
47

*  Freie Universität Berlin, Felsefe Bölümü, Doktora öğrencisi.

Çöpte Saklı Değer, Değere İçkin Emek:
Çöpün Ekonomi Politiği

Çiğdem Demircan*

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.
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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-
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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-

Çöpte Saklı Değer, Değere İçkin Emek: Çöpün Ekonomi Politiği 



54

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-
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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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