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K›rsal Kalk›nmada Alternatif ve Yeni Yaklaﬂ›mlar

s

omut programlar, eylemler ve yöntemler aç›s›ndan oldukça yeni -ve
do¤rusu pek umut vaat eden- bir kavram, k›rsal kalk›nma. Bu makalenin amac› da öncelikle bir de¤erler dizisi (paradigma) dönüﬂümü
olarak tan›mlad›¤›m k›rsal kalk›nman›n ne anlama geldi¤ini tart›ﬂmak ve ard›ndan bu yeni yaklaﬂ›m›n somut bir yans›mas› olan “Bütünlükçü Mera Yönetimi” (ing: Holistic Grazing Management) yaklaﬂ›m›n› irdelemek.(1) Bu yaklaﬂ›m›/yöntemi irdelerken Kuzey-Orta ‹sveç ve Kuzey Amerika k›rsallar›ndan iyi
uygulama örneklerinden de yer yer ve k›saca yararlanaca¤›m.
Ekolojik döngülerin basit, ak›ll› ve verimli biçimde kullan›lmas› üzerine kurulu
olan Bütünlükçü Mera Yönetimi’nin sunduklar›n› –bu yaz›n›n ikinci bölümünde
anlat›lacaklara “az sonra!” misali bir göndermeyle- ﬂöyle özetleyebiliriz:
 Konvansiyonel hayvanc›l›¤›n yaratt›¤› ekonomik, sosyolojik ve ekolojik sorunlar›/maliyetleri taﬂ›mayan,
 Uyguland›¤› meralar› ›slah eden; toprak ve flora ile faunan›n kalite ve miktar›n› artt›r›rken biyolojik çeﬂitlili¤i de koruyan veya artt›ran,
 Küçük ve orta ölçekte ekonomik katma de¤er yaratan,
 Geliﬂmiﬂ bir altyap›ya ihtiyaç duymamas› ve düﬂük yat›r›m ve iﬂletim maliyetleriyle farkl› yerel dinamiklerde uygulanabilen,
 Ça¤›m›z›n en büyük tehdidi insan kaynakl› iklim de¤iﬂikli¤inin baﬂl›ca nedenlerinden biri olan konvansiyonel hayvanc›l›¤›n aksine “karbon negatif”(2) bir etki yaratarak iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele eden bir hayvanc›l›k yaklaﬂ›m ve
yöntemi.
Bütünlükçü mera yönetiminin göze ilk bak›ﬂta olanaks›z gibi görünen bu özelliklerini detayl› olarak anlatmaya baﬂlamadan önce, bir paradigma de¤iﬂikli¤i
olarak niteledi¤im k›rsal kalk›nman›n ne oldu¤unu yorumlamaya çal›ﬂaca¤›m.
Bu anlamda bu makale iki k›sa yaz› olarak da okunabilir; Bütünlükçü Mera
Yöntemi’nin ç›k›ﬂ noktalar›, temel yaklaﬂ›m› ve dayand›¤› önkabullerin “bir paradigma de¤iﬂimi olarak K›rsal Kalk›nma” ile do¤rudan örtüﬂtü¤ü unutulmad›¤› sürece.
KALKINDIRAN SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K: KIRSAL KALKINMA
Eski, “Modern” ve k›s›tlay›c› Kalk›nmac›l›k
“K›rsal kalk›nma” dedi¤imizde 1950'lerden beri bu isimle devam eden ve (büyük ço¤unlukla) tar›msal üretimle ilgilenen; dünya genelinde hakim mo-

(1) Bir ufak not: Yaz› boyunca baz› kelimelerin ‹ngilizcelerini “(ing: )” paranteziyle belirtece¤im. Bunun
nedeni literatür ve pratikteki baz› kavramlar›n Türkçe’de henüz tam karﬂ›l›klar›n› bulamam›ﬂ ve/veya
farkl› tercümelerle kullan›l›yor olmalar›d›r.
(2) Farkl› kaynaklardan elde edilen ampirik bilgi ve kaba hesaplar Bütünlükçü Mera Yönetimi’nin –yerel
dinamik, mikro-iklim ve uygulamada baﬂar› oran›na göre- toplamda karbon negatif ile karbon nötr
aras›nda gezindi¤ini söyler.
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dern/klasik kalk›nma paradigmas›yla paralel ilerleyerek, çok kabaca, 50'lerde
“tembel köylüyü adam etmeye u¤raﬂan”, 60'larda “yeﬂil devrimi” baﬂlat›p makineleﬂme hamlesi gerçekleﬂtiren, 70'lerde kredi, sübvansiyon ve destek sistemlerini geliﬂtiren, 80'lerde bir yandan serbest piyasa furyas›yla yo¤un özelleﬂtirmeleri devreye sokup bir yandan da sosyal cinsiyet, çevre ve sürdürülebilirlik, yoksullukla mücadele gibi konulara kafa yormaya baﬂlayan, 90'larla birlikte mikro-kredi sistemlerini yaratan, 2000'lere girerken ise nispeten farkl› bir
görünüm kazanm›ﬂ uzun bir politik planlama/uygulama ve akademik araﬂt›rma/söylem sürecinden bahsediyor olabiliriz. (Ellis&Biggs, 2001)
Ya da, bu sürece farkl› bir pencereden bakarak, daha düne kadar kamuoyunda
pek de duyulmam›ﬂ bir kavram olan k›rsal kalk›nman›n bugün neden büyük
önem kazand›¤› ve gerçekte nas›l bir dönüﬂüme iﬂaret etti¤ini sorgulayabiliriz.
Bu bölümün amac› da tam olarak bu. Ben k›rsal kalk›nmay› klasik/modern kalk›nma paradigmas›n›n bir parças› oldu¤u y›llardan itibaren de¤il de, farkl› bir
anlam ve konjonktürde karﬂ›m›za “yeniden” ç›kt›¤› son 10-15 y›la ait yeni bir paradigma olarak yorumluyorum. Bu ba¤lamda da bu paradigma de¤iﬂimine neden olan süreci modern ça¤dan post-modern ça¤a geçiﬂ olarak ele al›yorum.
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Klasik kalk›nma paradigmas› ve eleﬂtirisi hakk›nda sayfalarca yaz›labilir, ama
ben konuyla ilgilenen okuyucuya ayr›nt›l› ve zengin okumalar için “Üç Ekoloji”
dergisinin say›lar›n› tavsiye ediyorum. Yine de, k›rsal kalk›nman›n ne oldu¤unu
anlayabilmek için klasik kalk›nma paradigmas›n›n hangi önkabuller üzerinde
ﬂekillenip yar›m yüzy›l› aﬂk›n süre boyunca yerkürenin, Ahmet ‹nsel'in deyiﬂiyle, “hikmetinden sual olunmaz” (1993) ideolojisi ve hatta süper-ideolojisi haline geldi¤ini hat›rlamakta yarar var.
Klasik kalk›nma paradigmas› modern ça¤›n temellerinden biridir ve kabaca
yedi önkabule dayan›r. Sosyo-ekonomik ve politik yaﬂam› derinden etkileyen bu
önkabuller, herhangi bir insan toplulu¤unun “daha iyi” bir gelece¤e sahip olmas› için alternatifi olmayan birer “mutlak do¤ru” olarak sunulur. Bu önkabulleri ﬂu ﬂekilde özetlemek mümkün :
1.Tüm toplumlar lineer, bir nevi deterministik (kaderci) ve birbirinin çok benzeri kalk›nma süreçleri izlerler ve/veya izleyeceklerdir. (Bak›n›z: “Kalk›nman›n
Evreleri” kuram›, Rostow, 1962)
2.Ekonomik de¤er üreten herhangi bir iﬂletme veya sistemin boyutu/hacmi artt›kça verimlilik de haliyle ve kesinlikle artacakt›r. Günlük hayatta da s›k s›k
duydu¤umuz “Ölçek ekonomisi” teorisinin kelam› budur, en az›ndan.
3.Yine ekonomik de¤er üreten herhangi bir iﬂletme veya sistemin yüksek teknolojik yat›r›mlarla makineleﬂmeye giderek emek-yo¤undan sermaye-yo¤un
bir hale geldikçe verimlili¤i, dolay›s›yla da karl›l›¤› artacakt›r. Bu nedenle yüksek teknoloji kullan›m› ve yo¤un makineleﬂme, “baﬂar›l›” ve geliﬂen bir ekonomik sistem için kaç›n›lmaz bir kaderdir. Sistemin ayakta kalmas› için zorunlu
olan sürekli büyüme de bu iki ayak üzerinde yükselir.
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4.Bir iﬂletme veya sistemin karar, yönetim ve denetleme mekanizmalar›yla
mülkiyet, emek ve yöneten/yönetilen ayr›mlar›n›n net çizgilerle yap›lmas› ve bu
gruplar aras›ndaki iliﬂkilerin do¤rusal ve hiyerarﬂik bir yap›da olmas› gerekir ﬂirketlerde görmeye al›ﬂt›¤›muz piramit tipi organizasyon ﬂemalar› gibi. Aksi
halde verimlilik düﬂer, sistem kaosa sürüklenir ve çöker. Yani, hiyerarﬂi eﬂittir
düzen eﬂittir verimlilik. (3)
5.Her sistemin büyüdükçe daha verimli hale gelece¤i önkabulüne benzer biçimde toplumlar›n nüfuslar›n›n da¤›n›k ve küçük topluluklar (k›rsal) olarak de¤il yo¤un ve büyük topluluklar (ﬂehir) halinde var olmas› ye¤dir. ﬁehirleﬂme
oran› kalk›nm›ﬂl›¤›n bir kriteri, bir ölçütüdür.
6.Ekonomik sistem, tüketici ve üreticiler, hizmet sa¤lay›c›lar› ve ham madde
kaynaklar› aras›ndaki iliﬂkiler ne kadar karmaﬂ›k ve giritse, o toplum o kadar
kalk›nm›ﬂt›r. Bir sistemin hem yerelde kendi kendine yeterli ve d›ﬂ krizlerden
asgari etkileniyor olmas› (ing: resilience), hem de küresel sisteme kapal› ve
izole olmamas› mümkün de¤ildir.
7.Yeterli miktarda finansal kapital her sorunu çözebilir. ‹ki nedenle: Birincisi
salt para arac›l›¤›yla altyap› inﬂas›, makineleﬂme, teknolojik yat›r›m, büyük ölçekli iﬂletmeler için gerekli sermaye ve vas›fl› iﬂ gücü e¤itmek gibi de¤iﬂimler
yaratmak tamamen mümkün ve etkilidir. ‹kincisi, insan topluluklar›n›n en büyük ve hatta yegane ihtiyac› sat›n alma güçlerinin artt›r›lmas›d›r, ki bu da finansal sermayelerin yükseltilmesiyle do¤rudan ilintilidir. Dolay›s›yla “kalk›nma”
teknik bir meseledir, bir sermaye meselesidir.
Bu önkabullerin okuyucuya pek tan›d›k gelmiﬂ oldu¤unu zannediyorum; zira
tüm bu varsay›mlar yar›m asr› aﬂk›n süredir, özellikle Türkiye gibi ilelebet “geliﬂmekte olan” ülkelerde çok güçlü, ideoloji üstü bir konuma sahip oldular ve
toplumsal alg›da ciddi soru iﬂaretleri oluﬂmaya baﬂlad›ysa da, hala “hikmetinden sual olunmaz” nitelikteler.
Öte yandan yukar›da temel varsay›mlar›n› özetlemeye çal›ﬂt›¤›m kalk›nma paradigmas› özellikle 70'lerden beri ciddi teorik ve pratik darbeler yemekte. Öncelikle birinci önkabulun geçersizli¤i kendisini birçok örnekte h›zla ve somut
olarak gösterdi. Üçüncü önkabul, özellikle “çevre” ve uydu ülkelerde uygulanmaya çal›ﬂ›lan devasa ve yüksek maliyetli “yüksek teknoloji” altyap› çal›ﬂmalar›n›n kullan›lamay›p at›l duruma düﬂmesinin örnekleri artt›kça, ve hatta bu durum norm haline geldikçe, ciddi anlamda sorgulanmaya baﬂland›. ‹ç göç, aﬂ›r›
ﬂehirleﬂme, verimlilik düﬂüﬂü, altyap› ç›kmazlar› ve do¤al kaynaklar›n verimsiz
kullan›m› sorunlar› beﬂinci önkabulun çok sorunlu ve maliyetli yan etkileri olarak ortaya ç›kt›. Yedinci önkabulün gere¤inden fazla iyimser, indirgemeci ve saf
bir rüya oldu¤u defaatle tecrübe edildi.
(3) Bunun bariz bir yans›mas› da ﬂudur: Hiyerarﬂinin taban›ndaki çal›ﬂanlar›n “iﬂe yararl›k” ve
devaml›l›klar› baﬂat olarak olumsuz motivasyon ve ceza mekanizmalar›yla sa¤lan›rken, hiyerarﬂinin üst
basamaklar›na do¤ru ç›kt›kça bu durum tersine döner, olumlu motivasyon ve ödül mekanizmalar›na
b›rak›r yerini.
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Özellikle son 10-15 y›ld›r da, ikinci, dördüncü ve alt›nc› önkabullerin dokunulmazl›klar›n› derinden sarsan geliﬂmeler yaﬂand›(ve bu durumun önemli nedenlerinden biri de “peak oil” idi). Yatay örgütlenmeli ve kat›l›mc› karar al›m
mekanizmalar›na sahip ekonomik oluﬂumlar›n süreç do¤ru tasarlan›p ve iyi
yönetildi¤inde hiyerarﬂik örgütlü oluﬂumlardan daha verimli ve sürdürülebilir
oldu¤u görüldü, misal. Y›k›m gücünü her geçen gün daha fazla hissettiren ekolojik ve finansal krizlerden asgari oranda etkilenen nispeten kendi kendine yeterli ve ama izole de olmayan sistemlerin baﬂar›s› karﬂ›s›nda “tüm bilinenler
unutuldu”. Bütün bunlar yetmiyormuﬂ gibi, küçük ölçekli iﬂletme ve örgütlerin
do¤al kaynaklar›n yönetimi, enerji ve üretim verimlili¤i, gerekli sermaye baﬂ›na istihdam potansiyeli, ilk maliyet ve operasyonel / idari sürdürülebilirlik gibi
kritik noktalarda büyük ölçekli iﬂletmelerden daha baﬂar›l› olabilme “mucizelerine” tan›k olundu, ayn› Schumacher'in y›llar önce söyledi¤i gibi (1973).
Bütün bunlar›n yan› s›ra, ekolojik sorunlar›n geliﬂen teknolojiyle kolayca çözülebilecek “kalk›nman›n yan etkileri meselesi” de¤il, birbiriyle ba¤›nt›l› olarak
giderek a¤›rlaﬂan ve tüm toplumsal yap›yla do¤rudan ilintili “sistem krizleri”
oldu¤u gerçe¤i art›k yads›namaz derecede kendini gösterdi.
Özetle, klasik/modern kalk›nma paradigmas›n›n “daha güzel yar›nlar” için elzem olarak tan›mlad›¤› referans ve ç›k›ﬂ noktalar›n›n sars›lmaz, hikmetinden
sual olunmaz konumlar› büyük yaralar ald›.
106

Bir hakim paradigman›n, kendi varsay›mlar›n› reddeden yeni bir paradigma
karﬂ›s›nda tak›nd›¤› iki ana strateji olur. Ya yeni ve muhalif paradigmayla
do¤rudan bir çat›ﬂmaya girer, ki bu çat›ﬂmay› orta-vadede olmasa bile uzunvadede muhtemelen kaybedebilecektir. Ya da muhalif paradigma oluﬂumu
kendisini de -ço¤u zaman yüzeysel ve/veya göstermelik olsa da- bir dönüﬂüme tabi tutarak içselleﬂtirir, ki “küreselleﬂme” olarak özetlenen söylem, olgu ve kavramlar bütününün en önemli özelli¤i kendine yöneltilen muhalefeti içselleﬂtirme kapasitesi ve baﬂar›s›d›r. Klasik kalk›nma paradigmas›n›n
1980'lerde ayyuka ç›kan “kalk›nman›n sonu” (Partant, 1982) ve “do¤al kaynaklar ve hammaddelerin, dolay›s›yla da büyümenin s›n›r›” (Meadows, 1972)
hat›rlatmalar›na tepkisi de, gayet pragmatik biçimde, bu sistem muhalefetini içselleﬂtirerek kendisini “sürdürülebilir kalk›nma” ad›yla yeniden yaratmak oldu. Bu bir paradigma de¤iﬂikli¤inden çok var olan paradigman›n eksik yanlar›n› kapatmaya ve/veya yine mevcut paradigman›n “d›ﬂ nedenlerden” (genel anlamda do¤a) kaynaklanan s›n›rlamalar›n› kabul etmek (tan›mak, kabullenmek) anlam›na geliyordu. Nitekim sonuç, “sürdürülebilir” öns›fat›n›n içselleﬂtirilerek içinin boﬂalt›lmas›, kavram›n bugün neredeyse hiç
bir somut geçerlili¤i kalmam›ﬂ bir “boﬂ gösterge” halini almas› oldu. Di¤er
bir deyiﬂle her iﬂletme, politikac› veya ekonomist “sürdürülebilir kalk›nma”
kavram›n› yeni moda kavram olarak bol bol kulland›, beraberinde yap›lanlar›n sürdürülebilirlik ilkeleriyle hem teoride hem de pratikte bir iliﬂi¤i olmad›¤› durumlarda bile.
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90'lar›da yaﬂanan üç ana geliﬂme ise klasik kalk›nma paradigmas›n› temelden
dönüﬂtürerek, yani söz konusu yedi temel önkabulü do¤rudan ve kökten sorgulayarak, post-modern bir paradigma olarak tan›mlad›¤›m k›rsal kalk›nman›n
somut anlamda hayata geçirilmesinin yolunu açt›.
Birincisi, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› gibi uluslararas› kurumlar,
ulusal Resmi Kalk›nma Destekleri – ODA (ing: Official Development Assistance) ve sivil toplum taraf›ndan yürütülen kalk›nma programlar›nda (4) on y›llar
boyunca uygulanan ve klasik kalk›nma paradigmas›n›n yukar›da özetlemeye
çal›ﬂt›¤›m önkabullerine dayanan metodolojinin verimsiz, etkisiz ve hatta baz›
durumlarda ters etki yarat›c› oldu¤u gözlenmiﬂti. Saha çal›ﬂmalar›nda elde
edilen tecrübe ve ampirik bilgi, disiplinler aras› iﬂbirli¤iyle oluﬂan görece yeni
sosyal bilim alanlar›ndan gelen teorik ve akademik birikimle buluﬂturulunca
ortaya yeni, ezber y›kan, kapsay›c› yöntemlerle gerçekleﬂtirilen yar›-deneysel
kalk›nma programlar› ve projeleri ç›kt›. Bu durumun net olarak yaﬂand›¤› örneklerden birisi de Avrupa Birli¤i tar›m ve k›rsal yaﬂam politikalar›yd›.
2000'den itibaren uygulanan LEADER+ yöntemler bütününün yakalad›¤› baﬂar›y› müteakip, AB bütçesinin yar›s›n› oluﬂturan ve klasik kalk›nmac› Ortak Tar›m Politikas› (OTP) ciddi bir reformdan geçirilerek merkezi ve klasik kalk›nma
fonlar› yerini yerel ve bütünlükçü k›rsal kalk›nma projelerine ayr›lan bütçelere
b›rakmaya baﬂlad›.
‹kinci olarak, So¤uk Savaﬂ sonras› dönemle birlikte dünya genelinde demokrasi, kat›l›mc›l›k, sivil giriﬂimcilik, yerinden ve yerel yönetim, ﬂeffafl›k ve hesap
verilebilirlik gibi kavramlar ciddi bir yükseliﬂe geçerek özellikle “geliﬂmiﬂ” ülkelerin (ki bunlar ayn› zamanda kalk›nma fon ve giriﬂimlerinin de büyük k›sm›n› kontrol eden, akademik anlamda da genel yöntembilimi yönlendiren ülkelerdi) politik hayat›n›n merkezine oturdu. Bu h›zl› de¤iﬂimin, basit ve ama
önemli bir yans›mas› için ﬂu örne¤i verebiliriz: 90'lar›n baﬂ› “rekabet” y›llar›yd›, sonlar›na do¤ru “iﬂbirli¤i” (ing: cooperation) a¤›zlardan düﬂmez oldu,
2000'lerin ortas›ndan itibaren ise bunun bir ileri aﬂamas› olan “ortak hareket
etmek” (ing: collaboration) kavram› (5), ayn› kamu-sivil toplum-özel sektör birlikteli¤i modelleri gibi, baﬂar› için elzem görülmeye baﬂland›. ‹ﬂbirli¤i yapanlar›n ne amaçla yapt›klar›, ortak hareket etmelerin toplumun farkl› kesimlerine
etkileri ayr› birer konu; burada belirtmek istedi¤im, ayn› “sinerji” kelimesinin

(4) Sözü aç›lm›ﬂken insani yard›m programlar›yla k›rsal kalk›nma projeleri aras›ndaki fark› da belirtelim:
‹nsani yard›m (ing: humanitarian aid) k›sa vadede ola¤anüstü (ya da norm haline gelmiﬂ ola¤anüstü)
durumlarda topluluklar›n yaﬂad›¤› zarar› asgariye indirmeyi, özellikle g›da, bar›nma ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›
k›sa vadede karﬂ›lamay› amaçlar. D›ﬂar›dan ve do¤rudan bir yard›md›r, nispeten teknik bir iﬂtir ve
sonuçlar› kolayl›kla gözlemlenebilir. Açl›ktan ölmek üzere olana bal›k vermektir, Konfüçyus'un benzetmesiyle. K›rsal Kalk›nma projeleri ise orta/uzun vadede insan topluluklar›n›n genel refah›n› ve bu
refah›n sürdürülebilirli¤ini, topluluk içindeki da¤›l›m›n› ve ekolojik sürdürülebilirli¤i sa¤lamay› hedefler.
Sürdürülebilirli¤in üç aya¤›na (Ekonomik, toplumsal ve ekolojik) yönelik oldu¤undan sonuçlar› nispeten
zor gözlemlenebilirdir.
(5) Bütünlükçü mera yönetimi kapsam›nda yerelde iﬂbirli¤i ve ortak hareket etme süreçlerinin ortak ve
farkl› dinamikleri üzerine ‹sveç'te yazd›¤›m yüksek lisans tezime (ingilizce) ulaﬂmak isteyenler mail
adresim üzerinden iletiﬂim kurabilirler.
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lügatlar›m›za h›zla girmesi gibi, politik ve sosyo-ekonomik alg›lar›m›z da, en
az›ndan, kavramsal düzeyde, bu yönde bir de¤iﬂime u¤rad›.
Üçüncü geliﬂme ise safi ekonomik alandayd›. 90'lar›n sonundan itibaren ekonomi dergilerinin “dünyan›n en büyük ﬂirketleri” listesindeki as›rl›k a¤›r sanayi ve üretim ﬂirketlerinin say›s› azald›, hizmet ﬂirketlerinin miktar› ve gücü artt›. Bir kaç üniversite ö¤rencisinin yok sermayeyle kurdu¤u biliﬂim ﬂirketleri
birkaç y›l gibi “mucizevi” sürelerde milyar dolarl›k de¤erlere ulaﬂt›. ‹nternet
üzerinden örgütlenen kurum, iﬂletme ve tedarik a¤lar› çok büyük katma de¤erler yaratt›. Yarat›c›l›k, klasik/modern (bir çok maliyeti d›ﬂlayan) verimlilik
kavram›n›n önüne geçti; dünya art›k “insan”›n de¤erini hat›rlamaya baﬂlam›ﬂt›, “en güzel ve do¤ru yat›r›m, insana yap›land›r” vecizeleriyle doldu ekranlar ve
gazeteler. Yenilikçilik (inovasyon), yarat›c›l›k, hiç denenmemiﬂ fikirlere sahip
olmak, iletiﬂim becerileri, bilgi ve yetenek, ki bunlar›n tamam› insani sermayenin parçalar›yd›lar, daha güzel yar›nlara ulaﬂmak için gerekenler listesine en
tepeden girdi. Sosyal giriﬂimcilik yeni bir sektör olarak palazlan›rken bir “ﬂey”
in hem ekonomik, hem ekolojik hem de sosyal anlamda sürdürülebilir olabilmesinin gayet mümkün oldu¤u; ve hatta bunun bir ad›m ötesi olarak, ekonomik katma de¤er üretirken sosyal fayda sa¤lamak, ve ayn› zamanda ekolojik
döngüleri, do¤al kaynaklar›, biyolojik çeﬂitlili¤i güçlendirmenin bile olas› oldu¤u anlaﬂ›ld›.
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Bir paradigma dönüﬂümü olarak K›rsal Kalk›nma
Bütün bu sürecin do¤al bir sonucu olarak, klasik kalk›nma paradigmas›n›n asl›nda ufuk daraltan, indirgemeci ve kal›pç›, “yaﬂl›, aksi ve muhafazakar” yaklaﬂ›m›n›n temel ald›¤› (yukar›da özetlemeye çal›ﬂt›¤›m) önkabuller eski “hikmetinden sual olunmaz” özelliklerini yitirmeye baﬂlad›lar.
Yaﬂanan asl›nda “modern” paradigman›n yerini “post-modern” paradigmaya
b›rakmas›yd›. Bu paradigma dönüﬂümünü sadece kalk›nma alan›nda de¤il,
günlük hayat›n da birçok alan›nda yaﬂad›k ve yaﬂ›yoruz. Maxwell (1996), modern ve post-modern kalk›nma paradigmalar› aras›ndaki farklar› ﬂöyle gösteriyor:
Modern

Post-modern

‹çinde yaﬂad›¤›m›z hakikat

Basit, her koﬂulda ayn›

Karmaﬂ›k, her
koﬂulda farkl›

Amaç

Büyüme
Makro alan› düzenlemek

(‹nsani) Geliﬂim
Mikro alan› düzenlemek

Araﬂt›rma yöntemi

Ölç
‹zle
‹ndirgemeci
Tümden gelim
Soyut modellemeler

Dinle
Kat›l›mc› K›rsal Niteleme
Bütünlükçü
Tümevar›m/Sistemsel düﬂün
Karmaﬂ›k gerçeklikler
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Modern

Post-modern

Politika ve planlama

K›rsal için plan yap
Modellemeler yap
Tepeden inme yöntemler
Merkezileﬂme

K›rsal› “muktedir” et
Etkileﬂime gir
Tabandan yukar›ya
Yerel / adem-i merkezileﬂme

Uygulama

Kesin ve de¤iﬂtirilmez
planlar yap
Gelir-geçer ve de¤iﬂmez
kurallar

Süreci dikkate al, sorgula
Esneklik, yenilikçilik

K›saca denebilir ki, (ﬂafak vakti bir-iki on y›l süren) bir sabah uyand›k ve ﬂöyle
dedik: “Pek bir iﬂe yaramayan ve hatta durumu iyice kötüleﬂtiren bir tak›m dar
görüﬂlü önyarg› ve kabullerle, s›rf onlara al›ﬂt›k diye, neden devam edelim ki?
Bu önyarg›lar hiç yokmuﬂ gibi baﬂtan kurgulasak fena olmaz m› neyi, ne amaçla ve nas›l yapaca¤›m›z›, yaklaﬂ›m›m›z›?” Durumu tabi ki karikatürize ediyorum, ancak bu paradigma de¤iﬂimi sürecinin teorik anlamda oldukça h›zl›,
pratikte de nispeten h›zl› gerçekleﬂti¤ini belirtmek laz›m. (6)
Bu yeni paradigman›n do¤rudan etkileri, “yeniden do¤um” zaman› hemen hemen ayn› vakitlere denk gelen k›rsal kalk›nmada oldu. Hem geliﬂmiﬂ, hem geliﬂmekte, hem de en az geliﬂmiﬂ ülkelerin ortak (g›da arz› güvenlili¤i, do¤al
kaynaklar›n yönetimi, toprak ve su yönetiminde s›k›nt›, bölgesel ve/veya ulusal
ölçekte kendi kendine yeterlilik, ﬂehirleﬂmeyi tersine çevirme ihtiyac›, vb...) ve
farkl› (k›rsal nüfusun yaﬂlanmas›, açl›k ve yoksulluk, demografik nedenlerle
at›l durumda olan k›rsal alanlar›n kullan›ma aç›lmas›, vb...) nedenlerle ciddi bir
k›rsal reforma ihtiyac› vard›, zira.
Yeni teorik yaklaﬂ›m›n›n yan› s›ra ça¤›n -özellikle iletiﬂim ve bilgi paylaﬂ›m› anlam›nda- getirdi¤i s›çramalarla çok yenilikçi fikirlerin uygulanmas›na olanak
sa¤layan, bir yandan do¤al kaynaklar›n sürdürülebilirli¤ini artt›r›rken öte yandan o do¤al kaynaktan yararlanan üretici kesimlerin ekonomik refah seviyesini yükseltebilen bir alet çantas› sunuyordu K›rsal Kalk›nma. Bu “kazan-kazan”
pratiklerinin mevcut politika ve uygulamalarda nas›l ciddi bir dönüﬂüm yaratt›¤›n› anlamak için Hindistan’›n 1990 tarihli “Orman Müﬂterek ‹daresi Program›” (ing: Joint Forest Management Program) incelenebilir (Agrawal, 2005).
Ya da ﬂöyle diyelim: Modern/klasik kalk›nma anlay›ﬂ›n›n önyarg›lar›n› y›karak
gülünç derecede “indirgemeci” anlay›ﬂtan “bütünlükçü” (ing:holistic) analize
geçen, tümevar›m› ve tümdengelimi “belki de 'tüm' e gitmeye de, 'tüm'den gelmeye de gerek yoktur” diyerek bir kenara koyan – ve ama illa seçecekse de tü-

(6) ‹letiﬂim alan›nda yaﬂanan, ﬂunun ﬂuras›nda on-yirmi y›l öncesinde tahmin bile edemeyece¤imiz
geliﬂmelerin (tabi ki özellikle internetin) bilginin yay›lmas› konusundaki birincil rolü bu durumun baﬂl›ca
sebebi olsa gerek.
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mevar›m› tercih eden- do¤rusal ve genel-geçer sebep-sonuç iliﬂkileri araman›n beyhudeli¤i karﬂ›s›nda “sistemsel düﬂünme” (Meadows, 2008) modellemelerinin ve ba¤›nt› (ing: correlation) hesaplar›n›n çok daha anlaml› ve tutarl› oldu¤unu fark eden, ve bir yandan da, kar›ﬂ›k hesaplama ve modellemelerle dolu “Kalk›nman›n S›n›rlar›”n›n (Meadows, 1972) ilk paragraf›nda da belirtildi¤i
gibi insan beyninin -süper bilgisayarlar ve karmaﬂ›k algoritmalar yard›m›yla da
olsa- yaratt›¤› her modellemenin kusursuzlu¤a mahkum oldu¤unu teslim
eden, birincil amac› ulusal gayri safi has›lalar› yükseltmek olarak belirlemenin
pek de do¤ru olmad›¤›n›, bunun yerine “sürdürülebilir hane halk› geçimlikleri”
(Ellis, 2000) yaklaﬂ›m› üzerinde kafa yoran yeni bir paradigma, ufuk daraltan
önyarg›lardan kurtularak ve temelde “Neden olmas›n?” ve “Belki de...” sorular›n› sorarak farkl› sorunlar ve ﬂartlar için uyarlanabilir, her ölçekte uygulanabilir, deneyim aktar›mlar›yla geliﬂtirilebilir, kat›l›mc› yeni çözümler üretiyordu.
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‹ﬂte bu nedenlerle bugün büyük umutlarla bakt›¤›m›z K›rsal Kalk›nma, benim
yorumumla, yerkürenin dört bir yan›ndaki akademisyen, kalk›nma uzman›, sivil toplum örgütü, aktivist ve yerel halklar›n özellikle son on-on beﬂ y›ld›r büyük bir h›zla yarat›p uygulad›klar› yeni çözümlerin oluﬂmas›n› sa¤layan bir yaklaﬂ›m ﬂekli; insani yarat›c›l›k ve potansiyellerin üst üste ve yan yana ve iç içe
eklenerek ortaya ç›kard›¤› mucizelerin çerçevesini çizip fikri altyap›s›n› oluﬂturan paradigma de¤iﬂikli¤inin do¤rudan, berrak ve nispeten bozulmam›ﬂ bir
“k›rsal yaﬂam odakl›” yans›mas›d›r.
Örne¤in K›rsal Kalk›nma, Sahraalt› Afrika'da yoksullu¤un önemli sebeplerinden birini üreticinin kendi tüketmedi¤i tar›m ürününü satabilece¤i pazara iletiﬂim ve sat›ﬂ akdi anlam›nda ulaﬂamamas› olarak saptayan akademisyenlerle, ortalama bir afrikal›n›n harcayabilece¤i gelirinin yar›s›n›n (yaﬂamsal önemdeki bu iletiﬂimi sa¤lamak baﬂat amac›yla) cep telefonu faturas›na gitti¤ini
gösteren STK araﬂt›rmalar›n›, giriﬂimci genç mühendisler ve biliﬂim sektöründeki “küçük teknoloji” devrimleriyle bir araya getirerek ortaya Village Telco
projesini ç›karabiliyor. Ya da K›rsal Kalk›nma, yine Sahraalt› Afrika'da, en yak›n
su kayna¤›na 4 saatlik yürüme mesafesinde olan köyde -su taﬂ›ma iﬂlerini yapan ve sosyal bask› alt›nda olan- kad›nlara yararl› olsun diye su kuyusu açan
yabanc› bir kalk›nma giriﬂiminin, kuyuyu 3 ay sonra taﬂlarla kapat›lm›ﬂ bulduktan sonra bu “sabotaj›” yapan›n bizzat kad›nlar oldu¤unu görmesine neden
oluyor. “Erkeklerden ayr›, onlar kar›ﬂmadan özgürce hareket edebildi¤imiz tek
zamanlard› o uzun suya gidiﬂ-dönüﬂ saatleri, siz de bize sormadan kuyu açt›n›z güya iyilik olsun diye, özgürlü¤ümüzü ald›n›z elimizden istemeden de olsa.
Biz de kapatt›k, bozduk kuyuyu” dedirtiyor, yeni paradigman›n proje tasar›m
sürecinde gerçekleﬂtirilmesini elzem gördü¤ü Kat›l›mc› K›rsal De¤erlendirmelerinin (PRA) var olma sebebinin “iﬂte, prosedür öyle diye…” yap›lmad›¤›n›
hat›rlat›rcas›na.
Yerel halk› uzmanlar ve altyap› fonlar› göndererek uzaktan ve tepeden ve d›ﬂar›dan kalk›nd›rmak olarak de¤il, yerel halk›n derdini demokratik ve tam kat›-
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l›mla bulmas›na, ard›ndan da derman› mümkünse bütün aktörlerin istekle dahil olarak uygulamas›na yard›mc› olmak olarak tan›ml›yor, yeni K›rsal Kalk›nma kendisini. Sahel bölgesinde yerel halk taraf›ndan “yeniden hat›rlanan” ve
1990'daki mülkiyet kanunu de¤iﬂiklikleriyle mümkün hale gelen “çiftçi taraf›ndan yönetilen do¤al rehabilitasyon” (ing: farmer managed natural rehabilitation) türünden basit, tamamen yerel kaynaklara ve yine yereldeki esk, ulvi, “atalardan kalma” bilgilere dayanan ve maliyetsiz uygulamalarla üretimde %50'yi
geçen art›ﬂlar gibi mucizevi sonuçlar yaratan yöntemlerin hem sebebi, hem de
sonucu oluyor, bu yeni paradigma.
Einstein'›n “Herhangi bir ak›ll› ahmak ﬂeyleri daha büyük, daha karmaﬂ›k ve
daha güçlü yapabilir. Aksi yönde ilerleyebilmekse ancak gözüpek dahilerin
harc›d›r” laf›n› temel al›yor, k›rsal kalk›nma. Ve biraz erken ve kiﬂisel bir temenni olma riskini taﬂ›sa da, K›rsal Kalk›nma'n›n en geniﬂ anlamda yaratt›¤›
paradigma de¤iﬂikli¤ini paylaﬂmak isterim kendi kelimelerimle: Sürdürülebilir
kalk›nma yerine “Kalk›nd›ran Sürdürülebilirli¤i” öneriyor, K›rsal Kalk›nma.
KIRSAL KALKINMANIN ALET ÇANTASINDAN:
BÜTÜNLÜKÇÜ MERA (7) YÖNET‹M‹
"738 y›ll›k Çoban Kurulu'nun baﬂkan› Jesus Garzon'un peﬂinden yürüyen çobanlar, 5 bin koyun ve altm›ﬂ büyükbaﬂ hayvanla Madrid'in eskiden ne güzel bir
köy oldu¤unu hat›rlatt›lar. 3 milyonu merkez, metropolitan kanatlar›yla 6,3
milyon nüfuslu Madrid'de çobanlar, 125 bin kilometrelik yolaklar›n›n hep aç›k
kalmas›n› istedi." (Radikal, 30.10.2011)
Temelden Yanl›ﬂ bir Yaklaﬂ›m : “Modern” Hayvanc›l›k
Yaz›n›n bu ikinci k›sm›nda, yukar›da nitelemeye çal›ﬂt›¤›m paradigma de¤iﬂikli¤ine paralel olarak ortaya ç›kan ve özellikle Kuzey Amerika'da h›zla yay›lan
Bütünlükçü Mera Yönetimi'nin ne oldu¤unu, yöntemini ve Türkiye için hem uygulanabilirlik aç›s›ndan hem de mevcut sorunlara sunaca¤› çözümler aç›s›ndan önemini irdelemeye çal›ﬂaca¤›m.
Hayvanc›l›k, temelde, farkl› co¤rafyalarda farkl› ça¤larda evcilleﬂtirilmiﬂ ot
obur (veya kar›ﬂ›k diyetli) hayvanlar›n beslenerek kendilerinden et, süt, yumurta ve di¤er alanlarda (yün, deri, kemik, kas gücü vb.) yararlan›lmas›d›r.
‹nsan topluluklar› hayvanlar› ilk evcilleﬂtirdi¤inde, bu hayvanlar›n onbinlerce
y›ld›r devam ettirdikleri beslenme biçimlerine çok benzer hayvanc›l›k teknikleri kulland›lar. Orta Asya'da yaﬂayan göçebe halklar örne¤in, evcilleﬂtirilmeden
önce sürüler halinde yaﬂayarak çay›r ve/veya meralar aras›nda hareket eden
koyun sürülerinin bu ekolojik döngüsüne kar›ﬂmad›; ve hatta kendi yaﬂam biçimlerini de bu ekolojik döngüye uyarlayarak göçebe bir yaﬂam tarz› benimse(7) Olas› bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› önlemek için: 4342 say›l› ve 1998 tarihli Mera Kanunu, “Mera” ve “Otlak” ›
ayn› ﬂey olarak tan›mlarken, “çay›r” › taban suyu görece yüksek, genelde biçilmeye elveriﬂli ve bu nedenle
kuru ot üretiminde kullan›lan yer olarak betimliyor.
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diler. Koyun sürüleri insanlar› takip etmedi yani, insanlar koyun sürülerini takip ettiler.
Hayvanc›l›k pratikleri farkl› co¤rafyalarda yaﬂayan toplumlar için de¤iﬂik süreçler izlemiﬂ olsalar da, kabaca ﬂunu söyleyebiliriz: 20.yy'›n ortalar›na dek
hayvanc›l›k yöntemlerinde çok büyük de¤iﬂiklikler olmad›. Dünyan›n farkl› bölgelerindeki yerleﬂik toplumlar da meralar›n› “ortak” kullanarak, yaylac›l›k yaparak küçük ölçekte evlerinin yan›na yapt›klar› “dam”larda hayvanlar›n› yaz sonunda biçilmiﬂotlarla besleyerek, otlama mevsiminde ortak sürüleme yaparak,
ve buna benzer yerel dinamik uyarlamalar›yla hayvanc›l›¤a devam etmenin
kendi ihtiyaç ve ﬂartlar›na uygun yollar›n› bulmuﬂlard›.
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Ancak 20.yy'la birlikte yaﬂanan büyük nüfus art›ﬂ›, artan et ihtiyac› ve çeﬂitli sebeplerle (ﬂehirlerin büyümesi, tarlaya dönüﬂtürülme, su ve toprak kirlili¤i,
vb...) daralan meralar yerleﬂik hayvanc›l›k pratiklerini ciddi bir k›s›r döngüye
soktu. Talep stresi o zamana kadar görece sürdürülebilir kullan›lan (yöreye özgü bilgi birikimiyle uygulan›lan ve geleneksel-yerel kurallarla denetlenen) meralarda aﬂ›r› otlatmaya neden oldu, karﬂ›l›kl› güven, tan›ﬂ›kl›k ve yerel kontrole dayanan gayri-resmi “kurumlar” (8) k›rsaldaki demografik ve sosyal dengelerin bozulmas›yla y›k›lmaya baﬂlad›, sulak alanlar›n kurumas›, tar›mda kimyasal ilaçlamalar, su ve toprak kirlili¤i, yap›laﬂma vb. nedenlerle meralar›n ekolojik dengeleri bozuldu, bar›nd›rd›klar› biyolojik çeﬂitlilik azald›, toprak verimleri düﬂtü. Dahas›, biyoloji alan›ndaki “geliﬂmeler”, devlet yard›mlar› ve en
önemlisi de düﬂük fosil yak›t ve dolay›s›yla enerji fiyatlar› nedeniyle h›zla yerleﬂen “modern” entegre hayvansal ürün fabrikalar›n›n sundu¤u düﬂük fiyatlar (9)
nedeniyle pazar bulma stresi alt›nda olan merac›lar, daha yüksek et verimi için
daha yo¤un otlatma yapmak zorunda kald›lar.
Sonuç, meralar›n sadece Türkiye'de de¤il neredeyse tüm ülkelerde hem kalite, hem toplam yüzölçümü hem de verim anlam›nda çöküﬂe geçmeye baﬂlamas› oldu. Kendi-kendini besleyen (oto-katalitik) bir süreçti bu; meralar çöktükçe bu yaz›n›n ilk bölümünde de¤indi¤im modern-klasik kalk›nmac› önkabullerin bir örne¤i olan besleme kabinli (ing: feedlot, geliﬂmiﬂ ah›r tipi de denebilir) hayvanc›l›k “olmas› gereken” olarak sunuldu. Bu durum, modernleﬂmenin baﬂat olgular›ndan biri olan sterilleﬂmeyle birlikte iyice güçlendi: bütün
gün toprak içinde yat›p kalkan inekler “kirli”, beton zeminde tutulup ilaçlarla
takviye edilen ineklerse “temiz” olarak görüldü..

(8) Burada kurumdan anlaﬂ›lmas› gereken, bir insan toplulu¤u içinde yerleﬂmiﬂ kural ve davran›ﬂ biçimleri bütünleridir. Birbirini gördü¤ünde selamlaﬂma, yaﬂl›lar›n elini öpme, imece, gibi. Hayvanc›l›k yap›lan yerlerde de buna benzer “kurumlar” sayesinde sistem, belli bir meran›n belli bir k›sm›n›n belli zamanlarda
belli sürülerce ve belli ﬂekillerde kullan›lmas›, kurallar› ve bunlar›n özdenetimiyle devam ediyordu.
(9) Bu düﬂük fiyatlar›n bir di¤er nedeni de, yukar›da da belirtti¤im gibi, do¤rudan ve dolayl› ekolojik, sosyal
ve ekonomik maliyetlerin d›ﬂsallaﬂt›r›larak denklem d›ﬂ›nda tutulmas›d›r. Örne¤in, kuﬂaklard›r yapt›klar›
hayvanc›l›¤› art›k yapamad›klar› veya kendi kendine yeterlilikleri kayboldu¤u için -cebine giren para artm›ﬂ
olsa bile!- ﬂehre göç etmek zorunda kalan köylülerin yaﬂad›¤› sosyal ve ekonomik zararla bu göç sonunda
ﬂehirde yaﬂanan olumsuzluklar›n ekonomik yans›malar› bu hesaplara dahil edilmez; ayn› kirlenen toprak
nedeniyle düﬂen/düﬂecek verim ve/veya yükselen sa¤l›k harcamalar›n›n hesaba kat›lmamas› gibi.
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Halbuki, bugün de hala “modern” ve “geliﬂmiﬂ” gibi kavramlarla nitelenen besleme kabinli hayvanc›l›k fabrikalar›, sorunun ç›k›ﬂ noktalar›ndan biriydi. Yaratt›klar› gizli ekonomik maliyet ve ekolojik y›k›m d›ﬂsallaﬂt›rarak “hesab›n” d›ﬂ›nda tutuldu¤u, ve düﬂük fosil yak›t fiyatlar› nedeniyle (ayn› konvansiyonel tar›m
gibi) ucuz ve verimli görünen bu sistemin, özellikle petrol ve do¤algaz fiyat›
yükseldikçe, ekonomik aç›dan da sürdürülebilirlikten son derece uzak oldu¤u
ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Bugün Türkiye'de oldukça yüksek seyreden (ve hayvanc›l›k sistemi kökten de¤iﬂmedi¤i sürece daha da yükselecek) et fiyatlar› da
bu durumun bir göstergesidir.
Biraz daha somuta inersek, son derece modern (10) besleme kabinli hayvanc›l›k tesisi ﬂöyle iﬂler : Etinden veya sütünden yararlanmak istedi¤imiz ineklerimiz olsun, misal. Bunlar›n yüzlercesini her birine yaklaﬂ›k 3 metrekare düﬂecek bölmelere yerleﬂtirir (11), günün belirli saatlerinde önlerine otomatik olarak
temelde m›s›r, bu¤day (Türkiye'de genelde ﬂeker pancar› küspesi), soya ve hatta önceden ölmüﬂ hayvanlar›n kemik, deri, k›k›rdak ve etlerini k›yarak haz›rlad›¤›m›z bulamaçlar›n da kat›ld›¤› “özel” besinler koyar›z. Bu hayvanlar›n ve yabani atalar›n›n yüz binlerce y›ld›r ot ve yabani sebzelerle beslenmiﬂ olduklar›n› görmezden gelir, geliﬂim süreçlerini h›zland›rmak için çeﬂitli vitamin ve hormonlarla besler/aﬂ›lar, çok kalabal›k olarak bir arada hareketsiz ve kendi d›ﬂk›lar›na yak›n yaﬂamalar›ndan kaynaklanan stres ve hastal›klara karﬂ› da bol
antibiyotikle ayakta tutar›z. Bu süreçteki tüm maliyet girdileri “gerçek” maliyetlerinden çok daha ucuza getirilebiliniyorsa (ABD'de m›s›ra yap›lan do¤rudan devlet yard›mlar› senede on milyar dolara yak›nd›r), sonunda kilo ücreti
pek de yüksek olmayan bir et üretimi gerçekleﬂtirilir. Asl›nda sistem, girdi ve
ç›kt› hesaplar›n› “enerji” üzerinden yapt›¤›n›zda, tam anlam›yla israft›r : Yüzlerce kilometre ötede yetiﬂtirilen taneli tarla ürünü a¤›rl›kl› yem, geliﬂmiﬂ ah›ramand›raya taﬂ›n›r, hayvanlara yedirilir, hayvanlar›n d›ﬂk›lar› devasa tepeler
oluﬂturur (bu yüzden herhangi bir modern hayvanc›l›k tesisinin bir iki kilometre bile ötesinden geçerken burnunuzun dire¤i k›r›l›r) ve da¤›n›k olsalar de¤erli bir gübre olacak bu d›ﬂk›lar kurtulunmas› gereken bir sorun haline gelir,
hayvan refah›na iliﬂkin en basit ve do¤al ilkeler ve hayvan haklar› temelden ihlal edilir, ortaya kalitesiz, sa¤l›ks›z (12), tats›z ve besin de¤eri düﬂük bir “et” ç›kar. Sistemin iﬂlemesine devam edebilmesi için gerekli devasa destekler ise
vergi ödeyenlerin cebinden “tar›ma destek” ad› alt›nda ç›kar. Dahas›, FAO’nun
da belirtti¤i gibi (13), dünya üzerinde sulanabilir tar›m alanlar›n›n 3’te biri bu
(10) “Modern” kelimesini t›rnak içinde kullanmam›n bu kavram› olumsuzlamak için oldu¤unun art›k
anlaﬂ›ld›¤›n› düﬂündü¤ümden bu noktadan itibaren t›rnak iﬂareti kullanmayaca¤›m.
(11) McDonalds Türkiye da¤›tt›¤› “100 soruda McDonalds” kitapç›klar›nda, et tedarik etti¤i büyükbaﬂ hayvanlar›n›n ortalama 4 metrekarelik bölmelerde yaﬂad›¤›n› gururla, hayvan refah›na verdi¤i önemin bir
kan›t› olarak belirtiyor.
(12) Salt m›s›r silaj›yla beslenen s›¤›rlar›n midelerinde yüksek oranda üreyen E. coli 0157:H7 bakterisinin
ABD'de onlarca et tüketicisinin ölümüne neden olmas› buna bir örnek olarak verilebilir. Bu kadar do¤rudan
olmayan, etkilerini zamanla gösteren di¤er etkiler aras›nda obezite, yüksek ve kötü kolesterol, kalp ve
damar hastal›klar›, kanser gibi bir çok zarar say›labilir.
(13) FAO’nun konu hakk›nda yapt›¤› bas›n aç›klamas› için, bkz: (‹ngilizce)
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html
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hayvanc›l›k sistemindeki hayvanlar›n yem ihtiyac› için ekilir (ki bu durum toplam g›da fiyatlar›n›n yükselmesinde son derece etkilidir), öte yandan meralar
ya bozulmuﬂ, ya bozulma yolunda, ya da çoktan tarlaya dönüﬂtürülmüﬂ durumdad›r. ‹nsanlar›n do¤rudan tüketemeyece¤i meralar at›l kal›r ve kötü yönetilirken, insanlar›n çok ihtiyaç duydu¤u verimli tar›m alanlar› hayvansal yem için
ekiliyor durumdad›r.
Worldwatch Enstitüsü’ne göre dünyada üretilen tavuk etinin %74’ü, yumurtan›n %68’i ve dana etinin %43’ü bu ﬂekilde, konvansiytonel üretiliyor. Türkiye'nin
de hayvanc›l›k politikalar› modernleﬂme söylemi beraberinde bu yöne gidiyor.
Bu tür hayvanc›l›¤›n gerektirdi¤i büyük ilk yat›r›mlar için yeterli anapara daha
h›zl› tedarik edilebilirse süreç daha da h›zlanacak gibi gözüküyor.
Modern / besleme kabinli hayvanc›l›¤›n bu dinamiklerini daha iyi anlamak ve
aralar›ndaki ba¤›nt›lar› daha rahat görebilmek için bu sistemlerin genel-geçer
ve basit bir nedensellik diyagram›n› (kapsay›c› sistemsel düﬂünme yöntemiyle)
ç›kard›¤›m›zda ﬂöyle bir tabloyla karﬂ›laﬂ›yoruz :
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ﬁüphesiz daha da geliﬂtirilebilecek olan bu diyagram›n ana fikri ﬂu: Besleme
kabinli hayvanc›l›k hem ekolojik hem de ekonomik aç›dan sürdürülemez bir
sistem.
Türkiye'de bu “modern” sisteme geçiﬂin devam etmesi ve hatta h›zlanmas› gerekti¤ini savunanlar›n dayanaklar› ise basit ve ama oldukça yanl›ﬂ. Bunlar› kabaca ﬂöyle s›ralatabiliriz: 1) Meralarda verim genel anlamda -ve meralar›n do¤as›
gere¤i- düﬂük olur, 2) Bilinçsiz ve aﬂ›r› otlatma nedeniyle mera toprak kalitesi giderek azal›r, erozyona u¤rar, 3) Hayvanlar›n“ilkel” (do¤al) ﬂartlarda bak›lmas›
yerine son teknoloji-kapal› binalarda tutulmas› hem hayvan refah›, hem insan
sa¤l›¤›, hem et verimi, hem de genel anlamda ekonomik aç›lar›ndan daha iyidir.
Bunlar›n yan›na, ek olarak, “yerli ›rklar›n verimlerinin düﬂük oldu¤u” gibi yanfikirler de dahil olur ancak bu melez türler / yerli hayvanlar meselesi bu yaz›n›n konusu de¤il. Ben de “verimlilik” hesab›nda tüm maliyetlerin içselleﬂtirilmesi gerekti¤ini, s›rf toplam üretim miktarlar›na bakman›n yetersiz oldu¤unu
hat›rlatmakla yetineyim.
Modern-klasik kalk›nma paradigmas›n›n önyarg›lar›n› taﬂ›mas› aç›s›ndan çok
güzel bir örnek olan yukar›daki bu dayanaklar›n hatal› olmas›n›n üç temel nedeni var.
Birincisi ve en geneli, indirgemeci ve “yüksek teknoloji-yüksek yat›r›m”a endeksli, olgular aras›ndaki nedensellik ba¤lar›n› görmeyen bir analize dayanmas›. Odaklan›lan tek ç›kt›n›n “toplamda ve nihayetinde üretilen etin miktar›”
olmas› ve geriye kalan tüm faktörlerin “ayr›ca ve ayr› olarak” ilgilenilmesi gereken di¤er meseleler olarak görülmesi, dar bak›ﬂl› modern-klasik kalk›nmac› anlay›ﬂ›n en yayg›n özelli¤i. Bu bir antrenörün, sporcusunu, bir yar›ﬂta alaca¤› dereceye odaklanarak ve “hiçbir masraftan kaçmayarak” kendini bir daha
hiç bir yar›ﬂa ç›kamayacak kadar zorlamas›na benziyor. “Bu yar›ﬂ en iyi dereceyle bitsin de, y›rt›lan kas liflerin ve tendonlar›n için sonradan baﬂka birileri
bir çare bulur herhal”, demeye getiriyor.
‹kincisi, yine indirgemeci analizlerin bir sonucu olarak üretimdeki do¤rudan etkenler bile d›ﬂsallaﬂt›r›larak içi boﬂ, sahte ve sürdürülebilir olmayan bir “yüksek
verim” söylemine s›¤›n›l›yor. Bu hesaplanmayan-maliyete kat›lmayan etkenlerin
en çarp›c› örne¤i art›k (BP gibi devasa küresel enerji ﬂirketleri dahil) kimsenin
inkar etmedi¤i “petrol üretim zirveleri” (Hopkins, 2008) (14) . Petrol üretim zirvesi, küresel petrol üretiminin mümkün olan en yüksek günlük üretim kapasitesine ulaﬂmas›, bu nedenle de petrol fiyat›n›n sürekli ve h›zl› bir yükseliﬂe geçmesi
anlam›na geliyor. Bu nedenle besleme kabinli hayvanc›l›¤›n, ayn› konvansiyonel
tar›mda oldu¤u gibi, yüksek verimlili¤e sahip oldu¤unu söylemek mümkün de¤il. Süreç sonunda elde edilen et miktar› daha fazla olsa bile (ki etin kalitesi, ta-

(14) Bu konu baﬂl› baﬂ›na çok önemli ve ama bir o kadar da kapsaml› oldu¤undan detaya girmeyerek ilgilenenlere ‹ngilizce’de “peak oil” olarak isimlendirilen kavram› araﬂt›rmalar›n› tavsiye ediyorum. Hopkins'in
belirtilen kitab› da bunun için uygun bir kaynak.
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d› ve insan sa¤l›¤›na etkilerine az önce de¤inmeye çal›ﬂt›k) bu üretim miktar›na
ulaﬂmak için harcanmas› gereken enerji ve kaynak gerçekte o denli yüksek ki,
tam anlam›yla bir kaynak israf›ndan söz etmek kesinlikle mümkün.
Üçüncüsü, mera kullan›m›n›n olumsuz sonuçlar› olarak gösterilen bitki örtüsü
kayb› ve verim düﬂmesinde binlerce y›l boyunca uygulanm›ﬂ ve nispeten sürdürülebilir yöntemlerin de¤il, 20.yy'›n ortas›ndan beri tar›mda “yeﬂil devrim” in
bask›s› alt›nda yo¤un ve yanl›ﬂ kullan›lm›ﬂ meralar›n örnek (kontrol grubu olarak) al›n›yor olmas›. Baﬂka bir deyiﬂle, mera kullan›m›n›n “do¤as› gere¤i” sürdürülemez oldu¤u gibi çok yanl›ﬂ bir ön kabulden yola ç›k›larak besleme kabinli sistemin tek alternatifinin iyi yönetilemeyen, sürdürülebilir olmayan, organik madde ve bitki örtüsü anlam›nda çökmeye mahkum ve verimsiz bir merac›l›k oldu¤u iddia ediliyor. “Bütünlükçü mera yönetimi”nin son derece basit
ve ak›lc›, sistemi optimize eden yaklaﬂ›m› iﬂte bu ön kabul ve dayanaklar›n yanl›ﬂl›¤›n› göstermesi aç›s›ndan son derece önemli.
Bir otla¤›n M.Ö. 15.000 y›l›na ait güncesi
Bütünlükçü mera yönetiminin (bundan böyle BMY) yaklaﬂ›m›n› anlayabilmek
ad›na bir otla¤›n, örne¤in son genel buzun ça¤›n bitti¤i M.Ö. 15.000 civar›nda,
bir y›l boyunca geçirdi¤i ekolojik döngüyü kabaca anlamaya çal›ﬂal›m.
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So¤uk, ya¤›ﬂl› ve düﬂük güneﬂ saatli k›ﬂ aylar›n›n ard›ndan bahar›n gelmesiyle
birlikte meran›n toprak-üstü örtüsünü oluﬂturan ot ve yabani sebzeler h›zla
büyümüﬂtür. Avc› hayvanlara (ve insanlara!) karﬂ› savunma avantaj› oluﬂturmak için birbirine çok yak›n ve beraber hareket eden binlerce baﬂ yabani s›¤›rdan oluﬂan sürü otla¤a (bu alana “A otla¤›” diyelim) gelir, buradaki ot ve yabani sebzeleri, çiçekleri h›zla yer. Vakit dar ve sürü s›k›ﬂ›k oldu¤undan hayvanlar
o s›rada önlerinde hangi tür bitki varsa onu yemektedirler, ayn› çok kalabal›k
bir aç›k büfe restoranda yemekler bitecek endiﬂesiyle ne bulursa onu yiyen insanlar gibi. Bu durumda ayn› zamanda biyolojik çeﬂitlilik de sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r, çünkü hayvanlar›n d›ﬂk›lar› sadece belli bitki çeﬂitlerinin de¤il, o alanda
bulunan tüm bitkilerin tohumlar›n› taﬂ›maktad›r. S›¤›rlar, fark›nda olarak ya da
olmayarak, belli türlerin fazla yay›larak di¤er türlerin yaﬂam alanlar›n› yok etmesinin önüne de geçmektedirler böylelikle.
Otlar toprak üstündeki k›s›mlar› k›sac›k kalana kadar yenir, akﬂam olur, sürü
geceyi “tükettikleri” otla¤›n üzerinde uyuyarak (ve organik gübre olan d›ﬂk›lar›n› da ayn› alana b›rakarak) geçirirler. Unutmadan geçmeyelim; s›¤›rlar a¤›r
hayvanlard›r, dolay›s›yla yedikleri otun yaklaﬂ›k yar›s› kadar›n› da toynaklar›yla
topra¤a bast›rarak çürüyüp organik madde, yani toprak haline dönüﬂtürür.
Sabah olur, devasa sürü yan otla¤a do¤ru harekete geçer, benzer bir gün de
orada yaﬂan›r.(15)
(15) Bu devinimin en yak›n zamana kadar tan›k oldu¤umuz örnekleri Kuzey Amerika’n›n 3.640.000 kilometrekare büyüklü¤ündeki ünlü geniﬂ otlaklar›nda, k›tan›n bat› sahillerine göç baﬂlayana kadar devam eden
devasa bizon sürüleri hareketleridir.
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Genelleme yapmam›z gerekirse, yabani otlar›n toprak üstü (gövde ve yaprak
k›sm›) ve toprak alt› (kök sistemi) uzunluklar› yaklaﬂ›k ayn› h›zda ve oranda geliﬂir. Di¤er bir deyiﬂle, bir ot fotosentez arac›l›¤›yla büyüdükçe, gövdesini besleyecek mineral ve organik maddelerle suya ulaﬂabilmesi için kök sistemini de
ayn› oranda büyütür (ki bu da uzun otlar›n üst topra¤›n alt k›s›mlar›ndaki minerallere ulaﬂarak bunlar› topra¤›n daha da üst k›s›mlar›na taﬂ›mas›n› sa¤lar).
“A” otla¤›ndaki otlar da, bir gün önce yabani s›¤›rlar taraf›ndan yendikleri için,
art›k k›sac›k gövdeleri ve ama upuzun kökleri kalm›ﬂt›r. Bitki hala canl›d›r, d›ﬂar›da gün ›ﬂ›¤› devam etmektedir, yeniden büyümesi pekala mümkündür. Ancak kök sistemi, topraküstü k›sm›na (gövdesi ve yapraklar›na) “fazla” gelmektedir. Bu nedenle bitki kökünü topra¤a b›rak›r, hayat›nda yeni bir sayfa açar, k›sa bir kök ve k›sa bir gövdeyle ile yeniden büyüme sürecine girer.
Toprakta b›rak›lan kök ise çürüyerek organik madde haline gelecek, di¤er bir
deyiﬂle toprak olacakt›r. Otlayan hayvanlar›n b›rakt›¤› d›ﬂk›lardaki organik
madde de, ayn› ﬂekilde, zaman içerisinde topra¤a dönüﬂecektir, ayn› toynaklar
alt›nda ezilerek bir k›sm› topra¤a giren ot ve sebzeler gibi.
Bu A otla¤›ndaki otlar›n yeniden büyüyerek eski hallerine dönme sürecinin kaç
gün sürdü¤ü d›ﬂ etkenlere (otla¤›n bakt›¤› yamac›n yönü, havan›n aç›k ya da
kapal› olmas›, su durumu, bölgenin genel mikro-iklimi, vb...) göre de¤iﬂir, ancak genel anlamda ayn› olan ﬂey bir yabani otun yendikten sonraki “s›f›r” halinden yeniden yetiﬂkinli¤e geçen süredeki büyüme grafi¤idir.
BMY'nin öncül uygulay›c›lar›ndan Amerikali çiftçi Joel Salatin, bu süreci kendi
deneyimleri, akademik bilgisi ve ampirik gözlemlerinden yola ç›karak kabaca
ﬂöyle çiziyor (1996) :
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Görüldü¤ü gibi yeniden toparlanmayla geçen k›sa bir süreden sonra, Salatin'in
deyimiyle, bir “patlama” süreci yaﬂan›yor. Bitki bu sürecin sonunda yetiﬂkinli¤e var›yor, büyümesi çok yavaﬂl›yor, ve belli bir süre sonra da muhteviyat›n›
proteine çevirerek kahverengi bir görünüm elde ediyor.
Bir-iki ay önce otlanm›ﬂ mera yeniden yetiﬂkin otlarla dolunca sürüler taraf›ndan bir kez daha ziyaret edilir, dolay›s›yla ayn› süreç (iklime göre de¤iﬂiklikler
göstermekle birlikte) M.Ö. 15.000 y›l› boyunca 4-8 defa tekrar eder. Bu döngü
her yaﬂand›¤›nda toprak (organik madde) ve içindeki böcek ve solucan gibi çok
yararl› canl›lar›n (16) miktar› biraz daha artar; dolay›s›yla meran›n verimi ve y›ll›k otsu bitki üretim miktar› yükselir
Meradaki bitki ve otlar›n büyüme/geliﬂme h›zlar›n› eden bu sistemsel döngülerle, meradaki güneﬂ enerjisini (ve bunla birlikte havadaki CO2'yi) organik
maddeye dönüﬂtürme iﬂlemi de yüksek düzeylerde seyretmiﬂ oluyordu.
1700'lerin sonu ve 1800'lerin baﬂ›nda Kuzey Amerika'da bat›ya do¤ru göç eden
macerac›lar›n ve gezginlerin,iki metreye yaklaﬂan otlarla kapl› göz alabildi¤ince geniﬂ topraklarla karﬂ›laﬂmas›n›n nedeni buydu. Bu topraklarda yabani bizon sürülerince ve on binlerce y›l boyunca yukar›da özetlemeye çal›ﬂt›¤›m ekolojik döngü masajlar› uygulan›yordu.
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Meralardaki mikro ve makro ekolojik sistem döngüleri milyonlarca y›ll›k süreçlerin sonunda o derece mükemmel bir “basit” karmaﬂ›kl›¤a eriﬂmiﬂti ki,
sistemdeki her canl›n›n yaﬂam döngüsü, di¤er canl›lar›n kullanabilece¤i besin
miktar›n›n sürekli olarak artmas›n› sa¤l›yor, atmosferdeki karbonu topra¤a
–organik madde halinde- depoluyordu. Uzun bir vadede ortalama olarak belli
aral›klarla ç›kan do¤al yang›nlar ise eko-sisteme bir beyaz sayfa aç›yor, böylece süreç içinde bask›n hale gelip di¤er türlerin yaﬂam alanlar›n› yok edebilecek türlerin kontrol alt›na al›nmas› sa¤lan›yor ve ekolojik döngülerin ters etkiler yaratacak kadar büyüyerek sistemin sürdürülebilirli¤ine halel getirme riski ortadan kalk›yordu.
M.Ö 15.000 y›l›nda, bugün bildi¤imiz kadar›yla, adem evlad› tar›ma henüz baﬂlamam›ﬂt›. Tar›m pratikleri baﬂlad›ktan sonra var olan meralar›n bir k›sm› ekili alan olarak kullan›lmaya baﬂland› (ufak not: dünyan›n milyonlarca y›ll›k ekolojik tarihinde “tarla” ya da “ekili alan” kavram› ancak son alt›-yedi bin y›ll›k bir
geçmiﬂe sahiptir – bugün ekili alan olarak nitelendirdi¤imiz yerlerin tamam›
“daha düne” kadar ya orman, ya sulak alan, ya da merayd›). ‹nsan nüfusu ve
ekili alanlar artt›kça meralar azald›, bunla birlikte baz› ot obur yabani hayvanlar evcilleﬂtirilerek hayvanc›l›¤a baﬂland›; haliyle meralardaki bu son derece
“verimli” sistem darbe ald›. Buna ra¤men meralarda yap›lan hayvanc›l›k binlerce y›l daha birçok insan topluluklar›n›n baﬂl›ca geçim ve g›da kayna¤› olma(16) Salatin’in bir topra¤›n verimlili¤ini ölçmekte kulland›¤› baﬂl›ca kriter, o toprakta metrekareye düﬂen
solucan say›s›d›r. Verimli bir toprakta toplam solucan say›s› birkaç yüzü rahatl›kla geçecektir. Solucanlar
çok verimli humus üretir ve açt›klar› binlerce tünelle topra¤›n havalanmas›n› ve su emilimini, traktör ve
çapan›n aksine bedavaya, daha etkili biçimde ve topra¤a hiçbir zarar vermeden düzenler.
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ya devam etti. ‹nsan topluluklar›n›n hayvanc›l›k ve merac›l›k uygulamalar›, çay›r ve meralardaki ola¤anüstü verimli do¤al sistemi -ekolojik döngüler için çok
k›sa, insan medeniyeti içinse uzun vadeli- süreçlerde biraz bozsa da tamamen
y›kmad›.
Ancak 20. yy. la birlikte klasik-modern kalk›nma paradigmas›n›n mera hayvanc›l›¤›n›n üzerindeki, baﬂtan aﬂa¤› yanl›ﬂ bir verimlilik hesab›na ve fosil yak›tlar›n bitmeyece¤i hülyas›na dayanan ekonomik bask›s› artt›. K›rsaldaki yerel ulvi yönetiﬂim kurumlar› ve özdenetim mekanizmalar› k›rsal toplumsal yap›lar›n
çöküﬂüyle birlikte etkilerini kaybetti. Nüfus bask›s› ve baﬂta ekili alanlar olmak
üzere farkl› amaçlar için mera tahsisi artt›. K›sacas› her ﬂey meralar için kötü gitti; ve dünyadaki kara alanlar›n›n hala yar›s›ndan fazlas›n› kaplayan mera
ve çay›rlar›n üzerlerindeki ekosistemler h›zla çökmeye baﬂlad›.
Bütünlükçü Mera Yönetimi: En iyisini Do¤a bilir
Meralar›n ve genel anlamda hayvanc›l›¤›n bu kendi-kendini besleyen çöküﬂ süreci içinde güzel bir ﬂey oldu, “herﬂeyin en iyisini do¤a bilir” düsturundan hareketle Bütünlükçü Mera Yönetimi teori ve prati¤i at›ld› ortaya. Bu yeni ve benim k›rsal kalk›nma yorumuma aç›k bir örnek teﬂkil eden yaklaﬂ›m›n baﬂta gelen ismi “Zimbabweli bir biyolog, çiftçi, asker, çevreci ve politik sürgün” olan
Allan Savory ve onun kurdu¤u Savory Enstitüsü'nü de bu noktada anmadan
geçmeyelim.
Bütünlükçü Mera Yönetimi ﬂu basit ak›l yürütmeyi yapt›: “‹nsan eliyle hayvanc›l›k baﬂlamadan önce meralar ihtiva ettikleri biyolojik kütle ve verimlilikleri
sürekli artan eko-sistemlerdi. O halde, bugünkü hayvanc›l›¤› M.Ö. 15000 y›l›ndakine benzer do¤al döngülerle yaparsak, ayn› anda hem meralar› ›slah etmiﬂ
hem de ekonomik anlamda karl›, katma de¤er bir hayvanc›l›k yapm›ﬂ oluruz.”
Savory, bu yaklaﬂ›m›n sonuçlar›n› “ça¤›m›z›n en büyük sorunu ve di¤er büyük
sorunlar›n da ana sebebi olan çölleﬂmeyle mücadele için en etkili, en ucuz ve
yan-etkileri en güzel yöntem olarak” tan›ml›yor.
Bu (ayn› Einstein'›n iﬂaret etti¤i gibi) son derece basit ve cesur ak›l yürütmenin
eyleme yans›t›lmas›yla ortaya, çok kabaca özetlemek gerekirse, o bölgedeki
mikro ve makro eko-döngü de¤iﬂkenlerine ba¤l› olarak padoklara (17) ayr›lm›ﬂ
meralarda olabilecek en fazla hayvan ve en s›k dönüﬂüm aral›¤›yla uygulanan
bir mera yönetim sistemi ç›kt›. “S›k dönüﬂüm aral›¤›”ndan kas›t, her örne¤in
özgül ﬂartlar›nda de¤iﬂebilmekle birlikte, mümkünse bir gündü. Bunun yöntemi de, bundan 20.000 y›l önce var olan “s›k sürüler” ve “h›zl› hareket etme” koﬂullar›n›, taﬂ›nabilirli¤i son derece yüksek ve düﬂük maliyetli elektrikli tellerle
birbirinden ayr›lm›ﬂ padoklarda yeniden yaratmakt›

(17) Padok (ing: paddock), bir meran›n bir parças›n›n, içindeki hayvanlar›n d›ﬂ›na ç›kmas›n› engelleyecek biçimde fiziksel engellerle çevrelenmesiyle elde edilen parseldir. Bu nedenle metnin devam›nda dönüﬂümlü kulland›¤›m parsel ve padok kelimeleri ayn› olguya iﬂaret eder.
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BMY’yi ‹sveç'in Jamtland bölgesinde 100'ü aﬂk›n sakinin orta¤› oldu¤u Fjallbete
yerel hayvanc›l›k kooperatifinde uygulayanlardan olan Jörgen Anderson, sistemin temellerini aç›kl›yor: “Hayvanlar› otla¤a ç›karmam›za bir iki ay kala, elimizdeki meralar› ve otlamaya müsait tüm arazi parçalar›n› listeliyoruz. Bunun için
kullan›lacak parselleri ve üzerindeki tüm do¤al döngüleri iyi tan›mak gerekiyor
tabi. Örne¤in güneye bakan padoklarda ot daha h›zl› büyür ve toprak da h›zl› kurur, kuzeyde de tam tersi. O yüzden hayvan gruplar›n› ilk önce güneydeki parsellerde dolaﬂt›r›rs›n. Bu arada kuzeydeki otlar büyümüﬂ olur ve toprak da çamurdan kurtulur, kuzeye geçersin. Bunlar gibi daha bir çok de¤iﬂken daha var. Bu
yüzden o yerelde topra¤›n› iyi bilen insanlar›n uygulayabilece¤i bir sistem bu.”
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Bu yaklaﬂ›m›n temeli, insanlar›n hayvanlar› evcilleﬂtirmesinden önce yaﬂanan
do¤al mera döngülerini (ve hatta bu sistemin h›zland›r›lm›ﬂ halini) taklit ediyor
olmas›. Hayvanlar›n bir arada kalarak (tam da do¤alar›na uygun biçimde) sürü
halinde hareket etmesi de üzerlerinde zarars›z voltajlarda elektrik ak›m›n›n
yüklendi¤i taﬂ›nabilir tellerle çevrilmiﬂ alanlar sayesinde sa¤lan›yor. Sürü, sabah›n ilk saatleriyle birlikte, yetiﬂkinli¤e ulaﬂm›ﬂ otlarla kapl› mera parseline
giriyor. Otlayabilece¤i alan›n küçük, içinde bulundu¤u sürünün kalabal›k oldu¤unu görüyor; bu yüzden h›zla ve ayr›m yapmadan (18) verimli biçimde otluyor.
Söz konusu padok alan›n›n toprak üstü biyolojik kütlesinin o sürünün istenen
dönüﬂüm aral›¤›na denk düﬂen otlama ihtiyac›na yetecek ﬂekilde belirlendi¤ini de (ve bunun da a¤›l›kl› olarak deneyim ve iyi gözlemcilik iﬂi oldu¤unu da) ekleyelim. Gün sonunda hayvanlar›n d›ﬂk›lar› topra¤a organik madde olarak geri
dönüyor. Ertesi sabah, padokun kap›s› aç›l›yor ve sürü bir sonraki parsele al›n›yor. Bu esnada, birinci padok etraf›ndaki teller sökülerek 3. günün padok'u
olacak alan› çevirmek için kullan›l›yor.
Bu arada, çeﬂitli sebeplerle çorak kalm›ﬂ parsellerin daha h›zl› ›slah› için sürü
güçlü bir alanda otlat›l›p d›ﬂk›lama için çorak parsele de al›nabiliyor. Benzer
ﬂekilde, meran›n çok aﬂamal› kullan›m› da söz konusu olabiliyor: Otlamadan
bir iki hafta sonra d›ﬂk›larda geliﬂen sinek larvalar› ve di¤er böcekler, parsele
sokulan “hareketli kanatl› hayvan kümeslerinin” sakinleri için yüksek besin de¤eri olan bir diyete dönüﬂüyor. Böylece yemleme yapmadan veya çok az yemlemeyle yüksek katma de¤erli yumurta ve beyaz et üretimi gerçekleﬂtirilebiliyor. (19)
Özetle, BMY'nin üç aya¤› var: Yüksek yo¤unluklu hayvan otlatma (ing: highdensity mob grazing), çok s›k dönüﬂüm, kapsay›c› ve sürdürülebilir bir karar
alma ve tasar›m süreci. (20) ‹lk iki ayak iﬂin temelleri gibi görünüyor ve gerçek-

(18) Bu sürecin izlenebildi¤i videolar internette mevcut. http://www.youtube.com/watch?v=mftwXBAwnBU
adresindeki videoda 400 s›¤›rl›k bir sürünün yar›m günlük “performans›n›n” ne kadar verimli oldu¤u rahatl›kla görülebilir.
(19) Bunun bir örne¤i olarak da ﬂu videoyu tavsiye edece¤im: http://youtu.be/pvj6i4QPXZM
(20) Kavramlar›n ingilizce karﬂ›l›klar›n› vermemdeki amaç, internette bu anahtar kelimelerle arama yapt›¤›n›zda (hayvanc›l›ktan pek anlamayan benim gibiler için bile) son derece etkileyici videolar› izleyebiliyor olman›z.
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ten de öyleler, ancak karar alma ve tasar›m süreç ve mekanizmalar›n›n kurgulanmas› da hayati önemde. Di¤er türlü söyleyelim, klasik-modern kalk›nma
paradigmas›n›n bu yaz›n›n en baﬂ›nda özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z ön kabullerine
uyan bir yaklaﬂ›m de¤il BMY. Bunun bir kaç basit nedeni var: 1) Her iklim, toprak yap›s› ve topografide, hatta k›rsal-sosyal yap›s›nda uygulanabilecek genelgeçer formülleri, kullan›m k›lavuzlar›, tepeden indirilecek ﬂablonlar› yok. Dikkate al›nmas›, bir nevi kerteriz tutulmas› gereken ilkeleri ve öneri mahiyetinde
yol gösterimleri var, sadece. Buna ba¤l› olarak 2) Küçük ve orta ölçeklerde daha karl› ve verimliler: Merkezi ve büyük tesislere ihtiyaç duyulmamas›n›n yan›
s›ra meralar›n en etkili biçimde yönetilebilmesi birbiriyle iﬂbirli¤i ve koordinasyon içinde çal›ﬂan küçük aktörlerle mümkün. Tam da bu yüzden 3) ‹ﬂbirli¤i ve
hatta ortak hareket etme pratikleri, özellikle de meralar›n “ortak kamu mal›”
oldu¤u Türkiye gibi ülkelerde, tüm aktörler için kazan-kazan durumu yarat›yor;
bu nedenle aktörler (oyun teorisi uyar›nca) birlikte çal›ﬂmaya yöneliyor. Bu durumun bir yans›mas› da 4) Genel anlamda idari sistem ve karar alma mekanizmalar›n›n yerelleﬂmesinin gereklili¤ini göstermesi ve bu sürecin baﬂlamas›
için gerekli iletiﬂimsel altyap›n›n tesisi oluyor. Herhangi bir yararlanan köy
ve/veya köyler birli¤i ölçe¤inde kat›l›mc› ve do¤rudan demokratik biçimde buluﬂulup o arazinin planlamas›n›n yap›labiliyor, bu planlar›n yerel idari yönetim
sistemlerinin bir parças› haline getirilebiliniyor olmas› önemli. Bu kat›l›mc› sürecin önemi salt teorik boyutta de¤il; meran›n parsellere ayr›lmas›n›n planlamas› sürecinde eldeki tüm bilgi k›r›nt›lar› çok önemli, 5) bu nedenle konuyla
ilgili tüm aktörlerin sürece kat›larak do¤rudan iletiﬂim içinde olmas› ve kararlar› beraber al›yor olmalar› sistemin iﬂlemesi için gerekli. Al›nan bu kararlar ve
yap›lan tasar›mlarla hayata geçirilen uygulamalarda 6) “hataya yer olmas›” ise
günümüz dünyas›nda art›k pek al›ﬂ›k olmad›¤›m›z, ama son derece önemli bir
nokta: BMY'de teori ve pratik, yap›lan hatalar ve bunlar›n sonuçlar›n›n gözlemlenmesiyle oturuyor. Ampirik bilgi ve deneysel çal›ﬂmalar giderek artan fayda
ve verimin yan› s›ra yap›lan iﬂe de büyük bir haz ve heyecan katarak Marx’›n ünlü “yabanc›laﬂma” kavram›na panzehir oluyor. BMY ya da permakültür gibi
kapsay›c› tasar›m süreçlerine dayanan, sürekli yenilikçilik, di¤er uygulay›c›larla iletiﬂim ve “dene-gör”lerle bir nevi “oyun” haline gelen yaklaﬂ›mlar› uygulayan çiftçi ve köylülerin toplumun genelinde olumsuz bir ça¤r›ﬂ›ma sahip olan
“çiftçi” ve “k›rsalda yaﬂayan” kimliklerine büyük bir gurur ve neﬂeyle sar›lmalar› da (21) bunla aç›klanabilir, muhtemelen. Uygulamada yap›lan hatalar›n sonucu ise çok küçük zarar, hatta yüksek yarar yerine “daha az yüksek yarar”
oluyor. (22) Bu anlamda sistemin uyguland›¤› her çiftlik ya da köy bir nevi okul
halini al›yor.
(21) Bu çiftçiler özellikle ABD ve Avusturalya’da ve yine özellikle internet üzerinde örgütlenen, kendilerini
“Carbon Farmers” gibi özdeﬂliklerle tan›mlayan, Salatin’in deyimiyle “ç›lg›n bir çiftçi olman›n tarifi zor keyfi”ni yaﬂayan, ve “‹nsanl›¤›n en önemli ihtiyac›n› karﬂ›layan çiftçili¤in düﬂük, kalifiye olmayan ve cahil iﬂi bir
iﬂ olarak görülmesi ve yap›lmas›na” karﬂ› duran birey ve gruplar.
(22) “Modern” hayvanc›l›k sistemlerinin atlanan bir aﬂ›lama dönemi, bir hayvana bulaﬂan bir virüs, otomatik
yem ve su makinelerinde yaﬂanan k›sa bir ar›za gibi ufak olaylar yüzünden u¤rad›¤› zararlar
düﬂünüldü¤ünde, bu “hataya yer olma” durumunun önemi daha da iyi anlaﬂ›l›r.
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BMY asl›nda, “en iyisini do¤a bilir” ve “do¤ay› taklit eden tar›m” gibi paradigma
de¤iﬂiminin önemli bir parças› olan ve görece yeni söylem ve yaklaﬂ›mlar›n, bir
ayd›nlanma sürecinin yeryüzündeki karasal alan›n yaklaﬂ›k %70’ini oluﬂturan
meralar›n potansiyeline e¤ilen bir parças›. Temelinde toprak fark›ndal›¤› olan
bu “ayd›nlanmay›” Aldo Leopold’a ve hatta öncesine kadar götürebiliriz. Yine de
Fukuoka’n›n 1978 y›l›nda yazd›¤› ünlü “Ekin Sap› Devrimi”nin bu süreci geniﬂ
kitlelere ulaﬂt›rarak bir dönüm noktas› oldu¤unu herhalde söyleyebiliriz. Bu
sürecin bir devam› olarak permakültür gibi nispeten ünlü uygulamalar ve BMY
gibi –organizasyona dayanan çeﬂitli nedenlerle, genelde- daha az duyulan uygulamalar baﬂar›lar›n› kan›tlad›lar. Geçti¤imiz y›llar da organik tar›m gibi ticari uygulamalar›n çok h›zl› yükseliﬂine ve mera tar›m› (ing: “pasture cropping”)
gibi hepten yenilikçi uygulamalar›n›n rüﬂtlerini ispatlar›na tan›k oldular. Ben
bu süreci, “aç›k kodlu ve özgür yaz›l›mlar” serüvenine benzetiyorum. Tamamen farkl› iki sektöre ait olsalar da, ikisi de 1) çok geniﬂ ve sürekli bir bilgi paylaﬂ›m›, iﬂbirli¤i ve hatta imece a¤›yla odaklar›na “topluluk-cemaat” kavram›n›
alarak, kat›l›mc› ve “iktidar› yayan” yönetiﬂim ve kendi-kendini yöneten süreçlerle ilerliyor, 2) baﬂar›lar› merkezi ve büyük ölçekli de¤il yerel ve küçük-orta
ölçekli olmalar›nda sakl›, 3) önceki teori, uygulama ve deneyimlerin üzerlerine
koyarak geliﬂiyor, ve 4) farkl› ihtiyaç, olanak, amaç ve ﬂartlara uygun olarak esnetilip içinde uygulanaca¤› sisteme adapte ediliyor. ‹nsanlar›n birbirleriyle etkileﬂimini “güçlü, zay›f› ezer” temelli bir ‘do¤as› gere¤i’ ç›kar çat›ﬂmas› okumas›yla de¤il, ‘do¤ru ve eﬂitlikçi iletiﬂim oto-kontrol uygulamalar›yla beraber
kazan-kazan yarat›r’ teorileriyle olumluyor; ayn› Garett Hardin’in (1968) ortak
kaynaklar›n “kaderi” hakk›ndaki önyarg›l› kötümserli¤inin yersizli¤ini kan›tlayan Ostrom’un (1990, 2006) bu klasik/modern önkabullerin yerine yerel ve gayriresmi kurumlar›n baﬂar›s›n› hat›rlatmas› gibi… Özgür yaz›l›m felsefe ve uygulamalar›n›n geniﬂ kitlelerce tercih edilir olmaya baﬂlama tarihleriyle bahsetti¤im “bir paradigma dönüﬂümü olarak” k›rsal kalk›nma teori ve yaklaﬂ›mlar›n›n
eﬂli¤indeki toprak ve insan temelli ayd›nlanman›n hemen hemen ayn› tarihlere denk düﬂmesi de, bana öyle geliyor ki, bir tesadüften ibaret hiç de¤il. ‹ﬂte bu
sürecin bir yans›mas› olarak da modern/klasik kalk›nma paradigmas› tüm önyarg› ve k›s›tlamalar›yla tarih sahnesinden silinirken yerine yenilikçi, imececi,
küçük güzeldir’ci, iletiﬂim ve iyi yönetiﬂimi düstur alan, sürecin kendisine de en
az sonuç kadar de¤er biçen, insan› merkezden al›p tüm yaﬂam› merkeze koyarken bir yandan da hiyerarﬂik kurumlara de¤il ama özgür bireye güvenini yeniden tahsis eden bir yeni ve ﬂenlikli anlay›ﬂ hakim oluyor, olduruluyor. Ve bizler de, “sürdürülebilir kalk›nma” oksimoronunun anlams›zl›¤›yla yüzleﬂtikçe
“kalk›nd›ran sürdürülebilirli¤in” do¤rulu¤una daha da ikna oluyoruz.
Karbonu topra¤a gömmek
Buraya kadar yaz›lanlar BMY ‘nin genel prensipleri ve bu uygulamalar›n üsttoprak miktar›n› nas›l artt›rd›¤› konusunda kabaca da olsa bir fikir vermiﬂ olmal›. BMY’nin ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir ve katma
de¤erli bir yerel hayvanc›l›k prati¤i yaratmas›n›n yan› s›ra meralar› ›slah edici
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etkisi oldu¤una de¤indik. BMY’nin bunlara ek olarak sahip oldu¤u iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele kavram›n› da bu bölümde aç›klamaya çal›ﬂal›m.
BMY’nin iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadelesi, yaratt›¤› iki etkiyle aç›klanabilir: 1) ‹klim de¤iﬂikli¤inin en önemli nedenlerinden biri olan (yukar›da anlat›lan) konvansiyonel, “feed lot” tipi hayvanc›l›¤› mera tipi hayvanc›l›kla ikame ediyor. 2)
Yeryüzünde karbonun en çok bulundu¤u yer olan üst-topra¤›n (23) miktar ve
muhteviyat›n›, yine yukar›da anlat›lan ekolojik döngülerle artt›rarak ciddi bir
karbon depolamas› gerçekleﬂtiriyor.
Konvansiyonel, besleme kabinli hayvanc›l›¤›n iklim de¤iﬂikli¤inin en önemli nedenlerinden biri oldu¤u gayet iyi bilinen bir gerçek. Bunun iki nedeni var; birincisi hayvansal yem amaçl› (ve ço¤u zaman GDO’lara, ama her ihtimalde “enerji-yo¤un” konvansiyonel tar›mc›l›¤a dayanan) tar›m üretiminin neden oldu¤u
ilave seragaz› sal›m›n›n yaratt›¤› “dolayl›” etki. ‹kinci etki ise bu tip hayvanc›l›kta hayvanlar›n d›ﬂk›lar›n›n topra¤› zenginleﬂtirici organik maddeye dönüﬂmek
yo¤un nitro oksit (24) üreten devasa y›¤›nlar oluﬂturmas› ve (özellikle de hayvanlara anatomik olarak uygun olmayan yemleme nedeniyle) sindirim sistemlerinden ç›kan metan gaz› (25) arac›l›¤›yla gerçekleﬂiyor. Laf› fazla uzatmadan, bu
konuda Birleﬂmiﬂ Milletler G›da Örgütü’nün (FAO) 29 Kas›m 2006 tarihli bas›n
aç›klamas›nda özetledi¤i rapordan al›nt›layal›m (26); FAO’nun yaz›n›n ilk bölümünde eleﬂtirdi¤imiz modern/klasik paradigmadan pek de kurtulamam›ﬂ bir
oluﬂum oldu¤unu hat›rlatarak: “Hayvanc›l›k çevre için ciddi bir tehdit” baﬂl›kl›
aç›klamada hayvanc›l›k sektörünün insan kaynakl› toplam-küresel seragaz›
sal›mlar›n›n %18’ine neden oldu¤u belirtiliyor. Buna hayvanc›l›k amaçl› ve sonuçlu toprak de¤iﬂimlerinin (ormanlar›n kesilerek hayvan yemi amaçl› ekim
yap›lmas› – Amazon örne¤inde oldu¤u gibi-, çoraklaﬂan topraklardaki karbonun çözülerek atmosfere kar›ﬂmas›, vb.) neden oldu¤u ilave sal›mlar da eklendi¤inde, “bugünkü ve tamamen dönüﬂtürülmek istendi¤i klasik/modern haliyle” hayvanc›l›k sektörü Küresel ‹klim De¤iﬂikli¤i’nin en büyük sorumlular›ndan
biri. ‹laveten, dünyadaki tüm kara alanlar›n›n %30’unun hayvanc›l›k için kullan›ld›¤›, var olan tüm sulanabilir tar›m arazilerinin %33’ünün de hayvansal yem
üretimi için ayr›ld›¤› bilgilerini de ekleyelim. Carbon Cycles and Sinks Network
- Karbon Döngü ve Yutaklar› A¤›’ndan Richard Douthwaite, hayvanc›l›k ve toprak kullan›m› kaynakl› seragaz› sal›m›n›, toplam sal›m›n %27’si olarak veriyor.
Ve finali, ormanlar›n yok olmas›n›n birincil sebeplerinden olan “hayvanc›l›k için
yeni alanlar açma” uygulamalar›n›n Amazonlar’da %70’e yak›n ormans›zlaﬂmaya neden oldu¤u bilgisiyle yapal›m. Durumun iklim de¤iﬂikli¤i aç›s›ndan
önemi san›yorum yeterince aç›k; iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadele eden grup ve

(23) Bu konuda çok iyi bir kaynak olarak, soilcarboncoalition.org adresi incelenebilir.
(24) Nitro oksit (N2O), karbondioksitten 296 kat daha güçlü seragaz› etkisi olan bir gaz. ‹nsan kaynakl› nitro oksit
(25) Bu gaz da karbondioksitten 23 kat daha güçlü bir sera etkisine sahip.‹insan kaynakl› metan sal›m›n›n
da %37’si hayvanc›l› kaynakl›.
(26) http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html adresinden ulaﬂ›labilinir. (Kontrol:
16.11.2011)
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oluﬂumlar›n toplumlar› s›k s›k ve ›srarla vejetaryenli¤e ça¤›rmas› da bu nedenlerle aç›klanabilir.
BMY’nin iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadelesinde yaratt›¤› ikinci etki, ikim de¤iﬂikli¤i uzmanlar› ve aktivistleri aras›nda, en az›ndan Türkiye’de, pek bilinmedi¤ini
ve/veya önem verilmedi¤ini aç›kças› ﬂaﬂk›nl›kla izledi¤im toprak-karbon iliﬂkisi üzerinden aç›klanabilir. Atmosferin tamam› (780 Gigaton) ve toprak üzerindeki (ço¤unlu¤u a¤aç olmak üzere) tüm biyokütlenin (575 Gigaton) içerdi¤i karbondan fazla, tek baﬂ›na üst-toprakta (1500-2700 Gigaton civar›) bulunuyor.
Topra¤a y›ll›k olarak girip ç›kan karbon “trafi¤i” miktar› (60 giriﬂ, 60 ç›k›ﬂ olmak üzere toplam 120 Gigaton), fosil yak›tlar› kaynakl› y›ll›k karbon gazlar›
yaklaﬂ›k sal›m›n›n 8 kat› büyüklü¤ünde.
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Görüldü¤ü gibi atmosfer ile toprak aras›nda sürekli, iki yönlü ve çok büyük
miktarl› bir karbon trafi¤i var. Bu trafi¤in iki ﬂeridindeki y›ll›k miktarlar, yani
topra¤a fotosentez ve dolay›mlar› yoluyla giren karbonla topraktan çürüme yoluyla ç›kan karbon hemen hemen ayn›. Ancak fosil yak›tlar›n yo¤un olarak kullan›lmaya baﬂlanmas› yüzünden y›ll›k 120 Gigatonluk miktar›n hala çok alt›nda
olan ve ama denge noktas›n› bozmaya yetecek kadar topraktan atmosfere y›ll›k ilave sal›m (5.5 Gigaton) baﬂlam›ﬂ durumda. Bu “ufak” de¤iﬂimin Sanayi
Devrimi’nden bugüne atmosferdeki karbon miktar›n› 280 ppm‘den (an itibariyle) 388.92 ppm’ye (27) ç›kararak bizleri “‹klim De¤iﬂikli¤i” gerçekli¤iyle tan›ﬂt›ran dinamik oldu¤unu anlamak önemli.
Durum gerçekten de kötü. Ancak iklim bilimcileri ve aktivistleri içinde hak etti¤i önemi pek göremeyen topra¤›n yüksek karbon depolama potansiyeli bir
umut ›ﬂ›¤› yak›yor. Buna bir de tüm dünyadaki karasal alan›n %70’inin hala mera oldu¤u gerçe¤ini ekledi¤imizde, meralar› ›slah ederek (üst toprak yaratarak)
ilave devasa bir karbon yuta¤› yaratabilece¤imiz olgusu, uygulanabilir, gerçekçi ve güçlü bir çözüm olarak daha da önem kazan›yor. Bu noktada abart›l› bir
iyimserlik içinde oldu¤um düﬂünülebilir, ancak benden “beteri” de var: Kendilerine “Carbon Farmers” (Karbon Çiftçileri) diyen ve baﬂ›n› ünlü aktivist-çiftçi
Abe Collins’in çekti¤i oluﬂum, ﬂu cümleleri kuruyor:
“E¤er yeterli say›da çiftçi [bütünlükçü mera yönetimi ve benzeri yöntemlerle]
toprak-yaratmaya baﬂlarsa, atmosferdeki CO2 oran›n› mevcut seviyesinden
[389 ppm] Sanayi Devrimi öncesi seviyesine [280 ppm] 10 y›lda indirebiliriz.”
Benzer cümleleri Joel Salatin de kuruyor (1996). ‹lk bak›ﬂta “abart›dan öte, tamamen saçma” olarak de¤erlendirilebilecek olan bu rakamlar, üst-topra¤›n
karbon yutakl›k özelli¤i anlaﬂ›ld›kça daha olas› görülmeye baﬂlan›yor. Bu noktada en büyük eksiklik ise k›sa ve orta vadelerde çok ciddi üst-toprak kütlesi
art›ﬂ› gözlemledi¤ini ifade eden çiftçilerin bu gözlemlerinin bilimsel kriterlerle

(27) Atmosferdeki karbon miktar›n›n en güncel ölçümlierni yapan Hawaii’deki Mauna Loa ‹stasyonu’nun
internet sitesinden Ekim 2011 tarihi için al›nm›ﬂt›r.: http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Now/
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ölçülüp raporland›¤›, “topra¤a gömülen” karbon miktar›n›n yüzölçümü cinsinden hesaplanarak farkl› bölgesel ve küresel projeksiyonlarda iklim de¤iﬂikli¤ine etki senaryolar›n›n hesapland›¤› araﬂt›rmalar›n bugüne dek yap›lmam›ﬂ olmas›. Böylesi araﬂt›rmalar›n kamuoyu ve politika yap›c›lar›n dikkatinin çekilmesi için önemli oldu¤unu fark eden aktörler son bir iki y›ldan beri kat›l›mc›
araﬂt›rmalara baﬂlam›ﬂ durumdalar. Bunun için sabit noktalarda belirli aral›klarla toprak analizleri yap›l›yor, ayr›ca –kan›t da istenerek- internet üzerinden
“çiftli¤inizdeki sonuçlar› bizimle paylaﬂ›n!” kampanyalar› organize ediliyor. Bu
raporlardan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, optimum koﬂullar alt›nda ve baﬂar›l› bir uygulamayla 3 y›l gibi k›sa bir sürede toplam 45 santime yak›n üst-toprak yarat›m› mümkün. Arazisindeki üst toprak katman›n›n derinli¤ini 10 y›lda iki kat› ç›karan uygulay›c›lar da var. Allan Savory’nin baﬂ›nda bulundu¤u Africa Center
for Holistic Management (Bütünlükçü Yönetim Afrika Merkezi) kurumunun
2010 y›l›nda Buckminster Fuller Ödülü’nü kazanan “Operation Hope” (Operasyon: Umut) projesinin ç›kt›s› da, Zimbabwe’de yer alan ACHM’nin 2650 hektar
büyüklü¤ündeki arazisinin “taﬂ›yabildi¤i” büyük ve küçükbaﬂ hayvan say›s›n› 5
sene gibi bir vadede %400 artt›rmak ve hidro döngüsünde ciddi ilerlemeler
gerçekleﬂtirmek olmuﬂ. Üstelik, bölgedeki y›rt›c› hayvanlara da “bütün bunlar
–tam da olmas› gerekti¤i gibi- birlikte var olmazlarsa bu topraklar ›slah edilemez” düﬂüncesiyle dokunulmam›ﬂ; y›rt›c›lar›n varl›¤› hayvanlar›n sürekli sürü
halinde dolaﬂmas›na –savunma avantaj› için- neden oldu¤undan elektrikli çit
gere¤i de ortadan kalkm›ﬂ. ‹nsana keyifli bir kahkaha att›rmak isteyen, tam bir
yeni paradigma örne¤i!
BMY ﬂu anda, kayna¤› belirsiz bir hesaba göre, toplam 12 milyon hektarl›k bir
alanda uygulan›yor. Bu uygulamalarda “›slah edilmiﬂ” olarak de¤erlendirilen
(ve ama üst-toprak kalite ve miktar› da yavaﬂ da olsa artmaya devam eden)
meralar, farkl› iklim ve mikro koﬂullarda de¤iﬂmekle birlikte, dönüm baﬂ›na
yaklaﬂ›k 450 kg canl› hayvan varl›¤›n› doyurabilecek bir biyokütle taﬂ›yor oluyor
BMY yavaﬂ yavaﬂ Savory ismi ve Holistic Management Enstitüsü’yle özdeﬂleﬂmiﬂ bir “marka” halini almakta olsa da, farkl› isimlerle ve ufak de¤iﬂikliklerle
yap›lan ancak temelde ayn› ekolojik döngü ve “hayvanlar›n topra¤› ›slah etmesi” ilkesinin uygulanmas›na dayanan yöntemler de mevcut. Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, bu “yeni paradigma” eseri yaklaﬂ›mlar›n önemli ortak özelliklerinden
birisi de her yerel ve aktör baz›nda uyarlanarak uygulanabiliyor olmas›; ayn› örne¤i bir kez daha hat›rlatmak gerekirse, aç›k kod yaz›l›mlar ve iﬂletim sistemleri gibi. Savory Enstitüsü de, çok önem verdikleri “bütünlükçü” kavram›n›n bir
parças› olan bu durumun fark›nda gözüküyor: Belirli aral›klarla verdikleri BMY
e¤itimlerinde yetiﬂtirilen genç BMY uygulay›c›lar›na, her aç›dan sürdürülebilir
bir hayvanc›l›k uygulamas› gerçekleﬂtirmeleri için sosyal sorumluluk projeleri
kapsam›nda eski ve tövbekar Wall Street yat›r›mc›lar›n›n yapt›¤› “kalabal›k fonlamalar›”yla (ing: crowd funding) sat›n al›nan “›slaha muhtaç” arazi parçalar›
veriliyor. Bir yandan araziler ›slah ediliyor, di¤er yandan karl› bir hayvanc›l›k iﬂletmecili¤i gerçekleﬂtiriliyor, bir de üstüne genç, giriﬂken ve cesur çiftçiler için

125

K›rsal Kalk›nmada Alternatif ve Yeni Yaklaﬂ›mlar

bir ö¤renme, para kazanma ve orta vadede kendi iﬂletmelerine sahip olma
ﬂans› –çünkü enstitü, araziyi iﬂleyen uygulay›c›ya uygun koﬂullarla satmak için
çeﬂitli modeller de geliﬂtiryor- veriyor. Bir kez daha tekrar edelim: bu tam bir
kazan-kazan-kazan-ve-kazan durumu; sürdürülebilir olmayan, büyük ölçekli,
sosyal uçurumlar› körükleyen ve istihdam yaratma konusunda verimsiz g›da
monopolleri d›ﬂ›nda –ekolojik döngüler dahil- herkes ve her ﬂey için.
Sonuçlama: Türkiye’de nas›l olur?
Yaz›n›n bu son bölümünde BMY'nin Türkiye ﬂartlar›nda uygulanabilirli¤inin ilgili çevrelerde tart›ﬂ›lmas›na baﬂlanmas›na vesile olaca¤›n› umdu¤um düﬂüncelerimi k›saca özetlemeye çal›ﬂaca¤›m.
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Türkiye’de hayvanc›l›¤›n ihtiyaç duydu¤u y›ll›k kaba yem miktar› yaklaﬂ›k 25
milyon ton olarak hesaplan›yor. Önümüzde iki yol var: Ya özellikle son y›llarda
giderek artan bir ﬂekilde uygulanmaya çabalanan politikalara devam ederek
Türkiye'deki hayvanc›l›k sektörünü konvansiyonel feed-lot / besleme kabinli
“modern” tesislere ve dolay›s›yla bunun gerektirdi¤i yüksek baﬂlang›ç maliyetlere, yüksek iﬂletme giderlerine, düﬂük istihdam yarat›m›na, kalitesiz ve insan
sa¤l›¤›na olumsuz etkileri olan et üretimine, GDO'lu ürünler de dahil olmak
üzere fiyatlar› giderek yükselen (ve yükselmeye devam edece¤i kesin olan) taneli yem üretimine, epidemik salg›nlar›n baﬂ göstermesi riskiyle kucak kuca¤a olma durumuna mahkum edece¤iz; ya da, “geliﬂmiﬂ” ülkelerin de ﬂu anda
yapmaya çal›ﬂt›klar› gibi -ve daha yol yak›nken!- sürdürülebilir mera yönetimi
yaklaﬂ›mlar›na dümen k›rarak hem toprak de¤erlerimizi koruyan, katma de¤er
yaratarak üreticiyi – ekolojik döngüleri garanti alt›na alarak da sürdürülebilirli¤i garanti alt›na alan, tüketiciyi kaliteli, do¤al ve yüksek besin de¤erli bir yeniden yap›lanmaya gidece¤iz. Bu noktada hangi yola gidilmesi gerekti¤i konusundaki düﬂüncemi, öyle san›yorum ki, nedenleriyle birlikte aç›k olarak ifade
ettim. Tekrara düﬂmeden, bir de Türkiye'nin kendi ﬂartlar›nda BMY'nin uygulanmas› önündeki engelleri ve bu engellerin nas›l aﬂ›labilece¤ini tart›ﬂarak yaz›y› sonland›raca¤›m.
Tart›ﬂ›lmas› gereken dinamikleri a) mülkive idari yap›, b) her türlü çeﬂidiyle
“eldeki sermaye” (ing: asset), c) iklim ve do¤al ﬂartlar, ve d) küresel durum
içinde Türkiye'nin pozisyonu olarak dört ana baﬂl›k alt›nda s›n›fland›rmay› öneriyorum.
Mülki ve idari yap›: Türkiye'de meralar devletin/kamunun kullan›m› alt›nda
olan alanlar. Bu oldukça belirleyici bir etmen; çünkü ABD ve Avustralya gibi ülkelerin aksine Türkiye'de meralar gerçek ya da tüzel kiﬂilerin mülkiyetinde de¤il. Devletin bile (meralar hazine arazisi olmad›¤› için) bu alanlar› satmak gibi
bir ﬂans› yok. 1998 y›l›nda ç›kar›lan ve ard›ndan çeﬂitli de¤iﬂiklikler geçiren Mera Kanunu'na göre meralar devlet taraf›ndan köy ve beldelere “tahsis” edilir,
belirli aral›klarla da bu tahsisat durumlar› ve miktarlar› ihtiyaca göre güncellenir. Köy ve beldeler taraf›ndan kullan›lmayan ve ›slah ihtiyac› duyan meralar
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ise “›slah yapaca¤›n› taahhüt eden” gerçek ve tüzel kiﬂilere kiralanabiliyor. Ayn› anda hem hayvanc›l›k yap›lan (yani ekonomik de¤er üreten) hem de meralar› ›slah eden BMY gibi yaklaﬂ›mlar ülkemizde pek bilinmedi¤inden ve/veya uygulanmad›¤›dan, mera ›slah› ya meray› kullanmama ya da kullanmama ve gübrelemeyle yeniden verimli hale getirmek gibi hem ekonomik olarak maliyetli,
hem de uzun vadeli “çözümlere” mahkum kal›r, uygulanamaz. Halbuki, özellikle de aktörler aras› iﬂbirli¤inin geliﬂebilece¤i platformlar oluﬂturara, pilot
BMY projeleri uygulayarak, karar alma süreçlerine tüm yerel dinamik ve aktörleri aktif olarak dahil ederek, BMY'nin Türkiye k›rsal›nda baﬂar›yla uygulanmas›n›n mümkün oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu argümana bugüne dek duydu¤um
s›n›rla say›da karﬂ› ç›k›ﬂ›n tamam› “bizim insan›m›z/köylümüz cahil” civar›nda
bir kliﬂe/indirgemeci kötümserli¤e dayan›yordu. Böyle bir önyarg›y› kabul etmem ne etik olarak, ne de mant›ken mümkün de¤il; hele Anadolu gibi binlerce y›ll›k bir k›rsal kültürü ve kurumlar›na sahip, dayan›ﬂma ve birlikte iﬂ yapma prati¤inin ve toprak bilgeli¤inin son derece geliﬂmiﬂ topraklarda bu kötümserlik, bana kal›rsa, hiçbir geçerlili¤e sahip de¤il. Her ﬂey süreci nas›l tasarlad›¤›m›z ve yürüttü¤ümüze ba¤l›.
Eldeki sermaye: K›saca ﬂu soruyu soral›m: Türkiye'de ve özellikle de k›rsalda
bol anlamda sahip oldu¤umuz ﬂey finansal/maddi sermaye mi, yoksa insan/toplum sermayesi mi? Bu soruya verilecek cevap, herhalde tart›ﬂma götürmez derecede aç›kt›r. BMY insan ve toplumsal sermayeye dayal›d›r, yüksek
baﬂlang›ç ve iﬂletim sermayesi istemez, her ölçekte rahatl›kla uygulanabilir,
yüksek istihdam üretir. Konvansiyonel / besleme kabinli hayvanc›l›k ise yüksek
miktarda baﬂlang›ç ve iﬂletim sermayesi ister, sadece büyük ölçekte (ve özellikle de petrol zirvesi nedeniyle) giderek artan maliyetlerle ve riskle devam ettirilir, s›n›rl› istihdam yarat›r. “Akl›n yolu bir!” gibi gözüküyor, bu aﬂamada.
‹klim ve do¤al ﬂartlar: Bu soruyu cevaplamak nispeten zor, çünkü Anadolu
içinde bir çok mikro klima, farkl› e¤im ve rak›m yap›lar›, yer alt› su yeterlili¤i,
biyolojik çeﬂitlilik ve habitat bar›nd›ran bir üst-bölge. Dahas›, toplumsal yap›lar›n farkl›l›¤› da “hesaba kat›lmas› gereken” etmenlerin çeﬂitlili¤ini artt›r›yor.
Alt-bölge düzeyinde de¤erlendirmeler yapmak bu yaz›n›n amaçlar›ndan biri
de¤il; ancak bir “yeni paradigma” ürünü olan BMY zaten do¤as› gere¤i çok
farkl› co¤rafyalarda uyarlanarak yap›labilen, yap›lan bir uygulama. Sahra Alt›
Afrika'dan Kuzey Amerika'n›n geniﬂ düzlüklerine, Kuzey Avrupa'dan Avustralya'ya kadar uzanan farkl› bölgelerde uygulanan bir yöntemden bahsediyoruz,
Anadolu örne¤inde bu uyarlamalar› yapmak, öyle inan›yorum ki, son derece
olas›. Dahas›, iklim de¤iﬂikli¤i ve kötü su kullan›m›/yönetimi nedenle su sorunumuz her geçen gün art›yor, verimli üst-topraklar›m›z erozyonla yok oluyor,
yerli türlerimiz tehdit alt›nda. Bu ﬂartlar alt›nda BMY'nin “ekonomik de¤er yarat›rken koruyan” yap›s›n›n önemi bir kat daha art›yor.
Küresel durum içinde Türkiye'nin pozisyonu: G›da yeterlili¤i, güvenli¤i ve güvencesi kavramlar› özellikle son 5-10 y›ld›r tüm dünyada hararetle tart›ﬂ›l›yor.
Bunun nedeni gayet basit; bu yaﬂamsal öneme sahip konularda dünyay› çok
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ciddi sorunlar›n bekledi¤ine dair su götürmez emareler var. Katma de¤eri yüksek, do¤al/organik ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilmiﬂ g›dalara olan ihtiyaç
tüm dünyada h›zla art›yor. ﬁuras› aç›k ki örne¤in AB ülkelerine hormonlarla ﬂiﬂirilmiﬂ, kalitesi ﬂüphe götürür, insan sa¤l›¤›na olumsuz etkileri oldu¤u bilinen
hayvan ürünlerini ihraç etmemiz giderek de zorlaﬂ›yor. Zaten bu ürünleri konvansiyonel hayvanc›l›¤› ony›llard›r uygulayan ülkeler olabilecek en ucuz ve güvenli (!) ﬂekilde üretiyor; bir yandan da BMY gibi sürdürülebilir pratiklere geçmek için u¤raﬂ›yorlar. Türkiye olarak neden “geliﬂmiﬂ ülkelerin” inmeye çabalad›¤› merdivenlere ç›kmak için harcayal›m ki k›s›tl› kaynaklar›m›z›? Üstelik bu
ülkelerdeki konvansiyonel hayvanc›l›k ürünleri, Türkiye'deki konvansiyonel
hayvanc›l›k ürünlerinden, petrol ve enerji fiyatlar›yla geniﬂ anlamda do¤al kaynaklar el verdi¤i sürece daha ucuza üretiliyor olacakken!
Yanl›ﬂ bir politikay› seçmiﬂ olmak bir topluma ciddi kay›plar verir, evet. Ancak
bundan çok daha kötüsü, seçilmiﬂ yanl›ﬂ politikalarda anlams›zca ›srar etmektir. Özel olarak hayvanc›l›k, geniﬂ anlamda ise tar›m, g›da üretimi ve do¤al kaynaklar›n kullan›m› konusunda veriler tarihin hiçbir noktas›nda bugünkü kadar aç›k olmam›ﬂt›. Giderek, gün be gün de artan bir “barizlik”ten bahsediyoruz üstelik.
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‹ﬂin en güzel yan› da ﬂu: BMY ve benzeri sürdürülebilir yöntemlerin do¤rulu¤u
hakk›nda tamamen yan›l›yorsak bile, bu yaklaﬂ›mlar› pilot uygulamalarda denemenin Türkiye'ye kaybettirece¤i hiçbir ﬂey yok.
Ve ama yan›lm›yorsak... ‹ﬂte o zaman, gelecek kuﬂaklar dahil olmak üzere
hepimizin kazanaca¤› o kadar çok ﬂey var ki!
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