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Sürdürülebilir Tüketim:
Doğayı Seviyorsan Kırık
ya da Çürük Alabilirsin (!)
PELİN ODUNCU
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“Geri dönüşüm”, “sürdürülebilirlik” ya da “çevre dostu tüketim” gibi kavramlar son zamanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Satın aldığımız ürünlerin ve kullandığımız kaynakların daha tasarruflu, daha çevre dostu, daha
geri dönüştürülebilir olması gerektiğine yönelik sloganlar ve yazıları hemen
hemen her yerde görmekteyiz. Kuşkusuz bu uyarıların (evet uyarı, zira bu
görüşlerin oldukça pesimist bir tavırla, panik içinde yapıldığını görüyoruz)
temelinde, 21.yüzyılda insanlığın giderek daha fazla yüzleştiği ekolojik kriz
bulunmaktadır. Makineleşme, Sanayi Devrimi, kentleşme ve nüfus artışı gibi
olgular, modern insan üzerinde yaşadığı dünyanın yavaş yavaş yok olacağına
dair bir endişe yaratmıştır. Sabanın keşfi ve ateşin insan yaşamının temel
belirleyicisi olduğu dönemden bu yana insanın kendi eliyle yaratmış olduğu
üretim materyalleri gelişip, gündelik yaşama konfor, hız ve kolaylık kazandırmış olsa da aynı teknolojinin onun sonunu getireceği anlayışı bugünün insanını oldukça huzursuz etmektedir. Bu huzursuzluk, çevrecilik temalı eylem
ve çalışmaların artmasıyla kendini iyiden iyiye hissettirmektedir. 1970’lerin
başından itibaren kaynakların hızla tükenmeye başlaması, kentleşme, aşırı
nüfus artışı, artan kanser hastalığı, radyasyon ve kirlilik gibi birçok etmeni
kapsayan çevre sorunları, çevreci hareketlerin gelişmesinde etkili olmuştur.
Başlarda kişisel örnekler ve eylemler yoluyla çözüm arayışına giren çevreci
hareket, günümüzde ahlaki bir sorumluluk geliştirme yolunda daha soyut
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u yazı, lüks markaların mağazalarında bulunan; kırılmış, kullanılmış ve
hasar görmüş defolu ürünlerin “fırsat” adı altında belli bir ücret karşılığında tüketiciye satılmasını eleştirmektedir. Bu eleştiri, söz konusu ürünlerin
çevre dostu bir düşünceyle piyasaya tekrar kazandırılmasına iyi niyetle yaklaşırken; tüketimi bir yaşam biçimi haline dönüştüren küresel markaların
bu tutumunda aynı iyi niyeti görmemektedir. Ekolojik krizin kaynağı olarak
gösterilen insanın, tüketim tarzının iyileştirilmesi yönünde yapılan çağrılar,
ihtiyaç fazlası üretimin şeytani yanını gizlemektedir. Kapitalizm “doğaya saygı” kisvesi altında yeni tüketim biçimleri geliştirmeye devam etmekte, bunun
en iyi örneklerinden birini de sürdürülebilir tüketim düşüncesi oluşturmaktadır.
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duyarlılıklara yönelmiştir. Bookchin (2017), bu gibi salt tarihsel ve monografik anılara hapsedilen akademik ekoloji çalışmalarını arkaik ve metafiziksel
olmakla eleştirmektedir. Bu eleştirisinde de haklı gibi görünmektedir. Çünkü
dünya çapında yaşanan küreselleşme ve ulus aşırı şirketlerde görülen ekonomik büyümenin tüketime ivme kazandırması ve Baudrillard’ın çok bilinen
ifadesiyle “tüketim toplumu” olarak adlandırılan, kapitalist sistemle bütünleşik -obur- bir toplumsal formasyonun gelişmesini, sosyo-ekonomik süreçlerden bağımsız bir şekilde, insan iradesiyle açıklamaktadır. Başka bir deyişle
söz konusu ekolojik krizin ve buna çözüm olarak sürdürülebilir üretim ve
tüketim stratejilerinin geliştirilmesinin kökeninde “insanın bitmek bilmeyen
tüketim arzusu” bulunmaktadır. Hümanizmden, psikanalize kadar varan bu
geniş kapsamlı tartışmayı bir kenara koyarak; küresel şirketlerin, insanlığın
bu çevreci endişesine hitap ederek kar maksimizasyonunu ikiye katlamak
adına çeşitli pazarlama teknikleri geliştirmesi ve insanların bu aldatmaca karşısında kendini suçlaması, bu yazının esas konusunu oluşturmaktadır.
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Konuya girmeden önce kapitalist mantığı kısaca hatırlayacak olursak -ki bu
satırlar yazılırken dahi çark bizim için dönmeye devam etmekte- ilkel topluluktan feodalizme, oradan kapitalist topluma uzanan serüvende kuşkusuz
her dönemin itici gücünün ekonomi olduğunu kolayca görmekteyiz. Zamanın “gösteri toplumu”na şahit olmasa da ekonominin tüm dünyada insanları
böldüğü acımasız bir dünyaya tanık olan Karl Marx, bu serüveni “sınıf mücadelesi” olarak adlandırmıştı. Mücadele, üretim araçlarına sahip olan burjuvazi için değil; bu araçlara sahip olmadığı için emeğini kapitaliste satmak
zorunda kalan ücretli işçiler için geçerliydi. Böylece dünya kapitalist üretimi gerçekleştirenler ile emek-gücünü kullanarak bir meta ya da ürün mal
edip, yarattığı ürünü satın alacak parası olmayanlar şeklinde ikiye bölündü.
Burada kapitalizmin en büyük çelişkisi de karşımıza çıkmaktadır: Teknoloji
gelişip, üretim daha az maliyetle ikiye katlandıkça, toplumun zenginleşeceği
söylentileri bir kabul ettirme aracı olarak kullanılsa da, üretim araçlarının
mülkiyeti yani insanlığın kaderi bir avuç azınlığın elindedir (Zubristki vd.,
2009). Yani zenginlik, bir avuç insanın elinde toplanmış; kendi emeğini satan işçi bu zenginliğe bakakalmıştır. Ancak büyümenin bolluk, bolluğun da
demokratik yani eşitlikçi olduğunu söyleyen liberal söylem, günümüzde tersi
düşünülmese de yaşandığını göstermektedir. Baudrillard’ın (2008) ifadesiyle,
“büyümenin kendisi, eşitsizliğin işlevi” haline gelmiştir. Metaların tüketim
tarzı, kişinin hangi sınıfa ya da tabakaya ait olduğunu göstermektedir. Kullanım değerine bakıldığında biftek yemenin sınıfsal bir tarafı yoktur, yani
biftek sadece bir et çeşididir fakat bifteğe kapitalist sistem tarafından yüklenen saygınlık, zenginlik, lezzet, ataerkil güç gibi anlamlar (değişim değeri)
onu sınıfsallaştırmaktadır. İşte günümüz kapitalist mantığı tam da böyle işlemektedir. Sadece meta üretimiyle yetinmeyip; beden, imge, sanat, politika,
felsefe, cinsiyet ve doğa gibi akla gelebilecek her anlamın ve değerin üretimi
ile bunları tüketecek obur bir tüketim toplumu yaratmaya dayanmaktadır.
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Yazının asıl konusunu oluşturan fırsat köşelerinin ardında da aynı düşünce yatmaktadır. Beni bu yazıyı yazmaya iten şey, birkaç yıldır gezdiğim mobilya ve ev tekstiline dayanan çok uluslu birkaç şirketin “outlet” ve “fırsat köşesi” yazısı altında sattığı kırık ürünler oldu. Aynı
fiyata belki daha uygun markalardan alınabilecek “kusursuz” ürünlerin, sırf bu markalara biçilen saygınlık ve zenginlik statülerinden dolayı insanlar tarafından satın alınması ise, bu mantığın ardında yatan
sınıfsal meseleyi düşünmeme vesile oldu. Her şeyden öte, “çevre dostu”
ya da “uygun fiyatlı” olsa da bu ürünlere ihtiyacımız var mı? Bahsi geçen İsveç menşeili mobilya markası IKEA, “Sustainable everyday” (sürdürülebilir her gün) sloganıyla web sitesinde şu yazıya yer vermektedir:
“IKEA ne kadar sürdürülebilir? Eh, her gün daha sürdürülebilir. Sebzeli
sosisli sandviçler ve enerji tasarrufu sağlayan çözümler gibi ürünlerle birçokları için daha sürdürülebilir evlerin yolunu açıyoruz. İnsanların daha
sürdürülebilir bir şekilde yaşamak için kendilerini yetkilendirilmiş hissetmeleri gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle uygun fiyatlı, geri dönüştürülebilir ve enerji açısından verimli ürün tasarımıyla değişime ilham vermeye
odaklanıyoruz”.
1 “Plastik, Geri Dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz?” Evrim Ağacı, Youtube kanalı.. https://
www.youtube.com/watch?v=EzJPwC-MnyY&t=84s
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Amacı insanın zarar verdiği doğayı daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak
olsa da kapitalizm çevreci anlatıları, üstelik de onların sloganları ile tüketim
çarkına dahil etmeyi başarmaktadır. Tarih göstermiştir ki, her dönem, o döneme ait işleyişi sorgulayan, kabullenmeyen, tartışan ve değiştirmek isteyen
kişi ve grupları barındırmıştır. “Büyümek” uğruna yıkıcı faaliyetlerle doğaya
zarar veren kapitalist üretim ve tüketime karşı; kirlilik, geri dönüşüm, türlerin
yok olması ve küresel ısınma gibi konuları merkezine alarak insanları “duyarlı” olmaya davet eden sivil toplum kuruluşları ve gruplar da akışı değiştirmek
isteyen kimselerdir (Her ne kadar çoğu çevreci söylem, dikkati sisteme değil
de küçük insanların eylemlerine çekse de). Yaptıkları protestolar, kampanyalar, sosyal medya yoluyla başlattıkları akımlar ve paylaştıkları görsellerle
sistemin kirli yüzünü göstermeye çalışmaktadır. Hal böyle olunca, küresel
şirketlerin bu söylemleri kulak ardı etmeyerek, daha çok kitleye ve aslında tüketiciye ulaşmak için bir reklam kampanyasına dönüştürmesi de beraberinde
gelmiştir. Yakın zamanda Twitter’da popüler olan “Plastik Geri Dönüştürülüyor mu Sanıyorsunuz?”1 adlı video, sermayedarların doğa dostu bu pazarlama
stratejilerini tekrar gözler önüne sermiştir. Geri dönüştürülmesi hem çok zor
hem de çok maliyetli olan plastikler, şirketler tarafından “geri dönüştürülebilir
ambalaj” ve “sürdürülebilir” ve “biyoçözünür” kavramlarıyla süslenmektedir.
Metaların üzerindeki bu doğa dostu ibareler, gün geçtikçe daha çok üreten
şirketlerin insanları, gönül rahatlığıyla tüketmeleri konusunda kullanmış oldukları aldatmacadan başka bir şey değildir. Kapitalizmin kendini nasıl yeniden ürettiğine bakıldığında bu söylemin ardında daha çok kar etmekten başka
bir amacın bulunmadığını söylemek, fazla septik bir davranış olmayacaktır.
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Yani, “biz sizin yıktığınız bu doğayı koruma amacıyla, doğa dostu ürünler üreterek, dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz ancak siz çevre dostu olmayan
ürünleri hala tüketiyorsanız; defolu ürünlerin tekrar paylaşımcı ekonomiye
dayanarak piyasaya girmelerine yardımcı olmuyorsanız, ekolojik krizin kaynağını kendinizde aramalısınız!”. Son yıllarda ikinci el ürünler satan (en yakın tarihli örneği; LCW mağazaları ikinci el kıyafet satmaya başladı, son
kullanım tarihi yaklaşan gıdaları yarı fiyatına satan market zincirleri, kafası kırılmış köpek biblosunu defolu olduğu için yarı fiyata indiren mobilya mağazaları yukarıdaki aynı söyleme sahiptir. Bu “doğa dostu” çabaların
faydasını kabul etmekle birlikte, küresel şirketlerin bu “iyimser” eylemlerinin altında yatan gayretin, doğanın ötesinde olduğunu düşünmekteyim.

Görsel 1’de, Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros’un
“Doğaya Saygı” temasıyla başlattığı sürdürülebilirlik projelerinden biri yer
almaktadır. Şirket, bu adımı gıda israfının önüne geçmek için yaptığını
söylerken, son tüketim tarihi gelmiş ürünlerin satışı sayesinde “12 MigrosJet mağazasının yıllık cirosu kadar gıda kurtar[dığını]” ifade etmiştir. Akla
şu soru gelmektedir: Günden güne büyümeyi hedefleyen marketler zinciri
gıda israfını önlerken, neredeyse 12 MigrosJet mağazasının yıllık cirosunu
karşılayacak kadar ürün satmamış mıdır? Yani son kullanım tarihleri gelmiş olan bu ürünleri yarı fiyatına satarken aslında tamamı çöpe atılacak bu
ürünlerden de kar sağlamamış mıdır? Aynı şekilde küresel mobilya şirketi
IKEA, fırsat köşesine koyduğu takımı bozulmuş tabaklardan, kırık avizelere, hasar görmüş gardıroplardan, yırtılmış koltuklara kadar bu ürünleri,
sözde aşırı tüketimin önüne geçmek amacıyla satıp, kar etmemiş midir?
Daha az deodorant kullanmak, olgunlaşmış meyve sebze alarak çöpe gitmesini önlemeye çalışmak, defolu ürünleri satın alarak gereksiz tüketimin önüne geçmek, fabrika bacalarına filtre takarak ekolojik krizin
önüne geçilebileceğini söylemek, küresel bir krizin kişiselleştirilmesi ve
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Görsel 1: Migros’un “sürdürülebilirlik” adına attığı adımlardan biri
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bireyselleştirilmesinden başka bir amaca hizmet etmemektedir. Yıllardır neden daha zengin, daha başarılı, daha saygın, daha güzel ya dan daha zeki
olmadığı yönünde kendini suçlayan postmodern insanın, şimdi de “doğaya verdiği zararla” kendini suçlaması beklenmektedir. Zaten kapitalizmin
kaynağında tıpkı bunun gibi anlamlar ve imgeler yaratmak bulunmaktadır. Kimseye kendine “bu vazoya ya da bu mavi koltuğa gerçekten ihtiyacım var mı?” diye sordurmazken aksine “bu mavi koltuğu indirimli reyondan yarı fiyata aldığım için kendimle gurur duymalıyım” dedirtmektedir.
Unutulmamalıdır ki sermayenin büyümesi, doğanın yeniden üretilmesine bağlıdır. Sürdürülebilir bir üretim sürdürülebilir bir tüketime bağlıdır.
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Çözüm bu ürünleri almamak, kullanmamak ya da diğer ürünleri satın almaya devam etmek değil; gündelik hayatımızda o şeye gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını gözden geçirmekte yatmaktadır. Bizi Zizek’in de tarif
ettiği şekilde sürekli farklı kimliklere çağıran sistem, bu kez de doğa dostu ürünler tüketen duyarlı bir insan olmaya davet etmektedir. Vicdanımızın rahatlığı ise bu ürünleri kullanmaya değil; “ötekinin arzusunu arzulamak”2durumunda kaldığımızın farkına varmamızdan geçmektedir.

