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İstanbullu’nun çöplerini ayıklayan, toplayan bir grup insan 
vardır. Bu insan grubu maddi kazancın az olduğu ve geçim 
sıkıntısı çeken ailelerde sıklıkla görülebilir. Bu ailelerin çöpe 
yönelmelerinin nedeni, içeriden besin, kıyafet, eşya bulabilme 
ihtimali ile birlikte geri dönüştürülme, kullanılabilme potansiyeli 
olan birçok malzemeye de ulaşabilmektir. Geri dönüşüm için 
malzeme ayıklamak İstanbul’un artan çöpü ve nüfusu ile birlikte 
bu gruplar için alternatif yolu oluşturur. Bu kazanç yolunun 
zamanla imalatçılar, firmalar üzerinden görünür olması bir çöp 
sektörünün doğmasına işarettir. Bu sektör üzerinden geri 
dönüşüme katkı sağlayan bir ayıklayıcı grubu oluşmuştur. Bu 
grup kağıtları, kartonları, plastikleri, metalleri çöp içerisinden 
ayıklar. Şehrin geri dönüşümü üzerinden bu ayıklamayı yapan 
kişilere kağıtçılar diyebiliriz. Kağıtçılar bu ayıklamayı yaparken 
topladığı bütün malzemeleri tek yerde biriktirebileceği ve 
hareket ettirebileceği bir aracı vardır. Bu araç metal bir iskelete 
sahiptir. Bu iskelete bağlı tekerler ve tutma alanları bulunmak-
tadır. İskelete dışarıdan bağlanan, kapasite sağlayan çuval (haral) 
ise delinerek, iskelete kaynaklanmış kancalardan geçirilir. Bu 
sayede aracı ile şehirde çöpleri ayıklayan kağıtçı, günlük 
ayıkladığı malzemeleri o gün içerisinde tartım alanlarına götüre-
rek kg üzerinden parasını kazanır.



Kağıtçıların İstanbul içerisindeki meydana gelişini kavrayabilmek 
için bu döngünün nasıl ekonomik, politik ve planlama açıklarıyla 
meydana geldiğini anlamak önemlidir. Bu süreçte altyapıyı oluşturan 
faktörler ilk olarak İstanbul’un modernite ile birlikte girdiği 
kentleşme sürecidir. Bu alt yapının açılımı; şehir planlaması, mimari, 
ticari rotalar, ulaşım gibi yapılaşmalardır. İkinci faktör ise insan, 
insanın bu modern düzleme ne şekilde oturduğu ve kentleşen 
İstanbul içerisinde maddi kazanımı için nasıl yöntemlere başvur-
duğudur. Sonrasında ise kağıtçıların bu döngüde nasıl bir rol 
oynadığı, rotaları, gündelik hallerine bir giriş yapılabilir.

 İhsan Bilgin’in ‘Modernizm’in Şehiredeki İzleri’ üzerinden ulaşım 
ağlarının ve yapının nasıl bir strüktüre evrildiği okuması yapılabilir ; 
İstanbul’un modern duruma entegre olma biçimininin endüstri 
araçları ile birlikte belirli mekânsal değerleri aramasıyla ve onu 
bulduğunda belirli bir ticaret rotasının İstanbul içerisinde kendini 
yapılaştırmasıyla başlamaktadır. (Bilgin, 1995) Bu mekânsal değerler 
İngiltere’nin endüstriyel devriminin merkezi olan Manchester 
üzerinden örneklenebilir* ; makinelerin suya ihtiyaç duyması ile 
birlikte gelişen ticari rotalar için ulaşımın deniz, karayolu 
bağlantılarına elverişli olması faktörlerden biridir ; fakat bu durumu 
İstanbul üzerinde düşünmeye başladığımızda, İstanbul’un coğrafi ve 
topografik durumları nedeniyle, tek merkezli bir yapılaşmaya 
nazaran kümeler halinde coğrafi yayılımını oluşturmaya çalışmıştır. 
Bu kümelenme İstanbul’un su ilişkisi ile doğrudan bağlantılıdır, bir 
yarımada olmasının getirisi olan su kaynaklarının fazlalığı, fabrika-
lardaki makinaların su ihtiyacını karşılar. Bununla birlikte, üretimde 
su ile soğutma sistemlerinin kullanımını destekler, İstanbul’daki 
sahil ve nehir şeridindeki birçok yeri cazip kılar.
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(Bilgin,1995) - İhsan Bilgin (1995). “Modernizmin Şehirdeki İzleri” Defter Dergisi 23: 85-101.
*Friedrich Engels (2000) [1845]. “The Great Towns” in R. LeGates and F. Stout (eds.) The 
City Reader, New York: Routledge, pp. 46-55.  



Bu yayılım İstanbul içerisinde ticari ulaşım noktalarının arasın 
da konutlar ve gecekondular ile yan yana yapılaştırmıştır. 
Çalışanın da işyerine yakınlık, uzaklık ve ulaşım ilişkilerini bu 
durum üzerine kurması etkenlerden biridir. Bu yapılaşmayı 
İhsan Bilgin amorf bir yığın olarak tanımlarken mimarlık ve 
şehir planlaması hakkında şu sözleri dile getiriyor.

 ‘ Mimarlık ve şehircilik, ya da daha geniş anlamıyla yapılı çevre üretimindeki 
gelişmelere baktığımızda ise, faaliyetin doğası gereği, modernleşmenin yarattığı 
boşlukları, gevşeklikleri ifade edilmesiyle yetinilmeyip, bunların doldurulmaya, 
örülmeye çalışıldığına tanık oluyoruz.’( Bilgin, 1995 )

Bu amorf yapının kökenindeki, plansız modernleşme, kendi 
oluşturduğu iç içe geçen yapıya cevap vermek üzerine İstan-
bul’daki birçok taşıt tipografisini de gözler önüne seriyor. Bu 
yapıya yol farklılıkları ve düzenlemeleri diyebiliriz, belirli yer-       
lerde geniş, dar, kaldırımlı, kaldırımsız, yokuşlu, eğimli gibi 
senaryoların karşımıza çıkması taşıtları da bir adaptasyon 
sürecine itmektedir. Sadece yol değil, rotaların da birçok alter-
natifi olması ; köprü, deniz, tünel gibi imkanlar ile a noktasından 
b noktasına olan ulaşım kombinasyonlarını araçlar üzerinden 
çoğaltır.

Ruhşen Keleş’in ‘itici ve çekici’ güçler tanımı üzerinden şehrin 
mimarisi ve strüktürüne yerleşen insanın hangi faktörler ile 
çoğaldığı bağdaştırılabilir. (Keleş, 2004)  Modern yapının ideolo-
jik olarak olumlanması ve batının bir resim olarak takip rotası 
oluşturması önemli bir faktördür. Resimle birlikte gelen 
kullanım ve üretim nesnelerini, beraberinde sürüklemektedir.1
Kentleşme Türkiye’ye özgü bir olgu olmakla birlikte kentlerdeki 
‘çekici’ ve köylerdeki ‘itici’ faktörler farklı idealler üzerinden 
değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenliğin bir üst başlığı olan 
teknoloji ile makinalaşma birçok gündelik üretim faaliyetlerini 
etkilemiştir. Bu faaliyetler lokal üretici ile birlikte karşılıklı bir 
adaptasyon fazına girerek, seri üretimi destekleyen nesneler 
sunmuştur.

Ruşen Keleş (2004). Kentleşme Politikası, İmge Yayınları, Ankara, pp. 57-84.



*Son posta, 24 Ekim 1955 - Akşam gazetesi, 1 Mayıs 1959



Bu nesneler tarım, ulaşım ve yapılaşma faaliyetlerinin insan gücü 
ile karşılaştıramayacak kadar hızlandırır. Bu hızlanma, verim odaklı 
imalatçının araçları bünyesine geçirmesi ile insana olan ihtiyacı 
azaltır. Bu durumda kırsal kesimdeki iş gücü başka bir formda 
endüstrinin ve şehrin merkezine göç almaya başlar. Bu form 
endüstrinin, fabrikalarda seri üretim sürecinin ihtiyaç duyduğu 
birçok iş gücü açıklığına dönüşür. Aynı zamanda metropollerdeki 
hizmet sektörünün meydana gelmesi, kırsaldaki iş gücü açıklığını 
kaydığı alanlardan biridir.
İş güncünün bu denli kayması, yapılaşmanın beraberinde getirdiği 
‘kazanım imkanları’ ile göç kararlarını arttırmaktadır. Metropolde 
bulunmanın sadece iş gücü üzeriden değil aynı zamanda 
metropolün içerdiği mağazaların, eğlence odaklarının, bilginin 
üretiminin sıklığı ve çeşitliliği üzerinden de başka bir göç se- 
naryosuna ulaşılabilir.
 Bu senaryolar doğrultusunda şehir merkezlerine taşınan bu üretim 
nesnelerinin ve hizmet alanlarının insan gücüne ihtiyaç duyması 
nedeniyle; iş imkanları ve metropolde yaşamanın kendince faydal-
arının oluşmasına ‘çekici’ faktörler diyebiliriz.

Nesneleri daha somut olarak açıklamak gerekirse; kırsal alana 
kombine hasat makinalarının, traktörlerin gelmesi ile iş gücü bu 
aletler başına büyük bir ölçekte hızlamış ve artmıştır. 1947’de 
Marshall yardımı ve kredi kooperatiflerinin alternatifleri üzerinden 
traktör ithalatı yüksek miktarlara çıkmıştır. (B.Kıray 1998) Tarım 
yapan kiracı, tarımsal işciye dönüşürken, traktörlerin verim adına 
seçilmesi çalışanın kırsal kesimde para kazanma ihtimalini büyük 
bir ölçekte azalmıştır. Köyde azalan imkanlar belirli haberleşme 
aygıtları üzerinden (radyo, gazete, televizyon)  kent ve endüstri 
merkezlerindeki durumları ve iş olanaklarını kırsal kesimlere 
ulaşmıştır. Olanaklar olarak adlandırılan üretim hatlarında çalışma 
yada hizmet açıklıklarına; servis, tamirhane, lokantalara 
yönelmiştir.

(1998) Mücebbel B. Kıray ‘Kentleşme Yazıları’ :  Türkiye’de dış göçten etkilenen tarımsal 
işletmelerin yeniden yapılandırılışı, 66-60



‘Çöpün giderilmesi ve yeniden dönüşümü örgütleyen tüm faaliyetler; 
kentlerde belediyelere ait bir hizmet alanıdır. Ev çöpünün alınması, 
zehirli ve zararlı atığın, sıhhi atıkların, yeşil atıkların, inşaat ve sökümden 
çıkan atıkların, pazar ve sokak atıklarının ve sanayi atıklarının bertaraf 
edilmesi, çöpten kazanılabilir maddelerin ayrıştırılması vb. tüm işlemler; 
çöpten gelir sağlayan bir sektör de oluşturmuştur. (Özgen 2001)*

Bütün bu yapılaşma faaliyetlerin altında yatan ekonomik hal, 
kentleşme sürecinde neo-liberal ekonominin devletle kurduğu birçok 
alt-ekonomik faaliyetler üzerinden ilerler, devlet bu süreçte birçok 
ekonomik toleranslara yönelir. Takip edilen politika hem oy kazanımı, 
hem de işçiler için konutlar öngörmeyerek, tasarruf adına yapılaşma 
sürecinde görmezden gelme hallerini oluşturmuştur. Gecekondu 
alanlarının gelecek göçlerle birlikte apartmanlara dönüşmesi ve maddi 
olarak belirli sınıflara karşılık yapıların oluşması şehrin dokusunda ve 
ulaşımında yeni düzlemler oluşturmuştur. (Erman, 2001)

Peki kökeninde maddi döngü sağlamanın yattığı kağıtçılık bu ekono-
mik faaliyetlerle nasıl örtüşmektedir ?

1960’larda ‘çekici ve itici’ güçler üzerinden fazla sayıda göç alan 
İstanbul, iş gücünü karşılamakla beraber göçlerin orantısızlığıyla 
birçok işsizlik açığını da beraberinde getirmiştir. Bu açıklığın 
dışavurum metodlarından biri ulaşım hatları üzerinden kağıtçılıktır. 
Bu orantısızlık sanayileşmenin tek bir odak noktası olmasıyla birlikte,
metropoldeki geçimin zorluğunu gözler önüne sermiştir. Kağıtçı ise bu 
zor şartlar ile karşılamanın bir alternatifi olarak para kazanım 
döngüsünü çöpler üzerinden kurmuştur. Bir çalışma döngüsü 
haricindeki dışavurum biçimlerine de kriminal aktiviteler, protestolar, 
rap grupları örnek verilebilir.

Tahire Erman (2001). “The Politics of Squatter (Gecekondu) Studies in Turkey: The Changing 
Representations of Rural Migrants in the Academic Discourse” Urban Studies 38(7): 983-1002. 
*2001, Toplum ve Bilim, Yaz: 89, s: 88-101. Neşe Özgen
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‘Kağıtçılar (kendilerini isimlendirdikleri üzere) kentin 
çöplerini kurcalayarak, reddedilmiş, dışkılanmış olandan 
dönüştürülebilir malzemeleri ayıklayıp satarlar. Bu, zaman 
zaman oldukça organize ve teritoryal tavırda gerçekleşen ve 
özünde amacı para kazanmak olan bir iştir.’ (Altay, 2002)



Şehir içerisindeki sirkülasyonu, ritmi 
ekonomik devamlılığı adına önemli olan 
kağıtçılar. Çöp bulmak ve ayıklamak adına 
birçok rota kullanırlar. Belirli bir alandaki 
çöplerden sorumlu olsalar da bu alandaki 
dolaşım kombinasyonlarını her seferinde 
çöplerin geri dönüşüm potansiyeline göre 
değiştirir. Bu potansiyeller çöpün etrafındaki 
yapılaşma ve çöpün görünümü üzerinden 
kağıtçı tarafından yorumlanır. Hangi saat 
lerde hazır yemek kaplarının daha sık 
olduğu alanı, yada üretim yapan firmanın 
firelerinin olduğu günleri bilir, rotasıyla 
eşleştirir. Çöpü her gün, her saatte ortaya 
çıktığı yer ile birlikte içeriğini görmek kağıtçı 
için önemlidir.

Bizim yerlerimiz 
bellidir, kimse 
diğerinin yerine 
girmez, girse bile 
aynı çöpler 
karıştırılmaz 
mesela benim 
biraz bu sokaklar 
ve Ramada hotele 
doğru bazı 
sokaklar, bu 
taraflarda 
dönerim.

Topuz : Demir strüktürün en uç kısmına kaynaklanmış, bir tutacak 
olmakla birlikte, omuzun yaslandığı yada desteklendiği bir takım hacim. (t 
ve l benzeri)

Kelebek : Arabanın tekerlerinin olduğu hizada, strüktürün iki uç kısmına 
kaynaklanmış demir levhalar, bu levhalar tekerleği korumakla birlikte 
dönüş yaparken haralın sağa yada sola kaymasını engelliyor.

Haral, Jumbo - Battal : Strüktüre bağlanan, bütün kağıtların ve plastiklerin 
toplandığı çuval. Bu çuval jumbo ve bakkal boy olarak ikiye ayrılmakta, 
battal tek seferde 300 kg civarı kapasitesi varken, jumbo 150 kg ile battalın 
yarısı kadar kağıt alabiliyor.
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Çöp ise bireysel alandan (evden) çıktıktan sonra kamusal alanın, 
(sokağın) malına dönüşmesi, çöpü görünür kılar. Bu açığa çıkma hali, 
kağıtçı için güçlü bir görsel veridir. Bu veriyi değerlendiren kağıtçı 
dolaşım ve sirkülasyon ağına, kendine özgü bir biçimde dahil olur.

kurtuluş, kağıtçı
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Topuz : Demir strüktürün en uç kısmına kaynaklanmış, bir tutacak 
olmakla birlikte, omuzun yaslandığı yada desteklendiği bir takım hacim. (t 
ve l benzeri)

Kelebek : Arabanın tekerlerinin olduğu hizada, strüktürün iki uç kısmına 
kaynaklanmış demir levhalar, bu levhalar tekerleği korumakla birlikte 
dönüş yaparken haralın sağa yada sola kaymasını engelliyor.

Haral, Jumbo - Battal : Strüktüre bağlanan, bütün kağıtların ve plastiklerin 
toplandığı çuval. Bu çuval jumbo ve bakkal boy olarak ikiye ayrılmakta, 
battal tek seferde 300 kg civarı kapasitesi varken, jumbo 150 kg ile battalın 
yarısı kadar kağıt alabiliyor.

Hareketlilik kağıtçılık için büyük bir önem arzederken, hareket ettiği 
platform bir hayli değişkendir. Bu değişkenliği kabaca 2 parçaya 
ayırdığımızda birine yapı diğerine ise bu yapının içerisinde hareketli 
olan nesneler, insanlar denebilir. Yapıya örnek olarak kaldırımlar, 
eğimler, sokak aralıkları bulunurken; kesişen, dönen yollar, daralıp, 
genişleyen, yükselen kaldırımlar değişkenliklerini bu şekilde gösterir. 
Diğer bir tarafta ise yapının içerisinde hareket eden otomobiller, 
yayalar, otobüsler konumlarıyla, mobil halleri ile değişkenlik gösterir.-
Bu iki durum kağıtçının hareket kararlarında önemli rol oynamak-
tadır. Kararları bu ölçekte etkileyen haller, gözlemleme ve analiz 
esnasında büyük ölçekte bağlar oluşturulabilinir.Kağıtçıya önce 
uzaklaşıp sirkülasyonunu, rotasını sonra yakınlaşıp pratiklerinin ve 
taktiklerini gözlemlemek bir araştırma yöntemi olabilir.

 Plandaki yol çeşitlilikleri düşünürsek, kağıtçının hacminin yollarda-
ki karşılığı trafikteki araçların alacağı kararları da etkilemektedir. İki 
şeritli bir yolda arkadan gelen aracın kağıtçı arabasını sollayarak, ters 
şeride girmesi yada tek şeritli bir yolda kağıtçı arabasının yada diğer 
aracın yol verme durumu oluşuyor. Toplu taşıma araçları veya daha 
geniş araçlarda ise sollama imkanı olmadıkça kağıtçı arabası kaldırı-
ma çıkarak yol veriyor. Çok geniş yollarda ise emniyet şeridi 
kağıtçılar için daha kesintisiz bir dolaşım sağlıyor.

Rota hakkındaki bu bilgileri belirli alanlar içerisinde çeşitlendiren 
kağıtçılar aynı zamanda kendi aralarında sessiz bir anlaşma ile kesişim-
leri minimum derecede tutarak şehrin strüktürü içerisinde dolaşırlar. * 
Bu mekansal kararlar geri dönüşüm üzerinden rant sağlayan legal ve 
illegal şirketler tarafından belirlenmekle birlikte, geri dönüşümdeki 
kazancın bilgisini saklı tutarlar.

‘Çöp insanları. Yani çöpü sokaktaki çöp tenekesinde veya atık alanlarında 
ayıklayıp satarak, bir kentsel hizmeti gerçekleştirirken, kendi geçimlerini 
sağlayanlar. Bu yolla, örneğin Türkiye'nin büyük kentlerinde çöpün yeniden 
kazanım oranı, İngiltere'nin yeniden kazanım oranının üzerine çıkmaktadır.‘ 
(Özgen, 2001)

* 2002, Altay, C. (der.) “We’re papermen”, he said içinde, İstanbul
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 Plandaki yol çeşitlilikleri düşünürsek, kağıtçının hacminin yollarda-
ki karşılığı trafikteki araçların alacağı kararları da etkilemektedir. İki 
şeritli bir yolda arkadan gelen aracın kağıtçı arabasını sollayarak, ters 
şeride girmesi yada tek şeritli bir yolda kağıtçı arabasının yada diğer 
aracın yol verme durumu oluşuyor. Toplu taşıma araçları veya daha 
geniş araçlarda ise sollama imkanı olmadıkça kağıtçı arabası kaldırı-
ma çıkarak yol veriyor. Çok geniş yollarda ise emniyet şeridi 
kağıtçılar için daha kesintisiz bir dolaşım sağlıyor.

Şehrin içerisinde aracı ile oluşturduğu pratikler durağan / ilerley-
en hallerin geçişlerini karakterize etmiştir. Bu geçişler hem 
enerjiden hemde zamandan tasarruf nedenleri üzerinden 
insan-araç ilişkisini tek bir hacim olarak gözlemlenebilir hale 
getirmiştir. 

Bu gözlemler şu şekildedir;

- Yokuş aşağı inerken aracın kendi ağırlığını kullanarak hızlan-
ması, aşırı hızlanma anında ayakları ile yere sürtünme uygula-
yarak ivmeyi kontrol eder.
- Eğimsiz bir düzlemden ilerlerken 90 derecelik açıyla topuz 
(tutma kolu) ile temasa geçerek, topuzdan yorulduğu yada 
manevra yapıcağı zamanlarda destek alır.
- Yokuş çıkarken bedenlerini ekstra eğerek topuzlardan tam 
destek alarak , araç ve bedenini yere yaklaştırır.
- Kaldırıma çıkarken ters kola ağırlık vererek bir tekerleği kaldırır 
ve kaldırıma çıkar.
- Yolun ilerliyeceği yönünü belirlerken çöplerin sık konumlandığı 
yada kümeleştiği alanlara sıklıkla dikkat eder, yol kenarındaki 
konumunu bu duruma göre belirler.
- İlerliyeceği yolun kaldırım genişliğini önceden düşünerek, eğer 
kaldırım daralıyorsa, kaldırıma hiç çıkmayıp yolun kenarından 
ilerler.
- Yol üzerinden ilerlediği taktirde ve yol kenarında park halinde 
araçlar varsa, yol vermek için yol kenarı park boşluklarını 
kullanır.
- Eğerki yolda ilerlerken hız kesmek istemiyorsa, ıslık ile yayalara 
bazen ise araçlara haber verir.
- Arka hacmi çok dolu olduğu taktirde, bazı kararlarını aracın 
daha az haraket ediceği senaryolara yöneltir.



Kağıtçının yolu, alternatifleri

Hareketli, hareketsiz engeller

Kaldırım genişlikleri, değişen enleri

Çöplerin bulunduğu alanlar

Alibeyköy



Şehrin içerisinde aracı ile oluşturduğu pratikler durağan / ilerley-
en hallerin geçişlerini karakterize etmiştir. Bu geçişler hem 
enerjiden hemde zamandan tasarruf nedenleri üzerinden 
insan-araç ilişkisini tek bir hacim olarak gözlemlenebilir hale 
getirmiştir. 

Bu gözlemler şu şekildedir;

- Yokuş aşağı inerken aracın kendi ağırlığını kullanarak hızlan-
ması, aşırı hızlanma anında ayakları ile yere sürtünme uygula-
yarak ivmeyi kontrol eder.
- Eğimsiz bir düzlemden ilerlerken 90 derecelik açıyla topuz 
(tutma kolu) ile temasa geçerek, topuzdan yorulduğu yada 
manevra yapıcağı zamanlarda destek alır.
- Yokuş çıkarken bedenlerini ekstra eğerek topuzlardan tam 
destek alarak , araç ve bedenini yere yaklaştırır.
- Kaldırıma çıkarken ters kola ağırlık vererek bir tekerleği kaldırır 
ve kaldırıma çıkar.
- Yolun ilerliyeceği yönünü belirlerken çöplerin sık konumlandığı 
yada kümeleştiği alanlara sıklıkla dikkat eder, yol kenarındaki 
konumunu bu duruma göre belirler.
- İlerliyeceği yolun kaldırım genişliğini önceden düşünerek, eğer 
kaldırım daralıyorsa, kaldırıma hiç çıkmayıp yolun kenarından 
ilerler.
- Yol üzerinden ilerlediği taktirde ve yol kenarında park halinde 
araçlar varsa, yol vermek için yol kenarı park boşluklarını 
kullanır.
- Eğerki yolda ilerlerken hız kesmek istemiyorsa, ıslık ile yayalara 
bazen ise araçlara haber verir.
- Arka hacmi çok dolu olduğu taktirde, bazı kararlarını aracın 
daha az haraket ediceği senaryolara yöneltir.

Kağıtçının yolu, alternatifleri

Hareketli, hareketsiz engeller

Kaldırım genişlikleri, değişen enleri

Çöplerin bulunduğu alanlar

Harbiye



Kağıthane



Kağıtçının yolu, alternatifleri

Hareketli, hareketsiz engeller

Kaldırım genişlikleri, değişen enleri

Çöplerin bulunduğu alanlar

Taksim



Cihangir



Caddeye çok çıkmak istemiyorum aslında hem arabası olsun hem kalabalık 
olsun zaten kalabalık olunca restaurantlar bol, hem caddede yürüyen 
çöplerini atıyor restauranttakiler çöplerini atıyor ayıklaması zor. İnsanların 
arasından kaldırımdan gitsem desem yollarını kestiğimden garip garip 
bakıyorlar. Yemeğini yemiş, hatta yarısını yemiş paketinin içne atıp 
sıkıştırmış , bütün kağıda bulaşıyor onlarla uğraşmakta işimin bi parçası 
zaten 15 lira günde kazanabiliyorum en kötü, 20 tl ye çıkması için onlarında 
içine girmek lazım. Halbuki içeri girdiğimde daha sakin çöpler tek tek daha 
görünür, ayıklanmış olmayanlarda var ama çoğunlukla ayıklanmış, o 
insanlarda bizi düşünerek atmışlar.

Kağıtçının yolu, alternatifleri

Hareketli, hareketsiz engeller

Kaldırım genişlikleri, değişen enleri

Çöplerin bulunduğu alanlar

Pangaltı

pangaltı, kağıtçı



Harbiye



Kağıtçının yolu, alternatifleri

Hareketli, hareketsiz engeller

Kaldırım genişlikleri, değişen enleri

Çöplerin bulunduğu alanlar

Alibeyköy



Kurtuluş





İnsan ve aracı tek bir hacim 
olarak düşünmeye başlarsak, 
şehrin içerisindeki hacimlere, 
senaryolara, eğimlere karşılık 
birlikte tepki gösterirler. Bu 
tepki sadece insanın bedenine 
özgü olmamakla birlikte, aracın 
formunun, ağırlığının da 
kısıtladığı yada desteklediği bir 
ilişkiyi doğurur. Bu ilişkiye 
insanın bir uzantısı olması 
denilebilir. Bir iç-dış ilişkisinden 
farklı olarak iki hacmin birleşe- 
rek oluşturduğu oranlar 
silsilesinden bahsedilebilir. Bu 
oranlar eğilme, asılma, dikleşme 
gibi insan hareketlerinden tüm 
hacmin araç ile birlikte yere 
yakınlığını ve uzaklığını belirler. 
Aracın doluluk, boşluk durumu 
kağıtçının hızlanmak yada 
yavaşlamak için kullandığı vücut 
hareketlerini değiştirir. Uzantı 
bir araç olmanın getirisi, oran-
ların her zaman karşılıklı 
değişkenliklerde olmasıdır. Bu 
gibi senaryolar ile karşılaşıldıkça 
kayar, değişir.



Şehrinde dolaşan bir hacim olarak düşünmeye başladığımızda 
kağıtçı arabası kaldırımlarda, yol kenarlarında, park alanlarında, 
emniyet şeritlerinde, dar yolların ortalarında dolaşımını sağlıyor. 
Bu durumlar arasındaki geçisini yolun trafik durumuna, 
kaldırımın genişliğine ,araçların arasındaki boşluklara, yolun 
eğimliliğine göre belirliyor. İlerlemesi için hız gerekliliğinin 
dışında, yol kenarında çöplerin yönleri ve kümeleşmelerini 
gözlemleyerek ön-hareketler ile konumunu düşünüyor. Genel 
olarak çöplerin geri dönüşüm potansiyeli üzerinden kendi 
sirkülasyonuna karar verdiği için a noktasından b noktasına 
gitmenin en verimli yolu, hızlı ve tek alternatifli olmak değildir. 
Tam tersine adım adım ve çoklu alternatifler ile ilerler. Şehrin 
hacmini ve boşluklarını doldurarak, tararmış gibi ilerler, hem 
çöp hakkında sonraki günler için veri alır hem de ayıklar. Bu 
aracın aynı zamanda hacmi, hareketsiz zamanlarında yolların 
yakınlarındaki ceplere, eğer ki kağıt aracının giremeyeceği bir 
alanda çöp varsa, bırakılarak alanını tanımlar. Bunun dışındaki 
toplama esnasındaki senaryolarda çöpe en yakın konumda 
tutularak hızlı aktarım sağlanır. Diğer bir aracın durağan olma 
nedeni ise kağıtçının dinlenmesi yada herhangi bir ihtiyaç 
molası vermesi halinde aracı bazen şehirdeki nesnelere bağlar-
lar. Bu durum büyük bir ölçekte, uzun vadeli park halinde 
görülür, onun dışında park halindeki kağıtçı arabasının şehirli 
tarafından bir atık aracı olarak gözükmesi nedeniyle, şehirliye 
cazip gözüken ve kağıtçı tarafından güvenlik getiren bir haline 
çok rastlanmaz. Çok soğuk havalarda ise kağıtçı haral içerisinde 
uyumayı ve dinlenmeyi tercih edebilir.



Kullanımı,

Parçaların kendi içlerinde, ne şekilde kullanıldığı ve müdahale 
edildiği araçtan araca değişiklik gösterebiliyor. Bu değişimi 
kullanıcı kendi pratikleri doğrultusunda değiştirebiliyor.Topuz 
şekillerinin farklılık gösterdiği durumlarda kullanım için omuzu-
nu yaslamayı tercih eden ya da etmeyen araç sahibleri olabiliy-
or.Bunun dışında haralların içlerinde başka harallar konularak 
kağıt harici malzemeleri tek hacim içerisinde ayrıştıran sena-
ryolar da mevcut. Bu durum son zamanlardaki kağıt geri 
dönüşüm kg değerlerinin 0,25 kuruştan 0,15 kuruşa inmesiyle sert 
plastiğe, pimaşa kaymadan kaynaklanmaktadır.
Strüktürün hatlarında değilde genel ağırlığına odaklanan 
kullanıcılar da mevcut, bu durum et kalınlığı daha ince daire 
boru profiller kullanarak iskeletin kilosunu hafifletmekte, bu 
durumun dezavantajı, uzun vadede incelik dolayısıyla kopan 
parçaların geri kaynanması ve ek parça kaynatılması gerekliliği 
oluyor. İskeletin bir diğer kullanımı ise kağıtçının kıyafetleri yada 
yiyeceklerinin asılması oluyor. Kullanım esnasında terlemekten 
kaçınmak için montunu istelete asıyor, soğuduğunda ise hızlıca 
geri giyebiliyor. Bütün bu pratikler araca farklı hacimler avanta-
jlar -dezavantajlar yüklüyor, aynı zamanda kağıtçılar için bir 
kişiselleştirme haline dönüyor.Hatta bu durumlar üzerinde araç 
adları; Jumbo, kelebek - Battal, hafif gibi iletişim hallerinde 
kullanılıyor.

Sağlamlaştırma,

Zaman geçtikçe, kullanım halinin ve uzunluğunun göstergesi 
olan, güçsüz eklemlerin sağlamlaştırıldığı bir takım kaynaklanan 
parçalar bulunuyor. Bu parçalardan biri tutma kolunun yakın-
larında, kolun esnemesini engelleyen ek parça, bir diğeri ise 
tabana yakın tekerle strüktür arasında esneme ve parçalanma 
anlarına karşılık gelen kaynaklanmış ek parçalardır.



175-200
cm

145-165
cm

90-120 cm

90-120 cm 20 cm

Jumbo haral

Battal haral

T tutacak, büküm iskelet

Kullanım ve 
sağlamlaştır-
ma
üzerinden 
teknik 
farklılıklar.



160-175
cm 

65 cm

16 cm

175-180
cm 

15-22
 cm

16-18 
cm

18-22 
cm

Destek kaynak parçalı, T tutacak,
tam kaynaklı iskelet

Destek kaynak parçalı, L tutacak,
 tam kaynaklı iskelet

J tutacakKelebekli T tutacak, büküm iskelet



Üretici analizi 

Bahçelievler’de Güzeller adında bir imalatçı firma üzerinden 
üretimi gözlemledim.

Öncelikle iskeletin oluşturulması için belirli parçalar şekillendi-
rilip kesiliyor. Kısalaştırma işlemi için daire metal testere 
kullanılırken, büküm yapmak için tek akslı bir büküm makinesi 
mevcut. Büküm yaparak iskeletin uzun parçalarını üretmek bu 
imalatçıların mukavemetin artması için tercih ettiği bir yöntem. 
Büküm makinesi olmayan imalatçılar dönüm noktalarını iki 
parça ile kaynatıyor. Büküm makinesinin özel bir açı ayarı mevcut 
ve seri bir biçimde bütün iskelette aynı açılar kullanılıyor. 
Parçalar hazırlandıktan sonra birleştirme işini kaynak ustası 
üstleniyor. Uzun büküm parçalar ile  yataydaki birleşim boru-
larını birbirine kaynatıyor. Kaynak ustasının bu kaynatma 
işlemini hızlıca yapabilmesi için üretime özgü içinde boşluk olan 
bir kare profil hacminde kaynak yapılıyor. Bunun dışında kelebek 
ve destek parçaları ana strüktür oluştuktan sonra kaynatılıyor.

Fiyatı internete beyan ettikleri üzerinden : 90 tl bana söyledikleri 
150 tl 
Kullandıkları borunun çapı : 27 mm
Et kalınlığı : 2.5 mm

Dipnot- üretici iletişimi

Gözlemlemeye başladıktan sonra fotoğraf çekmeme çok izin 
verilmedi 2 yada 3 fotoğraftan sonra bana bağırarak daha fazla 
çekmemem gerektiği, çünkü üretimi arşivleyerek çalabileceğim 
kuşkusuna kapıldılar.





 Bir kağıtçı durağı, Dolapdere bit pazarı :

Pangaltı ve Kurtuluş çevresinde pazar günü kağıtçı arabalarını 
takibe başlamıştım, bu takibin pazar günü olmasının etkisi bit 
pazarıyla kağıtçıların bir ilişkisi olabilmesi yönündeydi. Takibe 
sabah 9.00 - 10.00 civarlarında başladım. Bu süreçte Kurtuluş 
caddesinin çevresinde ve gecekondu mahallelerinde 
karşılaştığım sıklıktan çok daha yoğun bir kağıtçı kalabalığı 
vardı. Öncesinde rotaları çok fazla kesişmeyen kağıtçılar şimdi 
ise belirli rotaları takip ediyorlardı, bu rotalar büyük ölçekte 
Dolapdere bit pazarı yönündeydi. Bit pazarına ulaştıktan sonra 
belirli tezgahların yanlarına gidiyor, arabalarını pazar içerisine 
park ediyor ve tezgahtarların yanında bulunuyorlardı. Daha 
öncesinden pazar alanı sahipleri ile bir takım iletişimleri 
olduğunu konuşmaları ve yakınlıkları üzerinden okunabiliyor-
du. Pazarda gezdikçe birçok bu duruma benzer senaryo gördüm 
ve bazı sorular sormaya karar verdim, pazar içerisinde olduğu-
muzdan bu etkileşimler ani ve kısa sürüyordu.



Aldığım bilgilerin bir kısmı;

- Dolapdere’de birbirine yakın yerlerde oturan kağıtçı ve tezgah 
sahibi komşuluk ilişkileri üzerinden bazı antlaşmalar yapabiliy-
ordu, bu antlaşmalar kağıtçının çöplerden bulduğu bir takım 
nesne grubu ayıklayarak tezgah sahibine verdiği, tezgah sahibi-
nin de satışına karşılık bir miktar para verdiği yönündeydi.
- İkinci bir senaryo ise aile bağlarının olduğu kişiler arasında 
benzer karşılıklı ilişkinin sürdürüldüğü, genellikle gayrimüslim 
ailelerin göç esnasında gruplar halinde gelmeleri 
alım-satım-takas işlerinde de anlaşmalarını devam ettiriyordu.
- Üçüncü bir senaryo ise kağıtçının antlaşmalı olduğu kimse 
olmaması, bu durumda kağıtçı kendi tezgah alanını arabasın-
dan çıkan bir takım nesnelerle oluşturuyor. Örnek; çarşaf 
ayıklanıp serilmesi, arabadan çıkan iplerle askı alanının 
oluşturulması gibi pratikler göze çarpıyor. Ayıklanan nesneler-
in dışında arabanın kendisi de üstüne asılan giysiler yada 
objelerle farklı bir fonksiyon kazanıyor.



 Bir kağıtçı durağı, Dolapdere bit pazarı :

Pangaltı ve Kurtuluş çevresinde pazar günü kağıtçı arabalarını 
takibe başlamıştım, bu takibin pazar günü olmasının etkisi bit 
pazarıyla kağıtçıların bir ilişkisi olabilmesi yönündeydi. Takibe 
sabah 9.00 - 10.00 civarlarında başladım. Bu süreçte Kurtuluş 
caddesinin çevresinde ve gecekondu mahallelerinde 
karşılaştığım sıklıktan çok daha yoğun bir kağıtçı kalabalığı 
vardı. Öncesinde rotaları çok fazla kesişmeyen kağıtçılar şimdi 
ise belirli rotaları takip ediyorlardı, bu rotalar büyük ölçekte 
Dolapdere bit pazarı yönündeydi. Bit pazarına ulaştıktan sonra 
belirli tezgahların yanlarına gidiyor, arabalarını pazar içerisine 
park ediyor ve tezgahtarların yanında bulunuyorlardı. Daha 
öncesinden pazar alanı sahipleri ile bir takım iletişimleri 
olduğunu konuşmaları ve yakınlıkları üzerinden okunabiliyor-
du. Pazarda gezdikçe birçok bu duruma benzer senaryo gördüm 
ve bazı sorular sormaya karar verdim, pazar içerisinde olduğu-
muzdan bu etkileşimler ani ve kısa sürüyordu.



Yani İnsanların kaçtığı sevmediği bir şey çöp ama 
biz ekmek parası için bunun içindeyiz benim iki 
tane çocuğum var onların masraflarını karşılamak 
şu kazancımla çok zor hatta imkansız, okuldaki 
kitap, defter oyuncaklar hepsini çöpten buluyo-
rum, onlarda yeni bişey almışım gibi seviniyorlar.

kurtuluş, kağıtçı



verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim   

Güncel bazı değişikliler ve duyumlar,

Kağıdın geri dönüşüm kazancının kg başına 0.25 
kuruştan 0.15 kuruşa azalmasıyla birlikte, 
kağıtçıların rotalarında sıklaşan bazı inşaat alanları 
göze çarpmaktadır. Sert plastik, aluminyum, ahşap 
gibi malzemelerin bolca firesi bulunduğu inşaat 
alanları kağıtçıların rotasında artık daha fazla etki 
sahibi olmaktadır. Bu durum  gözlemlerim üzerin-
den, inşaat işçilerinin bildiği ve belirli noktalara 
ayırdıkları malzemelerin kağıtçılar tarafından 
toplanması yönündedir. Girerken yada çıkarken ek 
bir izin konuşmasının olmaması gündelik bir 
rutinin olmasına referans verebilir.
Duyumlardan biri ise Transist fuarında bir belediye 
çalışanının kağıtçılar hakkında bir planın olduğunu 
belirtmesidir. Bu plan kağıtçılara tahsis edilecek 
özel bir kağıt arabasıyla birlikte artık geri dönüşüm 
kazancının devlet bünyesine girmesi yönündedir. 
Nasıl bir süreçten geçiceği açıklanmamış ve muğlak-
tır. Aynı zamanda fuar alanının girişinde bir kağıtçı 
ailesi bulunmaktadır, ne konuştukları bilinmiyor.



verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim 
verim, verim, verim, verim, verim, verim   

Notlar;
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