yaparken 
bazı mimarları utandırır. Ama en kötü mimarı en iyi 
arıdan daha en başından ayırt eden şey, mimarın, pe-
teği balmumundan yapmadan önce kafasında kurmuş 
olmasıdır. Emek sürecinin sonunda, bu sürecin başın-
da zaten işçinin imgeleminde, yani düşünsel olarak 
var olan bir sonuç ortaya çıkar. İşçi, sadece, üzerinde 
çalıştığı doğal maddeye biçim değişikliği vermiş ol-
makla kalmaz; aynı zamanda, bu doğal şey üzerinde, 
kendi faaliyetini yürütme biçimini bir yasa olarak be-
lirlediğini ve kendi iradesini tabi kılmak zorunda ol-
duğunu bildiği amacını da gercekleştirmiş olur.

Yerküre, üzerinde ilk canlıları barındırmaya baş-
ladığı andan itibaren onlar için kullanım değerleri 
sunmaya başlamıştır. Ya da daha doğru bir ifadeyle, 
doğanın yaşayan organik yapısı zaman içinde kulla-
nım değerlerini tüketirken, başka kullanım değerleri 
üretegelmiştir. İnsan da doğayı araçsallaştırmaya baş-
layana kadar bu kategoride değerlendirilebilir. Fakat 
diğer canlılardan ve doğadan fark edilebilir kopuşu ve 
yabancılaşması ancak doğayı metalaştırmaya başladı-
ğı emek sömürüsü süreciyle başlamıştır. 

İster bir elmayı ele alalım, ister masa, isterse daha 
karmaşık olması açısından uzaya fırlatılan bir roketi, 
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çevremizdeki pek çok şey ya hâlihazırda bir kullanım 
değerine sahiptir, ya da kullanım açısından keşfedil-
meyi beklemektedir. Marx (aktaran Burkett, 2004: 
38), yalnızca kullanım değerleri yaratan emek araçla-
rını değil, henüz insanlar tarafından edinilmemiş do-
ğal araçları da “kullanım değeri” yaratan ve zenginliğe 
katkıda bulunan araçlar olarak görür. 

Kullanım değerlerini, sermayenin yegane kayna-
ğı değişim değerlerine dönüştürmek için nesnelere 
bir dokunuş, insan emeğinin dokunuşu gerekmekte-
dir. Somut insan emeğiyle üretilen kullanım değer-
leri ancak ve ancak bu emek soyut emek olarak ele 
alındığında değişim için bir ölçü sağlayabilmektedir. 
David Harvey (2010: 19), değeri kabaca “metada nes-
neleşmiş… ya da maddeleşmiş… soyut insan emeği” 
olarak tanımlarken işte soyut emeğin, emeğin faydalı 
niteliğinden soyutlanmış, mukayese için onları tür-
deş insan emeğine eşitlemiş, toplumsal olarak gerek-
li emek zamanı ifade ettiğini vurgulamaktadır. Yine 
Marx’ın (Aktaran Harvey 2010: 32) ifadesiyle bu so-
yut emek, metalarda kalan “hayalet benzeri kalıntı-
lardır”. Kullanım değerlerinde ifadesini bulan somut 
emeğin, değişim için birbirine türdeş emeklere çevril-
mesi zorunludur. 

Kullanım değerlerini kapitalistimiz açısından ca-
zip kılan özellik ise, her kullanım değerinin mübadele 
değerinin “maddi taşıyıcısı” olmasıdır. Marx’a göre 
(2011: 64) bir nesnenin üretiminde insan emeği bi-
riktiği sürece, “en yıpranmış haliyle bile bu özelliği-
ni göstermese de” o nesne “değerin taşıyıcısıdır”. Bu 
bağlamda tıpkı doğal kaynaklar gibi ve fakat onlardan 
bir miktar farklı olarak çöpler de potansiyel kulla-
nım değerleriyle değerin maddi taşıyıcıları, Horton’a 
(1999: 130) göre de toplumsal anlamda soyut bir bi-
çime sıkıştırılmış, yani var olan piyasa şartlarına göre 
bir süre için değişim değeri olmayan, bireysel olaraksa 
somut kullanım değerleridirler. Doğadan yine insan 
emeğiyle doğrudan çıkarılan doğal kaynaklardan ayrı 
olarak, daha önce “emeğin eleğinden geçmiş” (Marx, 
2011: 183), emek tarafından kullanım değerleri haline 
getirilmiş (ve belki mübadele sürecinde metalaşmış) 
nesneler gibi, çöp de bir hammadde olarak potansiyel 
kullanım değerine sahiptir. 

Temel tüketim ihtiyaçlarını çöplerden karşıla-
mak zorunda kalan insanlardan tutun da, çöplerde sa-
nat eserleri yaratmak için materyal arayanlara kadar 

her birey bir kullanım değerinin peşindedir. Sanatçı 
kullanım değeri atfettiği çöpe kendi emeğini katarak 
yeni bir kullanım değeri yaratabilir ve böylelikle çö-
pün değerini artırabilir. Ama mübadele alanına gir-
mediği sürece bu değer kendini büyüten bir değer ol-
mayacaktır. Ancak, topladığı çöpleri satarak geçimini 
sağlamaya çalışan bir geri dönüşüm işçisi için durum 
oldukça farklıdır. Geri dönüşüm işçisi emek gücünü 
harcayarak kullanım değerinin değişim değerine, yani 
metalara dönüşmesinde bir aracı işlevi görmekten öte 
bizzat bu değişimin mimarıdır. Yine Marx’ın (2011: 
24) ifadesiyle “ürünüyle kendi ihtiyacını karşılayan 
bir kimse, kullanım değeri yaratmış ama meta yarat-
mamış olur”. Bir şeyin meta olabilmesi için yararlı 
insan emeği barındırması, çok sınırlı sayıda da olsa 
başkaları için de kullanım değerine sahip olması ve 
mübadele yoluyla aktarılması gerekmektedir.  

Kendisini sürekli devindirmekle mükellef serma-
ye için doğadaki çoğu kullanım değeri, her an değişim 
değeri yaratmaya aday bir nesne haline gelebilmekte-
dir. Bu, emeğin daha çok sömürüleceği alanlar oldu-
ğu gibi doğal alanlara, doğadaki kullanım değerlerine 
daha çok el konulabilecek alanlar da olabilir. Burada 
herhangi bir yanlış anlamaya neden olmamak için 
Marxist ekolojide de henüz tartışma konusu olan bir 
noktaya değinmekte yarar var. Doğanın halihazırda 
bir kullanım değeri taşıdığını yukarıda belirtmiştik. 
Ancak bu kullanım değerine kendinden sahip olan 
maddelerin insan emeği olmadan değişim değerine 
dönüştürülmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, örne-
ğin plastik şişe üretiminde emek sömürü oranı sabit-
ken, kullanılacak hammaddelere gömülü emek değer 
önem kazanmaktadır. 

Kapitalist üretim tarzında “metaların kullanım 
değerleri olarak gerçeklik kazanabilmeleri, öncesinde 
değerler olarak gerçeklik kazanmalarını gerektirir” 
(Marx, 2011: 94). Metalara kendi sahipleri dışında 
başka kişilerce bir kullanım değeri atfedilmesi gerekir. 
Yani başka kişilerin, meta sahibinin vazgeçtiği kulla-
nım değerine alıcı olmaları, metaların da birbirlerinin 
karşısına değerler olarak çıkabilmesi gerekir. Sahibi 
bulunmayan çöpler açısından durum bir miktar kafa 
karışıklığına neden olabilir. Bu karışıklık ancak ve an-
cak bahsi geçen çöplerin meta değişimi sırasında me-
talaşma sürecini tamamlayıp, önceki tüketicilerinin 
eline geçtiklerinde artık kullanım değeri oldukları ger-
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çeğinin göz ardı edilmesinden kaynaklanır. Daha açık 
ifade etmek gerekirse, üretim sürecini geride bırakmış 
ve bir kullanım değeri zırhı giyinmiş olan meta, deği-
şim sürecinde meta olarak yer almış ve fakat tüketim 
amacıyla tüketicinin eline geçtiği andan itibaren artık 
bir kullanım değerine bürünmüştür. Çöpte, değişim 
değerinin değil, kullanım değerinin taşıyıcısı olarak 
yerini alır. Üzerine yeni emek ekleyerek, ya da ticarete 
konu edilerek tekrar satma amacıyla alınmadığı sü-
rece, meta mübadelesi tamamlandığı andan itibaren, 
alıcı için meta bir kullanım değeri haline gelmektedir. 
Marx (2011: 111) bunu “[b]ir meta, kullanım değeri 
olarak işe yarayacağı bir yere ulaşınca, meta müba-
delesi alanından çıkıp tüketim alanına girmiş olur” 
şeklinde ifade etmiştir ve tüketim alanına girmeden 
önceki meta mübadelesi ilişkisinde metaya tam değeri 
ödenmiştir. Horton’un (1999: 132) dikkat çektiği üze-
re, herhangi bir şekilde üretici için artı değer, diğer 
bir ifadeyle kâr kaybı, hatta bir zarar yaşanmış olsa da 
bu durum ancak ürünün değişim değerinde bir ek-
silmeye yol açmış olabilir, kullanım değerinde değil. 
Dolayısıyla çöplerimiz çöp olmadan önce çoktan bir 
kullanım değerine kavuşmuş ve çöpteki yolculuğuna 
da kullanım değeri potansiyeli olan nesneler olarak 
başlamıştır. Buradan hareketle çöplerin metalaşma 
süreçlerini ele alacaksak, bunun için yeniden üretim 
sürecine girmelerini beklememiz, yani çöpleri yeni-
den üretim süreçlerinde incelememiz gerekmektedir. 
Bu yeniden üretim süreci, metanın bir kullanım değe-
rine büründüğü sektör olmak zorunda değildir. Aynı 
sektörde (örneğin plastik şişenin geri dönüşümü) ye-
niden üretime konu olabileceği gibi, başka sektörlerde 
hammadde olarak da kullanılabilir. 

 “Diğer yandan, metalar, değerler olarak kendi-
lerini gerçekleştirebilir hale gelmeden önce, kullanım 
değerleri olduklarını göstermek zorundadır” (Marx, 
2011: 94). Bahsi geçen çöplerimizin, çöpe atılmadan 
önce kullanım değerlerine sahip olduklarını gördük. 
Bu ister doğrudan doğadan edinilmiş olsun, ister çöpe 
bırakılmış olsun onda bir şey için kullanım nesne-
si olma cevheri barınıyorsa, kullanım değerinden ve 
değişim değeri potansiyelinden bahsetmemiz gerekir. 
Bunun elbette bazı istisnaları olabilir. Örneğin üretim 
sürecinde yaşanan aksiliklerden kaynaklı defolu ola-
rak üretilmiş, hiçbir yararlılığı olmadığı için mübade-
le sürecine giremeden doğrudan çöpe atılmış ürünler, 
ya da satın alınmış ve kullanma fırsatı olmadan bo-

zulmuş gıdalar vb. ya da çöpler hammadde potansiye-
li taşımasına rağmen, bunları yeniden dönüştürecek 
teknolojilerin henüz geliştirilmemiş olması vb. örnek-
leri çoğaltmak mümkündür. Ancak tıpkı üretime gir-
me sürecinde yaşanacak bu ve benzeri aksilikler gibi, 
bu metalar çoktan metalaşma sürecini yaşamış, içine 
gerekli emek değerini eklemiştir. Yukarıda belirttiği-
miz gibi, yalnızca çöpün metalaştırma sürecini ince-
lememiz gerektiğinde bizi artık, çöplerin terk edildik-
leri yerlerden, konteynerlardan ya da boşaltıldıkları 
yerlerden başlayan serüveni ilgilendirmeli, önceden 
nasıl metalaştırdıkları değil. 

Bu açıdan elbetteki çöpün toplanması, ayrıştırıl-
ması ve dönüştürülmesi süreçlerindeki emek önem 
kazanmaktadır. Çöpün toplanması sırasında harcanan 
emeğin yararlılığı ancak ve ancak başkaları için ya-
rarlılığı ölçüsünde hesaba katılmaktadır ve çöpe içkin 
emek ancak çöpler mübadeleye konu olduğu sürece 
yararlılığını kanıtlayabilir. “[B]ir şey yararsızsa, onun 
içerdiği emek de yararsızdır; bu emek, emek sayılmaz 
ve dolayısıyla değer oluşturmaz.” (Marx, 2011: 24).   

Çöpler, geri dönüşüm sürecine sokulduklarında 
artık kullanım değeri olan hammaddelerdir. Artık be-
lirli bir emek sürecinde somutlaşmış ürünler olarak 
başka bir üretim sürecinin, başka bir emek sürecinin 
koşullarını da oluştururlar. Çöpler de yeni emek sü-
recine üretim araçları olarak girdikleri zaman, tıpkı 
diğer maddeler gibi ürün olma niteliklerini bir yana 
bırakarak “canlı emeğin maddeleşmiş unsurları” ola-
rak işlev görürler (Marx, 2011: 186). 

Bir şeyde, kullanım değeri yok olduğunda onun 
değeri de yok olur. Ancak şeylerin, konumuz açısın-
dan da çöplerin, üretime girdikleri zaman kullanım 
değerlerini yitirmiş olmaları onların değerlerini de yi-
tirdikleri anlamına gelmez, aksine başka bir kullanım 
değeri biçimini alabilmek için, yeni üründe cisimleş-
miş olduklarını gösterir. Bu da, üretim aracının yeni 
yaratılacak ürüne, üretim sırasında kendi kullanım 
değerindeki yıpranmadan daha fazlasını aktaramaya-
cağını göstermektedir. “Üretim aracının yitirebilece-
ği bir değer olmasaydı, yani kendisi bir insan emeği 
ürünü olmasaydı, ürüne değer aktaramazdı.” (Marx, 
2011: 204-205). Bu da göstermektedir ki, daha önce 
mübadele ilişkisine girmiş ve değer kazanmış metalar 
olarak çöpler, her ne kadar yeniden üretim sürecine 
birer kullanım değeri olarak girecek olsalar da ör-
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neğin henüz dokunulmamış maden cevherlerinden, 
yani insan müdahalesi görmemiş doğal kaynaklardan 
ayrılmaktadır. 

2. Emeğin Değer Üretimi: 
Formel ve Enformel Çöp Toplama 
Sürecinde Emek-Değer
Dünya genelinde 24 milyon civarında olduğu tahmin 
edilen ve toplama, kurtarma, tasnifleme, dereceleme, 
temizleme, balyalama, sıkıştırma ve çöpten yeni ürün-
ler yaratma süreçlerinde çalışan (WIEGO:4 2013) geri 
dönüşüm işçilerini iki grupta incelemek mümkün-
dür. İlk grup, formel sektörde istihdam edilip çöplerin 
toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasında yer alan iş-
çileri kapsamaktadır. İkinci grupta ise çöpleri toplayıp 
aracılar olarak bildiğimiz antrepo sahiplerine satan ve 
genellikle vasıfsız, örgütsüz ve üretken olmayan kate-
gorisinde değerlendirilmekte olan işçiler yer alır (Nas 
ve Jaffe, 2003: 339: Birkbeck, 1978). Gelişmekte olan 
ülkelerde, ekonomik krizler, yüksek enflasyon, yüksek 
işsizlik, zorunlu göç ve yapısal uyum programlarıyla 
özdeşleşmiş neoliberal politikaların uygulanmasıyla 
birlikte enformel sektörde çalışan bu işçilerin sayı-
sı giderek artmaktadır (Millar, 2008: Özgen, 2005). 
ILO’nun 2013 verilerine göre (WIEGO: 2013) katı 
atık işçilerinin %80’i enformel sektörde çalışmaktadır. 

Buraya kadar çöplerin potansiyel anlamda değer 
taşıdığını, bunun metaya dönüştürülmesinin üretim 
sürecinde olacağını ve emek değer katılmadan da me-
talaşma sürecinin yaşanamayacağını görmüş bulun-
maktayız. Belediyeler ya da geri dönüşüm şirketleri 
tarafından istihdam edilen, formel geri dönüşüm iş-
çilerinin bu süreçteki emeklerinin değer yarattığı or-
tadadır. Peki enformel sektörde çalışan geri dönüşüm 
işçileri için durum nedir? Bunun için geri dönüşüm 
işçilerinin yapılarına biraz daha yakından bakmak ge-
rekecektir.

Belediye işçisi olmadıklarından, enformel sek-
törde çalışan çöp işçilerinin işçi olup olmadığına dair 
pek çok tartışma yürütülmektedir.5 Özgen’in (2001: 
2) belirttiği gibi Birleşmiş Milletler tarafından “de-

zavantajlı gruplar”, Myrdal açısından “sınıf-altı” (un-
derclass) olarak tanımlanan bu işçiler, Chris Birkbeck 
(1978: 1174) için kendi hesaplarına çalışmakla birlikte 
aslında büyük fabrikalara hizmet vermelerinden do-
layı serbest çalışan proleterler olarak adlandırılması 
gereken işçilerdir. Ona göre, bu işçiler sanıldığının 
aksine vasıflı, kendi içinde örgütlü ve üretkendir. 1 
Mart 2008’de Colombia Bogotá’da düzenledikleri 1. 
Uluslararası Atık Toplayıcıları Konferansı (First Wor-
ld Conference of Waste-pickers) ile çöp işçileri hem 
kendi isimlerini “atık toplayıcıları” olarak belirlemiş, 
hem de kendi örgütlülüklerini kurabilecekleri şekil-
de işçi sınıfının bir parçası olarak tanınma taleplerini 
dillendirmişlerdir (Waste-pickers Conference Report, 
2008).

Gelişmekte olan pek çok ülkede, katı atık sistemi 
formel-enformel işçiler, belediyeler, küçük ve büyük 
ölçekli aracılar ve geri dönüşüm yapan firmalar ara-
sında bir ağ şeklinde işlemektedir. Bu ağa, gelişmemiş 
ülkelerde de nadir olarak görülmekle birlikte, gelişmiş 
ülkeler için atık borsalarını da eklemek gerekir.  İşçiler 
kendi aralarında ve firmalarla ilişkilerinde belirli bir 
iş bölümü üzerinden çalışmaktadırlar. Enformel iş-
çiler, aralarında yazılı bir sözleşme olmayıp karşılıklı 
güven ilişkisi kurulduğundan ve çöp toplama faaliye-
tini yürütemedikleri zamanlarda borç almak zorunda 
kaldıklarından genellikle bu aracı antrepo sahiplerine 
bağımlı olmak zorundadır. Bu da antrepo sahiplerine, 
işçilerden çöpleri oldukça düşük bir fiyat tarifesi üze-
rinden alma avantajı sağlamaktadır. Geri dönüşüm 
işçileri parça başı çalışmakta, her bir fabrika ayrı bir 
maddeyi satın aldığı için ayrı ayrı satışlar yaparak kilo 
başına fiyat almaktadır. Satışlar genelde aracılar üze-
rinden yapıldığı için işçiler için yapılan ödemeler ol-
dukça düşük belirlenmektedir (Birkbeck, 1978: 1176). 
Bu nedenle Sigular (Aktaran Nas ve Jaffe, 2003: 340), 
geri dönüşüm işçilerinin aracılar tarafından sömürül-
mesini, kapitalist endüstri bağlamında değil, istihdam 
ilişkileri bağlamında ele almanın daha doğru olduğu-
nu ileri sürmektedir. Ancak bu, endürstri bağlamında 
sömürü mekanizmasının işlemediği anlamına gel-
memelidir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde aracıların 
rolü büyükken, uluslararası ticarette gelişmiş ülkelerle 
gelişmemiş ülkeler arasında çoğunlukla tehlikeli katı 
atık akışında, genellikle piyasaya yasal ve etik stan-
dartları hiçe sayarak giren katı atık borsalarının çok 
büyük kâr marjı bulunmaktadır (Inyang, 1997: 2-75). 

ganizing
5  Örneğin Sigular (Aktaran Nas ve Jaffe, 2003; 340) bu işçilere kâr 

elde eden serbest girişimciler demeyi tercih eder. 
6  Örneğin 1993 yılında İstanbul Ümraniye’de Hekimbaşı çöplü-
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Şekil 1: Geri Dönüşüm İşçileri ve Geri Dönüşüm 
Kârı Pramidi
 

Kaynak: Lucia Fernandez, WIEGO/MIT, 2012 (WIEGO: 2013)

Birkbeck’e göre (1978: 1184) katı atık işçileri, bil-
diğimiz anlamda bir endüstri işçisi olmamakla birlik-
te, kendisine gelir, endüstri için ise çok değerli ham-
maddeler sağlayan bir iş üretmektedir. Üstelik geri 
dönüşüm endüstrisinin yapısı ve aracı antrepoların 
varlığı nedeniyle ücretlerin en düşük seviyede tutul-
duğu bir iş üretiminde bulunmaktadırlar. Bu işçilerin 
varlıkları geri dönüşüm şirketlerini bazı durumlarda 
(örneğin kendi kumbaralarından yerinde ayrıştırılmış 
bazı çöpleri almaları durumunda) rahatsız etse bile 
aslında çoğu gelişmekte olan ülkede teşvik edilmek-
tedir. Bu bir taraftan bu şirketlerin çevreye duyarlı gö-
rünmelerini sağlayan bir imaj edinmelerini ve fakat 
aynı zamanda geri dönüştürülebilir hammaddelere 
daha ucuz ulaşmalarını sağlamaktadır (Aktaran Nas 
ve Jaffe, 2003: 340). Bu firmalar için elbette ki, kendi 
koydukları kumbaralara tüketicilerin yerinde ayrıştır-
ma yaparak ve hiçbir ücret talep etmeden bıraktıkları 
ürünler daha caziptir. Ancak gelişmiş ülkelerde bile 
henüz kirlenmenin maliyetini bireylere yıkan ve on-
ların duyduğu yeşil azabı kâra çeviren mükemmel bir 
mekanizma oluşmuş değildir. Yani, henüz emeğe ye-
rinde el koyma süreci işlememekte, bu da geri dönü-
şüm işçilerine olan talebin hala geçerli olduğunu gös-
termektedir. Firmalar daha ziyade bu işçileri, yasalar 
ve kamusal ya da özel kurumlar aracıyığıyla disipline 
etme yolunu seçmektedir. Örneğin belediyeler gerek-
tiğinde işçilerin çalışmalarını bir süreliğine yasakla-
ma, para cezası uygulama, çöp toplamak için gerekli 

araçlarına el koyma ve benzeri bir dizi yöntemle cay-
dırmaya çalışabilmektedir. 

2011 yılı Şubat ayında Antalya’daki geri dönü-
şüm işçilerinin arabalarına bir aydan uzun bir süre el 
konulmuş ve işçilerin çalışmaları Muratpaşa belediye 
zabıtaları tarafından engellenmiştir. Bu süreç bir taraf-
tan işçilerin Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nde ör-
gütlenme süreçlerine ivme kazandırmış olsa da, bu iş-
çiler uzun bir süre boyunca kazançlarından mahrum 
bırakılmıştır. Bu süreçte belediyenin böylesi bir karar 
almasında ÇEVKO’nun da payı bulunmaktadır. ÇEV-
KO her ne kadar işçilerin görüntü kirliliği yarattığına 
dair açıklamada bulunmuş olsa da asıl amaçlarının 
kendilerine ait olan kumbaraların işlevini artırmak 
olduğu ortaya çıkmıştır (Dane vd., 2011). Bu disipli-
ne etme ve caydırma süreçlerine dair Türkiye’den pek 
çok örnek bulmak mümkündür. Örneğin Türkiye’de 
2013 yılında Ankara Valiliğince yayınlanan bir ge-
nelgeyle belediyelerden izin belgesi almayan kişilerin 
kâğıt toplaması yasaklanmış, başta belediyeler olmak 
üzere lisanslı firmalara çöp toplama yetkisi verilmeye 
başlanmıştır (Başkavak, 2013). Son olarak Türkiye’de, 
Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Men-
dillioğlu Çalışma Bakanlığı’nın 20 Ocak 2016 günü 
kendilerine bir tebligat gönderdiği ve sokakta enfor-
mel katı atık toplayan geri dönüşüm işçilerinden atık 
alan firmalara 140.000 TL para cezası uygulacağını 
bildiren bir açıklamada bulunmuştur (BBC-Türkçe, 
2016). Bu ve benzeri uygulamalar Türkiye gibi geliş-
mekte olan ülkelerde enformel geri dönüşüm işçile-
rinin devlet ve sermaye açısından disipline edilmesi 
yönünde girişimlerinin olduğunun göstergeleridir. 

Gerek evsel atıklar gerekse endüstriyel atıklar açı-
sından çöpün yerinde ayrıştırılmasına dair günümüz-
de dahi bağlayıcı kuralların bulunmaması nedeniyle, 
doğal olarak pek çok maddenin karıştığı çöplerin ay-
rıştırılması pek çok ülke, özellikle az gelişmiş ülkeler 
açısından henüz mümkün değildir. Bu ayrıştırmalar 
ileri teknoloji ve sermaye yoğun yatırımlar gerektirdi-
ği ve gerek belediyeler gerekse geri dönüşüm şirketleri 
henüz bu sürecin üstesinden gelmede başarılı olama-
dığı için, özellikle geri dönüşüm işçileri tarafından 
yapılan toplama ve ayrıştırmalar ayrı bir önem arz 
etmektedir (Birkbeck, 1978: 1174).

Gelişmekte olan ülkelerde geri dönüşüm proje-
leri genellikle devlet, Sivil Toplum Kuruluşları, Top-
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lumsal Çevre Projeleri ve yabancı yatırımcıların işbir-
liği çerçevesinde yürütülmektedir. Bu projeler uzun 
dönemli, mekânsal, sermaye yoğun projelerdir ve 
ucuz emek gücü arayışları, projelerin gelişmemiş ül-
kelere yönelmesine neden olabilmektedir. Ancak pro-
jeler genelde gelişmiş ülkelerden ithal edildiği için bir 
dizi problemle de karşılaşılmaktadır. Nas ve Jaffe’nin 
(2003: 344) de belirttiği gibi, gelişmekte olan ülkeler, 
gelişmiş ülkelere göre daha fazla organik atık üret-
mektedir. Bu, ülke içindeki gelişmişlik düzeyi farklı-
lıklarında da görülmektedir. Dolayısıyla ileri teknoloji 
ürünü geri dönüşüm tekniklerinin gelişmemiş ülke-
lerde denenmesi sermaye açısından bazı riskler doğu-
rabilmektedir. Dolayısıyla, enformel sektörde kullanı-
lan yöntemler çoğu zaman ileri teknolojinin muktedir 
olamadığı geri dönüştürülebilir hammaddeyi sağla-
yabilmektedir. Neşe Özgen (2001), Türkiye’nin büyük 
kentlerindeki geri kazanım oranının, İngiltere’nin ka-
zanım oranının üzerinde olduğunu ifade etmektedir. 

Katı atık işçileri bir taraftan geri dönüştürülebilir 
malzemeleri ayrıştırırken bir taraftan da dolaylı ola-
rak çöpten enerji üretim sürecine katkı sunabilmek-
tedir. Örneğin, biyogaz üretiminde hayvan dışkısı, 
biyo evsel atıklar, hasat artıkları vb. gibi endüstriyel 
atıklardan ayrıştırılmış, biyo atıklar daha etkili sonuç-
lar vermektedir (Hobson vd., 1981: 16; Bingemer vd., 
1987: 2182). Ancak bu atıklardan metan gazı elde edi-
lebilmesi için oldukça büyük düzenli depolama alan-
ları gerekmektedir. Ancak katı atıkların çoğu, dünya 
genelinde düzensiz depolama alanlarında değerlen-
dirilmektedir (Themelis vd., 2007: 1243). Bu da hem 
metan gazının atmosfere sızmasına hem de metan 
gazı patlamaları nedeniyle pek çok insanın yaşamı-
nı yitirmesine6 neden olabilmektedir. Özellikle Hin-
distan gibi, enformel katı atık işçilerinin çok yoğun 
olduğu bölgelerde insanların çöp ayrıştırma sürecini 
düzensiz depolama alanlarında yürüttüğü düşünül-
düğünde bu tür sızıntı ve patlamaların insan hayatını 
daha fazla riske atacağı ortadadır.

Katı atık bertarafında enformel tekniklerin daha 
emek yoğun, formel yöntemlerin ise daha sermaye 
yoğun olduğu düşünüldüğünde, gelişmekte olan ül-
kelerin ucuz işgücü üzerindeki emek sömürüsünün 

daha fazla olduğu sonucuna ulaşabiliriz (Nas ve Jaffe, 
2003: 345). Gelişmiş ülkelerdeki sermaye yoğun yatı-
rımlar da bu açığı, formel sektörde çalışan katı atık iş-
çilerinin yanında yerinde ayrıştırmanın daha düzenli 
işlemesi nedeniyle, kent sakinlerinin emeklerine el 
koyma suretiyle kapatmaktadır. 

Her ne kadar çöplerin değerin maddi taşıyıcıla-
rı olduklarını ve metalaşma sürecinin gerek formel 
gerekse informel geri dönüşüm işçileri tarafından 
gerçekleştirilmekte olduğunu keşfetmiş olsak da, 
çöplerin metalaşma sürecine sermaye sahiplerinin 
karar vermesi gerekmektedir. Sermaye açısından ise 
sorun, üretim sürecine girecek hammaddelerin doğa-
dan doğrudan ediniminin mi, yoksa var olan çöplerin 
yeniden kullanımının mı daha kârlı olacağı sorusu, 
üretimin seyrini belirleyecektir. Değerin sermaye için 
potansiyel bir meta vasfı olup olmadığını çöpleri de-
ğil de üretim sürecini kurcalayarak bulabilecek miyiz? 
Kapitalist üretim biçiminde geri dönüşümün de bir 
yeri olduğunu düşündüğümüzde, aceleci bir biçimde 
evet yanıtını verebiliriz. Ancak bunun için öncelikle 
geri dönüşümün sermaye için ne anlama geldiğini bi-
raz irdelemekte fayda var. 

3. Sermaye Açısından 
Potansiyel Değerlerin Anlamı: Ye-
şile Boyalı Suçluluk Duygusu 
ve Ucuz Emek Sömürüsü
Kitlesel üretim ve tüketim kapitalizme, çöp yığınları 
ise aşırı tüketime içkindir. İnsan doğasına içkin olma-
yan ve fakat üzerimize “yabancılaşma” etiketi ile ge-
çirilen elbise, aşırı üretim ve tüketimdir. Kapitalizm 
üretime bağımlı bir sistem olduğu için, tükettikleri 
sürece insanların çöp tenekelerini doldurma hakkı sı-
nırsızdır. Sermaye için ise tüketimin artıkları yerine 
göre çöp, yerine göre hammaddedir. Örneğin kimya-
sal özellikleri aynı olmasına rağmen bir şişe sermaye 
açısından ekonomik olarak yeniden kullanım potan-
siyeli taşıdığında bir atık, aynı şişe artık geri dönüştü-
rülemez hale geldiğinde ise bir çöptür (O’Brien, 1999: 
284). Devletlerin elinin altında bulunan her türlü 
doğal alanın (toprak, nehirler, denizler, okyanuslar) 
atıkla doldurma hakkı her ne kadar uluslararası yap-
tırımlarla sınırlanmış görünse de yerkürenin verdiği 
sinyaller bunun aksinin yaşandığını göstermektedir. 

ğünde meydana gelen patlamada pek çok kişi yaşamını yitir-
miştir. 

7  Raporda, verilerin 2001-2010 yılları arasında daha sağlıklı bir 
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Heather Rogers’in (2007: 231) Amerika’nın son 30 
yıldır çöp üretimini ikiye katladığı (Waste Atlas’ın 
2015 yılı verilerine göre bu yıl 228.614.990 ton katı 
atık üretmiştir) ve günümüzde üretilen ürünlerin 
%80’inin bir defa kullanılarak atıldığı yönündeki de-
ğerlendirmesi dünya geneline yayılabilir. Hindistan’da 
yapılan başka bir çalışma 2011 yılında %49’luk bir nü-
fus artışına, %67’lik çöp üretimi artışının eşlik ettiğini 
ortaya koymaktadır (Troschinetz vd., 2008). 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, yalnızca Avrupa ül-
keleri ele alındığında bile gerek sanayi, gerekse evsel 
çöp tüketimi oldukça fazladır. Her ne kadar tabloda 
ülkelerin nüfus büyüklüklerine yer verilmemiş olsa 
da, ekonomik faaliyetler ve evsel atıklar toplamı ele 
alındığında Türkiye’nin tek başına 28 Avrupa Birliği 
ülkesinin ürettiğinin neredeyse yarısına tekabül eden 
oranda ürettiği gözlenmektedir. Ancak bu (bir milyon 
tonun üzerinde) toplam içinde evsel atıkların payının 

Kaynak: http://ec.europa.eu/ Erişim tarihi: Kasım 2015

Tablo 1: Avrupa Genelinde 2012 Yılı Toplam Katı Atık Üretimi (1000 ton)
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(31 bin tona yakın) da oldukça düşük olduğu görül-
mektedir. Maden ve taş ocağı işletmesinden kaynaklı 
atıklarda ise Türkiye, AB üyesi ülkelerin toplamının 
elde ettiği atığı çok geride bırakmaktadır. 

Daha iyi bir karşılaştırma yapabilmek için, daha 
özelde 36 Avrupa ülkesinin evsel katı atık üretme ve 
geri dönüşüm oranlarına bakmakta yarar var. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/ Erişim tarihi: Şubat 2016

Şekil 2: 36 Avrupa Ülkesinde, 2004-2012 Yılları Arasında Evsel Katı Atık Oranları (Kişi Başı/kg)
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 Şekil 2 ve Şekil 3 karşılaştırmasından görülece-
ği üzere, 32 ülkede nüfus farklılıklarına rağmen evsel 
atık üretiminde benzer dağılımlar görülse de geri dö-
nüşüm oranlarında gelişmiş ülkeler, gelişmemiş ülke-
lere oranla çok daha fazla geri dönüşüm yapmaktadır. 
Ancak en fazla geri dönüşüm yapabilen ülkelerin bile 
üretilen katı atığın %50’sinden daha azını geri dönüş-
türebildiği gözlenmektedir. 

Kaynak: http://ec.europa.eu/ Erişim tarihi: Şubat 2016

Şekil 3: 36 Avrupa Ülkesinde, 2004-2012 Yılları Arasında Evsel Katı Atıkların Geri Dönüşüm Oranları (kg/
Kişi Başı)
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Avrupa Çevre Ajansı’nın (European Environ-

ment Agency) hazırlamış olduğu rapordan edinil-
miş Şekil 4’te görüldüğü üzere, zararlı kimyasal atık 
oranlarının daha az olduğu evsel atıklarda bile geri 
dönüşüm oranları olduça düşük seviyededir (Ayrıca 
bkz. Horton, 1997: 127). Geri dönüşüm oranlarının 
yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, çöpün hane halk-
ları tarafından yerinde ayrıştırıldığı düşünüldüğünde, 
sermaye yoğun geri dönüşüm yatırımlarının doğru-
dan emeğe el koyduğunu söylemek mümkündür.  

Hillary Mayell (Aktaran Rogers, 2007: 231) ok-
yanuslarda biriken plastiğin, okyanus sakinlerinden 
daha fazla olduğunu söylerken bize istatistiki verile-
rin söylediğinden daha sarsıcı bir bilgi vermektedir. 
İnsan yapımı kirlenmenin boyutları görmek için uzak 
geçmişe gitmeye gerek yok. Öncülü pek çok olay ya-
nında Kasım 2015’te Brezilya-Fukushima’sı diye tabir 
edilen bir felaket sonucu ölen canlıların sayısı sanı-

rım bize dünyadaki kirliliğin ev yapımı 
değil, endüstri yapımı olduğu gerçeğini 
açık bir biçimde göstermektedir.8  

Dünyadaki kirlilik oranlarının özel-
likle 1960’lı yıllarda görüngül olmaya 
başlaması bir tesadüf değildir. II. Dünya 
Savaşı sonrası kitlesel üretim patlaması 
hem üretim sürecinde endüstriyel atık, 
hem de tüketim sürecinde evsel atığın 
giderek daha büyük boyutlara ulaşması, 
dünya açısından bir kriz üretmekle bir-
likte tek tek ülkeler ve sermayedarlar için 
fırsata çevrilebilir bir olay olarak karşı-
landı. Kirlenmenin bedelini eşit olarak 
paylaşma mefhumu, endüstriyel gelişim 
açısından kirlilikte fark yaratan ülkele-
rin sorumluluklarını az gelişmiş ülkelere 
atmalarını, firmaların ise daha çok üre-
tim aşamasında yaratılan kirliliğin fatu-
rasını, tek tek tüketicilere ödetmelerini 
sağlamıştır. Bu nedenle Rogers’in (2007: 
232) belirttiği gibi, 1953’te Keep Ame-
rica Beautiful (Amerikayı Güzel Tut) 
kampanyasının ortaya çıkmış olması bir 

tesadüf değildir. Endüstrinin önde gelen firmaları9 ta-
rafından oluşturulmuş bu grup, bir dizi reklam kam-
panyasıyla tüketim maddelerinin ambalajlarının çöp 
tenekelerine atılması konusunda faaliyet yürütmüş ve 
çöpün sorumluluğunun sermayeden bireylere kaydı-
rılmasında öncülük etmiştir. Türkiye’de faaliyet yürü-
ten ve devlet tarafından yetki belgesi almış bulunan 
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme 
Vakfı’nı10 (ÇEVKO) da bu kategoride ele alırsak çok 

Şekil 4: 32 Avrupa Ülkesinde, 2001-2010 Yılları Arasında Bele-
diyeler Tarafından Toplanan Çöplerin Geri Dönüşüm Oranları

Kaynak: EEA Report, 2013
7
 Erişim Tarihi: Kasım 2015

hal almaya başladığı, ancak bazı ülkelerin verilerinde dönemsel 
kırılmaların yaşandığı belirtilmektedir. 

8  Rio Doce felaketi olarak da bilinen felaketin boyutları için bkz. 

Reuters, http://www.reuters.com/article/us-brazil-dam-
burst-environment-idUSKCN0T40PY20151115 ve The Guar-
dian, http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/
nov/25/brazils-mining-tragedy-dam-preventable-disaster-sa-
marco-vale-bhp-billiton. Erişim Tarihi: 26 Kasım 2015

9  Keep America Beautiful grubunun kurucu firmaları tek kulla-
nımlık teneke kutu ve şişeleri üreten American Can Company 
ve Owens-Illinois Glass Company’dir (bkz. Rogers, 2007). Bu-
günkü bileşenlerine bakıldığında, sponsorların Shell, Coca-Co-
la Company, Johnson & Johnson, Unilever gibi pek çok kimya-
sal atık üreten şirketten oluştuğu da akılda tutulmalıdır. 

10  ÇEVKO Vakfı’nın üyelerinden bazılarını da sıralamakta fayda 
var: BP Petrolleri A.Ş., Coca Coca İçeçek A.Ş., Johnson&Joh-
nson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd.Şti., Migros Ticaret A.Ş., 
Shell&Turcas Petrol A.Ş. ve daha niceleri. 

11  Türkiye’de TÜİK’ten edinilen verilere göre (petrol ve hayvansal 
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fazla yanlış yapmış olmayız. 1980’li yıllarla birlikte, bu 
tür kampanyalar tek tek bireylerin ekolojik kirlenme-
den dolayı kendilerini daha fazla sorumlu hissettikleri 
başka bir boyuta evrilmiştir; artık tüketiciler ambalaj-
ların geri dönüşümünden de sorumlu tutulmaya baş-
lanmıştır. Benzer biçimde Timothy W. Luke, (1993: 
156), gelişmiş ülkelerde, özellikle Amerika’da alınan 
bir dizi yasal ekolojik tedbir sonrasında endüstriyel 
firmaların yatırımlarını üçüncü dünya ülkelerine 
yönlendirmeleri sonrasında ekolojik kirlenmenin 
azalması sonucu, bazı ekolojik hareketlerin kirlenme-
nin faturasını tek tek bireylere yüklemede önemli bir 
rol oynadığını vurgulamaktadır. Yine Rogers’in (2007: 
232) ifadesiyle “yeşil aklama”da (greenwashing) geli-
nen en son nokta, sözde doğa dostu organik ürünlerin 
kullanımıdır. 

4. Yeşile Boyalı Suçluluk Duygusu
Amerika’da çöplerin sokağa atılmasını yasaklayan ilk 
belge 1965 yılında kabul edilen Katı Atıkların Ber-
tarafı Sözleşmesi’dir (Solid Waste Disposal Act). Bu 
belge yalnızca birkaç eyaletin uyguladığı, ancak fe-
deral anlamda bir yaptırımı olmayan bir belge ola-
rak kabul edilir. Ayrıca bu belgenin tehlikeli atıklarla 
ilişkili hiçbir yaptırımı bulunmamaktadır. Ancak bu 
belge ve 1970’te kabul edilen Doğal Kaynakların Geri 
Kazanımı Sözleşmesi günümüz anlamında katı atık 
yönetiminin ilk nüvelerini oluşturmaktadırlar. Bunun 
ardından 1976’da Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Doğal Kaynakları Koruma ve Geri Kazanım Sözleş-
mesi (Resource Conservation and Recovery Act) ka-
bul edilmiştir. Bu ve bundan sonraki diğer sözleşme 
metinlerinin genelde minimum güvenlik standartla-
rı getirilmiş ve amaç aşırı çöp üretiminin önlenme-
sinden ziyade mümkün olduğunca atıkların yerinde 
ortadan kaldırılması olmuştur. 1980’lerin sonlarında 
Amerika’da atıkların %90’ı toprak üzerinde imha edil-
miş ve kullanılan alanların neredeyse tamamına ait 
bir standart belirlenmemiştir (Rogers, 2007: 235). Bu 
sözleşmelerin atık üreten mekanizmaların azaltılması 
ya da yok edilmesine dair bir kaygılarının bulunma-
dığı açıktır. 1990’lara gelindiğinde ise pek çok ülke 
açısından çöp sorunu, baş edilemez bir hal almıştır 
(Robinson, 1986: 34 ve Barles, 2014: 219).

Bugün çöplerinin yarıya yakın kısmını kullana-
bilen ülkelerin başında gelen Almanya’da çöpün kul-

lanımına dair ilk yasa 1972 yılında kabul edilmiş Atık 
Bertarafı Kanunu’dur. Bu kanunla, içmek için kulla-
nılan yer altı sularını zehirlediği gerekçesiyle halkın 
tepkisini çeken kontrol dışı çöp toplama alanlarının 
kapatılarak, devletin denetiminde ve yönetiminde 
olan çöp sahalarına çevrilmesi kararı alınmıştır. 1973 
enerji kriziyle birlikte, Almanya için yakılan çöpler-
den enerji elde edilmesi öncelikli hedef haline gelme-
ye başlamıştır. Ancak yeni çöp sahalarının oluşumuna 
dair halkın yoğun tepkisi, bu alanların lisans alabil-
mesinin önündeki temel engellerden birisi olmuştur 
(Schnurer, 2002: 2). Buna yönelik bir çözüm olarak 
1986 yılında Katı Atıkların Önlenmesi ve Yönetimi 
Kanunu (Waste Avoidance and Management Act) 
kabul edilerek mümkünse çöp üretiminin önlenme-
si, ortaya çıkan çöpün bertarafında ise geri dönüşüme 
öncelik verilmesini karara bağlanmıştır (Zhang vd., 
2010: 922).  

1980’li yıllarla birlikte varlıklarını ironik biçim-
de 1960’lar ve 1970’lerdeki çevre hareketlerine borçlu 
olan (Smith, 2007: 17) ‘ekolojik ürünler’ üretilmeye 
başlanmıştır. Yine bu yıllar, ekolojik kirlenmenin ar-
tık gizlenemez boyutlara ulaştığı ve kapitalizmin bir 
dizi önlem almaya zorlandığı yıllardır. Sermayenin 
de bu gelişmelerden payını aldığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bir dizi düzenleme ile doğal kaynakla-
rın yağmalanmasına sınırlandırma getirilmeye baş-
lanması da bu yıllarla birlikte görülmeye başlamıştır. 
Neil Smith’e göre (2007: 17) bu ‘tolere edilebilir doğal 
yıkım’ kararı olarak okunmalıdır. Yine Smith’e göre bu 
süreçle birlikte doğal kaynakların ediniminde önem-
li bir değişim yaşandığı gözlenir. Geleneksel üretim 
tarzına has olarak, doğanın metalaştırılması, doğanın 
sunduğu kullanım değerlerini, hammaddeler olarak 
ele geçirmek, gerektiğinde yağmalamak şeklindeydi 
ve bu sermaye birikimine ciddi bir avantaj sağlamak-
taydı. 

Buradan hareketle, doğaya terk edildikleri, kul-
lanım hakkından vazgeçildikleri andan itibaren birer 
kullanım değeri ve yeniden üretim için birer ham-
medde haline gelen çöpler sermaye açısından başka 
bir anlama bürünmeye başlamıştır. Ancak bu çöp-
lerin de tıpkı doğadan koparıp alınan hammadde-
ler gibi ucuz girdiler olabilmesinin yollarını aramak 
gerekmiştir. Nasıl ki doğadan elde edilen kaynaklar 
emek süreci devreye girmeden metalaşma sürecine 
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giremiyorsa, artık birer kullanım değeri halini almış 
çöplerin de yeniden metalaşması emek sürecinden 
bağımsız olamayacaktır. Burada çöpün yerinde ay-
rıştırılması süreci devreye girmektedir. Rogers (2007: 
235) 1960-1980 arasında Amerika’da üretilen çöpler 
dört katına çıktıktan sonra medyanın bu konudaki 
yoğun kampanyalarının da etkisiyle özellikle 1990’lı 
yıllarda başlamak üzere çöpü yerinde ayrıştırma ko-
nusunda tüketicilerde dikkate değer bir bilinçlenme-
nin yaratıldığını vurgulamaktadır. Bu bilinçlendirme 
süreci sermaye açısından iki hayati amaca hizmet 
etmiştir. İlk olarak emek değerinden tasarruf, ikinci 
olarak da daha az önemli olmamak üzere, sermayenin 
sebep olduğu doğal yıkımın faturasını tek tek bireyle-
re yüklemek. 

Yine 1990’lı yıllarda üreticilerin ürünlerinde eş 
zamanlı olarak geri dönüşüm sembolünü kullanma-
ya başladıkları görülmektedir. Rogers’e göre (2007: 
235) üreticiler geri dönüşümü “belirli maddelerin ve 
endüstriyel süreçlerin yasaklanması, üretim kontrol-
leri, raf ömrüne dair minimum standartlar ve doğal 
kaynakların fiyatlarının artırılması” gibi bir dizi dü-
zenleme sonrasında kabul etmiştir. Ancak ve ancak 
diğer olasılıklar tükendiğinde geri dönüşüm sermaye 
açısından avantajlı bir yatırıma dönüşebilmiştir. Yine 
Rogers’e göre (2007: 236) pek çok firma tek kullanım-
lık ürünleri üretmeye devam etmekle birlikte, sembol-
lerin kullanımını sınırlayan herhangi bir yasal zemin 
olmadığı için, geri dönüşüm sembollerini ürüne ekle-
mekte bir sakınca görmemiş ve hatta ekolojik duyar-
lılık nedeniyle yeşil markalı ürünlerin daha fazla alı-
cısı olacağı düşüncesiyle firmalar çevreci kıyafetlerine 
bürünmüşlerdir. Örneğin Coca Cola 1990’larda %25 
geri dönüşüm hedefi koyup, plastik şişelere yaptırım 
olmadığı gerekçesiyle geri dönüşüm sembolü koy-
mayı bırakmıştır. Firma, ekolojiye duyarlı bir firma 
imajı sergilerken, diğer tarafta tedarikçisi olan firma 
“her saat 60.000 adet yeni yarım litrelik soda şişesi” 
(Rogers, 2007: 237) üretiminde ilk olduklarını duyur-
manın onurunu yaşamaktadır.

Çöpün berterafı ve geri dönüşümü, doğadan 
doğrudan edinimle kıyaslandığında bir dizi ekstra 
maliyet gerektirmektedir. Geri dönüşüm şirketleri 
için atık ayrıştırma ve dönüştürme tesisleri kurmak 
tek başına bir maliyet kalemi olmuyor, aynı zaman-
da bu şirketlerin çöpün toplanması, ayrıştırılması, 

nakledilmesine dair de maliyet kalemleri ayırmaları 
gerekiyor. Ayrıca çöpün büyük oranda yerinde ayrış-
tırıldığı bazı ülkeler (örn. Almanya) dışında pek çok 
ülke geri dönüştürmekten ziyade atıkların muhafaza 
edilmesini tercih etmektedir. Geri dönüşümde cam ve 
kâğıt görece daha kârlı olmakla birlikte, plastik mal-
zemelerin geri dönüşümü, petrol atıklarından elde 
edilen plastik daha ucuza mal edildiği için çok tercih 
edilmemektedir (Barles, 2014: 220).

Yerel yönetimlerce kapsamı dahilindeki yerleşim 
birimleri, firma ve kurumlardan toplanan çöpler, ülke 
genelinde üretilen çöpün yaklaşık %30’unu oluştur-
maktadır. Kalan % 70’lik kısım imalat sanayi, maden-
ler, tarım ve petrol rafinerilerince üretilmektedir11 
(Platt vd., 2000: 18). Her bir ton plastik atık için, piya-
sa neredeyse dokuz ton endüstriyel atık üretmektedir. 
Brenda Platt vd. (2000: 18) tüketim mallarının geri 
dönüşümüyle birkaç tonluk hammaddeden tasarruf 
edilebileceğini iddia etmektedir. Örneğin, bir ton çe-
liğin geri dönüşümüyle neredeyse üç tonluk maden 
atığı önlenirken, bir ton eritilmiş aliminyum ile dört 
ton boksit ve bir ton kok kömüründen tasarruf edi-
lebilmektedir. Ancak doğal kaynaklardaki bu tasar-
rufun ekonomik tasarrufla karıştırılmaması gerekir. 
Keza firmalar açısından geri dönüşümün, doğrudan 
doğal kaynaklara el konulmasından daha kârlı oldu-
ğuna, firma açısından kaynak tasarrufuna yol açtığı-
na dair henüz çok fazla veri bulunmamaktadır. Ayrıca 
son çeyrek asırdır geri dönüşümde bir dizi gelişme 
yaşanmakla birlikte, 1990’lı yılların ortalarından iti-
baren durgunluk dönemine girilmiş ve 2000’li yılların 
başlarından itibaren de geri dönüşümde azalma ya-
şanmaya başlamıştır (Rogers, 2007: 238). 

Kapitalizm, kendi kısıtlarını fırsata çevirmekte 
başarılı olduğundan, yeşile bürünme sürecinde de tü-
ketime ivme kazandıracak yöntemleri farklı yöntem-
lerle yönetmeyi başarabilmiştir. Bir taraftan kaynakla-

atıklara dair veri bulunamamıştır) 2012 yılına ait atık dağılımı 
şu şekildedir; 
- Belediyelerce toplanan evsel atık: 25.845.000 ton (bkz. TÜİK 
– Belediye Atık Göstergeleri)
- İmalat sektörü: 14.420.000 ton, (bkz. TÜİK – İmalat Sanayi 
Atık Göstergeleri)
- Maden işletmeleri: 951.782.000 ton (bkz. 951782)
Bu durumda Türkiye’de evsel atıklar, imalat sektörü ve maden 
sektörünün toplam atık miktarının %2,65’ini oluşturmakta-
dır. 
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rın aşırı üretimi ve tüketimi gerçeğini gizleyebilirken 
diğer taraftan da doğanın tahribatının sorumluluğu-
nu yeşile bürünmüş yasalarla tek tek bireylere atma 
kosunda da oldukça başarılıdır. Bu süreç yeşile bezeli 
ürünler üreten firmalarının üstlenmiş bulundukları 
çevresel maliyetleri tüketicilerine yüklemelerine de 
yardımcı olmaktadır. Örneğin, biyolojik ya da ekolo-
jik ürün üreten firmaların yeşil-olmayan üreticilerle 
rekabet edebilmek için, yalnızca yeşile duyarlı değil 
aynı zamanda cepleri biraz daha şişkin olan tüketi-
cilere seslenmesi gerekir. Eko-ürün üretimi aynı za-
manda şirketlerin kontrol mekanizmalarından sıyrıl-
malarında da bir etken olabilmektedir. Pek çok firma 
doğa dostu görünebilecekleri kampanyalara yatırım-
lar yaparak sebep oldukları doğa tahribatını ve emek 
sömürüsünü gizlemeye çalışmaktadır. Rogers (2007: 
242-243) dünyanın en büyük şirketlerinden olan Wal-
Mart’ın 2005 yılında aniden doğa dostu, ‘sıfır-atık’ 
hedefi güden bir program ilan etmesini ve ekolojik 
ayak izine karşı 35 milyon dolar harcama hedefini, 
1,6 milyon kadın çalışanın işyerinde cinsiyet ayrım-
cılığı nedeniyle firmaya dava açmasına ve çocuk işçi 
çalıştırdığına dair bir dizi kanıtın bulunmuş olmasına 
bağlamaktadır. 

Amerika’da en güçlü atık şirketlerinden birisi 
olan Waste Management Incorporated (WMI), tüke-
ticileri doğa dostu bir firma olduğuna inandırırken, 
atıkların yakılması ve arazilere gömülmesi yoluyla, 
geri dönüşümünden daha fazla kâr elde etmektedir. 
Rogers’e göre (2007: 244), geri dönüşümün kâr mar-
jı %5 iken, çöpün arazilere gömülmesinin kâr marjı 
%25’tir. Atıkların büyük oranda yakıldığı, toprağa gö-
müldüğü, akarsu ya da denizlere atıldığı günümüzde, 
bir taraftan da tüketim mallarının üretiminin ve do-
layısıyla çöp tüketiminin her geçen sene arttığı düşü-
nüldüğünde, insanların yerinde ayrıştırma yapmaları 
iç rahatlığından öte gitmeyen bir hale bürünmektedir. 
Firmalar için ise bu iç rahatlığı, ayrıştırma emeğine 
bedavadan el koyma fırsatına dönüşmektedir.

Yeşil kapitalizm her ne kadar doğanın yıkımını 
hafiflettiğine dair söylemlere sahip olsa da, göster-
geler ekolojik metalaştırmanın, sermayenin doğaya 
egemenliğini yoğunlaştırdığını ve derinleştirdiğini 
göstermektedir. 1980’lerden itibaren kullanılmaya 
başlayan ‘ekolojik boçlanma’ swapları, yani gelişmekte 
olan ülkelerin ekolojik alanların korunmasına yöne-

lik tedbirler almaları karşılığında borçlarının silinme-
si ve karbon emisyonu ticareti, gelişmiş ülkelere aşırı 
üretim ve kirletme hakkı serbestisi tanımanın ötesin-
de bir amaca hizmet etmemektedir; dünya bütünsel 
olarak metalaştırılmaktadır, Smith’in ifadesiyle (2007: 
17-18) doğa metalaştırılmakta, piyasalaştırılmakta ve 
finansallaştırılmaktadır. Günümüzde ekonomi po-
litiğin yarattığı, üretimin maddi temelini örten bir 
finansal dünya yanılsamasının izdüşümünü ekolojik 
borçlanma, karbon kredileri, bio-çeşitlilik kredileri, 
su kirliliği kredileri (Smith, 2007: 19) vb. krediler-
de görebiliriz. Uluslararası düzenlemelerle, doğanın 
kirletim hakkının paylaştırılması şu şekilde işlemek-
tedir. Kirliliğe neden olacak üretim alanlarında faa-
liyet gösteren firmalara, belli bir oranda kirlilik kota-
sı verilmekte ve bu kotayı bir şekilde dolduramayan 
firmaların kalan kirletim hakları piyasada ton başına 
satılabilmektedir. Ya da sırf ormanın belli bir alanını 
yok etmedi diye dünyanın belli bir yerindeki çiftçinin 
borçlarının bir kısmı silinebilmektedir. “Doğanın kir-
letim hakkı” diye bir hak yaratılmakta ve bu hak alınıp 
satılabilmektedir. Bu hakkın üretimden gelen maddi 
bir karşılığı yoktur. Buna karşın kirletenin kirletme-
yenden fazla kazandığı yeni bir oyun vardır: Kesilme-
yen bir ağaç sayesinde kesilen 10 ağaçtan elde edilen 
bir kâr vardır ya da üretimden gelen maddi karşılığı 
olmadığından, kaybedenin alkışlarıyla sermayenin 
yoğunlaşmasının yaşandığı bir oyun oynanmaktadır. 
Kirleten öder ama kirlettikçe kazanarak öder. 

Sonuç Yerine
Sermayenin rengi yoktur, ancak kapitalizm biçimsel 
yasalar ya da ideolojik söylemlerle farklı renklere, 
biçimlere büründürülegelmiştir. Güler yüzlü kapita-
lizim, yeşil kapitalizm ya da farklı gereksinimlerle ye-
niden isimlendirilmiş tüm bu kapitalizmler sermaye-
nin önünü açan ideolojik yasalardan beslenmektedir. 
Sermaye, kapitalizmin doğanın tahribatının yegane 
sebebi olarak görülmesi tehlikesine, bu tahribatı tek 
tek bireylere yükleme reaksiyonuyla karşılık vermiş-
tir. Kapitalizmin dişlileri, ürettiği devasa çöpleri tü-
ketmekten ziyade önüne gelen problemleri öğütmekte 
başarılıdır. Tek tek sermayenin ya da genel olarak ulu-
sal kalkınma kisvesi altında ulusların çıkarları söz ko-
nusu olduğunda, kendi yasalarını çiğnemekte hiçbir 
tereddütü olmayan bu sisteme, kapitalizmin görün-

Çöpte Saklı Değer, Değere İçkin Emek: Çöpün Ekonomi Politiği 



64

mez ellerine doğanın ve doğanın sahip oldukları kay-
nakların yeniden üretiminde söz sahibi olan emeğin 
emanet edilmesinin sonuçlarını artık görüngül olan 
devasa bir ekolojik yıkımda görmekteyiz.

Paramıza âşık olan metamıza geri dönecek olur-
sak; üretilen her metaya içkin, onu meta yapma kud-
retine sahip bir emeğin varlığını gördük. Bu meta ister 
kullanılsın, ister kullanım hakkından vazgeçilsin, hâlâ 
kullanım değerine sahip ve değişim değerinin taşıyı-
cısı olarak çöplüğümüzde parlamaya devam edecektir. 
Terk edilmiş metamız açısından tam da el değiştirme 
döngüsünün kırıldığı, metamızın ıssız bir köşede terk 
edildiği sırada, yeni bir mübadele döngüsünü başla-
tabilecek unsur işte bu kendisinde saklı değerin kapi-
talist bir sistem açısından bir hazine olarak işlenmeye 
her zaman elverişli olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yine Marx, metanın değerinin, meta bedenin-
den para bedenine sıçramasına “salto mortale” yani 
ölümcül sıçrama adını verir. Her ne kadar çürüme-
ye yatmış da olsa bu sıçrama çöp metamız için daha 
bir değerli, daha bir önemlidir. Yani meta alışverişi-
nin döngüsünden bir nedenle dışlanmış çöpümüz 
kapitalizm açısından değerli hale gelmiştir artık, ama 
çöpte parlayıp kapitalistimizin parasını kendisine aşık 
etmeyi başarsa bile ölmeye mahkumdur! Yani artık, 
değer biçimine girmiştir, para olmuştur ve bu yüzden 
kendi doğal kullanım değerinin ve kendisini meydana 
getiren özel yararlı emeğin bütün izlerinden sıyrılmış-
tır. Çöpümüz değer haline, yani para haline dönüştü-
ğünde artık para temizlenmiş şekliyle karşımıza çıkar. 
Daha önce çöple bir mübadele ilişkisine girdiğine dair 
hiçbir ipucu bırakmaz geride... 

Talihsiz çöpümüz, özünde saklı emeğin ve onu 
kapitalistimizin eline sağ salim götüren artı emeğin 
değerinin çok altında bir parayı kendine aşık edebi-
lecektir. Artık yolculuğuna, yok olup yeniden doğarak 
devam etmek zorundadır. Çünkü tüketicilere sunula-
bilmesi için başka bir metaya dönüştürülmesi, allanıp 
pullanması, özünden başka bir öz çıkarılması gerekir; 
içine yeni yeni emek güçleri eklenerek, yeni değerler 
edinerek… Ama nihayetinde bir yerlerde, kullanım 
değeri olarak ölecektir. Ancak yine bu çalışmada yer 
vermeye çalıştığımız ülke istatistikleri ve sermayenin 
yatırım tercihleri göstermektedir ki çöplerin büyük 
bir kısmı yeniden meta olma şerefine(!) erişeme-
mektedir. Sermayenin tercihi, tüketimine dair sahte 

endişelerini reklam ettiği doğal kaynakların doğru-
dan edinimi yönündedir. Ancak gün, oturup çöplerin 
akıbetine üzülmektense, tüm canlıların organik bir 
parçası olduğu doğanın akıbeti üzerine düşünme gü-
nüdür. Doğanın ve emeğin sermayenin oburluğundan 
kurtarılacağı bir dünya için mücadele etme günü…
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Giriş
Kullanım değerleri yerine değişim değerlerinin ege-
menliğine dayanan kapitalist üretim süreci, tarihsel 
süreci içinde gerek mekânsal, gerek sosyal ilişkiler; 
gerekse kârlılık anlamında genişleme eğilimindedir. 
Bu eğilimlere paralel olarak sermayenin yeniden ya-
pılandırılmasında ve sermayenin hegemonyasının 
tesis edilmesinde adımlardan biri olarak özellikle 
1980’li yıllardan itibaren kamusal hizmetler hızla ti-
carileşmekte ve metalaştırılmaktadır. En önemli ka-
musal hizmetlerden biri olan eğitim de bu süreçte 
sermaye için yeni bir değerlenme alanı olarak piyasa 
süreçlerine bağımlı kılınmaya çalışılmıştır. Bu aynı 
zamanda bilginin piyasa için üretilmesiyle beraber 
bilimsel-eleştirel bilginin dışlanması sürecini doğur-

muştur. Eğitim süreci, ileride kişilerin kazanç geti-
receğini düşündükleri bir yatırım gibi algılanmaya 
başlanmıştır. Varlığını ve gücünü sermayeden alan 
devlet mekanizması bu süreçte gerek kanunlarla, ge-
rekse teşvik mekanizmalarıyla eğitimin piyasalaşması 
için gerekli olan ortamı sağlama gayretinde olmuştur. 
Gerek kapitalist düzenin gerekse devletin hegemon-
yasının yeniden üretimi açısından son derece önemli 
olan emek gücünün ve toplumsal rızanın üretimi ve 
yeniden üretimi, eğitim sürecinin sermaye ve devlet 
tarafından kuşatılmasına neden olmuştur. Günümüz 
dünyasında gerek eğitim alanında gerekse metalaş-
makta olan diğer kamusal alanların analizinde neo-
liberal politikalar, bu politikaların uygulayıcısı olarak 
devlet ve tüm bu sürecin belirleyeni olması açısından 
sermayenin -ulaştığı aşamaya bağlı olarak- tüm top-
lumsal ilişkileri etkilemesi dönüştürmesi süreci bir-
likte değerlendirilmelidir. 

Özet   
Bu çalışmanın amacı kapitalizmin gelişim ve dönüşüm aşamalarına bağlı olarak eğitim alanında yaşanan metalaşma ve 
ticarileşme sürecinin tarihsel maddeci bir analizini yapmaktır. Bu amaçla öncelikle meta, kapitalist üretim süreci ve üretken 
olan-olmayan emek kavramları; ardından ampirik veriler de kullanılarak neoliberal dönemde Türkiye’de eğitimin metalaş-
ma ve ticarileşme süreci tartışılmıştır. Metalaşma süreci hem sermaye için artık değer üreten bir alan hem de sistemin bir 
bütün olarak kendini yeniden üretmesi için gerekli olan bir alan olarak bir arada değerlendirilmiştir.

Abstract 
The purpose of this study is to make a historical-materialist analysis of the commodification and commercialism process in 
the field of education depending on the  development and transformation stages of capitalism. For this purpose in this study, 
first of all commodity, the capitalist process of production, productive and non-productive labor concepts; and after that 
commodification and commercialization process of education in the neoliberal era in Turkey are discussed using the empi-
rical data. Commodification process is evaluated both as an area for producing surplus value for capital and an area that is 
needed for the system to reproduce itself as a whole as well.
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Kapitalist süreçte diğer bütün metalardan farklı 
olan, kullanım değeri tüketildiğinde kendi değeri-
nin ötesinde yeni bir değer yaratan özel meta insan 
emeğidir. Kapitalist sistemin belki de en önemli ka-
rakteristik özelliği insan emeğinin de alınır satılır hale 
gelmiş olmasıdır. Artık değeri yaratan ve kapitalistin 
yüzünü güldüren meta ne hammadde, ne makinalar 
ne de diğerleridir. Emek gücü kullanılmadan artık 
değer yaratılması ve sermaye biriktirilmesi mümkün 
değil. Bu açıdan düşününce insanın eğitimi de süreç 
içinde çok kritik bir rol oynamaktadır. Bir diğer açı-
dan düşünürsek eğitim, emek gücünün yeniden üre-
tilmesinde, yani toplam bir süreç olarak kapitalizmin 
kurumları ile beraber kendini yeniden üretmesinde 
özel bir önem arz etmektedir.

Sermayenin 1970’li yıllardan sonra aşırı birikim 
nedeniyle krize girmesi ve kârlı alanların giderek azal-
ması; sermayedeki değersizleşmeyi önlemek adına 
daha önce devlet tarafından sunulan hizmetlerin kârlı 
alanlar olarak sermayenin hizmetine açılması süreci-
ni de beraberinde getirmiştir. Başta eğitim ve sağlık 
olmak üzere daha önce çoğunlukla devlet tarafından 
sunulan hizmetler giderek sermayenin değerlenme-
sine katkıda bulunan kârlı alanlara dönüşmüştür. 
Eğitim sisteminde son dönemde yaşanan değişimler, 
sadece ekonomik bir dizi ilişkinin sonucu olmanın 
ötesinde bir bütün olarak kapitalist toplumsal ilişkile-
rin günümüzde ulaştığı aşama ile ilgilidir.

Eğitimde ticarileşme ve metalaşmanın tam ola-
rak anlaşılabilmesi için meta kavramının, kullanım 
değeri ve değişim değerinin, kapitalist sermaye biri-
kim tarzının ve kapitalizmin tarihsel gelişim seyrinin 
analiz edilmesi gerekiyor. Teorik çerçevemizi oluştu-
racak olan bu tartışmaları yaptıktan sonra kapitaliz-
min farklı bir evresini niteleyen neoliberal dönemin 
tüm bu süreçler üzerinde oynadığı rolü ve eğitimi 
nasıl dönüştürdüğünü inceleyeceğiz. Daha sonra eği-
timde ticarileşme ve metalaşma süreçlerini, öğretmen 
emeğinin üretken olup olmadığını, yeniden üretim 
sürecinde eğitimin oynadığı rolü tartışacağız. 

1. Meta, Kullanım ve Değişim 
Değeri, Soyut ve Somut Emek
Karl Marx temel çalışması olan Kapital’e meta kavra-
mı ile başlamıştır. Marx’ın amacı toplumsal ilişkilere 
temel karakteristiğini veren sermaye kavramının te-

mel içsel bileşenlerine bağlı işleyişini sunmaktır (Er-
can, 2013a). Sermaye oluşum süreci ve bu oluşum 
sürecinin tüm dinamikleri meta biçimine içkindir. 
Kapitalist üretim tarzının atomik birimi metadır. Me-
tanın iki temel unsuru vardır; kullanım değeri olma-
sı ve değişim değeri olması. Kullanım değeri olarak 
meta insanın belirli bir ihtiyacını karşılayan dışsal bir 
nesnedir. Bir şeyin yararlı olması, bir ihtiyacı gider-
mesi onu kullanım değeri haline getirir. Marx’a (2011) 
göre;

Kullanım değeri, kendisini yalnızca kullanımla ya da 
tüketimle gerçekleştirir. Kullanım değerleri, toplum-
sal biçimi ne olursa olsun, servetin maddi içeriğini 
oluşturur. Ele alacağımız toplum biçiminde, aynı za-
manda, mübadele değerinin maddi taşıyıcılarını oluş-
tururlar.

Kullanım değerleri doğada hazır halde olarak bu-
lunabilecekleri gibi, insan emeği yolu ile de üretilmiş 
olabilirler. Mübadele değeri ya da bir diğer adıyla de-
ğişim değeri ise bir ürünün başka ürünlerle değiştiril-
me kapasitesini anlatır. Değişim değeri metaların bir-
birleri karşısında aldıkları göreli değerleri ifade eder. 
Çoğu insan metaları salt kullanım değerleri olarak, 
yani insan ihtiyaçlarını gidermeye yarayan somut, ya-
rarlı nesneler olarak görür. Kullanım değerleri her tür 
insan toplumunda daima üretilmiştir. Ancak, kapita-
list toplum kullanım değerlerine tuhaf şeyler yapar. 
Onları değişim değerlerine; tüketim için değil, doğ-
rudan doğruya satış için üretilen mallara dönüştürür. 
Dolayısıyla her metanın iki yüzü vardır: sade, tanıdık 
kullanım değeri yüzü ve esrarlı, gizli değişim değeri 
yüzü. Birincisi, belirli bir metanın doğrudan doğru-
ya fiziksel nitelikleriyle bağlantılıdır (gömlek giyeriz, 
kahve içeriz, araba süreriz vb.). Ama değişim değeri 
görülemez, giyilemez ya da yenemez. Herhangi bir 
maddi varlığı yoktur. Oysa o, kapitalizmde metanın 
temel doğasıdır. Değişim değerinin nihai ifadesi, tüm 
metaların kendi değerlerini ifade etmelerinin aracı 
olan evrensel eşdeğer niteliğindeki paradır.

Kullanım değeri ve değişim değeri kavramla-
rı bizi diğer bir kavram çiftine götürür ki bu aslında 
kapitalist üretim tarzının kendine özgü en önemli 
yanlarından biridir: üretim düzeyi ve dolaşım dü-
zeyi. Gerek feodal toplumda, gerekse kapitalist top-
lumda, toplumun yeniden üretimi, üretim düzeyinde 
gerçekleştirilir. Her iki toplum biçiminde de üretim 
vardır ancak bu üretimin amacı, organizasyonu ve ar-
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tık ürün aktarımları birbirlerinden oldukça farklıdır. 
Feodal toplumlarda üretimin amacı kullanım değeri 
üretmeye yöneliktir, bu nedenle feodal toplum yapısı 
genel olarak kendine yeter bir ekonomik yapıyı belir-
tir. Kapitalist toplumda ise üretim tamamen değişim 
değeri elde etmek için yapılır. Bu nedenle kapitalist 
toplum aslında kullanım değeri esas olan bir üretim 
tarzından değişim değerinin egemen olduğu bir top-
luma geçişi de ifade etmektedir. Tarihsel olarak bilgi 
üretme süreçlerine baktığımızda ilk olarak kullanım 
değeri için üretilen bilginin günümüzde artan oranda 
değişim değeri için üretildiğini tespit ediyoruz. 

Üretim ve dolaşım düzeyinin önemi kendini tica-
rileşme ve metalaşma kavram ayrımında da gösterir, 
bu konuya tekrar gireceğiz ancak şimdilik şu kadarını 
söylememiz gerekir ki bir şeyin meta olabilmesi için 
iki şey gereklidir. Birincisi üretiminde “emek metası-
nın” kullanılmış olması, ikincisi ise üretilen ürünün 
alım satımının söz konusu olmasıdır. Sadece alım sa-
tıma konu olan ancak üretim sürecinde emek gücü 
satın alınmayan bir üretimin ticari olduğunu söyleye-
biliriz.

2. Neoliberal Süreç 
ve Eğitim Üzerine Yansımaları
Marx Kapital’in birinci cildinde sermayenin genel for-
mülünü Para-Meta-Para’ olarak verir; sermaye emek 
gücünü ve diğer hammaddeleri ve üretim araçlarını 
bir araya getirir, bunları piyasadan satın alır. Kapita-
list satın aldığı bu metaları üretimde kullanır. Üretim 
süreci sonucunda başlangıçta konulan paradan (Para) 
daha fazla bir parasal değere sahip (Para’) yeni bir 
meta üretilir. Bu iki değer arasındaki fark artık değer-
dir ve kârın kaynağı bu artık değerdir. Kapitalist bu 
noktadan sonra ürettiği yeni metayı piyasada satar ve 
artık değeri realize etmiş olur. Bu sürece “realizasyon 
süreci” denir. Kapitalistimiz elde ettiği parayı kenara 
koymaz, bu parayı tekrar ilk süreçte olduğu gibi de-
ğerlendirmek ister. Kapitalist, bu şekilde paraya dö-
nüştürülmüş olan artık değeri, bir kez daha üretken 
sermayesinin ek doğal öğelerine dönüştürür. Büyütü-
len sermaye, bir sonraki üretim devresinde daha fazla 
ürün sağlar (Marx, 2012).  Sermaye elde ettiği, para-
ya dönüştürdüğü artık değeri iki farklı alanda yeni-
den üretime sokabilir. Birincisi; ilk olarak artı değeri 
ürettiği alanda, ikincisi ise tamamen farklı bir alanda. 

Kapitalist için bunun hangi alan olduğu, hangi kulla-
nım değeri üretileceği önemli değildir, o sadece “artık 
değer üretebilecek miyim?” sorusuyla ilgilenir. Kapi-
talist üretim sürecinde yaratılan farkın yeniden fark 
yaratması gereklidir. Bir diğer ifade ile oldukça fark-
lı sektörlerde karşılıksız emek-gücünü vampir gibi 
emen sermayelerin ellerinde biriken fark (artı-değer) 
yeniden üretken olarak değerlendirilmelidir. Buna 
sermayenin genişleyen yeniden üretimi deniyor. Ama 
durumun mekanik bir süreç olmadığı dikkate alınırsa 
ifadeyi “farklılık yaratarak genişleyen yeniden üretim” 
olarak tanımlamak daha doğrudur (Ercan, 2013a). 
Günümüzün artan rekabet koşullarında sermaye artık 
daha kârlı alanlara, sermayenin daha önce girmediği 
alanlara girme yarışı içindedir. Farlılık yaratması ge-
rekmektedir. Neoliberal dönemle beraber toplumun 
artan piyasalaşması/metalaşması kanserli bir hücre-
nin yayılması gibi tüm topluma yayılmakta, devletin 
ürettiği temel hizmetlere kadar ulaşmaktadır. Artık 
sermaye bir zamanlar sadece devlete ait birer hizmet 
olarak tanımlanan su, eğitim, sağlık, elektrik gibi te-
mel hizmetlerin de üretimine taliptir. Fark yaratarak 
genişleyen yeniden üretimin güzel bir örneği US Ste-
el (USS) firmasıdır. 1901 yılında büyük bir sermaye 
ile kurulan ve demir-çelik üreten firma daha sonraki 
yıllarda sektör kârlılığının azalmasıyla beraber farklı 
alanlara (petrol, otel) yönelmiştir.1 Farklı sektörlere 
yönelmesinin bir sonucu olarak 1986 yılında firma 
ismini USX olarak değiştirmiştir.2 Firmanın ismin-
deki “X” harfi ne olduğu belli olmayan sektör anla-
mına gelmektedir. Bugün demir-çelik işi yapan firma 
yarın kârlı gördüğü herhangi bir alana mesela eğitim 
alanına veya çok daha farklı olarak patates üretimine 
yatırım yapabilir. 

Kapitalist gelişmenin 1970 yıllarındaki aşırı biri-
kim krizi ve bunun aşılma yolları ve politikaları bizi 
neoliberalizm kavramına götürmektedir. Kâr oranla-
rının düşmesiyle beraber kapitalist düzen hızlı büyü-
me oranlarının yakalandığı ve kalkınmanın gerçek-
leştiği, toplumsal refahın üst seviyelere ulaştığı, sınıf 
mücadeleleriyle birlikte toplumsal ilişkilerin belirli 

1  https://www.ussteel.com/uss/portal/home/aboutus/history 
2  Şirketin internet sitesindeki tarihçe bölümünden şu cümle du-

rumu özetlemektedir; “1986’nın sonlarında US Steel şirketi-
nin oldukça farklı bir şirket olduğu fark edilerek, enerji, çelik 
ve çeşitlendirilmiş birçok operasyon birimiyle birlikte adi USX 
şirketi olarak değiştirildi.”
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bir istikrar kazandığı “altın” çağını 1970’lerin başla-
rında ağır bir krize girilmesiyle geride bıraktı (Güzel-
sarı, 2008). Sermaye sınıfı çözümü dünya ekonomisi 
içinde piyasa mantığını engelleyen bütün yapıların 
yok edilmesi ile meta, para ve üretken sermaye akım-
larının serbestleştirildiği bir ortamın yaratılmasında 
bulmuştur. Bu taleplerin yolunu açan anahtar da neo-
liberalizm olmuştur (Savran, 1996). Dünya ölçeğinde 
yaygınlaşan neoliberal strateji sermayenin ihtiyaçları-
nı karşılayan ekonomi politikalarının bütünü olarak 
tanımlanabilir. Neoliberalizmi liberalizmden farklı kı-
lan temel yönü, sermaye birikiminin ulaştığı aşamaya 
bağlı olarak artık piyasa ilişkileri, toplumsal ilişkileri 
tanımlayacak ölçüde bir egemenlik biçimine dönüş-
müş olmasıdır (Ercan, 2006). Neoliberal sürecin yol 
açtığı toplumsal değişimi, bir “yeniden yapılan(dır)
ma” olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü, bu köklü deği-
şim süreci, tüm dünyada, ekonomik ve sosyal yapının, 
küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden 
kurulması anlamına gelmektedir.

Sosyal ve iktisadi tüm alanlarda, dünya ölçeğinde 
sermayenin hareket alanını kısıtlayabilecek kolektif 
yapıların yok edilmesi görüşü hâkimiyet kazanmış 
(Bourdieu, 1998) ve strateji olarak sermaye kârlılığı 
önündeki toplumsal, idari, yasal vb. kısıtlamalar akıl 
dışı ilan edilmiştir. Bu süreçte devlet aygıtının piya-
sa disiplinine bağlanması ve sermaye akışının hız-
lanması için yapılan yasal/kurumsal düzenlemelerle, 
öncelikle ekonomi politikalarının belirlenmesi ve uy-
gulanmasında karşılaşılan ulusal ve uluslararası yasal 
sınırlamaların aşılması amaçlanmaktadır. Bu doğrul-
tuda devletler, hem yeni denetleme sistemleri hem de 
piyasa disiplininin yeni biçimleri aracılığıyla yeniden 
yapılanmakta; devlet kurumları rekabete zorlanarak 
kurumlardan birer piyasa aktörü gibi davranmaları 
beklenmektedir (Güzelsarı, 2008). Deregülasyon po-
litikaları doğrultusunda devletin küçültülmesi söyle-
mi temelinde kamusal alan sermaye lehine daraltıl-
mıştır. Bu sürecin gereklilikleri ulusal ölçekte devlet 
aracılığıyla yapılırken; küresel düzeyde denetimcisi 
ve takipçisi ise Uluslararası Para Fonu, Dünya Ban-
kası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ve Dün-
ya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlardır. 1980’li yıllarda 
IMF’nin “istikrar” ve Dünya Bankası’nın “uyarlama” 
programları vesilesiyle neoliberalizm etki alanını ge-
nişletmiş ve güç ilişkileri bağlamında sermaye sınıfı, 
işçi sınıfı üzerindeki etkisini artırmıştır. 

Neoliberal dönem sermaye sınıfının farklılık ya-
ratarak genişleyen yeniden üretim için devletin sun-
duğu temel hizmetlere gözünü diktiği bir dönemdir. 
Sağlık, su, eğitimin sermaye tarafından üretilen kısmı 
hızla artmakta, yoğun bir metalaşma yaşanmaktadır. 
Bu süreç global olarak yaşanan bir süreçtir. Özellikle 
ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher dönemleri ile 
başlayan bu süreç hızla devam etmektedir. Eğitim, sağ-
lık gibi alanlar sermaye için henüz tam olarak piyasaya 
açılmamış alanlar olarak, rekabetin diğer sektörlere 
göre daha düşük olduğu ve dolayısıyla potansiyel ola-
rak daha büyük kârların elde edilebileceği alanlardır.

Eğitim de kapitalizm için çok özel bir alan olarak 
bu piyasa ilişkileriyle paralel bir biçimde değişmiş, 
dönüşmüş ve bu değişim dönüşüm işlemi bir sürek-
lilik olarak devam etmiştir. Eğitimde yaşanan bu de-
ğişim ve dönüşümü farklı boyutlarda ele almak gerek-
mektedir.

Eğitim alanını gelişen neoliberal dönemin gidişa-
tından ayrı tutamayız. Kapitalizmden önce bu kadar 
yaygın bir eğitim örgütlenme modeli yoktur. Üreti-
min toplumsallaşması ve toplam üretimin muazzam 
derecede artması kapitalizmin temel özelliklerinden 
birisidir. Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu 
toplumların zenginliği, “muazzam bir meta yığını” 
olarak görünür (Marx, 2011). Muazzam meta yığını 
muazzam derecede insan emeğine ihtiyaç duymakta-
dır. Kapitalizmin gelişmesi ile teknolojinin gelişme-
si arasında paralellik vardır, çünkü sermaye rekabet 
için yenilik yaratmak ve ayrıca maliyetleri düşürmek 
zorundadır. Teknolojinin gelişmiş olduğu yoğun bir 
üretimde ise belirli bir nitelikte ve çok sayıda insanın 
emeğine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitimin yaygın hale 
gelmesi meselesi tabi ki sadece bu etken üzerinden 
açıklanamayacak derecede karmaşıktır. Kapitaliz-
min tarihi aynı zamanda ulus devletlerin de tarihidir. 
“Ulus-devletin gelişimi ile ulusal eğitimin gelişimi 
birbirine paralel işleyen bir süreci tanımlar.” (Gre-
en’den aktaran Ercan, 2006). Kapitalizmin gelişiminin 
erken aşamalarında, eğitimin temel işlevi görece ho-
mojen bir vatandaşlık bilincini geliştirmek ve bu ka-
nalla kapitalist ilişkilerin üzerinde yükseleceği alt-ya-
pıyı hazırlamak olmuştur (Ercan, 2006). Toplumsal 
bir ilişki olarak tanımladığımız sermaye geliştikçe ve 
yeniden geliştikçe eğitimin anlamı, tanımı ve biçimi 
de değişmiştir. İlk başlarda ulus devlet süreci ile be-
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raber daha çok yurttaşlık eğitimi şeklinde belirmiş, 
daha sonraki aşamalarda ise yukarıda bahsettiğimiz 
muazzam üretim artışı ile beraber sermaye sınıfının 
taleplerine paralel bir biçimde dönüşüme uğramıştır. 
Günümüzde eğitim artık sermayenin birikim koşul-
ları için altyapı oluşturacak şekilde yönetilmekte ve 
planlanmaktadır. Tarıma dayalı toplumsal ilişkilerden 
kurtuluşta, özgürleşme işlevini üstlenen eğitim, kısa 
sürede kapitalizmin yeniden üretim işlevini üstlendi-
ği ölçüde kapitalizmi tanımlayan öze ilişkin dinamik-
lerin egemenliği altına girmiştir (Ercan, 2006).

Eğitimin amacı kâr etmek anlamına geldiği ölçü-
de eğitimin bir girdisi ve çıktısı olan “bilgi” de değişi-
me uğramaktadır. Kullanım değeri olarak eğitim süre-
ci bilimsel bilgiyi, gerçeğin bilgisini aramanın sürecini 
çağrıştırırken, değişim değeri olarak eğitim ise serma-
yenin kârlılığı için gerekli olan bilgiyi aramanın sü-
recini çağrıştırmaktadır. Günümüz toplumunda bilim 
insanı olmak da iş bölümünün bir sonucu olarak ge-
lişmiştir. Kafa-kol emeği tarihsel koşullarda birbirin-
den ayrılmıştır. Bu tarihsel koşullar sonucu bir grup 
insan bilimle uğraşma yönünde uzmanlaşmışlardır. 
Bu anlamda sınıflı toplumların tarihi ile bilim tarihi-
nin gelişimi paralellik gösterir. Bilim merak eder, soru 
sorar. Yanıt vermek için uğraşacağı soruları sorar. Bi-
lim bugün kendisine verimliliği nasıl artırırım, kâr-
lılığı nasıl geliştiririm sorularını daha fazla sormak-
tadır. Kapitalist gelişme ile beraber bilimin sorduğu 
sorular toplumun genel çıkarı adına sorulan sorular 
değil, sermaye sınıfının kârlılığını artırmaya yönelik 
sorulardır. Sermayenin rekabette öne geçme ve art-
tı değeri arttırma yarışı piyasanın ihtiyaç duyduğu 
“bilgi”nin önemini arttırmıştır. Artan rekabete cevap 
vermek, yeni bilgilerin gelişmesine bağlı olduğundan 
eğitim aynı zamanda piyasanın ihtiyaç duyduğu bil-
gilerin üretildiği bir alana da dönüşmeye başlamıştır. 
Bilginin giderek piyasanın denetimi altına girdiği bu 
süreç, eğitim kurumlarında üretilen bilginin de meta-
laşmasına neden olmuştur.

Bugün ticarileşmekte ve metalaşmakta olan eği-
tim, bu süreç içinde zorunlu olarak sadece piyasada 
getirisi olan sınırlı uzmanlık alanlarına sıkışma tehli-
kesi altındadır. Sermaye için getirisi olan bilim dalları 
gelişirken, diğer bilim dalları göz ardı edilmektedir. 
Bunun günümüzdeki en tipik örneği sosyal bilimler 
ve özellikle sosyoloji alanıdır. Toplumu inceleyen bir 

bilim olarak sosyoloji, bu kadar çok sosyal sorun var-
ken ve çözüm bulma ihtiyacı yakıcı bir duruma gel-
mişken, yeterli seviyede desteklenmemekte, sosyoloji 
mezunları iş bulamamaktadır. Toplumun sosyolojiye, 
sosyologlara, sürecin analizine ihtiyacı vardır. Ancak 
sermaye sınıfının ihtiyaç duyduğu şey kârdır. Bu ne-
denle gerçeğin bilgisini arayan ve eleştirel akademis-
yenler üniversitelerden uzaklaştırılmaya çalışılmak-
tadır. Bunun son güncel örneklerinden biri Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu’nun yaşadıklarıdır. “Endüstri Yo-
ğun Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilo-
vası Örneği” başlıklı araştırmasında annelerin sütün-
de ve bebeklerin dışkısında arsenik ve cıva gibi ağır 
metaller tespit eden ve bunu basınla paylaşan Hamza-
oğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanından tepki 
görmüş ve üniversitesi tarafından hakkında soruştur-
ma açılmıştır.3 Bilimsel bilgi eğer piyasanın şartları ile 
çelişiyorsa bunu sümen-altı etmek isteyen, buna tepki 
gösteren ve yıldırma amacını güden bir sistemle karşı 
karşıyayız.

Neoliberal süreci tanımlayan temel argüman-
lardan biri piyasaların iyi olduğu, piyasa sürecinin 
işlemesine engel olabilecek müdahalelerin ise kötü 
olduğu tezidir. Piyasalara dokunulmazsa piyasalar 
hepimiz için iyi olanı sağlayacaktır. Aksi halde geli-
nen nokta rasyonel olamaz. Bunun eğitime yansı-
malarını incelemememiz gerekmektedir. Devletin 
eğitimde kaynakları verimli kullanamadığı liberaller 
tarafından sürekli dile getirilmektedir. Neoliberaliz-
min temel argümanlarından biri budur. Getirdikleri 
çözüm ise eğitimin de diğer sektörler gibi piyasa şart-
larına emanet edilmesidir. Devlet okullarına aktarılan 
kaynakların azaltılmasıyla birlikte, bu okulların ola-
naklarının giderek düşmesi, aileleri çocuklarını özel 
okula göndermeye yönlendirmekte, yani eğitimin “ti-
carileşmesi” hem gerekçelendirilmiş olmakta hem de 
yaygınlaştırılmaktadır (Gök, 2005).4 Bir diğer nokta 
ise eğitime bireylerin bir yatırımı gibi bakılmasıdır. 
Nasıl ki sermaye belli bir parayı sermaye olarak yatır-
dıktan sonra getirisine bakmakta ise bireylerin aldığı 
eğitimin sonradan ne getirdiğine bakmak gerektiği 
ifade edilmiştir. Eğitim harcamalarının yatırım olarak 

3  http://www.istabip.org.tr/ebulten/son/bulten_2012_8/dosya.
html 

4 Bu satırların yazarı F.Gök ticarileşme ile aslında metalaşmayı 
kastetmektedir.
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tanımlanması, eğitim kararları alınırken maliyet kri-
terlerinin bir gerekçe olarak sunulmasına sebep olur. 
İnsan sermayesi kuramı adı altında teorize edilen ve 
eğitim harcamalarının, insan sermayesi yetiştirmeye 
yönelik harcamalar olmaları nedeniyle iktisadi bir 
nitelik taşıdıkları ve bu nedenle iktisadi rasyonalite 
kriterlerine tabi olması gerektiği yönünde ileri sürü-
len tezlerin işlevi de budur (Ünal, 2013). Gerçekliğin 
bilgisine ulaşmada ve toplumsallaşma sürecinde ye-
tenek geliştirmede etkili olabilecek bir eğitim yerine, 
bireyin ilerideki parasal kazanımlarına odaklanan bir 
eğitim modeli oluşturulmaya çalışılmaktadır. Dolayı-
sıyla eğitim sürecinden bireyin beklentisi ileride bir iş 
sahibi olma ve iyi para kazanmaya indirgenmektedir.

Neoliberal süreçte sermaye sınıfının yoğun reka-
bet ortamına girmesiyle beraber yenilik yapma ihti-
yacı doğmuş; firmaların yeni ürünler keşfedebilmek 
amacıyla araştırma geliştirme alanına yoğun yatırım 
yapmaları gereği ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolo-
ji ve ilaç firmaları AR-GE alanına yoğun yatırımlar 
yapmak zorundadırlar. Sermaye bu zorunluluk kar-
şısında, üniversitelerin veri donanımını kullanma 
yönünde bir çözümü gündemine almıştır. Neoliberal 
politikaların kamu harcamalarına getirdiği baskıların 
doğal sonucu olan devlet üniversitelerinin finansal 
kaynak sıkıntısı, üniversitelerin de piyasaya yönelme-
sine yol açmıştır (Ercan, 1998). Dolayısıyla ikili bir 
sıkıştırma söz konusudur. Bir yandan sermaye sınıfı 
AR-GE araştırmaları için kaynak ayırmak zorunday-
ken, bir yandan da üniversitelere ödeneklerinin azal-
masıyla, üniversite ile sanayi işbirliği dayatılmakta-
dır. Bu nedenle üniversiteler akademik araştırma ve 
projelerini ticari bir meta olarak piyasaya sunmaya 
başlamışlardır. (R. Övetz’den aktaran Ercan, 2006) Bu 
süreçlere paralel olarak üniversiteler de şirketleşmeye 
başlamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı-
nın sözlerine kulak verelim;

Tabii buralardan yeni çıkacak tezleri AR-GE merkez-
lerinde de hayata geçirmemiz gerekiyor. Bundan son-
ra AR-GE yatırımlarını arttıracağız. Üretilen fikirleri 
teknolojiye döndürecek zincirleri kuracağız. Şu an 
59 Teknoparkımız var. Atılacak tüm adımlarda her 
zaman yanınızda olacağız. Yeter ki yeni ürünleri or-
taya çıkartalım. Üniversitelerde ticarileşmenin önünü 
açmamız gerekiyor. Yüksek teknolojili ürünlerin itha-
latımızdaki payında yaşanan dengesizliğin değişmesi 
gerekiyor. Çünkü böyle olduğu sürece siz inovasyonu 
gerçekleştirmemişsiniz demektir. 500 milyar dolarlık 

ihracat hedefine ulaşmamız için içeride katkısı yük-
sek bir alana geçmemiz gerekiyor….Yüksek teknolojili 
ürünlerin ihracatımızdaki payını yüzde 15’e çıkarma-
yı hedefliyoruz. Türkiye küresel rekabette 45., ino-
vasyonda ise 54. sırada. Biz küresel rekabette yüzde 
15’lere inovasyonda ise yüzde 20’lere yerleşmemiz 
gerekiyor. Yoksa aksi takdirde patinaj yaparız. Bizim 
o yüzden 500 milyar dolar için sıçrama yapmamız ge-
rekiyor bu da yeni alanlardan inovasyondan geçiyor. 
Bunlar ortak bir seferberlik ile olacak işlerdir. Üni-
versiteler daha yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmeli, 
sanayicilerimiz ise bu gençlerimizin buluşlarını ürete-
bilecek altyapıya sahip olması gerekiyor.5 

Biraz uzun olan bu alıntı devlet-sanayi işbirliğini 
ve ticarileşmenin hükümet bazında kapitalist sistemle 
uyumlu bir politika olduğunu göstermesi açısından 
anlamlıdır.

3. Eğitimde 
Ticarileşme-Metalaşma 
ve Birbirlerinden Farklılıkları
Eğitimin kullanım değerinden bir değişim değerine 
dönüşmesi onun metalaşması, yani değişim için üre-
tilmekle beraber, üretiminde emek metasının kulla-
nılmasını da belirtmektedir. Feodal toplumdan kapi-
talist topluma geçişte emek gücü üretim araçlarının 
mülkiyetinden kopmuş, kendi kendine yeter halde 
bulunan, kullanım değeri üretip kullanım değeri de-
ğiştiren sıradan halk artık emek gücünü satmak zo-
runda kalmıştır. Bu diğer bir anlamda insanların uz-
manlaşmalarını ve emeklerinin toplumsallaşmasını 
da beraberinde getirmiştir. Kimileri fabrikada araba, 
ayakkabı gibi metaların üretiminde çalışırken kimile-
ri de öğretmenlik, doktorluk gibi profesyoneller ola-
rak nitelenen işlerde çalışmaktadırlar. 

Metalaşmanın gerçekleşebilmesi için o metanın 
üretiminde emek gücünün kullanılmış olması, yani o 
metanın kâr sağlamak amacıyla ve piyasada satılmak 
amacıyla üretilmiş olması gerekmektedir. Günümüz-
de eğitim alanının metalaşmasının en temel örnekleri 
özel okullar ve dershanelerdir. Bu kurumlarda eğitim 
hizmeti bir meta olarak üretilip kâr amacıyla satıl-
maktadır. Böylelikle eğitim bir hizmet metası olarak 
sermaye birikimine ve sermayenin genişleyen yeniden 

5  http://t24.com.tr/haber/davutoglu-universitelerde-ticarilesme-
nin-onunu-acmamiz-gerekiyor,279445 
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üretimine konu olmaktayken, öğretmen de sermaye 
için artık değer üreten bir işçi konumuna gelmektedir.

Aşağıdaki tablo MEB’in internet sitesinden alı-
nan rapordan derlenmiştir. Bir örnek olması açısın-
dan aşağıdaki tablo 2006-2014 yılları arasında genel 
orta öğretimde devlet ve özel sektörlerdeki okul, öğ-
retmen ve öğrenci sayılarını göstermektedir.

Kaynak: MEB verilerinden yazar tarafından derlenmiştir (Milli 
Eğitim İstatistikleri)

2006 yılından itibaren 8 yıllık sürede genel orta 
öğretimde devlet okulu sayısı %9 azalırken, özel okul 
sayısı %45 artmıştır. Kamudaki öğretmen sayısı %6 
artarken buna karşılık özel okullardaki öğretmen 
sayısı %70 oranında artmıştır. Kamuda öğrenci sa-
yısı %34 artarken, özel sektörde öğrenci sayısı %64 
artmıştır. 2006-2007 öğretim yılında özel okulların 
kamu okullarına oranı %23 iken, bu oran 2013-2014 
öğretim yılında %37’ye çıkmıştır. Özel okul öğretme-
ni sayısının kamu öğretmeni sayısını olan oranı 2006 
yılında %14 iken, bu rakam yıllar içinde giderek arta-
rak 2014 yılında %22’ye çıkmıştır. Rakamlar çok açık 
bir şekilde eğitimde metalaşma olduğunu gözler önü-
ne sermektedir. Bir diğer çarpıcı sonuç ise kamuda 
okul sayısı %9 oranında azalırken ve öğretmen sayısı 
sadece %6 artarken, kamudaki öğrenci sayısının %34 
artmasıdır, bu durum öğretmen ve okul başına düşen 
öğrenci sayısının artmakta olduğunu ve dolayısıyla 
kamuda eğitim hizmetinin en azından bu rakamlara 
göre kötüleştiğini göstermektedir. 

Ülkemizde devletin 2013 yılında başlattığı bir 
uygulama ile özel okullara giden öğrencilere devlet 
tarafından para yardımı yapılması eğitimde meta-
laşmanın boyutlarının artmasına neden olmaktadır.  
Eğitim-Sen’in yaptığı açıklamaya göre 2014-2015 öğ-
retim yılında özel okullara gidecek 250 bin öğrenciye 

toplam 800 milyon TL devlet desteği verilecektir (Eği-
tim-Sen, 2014).

Metalaştırma (commodification) ile ticarileş-
tirme (commercialisation) birbiriyle ilişkili ancak 
birbirinden farklı kavramlardır. Ticarileştirme, üre-
tilen mal ve hizmetlerin piyasa kurallarına açılması; 
kurumların ve bireylerin eylem ve stratejilerini piya-

sa güdümüne sokması anlamına 
gelir (Özsoy, 2011). Buna karşılık 
metalaşma kavramı ise, geçmiş-
te yalnızca kullanım amacıyla 
yapılan üretimin artık piyasada 
satmak ve kâr elde etmek ama-
cıyla (Marshall, 1999) üretiminde 
emek gücü metasının kullanıl-
masıyla karakterize olmaktadır. 
Ticarileştirme ile eğitim süreci-
nin belirli kısımları paralı hale 

gelmekte, eğitim hizmetinden faydalananların bu 
hizmetin bazı maliyetlerini kendilerinin karşılaması 
gerekmektedir. Metalaşma sürecinde ise eğitim ta-
mamen paralı hale gelmekte, öğretmenler yaptıkları 
iş karşılığında artı değer üretmekte ve eğitim hizmeti 
diğer herhangi bir işletme gibi kâr amacı güdülerek 
üretilmektedir. Metalaşma üretim ve dolaşım düzey-
lerinde gerçekleşen bir süreç iken, ticarileşme sadece 
dolaşım alanında gerçekleşen bir süreçtir.

Metalaşma kavramı birçok durumda ticarileş-
tirme kavramı ile eş tutularak kullanılabilmektedir 
(Özsoy, 2011). Kamunun özel sektörden hizmet al-
ması yöntemi metalaşma sürecine örnek olarak gös-
terilmektedir. Güler (2005), kamunun özel sektörden 
hizmet alması işlemi neticesinde özel şirketin kâr elde 
ettiğini ve bu yöntemin kamudan özel kesime kaynak 
transferine yol açtığını belirtmektedir. Buradan hare-
ketle Ataay (2005) kamu hizmetinin özel kişilerden 
“hizmet satın alınması” yoluyla görülmesi yöntemi-
ni kamu hizmetlerinin metalaşması olarak yorumla-
maktadır. Ancak yukarıda da tartıştığımız üzere eği-
tim hizmeti artı-değer üretimine konu olmadığı ve bu 
hizmetin üretiminde emek gücü metası kullanılma-
dığı için kanımızca metalaşma kavramı bu duruma 
uygun bir kavram değildir. Günümüzde Türkiye’de 
devlet okullarının okula kayıt parası adı altında her 
yıl velilerden talep ettiği kayıt parası, devlet okulla-
rında kantin işletmelerinin ihale usulü ile satılması, 
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devlet okullarının hafta sonları için 
öğrencilere ücretli ek ders alma 
imkânı sunması ve ek ders almaya 
teşvik etmesi ticarileşme örnekleri 
kapsamındadır. Devlet çoğu zaman 
okulun ihtiyacı olan temizlik, büro, 
güvenlik, kaloriferci, yemekhane 
görevlisi gibi hizmetli ihtiyacı için 
gerekenden çok daha az kadrolu 
memur görevlendirmektedir. Okul 
yönetimleri ise mecburen bu me-
mur açığını kapatmak için ücretini 
kendisi karşılamak kaydıyla hizmet-
li istihdam etmekte ya da güvenlik, 
temizlik, bakım gibi hizmetleri özel 
sektörden satın almaktadır. Devlet 
özellikle fen bilgisi ve beden eğitimi 
dersi için gerekli olan ekipmanları tahsis etmediği için 
okullar bu ekipmanları kendi imkânlarıyla karşılamak 
zorunda kalmaktadır. İngilizce dersi için devletin be-
dava gönderdiği kitaplar yetersiz olduğu için özellikle 
İngilizce hazırlık dersi gören sınıflarda okullar daha 
kaliteli ek kaynaklara ihtiyaç duymakta ve yayınevle-
ri ile anlaşmaktadırlar. Bu anlaşma ise ticarileşmenin 
bir diğer boyutunu gözler önüne seriyor; öğrenciler-
den yayınevinden alınan fiyatın üzerinde bir fiyat ta-
lep edilmekte ve aradaki fark okulun harcamalarında 
kullanılmak üzere bütçeye eklenmektedir. Yine son 
dönemde yaygınlaşan okul-aile birlikleri vasıtasıyla 
okula gelir kazandırıcı farklı etkinlik ya da arayışlar 
olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir. 

Kuşkusuz bu süreçte devletin okullara yeterli 
kaynak ayırmaması eğitimin ticarileşmesinde en bü-
yük etkendir. Özellikle neoliberal ekonomi politika-
larının hâkim hale gelmesinin ardından, eğitim siste-
mi de piyasalaşma sürecine tabi olmaya başlamıştır. 
Öğrenci ve ailelerini müşteri haline getiren bu süreç 
öğretmenleri de satıcı konumuna doğru sürüklemek-
tedir (Demirer, 2012a).

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki büt-
çe verilerini incelediğimizde; artan okul, derslik, öğ-
retmen ihtiyacı ve acil çözüm bekleyen altyapı sorun-
larına rağmen eğitime ayrılan kaynakların milli gelire 
oranı %3 civarında sabitlenmiş durumdadır. OECD 
ülkelerinde ise eğitime ayrılan bütçenin milli gelire 
oranı ortalama %6 civarındadır.

 Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, Örgün Eğitim İstatistikleri

MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan 
pay 2000’li yılların başında %20 dolaylarında iken, bu 
rakam 2009 yılında %5’lere kadar düşmüş, günümüz-
de %8 civarlarındadır. Eğitim ve Bilim Emekçi Sen-
dikası’na göre bunun tek anlamı, eğitimde yaşanan 
yoğun ticarileşme sürecinin artarak devam edeceği, 
velilerin 2016’da cebinden yapacağı eğitim harcama-
larının artacak olmasıdır (Eğitimsen, 2016). MEB 
bütçesinin büyük bölümü personel giderleri (%69) 
ve sosyal güvenlik devlet primi giderlerine (%11) git-
mektedir.

4. Üretken Olan-Olmayan Emek 
Tartışması, Öğretmen Artık Değer 
Üretir mi?
Eğer öğretmen özel sektörde bir kapitaliste bağlı çalı-
şıyorsa, kapitaliste bağlı çalışan herhangi biri gibi o da 
artık değer üretir, sermayenin büyümesine katkı sağ-
lar. Marx (2011) bu durumu şu şekilde açıklar;

“…Bir öğretmen çocukların kafalarını işlemekle kal-
madığı, ama aynı zamanda girişimcinin zenginleşmesi 
için çalıştığı durumda ücretli işçidir”

Bu anlamda kapitalist için çalışan işçinin sanayi 
metası mı, hizmet metası mı ürettiği önemli değildir, 
önemli olan artık değer üretmesidir. Kapitalist sistem-
de artı değer üreten emek üretken emek olarak tanım-
lanır. Artı değer üretmeyen emeğin ücreti ise yaratıl-
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mış olan artı değer üzerinden ödenir ve üretken olarak 
değerlendirilmez. Burada önemli olan nokta emeğin 
sermaye karşısındaki konumudur. Marksist teoride 
kârın kaynağı artı değerdir ve artı değer sadece kapi-
talist üretim tarzında üretilir. Üretken olan-olmayan 
emek ayrımı bu anlamda burjuva iktisadı istatistik ve 
verilerinin Marksist açıdan işlevsel hale getirilmesin-
de de önemlidir. Örneğin diğer koşullar aynı kalmak 
kaydıyla üretken olmayan emeğin üretken emeğe 
oranında bir artış, üretilen artık değer kitlesinde bir 
azalma meydana getirir ve kâr oranında bir düşmeye 
neden olur (Tonak ve Savran, 2012). Sermayenin aşı-
rı birikim koşulları nedeniyle düşen kâr oranları ve 
üretken yatırım yapılabilecek alanların kısıtlanması 
nedeniyle sermaye üretken olmayan, uzun bir süredir 
devlet tarafından verilen hizmetlerin de artık değere 
konu olmasını istemekte, kısacası kamu hizmetlerini 
de metalaştırmak istemektedir.

Konuya biraz daha derinlik kazandırmak istersek 
müşterileri için takım elbise diken ve böylelikle geçi-
mini sağlayan bir terziyi düşünelim ve sözü Harry Bra-
verman’a (2008) bırakalım; “…onu kiralayan müşteri 
yararlı bir nesne satın almıştır ve parası karşılığında 
takım elbise almak dışında bir beklenti içinde değil-
dir. Ancak bir oda dolusu terziyi takım elbise dikme-
leri için kiralayan kapitalist, toplumsal bir ilişki üretir. 
Bu ilişki içinde, terziler artık takım elbiselerden daha 
fazlasını üretmektedirler; kendilerini üretken işçiler 
olarak ve işverenlerini de kapitalist olarak üretmekte-
dirler”. Artık değer üretimi sermayenin değerlenmesi, 
birikmesi, kapitalist sistemde işçi ve patronun yeni-
den üretilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

Tekrar öğretmen örneğine dönecek olursak peki 
ya öğretmen bir kapitaliste bağlı değil de devlete bağlı 
olarak çalışıyorsa ya da Marx’ın deyimiyle sadece “ço-
cukların kafasını işlemekle” kalıyor ve herhangi bir 
kapitalisti zenginleştirmiyorsa ne olacaktır? Bu ko-
nuda literatürde farklı görüşler vardır. Birinci görüş, 
devletin kapitalist bir örgütlenme olmaması sebebiyle 
kamuda çalışan öğretmenlerin artık değer üretmedi-
ğini ve dolayısıyla emeklerinin kapitalist için üretken 
olmadığını savunur (Rubin, 2010) (Tonak-Savran, 
2012) (Demirer, 2012b).

İkinci görüş ise devlet kurumlarında çalışan öğ-
retmenlerin dolaylı yoldan da olsa artık değer üret-
tiğini savunur. Bu görüşü savunanlar öğretmenlerin 

kamu için çalışsa da aslında ileride sermaye sınıfının 
kullanacağı insan emeğini ürettiklerini ve bu an-
lamda ürettikleri insanların ileride sermaye için artı 
değer yaratacaklarını ve dolayısıyla kamuda çalışan 
öğretmenlerin de üretken emekçi sayılmaları gerek-
tiğini belirtmişlerdir. Örneğin Rikowski (2002) öğ-
retmenlerin kapitalist toplumda bir meta olan emek 
gücünü ürettiklerini vurgular. Öğretmen emeğinin 
geleceğin emek gücünü oluşturacak olan bugünün 
öğrencilerinde cisimleştiğini belirten Reid’e (2003, 
aktaran Durmaz 2014) göre; öğretmenler, geleceğin 
emek gücü olan öğrencilere okul yaşamları boyunca 
vasıf kazandırmakla meşguldürler. Kapitalist toplum-
sal ilişkilerin yeniden üretiminin meta üretiminden 
ayrılamayacağını, dolayısıyla da üretim ve yeniden 
üretim süreçlerinin birbiriyle iç içe geçtiğini belirten 
Harvie’ye (2005) göre, Marx, emek gücünün üretimi-
ni ve yeniden üretimini sağlayan emek gücünün üret-
kenliğini göz ardı etmiş ve bunun sonucunda da çoğu 
Marksist, öğretmen emeğini üretken olmayan emek 
kategorisinde değerlendirmiştir. 

Ancak buradaki problem öğretmenlerin yetiştir-
diği her kişinin ileride üretken olup olmayacağının 
belli olmaması ve üretken olanların nasıl ölçüleceği 
meselesidir. Bu iki problemden de bağımsız olarak 
düşünürsek öğretmen emeği ürettiği eğitim hizme-
ti ile kapitalizm için inanılmaz derecede önemli olan 
insan emeğinin kalitesini, verimini artırmaktadır. Bu 
emek ileride bir gün bir kapitalist tarafından kullanı-
lacak olan emektir, bu anlamda öğretmen emeğinin 
kısmi üretken olduğunu söyleyebiliriz. Kısmi olması-
nın sebebi bu üretilen eğitim hizmetinin ileride hangi 
kapitalistin elinde ne kadar sömürüleceğini bilmeme-
mizden kaynaklanmaktadır. Marksist teorinin kâr, artı 
değer ve diğer hesaplamaları içinse öğretmen emeği-
nin üretken kategoride değerlendirilemeyeceği açıktır.

5. Yeniden Üretim Açısından 
Eğitim
Kapitalist üretim tarzının temel yapıtaşlarından biri 
üretim unsurlarının birer meta olarak üretilir ve do-
laşır hale gelmesidir. Emek gücünün bir meta olarak 
üretim sürecine girebilmesi için yalnızca topraktan 
koparak “özgür emek” haline gelmesi yeterli değildir. 
Emek gücü aynı zamanda üretimde ihtiyaç duyulan 
niteliklere sahip olmalıdır. Kapitalist üretim tarzında 
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tüketildiği zaman kendisinden büyük bir değer yara-
tan tek meta emek gücüdür. 

Marx Kapital birinci cildinde artık değeri ve 
sömürüyü açıklarken, emek gücünün değerini be-
lirleyen şeyin onun üretimi ve yeniden üretimi için 
gerekli olan emek zaman olduğunu belirtir. İşçinin 
yeniden üretimi onun ertesi gün işine sağlıklı bir şe-
kilde gitmesini sağlayacak gıda, sağlık, kültürel har-
camaları içerdiği kadar; gelecek nesillerin işçilerinin 
üretilmesini sağlayan harcama ve yatırımları da gös-
termektedir. Genel insan doğasını, belli bir iş kolu-
nun gerektirdiği yetenek ve becerilerle donanacağı, 
gelişmiş ve özelleşmiş bir emek gücü haline geleceği 
şekilde değiştirmek için, şu ya da bu miktarda bir 
meta eş değerine mal olacak olan bir eğitime ya da 
öğretime ihtiyaç duyulur (Marx, 2011). Dolayısıyla 
eğitim işçi sınıfının yeniden üretimi için gerekli olan 
bir ihtiyaçtır. Aynı şekilde sağlık sektörü de bu şekilde 
değerlendirilmelidir. İşçi sınıfının yeniden üretimi, 
artık değerin yeniden üretimi anlamına gelmekte, bu 
da sermayenin ve hepsini bir arada düşündüğümüzde 
kapitalist sistemin yeniden üretimi anlamına gelmek-
tedir. Bu nedenle kapitalist üretim ve yeniden üretim 
sürecinde eğitim önemli bir rol oynamaktadır.

Yeniden üretimin bir diğer veçhesi de eğitim sis-
teminin bireyler üzerinde yarattığı etki ile kapitalist 
sisteme ayak uydurma, alışma evresi olarak iş gör-
mesidir. Günümüz kapitalist düzenin getirdiği baskı, 
sömürü düzeninin devamı için iktidarlar toplumsal 
rızayı yaratmak ve düzenin devamlılığını sağlamak 
üzere eğitim sürecini önemli bir araç olarak görmek-
tedirler. Bu anlamda devletin bir iktidar aygıtı olarak 
kullanıldığını söyleyebiliriz. Devlet, elinde bulundur-
duğu tüm imkanlarla topluma, kendi ideolojik ilkele-
rini öğreten, toplumu bu ilkelere göre terbiye eden bir 
kurumu temsil etmektedir. Eğitim aracılığıyla devlet, 
tüm halkın düşünce ve değer yargılarının bir ‘eritme 
potası’ içinde kaynaştırılıp bütünleştirilmesini ger-
çekleştirme amacına yönelmiştir (Black, 1989).

Devlet, biraz daha farklı bir formda olsa da ka-
pitalist toplumdan önce de vardı. Kapitalist toplum 
öncesinde imparatorluklar şeklinde örgütlenen dev-
letler, kapitalizm ile beraber ulus-devlet şeklinde ör-
gütlenmişlerdir. Sermaye sınıfı tahakkümünü devam 
ettirebilmek için devletin mekanizmalarına ihtiyaç 
duymaktadır. Metalaşma süreci ve bu süreçte açığa 

çıkan karşılığı ödenmemiş emek zaman (artı-değer); 
sınıf oluşumlarının ve daha da önemlisi devletin ye-
niden üretiminin temel belirleyenidir. Kullanım de-
ğerlerinin değişim değerine dönüşmesi, özgür emeğin 
ücretli sözleşmeli kölelere dönüşmesi, üretilen ürün-
lerin mülkiyeti, üretim araçlarının mülkiyeti doğru-
dan bir güç/iktidar ilişkisi olarak devleti gerekli kılar. 
Ama kapitalist-sanayileşme sürecine baktığımızda bu 
süreç devleti yaratmamıştır, tam tersine tarihsel ola-
rak zaten var olan devlet bir önceki döneme özgü ye-
niden üretim koşullarını kaybettiği ölçüde değişim ve 
dönüşüme uğramıştır. Devletin bir organizasyon ola-
rak varlık koşulu ile sermayedarların varlık koşulları 
aynı işleyiş ve oluş içinde biçimlenmektedir (Ercan, 
2013b). Devleti sınıf mücadelesinin bir alanı olarak 
görürsek, eğitim alanı da aynı şekilde sınıf mücade-
lesinin bir alanıdır. Ancak günümüz koşullarında bu 
sınıf mücadelesi sermaye sınıfı lehine yürümektedir. 
Devleti kontrol eden sınıf açıkça sermaye sınıfıdır. 
Althusser (2000) “İdeoloji ve Devletin İdeolojik Ay-
gıtları” isimli eserinde, devletin baskı aygıtları ile dev-
letin ideolojik aygıtlarını birbirinden ayırır. Devletin 
baskı aygıtları; hükümet, ordu, polis, hapishane vb’dir. 
Devletin ideolojik aygıtları (DİA) ise baskıyla değil, 
ideoloji ile işlerler. Althusser eserinin bir yerinde oku-
lu “öylesine patırtısız” bir yer olarak tanımlar. Ger-
çekten de okullar çocuklara küçük yaşlardan itibaren 
düzeni, disiplini aşılamanın yeri olmuşlardır. Bunun 
tarih içinde birçok istisnası olmakla birlikte genel du-
rum bu yöndedir. Althusser’e (2000) göre; 

(Okul) Tüm toplumsal sınıfların çocuklarını ana-oku-
lundan başlayarak alır ve anaokulundan başlayarak, 
yeni veya eski yöntemlerle, yıllar boyunca, çocuğun 
“etkilere en açık” olduğu çağda, aile DİA’sı ve öğre-
timsel DİA arasında sıkışmış olduğu yıllar boyunca, 
egemen ideolojiyle kaplanmış “beceriler”i (Fransızca, 
hesap, doğa tarihi, bilimler, edebiyat), ya da sadece 
katıksız egemen ideolojiyi (ahlâk, felsefe, yurttaşlık 
eğitimi) tekrarlaya tekrarlaya çocukların kafasına yer-
leştirir.” “Fakat başka hiçbir DİA bu kadar yıl boyun-
ca haftanın 5-6 günü 8’er saatten, kapitalist toplumsal 
formasyonun çocuklarının tümünün zorunlu (ve üs-
telik bedava) dinleyiciliğine sahip değildir.

Sömürü ilişkileri üzerine kurulu olan ve eşitsiz 
güç ilişkilerine dayalı olarak işleyen kapitalist top-
lumda, eğitim sistemi aracılığı ile eşitsizlik hem de-
rinleştirilmekte hem de meşrulaştırılmaktadır (Ünal, 
2013). Eğitimin ticarileşmesi/metalaşması süreciyle 
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beraber eğitimin finansmanının kamusal olarak değil 
de bireysel olarak yapılıyor hale gelmesi işçi sınıfının 
çocuklarının eğitim hizmetine erişim olanağını kısıt-
lamaktadır. Böylece işçi sınıfı çocukları eğitim süre-
cinin sonunda yine işçi olarak kalmakta ve toplumsal 
eşitsizlik yeniden üretilmektedir.

6. Türkiye Bu Sürecin Neresinde? 
Eğitimin Piyasalaşmasına 
Destek Mekanizmaları
Dünya kapitalizmine eklemlenen, geç kapitalistleşmiş 
bir ülke olarak Türkiye’de yukarıda anlatılan tüm neo-
liberal süreçlere paralel olarak dönüşümler yaşamakla 
birlikte, bu dönüşümler kendine özgü olarak, bu ken-
dine özgü koşulların filtresinden geçerek yaşanmak-
tadır. Türkiye’de neoliberalizmin geçerlik kazanma 
süreci askeri darbelerle paralel bir şekilde yürütülmüş 
ve 1980 askeri darbesinden sonra süreç hızlanmaya 
başlamıştır. Son yıllarda eğitimde ve sağlıkta meta-
laşma hızlanmakta yani bu sektörler özel sermayeye 
açılmaktadır. Doktorlar ve öğretmenler, sermaye için 
kâr oluşturan emekçilere dönüşmektedirler. Kamuda-
ki eğitim hizmetleri ise hızla ticarileşmekte ve küresel 
liberal düzenin gereklilikleri gereği dönüşüme uğra-
maktadır. 

TÜSİAD, TOBB, TİSK gibi sermaye sınıfını tem-
sil eden gruplar Türkiye’nin küresel rekabette söz 
sahibi olması ve yüksek büyüme oranları yakalaya-
bilmesi yönünde açıklamalar yapmakta, bu alanda 
devletle işbirliğine girmektedirler. Bu örgütlerin ve 
devletin bir önemli diğer vurgusu ise eğitim ile istih-
dam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi yönündedir. 
Sermaye sınıfının bu talepleri yukarıda anlattığımız 
şekliyle kendisinin devamı ve artık-değer üretebilme-
si için elzemdir. Sermaye, eğitimin hem metalaşarak 
yeni bir değerlenme alanı olmasını, hem sistemin 
yeniden üretimi için yürütülen bir süreç olmasını, 
hem de ileride kendisi için gerekecek canlı ve nitelikli 
emeği üretmesini istemektedir. Bu amaçla artık öğret-
menden beklentiler de değişmiş, sermayenin ihtiyaç 
duyacağı insanı yetiştirecek öğretmenler makbul hale 
gelmiştir. 

Küresel rekabete uyum sağlamak üzere geliştiri-
len istihdam politikaları içerisinde işgücüne katılımın 
ve emek üretkenliğinin arttırılmasına yönelik hedefle-

rin doğrudan eğitim sistemi ile bağlantısı kurulmak-
tadır. Özellikle 2001 krizi ardından emek piyasaları-
nı esnekleştiren yeniden yapılanma sürecinde gerek 
OECD, AB ve DB gibi kurumlar, gerekse TÜSİAD, 
TOBB, TİSK gibi sermaye örgütleri emeğin üretim 
sistemindeki değişime uyumunu sağlamak konusun-
da eğitim sisteminin yetersiz kaldığı üzerine eleştirile-
rini yoğunlaştırmıştır (Müftüoğlu, 2012).

Yukarıda özetlendiği kadarıyla Türkiye’de eği-
timin piyasalaşmasının somut örneklerini ve bu sü-
reci belirleyen temel yasa, uluslararası sözleşmeleri 
ve diğer belgeleri belirtmek, tüm yukarıda anlatılan 
sürecin somut, elle tutulur bir hale gelmesini de sağ-
layacaktır. 

Türkiye’nin de taraf olduğu ve kamu hizmetle-
rinin ticarileştirilerek piyasaya açılmasını öngören 
GATS ve benzeri uluslararası anlaşmalar, pek çok 
kamu hizmeti alanı gibi, eğitimin de “serbest piya-
saya” açılmasını, eğitim hizmetlerinin adım adım ti-
carileştirilmesi ve özelleştirilmesini hedeflemektedir 
(Aydanoğlu, 2012). Türkiye 1995 yılında yürürlüğe 
giren GATS anlaşması ile eğitim, sağlık, haberleşme, 
mimarlık, turizm vb. birçok alanda, toplam kamusal 
hizmetin %46 oranında piyasaya açılacağını taahhüt 
etmiştir. Yine aynı şekilde Dünya Bankası ve IMF gibi 
uluslararası kuruluşlar yapısal uyum programları çer-
çevesinde eğitim de dâhil olmak üzere devletin birçok 
alandan çekilmesini tavsiye etmişler ve bu programla-
rın takipçisi olmuşlardır.

Eğitimde piyasalaşmaya çeşitli teşviklerle somut 
desteklerin sağlanmasının planlandığı Dokuzuncu 
Kalkınma Planı (2007-2013) ve Milli Eğitim Stra-
tejik Planı (2010-2014) ise bu süreci ulusal düzeyde 
uygulamaya yaklaştıran resmi belgeler olarak önem 
kazanmaktadır (Demirer, 2012a). Dokuzuncu Kal-
kınma Planı’nda istihdamı artıracak bir politika ola-
rak eğitimin işgücü talebine duyarlı hale getirilmesi 
hedef olarak belirlenmiştir. Ulusal İstihdam Strateji 
Belgesi’nde eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendiril-
mesi hedeflenmiş ve eğitim sisteminin başından so-
nuna piyasanın ihtiyaçlarına göre biçimlendirilmesi 
hedeflenmiştir (Aydanoğlu, 2012). Belgede yer alan 
şu ifadeler başka bir yoruma gerek kalmayacak kadar 
açıklayıcı ve dikkat çekicidir; 

Türkiye’de eğitim sisteminin en önemli eksikliği eko-
nominin ihtiyacına uygun insan gücü sunamaması-
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dır… özellikle -öğrencilerin iş dünyası ile temasının 
başlıca aracı olan- stajların etkin bir şekilde uygulana-
maması önemli bir eksikliktir. Örgün ve yaygın mesle-
ki ve teknik eğitim programlarının iş dünyasının ihti-
yaçlarına duyarlı olmaması, vasıflı meslek sahiplerinin 
yetiştirilmesine engel teşkil etmektedir. 

DİSK-AR tarafından açıklanan verilere göre 
Ekim 2014 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı 
%17,19; işsiz sayısı ise 5 milyon 427 bin kişidir (DİSK-
AR 2014). İşsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede 
devletin hazırladığı ulusal istihdam stratejisi belge-
sinde eğitim sistemini suçlu olarak göstermesi açıkça 
eğitimin özelleşmesi yönünde sıralanan bir uydurul-
muş sebep olarak dikkatimizi çekmektedir. Devlet 
özel sermayenin ağzıyla konuşmaktadır. Aziz Çelik’in 
(2012) Ulusal İstihdam Taslağı’nın hazırlanış şekliyle 
ilgili yaptığı tespitler son derece önemlidir; 

İşçi sendikaları, UİS’e gerek hazırlanış biçimi ve ge-
rekse içeriği açısından şiddetle karşı çıkarken, işveren 
örgütlerinin görüşleri UİS Taslağı’nın içeriğinde be-
lirleyici olmuştur. Bu nedenle UİS Taslağı’nın ulusal 
değil, sınıfsal bir taslak olduğunu ve sermaye çevrele-
rinin görüşlerini esas alarak hazırlandığını söylemek 
mümkündür.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve bunun hazırlanış 
biçimi yukarıda devleti sınıflar çatışmasının bir alanı 
olarak tanımladığımız durumla uyuşmaktadır. Dev-
let kendi varlık sebebi olan sermaye lehine kararlar 
almaktadır. Çelik’in de belirttiği üzere “UİS, iddianın 
aksine sosyal diyaloğa dayalı olarak hazırlanmamıştır. 
İşçi kesiminin aksi görüşüne rağmen hazırlanmış tek 
taraflı bir belgedir.” (Çelik, 2012).

Eğitimde ticarileşmenin somut bir örneği olarak 
2003 yılından itibaren kamuda sözleşmeli ve ücretli 
istihdam yürürlüğe konmuştur. Eğitim sistemi içinde 
iş güvencesiz olarak, her türlü mali, sosyal ve özlük 
haklarından yoksun bir şekilde çalıştırılan ücretli, ve-
kil öğretmenler, dershane öğretmenleri, tıpkı “parça 
başı” ya da “götürü usulü” iş yapan işçiler gibi, “ek ders 
karşılığı” çalıştırılırken, eğitim sisteminin yeni kuşak 
“ücretli köleleri” olarak istihdam edilmişlerdir (Ay-
danoğlu, 2012). Atanmayı bekleyen 300 binden fazla 
öğretmen adayı varken devlet sözleşmeli öğretmen is-
tihdam ederek bir garip uygulamaya imza atmaktadır.

2012 Mart ayında yasalaşan ve kamuoyunda 
4+4+4 yasası olarak bilinen 6287 sayılı yasa ile geti-
rilen düzenlemeler eğitim sistemini kesintili hale ge-

tirerek çocukları mümkün olabilecek en erken yaşta 
mesleki eğitime ve aslında sömürüye yönlendirmekte-
dir. Kamunun mesleki eğitimi özel sektöre bırakması; 
organize sanayi bölgeleri gibi işyerlerinin yoğunlaştığı 
alanlarda meslek okullarının kurulabilecek olması ve 
stajyer öğrenci çalıştırma sınırının kaldırılması mes-
leki eğitim öğrencilerinin ucuz işgücü olarak kullanı-
mını yoğunlaştıracaktır (Müftüoğlu, 2012).

TÜİK’in 2014 eğitim harcamaları araştırmasına 
göre, 2014’te toplam eğitim harcaması 113 milyar 571 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2015). Aynı 
dönemde halkın cebinden yaptığı eğitim harcamaları 
ise özellikle 4+4+4 sistemi sonrasında hızlı bir artış 
göstermiştir. 2011 yılında 13,6 milyar TL olan cepten 
yapılan eğitim harcaması miktarı, ilk üç yıl içinde yak-
laşık 10 milyar TL artarak 22,5 milyar TL’ye (%19,8) 
ulaşmıştır. Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özel okul 
teşviklerinin aynı hızda sürmesi durumunda cepten 
yapılan eğitim harcamalarının 2016’da 30 milyar TL’yi 
zorlaması kaçınılmaz görünmektedir (Eğitimsen, 
2016).

Sonuç
Dünya genelinde hâkim üretim tarzı olarak kapita-
list sistem gelişmeye başladığı 18. yüzyıldan beri ka-
demeli olarak kullanım değerlerini değişim değerine 
dönüştürmüştür. Metalar artık tarım toplumunda ol-
duğu gibi tüketim için değil, değişim için üretiliyor. 
Bu sürecin temel mekanizması ise üretim sürecinde 
artık değeri yaratan özel metanın; yani emek gücünün 
üretimde sömürülüyor olmasıdır. Emek gücü satılık 
olmaya devam ettikçe, yani üretim araçlarının mülki-
yeti bir sınıfın elinde oldukça ve işçi sınıfı geçinmek 
için emeğini satmak zorunda kaldıkça kapitalist sis-
tem artık-değer üretmeye, bu artık değeri başka sek-
törlere aktarmaya ve zamanla hiç aklımızdan bile geç-
meyecek alanlara yatırım yapmaya, hiç beklenilmedik 
şeyleri piyasada alınıp satılacak birer meta haline ge-
tirmeye devam edecektir. 

Eğitim de günümüzde bu sürece tabi olan, yuka-
rıda temel çerçevesi çizilen süreçle paralel olarak de-
ğişen dönüşen alanlardan biridir. Ancak eğitim ken-
dine has özellikleri itibariyle çok özel bir konumdadır. 
Onu çok özel yapan en önemli özelliği, işçi sınıfının 
kendini yeniden üretmesi için tüketmesi gereken bir 
hizmet olmasıdır. Sermayenin ihtiyaç duyduğu işçi 
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sınıfı yaşamak, beslenmek, sağlıklı ve eğitimli olmak 
zorundadır. Bunlar işçi sınıfının yeniden üretilmesi 
için asgari düzeyde gereken metalar veya hizmetler-
dir. Bu anlamda çok özel olarak nitelenen eğitimin ne 
içerikte olacağı da önemli bir diğer noktadır. Kapi-
talist sistemle beraber gelişen ulus devlet kendisinin 
ve kapitalizmin bekası için ulusal eğitim sistemine ve 
yaygın eğitime ihtiyaç duymuştur. İlk süreçte tarıma 
dayalı feodal toplumun bağlarından kopuşta özgürlü-
ğü ön plana çıkaran eğitim, son dönemde küresel re-
kabet ortamında istihdama yönelik uygulamaları ön 
plana çıkarmaktadır.

Neoliberal politikalar 1970’lerin sonundan itiba-
ren tüm toplumsal ilişkilere adeta kanserli bir hücre 
gibi yayılmış, eğitim de bu anlamda ciddi değişik-
liklere ve dönüşümlere uğramıştır. Sermayenin aşırı 
birikmesi sonucu farklı alanlara yönelme isteği ve 
küresel rekabet ortamında kârların düşmesi durumu 
sermayeyi farklılık yaratarak genişleyen yeniden üre-
time yönlendirmektedir. Bu amaçla daha önce dev-
letin verdiği hizmetler hızla özel sermayenin alanına 
açılmaktadır.

Eğitimin metalaşmasıyla beraber öğretmenler 
sermaye için eğitim hizmeti üreten birer emekçiye, 
bilim ise sermayenin elinde gerçeklikle bağlantısını 
kopararak kârlılığa yönelik dar bir faaliyete dönüşme-
ye başlamıştır. Eğitimin metalaşmasının yaygınlaşma-
sı ile beraber, eğitim hizmeti kâr amacı ile üretilmeye 
başlanmış, eğitimin içeriği ise kârlılık amacına uygun 
bireyler yetiştirmeye indirgenmiştir. 

Neticede toplumun gelişmesi, ilerlemesi ve ger-
çekliğin bilgisine ulaşabilmesi için kritik bir durumda 
olan eğitim için harcanan devasa zaman giderek sa-
dece sermayenin genişleme ve kârlılık imkânları için 
kullanılmakta ve israf edilmektedir. Bu durumu de-
ğiştirmek için yola çıkacak olan bir muhalefetin temel 
görevi ise önce süreci çeşitli boyutlarıyla ele almak ve 
anlamaya çalışmak olmalıdır. Toplumsal yapının son 
birkaç yüzyıldaki devasa dönüşümü, sermaye, sınıflar, 
devlet vb. birçok alanın soruları birarada sorulmalı ve 
değerlendirilmelidir. Günümüz toplumsal ilişkileri-
nin temeli üretimin toplumsal formasyonunda gizli-
dir. Bu toplumsal formasyona eleştiri getirmeden ge-
lişebilecek herhangi bir yaklaşım sadece görünürdeki 
bazı sorunlara yüzeysel çözümler sunabilecek ancak 
eğitimdeki temel sorunları ıskalayacaktır.

Bu temel kaygılardan dolayı, bu çalışmada sadece 
eğitimin metalaşma sürecine nasıl dâhil olduğuna ba-
kılmaya çalışılmış ve bu alanı tartışmaya açma amaç-
lanmıştır. Çok boyutlu incelenmesi gerekliliği olan 
böyle bir alanın sınırları çizilmiş bir makale üzerin-
den anlatmanın zorluklarıyla, sadece “meta” ve eği-
timin metalaşma sürecine giriş niteliğinde olduğunu 
söylemek yerinde olacaktır.
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Giriş1 
Bahsettiğimiz olayda, kimsenin bir şey bilmedi-
ği, kimsenin tehlikenin farkında olmadığı, do-
layısıyla kimsenin kazadan kendisini sorumlu 
tutmadığı açıktır; ama Didier ölmüştür (Theba-
ud-Mony, 2012: 32).

Türkiye’de tarımda kapitalizmin gelişmeye başla-
dığı 19. yüzyıldan bu yana pazara yönelik tarım ya-
pılan bölgelerde görülen ucuz işgücü hareketlilikleri 
son yıllarda çok daha yaygın ve kitlesel hale gelmek-
tedir. Her yıl aile ve akraba gruplarından oluşan geniş 
bir tarım işçisi kesimi, üretim mevsiminin başladığı 
bahar aylarından itibaren, pazara yönelik tarım ya-
pılan bölgelerde çalışmak üzere yollara çıkmaktadır. 
Tarımda üretim ve hasat işlerinin yoğunlaştığı aylarda 

Tarımda Trafik Kazalarının Ekonomi Politiği 
ve Mevsimlik Tarım İşçileri

Uygar D. Yıldırım*

Özet   
Türkiye’de tarımda kapitalizmin gelişmeye başladığı 19. yüzyıldan bu yana pazara yönelik tarım yapılan bölgelerde görülen 
ucuz işgücü hareketliliği son yıllarda çok daha yaygın ve kitlesel hale geliyor. Tarımda sermayenin etkinliğini arttırdığı, ucuz 
işgücü çalıştırma politikalarının yaygınlaştığı bu süreçte tarım işçilerinin maruz kaldığı trafik kazalarına bağlı ölüm ve 
yaralanmalarda gözle görülür artışlar yaşandığını görüyoruz. Buna karşın yaşanan kazalar basında ve yetkililerin söylem-
lerinde çoğunlukla şoför hatası, olumsuz yol ve hava koşulları, patlayan lastik vs. gibi teknik nedenlere indirgenerek, sıradan 
kazalar olarak ele alınmaktadır. Oysa sermayenin tarımda artan etkinliği sürecinde yaygınlaşan güvencesiz çalışma koşul-
ları risk ve belirsizliklerin artışında en önemli etkenler haline gelmektedir. Çalışmada esas olarak kazalara yol açan çeşitli 
zorunluluklar, riskler ve ihmallerin arkasında hangi ekonomik, politik, toplumsal süreçlerin, aktörlerin yer aldığı sorularına 
cevap aranmıştır. Sakarya’da fındık hasadı yapılan bölgelerde tarım işçileri, dayıbaşılar, yetkililer ve işveren toprak sahiple-
riyle yapılan görüşmeler, ilgili gazete haberleri ve istatistiki verilerden hareketle trafik kazalarına yol açan risklerin oluşum 
süreçleri ele alınmıştır.

Abstract 
In the recent years mobility of the cheap work force in market oriented agricultural regions is becoming massified and more 
prevalent with the development of capitalism in agriculture since the 19th century. During the period of increased effective-
ness of capital control in agriculture and  proliferation of cheap labor recruitment policies result in visible increase on traffic 
accident related deaths and injuries exposing agricultural workers. However these accidents that took place in the press 
and authorities’ statements are usually treated as ordinary accidents and the causes are simplified as driver failure, adverse 
road and weather conditions and technical problems such as tire blowout etc. Prevalence of precarious employment form 
during the growing effectiveness of capital control in agriculture is becoming the most important factor on increase of risk 
and uncertainty. This study mainly aims to tackle the questions on economic, political and social processes and actors behind  
the various imperatives, risks and omissions that lead to the traffic accidents. The formation processes of risk factors causing 
traffic accidents are analyzed by using the infomation derived from newspaper reports, statistical information and interwievs 
with  agricultural workers, dayıbaşı, authorities, landowner employers in the nut harvesting regions in Sakarya.
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işçilerin yollara dökülmesiyle birlikte çok sayıda işçi-
nin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kaza-
ları haberleri de gelmeye başlamaktadır. Özellikle ta-
rımda üretim ve hasat dönemlerinde tarım işçilerinin 
yollarda aileleri, akrabalarıyla birlikte hayatını kay-
bettiği, yaralandığı çok sayıda trafik kazası yaşanmak-
tadır. 2015 Yılı Mayıs ayının ilk günlerinde Konya’da 
yaşanan trafik kazasında aynı aileden üç kişi yaşamını 
yitirmişti. Gazetelerde yer alan haberlere göre ölen ta-
rım işçilerinden Halil Aktok’un kardeşi de 9 yıl önce 
mevsimlik işçi olarak gittiği Konya’da geçirdiği trafik 
kazasında hayatını kaybetmişti.2 Hatırlanırsa 2014 yılı 
Ekim ayında Isparta’da yaşanan 18 tarım işçisinin öl-
düğü 27 işçinin yaralandığı trafik kazası sonrasında 
tarım işçilerinin çalışma koşulları ve yaşadıkları so-
runlar kamuoyunda yeniden ilgi odağı haline gelmiş 
ve ölüm haberlerinin rutin hale geldiği yoğun gün-
dem arasında hızlıca unutulup gitmişti. Ancak kaza 
haberleri gelmeye devam etmiş geçtiğimiz 2015 yılı-
nın Temmuz ayında 15 kadın işçinin öldüğü 2 kadın 
işçinin yaralandığı bir diğer kaza, Manisa Gölmarma-
ra’da yaşanmıştır. Haber sitelerinin arşivlerinde yapı-
lacak kısa bir taramada görülebileceği gibi tarımda 
üretim ve hasat işlerinin yoğunlaştığı 2015 yılının ba-
har ve yaz aylarında Çanakkale, Sakarya, Hatay, Düz-
ce, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Sivas, Manisa gibi çok 
sayıda ilde tarım işçilerinin ölümü ve yaralanmasıy-
la sonuçlanan kazalar yaşanmıştır.3 Aynı aile, akraba 
grubundan birçok işçinin ölümüne ve yaralanmasına 
yol açan bu kazalar giderek tarımda ücretli çalışma-
nın olağan bir parçası haline gelmektedir. 

Son yıllarda tarım işçilerinin geçirdiği trafik ka-
zaları giderek sıklaşmasına rağmen bu kazaların ne-
den artış gösterdiği, neden önlenemediği soruları top-
lumda yeterince tartışılmış değildir. Tarım işçilerini 
taşıyan araçların geçirdiği kazalar toplum genelinde 
ilk anda büyük bir tepkiyle karşılanmakta ancak daha 

sonra yoğun gündem arasında hızlıca unutulmakta-
dır. Yaşanan trafik kazaları dışında çocuk işçiliğinin 
yaygınlığı, kadın emeğinin yoğun kullanımı, güven-
cesiz ve düşük ücretli çalışma, etnik dışlama, olum-
suz barınma koşulları gibi çok sayıda sorunun iç içe 
yaşandığı tarım sektörü, Türkiye’de çoğunlukla tüke-
tim boyutuyla kamuoyunun gündemine gelmektedir. 
GDO’lu tohumlar, hormonlu meyve sebze ürünleri, 
doğal ve sağlıklı beslenme, organik tarım konusun-
da toplum çok daha hassas ve duyarlı olmakla birlik-
te, üretim ve emek boyutunda yaşanan hak ihlalleri, 
olumsuz yaşam ve çalışma koşulları yeterince önem-
senmemektedir (Keyder ve Yenal, 2013: 15). Neolibe-
ral dönemde yaşanan dönüşümün bir sonucu olarak 
toplumun dikkati, üretim ve çalışanlardan daha çok 
tüketime ve tüketiciye yöneliyor. Dolayısıyla çalışma 
hayatı içindeki risklerin ve tehlikelerin görünmezlik-
leri çoğu kez, risklere maruz kalan çalışanların ken-
dilerinin toplumsal görünmezliğiyle ilgili hale geliyor 
(Thebaud-Mony, 2012: 54). Tarım işçilerinin yasalar, 
devlet kurumları ve sendikalar düzeyinde korumasız 
bırakılması yanında işçilerin ölümüne ve yaralanma-
sına yol açan kazaların sıradan trafik kazaları olarak 
değerlendirilmesi bu görünmezliği yeniden üretiyor. 

Olumsuz çalışma ve yaşam koşullarıyla doğru-
dan ilişkili olarak ortaya çıkan ölüm, yaralanma ve sa-
katlıkları, sıklıkla kullanıldığı gibi “kaza” kavramıyla 
ifade etmek, yaşanan kayıpların arkasında hangi iliş-
kilerin ve aktörlerin yer aldığı konusunda bir muğlâk-
lığa neden oluyor. Kaza, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’n-
de, “istem dışı veya umulmayan bir olay nedeniyle bir 
kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğra-
ması” olarak tanımlanıyor (TDK, 2015). İstem dışı-
lıkla, beklenmeyen ve tesadüfî olanla bağlantılı olarak 
kullanılan ‘kaza’ kavramının aslında belirli bir düzen-
lilik gösteren, belirli aktörlerin ihmal ve tercihleri so-
nucunda ortaya çıkan ölüm ve yaralanmalı olayları, 
durumları temsil etmek konusunda yetersiz kaldığını 
görüyoruz. Dahası doğrudan insanların eylemlerine, 
tercihlerine, ihmallerine bağlı ölüm ve yaralanma-
ları rastlantısal, tesadüfî olaylar olarak tanımlamak 
yaşanan kazaların nasıl ortaya çıktığı, neden sürek-
lilik gösterdiği, bu kazaların önlenip önlenemeyeceği 
konusunda toplum genelinde bir körleşmeye neden 
olmaktadır. Son 10 yıllık süreçte sadece tarımda de-
ğil inşaat, gemi inşaat ve madencilik gibi sektörlerde 
güvencesiz ve enformel istihdam biçimleri yaygınlaş-

2  Radikal Gazetesinin internet sitesinde yer alan haber için bkz. 
http://www.radikal.com.tr/sanliurfa_haber/tarim_iscisi_aile-
nin_trafik_kazasinda_olumu-1347381 Er: 19.09.2015

3  Aynı zamanda geçtiğimiz 10 yıllık süre zarfında trafiğe çıkan 
araç sayılarındaki artışlara bağlı olarak Türkiye genelinde ölüm, 
yaralanma ve maddi hasara yol açan trafik kazalarında büyük 
artışlar yaşanıyor. TUİK’in trafik kazaları istatistiklerine göre 
2003 yılında yaklaşık 450 bin kaza yaşanırken 2013 yılında bu 
sayı 1,2 milyona çıkmıştır (2013: 1-3). Rapora göre aynı süre 
içinde Türkiye’de trafik kazaları sonucu ölen ve yaralananların 
sayısı yaklaşık 120 binden 280 bine yükselmiştir.
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makta ve buna bağlı olarak yaşanan “iş kazalarında” 
ciddi artışlar yaşanmaktadır. Yazılı ve görsel basında 
“kaza” kavramının yaygın kullanımına karşın, çeşit-
li sektörlerde yaşanan işçi ölüm ve yaralanmalarını, 
üretim ve emek süreçlerini organize eden sermaye-
darların sınırsız kar arayışı ve güvencesiz, enformel 
çalışma ilişkilerinin yaygınlaşması ekseninde ortaya 
çıkan riskler çerçevesinde açıklayan çok sayıda araş-
tırma yayınlanmıştır.4  

İnşaat ve madencilik gibi sektörlerden farklı 
olarak, doğrudan işyerinde belirli bir işverene bağlı 
çalışma faaliyeti esnasında ortaya çıkmadığı için ta-
rımda yaşanan trafik kazalarının neden bu denli sık-
laştığı, ölüm ve yaralanmalara yol açan bu kazaların 
oluşmasında hangi süreç ve aktörlerin etkili olduğu 
pek açık değildir. İnşaat, madenler ve fabrikalara ça-
lışmaya giden işçilerin taşınması esnasında yaşanan 
servis kazaları, “iş kazaları” olarak değerlendirilirken 
tarımda yaşanan trafik kazaları kolaylıkla çalışma 
ilişkileri bağlamından kopartılabilmektedir (Keskin, 
2015). Yetkililerin açıklamalarında ve haberlerde, ya-
şanan kazaların ortaya çıkış nedenleri kolaylıkla şoför 
hatası, aşırı hız, patlayan lastik, yol ve hava şartların-
daki olumsuzluklar gibi teknik nedenlere indirgene-
bilmektedir.5 Bu saydığımız etkenlerin payı olmakla 
birlikte bu çalışmada esas olarak kazalara yol açan 
çeşitli zorunluluklar, riskler ve ihmallerin arkasında 
hangi ekonomik, politik, toplumsal süreçlerin, aktör-
lerin yer aldığını anlamaya çalışacağız. İşçilerin tarla-
ya gidiş gelişleri esnasında yaşadıkları trafik kazaları 
çalışmada, son 20-30 yıllık süreçte uygulanan tarım 
politikalarına bağlı olarak sermayenin tarımda artan 

etkinliği ve ucuz, kuralsız, güvencesiz işçi çalıştırma 
uygulamalarının yaygınlaşmasına bağlı olarak artan 
riskler çerçevesinde ele alınacaktır. Bu genel çerçeve 
içinde çalışmada, trafik kazalarının oluşumu tarımda 
çalışma ilişkileri içinde yer alan üç aktörün farklı ey-
lem ve tercihlerinin kesiştiği süreçlerle bağlantılı hale 
gelmektedir:6 tarım işletmelerinin ucuz işgücü çalış-
tırmaya yönelik tercihleri ve ihmalleri, tarımda çalış-
ma ilişkilerinde etkili bir yasal, kurumsal denetim sü-
reci geliştirmeyen kamu politikaları, kırdan koparak 
işçileşen kitlelerin düşük ücretli çalışmanın dayattığı 
zorunluluklar karşısında geliştirdikleri ayakta kalma 
stratejileri…İç içe geçen bu üç sürecin kesişmesiyle 
ortaya çıkan olumsuz çalışma, barınma ve ulaşım ko-
şulları işçileri taşıyan araçların kaza geçirme risklerini 
hat safhaya çıkarmaktadır.

Tarımda sıklıkla trafik kazalarına maruz kalan 
kesim olan mevsimlik tarım işçileri, son yıllarda tarım 
ve hayvancılık faaliyetleriyle bağı kopan büyük ölçüde 
ücret gelirlerine bağımlı hale gelen kesimlerden oluş-
maktadır (Yıldırım, 2015). Pazara yönelik üretim ya-
pan çiftçilerin tarlalarında çalışan mevsimlik işçiler, 
topraksız ve az topraklı köylü aileleri, geçim zorluğu 
yaşayan ve nakit ihtiyacı içinde olan köylüler, tarım-
sal geçim faaliyetlerinden koparak yakındaki il ve ilçe 
merkezlerine, kasabalara göç eden işsizler olmak üze-
re oldukça geniş bir kesimden oluşmaktadır. Tarım 
işçileri kendi içinde işgücü özellikleri bakımından 
farklılaşmakta olup trafik kazalarına maruz kalanlar 
çoğunlukla yerli işçiler ve gezici olarak çalışan mev-
simlik işçilerden oluşmaktadır. Yerli işçiler ikamet 
ettikleri bölgelerde yer alan, yakın çevredeki tarım 
alanlarında geçici olarak çalışan işçilerdir (Çalgüner, 
1943: 43). Bununla birlikte yerli işçiler yeterli olma-
dığında özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve 
Mardin gibi illerden ticari tarım yapılan bölgelere ge-
len, oldukça çeşitli ürün gruplarında ve farklı tarımsal 
alanlarda dolaşarak çalışan gezici, mevsimlik işçilere 
ihtiyaç duyulmaktadır (Gülçubuk vd., 2003: 78). Ta-
rım işçilerinin sorunlarını ele alan meclis araştırması 
komisyon raporunda tarımda ücretli olarak çalışan-
ların sayısı tarımda çalışan toplam 6,5 milyon kişinin 

4  Bu çalışmalardan bazıları için bkz. Akdemir (2008), Akdemir 
ve Odman (2008), Gürcanlı (2013). Ayrıca sermaye sahipliği ve 
denetimi ekseninde kavrayışın medyanın dilinde ve iş kazala-
rına ilişkin üretilen haberlerin içeriğinde nasıl yeniden üretil-
diğine, kazaların arkasındaki koşullar ve faillerin nasıl görün-
mezleştirildiğine dair başka bir çalışma için bkz. Taşbaşı vd. ( 
2014).

5  2015 yılının temmuz ayında Manisa’da üzüm yaprağı toplamaya 
giden 15 kadın işçinin öldüğü, 2 işçinin yaralandığı trafik ka-
zası için Manisa Valisi şu ifadeleri kullanıyor: “Kurallara uyul-
madığında ne olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz ama 
bazen de böyle ölçüsüz yaşıyoruz. Yani trafikte bir şoför uyursa 
ne olur? Bazen işte böyle oluyor…15 vatandaşımızı maalesef bir 
olmaz kazaya kurban vermek zorunda kaldık. Gerçekten bu işi 
bir kaza olarak nitelemekte zorlanıyoruz fakat neresine bakar-
sak bakalım bu bir kaza.” Valinin açıklamaları için bkz. http://
www.akhisarhaber.com/vali-kazayla-ilgili-acti-agzini-yum-
du-gozunu-24262h.htm Er: 27.10.2015.  

6 Trafik kazalarının oluşum süreçleri ele alınırken Thebaud 
Mony’nin Letourneux’tan aktardığı; iş kazalarının oluşum sü-
reçlerini açıklamak için geliştirdiği yaklaşımdan yararlanılmış-
tır (2008: 24). 
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7  2013 yılı tarımda ücretli çalışanların sayısıyla ilgili verilere Tür-
kiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) internet sitesinde yer alan 
İşgücü İstatistikleri veri tabanından yararlanılmıştır. Verilerin 
yer aldığı ilgili link için bkz. https://biruni.tuik.gov.tr/isgucu-
app/isgucu.zul Er: 20.01.2016.  

8  Tarımda emek piyasasının oluşmasında büyük önem taşıyan, 
farklı bölgelerde dayıbaşı, elçi, çavuş gibi isimlerle adlandı-
rılan aracılar, işçilerle işverenler arasındaki iş bağlantılarının 
kurulmasında rol oynarlar. İş şartları, gündelikler konusunda 
işverenlerle pazarlık yapmak, işveren için işçi bulmak, getirilen 
işçilerin sorunlarıyla ilgilenmek, işçilere borç para vermek gibi 
çeşitli sorumluluklar dayıbaşılara aittir (Kocacık, 1983: 283). 
Aynı şekilde saha araştırması yürütülen Sakarya’nın Karasu, 
Kocaali İlçeleri’ne bağlı köylerde dayıbaşıları emek piyasasının 
işleyişinde önemli roller üstlenmişlerdir.   

yarısı olarak tahmin edilmiştir (TBMM Tarım İşçileri 
Komisyon Raporu 2015: 21). Buna karşın TUİK ta-
rafından ormancılık, balıkçılık işlerini de kapsayacak 
şekilde genel olarak tarımda ücretli çalışanların sayısı 
2013 sayımlarında 392 bin olarak verilmiştir.7 Mev-
cut sayım ve tahminlerdeki büyük farklılıklar tarımda 
ücretli çalışmanın büyük ölçüde kayıt dışı olmasından 
kaynaklanmaktadır. Kayıtlı, sigortalı çalışan tarım 
işçisi sayısının oldukça sınırlı oluşu yanında Gürcis-
tan’dan ve Suriye’den gelerek tarımsal emek piyasası-
na katılan işçilerin sayılarıyla ilgili belirsizlikler Tür-
kiye’de tarımda ücretli emeğin boyutlarıyla ilgili net 
verilere ulaşmamızı engellemektedir.      

Yılın belirli zamanlarında ekim, dikim, çapalama 
ve hasat gibi işlerde çalışan işçiler uzaktaki tarım alan-
larında faaliyet gösteren toprak sahipleriyle dayıbaşı-
lar aracılığıyla ilişki kurarlar.8 Sendikal ve yasal ko-
rumalardan uzak, geniş bir kesimi güvencesiz, düşük 
ücretlerle çalışan tarım işçileri çoğunlukla oturduk-
ları yerlere uzak tarlalarda, kalabalık aileler halinde 
çalışırlar. Bu şekilde işçilerin çalışma, barınma, bes-
lenme ve ulaşım koşulları gibi yaşamlarının neredey-
se bütün aşamalarında yüksek riskler açığa çıkmakta-
dır. Günümüzde tarım, çalışanlar için en tehlikeli iş 
kollarından biri olup tarım işçileri tarım ilaçlarından 
kaynaklanan enfeksiyonlar, pestisit zehirlenmeleri, 
akciğer hastalıkları, deri hastalıkları, kanserler, kas is-
kelet sistemi hastalıkları gibi çeşitli risklere açık hale 
gelmektedir (Çağlayan, 2010: 8). Ayrıca İşçi Sağlığı ve 
İşçi Güvenliği Meclisinin aylık yayınladığı raporlar-
da, son yıllarda madencilik ve inşaat sektörü yanın-
da tarım en çok iş kazasının yaşandığı ilk üç sektör 
arasında yer almaktadır (2015)(2016). 2015 yılında iş 
kazalarının nedenlerine göre dağılımına bakıldığında 

trafik ve servis kazaları, düşme, ezilme, göçük altında 
kalma gibi nedenler ön plana çıkmaktadır. Bu çalış-
mada mevsimlik tarım işçilerinin çalışma, barınma, 
beslenme ve ulaşım koşullarında açığa çıkan risk ve 
tehlikeler içinde trafik kazaları üzerinde özel olarak 
durulmuştur. 

Son yıllarda trafik kazalarının yaygınlaşması, ta-
rımda güvencesiz, enformel ilişkilere dayalı çalışma-
nın yaygınlaşması sürecinde artan risk ve tehlikeler 
çerçevesinde ele alınmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de 
son yıllarda sermayenin tarımda artan etkinliğine 
bağlı olarak artan güvencesiz çalışma ilişkilerinin 
tarafları olan küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri, 
kurumsal aktörler ve tarım işçilerinin bu risklerin 
oluşmasındaki katkıları önem kazanmaktadır. Çalış-
mada, 2011-2013 yılları arasında yürütülen doktora 
tezi araştırması çerçevesinde Sakarya’nın Kocaali İl-
çesine bağlı köylerde tarım işçileri, işverenler, dayıba-
şılar ve yetkililerle yapılan görüşmelerden elde edilen 
bilgi ve gözlemlerden yararlanılmıştır.9 Kocaali’nin 
fındık üretiminde önde gelen köylerinden olan Aç-
mabaşı, Gümüşoluk, Kirazlı köylerinde 20’ye yakın 
fındık üreticisiyle görüşmeler yapılmıştır. Bunun ya-
nında büyük ölçüde köylerini ve kendi hesabına yapı-
lan tarımsal üretim faaliyetini terk eden Mardin, Di-
yarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa gibi illerden Sakarya’ya 
fındık toplama işinde çalışmaya gelen, mevsimlik ta-
rım işçiliği yapan 40 aileyle derinlemesine görüşme-
ler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde mevsimlik tarım 
işçilerinin kırdan kopuş süreçleri, yaşam, çalışma, 
barınma ve ulaşım koşulları üzerine ayrıntılı bilgiler 
toplanmıştır. Ayrıca yerel ve ulusal basında son yıllar-
da çıkan tarım işçilerinin geçirdiği trafik kazalarıyla 
ilgili gazete haberleri, istatistikî veriler ve saha araştır-
maları çalışmada yararlanılan diğer kaynaklardır.

1. Tarımda Sermayenin Artan 
Etkinliği ve Güvencesiz Çalışma  
Mevsimlik işçileri taşıyan araçların sıklıkla geçirdiği 
trafik kazaları, son yıllarda tarımın işgücü özellikle-
rinde yaşanan dönüşümler ve yeni işçileşme dalga-
sıyla doğrudan ilişkilidir. 1994 Krizi ve 2001 Krizi 
sonrasında daha yoğun uygulanan neoliberal tarım 
politikalarına bağlı olarak sermayenin artan etkinliği, 

9  İlgili çalışma için bkz. Yıldırım (2014). 
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1990’larda devletin Güneydoğu’nun kırsal alanların-
da başvurduğu zorunlu göç, köy boşaltma uygulama-
ları, eşitsiz toprak dağılımı gibi üst üste gelen çeşitli 
süreçler, geniş bir kesimin kırdan koparak mülksüz-
leşmesine ve işçileşmesine yol açmıştır. Aynı süreçte 
yaşanan bir diğer gelişme güvencesiz, kuralsız, düşük 
ücretli çalışmaya dayalı istihdam biçimlerinin inşa-
at ve madencilik sektöründe olduğu gibi tarım sek-
töründe de yaygın hale gelmesidir. Aslında tarımda 
dönüşüm süreçlerini konu alan literatürde akla ilk 
gelen kesim, ücretli olarak çalışanlar yerine daha çok 
kendi toprağında, aile emeğiyle geçimlik veya pazara 
yönelik üretim yapan çiftçiler oluyor. 1970’li yıllardan 
itibaren tarımsal dönüşüm sorunları üzerine yapılan 
pek çok ampirik ve kuramsal çalışmada, Türkiye tarı-
mında küçük köylü mülkiyeti ve aile emeğine dayalı 
üretim biçimlerinin hakimiyetinden ve ücretli işçi-
liğin marjinal bir emek biçimi olduğundan söz edil-
mektedir (Keyder, 1983; Akşit, 1988; Boratav, 2004). 
Korkut Boratav, Türkiye Tarımı’nın ağırlıklı kesimini 
oluşturan küçük üreticileri; dolaysız üreticinin, üre-
tim araçlarına esas itibariyle sahip olduğu, esas olarak 
kendi ve ailesinin emeğiyle kısmen veya tamamen pi-
yasa için, fakat tüketim amacıyla (birikim yapmadan) 
üretimde bulunan bir kesim olarak tanımlamaktadır 
(2004: 52). Devlet desteklemeleri, orman arazilerin-
den tarla açma imkânları, ücretsiz aile emeği ve imece 
usulü gibi meta ilişkileri dışındaki kanallardan elde 
edilen kaynaklar sayesinde kendi toprağı üzerin-
de üretimi sürdüren küçük üreticiler, tarım kesimi 
içinde uzun yıllar boyunca ağırlığını korumayı ba-
şarmışlardır. 1980’lerin başına kadar hem iç pazarın 
önemli bir parçası hem de oy deposu olarak görülen 
bu kesimin desteklenmesi, meta üretimine geçen ta-
rım işletmelerinin sayısında büyük artışlara yol açtığı 
gibi yaygın bir işçileşmeyi de önlemekteydi. Toprak-
sız köylülük ve tarım işçiliğinin sosyal yapıda ağırlıklı 
olduğu yerler, feodal ve yarı feodal işletmelerin kapi-
talist çiftliklere dönüştüğü, toprakta kutuplaşmanın 
arttığı Güneydoğu Anadolu, Akdeniz gibi bölgelerle 
sınırlı kalmıştı.  

1970’lerden itibaren kapitalizmin küresel ölçek-
te girdiği yeniden yapılanma süreçleriyle paralel ola-
rak 1980’lerden itibaren Türkiye tarımında “katı olan 
her şeyin buharlaştığı” yeni bir döneme girilmiştir. 
Son yıllarda devlet desteklemeleri eşliğinde görece 
güvence ve istikrar vaat eden, toprak sahipliğine ve 

ücretsiz aile emeğine dayalı tarımdan, sermayenin 
üreticiler üzerindeki piyasa baskısını artırdığı, kitle-
sel ucuz işgücü rezervlerinin daha yoğun kullanıldığı 
tarıma doğru belirgin bir dönüşümün ortaya çıktığını 
görüyoruz. Geniş bir üretici kesimin üretimden çeki-
lerek tarımda ve tarım dışı sektörlerde ücretli işlere 
yönelmesi, piyasa baskısı altında üretime devam eden 
işletmelerin düşük maliyetli işgücüne yönelik artan 
ilgileri son dönemde tarımsal yapıda taşların yerin-
den oynadığını gösteriyor.10 Tarım kesimine yapılan 
destekleyici fonların ve koruyucu düzenlemelerin 
aşamalı olarak azaltılmasıyla sermayenin çeşitli ke-
simlerinin tarımda artan kontrolü, güvencesiz ve en-
formel çalışmaya dayalı işgücü piyasalarının yaygın-
laştırılması, artan risk ve tehlikelerin arkasında yatan 
temel süreçlerdir. Bu sayede tarımda kapitalizmin ge-
lişme sürecine girdiği 19. yüzyıldan bu yana var olan, 
işgücü içinde marjinal bir emek biçimi olarak görülen 
tarım işçiliği, son yıllarda Türkiye tarımında çok daha 
yaygın ve kitlesel hale gelmektedir. Ücretler, çalışma, 
barınma, beslenme, ulaşım koşulları bakımından en 
olumsuz koşullarda çalışmaya hazır, yasaların ve sen-
dikaların koruyucu müdahalelerinden uzakta çalışan, 
işveren üzerindeki maliyet yükü oldukça düşük olan 
eski bir emek biçimi, tarım işletmeleri için oldukça 
cazip hale geliyor. 

2. Tarımda Neoliberal Dönüşüm 
ve İşçileşme 
Türkiye tarımında ağırlıklı üretim biçimi olan aile 
emeğiyle üretim yapan küçük üreticilerin son yıllar-
da nüfus, istihdam ve mülkiyet özellikleri açısından 
büyük alt üst oluşlar ve çözülmeler yaşadığını görü-
yoruz. Bu süreç devletin çeşitli kooperatifler, kamu 
kurumları ve bankalar aracılığıyla tarımda piyasa 
ilişkilerini üreticiler lehine desteklediği, aile emeğine 
dayalı üretimi sermayenin baskısından ve rekabetten 

10  Tarımda yaşanan hızlı dönüşüm ve küçük köylülüğün, çiftçili-
ğin tasfiyesi akademik çalışmalara daha sık konu olmaya baş-
lıyor. Abdullah Aysu ve M. Serdar Kayaoğlu’nun derlediği 
“Köylülükten Sonra Tarım: Osmanlı’dan Günümüze Çiftçinin 
İlgası ve Şirketleşme” (Aysu ve Kayaoğlu, 2014), Metin Özu-
ğurlu’nun “Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı” (Özuğurlu, 
2011), Çağlar Keyder ve Zafer Yenal’in “Bildiğimiz Tarımın 
Sonu” (Keyder ve Yenal, 2013)  başlıklı çalışmalarında son 
dönemde küçük meta üreticilerine ilişkin hızlı dönüşümlere 
yer veriliyor.
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çeşitli müdahalelerle koruduğu bir yapının çözül-
mesiyle doğrudan ilişkilidir. Uluslararası Para Fonu 
(IMF), Dünya Bankası (DB) ve Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) gibi kapitalizmin küresel ölçekte düzenleyici 
kurumlarıyla çeşitli hükümetler ve özellikle Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AKP) Hükümeti arasında ya-
pılan işbirliğine dayalı olarak tarımın serbest piyasa 
ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi hedef-
lenmiştir. Yeni tarım politikalarına geçiş 1980’de 24 
Ocak Kararlarıyla başlamış, 1990’ların ortasında ve 
2000’li yılların başından itibaren arka arkaya gelen 
ekonomik krizlerle birlikte daha sistematik uygula-
maya geçilmiştir. “Yapısal Uyum Programları” çer-
çevesinde uygulanan serbestleştirme politikalarına 
göre devlet tarım ürünü, girdi ve kredi piyasalarında 
düzenleyici rollerini terk ederken tarımda sermayeye 
yeni birikim fırsatları ve alanlar doğmuştur. DB’nın 
önerdiği “Tarım Politikaları Reform Paketine” göre 
çiftçiler piyasa koşullarına göre üretim kararı alacak, 
doğrudan tüccarla muhatap olacak, ticari bankalar-
dan kredi bulacaktı (Keyder, 2013: 201). Üreticileri 
destekleyici işlevleri olan kurumların özelleştirilmesi 
veya ticarileşmesi, düşük maliyetli kredi ve girdi sağ-
layan kooperatiflerin, kamu bankalarının tasfiyesi, dış 
piyasalardan gelen tarım ürünlerine karşı korumala-
rın kaldırılması yeniden yapılanma programının çe-
şitli ayaklarını oluşturmaktır. 

2001’de yaşanan ekonomik kriz sonrasında 
DB’nın reform paketi kapsamında önerdiği düzen-
lemeler çerçevesinde devlet bütçesi üzerinde kam-
bur olarak görülen tarımda destekleme programını 
yürüten KİT’lerin özerk, yarı özerk yapılar haline 
getirilmesi, taban fiyat uygulamasının tamamen kal-
dırılması ve girdi fiyatlarının piyasaya bırakılması he-
deflenmiştir (Oral, 2006: 129). Bu doğrultuda ürün, 
girdi ve kredi piyasalarını üreticiler lehine düzenleyen 
TMO, TEKEL, Şeker Fabrikaları, Tarım Satış Koope-
ratifleri, Fiskobirlik, Çaykur gibi kurum ve kooperatif-
ler büyük ölçüde işlevsiz hale getirilmiştir. Çay, tütün 
yanında çok sayıda tohumluk ürünün ithalatı önün-
deki engellerin kaldırılması ve kota uygulamasına 
geçilmesiyle küçük ölçekli üretim yapan çiftçiler çok 
uluslu şirketlerin yoğun rekabetine maruz kalmış-
lardır. Dünya piyasalarıyla entegrasyon süreci içinde 
geçtiğimiz 15 yıllık süre zarfında Türkiye’de yoğun 
olarak üretilen tütün, buğday, mısır, ayçiçeği, pamuk 
ve yağlı tohumlar gibi birçok üründe hızlı ithalat ar-

tışları yaşanmıştır (Oral, 2013: 454-455). Dönemin 
liberal iktisatçıları ve hükümet yetkilileri, destekle-
melerin bütçeye ağır yükler getirdiği, tarım kesimini 
verimsizleştirdiği ve enflasyonist etkiler doğurduğu, 
tarımsal ürün fiyatlarının dünya fiyatlarının üstünde 
olduğu gibi çeşitli gerekçeler öne sürerek destekleme 
sisteminin tasfiyesine ve serbestleşme politikalarına 
meşruiyet kazandırmışlardır.

Tarımda neoliberal dönüşümün çok yönlü etki-
lerinden en önemlisi, ağırlıklı kesim olan küçük üre-
ticiler üzerinde artan piyasa baskısıdır. Çeşitli seçim 
dönemlerinde hükümetlerce yapılan iyileştirmelere 
rağmen 1994 krizi sonrasında özellikle 1998–2007 
zaman dilimi içinde tarım ürünü fiyatlarında %35’lik 
bir gerileme ortaya çıktığını görüyoruz (Boratav, 
2013: 57). Boratav’a göre krizlerin etkisini gösterdiği 
2000’li yıllarda tarımsal ürün fiyatlarındaki çökün-
tülerden doğan olumsuz etkilerin önceki yıllardan 
farkı, geçici olmamasında yatmaktadır. Tarım ürünü 
fiyatlarında gerileme yanında üretim için gerekli olan 
fenni gübre, mazot gibi girdi fiyatlarında ortalama 
%37’lere varan artışlar yaşanmaktadır. Örneğin 2008 
yılında gübre, ilaç gibi çeşitli girdi fiyatları %37 artar-
ken fındık fiyatları bir önceki yıla göre %29 azalmıştır. 
Aynı şekilde 2010 yılında girdi fiyatları %26 artış gös-
terirken ürün fiyatları %20 artış göstermiştir (TZOB, 
2011). Bu şekilde girdi ve tarımsal ürün piyasalarında 
etkinliği artan sanayi sermayesinin küçük üreticiler 
üzerinde fiyatlar yoluyla artan baskısından söz edebi-
liriz. Alım gücü ve tarımsal gelirlerde düşüşler, artan 
üretim maliyetleri şeklinde somutlaşan bu süreçte kü-
çük üreticilerden ticaret ve sanayi sermayesine doğru 
artık aktarımının boyutları giderek genişlemektedir.

Geçtiğimiz 20 yıllık süre içinde tarımda hâkim 
üretim biçimi olarak görülen aile emeğine daya-
lı çiftçiliğin nüfus, istihdam ve mülkiyet özellikleri 
açısından yaşadığı hızlı alt üst oluşları verilerle takip 
edebiliriz. TUİK verilerine göre 2000’li yılların başın-
dan 2012 yılına kadar 7 milyona yakın büyük bir nü-
fus kırsal alanları terk ettiği gibi 1998 ve 2012 yılları 
arasında tarımda çalışan yaklaşık 3 milyon kişi üre-
timden çekilmiştir. Huricihan İslamoğlu öncülüğün-
de yapılan alan araştırmasında, son süreçte yaşanan 
çözülmeden en çok toplam işletmelerin %65’ini oluş-
turan küçük, orta ölçekli işletmelerin etkilendiği sap-
tanmıştır (2008: 56). Ücretsiz aile emeğinin ağırlıkta 
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olduğu tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki 
oranı 1994’te %44’ken, 2012’de %24,6’ya düşmüştür.11 
Aile emeğinin tarımsal istihdam içinde ağırlıklı olu-
şu uzun yıllar boyunca Türkiye’de tarım ve tarım dışı 
sektörlerde yer alan işçilerin köyle bağlantılarının 
devam etmesine, işçileşmenin beraberinde getirdiği 
risk ve belirsizliklerle baş etmede büyük rol oynamış-
tır. TUİK verilerine göre 2000-2013 yılları arasında 
kırsal kesimde yaşayan ücretsiz aile işçisi sayısı 4,1 
milyondan 2,7 milyona düşerken, genel olarak üc-
retli işlere yönelenlerin sayısı yaklaşık 1,5 milyondan 
3 milyona çıkmıştır.12 1980’lerden bu yana tarımsal 
üretimle uğraşan aileler uğradıkları iktisadi kayıplar 
karşısında üretimden çekilerek, tarım ve tarım dışı 
sektörlerde ücretli işlere yönelerek tepki vermektedir-
ler (Teoman, 2001). Ücretsiz aile emeğinin oranında 
düşüşler yaşanırken kırsal kesimden tarımda ve tarım 
dışında ücretli işlere yönelen geniş bir kesimin ortaya 
çıkması, Türkiye tarımında özellikle işgücü özellik-
leri bakımından yapısal bir dönüşümün yaşanmakta 
olduğunu göstermektedir. Küçük aile üreticiliğinin 
yaygın olduğu bilinen tarımsal yapıda ücretli emeğin 
öneminin hızla artıyor oluşu bu dönüşümün berabe-
rinde getirdiği en önemli sonuçlardan biridir.   

3. Küçük Üreticiler 
Tarımda yaşanan hızlı dönüşümün tezahürleri böl-
gelerin kendine özgü mülkiyet özelliklerine ve piya-
sayla bütünleşme derecelerindeki farklılaşmalara göre 
değişkenlik göstermektedir. Biz burada esas olarak 
tarımda artan piyasa baskısına ve rekabete rağmen 
üretime devam, hatta karlılık arayışı içinde olan top-
rak sahibi küçük üreticiler ve kırdan tamamen kopa-
rak tek başına ücret geliriyle geçinmek zorunda kalan 
mevsimlik tarım işçileri üzerinde duracağız. Son yıl-
larda uğradıkları kayıplara rağmen elinde toprak, ser-
maye donanımı açısından belirli bir yeterliliği olan, ti-
cari tarımın getirilerinden yararlanmaya devam eden 
belirli bir kesim üretimi sürdürmeye devam etmekte-

dir. Ancak üretime devam etmelerine rağmen yapılan 
çeşitli saha araştırmalarında bu işletmelerin üretim ve 
işgücü yapısında bazı farklılaşmaların ortaya çıktığını 
görmekteyiz.  

Önceden kendi toprağında hane emeğiyle pazara 
yönelik üretim yapan tarım işletmeleri artık eskisine 
nazaran daha az hane emeği kullanan, kentsel işler ve 
mesleklerle gelirini destekleyen, tarım dışına göç ve-
ren ve ücretli işçi çalıştırarak pazara yönelik üretim 
yapan bir karakter kazanmaya başlamıştır. Yıldırım 
Şentürk, saha araştırmasında tarım dışı ücretli işlerle, 
tarımsal gelirleri birlikte değerlendiren ve işlerin yo-
ğunlaştığı aylarda ücretli emek talep eden yeni çift-
çi profilini “yarı zamanlı (part-time) çiftçilik” olarak 
tanımlamaktadır (2008: 50). Çiftçi profilindeki bu 
tip bir dönüşüm, tarım işletmelerinde özellikle işle-
rin yoğunlaştığı bahar ve yaz aylarında ucuz işgücüne 
artan bir ilgiyi de beraberinde getirmektedir. Tarım 
işletmelerinin aile emeği, yakın akrabalar ve köy içi 
imece usulü gibi geleneksel ücretsiz işgücü kaynak-
larını yitirmeye başlamaları dışarıdan talep edilen 
ücretli emeğe olan bağımlılığı arttırmaktadır (Ecevit, 
1999). Sakarya’da yaptığımız saha araştırmasında da 
saptadığımız bu tip bir çiftçiliğin gelişmeye başlama-
sıyla üreticiler eskisine nazaran daha az ücretsiz hane 
emeği kullanarak ve daha fazla dışarıdan ücretli emek 
çalıştırarak üretimi sürdürmektedir.13 Eskisine naza-
ran üretimde daha fazla ücretli işçiye ihtiyaç duyan 
ve artan piyasa baskısına rağmen üretimi sürdüren 
tarım işletmeleri, çoğunluğu Güneydoğu’dan gelen, 
düşük ücretlerle, güvencesiz, geniş çalışma saatlerin-
de çalışmaya hazır işçi ailelerini büyük bir imkân ola-
rak görmektedirler. Diğer bir deyişle Güneydoğu’nun 
kır ve kentlerinde yaşayan işsizler ordusu son yıllarda 
sermayenin baskısını daha yoğun hisseden, kayıpla-
ra uğrayan ve ücretsiz işgücü kaynaklarını yitirmeye 
başlayan çiftçiler için vazgeçilmez bir ucuz işgücü de-
posu haline gelmektedir. Küçük ve orta ölçekli üre-
tim yapan işletmeler üzerinde artan piyasa baskısı 
yanında ücretsiz aile emeğindeki çözülmeler, tarımda 
düşük ücretlerle, güvencesiz ve yüksek riskler barın-

11  TÜİK’in internet sitesinde yer alan Hanehalkı İşgücü İstatis-
tikleri, Genel Nüfus Sayımları ve Adrese Dayalı  Kayıt Sistemi 
Verileri için bkz. www.tuik.gov.tr, Er: 03 Mart 2013.

12  Veriler için TÜİK’in internet sitesinde yer alan İşgücü İstatis-
tikleri Veritabanı’ndan yararlanılmıştır. İlgili link için 
bkz. http://rapory.tuik.gov.tr/12-01-2016-20:15:47-
173058209120243144918540071.html Er: 12.01.2016

13  Yapılan birçok saha araştırmasında çeşitli ürünlerde uzmanla-
şan küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinde mevsimlik iş-
çilerin hane emeği kadar önemli bir işgücü kaynağı haline 
geldiği saptanmıştır. Bu çalışmalar için bkz. Ecevit (1999: 
203-211), Ulukan (2009: 221-224), Özuğurlu (2011:105-147), 
İslamoğlu vd.(2011).
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dıran çalışma biçimlerinin yaygınlaşması sonucunu 
doğurmaktadır. 

4. Mevsimlik Tarım İşçileri
Türkiye’de tarımda kapitalizmin gelişmeye başladığı 
19. Yüzyıldan bu yana tarımsal işgücü içinde sayıla-
rı sınırlı da olsa tarım işçiliği yapan belirli bir kesim 
ortaya çıkmıştı. Ancak son dönemde tarımda işçileş-
me süreci, kır ve kentlerde eş zamanlı olarak yaşanan 
toplumsal dönüşümlere bağlı olarak çok daha yaygın 
ve derin yaşanmakta buna bağlı olarak çalışma koşul-
larının işçiler üzerinde yarattığı risk ve tehlikelerde 
büyük artışlar yaşanmaktadır. 1970’lerden bu yana, 
Güneydoğu’nun kırsal alanlarında tarım proletaryası 
olmaya direnen, küçük ve parçalı topraklarında genel-
likle geçimlik düzeyde üretimi sürdüren, hayvancılık 
yapan ve geçici ücretli işlerle geçimini destekleyen bir 
kesim varlığını sürdürüyordu (Oral, 2013: 432). Diğer 
bir değişle geniş bir topraksız köylü kesimi yanında 
ekilmeyen kıraç araziden yeni tarım alanları açarak 
veya toprak satın alarak geçimlik tarıma dönebilen bir 
kesim varlığını koruyordu. Ancak son 30 yılda toprak 
dağılımındaki eşitsizliklerin artması, 1990’larda Gü-
neydoğu’nun kırsal bölgelerinde etkili olan zorunlu 
göç ve köy boşaltma uygulamaları ve tarımda serbest-
leştirme uygulamaları gibi birden fazla mülksüzleşti-
rici etkiyi aynı anda yaşayan Güneydoğu’nun köylüle-
ri, Türkiye’de topraktan kopuş sürecini en yaygın, hızlı 
ve kitlesel biçimde yaşayan kesim haline gelmektedir. 

Zorunlu göç ve köy boşaltmalarla kendisini gös-
teren kırdan kopuş dinamikleri girdi maliyetlerinin 
artışı, tütün kotası uygulamalarıyla daha da güçlen-
miş, büyükşehirlere ve Güneydoğu’nun önde gelen 
illerine yönelen sonu işsizlikle biten yoğun bir göç 
başlamıştır.14  Örneğin DB’nın reform programı-
na bağlı olarak tütün ekiminin sınırlandırılması ve 
kota uygulamasına geçilmesiyle birlikte Adımayan’da 
tütün ekimi 1998-2012 yılları arasında 330 bin hek-

tardan 49 bin hektara düşmüştür.15 Uygulanan DB 
reform programı sonucunda Adıyaman’da çiftçilerin 
büyük bir kısmı ya tamamen işsiz kalmış ya da baş-
ka illerin tarımsal alanlarında çalışmaya giden mev-
simlik işçiler haline gelmişlerdir (Gülçubuk vd., 2003: 
154). 2000’li yıllarda Güneydoğu’nun kırsal alanların-
da köy ve mera yasakları kalksa dahi eski birikimleri-
ni yitiren aileler, uygulanan tarım politikaları ve girdi 
fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerine dönmekte zorluk çekmişlerdir. 

Kırdan kopuş ve mülksüzleşme dinamiklerinin 
güçlenmesiyle birlikte mevsimlik tarım işçiliğinin 
niteliğinde bazı farklılaşmalar kendisini göstermek-
tedir. 1960’lı, 1970’li yıllarda pamuk işlerinde çalışan 
mevsimlik tarım işçilerinde sürekli işçilikten çok köy-
lülüğe yönelik eğilimler ağır basmaktaydı (Akkaya ve 
Altıok, 1996: 254). Oysa önceki dönemlerden farklı 
olarak son yıllarda işçiler; büyükşehirlerde kalıcı iş 
bulma umutlarını yitirdikleri gibi köylerine dönüp 
geçimlik tarımı sürdürme imkânlarını da yitirmişler-
dir. Diğer bir deyişle içinde bulunduğumuz dönemde, 
geri dönüp köyünde kendi tarlasında geçimlik tarımı 
canlandırmaya yönelen, yarı köylü yarı işçi özellikler 
gösteren tarım işçiliği terk edilmiştir (Yıldırım, 2015: 
370). Önceki tarım işçileri profilinden farklı olarak 
bugün tarım işçilerinin çok büyük bir bölümü Gü-
neydoğu’nun il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı gibi 
“baba mesleği” olan tarım ve hayvancılığa dayalı çift-
çilik terk edilmiştir.16 Bunun yerine dayıbaşılar aracı-
lığıyla farklı tarımsal alanlardaki geçici, mevsimlik iş 
fırsatlarını yakalamaya çalışan, ayakta kalmak için ge-
rekirse bütün aileyi, yılın büyük bir kısmında ücretli 
emek haline getiren bir işçi profili ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’de mülksüzleşme dinamiklerinin güçlen-

14  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde işsizlik Türkiye ortalaması-
nın oldukça üstündedir. TUİK Verilerine göre Türkiye gene-
linde 2013 yılında işsizlik oranı ortalama %9,7 iken,  Mardin, 
Batman, Şırnak, Siirt gibi illerde ortalama % 21, Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’da % 17,%’dir. Veriler için TUİK’in internet sitesinde 
yer alan İşgücü İstatistikleri Veritabanı’ndan yararlanılmıştır. 
İlgili link için bkz. https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgu-
cu.zul Er: 12.01.2016  

15  Veriler için TUİK’in internet sitesinde yer alan Bitkisel Üretim 
İstatistiklerinden yararlanılmıştır. Bkz. http://tuikapp.tuik.
gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul Er: 15 Mart 2013

16  Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda tarım işçilerinin bü-
yük ölçüde il ve ilçe merkezlerinde oturduğu saptanmıştır. 
Hayata Destek Derneği’nin Düzce’de yaptığı saha araştırma-
sına göre tarımda ücretli olarak çalışan hanelerin yüzde 80’lik 
bir kısmı Güneydoğu’nun kent merkezlerinde oturmaktadır 
(2014: 7). Batı Karadeniz’de fındık hasadında çalışmaya ge-
len tarım işçileriyle yapılan başka bir çalışmada, tarım işçiliği 
yapan ailelerin büyük bir kısmı geçmişte de tarım işçiliği ya-
parken yaklaşık yüzde 40’lık bir kesimin tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini terk ederek tarım işçiliğine yöneldiği saptanmış-
tır (Kalkınma Atölyesi Ar., 2014: 78-99).   
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mesi yanında son yıllarda kırdan kopan kitleler için 
kentlere göç ederek ayakta kalma, tutunma olanak-
larının giderek daralıyor oluşu tarımda işçileşmenin 
daha derin ve yaygın yaşanmasına neden olmakta-
dır. Kentleşme üzerine yapılan çalışmalarda sıklıkla 
1980’li yıllarda başlayan ve 1990’lı yıllarda hızlanan 
bir süreç olarak yeni göçmenlerin sosyoekonomik, 
politik, kültürel bütünleşme olanaklarının giderek 
zayıfladığı belirtilmektedir (Keyder ve Yenal, 2013: 
148). Güvencesiz ve düşük ücretli istihdam biçimleri-
nin yaygınlaşması, artan işsizlik ve yoksulluk yanında 
düşük maliyetli konut edinme imkânlarının daralma-
sı neoliberal dönemde kentleri yeni göçmenler için 
daha riskli mekânlar haline getirmektedir. Özellikle 
1990’lı yıllarda kente en son gelen göçmen grup olan 
Güneydoğulu kitleler, hazırlıksız göç ve sektörler 
içinde kendi varlık koşullarını değiştirebilme imkân-
larına sahip olmamaları nedeniyle emlak piyasası ve 
işgücü piyasasının en altında yer almışlardır (Pınar-
cıoğlu ve Işık, 2001: 174-175). Güneydoğu’da tarım ve 
hayvancılığın çöküşü yanında büyükşehirlerde yeni 
göçmenler için iş ve ucuz konuta ulaşım imkânlarının 
daralması son dönemin mevsimlik tarım işçilerini 
farklılaştıran diğer bir süreç haline gelmektedir. Son 
20-30 yıllık süreçte tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle 
geçimi destekleme veya kentlere göç ederek koşulları 
iyileştirme seçeneklerinin giderek ortadan kalkma-
sıyla mevsimlik işçiler, tarımda kuralsız, güvencesiz 
ve düşük ücretlerle çalışmanın bütün risk ve belirsiz-
liklerine açık ayrışmış, farklılaşmış bir toplumsal ke-
sim haline gelmektedir.  

5. Tarımda Güvencesizliğin 
Yaygınlaşması 
Esnek ve güvencesiz istihdam biçimleri, kapitaliz-
min dünyada ve Türkiye’de 1970’li yıllardan itibaren 
içinden geçtiği sermaye birikim rejimine bağlı kriz-
leri aşmak ve yeni birikim imkânları oluşturmak için 
başvurduğu çözümlerden biri haline gelmektedir. Ne-
oliberal politikaların istihdam biçimleri üzerindeki 
etkisi istikrarlı, güvenceli, sigortalı çalışma biçimleri 
yerine enformel, esnek ve kuralsız çalışmanın yay-
gınlaştırılması şeklinde kendisini göstermektedir.17 

1980 sonrası dönemde kırdan kopuş dinamiklerinin 
güçlenmesine karşın kentlerde yeni istihdam olanak-
ları daha sınırlı hale geldiği gibi yaratılan istihdamın 
niteliği de değişmektedir. Geliştirilen “yeni” denetim 
ve kontrol mekanizmaları ile birlikte bir işte çalışma-
nın beraberinde getirdiği risklerin ortadan kaldırıl-
masında işverenlerin sorumlu olduğu gerçeği büyük 
ölçüde görünmez hale gelmiştir (Müftüoğlu ve Taniş, 
2010: 190). Toplam istihdam içinde kamu kesimi payı 
önemli ölçüde gerilerken, özel kesim içinde de düşük 
verimlilik ve düşük ücret ve esnek istihdam biçimle-
rinin yaygınlaştığı ve enformel sektörün şiştiği ve ka-
yıt dışı istihdamın giderek arttığı gözlemlenmektedir 
(Şenses, 2003). Şenses’in ifade ettiği gibi tarımdan ko-
pan geniş bir kesimin ortaya çıktığı koşullarda kent-
lerde geniş işsiz kesimler oluşmakta ve aynı zamanda 
düşük ücretli ve güvencesiz çalışmaya dayalı enformel 
işgücü piyasalarına yeni ve geniş katılımlar ortaya çık-
maktadır. 

Yeni dönemde Türkiye’de ve dünyada sermaye-
dar kesimler ve devletler tarafından enformel, esnek 
istihdam biçimleri yaygınlaştırılmaya çalışılırken bu 
istihdam biçiminin tarımda çok daha eskiye dayanan 
bir geçmişi vardır. Osmanlı’nın son dönemlerinde ta-
rımda kapitalizmin gelişmeye başladığı Çukurova ve 
Batı Anadolu gibi bölgelerde dayıbaşılık mekanizma-
sı, uzun saatlere ve düşük ücretlere dayalı güvencesiz 
çalışma biçimleri yaygın uygulamalar haline gelmiştir. 
Aynı şekilde Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itiba-
ren bugüne kadar kayıt dışılık ve güvencesizlik tarımda 
çalışma ilişkilerinin temel özelliklerinden biri olmaya 
devam etmiştir.18 Dolayısıyla tarım işçiliği, güvence-
sizleşmenin genelleştiği son 20 yıllık zaman dilimi ön-
cesinde de sosyal korumadan ve sosyal ücretten büyük 
ölçüde mahrum kalarak ücretlilerin en dezavantajlı 
kesimini oluşturmuştur (Özuğurlu, 2012: 161).  

Son yıllarda güçlenen mülksüzleşme ve işçileşme 
dinamiklerine bağlı olarak dayıbaşılık mekanizma-
sı çerçevesinde işleyen enformel ve kuralsız çalışma 
biçimi tarımda daha yaygın hale gelmektedir. “Yeni” 

17  Çalışmada enformel istihdam biçimleri tanımlaması Akde-
mir’in çizdiği çerçeve içinde kullanılmıştır; “sosyal hakları 

ve sosyal güvencesi olmayan, bildirilmemiş, düzenli ücret al-
mayan, süreli-süresiz iş sözleşmesi yapılmayan, iş saatleri dü-
zenlenmemiş ve çalışma hukukunca tanımlanan özelliklerin 
bulunmadığı faaliyetlerde çalışanların tamamı enformel istih-
damdır (Akdemir, 2008: 56).”

18  Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliğinin içinden geçtiği tarihsel 
süreçle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yıldırım (2015: 77-205). 
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emek rejimiyle de uyumlu olarak eski bir enformel 
mekanizma olan dayıbaşılık, daha önce hiç olmadığı 
kadar tarımda işgücü tedariki ve kontrolü alanında 
önemini artırmaktadır. Enformel çalışmanın yaygın-
laşmasında, tarımda sendikal örgütlenme geleneğinin 
sınırlı kalması ve Türkiye’de köklü kurumsal sendika-
ların tarım alanında örgütlenmekte yetersiz kalması 
büyük ölçüde etkili olmaktadır. Hayatta kalabilmek 
için emeğini satmak zorunda olan işçiler, sendikaların 
veya devletin yasal, kurumsal korumalarının yeterli 
olmadığı koşullarda ücret ve çalışma koşulları açısın-
dan seçici olmaktan ziyade sermayenin önerdiği ko-
şullara ikna olmak zorunda kalırlar (Altundaş, 2011: 
13). İşveren çiftçiler dayıbaşılar sayesinde mümkün 
olduğunca ucuza ve olumsuz çalışma koşullarına 
hazır işgücü sağlayabildikleri gibi işçi çalıştırmaktan 
doğan sorumluluk ve risklerden büyük ölçüde kurtu-
labilmektedirler. Dolayısıyla işveren çiftçiler, dayıba-
şılar aracılığıyla çalışma, barınma, ulaşım koşullarını 
kendi çıkarlarına uygun olarak düzenleyebilmekte, 
son yıllarda uğradıkları iktisadi kayıpları ve riskleri 
tarım işçilerine kolaylıkla devredebilmektedirler. 

6. Mevsimlik Tarım İşçileri 
Üzerinde Artan Riskler 
ve Trafik Kazaları
İstikrarlı olarak trafik kazalarına dönüşen yüksek 
risk ve tehlikeler; işgücü maliyetlerini en aza çekme-
ye çalışan işveren çiftçiler, düşük ücretler ve güven-
cesizliğin dayattığı zorunluluklar karşısında ayakta 
kalma stratejileri geliştiren işçiler ve mevcut yasal 
düzenlemelere rağmen tarımda çalışma, ulaşım ko-
şullarını formel denetim mekanizmaları dışında bıra-
kan devlet yetkilileri gibi çeşitli aktörlerin tercihleri, 
ihmalleri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Sakarya 
Kocaali’de fındık tarımında ücretler, ulaşım, barınma 
gibi çalışma koşullarıyla ilgili konular, işçi arz ve talep 
durumuna bağlı olarak toprak sahibi işveren çiftçiler, 
dayıbaşılar ve tarım işçileri arasındaki güç ilişkilerine 
bağlı olarak çözümlenmektedir. 20-30 dönümlük kü-
çük ölçekli fındık tarlası olan işverenler dahi kapitalist 
girişimci mantığıyla hareket etmekte, piyasadan gelen 
fiyat sinyallerine göre üretim ve işgücünü yeniden or-
ganize etmektedirler. Kapitalist üretimin işleyiş yasa-
larına uygun olarak üretim maliyetlerini azaltmanın 
en etkin yolu işgücü maliyetlerini azaltmak, dolayı-

sıyla işgücü için yapılan tüm ödemeleri en aza indir-
gemek mümkünse sıfıra indirmektir (Altundaş, 2011: 
14). Özellikle 1990’lardan itibaren Diyarbakır, Mar-
din, Şanlıurfa ve Adıyaman’dan gelen işçilerin sayısın-
da büyük artışların olduğu, üreticiler üzerinde piyasa 
baskılarının arttığı yıllarda işveren çiftçilerin ucuz 
işgücüne olan ilgileri artıyor. İşverenler üzerinde sen-
dikal baskının olmadığı, az sayıdaki yasal korumanın 
oldukça sınırlı uygulandığı şartlarda, işveren çiftçiler 
dayıbaşılarla yaptıkları işçi çalıştırma sözleşmelerini 
kolaylıkla kendi lehlerine olacak şekilde düzenleyebil-
mektedirler. Bu sayede işveren çiftçiler, işçi arzındaki 
artışla birlikte işçi çalıştırmaktan doğan ulaşım, ye-
mek, barınma koşullarıyla ilgili sorumluluklarından 
büyük ölçüde kurtulmuş ve dayıbaşılık mekanizması 
aracılığıyla bu harcamalar büyük ölçüde işçilere dev-
redilebilmiştir. Tarımda sermayenin kontrolünü ar-
tırdığı son yıllarda işçilerin çalışma, barınma, ulaşım 
gibi yaşamlarının bütün aşamaları, işgücü maliyetle-
rinin düşürülmesi ilkesine göre düzenlenmektedir. 
Hatta gelen işçi sayısının arttığı, fındık rekoltesinin 
düşük olduğu yıllarda koşullar daha da kötüleşmek-
te bazı köylerde işverenler, yevmiyeleri günlük asgari 
ücret tutarının altına çekebilmektedirler. 

Saha araştırması yürüttüğümüz Sakarya’da işve-
ren çiftçiler, fındık tarlasının yanına 10-15 işçinin iş 
bitimine kadar bir arada kalabileceği tek gözlü, der-
me çatma barınaklar yapmışlardır. İşveren çiftçinin 
barınak yapmadığı tarlalarda işçiler çadırlarda ka-
lırlar. Ayrıca önceki yıllarda tamamen işverenlerce 
karşılanan ulaşım ve yemek harcamaları son yıllarda 
işçilere yüklenmiştir. 2013 yılı fındık toplama sezo-
nunda yaptığımız görüşmelerde “neden önceki yıl-
larda işverenlerce karşılanan bu masraflar artık sizin 
tarafınızdan karşılanıyor?” sorumuza işçiler “dayıbaşı 
tarla sahibiyle öyle anlaşmış” ya da “ çiftçinin de du-
rumu giderek bozuluyor” gibi cevaplar vermişlerdir. 
Çiftçiler, sabah 7’den akşam 7’ye kadar süren mesai 
saatlerini mümkün olduğunca erken başlatıp, geç bi-
tirerek günlük 12 saatlik mesai sınırını aşmaya çalı-
şırlar. Tarla sahibinin fazla çalışmayı ücretlendirmek-
ten ve ulaşım, yemek harcamalarını karşılamaktan 
kaçınması, mevsimlik işçilerin sıklıkla şikâyet ettiği 
konulardan biridir. Yerel yöneticiler ve mülki amir-
ler zaman zaman işçilerle, toprak sahipleri arasında 
ücret farklarından doğan sorunları düzenlemek için 
çalışma ilişkilerine dâhil olabilmektedirler. Sakarya, 

Tarımda Trafik Kazalarının Ekonomi Politiği ve Mevsimlik Tarım İşçileri 



90

Kocaali Kaymakamı köylere göre farklılaşan ücret uy-
gulamalarının önüne geçmek için 2010’da tarım işçi-
lerinin hayatlarının iyileştirilmesi amacıyla çıkarılan 
Başbakanlık Genelgesi’ne uyulması konusunda sözlü 
ve yazılı uyarılarda bulunabilmektedirler.19 Ancak 
yaptığımız görüşmeler ve gözlemlerden elde ettiği-
miz bilgilere göre işveren çiftçiler ve ilçedeki yetkililer 
çalışma, barınma, ulaşım koşullarındaki yaşanan çok 
sayıda olumsuzlukla ilgili kapsamlı bir iyileştirmeye 
yönelmiyorlar. İşçi çalıştırma maliyetlerini artıracak 
çabalar, tedbirler işveren çiftçilerce hoş karşılanmıyor.

Kendi hesabına yapılan tarım ve hayvancılıkla 
geçimlerini destekleme şanslarını yitiren kesimlerin 
devletin koruyucu önlemlerinin ve sendikal koruma-
ların olmadığı şartlarda emek piyasasına girişi tarım-
da ücretli çalışma deneyimini oldukça dezavantajlı 
hale getirmektedir. Yukarıda üzerinde durduğumuz 
gibi önceki dönemlerden farklı olarak tarımda işçileş-
me, içinde bulunduğumuz süreçte çok daha yoğun ve 
yaygın yaşanmaktadır. Tarım ve hayvancılığa dayalı 
geçim faaliyetlerinin desteğinden yoksun kalan tarım 
işçisi aileler, düşük ücretler ve kronik işsizliğin sürek-
li gündeme getirdiği sosyal riskler ve güvencesizlikle 
başa çıkabilmek için çeşitli ayakta kalma stratejileri 
geliştirmektedirler. Bunlardan birincisi ve en önem-
lisi, ailenin mevcut işgücü kapasitesini mümkün olan 
en geniş haliyle işçileştirerek mevcut gelirleri artırma 
yoluna gitmesidir. Kentsel sektörlerdeki işçilerden 
farklı olarak mevsimlik tarım işçiliği, ailenin bütün 
üyelerini kapsamaya başladığı gibi daha geniş za-
man dilimlerine yayılan bir geçim etkinliği halini alır. 
Özellikle ücretlerin düşük olduğu ve kalıcı işsizliğin 
daima gündemde olduğu koşullarda çocuklar, öğren-
ciler, yaşlılar, kadınlar gibi neredeyse ailenin bütün 
fertleri ücretli emek piyasasına dâhil edilir. Toprakla 
ve hayvancılık faaliyetleriyle bağını bütünüyle kopa-
ran geniş bir tarım işçisi grubu için bu durum çok 
daha belirgindir. Ücretli olarak çalışma zorunluluğu 
bütün ailenin eşyalarıyla birlikte aylarca evden uzak, 
yılın büyük bir kısmını bir tarladan diğerine yollar-
da geçirmesi anlamına gelir. Kırdan koparak il ve ilçe 
merkezlerinde yaşayan ailelerin bütün üyelerinin, yı-
lın büyük bir kısmında tarım işçiliğine yönelmesi son 

dönem tarım işçiliğinin değişen bir özelliğidir.      
Örneğin 10-15 kişilik tarım işçisi aileleri, sürekli 

işsizliğin neden olduğu yoksullukla başa çıkabilmek 
için Diyarbakır’dan yola çıkıp Malatya’da kayısı, Sa-
karya’da fındık, Bursa’da domates hasadında çalışmak 
gibi oldukça farklı bölgeler arasında sürekli hareketli 
olmak zorunda kalır. Diğer bir deyişle tarım işçileri ne 
kadar çok tarlada çalışırlarsa kronik işsizlik ve güven-
cesizliğin yarattığı risklerle başa çıkmak o kadar ko-
laylaşır. Aileler, akraba, hemşeri grupları gibi kalaba-
lık gruplardan oluşan tarım işçilerinin hayatları üstü 
açık araçlarda ve aşırı yüklenmiş minibüslerle bir tar-
ladan diğerine sürekli olarak yollarda geçer. Özellikle 
üretim ve hasat aylarında batı ve kuzey bölgelerinin 
tarımsal alanlarıyla Güneydoğu’nun belli başlı illeri 
arasındaki yollarda yoğun bir işçi hareketliliği ken-
disini göstermektedir. Böylece mevsimlik göçler ta-
rım işçiliğinin önemli bir parçası haline gelmektedir. 
Örneğin, Mardin’in Derik İlçe merkezinde oturan bir 
tarım işçisi ailesi, dayıbaşının bulduğu işe gitmek için 
eşyalarıyla birlikte 1000-1500 km yol kat etmekte, en 
az 1-2 ay çeşitli tarlalarda çalıştıktan sonra Mardin’e 
geri dönmektedir. Bu durum tarım işçileri, dayıbaşı-
lar ve işveren çiftçiler arasında oluşan tarımda çalışma 
ilişkilerinin Türkiye’de geniş mekânları ilgilendiren 
bir mesele haline geldiğini göstermektedir. Şehirlera-
rası yollarda uzun sürelere yayılan yolculuklar, çalış-
ma koşulları ve çadır hayatı gibi yaşamın çeşitli yönle-
ri maliyetlerin düşürülmesi ilkesiyle düzenlendiğinde 
işçiler çeşitli risk ve tehlikelere açık hale gelmektedir. 
İşçileri taşıyan araçların şehirlerarası yollarda ve tar-
lalara taşınırken sıklıkla yaptığı kazalara bağlı olarak 
yaşanan ölüm ve yaralanmalar, bu risk ve tehlikelerin 
oldukça çarpıcı boyutlara ulaştığını göstermektedir. 

Tarım işçilerini çalışmaya gidecekleri tarla ve 
fındık bahçesine götürecek olan minibüs veya üstü 
açık kamyonlar trafik kazası risklerini en üst düzey-
de yüklenerek yola çıkmaktadırlar. Tarım işçilerinin 
ölümüne ve yaralanmasına yol açan trafik kazaları,  
şehirlerarası yollarda ve işçilerin kaldıkları barınak-
larla çalışmaya gittikleri tarlalar arasındaki tali yol-
larda yaşanmaktadır. Şehirlerarası yollarda yapılan 
ulaşımda daha çok minibüs ve eskisine nazaran daha 
az olmak üzere kamyon, kamyonet gibi araçlarla ula-
şım yapılırken tarlalara yapılan ara yollardaki ulaşım-
da çoğunlukla traktör, kamyonet ve pat pat gibi üstü 

19  “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayat-
larının İyileştirilmesi” Konulu 27531 sayılı Başbakanlık Ge-
nelgesi 24 Mart 2010 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.   
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açık araçlar kullanılmaktadır. Gazete arşivlerine ka-
baca baktığımızda, 1960’lı ve 1970’li yıllar gibi yakın 
bir geçmişte yaşadıkları köylerden Adana’ya doğru 
pamuk hasadında çalışmak için kamyon kasaların-
da taşınan çok sayıda işçinin ölümlü ve yaralanmalı 
kaza haberlerine rastlıyoruz.20 Türkiye’de uzun yıllar 
boyunca kamyonla tarım işçisi taşımak neredeyse ge-
lenekselleşmiş bir uygulama haline gelmiştir. Ancak 
son yıllarda yapılan sıkı denetimler sonucu şehirlera-
rası yollarda kamyon ve diğer üstü açık araçlarla işçi 
taşıma uygulamaları azalmaktadır. Denetimlere rağ-
men köy, kasaba ve ilçelerde tarlalara gidiş gelişlerde, 
tali yollarda traktör, kamyonet gibi üstü açık araçlarla 
işçi taşımaya devam edilmektedir. Bugün şehirlerara-
sı yollarda işçi taşıma işinde çoğunlukla 15-18 kişilik 
Ford Transit araçlar kullanılmaktadır. Uzun mesafe-
li yolculuklarda kamyonla taşımadan minibüslerle 
taşımaya geçilmesine rağmen trafik kazalarına bağlı 
ölüm ve yaralanmalarda herhangi bir azalma yaşan-
dığını söylemek mümkün görünmemektedir. Sakar-
ya’da yapılan saha araştırması sırasında yapılan görüş-
meler ve gözlemler sonucunda, işçi taşıyan araçların 
aşırı yüklenmesi ve kamyon, kamyonet, traktör, pat 
pat gibi üstü açık araçlarla yapılan taşıma, işçilerin 
ulaşım koşullarını son derece riskli hale getiren en 
önemli etkenler olarak saptanmıştır. 

İşsizliğin sürekli, bulunan işlerin geçici ve ücret-
lerin düşük olduğu koşullarda, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki tarlalarda çalışarak zorlukla elde edilen 
birikimlerle daha uzun süre geçinmenin yolu tüketici 
metalarına olan bağımlılığın ve harcamaların müm-
kün olduğunca asgariye indirilmesidir. İşveren toprak 
sahiplerinin üstlenmekten sürekli kaçınarak işçilerin 
üzerine yıktığı yemek, barınma ve ulaşım maliyeti ne 
kadar düşürülürse iş bulmanın çok zor olduğu gelecek 
aylar için hazırlıklı olmak mümkün olur. Sakarya’ya 
fındık hasadı işinde çalışmaya gelen işçiler yemek, 
barınma ve ulaşım masraflarının işçiye yüklenmesi-
nin beraberinde getirdiği sorunlarla, düşük maliyetli 
ve yüksek riskli çözümler üreterek başa çıkarlar. İşçi 

taşıyan araçların kapasitenin üzerinde yüklenmesi, 
ailelerin daha fazla üyesini daha az harcamayla ücretli 
emek haline getirme çabası doğrultusunda yaptıkları 
tercihlerle ilgilidir. 

Ulaşım harcamalarını düşürmek amacıyla mini-
büslerin işçilerce aşırı yüklenmesi yaşanan trafik ka-
zalarının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri 
haline gelmektedir. Sakarya’da görüşme yaptığımız bir 
tarım işçisi gidiş dönüş yol masrafının neredeyse bir 
haftalık çalışmasına denk geldiğini söylüyor (Diyar-
bakır’dan Gelen Tarım İşçisi, 2012 Eylül). İşçi aileleri 
üstlenmek zorunda kaldıkları kişi başına ulaşım mali-
yetini düşürmek, kendilerine kalan birikimi artırmak 
için 15-18 kişilik kapasitesi olan minibüslere yaklaşık 
20-25 kişi biniyorlar. Ailenin çalışabilir durumda bü-
tün fertleri minibüslerde sıkışık vaziyette bir arada 
yolculuk yapıyor. Bunun yanında ailenin yaşamını 
sürdürmek için ihtiyaç duyduğu mutfak malzemele-
ri, halı, yatak, yorgan, çadır gibi barınma araçları da 
minibüse yükleniyor. Güneydoğu’nun kent ve kasa-
balarında batıya göre daha ucuza satılan, temel gıda 
maddeleri; un, şeker, yağ çuvalları da minibüse yük-
lenir. İşçilerin yaşadıkları kent ve kasabalarda temel 
gıda malzemelerini satın almak için tanıdıkları esnaf-
lardan borçlanma şansları da vardır. Mevsimlik tarım 
işçiliğiyle geçimini sürdüren aileler yaşadıkları iller-
den çalışmaya gittikleri yerlere yanlarında ne kadar 
fazla erzak götürürlerse temel ihtiyaçlar için gerekli 
olan harcamalar da o kadar düşer. Dolayısıyla ulaşım, 
yemek ve barınma gibi işçi çalıştırma maliyetlerini 
bütünüyle üstlenmek zorunda kalan işçiler, çalışmaya 
gittikleri yerlere, uzun mesafeler boyunca hem kendi-
lerini hem de yaşam araçlarını taşımak zorunda kalır-
lar.21 Mutfak malzemeleri, beslenme, barınma araçları 
yanında kapasitenin üstünde yolcu taşındığında kişi 
başına düşen yol, yemek harcamalarını düşürmek 

20  Milliyet Gazetesi’nin arşivine girildiğinde 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda “Ceyhan’da 6 İşçi öldü”,”Tarım İşçisi Götüren Traktör 
Su Kanalına Uçtu, 3 Kadın Öldü”, “İskenderun’da Tarım İşçisi 
Taşıyan Bir Kamyon Devrildi.” gibi haber başlıklarıyla çeşitli 
kamyon, traktör kazalarında aynı aileden çok sayıda işçinin 
öldüğü haberlere ulaşmak mümkündür. İlgili haberlerin linki 
için bkz. http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/ Er: 13.01.2016 

21  Türkiye’nin birçok iline çalışmaya giden işçiler benzer şartlar-
da yolculuk yapmaktadır. Şanlıurfa’dan Giresun’a kamyon-
la seyahat ederken jandarma denetimine yakalanan bir işçi 
grubundan 63 yaşındaki H.T. adındaki kadın işçi seyahatini 
şöyle anlatıyor; “…mecbur kaldım bu işçilerle buraya gelip ça-
lışmaya. Kamyonla geldik, 24 saatten fazla süren seyahatimiz 
boyunca 20-25 kişi eşyalarla birlikte seyahat ettik. Kamyonla 
seyahatin zor koşullarını sineye çektik, Giresun İli sınırları-
na girer girmez, jandarma bizi önce alıkoydu, sonra buraya 
kadar getirdi. Burada 24 saat kamyonun üzerinde bekledik... 
Yorgunluk, bitkinlik içinde 24 saat bekledikten sonra yere inip 
çadırlarımızı kurabildik (Gülçubuk vd., 2003: 132).”     
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mümkün olur. Bu çözümler sayesinde dayıbaşı ke-
sintileri, yol ve yemek masrafları gibi çeşitli kesintiler 
yapılan günlük yevmiyeden daha anlamlı bir kısmı 
işçilere kalır. Aksi takdirde işçinin yevmiye gelirleri-
nin neredeyse tamamı dayıbaşı kesintisi, yol ve yemek 
harcamalarına gider. Bu şekilde işçiler hiçbir birikim 
elde edemeden karın tokluğuna çalıştıkları gibi işsiz 
geçirecekleri gelecek aylara da hazırlıksız girerler.   

“Günlük yevmiye 28 TL’nin %10’u dayıbaşına gidin-
ce 25 kalıyor. Aylık 30 günden hesaplarsan (30 x 25 
toplam yevmiye geliri) 750 yapar. Bunun 200’nü gelme 
gitme yola verdin mi 550 kalır. 550’den de yemek, siga-
ra masrafını çıkar geriye 500 kalır. (Bu arada dayıbaşı 
‘o kadar bile kalmaz’ diye müdahale etti.) Buna rağ-
men gelmesek sıkıntı olur. Örneğin benim dershane 
işi düşünülür (Diyarbakır’dan Gelen Tarım İşçisi, Ey-
lül 2012, Sakarya).” 

Yukarıdaki fındık hasadında çalışarak dershane 
parasını toplamak isteyen işçi basit bir hesap yaparak 
iş bitiminde elinde anlamlı, yeterli bir birikim kalıp 
kalmayacağını hesaplıyor. Görüşme yaptığımız birçok 
işçi, benzer bir hesap yaparak ücretlerin düşüklüğü ve 
artan harcamalar biçiminde işçiler aleyhine bozul-
makta olan bölüşüm ilişkilerinin beraberinde getir-
diği baskıların ve artan risklerin üstesinden gelmeye 
çalışıyor. Yukarıdaki hesaba göre sadece yolculuk har-
caması, işçinin bir haftalık çalışmasına denk düşüyor. 
Ücretlerin düşüklüğü işçileri en basit harcama kalem-
lerini dahi asgariye indirmeye zorluyor. Ücretlerin 
temel harcamalar karşısında yetersiz kalışı, yol har-
camalarının işçilere yüklenmesi, işçileri ulaşım har-
camalarını asgariye indirmeye ve araçları kapasiteyi 
aşacak derecede aşırı yüklemeye zorluyor. Araçların 
bizzat işçilerce kapasitenin üzerinde insan ve eşyayla 
yüklenmesi ailede çalışan işçi sayısını ve toplam üc-
ret gelirini artırmaktadır. Aynı zamanda araca alınan 
kişi sayısı ve eşya miktarı arttıkça kişi başına düşen 
ulaşım, çalışmaya gidilen yerde barınma, yemek har-
camalarının düşürülmesi olanağı sağlanmaktadır. 
Ancak düşük ücretler, işsizlik ve güvencesizliğin da-
yattığı zorunluluklar nedeniyle işçilerin başvurduk-
ları bu tip çözümler, kapasitenin üzerinde yapılan 
yüklemeler nedeniyle trafiğe çıkan araçlar üzerindeki 
kaza riskinin artmasına yol açmaktadır. 

Tarımda işçi hareketliliğinin arttığı üretim ve ha-
sat sezonunda, işçiyi yaşadığı yerlerden çalışmaya git-
tiği tarlalara getirip götüren minibüs şoförleri, yakla-

şık 1000-1500 km gibi uzun mesafeleri daha hızlı kat 
ederek, daha fazla sefer yapmaya ve kazançlarını artır-
maya çalışıyorlar. İşçileri taşıyan minibüslerin dayıba-
şılara ait olduğu şartlarda benzer bir durum geçerlidir. 
Dayıbaşılar, hızlıca fındığını toplatıp pazara çıkarmak 
ve borçlarını kapatmak isteyen çiftçilerden gelen ta-
lepleri karşılamak için yeni işçi gruplarını organize 
ederler. Talebi karşılamak ve daha yüksek kazançlar 
elde etmek isteyen dayıbaşılar, minibüslerle kısa sü-
reler içinde daha fazla sefer yaparak işçi tedarik et-
meye çalışırlar. Bu şekilde işçilerin uzun mesafelerde 
tek şoförlü, aşırı yüklü vaziyette ve süratli bir biçimde 
taşınmasıyla trafik kazaları riski oldukça yükselir. Ta-
rımda işlerin yoğunlaşmaya başladığı aylarda tahmini 
olarak 1-2 milyon tarım işçisi bu şartlarda bir tarladan 
diğerine yolculuk yapıyor. Aşırı yüklenmiş olan mini-
büsler, sermayenin dolaylı yollarla tarım işçileri üze-
rine yüklediği bütün sosyal riskleri taşıyarak trafiğe 
çıkmaktadırlar. Aşırı yüklü minibüsler veya üstü açık 
kamyonlarla yapılan taşımanın yarattığı büyük riskler 
yağış nedeniyle yolun ıslak olması, aşırı hız, patlayan 
lastik gibi teknik etkenlerle bir araya geldiğinde işçi-
lerin canına mal olan kazalara dönüşmektedir.22 Sa-
karya’da görüşme yaptığımız bir tarım işçisi sıklıkla 
yaşanan kazalarla ilgili gözlemlerini şöyle aktarıyor;  

“Ufak arabalar (Ford Transit minibüslerden söz edi-
yor.) çok kaza yapıyor. Çünkü ufak arabalar süratli 
gidiyor. O da yetişmek için memlekete çabuk gitmek 
için. Yol uzaktır. 20-22 kişilik oluyor. Aslında 18 kişi-
liktir. Bir de eşya çok (Mardin’den Gelen Tarım İşçisi, 
Eylül 2013, Sakarya).” 

Aşırı yükleme yanında üstü açık araçlarda yapı-
lan işçi taşıma uygulaması, kazalara yol açan bir diğer 
etkendir. Son yıllarda şehirlerarası yollarda yapılan 
sıkı denetimler sonucu kamyon, kamyonet gibi araç-
larla yapılan taşımalar daha sınırlı hale gelmektedir. 
Ancak işçilerin çalışmaya gittikleri yerlerde, kaldıkla-
rı barınak ve çadırlarla çalışacakları tarlalar arasında 

22  Sakarya’nın tarımsal alanları yanında pazara yönelik tarımsal 
üretim yapılan diğer bölgelerde sıklıkla bu tip kazalara rast-
lanıyor. Bu kazalardan biri 1 Kasım 2014’te Isparta’nın Yalvaç 
İlçesi’nde yaşanmıştır. Çoğu kadın 17 işçinin öldüğü 28 işçi-
nin yaralandığı bu kazayla ilgili haberde verilen bilgilere göre 
araçta 1200 kg yük fazlası tespit edilmiş ve 24 kişilik midibüse 
46 kişi bindirilmiştir. Habere göre işçilerin çoğu araca jan-
darma kontrolünden sonra binmiştir. Haber için bkz. http://
www.hurriyet.com.tr/jandarma-kontrolunden-sonra-bindi-
ler-27490654 Er: 07.12.2015    

Uygar D. Yıldırım
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yapılan kısa mesafeli taşımalar, büyük ölçüde traktör, 
kamyon, kamyonet, pat pat gibi aslında yük taşımak 
için dizayn edilmiş üstü açık araçlarla yapılmaktadır. 
Çoğunlukla kırsal alanlarda ve tali yollarda, tarla ara-
larında yapılan bu tip taşıma trafik denetleme birim-
lerince tespit edilememektedir. Aynı şekilde Sakar-
ya’da işveren çiftçinin taşıma işini en düşük maliyetle 
düzenleme çabasının bir ürünü olarak fındık toplama 
işinde çalışan 10-15 kişilik işçi grubu tarlalara üstü 
açık araçlarla taşınmaktadır. Üstü açık araçlarla ta-
şıma, işveren çiftçiler için olduğu kadar işçilerce de 
kanıksanmış bir durumdur. Yaşanan kazalara rağmen 
rutin hale gelen üstü açık araçlarla yapılan işçi taşıma 
uygulaması, maliyetlerin düşürülmesi zorunluluğu 
şeklinde kendisini gösteren piyasa rasyonelleriyle iş-
çilerin artan can güvenliği riski arasında bir tezatlığın 
yaşandığını göstermektedir.

Sakarya Kocaali’nde kaymakam başkanlığında 
toplanan Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Ku-
rulu Kararlarında yasaklanmasına rağmen çiftçilerin 
büyük çoğunluğu işçileri tarlaya traktör römorkların-
da taşırlar. İlgili kararlarda şöyle denilmektedir; 

“Bahçeden konaklama mahalline ya da konaklama 
mahallinden bahçelere yapılacak işçi ve yolcu nakil-
lerinde yük üzerinde yolcu taşınmasının ya da trak-
törle işçi ve yolcu naklinin engellenmesine; işçilerin 
bahçe ve konaklama mahalli arasındaki nakillerinden 
ve izlenecek güvenli yolun seçiminden işverenlerin 
sorumlu tutulmasına karar verilmiştir.”23    

Aynı şekilde Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’n-
de; iş aracıları olan dayıbaşılara, işçilerin konaklama 
yeri ile işyeri arasında uygun araçlarla güvenilir bir 
şekilde ulaşımının sağlanması hususunda işverenle 
birlikte doğrudan kontrol ve gözetim yapma sorum-
luluğu verilmiştir.24 İşçilerin güvenli koşullarda taşın-
ması ve diğer birçok hususta, dayıbaşılar, işverenler, 
ilgili kamu kuruluşları, kolluk kuvvetleri sorumlu 
tutulmuştur. Alınan önlemlere rağmen işçilerin kısa 
mesafelerde tarlaya götürülmesi esnasında yaşanan 
kazalar genellikle aracın engebeli yolda devrilmesi, 
sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi, römor-
ku traktöre bağlayan kancanın yerinden çıkması gibi 

nedenlere bağlı kazalar olarak değerlendirilmektedir. 
Bu kazalardan biri 2015 yılının ağustos ayında Sakar-
ya Karasu’da yaşanmıştır. Sürücünün direksiyon hâ-
kimiyetini yitirmesiyle devrilen traktör römorkunda 
taşınan çoğunluğu kadın işçiler yola saçılmış, 18 işçi 
yaralanmıştır.25 Sakarya’da pazara yönelik fındık üre-
timinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde tarlaya işçi 
taşınması sırasında çok sayıda traktör kazası yaşan-
maktadır. Kazaların genellikle işverenlere ait araçlarla 
tarlaya giderken yaşanmasına rağmen işveren çiftçiler 
hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, açılmışsa bu 
soruşturmaların nasıl sonuçlandığıyla ilgili elimizde 
herhangi bir veri yoktur. İşçilerin mevzuata uygun şe-
kilde, güvenli koşullarda taşınmasıyla ilgili sorumlu 
bir yetkili neden etkili bir kontrol mekanizması geliş-
tiremediklerini şöyle açıklıyor;         

“Biz burada bir ara denetim yaptık ama (büyük bir 
kısmı işveren çiftçi olan) halkın tepkisi oluyor. Dene-
timleri yaptığımızda kaymakam bizi aradı denetimi 
durdurmamızı istedi. Burada valisi, kaymakamı hep 
halkın lehine tavır alırlar. Özellikle seçimler yaklaştı-
ğında denetimleri durdurmamızı istediler. O nedenle 
kontrole çıkmayı durdurduk (Güvenlik ve Denetim-
den Sorumlu Üst Düzey Bürokrat, Sakarya, 2013 Ey-
lül).” 

Tarımda çalışma koşulları, ücretler, barınma, ula-
şım ve çocuk işçi çalıştırma uygulamaları konusunda 
yapılmak istenen kimi denetimlerin büyük bir kısmı 
toprak sahibi olan halktan gelen tepkiler nedeniyle 
yapılamamaktadır. Büyük toprak sahipleri heyetler 
halinde kaymakamla görüşerek veya milletvekilleri 
aracılığıyla baskı yaparak işçilerin ücretler ve çalışma 
şartlarıyla ilgili yapılan çeşitli iyileştirmelere engel 
olabilmektedirler. Dolayısıyla büyük ölçüde kuralsız-
laştırılan, asgari insani standartları belirlenmeyen ya-
şam ve çalışma koşulları içinde işveren toprak sahip-
leri çalışma koşullarını kendi lehlerine olacak şekilde 
istedikleri gibi düzenleyebilmektedirler. Çocuk işçi 
çalıştırma, üstü açık araçlarla işçi taşıma konusunda 

23  Sakarya Kocaali Kaymakamlığı, Mevsimlik Gezici Tarım İşçi-
leri İzleme Kurulu Kararları 4. Madde. Karar Tarihi 09.08.2012 

24  Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 27593 sayılı resmi gazetede 27.05.2010 
tarihinde yayınlanmıştır. 

25  İlgili haber için bkz. http://www.sakaryamedya.com/haber/-
sakaryada-mevsimlik-findik-iscilerini-tasiyan-traktor-dev-
rildi-3-yarali-38441.html Er: 17.11.2015. 2013 yılında Sakar-
ya’nın Pamukova ilçesinde yaşanan başka bir kazada, kam-
yonet kasasında ayva toplama işinde çalışmaya giden kadın 
işçileri taşıyan araç trafik kazası geçirdi. Kazada 7 işçi yaşa-
mını yitirdi, 13 işçi de yaralandı. İlgili haber için bkz. http://
www.sakaryayenihaber.com/46402-katliam-gibi-kaza-8-o-
lu-haberi.html Er: 07.12.2015 
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yapılan sınırlı yasal düzenlemeler dahi uygulanma-
dığında, denetleme yapılmadığında toprak sahipleri 
işçi çalıştırmaktan doğan yükümlülüklerini en düşük 
maliyetli çözümlerle yerine getirmektedirler. Dolayı-
sıyla işverenlerin ulaşım, yemek harcamalarını tarım 
işçisine devretmeleri, işçilerin harcamalarını düşür-
mek için buldukları çözümler, işçinin çalışma yaşa-
mının bütün yönlerine olduğu gibi özellikle olumsuz, 
emniyetsiz koşullarda nakledilmesine yol açan artan 
güvencesizlik ve riskler anlamına gelmektedir. Bu-
nunla birlikte yukarıdaki yetkilinin açıklamalarında 
görülebileceği gibi emniyetsiz koşullarda işçilerin ta-
şınması ve çalışma koşulları konusunda yetkililerin 
aldığı tavır, güvencesizlik ve korumasızlığın yeniden 
üretilmesinde büyük rol oynamaktadır. 

7. Tarımda İşçi Taşıma ve Ulaşım 
Koşullarını Düzenleyen Yasalar 
Yukarıda üzerinde durulduğu gibi işçi taşıma sırasın-
da kapasitenin üzerinde yüklenen minibüsler ve üstü 
açık kamyon ve traktörlerde yapılan taşıma işleminin 
rutin hale gelmesi kaza riskini artıran en önemli ne-
denlerdir. Kazalar, işverenlerin tarımda çalışma ko-
şullarının bütün aşamalarını maliyetlerin düşürülme-
si ilkesi etrafında örgütlemeleri yanında buna imkân 
tanıyan yasal, kurumsal, sendikal süreçlerde oluşan 
boşluklar veya ihmallerle doğrudan ilişkilidir. Bu çer-
çevede genel çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta 
tarım işçilerinin konumunu ele aldıktan sonra ulaşım 
koşullarını düzenleyen genelge ve yönetmelikler üze-
rinde duracağız. Türkiye genelinde çalışma hayatını, 
daha özelde işçi işveren arasındaki ilişkileri düzenle-
yen mevzuatlar tarımda iş kazalarının önlenmesi ve 
işverenlerin bu iş kazaları karşısındaki sorumlulukla-
rının tanımlanması konusunda yetersiz kaldığını gö-
rüyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu 4. Maddesinde, 50’den 
az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin 
yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerde İş Kanunu 
hükümlerinin uygulanmayacağından söz etmekte-
dir.26 Bu sınırlama hasat dönemlerinde 10-15 işçiden 
fazlasını çalıştırmayan küçük ve orta ölçekli işletme-
lerin ağırlıkta olduğu Türkiye’de geniş bir tarım işçisi 
grubunu İş Kanunu’nun kapsamı dışında tutmakta-

dır. Dolayısıyla geniş bir tarım işçisi grubu, İş Kanu-
nu’nun işçiler üzerindeki koruyucu hükümlerinden, 
sözleşme yapma, ücret, sözleşme feshi, haftalık ve 
yıllık izin, hastalık izni, iş sağlığı ve güvenliği yaptı-
rımları vb. gibi haklardan yararlanamamaktadır (Öz 
ve Bulut, 2013: 101). 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 
393. Maddesinde işçi işveren arasındaki belirli ve be-
lirli olmayan sürelerdeki iş sözleşmeleri düzenlen-
miştir. Özel bir şekle bağlı olmayan bu sözleşmelerde 
işverenin işçiye karşı sorumlulukları belirtilmiş, ilgili 
kanunun hizmet akdi hükümleri çerçevesinde işve-
renlerin tarım işçilerine karşı işçi sağlığı ve güvenliği 
konularındaki yükümlülükleri ele alınmıştır. Ancak 
Borçlar Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin neler olacağı ve sektör bazında bunun 
nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler vardır 
(Karadeniz, 2012: 55). Ayrıca elimizde bu kanunun 
ilgili maddelerinin uygulandığını gösteren herhangi 
bir veri bulunmamaktadır.  

İş kazalarını düzenleyen mevzuatın mevsimlik 
tarım işçilerini kapsamadığını görmekteyiz. 5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu-
nu (SSGSS) 13. Maddesinde; “Sigortalıların, işverence 
sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sıra-
sında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya son-
radan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay-
lar” iş kazası tanımı içinde ele alınmıştır.27 İş kazası 
tanımlarına işçinin işyeri dışındaki gidiş gelişleri sı-
rasında işçinin ruhen, bedenen uğradığı kayıplar dâ-
hil edilmesine rağmen kanun sigortalı olmayan, gü-
vencesiz çalışan işçileri kapsam dışı bırakmıştır. Oysa 
Türkiye’de iş kazaları yaygın olarak esnek, güvencesiz 
çalışmanın yoğunlaştığı enformel sektörlerde (çocuk 
işçiler, kadın işçiler, mevsimlik işçiler) yaşanmaktadır 
(Altundaş, 2011: 14). Dolayısıyla İş Kanunu ve SSGSS 
Kanununda yer alan “iş kazası” tanımı iş kazası yaşan-
ması riskinin en yüksek olduğu alanlardan biri olan 
tarım kesimi çalışanlarını kapsamamaktadır. 2011 
yılında 5510 Sayılı SSGSS Kanununda yapılan dü-
zenlemeyle “tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle 
süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı” başlıklı mad-
dede tarım işçilerine, primleri kendilerinin ödeme-
si şartıyla sigortalı olma hakkı getirilmiştir (Demir, 

26 4857 Sayılı İş Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat
Metin/1.5.4857.pdf, Er: 04.12.2015

27  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf, Er: 
04.12.2015
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2015: 187). Ancak saha araştırmasından elde ettiğimiz 
bilgilere göre yevmiye ücretlerinden dayıbaşı, ulaşım 
ve yemek kesintilerinden sonra ellerinde oldukça kü-
çük bir ücret kalan tarım işçileri için bu primlerin 
ödenmesi imkânsız görülmekte ve işçilerin tamamına 
yakını sigortasız çalışmayı tercih etmektedir.  6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, mevsimlik tarım 
işçilerini kapsam dışında bırakmamaktadır. Ancak 
yasanın ilgili maddesinde her ne kadar, tüm işler ve 
işyerleri kapsama giriyor olsa da düzenlemenin genel 
olarak sanayi üretimine yönelik olarak kurgulandığı 
düşünülmektedir (Öz ve Bulut, 2013: 104). Ayrıca ka-
nun kapsamında yapılan iş kazası tanımının işçilerin 
işe gidiş gelişleri esnasında geçirdikleri süreleri kapsa-
yıp kapsamadığı pek açık değildir. Türkiye’de çalışma 
hayatını düzenleyen mevzuat, tarım işçilerinin sigor-
talılık, güvence ve iş kazası durumunu büyük ölçüde 
kapsam dışında bırakmaktadır. Bu şekilde sigortasız 
ve güvencesiz çalışmanın işçilerin sağlığı için büyük 
riskler yarattığı koşullar, büyük ölçüde işveren çift-
çilerin etkin konumda olduğu kayıt dışı alanlara itil-
mektedir.

Tarımda kuralsızlığı yeniden üreten bir diğer du-
rum, işçilerin ulaşım koşullarının daha güvenli hale 
getirilmesi konusunda çeşitli düzenlemeler yapıl-
masına rağmen bu düzenlemelerin uygulanmaması, 
yaptırım ve denetimlerin yetersiz kalmasıdır. Özellik-
le üstü açık araçlarla yapılan işçi taşıma uygulaması 
çeşitli yönetmelik ve genelgelerde yasaklanmış, bu 
konuda birçok kurum ve yetkili sorumlu tutulmuştur. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) 
2010’da yayınladığı eylem planına göre kazaların ön-
lenmesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmış ve bu 
kararların uygulanması konusunda İçişleri Bakanlığı, 
Ulaştırma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
doğrudan sorumlu tutulmuştur.   

“İl/ilçe giriş ve çıkışlarında özellikle gece saatlerinde 
trafik denetimleri arttırılacak, mevsimlik gezici tarım 
işçilerinin taşındığı otobüs ve minibüslerin yetki bel-
geleri ile zorunlu sigortalarının bulunup bulunmadığı, 
araçların trafiğe uygun olup olmadığı, taşıma (yük ve 
yolcu) kapasitesinin üzerine çıkılıp çıkılmadığı, sürü-
cülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyup 
uymadıkları çıkış yaptıkları illerden başlamak üzere 
güzergâh üzerinde titizlikle kontrol edilecek, eksik-
likleri bulunan araçların hareketlerine izin verilmeye-
cektir. Tarladan-konaklama mahalline nakillerde yük 
üzerinde yolcu taşınması engellenecek, işçilerin gü-

venli bir şekilde ulaşımları sağlanacak ve daha güvenli 
olan yollardan gitmeleri sağlanacaktır. Köy yollarının 
yanı sıra arazi yollarının da güvenli bir ulaşım için ba-
kımları yapılacaktır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri Eylem Planı, 
2010).” 

ÇSGB’nin eylem planı çerçevesinde yapılan yasal 
düzenlemelere rağmen tarımda hasat, çapa, ilaçlama 
gibi işlerin yoğunlaştığı bahar ve yaz aylarında ucuz 
işgücü talebinde büyük artışlar yaşanmakta, binler-
ce işçinin trafiğe çıktığı süreçte yapılan denetim ve 
kontroller yetersiz kalmaktadır. Ayrıca tarım işçileri-
nin ulaşım sorunlarını düzenlemek amacıyla 2010’da 
yayınlanan Başbakanlık Genelgesi’nin 3. Maddesinde 
valiler, şu tip tedbirler alınması yönünde yetkilendi-
rilmektedir; 

“İşçilerin göç döneminde yolculuklarının güvenli ve 
sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla; göç alan 
ve veren yerler arasında ulaşım ile ilgili koordinasyon 
sağlanacak, trafik denetimleri artırılacak, araç ve tra-
fik güvenliğinin gerektirdiği kontroller hassasiyetle 
ve sıklıkla yapılacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rınca gerekli bütün tedbirler alınacaktır (Başbakanlık 
Genelgesi, 2010).” 

2010 yılı Mart ayında yürürlüğe giren “Mevsimlik 
Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatları-
nın İyileştirilmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi’nin 
17. Maddesinde üzerinde durulan bütün tedbir ve 
çalışmaların uygulanması, denetimi konusunda vali-
likler doğrudan sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca işçi, 
işveren ve dayıbaşılar arasındaki ilişkileri düzenleyen 
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 
ç bendinde ulaşım şartlarıyla ilgili düzenlemede ta-
rım iş aracıları olan dayıbaşıların “işçilerin, konakla-
ma yeri ile işyeri arasında uygun araçlarla güvenilir 
bir şekilde ulaşımının sağlanması hususunda işveren-
le birlikte doğrudan kontrol ve gözetim yapacakları” 
ifadesi yer almaktadır. Tarımda İş Aracılığı Yönetme-
liği’nin ilgili maddesi, işçilerin güvenli taşınması ko-
nusunda gerekli tedbirlerin alınması için dayıbaşıları 
ve işverenleri doğrudan sorumlu tutmaktadır. Gü-
venli taşıma yapılması konusunda bir diğer düzenle-
me Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer almaktadır. 
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 130. Maddesinde 
kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yük 
üzerinde insan taşınması yasaklanmıştır.28 Maddenin 

28  Karayolları Trafik Yönetmeliği, Madde 130, Resmi Gazete Ta-
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devamında tarım ürünlerinin toplanması, yüklenme-
si veya boşaltılması amacıyla tarla veya işyerine götü-
rülüp getirmek üzere en çok 3 kişinin araca bindiri-
lebileceğinden söz edilmektedir. Ancak yönetmelikte 
işçilerin güvenli ve sağlıklı taşınabilmesi için traktör 
kasalarında bazı fiziksel, teknik düzenlemeler yapıl-
ması şart koşulmuştur. 

Görüldüğü gibi işçi göçü veren bölgelerle göç 
alan bölgeler arası, konaklama yeri ve tarla arası işçi 
taşıma işinin güvenli şartlarda yapılması için çok sayı-
da genelge ve yönetmelik düzenlenmiştir. Bu düzenle-
melerde gerekli denetim, önlem ve tedbirler konusun-
da İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, valilikler, işverenler ve dayıbaşılar 
olmak üzere oldukça geniş bir kesim sorumlu tutu-
luyor. Ancak saha araştırmasında yaptığımız gözlem-
lerde ve kazalarla ilgili gazete haberlerinde görüldü-
ğü gibi kamyonet kasası ve traktör römorkunda çok 
sayıda işçi taşınmakta ve işçilerin güvenli taşınması 
hususunda önlem ve kontroller yetersiz kalmaktadır. 
Şehirlerarası yollarda trafik denetimleri daha sıkı ol-
makla birlikte köy, kasaba ve ilçeler arası tali yollarda 
denetimler zayıflamakta böylece buralarda üstü açık 
araçlarla işçi taşıma uygulaması daha yaygın ve kolay 
hale gelmektedir. Mevcut düzenlemelere rağmen ye-
terli düzeyde kontrol ve denetim yapılmayarak işgücü 
talebinin yoğunluk kazandığı dönemlerde kesintisiz 
ucuz işgücü akışı sağlanmaktadır. Yetkililerin tarımda 
çalışma ve ulaşım koşullarını düzenleyen yasal mev-
zuatın uygulanması konusunda yeterli titizliği göster-
memesi, gerekli tedbir ve önlemlerin alınmaması tra-
fik kazalarına dönüşen risk ve tehlikelerin süreklilik 
kazanmasında ve yeni kazaların ortaya çıkmasında 
önemli rol oynamaktadır. 

Tarımdaki eşitsiz güç ilişkileri mevcut düzen-
lemelerin uygulanmasını güçleştirmektedir. Saha 
araştırması yürüttüğümüz Sakarya’da özellikle işlerin 
yoğunlaştığı aylarda fındık toplamaya giden işçilerin 
traktör römorklarında taşınması, işçi minibüslerinin 
aşırı yüklenmesi oldukça sıradan uygulamalar haline 
geliyor. Yukarıda yaptığımız alıntılarda görülebilece-
ği üzere devlet yetkilileri, toprak sahiplerinden gelen 
tepkiler nedeniyle ulaşım, barınma ve çocuk işçiliği 
gibi konularda mevcut yasakların sıklıkla delindiğin-

den, yeterli denetim yapamadıklarından söz etmişler-
dir. Özellikle tarımda ücretli çalışmanın yoğunlaştığı 
köy, kasaba, ilçeler gibi küçük ölçekli yerleşim birim-
lerinde işveren çiftçilerin yasal, kurumsal düzenekler 
dışına çıkarak çalışma koşullarını düzenlemesi çok 
daha kolay olmaktadır. Tarımda çalışma ilişkilerinin 
büyük ölçüde hukuk dışı bırakılmış olması ve mevcut 
sınırlı düzenlemelerin eşitsiz güç ilişkileri nedeniyle 
uygulanamaması tarım işçilerini korumasız, güven-
cesiz bırakan etkenler haline geliyor. Diğer bir deyişle 
tarımda çalışma ilişkilerinin yasal, kurumsal düzenle-
meler dışında bırakılması çalışma ve ulaşım koşulla-
rını kuralsızlaştırmakta böylece tarım işçileri sürekli 
olarak yeni risk ve tehlikelere açık bir işgücü profili 
haline gelmektedir. Sakarya’da yapılan saha araştır-
ması, diğer araştırmalar, gazete haberleri gibi çeşitli 
kaynaklardan elde edilen veriler yardımıyla yaşanan 
kazaların tesadüfî, rastlantısal olaylar olmadığı işve-
renlerin işgücünü ucuzlaştırmaya yönelik pratikleri, 
tercihleri ve yetkililerin ihmallerine bağlı olarak artan 
risk ve tehlikelerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Do-
layısıyla tarımda çalışma ilişkilerinin niteliğine bağlı 
olarak ortaya çıkan ölüm ve yaralanmaları, sadece sü-
rücü hatalarına, teknik nedenlere bağlı kazalara indir-
gemek ortaya çıkan risk ve tehlikelerin oluşumunda 
sorumluluğu olan aktörleri görünmez kılmaktadır.  

Sonuç
Son yıllarda madencilik, inşaat, gemi inşaat gibi sek-
törlerde yaşandığı gibi güvencesiz, kuralsız çalışma 
biçimlerinin yaygınlaşması tarımda çalışan kesimler 
için de büyük risk ve tehlikeler üretiyor. Göçükler, gri-
zu patlamaları, asansör kazalarına bağlı işçi ölümleri 
yanında trafik kazaları, tarımda sıklıkla yaşanan “iş 
kazalarının” görünen yüzünü oluşturmaktadır. Tarım 
işçilerinin sıklıkla geçirdiği trafik kazaları yetkililerin 
açıklamalarında ve çeşitli medya organlarında çoğun-
lukla lastik patlaması, olumsuz hava koşulları, sürücü 
hatası gibi etkenlere indirgenmektedir. Çalışmada bu 
kazalar, son yıllarda tarımda yaygınlaşan güvencesiz, 
kuralsız çalışma biçimlerine bağlı olarak artan risk ve 
tehlikeler çerçevesinde ele alınmıştır. Neoliberal tarım 
politikalarının sonuçlarının belirginleştiği ve serma-
yenin tarımda etkinliğini artırdığı yıllarda çalışmanın 
ana sorunsalı açısından iki önemli dönüşümden söz 
edebiliriz. Bunlardan birincisi belirli ürünlerde paza-

rihi: 18.07.1997 Sayı: 23053 http://www.mevzuat.gov.tr, Er: 
04.12.2015   
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ra yönelik üretimde uzmanlaşan tarım işletmeleri bir 
yandan piyasa baskısına maruz kalırken diğer taraf-
tan kentlere verdikleri göçler nedeniyle ucuz işgücü-
ne olan bağımlılıkları artıyor. Aynı süreçte toprak ve 
sermaye donanımı açısından daha dezavantajlı geniş 
bir kesim geçimlik tarım ve hayvancılık faaliyetlerini 
terk ederek tarımda ve tarım dışı işlerde güvencesiz, 
düşük ücretli işlere yöneliyor. Tarımda meta ilişkile-
rinin derinleşmesi ve aile, hane emeği gibi eski emek 
formları üzerinde çözücü etkilerde bulunması sınıfsal 
kutuplaşmaları ve yaygın bir işçileşmeyi beraberinde 
getirmektedir. Tarımda eskisine nazaran işçileşmenin 
daha yaygın ve derin yaşandığı süreçte ücretli çalış-
manın yüksek riskler, belirsizlik ve tehlikelerle bezen-
diği bir istihdam biçimi de yaygınlaşmaktadır. 

Tarımda olağan hale gelen trafik kazalarına dö-
nüşen sosyal risklerin ortaya çıkmasında, işgücü ma-
liyetini mümkün olduğunca düşürmeye çalışan tarım 
işletmeleri ve işçilerin güvenli şartlarda çalışması ve 
nakledilmesi hususunda yasal süreçlerin işletilmesi 
ve denetimlerde sorumluluğu olan kamu kurum ve 
yetkililerinin tercihleri, ihmalleri doğrudan etkilidir. 
Mevsimlik işçilerin karşılaşabileceği risk ve tehlike-
lere karşı korunması, önleyici tedbirler alınması ko-
nusunda yasal düzenlemelerin yetersiz kalması veya 
yapılan sınırlı düzenlemenin uygulamaya geçmeme-
si çalışma, barınma ve ulaşım koşullarının formel 
süreçler dışına itilmesine ve toprak sahibi çiftçilerin 
çalışma ilişkilerini rahatlıkla kuralsızlaştırabilmesine 
olanak sağlamaktadır. Bu sayede işverenler dayıba-
şıların sağladığı ucuz işgücü imkânlarından sonuna 
kadar yararlandıkları gibi çalışma saatleri, ücretler, 
beslenme, ulaşım koşullarıyla ilgili sorumluluklarını 
düşük maliyetli ancak yüksek riskli çözümlerle yerine 
getirmektedirler. Araçların kapasitenin üzerinde yük-
lenmesi ve üstü açık araçlarla işçi taşınması kesintisiz, 
kitlesel ucuz işgücü akışı sağladığı gibi bu şartlarda 
ulaşım, işçiler açısından yüksek risk ve tehlikeler üret-
mektedir. Dolayısıyla trafik kazalarını basitçe bir sü-
rücü hatası etrafında değerlendirmek güvencesizliğin, 
risk ve tehlikelerin yeniden üretiminde zincirleme 
payı olan işveren çiftçilerin, dayıbaşılarının ve yetki-
lilerin sorumluluklarını büyük ölçüde görünmez hale 
getirmektedir. Bu görünmezlik durumu sayesinde çok 
sayıda ölüm, yaralanma ve sakatlanmaya rağmen iş-
veren çiftçiler ve yetkililer, tarımda ulaşım şartlarının 
daha güvenli hale getirilmesi doğrultusunda gerekli 

önlemler ve tedbir alma konusunda adım atmamakta 
ve böylece yeni kazaların zemini oluşmaktadır. 

Saha araştırmasında ve diğer araştırmalarda tes-
pit edildiği gibi işçilerin büyük bir çoğunluğu, dayı-
başılar aracılığıyla belirli bir işverenle yazılı olmayan 
bir iş sözleşmesi kapsamında çalışmaya gitmektedir. 
Dolayısıyla bu kazalar, tarımda çalışma ilişkilerinin 
bir parçası olarak ele alındığında süreklilik gösteren 
ölüm ve yaralanmaların arkasında işveren çiftçiler, 
dayıbaşılar ve devlet yetkilileri gibi aktörlerin tercih 
ve ihmallerini sorgulamak mümkün hale gelmekte-
dir. “Kaza” kavramının bilinçli, bilinçsiz kullanımı 
yanında yaşanan ölümleri sürücü hatalarına, yol ve 
hava koşullarındaki olumsuzluklara indirgemek olu-
şan risk ve tehlikelerin arka planında yer alan failleri 
görünmezleştirdiği gibi işçi sağlığı ve güvenliğine yö-
nelik tedbirlerin alınmasını da büyük ölçüde engelle-
mektedir. Tarımsal sermaye, çiftçiler, devlet yetkilileri 
gibi çeşitli kesimlerin düşük maliyetli, güvencesiz işçi 
çalıştırma ve çalışma ilişkilerini yasal süreçler dışında 
tutma politikaları, kamuoyunda tartışmaya açılmadı-
ğı ölçüde yeni trafik kazaları “geliyorum” demeye de-
vam edecektir.
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