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SUNUŞ

Tarım ve dolayısıyla beslenme en önemli sorunlarımızın ba-

şında gelir. Ne yazık ki, bugün tarımın sürdürülebilir olup ol-

madığını tartışıyoruz. Elinizdeki kitap sadece eleştiriler sıralayan

bir metin değil, aynı zamanda çözüm önerileri sıralayan ve bun-

ları dünya örnekleriyle somutlayan bir metindir. 

Küreselleşen tarım bugün geldiği noktada kendi içinde son

derece sorunlu bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Üstelik bun-

lar endüstriyel sistemin sonucu olarak ortaya çıkan ve tahıl üre-

timinin tamamen yok olmasına sebep olabilecek kadar ağır bir

sorun olan küresel iklim değişiminin etkileriyle giderek daha çö-

zülmez bir hal almaktadır.

Bu kitapta dünya ve Türkiye tarımının tüm sorunlarına ve

bunların çözümlerine dair eksiksiz bir model önerilmemektedir.

Hatta bu kitapta muhalif olarak bilinen birçok kesim tarafından

üretilmiş politik çözüm önerileri ortaya konmuş bazı konulara

da bazen hiç değinmeyeceğiz. Ama bu grupların bazıları için so-

run olarak bile görülmeyen, görülse de küçük sorunlar olarak

kabul edilen veya şu an için asıl gündemi işgal etmeyen birçok
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noktayı ve bunların ne kadar ciddi bir hal almakta olduğunu ay-

rıntılarıyla vurgulamaya çalışacağız. Bunlar geçmişten gelen ama

asıl olarak geleceği ilgilendiren ve ekolojik bakış açısıyla ele alın-

ması gereken, bizce öncelikli konulardır. 

Kitap boyunca üreteceğimiz çözümlerde bazen sadece temel

soruları sormakla yetineceğiz, bazen radikal çözümler önermeyi

deneyeceğiz, bazen de çözümlerin ucunu açık bırakacağız.

Eksiksiz bir model önermiyoruz, çünkü şimdiye kadar ortaya

konmuş iki temel model Yeşillere göre mutlak bir başarısızlık ör-

neği sergilemektedir. Bunlardan birincisi tarımı da yatırım yapı-

lacak bir sektör olarak gören, doğanın hiçbir dinamiğini dikka-

te almadan tarıma sadece kâr odaklı yaklaşan, bir alanı kârlı gör-

düğü sürece yatırma devam eden, aksi takdirde başka toprakla-

ra veya alanlara yönelen kapitalist sistemdir. İkincisi ise tarıma

bakış açıları bize göre kapitalist sistemle çok benzer özellikler ta-

şıyan sosyalist sistemdir. Sosyalist model, kapitalist modele göre

daha kısa süreli uygulanma şansı bulmuş olsa da, Aral gölünün

yok olması ve Kazakistan’daki bakir topraklarda tahıl üretim

projeleri gibi sonu ekolojik yıkım olan bir anlayışa yol açmışlar-

dır. Bizim üçüncü bir model önermeyişimizin asıl nedeni uygu-

lanmış olan her iki modelin mutlak başarısızlığı karşısında duy-

duğumuz korku değil, gerçekte tarımın ve gıda üretiminin tek

bir modele ihtiyaç duymayışıdır. 

Doğa şimdiye kadar kendi dinamikleri içerisinde kendi mo-

dellerini oluşturmuştur. Biz, insan toplulukları olarak bu model-

lere uyduğumuz sürece sürdürülebilir bir tarım ve yaşam biçimi

oluşturabiliriz. Aksi takdirde sonuç er ya da geç doğanın ve ya-

şam ortamımızın yıkımıdır. Biz yeşil bakış açımız doğrultusunda

yukarıdan tek bir model önermeyi kendimizde bir hak olarak da

görmüyoruz. İnsanlık tarımsal üretime geçtiği on bin yıllık süre

içinde yaptığı hatalar ve elde ettiği başarılardan edindiği dene-
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yimlerin ışığında yüzlerce değişik model ortaya çıkarabilme po-

tansiyelini içinde zaten taşımaktadır. İnsan türü, geleceği pek çok

nedenle tehdit altındayken, buna kendi geleceğini kurtarma ve

doğa ile yeniden barışabilme adına zaten zorunludur. 

Şunu da vurgulayalım: Yeşil hareket tarımda insanın bütü-

nüyle geriye dönmesini, ekonomik faaliyet olarak da sadece ve

sadece tarımsal gıda üretimiyle uğraşmasını öneren retro (gerici)

veya ceditçi (öze dönüşçü) bir politik akım değildir. Böyle bir

şey gerçekleşse bile hiçbir şeyin çözümü olamaz. Çünkü tarih

aynı zamanda ekolojik yıkımlar tarihidir. Geçmişte birçok top-

lum içine düştükleri ekolojik krizin farkında olmalarına, hatta

çözümleri sezgisel olarak fark etmelerine rağmen ekolojik yı-

kımdan kurtulamayarak yok olmuşlardır. Buna en iyi örnek

Mezopotamya topraklarının buğday tarımı için sulanması nede-

niyle tuzlandığını gören Sümerler’in durumudur. Sümerler buğ-

day yerine tuzlu topraklara daha dayanıklı arpa ekimini artır-

malarına rağmen, en sonunda tüm toprakların tuzlanma sonucu

çölleşmesine engel olamamışlardır. Günümüzde insanlar tarihte-

ki deneyimlerin hepsine sahiptir. Yeter ki bundan ders almayı

bilsinler. 

Biz türümüzün nihai çöküşten önce ekolojik bir kurtuluşu

başarabileceğine inanıyoruz. 

Süleyman Yılmaz 
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GİRİŞ

Gıda en temel ihtiyacımızdır, yaşamın temelidir. Bu temel ih-

tiyacımızın çoğunu tarımsal faaliyetlerden sağlıyoruz. Tüm yaşa-

mın ve uygarlığın devamını sağlayan tarım hem dünyada hem de

ülkemizde eski, derin ve büyük bir kriz içinde. Çünkü tarımda

özellikle son yüzyılda içinde yaşadığımız kapitalist sistemin ta-

lepleri doğrultusunda sağlanan devasa miktarlardaki üretim ar-

tışları, aslında kapalı bir sistem olan dünyayı ekolojik bir krizle

karşı karşıya bırakmıştır. Dünya, her türlü uygulama açısından

kapalı bir sistemdir. Güneş ışığının yaşam için gerekli olan ener-

jiyi sağlamasına karşın diğer bütün kaynaklar sonludur. Şimdiye

kadar insan topluluklarının en büyük sorunu, çeşitli talepleri ile

ekosistemlerin bu talepler sonucunda oluşan baskılara dayanma

gücünü dengeleyememek olmuştur. Tarımsal üretim dünya nü-

fusunu besleyemediği gibi gelecekte artan nüfusu beslemenin de

çok uzağında görünmektedir.(Şekil 1)

Küresel kapitalist sistemden ayrı olmayan ülkemizde de cum-

huriyet tarihi boyunca uygulanan tüm politikalar tarımı dünya

kapitalist sisteminin taleplerine göre endüstrileştirmek doğrultu-

sunda olmuştur. Son otuz yıldır artan ekonomik küreselleşme
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döneminde bu tarımsal kriz iyice ağırlaşmıştır.  İçinde bulundu-

ğumuz küresel iklim değişikliği çağında endüstriyel tarım olarak

adlandırdığımız bu sistem daha fazla sürdürülmez bir hal almış-

Şekil 1.1 Dünya nüfusu 1900’den gönümüze... 

Şekil 1.2 Dünya nüfusunun seneler içinde artışı.
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tır. Dünya tarımsal sistemine tarihsel olarak baktığımızda en bü-

yük değişimlerin yirminci yüzyılın son elli yılında olduğunu gör-

mekteyiz. ‘’Büyüme çağı’’ olarak adlandırılabilecek bu dönemde

nüfus 1950’den 2011 yılına dek 2,5 milyardan 7 milyara çıkmış,

tahıl üretimi üç kat artmış, et ve balık üretimi beş kat artmış,

dünya ekonomisi yedi kat büyümüştür1.

Tarımsal üretimi artırmak için uygulanan politikalar pek çok

alanda ekolojik yıkım yaratmıştır. Bunları aşağıdaki gibi özetle-

yebiliriz:

1- Topraklar: Dünyanın ekilebilir topraklarının tamamı tarı-

ma açılmış ama son yıllarda bu alanlar özellikle endüstriyel tarı-

mım yıkıcı etkilerinin sonucu azalmaya başlamıştır. Erozyon,

tuzlanma ve kuraklık artmış, endüstriyel tarım yüzünden topra-

ğın doğal yapısı değişmiştir. Kimyasal kirlenme hem sanayi, hem

de tarımsal kaynaklı olarak artmıştır. Kentleşme, turizm ve sa-

nayi tarafından özellikle birinci sınıf tarım alanları geri dönü-

şümsüz bir şekilde yok edilmektedir.

2- Sular: Endüstriyel tarım nedeniyle yer üstü ve yer altı su

kaynakları kurumaktadır. Kuraklık kalıcı ve geri döndürülemez

gibi görünmektedir. Sulak alanlar ve buralardaki yaşam, artan

tarım alanı ve su ihtiyacı nedeniyle yok edilmektedir. Artan sa-

nayi ve kentsel su ihtiyacı tarımsal alanda kullanılabilecek suyu

çekmekte, sınai ve kentsel su kullanımının hem payı hem de

miktarı artmaktadır. Küresel ölçekte zenginleşen ülkelerde bi-

reyler kişisel olarak daha fazla su tüketmektedirler bu oranlar

bazen ortalama sekiz kattan daha fazla olabilmektedir.2

3- Köylü nüfus: Dünya nüfusunun yarısı kentlerde yarısı köy-

lerde yaşamaktadır.(Şekil 2) Tarih boyunca kentleri besleyen

1- Birleşmiş Milletler, World Population Prospects: The 2002 Revision

( New York, 2003).

2- GEO Data Paotal, Complied From FAO Aquasta, 2007
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kırsal alanlar artık besleyemez duruma gelmiştir. Tüm dünyada

uygulanan küresel politikalar dinamik kırsal nüfusu yoksullaş-

tırmakta ve ucuz işgücü olmaları için kentlere akmalarını devam

ettirmektedir. 2013 verilerine göre Türkiye’de nüfusun %18’i

kırsal bölgelerde yaşamakta, tarımla uğraşan nüfusun iktisaden

faal toplam nüfus içindeki payı ise yaklaşık %5’dir. Geleneksel

köylü yaşam biçimleri ve bilgeliği giderek yok olmaktadır.

4- Ormanlar: Yangınlar, yapılaşma, turizm, yeni tarım alanla-

rının açılması ve endüstrinin kereste ihtiyacı nedeniyle ormanla-

rın alanı ve kalitesi hızla azalmaktadır. Tüm dünya ormanlarının

üçte ikisi yok edilmiştir Barındırdıkları biyoçeşitlilik ve doğal ya-

şam yok olmaktadır. Ormanların yok edilmesi, suyun tutulması-

na ve toprağın esas canlılığını sağlayan yüzeysel topraklarda kay-

ba yol açmaktadır.

5- Okyanuslar ve Denizler: Aşırı avlanma sonucu balık ya-

taklarının yüzde 70’i3 tükenmiş durumdadır. Kalan yataklarda

sürdürülebilir balıkçılık yapmak mümkün değildir. Endüstriyel

Şekil 2 Dünya nüfusun köy/kent oranı.

3- National Geographic Channel, Dünya Raporu
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tarımdan kaynaklanan erozyon sonucu taşınan toprağın verimli

üst tabakaları, gübre ve kimyasal artıklar okyanusların tabanını ört-

mekte ve denizlerde ölü alanlar oluşturmaktadır. Hidroelektrik

santrallar gibi uygulamalarla karalardan denizlere mineral ve be-

sin maddelerinin taşınması engellenerek deniz yaşamının fakir-

leşmesine neden olmaktadır.

6- Hayvanlar: Endüstriyel tarım uygulamalarına paralel şekil-

de yapılan endüstriyel hayvancılık, hayvanları et süt makineleri-

ne dönüştürmüştür durumdadır. Hem hayvan sağlığı hem de in-

san sağlığı her yönden tehdit altındadır. Örneğin deli dana has-

talığı gibi sonuçlara yol açan, doğanın sınırlarının ötesine geçen,

otoburları etobur yapmak gibi uygulamalar sonucunda milyon-

larca hayvan kitlesel kıyıma uğratılmıştır. 

Yeşil Politika Kitaplarımızı İncelemek İçin Linke Tıklayınız 
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I- ENDÜSTRİYEL TARIMIN KRİZİ

1. Endüstriyel Tarım Nedir?

Avrupalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni dünyaları keşfetme-

lerinden çok kısa süre sonra,  buralarda batılı ülkeler için kah-

ve, tütün, çay ve tropik meyveler gibi lüks tüketim ürünleri veya

eski dünyadan buralara götürülen buğday gibi tarım ürünlerinin

üretimine başlandı. Sömürgecilerin, plantasyonlarda köleleştiri-

len yerli halkları ve başka yerlerden getirilen köleleri çalıştırma-

sıyla hem doğa, hem de insanlık üzerinde büyük yıkımlar yara-

tan bir süreç başladı. Aslında daha önceki dönemlerde de tarım-

da adil bir sistemden söz edilemezdi. Sümer, Maya, Mısır ve Çin

uygarlıkları gibi köylü imparatorlukları zamanında da son dere-

ce sömürüye dayalı bir sistem vardı. Maya veya Sümer gibi bir

çok uygarlık ekolojik sistemlerin fazla zorlanması gibi nedenler-

den yıkılmış olsa da bu ekolojik yıkımlar küresel düzeyde bir

tehdit oluşturmamış, tarımsal üretim Avrupa, Mısır, Anadolu ve

Çin’de on bin yıldır kesintiye uğramaksızın devam etmiştir. 

20. yüzyılın başına kadar dünya nüfusunun bir milyar civa-

rında olması ve kentlerde yaşayan insan sayısının yüzde 10 gibi
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az bir oranda olması görece sürdürülebilir bir tarım sistemini

mümkün kılmıştır. 20. yüzyılın başında sanayileşmenin artma-

sıyla, yaşamın her alanında makinelerin kullanılması, ucuz ener-

ji kaynağı olan petrol kullanımının tarıma da girmesi, kent nü-

fusunun sanayinin emek ihtiyacını karşılamak için kırsaldan nü-

fus göçüyle karşılanması gibi birbirini besleyen süreçlerin so-

nunda kent nüfusu özellikle batılı ülkelerde belirgin şekilde art-

mıştır. Buna en çok yardımcı olan şey, Üçüncü Dünya ülkele-

rinden batılı ülkelere olan gıda maddesi akışıdır. Amerika kıta-

sından getirilen mısır, tahıl ve et gibi ürünler batılı ülkelerdeki

kentli nüfusun beslenmesine çok büyük bir katkı yapmıştır. 

Araya giren iki dünya savaşı, Avrupa’da ciddi kıtlıklar yaşan-

masına neden olmuş, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki dö-

nemde bir daha açlık yaşamamak ve temel gıda maddelerinde

kendi kendine yeterli olmak için devreye sokulan “Yeşil Devrim”

ile çok ciddi üretim artışları sağlanmıştır. “Yeşil Devrim” tarım-

da giderek artan girdi kullanımını en üst düzeye çıkararak üre-

timi artırma yöntemiydi. Bu da özellikle ucuz petrol, tarım ilaç-

ları, gübre ve diğer kimyasalların kullanımı yoluyla başarılmış-

tır. “Yeşil Devrim” dünyanın merkezi dışında kalan Arjantin,

Meksika, Brezilya, Mısır, Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa ülkele-

ri, Endonezya gibi birçok yere hızla yayılmıştır. Endüstriyel ta-

rım sistemi özellikle son elli yılda tüm dünyaya hakim olmuştur.

Yine de bütün dünyada küçük köylü nüfusu 3 milyar civarında-

dır. Bu nüfusun yarısı dünya pazarları için üretim yaparken, ka-

lan yarısı hala sadece kendi geçimlerini sağlamak için çiftçilik

yapmaktadır. Ne var ki mevcut gelişmeler geçimlik çiftçilik ya-

pan bu son kesimin oranını sürekli küçültmektedir.

Günümüzde merkez endüstrileşmiş ülkeler, dünya nüfusunun

sadece yüzde 18’ini oluşturmalarına karşın, nüfuslarının yüzde

90’ı kentsel alanlarda yaşamaktadır, bu nedenle de büyük ölçü-
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de üretici değil tüketici konumdadır. Bu nüfus dünya kentsel

nüfusunun ise üçte birini oluşturur.4

Endüstriyel tarım şöyle tanımlanabilir: Üretenin kendi ihtiya-

cını karşılamak için değil, pazara yönelik olarak ve kâr amacı gü-

derek yaptığı, üretim sürecinde kimyasal maddelerin, gübre,

ilaç, hormon, makine, petrol, kredi gibi dışarıdan sağlanan gir-

dilerin yoğun olarak, kol emeğinin ve hayvanların ise daha az

kullanıldığı, tek tip ürün yetiştirilmesi (mono kültür) ile doğa-

nın ekolojik dinamiklerini fazla dikkate almadan yapılan tarım-

sal üretim şekli. 

Tarımın makineleşmesi ve petrol kullanımı tarımda çalışan

nüfusa olan ihtiyacı iyice azaltmıştır. Bu girdiler için finansman

gerekiyordu ve bu finansmanı sağlayamayan çiftçiler rekabet gü-

cünü kaybederken giderek yoksullaştılar. Küçük çiftçiler toprak-

larını kaybederken, girdi akışını sağlayabilen çiftçilerin toprakla-

rı büyümeye başladı ve tarımsal alanları tekellerinde topladılar.

Tarımsal işgücü fazlası kentlerde sanayinin işgücü ihtiyacını kar-

şılamak için iç ve dış göçlere teşvik edildi. Tarım ürünlerinin iş-

lenmesi ile gıda sanayi giderek büyümeye başladı. Oluşan ürün

fazlalığı özellikle Üçüncü Dünya pazarlarına sürüldü. 

Sanayileşmeleri tam olmayan bu ülkeler merkez ülkelerin

hem sınaî hem de tarım ürünlerine karşı rekabet edemediler.

1950’den sonra özellikle bu Üçüncü Dünya ülkelerinde tarımsal

alanlardaki kırsal nüfusun kentlere göçü daha belirgin bir hal

aldı. Kötü yönetim, sermayenin merkez ülkelerin çıkarlarına

hizmet etmesi, insani gelişime yatırım yapılamaması gibi birçok

sebepten dolayı bu ülkeler ciddi nüfus artışlarıyla ve kırsal ve

kentsel alanda yoksullaşmayla karşı karşıya kaldılar. Aslında bü-

4- Clive Ponting. Dünyanın Yeşil Tarihi. Sabancı Üniverstiesi. 2003.

12. Bölüm S.220–221
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tün bunlar, verimlilik adına ve tüm dünyayı beslemek için ya-

şanmış görünmektedir. Fakat “sanayileşmiş dünyanın tarımı,

Üçüncü Dünya’nınkinden daha verimlidir” diye bir kural yok-

tur. Sanayileşmiş ülkelerin tek farkı, daha fazla girdi satın alıp

daha yüksek üretim sağlayabilmeleridir. Enerji girdisi ve çıktısı

açısından bakıldığında gerçekte yüksek oranda petrol kullanan

sanayileşmiş ülkelerdeki tarımsal üretim daha az verimlidir.

Küçük çiftçiliğin hakim olduğu üçüncü dünya ülkelerinde birim

arazide daha fazla emekçi çalışırken, ekilen topraktan daha fazla

verim alınırken, yüksek girdi kullanılan yerlerde daha fazla ser-

mayenin yatırılmasıyla makine kullanan ve eğitimli olan çalışan

bir emekçinin verimliği artar. 

Aslında dünyada herkesi yeterince besleyecek kadar yiyecek

son on yıla kadar vardı. Asıl sorun geçmişte de, günümüzde de

bu yiyeceklerin adaletsiz dağılımıdır. Adaletsiz dağılım öylesine

belirgindir ki, her iki taraftan diğerine gıda akışı olmasına rağ-

men sanayileşmiş ülkelerden Üçüncü Dünya’ya olan besin akışı,

batılı ülkeler kendi çiftçilerine çok belirgin tarımsal destekler

sağlarken, bu destekleri veremeyen yoksul ülkelerin çiftçileri ve

tarımı üzerinde tam bir yıkım yaratır. Tüm bu süreçler özellikle

Üçüncü Dünya ülkelerinde halen devam etmektedir. Kendi top-

raklarını terk etmeyen ve hala tarım yapmaya çalışan dünya çift-

çilerinin büyük kısmını oluşturan kesim, zengin batılı ülkelerin

yönlendirdiği, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF ve

AB’nin Ortak Tarım Politikası gibi kurumlar tarafından oluştu-

rulan politikalar sayesinde tarımın endüstrileşmesini teşvik etti-

ği için ya topraklarını terk etmekte veya kendi topraklarında şir-

ketler için üretim yapmaya zorlanmaktadırlar.

Üçüncü Dünya ülkelerinden batılı ülkelere doğru gıda akışı

ise ticaret hadlerinin sürekli değişmesinden dolayı ürünleri sü-

rekli ucuzlatmakta, üretim artışı sağlamakla birlikte gelir artışı
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sağlayamamaktadır. Adaletsizliğin bir diğer yönü ise merkez ül-

kelerin dünya nüfusunun yalnızca %18’ni oluşturmasına kar-

şın, dünyadaki gıdaların yarısını tüketmeleridir. Üçüncü

Dünya’dan sanayileşmiş ülkelere gıda akışı, ters yöndeki akıştan

daha fazladır. Yani Üçüncü Dünya ülkelerinin çoğu tümüyle

gıda ihracatçısıdır. Bu ticaretin büyük bölümünün amacı, örne-

ğin tropikal mevsim dışı meyveler ve kahve, çay, kakao gibi

lüks tüketim malları sağlayarak, zaten iyi beslenen ve ellerinde

tarımsal ürün fazlası olan insanların beslenme biçimlerini daha

da çeşitlendirmektir.

Sanayileşmiş ülkeler ise ellerindeki fazla gıdayı son derece ve-

rimsiz bir biçimde kullanırlar. Sanayileşmiş ülkeler dünyadaki

tahıl üretiminin dörtte birini insanların yiyebileceği tahıllar ola-

rak değerlendirmektense, et elde edebilmek için hayvan yemi

olarak kullanırlar. Ayrıca tahminlere göre, gelişmiş ülkelerdeki

gıdaların dörtte biri üretim, dağıtım ve tüketim zincirinin her-

hangi bir noktasında çöpe gitmektedir. Buna rağmen sanayileş-

miş dünyada gıda tüketiminde de adaletsizlikler vardır. ABD’de

yaklaşık 35 milyon insan sürekli açlık çekmektedir.5

Endüstriyel tarım ve endüstriyel üretim yapan çiftçi ile küçük

çiftçi ayrımını da iyi yapmakta yarar vardır. Çünkü birkaç bin

dönüm araziye sahip bir ABD çiftçisiyle veya Brezilya’daki ta-

rımsal alanların yüzde 80’ini elinde tutan ama nüfusun yüzde

5’ini oluşturan plantasyon sahipleri ile ortalama elli dönümlük

bir alanda geçimlik tarım yapan ve ürününün çok küçük bir bö-

lümünü yerel pazarlara gönderen Anadolu çiftçisi aynı kategori-

de kabul edilemez. 

5- Clive Ponting. Dünyanın Yeşil Tarihi. Sabancı Üniverstiesi. 2003.

11. Bölüm S.209–210
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2. Endüstriyel Gıda

Endüstriyel tarımda üretilen gıda yetersiz olduğu gibi, nitelik

olarak da insan sağlığına uygun değildir. Geçmişte coğrafi olarak

oluşan kıtlık bölgesel düzeyde açlığa sebep olurdu. Günümüzde

ise yoksulların satın alma gücünün giderek azalması açlıklara ne-

den oluyor. Gıdaya ulaşanlar da ilaç, hormon ve gübre kullanı-

mı ile besin işleme süreçlerinde katılan katkı maddelerinden do-

layı son derece sağlıksız gıdaları tüketmeye mecbur bırakılmak-

tadır. Endüstriyel gıda obeziteden, kalp-damar hastalıklarına,

şeker hastalığına ve kanserlere kadar birçok hastalığa yol aç-

maktadır. 

Yüz yıl önce besinlerin çoğu üretildikleri yerde tüketildiği için,

taze sebze ve meyve tüketimi günümüz diyetinden çok daha yük-

sek orandaydı. Günümüzde ise yağ ve şeker tüketimi ile işlenmiş

hazır gıda tüketimi artmaktadır. 1750’de Avrupa ve ABD’de kişi

başına düşen şeker yılda 1,8 kilogram iken bu oran günümüzde

54 kilograma çıkmıştır. Hayvansal gıda ve yağ tüketimi de zen-

ginleşen ülkelerde giderek aramıştır ve günümüzde kalp-damar

hastalıkları ve kanser buna paralel olarak artmaktadır.

Gıdaların taze olarak dağıtılmasından çok, işlemden geçiril-

miş besinlerin üretimi, tüketimi ve pazarlanmasına odaklanmış

yeni gıda sanayisine yönelimin sağlık üzerindeki etkileri büyük

olmuştur. ABD’de kişi başına düşen işlemden geçmiş ürün tüke-

timi geçen yüz yıl içinde üç kat artmış durumdadır ve günü-

müzde ABD’lilerin beslendiği gıdaların dörtte üçü bu şekilde bir

işlemden geçirilmektedir. Buna paralel olarak taze sebze ve mey-

velerin tüketimi ise 1910’dan bu yana üçte bir oranında azal-

mıştır. Yiyeceklerin işlemden geçirilmesi yalnızca besin değerini

ve önemli mineral parçacıklarını yok etmekle kalmaz, aynı za-

manda antioksidanlar, emülsiyona dönüştürücüler, yoğunlaştırı-
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cılar, boyalar, tatlandırıcılar ve beyazlatıcılar gibi maddelerin gı-

dalara büyük miktarlarda eklenmesi anlamına gelir.

Günümüzde ortalama bir İngiliz vatandaşı bu kimyasal madde-

lerden her yıl 1,3 kilogram tüketmektedir. 

Beslenme biçimindeki bütün bu değişimler kalp-damar has-

talıklarının, mide, barsak ve kolon gibi birçok kanser türünün ve

safra taşı, diyabet, alerjik astım gibi hastalıkların artmasında bü-

yük rol oynamıştır. Tüketilen besinlerin niteliğinde olduğu ka-

dar niceliğinde de yaşanan değişimler aşırı şişmanlık oranını ar-

tırmıştır. Günümüzde orta yaşlı İngiliz erkekleri, olmaları gere-

kenden ortalama 9 kilogram daha şişmandır, ABD’de ise bu ra-

kam daha yüksektir. Tıbbi araştırmalar, ortalamadan yüzde 25

daha şişman olan insanlardaki ölüm riskinin iki kat daha fazla

olduğunu göstermektedir. 

Beslenme biçimindeki değişimlerin en büyük sonuçlarından

biri olan kalp-damar hastalıkları bundan yüz yıl önce, aşırı yağ

ve şeker tüketen, buna karşılık lif, taze sebze ve meyve yönün-

den eksik beslenen zenginler dışında, hemen hemen hiç görül-

müyordu. Günümüzde ise sanayileşmiş ülkelerdeki erkelerin

yüzde 40’ı, kadınların ise yüzde 20’si bu hastalıklardan ölmek-

tedir. Kalp hastalıkları batılılaşmammış ülkelerde, yaşam biçim-

lerini değiştirip batılı beslenme şeklini benimseyene dek nadiren

görülür. 1940’tan önce Kenya ve Uganda’daki Afrikalılar yaşları

ilerlese de yüksek tansiyon hastalığına yakalanmıyordu ve kalp

damarlarının tıkanması vakalarına Uganda’da 1956’ya, Kenya ve

Tanzanya’da ise 1968’e kadar rastlanmamıştır. 

Avrupa’da kanser oranı Batı Afrika’dan on kat daha fazladır.

Beslenme biçiminin dışındaki başka etkenler, özellikler çevresel

etkenler ve tütün gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması,

hastalığa yakalanma tehlikesini artırmaktadır. On yedinci yüz-

yıldan başlayarak, özellikle de son yüz yılda tütün tüketiminin
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enfiye, sigara ve puro biçiminde büyük ölçüde artması, kanser

tehlikesinin artışıyla doğrudan bağlantılıdır. Sigara, kansere ya-

kalanma tehlikesini üçte bir oranında artırır ve kalp-damar has-

talığına ya da bronşit gibi diğer hastalıklara da yol açar.

Sanayileşmiş ülkelerdeki akciğer kanseri vakaları, sigara tüketi-

minin çoğalması nedeniyle 1960’tan sonraki yirmi içinde yüzde

80 oranında artmıştır. Günümüzde de tütün tüketiminin artma-

sı Üçüncü Dünya’da benzer etkilere yol açmaktadır. 

Diğer önemli bir etken de, insanları doğrudan ya da kirlilik

yoluyla dolaylı olarak tehlikeli ve kansere neden olan bileşimle-

re maruz bırakan çok çeşitli kimyasal maddelerin üretimindeki

artıştır. Zehirli atık boşaltım alanlarına, yoğun sanayi bölgeleri,

termik santrallerin çevresi ya da nükleer bölgelere yakın yerler-

de kanser oranlarının ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmış-

tır. Muğla’daki Yatağan termik santralinde radyoaktivite yüklü

kömürün yakılması sonucu ortaya çıkan sağlık ve çevre sorunla-

rı acı bir örnek olarak verilebilir.6 Çevresel etkenlerin önemi, si-

gara ve beslenme biçiminin ancak küçük rol oynadığı çocuk

kanserlerinin atmasından da anlaşılabilir. Sanayileşmiş ülkelerde

de kanser vakaları düzenli olarak artmaktadır. Her üç

Amerikalıdan biri kansere yakalanmaktadır (1900’de bu oran

yalnızca yirmi yedide birdi) ve dört Amerikalıdan biri de bu has-

talıktan kurtulamamaktadır. 1960–80 yılları arasında Batı dün-

yasında, kanserden ölen erkeklerin sayısı yüzde 55, kadınların

sayısı ise yüzde 40 oranında artmıştır. 

İnsanlarla çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin diğer yönle-

ri gibi, insanlarla hastalıklar arasındaki ilişki de aynı düzeni iz-

lemiştir. İnsanlık tarihinin ilk büyük değişimi (tarımın ve yerle-

6- Yatağan Termik Santralı Küllerinde ve Çevresinde Radyoaktivite tay-

ini ve Epidemiyolojik Araştırma: S. Kınacı, E. Küçüktaş. Ege

Üniversitesi Nükleer Bilim Enstitüsü, İzmir , 1992



27

Süleyman Yılmaz

şik toplulukların ortaya çıkışı), hastalıkların insanlar üzerindeki

etkilerinde de bir değişim yaratmıştır. Bu değişim insanları, ço-

ğunlukla evcilleştirilmiş hayvanlardan geçen birçok yeni ve bu-

laşıcı hastalıkla karşı karşıya bırakmış ve bu hastalıklar binlerce

yıl insanlık tarihi üzerine büyük rol oynamıştır. Özellikle

Avrupa yayılımının ardından yavaş yavaş tek tip bir dünyanın

ortaya çıkması, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok farklı ürünün

yetişmesini sağlamış, ama aynı zamanda da, eskiden diğer top-

lumlardan uzak olan insanlar üzerinde yıkıcı etkiler yaratan yeni

hastalıkların yayılmasına neden olmuştur. Sanayileşmiş toplum-

ların ortaya çıkışı da dünyanın bu bölgelerindeki hastalık biçim-

lerinde büyük değişimlere yol açmıştır. Bulaşıcı hastalıkların

önemi azalmıştır, ama insanlar sanayileşmiş dünyadaki yeni ya-

şam biçimleriyle bağlantılı olan ve bulaşıcı olmayan hastalıklara

gittikçe daha fala yenik düşmektedir.7

3. Dünya Nüfusu Doyuyor mu?

Dünyada her gece yatağına aç veya yarı aç giren 8708 milyon

insanı saymazsak şimdilik yeterli gıda var denebilir. Fakat eli-

mizdeki bilgilere ve gelecek projeksiyonlarına baktığımızda top-

raklarımızı hakim endüstriyel sistemin talepleri doğrultusunda

kullanmaya devam edersek insanlığı beslemeye devam etmemiz

pek mümkün görünmemektedir.9

Dünya tahıl üretimi bireysel düzeyde beslenme yeterliliğinin,

küresel düzeyde de gıda güvenliğinin temel göstergesidir.

1950’den 1996’ya kadar yaklaşık üç kat büyüyen tahıl hasadı,

7-   Clive Ponting. Dünyanın Yeşil Tarihi. Sabancı Üniverstiesi. 2003.

11. Bölüm S.209–210

8- Kaynak: United Nations Food and Agriculture Organization.

9- FAO/WFP. The State of İnsecurity in The World. Addressing Food

Security in Protracted Crises. October 2010.
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2003 yılından itibaren artış kaydetmeden yedi yıl aynı düzeyde

devam etti. Ve bu yılların son dördünde üretim tüketime yetme-

di. 2002’de ve sonra 2003 yılında yine görülen 100 milyon ton-

luk açık, kayıtlara geçen en büyük açık oldu.10

Dört yıl boyunca tüketim talebi üretimi aşarken dünya tahıl

stokları otuz yılın en düşük düzeyine geriledi ve elde olması ge-

reken 70 günlük stoğun altına indi. Stokların bu düzeyde oldu-

ğu son tarih olan 1972-74’te, buğday ve pirinç fiyatları ikiye kat-

lanmıştı. O yıllarda ithalatçı ülkeler yetersiz stoklar için şiddetli

bir rekabete girmiş, kıtlık siyaseti ortaya çıkmış, ABD gibi bazı

ülkeler ihracatlarını sınırlamıştı.11

1950’den 1984’e kadar dünya tahıl üretimi nüfustan hızlı art-

tı ve kişi başına üretilen tahıl miktarı yüzde 34’lük bir artışla,

250 kilodan, tarihi zirve olan 339 kiloya çıktı. Bu olumlu geliş-

me İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz koşullarından sonraki iyi-

leşmeyi ve somut teknolojik gelişmeleri yansıtıyordu. Gıda üre-

timinin yükselen dalgası başlıca ülkelerdeki açlığı büyük oranda

yok etti ve diğer birçok ülkede de esaslı bir biçimde azalttı.12

Ancak 1984’ten bu yana tahıl hasadındaki artış nüfus artışı-

nın gerisinde kalmıştır. 2004’te kişi başına tahıl üretimi, tarihini

zirvesine göre yüzde 9 oranında azalarak 308 kiloya düşmüştür.

Neyse ki bu küresel düşüşün bir kısmı, Son yıllarda soya fasul-

yesinin hayvan yemi olarak kullanımın artmasıyla hayvansal

ürünlere dönüştürülmesi sonucu sağlanan verimlilik sayesinde.

Beslenme bozukluğu çıplak rakamların ifade ettiği kadar büyük

10- ABD Tarım Bakanlığı.Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, 2006

11- David Rapp. Farmer and Uncle Sam. An Old, Odd Couple. 4 Nisan

1987

12- ABD Tarım Bakanlığı.Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, güncelleme 13 Ağustos 2004
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olmamıştır. Fakat 2050 yılına kadar kişi başına düşen tahıl mik-

tarı giderek azalma eğilimindedir. (Şekil 3)

Kişi başına üretilen tahıl miktarında düşüşün ağır can kaybı-

na neden olduğu tek kıta Afrika’dır. Toprağın fakirleşmesine ve

son yıllardaki nüfus artışı nedeniyle tahıl üretim alanlarının da-

ralmasına ek olarak Afrika son yıllarda, yetişkinlerin ölümüne

neden olmak suretiyle kırsal işgücünü ve tarımı tehdit eden

Şekil 3.1 Kişi başına düşen tahıl miktarı.

Şekil 3.2 Dünya tahıl üretimi.
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AIDS’le savaşmak zorundadır. 1970’lerde ortalama 150 kilo olan

tahıl üretimi 2001’den itibaren 120 kilonun altına düşerek mil-

yonlarca Afrikalıyı açlık sınırına getiren bir düzeye inmiştir.13

Bu kıtadaki bazı ülkeler artık üçüncü dünya olmaktan çıkıp dör-

düncü dünya kategorisine doğru yollamaktadırlar.

Küresel düzeydeki tarımsal üretim artışının durmasına neden

olan uzun vadeli birkaç çevresel eğilim bulunuyor. Bunların ara-

sında tarım alanlarının verimliliği üzerine toprak erozyonunun

katlanmış etkileri, geridönüşümü yüzyıllar alacak kirlenme, ta-

rım arazilerinin çölleşmeyle yitirilmesi ve tarım alanlarının gide-

rek daha fazla tarım dışı kullanıma açılması sayılabilir. Bu et-

kenlerin önem derecesi ülkelere göre değişmektedir. 1950’de

ekilebilir alanlar 590 milyon hektarken, 1981’de 730 milyon

hektara çıkmış, günümüzde ise 670 milyon hektara gerilemiş-

tir.14 Kişi başına düşen tarımsal alan ise 1950’de 0,23 hektar-

ken, 2000’de 0,11 hektara düşmüştür ve 2050’de 0,07 hektara

kadar gerilemesi beklenmektedir.15

Neticede aratan tahıl talebini karşılamak, artık çiftçiler için

daha da zorlaşmıştır. Üstelik 1950’den 1990’a kadar yıllık orta-

lama yüzde 2 olan dünya tarım arazisi verimliğindeki yükseliş,

1990’dan 2000’e kadar yılda yüzde 1’e düşmüştür. Bu rakam

önümüzdeki yıllarda daha da düşebilir.16

2006 dan 2008’e mısır fiyatı yüzde 31, soya fasulyesi fiyatı

13- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.

gov/psd, güncelleme 13 Ağustos 2004. Not 5

14- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, güncelleme 13 Ağustos 2004, not 5, BM not 1

15- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, güncelleme 13 Ağustos 2004. Not 5

16- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, güncelleme 13 Ağustos 2004, not 5, BM not 1
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yüzde 87 ve buğday fiyatı da yüzde 130 artmıştır. Aynı yıl küre-

sel ölçekte un stokları hiç olmadığı kadar düşük seviyeye, sade-

ce 40 günlük stok seviyesine kadar inmiştir. Öte yandan,

2050’ye kadar dünya nüfusu büyük çoğunluğu Üçüncü

Dünya’da olmak üzere üç milyar daha artacaktır ve artan bu nü-

fusu beslemek için gıda üretiminin 25-50 yıl içinde ikiye katlan-

ması gerekir.

Eğer tarım alanı verimliliği yavaşlamaya, nüfus ise yılda 70

milyon veya daha fazla artmaya devam ederse, ülkeler ulusal gü-

venliği besin kıtlığı, yüksek besin fiyatları ve yeni ortaya çıkan

kıtlık politikalarıyla tanımlamaya başlayacaklar. Gıda sorunu,

kısa süre içinde ulusal devletlerin temel sorunu olarak görülen

terörizmi gölgede bırakacak gibi görünmektedir.  

4. Büyüme Baskısı

Yirminci yüzyılın son yarısında dünya çiftçileri arazilerinin

verimliliğini iki kattan fazla arttırdılar. 1950’de hektar başına

1,1 ton olan tahıl üretimi, 2000 yılında 2,7 tona çıktı. Daha önce

bu artışa uzaktan bile olsa yaklaşan bir gelişme olmamıştı. Ama

buna benzer bir gelişme bir daha olmayabilir. Dünya çiftçileri ta-

hıl üretimini tek bir nesilde, tarımın başlangıcından bu yana ge-

çen 10 bin yıldaki toplam üretim kadar artırmıştır.17

Ancak artık endüstriyel sisteme dayanan dünya ekonomisinin,

gezegenin kaldırmayacağı kadar aşırı talepleri var. Bunun kanıt-

ları azalan deniz ürünlerinde, daralan ormanlarda, genişleyen

çöllerde, erozyona uğrayan alanlarda, azalan su göstergelerinde,

buzulların erimesinde, otlakların yok edilmesinde, yükselen de-

nizlerde, kuruyan nehirlerde ve yok olan türlerde görülebilir.

17- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.gov/

psd, güncelleme 13 Ağustos 2004. Not 5
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Yarım yüzyıl boyunca dünya balıkçılığındaki beş katlık bü-

yüme hayvansal proteine yönelik talep artışının büyük kısmını

karşılıyordu, ancak bu artış artık balık avı alanlarının sınırlarına

dayandı. Günümüzde okyanuslardaki balık yataklarının yüzde

70’i tükenmiş durumdadır.(Şekil 4) Artık hayvansal protein ar-

zındaki büyüme sadece karalardan gelebilir. Bu da dünyanın

toprak ve su kaynakları üzerinde daha fazla baskıya sebep ola-

caktır.18

Yirminci yüzyılın başında kentlerde nüfusun sadece yüzde

10’u yaşıyordu. Günümüzde bu oran kentlilerin lehine değişmiş

durumdadır ve artık insanların yüzde ellisinden fazlası kentler-

de yaşamaya başlamıştır. Geçmişte insanların çoğu kendi yerel

ekonomilerinde kendileri için üretim yaparken, bugünün çiftçi-

18- FAO.The State of World Fisheries and Aquaculture 2002(Roma

2003), s.23

Şekil 4.1 Balık popülasyonu.
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leri hem kentlileri doyurmakta, hem de endüstrinin artan ham-

madde ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadırlar. Yani kırsal alan-

dan kentlere nüfus akışı başladığı zaman tahıl arazileri azalıyor,

tarımda çalışan nüfus azalıyor, tahıl tüketimi artan gelirle birlik-

te ve besin basamağında daha üste çıkma isteği nedeniyle (et,

süt, yumurta tüketimi) artıyor ve tüm bunlara karşın tahıl üreti-

mi düşüyor. Buna “Japon Sendromu’’ deniyor. 1960’lı yıllarda

kendi kendine yeterli olan Japonya, günümüzde tahıl ihtiyacının

yüzde 70’ini ithal etmektedir. Bu süreç hızla sanayileşen diğer

ülkelerde de benzer şekilde gözleniyor.19 2011 yılında yaşanan

deprem sonucu oluşan Fukuşima Nükleer felaketinden sonra

19- Japonya Çoklu Tarım Endeksi. Tokyo. Çeşitli yıllar.

Şekil 4.2 Deniz ürünleri türlerinin azalması..
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Japonya’nın topraklarının %20 radyoaktiviteye bağlı kirlilik

oluşmuştur. Bu Japonya’nın gıda ithalatının daha da artacağını

göstermektedir. 

Ülkeler kendi kendine yeterlilikten çıkarken dünya pazarları-

na ithalatçı olarak girmektedir. Söz konusu olan küçük bir ülke

olduğu zaman büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Fakat Çin gibi

bir ülke de hızla sanayileşirken kırsal genç nüfus sanayi bölgele-

rine göç ediyor, ekilen topraklar aşırı kullanımdan, erozyondan,

çölleşmeden dolayı hızla azalıyor. Tahıl üretiminin azalmasıyla

gün geçtikçe ithalatını artıran, dünya tahıl ticaretindeki tüm

dengeleri alt üst edecek bir ülke olan Çin’e özel bir önem veril-

mesi gerekiyor. Çünkü Çin’de nüfusun 100 milyonu Çin top-

raklarının yarısında yaşarken, toprakların kalan yarısında 1 mil-

yardan fazla insan yaşamaya çalışıyor. Bu ülkede toprakların aşı-

rı kullanımı, rüzgâr erozyonu, tuzlanma, çölleşme, yeraltı su se-

viyelerinin hızla düşmesi, artan kuraklık gibi her türlü ağır so-

runla karşı karşıya. Ekilebilir toprakları saydığımız sebepler yü-

zünden 90 milyon hektardan 76 milyon hektara düşmüş du-

rumda. Yani bir zamanlar kendi kendine yeterli iken artık tüke-

timini karşılamaktan giderek uzaklaşıyor. Çin, sanayileşmenin

getirdiği zenginlik ile kendi kendine yeterlilikten çıkıp dünya ta-

hıl pazarına aniden en büyük ithalatçı olarak girdiği zaman, as-

lında çok da büyük olmayan bu pazarı kökten sarsmaya başla-

mıştır. Sadece on yıl önce üretimi kendine yeten Çin, bugün 22

milyon ton soya fasulyesi ithalatı yapmaktadır ve artan buğday

fiyatlarını dengelemek için 8 milyon ton buğday ithalatı ile 2003

yılında bir günde dünyanın en büyük tarım ithalatçısı durumu-

na gelmiştir. Üstelik Çin’in bu talepleri giderek artmaktadır. Çin,

Japonya ve bazı batılı ülkelerin çok uluslu şirketleri Afrika ve

Latin Amerika’da milyonlarca hektar arazi kapatmaya ve bu ül-

kelerde doğrudan kendileri için her türlü tahıl ve gıda üretimi-
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ne yönelmektedirler.20

Tahıl fiyatlarının hızla yükselmesi, aynı pazarda alıcı olan

daha fakir ülkeleri zor duruma düşürmektedir. Tahıl fiyatlarının

yükselmesi dünya yoksullarını daha da yoksullaşmaya ve açlığa

itiyor. Dünya ekonomisinin para ve zenginliğe dayalı olması, kü-

resel iklim değişimi çağında açlığı coğrafi olmaktan çıkarıyor ve

parası olmayan ülkelerin ve insanların kaderi haline getiriyor.

Artan gıda fiyatları ile bunun siyasi istikrar üzerindeki sarsıcı et-

kilerinin olacağı da çok açıktır:  2008 de gıda fiyatları artışı

Mısır, Meksika, Filipinler’de geniş büyük protesto eylemlerine

neden oldu.21 En son komşumuz Suriye’de art arda gelen kurak

yıllar sonucu kırsalda yaşayan köylüler şehirlere göçtü ve kanlı

bir iç savaş başladı.

Özetle tarımda gübreleme, ilaç ve hormon kullanımı, maki-

neleşme, kullanılabilir toprakların tümünün tarıma açılması, su-

lama ve petrol kullanımı devasa bir üretim artışı sağlamıştır, ama

bu artışın 2000’lerden hemen önce durması ve sonrasında azal-

maya başlamasının sebepleri de aynıdır. Çünkü gübreleme, ilaç

ve hormon kullanımı sonucu toprağın doğal yapısının değişme-

si, sulama sonucu tuzlanma, erozyon ve çölleşme, sanayinin ta-

lepleri doğrultusunda tek tip (mono kültür) üretim yapmak top-

rakları yormuş, daha fazla ürün alınamaz hale gelmiştir.

Endüstriyel sistemin bu üretim krizine karşı önerebildiği tek şey

ise genetiği değiştirilmiş tohumlar (GDO), daha fazla sulanabilir

alan, daha fazla petrol kullanımı ve yeni tarım alanlarının açıl-

masıdır. Bu çözüm önerilerinin açmazlarına değineceğiz. Ama

ondan önce son bir gelişmeden daha bahsetmemiz gerekiyor.

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük ekolojik

tehditten.(Şekil 5)

20- Land Grab or Development Opportunity. L.Cotalla, S.Vermeulen,J.

Keeley. FAO,IIED and FAD, 2009

21- Lester R.Brown. Dünyayı nasıl Tükettik. S 122-123. 2006 
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5. Küresel İklim Değişimi

Tüm sorunların anası denilen yeni bir çevresel değişiklik,

gıda krizinde ve tarımsal üretimde yaşanan devasa sorunları kat-

layarak artırmaya başlamıştır: Küresel iklim değişimi. İnsan eliy-

le yaratılan küresel iklim değişimi dünya gıda üretiminde büyü-

meyi yavaşlatmaktadır.

Bugün dünyanın her yerinde su seviyeleri düşerken sıcaklık

yükselmektedir. İklim değişikliği endişesi yoğunlaşınca, bilim

insanları sıcaklık ile ürün verimi arasındaki hassas ilişkiye odak-

lanmaya başladılar. Filipinler’deki Uluslararası Pirinç Araştırma

Enstitüsü’nde ve ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan ürün ekolog-

ları oy birliğiyle büyüme mevsimindeki 1 derecelik sıcaklık artı-

şının buğday, pirinç ve mısır verimini bitkilerin döllenme soru-

nu nedeniyle yüzde 10 azalttığı sonunca vardılar.22

Şekil 5 Küresel iklim değişikliği.

22- Shaobing Peng. Rice Yields Decline With Higher Night

Temparature From Global Warming. Temmuz 2004. S. 999971–9975
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Örneğin sıcaklıktaki 1 derece gibi aşırı olmayan bir yükseliş

bile, dağlık alanlardaki yağmurları kalıcı olarak arttırabilir ve kar

yağışını azaltabilir. Bunun sonucunda, yağmur mevsiminde daha

fazla sel meydana gelebileceği gibi, çiftçilerin sulama suyuna ih-

tiyaçları olduğu kuru mevsimde de nehirleri ve yeraltı su kay-

nakları olan akiferleri besleyecek daha az kar olacaktır. 

Çiftçilerin artık yüksek sıcaklıklarla ve ürünleri kavuran sı-

cak dalgalarıyla da baş etmeleri gerekiyor. Aynı şekilde bir za-

manlar sulama suyunu garantiye almış olan çiftçiler artık akifer-

ler tüketildiği ve kuyular kuruduğu için sulamadan vazgeçmek

zorunda kalıyorlar. Bu çevresel eğilimlerin toplamı, çiftçilerin

her yıl aramıza katılan 70 milyon insanı yeteri kadar beslemesi-

ni daha da zorlaştırıyor. 

Son otuz yılda dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık 0,6 derece

arttı. 2002 yılındaki rekor yüksek sıcaklık ve kuraklık Hindistan

ve ABD’de tahıl hasadını azalttı.23 2003’deki yoğun sıcak darbesi-

ni yiyen bölge ise Avrupa’ydı. Sekiz ülkede 35 bin can alarak re-

kor kıran Ağustos sıcağı, batıda Fransa’dan doğuda Ukrayna’ya

kadar neredeyse her ülkede tahıl hasadını kuruttu.24

Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli raporunda, mevcut

koşulların sürmesi halinde, bu yüzyılda dünyanın ortalama sı-

caklığının 1,4 ila 5,8 santigrat derece arasında yükseleceği tah-

min ediliyordu. Ancak bu tahminler dünyanın ortalama sıcaklı-

ğı ile ilgilidir. Sıcaklık artışının açık arazilerde ve okyanuslarda,

ekvator bölgelerinden ziyade kutuplara yakın yerlerde ve kıyı-

lardan çok kıtaların iç bölgelerinde daha yüksek olması bekleni-

yor. Bu durumda, Kuzey Amerika’nın ekmek sepeti olarak görü-

23- John Krist. Water Issiues Will Dominate California’s Agenda This

Year. Şubat 2003

24- Janet Larsen. Record Heat Wave in Europe Takes 35 000 Lives.

Ekim 2003
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len ABD ve Kanada’nın geniş düzlükleri (ABD Mısır Kuşağı ola-

rak bilinen bölge) veya ülkemizin ekmek sepeti olarak bilinen

Konya Ovası gibi yerlerde sıcaklık artışı tahmin edilenden çok

daha yüksek olacak. Bugünün çiftçileri, tarımının başladığından

beri var olan çiftçi nesilleri içinde en yüksek sıcaklıklarla baş et-

mesi gerekecek olanlardır.25

Ayrıca küresel iklim değişimi sonucunda buzulların erimesi ve

deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte dünya nüfusunun bü-

yük çoğunluğunun yaşadığı kıyı şeritleri sular altında kalacaktır.

Buradaki yaşam alanları ve tarımsal alanlar etkilenecektir. Kıyıları

tuzlu su basması sonucu toprağın verimliliği azalacak ve tuzlu ta-

ban suyu sevileri yükselerek tuzlanma artacaktır.26

Küresel iklim değişimin en büyük etkisi yukarıda belirtiğimiz

gibi sadece ısınma şeklinde değil iklimlerin değişmesiyle eks-

trem hava olayları artacaktır. Fırtınalar, ani don, dolu sağanak-

ları, sel, yağmur, uzun süren kuraklıklar veya soğuk hava dalga-

ları sonucu bitkilerin yetişmesi için alışkın oldukları iklim deği-

şektir.  

Şimdiden dünya besin arzının azaldığını ve çevresel yıkıcı

eğilimlerin ilk küresel ekonomik etkilerini görebiliriz. Küresel

ekonomiyle dünyanın ekosistemi arasındaki kötüleşen ilişkide

ciddi bir sorun olduğunun ilk işareti olarak yükselen besin fi-

yatları gösterilebilir. 2008’de pirinç fiyatlarında görülen ani yük-

selmeler önümüzdeki yıllarda diğer ürünlerde de gözlenecektir.

Bunların nedeni sadece kâr amacıyla yapılan basit spekülasyon-

lar değil, üretimin gerçekten azalmasını kendileri için fırsat ola-

25- Hükümetler Arası Panel (IPPCC). The Scientific Basisi

Contribution of Working Group 1 to the Third Assesment Report.

New York.

26- Climate Change 2007: The Physical Science Basis (Summary for

Policymakers), IPCC, p. 9 ( www.ipcc.ch)



39

Süleyman Yılmaz

rak görenlerin spekülasyonlarıdır. Bu tür olayların artacağını

şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz.

6. Endüstriyel Tarımın Kendi Krizini Aşma Çabaları
a) Bitki Islah Çalışmaları ve Genetiği Değiştirilmiş

Organizmalar (GDO)

Tarım alanlarının verimliliğindeki rekor artışın üç kaynağı

vardı: Genetik gelişmeler, tarımda bilimsel ilerleme ve ikisi ara-

sındaki sinerji. Verimi artırmadaki genetik katkı büyük oranda

bitkinin fotosentetik ürününün tohuma giden payının artırılma-

sından kaynaklanıyor. Yapraklardan, saplardan ve köklerden

olabildiğince fotosentatı tohuma göndermek, verimi maksimize

etmeye yarıyor. Yüzde 20’lerde olan bu oran tohum ıslahı ile gü-

nümüzde yüzde 50’lere çıkmıştır. Bunun teorik sınırı yüzde

60’dır. Yani genetik bilimi bu konuda yapabileceğini yapmıştır

ve bitkinin fotosentez kapasitesi (güneş enerjisini biyokimyasal

enerjiye dönüştürme düzeyi) daha fazla artırılamaz. Bitki ıslahı

çalışmaları bundan sonra ancak bitkilerin kuraklık ve toprağın

tuzluluğu gibi stres faktörlerine dayanıklılığını artırmak yönün-

de olabilir. 

Bilimsel cephede tarım, arazi verimliğini yükseltmeye, sula-

nan alanları genişletmeye, daha fazla gübre kullanmaya ve has-

talıkları, böcekleri ve zararlı otları kontrol etmeye bağlıydı.

Bütün bu taktikler bitkilerin kendi genetik potansiyellerini daha

bütünlüklü biçimde gerçekleştirmelerine yardım ediyordu. Bu

kapasitelerin sonuna da artık ulaşılmıştır.27

Son otuz yılda şirketler tarafından geliştirilen hibrit tohumu,

üretim artışı sağlamak için çözüm olarak ortaya çıkmış ama bun-

27- Tohuma fotosentat oranı. L.T. Evans. Crop Evolution, Adaptation

and Yield. Cambridge University Pres,1993. S.242-244.
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lar da endüstriyel tarım modelinin gereği olarak, çok fazla suya,

ilaca ve gübreye bağımlıdırlar. Özellikle ekimi kolay sulak ve

düz alanlarda ekim yapılması nedeniyle geleneksel ıslah çalışma-

ları ile elde edilmiş tohumların ekilmesi neredeyse ortadan kalk-

mış veya ekimleri sadece ücra köşelere sıkışmış durumdadır. Bu

tohumlara eklenen terminal genler sayesinde her yıl çiftçiler ye-

niden tohum satın olmak zorunda bırakılmaktadır. Terminal

genler eklenmeyenler türlerde ise patent hakları devreye sokula-

rak bu tohumların çiftçiler arasında satılması yasalarla engellen-

meye çalışılmaktadır. Piyasa şartlarınında zorlamasıyla bu to-

humlara yönelen küçük çiftçiler tohum, ilaç, gübre gibi girdiler

için borçlanmakta, bağımlı hale dönüşmekte ve kredi geri öde-

yemedikleri zaman Hindistan gibi Asya ülkelerinde çiftçi inti-

harlarına neden olmaktadır.

Tıp alanında ilaç ve hormonların geliştirilmesi için ilaç en-

düstrisinin yaptığı genetik yatırımların tarımsal alana kayması ve

küresel tarım şirketlerinin kendilerine yeni yatırım ve kar alan-

ları yaratmak amacıyla verimliği artırmak veya tarımsal stres fak-

törlerine (parazitler, kuraklık, sıcaklık vb.) dayanıklı tohumlar

yetiştirmek iddiasıyla başka bitki ve canlılardan alınan gen par-

çalarını bitkilere aktarmasıyla, doğaya tamamen yabancı türlerin

ortaya çıkması, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) soru-

nunun doğmasına neden olmuştur.

GDO’ların en temel iddiası, dünyada giderek artan gıda sı-

kıntısına çözüm olacağıdır. Fakat GDO kullanımı, neticede bü-

yük gıda şirketlerinin tohum özgürlüğünü, yani tohum üretme,

değiştirme ve geliştirme hakkını gerçek üreticiler olan köylüle-

rin ellerinden alması ve tamamen kendi tekellerinde

olan  GDO’lu tohumları    patent haklarına dayanarak çiftçilere

satması anlamına geliyor. Yani yaşam haklarımızın şirketlerin el-

lerine geçmesi, gıda egemenliğinin kaybedilmesi. GDO üreten
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şirketler de, tüm şirketler gibi sadece kâr amaçlı. Bu da tarımsal

üretimin daha yoksul ülkelere doğru kaydırıldığı günümüzde

daha fazla yoksulluk yaratacak bir anlayıştır ve tarımı bir yatırım

sektörü olarak gören büyük şirketlerin çıkarına olan bir dönü-

şümdür. 

GDO, küçük çiftçilerin yok olması, endüstriyel tarımın ve

mono kültürün, yani tek tip ürün yetiştirmenin  iyice yorduğu

tarım alanlarına ekilecek GDO’lu tohumlarla  toprakların daha

fazla sömürülmesi demektir. GDO, ekolojik krizi ortaya çıkaran

üretim biçiminin biraz daha devamı demektir. Üstelik bu üreti-

len GDO’lu tohumlar sadece bir tür hastalığa veya stres faktörü-

ne dayanıklıdır, yani yine ilaç, su ve gübre gibi tarım girdilerine

olan talepler artarak devam edecektir. 

Bu teknolojinin potansiyel tehlikeleri arasında, aktarılan

DNA parçalarının tüm doğaya yayılabilecek ve başka canlılara da

bulaşabilecek olması, daha önce karşılaşmadığımız canavar bitki

ve hayvanların ortaya çıkması tehlikesi, gen kaçışı olmuş bu bit-

kilerin her yere yayılabilme ihtimali ve yerel tohumlara bulaşa-

rak bir daha doğal veya organik tarım yapma şansı bırakmama

riski sayılabilir.

GDO’lar insan sağlığı için de güvenli değildir. Gıdalarla geçen

bu DNA, sindirilmeden insan bedenine geçer. Bu da alerji gibi

hastalıklara yol açabileceği gibi, besleyicilik değerlerinin düşme-

sine de nedısıen olabilir. 

Bazı ülkelerde, mesela ABD’de FDA onaylı olarak piyasaya

çıkmış olsalar bile, yıllar içinde bazı hastalıklara karşı son dere-

ce dayanıksız oldukları ortaya çıkabilir. Tüm dünyaya tek bir

buğday türü hakim olduğu takdirde, o buğdayın birden hasta-

landığı herhangi bir durumda gıda güvenliği tehlikeye girebilir.

Gıda güvenliğimiz açısından tüm yerel tohumların korunmasına

ve geliştirilmesine küresel ilkim değişikliği çağında daha fazla ih-
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tiyacımız var. 

GDO’lar ekoloji felsefesi açısından ise insan eliyle bir tür bit-

kiler arası faşizm yaratma çabası olarak görülebilir.

b) Daha Fazla Sulama

Sulanabilir alanların tüm tahıl üretilen alanların yüzde

20’sine denk gelmesine rağmen, toplam üretimin yüzde 40’ı bu

alanlardan yapılmakta, fakat daha önce bahsettiğimiz gibi hem

tatlı su rezervleri azalmakta, hem de küresel iklim değişikliği su

kaynaklarını kurutmaktadır.(Şekil 6)

Dünyada sulanan alanlar son elli yılda yaklaşık üç kat arttı.

Sulanan alanların yarısı Asya’dadır ve Çin’in tahıl ihtiyacının

Şekil 6 Küresel tatlı ve tuzlu su oranları
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beşte dördü ve Hindistan’ının ihtiyacının yarısı bu alanlardan

karşılanmaktadır.

Dünyanın gıda talebi üçe katlanınca sulama suyu kullanımı

da üçe katlanmıştır. Sonuç olarak dünya büyük bir su açığı ile

karşı karşıyadır. Ama bu açık yeraltı sularının aşırı kullanımı ve

düşen su düzeyleri biçimini aldığından, neredeyse algılanmaz

durumdadır. Düşen su düzeyleri kuyular kuruyuncaya kadar ge-

nellikle fark edilmez. 

Dünya su açığı tarihsel olarak yeni bir olgu. Sadece son yarım

yüzyılda güçlü dizel ve elektrik pompalarının geliştirilmesiyle, in-

sanlık yeraltı sularını tüketebilecek bir pompalama kapasitesine

ulaştı. 1960’ların sonundan itibaren bu pompalarını dünya çapın-

da yayılması ve çoğunluğu sulama için olmak üzere milyonlarca

kuyunun açılması sonucunda, birçok durumda yeraltı suları, yağ-

murla yeniden eski düzeyine yükselemez hale geldi. Sonuç olarak

yeraltı su düzeyleri, en büyük üç tahıl üreticisi olan Çin, Hindistan

ve ABD gibi dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ülke-

ler de dahil olmak üzere, sürekli düşüş halindedir.  

Çin’in Kuzey yarısında yeraltı sularının düzeyi düşmektedir.

Bu düşüş, Kuzey Çin platosunun altında yılda bir ilâ üç metre

arasındadır. Hindistan’da, ülkenin ekmek sepeti olan Pencap da-

hil birçok eyaletinde durum aynıdır. ABD’de ise su düzeyleri gü-

neyin büyük platolarında ve Güneybatı ’da düşüyor. Aşırı su

kullanımı yanlış bir gıda güvenliği duygusu yaratıyor. Aşırı sula-

ma belki bugün için büyüyen gıda ihtiyacını karşılamamıza yar-

dımcı oluyor, ama yeraltı suları tüketildiğinde yarınki gıda üre-

timindeki düşüşten kaçınmak, neredeyse imkânsız bir hale gele-

cektir.28

Bir ton tahıl üretmek için bin ton su gerektiğinden, gıda gü-

28- FAO not 13. Güncelleme 2 Temmuz 2004.
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venliği ile su güvenliği arasında yakın bir ilişki vardır. Dünya su-

yunun yüzde 70’i sulamada, yüzde 20’si sanayide, kalan yüzde

10’u yerleşimlerde kullanılıyor. Yeraltı suları tüketildikçe şehir

kullanımın yükselmesi, çiftçilerin daralan su kaynaklarından

daha da az pay almalarına neden oluyor. 29

c) Petrol Kullanımını Arttırmak

Verimli petrol yataklarının tükendiği ve petrol kullanımının

azaltılmasının tartışıldığı küresel ilkim değişikliği çağında, ta-

rımsal üretimi artırmak için daha fazla petrol kullanma şansımız

olmadığı ortadadır. Son elli yılda tahıl üretimindeki üç katlık ar-

tış, petrol gibi ucuz bir enerjinin üç kat daha fazla kullanılması

sayesinde mümkün olmuştur.(Şekil 7) Petrol, toprağın sürülme-

si, ekilmesi, gübre üretilmesi, hasadın toplanması, ürünlerin ta-

şınması ve işlenmesi sırasında insan emeği yerine geçen makine-

lerin ve verimi en çok artıran şey olan sulamanın yaygınlaştırıl-

masını mümkün kılan su pompalarının çalıştırılmasında kulla-

nılmaktadır. Şimdiye kadar ucuz olan, ama son yıllarda katlana-

rak artan petrol fiyatları, üretimin “Hubbert Tepe Noktası” ola-

rak adlandırılan düzeye ulaşmış olmasıyla ilgilidir. Yani artık

dünyada yeni verimli petrol yataklarının bulunması çok zordur

ve eldeki petrol yataklarının verimi hızla azalacaktır. Böylece çı-

karılan petrolün azalması ve daha derinlerden çıkarılmasının

maliyetleri artıkça ekonomik rasyonalitenin bir gereği olarak son

damla petrol çıkarılmadan çok önce petrol kullanımı sonlana-

caktır.

Dolayısıyla sürekli artan talebe karşılık, gitgide azalan ve çı-

karılması zorlaşan petrol kaynaklarıyla karşı karşıyayız. Tüm

bunlar büyüyen bir enerji krizine ve sebep olacağı kaynak sa-

29- ABD Tarım Bakanlığı. Elektronik Veritabanı, www.fas.usda.

gov/psd, güncelleme 13 Ağustos 2004
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vaşlarına işaret ediyor.30 Tarımsal üretimin iklimin stabilize

edilmesine mutlak olarak bağlı olduğu günümüzde, daha fazla

Şekil 7.1 Petrol kullanımı.

30- Ken Deffeyes, Hubbert's Peak; David Goodstein, Out of Gas.28

Şubat 2005

Şekil 7.2 Kişi başı petrol kullanımı.
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petrol kullanımı iklim değişikliğinin üzerine körükle gitmek ola-

cağı için de olanaksız görünmektedir. Buna rağmen endüstrileş-

miş ve petrol üreticisi ülkeler petrol üretimini artırma çabaları-

na devam etmektedirler.  Bunun bir örneği olarak küresel ilkim

değişikliği nedeniyle eriyen Kuzey Denizi buzullarının altında,

yani Kuzey Kutbu’nda bulunan petrol yataklarının ABD,

Kanada, Rusya gibi ülkeler arasında paylaşılamaması son derece

çarpıcıdır. 

Öte yandan petrol fiyatlarının hızla artması, petrolü ucuz bir

girdi olmaktan çıkartmıştır ve petrol fiyatlarındaki artışın tahıl

fiyatlarını arttırması Asya ve Afrika ülkelerinde ciddi ekonomik

krizleri tetiklemektedir.

d) Nüfusu Azaltmak

20. yüzyılın başında bir milyar olan dünya nüfusu sadece yüz

yılda beş milyar artarak yedi milyara ulaşmıştır. 1945 yılında

Princeton Üniversitesi’nden nüfus araştırmacısı Frank Notestein

modernleşen toplumlarda nüfus artışının dinamiklerini gösteren

üç aşamalı bir model ortaya koymuştur. Notestein’e göre, mo-

dernlik öncesi toplumlarda doğum ve ölüm oranlarının ikisi de

yüksek ve dengededir. Bu da düşük veya sıfır nüfus artışı de-

mektir. İkinci aşamada yaşam standartları yükseldikçe ve sağlık

hizmetleri geliştikçe ölüm oranları düşmeye başlar. Doğum

oranları yükselirken ölüm oranlarının düşmesiyle nüfus artışı

hızlanır ve yılda yüzde 3’lere yükselir. Yıllık yüzde 3 artış, nüfu-

sun yüz yılda yirmi kat artması anlamına gelir. Yaşam standart-

ları gelişmeye devam ederse ve özellikle kadınlar eğitilirse bu

kez doğum oranı da ölüm oranının düzeyine kadar düşer. Bu

üçüncü aşamada nüfus tekrar istikrarlı hale gelir. 

Bugün dünyadaki 180 ülkeden ancak toplam 700 milyon nü-

fusa sahip 36 ülke üçüncü aşamaya, yani doğum hızı – ölüm hızı
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dengesinin kurulduğu, nüfus istikrarının sağlandığı aşamaya

ulaşabilmişlerdir. Bu durumda 144 ülke (5,6 milyar insan ) ikin-

ci aşamada demektir.  İkinci aşamadaki ülkelerin üçüncü aşa-

maya geçmeleri hiç de kolay olmuyor. Siyasal çalkantılar, eğitim

yetersizliği ve ekonomik krizler bu ülkelerde daha fazla görül-

mektedir. Bu ülkelerin ikinci aşamadan çıkabilmeleri için bu ül-

kelere küresel ölçekte yardım edilmesi gerekmektedir. Çin’de

uygulanan zorbaca yöntemler olan nüfus planlaması gibi önlem-

lerle de bir sonuç alınması zor görünmektedir.31

Bugün endüstriyel tarımın bir kriz yaşadığı ve dünyada 900

milyon insanın açlık çektiği doğrudur. Fakat iki sorun arasında-

ki tek ortak nokta aslında sorunların aynı liberal kapitalist sis-

temce üretilmiş olmasıdır. Tarımsal krizin sebeplerinden biri

muhakkak ki aşırı taleptir. Fakat aşırı talebin sorumlusu “aşırı

nüfus” değil, haddinden fazla tüketimde bulunan endüstrileşmiş

zengin Batılı ülkeleridir. Uluslararası gıda programları ve örgüt-

lerince önümüze konan raporlar yaşama hakları adına gıda talep

eden 900 milyonu dünyanın sırtında bir yük gibi sunarlar. Oysa

örneğin ABD’de kişi başına günlük 3900 kalorilik gıda üretimi

olduğunu vurgulamak gerekiyor. Dünyada aç kalan milyonların

karşısında ABD vatandaşları kâr amaçlı üretim sonucu mutlaka

pazarlanmak istenen gıdalarla, bu 3900 kaloriyi tüketme baskı-

sıyla ve bunun getirdiği obezite gibi sağlık sorunlarıyla boğuşu-

yorlar. 

Kısacası nüfus kontrolü türünde yaklaşımlar bizi sorunun

gerçek kaynağından uzaklaştırıp biyoyakıt kullanımı, et tüketimi

ve aşırı tüketim gibi gıda kıtlığına yol açan uygulamaların kısıt-

31- Richard p. Cincotta, Robert Engelman, Danielle Anastation. The

security Demographic: Population and civil Conflict After the cold

War. (Washington DC, PAI, 2003) S.22-23
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lanmasını talep etmekten alıkoymaktadır.

e) Gübre, İlaç ve Diğer Kimyasalların Kullanımı

Son elli yılda gübre kullanımı 14 milyon tondan 146 milyon

tona çıkmıştır.32 Tarımı tamamen endüstrileşmiş ülkelerde güb-

re kullanımı yatay bir seyir izliyor, Çin ve Hindistan gibi ülke-

lerde ise artmaya devam ediyor. Ancak bu artışın üretim artışına

olan katkısı geçmişte olduğu gibi değildir. Gübre kullanımı top-

rağın doğal yapısını değiştirdiği gibi, içme sularını zehirlemekte,

ötrofikasyona (bitki bolluğundan kaynaklanan oksijen kıtlığı)

yol açarak, yosunlaşmayı tetikleyip denizlerde, göllerde ve akar-

sularda ölü bölgelerin oluşmasına neden olmaktadır.

Endüstriyel tarıma ilaç ve gübre sağlayan çok büyük cirolara

sahip bir düzine uluslararası şirket aynı zamanda tohum, tarım

makineleri gibi diğer girdileri de sağlamaktadır. Küresel gıda ti-

caretinin yüzde 85’i bu şirketlerin elindedir. Yerel tarım üzerin-

de sürekli egemenlik kurmayı amaçlayan küresel tarım politika-

ları Monsanto, Sygenta, Bayer, Dupont, Cargill, Novartis vb. şir-

ketler tarafından yönlendirilmektedir. Bu şirketlerin ürettikleri,

sattıkları birçok kimyasal madde ve hormon insan ve çevre sağ-

lığı açısından telafisi mümkün olmayan küresel ölçekte yıkım ör-

nekleri yaratmışlardır. 

GDO’lar bu şirketlerin en büyük suçlarından biridir, ama ör-

neğin, Monsanto’nun Posilac adıyla piyasaya sürdüğü BST ya da

rBGH, ineklerin daha fazla süt vermesi için genetik olarak oluş-

turulmuş bir hormondur. BST kullanımı besi sığırlarının sağlığı

üzerindeki ciddi tahribat yapar ama öte yandan araştırmalar

BST’li sütlerin insanlarda meme kanseri, ilik kanseri ve prostat

32- Patrick Heffer. Short Term Prospects for World Agriculture and

Fertilizer Demand 2002/2003-2003/2004(Paris Uluslararası Gübre

Sanayi Birliği,IFA,).
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kanserine neden olabileceğini de kanıtlamıştır. Bu yüzden

Avrupa’da bu ürünün kullanımı yasaklanmıştır. 

Syngenta ise Gramoxone (bilinen adıyla paraquat) gibi tarım

işçilerinin ve çiftçilerin sağlığına ciddi zararları olduğu, toprağı

çoraklaştırdığı II. Dünya Savaşı sonrası yıllardan beri bilinen ve

pek çok ülkede yasaklanmış bulunan yüksek toksinli bir tarım

ilacını üretip satmaya devam etmektedir. İlacın memeliler, kuş-

lar ve balıklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğu araştırmalarla

da kanıtlanmıştır. Şirket yakın zamanlarda Çin’de bu ülke paza-

rı için paraquat üretecek yeni bir tesis kurmuştur.33

Bir başka örnek tıpta yoğun olarak kullanılan Diclofenac adlı

ilacın, son on yıldır ruhsatsız olarak bazı ülkelerde veterinerlik-

te de, küçük ve büyükbaş hayvanların çeşitli hastalıklarının te-

davisinde yaygın olarak kullanılmasıdır. Bu hayvanların artıkla-

rını yiyen bazı kuş türlerinin (akbabalar gibi) bu nedenle nesil-

leri tehdit altına girmiştir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir ama şu

bilinmelidir ki: Dünya Sağlık Örgütü’nün bildirdiğine göre yılda

22 000 insan pestisitlerle temas veya içilmesi nedeniyle doğru-

dan ölmesi bile sorunun ne kadar büyük olduğunun bir göster-

gesidir.34

Ülkemizde 1980’lerden beri yasaklı bazı tarımsal ilaçların sa-

tıldığı (örn; DDT, aldrin, dieldrin, ve diğer organoklorik pesti-

sitler) bile saptanmıştır.35

33- John Madeley.Berne Declaration.Paraquat-Syngenta's controversial

herbicide.April 2002.

34- Dünya Sağlık Örgütü(WHO). Tarımda pestisid kullanımıninsan

sağlığı üzerine etkileri. Cenova.1990.

35- Kolankaya, D. (2006), “Organochlorine pesticide residues and

their toxic effects on the environment and organisms in Turkey”,

International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Vol.86,

Nos.1-2, pp.147-160. 
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f) Yeni Tarım Alanlarının Açılması

Şu anda dünyada yeni tarım alanlarının açılabileceği iki yer

kalmıştır. Bunlardan birincisi Endonezya ve Malezya gibi

Uzakdoğu’nun yağmur ormanlarıdır. Bu alanlar tarıma açılsa

bile dünya tahıl üretimine çok büyük bir katkısı olamaz. İkinci

alan ise Brezilya’nın Amazon Havzası ve bu havzanın güneyinde

kalan Cerrado denilen topraklardır. Brezilya’daki alanların tarı-

ma açılması tarımsal üretime anlamlı bir katkı sağlayabilir. Zaten

Amazon havzasında çok hızlı bir şekilde ormansızlaştırma ve ta-

rıma açma faaliyetleri devam etmektedir.(Şekil 8) Fakat Amazon

ormanlarının yok edilmesi iklim değişikliğini hızlandırmakta ve

biyoçeşitliliği yok etmektedir. Tarımsal üretim artışı için sonu

gezegenin mutlak yıkımı olacak böyle bir işe kalkışmak göze alı-

nabilir mi? Yine Brezilya’da Cerrado denilen ve Brezilya’yı daha

Şekil 8 Amazon ormanlarının yıl yıl küçülmesi.
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büyük bir gıda ihracatçısı haline getirebilecek olan topraklar ise

zaten bugüne dek toprağın bazı besinler açsından çok fakir ol-

ması nedeniyle üretime açılmamıştır. Bu topraklar ancak top-

raktaki besin ihtiyacının dışarıdan tamamlanmasını sağlayan

yüksek girdili tarım yapılırsa gıda üretimine uygundur.

Yeşil Politika Kitaplarımızı İncelemek İçin Linke Tıklayınız 

https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/yesil-politika/
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II- TÜRKİYE’DE TARIMIN DURUMU

1. Tarımda Küçülme, Küçük Çiftçinin Durumu ve

Küresel İklim Değişiminin Etkileri

Tarımın ilk ortaya çıktığı Kuzey Mezopotamya’da bulunan ve

verimli hilal olarak adlandırılan bölgenin kuzeyi Türkiye top-

raklarında bulunmaktadır. Burada evcilleştirilen buğday, arpa,

mercimek gibi bitkiler ve sığır gibi hayvanlar tüm dünyaya bu

bölgeden yayılmışlardır. Bunlar tarımın temelini oluşturan çok

değerli türlerdir. On bin yıldan fazla süredir aslında sürülmesi

zor ve iklimi değişken olan bu topraklarda tarım yapılmaya ke-

sintisiz olarak devam edilmiştir. Küçük köylülük Türkiye tarı-

mının ana karakteridir. Türkiye’de çiftliklerin yüzde 80’inin, 50

hektardan daha küçük bir alanda ve daha çok tarımsal üretimle

uğraştığını, büyük ve küçükbaş hayvancılığın yan bir iş olarak ve

daha çok çiftçilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapıldı-

ğını görmekteyiz. Yani çiftçinin kendi ürettiği girdileri yine ken-

di üretimi için kullandığı küçük çiftçilik tarımın temel üretim

şeklidir. 

Tarım alanında 24 milyondan fazla insanımız istihdam edil-
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mektedir. Bu da nüfusumuzun yüzde 18’i kadarıdır. Bu rakam

1980’lerde yüzde 47 iken kentlere göç nedeniyle giderek azal-

maktadır. Ülke topraklarının yüzde 34’ü tarıma uygundur.

Sulanabilir topraklar ise sadece yüzde 17’sidir. Son elli yılda

dünya sistemine paralel olarak Türkiye tarımı tamamen endüs-

triyel tarıma geçmemiş olsa bile, küresel ilkim değişikliği çağın-

daki yönelimimiz ne yazık ki endüstriyel tarıma doğru gidiyor.

Bu nedenle Türkiye tarımının da yukarıda ortaya koymaya çalış-

tığımız sorunların hepsiyle değişik derecelerde karşı karşıya ol-

duğunu söylemek yanlış olmaz.

Tarım şirketleşmekte, toprağında kalmaya çalışan küçük çift-

çiler ise tohumundan, gübresine ve ne ekeceğine kadar kendi

kararlarıyla tarım yapamamakta, piyasa ve onun aktörleri olan

şirketlerin isteği doğrultusunda üretim yapmaya zorlanmakta-

dır. Ayrıca sözleşmeli çiftçilik gibi uygulamalar sonucunda kü-

çük çiftçiler giderek yoksullaşmaktadır. 2000 yılında sekiz mil-

yondan fazla kayıtlı çiftçimiz varken bu sayı 2008’de altı milyo-

nun altına düşmüştür. Ülke nüfusun her yıl ilave olan 700 bin

kişiyi de eklediğimiz zaman kentlerin çevresine yığılan, kendi

habitatından kopmuş bu insanların yaşadığı zorluklar Türkiye

için her yönüyle aşılamayacak boyutlara ulaşmaktadır.36

Türkiye ekonomisi son yıllarda tüm sektörlerde yüksek bü-

yüme hızlarıyla karşılaşmasına rağmen sürekli gerileyen ve kü-

çülen tek sektör, tüm endüstrileşme çabalarına rağmen tarım

sektörüdür. GSMH’ya (gayri safi milli hasıla) katkısı 1999’da

%17’den, 2004’te %11’e düşmüştür.37 Bu durum büyüme ve

36- 2013 sonu itibariyle Türkiye’de çiftçi kayıt sistemine kaydını

yaptıran çifti sayısı 928.545 kişidir. 

Kaynak: TEPAV

37- State Planning Organisation (2006), National Rural Development

Strategy, Republic of Turkey Prime Ministry State Planning
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kalkınma iddiasıyla yürütülen politikaların aslında köylü nüfu-

sunu nasıl yoksullaştırıldığını göstermektedir. Bu politikalar al-

tında ezilen küçük köylü nüfusun bir yandan da AB ve IMF po-

litikalarına da uyum göstermemekle suçlanmasına neden olmak-

tadır.

AB ve ABD çiftçisine çok büyük teşvik ve destekler verirken,

Türkiye’de bu destekler her yıl giderek azalmaktadır. GSMH’da

tarımsal desteğin toplam payı %3,5’ten (1968-88)1999’da %7’ye

yükselmiş 2004-2006 arasında ise %4 civarına düşmüştür.

2001- 2005 dönemindeki Tarımda Reform Uygulama Projesi

(ARIP), bu destekleme yöntemlerinin azaltılmasına yol açmış ve

üretime bağlı olmayan Doğrudan Gelir Desteğiyle (DGD) değiş-

tirmiştir (3,8). Çiftçilere desteğin yaklaşık %80’i 2002-04 ara-

sında üretime bağlı sağlanırken girdi sübvansiyonlarının payı

%30’dan %2’ye düşmüş, DGD ödemeleri desteğin %18’ini oluş-

turmuştur.38

2002’den beri AB’den örnek alınarak yapılan bir uygulama

olan doğrudan gelir desteği üreticinin değil toprak sahiplerinin

ve büyük çiftçilerin işine yarayan bir uygulamadır. 

Eldeki mali kaynaklar endüstriyel tarımı desteklemek için

kullanılmaktadır. Bunlardan en belirgin olanı “Güney Anadolu

Projesi” GAP’tır. Bu proje ekonomik kaynakları tüketmekte,

planlama ve finansman hataları yüzünden zaman zaman durma

noktasına gelmekte, her yeni iktidar kendi politik çıkarları doğ-

rultusunda projeyi sahiplenmekte, ancak hemen sonra yeni bir

dağılma sürecine girmektedir. Toprak reformu yapılmadığı için

Organisation, Ankara, Turkey, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/strate-

ji/kirsal-i.pdf

38- 1990’dan günümüze Tarımın Çevre Performansı  http://www.

oecd.org/tad/env/indicators  2008
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GAP’ın yöre halkına ve yoksullara kazandıracağı hiçbir şey yok

gibi görünmektedir. Sulamaya hazırlanan alanlar büyük şirketler

tarafından satın alınmakta, endüstriyel besin sanayi yatırımları-

na ve ihracata göre hazırlıklar yapılmaktadır. Küresel iklim de-

ğişiminden en çok etkilenen ve gelecekte de en çok etkilenecek

olan bölgelerimiz için herhangi bir adaptasyon projesi geliştiril-

memektedir.

Küresel iklim değişimi çağında Akdeniz kuşağının en çok et-

kilenecek bölge olduğu birçok bilimsel rapor tarafından ortaya

konmuş durumdadır.39 Türkiye’de de küresel iklim değişimden

doğrudan etkilenecek çok büyük bir kırsal nüfusumuz olduğu

somut bir gerçektir. Ülkemizde tarım yapılacak topraklar hala

yeterli sayılabilir, ama özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıklar

ve ürün kayıpları esas olarak su sorununun şimdi ve gelecekte

çok büyük olacağını göstermektedir. 

Nüfusun Batı’ya yığılması sonucunda en verimli ve sulu tarı-

ma daha uygun olan Marmara ve Ege bölgesinin 1. sınıf tarım

toprakları kentleşmenin, otomobile dayanan ulaşım politikaları-

nın, sanayileşmenin ve turizmin yarattığı ekolojik yıkımla karşı

karşıyadır. Bursa, Sakarya ve hatta Çukurova gibi en verimli

ovalarımız ve birinci sınıf tarım arazilerinin üzerinde sanayi tes-

isleri kurulması, çarpık kentleşme, karayolları yapılması gibi uy-

gulamalar hem arazi kayıplarına hem de kirliliğe neden olmak-

tadır. Bunların en çarpıcı örneği olarak tartışmalara ve hakkında

birçok dava açılmasına rağmen kurulan Cargill’in İznik gölü ke-

narında kurmuş olduğu nişasta bazlı şeker üretim tesisi verilebi-

lir. Bergama altın madeni, Sakarya ovasına kurulan Toyota oto-

mobil fabrikası, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde kurulan çi-

mento fabrikaları gibi binlerce diğer yıkıcı örnek buna eklenebi-

39- OECD, 2001 Küresel iklim değişikliği Etkileri Raporu.
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lir. Üstelik tarım arazileri kıyımı bazen kanunlara uydurma zah-

metine bile girilmeksizin yapılmaktadır.  

Küresel iklim değişikliği etkileri ülkemizde son birkaç yılda

belirgin olarak görülmeye başlanmıştır. Kuraklık ve susuzluk ül-

kenin her yerinde hissedilmeye başladnı. Bunlardan biri ve en

büyüğü Ülkenin tahıl ambarı olarak kabul edilen Konya ovası-

dır. 2007’de yaşanan kuraklık sırasında burada yüzde 50’ye va-

ran ürün kayıpları yaşandı. 2008 yılında özellikle Güneydoğu

bölgemizde aynı şekilde ağır bir kuraklık yaşandı. Dağların zir-

velerini süsleyen binlerce yıllık buzulların %97 si yaz aylarında

artık yoklar.40 Kuruyan göller ve sulak alanlar sayılamayacak

kadar çok. Beyşehir, Tuz gölü, Akşehir-Eber gölleri, Ereğli sazlı-

ğı, Bafa gölü, Eğirdir gölü, Kulu Gölü, Tersakan gölü,

Sultansazlığı, Amik gölü, Avlan gölü, Kestel, Gavur, Yarma,

Aynaz, Hotamış, Eşmekaya sazlıkları ya kurudular, ya da kuru-

maktalar. Bunlar sadece aşırı sulama ve sulak alanların yanlış ıs-

lah projeleri sonucu değildir, sık sık medyada yansıyan Konya

ovasında yeraltı sularının daha aşağılara çekilmesi sonucu top-

rakların çökmesi sonucu oluşan obruklar aynı zamanda küresel

iklim değişiminin bir sonucudur.

Tarım kesiminde çalışan ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni

ve veteriner gibi kamu çalışanlarının çiftçiyi yönlendirmesi ise

halen endüstriyel tarım uygulamaları doğrultusunda devam et-

mektedir. Son yıllarda özellikle yine ihracat ağırlıklı olarak or-

ganik tarıma geçme çalışmaları olsa da, bu genelin içinde çok az

bir yer teşkil etmektedir. Organik tarım gibi toprağı koruyucu ve

insan sağlığına olumlu etkileri olan bir yapılanma bile Türkiye

nüfusunun sağlıklı beslenmesi için değil, daha çok ihracat amaç-

40- Kadıoğlu, M., “İklim Değişiyor... Türkiye Daha da Kuraklaşacak.”

2023 Dergisi, Sayı 40,s.8-16, 2004.



58

Sürdürülebilir Tarım Mümkün mü? 

lı, gelir getirici uygulamalar olarak teşvik edilmektedir. Tarımda

küresel iklim değişikliği ortaya çıkaracağı sorunlara karşı yapıl-

ması gereken ekolojik dönüşümler konusunda hükümetler tara-

fından herhangi bir şey yapılmamaktadır. 

Şimdi ve gelecekte tarımda dönüşümün sağlanması için gere-

ken asgari örgütlülük olmadığı gibi, geçmişte varolan üretici bir-

likleri dağıtılmış veya özelleştirilerek anonim şirketlere dönüştü-

rülmüş,  kooperatifler işlevsiz hale getirilmiş, tarım sendikaları-

nın ortaya çıkmasına müsaade edecek demokratik bir ortama

izin verilmemiştir. Kurulmaya çalışılan ürün bazlı çiftçi sendika-

larının üzerindeki yasal ve siyasal baskılar halen devam etmek-

tedir.

Yakın zamanda çıkarılan tohumculuk yasasıyla tohum ege-

menliği çiftçilerden alınıp şirketlere verilmiştir. Gıda egemenliği

tek bir yasa ile tamamen şirketlere devredilmiştir. Tohumların

çitçiler arasında serbestçe alınıp satılmasına engel olan bu yasa,

yerel tohumların ekilmesini ve elde edilecek ürünlerin pazar

şansı bulmasını da engellemektedir. Ülkemizde GDO’lu tarım

ürünlerinin yetiştirilmediği iddia edilse bile, GDO’lu tarımsal

ürünler ithal edilmektedir. Tüketiciler bu ürünleri denetimsiz ve

habersiz olarak tüketmektedirler. GDO’lu ürünleri denetleyebi-

lecek uygun laboratuvarlar bulunmamaktadır. Türkiye

Cartegena Uluslararası Biyogüvenlik Sözleşmesine imza atmış

olsa da biyogüvenlik yasası yıllardır çıkarılamamıştır ve çıkarıl-

ması engellenmektedir. 

Avrupa ve ABD ile kıyaslandığında gübre ve ilaç gibi kimya-

salların kullanımında daha geride olmamıza rağmen, ülkemizde

tarımsal üretmenin çoğunu sağlayan Batı bölgelerimizde gübre

ve ilaç kullanımı bazen daha fazladır ve Avrupa’da yasaklanan

birçok kimyasal madde ülkemizde hiçbir denetime tabi tutul-

maksızın serbestçe satılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden bu
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maddeler, ancak AB veya Rusya gümrüklerinden dönen ihracat

ürünlerimiz olduğu zaman gündeme gelmektedir. Gümrükleri

geçemeyen ve son derece sağlıksız olan bu ürünler iç piyasada

tüketilmeye devam etmektedir.

2. Türkiye-AB İlişkileri ve Tarım Politikaları

Türkiye’nin önüne koyduğu en önemli projelerden biri de AB

üyeliğidir. Türkiye 1959 yılından bu yana, yani neredeyse 50

yıldır AB üyeliği için girişimlerde bulunuyor. 17 Aralık 2004 ta-

rihinde gerçekleşen Brüksel Zirvesi’nde tam üyelik müzakerele-

rine başlanması için 3 Ekim 2005 tarihinin verilmesiyle Türkiye,

AB üyeliğini çeşitli yönleriyle tartışmaya başlamıştır. Tartışma

konularının başında ise 80 bin sayfalık AB mevzuatının yarısını

(40 bin sayfa) oluşturan “tarım” konusu gelmektedir. Avrupa

Birliği’nin kurulduğu günden itibaren Ortak Tarım Politikası

(OTP) oluşturulmuştur. Bu politikanın temel amacı üye ülkele-

rin tarımsal üretimini kendi kendine yeterli olacak derecede ar-

tırmaktı ve bu amaca daha 1970’lerin başında “Yeşil Devrim” ve

çok yüksek sübvansiyonlar sayesinde ulaştılar. AB, üstelik olu-

şan üretim fazlasını dünya pazarlarına sürerek son derece yük-

sek destekler sayesinde açıldıkları dünya pazarlarındaki yerel

üreticilerin yoksullaşmasına da sebep oldu. Geçmişte AB bütçe-

sinin yüzde 90’ı tarıma ayrılırken, günümüzde bu oran bütçenin

yüzde 50’sine kadar düşmüştür, ancak hala çok yüksektir. Bu

yüksek bedelleri ödemek istemeyen AB vatandaşları OTP politi-

kalarında zaman zaman reformlar yapılmasını zorlayarak hem

daha az vergi ödemeyi,  hem de birlik içinde sürdürülebilir ta-

rım politikalarının ağırlığının artmasını sağlamışlardır. AB’de

sürdürülebilir tarım konusundaki dönüşüm çabalarına rağmen

Türkiye bunun tam tersini yapmaktadır.
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Türkiye tarımı konusunda geçmişteki ve bugünkü hükümet-

lerin en temel argümanları AB ile kıyaslandığında tarımda çok

fazla nüfus ve istihdam olduğu, tarımın rekabetten uzak olduğu,

tarım sübvansiyonlarının çok fazla olduğu ve bütçeye yük oldu-

ğu gibi söylemlerdir. Özellikle de tarım nüfusumuzun azaltılma-

sı konusundaki politikaları uygulamaya geçiren hükümetler,

bunu bizden AB istiyor argümanını çok sık kullanmaktadırlar. 

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerde tarımınız ile ilgili en

önemli unsur, Türkiye’nin tarım politikasının OTP’ye uyumu-

dur. Türkiye’nin tarımsal yapısının, tarım nüfusunun, işletme

büyüklüğünün, üretici örgütlenmesinin, tarımsal desteklemele-

rin, kurumsal organizasyonun, teknoloji kullanımının, verimlili-

ğin, bitki ve hayvan sağlığı şartlarının, ürün kalite ve standartla-

rının AB ülkelerinden önemli ölçülerde farklı olduğu bilinmek-

tedir. Bu nedenle, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelecekte-

ki en önemli ve en sorunlu yönünü tarım politikalarının oluş-

turması beklenmektedir.

Ekoloji Setlerimizi İncelemek İçin Linke Tıklayınız
https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/yeni-insan-yayinevi-set/ekolojiset/
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VE GELECEK İÇİN EKOLOJİK ÇÖZÜMLER

Tarımın küresel ölçekte endüstrileşmesi ve küresel iklim de-

ğişikliğinin neden olduğu kriz nedeniyle, tarım politikalarında

üretilecek her çözüm, sorunların küresel olduğunu göz önüne

almalı ve bununla birlikte yerel koşullara uygun ve yerelde uy-

gulanacak çözümler üzerinden olmalıdır. Küresel iklim değişik-

liği dünyayı değiştiriyor, ama küresel iklim değişikliğini durdur-

mak ve etkilerinden korunmak için dünyanın endüstriyel kapi-

talist sisteminin değişmesi gerekiyor. Eğer bu devrim gerçekle-

şecekse, bu da tarlalardan başlayacakmış gibi görünüyor. 

1. Tarımsal Alanlar Korunmalıdır

Endüstriyel uygulamalar ve tüketim toplumunun dayattığı ta-

lepler doğrultusunda yapılan aşırı otlatma ve aşırı sürme nede-

niyle, tarımsal alanlar ve meraların verimli toprakları tahmin

edilemez bir biçimde çöle dönüşüyor. Bu da Moğolistan’dan,

Çin’e, Afrika’ya ve Amerika’ya kadar toz fırtınalarına sebep olu-

yor. Toprak erozyonu yeni bir olgu değil, ama yoğun kullanım
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nedeniyle her yıl toprağın üstteki verimli olan kısmı hızla azalı-

yor. Verim arttırmak uğruna uygun olmayan toprakların bile ta-

mamen tarıma açılması toprağın kısa sürede rüzgâr ve su eroz-

yonu sonucunda incelmesine sebep oluyor. Nüfusa eklenen 70

milyon insanı beslemek gibi bir zorunlulukla karşı karşıya oldu-

ğumuz bugünkü durumda, bunu her yıl bir önceki yıldan daha

da incelen bir üst toprak katmanıyla yapmak zorunda kalıyoruz.

Kuraklığın artması da her türlü erozyonu artırıyor. Erozyon

meyve sebze üretimine ayrılmış yerlerden çok, tahıl üretimine

ayrılmış daha kuru tarım alanlarında görülüyor. Erozyona açık

alanların dünya genelindeki toplamı 900 milyon hektardır.

Dünyada ekilebilen tarım alanı ise 670 milyon hektardır ve bu-

nun yüzde 70 gibi önemli bir kısmı erozyondan değişik derece-

lerde etkilenmiş durumdadır. Erozyondan hasar görmüş arazi-

nin üçte ikisi Afrika, Ortadoğu ve Asya’da bulunur. Bunlar aynı

zamanda dünyanın en yoğun nüfuslu bölgeleridir. Üstelik 2050

yılına kadar dünya nüfusuna eklenmesi beklenen 3 milyar insa-

nın üçte ikisi bu bölgelerde yaşayacaktır. 

Erozyonla mücadele için, aşırı otlatmaya engel olunması, top-

rağın neminin ve doğal yapısının sürdürebilmesi için doğal bitki

örtüsünün korunması veya zenginleştirilmesi gerekir. Özellikle

tahıl yetiştirilen düz yerlerde bazen kıtalar arası toz fırtınalarına

sebep olan aşırı sürme ve mono kültür (tek tip ürün yetiştirme)

uygulamaları terk edilmelidir. Bu alanlarda yaşayan çiftçi nüfusa

yatırım yapılması ve adaptasyon politikalarının hızla geliştiril-

mesi gerekmektedir. Tüm bunların yapılabilmesi için öncelikle

kökten bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Rekabete dayalı

dünya pazarları için üretim yaparken erozyon ile mücadele et-

mek oldukça zor görünüyor. Meraları korumak için de küresel

pazarlar için meralar üzerinde yoğun hayvancılık yapılmasından

vazgeçilmelidir. Tarımsal alanlarda üretilen tahıl da endüstriyel
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hayvancılıktan ziyase, öncelikle insan beslenmesinde kullanıl-

malıdır. 

2. Tarım Alanlarının İşlevinin Değiştirilmesine Son

Verilmelidir

Ekilebilir alanların ciddi toprak erozyonuyla ve çöllerin ge-

nişlemesiyle yitirilmesinin yanında dünya, tarım alanlarını ko-

nut ve sanayi inşaatları, yollar, park yerleri, havaalanları, turizm

tesisleri ve tenis kortları ve golf sahaları gibi eğlence yerlerinin

inşaatları da dahil olmak üzere çeşitli tarım dışı kullanımlarla yi-

tiriyor. Dünya nüfusuna her yıl eklenen 70 milyon insan için 3

milyon hektar yeni yerleşim alanı gerekiyor. Değişen oranlarda

olmakla birlikte bazen bu alanın yüzde yüzü tarım alanlarından

karşılanıyor. Yine özellikle Çin ve Hindistan bu baskıyla karşı

karşıyalar. 

Tarım alanlarımızı ve suyu hem insan hem de çevre aleyhine

fazla dikkat çekmeden tüketen başka tarımsal üretim şekilleri de

vardır: Tütün, şeker pancarı, pamuk, endüstriyel yağlı tohumlar,

muz gibi tropik meyveler, kahve, kakao, çay vb. 

Tütün hiç itiraz kabul etmeyecek şekilde sağlığa zararlı ve so-

nuç olarak şirketlerin kâr etmesi amacına yönelik bir sistemin

bitkisidir. Tütün, kurak ve verimsiz topraklarda yetiştiriliyor ol-

masına rağmen tarımsal ilaç gibi girdilere fazla ihtiyaç duyan bir

bitkidir. 

Şeker pancarı da tütünden daha masum değildir, gübre ve su

ihtiyacı çok fazla olan ve toprakları çok yoran bir bitkidir. Şeker

tüketimin son birkaç yüzyılda nasıl arttığı ve insan sağlığına ne

tür zararlı etkilerinin olduğunu biliyoruz. Şeker,  insan fizyolo-

jisine son derece aykırı, ne bebek ve çocukların, ne de erişkinle-

rin beslenmesinde yeri olmayan bir gıdadır. Tüketimi 20. yüz-
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yılda bir salgın halini almıştır ve obeziteden şeker hastalığına ka-

dar birçok hastalığı beraberinde getirmiştir. 

Endüstriyel yağlar için de aynı şeyler geçerlidir. 20. yüzyıl ba-

şına kadar insanlar dünyanın birçok yerinde kendi yerel koşul-

larına uygun olarak ürettikleri tereyağı veya doğal koşullarda ye-

tişmiş hayvan iç yağları gibi hayvansal yağları veya soğuk sıkma

yöntemiyle üretilen zeytin, susam, palmiye yağı gibi bitkisel yağ-

ları tüketmekteydiler. Günümüzde ise özellikle kızarmış gıdala-

rın tüketimi fastfood mağaza zincirlerinin yaptığı sınırsız rek-

lamlar sayesinde artmıştır. Bu zincirlerin ucuz yağ ihtiyacı ve ev-

lerde ucuz margarin tüketiminin artması nedeniyle endüstriyel

yağ bitkilerinin üretimi artmıştır. Bu endüstriyel yağlar ise pet-

rol ürünleriyle karıştırılarak sıcak sıkma yöntemiyle üretilmek-

tedir. Bu da insan sağlığı için son derece zararlıdır. Başka birçok

yağlı tohum da insanların beslenmesi için değil, endüstriyel hay-

vancılık için kullanıldığı için topraklar işgal altındadır. 

Pamuk tekstil sanayinin temel hammaddesidir, sıcak iklim,

bol su ve gübre isteyen bir bitkidir. Moda ve reklam sektörünün

dayatması sonucunda sınırsız giysi tüketimi teşvik edilmektedir.

Oysa bu toprakların tahıl ve diğer temel gıdaların üretimine ay-

rılması gerekmektedir. Bu tür ürünler için harcanan toprak ve

su tarımın organikleştirilmesine aktarılmalıdır. 

3. Biyoyakıtlarla İnsanlar Yerine Otomobillerin

Beslenmesine Son Verilmelidir

Dünyanın zenginleşmesi otomobile olan talebi arttırıyor.

Dünya otomobil filosu her yıl 9 milyon araç artıyor. Her otomo-

bile yol ve park alanı gerekiyor. ABD, Kanada ve Brezilya gibi ül-

kelerde 0,07 hektar, Avrupa, Japonya, Çin ve Hindistan gibi yo-

ğun yerleşimli yerlerde 0,02 hektar alan, bir otomobil için tarım
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alanı dışına çıkıyor. Otomobil sayısı artıkça, otomobiller aç ya da

kötü beslenen nüfusla toprak için yarışacaktır. Gelişmekte olan

ülkelerdeki hükümetler önemli düzeylerde mali kaynaklarını za-

ten aç olan insanları daha da aç bırakmak pahasına, otomobil sa-

hiplerinin ihtiyaç duyduğu alt yapı için kullanmaktadırlar. 

Son yıllarda tarım alanlarının işlev dışı işgal edilmesine neden

olan ve gıda güvenliğini tehdit eden bir ürün de, üstelik çevreci

olma iddiasındaki biyoyakıtlardır. Biyoyakıtlar (biyodizel, eta-

nol, vb.), şeker kamışı, kanola, mısır, palmiye gibi yağ oranı

yüksek bitkilerden elde edilen ve motorlu taşıtlarda petrol ürün-

leri yerine veya onlarla birlikte kullanılabilen bir yakıt türüdür.

ABD, küresel iklim değişimine karşı mücadelede son derece is-

teksiz olmasına rağmen, küresel iklim değişimiyle mücadele et-

mek adına biyoyakıt üretimini ve kullanımını hem dünyada,

hem de kendi ülkesinde teşvik etmekte, otomobiller ve insanla-

rı gıda için yarışır hale sokmaktadır.(Şekil 9) Gıda güvenliğini

tehdit eden bu uygulamaya, gıda fiyatlarının artması hızlı bir ce-

vap olmuştur.

Günümüzde biyoyakıtlar için yetiştirilen ürünlerin tarım

alanlarını işgal ettiği genel kabul görmekte ve muhalif sesler yük-

Şekil 9  Bioyakıt üretimi.
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selmektedir. 

Biyoyakıtların kullanılması ancak o da geçici bir yöntem ol-

mak şartıyla yemeklik atık yağların kullanımı çevreci bir yöntem

olarak önerilebilir. Ucuz petrol gibi ucuz endüstriyel yağların

üretimi ve tüketimini hem toprakların hem de insan sağlığının

korunması için azaltmak, otomobillerin ulaşımda kullanılmasını

sınırlandırmak, temel amaçlarımızdan olmalıdır.

4. Çoklu Ürün Ekimine ve Geleneksel Küçük Çiftçiliğe

Dönülmeli ve Geliştirilmelidir

Polikültür veya çoklu ürün ekimi, yani bir yıl içinde aynı top-

rakta birden fazla ürün üretilmesi ekonomik olarak teşvik edil-

melidir. Çünkü birçok ürünün birlikte yetiştirilmesi toprağın

organik besin maddelerin yönünden zenginliğini arttırırken ve

çevrenin biyoçeşitliğinin de artmasına katkı sağlamaktadır. Ürün

zararlıları bir çeşitli etkilerken diğerini etkilemediğinden ekono-

mik riskler azalmaktadır. Ürün artıkları, saplar gibi yan ürünler

toprağın gübrelenmesi veya hayvan beslenmesinde kullanılma-

sıyla çiftlik içinden ücretsiz sağlanan girdiler durumuna gelmek-

te ve çiftinin dışarıya olan bağımlığını azaltmaktadır. Aynı küçük

çiftlikte tahıl, meyve, sebze ve hayvancılığın birlikte yapılması ve

çıkan bitki artıklarının saman olarak hayvancılıkta ve hayvansal

gübrenin de yine aynı çiftlikte tarımsal üretimde kullanılması

uygulamalarına geleneksel küçük çiftçilik diyoruz. Bu yöntem

verimliliği birim alanda üst düzeye çıkardığı gibi daha az enerji

ve girdi kullanıldığı için sera gazlarının artışına etkide bulunmaz

ve toprakta daha fazla su ve organik madde yani karbon tutul-

masını sağlar. 

Suyun verimliliğini artırmak için de çalışılabilir. Bu, halen su-

lanan ama su kaynaklarının azaldığı alanın muhafazasını sağla-
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yacağı gibi sulanan alanların genişletilmesine de yardım edecek-

tir. Yerel düzeyde sulama yapmak için gereken su, küçük su top-

lama göletlerinin inşa edilmesiyle sağlanabilir. Bu göletler sade-

ce yağmur suyunu toplamak için değil, yeraltı sularını beslemek

için de kullanılabilir. Teknik olarak suyun bitkilerin ihtiyacı ol-

duğu dönemlerde bitkinin köküne ulaşmasını sağlayan damlama

yöntemi gibi suyu son derece ekonomik kullanan yöntemler

için, bilgi, donanım ve finansal yardımlar çiftçilere ücretsiz veya

küçük çiftçilere karşılayamayacakları bir maddi yük getirmeye-

cek şekilde sağlanmalı, salma ve yağmurlama sulama gibi hem

suyu tüketen hem de tuzlanmayı artıran yöntemlerden vazgeçil-

melidir.

5. Sürdürülebilir Tarıma Geçilmelidir

Yukarıda bahsettiğimiz şeylerin yapılabilmesi “sürdürülebilir

çiftçilik’’ ile yani tarımın organik yöntemlerle yapılmasıyla müm-

kündür. Sürdürülebilir çiftçilik, yerel düzeyde doğal, insani ve

toplumsal sermayeyi geliştirmeyi öngören geniş ve bütünsel bir

anlayıştır. Çevreye zarar veren ve yenilenmeyen girdilerin (bö-

cek ilaçları, gübreler ve hormon gibi) kullanımı bu süreç bo-

yunca tamamen tarımsal kullanımdan çıkarılmalısı geleneksel

yöntemlerle üretim yapan küçük çiftçilerin bilgi ve yetenekleri-

nin daha iyi kullanılmasını sağlar. Hem ürün veriminin artması,

hem de ürünlerin besleyici ve sağlıklı olmaları bu yolla sağlana-

bilir. Endüstriyel tarım ekolojik, sosyal ve ekonomik olacak şe-

kilde en kısa zamanda sürdürülebilir küçük çiftçiliği temel alan

organik tarıma dönüştürülmelidir.

Doğal kaynakların besleyici döngüsü, azot sabitlemesi, topra-

ğın yeniden yapılandırılması ve tarım zararlılarını kontrol etmek

için doğal düşmanların kullanılması sürdürülebilir tarım uygu-
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lamalarının bazılarıdır. Toprağın verimliğini artıran azot tedari-

ki için baklagillerin ekilmesi, toprağı gübrelemek için hayvan

gübrelerinin kullanılması ve böylece toprağın hem besin ihtiya-

cı giderilirken hem de su tutma kapasitesinin arttırılması sağla-

nabilir. 

Sürdürülebilir tarımın öğretilmesi ve çiftçilerin diğer toplu-

luklarla irtibatının sağlanması için merkezler oluşturulmalıdır.

İnsanların birlikte gruplar halinde çalışmaları sağlanmalıdır.

Küçük ölçekteki çiftçilere kredi sağlaması için kamusal kaynak-

lar bu yöne aktarılmalıdır. Daha fazla insanı tarımda istihdam et-

mek için politikalar oluşturmalıdır. 

Organik tarımın dünyayı doyuramayacağı tezi, sıklıkla dile

getirilen bir karşı çıkıştır. Organik tarımın, mevcut endüstriyel

kapitalist sistem devam ettiği, kentlerin nüfus içindeki payı art-

tığı, tarım ürünlerinin küresel ölçekte büyük mesafeler katede-

rek tüketilmesi sürdüğü sürece, kentleri beslemesi kolay değil-

dir. Üstelik organik tarımın günümüzde yapıldığı şekliyle bir pa-

zarlama aracı haline getirilmesi, bir lüks tüketim maddesine

dönüştürülmesi kabul edilemez. Fakat organik tarım kentleri ve

kırı bir bütün olarak düşünerek başlatılacak ekolojik dönüşüm

ile tüm dünyayı besleyebildiği gibi hem gıda adaletini hem de

gıda güvenliğini sağlayabilir.

Öte yandan endüstriyel tarım altında topraklar besin değerle-

rini kaybetmiş, formunu yitirmiş, erozyon nedeniyle verimli üst

tabakasını kaybetmiş ve topraktaki organik madde miktarı azal-

mıştır. Ancak endüstriyel tarımla yorulmuş geniş toprakların or-

ganik tarıma uygun hale gelmesi çok da uzun bir zaman alma-

maktadır. Bu nedenle toprakların organik tarıma uygun hale ge-

tirilmesi belli bir plan dâhilinde yapıldığı takdirde, endüstriyel

tarımın yerini alması mümkündür. 

Ancak mesele sadece toprakların organik tarıma uygun hale
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getirilip getirilmemesi değildir. Yukarıda belirttiğimiz gibi elli

veya yüz yıl önce kentlerde yaşayanların oranı kırsal nüfusa göre

çok azdı. Hemen hemen organik denilebilecek yöntemlerle ya-

pılan tarım, kentleri besleyebiliyordu. Organik tarımda,  petrol

kullanan makinelerin, gübre ve kimyasalların yerine, yoğun bir

şekilde insan emeğine ihtiyaç vardır. Önceki bölümlerde belirt-

tiğimiz gibi, bu emek gücü ve bu emek gücünün sahip olduğu

gelenekten gelen tarımsal bilgi her gün azalmakta ve dünyayı

besleme şansı kaybolmaktadır. İnsanları kentlerde tüketici ko-

numundan çıkaracak ve yeniden üretici olmalarını sağlayacak

yönelimlere ihtiyaç vardır. 

Ekolojik olarak tüketici grubunda yer alan insanın gıda ile

ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Gıda süper-

market raflarından verdiğimiz para karşılığında soframıza gelen

ve sadece biyolojik olarak doymamızı sağlayan maddi bir şey de-

ğildir. Gıda bizim hayatımız, yaşama biçimimiz, mutluluğumuz-

dur. İnsani olan toprakla bir şekilde bağlantımızın olmasıdır.

Yaşamımızın temel olarak bağlı olduğu gıda üretiminden her bi-

rey sorumludur ve bu üretim süreçlerine bir şekilde katılmalı-

dır. Gıda üretim süreçlerine katılan bir insan doğanın dinamik-

lerini öğrenir, kendini doğanın bir parçası olarak görmeye baş-

layabilir. Yaşamın sürmesini sağlayan gıdaya değer vermeyi ve

doğaya saygıyı öğrenir.

Organik tarım uygulamaları toprağı koruyan, yapısını boz-

mayan, sürdürülebilir bir yöntemdir. Kapitalist anlayışla, sadece

belirli bir kesime sağlıklı gıda sağlamayı amaçlaması ve bir ya-

şam biçimi tercihi olarak sunulması kabul edilemez. Organik

gıda ve endüstriyel gıda üretiminin birlikte ve yan yana yapıl-

ması gerektiği, isteyen insanın istediği gıdayı tüketebilme seçme

özgürlüğü olduğu söylemi de kabul edilemez. Bu iki üretim şek-

li barış içinde bir arada var olamazlar. Verimli, düz ve sulanabi-
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lir alanlarda endüstriyel tarım, dağlık, su olmayan alanlarda or-

ganik tarım yapılabilir diyen ikili sistemler reddedilmelidir.

Sadece organik tarıma geçiş aşamasında yan yana olmaları kabul

edilebilir. Bir plan dahilinde tarım yapılan tüm topraklar orga-

nik tarıma her yıl yüzde 5–10 gibi bir oranda arttırılarak geçiril-

melidir.

Tarımın organikleşmesi ve sağlıklı gıda tüketimi toplumdaki

her birey için bir haktır. Sadece tarımsal gelişmişlik değil, kül-

türel ve sosyal anlamda zenginleşme artabilir. İnsanlar organik

tarıma yöneldikçe ve konuyla ilgili eğitim çalışmaları arttıkça

kırsal alanlar yeniden şenlikli toplulukların yaşadıkları alanlara

dönüşecektir. 

Organik tarımın yukarıda saydığımızı faydalarına ek olarak en

büyük fayda küresel iklim değişikliğinin nedenleri arasında göste-

rilen ve CO2 emisyonlarına yüzde 24’lük bir katkısı olan endüs-

triyel tarımıma göre CO2 emisyonlarına katkısı minimaldir.41

Küresel iklim değişikliği çağında toprakların mülkiyet üzerin-

den değerlendirilmesi ve kullanılmasına bir an önce son verilme-

lidir. Toprakların özellikle ülkemizde miras hukuku nedeniyle

çok parçalığı bir sorun olarak görülmektedir. Bu topraklar en-

düstriyel plantasyon mantığı ile değil, ama bir ailenin geçimini

sağlayacak şekilde ve bulundukları coğrafi özellikler göz önüne

alınarak birleştirilmelidir. Yıllardır süren göç nedeniyle ekilme-

yen toprakların isteyen topraksız köylülere ve tarım yapmak iste-

yen genç insanlara devredilmesi için gereken reformlar yapılma-

lıdır. Yeni bir hukuk düzeni oluşturulmalıdır. Ancak bu düzenle-

meler, küçük toprakların birleştirilerek, şirketleri peşkeş çekil-

mesi şeklinde yapılırsa, küçük aile çiftlikleri tamamen yok olur.

Bu durumda köylüler şirketlerde işçi olurlar ve tarımsal üretim

41- IPCC, Working group 1, 2007



71

Süleyman Yılmaz

açısından hiç de istemediğimiz sonuçlar ivme kazanır. 

Tarıma yapılacak kamusal yardımların miktarı artırılmalı, ya-

pılacak bu yardımlar öncelikle küçük çiftçilere yönelik olmalı-

dır. Çünkü küçük çiftçiler gıdaları çok daha az enerji kullanarak

ve ekonomik anlamda daha verimli bir şekilde ürettikleri gibi,

doğadaki çeşitlilikleri gözeten, tohumları geliştiren, toprağı ko-

ruyan, geleneklerimizi sürdüren ve gelecek nesillere de bu kül-

türü ve bilgeliği taşıyan insanlardır.

Yerel pazarların oluşması desteklenmeli, taze sebze ve mey-

veler petrol tüketen uzun yolları düşmeden, araya aracılar gir-

meden, fiyat artışları olmadan, kimyasal koruyucularla temas et-

meden bir an önce tüketicilerle buluşturulmalıdır. Bu pazarların

oluşması yerel ekonomiyi ve sosyalleşmeyi canlandırır. Üretilen

ve pazara gelen gıdaların sağlık kriterleri yükseltilmeli, bu kri-

terler uyum konusunda çiftçileri kendilerini bu dönüşüme zor-

layan yasal düzenlemeler yapılmalı ve kamusal alanda özellikle

kamunun, meslek odalarının ve sivil inisiyatiflerin birlikte oluş-

turdukları yapılar tarafından çok sıkı olarak denetlenmelidir. 

Küçük çiftçi olmak isteyen yeni insanların eğitimi amacıyla

şimdiye kadar endüstriyel tarımın gelişmesi için örnek olan dev-

let üretme çiftlikleri, haralar gibi devlet kurumları, endüstriyel

tarımdan sürdürülebilir tarıma nasıl geçileceğine örnek olmak

üzere dönüştürülmeli ve bu konuda gereken eğitimi veren ku-

rumlar olmalıdır. Bu kurumlar günümüzde özelleştirilmeye ve

tarımsal alan olmaktan çıkarılmaya çalışılmaktadırlar. Devlete ait

kurumlar olarak idaresi yerel halkın kontrolüne geçirilmeli ve

demokratik bir işleyiş ve şeffaflık kazandırılmalıdır. Ekoköyler

oluşturmak isteyen kişi ve gruplar kamusal kaynaklardan des-

teklenmeli, kentlerden kıra yeniden göç teşvik edilmelidir

GDO’ların ülkemize ithal edilmesine son verilmelidir.

Herhangi bir GDO’lu bitkinin yetiştirilmesine asla izin verilme-
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melidir. Çıkarılan biyogüvenlik yasas GDO karşıtı toplumun

beklentilerine cevap vermemektedir. Bu nedenle bir an önce

GDO’lu gıdaların ithal edilmesine ve ülke topraklarında bir tek

GDO’lu tohum bile yetiştirilmesine izin vermeyecek bir kapsam-

da yeniden çıkarılmalıdır. Yerel tohumların korunması ve geliş-

tirilmesi tohum bankalarında değil, çiftçilerin ellerinde olmalı ve

tohumun topraklar üzerinde yaşamasına ve gelişmesine izin ve-

rilmemelidir.   

Hayvancılık küresel pazarların et ihtiyacını karşılayan, sera

gazlarının oluşmasının yüzde 18’inden sorumlu tutulan modern

hayvancılık tesislerinde değil, permakültür örneğinde olduğu

gibi birkaç hayvanın birlikte olduğu, hayvan haklarının ihlal

edilmediği, doğal koşullarda yaşadığı, hayvanların artıkları ile

toprağın beslendiği küçük çiftlikler şeklinde olmalıdır.

6. Tüketim Alışkanlıkları Değiştirilmelidir

Dünyada kişi başına yıllık tahıl tüketiminin en yüksek oldu-

ğu ülke 800 kilogram ile ABD’dir. Bu tüketim tahılın doğrudan

yenmesiyle değil çoğunun hayvan yemi olarak kullanılmasıyla

olur. Üç yüz milyon ABD’linin kişi başına yıllık tüketiminin sa-

dece 100 kilogram düşürülmesiyle dünyada her yıl 30 milyon

tonluk bir tahıl fazlası ortaya çıkabilir ve bu fazlalık her yıl dün-

yaya katılan 70 milyon yeni insanı beslemeye fazlasıyla yeter.

Daha sağlıklı beslenmek için ve özellikle kanser ve kanser

gibi hastalıklardan uzaklaşabilmek için besin zinciri basamağın-

da bir alt seviyeye inmek gerekmektedir. Çünkü dünyanın en

sağlıklı insanları Amerika gibi et tüketiminde yüksek olan ülke-

ler değil, Akdeniz kuşağındaki tahıl, et, sebze ve meyve tüketi-

minde bir denge oluşturabilmiş ülkelerdedir. 

Tüketim toplumunun daha fazla sürdürülemez olduğu bu
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koşullarda reklam sektörü gibi tüketimi teşvik eden ve sonu-

cunda doğaya karşı yıkıcı olan bir sektörde her türlü gıda rekla-

mı yasaklanmalıdır. Reklâm sektöründeki yaratıcılık, toplumun

dönüştürülmesi sırasındaki eğitim çabalarına aktarılmalıdır.

Tüketici kent insanı gıda üretiminden sorumlu olmalı, kent için-

de kurulacak olan kent bahçelerinde (Horticultur) tarımsal üre-

timin aşamalarını öğrenerek doğa ile ilişki kurmayı yeniden öğ-

renmelidir. 

7. “İklimi Değiştirme Sistemi Değiştir”

Tarımsal alanda yukarıda saydığımız önlemlerin hepsi alındı-

ğında bile tarımın sorunları çözülmeyecek ve küresel gıda krizi

önlenmiş olmayacaktır. Çünkü bizim anlattıklarımızın çoğu ta-

rımın kendi içinde geçirmesi gerekli acil çözümlerdir. Tarımın

on bin yıl önce ortaya çıkmasının sebebi, insanın yüz binlerce

yıldır var olmasına rağmen o zamana kadar iklim koşullarının

tarımı gerektirecek kadar zorlaşmış olmamasıdır. Günümüzde

iklim değişmektedir ama bu değişen iklim koşullarında tarım ya-

pılabilmesi için iklimin bir an önce stabilize edilmesi gerekmek-

tedir. Eğer küresel iklim değişimini yaratan enerji ve ulaşım po-

litikalarında son derece radikal ve ekolojik dönüşümler sağlan-

mazsa tarımdaki krizin çözülmesi de uzak görünmektedir. 

8. “Önce Ticaret Değil Önce Gıda”
Endüstriyel tarım yüksek girdi kullanmasına ve bu girdilerin

ucuzluğu sayesinde büyük üretim artışları sağlamasına rağmen

1990’lı yıllara kadar birçok ulusal devletin kendi iç piyasalarını

korumak için uyguladığı gümrük duvarları sayesinde yerli üre-

ticiler gelirlerini bir ölçüde korumuşlardır. Dünya Ticaret

Örgütü’nün küresel ticareti artırmak ve tüketicilere daha ucuz
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gıda sağlanması gibi bir amaçla oluşturmaya çalıştığı küresel

neoliberal politikalar Üçüncü Dünya ülkelerinde yerel pazarla-

rın ucuz ithal ürünlerle dolmasına ve bu nedenle de küçük çift-

çilerin yoksullaşmasına sebep olmaktadır (Küçük çiftçilerin ne-

den rekabet edemediklerini yukarıdaki bölümlerde açıklamış-

tık). Bu nedenle tarımda IMF ve DTÖ, Dünya Bankası gibi ku-

rumların telkinleri ile süren, çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımı

şirketleştirici politikalar terk edilmelidir.  Bu konudaki temel çö-

züm İMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi örgütler sadece gelişmiş

ülke ve uluslararası şirketlerin çıkarlarına hizmet ettiği gerçeğin-

den hareketle işlevsiz olarak kabul edilmeliler ve tamamen ka-

patılmalıdırlar. 

Küresel iklim değişimi çağında gıda üretiminin dünyanın her

yerinde birinci öncelik olduğu kabul edilmeli ve gıda üretimini

merkezileştiren kontrol edilmesini sağlayan tüm örgütlenme ve

yapılara karşı politikalar geliştirilmelidir. Gıda şirketlerinin gıda

egemenliğini ele geçirmelerine engel olmak ekoloji mücadelesi

yapan tüm örgütlerin ortak mücadelesi ile ancak mümkün ola-

bilecektir.

Dünyanın yoksul, küçük veya orta ölçekteki çiftçileri önce

yerelde kooperatifiler, üretici birlikleri, sendikalar şeklindeki

demokratik örgütlenmesi sağlanmalı ve bu örgütlülük uluslar-

arası dayanışma ve Via Campesina42 gibi uluslararası örgütlere

taşınmalıdır. 

9. Sürdürülebilir Tarımında Kadınların Ekolojik Bilgeliği

Kadınlar çiftçiliğin vazgeçilmez unsurudur. Tarımı yapan, to-

humları geliştiren, gelişen tohumlardaki verimliliği bir sonraki

42- La Via Campesina (çiftçi yolu) küçük çiftçiler ve tarım işçilerin

1993’te kurulmuş merkezi Jakarta’da olan evrensel hareketi.
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nesle aktaran kadınlardır. Küçük çiftçiler yoksuldur, ama kırsal

alandaki kadınlar daha da yoksuldur. “Anadolu Bilgeliği” dediği-

miz, gelecekte gıda güvenliğimizi ve tarımın yeniden organikleş-

tirilmesini sağlayacak olan en temel bilgiler kadınlarımızın hafı-

zalarındadır. Oysa mülkiyet ve para ilişkilerinin hakim olduğu

bu sistemde, ülkemiz örneğinde olduğu gibi toprakların nere-

deyse yüzde yüzü erkeklerin elindedir. Üretimin yarısından

çoğu kadınlar tarafından gerçekleştirilmesine rağmen gelirler

üzerinde herhangi bir hakları yoktur. Küresel neoliberal politi-

kalar önce kadınları yoksullaştırmaya başlar. Dünyada okuma

yazma bilmeyenlerin 2/3 kadındır. Kadınlar, üyelik esasının

tapu sahibi olmak kriteri üzerinden oluşturulduğu bir koopera-

tife üye dahi olamazlar, herhangi bir bankadan kredi alamazlar.

Hem ülkemizde hem de dünyada demokratik katılımın araçla-

rından biri olabilecek kooperatif veya diğer örgütlere kadınların

katılmasına engel olan her türlü yasal engellerin kaldırılması, ka-

dınların eşit düzeyde temsili ve karar alma süreçlerine katılma-

ları için pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Tarımın ekolojik dö-

nüşümü süresinde tarıma sağlanacak destekler mülk sahibi er-

keklere değil kadına verilmelidir.  

Yeşil Politika Setlerimizi İncelemek İçin Linke Tıklayınız
https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/yeni-insan-yayinevi-set/yesilpolitika/
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Endüstriyel tarımın günümüzde geldiği yer insanlığın tüm

kaderini belirleyebileceği bir noktadadır. 2050 yılana kadar top-

rak, iklim ve birçok kaynak sabit kalsa hatta dünya nüfusu yedi

milyarda sabitlense bile endüstriyel tarımın toprak üstündeki

baskısı devam ettiği sürece küresel açlık yukarıdaki veriler doğ-

rultusunda kaçınılmaz görünmektedir. Küresel iklim değişimi

çağında endüstriyel tarım terk edilmesi gereken ilk uygulama ol-

malıdır. Kapitalizmin dayattığı para üzerinden kurulan ekono-

mik ilişkiler yaşamı sürdürülemez hale getirmiştir. Gıda krizin-

den finansal krizlere kadar kendi iç dinamiklerinden kaynakla-

nan krizler birbirini izlemeye başlamıştır. Vakit hem insanlık

için hem doğa için giderek daralmaktadır. Kuraklığa dayanıklı

yerel tohumların kullanılmasından, tahıl üretiminde sadece mı-

sır, buğday, pirinç gibi tüm tahıl üretiminin sadece birkaç çeşit-

le sınırlı olmasından çıkarılıp artık unutulmaya başlamış eski

türlerden veya yerelde kendi coğrafyalarında geliştirilecek yeni

türlere kadar tarımın kendi içinde yapabilecek her türlü dönü-

şümün gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Ancak bu tarımsal dönü-
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şüm tek başına yeterli olmayacaktır. Parçası olduğumuz doğaya

bütüncül bir bakış ekseni etrafında enerjiden, ulaşıma, sanayi-

den, kentleşmeye kadar tüm yaşam radikal bir dönüşüme gerek

duymaktadır. Politik olarak tüm insanların bu sorunların bü-

yüklüğünün farkına varmalarını sağlamak yeterli değil, hep bir-

likte harekete geçmek ve sokaklara inme zamanıdır. Küçük çift-

çilerin toprakları üzerinde üretim yapmaya devam edip bizleri

doyurabilmeleri için bizlerin de dünyanın tüm sokaklarını ey-

lemlerimizle ve muhalif seslerimizle doldurmalıyız. Çünkü biz-

ler birey olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ama büyük

bir dönüşüme karar verecek olanlar politikacılardır. Bizler poli-

tikacıları zorlamalı veya bu radikal dönüşümü sağlayacak politi-

kaları hep birlikte üretmeye başlamalıyız. Eğer bunları yapmaz-

sak doğayı ve insanlığı çöküşe götüren bu sistemin pasif kur-

banları olmamız kaçınılmaz olacaktır. DTÖ ve benzeri örgütle-

rin her türlü baskısına, politik ayak oyunlarına ve sübvansiyon-

larına rağmen, bugün dünya ölçeğinde tarımsal üretimin yüzde

80’ini küçük köylüler yapmaktadır. Her türlü zorluğa karşın

köylülerin yapacak başka bir işi yoktur. Oysa girdiği tarım sek-

töründe zarar eden bir şirket, örnekleri sıklıkla bulunduğu gibi,

başka bir sektöre yönelmektedir. Çünkü şirketlerin yegane ama-

cı; kar etmektir. Her koşulda insanlığı beslemek için didinen ve

direnen küçük köylüleri desteklemenin yollarını bulmak ve on-

ların ürettiklerini yok paralara ellerinden çalan tedarikçileri ara-

dan çıkarmalıyız. Önümüzde açılan yeni çağ, yeşil bir vizyonla

yeniden şekilleniyor. Değerli okuyucularımı bu değişimin özne-

si olmaya çağırıyorum. 
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