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Yabancılar dünyadaki tarım arazilerini satın aldıkça
kimin, neye yatırım yaptığını ve bunun yöre halklarına
etkisini kestirmek zorlaşıyor. Uluslararası bir veri tabanı
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üretiyor, selleri önlüyor ve havayı serinletiyorlar. Ayrıca
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Gİrİş

T

oprak bize bitmez tükenmez bir
kaynak gibi görünür. Hep orada,
ayaklarımızın altındadır; tarlalardaki
ürünlerin, çayırların ve ağaçların altında…
Toprağın üstünde yaşar, ondan beslenir,
ama ona yeterli özeni göstermeyiz. Bazı
şarap severler her toprağın kendine has bir
kokusunun, tadının olduğunu söyler. Peki,
kaçımız bunun farkındayız? Akşam yemeği
için masaya oturduğumuzda hangimizin
aklına yiyeceklerimizi yetiştiren toprak
geliyor?
İşte bu çok önemli. Toprak, gıda üretimimizin
temeli. Bitkilere besin maddelerini ve suyu
sağlayan o. Bu besin maddeleri de yediğimiz
her patateste, her somun ekmekte, her bir
pirinç tanesinde ve mısırda bulunuyor. Hatta
her bir pirzolada ve fırınlanmış tavukta da…
Sağlıklı toprak olmadan sağlıklı gıda üretmek
mümkün değil.
Fakat toprakta sadece gıda üretilmiyor,
toprak birçok başka şeye de yarıyor. Yağmur
suyunu süzüyor ve onu temiz içme suyuna
dönüştürüyor örneğin. İklimi düzenliyor; zira
toprak, okyanuslardan sonra en büyük ikinci
karbon yutağı olarak anılıyor ve dünyadaki
bütün ormanların toplamından daha fazla
karbon depoluyor. Ayrıca toprağın içinde
hayat var. Bir avuç toprak dünyadaki bütün
insan nüfusundan daha fazla organizma
barındırıyor. Bütün canlı türlerinin üçte ikisi
toprak altında gizli.
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Uluslararası camia kendisine üç önemli hedef
belirlemiş durumda: biyoçeşitlilik kaybını
durdurmak, küresel ısınmayı 2 °C ile sınırlı
tutmak ve herkesin yeterli miktarda gıdaya
erişimini garanti altına almak. Verimli
topraklar olmadan bu hedeflerin hiçbirine
ulaşılamaz. Toprağın işini yapabilmesi
içinse içindeki canlı yaşamının sağlam,
humus katmanının sağlıklı olması ve toprak
haklarının korunması gerekir. Oynadığı bütün
hayati rollere rağmen toprağı korumakta
başarısız oluyoruz. Yanlış kullanım sebebiyle
her yıl yaklaşık 24 milyar ton verimli toprağı
kaybediyoruz.
Bu kaybın çeşitli sebepleri var. Şehirler ve
yollar giderek daha geniş alanlara yayılıyor.
Asfalt ve beton, toprak zemini mühürleyerek
verimli topraklara geri dönüşü olmayan bir
şekilde zarar veriyor. Azalan nüfus da bu zararı
durduramıyor: Almanya’da her gün 77 hektar
toprak işlevlerinin bir kısmını ya da tamamını
yitiriyor. Bu, 100 futbol sahası büyüklüğünde
alanın gıda üretimine elverişli olmaktan
çıkması anlamına geliyor. Ve tarımsal
faaliyetler de bu suça ortak.

„

Dünyadaki toprağı, toprak sanki hiç
bitmeyecekmiş gibi kullanıyoruz. Bu,
banka hesabından sürekli para çekip hiç
ödememeye benziyor.

Ağır traktörler toprağı sıkıştırıyor: tarım
ilaçları ve kimyasal gübreler toprakta yaşayan
organizmaları katlediyor, su ve rüzgâr ise
verimli toprağı alıp götürüyor.
Dünyadaki toprağı sanki hiç bitmeyecekmiş
gibi kullanıyoruz. Bu, banka hesabından
sürekli para çekip hiç ödememeye benziyor.
İncecik ve verimli bir toprak katmanının
oluşması binlerce yılı alırken bir saatlik
sağanak yağış ise kaybedilmesine yetiyor.
İnsan yaşamı baz alındığında toprağın
yenilenemez kaynaklardan biri olduğu açık.
Hepsi bununla da kalmıyor. Dünya çapında
toprağa erişim son derece adaletsiz bir
şekilde dağılmış durumda. Topraksız köylüler
ve sadece küçücük alanları ekip biçenler
kendi karınlarını doyurmakta zorlanıyorlar.
Ortalama bir Avrupalı, gıda da dahil olmak
üzere her yıl tükettiği ürünlerin üretilmesi için
1.3 hektar yani iki futbol sahası büyüklüğünde
bir alana ihtiyaç duyuyor. Bu bir Bangladeşli’ye
düşen alanın altı katından fazla. Avrupa
tarafından kullanılan arazinin %60’ı Avrupa
Birliği sınırları dışında bulunuyor.
Gıda, hayvan yemi ve biyoyakıta olan küresel
talep artıyor. Arazi fiyatları da öyle. Pek çok
bölgede, toprak haklarını garanti altına almak
için yürütülen mücadeleler, aslında bireyler
ve toplulukların hayatta kalma mücadelesi
haline gelmiş durumda. Toprağın küresel
anlamı küresel bir tepkiyi gerektiriyor; toprağı

„

2015 Uluslararası Toprak
Yılı. Bu Toprak Atlası neler
başarabileceğimizi ve toprak meselesinin
neden hepimizi ilgilendirdiğini
anlatıyor.

kullanan insanların haklarını ciddiye alan
bir tepkiyi. Buna karşın toprağı korumak için
ortak bir Avrupa politikası oluşturma önerisi
Almanya’nın itirazı sonucuna reddedildi. Ortak
Tarım Politikası’nda yapılan ürkek reformlar,
var olan yapıları sürdürülebilir ve eşitlikçi
üretim yöntemleriyle değiştirmenin aslında ne
kadar zor olduğunu gösteriyor.
2015 Uluslararası Toprak Yılı. Birleşmiş
Milletler, bu yıl toprağı koruma hedefinde
ilerleme kaydetmek istiyor. Bu Toprak
Atlası neler başarabileceğimizi ve toprak
meselesinin neden hepimizi ilgilendirdiğini
anlatıyor. Adil ve sürdürülebilir bir toprak
için savaşmalıyız. Ve belki de ihtiyacımız olan
şey haftalık alışverişimiz sırasında bu derece
bağımlı olduğumuz toprağı korumak için
yapabileceklerimizi az da olsa düşünmektir.
Barbara Unmüssig
Heinrich Böll Stiftung
Derneği

Klaus Töpfer
İleri Sürdürülebilirlik
Çalışmaları Enstitüsü
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Toprak ve Gezegen Hakkında

Çıkarılacak Dersler
1

Toprağın tüm dünyada çeşitli sosyal, ekolojik,
kültürel, ruhani ve iktisadi etkileri vardır.

2

3

Verimli toprak hayati önem taşır. Dünyanın yüzeyinde çok
ince bir tabaka oluşturur ve toplamda 10 santimetrelik bu
tabakanın oluşumu için 2000 yıl gerekir.

Her yıl milyonlarca hektar toprak yanlış
tarım teknikleri, şehirlerle yolların inşası ve
ormansızlaştırma sebebiyle yok oluyor. Kentler
tarlaları yutuyor; tarlalar, ormanlar ve otlakların
yok olması pahasına genişletiliyor.

4
5
Toprak mülkiyeti gelirden de
eşitsiz bir şekilde dağılmış
durumda. Açlık ve fakİrlİkle
mücadelede toprağa erİşİm
temel önem taşıyor. Pek çok
ülkede kadınlar erkeklere göre
dezavantajlı.

Toprağı korumadan artan
dünya nüfusunu beslemek,
küresel ısınmayı 2 °C ile sınırlı
tutmak ya da biyolojik çeşitlilik
kaybının önüne geçmek
mümkün olmayacak.

6
Arazi fiyatları her yerde artıyor. Eğer bireysel ya da
kamusal haklar güvence altına alınmazsa yerli halklar
zorunlu göçe maruz kalacak.

8
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Arazi için rekabet artıyor. Bunun sebepleri
arasında yemlik bitki üretiminin yaygınlaşması
ve bitkilerin biyoyakıt üretimindeki kullanım
oranının yükselmesi var.

7

Küresel ticaret ekilebilir arazileri mobil bir
kaynağa çevirdi. Gelişmiş ya da parlayan
ekonomiler araziye olan açlıklarını
gelişmekte olan ülkelere ihraç ediyor.
Karşılığında bu ülkelerden yetişmiş ürün
alıyor.

8

9

Kimyasal gübrelerin kullanılması topraktan alınan verimde
beklenen etkiyi yapmadı. Organik tarım, toprak
organizmalarını besleyerek toprağın verimliliğini uzun
vadede artırıyor. Mineral gübreler ise bunu yapamıyor.

10
11
İnsan hakları temelinde oluşturulacak
uluslararası bir düzenlemeyle toprağın
adil ve eşit bir biçimde dağıtılması; verimli
topraklara sadece zenginlerin sahip olmaması
sağlanmalı.

Modern şehİr planlamasına
toprağın korunması prensİbİ
de dahİl edilmelİ. Altyapı
ve konut inşaatları, özellikle
de nüfusu azalan ülkelerde
verimsiz topraklar üzerinde
yapılmalı.

12
Toprağı korumak küresel bir görev.
Fakat bireyler de yerel gıda satın alarak
ve daha az et yiyerek bu göreve katkıda
bulunabilir.
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KELİMELER VE KÜLTÜR

KAYGAN ZEMİNDE DANS
Tarihe şöyle bir bakmak, üzerinde gezindiğimiz toprakla ilgili düşüncemizde yaşanan
köklü değişiklikleri ortaya çıkarıyor ve kim
olduğumuzu anlamaya yardım ediyor.

T

oprak, arazi ve tarım... Gıda üretimi için gereken materyal altyapıyı tanımlamak için kullandığımız kelimeler, kültürümüzün birer parçası. Hepsi Hint-Avrupa
kökenli olsalar da aslında farklı ve hatta bazen de birbirleriyle çelişen anlamlara sahipler. İngilizcede kullanılan “soil”
kelimesi, Latince “solum” kelimesinden gelir ve toprak [elle
tutulan, üzerinde tarım yapılan toprak] anlamına gelir. Bunun Fransızcada eşik, alan anlamına gelen “soeul” ile batak, çamurlu bölge anlamına gelen “soille” kelimelerinin
bir karışımı olduğu düşünülebilir. “Land” kelimesi ise daha
ziyade arazi, arsa anlamında kullanılır ve tıpkı fethedilen
topraklar gibi genişleme, ele geçirme anlamlarını içerir.
Arazi ve iklim koşullarının insanların yerleşik hayata
geçmesine izin verdiği her yerde yapılan ilk iş toprağı işlemek oldu. Bunu, toprağın kontrolünü ve mülkiyetini ele
geçirmek takip etti. İnsan emeği, orman örtüsünün ortadan kaldırılması ve toprağın iyileşmesi ile ödüllendirildi. Bu
emeğin bir kısmı özel mülkler, bir kısmı müşterek araziler
için kullanıldı, ama genellikle bir toprak sahibine bağımlı
serflerin (derebeylik köylüleri) emeğiydi bu. “Agriculture”
yani “tarım” ya da tarlaların (ager) ekilip biçilmesi, hakim
faaliyet haline geldi. Kelimenin etimolojisi bir değişimi ortaya koyar. Eski İngilizce’deki “æcer” kelimesi, hayvanların
otlatılmaya götürüldüğü açık arazi anlamına gelir. Bu topraklar ekin yetiştirmek için kullanılmaya başlandığında ise
kelimenin kullanımı devam etmiştir. Bu daha sonra “acre”
yani bir çift öküzün bir günde sürebildiği alan haline gelmiştir.
Dünyanın pek çok yerinde iklim koşulları sürekli tarımsal faaliyet için uygun değildir. Kurak alanlarda temel olarak toprağı göçebe hayvanlar kullandığı için özel mülkiyet

BOŞ TOPRAKLAR
1900’lerin başında keşfedilmemiş dünya

Antarktika
Güney Denizi
Yeni Gine

Orta Asya

Amazonlar

Borneo

Avustralya

Boş bölge
Afrika’nın iç kısımları

Patagonya
“Beyaz Alanlar”
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Arktika

hakları gelişmemiştir. İnsanlar yazılı değil sözlü anlaşmalara itibar ederler. Hayvanların sınırlı bir bitki örtüsü içinde
hayatta kalması gerektiği durumlarda arazilerin ortak kullanımı hassas anlaşmalara, geleneklere ve güvene dayanır.
Bu anlaşmaların geniş arazilere dair uzun süreli geçerliği
vardır ve anlaşmalar sıklıkla dilsel ve kültürel sınırları aşar.
Toprak mülkiyeti özel bir tür dünyevi iktidar yarattı.
Eski zamanlarda mülkiyet kavramını, yani taşınmaz mallar tartışmasını ortaya çıkaran şey toprak mülkiyetiydi. Yunanlılar bunu verilen kredilere teminat olarak kullandılar
ki bu, “mortgage” kavramının atasıdır. Terhis olan Romalı askerler emeklilik ikramiyelerini toprak olarak alırlardı. Onların varlığı, imparatorluğun Akdeniz kıyılarındaki
nüfuzunun artmasını sağladı. Barbarların istilaları Avrupa’daki yerleşim ve toprak kullanım kalıplarının yeniden
düzenlenmesine yol açtı. İslamcı yayılma ise ıssız ve harap
İspanya’da gelişkin bir tarım kültürünün ortaya çıkmasını
sağladı. Orta Çağ’da “land” [toprak] yeni anlamlar edindi.
Toprak suyun, taşra da şehrin karşıtı oldu. Bu kelime sınırları belli bir alanı, bir devlet ya da bölge topraklarını işaret
etti, “England” (Anglus Ülkesi: İngiltere) ya da “Scotland”
(İskoç Ülkesi: İskoçya) gibi.
Toprak hem merakı hem de hırsı tetikledi. Eski zamanda
haberciler uzak diyarlardan eve dönerken yanlarında salt
rapordan fazla şeyler de getirilerdi. 14. yüzyılda Venedikli Marco Polo, Çin’in harikalarında bahsederken Faslı kaşif
İbn-i Battuta, Orta ve Doğu Asya, Zanzibar ve Timbuktu gibi
çok uzak yerlere seyahatler yaptı. Asya’dan gelen karabiber,
ipek ve porselen gibi mucizeler cezbediciydi, fakat Müslüman ve Venedikli yöneticiler ve tüccarlar fiyatları öyle artırdılar ki, bu mallar Avrupa’da lüks haline geldi.
15. yüzyılda Çinli amiral Zheng He, Pasifik ve Hint okyanuslarında dev ticaret filolarına hükmediyordu, hatta
Mogadişu’ya, yani günümüzün Somali’sine kadar ulaşmıştı.
Onun seyahatleri ve Kolomb’un Amerika’yı keşfi daha işin
başlangıcıydı. Deniz yolculuğu kara yolculuğunu sollamıştı.
Vasco da Gama’nın 1498’de Afrika’nın çevresini dolaşması
Hindistan’a doğru deniz yolunu açmış oldu. Baharat Adaları ve Çin’e ulaşmak anlamına gelen bu rota sayesinde eski
kervan yollarının pabucu dama atıldı. İspanya ve Portekiz,
dünyayı kendi aralarında bölüştüler. Nihayet Macellan 15191522 arasında dünyanın çevresini dolaşarak gezegenin yuvarlak, toprağın ise sınırlı olduğunu kanıtlamış oldu.
Avrupa açısından dünyanın dev kara parçalarını ele geçirme yarışı başlamıştı. Yüzyıllarca süren bu döneme yaşanan korkunç vahşetler damgasını vurdu. Avrupalılar olarak
hâlâ bu gerçeği sıklıkla unutmaya çalışıyoruz ve bunun yerine yabancı olanın çekiciliğine, zenginliğin ele geçirilmesine ve fetihçilerin “üstün” kültürüne odaklanmayı tercih
ediyoruz.

Beyaz alanlar beyaz adamları çekti;
kaşifler, madenciler ve sömürgeciler dünyayı
kendi aralarında paylaştılar.
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SEÇİLMİŞ BAZI “ARAZİ SÖZCÜKLERİ”
VE ONLARIN HİNT-AVRUPA DİLLERİNDEKİ AKRABALARI

toprak jord “earth”
susuzluk thirst
zemin botten “ground”
bölge terrain
ekili alan åker “cropland”
zemin bottom
ülke land “country”
teras terrace
nadas linda “fallow field”
kurmak to found
kuruluş - temel foundation
zemin saal “sole” odun lund “grove, wood”
orta irlandaca
yer
anız torsk “cod”
anız torsk “cod”
fon fund
tarla zeme “land”
bonn “base, ground” temel (sıfat) fundamental
zemin sula “sole”
toprak jord “earth”
toprak earth
alt zem “under”
alt bund “bottom”
eski irlandaca kuru tur “dry” tarım toprağı agro-soil
tarımla uğraşan agrarian
ekilebilir arazi ager “arable land”
toprak žemė “earth”
eski irlandaca
tarım agriculture
ülke land “country”
insan
žmogus “human”
yer dú “place”
yerel autochthonous
zemin zool “sole”
insan human toprak land
zemin sole humus humus
toprak aarde “earth” ayak tabanı sohle “sole (of foot)”
arazi ölçü birimi acre
ekilebilir arazi toprak boden “land”
ada island
akker “arable land” ekilebilir arazi acker “arable land”
gallerce
tarımsal agrarisch “agrarian”
toprak, ülke
insan dynol
arka plan fond “background”
toprak ziemia “land”
land “land, country”
kaynak fundus “fund”
kuruluş fundament “foundation”
susuzluk durst “thirst”
kurmak fonder “to found”
doğa art “kind, nature” nadas lada “fallow”
kuruluş fondemont “foundation”
anız dorsch “cod”
derin profond “deep”
humus humus “humus”
tarım agriculture “agriculture” yer seviyesi parterre “ground floor”
ülke land “land, country”
arazi terrain “land”
teras terrasse “terrace”
insan homme “man, human”
toprak erde “earth”
eski fransızca toprak erthe “earth”
latin
eski fransızca kırlık lande “heath, moor”
toprak terra “earth, land”
bir şeyin yeri -torium “place for”
insan hombre “man”
ekilebilir
arazi ager “field, arable land, flat area”
insan
tarım
agricultura “agriculture”
homem
Hint-Avrupa kelime kökleri
toprak
toprak
fundus “soil, land, estate”
“man”
zemja
“land”
*aggütmek, götürmek, öncülük etmek
kurmak fundare “to found”
*bhudh-m(e)n- temel, alt, zemin
kuruluş fundamentum “foundation, basis”
*er-		
toprak
toprak dhe „earth”
*ghðemtoprak, yer, zemin, humus
toprak solum “earth, soil, basis”
tarla
agrós “field, land”
*lendhfundalık, step, açık arazi
ayak tabanı solea “sole of shoe”
yerde
eraze
“to the ground”
*suelayak tabanı, yer
insan homo “man, human, earthly”
*terskuru, susuz (toprak)
toprak
pythmén
“soil”
toprak humus “earth”
* Kelimelerin yeniden yapılandırılmış formlarıdır
derin bathys “deep”
italyanca insan uomo “man”
toprak chthon “earth, ground, land”

İncil’den yapılan “verimli olun ve çoğalın, yeryüzünü doldurun ve ele geçirin” alıntısı oldukça popüler hale
gelmişti. 1600’lerde Hollandalı filozof Hugo Grotius, o zamana kadar hakim olan Roma ve Venedik kanunu Mare
Nostrum’a karşı “denizlerin serbestliği” kavramını önerdi.
Bu serbest erişim prensibi hâlâ pek çok deniz ve Antarktika
için geçerlidir. Buralar milli sınırlara dahil olma furyasından şimdilik kurtulmuştur.
Mitler, Atlantis gibi aslında var olmayan toprakların efsanevi hikâyelerini yazdı ve insanları, aslında olmayan bazı
kara parçalarının var olduğuna inandırdı. Mesela Avrupalı
denizciler Avustralya’yı 17. yüzyılda keşfetti ama Ptolemy,
henüz 2. yüzyılda Kuzey Yarımküre’deki kara kütlelerini
dengeleyecek bir unsurun varlığına inanıyordu.
Kâşiflerin, koloni idarecilerinin ve hazine avcılarının
haritalarında “terra incognita” adıyla bilinmeyen topraklar
belirtilmiş ve bu boş alanlar ejderha ve benzeri fantastik
canlılarla süslenmişti. Okul atlaslarındaki bu “beyaz alan-

Arazi, toprak ve yeryüzü için kullandığımız kelimeler binlerce
yıl öncesine dayanır. Kendimiz için kullandığımız “human”
(insan) kelimesi bile topraktan (soil) gelir.

lar” kâşifleri büyülüyor ve onları uzun ve zor yolculuklar
yapmaya teşvik ediyordu. Günümüzde bilim insanları, gazeteciler ve koltuk seyyahları hâlâ “uncharted territory” [haritalarda olmayan topraklar] terimini kullanmaktalar.
Araştırmacılar yeni keşiflerinin geleneksel bilimsel kalıplara sokulamayacağını biliyor. Beşeri eylemlerin küresel
sonuçlarını olabileceğinin farkındalar. Uluslararası işbirliği
ve bilimsel bulgulara açık erişim, arazi yapısını da değiştiriyor. Benzer şekilde toplum artık “toprak” kavramının
geleneksel algılarını tekrar değerlendiriyor. Ayrıca toprak
deyince eski ekonomik ve hukuki tanımların yanı sıra ekolojik etkileşimleri, soyut değerleri ve geleceğin korunmasını
da vurgulamaya başlıyoruz.
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YERİN ALTINDA

GÖRÜNMEYEN EKOSİSTEM
Toprağın verimliliği; yaşı, ana materyali, organik madde içeriği, iklim ve insan gibi birden
fazla etmene bağlıdır.

paha biçilmez sıvıyı iletmeye devam edebilir. Bir topraktaki
gözeneklerin hacmi topraktaki parçacıkların büyüklüğüne,
köklerin varlığına ve topraktaki organizmaların etkinliklerine bağlıdır.
Özellikle de toprak solucanları çok önemlidir. Bunların bazıları toprakta dikey tüneller açarak aşağı katmanlara doğru
ilerler ve böylece sağanak yağışlar sırasında suyun, toprağın
alt katmanlarına çabucak süzülmesini sağlar. Alt katmanlarda üst katmanlara nazaran daha az humus ve canlı organizma bulunur. Alt katmanların rengi daha açıktır, genellikle de
demirli bileşikler sebebiyle buradaki toprak sarı ya da kırmızımsıdır. Köklerin derine inmesine ve üst toprak katmanları
kuruyken bile su çekmesine imkân tanıyan derin toprak katmanlarının varlığı, toprak verimliliği için çok önemlidir.
Toprağın oluşması için ne kadar süre gerektiği yer ve mevkiye bağlıdır. Buzul Çağı’nda Orta Avrupa’da çekilen buzullar,
eski toprakları kazıyıp karıştırarak temizledi ve bunlara yeni
çökeltiler ekledi. Bölgenin tipik kahverengi toprağı, diğer
birçok toprağa kıyasla çok genç ve az yıpranmış durumda,
sadece 10.000 yıllık. Topağa fosfor ve potasyum gibi besin
maddelerini yavaş yavaş veren minerallere sahip. Tropik bölgelerdeki kırmızı topraklar ise milyonlarca yıldır iklim olaylarına maruz kalmış ve orijinal mineral kaynaklarının çoğu
çözünmüş, dönüşmüş ve suyla yıkanıp gitmiş. Ortaya çıkan
fosforun büyük kısmı demir ve alüminyum oksitler tarafından
bağlanmış ve bu sebeple bitkilerin ulaşamayacağı bir formda.
Toprak özellikleri büyük ölçüde ana kaynak tarafından
belirlenir. Kuarz bakımından zengin bir kayaç hafif, ince taneli ve kumlu; iyi havalanmış fakat görece olarak az su ve
besin maddesi depolayabilen bir toprağa dönüşür. Ana kayaç feldspat bakımından zenginse sonuçta ortaya çıkan ince
partiküllü ve ağır killi bir toprak olur. Böyle topraklar daha
fazla su ve besin depolayabilirler ama hava bakımından fa-

T

oprağın oluşumu yüzlerce, daha doğrusu binlerce hatta milyonlarca yıl alır. Bu, yüzey kayaçlarının iklimsel
olaylar etkisiyle birkaç metre derinlikte toprağı oluşturacak şekilde parçalanması için gereken süredir. Toprak dediğimiz alanın sadece yarısı, kum ve kil gibi mineral tabanlı
parçacıklardan oluşur. Yaklaşık %20’si sudur, %20’si de havadır. %5 ila 10’luk kısmını ise bitki kökleri, canlı organizmalar
ve humus gibi organik materyaller oluşturur.
Topraktaki organik materyaller toprağın üst katmanlarına koyu kahverengimsi bir renk verir. Bu üst katman hayat
doludur: toprak solucanları, bitler, örümcekler, maytlar, sıçrarkuyruklular ve diğerleri... bir avuç toprakta dünyadaki insan sayısından daha fazla mikroorganizma, bakteri, mantar
ve arkebakteri vardır. Bu organizmalar bitki artıklarını ayrıştırır, onları humusa çevirir ve bu verimlilik sağlayan maddeyi
toprağa dağıtır.
Humus, besin maddelerini ve suyu depolar; toprağa gözenekli ve stabil bir yapı sağlar. Ayrıca humus bitkilerin aslen
havadan, bir sera gazı olan karbondioksit formunda emdikleri karbonu da içinde barındırır. Bu da toprağı en önemli karbon havuzlarından biri yapar. Topraktaki organik maddeler
küresel bazda 1500 milyar ton karbon depolamaktadır. Bu da
yerüstündeki biyokütlenin yani ağaçlar, çalılıklar ve çayırların
toplamda depoladıkları karbondan üç kat daha fazladır.
Toprak peynir gibidir, içinde bulunan boşluklar da en az
kütle kadar önemlidir. Gözenekler ya da toprak mineralleri
ve organik maddeler arasında yer alan boşluklar, toprağın havalanmasını sağlar, köklerin ve toprak organizmaların nefes
almasını mümkün kılar. Bu gözeneklerde havanın yanı sıra
yapışma kuvveti ve kılcal hareket sayesinde orada tutunan su
da bulunur. Bir metreküp toprak 200 litre su kapasitesine sahiptir. Böylece uzun zaman yağmur yağmasa bile bitkilere o

HAYATLA DOLU TOPRAKLAR
Ilıman iklimlerde 1 metreküp yüzey toprağında yaşayan
canlı organizma sayısı, logaritmik ölçekte
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Bakteriler

1 hektar toprak 20 ineğin toplam ağırlığına eşit miktarda, yani 15 ton organizma içerir.
Bu da her 1 metrekarelik arazi başına 1.5 kilogramlık hayata denk gelir.

Mantarlar
Algler

Halkalı solucanlar
Sıçrarkuyruklular

Yuvarlak solucanlar

Maytlar

Kırkayaklar, Çıyanlar
Kara sinek larvaları

Toprak solucanları
Örümcekler

Böcek larvaları
Bitler
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Humus bir sürü sır gizliyor. Henüz içinde yaşayan canlıların
sadece bir kısmı tanımlanabildi.
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DÜNYADAKİ TOPRAK GRUPLARI
Toprak Kaynakları için Dünya Referans Veri Tabanı’nın (World Reference Base for Soil Resources -WRB)
Antarktika’yı hariç tutan basitleştirilmiş sunumu

 5 milyar hektar: Az ya da orta gelişmiş topraklar
>
Genç topraklar; nehir yataklarında, deltalarda ve kıyı bölgelerde periyodik olarak taşkın altında kalan milli topraklar, sınırlı kök gelişimine
imkân tanıyan taşlı ve kumlu topraklardır. Bunlardan bazıları aşırı otlatmaya maruz kalmış. Buralarda kolay toplanan kökler ve yumrular var.
Eğer ılıman iklim söz konusuysa bu toprakların bazıları aynı zamanda
iyi tarım arazileridir.
 2.5 milyar hektar: Kuzey ve kutup bölgelerinde yoğunlaşmış
>
topraklar. Buralarda donmuş topraklar ve soğuk iklim ormanları
mevcut. Aynı zamanda organik topraklar, özellikle de turbalıklar ve
bataklıklar var. Orta kuşakta bu topraklar genellikle ekilebilir araziye
çevrilmişler.
 .4 milyar hektar: Killi zemine sahip topraklar. Toprağın kimyasına
2
bağlı olarak besinlerin kullanılabilirliği genellikle ormanlık taygalarda
özenli tarım ya da hayvancılığın yapıldığı topraklardaki gibi yetersiz ya
da derin sürülmüş ekilebilir arazilerde olduğu gibi yeterli olabilir.
1 .1 milyar hektar: Oksijen yetersizliği yaşayan topraklar. Yeraltı
sularının ve geçici su baskınlarının etkisi altındalar. Genellikle bataklık
ormanlar ya da dört mevsim yeşil kalan çayırlar söz konusu. Islak
pirinç tarımı gibi tarımsal kullanım drenaj gerektiriyor.
1 milyar hektar: Aşırı yağış alan topraklar. Nemli tropik bölgelerin
kırmızı ve sarı toprakları; derin, iyi drene edilmiş ve işlemesi kolay
topraklardır, fakat su besin depolama kapasiteleri düşüktür. Yıl boyu

kirdirler. Suya öyle bir tutunurlar ki; bitkilerin kökleri bu suyun çoğunu ememez. En iyi topraklar ne hafif ve kumludur
ne de ağır ve kilce zengin. Bunun yerine çoğunlukla orta
büyüklükte mil denen parçacıklar içerirler. Mil, hem kum
hem de kilin avantajlarını taşır: iyi havalanmış fakat bol su
ve besin maddesi depolayabilir.
Aşırı verimli topraklar ürün yetiştirmeye elverişliyken
daha az verimli topraklar çayır, mera ve orman için uygundur. Ve daha az verimli topraklar bile ekolojik sebeplerle
değerli olabilir. Turbalar yoğun tarım için fazlasıyla sulaktır
ama çok büyük miktarda karbon depolarlar. Eğer toprak aşırı
yoğun ya da yanlış şekilde kullanılırsa toprağın işlevi azalır ve
bozunmaya başlar. Dünya çapında toprakların %20 ila 25’inin

yağmur düşer. Sürekli ekim ve yoğun otlatma nedeniyle düşük verimlilik ya da özellikle sıklıkla plantasyonlarda derin köklü bitkilerde yüksek
verimlilik görülür.
1 milyar hektar: Mineralli yüzey toprağında organik madde
açısından zengin topraklar. Ağır, kestane renginden siyaha çalan
step topraklarıdır. Çayırlar, bazen de kısmen sulanan yoğun tarım ya da
hayvancılık için kullanılan topraklardan söz edilebilir.
500 milyon hektar: Step iklimi haricindeki kurak bölge toprakları. Kalker, tuz ve alkali madde birikimi, ya aşırı otlatmaya maruz kalmış
ya da kullanım dışı topraklar.
>300 milyon hektar: Yüksek miktarda kil içeren, bir sulak bir
kurak değişken iklim tropik topraklar. Şişen killi topraklar kurak
mevsimde çatlar. Genellikle kullanım dışıdır, yoğun tarım ya da pamuk
tarımı yapıldığı da görülür. Ekin yetiştirmek ancak sıkı su kontrolüyle
mümkündür..
>100 milyon hektar: Volkanik küllerle kaplı topraklar. Genellikle
süngertaşı ya da ponzataşı içeren siyah renkli topraklardır. Çoğunlukla
verimli, ekime, kök gelişimine ve su depolamaya elverişlidirler.
Güçlü beşeri etkiye maruz topraklar

Kayaçlar ve çakıllar

Sürekli kar altındaki topraklar ve buzullar

Kumlu topraklar ve
kumullar

Bilim insanları toprakları su ya da
havanın etki derecesi gibi özelliklere
göre sınıflandırıyor.

bozunmaya maruz kaldığı tahmin ediliyor. Her geçen yıl 5 ila
10 milyon hektar toprak daha, yani Avusturya büyüklüğünde
bir alan bozunuyor. En çok etkilenen alanların başında da ekilebilir araziler geliyor. Fakat ekip biçme faaliyeti illa toprağa
zarar vermek zorunda değil. Irak’taki Fırat ve Dicle nehirleri
arasında kalan taşkın ovaları, Yeni Gine’deki platolar 7000
yıldır ekilip sürülüyor olmalarına rağmen hâlâ verimli topraklara sahip.
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YERİN ÜSTÜNDE

NE KADAR ÇOK TARIM
O KADAR ÇOK ZARAR
Dünya büyük bir yer ama gıda üretecek
alanlar giderek azalıyor, zira biz onları yanlış
şekillerde kullanıyoruz.

B

inlerce yıl boyunca insanlar üzerinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmişlerdir. Yerküre, gıdamızı yetiştirdiğimiz ve hayvanlarımızı otlattığımız yerdir. Şehirlerimizi
kurduğumuz, yollarımızı yaptığımız, madenleri kazdığımız
ve ağaçları kestiğimiz yerdir. Manevi değerlerimizi yansıtır;
rahatlamak ve vakit geçirmek için gittiğimiz yer de orasıdır.
Toprak ve onu kullanma şekillerimiz tarihi biçimlendirmiştir. Batıdaki pek çok ülkede bireylerin toprak mülkiyeti,
geleneksel değerler ve sosyal sınıfla ilişkilendirilir. Topraklar,
aileler içinde nesilden nesile aktarılır. Sosyalist rejimlerde
toprakların millileştirilmesi politik gücün bir yansımasıdır ve
de politik güç Sovyetler Birliği’nde milyonlarca kişinin topraklarından sürülüp mülkiyetsiz bırakıldığı Stalin döneminde zirveye ulaşmıştır. Mecburi kamulaştırma sonucu ortaya
çıkan yapılar, hâlâ Orta ve Doğu Avrupa’nın büyük bir bölümünde tarımsal sistemleri şekillendirmeye devam eder.
Dünyada sadece bu kadar toprak var. 20. yüzyıla girerken
ülkeler, savaşlar ve sömürgeci baskılarla sınırlarını genişletti-

ler. Fakat 1980’lerden beri tarımsal ürün ticaretinde yaşanan
serbestleşme ve küreselleşme ulusal sınırların önemini muğlaklaştırdı. Çokuluslu tarım şirketleri çağına girdik. Tüm dünyaya yayılmış şubeleri ve milyonlarca tonu idare edebilen lojistik güçleriyle Bunge, Cargill, Louis Dreyfus ve ADM olmak
üzere Dört Büyükler dev miktarlardaki ürünü, yetiştirdikleri
yerden işlendikleri ve sonra da tüketilecekleri yere taşıyorlar.
Toprak kıtlığı artık dış kaynaklarla çözülebiliyor. En nihai taşınmaz kaynak bile artık esnek üretim araçlarından biri.
1960’larda piyasaya sürülen Yeşil Devrim, tropik kuşaktaki toprakların daha yoğun kullanımına öncülük etti. Yüksek
verimli çeşitler, gübreler, tarım ilaçları ve sulama birim başı
alınan ürün miktarını arttırdı. Ekilebilir alan kıtlığı fosil yakıt
kullanımıyla giderilmeye çalışıldı. Fakat bu tür bir sürdürülemez tarımın sınırları görmezden gelindi. Bütün bu sorunlar
yeni bin yıla girerken endüstriyel tarımın sebep olduğu ekolojik yıkımın bariz kanıtlarını gözler önüne serdi.
Şimdiyse arazi kıtlığı yine ve bu kez küresel açıdan or-

İnsan eliyle ortaya çıkan problemler,
arazi kıtlığı ve çevresel yıkım
gıda üretimini tehlikeye sokuyor.

TOPRAK ATLASI 2015 / FAO

KAYGAN ZEMİNDE
Küresel riskin ana tarımsal sistemlere dağılımı

Kirlilik
Çölleşme
Ormansızlaştırma
Toprak kaybı
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Tür kaybı
Toprak erozyonu
Arazi kıtlığı

Taşkınlar, yükselen deniz
seviyeleri
Su sıkıntısı

Metrekare cinsinden kişi başına düşen tarım arazisinin
bir futbol sahası ile kıyaslanması (1 futbol sahası 7140 metrekaredir.)

Gelişmiş ülkeler

TOPRAK ATLASI 2015/ ALEXANDRATOS ET AL.

KÜÇÜLEN BİR SAHA
Gelişmekte olan ülkeler

7,000

1960

4,620

4,050*

2008

2050

1,860

1,390*

3,350

*Tahmini

taya çıkmaya başlıyor. Her yerde gıdaya, hayvan yemine
ve biyoyakıtlara olan talep artıyor. Tüketiciler birbirleriyle rekabet etmeye başlıyor. Şehirler ve kasabalar şimdilik
dünyadaki arazilerin sadece %1-2’sini kaplıyor. 2050 yılına
geldiğimizde %4-5’ini kaplayacak. 250 milyon hektardan
420 milyon hektara çıkacak. Ekim yapılan alanlar daralacak, ormanlar kesilmek zorunda kalacak, meralar dümdüz
edilecek. 1961 ve 2007 yılları arasında ekilebilir alanların
kapladığı alan %11 oranında, yani 150 milyon hektar arttı. Eğer tarımsal ürünlere talep günümüzdeki gibi artmaya
devam ederse 2050 yılında yaklaşık 320 milyon ila 850 milyon hektar fazladan ekilebilir alana ihtiyaç duyacağız. İki
rakamdan küçük olanı Hindistan’ın yüzölçümüne tekabül
ediyor, büyük olansa Brezilya’nın.
Artan arazi talebi değişik kullanıcı grupları arasındaki gerilimi de yükseltiyor. Toprak cazip bir yatırım aracı. İyi getiri
sağlayan ve giderek daha zor bulunur hale gelen bir meta.
Dünya çapında 500 milyondan fazla küçük çiftçi, çoban ve
yerel insanın yegâne geçim kaynağı. İnsanlar kendilerini topraklarıyla özdeşleştiriyor. Onlar için toprak, kültürel ve hatta
ruhani bir değere sahip. Özellikle de sosyal güvenlik mekanizmalarına erişimin yaygın olmadığı ülkelerde toprağa erişim
hayatta kalmanın başlıca şartı. Ama toprak üzerindeki bireysel ve müşterek haklar giderek daha fazla tehdit ediliyor.
Artan talep ayrıca ekosistemlere de zarar veriyor. Araziler insanca, yani kaliteyi, çeşitliliği ve verimliliği koruyan
bir biçimde nadiren kullanılıyor. Tarım ne derece yoğun

Futbol sahaları zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu
ortaya koyuyor. Adil ve sürdürülebilir bir dünyada
her birimizin 2000 metrekareyle yetinmesi gerekirdi.

yapılırsa çevreye verilen zarar da o kadar fazla oluyor. Bu
da yerin altındaki ve üstündeki biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan temel sebep. Her yıl yaklaşık 13 milyon
hektarlık orman kesilip yok ediliyor; 200 yılından bu yana
dünyanın en yaşlı ormanlarının 40 milyon hektarlık kısmı
yok oldu. Verimli topraklar mahvediliyor, çöller genişliyor
ve binlerce yıldır toprakta depolanan karbon, sera gazı olarak atmosfere salınıyor.
Bunlara rağmen gelişmiş ülke hükümetleri hâlâ “yeşil büyüme”nin, yani fosil yakıtların biyoyakıtlarla ikame edilmesinin peşinde. Lakin Yeşil Devrim’in tersinin olması; yoğun
tarımın petrolün yerine geçmesi bekleniyor. Büyümeye böyle
yoğun tarım yoluyla ulaşma çağrısı, sosyal adalet, biyoçeşitlilik ve iklim hedeflerini hiçe sayıyor.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na göre eğer arazi kullanımı artmaya devam ederse dünya ekolojik olarak
sürdürülebilir toprak kullanımı sınırına 2020 yılında çoktan
ulaşmış olacak. Aslında ABD ve Avrupa Birliği yararına olan
küresel toprak kullanımı daha fazla artamaz. Sadece 1.4 milyar hektar ekilebilir alanımız olduğuna göre her birey sadece
2000 metrekare, yani bir futbol sahasının üçte birinden az
bir alan ile yetinmek zorunda.
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HAFIZA

İNSAN ÇAĞININ ARŞİVİ

G

erçek şarapta gizlidir, bölgenin toprağı da öyle. Belirli bir bölgedeki mikroklima ve toprağın eşsiz bileşiminin oluşturduğu özel bir karakter vardır. Güneşin yarattığı tatlar ve toprakta depolanan besinler şarapta
ortaya çıkar. Bağcılık en eski tarım çeşitlerinden biridir. Ve
şarap bağlarında özenle idare edilen topraklar insanlık tarihin detaylı bir arşividir. Toprak, coğrafyanın ve orada yaşayan insanların tarihine tanıklık eder.
Toprak, geçmişe açılan bir kapıdır. Polen tanecikleri,
bitki artıkları ve toprağı oluşturan minerallerin çözünme
miktarları önceki devirlerin iklim koşullarını yansıtır. Tortul tabakalarını ve özellikle de insan kaynaklı erozyonları
inceleyerek coğrafyanın geçirdiği evrim yeniden canlandırılabilir. Bu tür izler medeniyet tarihindeki dramatik dönemeçlere ışık tutar.
Toprak profilleri ve döküntü birikimleri, aşırı kullanım
ve ormansızlaştırma sonucunda Orta Avrupa’nın 1342 yılında yıkıcı sellere maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Kiel
Üniversitesi’nden coğrafyacı Hans-Rudolf Bork’a göre yaklaşık 13 milyar ton toprak erozyona uğramıştır. Peşi sıra ekinlerde yaşanan kayıplar kıtlığa ve Avrupa nüfusunun üçte birinin vebadan ölmesine yol açmıştır. Kara ölüm ormanların
geri dönüşüyle sonlanmıştır.
Toprağın çeşidi ve bileşen yapısı, arazinin geçmişte nasıl
kullanılıp idare edildiğine dair sonuçlara varmamıza olanak tanır. “İyileştirme” bizi daha iyi bir hasada, “bozunma”
ise daha kötü bir hasada götürür. Ve bu değişimler son
derece çarpıcı olabilir. Roma İmparatorluğu döneminde,
İtalya’daki Apeninler, Yunanistan’daki Mora Yarımadası ve
İspanya’nın bir kısmında geniş bölgeler ormansızlaştırıldı.

Yakacak ve inşaat için odun talebi öyle büyük bir erozyona
sebep oldu ki; bugün bile hâlâ bu coğrafyalarda yer şekilleri, iklim ve toprak bu bozunmanın izlerini taşıyor.
Dünya çapında tarımın etkileri ciddi boyutlarda ve toprakların orijinal özelliklerini ayırt etmek zor. Mesleki dilde
bunlara “anthrosoller” deniyor. Hollanda, Almanya ve Danimarka’nın kuzeyindeki kumlu ve verimsiz topraklarda
nesiller boyu çiftçiler, tarım toprağı ve bitki örtüsünün en
üst katmanını alıp ahırlara taşımış ve hayvanlara altlık yapmışlar. Hayvan dışkısı ve idrarıyla zenginleştikten sonra ise
çiftçiler bunu gübre olarak tarlalarına serpmişler. Bu uygulama Orta Çağ’da başlayıp kimyasal gübrelerin ortaya çıktığı 1930’lara kadar devam etmiş. Uygulamanın izleri hâlâ
ilgili bölgelerin toprağı ve bitki örtüsünde görülebiliyor.
Orta Çağ’dan kalma diğer bir uygulama ise öküzlerin
çektiği tek taraflı saban ile toprağı şeritler halinde sürmek.
Saban, toprağı sağa doğru yığar. Zaman içinde sürekli
tekrarlanan sürme işleminin meydana getirdiği tepe-oluk
örüntüsü o zamandan beri sürülmeyen toprakta bile hâlâ
gözlemlenebilir.
Toprak insanlık tarihini yansıtır. Odun ve kömür kalıntıları arkeologların bölge sakinlerinin yaklaşık nüfusunu
tahmin etmelerini sağlar. Bulunan objelerin parçaları gündelik hayat ve ticaret hakkında bir fikir verir. Mezarlarda
bulunan mallar kült uygulamaları ortaya çıkarır. Sahiller
boyunca bulunan insan ve hayvan kemiklerinin kalıntıları
yeme-içme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarına dair kanıtlar
sunar. Ayrıca deniz seviyesindeki alçalma ve yükselmeler sahil çizgisinin değişen yerlerini gösterir.
2000 yılında kimya alanında Nobel Ödülü’nü kazanan
Paul Crutzen “Anthropocene - İnsan Çağı” deyişini bilimsel
bir konferansta kullanırken meslektaşlarına insanın uzun

Yüzyıllar boyunca medeniyet toprağa izlerini bıraktı.
Arkeologlar bu gizleri yok olup gitmeden
önce yüzeye çıkarabilmek için zamana karşı yarışıyor.

KANITLARI YOK ETMEK
Çukur Modeli

İ.Ö. 3000
Çukur yapay doku,
döküntü ve kül ile doldu
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Eski toprak
Yapay doku

İ.Ö. 2900
Erozyon çukuru
ağzını kapatıyor.

İ.Ö. 500
Çukur kapalı ve
koruma altında

Ekili arazi
Sıkışma, topraktaki kimyasal değişimler

İ.S. 1950
Toprağın sürülmesi
alanını bozuyor

İ.S. 1980
Derin sürme gömüye
zarar veriyor

SOIL ATLAS 2015 / MOLAMA

Toprak, coğrafyanın ve üstünde yaşayan
insanların tarihini muhafaza eder. Gelecek
kuşaklara, gezegeni idare ediş şeklimizin nasıl
olduğunu aktaracaktır.

TOPRAK ATLASI 2015 / hashimoto, wikipedia

NÜKLEER GELECEK
Radyoaktif kirliliğe maruz kalmış bazı toprak parçaları, 1945-2013

Nükleer
bombaların
konuşlandığı yerler

Nükleer bomba
testleri

zamandır jeoloji üzerinde belirleyici bir etmen olduğunu
sadece hatırlatmak istemişti. Fakat bu terim yerleşti. Artık
insanın izlerini her yere bıraktığına dair kimsenin şüphesi
yok. Ve bizim ekosistemi uğrattığımız bilinçli ve bilinçsiz
etkilerin çoğu geri çevrilemez.
Gelecek kuşaklar bunu özellikle kentsel topraklarda görecekler. Kentsel toprakların biyolojik ve kimyasal bileşimi
ve aynı zamanda da fiziksel yapısında yaşanan değişim
herhangi başka bir topraktakinin çok ötesinde. Kentsel topraklar gerçekten “insan toprağı”dır. “Teknotopraklar” ise
daha ziyade beton, cam, tuğla kırığı, inşaat molozu, çöp
ve çeşitli endüstriyel atıklar gibi yapay malzemeden oluşan
topraklardır. İnsan Çağı’nın toprakları olan insan toprakları
ve teknotopraklar insanlığın jeolojik etkisini yansıtıyorlar.
Uzmanlar hâlâ İnsan Çağı’nın gelecekteki kaya oluşumlarında nasıl görüneceğini tartışıyorlar. Kaya gazı çıkarmak
için gerçekleştirilen hidrolik çatlatmayla, karbondioksit enjeksiyonuyla ve yer altında yapılan nükleer denemelerle bu
soru aslında çoktan yanıt buldu.

İstenmeyen miras: nükleer enerjinin
radyoaktif atıkları onbinlerce yıl sonra
bile yok olmamış olacak.

Toprağı kirleten
reaktör kazaları

Çernobil kaynaklı toprak
kirlenmesi

Doğa madenleri tekrar ele geçiriyor.
Çiftçiler ise başka tarım yapacak
yer olmadığından kendi hayatlarını
ve hayvanlarını tehlikeye atmak zorundalar.

KARA SAVAŞI
Savaşlarda kirlenen topraklar

Bosna Hersek: 431.000 hektar
toplam alan mayınladı (1995).
219.000 hektarlık alan temizlendi
(2013)

Vietnam: 6.6 milyon
toplam alan patlayıcılarla
kirletildi (1975). 300.000
hektarı temizlendi (2011).

TOPRAK ATLASI 2015 / ARŞİV

Radyoaktif atıkların
nihai olarak
depolanacakları yerler

Angola: 58 milyon hektar alan ya da başka bir deyişle ekilebilir arazinin %70’i mayınlar sebebiyle ekilemiyor (1999). 16
milyon hektar arazi temizlendi (2012).
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TEHLİKELİ SAHala R

KÖTÜ YÖNETİM
Kiruna

Taşınan Kasaba
İsveç’in kuzeyindeki Kiruna kasabası dünyanın en büyük yeraltı demir madeninin etrafına
kurulu. Maden yerin altından kasabanın merkezine doğru ilerliyor. Bu yüzden kasaba madenin
yolundan çekilmek zorunda: kasabanın tümü iki kilometre doğuya kaydırılacak. Saat kulesi,
birkaç tarihi bina ve yüz yıllık kilise taşınacak. Diğer binalarsa yıkılıp baştan inşa edilecek. Pek
çok başka ülkede kasaba sakinleri orayı terk etmek zorunda bırakılır, kasaba boşaltılırdı. Fakat
İsveç farklı: kamuya ait olan maden şirketi 600 milyon eurodan fazla tutması beklenen taşınma
bedelini karşılıyor.

GRİ BÖLGEDEN ÇIKARILAN FOSFAT
Fas tarafından işgal edilmiş olan Batı Sahra’nın en önemli doğal kaynağı fosfat. Bou
Craa’daki açık fosfat madeni dünyanın en büyüklerden biri. 100 kilometre uzunluğundaki
taşıma bandı, çıkarılan cevheri okyanus kıyısına getiriyor. Dünyadaki fosfat rezervleri
azalıp fiyat arttıkça madenin ekonomik önemi de artıyor. Yasadışı şekillerde işgal edilmiş
topraklardan doğal kaynakların çıkarılması uluslararası hukuka göre suç teşkil ediyor. Yani
Fas Devleti hırsızlık yapmış oluyor. Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülke bağımsız
Sahravi Arap Demokratik Cumhuriyeti’ni tanımakla birlikte Fas’tan fosfat ithal etmeye
devam ediyor.

Batı Sahra

Nijer Deltası

TARIMSAL İLAÇLAMADA BÜYÜK
ÖLÇEKLİ PÜSKÜRTME
Arjantin’de üretilen soyanın neredeyse
tamamı glifosata dayanıklı olacak şekilde
genetiği değiştirilmiş tohumdan üretiliyor.
Çiftçiler ekinlerini ilaçlamak için traktör ve
uçaktan faydalanıyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre tarım kimyasallarının
büyük ölçekli kullanıldığı bölgelerde kanser
sebebiyle yaşanan ölüm vakaları ulusal
ortalamanın iki katına eşit. 2012 yılında bir
pilot ve iki soya üreticisi, yerleşim yerine
çok yakın bir bölgede glifosat ve böcek ilacı
olan endosülfan sıkmaktan suçlu bulundular.
Arjantinli çiftlik sahiplerinin soya fasulyeleri
için sadece geçtiğimiz yıl 200 milyon litreden
fazla pestisit kullandığı düşünülüyor.
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Arjantin

SUDAKİ BENZEN
Nijer Deltası, gezegendeki en yüksek
nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerden
biri. Buradaki 5000 petrol kuyusu ve
7000 kilometre uzunluğundaki bor
hattı tarımı, sucul yaşamı ve balıkçılığı
olumsuz etkiliyor. Su kaynakları yüksek
miktarda benzen içeriyor. Bu kanserojen
maddenin oranı suların içilebilmesine
olanak vermeyecek düzeyde. 1990’ların
ilk yarısında deltada yaşayan iki kabile;
Ogoni ve Ijaw hükümet programlarından yararlanamayınca direniş hareketi
başlattı. Hükümet bu direnişi, özellikle
de Ogonileri kanlı bir biçimde bastırdı.
Ijawlar deltanın kendilerine ait olduğunu
iddia edip de Itsekiri halkları petrol
zengini bölge topraklar üzerindeki hak
iddialarını resmiyete dökmekte onlardan
hızlı davranınca siyasi çekişme etnik
savaşa dönüştü. Birleşmiş Milletler
Çevre Programı’nın tahminlerine göre
bölgedeki temizleme çalışmalarının
maliyeti 1 milyar dolar civarında.

AZOT, ARSENİK VE CİVA
Çin’in büyük bölümünde gerekenden çok daha fazla miktarda azotlu gübre
kullanılıyor. Bu uygulamaların sadece %30’u etkili oluyor: geri kalan kısım
ise yağmur sularıyla akıp giderek ya da topraktan süzülerek yeraltı sularına
karışıyor. En büyük sorulardan biri arsenik ve civa içeren antibiyotikler: bu
maddeler hayvanların dışkılamasıyla dışarı atılıyor. Çin’deki besi hayvanı yetiştiriciliğinde artan antibiyotik kullanımı maalesef son derece gevşek kontrollere
tabi. Hükümet bu sektörün su kaynaklarında yol açtığı ağır metal kirlenmesinin
boyutlarına dair detaylı bir rapor yayınlayacağını açıkladı.

TUZLU KIRAÇ BİR MİRAS
Hükümetin verdiği elektrik, gübre ve yüksek verimli
tarım ürünleri teşvikleri Tar (Büyük Hint) Çölü’nde
“borulu kuyu göçebeleri”ni ortaya çıkardı. Bunlar
hardal ve buğday üretmek için yeraltı suyunu çeken
ve buralarda hayvan otlatan göçebeleri bölgeden
uzaklaştıran göçebe çiftçilerdi. Bu işlemden dolayı
giderek düşen taban suyu seviyesi çiftçileri daha
da derin kuyular açmaya zorladı. Birkaç yıl içinde
yeraltı suyu pompaların ulaşamayacağı seviyeye
kadar düştü. Çiftçiler, kuraklığa dayanıklı bitki örtüsü
yerine arkalarında kıraç ve tuzlu bir arazi bırakarak
bir sonraki bölgeye geçtiler. Geride kalan tuzlu bitki
örtüsünü yiyebilen tek hayvanlar artık develer.

ÇÖKEN TERASLAR

Çin

Racasthan, Hindistan

Banaue’in muhteşem pirinç terasları
Filipinler’deki en eski yapılardan ve
bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde.
Bazıları 2000 yıllık olan bu teraslar en
az 600 yıl boyunca taşlarla takviye edilip
güçlendirilmiş. Eğimi 70 dereceye varan
yamaçlarda bile inşa edilebilmiş olan
bu teraslar erozyona uğramaya başladı.
Çünkü teraslar muhtaç oldukları düzenli
bakımdan artık mahrum kalıyor. Yerli halk
kentlere göç etmeyi ya da yeni yeni gelişen
turizm sektöründe çalışmayı, bölgenin
eğimli arazisine bakmak için gereken bel
büken cinsten işlere tercih ediyor.

Bhopal
Banaue

BİTMEYEN TRAJEDİ
1984 yılında Bhopal’de, o zaman Union Carbide’a şu anda Dow
Chemical’a ait olan bir pestisit fabrikasından yayılan zehirli gaz
bulutu çevredeki gecekondu semtlerinin üstüne çöktü. Bugüne
kadar 25000 kişi bu endüstriyel felaketin doğrudan kurbanı olarak
hayatını kaybederken yüzbinlerce insan yaralandı. Bölge hâlâ toksik
kimyasallardan arındırılabilmiş değil; yerli halk fabrikadan yayılan
kirliliğe maruz kalıyor ve kirlenen yeraltı suları halk sağlığını tehdit
ediyor.

Borneo

HATALI SULAMA
Bir zamanlar tamamen sık ormanlarla kaplı olan Kalimantan Adası (Borneo),
iki işgalci tür adaya geldiğinden beri orman örtüsünün büyük bir kısmını kaybetti: elektrikli testere ve çelik zincirli traktör. 1990’larda 1 milyon hektarda
pirinç ekilme denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı, çünkü kazılan sulama
kanalları toprağı sulamak yerine drenaj yaptı. Kurumuş turba yosunları çabucak yanıp kavrularak çok büyük miktarda karbonu atmosfere saldı. Bu da
her yıl Güneydoğu Asya’nın büyük bir kısmını kara bir duman altında bırakan
kuru sise neden oldu. Çoğu yasadışı olan ağaç kesimleri, yağlık palmiye ağacı
plantasyonları ve açık kömür madenleri yaşanan toprak kaybının başlıca
sorumluları.
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YOĞUN TARIM

ZORLU GELECEK

D

ünyanın diğer taraflarıyla kıyaslandığında Avrupa’nın şaşırtıcı şekilde dirençli toprakları var. Ilıman iklim ekilebilir arazilere fazla yük bindirmiyor. Ayrıca tarım, çevreyi koruma amaçlı pek çok yasa ve
düzenlemeye tabi. Buna rağmen Avrupa Birliği’ndeki tarım toprağının %35’i sıkışma emareleri gösteriyor, %17’si
ise toprak vasfını yitirmiş durumda. Bu toprakların bir
kısmı ciddi şekilde zarar görmüş, bazı yerlerde ise toprak,
tamamen yok olmuş. 42 milyonu rüzgâr, 105 milyonu ise
su erozyonundan olmak üzere yaklaşık 150 milyon hektar
toprak, erozyondan mustarip.
Tarım sebebiyle Avrupa topraklarının %45’i ciddi organik madde kaybına uğramış durumda, buna humus ve
toprakta yaşayan organizmalar da dahil. Tarlaların doğal
verimliliği azaldı. Ilıman iklimlerde tarlaların bu kötü durumu mineral gübreler ve kireçleme ile maskelenebiliyor.
Fakat ekinlerin verimi günümüzde istikrarlı olsa da gelecekte bu istikrar bozulabilir, verimde kayıplar yaşanabilir.
Peki, bu sorunların sebebi ne? On yıllar boyunca yüksek verimli tohumlar, gübreler, pestisitler, monokültür ve
sulama gibi “modern” tekniklerin kullanılması tarımsal

verimde ciddi artış sağladı. Kuzey ve Güney Amerika ile
Avustralya ve Çin’in kuzeyinde olan işte bu. Dünya çapında tarımsal üretim son 50 yılda neredeyse üç katına çıktı.
Ve bu tarımsal alanlarda sadece %12’de artış olmasına rağmen başarıldı.
Aynı zamanda, tam da bu teknikler, daha kısa rotasyon
süreleri ve daha az nadasla birlikte topraktaki humus yani
organik madde miktarının da azalmasına sebep oldu. Bu,
toprağı gevşek ve kolay ufalanır halde tutan organizmaların habitatını ortadan kaldırdı. Böylece yapısı bozulan toprak sıkıştı. Toprağın pek çok işlevi ise ortadan kalktı:
• Habitat (biyoçeşitlilik, faydalı organizmalar)
• Düzenleme (suyun emilimi, depolanması ve saflaştırılması; pestisit ve benzeri kirleticileri suya karışması)
• Üretim (besleyici madde değiş tokuşu ve doğal verimlilik)
Son yirmi yıldır toprak erozyonu ile mücadele için toprağı işlemeden tarım tavsiye edilip duruyor. Bu yöntem tohumun hasat sonrası, toprağı sürmeksizin, doğrudan ekilmesi anlamına geliyor. Uzmanlar bu yöntemi “koruyucu
tarım” ya da “sıfır toprak işleme” olarak adlandırıyor. Bu

Gübrenin fazlası akan suyla nehirlere karışıyor,
oradan da denize taşınıyor ve yosun istilasına
neden olarak ekolojik dengeyi tahrip ediyor.

KIYI KRİZİ
Besin fazlası ve oksijen yetersizliği sebebiyle kirlenmiş bölgeler, 2010

Ötröfikasyon (Genellikle tarımsal nitrat ve fosfat kaynaklı aşırı gübreleme)
Hipoksi / Oksijen yetersizliği (Bunun sonucunda ortaya çıkan ötröfikasyon, yosun patlamaları, balık ölümleri ve ölü bölgeler)
Yeniden sağlığa kavuşma
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Daha az humus daha düşük verim demek;
kimyasal gübre hangi miktarda kullanılırsa
kullanılsın bu sorunu çözemez. Ayrıca yeni
toprak işleme yöntemleri yeni sorunlara gebe.

Mineral gübre kullanımı, milyon ton olarak
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yöntemler günümüzde yaygınlaştı. 2011’de toplamda 125
milyon hektar toprak bu şekilde ekildi, bunun 55 milyonu
Latin Amerika’da, 40 milyonu ABD ve Kanada’da, 17 milyonu ise Avustralya’daydı.
Ama sadece pulluğu ortadan kaldırmak sıkışma ve humus azalması problemlerine tek başına çözüm olamaz. Genelde doğrudan tohum ekimi, toprağı gevşeterek toprak
ömrünü uzatan ve köklerin daha derine inmesini sağlayan
dönüşümlü ekimle maalesef kombine edilmiyor ve toprağı
işlemeden tarım yapan pek çok çiftçi de humus tabakasını
artıracak organik madde uygulamasını yapmıyor.
Toprak sürülmediğinde yabani otlar, asalak ve mantarlar çok daha hızlı üreyebiliyor. Dolayısıyla işlemesiz tarım
sıklıkla çok fazla herbisit ve pestisit gerektiriyor. Bu da tarım kimyasalları endüstrisi ve genetiği değiştirilmiş tohum
üreticileri için çekici bir pazar yaratıyor. Kimyasallar kendilerine dayanıklı olmayan bütün bitki ve hayvanları öldürüyor. Özellikle Latin Amerika’da toprağın işlenmediği çok
geniş soya fasulyesi tarlaları uçaklarla havadan ilaçlanıyor.
Bu bölgelerde yüzey ve yeraltı suları dünyada en çok satan
herbisit olan glifosat ile kirlenmiş durumda.
Fosfor da yakın zamanda sorun yaratacak bir başka suni
gübre türü. Bitkilerin gelişmesi için yaşamsal öneme sahip
bu element tıpkı azot gibi yapay yollardan ticari gübre
olarak üretiliyor. Fakat küresel fosfat kaynakları tükeniyor.
Mevcut talebe göre hesaplandığında önümüzdeki 50-100
sene içinde dünyada bilinen bu kaynaklar kurumuş olacak.
Fosfor üretiminin 2030 yılı gibi zirve yapıp sonrasında düşüşe geçmesi bekleniyor. Pek çok uzman gelecekteki tüketimin madenlerden değil geri dönüşümden karşılanacağına
inanıyor.
Halihazırda fosfatlı atıkları israf ediyoruz. Bu maddeyi
daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmalıyız. Fosfat
fiyatlarının artması yeni teknolojileri daha ekonomik hale
getirecek. Ama yine de fosfat döngüsünü tamamlamakta
zorlanacağız. Burada gözler çok yüksek miktarda fosfor içeren kanalizasyon hatlarında. Zira yetişkin bir insan günde
1.7 gram fosforu dışarı atıyor, bunun da %60’ı idrarda yer
alıyor. Fakat lağım suyu doğrudan tarımda kullanılamayacak kadar çok kirletici madde barındırıyor. Ayrıca büyük
miktarlarda fosforun buradan elde edilmesi şimdilik oldukça pahalıya mal oluyor.
Kökmantarlar da başka bir potansiyel çözüm olabilir.
Bunlar doğal olarak toprakta bulunan asalak organizmalar. Bitki köklerini kolonize ederek onlara çok daha fazla
su, azot ve fosfor tedarik ediyorlar. Binlerce çeşit mantarın fosfor elde etmekte kullandıkları farklı mekanizmalara, bunların verimsizleştirilmiş topraklarda ve farklı bitki
türlerinde nasıl işlediğine dair çok az araştırma yapıldı.
Bu mantarların lağım, insanların diğer atıkları ve tarımsal
atıkları değerli bir gübreye çevirmek için kullanılması akla
yatkın geliyor.
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GİRDİ PATLAMASINA DEVAM
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Özellikle Asya kıtasında hızla artan
gübre kullanımının getirisi çok az,
küresel ekin verimi hâlâ artıyor,
ama çok daha yavaş bir biçimde.
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MİNERAL GÜBRELER

KÜRESEL AÇLIĞI BİTİRMEYE
DAİR BOŞ VAATLER

M

ineral gübreler kısa tarihlerinde hiç bugünkü kadar
yaygın kullanılmadılar. Son 50 yılda tüketim beş kattan
fazla arttı. Fakat bu artışın dünyadaki dağılımı eşit olmadı. En büyük tüketici Çin, yıllık hektar başına ortalama 344
kg kimyasal gübre kullanıyor, onu Brezilya ve Japonya takip
ediyor. Buna karşılık Afrika kıtasının büyük bir bölümünde tüketim çok düşük: Ruanda’da kimyasal gübre kullanım miktarı
hektar başına 2.7, Gana’da 7.5 kg. Avrupa ve ABD’de tüketim
son yıllarda düştü. Gelişmiş ülkelerdeki topraklarda genel olarak azot, fosfor ve potasyum fazlası var. Bunun sebebi sadece
mineral gübreler değil; bu besinler aynı zamanda hayvan gübresinden özellikle de sıvı gübreden gelir.
Tabi ki bitkiler büyüyebilmek için yeterli besin maddesine
ihtiyaç duyarlar. Fakat mineral gübreler gerekli mi? Bu sorunun cevabı olan optimum ürün almak; toprağın verimliliğini,

iklimi ve çevreyi korumak için hangi besine hangi şekilde ihtiyaç duyulduğuna bağlıdır. Dünya çapında kullanılan mineral
gübrenin %74’ünü azot oluşturur ki; bazı ülkelerde bu oran
%90’lara kadar çıkar. Bunun çevre üzerinde son derece olumsuz etkileri vardır. En yaygın azotlu gübreler, özellikle de üre,
toprağı asitlendirir, zira amonyak bazlıdır. Bu da diğer bir yaşamsal öneme sahip besin olan fosforu azaltır. Azot, aynı zamanda humusun çözünmesini hızlandırarak topraktaki organizmaları besinden mahrum bırakır.
Azot, bitki besinleri arasında biyolojik olarak yenilenebilen
tek besindir. Dolayısıyla çevre dostu şekillerde de üretilebilir.
Köklerinde havadaki azotu bağlayabilen simbiyotik bakterilerin bulunduğu baklagil ailesine ait bitki yetiştirmek, bu besinin
diğer bütün bitkilere yetecek miktarda üretilmesini sağlar. Bu
teknik sadece gıda üretimini garanti altına almakla kalmayıp
aynı zamanda azot gübresi üretmek için gerekli olan fosil ya-

Gelecekte ekinler daha fazla verim
için daha fazla suni besine
ihtiyaç duyacak.

BİTKİLERİ TORBADAN BESLEMEK
Temel ekinlere uygulanan gübreler
2005/2007

1 milyon ton
Toplam

2030

2050

166 231 263

Tahıllar

Yağlı tohumlar

25

43

58

Sebzeler, narenciye, meyveler
17

3

Kökler ve yumrular

Diğer ekinler
100 128 136
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Dünya çapında gıda üretimini ve ekinlerin verimliliğini artırmak için gübreye hayati önem
atfedilir. Fakat gübrenin toprağa verdiği uzun
vadeli zararlar sıklıkla gözden kaçırılır.

kıtlara da ihtiyaç kalmaması anlamına gelir. 1 ton amonyak
üretmek için yaklaşık olarak 1 ton doğal gaza ihtiyaç var. Sektörün enerji gereksinimi ciddi boyutta. Sentetik azotu baklagillerle ikame etmek küresel enerji tüketimini %1.5 aşağıya çeker.
Buna rağmen dünyadaki 2.6 milyar insanı besleyen küçük
çiftçilerin hasatlarını artırabilmeleri için gelişmekte olan ülkelerde sentetik azot giderek daha fazla sübvanse ediliyor. Fakat
en iyi ihtimalle bu sübvansiyonlar sadece kısa vadede işe yarayabilir, etkileri kalıcı değildir. En kötü ihtimalle ise mineral
gübreler eninde sonunda toprağı mahvedecektir.
Ayrıca küçük çiftçiler sübvansiyonlar kesilince gübre satın almayı bırakma eğilimindedir. Enerji ya da fosfor gibi kıt
ham maddeler yüzünden fiyatların yükselince görece küçük
kalan verim artışı gübre kullanımını çiftçiler için kârlı olmaktan çıkarmaktadır. Bu sebeple gıda üretiminde mineral gübrelere bağımlı bir yoğunlaşma ve gıda güvenliğinin sağlanmasında gübrelere bel bağlama stratejileri başarısız olmaya
mahkumdur.
Bu durum gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi ve gıda açığı olan bölgeler için ciddi sonuçlar doğuruyor. Mineral gübreleri sübvanse etmek yanlış bir yatırım. Geri dönüşü çok az ya
da negatif. Sürdürülebilir olmayan bu yatırım ulusal bütçelere
de aşırı bir yük getiriyor. Bazı Afrika ülkelerinde sübvansiyonlar ulusal tarım bütçesinin %45’ine hatta daha da fazlasına
tekabül ediyor. Oysa bu para, tarımsal alanın genişletilmesi,
eğitim ya da altyapı hizmetlerine harcanabilir.
Mineral gübre kullanımını tamamen ortadan kaldıramayız, fakat gübreleri farklı şekilde kullanabiliriz. Buna dair dört
önerimiz var:
• Mineral gübreler organik gübrelerin tamamlayıcısı olmalıdır. Toprağın verimliliğini artırmada ilk hedef humus katmanı
oluşturmak, besin ve enerji döngüsünü güçlendirmektir. Bu
pek çok farklı şekilde yapılabilir: hayvan gübresi ve kompost
kullanarak, yeşil gübre uygulayarak, araziyi nadasa bırakarak
veya agrotarım yoluyla, yani tarlalara çalı türleri ve ağaçlar
dahil ederek.
• Bazı bölgelerde ciddi oranda fosfor açığı var ve fosfat rezervleri de giderek azalıyor. Yeni teknolojiler ise kanalizasyon atık-
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BİR TORBA GÜBRE İÇİN KAÇ TORBA TAHIL
Gübre ve tahılların ticaret dönemleri, 1970–2011
1970 yılında, bir torba gübrenin fiyatı bir torba
tahılınkine eşitti. 2008 yılında 6 katına çıktı. 2011 yılına
geldiğimizde hâlâ tahıl miktardan 2.5 kat daha fazlaydı.
Gübre masraflarını karşılamak için çiftçiler 1970’te
ürettiklerinin 2.5 kat fazla tahıl üretmeliler.
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EKİNLERİ BUGÜN BESLEMEK Mİ
YARINA YATIRIM YAPMAK MI
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Afrika’daki hükümetler
tarım bütçelerinin büyük kısmını
gübre sübvansiyonlarına harcıyor.

Afrika tarım bütçelerindeki kısıtlı parayı da
sübvansiyonlar yiyip bitiyor

Nijerya: 2001-2005 yılları arasında ortalama olarak tarım
bütçelerinin %43’ü gübre sübvansiyonlarına gitti. Bu bütçeye araştırma, eğitim ve altyapı yatırımları da dahil.

Gana

Nijerya
Gübreler ve tohumlar %50’sini
sübvansiyondan alıyor.

2010 ve 2012 yılları arasında
gübre sübvansiyonları 20
milyon dolardan 66 milyon
dolara, sübvansiyonların
tarım bütçesindeki payları ise
%12’den %46’ya yükseldi.

Tanzanya

Tarımsal bütçenin %70’i gübre
sübvansiyonları ile mısır taban fiyat
desteklemelerine gidiyor.

Malavi
Zambiya

2009 yılında gübre masraflarının %91’i sübvansiyonlarla sağlandı. Hükümetin tarımsal
harcamalarının %74’ü, ulusal bütçeninse
%16’sı gübrelere gidiyor.

larından fosfat dönüştürmek ve yerel fosfat kaynaklarının daha
zararsız yollarla çıkartılması gibi potansiyel çözümler sunuyor.
• Azotu kullanma biçimimizde keskin bir U dönüşü yapmamız
gerekli. Sentetik üretimden biyolojik azot bağlamaya tümden
geçiş uygulanabilir. Tabi ki bir gecede değil, fakat bu dönüşüme bir an önce başlanmalı.
• Çok asitli topraklar sistematik kireçlemeye tabi tutulmalı. Bu
tür topraklarda asitlenmeye yol açan gübreleri kullanmaya son
vermeliyiz.
Sürdürülebilir yoğun tarıma geçiş uzun vadeli bir süreç gerektiriyor. Uygun teknolojiler geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı
ve fonlanmalıdır. Buna karşı direnç geliştirilmesi beklenebilir. Sonuçta bu dönüşüm, mineral gübrelerin fonlanması için
kamu kaynaklarının kullanılması üzerine kurulu şu andaki
sistemden ekonomik kazanç sağlayanların çıkarlarına terstir.
Özellikle de birkaç güçlü gübre üreticisi ve dağıtıcısı şirketin
zararına olacaktır. Fakat gıda güveliği için anlamlı adımlar atılmak isteniyorsa kimyasal gübrelerin üretimi, ticareti ve kullanımı baştan aşağı değiştirilmelidir.
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Yapay besinler ve gıda arasındaki ilişki
her geçen yıl daha da kötüye gidiyor.
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GÜBRE ENDÜSTRİSİ

SEKTÖR BÜYÜK,
AMAÇ ORTAK
Azot, fosfor ve potasyum üretip pazarlamak
büyük miktarda yatırım yapmayı gerektiriyor,
bu yüzden sektör büyük firmaların kontrolü
altında.

B

BÜYÜK KAZANÇ
2002-2008 yılları arasında yaşanan tarımsal meta patlaması
sırasında tahıl ve gübre fiyatları
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irleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 2009
tarihli raporuna göre talep artışını karşılamak için
2050 yılında tahmini olarak %70 oranında daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız. Bu tahminler tarımsal çıktıyı
ve mevcut tarımsal üretimi daha da yoğun hale getirerek,
yani daha fazla GDO’lu organizma, daha fazla tarım ilacı ve
kimyasal gübre kullanarak arttırmayı hedefleyenlerin eline
büyük bir koz veriyor.
Afrika’da kimyasal gübre kullanımı çok düşük, 2006
yılında hektar başına sadece 8 kiloydu. Tüm kıta çapında
gübreli tarıma geçilmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulması önerilen bir fonun gübrenin üretimi, dağıtımı, tedariki ve kullanımını fonlayarak 2015 yılına kadar hektar başına 50 kiloya çıkarması düşünülüyordu. Fon henüz faaliyete
geçmedi, fakat tek tek ülkeler kendi destek programlarını
başlattılar. Bugün bazı Afrika ülkeleri tarım bütçelerinin
yarısından fazlasını kimyasal gübrelere harcıyorlar. Hâlbuki gıda üretimini arttırmanın ve açlıkla mücadele etmenin
çok daha etkin ve sürdürülebilir yöntemleri mevcut.
Bu sübvansiyonlar, inanılmaz bir pazarlık gücüne sahip
az sayıda gübre üreticisini ihya ediyor. Bu sektörde rekabet
son derece düşük. Bir danışmanlık firması olan MarketLine’ın rakamlarına göre, 2013 yılında toplam 192 milyar dolarlık gübre satıldı ve bu satışın %35’inden fazlası dünyanın
en büyük 10 şirketi tarafından yapıldı. Çin dışında bütün
gübre üreticisi ülkelerde, ilk dört şirket pazarın yarısından
fazlasını kontrol altında tutuyor. Bazı ülkelerde ise üretici
şirket zaten tekel.

Büyük miktarda mineral içeren maden yataklarına dünyada çok nadir rastlanıyor ve bunlar da siyasi patronajın hakim olduğu bir avuç ülkede toplanmış. Bir gübre fabrikası
kurmak da dev bir yatırım gerektiriyor. Dahası bu şirketler
genellikle gübre zincirindeki birden fazla basamakta faaliyet gösteriyorlar: ham maddenin çıkartılması, işlenmesi,
gübre üretimi, satış ve dağıtımı.
Böyle entegre yapılar piyasaya yeni şirketlerin girmesini
ve rekabet oluşmasını engelliyor. Böylece şirketler de ellerinde bulundurdukları piyasa gücünü kötüye kullanıyorlar.
Kartel anlaşmaları sektörde olağan bir durum. Uluslararası
Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü, 2007-2008 yıllarında
yaşanan gıda fiyatları krizi sırasında gübre fiyatlarının petrol ürünleri ve gıda fiyatlarından daha fazla yükseldiğini
ortaya koydu. Önde gelen gübre üreticileri o yıllarda rekor
kârlara imza atmış.
Gübre endüstrisinin diğer ilgili sektörlerle de yakın bağları var. Madencilik potas ve fosfat üretimiyle bütünleşmiş
durumda. Enerji firmaları azotlu gübreleri üretmek için gereken elektriği sağlıyorlar. Madencilik bağlantılı gübre sektöründeki büyük şirketlerin neredeyse tamamı petrol ve gaz
gibi diğer yeraltı kaynaklarının sanayisinde olduğu gibi işe
kamu iktisadi teşekkülleri olarak başlamış olsalar da bugün
tüm hisseleri devlet elinde olan gübre şirketinin sayısı yok
denecek kadar azdır. İstisnalardan biri, tamamı Belarus hükümetine ait olan önemli potas üreticisi Belaruski’dir.
Yeni eğilim, sektörün giderek konsolide olmasıdır. Buna
rağmen şirketler bölgesel varlıkları sürekli alıp satmakta, diğer şirketlere yatırım yapmakta, diğer şirketlerle birleşmekte ve kartel anlaşmalarını yasalaştırmaktadır ki; bu durum
yüzyıldan fazla süredir gübre endüstrisinin yaygın özelliklerindendir. Canpotex, Kanada’nın Sasketchewan Eyaleti
merkezli endüstriye ait bir dağıtım şirketidir. Şirketin hissedarları arasında dünyanın en büyük gübre üreticisi Agrium,
3. büyük Mosaic ve 4. PotashCorp vardır. PotashCorp aynı
zamanda 6. sıradaki Sinofert ve 7. büyük ICL de dahil olmak
üzere dört büyük gübre şirketinin %14 ila 32 hissesine sahiptir. 2014 yılında ICL fosfat çıkarma ve işleme şirketini 1.4
milyar dolara Mosaic’e (#3) satmıştır.
Sektörün gölgesinde dönen entrikalar bazen gün yüzüne çıkar; aynı Belarusian Potash Company olarak bilinen
ve Rusya’nın Uralkali’si (#8) ve Belaruskali’nin oluşturduğu
fiyat kartelinde ortaya çıkan potas savaşı örneğinde olduğu
gibi. 2013 Temmuz ayı sonlarında Uralkali kartelden ayrıldığı zaman, Belaruskali’yi el altından satış yapmakla suçlamıştı. Bir ay sonra Uralkali’nin CEO’su Belarus’ta tutuklandı,
Moskova’ya iade edildi ve ev hapsine çarptırıldı. Bu kartelin
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Birçok gözlemci 2008 yılında gıda fiyatlarında yaşanan
patlamaya spekülasyonların ve üreticilerin kurduğu fiyat
kartellerinin sebep olduğunu düşünüyor.

2013 yılı profilleri, satış rakamları sadece gübre satışlarını kapsıyor.
2
1

Agrium Inc. , Kanada: 1931 yılında kuruldu, cirosu 14.2 milyar
ABD doları, 15800 çalışanı var. Temel ürünleri potas, azot, fosfat
ve kendi madenlerinden ve maden işleme fabrikalarından gelen
amonyumsülfat. Amerika ve Avustralya’da 1500 ofise sahip.

4

1

4

3
5

PotashCorp, Kanada: 1975
yılında Saskatchewan yerel
yönetimi tarafından kuruldu
ve 1990 yılında özelleştirildi.
Cirosu 7.3 milyar ABD doları.
2011 yılındaki çalışan sayısı
5700 idi. Dünyanın ikinci büyük potas ve üçüncü büyük
azot ve fosfat üreticisi. Fas
hükümetinin işgal altındaki
Batı Sahra’dan çıkardığı
fosfat kayalarını ithal ediyor.

9

Yara, Norveç: 1905 yılında kuruldu. 2004
yılında kadar Norsk Hydro adıyla faaliyet
gösterdi. Cirosu 11.8 milyar dolar. Toplam
9800 çalışanı var. 17 ülkede amonyum,
nitrat ve bileşenleri ile özel gübre üretiyor.
Şirketin kollarından biri gübre kullanımının
istenmeyen etkileriyle uğraşıyor.

2
9

Phosagro, Rusya: 2003 yılında kuruldu ve
birçok maden ve işleme tesisini satın aldı. 3.2
milyar dolarlık ciroya sahip. 19000 çalışanı
var. Yüksek cevherli fosfat kayası çıkaran
en büyük şirket. Hisselerinin yaklaşık %15’i
Putin’in sırdaşı ve tez danışmanı Vladimir
Litvinenko’ya ait.

8

8
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DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 GÜBRE ŞİRKETİ

Uralkali, Rusya: 1927 yılında bir kamu iktisadi
teşekkülü olarak kuruldu, 1992 yılında özelleştirildi.
Satışları 3.3 milyar dolar seviyesinde. 2012 yılında
21000 çalışanı vardı. Küresel pazarın yaklaşık %20
sine sahip olan en büyük potas üreticisi. 5 madeni
ve 7 maden işleme şirketi var. 60’ın üstünde ülkeye
ihracat yapıyor. Şirketin sahipleri Rus iş adamları,
%12.5 hissesi Chendong Investment Corp’a ait.

10
6
7

6
7

The Mosaic Company, ABD: 2004 yılında şirket birleşmesiyle kuruldu. Cirosu
10 milyar dolar. 8000 çalışanı var. ABD’nin en büyük potas ve fosfat gübresi
üreticisi. Beş potas ve dört fosfat madenine sahip.

5

CF Industries (CFI), ABD: 1946
yılında bölgesel gübre kooperatifi
olarak kuruldu, hisseleri 2005 yılından beri borsada işlem görüyor. 5.5
milyar dolarlık satış yapıyor. 2400
çalışanı var. Azot ve fosfat üretimine
odaklanıyor. 2014 yılı sonbaharında
Yara, 27 milyar dolara CFI’yı satın
almak istediğini duyurdu.

10

K+S Group, Almanya: 1889 yılında kuruldu. 1973’te adı “Kali ve Salz” (potasyum
ve tuz) olarak, 1999’da ise “K+S” olarak değiştirildi. Cirosu 2.8 milyar dolar. 14.000
çalışanı var. Şirket satın almalarla büyüyerek Almanya’daki tek büyük potas üreticisi
oldu. Esas faaliyet gösterdiği bölgeler Avrupa ve Güney Amerika.

Üreticiler satış ister ve sübvansiyonlara bayılırlar.
Afrika hükümetleri ise teşvikleri,
sorunlu bir ürün için veriyor.

En büyük beş gübre şirketinin dördü Kuzey Amerikalı.
Hisse ortaklığı ve hükümetlerle yakın bağlantılar
sektörün önemli bir özelliği.

bozulması potas fiyatlarının %30’a varan oranlarda düşmesiyle sonuçlandı.
Talep, özellikle de gelişmekte olan büyük ülkelerden gelen talep yine artışta ve sektör analistleri, fiyatların tekrar
eski seviyeleri yakalayacağı konusunda tedbirli bir iyimserlik içindeler. Kartelin çöküşünün yarattığı şok flaş haberlerin gölgesinde kaldı. 2014 Eylül ayında Norveç menşeili
Yara International (#2) ABD’li CF Industries (#5) ile “eşitler
arası birleşme” ihtimali olduğunu duyurdu. ABD’de hidrolik kırılma sayesinde ucuz doğal gaza erişim geçen sene
CFI’nın %43 işletme kârı elde etmesini sağladı , bu oran
Yara’nınkinin beş kat fazlasıydı. Fakat dünyanın en büyük
nitrojen üreticisini oluşturma müzakereleri Ekim ayında tıkandı. Küresel gübre satışlarının 2017 yılı sonunda yaklaşık
230 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Fakat bundan yararlanacak şirket sayısı değişmeyecek.

Ciro, milyar dolar olarak
10–14.2
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2.8–3.7

Afrika: Şirketler için el değmemiş fırsatlar
Bölgelere göre gübre kullanımı, hektar başı kilogram olarak
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Israel Chemicals (ICL),
İsrail: 1968’de kamu iktisadi teşekkülü olarak kuruldu,
1992 yılında özelleştirildi.
3.7 milyar dolarlık gübre
satışı yapıyor. Fosforik asit
üretiminde dünya birincisi,
potas üretiminde ise altıncısı. Hisselerinin %14’ü
PotashCorp’a ait.

Sinofert, Çin: 1994
yılında, kamu iktisadi
teşekkülü Sinochem’den
ayrıldı. Yıllık satış 5.5
milyar dolar. En büyük
Çin gübre üreticisi,
potasyum, azot, fosfat
ve karışık gübre üretimi
yapıyor. Hisselerinin
%53’ü Sinochem’e,
%22’si PotashCorp’a ait,
%25’i ise borsada işlem
görüyor.
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YEM BİTKİLERİ

ENDÜSTRİYEL HAYVANLARI BESLEMEK
Endüstriyel hayvan yetiştirmek gerçekten
de et ve süt üretmenin verimli bir yolu mu?
Kapalı yerde tutulan hayvanları beslemek için
gereken yemler ithal edilmek zorunda, ayrıca
dışkılar da bir yerlere gönderilmeli.

Ç

ok sayıda hayvanın kalabalık barınaklara sokulması
sayesinde endüstriyel hayvancılığın toprak tasarrufu
yapmamızı sağladığı söylenir bize sıklıkla. Bu iddia
endüstriyel hayvanları beslemek için üretilen tahıl ve soya
için gereken devasa toprakları görmezden gelir. Dünyadaki tahıl ekili alanların %33’ü hayvanlara yem üretmek için
kullanılmakta: Avrupa Birliği’nde bu rakam daha da fazla,
AB’de üretilen tahılın %60’ı hayvanları beslemeye ayrılıyor.
Fakat tahılları hayvanlara yedirmek verimli değil. İnsanlar tarafından yenebilecek her 100 kalorilik bitkiyi hayvanlara yedirdiğimizde karşılığında ortalama 17-30 kalorilik et
elde ederiz. Ekilebilir alanları hayvan yemi ekmek için kullanmak israftır, çünkü herhangi bir ekilebilir arazide doğrudan insan tüketimi için tahıl üretilse çok daha fazla sayıda
insanın karnı doyabilir.
Buna karşılık hayvanlar açık alanda yetiştirildiği zaman
bu alanları son derece verimli kullanırlar:

• Otu bizim de yiyebileceğimiz bir gıdaya çevirdikleri meralarda başka tür ürün yetiştirilmesine olanak sağlamayan
arazileri,
• Ekinlerin, insanların yiyemediği kısımlarıyla hayvanların
beslendiği entegre tarım hayvancılık sistemleriyle de bitki
artıklarını değerlendirmiş olurlar.
Büyük miktarlarda yem bitkisi ihtiyacı tahıl üretiminin
yoğunlaşmasına yol açtı. Yem bitkilerine olan talep azalırsa
ekilebilir arazilerde daha az monokültür, daha az gübre ve
pestisit gerektiren az yoğun tarım biçimleri mümkün hale
gelebilir. Bu da rotasyon, havadaki azotu bağlayıp toprağa
katabilen baklagillerin kullanılması, nadasa bırakma ve
hayvan gübresinin kullanılması yoluyla toprak kalitesinin
arttırılmasına imkan verir. Bu çok acil çözüm bekleyen bir
dert: Avrupa’daki toprakların %45’i organik madde azlığıyla kendini gösteren kalite sorunu yaşıyor.
Küresel olarak endüstriyel hayvanlar için yem talebi
artmaya devam ederse ekilebilir alanların ya genişletilmesi
ya da daha yoğun olarak kullanılması gerekecek. Ekilebilir

Arjantin’de otlaklar ve ormanlar, yem bitkileri ekilen
tarlalara dönüştürülüyor ve göçebeleri, hayvancılıkla
uğraşan köylüleri ve yerlileri yerinden ediyor.

Arjantin’de eyalet bazında soya ihracatı,
2010 yılı gelir rakamları
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SOYA İKTİDARININ MERKEZİ
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Aşağı Saksonya Bölgesi’nin batısındaki hayvan çiftliklerinden
dağılan hayvan gübresi miktarı, 2013, 1000 ton olarak.

Waser Ems eyaletindeki
üreticiler 260.000 hektar
fazladan araziye serpecek
kadar fazladan hayvan
gübresi üretiyor (51 kilometreye 51 kilometrelik
bir kare)

Lüneburg Eyaleti
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BİR ALMAN İHRACAT DEVİ
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araziler, otlaklar ve ormanlar pahasına genişleyecek. Bunun
yıkıcı etkilerinden bazıları ise şunlar olacak:
• Araziler tarlaya dönüştürülmek üzere düzlenirken depolanmış karbon açığa çıkarak atmosfere salınacak.
• Biyoçeşitlilik kaybı yaşanacak.
• Hayvan otlatanlar daha marjinal topraklara itildikçe buralar çölleşecek.
• Yerlilerin yaşam alanları ve geçim kaynakları erozyona
uğrayacak ve buradaki ormanlar yok olacak.
Dünyanın bazı bölgelerinde, özellikle de Sahraaltı Afrika’da verimlilik artırılabilir. Fakat birçok başka bölgede
daha fazla yoğunlaşma biyoçeşitliliği hiçe sayacağı ve pestisit kullanımını artıracağı için son derece zararlı olacak. Ağır
tarım makinaları toprağı sıkıştırıp, bitki gelişimini olumsuz
etkileyecek. Tarımın yoğunlaşması aynı zamanda daha fazla
sulama demek. Bu da toprakların orta vadede tuzlanmasına
yol açarak verimliliği azaltacak. Yoğun tarımın daha geniş
alanlara yayılmasını engellemenin en etkili yolu insanlar
tarafından yenilebilen bitkilerin hayvan yemi olarak kullanımını azaltmak ve bunun yerine hayvanların otlatılmasını
ve bitki artıklarıyla beslenmesini sağlamaktır.
Endüstriyel hayvan üretiminde büyük miktarda soya kullanılıyor. Dünya çapında üretilen soyanın %90’ından hayvan
yemi yapılıyor. Güney Amerika’daki ormansızlaştırmanın en
temel sebebi soya üretimidir. Arjantin’de soya plantasyonlarına pestisit ve herbisitlerin sıkılması solunum yolu problemleri,
doğum kusurları ve düşüklerde yaşanan artışla ilişkilendiriliyor. Arjantin devasa ovalarındaki serbest sığır yetiştiriciliğiyle
ünlüydü. Fakat bu otlaklar her geçen gün soya üretimi için sü-

Brake ve River Weser limanları soya ithâlat ticaret hacmini
karşılayabilmek için inşa edilmiştir. Aşağı Saksonya’da endüstriyel
çiftçiler ihtiyaç duydukları yemleri buralardan sağlar.

rülmeye ve sığırlar ise çorak ahırlara hapsedilerek tahıl bazlı
bir beslenme biçimiyle yağlanmaya itiliyor.
Endüstriyel hayvancılıkta, içme suyu değil de yem yetiştirirken sulama suyu olarak aşırı miktarda su kullanılıyor.
Endüstriyel olarak üretilen et, süt ve yumurta çoğunlukla
otlatmalı ya da karma hayvancılık yöntemlerine oranla çok
daha fazla suyu tüketiyor ve kirletiyor.
Tarım ürünleri yetiştirmek için besin maddeleri gerekli
olsa da kirliliğin en temel nedenlerinden biri de topraktaki
besinlerin kaybıdır. Çevreye yayılan reaktif azotun fazlası
toprağa, havaya ve suya zarar verir. Avrupa’da reaktif azotun en yaygın kullanımı hayvan yemi yetiştirmeye özel gübrelerin üretimindedir. Bu gübreler toprağa uygulandığında,
azotun büyük kısmı bitki kökleri tarafından emilmez. Azotlu yemler hayvanlara verildiğinde yemin içinde bulunan
azotun büyük bir kısmı hayvanın vücudunda tutulamayarak idrar ve dışkıda birikir. Bu gübrenin tarlalara dağıtılması toprağa daha da fazla azot yüklenmesine sebep olur.
Emilmeyen azot ise çevreyi kirletir; akan yağmur sularıyla birlikte derelere sürüklenir, topraktan sızarak yeraltı sularına ve içme suyuna karışır. Çin, Meksika Körfezi, Brittany
ve Chesapeak körfezleri başta olmak üzere dünya genelinde
endüstriyel domuz ve tavuk çiftlikleri deniz ve kıyı ekosistemlerine zarar vermektedir.
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İKLİM

HAVA VE TOPRAĞIN
ALIŞVERİŞİ
İklim ve toprak birbirlerini pek çok farklı
şekilde etkiler; iklim toprağın oluşumuna
yardım eder, toprak da atmosferin bileşen
dengesini, özellikle de karbondioksit ve diğer
sera gazlarının miktarını etkiler.

da suyu iyi süzebilen, verimli ya da verimsiz topraklar üretir.
İklim, toprağı, üstünde yetişen bitki örtüsü ve hayvanlar ile içinde yaşayan mikroorganizmalar aracılığıyla da
etkiler. Bitki kökleri ve mantarlar toprağı tutar, su ve besin
maddelerini ortaya çıkarır; toprak solucanları, köstebekler
ve böcekler toprağı kazar ve toprakta tüneller açar. Bitkiler
ölünce çözünüp humusa dönüşür. Humus, birçok toprakta
yüzeye yakın bulunan siyah tabakadır. Bu organik madde
toprağın verimliliği için yaşamsal önem taşır. Toprağın partiküllerini bir arada tutar, suyu ve besin maddelerini bitki
köklerinin ulaşabilecekleri şekilde hapseder.
Toprağın sürülmesi sonrasında ya da daha kurak bölgelerde yaşanan bitki örtüsü eksikliği toprağı dış etmenlere açık
hale getirir. Yağmur damlaları toprak kütlelerini parçalar ve
ortaya çıkan partiküller de yağmur suyuna kapılıp akar gider.
Yüzeyi döven sağanak yağış toprakta kabuksu bir tabaka yaratır ve bu da suyun alt katmanlara nüfuz etmesini engeller.
Akan yağmur suyu paha biçilmez üst toprak katmanını alıp
götürür, nehirleri bulandırır ve baraj rezervuarlarının dolmasına sebep olur. Kurak mevsimlerde rüzgar, toz ve toprağı havalandırıp yüzlerce kilometre öteye savurabilir.
Yinelemek gerekir ki; iklim toprağı etkiler, ama toprak
da iklimi etkiler. Karbondioksit ve diğer sera gazları da bunda önemli rollere sahiptir. Toprak dev bir karbon yutağıdır.
Atmosfer ve bütün bitki örtüsünün toplamından daha fazla
karbon barındırır. Topraktaki organik madde miktarında
meydana gelen ufak sayılabilecek değişimlerin bile atmosfer ve küresel ısınma üzerinde devasa etkileri olabilir.

İ

klim, toprak oluşumundaki etken faktörlerden biridir ve
toprakla yakından ilgilidir. Herhangi bir anda toprak,
iklimle dinamik bir denge içindedir. Bir kürek alıp toprakta yaklaşık 50 cm derinliğinde bir çukur kazın. Çukurun
duvarlarını düzleştirirseniz bir dizi katman göreceksiniz:
muhtemelen en üst katman siyah, sonraki katmanlarsa giderek kahverengiye dönüşüp en sonunda da griye çalacak,
arada belki de siyah ve kırmızı şeritler olacak.
Bu katmanlara “horizon” adı verilir ve bunlar iklime
özgü özellikler taşır. Kuzey enlemler boyunca uzanan iğne
yapraklı ormanlarla kaplı topraklarda, bu iklime özgü kül
gibi görünen ve gri bir bant vardır ve bu topraklara “podzoller” denir. Tropik nemli iklimlerin toprakları ise içerdiği
demir ve alüminyum sebebiyle sarı veya kırmızı renktedir
ve bu yüzden “ferralsoller” olarak adlandırılırlar.
Bu katmanların oluşmasına iklim sebep olmuştur. Yağmur
bazı mineral ve tuzları çözer, onların dibe doğru akmasını sağlar. Buharlaşma ve kılcal hareket ise onları tekrar üst katmanlara doğru çeker, onların farklı katmanlara ve hatta yüzeye
doğru çıkmalarını sağlar. İnce parçacıklar belirli bir derinlikte
birikerek sert bir tabaka meydana getirebilir. Su ve asit ise alt
katmanlardaki kayaları için için kemirir, parçalara ayırır ve
yeni toprak oluşmasını sağlar. İklimin; bu anaç materyalin topografya ile etkileşimi ve toprağı sürmek, sulamak gibi beşeri
aktiviteler, kumlu, milli ya da killi; asidik ya da bazik; balçık ya

KARBON SADECE AĞAÇLARDA BULUNMAZ
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Avrupa’da toprakta depolanan karbon
miktarı bitki örtüsüne kıyasla daha çoktur,
Afrika içinse bunun tam tersi geçerlidir.

Ağaçlardaki karbon
Toprak ve toprak örtüsündeki karbon
Ölü ağaçlardaki karbon

Bağlı karbonun ortalama dağılımı, % olarak.
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Dünya çapında ekili alanlar toplam 1500 milyon hektarlık bir alanı kaplıyor. Bu bölgeler doğal bitki örtüsünün
olduğu komşu alanlara kıyasla daha az organik maddeye
sahip. Ekilebilir arazilerin sürülmesi ve ekinlerin hasat edilmesi, karbondioksitin atmosfere salınmasını ivmelendiriyor. Çeltik tarlalarında pirinç yetiştirmek karbondioksitten
25 kat daha güçlü bir seragazı olan metan gazı salımına
yol açıyor. Azot bazlı gübrelerin kullanılması karbondan
310 kat daha güçlü azotoksit gazının ortaya çıkmasına neden oluyor. Gelişmiş toprak idaresi karbonu tekrar toprağa
hapsedebilir: bunu yapmak için uygulanabilecek teknikler
arasında toprağın daha az sürülmesi, erozyonun önlenmesi,
koruyucu bitki örtüsü oluşturmak, kompost ve hayvan gübresi uygulamak sayılabilir.
Otlaklar yaklaşık 3500 milyon hektarlık bir alanı kaplıyor. Sığır ve diğer otlak hayvanları da sera gazının önemli
kaynaklarından biri. Dışkıları, mide ve bağırsak gazları hem
metan hem de azotoksit salımına yol açıyor. Kurak bölgelerdeki çayırlıklar hektar başına görece az karbon depolasalar
da çok büyük alanları kapladıkları için iyi idare edildikleri
takdirde toplu olarak çok büyük miktarlarda karbon emme
kapasitesine sahipler. Ancak bu, örneğin kontrollü hayvan
otlatılması, yangınların önlenmesi, erozyona uğramış ve
tuzlanmış toprakların ve sulak alanların rehabilite edilmeleri sayesinde gerçekleştirilebilir.
Ormanlar küresel olarak yaklaşık 4000 milyon hektar
alan kaplıyor. Tropikal yağmur ormanlarının toprakları ilginç bir şekilde verimsiz topraklar. Yağmur toprağın içindeki besin maddelerini hızla alıp götürebiliyor. Bitki besinlerinin ve karbonun çoğu buradaki bitki örtüsünün içinde gizli.
Bu organizmalar öldükleri zaman sıcak ve nemli ortamda
hemen çözünüyor ve besinler yeni bitkilere geçiyor. Ağaç-
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Miktar

Ekosistem tarafından depolanan karbon,
milyon kilometrekarede milyar ton olarak.

Ekilebilir arazi

Bataklıklar ve turbalıklar
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Avrupa atmosfere, depoladığından daha fazla karbon
saldığından topraklarının kalitesi giderek azalıyor. Toprak
canlılığını ne kadar yitirirse o kadar az karbon depolayabilir.

ların kesilmesi ya da yakılmasıysa büyük miktarda karbondioksitin atmosfere salınmasına yol açıyor. Kuzey Amerika,
İskandinavya ve Rusya’nın geniş kuzey ormanları özellikle
de turbalık alanlar yüksek miktarda karbon içeriyor.
Doğru bir şekilde idare edilirse toprak, devasa miktarda karbonu emme ve böylece iklim değişikliğiyle mücadele
etme kapasitesine sahip. Toprağın karbonu içine hapsetme
kapasitesinin tekrar canlandırılması iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın önemli bir yolu.

KUZEY GÜNEY AYRIMI
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EN ÖNEMLİSİ TURBALIKLAR

Topraktaki karbon içeriği, % olarak.
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Bozkırları ve bataklıkları koruma çabaları
karşılığını fazlasıyla bulur.
Ama hiçbir ekosistem ihmal edilmemelidir.
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ENERJİ

TOPRAĞI KAZMAK
Alternatif yakıtlar gezegeni kurtarabilir mi?
Katran kumları gibileri basbayağı kirli. Ama
biyoyakıt için yetiştirilen bitkiler de çok fazla
arazi işgal ediyor ve umulduğu kadar iklim
dostu olmayabilirler.

T

oprak ve toprağın altında yatan kayalıklar enerjiye ev sahipliği yapıyor. Biyokütle toprağın üstünde yetişiyor, fosil
yakıtlar ve jeotermal kaynaklar altında. Rüzgâr ve güneş
çiftlikleri ise yüzeye inşa ediliyor. Dünya çapında artan enerji
talebi bu enerjiyi üretmek için daha fazla araziye ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Son 20 yılda kömür, petrol ve doğalgaz
gibi klasik fosil yakıtlara katran kumu, kaya gazı ve biyoyakıtlar da eklendi. Kanada’da katran kumu 15 milyon hektar alana
yayılmış durumda ve bu alan 13 milyon hektarlık İngiltere’den
daha büyük. 2012’de buradan günde 1.9 milyon varil petrol
elde edildi. Bu, dünyada tüketilen günlük 90 milyon varilin
önemli bir kısmı. Fakat petrolü çıkarmak çok büyük toprak alanı, enerji ve su gerektiriyor. Katranlı kumlar yüzeyin 30 metre
kadar altında, bunlara ulaşmak için ormanların kesilmesi ve
üstteki toprak katmanının kaldırılması gerek. Petrolü kumdan
ayırma prosedürleri geleneksel petrol üretimine kıyasla dört
kat fazla sera gazı salımına sebep oluyor. Bir varil (159 litre)
petrol üretmek 636 litre toksik atık su oluşumuna yol açıyor.
Petrol çıkarılan alan sonrasında ayın yüzeyi gibi görünmeye
başlıyor, ekosistemi tamamen yok ediliyor.
2010 yılında kaya gazı ABD’deki doğalgaz üretiminin %20
’sini oluşturdu. Tahminlere göre 2035 yılında bu oran %46’lara

yükselecek. ABD’deki toplam yüzölçümünün onda biri hidrolik
çatlatmaya elverişli. Arazi üretim tesisleri, petrokimya altyapısı
ve kirlilik sebebiyle tarumar edilmekte. Kayaların içine enjekte
edilen kimyasallar doğada çözünemiyor.
Geleneksel enerji kaynakları da toprağa zarar veriyor. Almanya’nın açık ocak linyit kömürü madenlerinin %40’ı şu
anda suyla dolu ve sadece su sporu meraklılarına hizmet ediyor. Madenden çıkarılmış toprakları rehabilite etme çalışmaları yüksek maliyetler sebebiyle genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Orijinal ekosistem ve toprak kalitesine geri dönmek ise
mümkün olmuyor.
Biyoyakıt gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına siyasi
destek yüksek. Siyasetçilerin iklim değişikliğinin etkilerini
hafifletmeleri ve yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltmaları bekleniyor. AB yönetmeliklerinden biri
2020 yılında ulaşımda kullanılan yakıtların en az %10’unun
yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının gereceğini söylüyor. Almanya’daki yenilenebilir enerji kanunlarından biri
elektrik ve ısı üretimi için biyokütle ve biyogaz kullanımını destekliyor. Bunun için gereken biyokütle, mısır ve kolza gibi enerji açısından zengin bitkilerden gelecek. Fakat
kullanılan arazi dikkate alındığında iklimi kurtarmak için
bu bitkilerin yakıt olarak kullanılmasının verimsiz bir yol
olduğu ortaya çıkıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi çiftlikleriyle

Tarla bitkilerinden günde yaklaşık
300 milyon metreküp biyoyakıt üretiliyor.
Aynı zamanda 800 milyon insan açlıkla mücadele ediyor.
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MISIR VE YAĞLI TOHUMLARDAN “YEŞİL YAKIT”
Günlük biyoyakıt üretimi, m3
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TOPRAĞI HÜPLETİP SUYUNU ÇIKARANLAR
Alternatif enerji kaynakları ve yenilenebilir yakıtların karşılaştırılması
Algden biyodizel

20 W’lık bir ampulü bir yıl boyunca yakmak
için gereken alan, m2 cinsinden

1.5

Enerji dengesi 		
(Örnek: girdiden
yedi kat fazla çıktı)
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Birin altında
(negatif enerji
dengesi)

Mısırdan biyoetanol, ABD
Rüzgâr enerjisi, Almanya
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Odun yakıtı, Almanya
Şeker pancarından biyoetanol

Güneş panelleri, Almanya

20 W
Kolzadan biyodizel, Almanya

5.4
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Dallı darıdan biyoetanol, ABD

Elektrik üretmek için mısır silajından biyogaz, Almanya
Şeker kamışından biyoetanol, Brezilya

Kriter ne olursa olsun biyoenerji
elektrik üretmek için verimsiz bir kaynak.

ken bu durum çok ciddi bir ahlaki ikilem yaratıyor.
Biyokütlenin enerji açısından akla yatkın bir biçimde ekin
ve bitki artıkları olarak kullanılması mümkün. Hâlâ açlık çeken
çok sayıda insan olması sebebiyle Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), hükümetlerden biyoyakıt üretimini destekleme politikalarını sonlandırmalarını istedi. Enerji kaynağı
olarak biyoyakıt ürünlerinin yetiştirilmesine destek vermek
yanlış bir teşvik yaratıyor. Daha fazla toplumsal ve ekolojik hasarın önüne geçmek için bu durum bir an önce radikal bir
şekilde değişmeli.

GELECEKTEKİ TALEP
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kıyaslandıklarında biyoyakıt metrekare başına sadece onda
biri kadar enerji üretebiliyor.
İlk bakışta enerji ihtiyacı için biyoyakıt kullanmak iklime
zarar vermiyormuş gibi görünebilir. Bitkiler fotosentez yoluyla atmosferden karbondioksit alıyor ve ortaya çıkan biyoyakıt
enerjiye dönüştürülürken depolanan sera gazı tekrar atmosfere salınıyor. Fakat bu bakış açısı üç noktayı göz ardı ediyor.
• Biyokütle üretmek için harcanan fazladan enerji bitkilerin
büyümesi, hasat edilmesi, işlenmesi ve taşınması için gereken
enerjidir. Gübre olarak hayvan dışkısının kullanımı karbondioksitten 25 kat daha güçlü olan metan gazının büyük miktarda
atmosfere salımına sebep olurken sentetik azotlu gübreler ise
300 kat güçlü azotoksit oluşumuna yol açıyor. Farklı kaynakların enerji bütçesi çıkarılırken tüm bu emisyonlar, biyokütlenin
eksi hanesine yazılmalı.
• Biyoyakıt üretimi genellikle arazinin başka bir şekilde kullanımının yerini alır. Araziyi dönüştürmek de yeni emisyonlar
ortaya çıkarabilir. Örneğin orman toprağında tarla açılması ya
da otlakların sürülerek tarlaya dönüştürülmesi gibi. Bu süreçlerin ne kadar sera gazı emisyonu ortaya çıkardığı henüz tam
olarak netleşmedi.
• Biyoyakıt ayrıca biyoçeşitliliği, su ve toprak kalitesini de
olumsuz etkiliyor. Bu alanlardaki etkiler henüz tam anlamıyla
araştırılmadı. Dünya çapında monokültür ekim alanları hızla
yaygınlaşıyor ve kereste, biyodizel ve etanol için yeni zararlı
ticaret akımları oluşuyor. Bitkilerin yetiştirildikleri yerde biyoçeşitlilik zarar görüyor, su ve tarım kimyasallarının kullanımı
ise artıyor. Biyoyakıt üretmek için kullanılan araziler artık gıda
üretmek için kullanılamıyor. 800 milyon insan açlıkla boğuşur-

Biyoyakıt için arazi, milyon hektar cinsinden.
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30 yılda biyoyakıt üretimi için gereken alan iki katından fazla
büyüyecek. Bugün en yaygın olarak yetiştirilen biyoyakıtların,
yani mısır ve şeker kamışının yerini yeni bitki kaynakları alacak.
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MADENCİLİK

YERLİLERİN DEV ALANLARA
YAYILMIŞ OCAKLARLA İMTİHANI
Dünyadaki arazilerin yüzde birinden azı
mineral çıkarmak için kullanılıyor. Tarımla
kıyaslandığında küçük bir miktar bu. Fakat
madenciliğin çevre üzerindeki etkileri kapladığı alanla orantılı değil.

A

rtan metal, mineral ve fosil yakıt talebi sebebiyle madencilik sektörü büyük bir patlama yaşıyor. Bu da doğa
ve peyzajda büyük değişimleri beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz on yılda demir madeni çıktısı %180, kobalt %165,
kömür ise %44 oranında arttı. 2005 ve 2010 yılları arasında
sadece Çin madencilik sektörü üçte birlik büyüme kaydetti.
ABD’de bir kişi yılda 17 ton metal, mineral ve fosil yakıt tüketiyor ki; bu da bir insanın hayatı boyunca 1343 ton tüketmesi
anlamına geliyor. Her bir ton cevher için 3 ton toprak ve kaya
yerinden oynatılıyor. Bu cevherleri işlerken toksik atıklar orta-
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LATİN AMERİKA’DAKİ MADENCİLİK TARTIŞMALARI
Kasım 2014 itibariyle numaralandırılmıştır.
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ya çıkıyor. Şu anda yüksek seyreden meta fiyatları düşük cevher içeriğine sahip madenleri işletmeyi veya tekrar aktif hale
getirmeyi hâlâ kârlı kılıyor. Küresel meta fiyatlarındaki yükselişin görmezden gelinemeyecek kadar önemli etkileri var.
Yeni bir maden için geniş arazilerin açılması gerekiyor. Bu
alanların bir kısmı madenin kendisi, bir kısmı moloz yığınları
ve atık havuzları, bir kısmı ise yollar ve demiryolu bağlantıları
gibi altyapı çalışmaları için kullanılıyor. Madencilik giderek
kutuplara ve Latin Amerika ile Orta Asya’daki yağmur ormanları gibi ekolojik denge açısından hassas ve bakir alanlara doğru genişliyor. Toprak mülkiyet hakları güvenceye alınmamış
ülkelerde madencilik faaliyetleri yerli halkların bölgeden tahliye edilmesine yol açabiliyor. Birleşmiş Milletler'in İş Dünyası
ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi John Ruggie’ye göre ekonominin diğer alanlarına göre madencilik ve petrol sektörüyle ilgili
çok daha fazla şikayet geliyor.
Özellikle de açık ocak madenciliği devasa alanlara yayıldığı
için büyük sorun arz ediyor. Brezilya’daki Rio Trombetas boksit
madeni için her yıl 300 hektarlık orman alanı talan ediliyor.
Kanada’daki katranlı kumlarda yapılan petrol çıkarma faaliyetleri 15 milyon hektarlık araziyi enkaza çevirdi. Bu araziler
önümüzdeki onlarca yıl boyunca başka hiçbir işlev göremeyecek hale geldi. Kolombiya’daki dünyanın en büyük kömür madeni olan Cerejon, 690 kilometrekarelik bir alan kaplıyor. Bu
alan ABD’deki Şikago ya da İngiltere’deki Merseyside’den daha
büyük ve kapladığı alan Almanya’nın Hamburg şehrine yakın.
Madencilik bir bölgenin peyzajını geri dönülemez bir biçimde değiştirebilir. Bunun en uç örneği ‘dağ zirvesi madenciliği’ olarak biliniyor. ABD’nin doğusunda bulunan Appalachian dağlarında alt katmanlardaki maden damarlarına ulaşmak
için zirvelerdeki “üst yük” patlatıldı. Patlamayla ufalanan toprak dev hafriyat makineleriyle çıkarılarak yakınlardaki vadilere boşaltıldı. 1970 ve 2008 yılları arasında 500 dağ zirvesi bu
yöntemle 350 metrelik kısmını yitirdi. 570 kilometre karelik
arazi bu yolla dönüştürüldü.
Kayaların yerlerinin büyük ölçeklerle değiştirilmesi ekilebilir arazileri mahvediyor. Hindistan Jharkand’daki büyük bir
açık ocak kömür madeninde üst toprak katmanı, bölgedeki
madencilik faaliyeti sona erdikten sonra tekrar yerine koymak
amacıyla önceden alındı. Fakat bir araştırmaya göre 6 sene depolanan toprak verimliliğini yitirmişti. Mikroorganizmaların
yaptıkları iş sekteye uğradı; Rüzgâr erozyonu ve besin maddelerinin yağmur suyuyla akıp gitmesi mikroorganizmaların
yaptığı işe baskın geldi. Bir maden kapandıktan sonra toprağın verimliliğinin tekrar sağlanamaması açık ocak madenciliğin yarattığı en önemli sorunlardan biri.
Madencilik faaliyetleri sonucu taban suyu seviyesinde dü-

Madencilikle uğraşanlar sıklıkla hayatları
altüst olan ve geçim kaynakları yok edilen
yerli halkla karşı karşıya geliyor.

Bir ton hammadde çıkarmak için hareket ettirilmesi gereken taş ve toprak miktarı, ton, 2014
Kurşun
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7,500
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Kömür

DAĞLARI YERİNDEN OYNATIP KÖSTEBEK DELİKLERİ YARATMAK

Çelik
9.3

Linyit
9.7

Gümüş

37
Alüminyum

Altın

540,000

Platin

320,000

Atık havuzunda meydana gelen herhangi bir sızıntı çevredeki su kaynaklarının kirlenmesine sebep oluyor. En kötü
senaryoda ya atık havuzu taşar ya da bent çöker. 2000 yılında Romanya’da Baia Mare civarında günlerce süren aşırı
yağışlardan sonra bu senaryo gerçekleşti. Yaklaşık 100.000
metreküp su ve siyanür ile ağır metaller içeren çamur önce
Tisa Irmağı’na oradan da Tuna Nehri’ne aktı; nehirde yaşayan balıkları öldürdü, nehrin aşağı bölgelerinde bulunan taşkın ovalarını ve tarım arazilerini kirletti. Bu çevre felaketinin
uzun vadeli etkileri doğanın ve bu etkilere maruz kalan insanların omzuna yüklendi.

BORNEO’DA AÇIK OCAKLAR
Endonezya Kalamathan’da açık ocak kömür
madeni çıkarmak için verilen izinlerin kapladığı
Kuzey
alan, eyalet- eyalet, milyon hektar olarak.
18

İzinlerin kapsadığı alan
Eyaletin kapladığı toplam alan

16
14
12

Doğu

Batı

10
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şüş yaşanması çevredeki toprak ve çiftlikler için de olumsuz
sonuçlar doğuruyor. Doğu Almanya’da linyit kömürü üretilen
bölgelerden biri olan Lausitz’de taban suyu seviyesi 50 ila 100
metre düştü. Açık ocak madeninin yakınlarındaki çiftlik arazileri ve doğa koruma alanları derin sondaj kuyularından su
çekilerek sulanmak zorunda kalıyor. Batı Almanya’nın nüfus
yoğunluğu yüksek olan ve eskiden kömür madenciliği yapılan
Ruhr bölgesinin yapay göller yöresine dönmesini engellemek
için taban suyu seviyesi, dış müdahale ile düşük tutulmak zorunda. Suyun alandan dışarı pompalanması, madencilik faaliyeti sona erdikten uzun zaman sonra bile devam etmek durumunda kalınan çok maliyetli bir iş.
Hammaddenin ana kayadan ayrıştırılması adına cevherin
kimyasal işlemlere tabi tutulması gerekiyor. Bakır elde etmek
için sülfürik asit, altın için siyanür, alüminyum içinse sodyum
hidroksit kullanılıyor. Ortaya çıkan toksik atıklar ise bazen dev
büyüklüğe sahip atık havuzlarına gönderiliyor. Kanada’nın Ontario eyaletindeki Kidd Creek madeni dünyanın en büyük metal madenlerinden biri. 1966 yılından beri madenden gümüş,
bakır, kadmiyum, indiyum ve çinko çıkarılıyor. 2023 yılında
maden kapandığında geriye çoğu toksik olan 130 milyon ton
atık kalacak. Yasal olarak maden şirketleri atığı bertaraf etmekle yükümlü. Fakat maden çıkarma faaliyeti sona erdiğinde bu
şirketler ya kapanıyor ya da iflaslarını istiyor; temizleme işini
hükümetlerin ve vergi mükelleflerinin sırtına yüklüyorlar.

Kalimantan

8

Orta

6
4
2

Ham madde elde etmek çok fazla miktarda kayayı yerinden
oynatmak demek, bu durum özellikle elektronik eşyaların
üretiminde kullanılan metaller için geçerli.

0

Bary

Orta
400 km

Kuzey

Güney
Güney

Doğu
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ŞEHİRLEŞME

DAHA AZ YEŞİL VE TARIM
ÇOK BETON VE KALDIRIM

İ

nsanlık tarihinde ilk kez 2007 yılında kentlerde yaşayan
nüfus kırsal nüfusu geçti. 2014’te dünya nüfusunun %54’ü
kentsel nüfustu. 2050 yılında ise üçte birimiz şehirlerde
yaşıyor olacağız. Modern zaman ölçütleriyle antik şehirler
oldukça küçük kalıyor. Antik zamanın en büyük şehri Roma’da bile 1. yüzyılda yaşayan insan sayısı yaklaşık 1 milyon
civarındaydı. Bu rakam günümüz İngiliz şehri Birmingham
ya da Alman şehri Köln kadar. İnsanların çoğu kırsal alanlarda yaşar ve kendi yiyeceğini yetiştirirdi.
Tarımdaki gelişmeler ve 18. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi ilk büyük şehirleşme dalgasına yol açtı. Londra 1825 yılında 1.335.000 sakiniyle Pekin’i
geçerek dünyanın en büyük şehri unvanına ulaştı. Bundan
sadece 75 yıl sonra 1900 yılında Londra nüfusu neredeyse
dörde katlanarak 6.500.000’e yükseldi.
Gelişmiş ülkeler ağırlıklı olarak kentsel nüfusa sahip:
Japonya’da nüfusun %90’ı kentlerde yaşıyor. Avustralya ve
Yeni Zelanda’da %88 olan bu oran Kanada ve ABD’de %80,
Avrupa’da ise %73. Bu bölgelerdeki nüfus artış oranları stabil, yani nüfus artış hızı ya çok düşük ya da negatif. Bu sebeple şehirler de düşük bir hızda büyüyor.
Kentsel nüfus artışı 1950’lerde hızlanan gelişmekte olan
ülkelerde ise şehirleşme hızı hâlâ yüksek. Çok sayıda insan
şehirlere akıyor; bu ikinci şehirleşme dalgası insanlık tarihindeki en büyük göç. Nüfusun %79’u kentlerde yaşayan
Latin Amerika ve Karayipler şimdiden kentleşmiş durumda, fakat %38 ile Afrika ve %45 ile Asya hâlâ ağırlıklı ola-

rak kırsal kıtalar. Doğu ve Batı Afrika’da bulunan Brundi,
Uganda, Etiyopya, Nijer ve Güney Sudan gibi birkaç ülkede
kent nüfusunun oranı %20’nin altında. Papua Yeni Gine’de,
Nepal’de ve Sri Lanka’da nüfusun beşte dördünden fazlası
kırsal bölgelerde yaşıyor.
Dünyanın kentsel nüfusun dağılımı eşit değil. Çin ve
Hindistan dahil olmak üzere sadece birkaç ülke, kent sakinleri nüfusunun yarısından biraz fazlasına ev sahipliği yapıyor. Fakat bu nüfusun büyük bölümü 10 milyonun üstünde
nüfusa sahip megakent denilen şehirlerde değil, daha küçük kent merkezlerinde yaşıyor. Eğer küresel popülasyonun
tamamı Paris kadar yoğun bir kentte yaşasaydı inşa edilmiş
alan sadece İngiltere büyüklüğünde olurdu.
Kentleşme pek çok ekonomik ve toplumsal sorun ortaya
çıkarıyor: fakirlik, gecekondu, aşırı kalabalık, kirlilik, kilitlenen ulaşım, işsizlik, suç ve şiddet bunlardan bazıları. Bu,
aynı zamanda çevresel bir mesele. Büyüyen kentler, birinci
dereceden tarım alanlarına doğru genişliyor, sonuçta birçok şehir bir zamanlar verimli toprakları olması sayesinde
tarımın artı değer yaratabildiği yerlerde kurulmuş. Bu gelecekteki gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Yayılan şehir yerküreyi beton ve asfaltla kaplıyor, yağmur sularının toprak
tarafından emilmesini engelleyerek sellere sebep oluyor.
Biyoçeşitliliği yok ediyor ve toprağın karbonu yutmasının
önüne geçiyor. Oluşması binlerce yıl alan toprağın dakikalar içinde yok edilmesi mümkün. Dünya çapında kentleşme
dakikada iki hektar toprağın kaybedilmesine yol açıyor.
Avrupa’da beton ve asfalt tarafından “mühürlenen” toprak miktarı ekonomik büyümeye bağlı. 1990 ve 2006 yılları

İklim değişikliği sel riskini arttırıyor.
Şehir plancılarının önündeki en büyük
sorunlardan biri seller.

YAĞIŞ MİKTARI VE MÜHÜRLENMİŞ TOPRAK YÜZEYİ
Sığ filtreleme
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İnsanlar sürü halinde yaşamayı seven sosyal
varlıklardır. Ama daha çok insanın şehirlere
göç etmesi demek gezegenin büyük kısmının
beton, asfalt ve kaldırımlarla kaplanması
demek.
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KÜÇÜK ŞEHİRLER DE BÜYÜYOR
Tahmini demografik trendler
Şehirlerin büyüklüğü ve yıllık nüfus artışı, % olarak, 2010-2025
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Kentsel büyüme eskiden şehirlere
gıda sağlayan tarlaları
hektar hektar yutuyor.

zajı tasarlamak için kullanılan mekânsal düzenlemelerin
benzerlerini uygulamak gibi aynı sürdürülebilirlik ölçütlerinden yararlanmak mümkün olabilir.

AB’DE YAŞANAN TOPAK KAYIPLARI
Seçme ülkelerdeki ekilebilir arazi ve tarımsal üretimde yaşanan azalma
Günlük hektar
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Varsayıma dayanan ürün kaybı
– 1990 - 2006 yılları arasında
biriken, 100.000 ton.

50
40
30
20
10

Kentsel nüfus özellikle de Afrika ve Asya’da
hızla artıyor; şehirlerin kapladığı alanlar
ise daha da hızla genişliyor.

0

Almanya

Hollanda

Fransa

İspanya

TOPRAK ATLASI 2015 / EC

arasında mühürlenen alan miktarı %8.8 oranında arttı ve
2006 yılında Avrupa’nın toprak yüzeyinin %2.3’ü o ya da
bu türden yapay bir malzemeyle kaplıydı. Almanya’da bu
oran %5 ve ülkede hâlâ her gün 77 hektarlık, yani 100 futbol sahasından daha geniş bir alan konut ya da yol yapımı
amacıyla mühürlenmeye devam ediyor. Avrupa hükümetleri
kullanılan beton miktarını azaltmaya çalışıyor. Fakat Almanya’nın toprak dönüşüm hızını 2020 için hedeflenen günde
30 hektar seviyesine indirmesi pek olası görünmüyor.
Şehirler tasarlanırken toprak kaybı miktarını azaltmak
mümkün olmalı. Yeşil şehirler daha kompakt ve yoğun biçimde düşünülmeli; ticari alanlar şehrin sınırlarına yayılmak yerine değişik bölgelerine dağılmalı. Bu büyük alanların döşenmesinin önüne geçer, seyahat mesafelerini kısaltır
ve açık kamusal alanlar ve bahçelere daha fazla yer kalmasını sağlayarak ekolojik ayak izini küçültür.
Arazinin doğal, tarımsal ve kentsel alanlarda kullanımı
çok değişkenlik göstermektedir. Fakat bu arazilerdeki topraklar, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri bağlamında
çok fazla ortak özelliğe sahiptirler. Karar verme mekanizmaları, karşılaşılan ikilemler ve verilen ödünler şaşırtıcı bir
şekilde benzerdir. Kentsel bölgelerde örneğin tarımsal pey-
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TEHLİKELİ SAHâlâR

MÜCADELEYE DEVAM
EBOLANIN ETKİLERİ
Ebola salgını Batı Afrika’daki tarımsal üretimi çarpıcı biçimde azalttı. Gine’de
plantasyon işçilerinin kaçıp gitmeleri sonucu kahve hasadı %54, kakao hasadı
%35 ve palmiye yağı hasadı ise %75 oranında düşüş gösterdi. Sınırların kapatılması ve alınan karantina önlemleri, ticaretin aksamasına sebep olarak tedarik
zincirlerini kesintiye uğrattı. 2014 yılında yarım milyon insan kıtlıktan muzdarip
oldu. Ulusal ölçekte gıda üretimindeki düşüş sınırlı kalsa da salgından etkilenen
bölgelerde son derece yüksek seyretti.

BARIŞ DAHA FAZLA ÇATIŞMAYA YOL AÇIYOR
Kolombiya hükümeti, paramiliter güçler, gerillalar ve uyuşturucu çeteleri arasında
yaşanan savaş çok sayıda insanın, özellikle de yerli kabileler, Afro-Kolombiyalılar ve
köylülerin yaşadığı topraklardan zorla tahliye edilmesine yol açtı. 2012’de yürürlüğe
giren bir yasa illegal olarak el değiştiren milyonlarca hektar toprağın iade edilmesi
hükmünü taşıyordu. Bu yasa bir barış sürecinin parçası olarak tasarlanmıştı, fakat
fiiliyatta ele geçirdikleri topraklarda maden veya plantasyon işleten ya da ev inşa etmiş
olan gaspçılar, toprağın yasal sahiplerini yeniden kovalayıp kaçırdılar. Bununla birlikte
cinayet, tecavüz ve işkence vakaları kayıtlara geçti.

Gine
Gana
Kolombiya

Brezilya

ÖLDÜRÜLEN AKTİVİSTLER
Brezilya’da evinde kalmayı diretmek tehlikelidir. Guarani- Kaiowa halkları uzun
zamandır Amazon’da öldürülen insanların sayılarına dair Yerli Misyonerler Konseyi
tarafından hazırlanan listenin en tepesindeler. 2000 ve 2013 yılları arasında her 12
günde bir bu gruptan bir kişi öldürüldü. Öldürülenlerin içinde 16 grup lideri de var.
Şiddet tırmanırken yaklaşık 50000 Guarani-Kaiowalı, Mato Grosso do Sul eyaletindeki geçici kamplarda toprak haklarının tanınmasını bekliyor.
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HAYALKIRIKLIĞI YARATAN
BİTKİSEL YAKITLAR
Milenyumun ilk on yılında artan biyoyakıt
talebi, Afrika’da birçok yağlı tohum plantasyonu kurulmasına yol açtı. Gana’da 132.000
hektarlık alan Jatropa plantasyonuna çevrildi. Fakat bu bitkilerin su gereksinimi beklenenin üstünde çıktı ve sulama maliyetlerini
azaltmak için çiftçiler bitkileri normalde gıda
ürünlerini yetiştirdikleri daha iyi arazilerde
yetiştirmeye başladılar. Karışıma toplumsal
çatışmayı da ekleyelim... Gana’da arazilerin
mülkiyet hakları tek tek çiftçilere değil kabile
şeflerine aittir. Pek çok şefin, çiftçilerin
haberi olmadan toprakları yatırımcılara
sattığı ortaya çıktı. Çiftçilerse topraklarını
ellerinden nasıl geliyorsa, ya yolları işgal
ederek ya da silah kullanarak savundular.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş jatropa
üretimini kârlı olmaktan çıkardı ve böylece
jatropa bitkileri sökülerek yeni ürünlerle
değiştirildi.

TOPRAK HAKKI İHLALLERİ
Kamboçya yabancı arazi yatırımcıları için
cazip bir destinasyon. 2000 yılından beri en
az 2.1 milyon hektarlık toprağın büyük ölçekli
ticari tarımsal gelişmeye açılması 400.000 ila
700.000 kişiyi etkiledi. Zorla tahliyeler, siyasetin
gölgesinde gerçekleşen kovuşturmalar ve yanlı
hukuki düzen şiddetin cezasız bırakılması kültürünü besliyor. Kamboçyalıların büyük çoğunluğu
yabancı sermaye girdisinden pek fayda sağlayamıyor: Birleşmiş Milletler Özel Sözcüsü verilen
bu imtiyazların ülkenin uzun vadeli istikrarına
etkisini sorguluyor.

ŞEYTAN AĞACI
İyi niyetli ormancılar, Doğu Afrika’nın kurak bölgelerinde istemeden de
olsa çetrefilli bir sorunu ortaya çıkardılar. 1980’lerde anavatanı olan
Güney Amerika’dan getirilen ve yakacak odun temin etmek üzere ekimi
yapılan prosopis juliflora, kısa sürede işgalci bir yabani türe dönüştü.
Çobanlar ona “şeytan ağacı” diyorlar. Çok hızı büyüyen bu ağaç yerel
türlere baskın çıkarak dev otlak alanları balta girmeyen dikenli çalılıklarla bezeyerek su kaynaklarına erişimi engellemeye başladı. Ağacın
yapraklarından hazzetmeyen hayvanlar tohum zarflarını yiyorlar.
Dışkıyla atılan tohumlar ise ağaçların yeni bölgelere yayılmasına yol
açıyor.

MADENCİLİK SONUCU ÇIKAN SAVAŞ

Kamboçya

Papua Yeni Gine’ye bağlı Bougainville adasında
bulunan bakır, altın ve gümüş çıkarılan 12500
hektarlık Panguna madeni dünyadaki en büyük
açık ocak madenlerden biri. Yerli halkın itirazlarına
rağmen işletilen maden, özellikle atık suların
nehirlere ve denize boşaltılması sebebiyle büyük
bir çevresel hasar yarattı. 1989 yılında isyancılar madene sabotaj düzenleyerek madenin
kapanmasına neden oldular. İsyancılar 1990’larda
etkili bir silahlı bağımsızlık hareketine dönüştüler.
Madeni işletenler tarafından açılan milyarlarca
dolarlık tazminat davası düştü. 2020 yılından önce
adanın bağımsızlığı için bir referandum yapılması
bekleniyor.

Güney Sudan
Kuzey Kenya, Etiyopya

AVCILAR VE SIĞIR ÇOBANLARI
Tanzanya

ÇİFTLİKLERİNDEN
KAÇIYORLAR

Göçebe Maasai halkı, Tanzanya hükümeti tarafından
ülkenin en önemli turistik yeri olan Serengeti Milli
Parkı’na bağlı açılması planlanan 1500 kilometrekarelik vahşi yaşam koridoruna karşı mücadele ediyor.
Hükümet, bölgede yaşayan 30.000 sığır çobanını
tahliye etmek ve kurak sezonda sığırlarını o çevrede
otlatan on binlercesini de yerinden etmek istiyor. Hükümet koridorun yapımı ihalesini, zengin müşterilerini
yabani hayvan avı için bölgeye uçuran Arap Emirlikleri
menşeili Ortello Business Corporation’a verdi.

Bougainville,
Papua Yeni Gine

Güney Sudan’da hükümet ve
isyancılar arasında 2013 yılından
beri giderek tırmanan çatışmalar,
1 milyondan fazla insanı bölgeden
kaçmak zorunda bıraktı. Bu insanlar
artık tarlalarını ekip biçemedikleri
için dış yardıma muhtaçlar. Sel
baskınları durumu daha da kötüleştirdi. Dinka ve Nuer etnik gruplarına
mensup siyasetçiler, bağımsızlığını
yeni kazanmış petrol zengini ama
politik olarak zayıf bu ülkede gücü
ele geçirmek için savaşıyorlar.

TOPRAK ATLASI 2015

37

ARAZİ YATIRIMLARI

BÖLGESEL GENİŞLEMENİN
YENİ ŞEKLİ; “TOPRAK GASPI”

İ

klim değişikliği, artan nüfus, değişen tüketim kalıpları
ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji talebindeki
yükseliş arazi talebini de etkiliyor. Etiyopya gibi hızla artan nüfusa sahip ülkelerde tarım arazisinin kıtlığı sorun teşkil ediyor. Artan arazi fiyatları Fransa, Almanya ve ABD’de
tarım yapmaya hevesli insanların arazi kiralama ya da satın
almalarına olanak vermiyor. Düşük faiz oranları ve tarımsal
ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışla birlikte araziler de değerlenmeye devam edecek.
Büyük yatırımcılar artık araziyi cazip bir mal varlığı olarak görüyorlar. Geçtiğimiz on yılda yatırımcılar özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım, madencilik, turizm ve diğer
faaliyetler için geniş araziler satın aldılar ya da uzun süreli
kiraladılar. Hükümetler ekonomiyi canlandırma beklentisiyle bu sıcak para girdisine karşı oldukça davetkâr davranıyor.
Fakat bu toprak alımları son derece tartışmalı. Karşıt görüştekiler buna “toprak gaspı” adını veriyor.
Bu çevrelerde Afrika’daki topraklara yaptığı milyarlarca
dolar yatırımlar yüzünden Çin’i öfkeyle eleştirenler çoğunlukta. Fakat Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve
ABD de Afrika’daki toprak alımlarında etkin oyunculardan.
Hatta bu ülkelerdeki yerli yatırımcı şirketler büyük çapta
araziler satın alıyor. Bu tür büyük anlaşmalar sadece Afrika’ya özgü değil; Doğu Avrupa, Güney Amerika, Güney ve
Güneydoğu Asya da yatırımcıların hedefinde. Romanya’da
arazi fiyatları son on yıllık süreçte her yıl %40, başka bir
deyişle bu on yıllık süreçte %1817 oranında artış gösterdi.

Fakat çok fazla küçük üreticinin olduğu ülkelerde büyük
toprak alımları bu küçük üreticilerle ticari çıkarlar arasında
çatışmalara sebep oluyor. Toprak hakları genellikle muğlak
tanımlara sahip ve mülkiyet, bireysel değil müşterek. Yatırımcılar ve hükümetler o arazilerin “atıl” olduğunu düşünebilirler, fakat o topraklar üzerinde yaşayan, gıdasını yetiştiren ve hayvanlarını otlatan insanları da hesaba katmalılar .
Bu arazi anlaşmaları genellikle şeffaf değil, bu sebeple doğrudan etkilenen insanların bu konuda bilgi almaları
ya da görüş bildirmeleri çok zor. Toprak mülkiyetine dair
yasayla korunan hakların olduğu durumlarda bile yerli üreticiler genellikle bu haklarını kullanabilecek güçten yoksunlar. Kadınların durumu daha da hassas. Kendi yaşadıkları
topluluk içinde çok az söz hakkına sahipler ve devlet görevlileri kadınların su taşıdığı, yakacak odun, yabani ve tıbbi
bitki topladığı gerçeğini göz ardı ediyor.
Ticarete konu olan arazi miktarı da belirsiz. Bu sebeple
Küresel Arazi Matrisi Gözlemevi (Land Matrix Global Observatory) bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Düşük ve
orta gelirli ülkelerde 2000 yılından beri gerçekleşen arazi
alımlarının takibini yapıyorlar. Veri tabanları şu ana kadar
yabancı yatırımcıların da dahil olduğu yaklaşık 1400 anlaşma içeriyor. Bunların içinde 39 milyon hektarlık alanı ki;
bu alan Almanya’nın toplam yüzölçümünden büyük, kaplayan 1000’in üzerinde anlaşma sonuçlanmış durumda. 16
milyon hektarlık alanı ilgilendiren diğer 200 anlaşma için
ise görüşmeler sürüyor. GRAIN ve Oxfam gibi başka kuruluşların raporlarına göre var olan anlaşmaların hacmi çok
daha büyük.

Bir anlaşmanın imzalanmış olması üretimin hemen başlayacağı anlamına gelmiyor. Bir ülkenin vaat edilen yatırımının
gerçekleştiğini görmesi için bazen yılların geçmesi gerekiyor.

BÜYÜK YATIRIMCILAR İÇİN GENİŞ UFUKLAR
Yabancı yatırımcılara devredilen kayıtlı transferler,
Arazi Matrisi Veri Tabanı, 2014, milyon hektar cinsinden.
Anlaşma sayısı

535

17.6

Anlaşmaya konu olan alan
Üretim yapılan alan

65

2.7

130

2.9
Proje başlamış, üretime geçilmemiş

Henüz başlamayan projeler
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Üretime geçilmiş

32
4,2

267
1.4

Sonlanmış, iptal edilmiş

13.1

Bilgi yok
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Yabancılar dünyadaki tarım arazilerini satın
aldıkça kimin, neye yatırım yaptığını ve bunun
yöre halklarına etkisini kestirmek zorlaşıyor.
Uluslararası bir veri tabanı bu karanlık tabloya
ışık tutmaya çalışıyor.
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KİM NEREDE SATIN ALIYOR?
En önemli 11 hedef ülkede yaşanan arazi transferleri ve yatırımcıların menşei, 2012, hektar cinsinden.
1 ila 2 milyon

2 ila 3 milyon

3 ila 4 milyon

Arazi
yatırımcılarının
menşei
Sadece Arazi Matrisi ve Uluslararası Genetik Kaynak Hareketleri (Genetic Resources Action International-GRAIN) tarafından kayıt altına alınan anlaşmalar

Açgözlülük ağı: devasa araziler
el değiştiriyor. En büyük yatırımcılar
gelişmiş ülkeler ve petrol zengini ülkelerden geliyor.
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40

Macaristan

ABD doları cinsinden yıllık fiyat artışları, hektar başına.
2002-2012.
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CAZİP MÜLKLER

Romanya

ya neden oldu. Yöre halkları büyük çaplı yoğun tarımsal
yatırımlar sebebiyle bir kenara itilmeye devam ederse bu
olaylar tekrarlanabilir. Verimli toprak sınırlı bir kaynaktır
ve bu kaynak için yaşanacak rekabet özellikle de zayıf yasal
düzenlemeler ve güç dengesizliklerine sahip ülkelerde toplumsal kargaşaya yol açacaktır.

Almanya

Arazi Matrisi’nde 1000’in üzerinde tamamlanmış transnasyonal anlaşmanın 877 tanesine dair detaylı veriler var. Bunların içinde 570 tanesi (%65’i) şimdiden faaliyette, 144 tanesi ise
faaliyete hazırlık aşamasında. Fakat satın alınan toplam arazinin işletmeye açılmış olan kısmının oranı düşük, bahsedilen
alanın sadece %23’ü aktif olarak üretim amaçlı kullanılıyor.
Kontrat altındaki arazi miktarı üretim yapılan arazi miktarından çok daha büyük. Bunun çeşitli sebepleri olabilir:
• Büyük ölçekli arazi alımları şeffaf olmamalarıyla nam salmışlar. Veri toplamak ve bu verileri güncel tutmak çok zor.
Bu, özellikle uygulama safhasında geçerli.
• Araziyi satın alma ve kiralama maliyetleri dışında, yatırımcılar tarımsal projeleri hayata geçirme aşamasında da arazinin hazır hale getirilmesi ve altyapı yatırımları gibi yüklü
miktarda ek maliyetle karşılaşıyorlar. Bu yatırımlar sıklıkla
yüksek risk ortamında gerçekleşiyor. Başarısızlığa uğramış ve
vazgeçilmiş anlaşma sayısının çokluğu, karşılaşılan zorlukların varlığını kanıtlıyor. Kendine aşırı güvenen yatırımcılar var
olan riskleri azımsama eğilimindeler. Sonuç olarak, yapılan
kontratların sadece bir bölümü hayata geçebiliyor.
• Düşük uygulama oranları üretime başlama niyeti yerine
spekülasyon amaçlı alımlardan kaynaklanıyor olabilir. Fakat
projelerin bir çoğunda üretimin başlamış olması spekülasyon var olsa bile en belirleyici sebep değil.
Arazi Matrisi verileri, nüfus artış hızının yüksek ve dolayısıyla gıda talebinin artışta olduğu düşük ve orta gelirli
ülkelerde, özellikle de Afrika’da “araziye hücum”un gerçekten var olduğunu gösteriyor. 2008 ve 2009 yıllarında hızla
yükselen gıda fiyatları birçok ülkede toplumsal kargaşa-

Romanya’da
ekilebilir
arazi fiyatları
son 10 yılda
%1817 artış
gösterdi.

0

TOPRAK ATLASI 2015

39

AVRUPA’NIN ARAZİ İTHAlATI

HAKKIMIZDAN FAZLASINI
TÜKETMEK
Bir ürünü tükettiğimizde bir araziyi de kullanmış oluyoruz. Ve bu arazi başka bir ülkenin
toprağında yer alabiliyor. Tüketim kalıplarımızın, üretim yapılan alanlarının ekonomisi, toplumu ve ekolojisi üzerinde büyük etkileri var.

T

ükettiğimiz her şeyi üretmek için toprağa ihtiyaç var.
Her bir ürünün ne büyüklükte bir arazi gerektirdiğini
hesaplayarak görmek mümkün. Bu rakamları üst üste
koyup toplarsak ortaya “toprak ayak izi” diyebileceğimiz bir
rakam çıkar. Bu, yaşam standardımızı sürdürmek için gereken toprak miktarıdır. Bir adım daha ileri gidip gıda ve
malların bir yerden bir yere taşınırken üzerinden geçtikleri
“sanal toprak”ın ne kadarının ülkeler ve bölgeler arasındaki
ticarete tabi olduğunu da hesaplayabiliriz.
Avrupa kendi sınırları dışındaki topraklara en bağımlı kıtadır. Avrupa Birliği’nin toprak ayak izinin yılda 640 milyon
hektar olduğu tahmin edilmektedir ki; bu rakam, AB'nin 28
ülkesinin toplam yüzölçümünün 1,5 katıdır. Bu toprak Çin,
Moğolistan, Rusya, Brezilya ve diğer bazı ülkelerde bulunur
ve bu ülkelerin bazıları kendi vatandaşlarının temel gıda
gereksinimlerini ve kaynaklarını karşılayamamaktadır.
Pamuk, mineral ve metal gibi bazı temel ithalat ürünlerinin toprak ayak izine dair şu anda elimizde rakam yok.
Bunlar da dahil edilirse AB’nin toprak ayak izi çok daha
büyük olurdu. Dünyanın en büyük 10 ithalatçı ülkesinin
6’sı Avrupa’da yer alıyor; Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa,
Hollanda ve İspanya. Bunlardan Almanya ve İngiltere yılda

neredeyse 80 milyon hektarlık ithalat yapıyor.
Her bir AB vatandaşı yılda yaklaşık 1.3 hektar toprak
tüketir. Bu rakam bir Bangladeşlinin ortalamasının altı katından fazladır. Bu gibi eşitsizlikler, küresel nüfusun çoğu
gelişmiş ülkelerde yaşayan küçük bir bölümünün kendi
hakkına düşenden çok daha fazlasını tükettiği gerçeğiyle
yüzleşilmeden çözülemez. Dünyadaki herkes ortalama bir
Avrupalının tükettiği eti tüketseydi, dünyadaki ekilebilir
arazilerin %80’inin sadece et üretimine ayrılması gerekirdi.
Diğer yandan Avrupa’nın her türlü hayvan ürünü tüketimini yarıya indirirsek kıtanın ayak izi 35 milyon hektar ekili
alan ve 9 milyon hektar otlak alanı kadar azalabilir.
Avrupa’nın bu devasa toprak talebinin başka yerlerde
çevresel, sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileri var.
Gelişmekte olan ülkelerin ekosistemlerindeki bozunmaların, toprak gaspının, toplulukların yerinden edilmelerinin
ve kötü çalışma koşullarının temel sebebi olarak bu durum
gösterilmektedir.
Fakat AB bu soruna çözüm üretmek yerine toprak tüketimini, arazi ithalatına bağımlılığını ve bunun yarattığı
olumsuz çevresel ve toplumsal etkileri arttırmaya devam
ediyor. Örneğin biyoyakıtlara dönüş politikası Avrupa’nın
toprak ayak izinin etkilerini dikkate almıyor. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre 2030 İklim ve Enerji
Çerçevesi’nde kabul edilen biyoenerji gerekliliklerini yeri-

Daha iyi tarımsal yöntemler ve ihracat
amaçlı ekimlerin azaltılması küresel
“toprak ayak izini” düşürür.
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YURTDIŞINDAN ARAZİ İthalatINA BAĞIMLILIK
2050’de farklı nüfus ve verimlilik senaryolarına göre arazi ithalatına ihtiyaç duyacak küresel nüfus, % olarak.
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Latin Amerika’da, İngiltere büyüklüğünde
bir alan AB’deki çiftlik hayvanlarının
tükettikleri yemi yetiştirmeye ayrılmış durumda.
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AB’ye yapılan soya ithalatları için kullanılan arazi ve arazinin ana
kaynağı, milyon hektar cinsinden, 2008-2010

16

Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan palm yağı da
başka bir örnek. Bu yağ için ithal edilen sanal arazi 2000
yılından beri ikiye katlanarak 1 milyon hektardan 2 milyon
hektara çıktı. Diğer bir bitkisel yağ olan kolza tohumu yağı
ise aynı dönemde üçe katlayarak 3 milyon hektarlık sanal
araziye ulaştı. Bu maddelerin üretiminin özellikle en büyük
yağ üreticisi olan iki ülke Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yıkıcı çevresel ve sosyal etkileri oluyor. Bu ülkeler biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlar olsa da buralardaki
toprak hakları oldukça güvensiz. Yeni plantasyonlar oluşturması ise genellikle ormansızlaştırma, küçük ölçekli çiftçilerin ve yerli halkların yerinden edilmesi anlamına geliyor.
Avrupalılar, dünyadaki arazilerden onlara düşen adil
paydan daha fazlasını tüketiyor. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından toplanan Uluslararası Kaynaklar Paneli kapsamında bir araya gelen uzmanlar, toplam üretimin
eşit biçimde dağıtılmış olması durumunda kişi başına düşen
yıllık arazi tüketim hakkını hesapladı. Cevap kişi başı yıllık
0.2 hektar, yani bir futbol sahasının üçte birinden küçük, bir
Avrupalının ortalama tüketiminin ise altıda birinden az.
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ne getirmesi için AB’nin her yıl 70 milyon hektar fazladan
araziye gereksinimi olacak. Bu alan Fransa’nın yüzölçümünden fazla. Biyoplastik ve biyolojik temelli kimyasallar gibi
biyolojik temelli ürünler pazarı ise büyüyerek bu sorunu da
büyütecek.

AB arazi ithalatına fazlasıyla bağımlı,
fakat Çin de hızla büyüyor
ve en çok da ABD’den satın alıyor.

ÇİN’İN ARAZİ İthalatLARI
Ekili arazi cinsinden tarla bitkileri ithalatı, 1000 hektar cinsinden,
1999-2009 arası ortalama değerler ve kaynak bölgenin %si.
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AVRUPA’NIN HAYVANCILIĞI İÇİN YEM

Güney Amerika
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BÜYÜK İŞ DÜNYASI

“TOPRAK GASPI”NA
KARŞI MÜCADELE
Büyük yatırımcılar gelişmekte olan ülkelerde
arazi satın alıyor. Ama yerli halk genellikle bu durumdan muzdarip oluyor. Zira hem topraklarını
hem de gıdaya erişim haklarını kaybediyorlar.

M

eta fiyatlarındaki patlama ve patlamanın peşi sıra
gelen 2007-2008 ekonomik krizinin ardından verimli
tarım arazileri yatırımcıların odağına oturdu. Gelişmekte olan ülkelerdeki ulusal yatırımcıların yanı sıra yabancı
devletler ve şirketlerin de arazi alması ya da kiralaması sıklıkla
yerli halklara zarar veriyor. Tam olarak ne kadar arazinin bu
eğilimden etkilendiğini söylemek zor. Çünkü güvenilir bilgi

TOPRAK ATLASI 2015 / Lowder et al.

ÇOĞU KÜÇÜK
Çiftlik karşılaştırması, 2013, tahmini rakamlar *
Çiftlik büyüklüğü, 111 ülkedeki
460 milyon çiftliğin yüzdelik dilimleri
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106 ülkedeki tarımsal arazinin çiftlik büyüklüğüne göre dağılımı,
% olarak.
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161 ülkedeki 570 milyon çiftliğin bölgelere göre dağılımı, %
9
7
4

35

9
3
6

Çin
Hindistan
Güney Asya, Hindistan hariç
Orta Doğu, Kuzey Afrika
Sahraaltı Afrika
Gelişmiş Ülkeler
Avrupa’daki diğer ülkeler
Orta Asya
Doğu Asya, Çin hariç

*2005 yılına kadar düzensiz aralıklarla toplanan nüfus sayımı verilerine göre,
daha güncel veri mevcut değil.
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kıt ve konuyla ilgili raporlamalar şeffaf değil. Bağımsız bir arazi izleme inisiyatifi olan Arazi Matrisi şu ana kadar 39 milyon
hektarlık araziyi kapsayan anlaşmaları listelemiş durumda.
Bahsedilen arazi miktarı Almanya’nın yüzölçümünden büyük,
yaklaşık Zimbabve’nin yüzölçümü kadar. Oxfam ise 200 milyon hektarlık bir alan telaffuz ediyor ki; bu, Fransa, Almanya,
İspanya, Polonya, İtalya ve İngiltere’nin toplam yüzölçümlerine eşit. Dünya Bankası ekonomistlerinden Klaus Deininger
“toprak gaspı”nın dünya çapında ekilebilir tarım arazilerinin
%10 ila 30’unu etkilediğini söylüyor.
Bu trendin sebepleri hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerde yatıyor. Genişleyen şehirler, madenler, altyapı projeleri ve artan tarımsal ürün fiyatları tarım arazilerini
kârlı bir yatırım aracı haline getiriyor. Suudi Arabistan’da
olduğu gibi su yoksunluğu, Çin’de olduğu gibi değişen
beslenme alışkanlıkları ve Avrupa Birliği’nde olduğu gibi
biyoyakıt politikaları, devletler ve şirketlerin arazi açlığını
körüklüyor. Gelişmekte olan ülkelerin hükümetleri hektar
başına alınan verimi katlamak ve beslenme alanlarını geliştirmek amacıyla tarım sektörüne yapılan yatırımları teşvik
ediyor. Otoriter hükümetler arazi satışlarını hazinenin kasasını doldurmak için kullanırken yolsuzluğa bulaşmış devlet
görevlileri ise kendi ceplerini doldurmanın peşinde.
Arazi alım satımları bütün dünyaya yayılmış durumda. Özellikle de Afrika’da satın alınan ya da miras kalan
araziler “bozunmuş” ya da kullanım dışı olarak kategorize
edildiği için sadece verimli tarım alanlarını kapsayan istatistiklere giremiyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre kırsalda yaşayan yoksullar açlık zamanlarında gıdalarının
%80’ini, yasal olarak öyle bir hakları olmamasına rağmen
yabani bitkileri toplayarak sağlıyorlar. Tanzanya hakkında
yazılan 2009 tarihli Dünya Bankası Raporu’na göre kırsal
nüfusun kullandığı geleneksel ilaçların, inşaat ve enerji
malzemelerinin büyük kısmı “kullanım dışı” ormanlardan
sağlanıyor. Arazilerin bu şekilde kategorize edilmesi gerçekçi olmasa da son derece siyasi bir tercih.
Toprak gaspları o bölgede yaşayan ve tarım yapan insanların tahliye edilmesine sebep oluyor. Resmi haklara ya da
direnme gücüne sahip olmayan insanlar zarar görüyor. Bu
durum en çok bölgenin yerlilerini, küçük çiftçileri, kadınları
ve hayvancılıkla uğraşanları vuruyor. Şehre göç etmek ellerinde kalan tek seçenek oluyor ve bu da zaten artan şehirleşme hızını daha da ivmelendiriyor. Toprağa erişim insanların gıdaya da erişimini sağlıyor. Sosyal güvenlik ağları ya da
başka gelir elde etme seçeneği olmayan insanlar için bu son
derece önemli.

Tarlalar genellikle ufacık ama hükümetler
bu küçük toprak sahiplerinin
ihtiyaçlarını nadiren karşılıyor.

TOPRAK ATLASI 2015 / Via Campesina, Land Matrix

ÇİFTÇİ DAYANIŞMASI VE YATIRIMCILARIN AKTİVİTELERİ
“Via Campesina” isimli küçük çiftçi örgütleri ağının üyeleri, 2013.
Ülkeler bazında 200 hektar ve üstündeki arazi alımları, 2000-2011.

154
143

73 ülkedeki 164 örgüt

Mülkiyet transferlerinin etkisi bölgeden bölgeye farklılık
gösteriyor. Etiyopya’da Gambella bölgesinin verimli arazilerinden sürülen Anuak halkı çorak topraklara yerleştirildi.
Sonuçta gıdaya erişimleri azaldı ve beslenmeleri çarpıcı bir
biçimde kötüleşti. Madagaskar’da hükümet Güney Koreli
bir şirketler grubu olan Daewoo’ya 1.3 milyon hektar büyüklüğünde ekilebilir arazi satmaya çalıştı. Sonuçta çıkan
toplumsal kaos 2009 yılında askeri darbeye sebep oldu.
Kenya’da 2007 yılının sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından farklı kabilelere mensup kişiler arasında başlayan arazi anlaşmazlıkları kanlı çatışmalara dönüştü. Bu
sorunlardan gelişmiş ülkeler de nasibini alıyor. Buralardaki
küçük üreticiler dışardan gelen yatırımcıların arazi satın
alarak fiyatları yükseltmesinden şikâyetçi.
Hindistan’da topraksızlar hareketi olarak bilinen Ekta
Parishad, toprak reformu meselesini siyasi gündeme sokabilmek için bir dizi protesto gösterisi düzenledi. Uluslararası La Via Campesina Ağı (Çiftçilerin Yolu) topraksızların ve
küçük çiftçilerin çıkarlarını temsil ediyor. Dünyada yaşanan
toprak gasplarının ve tahliyelerin kaydını tutuyor; çok farklı
çıkarlara ve motivasyonlara sahip çeşitli çiftçi hareketlerinin birbirine eklemlenmesini sağlıyor.
2007 yılı Şubat ayında Mali, Selingue’de ortaya çıkan tabandan örgütlü hareket de benzer hedeflere sahip. Küçük
çiftçiler, balıkçılar, yerliler, sığır çobanları, tüketiciler, çevre-

ciler, kadın hakları grupları ve şehirlerdeki çeşitli toplumsal
hareketlere mensup olan 500 temsilci “Gıda Egemenliği için
Nyeleni Deklerasyonu”nu benimsediler. “Gıda egemenliği” tabiri Via Campesina’da, gıda üretiminin demokratikleşmesinin
bir yolu olarak ortaya atılmıştı. Ülkelerin kendi bağımsız tarım ve gıda politikalarını oluşturmaları gerek. Toprak, su ve
tohum gibi üretim araçları küçük çiftçilerin elinde olmalı. Bu
kaynaklar tarım endüstrisi devlerinin elinde tekelleşmemeli.
Bu da hükümetlerin küçük üreticilerin çıkarını gözetmesi ve
yatırımcıların çıkarlarına karşı durabilmesi ile mümkün.

SPEKÜLATÖRLERİN KENDİLERİNİ EN ÇOK
EVLERİNDE HİSSETTİKLERİ YERLER:
Dünya Bankası iyi yönetişim skorları, arazi anlaşmaları olan
ve olmayan ülkeler için, 2000
0,3
0,2

Arazi anlaşması olmayan ülkeler
Arazi anlaşmaları olan ülkeler
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Zayıf ya da yolsuzluğa bulaşmış hükümetler spekülatörlere
çekici geliyor. Çiftçiler ise tüm dünyada arazi gaspından
muzdarip ve haklarını savunmak için örgütleniyorlar.

Ülke başına düşen anlaşma sayısı
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TOPRAK SAHİPLİĞİ

ARAZİ AL
TEŞVİKLERİ TOPLA
Avrupa’nın küçük ölçekli çiftçi aileleri
dünyanın diğer kısmıyla aynı baskılara
maruz kalıyor. Onların durumuna hükümet
politikaları da ilave bir yük oluşturuyor.

bazı düzenlemelere göre gelecekte 1000 hektarın üzerindeki
çiftliklerin alacağı destek, 2014 yılında aldıklarına göre %1-2
oranında az olacak. Fakat büyük çiftlikler hektar başına daha
az insan çalıştırıyor ve yılda işçi başına 150.000 euroya kadar
teşvik alabiliyorlar. Buna karşılık ortalama bir küçük çiftlik
yılda 8000 eurodan az destek almış oluyor.
Bu eşitsiz dağılımı düzeltme yönündeki pek çok girişim
başarısız oldu. Bunlardan biri 2002 yılında AB Komisyonu tarımdan sorumlu üyesi Franz Fischler ve halefi Mariann Fischer Boel’in başını çektiği girişimlerdi. İki komisyon üyesi de
bu düzenlemelerin Almanya’nın doğusunda toplamı yaklaşık
1500’ü bulan büyük çiftlikler tarafından başarısızlığa uğratıldığını belirtiyor. Bu şirketler Alman Çiftçi Birliği’ndeki nüfuzlarını kullanmış, yerel eyalet hükümetlerini ve Almaya federal
hükümetini etkileyerek reformun Brüksel’de durdurulmasını
sağlamıştı. Bu lobi faaliyetinin başarılı olmasının bir başka sebebi Avrupa Komisyonu’nun, Almanya’nın doğusunda yaygın
olarak yapılan sanayi tipi tarımsal üretimi Avrupa’nın gelecekte uygulayacağı tercih edilen bir model olarak görmesiydi.
Eski Doğu Bloku ülkelerindeki Sovyet mirası, toprak politikalarını etkilemeye devam ediyor. Lenin zamanında ortadan
kaldırılan taşra kurumları ve millîleştirilen çiftlikler dev şirketlerin kurulmasını sağlamış. Küçük üreticiler marjinal hale
gelmiş. Bunun tek istisnası çiftçilerin bu kollektifleşmeye direndiği Polonya olmuş. Sosyalist kadrolar 1989 devriminden
sonra dahi etkilerini yitirmiş değil. Kollektiflerin yerini alan

A

vrupa Birliği’nde tarımın yapısı hızla değişiyor. Tarlalarını terk eden küçük çiftçilerin sayısı artarken birkaç
büyük çiftlik daha da büyüyor. 2000-2010 yılları arasında AB’deki çiftlik sayısı %28 oranında düştü ve bu eğilim
halen devam ediyor. Bu değişim sadece piyasanın yönlendirmesi ile gerçekleşmiyor elbet. Durumu körükleyen iki hükümet politikası var: AB tarım teşvikleri ve eski Doğu Bloğu
ülkelerindeki toprak politikası.
Her yıl Avrupa Birliği 55 milyon euroyu, yani toplam bütçesinin %45’ini tarım teşviklerine ayırıyor. Bu rakam tarım
yapılan bölgelere göre değişkenlik gösteriyor, hektar başına
yıllık 300 euro civarı ödeniyor. Almanya’nın doğusunda yaklaşık 30.000 hektar alanda faaliyet gösteren KTG Agrar gibi
büyük bir şirket için bu, yıllık 9 milyon euro prim ödemesi
almak demek. Yeni AB üyelerine hektar başına daha az teşvik veriliyor ama bu oranların önümüzdeki yıllarda birbirine
yaklaşacağı tahmin ediliyor. Teşvikin arazi miktarına endekslenmesi AB bölgesinden büyüklük açısında ilk %1’e giren tarım şirketlerinin toplam teşvik miktarının %30’unu alması
anlamına geliyor. İlk %20 ise bu teşvikin %85’i gibi büyük bir
kısmını hasat etmiş oluyor.
Bu durumun bir anda değişmesi mümkün değil. Son
yapılan reformlar 2015 yılında uygulanmaya başlanacak ve
tek bir çiftliğin alabileceği toplam primi sabitleyecek. Fakat
Almanya bu yeni kuralı uygulamayacağını açıkladı. Diğer

Bazı Avrupa ülkelerinde orta ölçekli aile çiftlikleri var olmaya
devam ediyor. Fakat Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Romanya’da bu çiftlikler yok denecek kadar azlar.

BÜYÜK ABİLERİN OYUNA DAHİL OLDUĞU YERLER
10-100 hektar arası

10 hektardan az

Şirket başına düşen tarım alanı dağılımı, 2010
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şirketler hâlâ toprağı kontrol altında tutuyorlar. 1990 yılında
Doğu Almanya’da çiftlik arazilerinin %40’ı devlete aitti. Bu
toprakları idare etme görevi verilen devlet kurumları ise arazileri sadece ve özellikle eski doğu Alman elitlerinin himayesindeki büyük şirketlere devretti. Bunların büyük kısmı şu an
satılmış durumda.
Almanya’da ticari çiftliklerin sadece %0.66’sı toplam tarım arazisinin %20’sini kontrol ediyor. Bu şirketler ortalama
1392 hektar alanda faaliyet gösteriyor ve neredeyse tamamı

Söz konusu çiftlik büyüklükleri olunca
Eski Doğu ve Batı Almanya arasındaki
sınır hâlâ kılıç kadar keskin.

Almanya’nın doğusunda yer alıyor. Buna karşın Almanya’nın
batısındaki Aşağı Saksonya’da toplam arazisi 1000 hektarı
geçen sadece 10 şirket var. Komşu Kuzey Ren-Vestfalya’da ise
bu sayı sadece 4.
İstatistikçiler tarım arazisi mülkiyeti konusunda %20 oranını bir eşik olarak alıyor. Bulgaristan’da en büyük %0.04, tarım arazisinin %20’sini kontrol ediyor, şirket başına 3128 hektar araziyi idare ediyorlar. Macaristan’da şirketlerin %0.44’ü
şirket başına 3164 hektarla faaliyet gösteriyor. Slovakya’da ise
aynı oranlar %0.14 ve 3934 hektar. Polonya dışındaki diğer
Doğu Avrupa ülkelerinde rakamlar hep birbirine benziyor.
Fakat bu ülkelerdeki çiftlikler görece küçük çünkü boyutu
10 hektar ve altındaki çiftlik ve geçimlik tarım birimi sayısı oldukça fazla. Çiftlikler küçük kalmış çünkü 1990 sonrası
özelleştirme başladığında önceden millileştirilmiş olan o topraklara erişilememiş.
Buna karşılık Orta ve Batı Avrupa’nın pek çok ülkesinde
küçük çiftlikler varlığını sürdürüyor ve mülkiyet çeşitlilik gösteriyor. İngiltere ise bir istisna. Ülkede hatırı sayılır miktarda
büyük çiftlik ve ciddi bir taşralı orta sınıf var. Toplam tarım
arazilerinin yarısı, büyüklüğü 20 ile 200 hektar arasında değişsen çiftlikler tarafından yönetiliyor. Doğu Avrupa’da çok
az sayıda orta boy çiftlik yer alıyor.
Dev yüzölçümü olan ülkelerde ise yeni bir olgu ortaya
çıkıyor: tarım arazilerinin dışarıdan gelen yatırımcılara satılması. 2007-2008 finansal krizinden bu yana tarım arazileri
çekici bir yatırım aracı haline geldi. Pek çok büyük, yanyana
arazi ve tarım işletmesi satıldı. Bu trend henüz mülkiyeti çeşitlilik gösteren Batı Avrupa’yı etkilemiş değil ve bu durum
doğudaki ile tam bir tezat oluşturuyor. Örneğin Romanya’da,
dışarıdan gelen yatırımcıya yapılan satışlar o kadar arttı ki,
2014 yılında Budapeşte hükümeti geçirdiği yeni yasalarla
30-100 hektar arası orta boy çiftlikleri desteklemeye başladı.
Fakat bu arada AB tarım teşviki sistemi de birkaç ufak değişiklikle 2020 yılına kadar uzatılmış oldu.
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Almanya’da büyüklüğü 100 hektarın üzerindeki tarım arazilerinin yüzdesi
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TOPRAK REFORMU

MÜLKİYETİN İKTİDARI:
AZINLIĞIN AYRICALIĞI
Feodal derebeyleri, aşiret reisleri, köyün ağaları, “hacienda” sahipleri, çiftlik sahipleri ya da
plantasyon baronları... devasa topraklara sahip
olageldiler, hâlâ da olmaya devam ediyor ve
iktidarın iplerini ellerinde tutuyorlar.

S

on yıllarda gelir dağılımındaki eşitsizlik tekrar ilgi
çekmeye başladı. Oxfam’a göre dünyanın en zengin
85 insanın serveti, insan nüfusunun en fakir %50’sinin sahip olduğunun toplamına eşit.
Fakat bir kaynak var ki, gelirden de daha adaletsiz şekilde dağılmış; toprak. Toprak sadece bir ülkede, Fildişi Sahilleri’nde herkese eşit olmasa da yaklaşık miktarlarda dağılmış. Toplam 50 ülkeden konuyla ilgili veri toplanabilmiş
ve buna göre kalan 49 ülkede toprak mülkiyeti çoğunlukla
zenginlerin elinde. Toprağa erişim, açlığın en belirleyici
unsurlarından biri. Açlıkla mücadele eden hanelerin yarısı
küçük toprak sahibi, %20’sinin ise hiç toprağı yok. Kronik
fakirlik üzerine yapılan araştırmalar toprağa erişimin, hanelerin fakirliğe mahkum olmaları ile daha iyi bir yaşam
elde etme şansına sahip olmaları arasındaki ayrımı belirlediğini ortaya koyuyor. Azıcık fazla toprağa sahip olmak bile
elde edilen gelir miktarında ciddi farklara sebep olabiliyor.
Bu durum ulusal ekonomiye de yansıyor. 1960-2000 yılları arasında eşit toprak dağılımına sahip ülkelerde yaşanan
ekonomik büyüme daha fazla oldu.
Bütün dünyada küçük toprak sahibi çiftçi hareketlerinin
temel talebi toprak reformudur. Bu kavram toprağı insanlar
arasında daha eşit dağıtmak, insanları hazine arazilerine

yerleştirmek ya da geleneksel hakları korumak ve tanımak
gibi çeşitli önlemleri içeriyor. Kırsal bölgelerde toprağa erişmek sıklıkla siyasi güce erişmek anlamına geliyor. Fakat reform çabaları genellikle mevcut iktidar yapıları sebebiyle
başarısızlığa uğruyor. Açlık ve fakirlikte mücadele haricinde
kırsal demokrasi isteği de toprak reformu ve toprağa adilce
erişim için diğer bir argümanı oluşturuyor.
Her ne kadar daha eşitlikçi bir toprak dağılımı doğrudan daha geniş bir siyasi katılım anlamına gelmese de
toprağa erişim özellikle kırsal toplumlarda demokratikleşmenin en önemli unsuru. 1980’lerde merkezi hükümetler
doğal kaynaklar ve benzeri konularda sorumluluğu yerel
yönetimlere devrederek pek çok hizmeti, ademi merkezileştirmeye başladılar. Bu kaynakların kullanımı için kuralların
müzakere edilmesi gerekti. Bu durum toprağa erişim ile
toplumdaki karar alma gücü arasındaki bağlantının ortaya
çıkmasını sağladı. Kenya’daki bir projede, doğal kaynakların topluluk temelli olarak idare edilmeye başlanmasından
en çok kâr edenlerin, en çok toprağa sahip haneler olduğu
görüldü. Nepal ve Tanzanya’daki araştırmalar da kaynakları kullananlar arasında en fakir olanların yaşadıkları dezavantajlara dikkat çekiyor. Bu kullanıcılar ya yeterince temsil
edilemiyor ya da tamamen görmezden geliniyor.
Hindistan’daki iki eyalette ciddi toprak reformlarına
imza atıldı. Kerala’da ekilebilir toprakların %74’ü hanelerin

Çok sayıda insanın yeterli miktarda toprağa
erişiminin olduğu durumlarda ulusal ekonomik
büyüme daha yüksek olma eğiliminde.
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TOPRAĞI AL, KALKINALIM
Toprak dağılımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki

1960-2000 yılları arasındaki yıllık ortalama ekonomik büyüme performansı, % olarak
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Gini toprak endeksine* göre dağılımdaki eşitsizlik: 1990 ya da belirtilen dönemin sonu

Gini toprak endeksi
25–50
50–75
75–100

* Gini toprak endeksi: Bir ülkede eşitsizliği ölçmek için kullanılan
uluslararası endeks. Gini endeksi genellikle toplumsal refah
dağılımını ölçmek için kullanılır. Burada ise endeks bir ülkedeki
toprak mülkiyetini ölçüyor. Gini endeksi oldukça yavaş değişir, yani
bu rakamlar günümüzde de buna yakındır.

0 puan= mutlak eşitlik
100 puan= mutlak eşitsizlik
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ADİL DAĞILMAMIŞ TOPRAK MÜLKİYETİ

Malavi
-1.2

Çalışılan süre içinde Gini toprak endeksindeki değişim
Eksi değer: daha eşit
Artı değer: daha az eşit
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%99’u tarafından ekilip biçiliyor. Batı Bengal’de ise bu oran
%85’e %99 olarak kaydediliyor. Yine Batı Bengal’de oy verenlerin %51’i yerel hükümete yüksek seviyede güven duyuyor. Toprak reformu daha zayıf olan komşu eyalet Bihar’da
ise bu oran %30.
Brezilya’ya baktığımızda eski askeri diktatörlük zamanında Amazon havzasında başlatılan büyük ölçekli yerleşim
programının, büyük ölçekli serbest hayvancılığın da başlangıcı olduğunu görüyoruz. Askeri yönetim sona erdiğinde,
hükümetin yeniden yerleştirme programının artık küçük
toprak sahiplerini de kapsıyor olmasına rağmen Para eyaletinde, hanelerin %18’i toplam tarım arazisinin %82’sini ekip
biçiyordu. Yeni toplulukların oluşma süreci askeri rejimden
beslenip büyümüş olan kereste şirketlerine ve büyük çiftliklere kalmıştı. Şimdi ise Amazon’daki pek çok topluluk illegal olarak ağaç kesen ve tarım yapanlar tarafından kontrol
ediliyor ve bu insanlar büyük ölçekli yasadışı ağaç kesimi ile
suçlanıyor. Hukuk sistemi de kirli. Amazon’daki pek çok topluluk illegal olarak ağaç kesen ve tarım yapanlar tarafından
kontrol ediliyor ve bu insanlar büyük ölçekli yasadışı ağaç
kesimi ile suçlanıyor. Hukuk sistemi de kirli. 1972-2005 yıl-
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Latin Amerika’da milyonlarca küçük çiftçi büyük toprak
sahiplerinin gücü yüzünden mağdur oluyor. Bazı durumlarda
arazileri işgal etmekten başka bir seçenekleri kalmıyor.

ları arasında Para’da arazi kavgası yüzünden 772 cinayet
işlenmesine rağmen katliam emirlerini veren patronlar bu
olayların sadece üçünde cezaya çarptırılmış. 2008’deki dünya gıda krizi sonrasında araziye yapılan yatırımlar arttı. Bunlara çoğu zaman insan hakları ihlalleri de eşlik etti. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü “Arazi, Balıkçılık ve Ormanların Ulusal Gıda Güvenliği kapsamında kullanımının Sorumlu
Yönetişimi Üzerine Gönüllü Prensipler” başlığıyla bir tavsiye
metni hazırladı. Bu belge kırsal arazilerin insan haklarına
dayalı bir şekilde yönetişimi prensiplerini belirleyen uluslararası alanda müzakere edilmiş ilk anlaşma olma özelliğine
sahip. Bu, aynı zamanda daha eşit toprak dağılımı ve kırsal
alanda daha fazla demokrasi yönünde bir girişim olma özelliği de taşıyor. Doğru yönde atılmış tek ama yine de önemli
bir adım.

TOPRAK ATLASI 2015

47

TOPRAK POLİTİKASI

YOKUŞ AŞAĞI GİDERKEN
GAZA BASMAK
Uluslararası anlaşmalarda nadiren toprağa
değinilir. Ve bu iyi niyetli bir ihmal değildir.

G

ünümüzde toprağın kullanımı konusunda üç temel
eğilim var. İlki, pek çok küresel ekolojik sınırı aynı
anda ve sürekli artan bir hızla aşmamız. Bunun kısmen geri döndürülemez sonuçları olan biyolojik çeşitlilik kaybı
ve iklim değişikliği ise insanlar için hesaplanamayacak kadar
vahim. İkincisi ise ekonomik büyümeye rağmen milyarlarca
insanın toprak kaynaklarından adil bir pay alma hakkından
mahrum bırakılması. Sonuncusu ise bütün bunları biliyor olmamıza rağmen bu durumu düzeltecek politikalardan yoksun
olmamız.
Diğer bütün çevre sorunlarının olduğu gibi bunun da pek
çok sebebi var. Ama iklimi ya da biyolojik çeşitliliği korumanın
aksine toprağın korunması uluslararası anlaşmaların ana konusu haline gelmiş değil. Dünya kendine şöyle hedefler koydu:
2020’ye kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak, küresel
ısınmayı 2°C ile sınırlı tutmak ve herkesin yeterli miktarda gıdaya erişimini sağlamak. Lakin toprağı korumadan bu hedeflere ulaşmanın yolu yok.
Toprağın korunması ve daha sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması için uygun politikaları üretmeden bu hedeflere
ulaşmamız mümkün değil. Fakat 200’den fazla uluslararası
anlaşma, protokol ve sözleşmenin tamamı toprağın korunması
meselesini ihmal ediyor ve konuyla ilgili kesin hedefler tanımlamakta yetersiz kalıyor.
Bunun yerine toprağın korunması iklim hedeflerine ulaşmanın bir aracı olarak görülüyor. Şu ana kadar toprağa ilgi
sadece depolayabildiği karbon miktarıyla sınırlı. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı, toprak sürülmeden
yapılan tarımı sera gazı emisyonlarını sınırlamanın bir yolu
olarak sundu. Fakat bu tekniğin riskleri, yani artan pestisit
kullanımının biyoçeşitliliğe olumsuz etkisi ve su kaynaklarını
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DEVLETİN ELİ GİDEREK GÜÇSÜZLEŞİYOR
Düşük ve orta gelirli ülkelerde orman arazilerinin sahipleri,
2002 – 2013
7.4

8.7

18.2
3

2002
71.4

24

6.1

Devlet kontrolünde
Yerliler ve yöre halkları için ayrılmış
Yerliler ve yöre halklarının mülkiyetinde
Bireylerin ya da şirketlerin mülkiyetinde
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2013
61.3

kirletmesi göz ardı edildi.
Özel olarak toprağa değinen tek uluslararası anlaşma BM
Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması (UNCCD). Fakat bu anlaşma
da sadece kurak bölgelerle sınırlı. Anlaşmanın yağışlı bölgeleri
de kapsayacak şekilde genişletilmesi önerisi, birçok hükümetin
bu öneriye direnç göstermesi yüzünden sonuçsuz kaldı. Zaten
böyle bir genişletme ya da toprağın korunması üzerine ayrı
bir BM anlaşmasının etkili olabilmesi ancak anlaşmanın kararlılıkla desteklenmesi, net bir siyasi irade, bağımsız izleme ve
denetleme mekanizmaları varsa mümkün olabilir. On yıllardır
süren iklim müzakereleri bize çok taraflı tartışmaları yürütmenin zorluğunu gösterdi.
2012 Rio Dünya Zirvesi’nden önce düzenlenen bir konferansta UNCCD, 2030 yılına kadar dünya çapında net toprak
bozunmasının durdurulması hedefini koydu. “Net” teriminden
kasıt dünyanın bir yerinde yaşanan bozunmanın dünyanın
başka bir yerinde toprağın iyileştirilmesiyle dengelenmesiydi.
Bu hedef Rio Dünya Zirvesi’nin sonuç bildirgesine girdi. Hatta
2000 yılında belirlenen ve 2015 yılında sona erecek olan Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin yerini alacak olan kalkınma
gündeminde de yer alacak. Fakat Zirve’den çıkan bildirgedeki
diğer taleplerle karşılaştırıldığında toprak erozyonunun durdurulması hedefinin çok zayıf bir şekilde ifade edildiği açık.
Toprak haklarına dair imzalanan uluslararası anlaşmalar
biraz da umut vaat edici. 2012 yılında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) üye ülkeleri, toprak hakları sorununu sorumluluk
alarak düzenlemek için gönüllü talimatı üzerine anlaştılar. Bu,
yabancı yatırımcıların büyük çaplı toprak alımları ile birlikte
toprakları istimlak edilen ve zorunlu göçe maruz bırakılan
insanlarının kayıplarının yeterli ölçüde tazmin edilmemesine
karşı bir yanıt niteliğindeydi. Doküman uluslararası siyaset
bağlamında kayda değer bulundu:
• Bu anlaşma, kırsal alanda sorumlu iktidar pratiklerini insan hakları temelinde hedef alan ilk uluslararası anlaşmadır.
Gönüllülük ilkesine dayansa da sağlam temellerle uluslararası
hukuka yaslandığı için belli bir ağırlığa sahiptir.
• Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ilk günden itibaren
müzakerelere dahil edildi ve böylece toprağı çeşitli şekillerde
kullanan pek çok farklı grup müzakerelerde temsil edilmiş oldu.
Bu bildirgenin resmi başlığı “Toprak, Balıkçılık Alanları ve
Orman Kullanım Haklarının Ulusal Gıda Güvenliği Bağlamında
Sorumlu Yönetimine dair Gönüllü Talimatı.” Bu upuzun isim
dünya çapındaki aktivistlere göre toprak haklarının korunması
yolunda önemli bir katkı. O yüzden yerelde bunun uygulamaya
geçmesi için kampanyalar yürütülüyor. Bu talimata göre toprağın korunması sadece toprağın sürdürülebilir kullanımına referans verilerek tanımlanıyor, hâlbuki toprağa erişimin güvence
altına alınmasının toprak kalitesinin korunmasıyla birlikte iler-

Bütün anlaşmalara rağmen siyasetçiler
yerli halkların toprak haklarını
yavaş yavaş kabul etmeye başladılar.
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ÇEVRE, İKLİM VE KALKINMA. PEKİ YA TOPRAKLAR?
Arazi ve toprak politikalarını etkileyen küresel anlaşmalar ve kurumlar, veri varsa kuruluş yılı ve yeri
1972’den önce
Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı’ndan beri (UNCHE, Stockholm, 1972)
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan beri (UNCED, “Dünya Zirvesi” Rio de Janerio, 1992)
Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi’nden beri, New York, 2000
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Toprak, Balıkçılık Alanları ve Orman Kullanım Haklarının Ulusal Gıda
Güvenliği Bağlamında Sorumlu Yönetimine dair Gönüllü Rehberi:
İnsanların gıda hakkını ortaya koyuyor. Karmaşık toprak mevzuuna adanmış
ilk uluslararası yasal aygıttır.

Milenyum Kalkınma Hedefleri (MDGs): New York’taki Milenyum
Zirvesi’nde 2015 yılı için sekiz küresel hedef belirlendi. Ana başlıklar: yoksulluğu azaltmak, barışı sağlamak ve çevre koruma. Hedeflerin arasında
biyoçeşitliliğin, temiz içme suyuna erişimin ve fakir semtlerdeki yaşam
koşullarının iyileştirilmesi de var. Bazı bölgelerde bu hedeflerin çoğu tamamen ıskalanacak. 2015 yılından itibaren yerine yeni bir “sürdürülebilir
kalkınma hedefleri” paketi (SDGs) devreye sokulacak.
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1999

Dünya Gıda Güvenliği Komitesi (CFS): 1974 yılında kurulmuş ve
gıda güvenliğiyle ilgilenen bir BM kurulu. Yapılan yeni reformlar artık
Sivil Toplum Örgütleri, Araştırma Enstitüleri, İşveren Örgütleri ve
özel Hayırsever Vakıflar’ın da katılımına olanak verdi.

Milenyum başından beri gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerin kurdukları gruplar
daha kendine güvenli hale geldiği için çok taraflı uluslararası anlaşmaların yenileri çok
nadir. Gelişmiş ülkelerde bireysel olarak ya da Avrupa Birliği’nin parçası olarak daha
fazla müzakere gücüne sahip oldukları ikili anlaşmaları tercih ediyor.

Cartegena Biyogüvenlik Protokolü: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin bir parçasıdır. Genetiği
değiştirilmiş organizmaların sınır-ötesi ticaretini düzenleyen ilk uluslararası bağlayıcı anlaşmadır.

Aarhus Bilgiye Erişim, Çevre Meselelerinde Karar
Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru
Sözleşmesi: Çevre koruma hakkını bireylere devreden
ilk uluslararası anlaşma. İmzacı ülkeler anlaşmanın
hükümlerini ulusal yasalarına da eklemek zorundalar.

9

1998 10

Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD): Rio
Dünya Zirvesi’nin çıktılarından biridir. BM Çevre Programı’nın sadece toprağa odaklı olan tek küresel sözleşmesi.
Muğlak hedefler, koordinasyon eksikliği ve yavaş tatbik
edilmesi sözleşmenin etkinliğini azaltıyor.

1997
1996

8

1995
1994 9

8 11 Montreal

1993 8

Bonn 7 9
Strazburg 5
Gland 2
1 3 Paris

6 Washington

1992 7

Cenevre 10

Roma14

1991 6
1990
1989

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD):
Amaçların bağlayıcı olmaması ve biyoçeşitlilik
kaybıyla mücadelede ulusal stratejiler geliştirilmesi için yetersiz baskı mekanizmaları
sebebiyle 2010 yılı için koyduğu hedefleri
ıskalamıştır. 2010 yılında kabul edilen Nagoya
Protokolü, 2014 yılında yürürlüğe girdi. Doğal
habitat kaybının yarı yarıya azaltılmasını
ve %17’sinin koruma altına alınması çağrısı
yapıyor.
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Bern Avrupa’nın Vahşi Yaşamı ve Doğal Habitatları’nın Korunması Sözleşmesi: 700 adet sıkı koruma
altındaki hayvan ve bitki türü ile diğer 570 hayvan
ve bitki türüne dokunulmasını ulusal ve uluslararası
yasalarla sınırlar. Avrupa dışından imzacı ülkeler
tarafından da uygulanmaktadır.

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC): Dünya Zirvesi’nden küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak üzere
çıkan bir anlaşma. Kyoto Protokolü 1997 yılında müzakere edilmeye başlandı. Ormanların temel işlevini tanımakla
beraber onları çok az koruyabildi. Dünya Zirvesi, 27 tane bağlayıcı olmayan prensip üzerinde anlaştı. Bu prensipler 21.
Gündem Maddesi Sürdürülebilir Kalkınma (Agenda 21) ve Biyoçeşitliliği Koruma Sözleşmesi’ne temel oluşturdu.
6
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP): Birleşmiş Milletler İnsan
ve Çevre Konferansı (Stockholm, 1972) tarafından oluşturulmuştur. Pek
çok uluslararası anlaşmaya ön ayak ve destek olmuştur.
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1973
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UNESCO “İnsan ve Biyosfer” (MAB) Programı: İnsan çevre
ilişkilerini çalışan hükümetlerarası ilk program. İnsanların
biyosfer kaynaklarını sürdürülebilir bir biçimde kullanımına
izin verir. 119 ülkede 613 rezerv alanı vardır. (2014)

Küresel Çevre Fonu (GEF): 1992’de Rio’da düzenlenen “Dünya Zirvesi”nden
beri gelişmekte olan ülkelerdeki çevre projeleri için bağımsız bir fon
mekanizmasıdır. CBD, UNFCCC, UNCDD gibi çevre anlaşmaları çerçevesinde
yapılacak yatırımlara eş-finansman sağlar.

2

lemesi gerekiyor.
Geçmişte toprağın korunması ve diğer çevre politikaları
arasında bağ zayıftı. Demek ki toprağın ekosistemdeki ve toplumdaki hayati işlevleri azımsanıyordu. Ve şimdiye kadar toprak ve tarım arazileri çok az korumaya tabi oldu. Öte yandan

UNESCO Dünya Mirası Sözleşmesi: Eşşiz kültürel ve doğal mirası korumayı
amaçlar, fakat gerçek bir koruma sağlamaz. 228 Dünya Mirası’ndan 18’i ciddi
tehlike altındadır. Umman’daki antilop rezerv alanlarından biri büyük bir
kısmının petrol üretim sahasına çevrilmesi sonucu listeden çıkarılmıştır.

Ramsar Sözleşmesi: Uluslararası önem arz eden sulak alanları, su
kuşları ve balıkçıl kuşların habitatlarını korur. Beşeri kullanım “sorumlu”
bir şekilde yapılmalıdır. Sanayileşme ve ormansızlaştırmaya karşı yasal
koruma sağlamaz. 168 ülkede 2187 alan vardır. (2014).

toprağın tarım, gıda, enerji, iklim, biyoçeşitlilik ve gıda hakkı
gibi diğer alanlarla bağlantısı sayılamayacak kadar çok. Politikalar belirlenirken toprak ve tarım arazileri, pek çok meselenin
kesişim kümesinde olmalı, ancak o zaman hak ettikleri korunmayı elde edebilirler.
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TEHLİKELİ SAHAlAR

AYDINLANMA
SULAK ALANLARI KURTARMAK
İskoçya’nın en kuzey ucu, Avrupa’nın en büyük turba bataklığına; Flow Country’e ev sahipliği yapar.
Bu 4000 kilometre karelik bataklık devasa miktarda karbon depolar. 1980’lerde vergi indiriminden
yararlanmak isteyen ormancılar burayı kurutmaya başladı ve bataklığı ağaçlandırdılar. Bu durum
bölgede suların çekilmesine, binlerce kuşun ve diğer canlıların yaşam alanının yok olmasına sebep
oldu. 1987’de hükümet, vergi indirimini kaldırdı ve ağaçlandırma durdu. Kraliyet Kuşları Koruma
Derneği oldukça geniş bir alanı yatırımcılardan satın alarak bu turbalığı eski haline getirmek için
çalışmalara başladı. İngiltere’nin son kalan vahşi yaşam alanlarından olan Flow Country, aynı
zamanda Unesco Dünya Mirası listesinde.

Scotland

Berlin
Fransa

SPEKÜLASYONU ÖNLEMEK
2003 yılından beri Fransız “Terre de Liens”
örgütü çiftlikler ve çiftlik arazileri satın
alarak buraları spekülatörlerden uzak
tutmaya ve organik yöntemlerle çalışan
çiftçilere toprak sağlamaya çalışıyor.
Binlerce destekçi arazi satın almak için
şu ana kadar toplamda 34 milyon euro
topladı. Örgüt halihazırda 118 çiftliğin ve
2300 hektar arazinin sahibi ve 300’den
fazla kişiye istihdam sağlıyor.
Burkina Faso

AĞAÇ KESİMİNİ AZALTMAK
Sadece 1995 yılında yaklaşık 30.000
kilometre kare, yani Belçika kadar
orman arazisi, otlak ve tarım arazisi
elde etmek için temizlendi. 2013
yılında 5800 kilometre kare, yani
İngiltere-Norfolk kadar ya da Almanya-Saarland’ın iki katı kadar orman yok
edildi. Rakam hâlâ fazla görünebilir
ama gerçekten ciddi bir azalma söz
konusu. Bu değişimin pek çok sebebi
var. Ormansızlaştırmayı önlemek
için hükümetlerin ciddi bir irade
sergilemesine, hayvancılık metotlarının
iyileştirilmesine, yeni kesilen arazilerde
yetişen soya fasulyesi ve sığır etlerinin
de tüketiciler tarafından boykot edilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Brezilya

KAYIP BİR HALKIN HAKLARINI KORUMAK
Quilombola halkı uzun bir mücadeleden sonra kendi toprakları için
verdiği savaşı kazandı. Onlar Brezilya yağmur ormanlarına kaçan
Afrikalı kölelerin soyundan geliyor. Kaçtıkları yerlerde 1000 ila 10.000
arasında özerk ve müstahkem bölge oluşturmuşlar. 1970’lerden sonra
oduncular bu bölgeye ulaştıklarında ise halk yeniden keşfedilmiş.
Onların toprak hakları 1988 yılından beri Brezilya Anayasası tarafından
tanınıyor.
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KENT TARIMI
Berlin’deki eski Tempelhof Havaalanı’nın bir kısmı şimdi parsellere ayrılmış durumda ve yaklaşık 500 bahçıvan burada sebze, meyve ve çiçek yetiştiriyor. Kurallara göre bahçıvanların doğrudan toprağa ekim yapmaları yasak çünkü
bölgenin gelecekte başka işler için kullanılma ihtimali var. Onlar da torbalarla toprak ve kompost getirip yükleme paletlerinden yaptıkları geçici yükseltilmiş yatakları kullanıyorlar. Sonuç: şehrin kalbinde yeşil bir vaha. Berlin’e yerleşen
pek çok göçmen aile bu sayede kendi yiyeceğini yetiştirme fırsatı buluyor.

SAHEL’İ YENİDEN YEŞİLLENDİRMEK
Geçtiğimiz 30 senede binlerce çiftçi Sahel’in oldukça geniş
alanlarını bereketli tarım arazilerine dönüştürmüş. Burkina Faso’da çiftçiler kazdıkları hendeklere ekim yapıp çevresini taşlarla
çevirerek erozyonu engelliyorlar. Nijer’de dikkatli bir seçim ve
budama ile ağaç gövdelerinin tekrar filizlenmesi sağlanmaya
çalışıyor. Bu sayede 3 milyondan fazla insanın gıda güvenliği iyileştirilmiş oldu. Bir dönem çoraklaşmış olan bu topraklar şimdi
ağaçlara, ekinlere ve hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

KUTSAL TOPRAKLARI KURTARMAK
Aborjin topluluklarıyla yıllar süren hukuki
mücadeleden sonra Avustralya hükümeti 2014
yılında ülkenin kuzeyindeki Muckaty Station’da
inşa etmeyi planladığı radyoaktif atık tesisinden
vazgeçti. Sadece Ngapa klanı 2007 yılında kendi
topraklarında düşük ve orta seviyeli atıkların
depolanmasını kabul etmişti. Lakin diğer 4 klan,
atık alanının kendi kutsal topraklarına fazla yakın
olduğu gerekçesiyle kendi topraklarıyla ilgili yasal
talepte bulundu.

EROZYONLA MÜCADELE İÇİN DELİKLER AÇMAK

Lesotho

Su yolları ile yarılmış gibi duran dağlık Lesotho, gezegende en fazla erozyona uğramış yerlerden biri. Her yıl milyonlarca ton verimli
toprak katmanı Orange River’dan aşağı Atlantik Okyanusu’na
akarak yok oluyor. Bunun sonucu olarak 1995-2010 yılları arasında bölgedeki tahıl üretimi yarıya düştü. Şimdi ise sorunu çözmek
için katıksız bir koruma tarımı uygulanıyor. Burada genetiği
değiştirilmiş tohumlara ya da herbisitlere yer yok. Toprağı sürmek
yerine anızlar tarlada bırakılarak toprak korumaya alınıyor. Çapa
ile küçük bir çukur açıp içine biraz kompost ya da organik gübre
ile beraber tohumları atıp üzerlerini toprakla örtüyorlar. Yabani
otları elleriyle ayıklayıp zararlıların birikmesini engellemek için
dönüşümlü ekim yapıyorlar. Bu sisteme buralarda “likoti” yani
çukurlar adı veriliyor ve bu teknik mısır, fasulye, ayçiçeği, süpürgedarısı, patates ve domates yetiştirmek için kullanılabiliyor. Bu
sayede verim iki ya da üç katına çıkıyor, gelirler ikiye katlanıyor ve
erozyon da ciddi şekilde azaltılmış oluyor.

Muckaty Station
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TOPLUMSAL CİNSİYET

KENDİNE AİT BİR KARIŞ TOPRAK
Toprağın kadınlar için önemi sadece üzerinde gıda yetiştirebilmekle sınırlı değil. Toprak
aynı zamanda kadınlar için bir zenginlik şekli,
yaşayacak bir yer, bağımsızlık bir kaynak ve
pazarlık gücü demek. Aynı zamanda kredi
alabilmeleri ve devletin hizmetlerinden yararlanabilmeleri anlamına da geliyor.

D

ünyada tarımla uğraşanların yarısı kadın. BM Gıda
ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre 2010 yılında bölgelere göre farklılık gösterse de dünya çapında
tarımsal işgücünün %43’ünü kadınlar oluşturuyor. Örneğin
Güney Amerika ve Karayipler’de kadınlar, tarımdan para kazanan nüfusun %21’ini, Japonya hariç Asya’da %43’ünü, Sahraaltı Afrika’da ise %49’u kadın. Mozambik’te bu oran %67.3,
Lesotho’da %65.2; bu oranın en yüksek olduğu Libya’da ise
tarımsal işgücündeki kadın oranı %69.9 olarak ölçülmüş.
Pek çok ülkede tarım kadınlar için en önemli geçim kaynağı. Burundi, Ruanda, Nijer ve Nepal’de para kazanan kadınların %95’i tarımda çalışıyor. Tam tersine Almanya’da bu oran
%1.3, İngiltere’de ise %1’in altında.
Demek ki kadınlar için tarım, tarım için de kadınlar önemli. Her yerde değilse bile en az sanayileşmiş ülkeler kategorisinde durum böyle. Toprak onlar için tarım dışında da önemli
bir varlık olmasına rağmen kadınlar, toprak konusunda sıklıkla ayrımcılığa maruz kalıyor. İşin hukuki kısmı da oldukça
karmaşık. Toplum bilimciler erişim, mülkiyet ve denetim haklarını birbirinden ayırıyor. Bu karmaşık toprak hakları ile ilgili

toplanmış toplumsal cinsiyete dayalı veriler sadece bir avuç
ülkeye ait. Ayrıca aşağıdaki üç konuda da kadınlar dezavantajlı konumdalar:
• Kadının bir toprak parçasına erişimi olabilir, burayı ekip
biçebilir, üzerinde hayvan yetiştirebilir. Ama hangi ürünü yetiştireceğine dair kararı o veremiyor olabilir. Bu kararın kocası, ailenin erkekleri, aşiret ya da devlet tarafından alınması
muhtemel. Ayrıca başka insanların burada hasat yapma ya da
odun toplama hakkı da olabilir.
• Eğer kadın bir toprağın sahibiyse bu toprağı kullanabilir, başkalarının kullanmasını engelleyebilir, toprağı satabilir
ya da kiraya verebilir. Elde veri olan ülkelerde kadınların erkeklere oranla daha az toprak sahibi olduğu görülüyor. Kadın
toprak sahiplerinin oranı Cape Verde’de %51, Kenya’da sadece
%5, Suudi Arabistan’da %1. Paraguay’da ise kadınlar toplam
tarım arazisinin %27’sine sahip.
• Kadın toprağa sahip olsa bile denetimine sahip olmayabilir. Bazı ülkelerde toprak kadınlara miras kalamıyor ve
kadınlar, kocalarının izni olmaksızın toprağı alıp satamıyor.
Çoğunlukla kadının bakımının zaten babası, kocası ya da diğer erkek akrabaları tarafından sağlandığı varsayılıyor. Ama
gerçekte durum çok farklı olabiliyor. Eğer kadın boşanırsa ya
da kocası ölürse içinde yaşadığı, üzerinde gıda yetiştirdiği araziyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 16 Sahraaltı Afrika

Tarımın erkek işi olarak görüldüğü
yerlerde kadın dışlanıyor: onlardan sadece
çocukların ve evin bakımını üstlenmeleri bekleniyor.
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TARIMDA KADINLAR
Tarım sektöründe çalışanların oranı, seçilen belli
ülkelerde, 2010 yılı, % olarak

36.8
Almanya

24.9
İngiltere
25.9
ABD

Kadınların %80’inin
tarımda çalıştığı ülkeler

47.9
Çin

52.6
Kanada

12.3
Meksika
< 20
20–30
31–40
41–50
> 50

24.7
Rusya

39.7
Nijerya

18.7
Etiyopya

32.4
Hindistan

39.3
Endonezya

24.5
Brezilya
44.9
Avustralya

29.6
Güney Afrika
20.9 32.4 48.5 42.6
52
Latin Avrupa Afrika Asya Okyanusya
Amerika

Asya’ya Japonya, Okyanusya’ya Avustralya ve Yeni Zelanda dahil edilmemiştir.
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Güney Amerika’da cinsiyet ve mülkiyet farkı

Miras yoluyla
Topluluk yoluyla

Tipe göre toprak satın alma, seçme ülkelerde, % olarak

37.4

22
54.2

6.8
7.6

1.9 8.1
1

25.1
84.1

73.1

2.7
Şili

Brezilya

0.6
8.13.7
5.3
1.8
81,1

15.6
34.5

42.5

44.9

65.4

43.3
5

6.5

Ekvator

1.3

8.9
12

33

44.7
19.6
14.8
Meksika
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5.2
1.9

32
16

10

6

16.4

26.6

75.2

Nikaragua

Toprak mülkiyeti
22

89

78

Brezilya

Meksika

15.5
80.9
Nikaragua

ülkesinde dul kalan kadınların sadece üçte biri kocalarından
kalan mirasının büyük kısmına sahip olabilirken yarısından
çoğu ise mirastan pay alamıyor. Aynı şekilde kadının evlendiği
zaman anne ve babasının evini bırakıp kocasının evine gittiği
durumda babanın mirası genellikle erkek kardeşlere kalıyor.
Bazı ülkelerde kadınların mülkiyeti ile ilgili kanunlar iyileştirildi. Gana, Malavi, Uganda ve Zambiya dulları kendi evinden ve arazisinden çıkaranları yargılamaya başladı. Arjantin,
Bolivya ve Venezüella’da dullar vasiyete dahil edilmek zorunda. Brezilya, Kamboçya, Kolombiya, Hindistan ve Ruanda’da
ise anne ve babalarından kalan topraklardan kız ve erkek
kardeşlerin hukuken eşit pay alma hakkı var. Kanunlarda iyileştirmeler olsa da bunlar her zaman uygulanmayabiliyor. Ya
vasiyet ya da hediye yoluyla iltimas geçilen erkek çocuklar ya
daha fazla ya da daha iyi arazi edinmek suretiyle ödüllendiriliyor. Gelenekler ve görenekler sıklıkla formel hukuk sisteminin
önüne geçiyor.
Peki, kadınlar nasıl toprak sahibi olur? Geleneksel ya da
hukuki engellere rağmen miras hâlâ en çok rastlanan toprak
edinme aracı olmayı sürdürüyor. Kadınların arazi satın alması ya da devlet veya yerel yönetimler tarafından onlara arazi
tahsis edilmesi, erkeklere oranla nadiren rastlanan bir durum.
Piyasa eksenli neoliberal politikalar büyük ölçekli toprak reformlarının rafa kalkmasına sebep oldu. Pek çok ülke bazen
özellikle kadınlara tapu dağıtmaya çalışıyor. Tapular bir çifte
ortak olarak verilebiliyor, bu sisteme uygun işleyen programlar Etiyopya ve Kolombiya’da toprak sahibi kadın sayısını dörde katladı. Ama iyi niyetli çabalar ters de tepebiliyor. Kenya,
Mozambik ve Solomon Adaları’nda yeni yasalar, geleneksel

48.4

12.4
Peru

3.6
11

Diğer

6.3

3
13 13

Kadınlar
Erkekler
Çiftler

27

74

70

Peru

Paraguay

kullanım haklarını ortadan kaldırarak toprak mülkiyetini tamamen erkeklerin üzerine geçmesine yol açtı. Sonuç olarak
daha önce o toprağa erişimi olan kadınlar artık bundan tamamen mahrum kaldı.
Çözümler koşullara göre de değişebilir. Genel olarak, hükümetlerin formel ve geleneksel hukukta toplumsal cinsiyete
dayalı ayrımcılığı kaldırması, kadınları ve erkekleri sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmesi, personelini eğitmesi, toprak idaresi sistemlerini iyileştirmesi ve kadınların sesinin
duyulmasını sağlaması gerekir.

TOPRAK MÜLKİYETİ DAHA FAZLA OTONOMİ DEMEK
2001 yılında Nepal’de yapılan araştırma, cevaplar % olarak verilmiştir.
Evli kadınlar hangi konularda tek başlarına ya da kocalarıyla birlikte
karar verirler:
• Kendi sağlık durumları
• Büyük hane alışverişleri
• Günlük alışveriş
• Aile, arkadaş ve akraba ziyaretleri
Tek başına ve ya ortak
alınan en az bir kararda kadının söz hakkı

48
70
60

Tek başına ve ya
ortak alınan 4 kararda
kadının söz hakkı

Kadının söz hakkı

12
23
15
20
37
30

Ektiği toprağa sahip olan kadınların karar verme
özgürlüğüne sahip olma oranı toprağı kiralayan
kadınlara göre genellikle daha yüksek.

Toprağı olan
hanede yaşıyor

Kendi toprağına
sahip

Topraksız
hanede yaşıyor
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KADINLAR, ERKEKLER VE ÇİFTLER TARAFINDAN SATIN ALINAN TOPRAKLAR
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MÜŞTEREKLER

BU TOPRAKLAR HEPİMİZİN
Toprak kimin denetiminde? Bireylerin mi,
hükümetlerin mi yoksa yöredeki halkların
mı? Özel mülkiyet olmadan insanları
yatırıma teşvik etmek zor. Fakat yöre
halkları tarafından idare edilen müşterekler
milyarlarca insan için hayati öneme sahip.

G

elişmiş dünyada toprakların, en azından yerleşim
yerlerinin çoğu birilerine ait. Özel mülkiyet bazı
hakları da beraberinde getiriyor; toprağın sahibi burada tarım yapabilir, hayvan besleyebilir, burayı satabilir,
varislerine miras bırakabilir, gerekli izin ve ruhsata sahipse
üzerinde inşaat yapabilir ve çevresine bir tel çekip başka
insanların buraya girmesini engelleyebilir.
Fakat dünyanın büyük kısmı bu şekilde parsellenmiş durumda değil. Bazı topraklar yasal olarak ulusal hükümetin
mülkiyetinde olsa da onu kullanan insanlar tarafından müşterek olarak idare ediliyor. İnsanlar bu topraklarda hayvan
besliyor, avlanıyor, odun topluyor, su kullanıyor, hatta ev
inşa edip tarım yapıyor. Müşterek topraklar fakir insanların temel geçim kaynağıdır. Uluslararası Arazi Koalisyonu
(International Land Coalition) araştırma grubuna göre yaklaşık 2.5 milyar insan müşterekler sayesinde ya da müşterek
topraklar üzerinde hayatını sürdürüyor.
Kesin rakamları elde etmek güç ama 8.5 milyar hektar, yani Antarktika’yı saymazsak dünyanın yüzölçümünün
%65’i müşterek toprak olarak kabul edilebilir. Bunun 1.7
milyar hektarını milli parklar gibi koruma altındaki alanlar oluşturuyor. Geriye kalan 6.8 milyar hektar, yani %52’lik
oran ise müşterek kullanıma açık. Geniş kurak alanlar ve
ormanlar, aynı zamanda dünyadaki pek çok çöl de bu müştereklere dahil. Bu alanlar yerküreye eşitsiz bir biçimde dağılmış durumda, çoğunluğu Sahraaltı Afrika’da, Avrupa ve
Asya’da. Ama dünya nüfusu da eşitsiz bir dağılıma sahip
olduğundan kırsalda yaşayan insanlar için kişi başına düşen
en büyük müşterek alanın Okyanusya ve Amerika kıtasında

olduğunu söylemek mümkün.
Amerikalı çevrebilimci Garret Hardin 1968 tarihli makalesinde “müştereklerin trajedisi” kavramına dikkat çeker.
Ona göre müşterekleri kullanan herkes buradan maksimum
seviyede fayda sağlamayı amaçlar. “Bu durum,” der Hardin,
“buraların aşırı kullanılmasına ve geri dönüşü olmayan bir
bozunmaya sebep olur.” Daha sonra Nobel ödüllü ekonomist Elinor Ostrom bu durumun zannedildiği kadar yaygın
olmadığını kanıtladı. Bu kaynakları kullanan insanlar genellikle aşırı kullanımı engellemek için yöntemler geliştiriyorlar, kaldı ki ortak kullanımın faydaları dezavantajlarından fazla. Sorun genellikle dışarıdan gelen birileri duruma
müdahil olduğunda ve geleneksel idare yöntemlerinden
vazgeçildiğinde ortaya çıkıyor.
Buna rağmen hükümetler ve şirketler dünyanın geriye kalan sahipsiz topraklarını özelleştirmek için bastırıyor.
Kereste şirketleri ağaçları kesmek, madenciler mineralleri
kazıp çıkarmak, yatırımcılar ise “atıl” durumda olan bu arazileri çiftliklere ve plantasyonlara çevirmek için bekliyor.
Bundan etkilenen insanlar ise bu talana direniyor. Örgütleniyor; araziyi terk etmiyor ve hakları için mücadele
ediyorlar. Müşterekleri geri alma talebiyle kırsal alanda ortaya çıkan toplumsal hareketler geleneksel olarak toprakların kullanım, idare ve paylaşımı ile ilgili denetim haklarını yeniden istiyorlar. Kapitalist olmayan, kamu ya da özel
sektör idaresine dayanmayan alternatif mülkiyet rejimleri
ile karşımıza çıkıyorlar. Aynı zamanda müştereklerin kamu
tarafından kabulünü ise tekrar tahsis etmiş oluyorlar.
Müşterekler özellikle Hindistan gibi 49 milyon hektarın üzerinde ortak kullanım alanı olan ülkelerde büyük
bir kamuoyu tartışması yaratmış durumda. Hindistan’daki
müştereklerin kapladığı alan toplam ekilebilir toprakların

İngiltere büyüklüğündeki Hindistan’ın Uttar Paradesh
eyaletinde nüfus 200 milyon. Müşterek topraklar ise
Galler ve Kuzey Irlanda’nın toplamı kadar.
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İHMAL EDİLMİŞ, KÖTÜ DURUMDA VE AZALMAKTA			
Uttar Pradesh, Hindistan’da müşterek toprak kaynakları, kategoriye göre, 2001					
Uttar Pradesh, Hindistanda müşterek
Toprak kullanımı kategorileri, resmi ayrıma göre, 1000 hektar
alanların bölgelere göre yüzdesi
25

Otlak alanı

576

68
Orman

Çorak ve ekilemez durumda*

1,689

499
Ekilebilir atık alanı*
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* olumsuz terimler

14.3
Uttar Pradesh’in
toplam alanında
müştereklerin
payı

Bölge sayısı

20

1995

2005

15
Toplam
alanın
yüzdesi
olarak
müşterek
arazi

10

629

Diğer ekilmemiş arazi*

5
0
0–7.94

7.94–11.41

11.41–18.74

18.74–37.05

37.06–64.05

TOPRAK ATLASI 2015 / RRI

TIKANIKLIK YAVAŞ YAVAŞ ÇÖZÜLÜYOR
Mülkiyetine göre ormanlar, 2003 ve 2013, % olarak, seçme ülkeler
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Hindistan
33

Togo
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3
1
98 96

Etiyopya

38

3 3
Papua Yeni Gine

Tanzanya
Zambiya
Brezilya

60
51

Kolombiya

2002 2013
Bireylerin ya da şirketlerin mülkiyetinde
Yerli halklar ya da toplulukların mülkiyetinde
Yerli halklar ya da topluluklara ayrılmış
Devlet idaresinde

Endonezya

*yuvarlama sebebiyle 100’e tamamlanmayabilir

kişinin katıldığı bir protesto gösterisinin sonunda, topraksız
köylülere 350.000 arazi tapusu dağıtıldı ve Orman Bakanlığı,
orman kullanım kanunu ihlal etmekle suçladığı 558.000 kabile mensubu hakkındaki davayı geri çekti. 2012 yılında Delhi’de sonlanan 350 km’lik “adalet yürüyüşü”ne 60.000 kişi
katıldı. Ve yürüyüş sadece bir hafta sonra hükümetin, göstericilerin taleplerini kabul etmesiyle zafere ulaştı. Bu zaferlerin en önemli yanı, toprak reformu için ortak bir görev timi
oluşturmasıydı. Hindistan’daki politikalar karmaşık ve ilerleme yavaş olabiliyor. Fakat bu protesto yürüyüşleri anlamlı bir
dönüşüm sağlanması için gereken baskıyı canlı tutuyor.

YERLI İKLİM KORUYUCULARI
Amazonda yerlilere ait toprakların içinde ve dışında
orman kaybı ve karbon depolama, 2000-2012
Orman örtüsü kaybı, %
Brezilya Amazonları

-0.6

-7

Karbon yoğunluğu, ton/hektar
İçinde

Dışında

Kolombia Amazonları
-3.2

-0.3

İçinde
Dışında
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%40’ına denk geliyor. Nüfusun neredeyse %70’i gıda, yakacak, otlak, inşaat malzemesi ve hayvan yeminin temini için
bu topraklara bağımlı. Fakat ülkedeki acil kalkınma hevesi
müşterek alanlara çıkış yolu bırakmayacak gibi görünüyor.
Yeni fabrikalar, yollar, büyüyen şehirler, yepyeni 500 “özel
ekonomik alan” ve genişleyen biyoyakıt plantasyonları müşterek arazilerden yiyor ve her sene bu toprakların %2’si
kaybediliyor. Geçimleri için tamamen müşterek topraklara
bağımlı olan gruplar için bu durum ayrıca zor. Bunlar toplamda nüfusun %24’ünü oluşturan genellikle tarihsel olarak dezavantajlı kabileler, hayvancılıkla uğraşan köylüyer
ve balıkçılar.
Bu sorunun kökeni derinlerde gizli. İngiliz koloni yönetiminde çıkarılan orman ve arazi kanunları geleneksel
hakları tanımak yerine bunları “ayrıcalık”, “imtiyaz” ve
“tahsis” adı altında devam ettirmiş. Hindistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra da hükümet, bu yasaları yerel
toplulukların ihtiyaçlarına uygun hale getirmek yerini merkezi hükümetin elini güçlendirecek düzenlemeler yapmış.
Müştereklerin yönetimi ve idaresi hâlâ çoğunlukla devletin
elinde. Kanun ve yönetmelikler, optimal kullanım ve eşitlik
prensiplerini görmezden geliyor; doğal kaynakların, şirketlerin mülkiyetine geçmesini teşvik ediyor. Ülkedeki 676 bölgeden 200 kadarını etkileyen çatışmanın temel sebebi bu.
Dünyadaki en büyük kırsal hareketlerden biri olan “Ekta
Parishad” (Birleşik Forum), Gandhi gibi şiddet karşıtı 10.000
örgütün bir araya geldiği bir platform.
Değişimi sağlamak üzere bir dizi kitlesel protesto yürüyüşü düzenlediler. 1999 ve 2000 yıllarında yapılan ve 25.000
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KURAK ARAZİLER

HAYVANLARI OTLATMAK
Yakın zamana kadar kurak alanların hassas ve
üretken olmadığı düşünülür ve bu bölgelerde
hayvan otlatanlar ise çevreye zarar vermekle
suçlanırdı. Artık bu görüş değişiyor.

K

YAĞMURU BEKLERKEN
Dünya çapında kurak alanların sayısı ve nüfusu
Yüzey alanı

16.7

20.6

41.3
58.7

25.4
37.3

Yarı-nemli
Yarı kurak
Kurak
Hiper-kurak
5.5

Dünyanın kalanı
10.4
34.7

43.8

65.3
40.3
Nüfus
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urak alanlar dünyadaki arazilerin %41’ini kaplıyor ve
toplam nüfusun üçte birine ev sahipliği yapıyor. Hiper
kurak, kurak, yarı kurak ve az nemli ekosistemler olmak
üzere savanalardan çayırlara, çöllerden yüksek dağlara kadar
değişik coğrafyaları kapsıyor. Bu bölgelerin çoğu gelişmekte
olan ülkelerin sınırları içinde bulunduğundan genellikle sıcak ve seyrek bitki örtüsü rüzgardan korunmaya pek elverişli
değil. Nadiren yağan yağmur da yağışlı mevsimde sağanak
şeklinde düşüyor.
Kurak bölgelerin büyük kısmı otlar ve çalılıklarla kaplıdır.
Uzun süren kurak mevsimlerde otlar kurur. İçlerindeki besin
maddeleri de hayvanlar ya da karıncalar tarafından yenmedikleri sürece çürüyüp bozunmazlar. Bu sebeple kurak topraklar,
genellikle besin maddesi yönünden kıttır. Çok fazla su ememez ve hemen kururlar. Yağmur damlaları dış etkilere maruz
kalmış çıplak toprağa düştüğünde toprak yüzeyini sıkıştırarak
kabuksu bir hale getirir. Suyun azı alt katmanlara geçebilir,
çoğu ise ya buharlaşır ya da değerli karbon ve mineralleri de
beraberinde götürerek akar gider. Erozyon ve verimlilik kaybını engellemek için herhangi bir tarımsal aktivite yapmadan
önce toprağın organik maddeler açısından zenginleştirilmesi,
bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi gerekir.
Kurak ve yarı-kurak bölgelerde hayvancılık toprağa bakmanın en iyi yoludur. Fakat nasıl idare edildiğine göre ya
bir lütfa ya da bir lanete dönüşebilir. Yüzbinlerce yıldır Af-

rika’nın ve daha az da olsa Asya ve Amerika’nın kurak toprakları, vahşi hayvan sürülerine ve onların peşlerinde koşan
yırtıcılara ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca çobanlar da ot ve su
ararken sürekli bir bölgeden diğerine hareket ederken güttükleri hayvanları yetiştirmişlerdir.
Sığırlar, koyunlar, keçiler, develer ve diğer otoburlar, midelerindeki mikroplar sayesinde lif bakımından zengin bitkileri sindirebilirler. Dışkıları da bu bitkilerin artıklarını içerdiği
için mineral bakımından zengindir. Bu sayede bitkileri yiyen
hayvanlar, uzun ve kurak mevsim boyunca toprak ve ekosistemin sağlıklı işlemesi için gerekli olan bitkilerin bozunma ve
toprağa karışma sürecinin devamlılığını sağlarlar. Toynaklarıyla toprak yüzeyinde oluşan kabuksu katmanı parçalayarak
suyun daha derinlere nüfuz etmesini ve dolayısıyla sağlıklı ot
gelişimini mümkün kılarlar.
Fakat bütün bu avantajlar ancak hayvanların doğru idare
edilebildiği durumlarda ortaya çıkar. Kurak alanların sürdürülebilir kullanımının anahtarı, birçok göçebe çobanın yaptığı gibi sürülerin hareket ettirilmesi ve komünal yönetimdir.
Etiyopya ve Kuzey Kenya’da yaşayan Boranalar su ve otlaklara
erişimi düzenleyen, sürülerin göçlerini organize eden ve göçebe gruplar arasındaki koordinasyonu sağlayan karmaşık bir
kurumlar ağına sahiptir. Sürüler bir yerde kısa bir süre kaldıktan sonra oradan ayrılarak bitki örtüsünün tekrar büyüyüp
canlanmasına imkan tanırlar. Farklı hayvan türleri farklı bitkileri tüketerek çeşitliliği yüksek bitki örtüsünün korunmasını
ve çalılıkların aşırı büyümesini kontrol altında tutmuş olur.
Lakin modern eğilimler bu geleneksel sistemleri bozuyor.
İnsan nüfusunda artış, yeni teknolojiler, eğitim ve uygulanan
politikalar kurak alanları değiştiriyor. Büyüyen yerleşkeler ve
genişleyen ekim alanları hayvanların hareketlerini kısıtlayarak yerleşik yaşayan çiftçilerle göçebe hayvancılar arasındaki
çatışmaları besliyor. Büyük sürüler halinde gezen, bir yerde
çok fazla zaman geçirmeyen ve geçtikleri bölgelere uzun
süre dönmeyen vahşi hayvanlar ve besi hayvanlarının dışında
hayvan otlatma, artık çok daha koordinasyonsuz bir biçimde
yapılıyor. Çoğu bölgede az sayıdaki hayvan, yerleşim yerlerinden arta kalan bölgelerde serbestçe dolaşıyor. Bu da aşırı
otlatma, toprakların çıplak kalması, erozyon, milli nehirler,
fakirleşmiş araziler ve insanlar şeklinde ilerleyen aşağı yönlü
bir döngü oluşturuyor.
Fakat umut var. Hükümetler, araştırmacılar ve kalkınma
uzmanları kurak alanların karbon deposu olarak önemini
fark etmeye başladı. Ayrıca bu bölgelerin, gıda üretimini iyileştirebilecek son yerler olduğu da anlaşıldı. Göçebe çobanlar
aracılığıyla yapılan hayvancılıkta hektar başına düşen verimliliğinin, serbest dolaşıma nazaran yüksek olduğu da giderek artan bir biçimde kabul görüyor. Örneğin Batı Afrika’da
hükümetler, göç koridorları oluşturarak göçebe hayvancıları
desteklemeye başladılar. Çiftçiler de hasat edilmiş tarlalarda-

Küresel nüfusun üçte biri
kurak arazilerde, %16’sı ise kurak ve hiper kurak
olarak nitelendirilen bölgelerde yaşıyor.
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HAREKETLİ SÜRÜLER SORUN TEŞKİL ETMİYOR
Kurak alanlarda toprak bozunması ve gezici hayvancılık,
ana hayvan türlerine göre seçilmiş hayvanlar
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MEVSİMSEL MERALARDAN GELEN ET VE SÜT
Tüm dünya payı, % olarak, 2000-2010*
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Aynı mantığa sahip diğer bir yöntem ise çitle çevrili mobil ağıllar. Hayvanlar her gece bu çitlerin içine kapatılıp dışkılarını ve idrarlarını toprağa bırakıyorlar. Çitlerin yeri her
hafta değiştiriliyor ve böylece her seferinde yepyeni bir alan
gübrelenmiş oluyor.
Bu yaklaşımlar doğayla birlik halinde işliyor, ona karşı
değiller. Hatta büyük bir potansiyel yaratıyorlar: bu negatif
döngüyü tersine çevirebilir, hem topraklardaki bozunmayı engelleyip hem de kurak alanlarda yaşayan insanların
geçim kaynaklarını, dolayısıyla yaşam koşullarını iyileştirebilirler. Bu etkinlikler yerli hayvancı toplulukları hareketlendirmeye, güçlü yerel liderliğe, arazilerin nasıl idare
edilmesi gerektiğine dair net bir anlayışa ve toprağı iyileştirmeye adanmışlığa dayanıyor.

ki anızları göçebelere satmak üzere tutuyorlar. Zaten eskiden
birçok bölgede çiftçiler çobanların, hayvanlarını hasat edilmiş tarlalarda otlatmalarına izin verir, böylece toprağın gübrelenmesini sağlamış olurlardı.
Zimbabweli bilim insanları “planlı otlatma” adında, göçebe hayvancıları ve vahşi yaşamı taklit eden bütüncül bir
yöntem geliştirdiler. Yerli halk hayvanlarını büyük bir sürü
halinde bir araya topluyor ve bütün hayvanlar, bir seferde
tek bir bölgede otlamış oluyor. Böylece aşırı otlama engelleniyor, toprak verimliliğini geri kazanıyor ve yeni bitki gelişimi teşvik edilmiş oluyor. Bu yaklaşım komşu Namibya’ya da
yayıldı ve pek çok yerli halk bu yöntemi uygulamaya başladı.
Hükümet, sivil toplum ile birlikte çalışarak topluluk temelli
otlatma idaresi için bir ulusal politika oluşturmaya çalışıyor.
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* Veri yılı: 2000 Yayın yılı: 2010. Daha yeni bilgiye
ulaşılamadı.
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GELENEKSEL SİSTEMLER

TOPRAĞI REHABİLİTE ETMEK İÇİN
ÇİFTÇİLER NE YAPABİLİR?
Aşırı kullanım toprağın sıkışmasına, erozyona
uğramasına ve besin maddelerinden yoksun
kalmasına yol açtı. Peki, küçük çiftçiler toprağı
onarmak için ne yapabilir?

Ç

iftçiler topraklarının bozunduğunun farkındalar. Tarlalarında oluşan hendekleri ve sel yataklarını görebiliyorlar. Her yıl hasat zamanı sayılacak çuval sayısı
azalıyor. Peki, bu konuda ne yapabilirler?
Yüzyıllar boyunca dünya çapında küçük çiftçiler eğimli
arazilerde toprağı koruyarak ekin yetiştirmek ve verimliliği
azalan toprağı tekrar canlandırmak için geleneksel yöntemler geliştirdiler. Örneğin Etiyopya’da çiftçilerin geleneksel
yöntemler repertuarları oldukça geniş: taş setler ve teraslama, bitki çitleri, hendekler ve çukurlar, taşlarla malçlama,
karma ekim ve gölgelik ağaçlar bunlardan bazıları. Çiftçiler,
bu geleneksel yöntemleri zamana uydurarak elde ettikleri
yeni teknikleri de repertuara ekliyorlar. Buna göre tedavi
yöntemleri dört geniş başlık altında toplanabilir: tarımsal
(agronomik), bitkisel (vejetatif), yapısal ve idari.
Tarımsal önlemler ekinlerin nasıl yetiştirileceği konusunda yapılan değişiklikleri içerir. Tarlaları eğime paralel sürüp
bitkileri de o şekilde ekmek, dikine ekim yapmaya oranla
erozyonu azaltır. Karma ekim ve tahılların baklagillerle dö-

nüşümlü ekilmesi, toprağın verimliliğini geri kazanmasını
sağlar ve yapay azot gübresi ihtiyacını azaltır. Toprağı malçlamak ve toprağa kompost ve hayvan gübresi eklemek toprağı besin ve organik madde açısından zenginleştirir; toprak
solucanları ile diğer toprak yaşamını destekler. Kireç atmak
ise asit seviyesini düşürür.
Korumacı tarım bu önlemlerin kombinasyonunu uygular:
toprağı sürmeyi ortadan kaldırır, malçlama ve örtü bitkilerle
toprağı korur ve dönüşümlü ekimle verimliliği sağlamanın
yanı sıra tarım zararlılarının ve yabani otların artmasını engeller. Bu yaklaşım Amerika kıtasında ve Avustralya’da yaygındır. Fakat bu yöntem, genellikle yabani otları baskılamak
için herbisit ve bu herbisite dayanıklı genetiği değiştirilmiş
tohumla birlikte uygulanır.
Afrika ve Asya’da ise küçük çiftçiler tohumu elle eker, otları elle yolarlar. Bir de hayvanların çektiği, toprağa olabildiğince az zarar veren aletleri kullanırlar. Tarlayı sürmekten
korumacı tarıma geçmek bazen zor olabilir: çiftçilerin yeni
beceriler geliştirmeleri, ektikleri ürünleri değiştirmeleri, yeni
ekipmanlara yatırım yapmaları ve yabani otları kontrol altın-

Büyük sanayi tipi çiftlikler kimi koruyucu
tarım uygulamalarını kullanır ama monokültürle genetiği
değiştirilmiş tohumları da birleştirmeyi ihmal etmezler.
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“KORUMA TARIMI” MERKEZLERİ
Malç ve diğer örtü ekinleri kullanarak toprak işlemeden yapılan tarım,
sıklıkla herbisitler ve genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanılır,
2005-2014 arası raporlara göre, hektar cinsinden.
5
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ESKİ SİSTEMLER İÇİN YENİ FİKİRLER
Toprak bozunmasına karşı önlemler

Vejetatif önlemler: Ot, çit ve ağaçların şerit
halinde ekilmesi uzun süreli ve küçük tarlalara
uygundur.

Yapısal önlemler: Teraslar, bentler ve
benzeri küçük yapılar zaman alan yatırımlardır. Korunabilirlerse uzun
süreli olur.

İdari önlemler:
Çitlerle, dönüşümlü
otlatmayla ve
az yoğun tarımla değişen toprak kullanımı.

da tutmak için daha fazla emek vermeleri gerekebilir.
Vejetatif önlem denince ot, çalı ya da ağaç dikerek suyun
akışını durdurmak, toprağı tutmak ve rüzgarın hızını yavaşlatmak akla gelir. Tarlaların etrafına çakılan çitler ve dikilen
ağaçlar başıboş hayvanları ekinlerden uzak tutar, aynı zamanda meyve ve yakacak üretir. Tarlanın sınırına ottan şeritler yapılarak değerli bir yem kaynağı da elde edilebilir. Bu sayede
bir sıra teras yapacak kadar toprak tutulmuş olur. Su yollarının
kenarlarına ekilen ağaçlar ve otlar, mevcut yatakların düzelmesini sağlar ve yenilerinin ortaya çıkmasına engel olur.
Yapısal önlemlerden kasıt toprak ve kaya taşıyarak bariyerler inşa etmektir. Tropikal kuşağın pek çok bölgesinde dik
yamaçlara kurulan görkemli teraslar tarım yapılmasını sağlar. Çin, Himalayalar ve Güneydoğu Asya’da yüzlerce yıllık
toprakla sıvanmış teraslarda pirinç ekilir. Ant Dağları’nda patates yetiştirmek için kayadan yapılan teraslar kullanılır. Konso, Etiyopya’da teraslara tahıl, kahve ve pamuk ekilir. Diğer
yapısal önlemler arasında tarla kenarına toprak set çekmek,
drenleri tıkamak, su yataklarına kontrol bentleri inşa etmek
ve havuzlarda su toplamak sayılabilir.
Son kategori ise idari önlemlerdir ve toprak kullanımında değişiklik yapmayı öngörür. Buna bir örnek, bozunmuş
toprak olan bir alanı çitlerle çevirerek hayvanları uzak tutmak suretiyle toprağa kendini yenileme şansı vermektir.
Çiftçiler buradan, gerekirse yemlik ot keserek hayvanlara
taşıyabilirler. Dönüşümlü otlatma ve hayvanların serbestçe
gezmesi yerine yem bitkileri ekmek, bu çıplak kalmış topraklarda tekrar ot ve ağaç yetişmesini sağlayabilir. Sürülerini su
ve ot bulmak için gezdiren çobanlar belli bir alanın çoraklaşmasını da engellemiş olurlar.
En uygun toprak koruma önlemini seçmek için eldeki koşullara bakmak gerekir. Kenarlara yapılan bentler hafif eğim-

Kombine önlemler:
Karışık bitkilerin küçük,
teraslanmış bir tarlada,
ot ve baklagil çalılarla,
toprak setleri çekerek ekimi.

ler için iyi olabilir ama dik yamaçlarda etkisizdir. Otlardan
yapılan şeritler kurak bölgelerde büyümez ya da hayvanlar
onları yer ya da üzerinde gezinirse istenen etkiyi vermezler.
Çiftçiler bireysel olarak tarlanın çevresini sürüp orayı ekmek gibi belli önlemleri kendileri seçerek uygulayabilirler.
Ama diğer önlemler, belli bir alandaki çiftçilerin ortak hareket etmesini gerektirir. Teraslar ve diğer yapısal önlemlerin
geliştirilmesi için emek, ayrıca etkili olması için bir yamaç
boyunca uzatılmaları gerekir. Bunları planlamak, inşa ve tamir etmek genellikle bütün topluluğun ortak çabasıyla olur.
Böyle bir karşılıklı yardım geleneğinin olmadığı yerlerde bu
tarz yapıları inşa etmek için dışarıdan yardım gerekebilir.
Buna rağmen bu yatırıma değmeyebilir çünkü rehabilite
edilmiş topraklarda yetişen ekinler değeri düşük olabilir ve
bu yapıları inşa ettikten sonra bakımlarını da yapmak gerekebilir. Bazen tarımsal, vejetatif, yapısal ve idari önlemlerin
bir kombinasyonunu yapmak en iyisidir. Mesela teraslama
yaparak karışık ekin ekmek, yemlik bitkiler ve ağaçlarla tarlanın kenarını yükseltmek sonuç verebilir.

ZAMANDAN TASARRUF: PESTİSİT KULLANMAK
Brezilya’da fasulye üretiminde gereken malzeme ve operasyonlar
için gereken zaman
Koruma tarımı

Geleneksel sürülerek yapılan tarım

Kesme makinesi

53

Doğrudan tohum ekme
Spreyleme

46
36

72

Hasat

56

Pullukla sürme

91

Tesviye

Çeşitli önlemlerin karmasını yapmak genellikle
en iyi çözümdür. Böylelikle olanakları kısıtlı küçük toprak
sahipleri bile verimlerini ciddi şekilde iyileştirebilirler.

Konvansiyonel ekim
Yığın yapma

Hektar başına
dakika

92
53
60

Toplam
227 370
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Tarımsal önlemler: Eğimi
değiştirmeden yamaca paralel ekim.
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ORGANİK TARIM

TOPRAĞI BESLEYEREK
EKİNLERİ BÜYÜTMEK
Konvansiyonel tarım ekinleri yetiştirmede sırtını gübrelere dayar, fakat böyle yaparak toprağı enkaza çevirir. Organik tarım ise toprağı
sürdürülebilir tarımın temeli olarak görür.

Ü

retim miktarı ve alan olarak bakıldığında organik tarım, tarımsal pastanın incecik bir dilimine denk geliyor. Fakat ardında yatan fikirler ve yöntemlerin bundan kat ve kat fazla etkisi var. Keşfetmenin yolunu açan öncü
birlikler onlar. Özellikle de sürdürülebilirlik ve üretkenliğin
anahtarı olarak toprağın verimliliğini korumayı ve artırmayı
öngören temel düşünce çok önemli. Toprak organizmaları
işte tam da burada devreye giriyor.
Toprak organizmaları becerikli emekçilerdir; doğayla
birlikte çalışarak bitkilere sağlıklı besinler sağlar ve toprağın
yapısının iyi olmasını garanti altına alırlar. Bu gerçek asla
göz ardı edilmemelidir, ama konvansiyonel tarım işte tam
da bunu yapar. Poşetten çıkan mineral gübreleri toprağa
serpmek belki ekini büyütebilir, ama toprakta yaşayan canlı
organizmaların ihtiyaçlarını göz ardı eder. Yapay gübre uygulamak bu canlı organizmaların ayrıştırdığı ve geri dönüş-

türdüğü organik materyal miktarını azaltır ve sonuç olarak
da onları açlıktan öldürür.
Sentetik azot da sorunun bir parçasıdır: topraktaki organik maddelerin ayrışmasını hızlandırır. Ne kadar yüksek doz
azot uygulanırsa hem bozunma hızlı gerçekleşir hem de o
kadar çok azot fazlası toprakta birikir. Humus kaybı yüzünden toprak organizmalarının faydalı etkilerinin çoğu ortadan kalkar. Ekinler tarım zararlarına karşı daha savunmasız
hale gelir ve toprak kalitesi düşer. Fosfat gübresi uygulamanın da istenmeyen yan etkileri olabilir. Mesela bitki köklerinin topraktaki besinleri emmesine yardımcı olan mikorizal
mantarına zarar verirler.
Bunun tam aksine organik tarımın temel kavramlarından
biri toprak organizmaları için ideal koşulların sağlanmasıdır.
Farklı ve çeşitli ürünlerin dönüşümlü ekilmesi (rotasyon), yer
altında ve üstünde zengin çeşitliliğin var olmasını sağlayan,
toprak yüzeyini erozyondan koruyan ve kök gelişimini arttı-

Birçok yerde organik ürün kalitesine
talep arzdan fazla. Aslında bu, çiftçiler için teşvik edici
bir sebep ama keşke arazi fiyatları bu kadar yüksek olmasa.
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SERTİFİKALI ORGANİK TARIM
Toplam ekilebilir arazi payı, 2009, % olarak

Veri yok
< %0.49
%0.49 – 3
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3.11

0.78

Afrika

Amerika

Asya

Avrupa
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Tüm dünya

Dünyadaki pek çok küçük üretici, mineral gübre ve pestisit kullanmamasına rağmen “organik” sertifika almamıştır.
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GÜBRELER TOPRAĞI NASIL CANLANDIRIR VEYA ÖLDÜRÜR
Organik ve mineral besleyicilerin etkileri, model olarak

Organik gübreler

Organik madde

Toprak besini

Bitki besini

Bitki besini

Mikroorganizmalar

ran yıllık ekinlerdir. Bütün bunlar sonunda daha fazla toprak
organizmasının beslenmesini sağlar ve toprağın fiziksel yapısını iyileştirir. Sağlıklı bir toprak kendi ağırlığının dört katına
kadar su emebilir. Bu da toprağın aşırı yağış ve kuraklık zamanlarını telafi etmesini sağlar.
Tropik bölgelerde organik tarım zengin tür çeşitliliğini
sadece dönüşümlü ekim yoluyla değil, aynı zamanda çoklu
ekimle, yani aynı tarlada aynı anda birden fazla ürün yetiştirmekle sağlar. Hatta bu bitkiler birden fazla katman oluşturabilir: ağaçlar en yukarıda, çalılar altta ve daha kısa boylu
bitkiler de yere yakın biçimde konumlanır. Toprak organizmaları ağaçlardan dökülen yaprakları ayrıştırır, besinleri geri
dönüştürür ve diğer bitkiler için hazır hale getirirler. Karma
kültür, üretimin orta yükseltide olduğu bölgelerde bağcılık
ve meyve yetiştiriciliği için de uygundur. Karma ekim, tarım
zararlılarının baskılanmasını sağlar ve karşılıklı büyümeyi
canlandırır. Arta kalan organik materyallerin ayrıştırılmasını sağlayan bu önlemler, toprakta ekinleri besleyen hareketli
bir biyolojik hayatın gelişmesini mümkün kılar.
Mineral gübreden kaçındığı ve toprak kalitesini yükselttiği için organik tarım ayrıca konvansiyonel tarıma oranla
üçte bir oranla daha az fosil yakıt tüketir ve ortalama olarak
iki kat karbondioksiti yeraltında depolar. Organik maddeler, besinleri bağlayarak onları toprağın altında tutar. Eğer
topraktaki humus miktarı azsa besin maddeleri, özellikle de
azot, topraktan süzülerek bitkilerin erişemeyeceği yer altı sularına karışır. Organik tarımda bu tür sızıntılar konvansiyonel tarımın yarısı kadardır. Ayrıca organik olarak yetiştirilen
bitkiler, topraktaki fosforu bizzat harekete geçirir ve böylece
ya fosfatlı gübre kullanımını azaltır ya da tamamen ortadan
kaldırır.
Peki ya verimlilik? Yapılan 160 farklı araştırmanın analizi sonucunda, gelişmiş ülkelerde organik tarım yöntemleriyle elde edilen verimin, konvansiyonel tarımın ortalama
%92’sine denk geldiği belirlenmiştir. Tropikal kuşakta yapılan 133 çalışmanın sonuçlarına göre ise organik tarım, toprağın uzun vadeli verimliliğini yok etmeden kısa vadeli verimliliği %74 oranında arttırmıştır.

Mikroorganizmalar

Organik tarım, toprakları uzun vadede sürdürülebilir bir
şekilde idare etmek için gereken temel yaklaşıma ve tekniklere sahiptir. Fakat bu tekniklerin modern bilim ve pratiklerle
birleştirilerek daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle
de organik verimlilik artışı, modern kompostlama yöntemleriyle daha da iyileştirilmelidir. Sentetik gübrelerden tamamen feragat etmek için mekanik, kimyasal, mikrobiyolojik ve
biyolojik teknikler geliştirilmelidir. Bu teknikler kaya formundaki fosfatı küçük üretim tesislerinde daha kolay çözünebilir
hale getirmek ve ürün verimliliğini artırarak yeterli biyolojik
azotu bağlayabilecek tarımsal sistemler üretmek için kullanılabilir.
Organik tarımın faydaları barizdir. Toprak için asıl
önemli olan üretimin organik ürün sertifikasına sahip olup
olmaması değil, organik tarım ilkelerini takip edip etmemesidir.
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Toprağı besler
Bitkiyi besler

Kimyasal gübreler

TOPRAK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHLİKEDE
1x1km’lik alan baz alınarak, 2010 yılı

Tehlike
Çok ya da aşırı yüksek
Orta, yüksek
Yok ya da az

Yerleşim yerleri
Bilgi yok
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YEŞİL ŞEHİRLER

İNSAN ODAKLI YAŞAMIN ANAHTARI;
AĞAÇ, PARK, BAHÇE, KENT BOSTANI
2050 itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisi
kentlerde yaşıyor olacak. Yaşam kalitesi
kentlerimizin ne kadar yaşanabilir olduğuna
göre belirlenecek. Bu açıdan bostanların
birden çok işlevi var. Şaşırtıcı miktarda
gıda üretiyor, selleri önlüyor ve havayı
serinletiyorlar. Ayrıca şehrin karmaşasından
kaçmak için de ideal yerler.

K

amuya açık parklar, bahçeler ve ağaçlıklı yollar bizim
için sadece bir hava değişikliği anlamına gelmez, bunlar kentin ve onun sakinlerinin ciğerleridir adeta. Üzeri
kapanmamış ve havalandırılmış olmak koşuluyla sağlıklı kent
toprakları, büyük miktarda suyu emebilir ve selleri önleyebilir.
Ayrıca insanların rahatlayabileceği açık alanlar da sağlarlar.
Şehirlerin içinde ve çevresindeki yeşil alanlar gıda üretimi
için şaşırtıcı öneme sahiptir. Bazı ülkelerin nüfusunun en fakir
%80’lik kısmı öyle ya da böyle “kent tarımı” denen şeyle uğraşır. Sebze ve meyve yetiştirirler, tavuk ya da keçi beslerler. Bu,
onlara başka türlü elde edemeyecekleri taze ve temiz gıdayı
sağlar. Fakat kent çiftçilerinin arazi darlığı, bozunmuş topraklar, güvenilmez su kaynakları ve kent istilası gibi sorunlarla
baş etmesi gerekir.
Buna rağmen ciddi miktarda gıda üretirler. Sahraaltı Afrika’da hanelerin %40’ının bahçesi var. Nepal’de bu oran %57,
Nikaragua’da %68, Vietnam’da ise %69. Bu bahçelerin geniş
olması gerekmiyor. İnsanlar bazen saksıların içinde, çatılarda
bile bitki yetiştiriyor. Fakat hızlı kentleşme mevcut açık alanlara baskı yapıyor, arsaları apartmanlara, bahçeleri de garajlara
çeviriyor. Bazı bölgeleri tarım alanı olarak ayırmak, gıda arzı-

nın ve sel kontrol alanlarının korunmasını sağlayabilir. İnsanlara organik tarım tekniklerini öğretmek, kaliteli tohumlara
ulaşmalarını sağlamak ve bu ürünlerin pazarını desteklemek
üretilen gıda miktarını arttırır.
Kent ve kent çevresi tarımı, nüfusun büyük kısmının
kentlerde yaşadığı Güney Amerika’da da oldukça gelişmiş.
Bunun sonucu olarak çiftçilik genellikle ulusal politikaların,
eğitim programlarının ve araştırmaların bir parçası olmuş.
Bazı yerlerde yerel imar planlarına dahi girmiş. Köylü ve çiftçi pazarları daha fazla görülüyor ve bunların üretim miktarları şaşırtıcı. Mesela Mexico City’deki 22.800 hektar arazide
her yıl 15.000 ton sebze yetiştiriliyor. Su kıtlığı olan Lima’nın
çevresinde toplam 5000 hektar sulamalı arazide şehirdeki
pazarlar için gıda üretiliyor. ABD’de Detroit gibi şehirlerin
fakir bölgeleri birer gıda çölü haline gelmiş. Yerel dükkanlar
ve marketler taze sebze meyve satmıyor, satan manavlar ise
oldukça uzakta, toplu taşıma da yok denecek kadar az. Fakat
terkedilmiş sanayi arsalarının bolca bulunduğu bu kentte,
mahalle bostanı projeleri kolaylıkla organize edilebiliyor.
Detroit’in toplam 1200 bostanı var, buna kent merkezindeki
1 hektarlık arazi de dahil.
Kentler birer ısı adası, binalar, asfalt ya da betonla kaplı
alanlar güneş ışığını emdiğinden gün içinde çevrelerinden
1 ila 4 °C daha sıcak oluyorlar. Bu geceleri 10-15 dereceye
kadar çıkabiliyor. Araçlar ve klimalar bu sıcaklığa katkıda
bulunuyor. Bitki örtüsü terleme ve buharlaşma yoluyla havayı serinletiyor ve gölge sağlıyor. Kentsel yeşil alanlar kü-

Yerel üretim Küba’nın başkenti Havana’da
çok önemlidir. Bu, hem tüketicileri hem de
beslenme uzmanlarını sevindiren bir durumdur.
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KITLIKTA BAŞARI
Yerel üreticilerin Havana, Küba’ya yolladığı yıllık ürün miktarı
Meyve ve sebze tüketimi, kişi başı günlük gram bazında
500

100

90.000 işçi
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1700 ton et

0

Peru

Jamaika
Nikaragua

63.999 ton sebze

Honduras

200

10.000 ton kök ve yumru

Küba

300

Haiti

10.500 ton süt

400

Kolombiya

89.000 arka bahçe

Bolivya

20.000 ton meyve

FAO tarafından tavsiye edilen
günlük minimum miktar

Guatemala

97 yoğun bahçe (organoponico)
800 m2 altında toplam 5100 arsa

Mevcut toprak kullanımı, gelecek hakkında fikirler

2

Belli şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan, (m2)

1

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre
kişi başı minimum 9 m2 alan
Minimumun üstü
Minimumun altı

Dikey tarım: Bu teknik yerden tasarruf sağlar, geri
dönüşüme izin verir ve şehrin merkezinde sağlıklı ürün
teminini sağlar. Dikey tarım, kat kat ve üst üste bitki
yetiştirmek anlamına gelir. Pek çok şehirde denenmektedir ama inşa ve işletim maliyetleri çok yüksektir.
Sadece Singapur’da ticari işletmeler vardır ve kuleleri
9 metre yüksekliğindedir.
3

12.6
Toronto
23.1
New York

14
Madrid

11.5
Paris

2

Aquaponikler: Kent çiftliği “Uit je eigen stad”
(şehrinin ürünleri) 2012 yılında 2 hektar endüstriyel alanda Rotterdam limanında hizmete
girdi. Genellikle sebze ve çiçek üretiyor. 2014
yılında bu yana aquaponiklere de kullanılmaya
başlandı. Bu sayede hidrofonik bitkilerle balık
yetiştiriciliği kombine edilebiliyor.
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YEŞİL BİR ŞEHİR İÇİN DAHA ÇOK VAR

Yenebilir şehir: Parklar ve yeşil alanlar yereldeki insanlar için bahçe işlevi
görüyor. Almanya’nın Andernach kentinde kent meclisi insanların kamuya
açık arazilerde sebze yetiştirip toplamasına izin veriyor. Bunun içinde 13
hektarlık eğitim amaçlı bir kent bahçeciliği arazisi de var.

5
3

3
Tokyo

5.6
Barselona

3.5
Meksiko City

6
6

6.2
Kolombiya

4
4
4

1.9
10 Buenos Aires
Santiyago

Ciclovia: Kolombiya’nın yorgun başkenti Bogota 1994’ten beri daha yeşil.
Kent meclisi 1700 park ve bisiklet yolları inşa etti, ayrıca toplu taşımayı da
özendiriyor. Pazar günleri gösteriler düzenleniyor ve toplam 120 kilometre
yol yani “ciclovia” bisikletlere ayrılıyor. %30’u kent sakini olan 2 milyona yakın insan bu bisikletleri kullanıyor. Amaç bunu dünyaya yaymak. Hindistan’ın
büyük bir kenti olan Bangalore’da her ay Bisiklet Günü düzenleniyor. Şehrin
farklı semtleri dönüşümlü olarak bir saatliğine yollarını motorlu araçlara
kapatıyor.
5

Yeşil çatılar: Sanayileşmiş kentlerde sanayi tesislerinin, kat
otoparklarının ve diğer büyük binaların çatıları sıklıkla yeşillikle
kaplanıyor. Eski sanayi alanlarını parka çevirmek ve kentin iç
kısımlarındaki binaları yeşillendirmek kentsel genişlemeyi telafi
etmek için kullanılan yollardan biri. Almanya, her sene kentlere
eklediği 8-10 milyon metre kare ile dünyada bu alanda bir öncü.

çük de olsalar çevrelerini ciddi şekilde serinletebiliyor. Yeşil
alanlar aynı zamanda hava kalitesini artırıyor, havadaki
karbondioksiti oksijene çeviriyor ve tozu filtreliyor. 50-100
metre genişlikteki bir ağaç ya da çalı bantı 300 metre çevresindeki havayı iyileştirebiliyor.
Şehir nüfusu arttıkça yeşil alanlar üzerinde oluşan baskı da artıyor. Kentsel yeşil alana yapılan yatırımların sağlık,
enerji ve drenajdan tasarruf sağlamasına rağmen, bu açık
alanların ya üstü kapanıyor ya üzerine inşaat yapılıyor ya da
bir lüks olarak görülmeye başlanıyorlar. 2008 yılında Brezilya’nın Sao Paolo kenti, kentin yeşillendirilmesine 180 milyon
dolar ayırdı ve yaklaşık 980 milyon dolar tasarruf etmiş oldu.
Şehirler çevrelerine göre sadece daha sıcak değil, aynı
zamanda daha ıslak çünkü havadaki duman ve diğer partiküller daha çok yağmur yağmasına sebep oluyor. Aşırı ve
öngörülemez hava koşulları iklim değişikliği nedeniyle daha
sık karşılaşılır hale geldi. Aşırı yağışlar sellere, trafik kaosuna
ve kanalizasyonun taşmasına sebep olabiliyor. Berlin’de bu
tür taşmalar yılda ortalama 35 kez meydana geliyor. Suyun
fazlasının emebilecek toprakların olması bu problemlerin
önüne geçmede önemli bir husus.

1

6

Eko-şehirler: Şangay yakınlarında
alanında öncü bir proje olan Dongtan
2050 yılına kadar yarım milyon insanı
karbon-nötr konutlarda yaşatmayı
amaçlıyor. Fakat henüz inşa edilmedi.
Abu Dhabi yakınlarındaki CO2-nötr
bir bilim şehri olan Masdar’ın 2016’da
açılması planlanıyordu. Proje şimdi
2025’e ertelenmiş görünüyor.

Parklar ve yeşil alanların temel, ticari olmayan, ruhani ve
kamu sağlığını ilgilendiren çeşitli işlevleri var. Kentsel açık alanlar, bir toplanma başka bir değişle bir demokrasi alanı. Zengin
insanların kendi özel bahçeleri var ama kamuya açık parklar
ve oyun alanları özellikle yaşlılar, çocuklar ve fakirler gibi toplumun göreceli olarak marjinal kalmış kesimleri için önemli.
Kent tasarımı bir öncelikler meselesi. ABD’de müstakil
evler, dev otoyol yapım projeleri ve sübvanse edilmiş ucuz
benzin uzun süredir etkili oluyor. Bunun sonucunda da otomobil eksenli kentsel dağılım ve kent merkezlerinde otopark
alanı olarak ayrılmış geniş alanlar ortaya çıkıyor. Teksas, Huoston’da kişi başına 30 park yeri düşüyor. Toplu taşıma sisteminin tekrar düzenlenmesiyle otopark ihtiyacı azaltılabiliyor,
bu da kentin grisini yeşile döndürmeye olanak sağlayabiliyor.
Fakat yeşil olan her şeyin iyi olduğunu da düşünmeyin.
Bakımsız yeşil alanlar bazen tehlikeli ve çirkin olabiliyor.
Boş arsalar, su ve gübreyi emiyor.
Çok şeritli yolların arasına yapılan yeşil bantlar insanların rahatlamasını sağlıyor. Kentsel yeşil alanlara erişim sağlayan bir kent tasarımı hoş, yaşanabilir ve dolayısıyla insan
odaklı şehirlerin anahtarı olacak.
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TÜRKİYE TOPRAKLARININ YANLIŞ KULLANIMI:

7 BÖLGE 7 ANA SORUN
Marmara BÖLGESİ iklim ve toprak yapısı özellikleri ile özellikle bahçe, sebze ve
yağ bitkileri için ideal koşullara sahiptir. Bölgede toprakları tehdit eden en büyük sorun
şehirleşme ve endüstriyel büyümenin tarım alanlarına yayılması sonucunda toprakların
geri dönülmez biçimde kaybedilmesidir. Diğer bir sorun da tam olarak kontrol edilmeyen
evsel ve endüstri atıklarının çevre kirliliğine yol açmasıdır. Özellikle Ergene ve Tekirdağ bu
sorunların yoğun yaşandığı yerlerdir.

İç Anadolu Bölgesi tahıl ve kuru

Ege Bölgesi zeytin,

tarımın yoğun yapıldığı geleneğe sahip
olmasına karşın 1980lerden sonra aşırı
ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı lie
artan sulu tarımın getirdiği aşırı gübre ve
arazi işleme sorunları ortaya çıkmıştır.
Aşırı arazi işleme toprak yapısını bozara
rüzgâr erozyonunun potansiyel etkisi
arttırmaktadır.

bağ ve bahçe bitkilerinin
verimine rağmen topraktaki başlıca sorun,
eğimli arazilerde yer alan
hâlihazırda sığ incir ve
bağ toprakların erozyonla
kaybedilmesi ve ülke
ortalamasının üzerinde
tarımsal ilaç kullanımıdır.

Akdeniz Bölgesi zeytin, sebze, örtüaltı, turunçgil üretiminde söz sahibi bir bölge
olmasına karşın bölgenin sorunu turizm yatırımları, yazlık amacıyla ikinci ev inşaatları ve
karstik alanlarda hidrolojik dengeyi tehdit eden mermer ocaklarının işletilmesidir. Bölge
aynı zamanda tarımsal ilaç ve gübrenin yoğun kullanılmasıyla toprak ve yeraltı sularının
risk altında olmasıyla dikkat çekmektedir
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Doğu Anadolu Bölgesi

Karadeniz Bölgesi yağış yönünden Türkiye’nin en zengin
bölgesi olmasına karşın eğimli araziler, tek tür ürün yoğunluğu
ve asitli topraklarda ki besin noksanlıkları sorunlar arasındadır.
Ayrıca genç nüfusun tarımdan uzaklaşması terk edilen arazilerin
bakımsız kalmasına yol açmaktadır.

mera alanlarının çok zengin bitki örtüsüne
sahip bir bölge olmasına rağmen arazi
işlemeye yönelik tarımın yaygınlaşması
genetik zenginliği tehdit etmektedir. Ayrıca
bölge topoğrafyasının eğimli olması ve
aşırı otlatma sonucu azalan bitki örtüsü
toprakların erozyona karşı dayanımlarını
azaltmaktadır

Güneydoğu Anadolu BÖLGESİ fıstık, bağ, tahıl, mercimek ve nohut tarımının
yüksek verimle yapılan bir bölge olmasına karşın aşırı su kullanımı nedeniyle tuzluluk
oranının artması toprak için olumsuz bir gelişmedir. Yıl içerisinde ikinci hatta üçüncü
ürün yetiştirilmesi gübre kullanımını önemli ölçüde arttırarak yer altı sularında azot
kirlenme potansiyelini arttırmıştır. Ayrıca artan gelir sonrası şehirleşme ve endüstriyel
yatırımlar tarım alanlarını tehdit edici boyuta ulaşmıştır.
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SANCILI İLİŞKİ

KÖYLÜ, TOPRAK VE İKTİDAR
Toprak, su, doğa mücadelesi tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de üretim araçlarına
sahip çıkan köylünün emeğini ve iradesini
yanına almadan başarılamaz.

“B

u yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen en dramatik ve uzun erimli ve bizi geçmişin dünyasından
koparan toplumsal değişim köylülüğün ölümüdür.
(…) 1930’larda köylülüğün sönümlenmeyi reddetmesi hâlâ
Karl Marx’ın onların sönümleneceği kehanetine karşı geçerli
bir argüman olarak kullanılıyordu. (...) Marx’ın sanayileşmenin
köylülüğü tasfiye edeceği kehaneti sonunda başlıca sanayileşmiş ülkelerde gerçekleştiyse de, gerçekten olağanüstü olan gelişme, bu tür gelişmeden yoksun kalan, Birleşmiş Milletler’in
‘geri’ ya da ‘yoksul’ sözcükleri yerine daha hafif bir dizi terimle
farklı göstermeye çalıştığı ülkelerde de çiftçilikle uğraşan nüfusun azalmasıdır (…) Avrupa ve Ortadoğu yöresinde sadece bir
köylü kalesi kaldı: Türkiye. Burada köylülük zayıfladı, ancak
1980’lerin ortasında hala mutlak bir çoğunluk olarak kalmaya
devam ediyordu.”
Marksist tarihçi Eric Hobswan’ın yukarıda alıntıladığımız
ve Türkiye’yi, Avrupa - Orta Doğu bölgesinde istisna tutarak
köylülüğün (gecikmelerle de olsa) tüm dünyada sönümlenmekte olduğu yolundaki görüşleri, Hobswan’a yakın bir ekolden
gelen iktisatçı Samir Amin tarafından da daha yakın tarihler
için geçerli olmak üzere paylaşılmaktadır. Amin, dünya kapitalizmindeki gelişmelerin 3 milyar çevre ülke köylüsünü tasfiye
etmekte olduğunu not etmektedir. Buna göre yoksul ve hızla
üreyen güney yarımkürede düşük verimlilikle tarım yapılmakta, bununla birlikte zengin ve nüfus artışı oldukça sınırlı olan
kuzey yarımkürede güneye göre 200 kata yakın verimlilik söz

konusu olabilmektedir. Buna eşlik eden diğer koşulların da etkisiyle kuzeyin tarım ürünleri ölçek ekonomisi yaratarak güneyli köylüyü tasfiye etmekte, güneyi işgal etmektedir.
Bu iki sav arasındaki örtük fakat önemli fark şudur: Birincisinde köylülüğün tasfiyesi gelişmenin doğal sonucu olarak
sunulup olumlanmakta, ikincisinde ise verili kapitalist düzenin yıkıcı ve olumsuz sonucu olarak değerlendirilmektedir.
Bu aksların Anadolu coğrafyasının dünü ve bugünündeki karşılıklarını aramanın önemi ortadadır. Üstelik bu çaba iktisadi
ve siyasi düzlemde neden sonuç ilişkilerini de kapsama almak
durumundadır.
Köylüyü ve iktidarı görmeden toprak çalışmak, siyasi ve
yönetsel boyutlarından arındırarak konuyu yalnızca teknik bir
bakışla değerlendirmek anlamını taşımaktadır. Zira Anadolu’da köylü, toprak ve iktidar (sermaye, yerel ve merkezi güç
odakları) ilişkisi, yüzyıllar boyunca süren sancılı bir süreçte evrilmektedir.
Tarihsel bulgular, neolitik devrimin 10 bin yıl önce Anadolu’da başladığını göstermektedir. Başka bir deyişle insan, milyonlarca yıl avcı – toplayıcı yaşamı sürerken anlık ihtiyacını giderme
kaygısı içinde olmuştur. Hayvanların ehlileştirilip beslenebileceğinin, tohumun keşfedilip bitkilerin yetiştirilebileceğinin öğrenilmesi, hayvan sürüleri ve olgunlaşan meyvenin peşinde süren
yaşamı değiştirmiş ve böylelikle insan yerleşik yaşama geçmiştir.
Yerleşik yaşam ve tarımsal faaliyet, anlık ihtiyaçtan fazlasının üretilip depolanmasını mümkün hale getirmiştir. Bu, artık
değerin ve biriktirmenin öğrenilmesi anlamına gelmektedir.

20. yüzyıldan önce
Anadolu’da toprak bol,
emek ve sermaye kıttır.

İşletme büyüklüğü ve arazinin tasarruf şekline göre işletme sayısı ve işledikleri arazi ( A. İşletme sayısı) B. Arazi (dekar)
Toplam
İşletme sayısı
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Toplam arazi
(dekar)

Yalnız kendi
arazisini işleten

Yalnız zilyetliğe
dayalı arazi işleten

Hem kendi arazisini hem de
zilyetliğe dayalı arazi işleten

Hem kendi a
başkasının a

A

B

A

B

A

B

A

Toplam

3 022 127

184 348 223

2 458 263

136 346 152

94 791

3 929 039

44 057

3 149 075

317 327

-5

178 006

481 987

160 851

430 642

8 808

27 590

1 170

3 686

2 007

5- 9

290 461

1 952 471

256 675

1 727 625

11 044

70 893

2 089

14 856

11 271

10- 19

539 816

7 378 022

463 448

6 316 634

19 508

265 211

7 067

98 875

28 786

20- 49

950 840

29 531 619

784 611

24 087 068

30 668

969 152

15 295

548 575

84 722

50- 99

560 049

38 127 032

436 456

29 579 289

15 521

991 521

8 933

634 348

81 929

100- 199

327 363

43 884 395

238 767

31 695 106

7 450

971 578

6 238

860 496

62 407

200- 499

153 685

42 075 497

103 692

27 887 646

1 414

367 144

3 020

806 550

39 545

500- 999

17 429

11 218 554

10 606

6 871 771

374

261 822

189

124 945

5 547

1000-2499

4 199

5 476 930

2 953

3 852 733

4

4 128

56

56 744

1 061

2500-4999

222

695 541

158

498 297

-

-

-

-

45

5000+

57

3 526 175

46

3 399 341

-

-

-

-

7
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Selçuklu, Pers, Bizans ve Osmanlı toprak
yönetiminin birbirinin kopyası olmasında
şaşılacak bir şey yok.

İşte bu süreç işbölümü, uzmanlaşma, sermaye birikimi ve eşitsizliklerin giderek artacağı ve şimdilik 10 bin yılı geçilmiş olan
yeni bir yolun başlangıcı demektir.
Selçuklu, Pers, Bizans ve Osmanlı toprak yönetiminin birbirinin kopyası olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Dönemin
imparatorluklarının beslenmek için gıda arzını garanti altına
alma, az masrafla etkin vergi toplama, barış zamanı masrafsız
ordu tutma ve küçük köylülüğü denetleme amaçlarının tümü,
İslam sisteminde ikta, Bizans’ta pronia, Osmanlı’da tımar adı
verilen toprak yönetim sistemleriyle karşılanmıştır.
Birinci kuşak sanayileşmenin, özellikle İngiltere’de küçük
köylülüğü hızla öldürdüğü, buna karşılık yine özellikle Fransa’da, devlet güdümlü ikinci kuşak sanayileşmenin koşulları
nedeniyle gelişen işçi sınıfının yanında, küçük köylülüğün de
varlığını uzun yıllar boyunca muhafaza ettiği bilinmektedir.
Fransa’nın muhafazakar Bonopartist rejimlerinin, işçi sınıfı
muhalefetine karşı geniş köylü kitlesinin desteğini, pek de kendisini yormadan ve çok uzun yıllar boyunca alabildiği de not
edilmelidir.
Buna karşılık Asya tipi üretim tarzının özellikleri nedeniyle sermaye biriktiremeyen ve teknoloji geliştiremeyen Osmanlı
ülkesinin sanayileşemediği, bu bağlamda çözülmeyen küçük
köylü yapısının yüzyıllar boyunca, bazı dönemlerde ortaya çıkan isyanlara karşın asıl olarak sistemle uyumlu bir süreklilik
ilişkisi içinde Cumhuriyet’e devredildiği ve küçük köylülüğün
varlığını 21. yüzyıla da taşıdığı söylenebilir.
16. yy Anadolu’sunun nüfusu 9 milyona yakındır. 19. yy sonuna kadar çeşitli değişimler olsa da 10 milyonun altında kalacak olan nüfusun % 90’ı kırsalda yaşamaktadır. Payitaht olan
İstanbul’un nüfusu ise çeşitli kaynaklarda 300 bin ila 500 bin
arasında gösterilmektedir.
Dönem içinde 1 milyona yakın hane çiftliği bulunmakta
olup her çiftlik bir çift öküz tarafından işlenebilecek olan 50 ila
75 dekar toprağa sahiptir. Görülüyor ki; dönemin 5 ila 7,5 milyon hektar düzeyindeki işlenen arazi varlığı 500 yıl sonra Türkiye’nin işleyebildiği tarım alanının kabaca dörtte biri kadardır.
Kural olarak toprak devlete aittir. Kullanım hakkı has, ze-

arazisini hem de
arazisini işleten

Yalnız kira ile arazi işleten

Yalnız ortakçılık ile arazi
işleten

amet ve tımar düzenleri içinde devredilir. İlk ikisinin gelirleri
padişaha ve bürokratik elite, tımar yönetimi ve gelirleri ise sipahilere bırakılır.
Sayıca ezici çoğunluğa sahip olan tımar sistemi, sistemin
tümüne adını vermiştir. Sipahiyi atayan merkezi yönetimdir.
Sipahinin kontrolü altında tımara bağlanan köylü ise reayadır.
(3 Reaya için yapılan raiyyet oğlu raiyyet tanımlaması, köylünün sınıf özelliğine atıf yapmaktadır.) Tımarlarda barış zamanı
tarımsal üretim yapılır, vergi toplanır ve seferler için ordu beslenir. Diğer taraftan, sipahi aracılığıyla küçük köylülük kontrol
altında tutulur.
Sipahinin merkezi yönetime karşı güç toplamasının engellenmesi için de etkin bir denetim sistemi mevcuttur. Merkezi
yönetim görevlendirdiği memurlar aracılığıyla tımarları denetler, ayrıca Fatih Kanunnamesi örneğinde olduğu gibi, “Süvari
çiftliğinden ziyade yer tutmaya, raiyet yerini raiyete vere” talimatlarıyla sipahinin ekonomik gelişiminin sınırlarını çizer.
Görüldüğü gibi merkezi yönetimin denetiminde olan sistem sipahilerin Avrupa feodalizmine özgü yerel güç odaklarına dönüşümünü engellemiş, onları Merkezi Hükümet’in taşra
temsilcileri konumunda tutmuştur. Sipahiler aracılığıyla da küçük köylü yapısı kontrol altına alınmıştır.
Sistemin istisnası, coğrafi zorluklar ve sosyo-kültürel yapılar
nedeniyle merkezi hükümetin nüfuz edemediği bazı bölgelerle
sınırlıdır.
17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da, çağına göre modern piyadelerin ve savaş makinelerinin devreye girmesiyle yeni savaş
koşullarına uyum gösteremeyen sipahiler devre dışı kalmış, bu
durum Osmanlı tımar ve ordu sisteminin bozulmasına neden
olmuştur. Bu bağlamda vergi sistemi de değişmiş; sipahinin
yükümlülüklerine sahip olmayan mültezimlerin iltizam sistemi
altında vergi topladığı yeni bir dönem başlamıştır.

Diğer şekilde arazi işleten

İki ya da daha fazla tasarruf
şekli ile arazi İşleten

B

A

B

A

B

A

B

A

B

34 227 597

54 959

3 077 483

37 833

2 560 795

9 604

464 003

5 290

594 079

Toplam

6 760

2 939

7 100

1 376

4 283

856

1 927

-

-

-5
5- 9

80 098

4 574

28 688

3 778

24 101

994

6 000

35

209

418 729

11 891

156 530

7 170

96 660

1 152

15 662

794

9 721

10- 19

2 818 131

17 282

532 570

12 546

402 893

4 084

120 258

1 631

52 972

20- 49

5 767 867

8 609

573 256

5 802

393 548

1 759

117 660

1 040

69 543

50- 99

8 694 745

6 774

890 869

4 290

570 883

492

70 188

945

130 530

100- 199

11 322 801

2 591

703 333

2 541

725 997

259

67 518

623

194 507

200- 499

3 542 554

292

171 901

206

124 033

2

1 242

212

120 287

500- 999

1 377 000

6

6 150

106

158 037

3

5 830

10

16 310

1000-2499

134 250

-

-

18

60 360

1

2 633

-

-

2500-4999

64 662

1

7 086

-

-

2

55 085

-

-

5000+
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Mültezimlerin kendi kârları için daha fazla vergi toplama
baskılarına eklenen eşkıyalık, reaya için tahammül edilmez
boyutlara ulaştığında Büyük Kaçgun başlamıştır. Verimli fakat
kolay ulaşılabilen ovalardan daha az verimli ve ulaşılması güç
bölgelere doğru başlayan kaçış, işbölümünü bozmuş ve tarımda
işlenen alan miktarını azaltmıştır. Terk edilen alanlarda araziyi
ıslah edenler tarafından büyük çiftlikler kurulmaya, emek kıtlığı
söz konusu olduğundan reaya ücretle çalıştırılmaya başlanmıştır.
19. yüzyıl Osmanlı’sının hukuki düzenlemeleri, sanayileşen
Avrupa’nın hammadde talebini Anadolu’dan karşılaması ve
mamul maddenin iç pazara sokulmasını önemli ölçüde hızlandırmıştır. 1858 Arazi Kanunnamesi ile de arazi hukuku liberalleştirilmiş ve toprak alım-satımı kolaylaştırılmıştır. 1881 Muharrem Kararnamesi' ‘nden sonra kurulan Duyun-u Umumiye,
Osmanlı borçlarının tahsil edilebilmesi için tarımsal üretimi
artırma amacına odaklanmıştır. Buna eşlik eden demiryolu politikası, önemli üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlanmıştır. Tütün Rejisi’nin Kolcu Kuvvetleri ile ürününü ucuz
fiyatla satmak istemeyen köylüler arasındaki çatışmalarda onbinlerce Anadolu köylüsü yaşamını yitirmiştir.
20. yüzyıldan önce Anadolu’da toprak bol, emek ve sermaye kıttır. 1907 yılı itibariyle ekili toprakların oranı Anadolu’da
% 7, Rumeli’de % 8 civarındadır. 19. yy boyunca göç yoluyla Kırım, Kafkasya, Balkanlar ve Rumeli’den 1,5 milyon nüfus Anadolu’ya gelmiştir. Yeni gelenlerin işlenen alan ve tarımsal üretime katkı sağladıklarından şüphe yoktur. Ancak bu durum dahi,
emek faktörünün kıt olduğu gerçeğini değiştirmemiştir. Gelecek yüzyıl içinde ortaya çıkacak savaşlar, mübadele süreçleri,
ulusal ve uluslararası alanda siyasi ve iktisadi düzen değişiklikleri emek ve sermaye faktörlerini bollaştırıcı etki yapacaktır.
1913 Tarım Sayımı, geçmişten devralınan ve günümüze taşınacak olan adaletsiz toprak mülkiyeti verilerini taşımaktadır.
O tarihte çiftçilikle uğraşan 1 milyon haneden derebeyi ve toprak ağası niteliğinde olan 50 bini, tüm tarım topraklarının %
65’ine sahiptir. Geriye kalan % 35, 870 bin aile tarafından paylaşılmaktadır. 80 bin ailenin ise hiç toprağı bulunmamaktadır.
20. yüzyılın ilk çeyreğindeki savaşlar ve nüfus mübadeleleri
toprak – insan dengesini göreli de olsa değiştirmiştir. Tarım yapısı ise düalisttir. Bir tarafta geçimlik tarımla uğraşan milyonlarca köylü, diğer tarafta iç ve hatta dış pazara üretim yapan ve

Bu topraklarda yüzyıllar boyunca denetim
altında tutularak varlığını sürdürmüş olan küçük köylü
Türkiye’nin tarih sahnesinden sessizce çekilmektedir.

genellikle Batı Anadolu’da bulunan modern çiftlikler...
1923’te Osmanlı’dan siyaseten kopan, ancak iktisaden aynı
politikaları sürdüren Cumhuriyet yönetimi, büyük toprak sahiplerini destekleyen politikalarla hızlı bir tarımsal büyüme
temposu amaçlamıştır. Ancak 1929’la başlayan ekonomik kriz
süreci, tarım ürünü ihraç edip kentsel tüketim ürünleri ithal
eden üretim ve ticaret düzenini sürdürülemez kılmıştır. Bu
bağlamda 1930’lar sanayileşme çabalarına sahne olmuştur. 2.
Dünya Savaşı ise pazara üretim yapabilen büyük çiftçi ile ticaretle uğraşan kent burjuvazisinin hızla zenginleşmesine zemin
yaratmıştır. Bu birlikteliğin savaş sonrası siyaseti için de biçimlendirici bir etkisi olacaktır.
Savaş içinde Köy Enstitüleri’ni açarak kırsala yönelik politika değişikliğinin ilk sinyalini veren yönetim, savaş sonrasında
terhis olacak 1,5 milyon köylünün toprak sahibi olması için Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu taslağını Meclis’e sevk etmiştir.
Taslak yalnızca hazine arazilerini değil, 5.000 dönümden fazla
toprağa sahip büyük çiftlik arazilerinin de topraksız ve yeterli
toprağı bulunmayan çiftçilere dağıtımını öngörmektedir. Üstelik özel durumlarda bu sınır 2.000 dönüme kadar düşürülebilecektir. Taslağın bu hükmü kadar şiddetli itirazlara konu olan
bir diğer hükmü ise Çiftçi Ocakları’nın kurulmasına ilişkindir.
Köy Enstitüleri gibi toprak reformu çabaları da çok geçmeden
“memlekete komünizmi getirmekle” suçlanmıştır.
Cumhuriyet Halk Fırkası içinde politika yapan büyük toprak
sahipleri, yürüttükleri güçlü muhalefetle, önce tasarının kapsamını daraltmış, ardından da kanunun etkin uygulanmasını
engellemişlerdir. Kooperatiflerle desteklenmeyen küçük köylü,
edindiği toprağı da daha sonra tekrar kaybetmiştir. Bütün bu
başarısız uygulama sürecine karşın, sözü edilen düzenlemenin
oluşturulma iradesinin varlığının, Demokrat Parti’nin doğuşunu hızlandırdığı söylenebilir.
İzleyen dönemde, 1970’li yıllar bir kez daha toprak reformu
tartışmalarının hız ve etkinlik kazanmasına tanıklık etmiştir.
Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi arasında olu-

İl ve ilçe merkezleri
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Belde ve köyler

Nüfus
yoğunluğu

Tarih

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

31/12/2014

71 286 182

35 755 990

35 530 192

6 409 722

3 228 312

3 181 410

101

31/12/2013

70 034 413

35 135 795

34 898 618

6 633 451

3 337 565

3 295 886

100

31/12/2012

58 448 431

29 348 230

29 100 201

17 178 953

8 607 938

8 571 015

98

31/12/2011

57 385 706

28 853 575

28 532 131

17 338 563

8 679 379

8 659 184

97

31/12/2010

56 222 356

28 308 856

27 913 500

17 500 632

8 734 326

8 766 306

96

31/12/2009

54 807 219

27 589 487

27 217 732

17 754 093

8 872 983

8 881 110

94

31/12/2008

53 611 723

26 946 806

26 664 917

17 905 377

8 954 348

8 951 029

93

31/12/2007

49 747 859

24 928 985

24 818 874

20 838 397

10 447 548

10 390 849

92
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Kaynak: TÜİK

İl ve cinsiyete göre il/ilçe merkezi, belde/köy nüfusu ve nüfus yoğunluğu, 2007-2014

şan tansiyon, öncülünden çok da farklı olmayan, cılız ve başarısız sonuçlar üretmiştir.
21. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türkiye’de, tarım toprağı mülkiyetindeki adaletsizliklerin sürdüğü not edilmelidir. Artık tarım
sayımlarının bile on yıllık periyotlarda yapılamadığı dönemin
sorunlu verilerine rağmen şu söylenebilir ki, 50 dekardan az
toprağa sahip işletmeler sayıca toplam işletmelerin % 65’ini
oluşturmakta, toplam işlenen alanın ise % 22’sini kontrol etmektedirler. Aynı oranlar 500 dekardan daha fazla toprağa sahip işletmeler için sırasıyla % 1 ve % 17’dir.
Bütün bunlardan öte, Türkiye’de 2013’ün Aralık ayında çıkarılan Büyükşehir Yasası, nüfusun % 75’in yaşadığı 30 ili Büyükşehir ilan etmiş, il sınırları ile belediye sınırlarını çakıştırmış
ve bu illerdeki tüm köyleri mahalle niteliğine dönüştürmüştür.
Dolayısıyla, Türkiye’nin 34 bin civarındaki köy tüzel kişiliğinin
yarısı bir gecede ortadan kalkmış, köylü nüfus da aynı gece
mahalleli ve kentli olmuştur. Bu durumun istatistiklere yansıması, Türkiye’nin kentleşme oranının % 92 olması ile kendisini
göstermiştir. Başka bir deyişle, Türkiye hukuk düzeninin ‘kırsal’
olarak tanımladığı yerleşim yerlerinde yaşayan nüfus % 8’e düşmüştür. Yasa öncesi bu oranın % 25’ler düzeyinde olduğu unutulmamalıdır. Halen tarım sektörünün toplam istihdama katkısı, kırsal nüfus oranının kabaca üç katıdır. Tarımın GSMH’ya
katkısı ise % 7-8’ler düzeyindedir.
21. yüzyılın ilk on yılı tamamlanırken dünya kapitalist sistemi, 1929 buhranından bu yana en büyük olduğu söylenilen
yeni bir kriz sürecinin içine girmiştir. 2008 krizi, “görünmez
el” in tüm dünyada ve hatta kapitalizmin metropollerinde bile
sorgulanmasına yol açmıştır. Aynı zaman diliminde tüm dünyada besine erişim maliyetini kısa sürede birkaç katına çıkaran
tarım ve gıda krizi, bir taraftan yoksul halkı sokağa dökerken
diğer taraftan kimi ülkelerin, ellerindeki stokları “piyasa kurallarına hiç de uygun olmayan bir şekilde” dışsatım yasakları ile
koruma yoluna gittikleri görülmüştür.
Bu koşullarda, Uluslararası Para Fonu ile birlikte çevre ül-

2014’ün temasını Aile Çiftçiliği olarak
belirleyen FAO aile çiftçiliğinde hangi ölçeği
tercih ettiğini söylemekten ısrarla kaçınmaktadır.

kelerde uygulatılan Ortodoks mali politikalar ve yapısal uyum
programlarıyla ile tarım sektörüne kaynak tahsisini kısıtlayan
ve çoğu kez tarım sektöründe yıkımın sorumlusu olmakla suçlanan Dünya Bankası, 30 yıl sonra 2008 yılı Dünya Kalkınma
Raporu’nun başlığını “Kalkınma İçin Tarım” koymuştur.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2014 yılı temasını Aile Çiftçiliği olarak belirlemiştir. ‘Dünyayı Besle, Yeryüzünü
Önemse’ sloganı ile FAO, küçük çiftçiliği yeniden anımsamış
görünmektedir. FAO’nun bu seçimi, dünyanın artan gıda krizinde ve yükselen açlıkta, küçük köylülüğün tasfiyesinin önemli payının bulunduğuna ilişkin görüşlerin sıklaştığı bir döneme
denk gelmiştir. Dolayısıyla tercihin pragmatizme dayandığı
açıktır. Üstelik FAO, aile çiftçiliğinde hangi ölçeği tercih ettiğini
söylemekten ısrarla kaçınmaktadır.
Türkiye 1980’lerde “bilgisayar mı üretmek önemli, buğday
mı” tartışmalarına “her ikisini de” diye yanıt verememiştir.
2000’lerde ise “tarım köylünün işi değildir” söylemine güçlü
bir itiraz gelmemiştir. Bugün işlenen alanları son on yıl içinde
28 milyon dönüm azalmış, mera varlığı 50 yıl evvelin yarısına
gerilemiş, kırsal alanı boşalan, kırsal nüfusu yaşlanan, tarım ve
gıda ithalatına yılda 18 milyar dolar para ödeyen, ekonomisi
kent rantına teslim olmuş, büyüme politikaları için doğası heba
edilen bir Türkiye gerçeği vardır.
Görünen o ki, bu topraklarda yüzyıllar boyunca denetim
altında tutularak varlığını sürdürmüş olan ve “büyük yıkımlara/felaketlere” kayıtsız kalmakla suçlanan küçük köylü, Türkiye’nin tarih sahnesinden sessizce çekilmektedir.
Bilinmelidir ki; toprak, su, doğa mücadelesi tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de üretim araçlarına sahip çıkan köylü
emeğini ve iradesini yanına almadan başarılamaz.

Türkiye’de kırsal kesimde işgücünün
istihdam olanakları ve
gelir kaynakları

Esas işi tarımsal faaliyet
olup ikinci işi olanlar
Esas işi tarımsal faaliyet
olup ikinci işi olmayanlar

Esas işi ve ikinci işi tarım
dışı faaliyet olanlar

2.273
0,03

7.566.613

375.091
4,07
Esas işi tarım dışı faaliyet
olup ikinci işi tarımsal
faaliyet olanlar
Esas işi tarım dışı faaliyet olup, ikinci işi tarımsal
faaliyet olan hanehalkı fertlerinin %63,8’ini 14
yaş ve üzerindeki erkekler, %26,5’ini 14 yaş ve
üzerindeki kadınlar oluşturmaktadır.

% 86,32
Esas işi tarımsal faaliyet olan
hanehalkı fertlerinin %41,5’i 14 yaş
ve üzerindeki kadın, %56'sı 14 yaş
ve üzerindeki erkek, %2,5’i 9-13 yaş
arası fertler olduğu belirlenmiştir.

598.834
6,83

240.519
2,74
Esas işi tarım dışı
faaliyet olup ikinci
işi olmayanlar

Kaynak:DİE 2005
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TÜRKİYE’NİN TOPRAKLA İMTİHANI

BİR MÜLKSÜZLEŞTİRME TARİHİ
Türkiye kırsalında mülksüzleştirme artarak
sürüyor. Halihazırda üretmeye çalışan köylü
borç batağına saplanmış durumda.

O

smanlı İmparatorluğu döneminde Ermeniler ve Rumlar hatırı sayılır miktarda toprağa sahipti. Toprağı
işler, topraktan aldıkları ürünleri en iyi biçimde değerlendirirlerdi. Ancak bu halkların büyük bölümünün topraklarından koparılması, arazilerini geride bırakarak gitmek
zorunda bırakılması ya da yaşamlarına acımasızca son verilmesi gibi zalimane davranışların sonucunda toprak bolluğu
oluştu ve bu toprak, üreticilerin mülksüzleştirilmesini bir
süre engelledi. Nüfus az, işlenecek toprak çoktu. Ve işte bu
toprağın büyük bir kısmı, Osmanlı’nın toprak yitirdiği yerlerden Anadolu’ya göç etmek durumunda kalan göçmenlere
verildi:
1923-1933 döneminde Türkiye’ye 247 bin kişi, 58 bin
aile göçmen olarak geldi. Gelenlere parasız olarak, 40.692
ev, 6321 parça arsa, 1 milyon 576 bin 472 dönüm tarla, bağ
ve bahçe verildi.
1934-1950 döneminde ise göçmenler için yapılan ev
32.887 adet, dağıtılan arazi ise 157.383 dönümdü.
1923-1934 döneminde nüfus değiş tokuşu ile gelen
99.709 haneye (380.243 kişi) 4,5 milyon dönüm arazi, 99
bin dönüm bağ ve 160 bin dönüm bahçe verildi. Muhacir
ve mülteci olarak gelen 58.027 haneye (247.295 kişi) 1,5
milyon dönüm arazi, 59 bin dönüm bağ ve 8 bin dönüm
bahçe dağıtıldı. Toprağa muhtaç yerli çiftçilere dağıtılan
arazi miktarı 731 bin dönümdü. 2510 sayılı yasanın hükümlerine göre, 21 Haziran 1934 tarihinden 1938 yılı Mayıs
ayına kadar 28.536 muhacir ve mülteci ailesine 1,2 milyo,
48.411 topraksız veya az topraklı yerli çiftçi hanesine 1,5
milyon, 7.886 göçebe ailesine de 129 bin dönüm arazi dağıtıldı. 1940-1944 döneminde ise Maliye Bakanlığına bağlı
geçici komisyonlar tarafından 619 köyde 197 bin nüfuslu
53 bin aileye toplam 875 bin dönüm arazi dağıtıldı. Ayrıca 1951-1960 döneminde 13.087 göçmene ortalama 60 dönüm büyüklüğünde arazi verildi.
Cumhuriyetle döneminde, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte dini vakıfların arazilerine ve gayrimenkullerine el kondu. El konan arazilerin bir bölümü hazineye
devredildi. Bir bölümü ise yoksul köylülere dağıtıldı.
Eskişehir’deki 36 köyü kapsayan Mahmudu Sani Vakfı’na ait 1 milyon 270 bin dönüm arazi, 2613 sayılı Tapu
Tahrir ve Kadastro Kanunu’na dayanılarak, 34 bin parsele
ayrıldı ve yerli halkın iskânına verildi. Ayrıca, 23 bin parselde 900.000 dönüm arazi de topraksız köylülere dağıtıldı.
Mahmudu Sani Vakfı’nın diğer topraklarının bir bölümü
de Türkiye’ye gelen göçmenlere verildi. Mahmudiye Harası da vakıf arazisinden yapılan tahsisle kuruldu. Ayrıca
göçmenlere, mübadillere ve yangın felâketlerinden zarar
görenlere da bu vakıf arazilerinden verildi.
Silivri’de Sultan Beyazıt Vakfı’ndan 15.000 dönüm arazi Romanya’dan gelen göçmenlere dağıtıldı. Saray ve Vize
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ilçelerinde bulunan Paşa Vakfı arazileri ise İcra Vekilleri
Heyeti’nin 1 Aralık 1926 gün ve 4450 sayılı kararnamesi
ile göçmenlere verildi. Bunların dışında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı 17 köyde bulunan Eyüp Nebi Vakfı’ndan 150.000 dönüm arazi, Amasya’nın Taşova ilçesinin
köylerinde bulunan Hazinedar Süleyman Paşa Vakfı’ndan
25.000 dönüm arazi, Palu ve Karakoçan İlçeleri’ne bağlı köylerde bulunan 30.000 dönüm vakıf arazisi, Bursa’ya
bağlı Karacabey ilçesi köylerinde bulunan 10.000 dönüm
vakıf arazisi ve Aydın’ın çeşitli köylerinde 5.000 dönüm zeytinlik arazi iç iskâna tahsis edildi.
Dolayısıyla rahatlıkla söylenebilir ki; Türkiye kırsalında
1923-1946 döneminde önemli boyutta bir mülksüzleştirme
yaşanmadı. Aksine ekilen topraklardaki artış, nüfus artışına
paralel olarak genişledi. O dönemde köylüler arasında hazine arazilerine ve meralara el koyma arzusu o kadar gelişkin
değildi ve işlenen arazi miktarını sınırlayan en önemli faktör tarım araç ve makinelerindeki yetersizlikti.
Bu tablo 1946’da Türkiye’ye çok sayıda traktör ve diğer
tarım araç gereçlerinin getirilmesiyle değişti. Makinelere
sahip olan zengin köylüler, toprak ağaları ve kapitalist çiftçiler bu yeni araçlarla sadece kendi topraklarını sürmekle
kalmadılar, hazine arazilerini ve köy meralarını da sürüp
talan ettiler. Tahıl ürünlerinde ekili alan 1946 yılında 71,9
milyon dönüm iken 1953 yılında 110,8 milyon dönüme,
1960 yılında 129,5 milyon dönüme çıktı. 1980 yılında tahıl
ekilen alan 132,9 milyon dönümdü.
Osmanlı ile her alanda hesaplaşan Cumhuriyet yönetimi, toprak meselesinde bu hesabı bir türlü göremedi.
Bunda en büyük etken ülkenin yönetimindeki üçlü saç ayağının en güçlüsünü toprak ağalarının oluşturuyor olmasıydı. Halk arasında toprak reformu olarak bilinen 4753 sayılı
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 15 Haziran 1945’te çıktı
çıkmasına ama toprak ağalarının Meclis’teki etkinliği nedeniyle bu kanun, kamulaştırılarak büyük toprak sahiplerinin
topraklarının değil devletin topraklarının bir kısmın köylüye
dağıtılmasıyla yarım yamalak uygulandı. Öyle ki 1947-1972
döneminde halka dağıtılan 22 milyon 313 bin 646 dönüm
toplam arazinin sadece 54 bin 252 dönümü şahıslardan kamulaştırılmıştı. Geriye kalan miktar ise dağıtılan toprağın
yüzde 97’sine tekabül ediyordu; bu kanunla toprak sahibi
olan topraksız çiftçi ailesi sayısı ise 446.817 idi.
Bu kanunu uyarınca 1947-1950 döneminde 32.639,
1951-1960 döneminde de 311.972 yerli aileye toprak verildi.
1947-1950 döneminde yerli halka dağıtılan arazi miktarı
1 milyon 463 bin 833 dönüm; 1951-1960 döneminde yerli halka dağıtılan arazi miktarı ise 16 milyon 300 bin 911
dönümdü. 1947-1950 döneminde köylüler, arazinin dönümü 7,39 liradan, 1951-1960 döneminde ise dönümü 12,12
liradan borçlandırıldılar. Topraklandırılan aile başına dü-

Osmanlı ile her alanda hesaplaşan
Cumhuriyet yönetimi toprak meselesinde
bu hesabı bir türlü göremedi.

şen borçlandırma bedeli 1947-1950 döneminde 331,58 lira,
1951-1960 döneminde ise 633,16 liraydı.
Böylece 1947-1972 döneminde toplam 433.117 aileye
toprak dağıtılmış oldu. 1947-1972 döneminde Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çerçevesinde topraklandırılan tüm
çiftçi ailelerinin sayısının Türkiye’deki çiftçi ailesi sayısına
oranı yüzde 10,47; topraklı çiftçi ailesi sayısına oranı ise
yüzde 15,12 idi.
Bu kanun, 19 Temmuz 1973’te 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile yürürlükten kaldırıldı.
Cumhuriyetin demokrasiyle anılan dönemlerinden biri
olan 1963-1970’ler köylülerin, emekçilerin, devrimci gençlerin ekonomik ve demokratik haklarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için örgütlü/örgütsüz mücadelesine
sahne oldu. Bir yanda uçsuz bucaksız toprağa sahip olan
Ege ve Doğu Anadolu'daki toprak ağaları, diğer tarafta ise
bir avuç toprak için yanıp tutuşan topraksız çiftçiler vardı.
Uçurum büyüktü. Bu derin uçurum 1960’larda kıvılcıma
dönüşüp ateş aldı. Köylüler hakları olan toprakları geri alarak hükümetlerin gerçekleştiremediği toprak reformunu
gerçekleştirmek için saygıdeğer bir mücadeleye başladılar.
Yaptıkları işgal değildi. Zira bu topraklar kendilerine hak
olarak intikal eden ancak bazılarının iktidar, vali ve jandarma desteğiyle ellerinden aldığı topraklardı.
Antalya Elmalı’nın Beyler, Bayralar, Karamık, Sarılar,
Taşağıl, İslamlar, Eymir, İmircik ve Yuva köylerindeki topraksız köylüler Subaşı Ağa’ya karşı isyan etti, işledikleri toprakları sahiplendiler. Bu toprakları ekip biçmeye başladılar.
Bunun üzerine ülkede kızılca kıyamet koptu. O dönemde
köylülere destek vermek üzere 500 öğrenci yöreye gitti. Antalya’nın ardından, 28 Ocak 1969’da, İzmir’in Torbalı İlçesine bağlı Atalan köylüleri, ağaların el koydukları hazine
arazilerini işgal etti, işgal eylemi Atalan Köyü'nden sonra
işgal Torbalı’nın Göllüce köyüne de sıçradı. Atalan köylüleri 600 kişilik işgal komitesiyle, talancı ağalardan kurtardıkları hazine topraklarını sürmeye başladı. Köylüler haklı
mücadelelerini duyurmak için anayol üzerine “Bu Köyde
Toprak Mücadelesi Vardır” yazılı büyük bir pankart açmışlardı. Gelen geçen herkes bu pankartı görüyordu. Bu sırada
dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş köylülerin mücadelesine karşı çıkıyor, bütçe görüşmelerinde “Türkiye’de dikta,
zalim ağa yoktur. Ağalık ve beylik, saygı ifadesi için kullanılır” diyerek ağaları savunuyordu.
Köylüler ile öğrenci gençliğin ortak çabaları topyekûn
bir toprak reformunu gerçekleştirmeye yetmedi. Fakat o
dönemde Torbalı’da köylülerin ele geçirdiği toprakların
önemli bir bölümü toprağı işleyen köylüler tarafından bugün de işlenmeye devam ediliyor. Antalya’daki ele geçirilen toprakların çoğunluğu ise halen ağanın elinde, çok az
bir bölümü köylülerce işlenebiliyor.
Türkiye serbest piyasa politikalarına 24 Ocak 1980’de
geçti. Bu dönemde Türkiye’nin fotoğrafı daha hızlı biçimde
değişti: 1980’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların toplam sayısı 19,6 milyondu; bu sayı 2000 yılında 44 milyona
çıktı. Buna karşılık belde ve köylerdeki nüfus 25,1 milyondan 23,8 milyona düştü. Belde ve köylerde yaşayanların
oranı da aynı dönemde yüzde 56,1’den yüzde 35,1’e geriledi. Bu hızlı değişimin temel nedeni üretim girdilerinin
maliyetinin artması ve üretilen ürünlerin fiyatının maliyetin altında belirlenmesiydi. 2002’de iktidara AKP geldi.
AKP’nin uyguladığı politikalar köylüleri hızla yoksullaştırdı

TÜRKİYE'DE NÜFUS-YERLEŞİM DEĞİŞİMİ
1980’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların toplam sayısı

19,6

milyon

2000’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların toplam sayısı

44

milyon

1927-2010 Yılları arasında kırsal ve kentsel nüfusun
sayısal ve yüzde dağılımı
Yıl
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2010
2012

Kır
10.342.391
12.355.376
13.474.701
14.103.072
15.702.851
17.137.420
18.895.089
20.585.604
21.914.075
23.478.651
25.091.950
23.798.701
23.146.684
23.797.653
17.500.632
17.178.953

Kent
3.305.879
3.802.642
4.346.249
4.687.102
5.244.337
6.927.343
8.859.731
10.805.817
13.691.101
16.869.068
19.645.007
26.865.757
33.326.351
44.006.274
56.222.356
58.448.431

Kır (%)
75,8
76,5
75,6
75,1
75,0
71,2
68,1
65,6
61,5
58,2
56,1
47,0
41,0
35,1
23,7
22,7

Kent (%)
24,2
23,5
24,4
24,9
25,0
28,8
31,9
34,4
38,5
41,8
43,7
53,0
59,0
64,9
76,2
77,2

2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre
İl/ilçe merkezeleri ve belde/köy nüfusları

% 8,25

İl/İlçe merkezi

71.286.182
% 91,75

Belde/Köy

6.409.722

ve mülksüzleştirdi. Köylerden kentlere hızlı bir göç başladı.
Bu değişim ve dönüşüm süreci DİE/TÜİK verilerine şöyle
yansıdı: 2000 yılında belde ve köylerde 23,8 milyon kişi yaşarken 2012’de bu sayı 17,2 milyona geriledi. Belde ve köy
nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı da 2000’de yüzde
35,1 iken 2012 yılında yüzde 22,7’ye düştü.
Türkiye kırsalında mülksüzleştirme artarak sürüyor. Halihazırda üretmeye çalışan köylü borç batağına saplanmış
durumda. Zira toprağını uygulanan fiyat politikalarına,
kredi faizlerine ve Acil Kamulaştırma Kanunu’na kurban
veriyorlar. Birçok bölgede küçük ve orta köylünün toprakları ipotek altında.
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YASA ELİYLE

TOPRAK BETONA DÖNERKEN
Büyükşehir Yasası küçük çiftçiliği hızla yok
olmaya doğru itiyor. Tarım arazilerinin
betonlaşmasının ise önünü açıyor.

2

012’nin son günlerinde çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir
Yasası ile köylerin yaklaşık yarısı kapatıldı. Ülke nüfusunun %22,7’si köy ve beldelerde yaşarken, bu yasayla
nüfusumuzun %91,3’ü bir anda şehirli oldu. Köy ve beldelerde
yaşayan nüfusumuz ise %8,7’ye geriledi. Artık nüfusumuzun
%77’si büyükşehir belediyeleri sınırları içinde yaşıyor.
Peki “şehirli” olmak köylülere yaradı mı? Hayır. Zira köylerde pek çok vergiden ve su ücretinden muaf olan çiftçi,
yeni yasa ile muhatap olacağı vergileri 5 yıl sonra ödemeye
başladığı zaman göreli olarak daha da yoksullaşacak. Yapılan
araştırmalara göre çiftçimizin %65’i geçinemezken yeni vergi yükleri çiftçinin daha da ezilmesine neden olacak. AB’nin
yedi yıl üzerinden kurguladığı bütçesinin %40’ını tarımsal
desteklere ayırdığı biliniyor, oysa bizim yıllık belirlenen bütçelerimiz içinde bu oran sadece %2. Miktarı giderek artacak
vergiler karşısında çiftçinin tarımsal üretimini sürdürmesinin
son derece zor olacağını tahmin etmek güç değil.
Onuncu Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda eleştirilen noktalardan biri de fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapılmış
yapıların ruhsatlandırılacağı hükmüdür. Bu hükümle köyleri
yozlaştıran, kıyı alanlarını işgal eden, sit alanlarını ve korunması gereken doğal değerleri tahrip eden ve aslen yıkılması
gereken yapılar affedilerek, bunları yapanlar adeta ödüllendiriliyor.
6360 sayılı yasanın en önemli icraatlarının başında mahalleye dönüştürülen köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması
geliyor. Köy muhtarı köyü ile ilgili her konuda dava açar ya da
müdahil olup konuyu yakından takip edebilirken, tüzel kişiliği bulunmayan mahalle muhtarlarının böyle bir yetkisi yok.
Her ne kadar meralardan mahalle halkının yararlanabileceği
söylense de herhangi bir olumsuzlukta mahalle muhtarının
hak arama ehliyeti bulunmuyor. Soma’da geçen yıl yaşanan
üzüntü verici katliam sonrası çıkarılan torba yasa içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile meraların kentsel dönüşüme açılabileceği ve gelişim projesi alanı ilan edilebileceği maddesi de
geçirildi. Böylelikle tüzel kişiliği kalkan köy halkının merasına
sahip çıkma olanağı kalmadı. Yani köylüler hayvanlarının ve
bahçelerinin sulanması için gereken kuyuyu açamayacak ya
da çeşme ve yalak inşa edemeyecek.
Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırına
genişlemesi ve köylerin mahalleye dönüşmesine olumsuz bir
örnek de çiftçinin evinin altında ya da bahçesinin bir köşesinde yer alan ahır ya da kümesini şikayet olması halinde Hıfzıssıhha Yasası uyarınca uzaklara taşımak zorunda kalması
olacak.
Toprağın korunması ve geliştirilmesi, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari ve yeter gelirli tarımsal arazilerinin
büyüklüklerinin belirlenmesi, bunların bölünmelerinin önlenmesi ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamak amacıyla 2005 yılında
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Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası çıkarıldı. İl bazında
Toprak Koruma Kurulları oluşturuldu. Tarımsal potansiyeli
yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması en önemli
görevlerinden olmakla birlikte yasanın en çok kullanılan ve
tartışılan bölümü tarım arazilerinin nasıl tarım dışı amaçlarla
kullanılabileceği yönü oldu. Bu kapsamda 5,7 milyon dekar
tarım arazisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni verildi.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nda 2014 yılında
yayımlanan 6537 sayılı Yasa ile kırsal alanı yakından ilgilendiren bir takım değişiklikler yapıldı. Yasa ile asgari tarımsal
arazi büyüklükleri mutlak, marjinal ve özel ürün arazileri
için 20 dönüm, dikili tarım arazileri için 5 dönüm, örtü altı
tarımı yapılan araziler için 3 dönüm olarak belirlendi. Buna
göre tarım arazileri artık asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemeyecek, hisselendirilemeyecek, pay ve
paydaş adedi artırılamayacak. Bakanlık asgari tarımsal arazi
büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek.
Toplulaştırılarak büyütülen arazi öncelikle maliklerden birine
satılacak. Bu kişiler satın almadığı takdirde yöre çiftçilerine
rayiç bedel üzerinden satışa sunulacak. Araziler toplulaştırılırken küçük çiftçi sistemin dışında bırakılacak.
Tüm iller ve ilçeleri bazında yeter gelirli tarımsal arazi
büyüklükleri tespit edildi. Dolayısıyla çiftçi yeter gelirli tarım
arazisinin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımlarını Bakanlığın izni ile satabilecek. Ekonomik bütünlük hesaplaması
il müdürlüklerince yapılacak. Çiftçi aynı ilçe içerisinde tek bir
araziye sahip ise bunu tapuda doğrudan satabilecek. Bu durum çiftçinin tüm arazilerini satması durumunda da geçerli
olacak.
Gerek 30 ilde büyükşehir belediyesi oluşturarak köylerin
tüzel kişiliğini ortadan kaldıran Büyükşehir Yasası gerekse
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası’nda değişiklik yapan 6537 sayılı yasa küçük çiftçiliği hızla yok olmaya doğru
itiyor. Tarım arazilerinin betonlaşmasının ise önünü açıyor.
Oysa yapılması gereken en küçük mahalli idare birimi olan
köyleri yok etmek değil, tıpkı belediyeler ve il özel idareleri
gibi genel bütçe vergi gelirlerinden az da olsa kaynak aktararak köylerin güçlenmelerini sağlamak olmalı. BM 2014 yılını
küçük çiftçiliğin ve kooperatifçiliğin desteklenmesi için “aile
tarımı” yılı ilan etmişken 6537 sayılı yasa ile çiftçilerin limited
şirket kurmalarının önerilmesi ise hayli düşündürücü. AB’nin
küçük çiftçiliği ve genç çiftçileri özellikle desteklediği tarım
politikalarını örnek almak ve son derece zayıf olan kooperatifçiliğimizi yine AB’deki gibi desteklemek Türkiye’deki tarımın
sorunlarının aşılabilmesi için önemli adımlardır.

Yapılması gereken en küçük mahalli idare
birimiolan köyleri yok etmek değil,
köylerin güçlenmelerini sağlamak.

Çiftçinin gözünden

TOPRAK ÜRETİMİN BEŞİĞİDİR
Tıpkı Yaşar Kemal’in dediği gibi: “… Sağlıklı
toprakta en önemli öğe yüz örtüsüdür. Yani
vatan, ormanları, çayır çimenleri, çiçekleri,
böcekleri, kuşları, yabanıl hayvanları, suları,
daha binlerce öğesiyle bir bütündür.”

T

oprak bizi, doğayla birlikte üretmeye, ürettikçe de hak
ettiğimiz kadarını almaya odaklayan bir kültürün sahibi
kılar. Fakat aynı zamanda onu gelecek için saklamakla
da görevlendirir. Bu nedenle üzerinde yaşadığımız toprak, kültürümüzü belirleyen, canlılığı var eden yaşamın temel öğesidir.
Yani, toprak, sadece kum ve kilden oluşan bir yapı değildir. Toprağın üzerinde gezinen birisi ayağının altında milyonlarca canlının yaşadığını hissetmez, bilmez. Oysa toprağı toprak yapan
içinde yaşayan canlılardır. Toprakta yaşayan canlıların hemen
hepsi birer geri dönüşüm uzmanıdır. Bitkilerin ölü bölümlerini,
salgılarını veya kadavralarını öyle güzel işlerler ki buradan çıkan besinleri bitkiler tekrar geri alır.
Toprak çok önemlidir; üretimin beşiğidir, rahmidir, anasıdır. Ve ancak toprağa bakılırsa toprak korunabilir ve verimli
bir biçimde kullanılabilir. Böylece üzerinde yetiştireceği bitki
de kuvvetli olur ve bu kuvvetli bitki hastalık ve haşerelere karşı
koyabilir. Tohum da sağlıklı toprak ile buluştuğunda güçlü bir
biçimde gelişir. Tohumun saçılacağı toprak eğer sağlıksızsa tohum yeterince gelişemez; bitkiye dönüştüğünde de sağlıklı ve
lezzetli ürünler veremez.
Sağlıklı toprak için benimsenmesi gereken üretim tarzına
en iyi örneğin ise bilge köylü çiftçiliği olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu çiftçiler, üretim yapacakları toprağın önce hangi
özelliklere sahip olduğunu belirlemekle işe başlar. Sonra bu
özelliklere sahip toprakta en iyi yetişen bitki çeşidini seçerler.
Diğer taraftan da seçtikleri bitkinin yöre iklimine uyup uyamayacağını araştırırlar. Eğer uygunsa o bitkiyi tercih ederler. Ayrıca bitkiye can veren ve onu yaşatan toprağı da dengeli ve sağlıklı tutmayı iş edinirler. Bilge çiftçilerin önceliği bitkinin yeterli
beslenmesine olanak sağlamaktır. Bu amaçla küçük çiftçiler;
•Münavebeli ekim yapar,
•Doğal atıklarla oluşturulan kompost gübreyi kullanır,
•Toprağı dinlendirir ya da diğer bir deyişle nadasa bırakır.
Çiftçiler üretim yaparken mutlaka toprağa dışarıdan gıda
desteği yapmak zorundadır. İşte bilge çiftçiler, toprağı dışarıdan desteklerken yapay ve kimyasal gıdaları değil, doğal maddeleri tercih eder. Toprağa dışarıdan yaptığı gıda desteğinin
doğayla dost olmasına özen gösterir.
Endüstriyel tarımda ise çiftçilikler toprağın yapısının bozulmasına aldırmaz, sadece kazanacakları paraya bakarlar. Onlar
toprakta azalan gıdaları, toprağa organik madde ile takviye
ederek tekrar kazandırmazlar. Çeşitli kimyasalları doğrudan
toprağa verirler. Bu kimyasallar toprakta canlılar tarafından
parçalanarak bitkinin alabileceği hale getirilemez, zira onlar
bir tür hazır gıdadır. Bu gıdalar bitkiyi doğrudan beslerken toprakta yaşayan canlılar için zehir olurlar.
Su ile eritilerek toprağa dökülen ya da katı olarak toprağa
atılmış olsa da yağmurla eridikten sonra bitki tarafından alınan yapay gübrenin fazlası toprakta atık olarak kalır. Zehirli

çöp olarak toprakta kalır. Bu zehirli çöplerin miktarı arttıkça
toprağın yapısı bozulur. Toprak, toprak olmaktan çıkar. Bu kimyasallar topraktan yer altı ve yerüstü sularına karışır. Bu sular
aracılığıyla da diğer bitkileri, hayvanları ve insanları zehirler.
Kimyasal gübre ile beslenmiş bitkileri tüketen insanların vücutlarında biriken kimyasallar, bağışıklık sisteminin bozulmasına
neden olur.
Kimyasal maddelerle beslenen toprak, bu kimyasallara bağımlı hale geldiğinden çiftçiler de yapay gübreleri üreten şirketlere bağımlı hale gelirler. Yani bu döngünün tek bir kazananı vardır; kimyasal gübre üreten şirketler. Fakat artık toprak
üzerinden para kazanan sadece kimyasal gübre şirketleri değil.
Kapitalizmin küreselleşmesi ve paralelinde küreselleşmenin
doğurduğu kriz toprağın sorunlarına başka sorunlar da ekliyor: Krizden çıkışın yolu olarak kırsalın işaret edilmesi toprağı
yeni bir sömürüyle karşı karşıya bırakıyor. Siyasetçilerin sık sık
kullandığı “ekonomik büyüme” ve “daha fazla endüstrileşme”
argümanları ise öncelikle şirketlerin çıkarını ülkenin çıkarıyla
eşitliyor ve doğaya saldırıyı meşrulaştırıyor. Böylece doğa ve doğaya analık yapan toprak tahrip ediliyor.
Türkiye’nin yüzölçümünün % 54’ünden daha fazla bir alan
için maden şirketlerinin ruhsat almış olması tehlikenin boyutu hakkında yeterince fikir veriyor. Maden şirketlerinin maden yataklarını ararken kullandıkları yöntem, toprağı toprak
olmaktan çıkarıyor. Toprağın üzerinde yaşayan bazı canlıları
yok ediyor, bazılarının ise yaşam alanlarını yok ediyor. Altın ve
gümüş madenciliğinde kullanılan siyanür toprağı, suyu ve doğayı zehirliyor. Uşak Eşme’deki altın madeninde 26-28 Haziran
2006’da meydana gelen kazadan sonra bin beş yüzün üzerinde
insan siyanürden zehirlendi. Bergama, Erzincan’a bağlı İliç ilçesinde, Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Bakırtepe, Eğricek, Elkondu
ve Pınargözü köylerini kapsayan alanda altın arama faaliyetleri
devam ediyor. Bu arama faaliyetleri için topraklar gasp ediliyor.
Gasp edilen topraklardan daha fazlası kirletiliyor, yöredeki temiz sular alınarak kirletilmiş olarak toprağa salınıyor.
Nehir tipi HES’lerle toprak ile suyun bağlantısı kesiliyor. En
verimli topraklara sahip olan ovalara termik santraller kuruluyor. Verimli tarım alanlarına güneş enerji santralleri inşa ediliyor. Yaban hayata yaşamı zehir eden rüzgâr enerji santralleri,
santralin araziye ve bölgeye uygunluğu göz ardı edilerek her
yere yapılıyor. Bütün bu projeler için topraklar gasp edilirken
“Toprak artık geçindirmiyor, çiftçi toprağı terk etmelidir” argümanını öne sürüyorlar. Ancak çiftçiyi zor durumda bırakanın bizzat kendilerinin olduğunu gizliyorlar. Köylüler ise hükümet-şirket ittifakına ve bu ittifak tarafından meşrulaştırılan
projelere, bu projelerin yarattığı doğa katliamlara karşı dernek
ve platform çatısı altında örgütlenerek Yaşar Kemal’in tabiriyle
tam da şunun için mücadele ediyorlar: “… Sağlıklı toprakta en
önemli öğe yüz örtüsüdür. Yani vatan, ormanları, çayır çimenleri, çiçekleri, böcekleri, kuşları, yabanıl hayvanları, suları, daha
binlerce öğesiyle bir bütündür.”

Kimyasal maddelerle beslenen toprak,
bu kimyasallara bağımlı hale geldiğinden çiftçiler de
yapay gübreleri üreten şirketlere bağımlı hale gelirler.
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TOPRAK GASPI

DÜŞMAN “DIŞARIDA” DEĞİL “İÇERİDE”
Türkiye’de toprak gaspı bizzat devlet eliyle
mümkün kılındığının ve gaspçıların da
çoğu kez “dışarıda” değil “içeride” aranması
gerektiğinin altını çizmek gerek.

T

oprak gaspı teriminin zihinlerde çağrıştırdığı fikirlerin,
gasp sanki salt Türkiye’nin başka bir ülkede veya başka
ülkelerin Türkiye’de yaptığı bir eylem olmak üzere Türkiye ve diğer ülkeler ikiliği ekseninde olması anlaşılabilir bir
durum. Bu, aslında kavramın hem akademik literatürde hem
de kamuoyunda çoğunlukla yabancı bir ülkenin hükümeti ve/
veya şirketleriyle bağlantılı olarak kullanılmış olmasının bir
getirisi. Ancak toprak gaspı, büyük miktarlardaki toprağın,
onun üzerinde yaşayanlar ve/veya onu işleyenlerin onayları
olmadan ele geçirme eylemi olarak tanımlandığı takdirde
Türkiye’deki toprak gaspı bilançosunun gözler önünde olanın
çok üzerinde. Böyle bakıldığında son yıllarda iyice hızlanan
birçok süreci de bu resmin içinde konumlandırmak mümkün.
Bu açıdan Türkiye’de toprak gaspı bizzat devlet eliyle mümkün kılındığının ve gaspçıların da çoğu kez “dışarıda” değil
“içeride” aranması gerektiğinin altını çizmek gerek.
Aslına bakılırsa toprak gaspının, Türkiye’nin son on yıldaki büyüme stratejisine adeta içkin olduğunu söylemek abartılı
olmaz. Bu dönemde, özellikle de ekonominin lokomotifi sayılan enerji projeleri, inşaat faaliyetleri ve maden yatırımları
için tarımsal niteliği olan büyük miktarda arazilerin, kullanıcılarının söz hakkı olmaksızın eski kullanımlarından koparıldığına şahit olduk. Bu süreçlerin en temel aracı olarak ise
karşımıza tartışmalı uygulamalarıyla kamuoyunda da yankı
uyandıran Acele Kamulaştırma Kanunu çıktı. Bununla birlikte kurulmak istenen termik santral için Yırca köylülerinin katledilen zeytinliklerinden, Peri Vadisi’nde planlanan Pembelik
barajı için Akkuş köylülerinin gasp edilen topraklarından,
Efemçukuru’nda köylülerin direnişine rağmen altın madeni arama faaliyeti yürütülmek istenen arazilerden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı için gasp edilen topraklara kadar sayısız
vakada sürecin hukuki imkânının acele kamulaştırma kararlarıyla yaratıldı. Bir örnek de İstanbul’dan: İnşaatına başlanan
3. Boğaz Köprüsü’nün bağlantı yolları ve Kuzey Marmara Otoyolu için ise İstanbul’un 8 ilçesinde acele kamulaştırma kararı
1949-2012 Yılları Arasında Arazi Kullanımı
ve Değişimi (km2) Kaynak*: Bayar 2004, Kaynak**:TÜİK
Yıllar
1949*
1960*
1970*
1980*
1990**
2000**
2010**
2012**
2013**
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Tarım
alanları
152.721
253.240
273.390
281.820
278.560
263.790
243.940
237.950
238.060
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Çayır ve
mera alanları
386.132
286.580
215.003
211.701
141.770
123.780
146.170
146.170
146.170

Orman
alanları
103.582
105.840
182.730
201.990
201.990
207.030
215.370
215.370
216.780

Diğer
alanlar
134.288
131.320
107.874
83.486
156.677
184.852
173.972
179.962
178.442

Toplam
(km2)
776.723
776.980
778.997
778.997
778.997
779.452
779.452
779.452
779.452

Yıllara gÖre tarım ve kişi başına dÜşen tarım
alanları (Kaynak*: Bayar (2004) Kaynak**:TÜİK)
Yıllar
1949*
1952*
1960*
1965*
1970*
1975*
1980*
1985*
1990**
1995**
2000**
2005**
2010**
2012**
2013**

Ekili Alan
(ha)
8.998.419
11.772.943
15.305.000
15.294.000
15.591.000
16.241.000
16.372.000
17.908.000
18.868.000
18.464.000
18.207.000
18.148.000
16.333.000
15.464.000
15.613.000

Tarım Alanı
(ha)
15.272.068
19.148.749
23.266.060
25.861.000
27.339.000
27.662.000
28.175.000
27.530.000
27.856.000
26.834.000
26.379.000
26.606.000
24.394.000
23.795.000
23.806.000

Nüfus
20.359.000
21.952.000
27.755.532
31.391.651
35.605.653
40.348.789
44.737.321
50.664.654
56.473.653
59.756.000
67.804.543
72.065.000
73.724.269
75.627.384
76.667.864

Tarım alanı
(ha/kişi)
0,75
0,87
0,84
0,82
0,77
0,69
0,63
0,54
0,49
0,45
0,39
0,37
0,33
0,315
0,310

verildi. Yani projenin inşaat ve hafriyat çalışmaları nedeniyle
göl ve göletler, akar ve kuru dereler, tarım alanları, mera alanları ortadan kaldırılacak.
Çiğdem Toker’in Resmi Gazete arşivini tarayarak çıkardığı
döküm ise acele kamulaştırmaların neye hizmet ettiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor: 2014 yılı başından temmuz ayı
ortasına kadar geçen sürede 39’u HES, 5’i baraj ve HES, 35’i
RES ve 41’i enerji iletim hatları için olmak üzere toplam 165
acele kamulaştırma kararı alınmış. Aslında istisnai durumlarda kullanılması gereken bu uygulamanın son dönemde
çığ gibi büyümesinin nedeni ise yukarıda da anıldığı üzere
acele kamulaştırmaya atıfla değiştirilen yasal mevzuatlar. Bu
değişiklikler ile beraber, ulusal ekonomiye yarar sağladığına
hükmedildiğinde tarımsal niteliği olan araziler devletin farklı
kurumlarınca gasp edilerek piyasa kriterlerine göre daha kârlı kullanımlara açılabiliyor. Aynı değişiklikler eskiden az sayıda alanla sınırlı olan acele kamulaştırma yapabilme yetkisini
de genişletiyor. Ancak gasp edilen toprakların kullanıcıları ne
ulusal ekonominin kime ne şekilde yarar sağlaması gerektiği
ne de kamulaştırmadaki “kamu”nun kimleri kapsadığı konusunda söz sahibi olamıyor. Acele kamulaştırma, geniş bir toplumsal mutabakat sağlanmasına gerek olmadan, toplumsal
muhalefet kanallarına kapalı bir uygulama, sözlük anlamıyla
adeta gasp.
Acele kamulaştırma uygulamalarının dışında kalan birçok
başka yasal düzenleme de benzer şekilde tarımsal üretim yapılan topraklara, eski kullanıcılarının söz hakkı olmadan el
konulmasının yolunu açmakta. Bunların yakın geçmişteki en
bilinen örneklerinden birisi 2012 yılında yapılan ve kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen düzenleme ile Orman Kanu-

Acele kamulaştırma, geniş bir toplumsal mutabakat sağlanmasına gerek olmadan, toplumsal muhalefet kanallarına kapalı
bir uygulama, sözlük anlamıyla adeta gasp.

Yıllar

Başvuru sayısı

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Toplam
Genel Toplam

1.850
5.700
3.578
2.327
4.214
3.542
3.855
4.682
3.099
1.830
18.301
34.047

İzin verilen
(ha)
31.843
198.817
81.116
57.020
98.186
128.311
62.224
116.331
33.848
19.301
402.013
827.007

İzin verilmeyen
(ha)
11.824
74.576
50.665
46.449
64.609
167.265
38.978
62.526
44.668
23.229
350.862
584.789

İrtifak hakkı
(ha)
3.032
3.205
2.707
2.482
4.182
49.926
7.818
12.520
6.319
4.134
82.417
96.325

Kanun kapsamı
dışında kalan (ha)
16.838
121.799
66.733
66.590
25.418
372.625
56.183
52.550
33.529
22.067
547.661
834.332
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Tarım Dışına Çıkarılan Arazi Miktarları
Genel
toplam (ha)
63.537
398.397
201.221
172.541
192.405
718.127
165.203
243.927
118.364
68.731
1.382.953
2.342.453

(Bayramin, 2011). Kaynak: TÜGEM (2011)

Türkiye’de Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Kullanım Alanları
2011 yılı itibarıyla Türkiye'de sektörel bazlı tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına yönelik değerler,

Sanayi Amaçlı
22.405,7 (ha)

Konut Amaçlı
12.365,7 (ha)


Madencilik Amaçlı
7.883,2 (ha)


Turizm Amaçlı
1.145,9 (ha)

nu’nda yapılan değişiklik. Bu değişiklik ile orman niteliğini
yitirmiş arazilerin orman rejimi dışına çıkarılması ve hazine
elinden çıkarılarak özel mülkiyete açılması kolaylaşmış oldu.
Bu süreçte 2B arazilerinin satışı için belirlenen rayiç bedellerin
çok yüksek olması, bu arazilerde yıllardır geçimlik tarım yapan orman köylülerinin üretim yaptıkları toprakların ağırlıklı
olarak inşaat sektörüne açılması ve köylülerin topraklarından
koparılmaları anlamına geldi. Benzer bir süreç, yine 2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile hayata geçirildi.
Büyükşehir olan merkezlere bağlı köylerin tüzel kişiliklerini
kaybedip mahalle statüsüne geçmesi, köy taşınmazlarından
olan tarımsal nitelikli arazilerin kentsel alan kapsamına alınmasını kolaylaştırıyordu ve bu toprakların eski kullanıcılarından gasp edilmesine neden oldu.
Öte yandan, günümüzde küçük kırsal üreticiyi ezen bir-



Ulaştırma Amaçlı
646,9 (ha)

2014 yılı başından temmuz ayı ortasına kadar geçen sürede
39’u HES, 5’i baraj ve HES, 35’i RES ve 41’i enerji iletim hatları
için olmak üzere toplam 165 acele kamulaştırma kararı alınmış.

çok süreç, yukarıda bahsi geçen yasal müdahalelerle birlikte
yaşanıyor. Girdi fiyatları devamlı yükselirken küçük üreticiye
verilen fiyatlarda eşdeğer bir yükselme olmaması, doğrudan
pazar bulamayan üreticinin aracılık sistemine mahkûm edilmesi, endüstriyelleşen tarım sektöründeki büyük oyuncularla
rekabette zorlanan küçük çiftçilerin artan borçluluğu kırsal
alanda mülksüzleştirmenin katmerlenmesi demek. Piyasa
ekonomisinin bizzat kendisi, bugün toprak gaspının yasal düzenlemelerden daha sinsi ama aynı derecede etkin yolu.
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TOPRAK VE SAVAŞ

SINIR TANIMAYAN
KİMYASALLAR
Güneydoğu bölgesindeki çatışmaların
herhangi bir toprak kirliliğine yol açıp
açmadığı bilinmiyor.

T

oprak canlıdır ve canlılık üretir. Sadece erozyon, bitki
örtüsünün tahrip edilmesi, endüstriyel veya tarımsal
uygulamalar nedeniyle değil, savaşlar yoluyla da toprak zarar görür. Silah, mermi, bomba gibi her türlü öldürme
aracı çok ciddi bir kimyasal kirlilik kaynağı. Bu silahlardan
açığa çıkan seyreltilmiş uranyum gibi radyoaktif maddelerden; kurşun, kadmiyum, titanyum ve cıva gibi ağır metallere;
dioksinlerden, dioksin benzeri PCB’lere kadar pek çok toksik
kimyasal çevreye bulaşıyor. Bu kirlilik kalıcı ve nesiller boyunca da yok edici potansiyelini koruyor. Savaş bitiyor ama her
şeye bulaşan toksik kiri kalıyor.
Toksik kimyasallar hayatı var eden doğal döngülere genellikle bulaşmaz. Örneğin, kurşun, kadmiyum ve cıva gibi
en tehlikelileri doğal hayatın içinde genellikle çok ender bulunur. Ama başta silah sanayi olmak üzere çeşitli endüstriyel
faaliyetler bu tehlikeli kimyasalları doğal hayata karıştırıyor.
Yeryüzünde savaşlar nedeniyle toksik kimyasalların hem çeşit ve hem de miktar açısından en çok bulunacağı yerlerin
başında ise tarihte bereketli hilal olarak adlandırılan coğrafi
bölgede yer alan Irak geliyor.
Amerikan ordusu tarafından 1991 yılındaki Körfez Savaşı’nda kullanılan seyreltilmiş uranyum içerikli mermi ve
bombaların toprağı, havayı ve su kaynaklarını radyasyon ile
kirlettiği ve insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlenmişti. 2003 yılındaki Irak işgali ile bu sorunlar daha da
büyüdü. Ülke toprakları etkileri nesiller boyunca etkileri sürecek çok ağır bir toksik kirlenmeye maruz kaldı.
Ülkeye bulaştırılan seyreltilmiş uranyum miktarının 2000
ton olabileceğini belirtiyor. Kirlilik toprağın tipi, kimyasal yapısı ve nemlilik durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yüzeysel
olabileceği gibi toprağın derinliklerine kadar da işleyebiliyor.
Şu ana kadar ülkede hangi bölgelerin ne düzeyde kirlendiğini
belirleyecek bir çalışma yapılamadı. Ancak seyreltilmiş uranyum ve ağır metal kirliliği ile bağlantılı kanser ve doğum anomalileri gibi hastalıkların görülme sıklığındaki artış ürkütücü.
Özellikle ağır metal ve seyreltilmiş uranyumla kirlenmiş
topraklarda üretilen yiyecekler, içecekler ve solunan hava yoluyla vücuda alınan bu kimyasallar anne karnındaki bebeğin
sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani maruziyet daha anne karnındayken başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2012 yılında doğum kusurlarını belirlemek amacıyla yürüttüğü çalışma biteli
2 yıl olmasına rağmen elde edilen sonuçlar "halen" açıklanmadı. Ancak bağımsız örgütler tarafından yapılan çalışmalar
durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. 2013'de yayınlanan bir çalışmada atılan mermi ve bombalardan saçılan
radyoaktivite miktarının Çernobil’den 100 kat daha fazla olabileceği belirtiliyor. Basra ve Felluce gibi kentlerde doğum kusurları ile ilgili vaka sayısında savaş öncesi döneme kıyasla 17
kat, bazı kanser vakalarında ise 12 kat artış olduğu bildiriliyor.
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Kalıcı radyoaktif kirlilik yaratacağı kesin olan bu silahlar
neden kullanılıyor? En çok dile getirilen zırhlı araçları çok etkili biçimde yok ediyor olması. Diğer nedeni ise pek dile getirilmiyor: Nükleer atıklardan kurtulmak. Seyreltilmiş uranyum
bombaları nükleer santrallerden açığa çıkan atıklardan imal
ediliyor. Nükleer atıkları saklamak çok maliyetli bir iş. Bu atıkların yol açtığı sosyal ve çevresel maliyetler; yani “dışsal maliyetler” çok yüksek. Ama bu sorundan kurtulmanın bir yolu
bulunmuş gibi: Radyoaktif atıkları topla, mermi veya bomba
yap, başka bir yere at.
Bu atıkları temizlemek çok zor. Amerikan askerlerinin eğitim üssü olarak kullanılan Puerto Rico'daki Vieques adasında
biriken toksik kimyasalları temizlemek için dört milyar dolar
gerekiyor örneğin. Ada sadece 10 km uzunluğunda. Yüzölçümü çok daha büyük ve en az 152 farklı yerleşim bölgesi ağır
bir şekilde kirlenmiş olan Irak’ı düşünelim bir de. Toksik kimyasalların pasaporta ihtiyacı yok; sınır tanımaz. Bu kirlilik er
veya geç ülkemiz topraklarına ve nihayetinde bütün yeryüzüne dağılacak.

Basra ve Felluce gibi kentlerde doğum kusurları
ile ilgili vaka sayısında savaş öncesi döneme kıyasla 17 kat,
bazı kanser vakalarında ise 12 kat artış olduğu bildiriliyor.

İNSANLIK SUÇU
Kosova, Afganistan, Irak ve muhtemelen Libya’da da ateşlenen
seyreltilmiş uranyum içeren silahların kullanılmasının insanlık suçu
olduğu belirtiliyor. Bir kez kullanıldıktan sonra bu silahların yol açtığı
zararı gidermek mümkün olmuyor. Çevreye bulaşan uranyum 4.5 milyar
yıl boyunca toksik etkisini koruyor. Radyoaktif kirliliğin temizlenmesi için
radyoaktif araç gerecin ve aracın çevresindeki radyoaktivite bulaşmış
toprağın en az 10 santimlik bölümünün bütünüyle çıkarılarak bölgeden
uzaklaştırılması gerekiyor.
ABD'nin Irak’da yol açtığı radyoaktif kirlenmeyi temizleme maliyetinin
yüzlerce milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. Ancak yine de yeteri
düzeyde bir temizliğin mümkün olup olmayacağı bilinmiyor. Radyoaktif
atıkların gömüldüğü Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki, Kuveyt'teki, Basra
ve çevresindeki bazı bölgeler insanların yaşaması için artık uygun değil.
Amerika ve Nato ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin silah
envanterinde seyreltilmiş uranyum içerikli mermilerin olduğu biliniyor.
Bu silahlar kullanıldığı her yeri kalıcı bir mezarlığa dönüştürüyor.
Çeşitli ebatlarda dizayn edilen seyreltilmiş uranyum mermilerin ağırlığı
900 gram ile 3400 gram arasında değişiyor. Bu mermiler hedefe
çarptığında yaklaşık yarısı radyoaktif toza dönüşerek çevreye yayılıyor.
Nükleer Denetleme Komitesi'nin (Nuclear Regulatory Commission)
hazırladığı bir rapora göre 120 mm'lik bir seyreltilmiş uranyum
mermisi hedefe isabet ettiği anda yaklaşık 67 metre çapındaki bir
alanın her metrekaresine bırakılan radyasyon, NRC'nin siviller için
belirlediği maruziyet düzeylerinin 900 katına karşılık geliyor. (file:///C:/
Documents%20and%20Settings/DELL-/Desktop/nukleersilah.pdf)

Seyreltilmiş uranyum silahları
Bosna’da, Kosova’da, Körfez Savaşı’nda, Irak’ta ve Afganistan’da kullanıldı.
Seyreltilmiş uranyum mermileri hedefe çarptığında dağılıyor ve merminin
yarısı radyoaktif toza dönüşüyor. Solunduğunda ölümcül olan bu toz; toprak
ve su kaynakları başta olmak üzere çevredeki her şeye bulaşıyor. İçme suları
ve o bölgede yetişen tarım ürünlerinin yüksek miktarda radyasyon içermesine
neden oluyor. Radyoaktif toz rüzgârla başka bölgelere taşınabiliyor. Herhangi bir
coğrafi bölgeyi milyonlarca yıl boyunca yaşamdan arındırmak için geliştirilmiş en
ölümcül silah olarak niteleniyor.

Türkiye’de kapsamlı saha
araştırması yapılmalı
Güneydoğu bölgesindeki çatışmaların
herhangi bir toprak kirliliğine yol açıp
açmadığı bilinmiyor. Neredeyse 40 yıldır
süren çatışmaların nihayete ermesi ve
Kürt sorununun demokratik bir çözüme
kavuşturulması ile kapsamlı bir saha çalışması
yapmak ve böylece toprak ve su kaynakları
üzerinde bir kirlilik oluşup oluşmadığını da
anlamak mümkün olabilecek.
Irak'da kullanılan seyreltilmiş uranyum
mermileri özellikle zırhlı araçlar başta olmak
üzere pek çok askeri malzemeyi radyoaktif
bir hurda yığını haline getirdi. Önemli sağlık
sorunlarına yol açacak bu malzemelerin hurda
ticaretine konu olduğu bilinse de; ülkemize
girip girmedikleri hakkında bir veri yok.

Bir savaş bir kimyasal
Vietnam savaşında Amerikan ordusu tarafından
kullanılan ‘Agent Orange’ açığa çıkardığı son
derece zehirli dioksin maddesi nedeniyle ülke
genelinde 100 milyon dönümlük bir toprak
parçasını kirletti. Kullanılmasının üzerinden 45
yıl geçmesine rağmen hâlâ bu topraklar üzerinde
yetiştirilen gıdalarda çok yüksek oranlarda
dioksin kalıntısı tespit ediliyor. Dioksin maruziyeti
nedeniyle kanser ve doğum anomalileri gibi sağlık
sorunları yüksek oranlarda seyrediyor bu ülkede.
Yıllar içinde 400 bin insan dioksin maruziyeti
sonucunda açığa çıkan hastalıklardan hayatını
yitirirken; en az 500 bin çocuğun sağlıksız
doğduğu belirtiliyor.
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TÜRKİYE'DE KADIN VE TOPRAK

KADIN İŞSİZLİĞİNİN KAMUFLAJI; TARIM
Toprak, erkeklerin ve muhafazakârların hayal
gücü yoksunluğuna terk edilemeyecek kadar
hayati bir kaynak.

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre
2015’te, tarımsal üretim faaliyetlerinin en düşük seviyeye indiği Ocak ayında bile tarımın toplam istihdamdaki
payı % 19 idi. TÜİK verilerini doğru kabul edersek tarımda 4.8
milyon kişinin istihdam edildiğini söyleyebiliriz. Bu da tarımın istihdamdaki % 19’luk payı itibariyle, % 6.7’lik inşaattan
çok daha önemli bir ekmek kapısı olduğunu ve hatta % 21’lik
sanayiyle arasındaki rekabette zorlayıcı gücünü koruduğunu
gösterir. Tarımda istihdam edilen kadın ve erkeklerin oranlarına baktığımızda ise istatistiksel düzeyde eşitliğe yakın bir
denge olduğunu görürüz: 2 milyon 710 bin erkeğe karşılık 2
milyon 133 bin kadın. Tarımda çalışan erkekler, çalışan tüm
erkeklerin % 15.1’ine ve tarımda çalışan kadınlar da çalışan
tüm kadınların % 28.2’sine tekabül eder.
Yukarıdaki rakamlar ilk bakışta şöyle bir izlenim verebilir:
Türkiye’de tarım kadınlara ve erkeklere dengeli, hatta neredeyse eşit istihdam imkânları yaratıyor; hatta kadın istihdamı
için büyük bir fırsat alanı oluşturuyor.
Tahmin edeceğiniz gibi durum hiç de böyle değil. 2011
yılı TÜİK istatistiklerine göre, tarımda ücretsiz çalıştırılan işçilerin yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. Tarımda ücretsiz ça-

lıştırılan kadınlar, aynı durumdaki erkeklerden farklı olarak
ev ve bakım işlerini de üstleniyorlar. Ve yalnızca bu bilgi bile
tarım sektöründe söz sahibi olanların kadınlar olmadığını ortaya koymaya yetiyor. Yani tarım, genel işsizlik manzarasının
kamuflaj alanından ibaret. En çok da kadın işsizliğini kamufle
ediyor. Örneğin çiftçilik unvanının dağılımı üzerinden bakıldığında, kadınların tarımdaki “resmi” varlığının toprağa ve
aileye sarf ettikleri çabayla ters orantılı olduğu görülüyor.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın 2014
yılında derlediği verilere göre Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS)
kayıtlı kadınların sayısı bölgeden bölgeye ciddi farklılıklar
gösteriyor. Bir kadının ÇKS’ye kaydolarak, dahil olduğu hanenin ekonomik kararlarında söz sahibi olmuş sayılmayacağını;
bununla birlikte ÇKS’ye kayıt olmak için bir miktar tarımsal
arazi üzerinde mülk sahibi, kiracı ya da ortak olarak söz sahibi olması gerektiğini akılda tutarak bakın bu tabloya.
Hane başı arazi miktarının görece küçüldüğü Karadeniz
bölgesinde kadın çiftçi sayısının arttığını, tarımsal arazilerin
görece daha büyük parçalar halinde kullanıldığı vilayetlerde
ise kadınların resmi çiftçilik unvanına daha az sahip olduklarını göreceksiniz. Bu tablo kuzeyde ya da batıda yaşayan çiftçi
ailelerin, doğu ve güneydekilerden daha az ataerkil olduklarını
söylemiyor. Ama temel coğrafya ve ekonomi bilgisinden yola
çıkarak, kuzey ve batıda erkeklerin tarım dışı alanlarla daha
fazla meşgul olduklarını, çiftçiliğe vakit ve enerji ayıramadıklarını, dolayısıyla kadınların -hanenin tarımsal desteklerden ya-

TOPRAK ATLASI 2015 / KAYNAK SGK

En Çok Kadın Çiftçi Rize’de
33,3%
31,6%

41,7%

Erkek çiftçi oranının
en yüksek olduğu 15 il
(Ocak; 2014 - 2013)

97,0%
Siirt

96,7%
van

96,5%

96,2%
Diyarbakır

95,8%
Erzurum

95,6%
Kars

95,2%
bitlis

95,3%

95,1%
bingöl

97,0%

95,0%

92,0%
mardin

94,0%
91,9%
Tokat

91,8%

93,0%
91,4%

90,0%

Urfa

96,7%

Ardahan

96,0%

40,0%
20,0%

19,2%
Amasya

0,0%

20,6%

21,6%

20,8%
Kütahya

24,0%

23,0%

Yalova

Çanakkale

bolu

24,8%
Giresun

26,5%

26,8%
Denizli

30,6%

28,3%

burdur

TOPRAK ATLASI 2015

Trabzon

31,2%
Karabük

33,3%

31,6%

bartın

Rize

78

zonguldak

41,7%

60,0%

Kadın çiftçi oranının
en yüksek olduğu 15 il
(Ocak; 2014 - 2013)

99,0%

96,5%

rarlanabilmesi için- çiftçi unvanı aldıklarını söyleyebiliriz.
Tarımda arazi mülkiyetinin cinsiyetine bakmaksa çiftçi
unvanının dağılımına bakmak kadar kolay değil. Bu konuda
tarımsal üretimin “fıtratı”ndaki kadın emeği yoğunluğunu
inkâr eden ataerkil idare, her nasılsa yasalar modernleştikçe
daha büyük bir inatla kurumsallaşıyor. 6537 numaralı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 2014 yılında yapılan
bir değişiklikle tarımsal arazilerin bölünmemesi, dolayısıyla
verimliliğin azalmaması için -büyük arazinin yüksek verim
anlamına gelmeyebileceği konusunda pek çok araştırma olsa
da- toprağın “ehil” mirasçıya verilmesi yolundaki eğilim kurala bağlanmış durumda. Bu düzenlemenin mirasçılar arasında bir anlaşmazlık vuku bulduğunda hakimlerin erkeklerden
yana tavır almasını kolaylaştıracağını tahmin etmek zor değil. Aynı kanun, yapılan değişiklikle tarımsal arazilerin tarım
dışı kullanıma açılmalarını da bir hayli kolaylaştırıyor. Bu iki
önemli değişiklik mevcut siyasi iradenin, ekonomik tercihler
söz konusu olduğunda, ne tarımdan ne de kadınlardan yana
olduğunu ortaya koyuyor…
Bu iki değişiklik, yine aynı siyasi iradenin muhafazakâr niteliğinin hangi mecralarda hüküm sürdüğünü de gösteriyor:
İlki kadının bırakın kamusal alanı, işlediği toprakta ve paydaşı
olduğu hanede söz sahibi olmasına dair bir muhafazakârlık.
Lakin bu muhafazakârlık tarım arazisinin tarım dışı kullanımının kolaylaştırılması gibi hayli “liberal” sonuçlara da gebe.
Zaman Gazetesi’nde, 6 Haziran 2009 tarihinde yayınlanmış
bir haberde, verimsiz olduğu için miras dağıtılırken evin kızlarına reva görülen kıyı arazilerinin, turizm sayesinde nasıl
değerlendiğini anlatıyor muhabir. Arazisine inşa ettiği otelin
geliriyle zenginleşen Neriman Akça mutlu; “Allah’ın adaleti
işte böyle olur” diyor. Hayli eski bir öyküdür bu, adı da vardır:
“Zengin enişte vakası”. “Zengin bacı” değil, “zengin enişte”.
Çünkü kadının toprak üzerindeki mülkiyeti fiili olarak kocasına aittir ve bu durum kardeşleri kıskandırır.
AKP’nin muhafazakâr bir yaklaşımla idare edip “liberal”
sonuçlara ulaştığı bir başka mecra da tıpkı arazi gibi işgücünün de tarım dışına çıkmasıdır. Tarımdan kopan ve hizmet
sektörüne girebilecek eğitime sahip olmayan erkek, sanayi
üretimine ücret skalasının en dibinden dahil olur. Pamuğu,

2011 yılı TÜİK istatistiklerine göre,
tarımda ücretsiz çalıştırılan işçilerin
yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor.

tütünü, pancarı bitiren; zeytini ezen, mısırı gümrük manipülasyonlarıyla yerli çiftçiye haram eden; üzümden günahmışçasına yüz çeviren tarımsal üretim ve destek politikalarının
en doğrudan sonuçlarından biri de Soma’da 301 madencinin
kurban edildiği iş katliamıdır.
Toprak sahibi olsa da ürünü para etmeyen erkek çiftçi soluğu, iki haftalık sözde eğitimden sonra işbaşı yapacağı madende alır. Ücret azdır ama, kalabalık ailede en az bir kişinin
SGK’li olması, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için
elzemdir. Erkek toprağın altına, kömür madenine inerken,
toprağın üstündeki geçimliğe indirgenmiş üretim faaliyetini
de kadına bırakır. Sonra bir cinayete kurban gider erkek. Toprağın üstünde hayır, altında gelecek yoktur artık. Hikâyenin
bundan sonrasında, erkeklerini madene kurban veren hanelerde, kadınlar ürünsüzleştirilmiş topraklarında tüm aile için
bir gelecek arayacak, sonra da o geleceği oğullarına ve damatlarına hediye edeceklerdir.
Bir ülke siyasetinin ve iktisat idaresinin “toprak ana” oltasıyla, kadını tıpkı toprak gibi bir üretim aracı olarak görme
muhafazakârlığından kurtulması için zamanın kâfi olmadığını biliyoruz. Kadın, erkek ve toprak arasına bizzat yerleştirdiği adaletsizlikle beslenen bu muhafazakâr siyaset, kadınların
toprağa yönelik taleplerinin artmasıyla kırılabilir ancak. Çünkü böylesi bir talep tarım toprağını tıpkı Yırca’da, Gerze’de
ve kadınların öncülük ettiği daha nice mücadele alanında olduğu gibi siyasallaştırır ve onu siyasallaştıranı da özneleştirir.
Kadınların toprak talepleri için verdikleri mücadele, bu tarihsel siyasetin ayrıcalıklı kurbanı olan erkeklere de yeni bir şans
tanır. Zira, HES’ler, termik santraller, turizm amaçlı doğal kaynak katliamı; kitlesel iş cinayetleri, tarımda ürünsüzleştirme,
adaletsiz dağıtım ilişkileri vs. gösterdi ki; toprak erkeklerin ve
muhafazakârların hayal gücü yoksunluğuna terk edilemeyecek kadar hayati bir kaynak.
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TARIMDAKİ EN YOĞUN KADIN EMEĞİ DOĞU ANADOLU’DA
Bölgelere göre kadınların yoğun olarak tarımda çalıştığı alanlar, yüzde, 2013 yılı
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ONARICI TARIM

Toprak kurtuluşumuz olabilir mi?
Onarıcı tarımla uğraşanlar çiftçiliğin, çobanlığın, kırsalda yaşamın, gıda üretiminin “toplumun alt tabakalarına”, “cahillere” layık olduğunu söyleyen ana akım paradigmayla dalga
geçen ve önemli kısmı sonradan olma çiftçilerden oluşan genç, yaratıcı, özgürlükçü bir nesil.

B

izi asla bırakmayacağına, hep bıraktığımız yerde duracağına, sadık yârimiz olduğuna emin olduğumuz toprak hakkında ne biliyoruz? Her gün adımladığımız toprağın içinde ne olup bittiği hakkında bilgilerimiz, gizemli ve
sır dolu evrenin işleyişi hakkında bildiklerimizden fazla değil.
Bildiklerimiz ise coğrafya kitaplarında yazanın aksine toprağı
onarıp geleceğimizi güvence altına alabileceğimizi söylüyor.
Her şeyden önce toprak, gezegendeki en zengin ve bereketli ekosistem. Dünyaca ünlü toprak uzmanı ve “Soil Food
Web” (Toprak Gıda Ağı) kurucusu Dr. Elaine Ingham ve Avusturalyalı bilim insanı Christine Jones başta olmak üzere “bütüncül” toprak bilimcilerinin ısrarla hatırlattığı çok önemli bir
nokta var: Toprak, mineraller, toz ya da kaya segmentleri, oksijen ve mikro organizmalardan oluşan “ayrılmaz ve ayrılması
teklif dahi edilemez” bir bütün. Sabanla, pullukla, traktörle,
kimyasal gübreler ve zehirlerle sıkıştırılıp havasız hale getirilmiş ve mikroorganizmaları soykırıma uğramış toz parçaları
bilimsel olarak da toprak değil. Çünkü toprak canlı bir habitat. Bombalarla yerle bir edilip içindeki tüm canlıların yok
edildiği, binaların moloz yığınına dönüştüğü bir yere nasıl yaşam alanı; şehir, köy ya da kasaba demiyorsak artık, içindeki
tüm yaşamın yok edilip bununla bağlantılı olarak toprağın
fiziksel yapısının bozulduğu zemine de toprak demiyoruz.
Öte yandan “bir santim toprak 1000 yılda oluşur” söylemi
tamamen yanlış değil ama önemli ölçüde eksik. Toprak fiziksel ve biyolojik olmak üzere iki süreçle oluşur. Evet, fiziksel
toprak oluşumu için uzun zaman gerekir: kayalar aşınacak,
çatlayacak, toz haline gelecek, mikroorganizmalar tarafından sindirilip toprağın yapıtaşlarına dönüşecek. Ancak biyolojik toprak oluşumu ki; esas süreç budur, bir çoğumuzun

EN BEREKETLİ EKOSİSTEM
Toprak, mineraller, toz/kaya segmentleri, oksijen ve
mikro-organizmalardan oluşan “ayrılmaz ve ayrılması teklif
dahi edilemez” bir bütün.
Bir avuç sağlıklı toprağın içinde
1 trilyondan fazla bakteri

10.000 protozoa

10.000 nematod

25 km uzunluğunda kök mantarı

hayal edebileceğinden çok daha hızlı gerçekleşebiliyor: Onarıcı tarım yöntemleriyle, aynı arazide bir yandan çok sağlıklı ve verimli gıda üretimi yapıp bir yandan da senede 1-2
santim toprak yaratmak işten bile değil. Bu toprak oluşumu
fotosentez ve toprak üstü çürüme döngülerini güçlendirerek
kısmen yukarı doğru, çoğunlukla ise üst toprak altındaki kayaç kısımları canlı üst toprağa dönüştürerek aşağıya doğru
gerçekleşiyor. Türkiye'de son 50 yılda hızlanan yok edici tarım pratiklerinin de etkisiyle 30-50 santimlik üst toprak katmanı “görece iyi” kabul ediliyor bugün, halbuki 3-4 metrelik
üst toprak katmanlarına yeniden ve oldukça hızlı bir biçimde
ulaşmak mümkün. Teknik bir detay zannedilmesin bu, böylesi bir değişimin sonuçları en ala bilim kurgu kitabını aratmayacak kadar derin ve radikal.
Toprağın iklim değişikliğiyle olan ilişkisi de kamuoyunda
konuşulandan çok daha fazla. Çünkü toprak yeryüzünde okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı. Üzerinde yürüdüğümüz 20-30 santimlik, en fazla bir kaç metrelik incecik toprak
kabuğundaki karbon miktarı, gezegenin bütün ağaçlarındaki,
otlarındaki, hayvanlarındaki yani biyokütledeki toplam karbon
miktarının 4 katı kadar. Bu da yaklaşık 2300 gigaton ediyor.
Üstelik toprağın en aç yutak olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sabanın icadından beri tarım nedeniyle organik maddesini yani
karbonunu hızla kaybeden toprağın, atmosferdeki karbondioksiti Sanayi Devrimi öncesi seviyelere (280 ppm civarına) inene
kadar yutmasının önünde teknik bir engel yok. Bugün artık
kronik bir kriz haline gelen su meselesinin de çözümü toprakta: toprağın organik madde miktarını %1 arttırmak, kilometrekarede 15.000 ton daha fazla suyun emilmesi, bundan onlarca
kat fazlasının tutulabilmesi anlamına geliyor. Yani erozyon yaratarak ilerleyen seller ve onları takip eden kuraklık, kuruyan
akarsular kader değil. Sadece Kapalı Konya Havzası'nda %1'lik
organik madde artışı, 750 milyon ton suyun toprakta tutulabilmesi demek. Bu da sulama ihtiyacının azalması, sellerin yok
olması, kuraklığın bitmesi, göl ve akarsuların yeniden akmaya
başlaması, gıda üretiminin ciddi oranlarda artması, erozyonun
yok olması demek. İklim değişikliğinin getirdiği mevsimsel yağış anomalileri de göz önüne alındığında, toprağı suyu tutan
ve yavaş yavaş salan bir sünger haline getirmenin önemi daha
da ortaya çıkıyor.
2. Dünya Savaşı'nı takiben kullanıma sokulan ve tüm dünyada hızla yaygınlaş(tırıl)an kimyasal tarım -ironik olarak Yeşil
Devrim diye adlandırılan süreç- toprağın öldürülmesi, özellikle “toprak gıda ağı” denen toprak içi ekosistemin bozunum
sürecini hızlandırdı. Öte yandan, Yeşil Devrim öncesi her
şeyin güllük gülistanlık olduğunu, tarihte yapıldığı şekliyle
geleneksel ve kadim tarımın her şeyin çözümü olduğunu iddia etmek, çiftçilik gibi dünyanın en dinamik, uyum gücü en
yüksek mesleğini geçmişe hapsedip yaratıcılığını köreltmek
anlamına geleceği için de yanlış. Dünyanın en geleneksel ve
kadim tarım yöntemlerini uygulayan Sümerler'in, yaptıkları,

“Bir santim toprak 1000 yılda oluşur”
söylemi tamamen yanlış değil ama
önemli ölçüde eksik
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tabii ki kimyasız ve zehirsiz, tarımla yemyeşil Mezopotamya'yı
çöle çevirip uygarlıklarının sonunu getirdiğini unutmamak
gerek. Benzer örnekler Aztek uygarlığından Uzak Doğu Asya'ya kadar dünyanın bir çok yerinde verilebilir. Dünyanın en
eski iki tarım aracı, saban/pulluk ve sulama kanallarının örneğin, özellikle de sürekli kullanım halinde toprağı kısa ve uzun
vadede öldürme potansiyelleri çok yüksek. Bugün pulluk, bir
çok onarıcı çiftçi tarafından “insanlığın icat ettiği en ölümcül
araçlardan biri” olarak tanımlanıyor.
Türkiye'ye gelecek olursak... tarım arazilerinin karşı karşıya olduğu üç temel sorun var.
1- Erozyon (Toprak aşınımı): Türkiye'deki tarım arazilerinin
%70'ine yakınında erozyon, çoklukla da su erozyonu görülüyor. Arazilerin genelde eğimli olması ve özellikle de tarlaların
sürülmesi yani pulluk kullanımı bunun temel sebebi. Pulluk
hem toprağın canlılığını yok etmesi, hem toprak üstünü çıplak bırakarak erozyonu hızlandırması, hem de organik madde
içindeki karbonun atmosfere salınmasına neden olduğu için
toprak bozunumunun birincil faillerinden. Konya Sarayönü ilçesinin sadece 4-5 yıl içinde ve yerel aktörlerin ısrarlı çalışmalarıyla bir onarıcı tarım yöntemi olan pulluksuz tarımda geldiği nokta çok umutlandırıcı. Sarayönü, 40.000 dekara yakın
arazide pulluksuz tarım yapılan, bu anlamda Türkiye'de açık
ara önde olan bir il. Hem ekonomik, hem de ekolojik anlamda
bunun sonuçları görülüyor. Bayır ve mera alanlarında ise üreticilerin yerelde dahil olarak beraber oluşturduğu “Bütüncül
Planlı Otlatma” algoritmaları kendini dayatıyor.
2- Toprağın canlılığını yitirmesi: Türkiye'de tarım arazilerinin yarısından fazlasında organik madde %2 ve altında. Bu
sayı, Türkiye tarım arazilerinin yarısının “ölü” olduğunu gösteriyor. %22'sinden fazlası ise %2-3 ile orta seviyede. Organik
maddenin bu düşmesi bir kader değil, bu düşüş insan kaynaklı. Nedenleri de temelde tarlaların sürülmesi, azot başta olmak üzere sentetik gübre, kimyasal tarım zehirleri ve toprak
erozyonu. Bu yüzden onarıcı tarım yöntemleriyle bu oranların hızla yükseltilmesi gerek. Tersten bakılacak olursa da bu
oranları acilen yükseltmenin tek yolu onarıcı tarım, özellikle
Bütüncül Planlı Otlatılan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri.
3- Tarım arazilerinin atıllığı: Bu, düşünüldüğünden daha
karmaşık bir sorun. Kabaca tarım politikaları, kırsal demografinin değişimi, özellikle genç çiftçilerin azalması ve mülkiyet,
mesafe, arazilerin çok küçük ve dağınık parçalardan oluşması
gibi araziye erişim sorunlarından kaynaklanıyor. Konvansiyonel tarıma “değmeyen” bu arazileri düşük girdili ve yüksek
bereketli onarıcı tarım teknik ve tasarımlarıyla üretken hale
getirmek mümkün.
Önemli olan ve esasında tüm insanlığın ve gezegenin kurtuluşu için yegane çare, günümüzün küresel ve yerel bütüncül bağlamları doğrultusunda yerelde örgütlenen, son derece
yaratıcı, geçmişe hayır demeyen ama geçmişi olduğu gibi kabul etmek zorunda da hissetmeyen, önüne sürdürülebilirliği
değil onarıcılığı alan, birbirleriyle ve şehirlerdeki türeticilerle
sürekli iletişim halinde özgün gıda toplulukları modelleri kurgulayan yeni nesil onarıcı çiftçiler.
Onarıcı tarım (Regenerative Agriculture), içinde bütüncül
yönetimden permakültüre, dönüm hattı tasarım ve uygulamalarından biyodinamik tarıma kadar pek çok farklı ekolün
sunduğu yöntemsellikler ve dünyanın her köşesinden halihazırda onbinlerce çiftçinin internet üzerinden deneyim paylaşımıyla, dünyanın en hızlı büyüyen toplumsal hareketlerinden

Bugün pulluk, bir çok onarıcı çiftçi tarafından
“insanlığın icat ettiği en ölümcül araçlardan biri”
olarak tanımlanıyor.

biri. Sözde kalmayan, çok farklı ölçek, iklim ve şartlarda özgün çözümlerle bir yandan başta toprak olmak üzere ekosistemleri onarırken bir yandan da sağlıklının ötesinde şifalı bir
gıdayı konvansiyonel üretim maliyetleriyle aynı düzeyde ve
hatta bazen daha ucuza üretebilen bir hareket bu. Çiftçiliğin,
çobanlığın, kırsalda yaşamın, gıda üretiminin “toplumun alt tabakalarına”, “cahillere” layık olduğunu söyleyen ana akım paradigmayla dalga geçen, yeni nesil ve önemli kısmı sonradan
olma çiftçilerden oluşan genç, yaratıcı, özgürlükçü bir nesil bu.
Türkiye'nin engebeli arazilerle düz arazilerini nispeten
dengeli biçimde dağıtan bir coğrafyası ve bununla beraber
iklimsel dinamiklerin yerel kültürlerle iç içe demlenerek yarattığı belli toprak-insan örüntüleri var(dı). Bayırda mera temelli hayvancılık ile ovada ziraat dengesi ve bunun simbiyotik ilişkisi yüzyıllar boyunca nispeten sürdürülebilir bir tarım
döngüsü yaratılmasını sağladı.
Öte yandan bu örüntüler artık makro ve mikro sebeplerden dolayı işlemiyor ve toprak ekosistemleri bu çöküşün en
büyük mağduru. Mağdur etmenin de ötesinde “bindiğimiz
dalı kesme” hali var. Onarıcı tarım burada hayati derecede
önemli fırsatlar sunuyor: Kabaca kategorilendirirsek;
• Köy içerisinde permakültür tasarımları (Temelde Anadolu'da küçük ölçekli bahçe ve bostancılıktan esinlenmiştir,
ancak bunu günümüze tam da kadim çiftçiliğin evrimsellik
ilkesi paralelinde uyarlamıştır.)
• Köy ve havza içi büyük ölçekli “çorak” ve bayır araziler, tarlalar ve verimli çayırlarda ise bütüncül yönetim ve bütüncül
planlı otlatma (Temel prosedürleri, göçerlik ve kadim çobanlıkla örtüşmektedir.)
• Yine girintili havza toplama yataklarında ve büyük ölçekte
bütüncül yönetim ve dönüm hattı uygulamaları.
Onarıcı tarım Türkiye'de toprak ekosistemini, toprağın su
tutma ve emme kapasitesini ve verimliliği hızla güçlendirirken çiftçinin gelirini arttıracak, sosyal yapıyı onaracak devasa
fırsatlar sunuyor. Toprakla olan ilişkimiz “ya doğa ya insan”
tekerlemesine mahkum olmak zorunda değil. İkisini birden
kazanabileceğimiz yöntemler var, yıllardır da uygulanıyor ve
müthiş başarılar elde ediliyor.
Mevcut: Topraklar hızla yok oluyor, üretici ürettikçe batıyor, tüketici kötü gıdaya yüksek fiyatlar ödüyor, hayvancılık
sürekli ekside. Seller, kuraklıklar artıyor. Toplumsal yapı kırdan başlayarak çöküyor.
Tahayyül: Türkiye'nin karasal alanlarının yalnızca beşte
birinde bütüncül yönetimle kotarılan bir hayvancılık sistemine geçilmiş. Bu sayede 20 yıl içinde üst-toprak katmanını ortalama 1 metreye çıkarıp, bir yandan da organik maddesini
ortalama %3 arttırmışız. Bu onarıcı tarım yöntemi sayesinde
hayvancılıkta maliyetler yarıya düşmüş, et ve süt kalitesi 3-4
katına çıkmış. Aynı süreçte atmosferden 10 milyar tondan fazla karbondioksiti alıp toprağa bereket, verim ve yaşam olarak
gömmüşüz, yani Türkiye'nin 20 yılda yaptığı bütün seragazı
salımını sıfırlayarak olduğu gibi toprağa verim ve ekosistemlere bereket olarak döndürmüşüz. Toprak onarılmış, ekonomi
rahatlamış, kır rahat bir nefes almış, tüketiciler sağlıklı ve şifalı gıdaya daha düşük maliyetlerle erişebiliyor.
Denemeye değer gibi duruyor, değil mi?
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HEINRICH BÖLL STİFTUNG DERNEĞİ
Demokrasiyi geliştirmek, insan haklarını korumak,
küresel ekosistemin yok olmasını önleyecek adımları
atmak, kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlamak, kriz
bölgelerinde çatışmaları önleyerek barışı garanti altına
almak ve bireylerin özgürlüklerini devletin aşırı gücünden ya da ekonominin aşırı etkilerinden korumak… İşte
Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin eylemlerine ve fikirlerine yön veren amaçlar bunlar. Alman Yeşiller Partisi ile
sıkı bağlarımızı koruyoruz. Çevreci vizyonu olan ve yeşil
projeleri hayata geçiren bir düşünce kuruluşu olarak
yaklaşık 60 ülkede 160’ın üzerinde ortak proje yürüten
uluslararası bir ağın parçasıyız.
Heinrich Böll Stiftung Derneği bağımsız çalışıyor, entelektüel açık sözlülüğü besliyor. Halihazırda 30 ofisi olan
bir uluslararası örgütü bulunuyor. Heinrich Böll Stiftung
Derneği Çalışma Programı kendisini geleceğin atölye
çalışması olarak görüyor. Faaliyetleri arasında yetenekli
öğrencileri ve akademisyenleri desteklemek, toplumsal
ve siyasi olarak geçerli teorik çalışmaları teşvik etmek
var.
Heinrich Böll’ün, bütün vatandaşların siyasete dahil
olma çağrısına memnuniyetle uyuyor ve diğerlerine de
bu konuda ilham vermek için çabalıyoruz.

HEINRICH BÖLLSTİFTUNG DERNEĞİ
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

1994 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Heinrich
Böll Stiftung Derneği, Alman Yeşiller Partisine yakın,
bağımsız politik bir sivil toplum kuruluşudur.
Derneğin Türkiye bürosu bu tarihten beri demokratikleşme, insan ve azınlık haklarının korunması, ekolojik
esaslara uygun enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilir
kırsal kalkınma, küresel ve bölgesel güvenlik politiklarının
geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme
ve teşvik etme gayretindedir.
Merkezi İstanbul‘da bulunan Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği Bürosu 20 yıldır yukarıdaki ilkeleri
güden, insanlar arasında cinsiyet, etnik köken, din ve
renk ayırımı yapmaksızın hukuk devleti ilkeleri temelinde kurulu demokratik toplum düzeninin korunması için
çaba sarf eden sivil toplum girişimlerini destekler.
Heinrich Böll Stiftung Derneği‘nin çalışma alanları, şöyle
sıralanabilir:
• Demokratikleşme,
• Ekoloji,
• Dış ve güvenlik politikaları.
Heinrich Böll Stiftung Derneği‘ninTürkiye Bürosu, sivil
toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset
çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini
destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi
için katkıda bulunur.
Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği,
İnönü Cad. Hacı Hanım Sok. No: 10/12
34439 Gümüşsuyu-İstanbul, Türkiye, ww.tr.boell.org
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