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Guido Ruivenkamp’›n çal›ﬂmas› da Manzini gibi bir bak›ma
insanl›¤›n yitirdiklerini yeniden kazanmas› üstüne denebilir; insanl›¤›n ortak hazinelerinin yine insanlar taraf›ndan
talan, yok etme, kirletme, y›pratma, bireysel mülk haline
getirme yolu ile yok ediliﬂine, baﬂka insanlar›n bunlardan
mahrum b›rak›l›ﬂ›na, bunlar insanl›¤›n ortak imkanlar›d›r
diyerek bir karﬂ› duruﬂ ve kazan›lm›ﬂ de¤erleri koruma, geliﬂtirme aray›ﬂ›. Bütün bu olumsuzluklar bir k›s›m insanlar›n kötü niyetli ya da yanl›ﬂ düﬂünüﬂlerinin sonucu olmay›p,
kapitalizmin, sermaye birikiminin sonucu gerçekleﬂmektedir; o nedenle sorun belirli bir insan grubunun yanl›ﬂlar›na
karﬂ› bir duruﬂ de¤il ortaklaﬂma, paylaﬂma üzerinden alternatif bir üretim sistemi, yaﬂam biçimi öneren kapitalizme karﬂ› bir duruﬂ.
Ruivenkamp, ilk önce paylaﬂ›lanlar kavram›na aç›kl›k getirmekte, paylaﬂ›lanlar› üç grupta toplayarak tan›mlamakta;
birincisi, do¤al kaynaklar, bunlar kirlenme ve aﬂ›r› kullan›m›n›n tehdidi alt›ndand›r. ‹kincisi, dil, bilgi, e¤itim ve kütüphaler, kamu taﬂ›mac›l›¤›, sosyal güvenlik, emeklilik gibi kazan›lm›ﬂ haklardan oluﬂan kültürel paylaﬂ›lanlar, bunlar da
müzikte, biliﬂimde oldu¤u gibi metalaﬂma, sosyal güvenlikte oldu¤u gibi özelleﬂme tehdidi alt›ndad›r. Üçüncü grup
paylaﬂ›lanlar ise genom, gen, DNA, RNA gibi insan›n içsel
do¤as›n›n biyo genetik miras› olan biyo genetik paylaﬂ›lanlard›r. Biyo genetik paylaﬂ›lanlar da metalaﬂma, mülk edinilme, do¤as› de¤iﬂtirilme tehdidiyle ve dolay›s›yla yaﬂam›n
kendisinin de¤iﬂtirilmesi tehdidi ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu
paylaﬂ›lanlar varoluﬂu itibariyle üretim sistemlerinin d›ﬂ›nda, do¤al kaynaklarda oldu¤u gibi kendili¤inden var olan ve
bitimli ya da insanl›k taraf›ndan üretilen kültürel varl›klarda oldu¤u gibi üretkenlikle ilgili bitimsiz bir var oluﬂa sahiptir. Bunlar›n gerçekleﬂmesi ise cari kapitalizme ait toplumsal iliﬂkilerle olur. O nedenle insanl›¤›n soyut eme¤inin
yeniden yorumlanm›ﬂ bir ifadesi olarak bu paylaﬂ›lanlar›
Ruivenkamp, Negri ve di¤er iﬂçici düﬂünürleri referans alarak “ortak” kavram› ile adland›rmaktad›r. Ortak olan ayn›
zamanda bir öznedir ve Ruivenkamp, ortak olan›n “özneler”
olarak tohum üretme ve küresel g›da zincirlerinin toplumsal örgütlenmesinin d›ﬂ›nda kalan toplumsal iliﬂkiler yaratma imkânlar›n› araﬂt›rmaktad›r. Böylece, üretimin örgütlenmesinde anti-kapitalist ve alternatif bir yol olarak paylaﬂ›lanlar ilkesini temel alan sürdürülebilir toplum perspektiflerini önermektedir. Bu çabas›n› da maddi olmayan emek
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ile maddi emek aras›nda oluﬂan yeni ittifak biçimlerinin tohum üretimine yönelik perspektifleri nas›l etkiledi¤ini baz›
örneklerle göstererek gerçekleﬂtirmektedir.
Sahip oldu¤umuz genetik çeﬂitlilik, kuﬂaklar boyu süren
paylaﬂ›m ve mübadeleler sonucu oluﬂmuﬂtur ve bunlar
üzerinde mülkiyet haklar› söz konusu olmaks›z›n geliﬂmiﬂtir, oysa günümüzde bunlar toplumsal iliﬂkilerden ayr›lm›ﬂ,
nesneleﬂtirilmiﬂtir; kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar›n›n mülkiyeti alt›na girmiﬂtir ve mülkiyet rejiminin de¤iﬂimi
ile di¤er toplumsal iliﬂkiler de de¤iﬂmektedir. Tohumlar›n
metalaﬂ›p, küresel g›da zinciri içine dahil edilmesi, tohum
ile birlikte g›dalar›n da de¤iﬂmesi, tar›m›n kolonileﬂmesi ile
tohumlar da art›k siyasal ürünler olmuﬂtur. Tohum bileﬂimini oluﬂturan maddi olan/maddi olmayan emek bileﬂiminin de¤iﬂimi, tohum üzerindeki kontrolün çiftçiden ç›k›p
özel ﬂirketlerin, araﬂt›rma kurumlar›n› ve devletlerin ellerine geçmesine neden olmaktad›r. Bu geliﬂmenin dikkat çekici bir örne¤i Yeﬂil Devrim ile gelen yeniliklerdir; bu yenilikler bir yandan bitki çeﬂitlerini do¤al ortamlar›n›n k›s›tlamalar›ndan kurtar›rken bir yandan da haﬂere ilaçlar›na, yay›mc›lara ba¤›ml›l›klar do¤urmuﬂtur. Tohum üretiminin biyo kimyasallaﬂmas› ile ürünlerin nas›l yetiﬂtirilece¤i uzaktan programlanabilir hale gelmekte, bitki yetiﬂtiricisinin
kontrolü d›ﬂ›na ç›kmaktad›r.
Ruivenkamp’a göre bu geliﬂmelere karﬂ› alternatif yaklaﬂ›m tohumlar›n paylaﬂ›lanlar olarak geliﬂtirilmesi perspektifinden hareketle ortaya konabilir; böylece çal›ﬂma, çevre,
g›da kalitesine hak etti¤i de¤er verilebilir, sürdürülebilirlik
ve yerele özgü olanlar›n geliﬂme olanaklar› üzerinde durulabilir. Elbette bunlar›n yan›nda biyo genetik mühendislik
ürünü olan ürünlerin yerel temeldeki tar›m sistemlerine
dahil edilmesi, bu yap›l›rken de insan onurunun, ekolojik
sürdürülebilirli¤in de dikkate al›nmas› gerekir. Di¤er yandan tohum üretimi sadece ürün/nesne üretimi olarak ele
al›nmamal›d›r; çünkü bu nesneler yeni toplumsal iliﬂkiler
yaratma anlam›nda art›k öznedir, tohumlar›n “özne” olarak
kabulü de onlar›n toplumsal dönüﬂümler için bir araç olmalar› anlam›na gelir. Bu perspektiften bak›l›nca ortaklaﬂma prati¤i olarak tohum üretimi alan›n›n yeniden kazan›lmas›, tohum sermayesi taraf›ndan dayat›lan metalaﬂm›ﬂ
ve bilgiye dayal› sistemin sorgulanmas›, tohumun maddi
olan/olmayan bileﬂimin düzenlenmesi ve bilgi üretiminin
paylaﬂ›lan alan haline getirilmesi düzeylerinde geliﬂme im-
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kan› bulabilir. Burada dile getirilen metalaﬂmaya karﬂ› duruﬂun amac› siyasal iktidar› ele geçirmek de¤il, bu iktidar›
ellerinde tutanlar›n yetki ve güçlerini azalt›p, gayr› meﬂru
k›larak iktidar› almadan da dünyay› de¤iﬂtirmek; sermayenin küresel hakimiyetinden kopar›lm›ﬂ özerk bölgeler yaratmak ve sermayenin halklardan ald›klar›n› yeniden paylaﬂt›rmakt›r.

194

Ruivenkamp, g›da üretimi, beslenme ihtiyaçlar› ba¤lam›ndan bakarak ﬂu manzaraya dikkate çekmekte; tarihsel geliﬂimi sonucu g›da zincirleri ve giriﬂimci tar›m sisteminin
ufkunda ﬂekillenmiﬂ milyarca dolarl›k metalaﬂm›ﬂ tohum
pazar› ve üretimi bir yanda yer al›rken di¤er yandaki alternatif tohumlar›n ortaklaﬂma ve geliﬂtirilmesine yönelik çabalar vard›r. Bu çabalar›n ufku ise dünya nüfusunun yeterli beslenemeyen her yedi kiﬂisinden birinin beslenme sorununa çözüm olmak, dünya üretimi ve tüketiminin gelece¤ini ﬂekillendirmektir. Bu çaba genetik ürünler sanayinin dayatmalar›na karﬂ› daha fazla özerklik ve yerel bilginin yeniden geçerlilik kazanmas›, uyarlanm›ﬂ özellikleri ile tar›m›n
do¤al ve toplumsal kaynaklara yeninden ba¤lanmas›n› da
içermelidir. Sonuç olarak tohum üretimin küresel g›da zincirlerinin egemenli¤inden nas›l kurtar›laca¤›, bu sistemden
nas›l kopart›laca¤›, nereden kopar›labilece¤i, buradan oraya nas›l gidilebilece¤i sorular›na cevap bulacak eleﬂtirel,
kuramsal düﬂüncelere ihtiyaç vard›r.
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Özet
u makale, paylaﬂ›lanlar olarak tohumlar› üreten çok say›da toplumsal
gücün ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgilidir. Ele al›nan konu, tohumlar›n ortak bir
kaynaktan yola ç›karak –devlet veya piyasa taraf›ndan kapat›lmam›ﬂ,
dünyan›n çeﬂitli yerlerinde köylülerin toplumsal iﬂbirli¤iyle güvence
alt›na al›nan ve geliﬂtirilen ortak kaynaklar—kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar›nca sahip olunan ve geliﬂtirilen metalara nas›l dönüﬂtürüldü¤üdür. Öne
sürülen tez ise ﬂudur: ‹nsanl›¤›n –sermayeye d›ﬂsal- ortak bir miras› olarak tohumlar›n bu ﬂekilde metalara dönüﬂmesi, kâr aran›ﬂlar›na konu olmas› ve biyo-gücün alan›na dâhil edilmesi, birçok toplumsal gücü kendine karﬂ› harekete geçirmekte ve yeni ortaklaﬂma pratikleri yaratmaktad›r. Böylelikle, paylaﬂ›lanlar olarak tohumlar “özneler” haline gelmekte, tar›msal teknolojide kapsay›c› ve sürdürülebilir geliﬂmeler için yeni perspektifler getirmektedir.

b

Anahtar sözcükler: Biyo-güç, paylaﬂ›lanlar, teknoloji, yeniden yap›m, tohumlar, toplumsal de¤iﬂim.
Teﬂekkür: Bu makale taslak halindeyken yapt›klar› yorumlar ve öneriler için
Joost Jongerden, Pieter Lemmens, Martin Ruivenkamp ve Andy Hilton’a teﬂekkür borçluyum.

Giriﬂ
Metalaﬂma çevresinde dönen, do¤al ve toplumsal kaynaklar›n paylaﬂ›lmas›na
yönelik toplumsal mücadele hepimizle ilgilidir. Suya ve su ürünlerine eriﬂimin
ticarileﬂmesinden bunlar›n korunmas›na, ormanlar›n kesilmesinden ve sat›lmas›ndan bu varl›klar›n geliﬂtirilmesine, bilginin meta haline gelmesine karﬂ›
ç›k›ﬂa kadar pek çok alanda, tekil bireyler, yerel topluluklar, bölgesel ve küresel a¤lar aç›k kaynak ve ücretsiz yaz›l›m hareketleri oluﬂturmakta, iletiﬂim ve
iﬂbirli¤i için yeni alanlar açmakta, di¤er kurum ve kuruluﬂlar da bunlar› k›s›tlamakta, önlemekte ve kapatmaktad›r. Paylaﬂ›lan› böyle olmaktan ç›karan bir
hareket olarak metalaﬂma süreci, kendi z›dd› olarak, yeniden ortak hale getirme hareketiyle sonuçlan›r. Böylece, daha önce paylaﬂ›lmayan›n, böyle oluﬂu
tasavvur bile edilmeyenin paylaﬂ›lan haline getirilmesi gündeme gelir. Silvia
Federici’ye (2010) göre ça¤daﬂ kapitalizm dönemi, yap›sal olarak, paylaﬂ›lanlar›n mülk edinilmesine ve metalaﬂt›r›lmas›na ba¤›ml›d›r. Piyasaya d›ﬂsal görünen çok büyük miktarlardaki emek ve kaynaklar (yaﬂam ortam›, insanl›¤›n geliﬂimi sürecinde kuﬂaklar boyu geliﬂtirilen nesneler, teknikler ve bilgi dâhil olmak üzere do¤al ve kültürel zenginliklerin yerel olarak ve toplamda devral›nmas›), eme¤in (ortak) ürünü olan toplumsal zenginlikler aras›nda (henüz) metalaﬂmam›ﬂ olanlar vard›r ve bu paylaﬂ›lanlar› alternatif ve sürdürülebilir bir
üretim tarz›n›n temeli yapma yolunda çabalar söz konusudur. Post-fordist dönemde paylaﬂ›lanlar üzerindeki bu mücadele dikkate al›nd›¤›nda, önce paylaﬂ›lanlar›n ne oldu¤unu netleﬂtirmek, özel olarak tohum üretiminin durumuna
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geçmeden önce paylaﬂ›lanlarla ortak olan aras›ndaki fark› ortaya koymak yararl› olacakt›r.
Kavramlar›n netleﬂtirilmesi
Literatürde farkl› paylaﬂ›lanlar birbirinden ayr›ﬂt›r›l›r (Douzinas & Zizek 2010;
Krikorian ve Kapczynski 2010; www.commoner.org.uk). Birincisi, paylaﬂ›lanlar
olarak, örne¤in yeryüzü, deniz ve hava veya toprak ve tohumlar gibi ortak do¤al kaynaklara at›fta bulunulur. Bu kavram, hükümetin kontrolü alt›nda olmayan veya piyasa düzenlemeleri ile özelleﬂtirilmemiﬂ maddi kaynaklarla ilgilidir;
as›l olarak bir toplulu¤un ortak ç›kar›na iﬂaret eder. Caffentzis’e göre (2008:5),
bu paylaﬂ›lanlar piyasa ile hükümet aras›nda “hiç kimseye ait olmayan” bir
alandayken, Zizek (2010: 213) bunlara “d›ﬂsal do¤an›n paylaﬂ›lanlar›” der.
Bunlar, kirlenmenin ve kullan›lman›n çevre felâketi tehdidi alt›ndad›r (petrolden ya¤mur ormanlar›na ve do¤al yaﬂam›n kendisine kadar) ve ortadaki tehdit
bu kaynaklar› koruyup geliﬂtirmenin birbirine z›t ve alternatif biçimlerine yol
açmaktad›r.
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‹kinci olarak, kültürel anlamda paylaﬂ›lanlar söz konusudur. Bunlar, dil, bilgi,
e¤itim ve kütüphaneler gibi kültürel ürünlerden; paylaﬂ›lan kamu taﬂ›mac›l›¤›
ve hizmet sistemleri altyap›s› gibi geçmiﬂin kolektif ürünlerinden; sosyal güvenlik, emeklilik gibi kazan›lm›ﬂ haklardan oluﬂur (Federici ibid, Zizek ibid.).
Kültürel plandaki paylaﬂ›lanlar söz konusu oldu¤unda, de¤inilen yo¤un toplumsal mücadele kendini, bu kamusal/sosyal(leﬂtirilmiﬂ) kaynaklar›n ya metalaﬂt›r›lmas›na ve (yeniden) özelleﬂtirilmesine ya da ortak mülkiyeti ve eriﬂilebilirli¤i güçlendirmeye yönelik hemen her gün verilen çabalarda göstermektedir.
Özgün paylaﬂ›lanlar›n masumiyetinin çok ötesinde siyasal fay hatlar› oluﬂmuﬂtur. Dil, bunun bir örne¤i olarak verilebilir. Devletin sahipli¤i veya piyasan›n denetimi d›ﬂ›nda topluluk yaﬂam›n›n içinde ve onunla birlikte geliﬂen, birbiriyle
iletiﬂim halindeki milyonlarca insan›n ortak ürünü olan dil, her anlamda paylaﬂ›lan olarak görülebilir. Ancak gene de bir kültürel ürün olarak dil, örne¤in biliﬂim sektörü taraf›ndan sahip olunacak ve sat›lacak biçimler alabilir. Müzikten
de bu ba¤lamda söz edebiliriz. Burada da, örne¤in halk geleneklerinin bir parças› olan müzik sonra halktan ayr›l›r milyarlarca dolar›n döndü¤ü müzik sektörünün bir parças› haline gelir.
Bilimin geliﬂimine gelince, burada durum karmaﬂ›kt›r. Bir yanda, bilimsel fikirleri, bilgileri ve enformasyonu ileten sözcükler, imgeler, formüller vb, insanlar›n bunlar› günlük olarak geliﬂtirdikleri toplumsal iliﬂkilerinin ürünü say›l›r. Di¤er yanda ise bunlar› özelleﬂtirme ve metalaﬂt›rma e¤ilimleri vard›r. Bilgi geliﬂiminin paylaﬂ›lan yanlar›n›n dayand›¤› toplumsal iliﬂkiler de¤iﬂtirilmek istenir ve bu da mülkiyet rejimindeki de¤iﬂimin –art›k bilginin paylaﬂ›m› de¤il, korunmas› ve patente ba¤lanmas› söz konusudur—bilgi üretiminin yeniden örgütlenmesi ve toplumsal iliﬂkilerdeki de¤iﬂiklikle örtüﬂtü¤üne iﬂaret eder. Bilginin metalaﬂt›r›lmas›na yönelik bu e¤ilim, mülkiyet ve patent haklar› yasas›
aç›s›ndan muhalif hareketleri de gündeme getirmektedir. Örnek olarak, Sah-
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ra Güneyi Afrika için HIV/A‹DS tedavisinde kullan›lan anti-retroviral ilaçlar üzerindeki ruhsat k›s›tlamalar›ndan feragat edilmesi veya bunlar›n gevﬂetilmesi
için büyük ilaç ﬂirketlerine uygulanan siyasal bask›lar verilebilir.
Üçüncüsü –bilimde, kültürün bir yönü anlam›nda özel bir durum olarak da an›labilir—biyo genetik paylaﬂ›lanlar, genom, gen, DNA RNA vb., Zizek’in (Ibid) deyimiyle ‘insan›n (içsel) do¤as›n›n biyo genetik miras›’ arac›l›¤›yla toplumla çok
yak›ndan iliﬂkilenen organik formlar veya varl›klar olarak birbirinden ayr›ﬂt›r›l›r. Son otuz y›l›n teknolojik-bilimsel geliﬂmeleri (biyo teknoloji), en baﬂta biyo
genetik paylaﬂ›lanlar› mülk edinmiﬂ ve metalaﬂt›rm›ﬂ, hatta insan do¤as› dâhil
yaﬂam›n kendisi de¤iﬂtirmeyi hedeflemiﬂtir. (2) Bununla birlikte, ayn› do¤al ve
kültürel paylaﬂ›lanlarda oldu¤u gibi, biyo genetik paylaﬂ›lanlarda da egemen
durumda olan metalaﬂt›rman›n ötesine geçmeye yönelik çabalar görülebilir.
Bu çabalar, ortaklaﬂmac› uygulamalar geliﬂtirerek sergilenmektedir – belirli
bitki yetiﬂtirme tekniklerinin uygulanmas›na yönelik tercihlere baﬂvurarak
aﬂa¤›da ele al›nd›¤› gibi.
Bu üç paylaﬂ›lan kategorisi aras›ndaki benzerliklerin yan› s›ra önemli farkl›l›klar da vard›r. Örne¤in, do¤al paylaﬂ›lanlar bitimli iken bilgi ve yarat›c›l›k gibi
kültürel paylaﬂ›lanlar bitimsiz, ço¤ul, aç›k ve üretkendir. Belirtildi¤i –ve Hardt
ile Negri taraf›ndan da vurguland›¤› (2004:149) – gibi, farkl› paylaﬂ›lanlar›n hepsi, üretim sistemine “d›ﬂsall›klar›”, devlet veya piyasa taraf›ndan kapat›lmam›ﬂ
olmalar› aç›s›ndan birbirine benzer. Buna karﬂ›l›k, üretken boyut aç›s›ndan
farkl›l›k vard›r. Do¤al (ve k›smen biyo genetik) paylaﬂ›lanlar ortaklaﬂa “bulunurken” (ve üretimde kullan›l›rken), kültürel (ve k›smen biyo genetik) paylaﬂ›lanlar insanlar taraf›ndan yarat›lm›ﬂlard›r. Do¤al ve kültürel paylaﬂ›lanlar aras›ndaki önemli fark buradad›r: kültürel/bilgisel paylaﬂ›lanlar insanl›k taraf›ndan yarat›l›r, üretilir, bulunmaz. Dolay›s›yla, bilgi paylaﬂ›lanlar›, do¤al paylaﬂ›lanlar gibi k›tl›klar›yla tan›mlanmazlar, tersine, bu paylaﬂ›lanlar› üreten üretkenlikle ilgili olmak üzere bolluklar›yla tan›mlan›rlar. Bu paylaﬂ›lanlar›n üretimi, o günkü kapitalizme özgü toplumsal iliﬂkiler arac›l›¤›yla gerçekleﬂir. Burada da, s›naî kapitalizmin bir önceki döneminin temel kavram› olarak soyut
eme¤in yerini alan ortak kavram›yla karﬂ›laﬂ›r›z. Negri ve di¤er “‹ﬂçicilere”
(Operaisti) (Lazzarato, Federici, Virno, Bove ve di¤erleri) göre, ortak, Marx’›n
soyut eme¤inin (art› de¤erin kayna¤› olan soyut emek) yerini al›r. Dolay›s›yla
ortak, bir iliﬂtirme de¤il, paylaﬂ›lan bir ﬂeydir: kendisi bir üretimdir, art›¤›n/bollu¤un yarat›lmas›d›r. Soyut emek kavram›n›n ortak olarak yeniden formülasyonu gereklidir, çünkü emi¤in/ortak olan›n iﬂledi¤i kültürel ufuk köklü bir de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. Negri, Hardt ve di¤er ‹ﬂçiciler, soyut emek kavram›n›n, özellikle de bu kavram›n art›k de¤er ve emek zaman› ile olan kat› ba¤lant›s›n›n yeniden yorumlanmas› gereklili¤inin alt›n› çizer. Dahas›, günümüzdeki post-fordist

(2) ‹nsanlara özel at›f, bu kategoriyi ayr›ﬂt›rman›n ve de¤er vermenin gerekçesi say›labilir. Analitik aç›dan
daha savunulur biçimde, yaﬂam teknolojileri ça¤daﬂ düﬂünce ve beﬂeriyet epistemolojisi aç›s›ndan temel
teﬂkil eden do¤a/kültür dikotomisinin her iki taraf›nda yer al›r.
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dönemin toplumsal iliﬂkilerinin giderek daha fazla bu kültürel ve biyo genetik
paylaﬂ›lanlar›n üretilmesine yöneldi¤ini ve dolay›s›yla dönemin biliﬂsel kapitalizm olarak adland›r›ld›¤›n› belirtir (Boutang 2002). Nicel anlamda eme¤in bugün de en baﬂta maddi nesneler üretimine odakland›¤›n› onlar da kabul etmekle birlikte, nitel olarak eme¤in giderek daha fazla fikir, imge, bilgi, iletiﬂim,
iﬂbirli¤i ve duygusal iliﬂki üretimine yöneldi¤ini vurgularlar. Nicel de¤il nitel
anlamda, maddi olmayan eme¤in hegemonyas›ndan söz ederler (ayr›ca bak›n›z, Gorz 2010). Ortak olan, toplumsal yaﬂam›n maddi araçlar›n› –araba, televizyon, giyecek, yiyecek—üretmekten çok toplumsal yaﬂam›n kendisini yaratmaya yönelir (Hardt & Negri 2004:146) – Biz de burada vurgulayaca¤›z ki, bu
ortak toplumsal yaﬂam›n yarat›lmas›, bilgi paylaﬂ›lanlar›n›n kullan›lmas›yla
özellikle çoklu ﬂeylerin –örne¤in tohumlar—üretilmesi yoluyla gerçekleﬂir. Ancak, ortak olan›n (yenilikçi canl› emek) toplumsal yaﬂam› bilgi yo¤un tohumlar
gibi ﬂeylerle (yeniden) ﬂekillendirme kapasitesi, maddi üretimde olana göre
aﬂ›r›d›r, sermayenin, genetik sanayilerinin egemenli¤i alt›ndad›r. Kültürel, bilgi paylaﬂ›lanlar›n›n özelli¤i, bollu¤udur; meta iliﬂkilerine tümüyle entegre olmam›ﬂ, tümüyle burada çevrilmemiﬂ bilgi ve deneyimlerin fazlas›d›r. Dahas›
–hemen yak›ndaki üretim sürecinin d›ﬂ›nda olan—bu toplumsal zenginlik, iﬂbirli¤i, eﬂgüdüm ve iletiﬂimle yak›ndan iliﬂkilidir: k›sacas›, temeli, ortak olan›n
toplumsal iliﬂkilerindedir ve bu iliﬂkiler de bilgi paylaﬂ›lanlar›n›n içselleﬂtirildi¤i nesnelerle yeni iﬂbirliklerini davet eder, bunlar›n önünü açar. Baﬂka bir deyiﬂle, fikirler, imgeler, bilim ve teknoloji gibi bilgi paylaﬂ›lanlar›n›n üretilmesi,
yeni iﬂbirli¤i biçimleri, yeni toplumsal iliﬂkiler yarat›r; üstelik bunlar art›k sermayeye içsel de¤il sermaye için bir fazlal›kt›r. Giderek daha fazla ortak olan›
güçlendirme perspektiflerinin bir parças› haline geldiklerinden, art›k do¤al
paylaﬂ›lanlarla, kültürel veya biyo genetik paylaﬂ›lanlarla de¤il insansal paylaﬂ›lanlarla iliﬂkilendirilebilecek paylaﬂ›lanlar› temsil ederler.
Kökü Latincedeki “communis” (ortak olan, kamusal, genel vb) ve Rönesans dönemine ait ortak hukuk, ortak arazi vb. kavramlar›yla geliﬂen ça¤daﬂ “insansal
paylaﬂ›lanlar” kavram›, günümüzdeki biliﬂsel kapitalizm döneminin toplumsal
iliﬂkilerini belirler (Boutang 2002). Bu iliﬂkilerde sermaye ile ortak olan, kendi geliﬂim alan› içindeki do¤al, kültürel ve biyo genetik paylaﬂ›lanlar› içselleﬂtirmek ve dönüﬂtürmek için mücadele halindedir; bu mücadelenin perspektifi
ise ya metalaﬂt›rma ya da ortaklaﬂt›rmad›r. Örne¤in hava gibi kimi “haz›r bulunmuﬂ” do¤al paylaﬂ›lanlar›n (do¤al) paylaﬂ›lan olarak öyle kalaca¤› varsay›l›rken, su gibi baﬂkalar› metalaﬂt›r›labilir (eme¤in en az düzeyde feodalizmde,
en aﬂ›r› düzeyde de kapitalizmde metalaﬂt›r›lmas› gibi). Bunlara karﬂ›l›k bilgisel paylaﬂ›lanlar farkl› yönlerde seyredebilir. Bunlar bütünüyle metalaﬂabilece¤i gibi, ortak olan›n toplumsal iﬂbirli¤i arac›l›¤›yla denetlenen ve yönlendirilen insansal paylaﬂ›lanlar olarak da kalabilir. ‹nsansal paylaﬂ›lanlar›n bu durumunun güçlendirilip güçlendirilemeyece¤i, geliﬂtirilip geliﬂtirilemeyece¤i ve
bunlar›n nas›l olaca¤› tohum üretimine at›fla ele al›nacakt›r. Bu çal›ﬂmada tohumlar en baﬂta nesneler olarak de¤il, ürünleri (Ruivenkamp) veya aktörleri
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(Latour) (3) siyasallaﬂt›ran özneler olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m›yla tohumlar bir ürünün maddi olmayan/maddi kar›ﬂ›m› özgül bir biçimini temsil
eder; sonuçta, tar›msal üretimin ve g›da üretiminin ya giderek metalaﬂmas›na
ya da paylaﬂ›lmas›na yönelik toplumsal iliﬂkiler gündeme gelir.
Ortak olana – ayn› zamanda “çokluk” olarak da adland›r›lmaktad›r (Hardt &
Negri 2004)--iliﬂkin bu baﬂvuru çerçevesinden ve komünizm fikrinden (Douzinas & Zizek et al 2010) esinlenen bu makale, ortak olan›n “özneler” olarak tohum üretme ve küresel g›da zincirlerinin toplumsal örgütlenmesinin d›ﬂ›nda
kalan toplumsal iliﬂkiler yaratma imkânlar›n› araﬂt›rmaktad›r. Ortak olan›, sonuçta sermaye taraf›ndan mülk edinilen ürünler ve çal›ﬂma enerjileri toplam›
ve/veya örne¤in hiyerarﬂik iliﬂkiler, iﬂ bölümleri, kumandan›n örgütlenmesi ve
da¤›l›m› gibi sermayeye içsel toplumsal iliﬂkiler toplam› olarak görmek yerine,
ayn› ortak olan›n bilgisel paylaﬂ›lanlar›n devlet veya piyasa taraf›ndan kapat›lmas›n› engelleyen ve yeni bir üretim yolunun perspektiflerini açan toplumsal
iliﬂkileri nas›l –burada tohumculuk yoluyla—getirebilece¤ini araﬂt›raca¤›z. (4)
Makalenin yap›s› ve amaçlar›
Paylaﬂ›lanlarla ilgili tart›ﬂmalar a¤›rl›kl› olarak do¤al paylaﬂ›lanlar›n varl›¤›n›n
formel önkoﬂullar› ile ilgilidir. Dolay›s›yla, ortak olan›n kapitalist iliﬂkilere tabi
olmaya karﬂ› direnebilece¤i ve yeni bir üretim tarz› için temel oluﬂturabilece¤i
ortakl›k temelinde bir ekonominin inﬂas› için gerekli maddi koﬂullar, burada
daha az ele al›nmaktad›r. Bu makalenin amac›, bu tart›ﬂmalardaki durumu
tersine çevirmek, üretimin örgütlenmesinde anti-kapitalist ve alternatif bir yol
olarak paylaﬂ›lanlar ilkesini temel alan sürdürülebilir toplum perspektiflerini
kavramakt›r. Siyasallaﬂt›r›c› ürünler olarak tohumlara odaklanan uzun süreli
bir araﬂt›rmadan (Ruivenkamp 1989, 2005, 2008) hareketle bu makale, tohum
üretiminde ortak olan›n (emek), maddi olmayan emekle tar›msal emek aras›nda yeni ittifaklar› nas›l gündeme getirdi¤ini (5) ve (dolay›s›yla) paylaﬂ›lanlar olarak g›da maddeleri için tohum üretimine yönelik perspektifleri güçlendiren
toplumsal iliﬂkileri nas›l yaratt›¤›n› ele almaktad›r. ‹lk bölüm, do¤al paylaﬂ›lanlar –sermaye iliﬂkilerine d›ﬂsal- olarak tohumlar›n sermayeye içsel metalara

(3) Latour (2007.50-54) aktörleri ‘baﬂkalar›yla özel ve geçici gruplar halinde ba¤lant› kurup iﬂ yapabilecek
insan ve insan olmayan varl›klar’ olarak tan›mlar. Bu tan›ma at›fla, tohumlar›, özne konumunda. Toplumsal iliﬂkiler yaratabilecek varl›klar say›yoruz.
(4) Paylaﬂ›lanlarla ilgili bu üç unsur, Marx’›n, üretimin yaln›zca ürün yaratma amac›na yönelik olmay›p yeni yaﬂam biçimleri yaratabilecek özneler de yaratt›¤› yolundaki sonucuna at›flad›r: “Üretim yaln›zca özne
için bir nesne yaratmakla kalmaz, ayn› zamanda nesne için de bir özne, yeni yaﬂam biçimleri, yeni bir bak›ﬂ, yeni bir duyuﬂ, yeni bir sevgi yarat›r.” (Grundrisse, aktaran Hardt 2010: 141). Burada söz konusu olan
öznelli¤in üretilmesidir. Paylaﬂ›lanlarda odak noktas› zaten olan› elde etmek de¤il, yeni bir ﬂey, özellikle
yeni toplumsal iliﬂkiler yarat›lmas›d›r.
(5) Buradaki baﬂl›ca ayr›m, eme¤in ürünleriyle ilgilidir: tar›msal (fiziksel) emek (çiftçilik) maddi üretimle
sonuçlan›r (tar›m ürünleri vb), maddi olmayan (zihinsel) emek (araﬂt›rma vb) ise kültürel üretimle (bilimsel bilgi, sistem tasar›m› vb.); ancak hiç kuﬂkusuz bunlar›n baﬂka sonuçlar› da vard›r – örne¤in tar›m ürünleri fikir üreten kiﬂileri besler, tasar›mlar ise tar›m ürünlerinin genetik yap›s›n› de¤iﬂtiren teknolojileri
getirir. Maddi olmayan ve maddi üretimler tohumlarda bir araya gelir ve bu birleﬂme onun özgül “siyasal”
içeri¤ini oluﬂturur.
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dönüﬂümünün tarihsel arka plan›n› genel olarak ve k›saca vermektedir. ‹kinci
bölüm, tohumlar› yeniden paylaﬂ›lan yapmaya yönelik muhalefet hareketlerine
at›fta bulunmakta, tohum geliﬂtirme ve uygulama alan›nda paylaﬂ›mc›l›¤a yönelik çeﬂitli pratikleri ele almakta, bunun ard›ndan gelen k›sa sonuç bölümü
ise ortak olan›n sahiden yeni olan bir ﬂey üretme imkânlar› üzerinde durmaktad›r. Burada gerçekten “yeni” olandan kastedilen, kendi baﬂ›na yeni tohumlar›n ötesinde, yeni toplumsal iliﬂkileri, yeni bir yaﬂam tarz›n› temsil eden tohumlard›r.(6)
I. Do¤adaki paylaﬂ›lanlardan metalara: tohumlar›n toplumsal dönüﬂümü
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Dünyan›n çeﬂitli yörelerindeki köylüler aras›nda uzun süredir devam eden bitki genetik materyallerinin ve tohumlar›n de¤iﬂimi gibi bir uygulama vard›r.(7) Bu
toplumsal iﬂbirli¤i arac›l›¤›yla – “do¤al ›rklar” (landrace) olarak adland›r›lan-bitki genetik materyalleri ve tohumlar geliﬂtirilmiﬂ, bunlar, insanl›¤›n ya da en
az›ndan belirli bir bölgedeki topluluklar›n ve halklar›n ortak miras› olarak do¤al paylaﬂ›lanlar say›lm›ﬂt›r. Bitki genetik materyallerinin köylülerin toplumsal
iﬂbirli¤i arac›l›¤›yla korunmas›, de¤iﬂimi ve geliﬂtirilmesi iﬂleri daha sonra tedricen kamusal ve özel kurumlar taraf›ndan devral›nm›ﬂt›r (aﬂa¤›ya bak›n›z).
Ürün genetik kaynaklar› giderek kolonize edilmiﬂ, bu kurumlar taraf›ndan emilerek özelleﬂtirmenin hizmetine sunulmuﬂtur. Böylece kaynaklar metalara dönüﬂmüﬂ, kâr ve kumandan›n ürünleri haline gelmiﬂtir. Tohumlar›n mülkiyet
rejimindeki de¤iﬂmeyle birlikte (köylü topluluklar›n ellerinde olan tohumlar›n
kamusal ve özel kurumlar›n eline geçmesi) bu varl›klar ortak bir do¤al kaynak
(do¤al paylaﬂ›lanlar)(8) olmaktan ç›karak metalaﬂm›ﬂ, çal›ﬂma ürünleri durumuna gelmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle bu süreç sonucunda tohumlar bilgi-yo¤un
paylaﬂ›lanlar, sermayeye içsel mekanizmalarla örgütlenen soyut emek ürünleri olmuﬂtur. Tohumlar (kültürel paylaﬂ›lanlar olarak) küresel g›da üretiminin
toplumsal örgütlenmesinde böylece önem kazanm›ﬂ, mevcut üretim sistemine
özgü toplumsal iliﬂkileri içselleﬂtirmiﬂtir (Ruivenkamp 1989).
Bu modern tar›mc›l›k tarz› (Wiskerke 1997, Van der Ploeg 2004), yeni bilgi-yo¤un ürünlere dâhil edilecek özel yönlerin seçilmesiyle birlikte daha sonra Feenberg’in (1999) deyimiyle tohumlar›n daha ileri düzeylerde geliﬂtirilmesinin
“kültürel ufku” haline gelmiﬂtir. Bu yeni ve “enformasyona dayal›” hale getirilmiﬂ tohumlar›n üretilmesi, yaln›zca yeni ürünler ve bu anlamda yeni nesneler
yarat›lmas›n› de¤il, ayn› zamanda tar›mc›l›kta ve g›da üretiminde yeni toplum-

(6) Michael Hardt yaln›zca nesnelerin de¤il öznelerin de üretildi¤ine iliﬂkin Marksist analize at›fla, asl›nda
üretimin nesnesinin belirli bir toplumsal iliﬂki ya da yaﬂam biçimi taraf›ndan tan›mlanan bir özne oldu¤unu, dolay›s›yla bu tür üretime “biyo-politik” denebilece¤ini vurgular. (Michael Hardt 2010:141).
(7) Van der Ploeg (2008:23) köylüleri, tar›msal üretimi kendi kendini yöneten bir kaynak temelinde aktif olarak ﬂekillendiren, piyasayla piyasan›n üretim sürecinde egemen hale gelmesine izin vermeyen bir organizasyonla iliﬂki kuran özellikleriyle tan›mlar.
(8) Kendisinin de insan eme¤i ürünü oldu¤unu, dolay›s›yla –geriye dönük olarak—kültürel paylaﬂ›lan olarak
alg›lanabilece¤ini unutmadan, böyle görüldü¤ü ve böyle davran›ld›¤› sürece tohumlar›n da do¤al paylaﬂ›lan
oldu¤u söylenebilir.
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sal iliﬂkiler yarat›lmas›n› da amaçl›yordu. Yeni tohumlar, tar›msal üretim sistemlerinde eme¤in toplumsal örgütlenmesini dolay›mlam›ﬂ (Verbeek 2000),
“siyasallaﬂt›r›c› ürünler” haline getirmiﬂtir (Ruivenkamp 1989, 2005).(9) Baﬂka
bir deyiﬂle burada, art›k küresel g›da zincirlerine yönelik sermaye düzenlemelerine içsel toplumsal iliﬂkileri pekiﬂtiren ve bu iliﬂkileri yaratan ürünler söz
konusudur. Modernlik öncesi, do¤al paylaﬂ›lanlar olarak tohumlar›n insan
eseri, metalaﬂm›ﬂ emek ürünleri haline geldi¤i bu süreçte, tohumlar, küresel
g›da zincirlerinde eme¤in toplumsal örgütlenmesini köklü bir de¤iﬂime u¤ratacak ﬂekilde giderek daha fazla özneler konumuna gelmiﬂ (Ruivenkamp
1989), eme¤in ürünlerle (tohumlar) iliﬂkisi de de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. Bu de¤iﬂimleri kavramak için ﬂunlar› görmek gerekmektedir: tohum üretiminde harcanan emek kamusal ve özel mülkiyet taraf›ndan nas›l edinilip dönüﬂtürülüyor? Toplumsal güçler çoklu¤u, bitki yetiﬂtirme bilgisini sermayeye içsel konumundan ç›kararak ona d›ﬂsal olacak, titiz bir tar›msal üretimin yeni biçimleriyle iliﬂkili hale getiren paylaﬂma pratiklerini nas›l yarat›yor? (Lemmens 2010).
Tohumlar›n metalaﬂmas›
Tohumlar›n toplum baz›nda soyut emek (ortak olan) ürününe dönüﬂmesi, söz
konusu nesnelere iliﬂkin toplumsal iliﬂkilerin de¤iﬂtirilmesiyle gerçekleﬂmiﬂtir. Tohumlardan söz etti¤imize göre, tohumlarda ﬂu de¤iﬂimler söz konusudur: eme¤in de¤iﬂen bileﬂimi, tohumlar›n maddi olmayan/maddi olan
bileﬂimindeki dönüﬂüm e¤ilimi ve toplumsal dönüﬂümlerin özneleri olarak
tohumlar(10).
Eme¤in de¤iﬂen bileﬂimi
Tohumlar›n do¤al paylaﬂ›landan metalaﬂm›ﬂ ürünlere dönüﬂümü anlam›ndaki
tarihsel e¤ilime katk›da bulunan önemli bir unsur, bitki genetik materyallerine
(tohumlar) sahip olan ve bununla ilgili edimlerde bulunan toplumsal gruptaki
tedrici de¤iﬂimdir. De¤inildi¤i gibi, baﬂlarda köylüler ve köylü topluluklar› bitki
genetik materyallerini koruyor, mübadele ediyor ve geliﬂtiriyordu; bunlar›, genel olarak toplulu¤un kültürel normlar› ile belirlenen gevﬂek kurallar uyar›nca
yönetiyordu. Genel olarak bak›ld›¤›nda bu iﬂlemler çevresel aç›dan do¤ayla
uyum, toplumsal olarak da karﬂ›l›kl›l›k ve arma¤an mübadelesi ilkelerine göre
gerçekleﬂmekteydi (Kloppenburg 2010). Yenilik, bu ‘çevre dostu’ topluluk geliﬂimi sisteminde ortaya ç›kt›. Günümüzde ürün genetik kaynaklar›nda buldu¤umuz genetik çeﬂitlilik, bitki genetik materyallerinin kuﬂaklar boyu devam eden
bu paylaﬂ›m›n›n ve mübadelesinin sonucudur. Burada dikkat edilmesi gereken
önemli bir nokta vard›r: bitki genetik materyallerinin mübadelesi, üretilmesi ve
geliﬂtirilmesiyle sa¤lanan yenilik, bitki genetik materyallerinin üretilmesini ve

(9) Bu analiz temelinde, tohum yetiﬂtiricili¤inin, tohum ﬂirketlerinin tarlada iﬂ yapanlar üzerinde uzaktan
denetimine yöneldi¤ini vurgulam›ﬂt›m (Ruivenkamp 1989)
(10) Bu üçlü bölünme, ‘toplumsal iliﬂkiler olarak mülkiyet’ hukuksal analizinde üç toplumsal de¤iﬂken saptayan J. Martin Pedersen’den esinlenmiﬂtir: iliﬂkili özne, iliﬂkilenilen nesne ve iliﬂkisel durum (Pedersen,
J.M, 2010, www: commoner.org.uk. Say› 14, sayfa 170).
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da¤›t›m›n› kontrol edecek piyasa mekanizmalar› olmaks›z›n, bunlar üzerinde
tek mülkiyet hakk›na sahip herhangi bir topluluk, devlet veya ﬂirket bulunmaks›z›n gerçekleﬂmiﬂtir. Bitki genetik materyalleri ortak miras›n bir parças› say›lm›ﬂ, farkl› ekolojik bölgelerdeki köylüler taraf›ndan böyle korunmuﬂ ve geliﬂtirilmiﬂtir.
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Bu durum, tar›msal üretimde modernlik projesinin dayat›lmas›yla 19’uncu ve
20’inci yüzy›llarda de¤iﬂmiﬂtir. Böylece, 20’inci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki en
dramatik de¤iﬂme olarak kabul edilen olgu ortaya ç›km›ﬂt›r: köylülü¤ün yarat›c› y›k›m› (Hobsbawm 1995: 289, aktaran Jongerden 2008: 122). Bu toplumsal
de¤iﬂim sonucunda günümüz dünyas› eski dünyadan kal›c› biçimde kopmuﬂtur. Söz konusu toplumsal dönüﬂümün örne¤i, bitki genetik materyallerinin
korunmas› ve geliﬂtirilmesinin kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar›na aktar›lmas›d›r. Mülkiyet rejimindeki bu de¤iﬂim (daha do¤rusu yeni bir mülkiyet rejiminin yarat›lmas›) uzun bir geçmiﬂe sahiptir ve farkl› evrelerden geçmiﬂtir. Bu
geçmiﬂteki dinamik bir güç de, özgün olarak, kendi yerlerinde köylüler taraf›ndan korunup geliﬂtirilen, toplumsal ve kültürel iliﬂkilerine içselleﬂen bitki
genetik materyallerinin zenginli¤inin giderek daha çok fark›na var›lmas›d›r.
Ancak, zamanla, bitki genetik kaynaklar› ile onlar›n toplumsal/kültürel ortam›
ve bunlara tekabül eden üretim iliﬂkileri aras›ndaki karﬂ›l›kl› ba¤lar kopart›lm›ﬂt›r. Genetik zenginlik, bu toplumsal iliﬂkilerden ayr›larak kendi baﬂ›na bir
nesne konumuna gelmiﬂtir.
Bu nesneleﬂmiﬂ genetik zenginlik botanik bahçelerine aktar›larak sergilenmiﬂ,
ard›ndan uluslararas› tar›msal araﬂt›rma merkezlerince, ulusal araﬂt›rma
merkezlerince ve ﬂirketlerce muhafazaya al›nm›ﬂt›r. Bitki genetik materyallerinin kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar›n›n gen bankalar›nda bu ﬂekilde
muhafazas› sonucunda bu materyaller giderek onlar›n mülkiyeti alt›na girmiﬂ,
mülkiyet rejimindeki bu de¤iﬂimle birlikte de di¤er toplumsal iliﬂkiler de¤iﬂime
u¤ram›ﬂt›r. Örne¤in, bitki genetik materyallerinin kamusal ve özel kurumlar›n
gen bankalar›nda kendi yerlerinin d›ﬂ›nda muhafazas›, bu materyallerin farkl›
bölgelerdeki köylüler taraf›ndan yerinde muhafazas›n›n oynad›¤› rolün de¤erini düﬂürmüﬂtür.(11) Dahas›, yerinde muhafazadan baﬂka yerde muhafazaya geçiﬂ, salt muhafaza edilen ﬂeyin yeriyle ilgili de¤ildir; bundan daha önemlisi, bitki genetik materyallerinin kendi do¤al, toplumsal ve kültürel ortamlar›ndan
kopar›lma e¤iliminin pekiﬂmesidir (aﬂa¤›ya bak›n›z). Gen bankas› muhafaza
sisteminin kurumsallaﬂmas›, bitki yetiﬂtiricilerinin bitki genetik materyallerini
yeniden yazmalar›na olanak tan›m›ﬂt›r. Bu yeniden yaz›mda art›k bu materyallerin toplumsal-kültürel ortamlar›na daha az at›fta bulunulmakta, söz konusu
materyaller do¤al-bilimsel formüllerle ifade edilmektedir. Bitki genetik materyalleri art›k kendi genetik bileﬂimleriyle muhafaza edilmekte, de¤erlendiril-

(11) Ancak, yerinden olmayan koruma ne zaman iyi oluﬂturulmuﬂ ve kurumsallaﬂm›ﬂsa, bitki genetik kaynaklar›n›n yerinden korunmas› için yeni imkânlar ortaya ç›kar –ancak, bu imkânlar söz konusu kurusallaﬂm›ﬂ yetiﬂtirme programlar›na içselleﬂmiﬂtir.
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mekte ve s›n›fland›r›lmaktad›r ve bunlara art›k yaln›zca kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar›nda çal›ﬂan uzmanlar vak›f olup eriﬂebilmektedir. Art›k ürün
genetik kaynaklar›n› geliﬂtirmenin uzmanlar› köylüler de¤il, bu kaynaklar› Yeﬂil Devrimin yeni “mucize tohumlar›na” dönüﬂtürebilecek bilim insanlar›d›r.
Bir tür dairenin tamamlanmas› gibi, bu ürünlerin tar›m sistemlerinde uygulanmas›, bundan böyle köylülere aç›klanmas› ve anlat›lmas› gereken bir husustur.
Bu tür aç›klamalar› yapacak olanlar da, yeni bir meslek grubu mensuplar›, tar›msal yay›mc›lard›r. Bu meslek grubundan kiﬂiler, köylülere-çiftçilere (“küçük
üreticiler” de denmektedir) sat›lacak yeni metalar (enformasyon, dan›ﬂmanl›k,
iletiﬂim) yaratm›ﬂlard›r. Üstelik bu sat›ﬂ› yapanlar, al›c›lar› giderek daha fazla,
bu d›ﬂsallaﬂt›r›lm›ﬂ ve metalaﬂt›r›lm›ﬂ tohumlar›n ‘cahil ve edilgen al›c›lar›’
olarak görmekte, tohumlarla birlikte enformasyonu ve yanlar›nda tar›mda kullan›lacak kimyasallar› bu kesime satmaktad›r.
Bitki genetik kaynaklar›n›n mülkiyetinin ve geliﬂtirilmesinin köylülerden kamusal ve özel kurumlar›n eline geçmesi – “tar›msal araﬂt›rman›n d›ﬂsallaﬂmas›”
olarak adland›r›lan süreç (Van der Ploeg et al, 1987) –tar›msal üretimin çeﬂitli
kurumsal düzenlemeler temelinde sanayileﬂmesi ve metalaﬂmas›yla bütünleﬂmiﬂtir.(12) Sözü edilen yeniden düzenlemeler, tohumlar›n do¤al paylaﬂ›lanlardan bilgi yo¤un metalara toplumsal geçiﬂini sa¤lam›ﬂt›r. Böylece tohumlar,
sermaye iliﬂkilerini içsel bir örgütlülük içinde soyut emek ürünleri haline geldikleri bir toplumsal dönüﬂüm geçirmiﬂtir. Metalaﬂm›ﬂ tohumlar›n daha ileri
düzeyde üretimi ve geliﬂtirilmesi, küresel g›da zincirlerinin toplumsal örgütleniﬂi içinde yeni bir yer edinmiﬂtir. Böylece bitki yetiﬂtiricileri tar›m›n kolonileﬂtirilmesini ve (girdi yan›yla ilgili olarak) ilgili üretim sürecini daha geniﬂletebilmiﬂ, ard›ndan bitki genetik materyallerini daha da geliﬂtirebilecek konuma
gelmiﬂlerdir.(13) Kâr amac›yla olsun, küresel açl›k sorununa çözüm amac›yla
olsun, küresel g›da ürünlerinin genetik bileﬂiminin geliﬂtirilmesi, modern tar›msal üretim tarz›n›n “kültürel ufku” (Feenberg 2005) denilen olguya at›fla tohumlara belirli özellikler iliﬂtirilerek gerçekleﬂtirilmiﬂtir. “Kültürel ufuk” ise
tohumlar›n ve di¤er teknolojilerin maddi tasar›m›na iﬂsel ideolojilerden oluﬂmaktad›r; bu da küresel g›da zincirlerine içsel olarak tar›mda ve g›da üretiminde sürekli de¤iﬂen toplumsal iliﬂkilerdir.(14)
Tohumlardaki maddi olmayan ve maddi ö¤eler bileﬂimindeki de¤iﬂme
Bitki genetik materyallerini ellerinde tutan (sahip olan) ve bunlar üzerinde çal›ﬂan (geliﬂtiren) toplumsal gruplardaki de¤iﬂimle birlikte, ürünün kendisi de

(12) Baﬂka yerlerde yeterince geniﬂ biçimde ele al›nd›¤›ndan (bak›n›z, Ruivenkamp, Jongerden’den) burada küresel g›da zincirlerinde tar›m eme¤inin yeniden örgütlenmesine pek az yer verilmiﬂtir.
(13) Geliﬂtirilmiﬂ çeﬂitler verim ve kimi durumlarda – özellikle sulama ve kimyasal uygulamalar (gübre ve
haﬂere ilaçlar›) söz konusu oldu¤unda– çevresel bask›lara direnç aç›s›ndan daha iyidir. Bu da pazarlara
ürün temini ad›na azami miktarlarda üretilecek tek ürünü ve iyice kapitalistleﬂmiﬂ iﬂletmelerce büyük ölçekli tar›m› öngörür. (aﬂa¤›ya bak›n›z).
(14) Biyo-yak›t için m›s›r ürünleri örne¤inde oldu¤u gibi tar›m›n g›da temini ile olan iliﬂkisinin kesilmesi
(Ruivenkamp 2005), tar›msal üretimin yaln›zca g›da üretimine ve küresel g›da zincirlerine de¤il küresel biyo-temelli zincirlere bile içsel toplumsal iliﬂkileri de dikkate al›nmal›d›r.
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de¤iﬂmektedir: tohumlar, art›k “siyasallaﬂt›r›c› ürünler” olmaktad›r (Ruivenkamp 1989, 2005).
Tohumlar›n özelli¤i, maddi olmayan (çevresel, toplumsal, kültürel siyasal) ve
maddi olan (fiziksel) yanlar›n birli¤inden oluﬂmas›d›r. Tohumun mikro-biyolojik özelli¤i, belirli toplumsal-kültürel ba¤lamlardaki belirli çevresel durumlara
uyan makro-biyolojik bitki özelliklerine yol açar. Bu durumun da belirli siyasal
uzant›lar› vard›r ve bu uzant›lar hep birlikte ele al›nd›¤›nda, yetiﬂtirilecek bitkinin arzu edilen özelliklerini, dolay›s›yla bitkinin genetik materyalindeki nihai
de¤iﬂiklikleri belirler. Tohumda maddi olmayan/maddi olan bileﬂimini taﬂ›yan
ve ifade eden bir bütün olarak bu çevrimdir. Köylülük taraf›ndan mübadele edilen ve geliﬂtirilen do¤al ›rklar, kendi fiziksel varl›klar›na çevresel ve toplumsal
yönleri de içselleﬂtirmiﬂlerdir ve köylüler aras›ndaki mübadele ve yetiﬂtirme
faaliyetlerinde kilit rol oynayan faktör de tohumlar›n maddi olmayan/maddi
olan bileﬂimindeki özel içeriktir. Ne var ki, bu bileﬂimi etkileyen ve ﬂekillendiren toplumsal güçler de¤iﬂmektedir ve bu de¤iﬂimle birlikte ayn› zamanda tohumlar›n bileﬂimindeki maddi olmayan/maddi olan da tedrici biçimde de¤iﬂmektedir.
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Tohum üretiminin toplumsal dönüﬂümünde temel rol oynayan ikinci bir e¤ilim
de bitki yetiﬂtirme tekniklerinin uyguland›¤› uzun tarihsel süreç sonucunda tohumlardaki maddi olmayan ve maddi olan bileﬂenlerin tedrici olarak de¤iﬂmesidir. Tar›msal bitkilerin belirli ekolojik kuﬂaklarda (serin, ›l›man, s›cak vb) ve
yerel iklimlerde (kurak/ya¤›ﬂl›, rak›m› yüksek/düﬂük vb) kullan›lmas›, ilk olarak
bitkinin kendi do¤al ortam› ile etkileﬂimi yoluyla bir oluﬂum sürecinde ortaya
ç›km›ﬂt›r. Do¤al seleksiyon, bitkilerin kendilerinin, ortamlar›nda iyi yetiﬂme
aç›s›ndan gerekli olanlar› kendi genetik programlar›na dahil etmelerini sa¤lam›ﬂt›r (Ruivenkamp 2005)(15). Bu nedenle kimi bitkiler serin iklimlerde, kimileri de s›cak iklimlerde iyi büyümektedir. Bitkinin büyümesi ile do¤al ortamlar
aras›ndaki bu dar iliﬂkinin koydu¤u s›n›rlar› geniﬂletmek için, geleneksel iyileﬂtirmeler ve melezleﬂtirmeler gibi çeﬂitli giriﬂimlerde bulunulmuﬂtur. Bu,
daha önce de de¤inildi¤i gibi Yeﬂil Devrim s›ras›nda yap›lm›ﬂt›r. Yeﬂil Devrim s›ras›nda, özellikle daha yüksek verim elde etmek amac›yla genetik programa
baﬂka bilgiler de dahil edilmiﬂtir. Yeﬂil Devrimle ayn› s›rada tohumlar›n da metalaﬂmas› ikili bir geliﬂmeyi temel al›yordu: Daha geliﬂkin bitki yetiﬂtirme teknikleri, çeﬂitleri kendi do¤al ortamlar›n›n s›n›rland›r›c› özelliklerinden “kurtard›”; ancak bunun yerine baﬂka bir ﬂeyi getirdi: tar›msal araﬂt›rmalar tohuma
özgü bilimsel bilgilere dönüﬂtü ve bu da kendine özgü birtak›m ba¤›ml›l›klar
getirdi: Örne¤in, yay›mc›lar›n bilgisi, haﬂere ilaçlar› gibi girdilere ba¤›ml›l›k…
Tohumlar›n yeniden üretiminin kendi do¤al çevrelerinden kopar›lmas› ve bilimsel bilgiyle eﬂleﬂtirilmesi yönündeki bu dönüﬂümün henüz tamamlanmam›ﬂ

(15) Genetik programlarla çevresel etkiler aras›ndaki iliﬂki daha ayr›nt›l› olarak ﬂu makalede ele al›nmaktad›r: “Epigenetik dönüﬂ” (Nicolosi & Ruivenkamp 2011: bask›da).
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oldu¤u aç›kt›r. Bu bir f›rsat penceresidir; bunun sonucunda kimi ›rklar paylaﬂ›lanlar haline gelmiﬂ ve yerel, yerli halklar da bunlar› böyle görmüﬂtür – Bolivya Ant’lar›nda patates örne¤inde oldu¤u gibi (Puente 2010) – ya da kapatma
karﬂ›s›nda ortak arazilere sahip ç›k›lmas› gibi. Di¤er yandan ayn› durum, tohumlara içsel özel kimi bilimsel bilgilere odaklanan yeni bir toplumsal mücadelenin de itici gücü olabilir (konuya burada girilmekte, ayn› konu aﬂa¤›da daha geniﬂ ele al›nmaktad›r).
Gerçekten de, bir yar›lma – ve çeliﬂki – ortaya ç›kmaktad›r. Bu çeliﬂkinin bir taraf›nda, siyasal aç›dan yüklü, maddi olmayan içeri¤iyle enformasyona dayal› tohumlar›n yetiﬂtirilmesine odaklanan yetiﬂtirme programlar› (küresel g›da zincirlerinin toplumsal-ekonomik örgütlenmesi, örne¤in küresel g›da zincirlerindeki sermayenin kültürel ufku s›n›rlar›nda geliﬂtirilen siyasallaﬂt›r›c› tohumlar),
di¤er taraf›nda da tohum geliﬂtirmenin baﬂka pek çok (çok say›da, alternatif) biçimleri. Bu ikincisine di¤er toplumsal hedefler de içkindir ve çal›ﬂmam›zda bunlara, eme¤in kendi içinden ve ortaklaﬂma pratikleriyle geliﬂtirilen “alt-politik tohumlar” olarak at›fta bulunulacakt›r (Ruivenkamp & Jongerden 2011).
Tohum üretiminin d›ﬂsallaﬂmas› ve bilimselleﬂmesi (Van der Ploeg 1987, 2008)
modern giriﬂimci tar›m sisteminin kültürel ufkudur. Küresel g›da sistemlerine
yerleﬂmiﬂ bulunan bu sistem belirli bir bitki yetiﬂtirme yolunun süreklili¤ini getirmektedir ve burada di¤er uygulamalar›n yan› s›ra bir de tohumlar›n melezleﬂtirilmeleri söz konusudur (Kloppenburg 1988, 2010). Bu yol, ürünlerin bitkilerle de ba¤lant›s›z olarak yeniden üretilmesine kadar uzanm›ﬂ, kamusal ve
özel kurumlar›n elindeki kimi s›n›rl› (F1) hatlar›n›n yerini alm›ﬂ, sonunda kendi kendini üretemeyen, k›s›r çeﬂitlerin ortaya ç›kmas›na yol açm›ﬂt›r (böylelikle çiftçileri her y›l yeniden tohum almaya zorlamaktad›r). “Tohumlar›n biyokimyasallaﬂmas›” ﬂeklindeki bu yol ﬂu anlama gelmektedir: Tohumlara içkin bilimsel enformasyon, giderek yayg›nlaﬂan biçimde, bu ürünlerin nas›l yetiﬂtirilece¤ini uzaktan programlamaktad›r; tar›m ilac› kullan›ls›n kullan›lmas›n, tar›msal iﬂletme büyük olsun küçük olsun, bu durum de¤iﬂmemektedir.
Tohumlar›n hangi anlamda siyasal içerik kazand›klar› aç›kt›r. De¤er yüklü,
maddi olmayan içerikleri, iki alternatif aras›nda bir tercih yapmay› gerektirmektedir: Yüksek verimli, melezlenmiﬂ çeﬂitleri, kimyasallarla birlikte mekanize ve büyük ölçekli tar›msal iﬂletmelerde kullanmak ya da ürün rotasyonuna
dayal› tar›msal sistemlerde yetiﬂtirilen ürünlerin yerel g›da a¤lar›na yerleﬂik
küçük tar›m iﬂletmelerinde kullan›lmas›. Baﬂka bir deyiﬂle tohumlar, maddi
olmayan ve maddi içerikleriyle siyasal olarak yüklü bileﬂimlere dönüﬂmekte
(tohumlar›n siyasallaﬂmas›), bu ise kamusal ve özel kurumlardaki araﬂt›rmac›lar› “siyasal öznelere” dönüﬂtürmektedir (Ruivenkamp 2003). Bu özneler – siyasallaﬂt›r›lm›ﬂ tohumlar›n geliﬂtirilmesi ve üretilmesinde anahtar rol oynayarak– küresel g›da zincirlerinin toplumsal örgütlenmesini de¤iﬂtirmektedir.
Buna karﬂ›t olan çerçeve ise kat› bir yerleﬂikli¤e sahip de¤ildir; senteze dayal›
veya üçüncü bir yol da ortaya ç›kabilir: Tohumlar› bilgiye dayand›rma ve “özneler olarak tohumlar›n siyasallaﬂt›r›c› içeri¤i” konusunda tercihte bulunma aç›-
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s›ndan artan f›rsatlar sayesinde, siyasal özneler olarak araﬂt›rmac›lar, bu
ürünlerin araç-amaç sistemlerini yenileme f›rsatlar› üzerinde düﬂünebilirler.
Tohumlar›n paylaﬂ›lanlar olarak geliﬂtirilmesine yönelik perspektifler oluﬂturabilirler; çal›ﬂmaya (insan haklar›), çevreye (sürdürülebilirlik) ve g›da kalitesine (sa¤l›k) de¤er veren, sürdürülebilir ve yerele özgü tar›msal geliﬂme olanaklar› üzerinde durabilirler. Bunlar›n yan›nda mutlaka gerekli olan ise, hiç kuﬂkusuz, biyo genetik mühendislik ürünü olan tohumlar›n yerellik temelli tar›m
sistemlerine uygun biçimde tan›t›lmas›, baﬂka bir deyiﬂle bu tan›t›m s›ras›nda
insan onurunun, ekolojik sürdürülebilirli¤in ve refah›n göz önünde bulundurulmas›d›r.
Toplumsal dönüﬂümlerin özneleri olarak tohumlar
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Tohumlar›n maddi olmaktan a¤›rl›kl› olarak maddi olmayan ve siyasallaﬂt›r›c›
bir ürüne dönüﬂmesi onu toplumsal de¤iﬂimin ön cephesine yerleﬂtirmiﬂtir.
Bir yanda, kamusal ve özel olmak üzere girdi sa¤layan kurumlar ve firmalar,
tüm dünyada giderek artan say›da tar›m üreticisine da¤›t›lan enformasyon temelli tohumlar›n maddi olan/olmayan bileﬂimini tasarlayarak tar›msal üretimi
uzaktan kontrol etmeyi amaçlamaktad›r. Di¤er yanda ise, tohumlardaki maddi
olmayan bileﬂen ayn› zamanda araﬂt›rmac›lara ve çiftçilere yeni ittifaklar oluﬂturma ve tohum geliﬂtirmede di¤er yollar› geliﬂtirme imkânlar› sa¤lamaktad›r.
Gerçekten de, tohum üretimini metalaﬂma d›ﬂ›na ç›karmak ve bitki yetiﬂtirme
faaliyetleri arac›l›¤›yla farkl› bir araç-amaç sistemi geliﬂtirmek üzere çeﬂitli
çabalar harcanmaktad›r. De¤iﬂik stratejiler izlenmekte ve bu stratejiler bilgi
üretiminde hayli z›t sistemler öngörmektedir: merkezi-ademi merkezi, mülkiyete-paylaﬂ›ma dayal›, yukar›dan aﬂa¤›-aﬂa¤›dan yukar›, d›ﬂsal-içsel vb. ﬁuras› aç›kt›r ki, tohum üretimi art›k saf ürün/nesne üretimi say›lamaz; çünkü bu
nesneler yeni toplumsal iliﬂkiler yaratma anlam›nda art›k özne konumuna gelmektedir. Tohumlar›n “özne” say›lmalar›, toplumsal dönüﬂümler için bir araç
olmalar› anlam›na gelir. Bunlar, g›da üretiminde alternatif sistemlerin geliﬂtirilmesinde çeﬂitli güçleri destekleyebilir; halen iﬂleyiﬂte ve egemen olan üretim sistemindeki kopuﬂ “an›n›” getirebilir (Badiou 2005). Tohumlar›n özneler
olarak üretilmelerine yönelik bu süreç – ya da tohumlar›n çoklu¤a içsel insani
paylaﬂ›lanlar haline gelmesi – daha ﬂimdiden aﬂa¤›da belirtilen geliﬂmelerden
ve paylaﬂ›lman›n farkl› pratiklerinden ç›karsanabilir.
II. Metalardan ortaklaﬂma pratiklerine: tohum üretiminin yeniden kazan›lmas›
Tohum üretiminde paylaﬂ›lm›ﬂl›¤a yönelik çeﬂitli pratiklerden, toplumsal mücadelenin ve de¤iﬂimin üç genel düzeyi ç›karsanabilir:
1. Küresel g›da zincirlerinin metalaﬂm›ﬂ ve bilgiye dayand›r›lm›ﬂ tohum sermayesi taraf›ndan dayat›lan düzenin sorgulanmas›;
2. Yerel ölçekteki do¤al ve toplumsal kalk›nma kaynaklar›n› yeniden canland›rmak üzere tohumlar›n maddi olmayan/olan bileﬂiminin yeniden düzenlenmesi;
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3. Aç›k kaynak yaklaﬂ›mlar› arac›l›¤›yla bilgi üretiminin paylaﬂ›lan haline getirilmesi.
Bu çabalar›n genel amac›, bir stratejiye at›fla aç›klanabilir: tohum üretimindeki bilimin ve teknolojinin, belirli bir yere özgü tar›msal geliﬂmelere uyarlanmas› (“biyo teknolojinin uyarlanmas›”) ve bunun genel anlamda bir yeniden-bölgeselleﬂtirme (Magnaghi 2000, 2010), yeniden köylüleﬂtirme (Van der Ploeg 2008)
ve özenli tar›m (Lemmens 2010) çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi. (16)
Toplumsal güçler, dayat›lan tohum ürünleri düzenleme tarz›n›n ötesine geçme
çabalar›nda yeni bir direniﬂ biçimi geliﬂtirmektedir. Bu, art›k “bekleyip reddetme” ﬂeklindeki – ki HDK’lar›n yaklaﬂ›mlar› genellikle böyledir—savunmac› bir
tepki de¤ildir; aktif bir üretim biçimidir ve çoklu¤a içsel özneler olarak tohumlar›n tasar›m› ve kullan›lmas› arac›l›¤›yla toplumsal iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesini
öngörmektedir. Bu, yenilikçili¤e, üretenler ve tüketenler aras›ndaki özerk üretime (Negri 2004, Lemmens 2010) ve g›da üretiminin kaynak taban›n› yerel g›da a¤lar› içinde yeniden düzenleyerek küresel sorunlara yerel çözümler getirmeye (Van der Ploeg 2008) dayanan yeni bir direniﬂ biçimidir. Özneler olarak
tohum üretmenin bu çeﬂitli yollar› söz konusu oldu¤unda bir noktan›n vurgulanmas› önemlidir: Bu üretimin özelli¤i genetik-arz sanayi ile karﬂ› karﬂ›ya gelme arzusu de¤il, kendi özgül ve dinamik pratiklerini sürekli olarak geliﬂtirmeye çal›ﬂmakt›r. Gorz’un yerinde vurgusuyla:
“Metalaﬂmaya karﬂ› hareket, iktidar› almay› amaçlamaz; amac›, bunu ellerinde tutan kurumlar›n ve yetkililerin gücünü eksilterek ve gayr› meﬂru k›larak,
iktidar› almadan dünyay› de¤iﬂtirmektir. Bu, sermayenin küresel hâkimiyetinden giderek daha geniﬂ özerklik bölgeleri kopararak ve sermayenin halktan ald›klar›n› (yeniden) paylaﬂt›rarak gerçekleﬂtirilecektir.” (Gorz 2010:126).
Giderek büyüyen bu toplumsal uzamlar›n (mekânlar›n) üretimi “içerden” gerçekleﬂmektedir; mevcut sermayenin nesneleri yap›lan, küresel g›da zincirlerinin düzenleniﬂ tarz›na ve teslim al›c›l›¤›na öfke duyan, bunu reddetmeye, direnmeye ve isyan etmeye e¤ilimli tüm özneler bu sürecin içendedir. Süreçte
toplumsal güçlerin çoklu¤u söz konusudur. Bu güçler, do¤al ortama, ürünlerin yetiﬂti¤i topra¤a, peyzaja, yerel çeﬂitlere ve g›da kalitesine özen göstermek
isteyen köylüler-çiftçiler; kentli yurttaﬂlarla yeni toplumsal iliﬂkiler geliﬂtirmeye e¤ilimli, onlara kendi yerlerinde tatil, istirahat ve sa¤l›k bak›m› olanaklar›
sa¤lamak isteyenlerdir. Bu güçler aras›nda ﬂunlar da yer almaktad›r: ürettikleri tar›msal-kimyasal maddelerin çevresel tehlikelerini azaltmak isteyen sendika üyeleri, üyelerinin toplumsal hedeflerini peyzaj üretimi ve yönetimi, çeﬂitlili¤in korunmas› ve yeniden üretilmesini de içerecek biçimde geniﬂleten çiftçi
kuruluﬂlar›, “adaletle” ilgili geniﬂ kapsaml› etik konular›n üretimle, tüketimle
ve toplumsal sorumluluk sahibi giriﬂimcilikle bütünleﬂtirilmesini talep eden

(16) Bak›n›z, dergiler: Tailoring Biotechnologies, http://www.ctc.wur.nl ve International Journal of Technology and Development Studies, http://www.ijtds.com/).
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araﬂt›rmac›lar, giriﬂimciler, tüketiciler ve yurttaﬂlar, hayvan sa¤l›¤› ile ilgilenen kuruluﬂlar, yerel düzeyde birbirleriyle temasa geçip organik sebze a¤lar›ndan çiftçi pazarlar›na kadar yeni taktikler geliﬂtiren, böylece tar›msal üretimin yeniden bölgeselleﬂmesi e¤ilimini güçlendiren, üretim-tüketim hatt›n› k›saltan çiftçiler ve tüketiciler ve baﬂka pek çok giriﬂim. G›da egemenli¤i ve g›da
hakk› politikalar›n› vurgulayan adil ticaret ve dayan›ﬂma hareketleri de bu sürecin bir parças›d›r. Konu, bugün dünyada bulunan yar›m milyar köylü-çiftçi ve
geçim için küçük ölçekli çiftçilik yapan dünya nüfusunun üçte biri ile ilgilidir.
Baﬂka bir deyiﬂle: Tohum üretiminin paylaﬂ›lan hale gelmesini sa¤layacak pratikler, toplumsal uzamlar›n› sürekli olarak geniﬂleten çoklu toplumsal güçlerle ilgilidir ve bu süreçte tohum üretiminin yeni biçimlerinin tasarlan›p yaﬂama
geçirilmesi mümkündür. Ard›ndan, bu tohumlar da, baﬂka, alternatif bir siyasal içeri¤e sahip oluﬂlar›yla bu say›s›z giriﬂimin toplumsal olarak dönüﬂtürücü
yönelimlerini güçlendirebilecektir. Bu farkl› pratikler arac›l›¤›yla tohum üretiminin eﬂ oluﬂumlu, dönüﬂtürücü süreçleri, farkl›, birbirinden ayr› olduklar›
aç›k, ancak asl›nda yak›ndan iliﬂkili aktörler aras›nda yeni ittifaklar oluﬂturulmas›n› mümkün k›lmaktad›r. Bu aktörler, bilimsel araﬂt›rmalarla u¤raﬂanlar,
giriﬂimciler, genetik sanayinde çal›ﬂanlar, çiftçiler, tüketiciler, çevreciler, ekolojistler, feministler, ahlakç›lar ve baﬂkalar›d›r. Oluﬂturulacak olan ittifaklar da
bu toplumsal güçlerin – “kendi kurumlar›nda, iliﬂkilerinde ve toplumsal yaﬂam
alanlar›nda—özerk yeni uzamlar yaratmalar›na imkân sa¤layabilir. Bu özerk
uzamlar, küresel g›da zincirlerinin disiplinci kumandas›na meydan okuyup tohum üretiminde paylaﬂ›mc›l›k için ek f›rsatlar ortaya koyabilir. ‘Ezilmiﬂ seslerin daha yüksek ç›kmas›na ve bilim ve teknoloji geliﬂiminin yerele özgü diyalekti¤ine’ (Ruivenkamp & Jongerden 2011) yönelik bu e¤ilim daha ﬂimdiden
çeﬂitli örneklerde görülebilmektedir ve bu örnekler aﬂa¤›daki kategorilerde
toplanm›ﬂt›r.
1. Metalaﬂm›ﬂ tohumlar›n dayatt›¤› düzenin sorgulanmas›
Paylaﬂ›lanlar olarak tohum üretiminin çeﬂitli örnekleri verilmiﬂ (Ruivenkamp
2005), hatta filme al›nm›ﬂt›r (Ruivenkamp 2008). Gene de, bu pratiklerin toplumsal aç›dan yerindeli¤i üzerinde düﬂünmek için kimi ek aç›klamalar gerekmektedir. Feenberg’in demokratikleﬂtirici teknoloji eleﬂtirel kuram›ndan (Veik
2006, Feenberg 1999, 2010) hareketle, farkl› taktikler ve stratejiler (Feenberg
1999: 113; De Certeau’ya at›fla) belirlenebilir. Farkl› bölgelerdeki toplumsal
güçler bu taktik ve stratejiler arac›l›¤›yla ve tohumlara maddi olmayan (siyasal)
baﬂka bir içerik katarak tohum üretimini meta olmaktan ç›karmaya ve (yeniden) paylaﬂ›lan haline getirmeye çal›ﬂmaktad›r. Tohumlar taraf›ndan teknik
olarak yönlendirilenlerin (17) somut taktiklerinden biri de, köylülerin/çiftçilerin

17 Feenberg (1999) edimleri, yap›nt› ﬂeylerin yönetimi alt›nda olan kesimlerin taktikleriyle bu yap›nt›
ﬂeylerin mülkiyetine sahip olan ve bunlar› yöneten kesimlerin stratejileri aras›nda bir ayr›m yapar. Böylece,
maddi ve maddi olmayan eme¤in ortaklaﬂt›rma pratiklerinde nas›l birbiriyle ba¤land›¤›n› tart›ﬂman›n yolu
aç›lm›ﬂ olur.
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yerel çeﬂitlerle melezleme çabas›d›r. Böylece, yerel çeﬂitler (do¤al ›rklar) kendilerine hibridlerin (yüksek verimli) kimi özellikleri kazand›r›larak geliﬂtirilmekte, ancak bu arada yerel çeﬂitlerin kendi üretkenliklerini kaybetmemeleri
de sa¤lanmaktad›r. Melez tohumlar yaln›zca varl›klar›n›n ilk y›l›nda yüksek verim sa¤larlar. Daha sonraki nesillerde ise bu melez güç art›k kalmaz ve böylece çiftçiler hasad›n bir bölümünü geleneksel ekim için bir kenara ay›ramay›p
s›k s›k yeni tohum almak zorunda kal›rlar. Jack Kloppenburg’un (1988) ikna
edici biçimde ortaya koydu¤u gibi melezlerde bu tür bir biyolojik özellik vard›r.
Yerel do¤al ›rklar› melez çeﬂitlerle kar›ﬂt›rarak çiftçiler genetik sanayinin kendilerini bu sanayiye ba¤›ml› k›lmaya yönelik siyasal içeri¤ini geriletir ve sonuçta do¤al ›rklar›n ve melezlerin di¤er arzu edilir özelliklerini koruyarak bunlar›n
kar›ﬂ›mlar›n› kullanabilirler.
Bu çiftçi taktiklerinden ayr› olarak, çiftçi gruplar› ile iﬂbirli¤i halindeki ulusal
araﬂt›rma kurumlar› da, güçlendirilmiﬂ, ancak aç›k tozlaﬂmaya (polinasyona)
tabi çeﬂitler geliﬂtirerek melezlerdeki siyasal içeri¤in ötesine geçecek stratejiler oluﬂturmaktad›r. Örne¤in, kuzey Gana’daki ulusal araﬂt›rma kurumlar› ve
çiftçi gruplar›, melez de¤il, aç›k tozlaﬂmal›, zenginleﬂmiﬂ yerel dar› çeﬂitleri
geliﬂtirme yönünde net bir tercihte bulunmuﬂlard›r. Yerel Twi lehçesinde bu
çeﬂitlere “Obatampa” denmektedir ve bu da “iyi ana” anlam›na gelmektedir.
Yerel kültüre iyice yerleﬂik olan bu zenginleﬂtirilmiﬂ çeﬂitler, ürünlerini okul
beslenme program›na teslim eden çiftçiler taraf›ndan ekilmektedir (Quaye, et
al 2010). Böylece geliﬂtirilmiﬂ çeﬂitlerle yerel tüketim ihtiyaçlar› ve örüntüleri
aras›nda bir ba¤lant› oluﬂmaktad›r.
Hibrid düzeninin ötesine geçmeye yönelik bir baﬂka strateji, hibrid çeﬂitlerin
biyolojik korunmas›ndan kaç›nmak amac›yla belirli ürünlerin apomiktik özelliklerinden (a seksüel olarak üreyebilme yetene¤i) yararlanan kimi araﬂt›rmac›lar taraf›ndan izlenmektedir. Apomikslerin, örne¤in hibrid dar› çeﬂitleriyle
melezlenmesi, hibridlerin biyolojik korunmas›n› etkisiz k›lma f›rsat› yaratabilmekte ve genetik sanayinin kumandas›n› zedeleyebilmektedir. Böylece dünya
çiftçilerinin çok daha fazlas› düzenli tohum sat›n alman›n aﬂ›r› masraflar›ndan
kaç›narak tohumlara daha kolay eriﬂebilmektedir. Ne var ki bu stratejinin gerekti¤i gibi yaﬂama geçirilebilmesi için çok önemli bir koﬂul vard›r: apomiktik
tekniklere serbestçe eriﬂilebilmesi, bunlar›n kendilerinin paylaﬂ›lanlar haline
gelmesi gerekir.(18)
Daha az çarp›c›, ancak daha ikna edici bir baﬂka seçene¤i, ürünlerin yetiﬂtirilmesine ve yeniden üretilmesine yönelik tekniklerin geliﬂtirildi¤i toplumsal örgütlenmeyi de¤iﬂtirmeyi amaçlayan pratikler oluﬂturuyor. Bunun yap›lmas›n›n
özel bir yolu, teknoloji geliﬂimindeki dikey üretim zincirini yatay a¤lara dönüﬂtürmektir. Örne¤in, Hindistan’daki çiftçiler hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar (HDK’lar)
ve bilim insanlar› ile birlikte, Bektaﬂiüzümü, Demirhindi, Hint ayvas› ve sak›z

(18) Apomiksislerin paylaﬂ›lanlar olarak bu yönü CTG araﬂt›rma grubu taraf›ndan incelenmektedir.
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gibi yerel a¤aç türlerindeki bilimsel temelli doku kültürü uygulamalar›n›, halk›n kendi bilgisine dayal› aﬂ›lama uygulamalar›yla kaynaﬂt›rmaktad›r (Ruivenkamp 2005). Bir baﬂka örnek de bilim insanlar›yla çiftçilerin, yerele özgü Bacillus Thuriengiensis (Bt) materyalini bitki koruyucu ve büyümeyi uyar›c› özellikleri nedeniyle seçmede, yal›tmada, fermantasyonunda ve da¤›t›m›nda iﬂbirli¤i
yapmalar›d›r (Vimala Devi et al 2005). Hindistan’›n güneydo¤usundaki Andra
Pradeﬂ eyaletinde gerçekleﬂtirildi¤i gibi, bilim insanlar› ve çiftçiler bu toplumsal iﬂbirli¤i yoluyla Bacillus Thuriengiensis spreyi türü bölgeselleﬂtirilmiﬂ
ürünleri organize etmekte, böylece küresel haﬂere ilaçlar› düzeninde bir gedik
açmaktad›r (Ruivenkamp 2008). Bu örnek de göstermektedir ki, toplumsal
güçler yaln›zca d›ﬂsal üretimli bilgi-yo¤un girdileri reddetmekle kalm›yor, ayn›
zamanda kendi kimliklerini yeniden grupland›r›p inﬂa ettikleri geleneksel ve
modern bilgi sistemlerini birleﬂtirerek baﬂka ürünler de üretiyorlar. Bütün
bunlar onlar› (bir kez daha) yeni bir üretim sisteminin eﬂ yarat›c›lar› yap›yor ve
bu sistem içinde bitki korumas› ve yetiﬂtirilmesi toplumsal olarak yeniden düzenleniyor. Bu de¤iﬂmiﬂ düzenleme içinde modern ve geleneksel sistemleri
kaynaﬂt›ran yeni çeﬂitler ve teknikler ise, küresel g›da zincirlerine yerleﬂik giriﬂimci tar›m sisteminin toplumsal düzenlemesine ve bilgi temeline aktif biçimde meydan okuyor.
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2. Yerel do¤al ve toplumsal kaynaklar› kalk›nma ad›na yeniden canland›rmak amac›yla tohumlardaki maddi olmayan/maddi olan bileﬂiminin de¤iﬂtirilmesi
Dünyan›n çeﬂitli yörelerinde, tohumlar›n paylaﬂ›lanlar haline gelmesine yönelik pratikler, tar›msal üretimle onun tar›msal-ekolojik ve toplumsal ortam›
aras›ndaki ba¤lar› güçlendiren ve/veya bu anlamda yeni ba¤lant›lar oluﬂturan
tohumlar›n tasarlanmas› ve yaﬂama geçirilmesi amac›yla geliﬂtiriliyor. Ürün
genetik kaynaklar› seçilmekte, bunlara bilimsel bilgiler ilave edilmekte, ard›ndan tar›msal ürünlerin bölgesel kalitesinin sa¤lama al›nmas› ve/veya belirli bir
yere özgü ürün rotasyonunun belirlenmesi amac›yla bunlar uygulay›c›lara tan›t›lmaktad›r. Somut bir örnek, Hindistan’da çift amaçl›, erken olgunlaﬂan sorgum çeﬂitlerinin geliﬂtirilmesidir. Bu sorgum çeﬂitleri yaln›zca çiftçiler için ek
gelir yaratmakla kalmamakta, ayn› zamanda topra¤›n verimlili¤ine de katk›da
bulunmaktad›r.(19)
Bir baﬂka strateji, yerel ürün geliﬂtirme ile yerel g›da üretimini ve tüketimi

(19) Sorgum hem insanlar hem de hayvanlar (yem) için beslenme kayna¤› olarak kullan›labilece¤inden ve
dolay›s›yla çiftçiler için ek gelir getirebilece¤inden burada örnek bir proje söz konusudur. Dahas›, sorgumun erken olgunlaﬂmas› ayn› zamanda rotasyonda bir sonra gelen bitkinin –genellikle topra¤› iyileﬂtirmek
için-daha önce ekilebilece¤i anlam›na gelir. Bunun da, çevrimdeki as›l ana ürünün daha az gübre ve ilaca
gerek duymas›, böylece genel giderleri azaltmas› nedeniyle ek bir avantaj› vard›r. Bu durum, uygun bilgilere sahip olunmas› halinde elde edilebilecek toplu sosyal faydalara iﬂaret etmektedir – bu örnekteki faydalar daha iyi beslenme, çiftçiler için daha fazla gelir ve azalm›ﬂ haﬂere ilac›/tar›msal ilaç tüketimidir.
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aras›ndaki ba¤lant›lar› pekiﬂtirmek üzere tohumlar›n maddi olan/olmayan
bileﬂimini yeniden düzenlemektir. Ürünleri yerel ba¤lam›ndan koparan ve
ürün çeﬂitlerini küresel g›da piyasalar›na (yeniden) ba¤layan siyasallaﬂt›r›c›
tohumlar yetiﬂtirmek yerine, tohumlar›n paylaﬂ›lanlar durumuna gelmesine
yönelik pratikler, tohumlar› karasal (bölgesel, yerel) geliﬂim potansiyellerine yeniden ba¤layan türde tohumlar geliﬂtirmeyi hedeflemektedir. Örne¤in
Vroom (2008), Ant bölgesindeki bilim insanlar›n›n, çiftçilerin ve tüketicilerin
yerel do¤al ›rklar› bölgedeki özgül beslenme al›ﬂkanl›klar›na uyarlanm›ﬂ haﬂereye dirençli patates çeﬂitleri yetiﬂtirmek üzere nas›l kulland›klar›n› anlatmaktad›r. Bir baﬂka örnek, Gana’daki yerel börülce ve dar› çeﬂitlerinin
çinko ve demirce zenginleﬂtirilmiﬂ tohumlar›n›n geliﬂtirilmesidir. Ayr›ca, bu
ürünlerin yerel olarak yetiﬂtirilmesini örne¤in waakye ve kenkey gibi ulusal
yemeklerin yerel tüketimiyle iliﬂkilendirmek üzere destekleyici önlemlere
de baﬂvurulmuﬂtur (Quayle 2010). Baﬂka ülkelerde de görülen di¤er benzeri örnekler (Ruivenkamp 2008) ﬂunu göstermektedir: g›da ürünlerini zenginleﬂtirmeye yönelik araﬂt›rmalar›n, tohumlar›n teknik geliﬂimlerinin ﬂekillendi¤i yerel beslenme al›ﬂkanl›klar›na ve fiili toplumsal iliﬂkilere tam yerleﬂik olmas› gerekir. Örne¤in, Gana’da proteinle zenginleﬂtirilmiﬂ dar› çeﬂitlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, tohum istasyonlar›n›n istikrarl› iﬂleyiﬂi d›ﬂ›nda düﬂünülemez. Ayr›ca, al›c› gruplarla sürekli istiﬂarede bulunulmas› önemlidir.
Gana’da çiftçiler besin de¤eri aç›s›ndan zenginleﬂtirilmiﬂ dar› ürünlerindeki
belirli özelliklerin korunmas›n›n önemini vurgulam›ﬂlard›r. Yüksek verim,
erken olgunlaﬂma, s›ca¤a ve kurakl›¤a karﬂ› direnç ve aç›k tozlaﬂma (bu sayede çiftçiler her mevsim sonunda kendi bitki çeﬂitlerini seçebilmektedir) bu
özellikler aras›ndad›r. Bu arada yerel tüketiciler de piﬂirme kolayl›¤›, ürün
(bezelye) büyüklü¤ü ve rengi ile ilgili tercihlerini ortaya koymuﬂlard›r (Quaye 2011). Yaln›zca tohum yetiﬂtirme araﬂt›rma hedeflerinin yerel çiftçiler ve
tüketicilerin özel ihtiyaçlar›yla uyumlu hale getirilmesi sonucunda yeni
ürünlerin yayg›nlaﬂmas› güvence alt›na al›nabilir. Gene yaln›zca bu yolla bu
tür paylaﬂma uygulamalar› ile gene ürünleri zenginleﬂtirmeye yönelik (örne¤in alt›n pirinç), ancak yukar›dan aﬂa¤›ya, bilimsel araﬂt›rma itkili, ürünlerin
zenginleﬂtirilmesini küresel g›da zincirlerinin toplumsal iliﬂkilerine ba¤layan yaklaﬂ›m çerçevesindeki paylaﬂma pratikleri aras›ndaki farkl›l›k ortaya
konabilir.
Yerel do¤al ve toplumsal kaynaklar› bölgesel kalk›nma ad›na yeniden canland›rmaya yönelik paylaﬂmac›l›k uygulamalar›n›n, geleneksel uygulamalar›n
muhafazas› veya geçmiﬂe romantik bir dönüﬂle hiçbir ilgisi yoktur. Tersine, bu
uygulamalar ileriye do¤ru dinamik bir yolu, yerel kalk›nma süreçlerinde aç›k
yerel uzamlar örgütlenmesine yönelik bir gelece¤i temsil etmektedir (Van der
Ploeg et al. 1995). Somut olarak söylenirse, tohumlar›n paylaﬂ›lanlar haline
getirilmesine yönelik uygulamalar, ortak olan›n (çeﬂitli biçimleriyle eme¤in ittifaklar›) bitki yetiﬂtirme prati¤inin ürünleri ile yerel çevre aras›ndaki bölgesel
iliﬂkiyi yeniden kurma (yaratma ve yeniden yaratma) çabalar›n›n gerçekleﬂme
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biçimidir. Bu da, farkl› yerelliklerde çeﬂitli düzeylerde birçok yoldan, farkl› ortakl›k biçimleriyle somutlaﬂmaktad›r. (20)
Kayda de¤er bir örnek, Hindistan’da transgenik bir lahana çeﬂidi yetiﬂtirilmesi
üzerinde çal›ﬂan uluslararas› bir konsorsiyuma iliﬂkin olarak Vroom (2008) taraf›ndan verilmektedir. Bu konsorsiyumda yer alan kamusal ve özel ortaklar
kendi konumlar›n› yeniden gözden geçirmekte, bölgedeki kaynaklar› k›t çiftçilerle iliﬂkilerini yenilemektedir. Yerel kaynaklar› yeniden canland›rma amac›yla, siyasallaﬂm›ﬂ üretim sistemlerinin geleneksel rol kal›plar›ndan oluﬂan tüm
bir sistem sorgulanmaktad›r. Sorgulananlar aras›nda, belirli ürünlerin patent
kapsam›na al›nmas›, hibrid çeﬂitler üzerine odaklan›lmas› ve çiftçilerin teknoloji al›c›lar› konumuna getirilmesi de yer almaktad›r (ve çiftçilerin yeni ürünler
alma ve belirli uygulamalara yönelmeleri için çeﬂitli yollardan bask› alt›na al›nmalar›). Hindistan’daki transgenik lahana çeﬂidi örne¤inde, ikili Bacillus Thuriengiensis (Bt) geninin ulusal araﬂt›rma kurumlar› için ücretsiz eriﬂilebilir k›l›nmas›n› sa¤lamak üzere fikri mülkiyet haklar›nda özel düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Burada, aç›k tozlaﬂmal› çeﬂitler geliﬂtirme imkânlar› üzerinde durulmakta, bu arada çiftçilerin teknolojik geliﬂmelerde eﬂ-yenileﬂtirici ve yol gösterici konuma gelebilmeleri için somut önlemler al›nmaktad›r.
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Tohumlar›n çoklu üretimi sürekli bir dönüﬂüm süreci öngörür. Tohumlar,
maddi olmayan emekle tar›msal eme¤in toplumsal iﬂbirli¤i arac›l›¤›yla üretilir.
Üretilen tohumlar daha ileri düzeyde kurumsal düzenlemeleri teﬂvik eder ve
maddi emekle maddi olmayan emek aras›ndaki ittifaklar› güçlendirir. Bu da,
hem nesne hem de özne olarak tohum üretimini sürdürme olanaklar› sa¤lar.
K›sacas›, bilgi üretiminin kurumsal temelini de¤iﬂtirmeye odaklanma dahil,
çok dinamik bir süreç harekete geçirilmiﬂ olur.
3. Bilgi üretiminin paylaﬂ›lan haline getirilmesi
Metalaﬂm›ﬂ tohumun dayatt›¤› düzeninin de¤iﬂmesine ek olarak ve tohumlar›n
yeni bileﬂiminden öteye, paylaﬂ›lanlara yönelik uygulamalar ayn› zamanda tohumlar›n paylaﬂ›lanlar haline geldi¤i kurumsal ortam› da de¤iﬂtirmeyi öngörür. Tohumlar› paylaﬂ›lanlar haline getirmeye yönelik uygulamalar yaln›zca tohumlar›n maddi olan/olmayan bileﬂik formundaki siyasal içeri¤i de¤il, tohumlar›n geliﬂtirildi¤i kurumsal ortam ile bunlar›n uyguland›¤› tar›msal ortam› da
de¤iﬂtirir. Tohumlar›n çoklu üretimi, bilgi üretim sisteminin yeniden düzenleniﬂiyle birlikte gerçekleﬂir; böylece metalaﬂm›ﬂ tohumlar›n ve küresel g›da zincirlerinin içerdi¤i güç iliﬂkilerinin alt›n› oyar. Tar›msal bilginin kumanda temelinin, saydam olmayan, karmaﬂ›k bilgi üretim ortamlar›n› temel ald›¤› vurgu-

(20) Vurgulanmas› gereken nokta ﬂudur: Bölgeselli¤in yeniden oluﬂturulmas›, verili herhangi bir bölgedeki geleneksel uygulamalar›n yeniden oluﬂturulmas› ile ayn› ﬂey de¤ildir. Bölgesel yeniden oluﬂturma, geleneksel uygulamalar› da içerebilir –bu uygulamalar, biyo teknoloji ve genomi¤in bugüne kadarki sonuçlar› nas›l reddedilmiyorsa kendi baﬂlar›na o kadar reddedilmemektedir—ancak, bunlara özel bir ayr›cal›k da
tan›nmaz (geleneksel uygulamalar›n genellikle bölgesel –yerele uygun—olacaklar›, bu nedenle de¤er taﬂ›d›klar› do¤rudur; ancak, bunlar›n mutlaka çok verimli veya eﬂitlikçi olduklar› söylenemez).
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lanm›ﬂt› (Ruivenkamp 2005). Enformasyonla beslenen tohumlarda bilgi üretimi ise karmaﬂ›k örgütlenme ortamlar›nda gerçekleﬂir; burada temel al›nan,
özel/kamusal, temel/uygulamal› araﬂt›rma kurumlar›n›n oluﬂturduklar› ak›ﬂkan ve karma a¤lard›r. Enformasyon beslemeli tohumlara iliﬂkin bilgi üretiminin karmaﬂ›k örgütlenme biçimi, nihai ürünlerin siyasallaﬂt›r›c› içeri¤i hakk›nda görüﬂ oluﬂturamayan araﬂt›rmac›lar (maddi olmayan emekçiler) aç›s›ndan
araçsal niteliktedir.
Nihai ürünleri niteleyen unsur yeni toplumsal iliﬂkiler yarat›lmas›na yapt›klar›
katk›lar olmas›na karﬂ›n, karmaﬂ›k bilgi üretim sisteminin saydam olmay›ﬂ›,
araﬂt›rmac›lar› yapt›klar› iﬂin toplumsal öneminden yabanc›laﬂmaya götüren
etkenin ta kendisidir. Bir araﬂt›rmac›ya kendi çal›ﬂmas›nda ilerlemesi için sunulan örgütsel (teknik) olanaklarla, yapt›¤› çal›ﬂman›n toplumsal içeri¤ini eleﬂtirel biçimde düﬂünmeye s›ra geldi¤inde ayn› araﬂt›rmac›ya ayn› örgütsel form
içinde getirilen s›n›rlamalar aras›nda bir ayr›kl›k veya içsel bir gerilim vard›r.
[‹leri sürüldü¤üne göre] siyasallaﬂt›r›c› içerik ortaya ç›kan ürünlerin tek baﬂ›na
baﬂl›ca özelli¤i olmas›na karﬂ›n, ak›ﬂkan, uluslararas› ve karma a¤lar içerisinde ileri derecede uzmanlaﬂm›ﬂ çal›ﬂma, maddi olmayan üretimin teknik potansiyelinin siyasal eleﬂtirel düﬂünceden giderek daha fazla kopmas›n› da beraberinde getirir. Enformasyon temelli tohumlar söz konusu oldu¤unda bilgi üretimindeki karmaﬂ›k örgütlenme biçimi nedeniyle ortaya ç›kan teknik ve siyasal
içerik aras›ndaki bu (aç›k) ayr›ﬂma, maddi olmayan emek harcayanlar›n yabanc›laﬂmas›yla sonuçlan›r. Bu, klasik (Sartre) anlamda kiﬂinin gerçek benli¤inden ayr›ﬂmas›d›r (basitçe söylenirse kiﬂinin kendi insanl›¤›n› kaybetmesi). Ancak, özneler olarak tohum üretimindeki çoklu yollar, tam da bu durumu sorgulamaktad›r. Nedeni de tam tam›na ﬂudur: Maddi olmayan emek harcayanlar, kendi ürünlerinin temel ö¤esi olarak siyasallaﬂt›r›c› içeri¤in fark›na var›rlar; böylece, çal›ﬂmalar›n›n teknik ve siyasal içeri¤i aras›nda do¤rudan ba¤lant› kurulmas›n› isterler. Bu da, baﬂka bilgi sa¤lay›c›lar›na, örne¤in hizmet alan
kesimlere dan›ﬂ›lmas›n› beraberinde getirir.
Alt-siyasal özneler olarak tohumlar›n çoklu üretiminin toplumsal olarak yeniden örgütlenmiﬂ üretim sistemleri içinde gerçekleﬂti¤inin gözlenmesi önemlidir. (21) Bu sistemler art›k kat› bir hiyerarﬂi içinde, merkezileﬂmiﬂ ve mülkiyet
yönelimli de¤ildir: sürekli bir iletiﬂim, bilgi al›ﬂveriﬂi, paylaﬂ›m ve kiﬂisel kat›l›m temelinde, esnek ve ak›ﬂkan a¤larla yatay bir yap›lanma içindedir. (22) Bilgi
üretimin toplumsal yeniden örgütleniﬂi, maddi olmayan eme¤in kendi bilimsel
araﬂt›rmas›n›n araç-amaç iliﬂkisi konusunda düﬂünmesine olanak tan›r. Burada di¤er aktörlerin birbirlerine dan›ﬂmalar› ve kat›l›mlar› belirleyici önem taﬂ›r.

(21) Aç›k kayna¤a ve bilgi ortaklaﬂmalar›na dayal› bilgi üretiminin reorganizasyonu konusu, Wageningen
Üniversitesi Kritik Teknoloji ‹nﬂas› araﬂt›rma biriminden Archana Patnaik, Mithun Bantwal Rao, Soutrik
Basu ve Divya Rao taraf›ndan incelenmiﬂtir. http://www.wur.ctc.nl
(22) Dikkat edilmelidir ki, tohumlar› küresel g›da a¤lar›n›n sermaye ve toplumsal iliﬂkilerine yeniden
ba¤lanan bilgi a¤lar›na dönüﬂtürmenin bu çoklu yollar›n› yeniden kurusallaﬂt›rma yönelik simültane
çabalar söz konusudur. (Ruivenkamp 2005).
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Burada, bilgi üretiminde söz konusu olan, biyo teknoloji ve genomi dünyas›nda
ça¤daﬂ insan ortakl›klar›n›n geliﬂmesi ve paylaﬂ›md›r. Tohumlara içselleﬂtirilecek olan belirli bilgilere iliﬂkin somut paylaﬂmac›l›k seçeneklerinin belirlenece¤i yer, alt-siyasal tohumlar›n üretiminde maddi ve maddi olmayan emekçilerin bu ittifak›d›r. Bu ise, karﬂ›l›kl› sayg›, farkl› görüﬂ ve bilgi sistemlerinin
de¤iﬂ tokuﬂu temelinde, dinamik ve esnek bir bilgi geliﬂtirme yöntemini öngörür. Böylece, tar›msal üretimin bilgi temelinde bir dönüﬂüm de mümkün hale
gelir; bu dönüﬂüm de, köylü cahilli¤i üretilmesi yönündeki e¤ilimi tersine çevirerek köylülerin topraklar›na, ustal›klar›na ve bilgilerine yeni bir yaﬂam alan›
tan›yabilir.

214

Bu makalenin en baﬂ›nda da belirtildi¤i gibi, bitki genetik kaynaklar›n›n sahipli¤i ve kontrolü kamusal ve özel araﬂt›rma kurumlar› taraf›ndan köylülerin
elinden al›nm›ﬂt›r. Bu da, tar›msal üretimin bilgi temelindeki sars›c› de¤iﬂimle
birlikte geçmiﬂten köklü bir kopuﬂ anlam›na gelmektedir. Çiftçilik uygulamalar›n›n özgün bilgi temeli, köylülerin kendi pratiklerine (modern öncesi) iliﬂkin
bilgileridir. Bu bilgi sistemi de¤ersizleﬂtirilmiﬂ ve yeni tohumlar geliﬂtirilmesindeki rolü azalt›lm›ﬂt›r. Van der Ploeg’in (1991) de gözlemledi¤i gibi, bunun
anlam›, köylü tar›m›n›n –örne¤in ürünlerin yeniden öretilmesine iliﬂkin- dayand›¤› ustal›¤›n iyi bir tar›m için art›k vazgeçilmez, hatta yararl› bile olmad›¤›d›r.
Bilgi yo¤un girdilerin yayg›nlaﬂmas› küçük çiftçi düzeyinde bugün bile “cehalet
üretmektedir.” Bu arada, modern öncesi prati¤in de¤ersizleﬂmesiyle birlikte,
girdileri yeni bir aktörler grubu (yay›mc›lar) taraf›ndan sa¤lanan yeni bir enformasyon piyasas› oluﬂmaktad›r. Art›k köylüler giderek daha çok yaﬂam bilimleri ﬂirketleri taraf›ndan uzaktan kontrol edilen “aç›k hava iﬂçilerine” dönüﬂmektedir (Ruivenkamp 1989, 2005).
Bu de¤iﬂen bilgi temeli, art›k salt bir dayatma olarak alg›lanamayacak dinamik
bir süreçtir; çünkü farkl› aktörlerin ortak yarat›m›n›n sonucudur. Ne zaman ki
tar›msal üretimin de¤iﬂen bilgi temeli kurumsallaﬂ›r, ne zaman ki “modern giriﬂimci tar›m sisteminin ufku” kültürel olarak yerleﬂiklik kazan›r, o zaman kat›l›mc› bitki yetiﬂtirme yöntemlerinin siyasal içeri¤i daha fazla mutasyona u¤rar, kendisi de metalaﬂma baﬂkalaﬂ›m›na kat›l›r. Kat›l›mc› yöntemler gerçekten de köylülerin kenardaki enformel bilgi sistemlerinin yeni ve formel bilgi
sistemleriyle bütünleﬂmesine ve/veya bununla melezleﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur. Tohumlar›n metalaﬂm›ﬂ üretimi içinde kat›l›mc› yöntemlere yönelik bu
aray›ﬂ, sermayenin kurumsallaﬂm›ﬂ sisteminin taﬂ›y›c› toplumsal taban›n› sa¤lamlaﬂt›rmakla kalmam›ﬂ, ayr›ca bu sistem içinde tohum üretiminin daha fazla metalaﬂmas›na, yani sermayeye daha fazla içselleﬂmesine de katk›da bulunmuﬂtur. Ancak gene de, hangi demokrasi olursa olsun burada bir parça demokrasi mutlaka vard›r ve halk›n, kimi farkl› aktörlerin, toplumsal özneler olarak tohum geliﬂtirme süreçlerinde yer almalar›, egemen olan›n e¤ilimlerini
tersine çevirmeye baﬂlayabilir ve içinde ortak olan›n yeni toplumsal iliﬂkiler geliﬂtirebilece¤i yeni bir organ›n, biyo-gücün olgunlaﬂmas›n› sa¤layabilir. Böyle
bir durum, tohumlar›n modern tar›m tarz› ile olan özgün iﬂlevsel iliﬂkilerin sor-

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

gulanmas›d›r ve ayn› zamanda modern tar›m›n tasar›m ve uygulamas›n›n de¤iﬂtirilmesine yönelik bir iddiad›r. (23)
III. Paylaﬂ›lan(lar›n) gelece¤i olarak tohum üretimi
Metalaﬂt›rma ile paylaﬂma aras›ndaki toplumsal mücadele, kendini özellikle
tohum üretiminin çeﬂitli biçimlerindeki tasar›m ve uygulamalarda ortaya koymaktad›r. Ürün olarak tohum üretiminde (küresel g›da zincirlerinin sermaye
iliﬂkilerine içsel) ve paylaﬂ›lanlar olarak tohum üretiminde (ortak olana içsel;
maddi ve maddi olmayan emek aras›ndaki ittifaklar) birbirine ters geliﬂmeler
meydana gelmektedir. Bugün tan›k oldu¤umuz durum ﬂudur: (siyasallaﬂm›ﬂ)
tohumlar›n üretilmesini beraberinde getiren tarihsel geliﬂmenin, milyarlarca
dolarl›k pazar› olan büyük ﬂirketlerde konsolide edilmesi. Bir kez daha hat›rlayacak olursak, bu çerçevede tohumlar, küresel g›da zincirlerinin toplumsal örgütlenmesine yerleﬂik modern giriﬂimci tar›m sistemlerinin kültürel ufkuna ait
ve bu ufku güçlendiren belirli bilimsel bilgilerin kullan›lmas›yla üretilmektedir.
Bunun karﬂ›s›ndaki alternatif ise ﬂudur: Bir dizi toplumsal gücün zorlad›¤›, tohumlar› (alt-siyasal) ortaklaﬂt›rmaya ve geliﬂtirmeye yönelik çok say›da marjinal çaba; bu çabalar›n kendisinin tohumlar›n maddi olan/olmayan biçiminde
yer alan siyasal içeri¤in de¤iﬂmesine yönelik nüveler taﬂ›mas› ve böylece ürün
geliﬂtirmenin yeniden yerelliklerdeki do¤al ve toplumsal kaynaklara ba¤lanmas›. Burada, dünyadaki g›da üretiminin ve tüketiminin gelecekteki yönelimi
üzerinde etkili olacak güçlü bir mücadele sürmektedir.
Gene de, durumu abartman›n gere¤i yoktur. Günümüzün basit ama ﬂok edici
bir gerçe¤i olarak açl›k – iyi beslenemeyen yaklaﬂ›k 1 milyar insan, yani dünya
nüfusunun yüzde 13’ü veya her yedi kiﬂiden biri—bilim ve teknolojideki geliﬂmelerle – yaln›zca biyo-teknoloji araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar› için her y›l
2-3 milyar dolar veya Euro harcanmaktad›r-- karﬂ› karﬂ›ya konuldu¤unda, beslenme ve refahtan d›ﬂlananlarla küresel g›da zincirlerinin toplumsal-ekonomik örgütleniﬂi aras›ndaki büyük uçurum ortaya ç›kacakt›r. Edilgence durmak
(köylü sisteminin yararlar›n›n “yoksullara” da ulaﬂmas›n› ummak veya çok tarafl› kurumsal giriﬂimlerin sonunda bugün muhtaç olanlar› da gözetmesini
beklemek) yerine bu makale, çok say›da olanlar›n (yoksullar›n) etkinliklerini
savunmaktad›r. Amac›, biyo-teknoloji ve tohum üretimi alan›nda yoksullar›n
kendilerinin maddi olmayan ve maddi emek aras›nda ittifaklar oluﬂturarak ve
çal›ﬂmalar yaparak kalk›nmay› nas›l sa¤lad›klar›n› kavramakt›r. Köylü-çiftçiler, araﬂt›rma ekiplerinden tüketici gruplar›na, hay›r kurumlar›ndan bireysel

(23) Teknolojinin demokratikleﬂtirilmesinde Veak et al Andrew Feenberg’in teknolojinin kritik kuram›n› ele
almaktad›r. Burada, Feenberg’in araçsallaﬂt›rma kuram›na göre teknolojinin iki düzeyde analiz edilmesi
gerekti¤i vurgulanmaktad›r: gerçeklikle iﬂlevsel iliﬂki düzeyi ile tasar›m ve uygulama düzeyi (Veik 2006:
186). Ayr›ca Feenberg -- De Certeau’ya at›fla—güç kullanabilecekleri kurumsal temele sahip gruplar›n
stratejileri ile bu güce tabi olan, süreklilik taﬂ›yan meﬂru bir zemini bulunmayan, manevra ve mikro ölçekte siyasal dirençler ortaya koyabilen kesimler aras›nda ayr›m yapmaktad›r. Teknolojik sistemler insanlara
teknik yönetimler dayatmaktad›r. Kimileri yönetmekte kimileri de yönetilmektedir. Bu iki konum, De Certeau’nun stratejik ve taktik duruﬂlar›na karﬂ›l›k düﬂmektedir (yukar›da, II.1) (ibid: 183).
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giriﬂimcilere ve tüm dünyadaki yurttaﬂlara uzanan çok say›da özne ve aktörün
de deste¤iyle çeﬂitli biçimlerdeki yeni ve esnek yollardan iﬂbirli¤i yapmakta,
onu yerel agro-ekolojik ve toplumsal, kültürel ortam›na, bölgesine, topluluklar›na yeniden ba¤layarak tar›m› yeniden canland›rmak üzere bölgesel yerelliklerde ve uluslararas› kurumlarda (24) toplumsal gedikler oluﬂturmaktad›r.
“Metalaﬂt›r›lm›ﬂ ve enformasyona ba¤lanm›ﬂ tohumlar›n trajedisinin” aﬂ›ld›¤›,
insanlar›n paylaﬂt›klar› tohumlar olarak dönüﬂüme u¤rat›ld›¤›, böylece siyasallaﬂt›r›lm›ﬂ tohumlar›n düzenleniﬂini olsun, siyasal içerdi¤ini olsun sorgulayan
çok say›da yenilikçi uygulama öngörülebilir (bak›n›z, yukar›da II). Bu yöndeki
uygulamalar ve giriﬂimler, soyut ve mekâns›z teknolojik geliﬂmeleri çözerek
metalaﬂt›r›lm›ﬂ tohumlardaki kumanda yap›s›n›n alt›n› oymakta, tohumlardaki
siyasal içeri¤i yeniden yazmakta, özneler olarak tohumlar›n aradaki rolünü
farkl› toplumsal iliﬂkilerin önünü açacak ﬂekilde de¤iﬂtirmektedir.
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Tohum üretiminin yap› çözücü yönü aç›s›ndan, çeﬂitliliklerine karﬂ›n ortak
olanlar›n giriﬂimlerinin, metalaﬂt›r›lm›ﬂ tohumlara içsel olan kumanda yap›s›na meydan okudu¤u aç›kt›r. Bu giriﬂimler (maddi ve maddi olmayan emek aras›ndaki ittifaklar), genetik ürünler sa¤layan sanayin dayatt›¤› kurumsallaﬂmay›, tar›mda cehalet üretilmesini, soyut teknolojik ürünlerin tan›t›lmas›yla yerel
tar›m›n kendi öz zemininden kopar›lmas›n› kabullenmek yerine, daha fazla
özerkli¤i, yerel bilgilerin yeniden geçerlilik kazanmas›n› ve özel durumlara
uyarlanm›ﬂ yap›mlarla tar›m›n yerelliklerdeki do¤al ve toplumsal kaynaklara
yeniden ba¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.
Tohumlar›n yerleﬂik siyasal içeri¤inin yeniden yaz›lmas› sürecinde, ortak olan,
tohumlar›n tasar›m ve uygulanmas›na iliﬂkin baﬂka bir kültürel ufka iﬂaret
eder. Art›k referans geliﬂigüzel tar›m iﬂlerine de¤il, duyarl›l›k taﬂ›yana, do¤al
ve toplumsal ortam›na, derin ekolojiye duyarl› tar›mad›r. Ortak olan, tohumlar›n tasarlanmas› ve uygulanmas›n› amaçlar (örne¤in, ikili amaç, erken olgunlaﬂan sorgum). Tohumlar da, yerelliklerdeki do¤al ve toplumsal kaynaklar› yeniden bir araya getirerek küresel sorunlara kendi yerelliklerinde çözümler getirmeyi hedefler (Van der Ploeg 2008). Ortak olan, tohumlar›n yerleﬂik siyasal
içeri¤ini yeniden yazarken iki ﬂeyi gerçekleﬂtirir: örne¤in tohumlara kendi kendini yetiﬂtirme gücünü yeniden kazand›rarak köylü-çiftçilerin çok uluslu tohum
ﬂirketlerine ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r ve ayr›ca yerel kaynaklar›n geliﬂtirilmesine
uyumlu alternatif tar›msal üretim tarzlar›n›n ve yeni bilgilerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak baﬂka toplumsal iliﬂkiler örer. Tohumlar›n özneler olarak ortak
olan taraf›ndan üretilmesi, tar›msal üretimin sürdürülebilir tarzlar›n›n geliﬂmesine elveriﬂli dinamik toplumsal iliﬂkilere içseldir. Art›k üretim küresel olarak örgütlenmiﬂ, aﬂ›r› uzmanlaﬂm›ﬂ ve ac›mas›zca makineleﬂmiﬂ de¤il, yerele
özgü, çok amaçl›, beceri ve tekniklere de¤er veren üretimdir. Tohumlar, mo-

(24) Kritik Teknoloji ‹nﬂa araﬂt›rma biriminin 4 PhD araﬂt›rmac›s›ndan biri olan Soutrik Basu (2011), CGIAR’›n “Generation Challenge” Program›n›n ortak hizmetler havuzunu araﬂt›rmaktad›r.
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dern geliﬂmenin geleneksel ve yeknesak kent-k›r ayr›m›n›n ötesine geçerek
kentsel tar›m› ve k›rlarda g›da maddeleri üretimini canland›rabilir.
Yap› çözümü ve yeniden yaz›m, özneler olarak tohumlara tar›msal üretimlerde
alternatif sistemlerin geliﬂtirilmesine katk›da bulunma gücü kazand›r›r. Bu
bütünlük içinde al›nd›¤›nda, yap› çözümü ve yeniden yaz›m, toplumsal bir dönüﬂüm için umut yarat›r. Söz konusu toplumsal dönüﬂüm, kitlesel arz›n tek tip
tar›msal iﬂ modelinden, yerelliklerdeki do¤al ve toplumsal kaynaklara özen
gösteren, çeﬂitlilik içeren, organik ve yerele özgü tar›msal faaliyetlere do¤rudur. As›l belirleyici ö¤e, bu yeni biçimlerin tar›m alan›ndaki insan ortakl›klar›na içsel olan alternatif bilgi temelidir. Maddi olmayan ve maddi emek ittifaklar› arac›l›¤›yla maddi olmayan (bilimsel ve siyasallaﬂt›r›c›) bilgi üretimi de¤iﬂmektedir. Özneler olarak (insanlarca paylaﬂ›lanlar olarak) tohum üretimi, sürekli olarak yeni f›rsatlar ve perspektifler veya ortak olan için özerk alan olas›l›klar› yaratan kolektif çabalarla gerçekleﬂmektedir. (25) Tar›msal üretimin ve
tüketimin de¤iﬂen ortamlar›nda, ayr›ca maddi olmayan bilgi üretiminin de¤iﬂen
araﬂt›rma koﬂullar›nda konumlanmas›yla, paylaﬂ›lanlar olarak tohum üretimini niteleyen, sürekli olarak dönüﬂtürücü süreçleri uyaran siyasal içeriktir. Dolay›s›yla, paylaﬂ›lan olarak tohum üretimi son tahlilde öznelerin, yeni toplumsal iliﬂkilerin üretimi ve ortak olan›n güçlendirilmesidir.
Bu tohumlar ayn› zamanda yerele ba¤l› tar›msal uygulama f›rsatlar›n› da pekiﬂtirir. Tek tip standartlaﬂt›rman›n bugünkü k›s›rl›¤›n›n tersine, bölgesellik
ba¤lam›yla belirlenen tohum üretimi araﬂt›rma çerçevelerinde baﬂka yeni tohumlar üretilmesi için alan yarat›r, çeﬂitlilik getiren çoklu tarzlar›n önünü
açar. Tohum üretimindeki bu yenilikler, her biri yeni kimlikler edinecek ﬂekilde, maddi olmayan, maddi ve tar›msal emek aras›nda daha ileri toplumsal
iﬂbirli¤i öngörür (Ruivenkamp 2003). Çoklu tohum üretimi, bir canlanma ve
çeﬂitlenme süreci içerir. Özneler olarak tohum üreten emek ittifaklar›, yeni
ittifaklar› ve toplumsal iliﬂkileri öngören kurumsal yeniden düzenlemeleri
davet eder.
Bugünkü biyo-güç sisteminin hegemonyas›n›n, düzenleniﬂinin ve kumandas›n›n böylesine temelden sorgulanmas›nda, çokluk, üretimin demokratikleﬂtirilmesi döneminin aç›lmas› ad›na alt-siyasal tohumlar›n yeniden yaz›l›p geliﬂtirilmesi için siyasal ittifaklar oluﬂturmal›d›r. Feenberg’e (1999) göre, teknolojilerin demokratikleﬂmesi insanl›¤›n önündeki yeni görevdir:
“insanlar›n ne olduklar› ve olacaklar›, en az devlet adamlar›n›n edimleri ve siyasal hareketler kadar elimizdeki araçlarla belirlenir. Geniﬂ bir ço¤unlu¤un
araçlar›m›z›n tasarlanmas›na iliﬂkin karar süreçlerinin d›ﬂ›nda tutulmas›, derin bir anti-demokratikliktir.”

(25) Franco Berardi (Bifo) ‘olas› özerklikten’, özerk hareketlerin f›rsat ve perspektiflerinin somut projelere
dönüﬂmesinden söz ediyor (Andreas Rostik ile görüﬂme, Tageszeitung 22-12-79, zikreden Oudenrijn 1992:
188).
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Paylaﬂ›lan haline getirme pratikleri, gerçekleﬂtirilecek tohum üretiminin demokratikleﬂmesini sa¤lamaya baﬂlam›ﬂt›r. Anlat›ld›¤› gibi, maddi olmayan ve
maddi emek aras›nda çeﬂitli ittifaklar daha ﬂimdiden oluﬂturulmuﬂtur ve bu
(alt-siyasal) tohumlar› özneler, yeni toplumsal iliﬂkiler ve yeni yaﬂam biçimleri
getirecek araçlar olarak üretecek çeﬂitli yollar daha ﬂimdiden denenmektedir.
Dolay›s›yla, bu makalede ﬂu sonuca var›yorum: Ortak olan yönetiminde çoklu
tohum üretiminin mümkün olup olmad›¤›n›n sorulmas› yerine, tohum üretimindeki bu çoklu biçimlerin sonunda nas›l olup da küresel g›da zincirlerinin giriﬂimcili¤e dayal› mevcut tar›m sistemlerinden bir “kopuﬂ” yaratabilece¤inin
sorulmas› daha yerinde olacakt›r (Badiou 2005). Kopuﬂ noktas› nerededir ve
buradan oraya en iyi nas›l yol alabiliriz? Burada özetlenen yeni tohum üretiminin nas›l devam edebilece¤ine iliﬂkin eleﬂtirel kuramsal düﬂüncelerle birlikte
bu konu umar›m di¤er makalelerde ele al›n›r.
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