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Selamlar, 
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olan metinleri Duvardibi’nde derlemeye devam 
edeceğiz.
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Türkiye’nin tarımı: 
Çiftçilerimizin çoğu icralık

Çiftçilerimizin çoğu icralık ve bankalar artık kredi 
borçlarından dolayı çiftçilerin tarla ve traktörlerine de el 
koymaya başladı. Köylerimiz uzun yıllar uygulanan politikalar 
sonucu boşalmış durumda. Sanki savaş olmuş, terk edilmiş 
gibi köyler. Yıkık dökük duvarlar ve evler; sadece birkaç 
ihtiyar karşılıyor neredeyse gelenleri.

MEHMET KARLI
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”Toprak yanlış uygulanan 
işleme, aşırı gübreleme, 
zirai zehirler, kuraklık, 
küresel iklim değişikliği, 
girdilerin pahalılığı ve 
ürünün para etmemesi 
sonucu satışa çıkarılıyor. 
Tarım arazileri büyük 
çiftçiler ve şirketler 
tarafından satın alınıyor ve 
köyden kente sürekli göç 
yaşanıyor.”

Hangi çiftçi ve üretici ile konuşsam girdilerin (Tohum, 
gübre, ilaç, mazot vs.) pahalılığından yakınıyor. Son gün-
lerdeki döviz artışları ithale dayanan mazot, gübre, zirai ilaç 
demeyeyim zirai zehirlerin fiyatlarını ikiye katladı. Ancak 
örgütsüz üreticimizin ürünleri yerinde sayıyor. Buğday, 
arpa, fındık üreticisi, tüm ürün gruplarında durum farklı 
değil. Hasadın olduğu aylarda arz fazlalığı ile oluşan düşük 
piyasa fiyatı neticesinde üreticimizin mahsulünü satması-
nın ardından, yani hasattan birkaç ay sonra ürün tüccarın 
elinde iken pahalanma eğilimi gösteriyor.

Çiftçilerimizin çoğu icralık ve bankalar artık kredi borçla-
rından dolayı çiftçilerin tarla ve traktörlerine de el koymaya 
başladı. Köylerimiz uzun yıllar uygulanan politikalar sonu-
cu boşalmış durumda. Sanki savaş olmuş, terk edilmiş gibi 
köyler. Yıkık dökük duvarlar ve evler; sadece birkaç ihtiyar 
karşılıyor neredeyse gelenleri. Toprak yanlış uygulanan iş-
leme, aşırı gübreleme, zirai zehirler, kuraklık, küresel iklim 
değişikliği, girdilerin pahalılığı ve ürünün para etmemesi 
sonucu satışa çıkarılıyor. Tarım arazileri büyük çiftçiler ve 
şirketler tarafından satın alınıyor ve köyden kente sürekli 
göç yaşanıyor. Durum ülkemiz için oldukça yeni görü-
nüyor. Son otuz yılın politikaları. Sanayileşmiş ülkeler bu 
durumu çok daha uzun yıllar öncesi yaşadı. Tarihin doğal 
bir seyri gibi görünse de bir kişinin kırsaldaki maliyeti ve 
mutluluğunu şehir hayatı ne derece karşılayabilir? Özellikle 
işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu ülkemizde.
 
Hayvancılıkta da durum hiç iç açıcı değil.Bir yıl önce 10 
bin TL olan bir gebe düve şimdi 5-6 bin TL  civarında. Yem 
fiyatlarının pahalılığı, kalifiye işçi, çoban yetersizliği, ette 
sürekli ithal ikamesi olması, sütün para etmemesi bu sek-
törü de krize soktu. Bu sektörde de banka ve kooperatifler 
icra yoluna gidiyorlar.

Millet olarak Kuvayı Milliye hareketi sonrası adam akıllı bir 
kooperatifleşme ve birlik modelleri oluşturamamamız, üre-
ticimizi ve çiftçimizi kırılgan ekonomik dönemlerde güçsüz 
bırakıyor  toprağını terk etmeye zorluyor.

Bence ulusal kurtuluş savaşımızdaki “Bu milleti milletin 
azim ve iradesi kurtaracaktır” sözü gibi çiftçi ve üreticile-
rimizi de yine kendi azim ve kararlılıkları kurtaracaktır. 
Başka da bir kurtarıcı aramalarına gerek yoktur.

Her yöremizin ürününe göre tarımsal ve hayvancılık koo-
peratifleşme yaygınlaştırılarak hammaddeler katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmeli ki çiftçimiz daha fazla gelir 
elde edebilsin. Malum gereken sermayenin tabana yayılma-
sı.
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”Tarım Bakanlığımıza büyük 
sorumluluk düşüyor. Eğer 
üretimden, mutlu çiftçilerden, 
istihdamdan ve ihracattan 
yana bir politika izlenecek ve 
sermaye tabana yayılacaksa, 
uzun vadeli düşük faiz oranlı 
kredi ile ayağı yere basan 
projeler ve kooperatifler 
desteklenmelidir.
Yok eğer bırakınız yapsınlar 
bırakınız geçsinler kuralı 
geçerli ise ki o zaman sosyal 
devlet olma özelliği kalmaz, 
yakın zamanda daha da 
ithale dayalı bir ülke oluruz 
ve tarım ülkesi olmaktan da 
çıkarız.”

Yaklaşık 17 yıl önce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayısı 5 
bin civarında iken aktif olanlar sadece 100 kadardı. Yani bir 
kooperatifler mezarlığı olmuş durumdayız.

Tabii yeni model kooperatifçilikte özellikle kooperatif yö-
netiminin eğitimden geçirilmeli, bakanlık, özel idareler ve 
büyükşehir belediyeleri, ziraat odaları ve birlikler hatta ilçe 
belediyeleri ile ortak projeler geliştirilerek fonlaması ve ta-
kibi yapılmalı, üretim ve pazarlama dahil tüm aktörler elini 
taşın altına koymalı. Böylelikle yerelde bir ürün ve marka 
yaratılırken satılan ürünlerden çiftçilerimiz daha fazla gelir 
elde edecekler. Aracılar olmadığı için tüketici çok daha 
uygun bir fiyattan bu mallara erişebilecektir.
 
Mevcut durumda ise piyasa ekonomisi işlemekte, kapita-
lizmin tüm kuralları uygulanmakta ve sonuçları çok ağır 
olmaktadır.

Bu nedenle Tarım Bakanlığımıza büyük sorumluluk dü-
şüyor. Eğer üretimden, mutlu çiftçilerden, istihdamdan ve 
ihracattan yana bir politika izlenecek ve sermaye tabana 
yayılacaksa, uzun vadeli düşük faiz oranlı kredi ile ayağı 
yere basan projeler ve kooperatifler desteklenmelidir.

Yok eğer bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler kuralı ge-
çerli ise ki o zaman sosyal devlet olma özelliği kalmaz, ya-
kın zamanda daha da ithale dayalı bir ülke oluruz ve tarım 
ülkesi olmaktan da çıkarız.

Tabii ki en stratejik ürün de gıda. Gıda bağımsızlığı olma-
yan ülkelerin başına gelenlerden bahsetmek bile istemiyo-
rum.

Ülkemde üretilen ürünlerle beslenen, yüzleri elma gibi 
kızarmış sağlıklı çocuklar ve nesiller olmalı.

Mutlu çiftçiler ve üreticilerin olduğu günlere…
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Tarımın endüstrileşmesi 
ve açlık…

Gıda üretiminde giderek artış yaşandığı ve gelecek yıllarda bunun 
daha da artacağı bilindiği halde, dünyanın bazı bölgelerinde açıklığın 
kapıyı çalmakta olduğu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) tarafından açıklanıyor. Gıda üretimi hızla eline geçiren büyük 
tekeller, geleneksel üretim alanlarını yok ederken, gıda borsasında 
her türlü spekülasyonu yapabilecek konuma geliyor.

HASAN KAYA
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Küreselleşme, neo-liberal politikalardan söz edildiği her se-
ferinde, devletin küçülmesi, özelleştirmelerin hız kazanması 
aklımıza gelir. Türkiye’de bu süreç bir darbe ile başlatılmıştır. 
12 Eylül Darbesiyle liberal politikaların önü açılmış ve hız 
kazanmıştır. Bu bağlamda özelleştirilen KİT’ler üzerinden 
yapıldığını, ama özeleştirmenin diğer ayağının tarım oldu-
ğundan hiç söz edilmedi. Dünya genelinde tarım özelleştir-
melerin dışında tutulur, desteklenmesi sürerken Türkiye’de 
tarımı da kapsadığı gözden hep kaçtı. Türkiye’de KİT’ler hızla 
özelleştirilirken tarımdan devlet desteği çekilmiş, üretim 
alanları hızla daralmıştır.

Erdoğan, 17 Ocak 21017, SGK binalarının açılış konuşma-
sında, “Bakıyorsunuz tarlada domates 1 lira, bakıyorsunuz 
çarşıda 7-8 lira.” (Milliyet Gazetesi) Tarlada bir lira olan 
domatesin, pazarda 7-8 lira olmasından yakınan Erdoğan, 
bu gelişmenin kendisinin Başbakanlık ve Cumhurbaşkan-
lığı yaptığı dönemde uç noktalara vardığını, yıllar önce bu 
gelişmenin varacağı yeri kendisine anlatmaya çalışan çiftçiye 
“Ananı da al git” dediğini unutmuş gibiydi.
 
Türkiye’de neredeyse geleneksel üretim yapabilecek tohum 
kalmadı. Her alandaki tarım üretimi verimliği artırmak adı 
altında, dışarıdan alınan/gelen hibrit tohumlarla yapılmakta. 
Tohum alımıyla başlayan, gübre, ilaçlama ve mazot fiyatla-
rıyla altından kalkılması güç maliyet artışı anlamına gelen 
tarım üretimi, çok uluslu tarım şirketler ile rekabeti etmeyi 
bir kenar bırakın, ayakta kalması imkansızlaştıkça üretimden 
çekiliyor ve/veya çekilmesi isteniyor. Bu tarımın, ülkenin 
beslenmesini giderek çok uluslu şirketlerin eline bırakmak 
anlamına geliyor.

Bu gelişmeye dünyanın birçok yerinde tanık oluyoruz. Küçük 
üretici hızla tarım alanından çekiliyor. Onun yerini, çok 
uluslu şirketler alıyor. Tarladan marketteki rafa kadar tek 
elden onlar yiyeceği taşıyor. “Petrolü kontrol ederseniz uluları 
kontrol edersiniz, yiyeceği kontrol ederseniz insanları kont-
rol edersiniz”, diyen Henry Kissinger’ın öngördüğü noktaya 
dünyanın hızla geldiğini görüyoruz. Dünya genelinde çok 
uluslu şirketler tarım üretimi yapmak amacıyla büyük arazi-

Petrolü kontrol edersen ulusları kontrol edersin, yiyeceği kontrol 
edersen insanları kontrol edersin… 

Henry Kissinger
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”Bu arazilerin el 
değiştirilmesi dünya 
kamuoyunun gözünden özenle 
uzak tutularak, gizlilik içinde 
yürütülüyor. Bu yüzden Asya, 
Latin Amerika ve Afrika’da 
ne kadar toprağın büyük 
şirketlerin eline geçtiği kesin 
rakamlarla bilinmiyor. Yapılan 
tahminlere göre, 20 ile 60 
milyon hektar toprağın el 
değiştirdiği ileri sürülüyor. 
Bu da yaklaşık olarak, 
Türkiye’nin üçte ikisinden 
fazla toprağın el değiştirdiği, 
büyük tekellerin eline geçtiği 
anlamına geliyor.”

ler satın alarak el koyuyorlar. Dünya tarım üretimi giderek 
artan oranda bu büyük şirketlerin eline geçiyor. Bunu 
gıda borsasında yapılan spekülasyonlarla fiyatların yukarı 
tırmandırılması izliyor.

Doksanlı yılların ortasından bu yana Birleşmiş Milletler 
gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını ölçüyor. Birleş-
miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 
2002 yılına kadar büyük dalgalanma yaşanmayan gıda ve 
tarım ürünlerinde 2002-2014 yılları arasında büyük bir 
artış olduğu gözleniyor. Fiyatlar yüzde 220 oranında artar-
ken üretimde de talebin çok üzerinde bir artış olduğunu 
görüyoruz.

Yapılan gıda ve tarım üretimi salt sofralarımıza gelmiyor. 
Bu üretimin büyük bir kısmı da yakıt olarak araçlarımı-
zın benzin depolarına dolduruluyor. Bu büyüklükte gıda 
ve tarım üretimi yapmak için dünya genelinde yeni tarım 
alanlarının yaratılması gerekiyordu. Büyük şirketler bunun 
için dünyaya gözünü diktiler. Gelişmiş sanayi ülkelerinde 
tarıma açılacak yeni alanlar yaratmanın zorluğu büyük 
şirketlerin Asya ve Afrika’dan çok büyük miktarda toprak 
satın alma ve/veya kiralama yoluna gitmelerine neden 
oldu.

Birçok bağımsız kurum ve kişinin bu konudaki araştırma-
ları da gösteriyor ki; toprak alımları ve/veya kiralanması 
daha çok hükümetlerin devrede olduğu rüşvet, baskı 
yöntemleri kullanılarak gerçekleşiyor. Küçük üreticiler-
den, köylüden hiç denecek paralara satın alınan ve/veya 
kiralan bu topraklar hızla el değiştirirken küçük üreticinin 
hızla yoksullaşmasına, açlık sınırında bir yaşam sürmesine 
neden oluyor.

El değiştirilen topraklarda özelikle genetiği ile oynanmış 
belli bir ürün üretimine gidilmesi, bölgenin ekolojik çeşit-
liğini yok ederek, köylülerin yüzlerce yıldır yaptığı gele-
neksel üretimi olanaksız hale getiriyor.

Bu arazilerin el değiştirilmesi dünya kamuoyunun gözün-
den özenle uzak tutularak, gizlilik içinde yürütülüyor. Bu 
yüzden Asya, Latin Amerika ve Afrika’da ne kadar toprağın 
büyük şirketlerin eline geçtiği kesin rakamlarla bilinmiyor. 
Yapılan tahminlere göre, 20 ile 60 milyon hektar toprağın 
el değiştirdiği ileri sürülüyor. Bu da yaklaşık olarak, Türki-
ye’nin üçte ikisinden fazla toprağın el değiştirdiği, büyük 
tekellerin eline geçtiği anlamına geliyor.

Dünya Bankası ve bağımsız kuruluşların verilerine baktığı-
mızda, kimi gıda ve tarım ürünlerinin satışında daha önce 
hiç adı geçmeyen bölge ve ülkelerin öne çıktığını görüyo-
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”Bir yandan insanlar 
açlıktan ölürken, diğer 
taraftan büyük şirketlerin 
depolarında ve limanlarda 
büyük miktarda tahılı 
bekleterek fiyatların yukarı 
tırmanmasını izliyorlardı.
Oysa 2003-2012 arasında 
gıda üretimi, 13 milyar 
Amerikan dolarından 
212 milyar dolara çıkmış, 
üretim de rekor düzey 
ulaşılmıştı. Buna rağmen 
yukarıda andığımız kriz 
yaşandı ve milyonlarca 
çocuk açlığın, yetersiz 
beslenmeden kaynaklanan 
hastalıkların pençesine 
düştü…”

ruz. Örneğin tahılda Doğu Afrika, Güney Amerika ve Batı 
Afrika, hurma üretiminde ise Endonezya’nın öne çıktığını 
görüyoruz. Hem meyvesinden hem de yağından yararlanılan 
hurmanın, büyük bir bölümünü biyo-yakıt için kullanılıyor.

Biyo-yakıt, et endüstrisi ve sanayi için büyük arazilerin alın-
ması ve tarım üretimi yapılması gelecek için oldukça karlı bir 
yatırım alanı olarak görülüyor. Hindistan ve Çin gibi ülke-
lerde yaşam standardının giderek yükselmesi, alım gücünün 
artması büyük uluslararası şirketlerin iştahını kabartıyor. 
Hızla gelişen Asya’nın bu nüfusu en kalabalık ülkelerinde, 
artan şehirleşmeyle birlikte, et tüketiminin 2022 yılına kadar, 
yüzde 80 oranında artacağı hesaplanmakta ve buna paralel 
hayvan yemi olarak kullanılan soyanın da üretimi aynı oran-
larda artış gösterecektir.

Gıda üretiminde giderek artış yaşandığı ve gelecek yıllarda 
bunun daha da artacağı bilindiği halde, dünyanın bazı bölge-
lerinde açıklığın kapıyı çalmakta olduğu, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanıyor. Gıda 
üretimi hızla eline geçiren büyük tekeller, geleneksel üretim 
alanlarını yok ederken, gıda borsasında her türlü spekülas-
yonu yapabilecek konuma geliyor. Son yaşanan dünya gıda 
krizi, gıda borsasındaki spekülasyonlar sonucu yaşandı. Krize 
rağmen büyük tarım şirketleri büyük karlar elde ettiler. 2007 
ve 2008 krizi Afrika’da açlıktan ölen çocukların görüntülerini 
oturma odalarımıza kadar taşırken, büyük şirketler avuçlarını 
ovuşturarak elde ettiği karların hesaplarını yapıyorlardı. Bu 
krizin asıl nedeni buğday ve mısır fiyatlarının borsa oyunları, 
arz ve talep dengesinde bilinçli oynamalarla fiyatların yukarı 
doğru tırmandırılması ile oluşmuştu.

Bir yandan insanlar açlıktan ölürken, diğer taraftan büyük 
şirketlerin depolarında ve limanlarda büyük miktarda tahılı 
bekleterek fiyatların yukarı tırmanmasını izliyorlardı.

Oysa 2003-2012 arasında gıda üretimi, 13 milyar Amerikan 
dolarından 212 milyar dolara çıkmış, üretim de rekor düzey 
ulaşılmıştı. Buna rağmen yukarıda andığımız kriz yaşandı ve 
milyonlarca çocuk açlığın, yetersiz beslenmeden kaynaklanan 
hastalıkların pençesine düştü…

Tarımın hızla endüstrileşmesi, büyük çok uluslu şirketler 
tarafından yapılması; ya soframıza GDO’lu ekmek olarak 
geliyor ya da açlık olarak kapımızı çalıyor.
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Tohumun mülkiyeti 
olur mu?

Doğada var olan tohumların şirketlerin kendi buluşuymuş 
gibi patent kapsamına alınması, çiftçileri hem bu şirketlere 
bağımlı hale getirip tohumluklarını buralardan almalarını 
zorunlu kılarak ekonomik olarak kayba uğratmakta, hem de 
geleneksel tohum saklama yöntemiyle üretim yapmalarını 
yasal olarak engellemektedir.

AYGÜL AKKUŞ
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”Çok uluslu şirketlerin 
yatırımlarını desteklemeye 
yönelik uygulamalara 
Türkiye’den öncelikle 5553 
Sayılı Tohumculuk Kanunu 
örnek verilebilir. Kanun’a 
göre tohumlar, patent ve 
sertifikasyon işlemlerine 
tabi tutulacak, patentsiz 
üretime izin verilmeyecektir. 
Ek olarak, söz konusu 
kanuna göre ilgili bakanlık, 
sertifika verme ve ticaretle 
ilgili yetkilerini özel şirket 
ve birliklere devredebilir. 
Böylelikle şirketlerin 
tohumları kontrol altında 
tutmaları kolaylaşmaktadır.”

Neoliberal politikalar, temel hak ve gereksinimlerimiz kapsa-
mındaki pek çok alanı dönüştürdüğü gibi tarım sektöründe 
de dönüşüm yaratmıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 
küresel ölçekli ticarette serbestleşme politikaları ve IMF-DB 
uyum programları doğrultusunda ülkeler, tarımda serbest-
leşmeye yönelik yeni politikalar geliştirmiş, kimi zaman yeni 
yasalar çıkarmış, kimi zaman ise mevcut yasalarda bazı deği-
şiklikler yapmışlardır.

Piyasa çıkarlarının her koşulda üstün olması gerektiğini 
savunan ve çok uluslu şirketlerin küresel pazarda serbestçe 
dolaşımını kolaylaştıran neoliberal görüş ile yatırımcılar 
özellikle gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak hem bu ül-
kelerdeki ucuz işgücü ve doğa koruma açısından daha esnek 
olan mevzuattan faydalanmakta, hem de yapılan üretimde 
kullanılan doğal varlıkların maliyetlerini bu ülkelere yıkmak 
istemektedirler. Bu bağlamda, Türkiye’de de çok uluslu şirket-
lerin yatırımlarını teşvik etmeye yönelik kimi uygulamalar 
gerçekleştirilmiş, küçük üreticinin bu şirketlerle rekabet etme 
olanakları en aza indirilmiştir.
 
Çok uluslu şirketlerin yatırımlarını desteklemeye yönelik 
uygulamalara Türkiye’den öncelikle 5553 Sayılı Tohumculuk 
Kanunu örnek verilebilir. Kanun’a göre tohumlar, patent ve 
sertifikasyon işlemlerine tabi tutulacak, patentsiz üretime 
izin verilmeyecektir. Ek olarak, söz konusu kanuna göre ilgili 
bakanlık, sertifika verme ve ticaretle ilgili yetkilerini özel şir-
ket ve birliklere devredebilir. Böylelikle şirketlerin tohumları 
kontrol altında tutmaları kolaylaşmaktadır.

Harvey’in belirttiği gibi, sermaye için fikri mülkiyet son 30 
yılda önemli bir birikim alanı haline gelmiştir(1). Doğada 
var olan tohumların şirketlerin kendi buluşuymuş gibi patent 
kapsamına alınması, çiftçileri hem bu şirketlere bağımlı hale 
getirip tohumluklarını buralardan almalarını zorunlu kıla-
rak ekonomik olarak kayba uğratmakta, hem de geleneksel 
tohum saklama yöntemiyle üretim yapmalarını yasal olarak 
engellemektedir. Monsanto şirketi, 2000’li yıllarda yüzlerce 
çiftçiyi patentli ürünlerini haksız yolla satmakla suçlayarak 
mahkemeye vermiştir (2).

Çok uluslu şirketlerin aynı amaç çerçevesinde her ülkede 
farklı yöntemle hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Ülkelerin 
tarımsal faaliyetlerini kontrol altında tutmak nihai amaç olsa 
da, yöntem olarak, dışarıdan toprak kiralama ya da satın 
alma yoluyla kendi üretimlerini gerçekleştirmek, hâlihazırda 
piyasada yer kazanmış olan yerel şirketlerle birleşmek ve yerel 
üreticilerle sözleşmeli üretim yoluyla anlaşma sağlamak gibi 
çeşitli uygulamalar benimseyebilirler.
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Türkiye’de çok uluslu şirketlerin yatırım yapmalarının 
önünü açabilecek ve bu konuda amaç dışı uygulamalara 
müsait olabilecek bir diğer yasa örneği ise, Arazi Top-
lulaştırma Uygulama Yönetmeliği’dir. Söz konusu yö-
netmelikte 28 Nisan 2018 tarihinde yapılan değişiklikle 
arazi toplulaştırma yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan Devlet Su İşleri’ne (DSİ) devredilmiş, aynı 
zamanda proje idaresi, DSİ’nin iznine bağlı olarak yetkili 
kılınmıştır. Tarım arazilerinden verimli hasat alınabilmesi 
ve tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerin araziyi daha 
akılcı kullanabilmeleri açılarından oldukça önemli olan 
bu yasa, yanlış uygulandığı takdirde yerel üreticileri arka 
plana atarak şirketlerin bu alanda yetkili hale gelmelerini 
kolaylaştıracaktır. Mevcut tarım politikalarında devlet 
desteğinden yoksun olan çiftçilerin şirketlerle rekabet 
gücü olmadığından, toplulaştırılan arazilerin satın alma 
ya da kiralama yoluyla çok uluslu şirketlerin eline geçmesi 
mümkündür. Bir diğer ifadeyle, arazi toplulaştırma uygu-
lamalarında objektif karar mekanizmaları oluşturulmadığı 
ve çiftçilerin sosyo-ekonomik açıdan güvenceli olmaları 
göz önünde bulundurulmadığı durumda mevcut yasa çok 
uluslu şirketlerin egemenliğine teslim olmak anlamına 
gelecektir.

Tüm bunlara ek olarak, her iki yasanın da ekolojik mali-
yetlere gebe olacağı kuşkusuzdur. Çok uluslu şirketlerin 
sınırsız büyüme ve kâr elde etme isteğiyle seri üretime 
aynı zamanda denetiminin kolay olması açısından tek tip 
üretime yöneldiğini düşünürsek, bu uygulamaların biyolo-
jik çeşitlilik kaybı, toprak niteliğinde bozulma vb. bir dizi 
sorun yarattığını ve süreç böyle devam ederse geri dönüşü 
mümkün olmayan tahribatlar ortaya çıkaracağını söyleye-
biliriz.

(1) Harvey, D. (2015), On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, Çev. E. Soğancılar, İstanbul, Sel Yayın-
cılık.

(2) Seelow, S. (2012), “Monsanto: Skandallarla Dolu 50 Yıl”, Çev. T. Tuğran, (www.yesilgazete.org, 
24.10.2018).

”Tarım arazilerinden verimli 
hasat alınabilmesi ve tarımsal 
üretimi gerçekleştiren 
çiftçilerin araziyi daha akılcı 
kullanabilmeleri açılarından 
oldukça önemli olan bu 
yasa, yanlış uygulandığı 
takdirde yerel üreticileri 
arka plana atarak şirketlerin 
bu alanda yetkili hale 
gelmelerini kolaylaştıracaktır. 
Mevcut tarım politikalarında 
devlet desteğinden yoksun 
olan çiftçilerin şirketlerle 
rekabet gücü olmadığından, 
toplulaştırılan arazilerin satın 
alma ya da kiralama yoluyla 
çok uluslu şirketlerin eline 
geçmesi mümkündür. ”
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Tarımda yerli üretimin 
tasfiyesi

Gıda enflasyonunu ithalatla kontrol etme fikri, küresel krizin 
etkilerinin hissedildiği 2010 yılında uygulamaya geçti. 
Geçtiğimiz 7 yıl boyunca ne fiyatlar düştü ne de ithalata olan 
ihtiyaç azaldı. Aksine yerli üretim tasfiye olurken ithalata 
olan bağımlılık daha da arttı.

ÜMİT AKÇAY
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TARIMIN NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜ
2000’li yıllarda tarımın neoliberal dönüşümü neredeyse ta-
mamlandı. 1980 sonrasında, tarıma verilen sübvansiyonların 
ve diğer desteklerin aşamalı olarak kaldırılması ile başlayan 
bu süreç, 2000’lere gelindiğinde Dünya Bankası gözetiminde 
gerçekleştirilen yapısal uyum programları ile yapılan libe-
ralleştirmeler ile devam etti. Bir yandan tarım sektöründe 
bulunan (TEKEL gibi) kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, 
diğer yandan da kooperatifçiliğin tasfiyesi ile tarım sektörü-
nün piyasalaştırılması tamamlanmış oldu. 2000’ler boyunca 
tarımın hem istihdam içindeki hem de milli gelir içindeki 
payı azalma eğiliminde.

Halen tarım sektöründe bulunanlar için ise “doğrudan gelir 
desteği” başlığı altında transferler yapılıyor. Bu transferler, 
2000’lerde uygulanan neoliberal popülizm modelinin bir 
bileşeni olarak da işlev görüyor. Yani bu destekler, tarımdaki 
tasfiyeye karşı verilen bir “sus payı” gibi. Desteklerin içeriği 
de değişmiş durumda. Ticarete konu olan ürünlere verilen 
destekler artıyor. Ancak tarımsal üreticiler, tohum ya da 
üretimde kullanılan kimyasallar konusunda uluslararası gıda 
tekellerin insafına bırakılmış durumda.

ENFLASYONU İTHALATLA DÜŞÜRMEK!
Ekonomi yönetimi son yıllarda, enflasyon artışını önlemek 
için tarımsal ürünlerin yurt içinde üretilmesi yerine ithal 
edilmesi teşvik ediliyor. Aslında bu uygulama, 2000’ler 
boyunca takip edilen ekonomi politikasının bir devamı. 15 
yıldır uygulanan model özetle şöyle işledi: Enflasyonun düşü-
rülmesi kurun baskılanmasıyla, kurun baskılanması ise faizin 
görece yüksek tutulmasıyla gerçekleştirilebildi. Modelin işle-
yişi sermaye girişlerinin sürekliliği ile mümkün oldu.

Doğal olarak bu uygulamanın ithalatı teşvik edici, ihracatı 
ise caydırıcı sonuçları oldu. Nitekim son 15 yılda yüksek cari 
açığın kronikleşmesi, uygulanan bu ekonomi politikasının 
bir sonucu. Sanayide olduğu gibi tarım sektöründe de yerli 
üretim yapısı erozyona uğradı. Bu politikanın tarıma özel 
sonuçlarının daha da yıkıcı olduğu, son yıllarda gıda fiyatla-
rının dünya genelinde düşmesine rağmen Türkiye’de artmayı 
sürdürmesinden de görülebiliyor. Altını çizelim: AKP hükü-
metlerinin uyguladığı bu politika ekonominin dış sermaye 
akımlarına bağımlılığını daha da artıracak ve yerli üretimi 
aşındıracak nitelikte idi.

 
BİRİKİM MODELİNİN TIKANMASI
Ancak bu politika yakın dönemde tıkandı. Bu tıkanıklıkta bir 
yandan küresel konjonktürdeki değişim, diğer yandan içeride 

”Enflasyonun düşürülmesi 
kurun baskılanmasıyla, 
kurun baskılanması 
ise faizin görece 
yüksek tutulmasıyla 
gerçekleştirilebildi. Modelin 
işleyişi sermaye girişlerinin 
sürekliliği ile mümkün 
oldu.
Doğal olarak bu 
uygulamanın ithalatı teşvik 
edici, ihracatı ise caydırıcı 
sonuçları oldu. Nitekim son 
15 yılda yüksek cari açığın 
kronikleşmesi, uygulanan 
bu ekonomi politikasının 
bir sonucu.”
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”Zira yakın dönemde 
kırmızı etten büyükbaş 
hayvana, nohuttan 
buğdaya, samandan yeme 
ve baklagillere kadar pek 
çok üründe ithalat vergisi 
sıfırlandı. Bu yolla fiyatların 
düşürülmesi ve insanların 
2019’daki kritik seçimler 
öncesinde ekonomiyi 
bir sorun alanı olarak 
görmemesi sağlanmaya 
çalışıldı. Ancak bu 
politikanın sonucu enflasyon 
kontrol edilemediği gibi, 
tarımda yerli üretimin 
tasfiyesi süreci de hızlandı.”

izlenen politikanın doğal sonuçlarının ortaya çıkmaya baş-
laması etkili oldu. Tıkanıklık, kuru baskılamak için gereken 
faiz oranının giderek yükselmesi neticesinde gerçekleşti. 2014 
ve 2016’da gördüğümüz iki faiz artış dalgası durumu daha da 
kötüleştirdi. Zira kurun baskılanmasına dayanan bu meka-
nizmanın sürdürülmesi giderek daha maliyetli hale gelmeye 
başladı. Kuru baskılamanın bedeli olarak daha yüksek faiz 
verilmesi durumunda, ekonomik büyümenin yavaşlaması 
riski belirdi.

Geldiğimiz noktada ekonomi yönetimi ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle faiz artışına sıcak bakmı-
yor. Hele 2019 seçimleri öncesi büyümenin yavaşlaması gibi 
bir soruna tahammülü yok. Faiz artışı seçeneğinin kulla-
nılması bu şekilde sınırlandığında, ekonomi yönetiminin 
geliştirdiği yöntem, fiyat artışlarında etkili olan gıda fiyat-
larını kontrol altına almaya çalışmak oldu. Ancak 15 yıldır 
uygulanan politikalar sonucunda tarımın neoliberal dönüşü-
mü tamamlandığı için kısmi müdahalelerle gıda fiyatlarının 
düşürülmesi artık mümkün değil.

YERLİ TARIMIN TASFİYESİ
Gıda enflasyonunu ithalatla kontrol etme fikri, küresel krizin 
etkilerinin hissedildiği 2010 yılında uygulamaya geçti. Geç-
tiğimiz 7 yıl boyunca ne fiyatlar düştü ne de ithalata olan 
ihtiyaç azaldı. Aksine yerli üretim tasfiye olurken ithalata 
olan bağımlılık daha da arttı. Ancak, iktidarda kalmak için 
büyümenin zorunlu olduğuna inanan ekonomi yönetimi, faiz 
artışı yolunu kısıtladığında, yıkıcı etkileri olduğu bilinmesine 
rağmen enflasyonu düşürmek için geriye ithalat yoluyla fiyat-
ları düşürme çabasından başka bir yol kalmadı.
 
Zira yakın dönemde kırmızı etten büyükbaş hayvana, nohut-
tan buğdaya, samandan yeme ve baklagillere kadar pek çok 
üründe ithalat vergisi sıfırlandı. Bu yolla fiyatların düşürül-
mesi ve insanların 2019’daki kritik seçimler öncesinde ekono-
miyi bir sorun alanı olarak görmemesi sağlanmaya çalışıldı. 
Ancak bu politikanın sonucu enflasyon kontrol edilemediği 
gibi, tarımda yerli üretimin tasfiyesi süreci de hızlandı.
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ENKAZ BÜYÜYOR
Meselenin ironik yanı, yerli tarımı çökertme pahasına uygu-
lanan ithalat yoluyla enflasyonu düşürme politikasının sonuç 
vermesi, kurun artmamasına bağlı. Kur artmayı sürdürdüğü-
ne göre, ortaya çıkan sonuç hem yerli tarımsal üretimin tas-
fiyesi hem de fiyat artışının sürmesi olacak. İnsan sormadan 
edemiyor: Bu denli ağır sonuçları olduğunu bile bile ekonomi 
yönetimi neden bu yola gidiyor? Sorunun yanıtı basit:

Şu anda Türkiye’deki her şey gibi, ekonomi de 2019’a kilit-
lenmiş durumda. Ekonomi yönetimi o zamana kadar bir 
çöküş yaşanmaması için, (i) fiilen çökmüş alanlara yapılan 
pansumanlara (KGF desteği), (ii) esas olumsuz etkisi zaman-
la görülecek geçiştirmelere (ithalat yoluyla gıda enflasyonu 
kontrol etmek) bel bağlamış durumda. Bu politikanın 2019 
seçimlerinde işe yarayıp yaramadığını göreceğiz, ancak her 
durumda 15 yılın sonunda yaratılan enkaz daha da büyümüş 
olacak.
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Abdullah Aysu: Tarımda dünya 
kapitalizminin denek noktasıyız

Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu’ya göre büyük şirketler 
tarım ve gıdayı kontrollerine aldı ve şimdi de yönetimi ele geçirmek 
istiyor. Şimdilik ertelenen ama iktidar tarafından sonbaharda tekrar 
gündeme getirilmesi beklenen Tarımda Milli Birlik Projesi’nin Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın dolaylı olarak özelleştirilmesi ve şirketlerin 
kontrolüne geçirilmesi anlamına geldiğini söyleyen Aysu’ya göre, 
üretici ve tüketici için tek çare, aracıların ortadan kalktığı üretici 
ve tüketici kooperatiflerinin yaygınlaşması. Aysu, kooperatifleşmenin 
dalga dalga yayıldığını da aktarıyor.

İRFAN AKTAN
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Soğan fiyatının 10 liraya kadar dayanmasının uzun bir hikâ-
yesi var aslında. Bu hikâyenin içinde tarım girdilerindeki dışa 
bağımlılık, hükümetin tarım politikası, çiftçiye damla damla 
verilen desteğin de kesilmesi, tarladan markete uzanan yol-
culukta araya dört-beş farklı aracının girmesi ve her aracının 
fiyat artırması, her noktada devletin vergi koyması “Soğan 
Bey”in hikâyesinin özeti.

Geçtiğimiz hafta, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ydü. Cum-
hurbaşkanı başta olmak üzere yöneticiler çiftçilerin gününü 
kutlarken, çiftçiler daha şimdiden hasat zamanında nasıl 
bir tabloyla karşı karşıya kalacaklarını kara kara düşünüyor. 
Zarardan ve iflastan dolayı yüz binlerce insanın çiftçiliği terk 
edip şehirlerin kenar semtlerine yığılması veya kendi top-
raklarında şirketlerin sözleşmeli işçisi haline gelmesi sadece 
çiftçinin değil, şehirdeki tüketicinin de hayatını doğrudan 
etkiliyor.
 
Hayatın hemen her alanına “millilik” bayrağı dikerek esas 
sorunu örtmeyi başaran iktidar, geçtiğimiz aylarda Tarımda 
Milli Birlik Projesi’ni de gündeme getirdi. Peki bu proje neyin 
nesiydi? Neden ötelendi? İktidarın ve şirketlerin egemenliği 
altında ezilen üretici ve tüketici için başka bir yol mümkün 
mü? Borç batağına sokulmuş muhalefet belediyelerinin yapa-
bileceği bir şey var mı?

Dersim’deki bir üretici kooperatifinin geliştirilmesi için 
çıktığı yolda yakaladığımız Çiftçi-Sen Genel Başkanı, yazar, 
aktivist, çiftçi Abdullah Aysu’yla konuştuk…

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla 
Tayyip Erdoğan “Toprağın, suyun, havanın, 
tabiatın dostu çiftçi kardeşlerimizin 14 Mayıs 
#DünyaÇiftçilerGünü kutlu olsun” diyerek 
tek cümlelik bir tweet attı. Bununla beraber 
hükümetin üzerinde çalıştığı “Tarımda Milli 
Birlik Projesi” projesine çok sayıda çiftçi örgütü 
“Tarım ve Orman Bakanlığı özelleştiriliyor” 
diyerek sert tepki gösterdi. İktidar önümüzdeki 
dönem için nasıl bir tarım ve çiftçi politikası 
hazırlıyor?
Küçük çiftçi dünya genelinde tarım yapanların yüzde 85-
90’ını oluşturuyor. Fakat kapitalizmin epey önceden başlattığı 
bir projenin hedefi olarak küçük çiftçi ortadan kaldırılmak 
ve tarımda şirket egemenliği kurulmak isteniyor. Tarımda 
şirketlerin varoluşu ise küçük çiftçinin yok oluşuna göbekten 
bağlı. Kabul etmeliyiz ki AKP küçük çiftçiyi bitirmede, tarımı 
ve gıdayı serbest piyasaya açma projesinde başarılı. Üstelik 
bunu yaparken çiftçiden yanaymış, onu koruyormuş görün-
tüsü vermekte de başarılı.
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”Şirketler tarım ve gıdayı 
kontrol ettiler ama artık 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nı, 
yönetimin tamamını ele 
geçirmek istiyorlar. Tarımda 
Milli Birlik Projesi, aslında 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
özelleştirilmesi projesidir. Bu 
proje üç unsurdan oluşuyor. 
Semerat Holding, Milli Birlik 
Kooperatifi ve üreticiler. Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın bütün 
kurumları, genel müdürlükleri 
Milli Birlik Kooperatifi (MBK) 
çatısı altında birleştirilmek 
isteniyor. Projenin yüzde 
50’sinin sahibi olacak 
Semerat Holding, Ülker, Eti, 
Sütaş, Pınar, Migros dâhil pek 
çok şirkete ait. ”

“Tarımda Milli Birlik” Projesi de bunun bir 
parçası mı?
Tabii. AKP’nin politikası sayesinde bugüne kadar şirketler 
tarım ve gıdayı kontrol altına almayı başardı. Türkiye ta-
rımda dünya kapitalizminin denek noktası aslında. Tarımda 
Milli Birlik Projesi de bu deneylerden biridir. Tarım veya 
çiftçilikle ilgili kapitalist deneyler genelde ya Meksika’da 
veya Türkiye’de uygulanıyor. Bu deneyler şirketler açısın-
dan başarılı sonuçlar verdiğinde, diğer az gelişmiş ülkelerin 
tarımına da uygulanmaya başlanıyor. Şirketler tarım ve 
gıdayı kontrol ettiler ama artık Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nı, yönetimin tamamını ele geçirmek istiyorlar. Tarımda 
Milli Birlik Projesi, aslında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
özelleştirilmesi projesidir. Bu proje üç unsurdan oluşuyor. 
Semerat Holding, Milli Birlik Kooperatifi ve üreticiler. Ta-
rım ve Orman Bakanlığı’nın bütün kurumları, genel müdür-
lükleri Milli Birlik Kooperatifi (MBK) çatısı altında bir-
leştirilmek isteniyor. Projenin yüzde 50’sinin sahibi olacak 
Semerat Holding, Ülker, Eti, Sütaş, Pınar, Migros dâhil pek 
çok şirkete ait. Projenin geri kalan yarısında yüzde 35’inin 
Milli Birlik Kooperatifi’nde, yüzde 15’inin de tarımsal Kamu 
İktisadi Teşekkülleri’nde (KİT) olması öngörülüyor.

Hangi KİT’ler var listede?
Mesela Çaykur, Türk Şeker, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO).

ÇİFTÇİ KENDİ TOPRAĞINDA ŞİRKETLERİN 
KÖLESİ YAPILMAK İSTENİYOR

Peki Tarımda Milli Birlik Projesi başladı mı?
Proje için önce bir sunum hazırlandı ve bu cumhurbaşka-
nına sunuldu. Fakat Türkiye tarım ve gıdasını yok etmeye 
yönelik, şirketler lehine olan bu projeyi seçim sürecinde 
savunamayacakları için eylül ayına ötelediler. Sonbaharda 
bunu tekrar gündeme getirip tartışacaklar. Tarımda üretim-
den pazara kadarki süreç tamamen şirketlere devredilmek 
isteniyor.

Bu projede çiftçilere biçilen rol ne?
Çiftçilere Milli Birlik Kooperatifi ve holdinge sözleşmeli 
üreticilik yapma rolü veriliyor.

Yani çiftçi kendi toprağının sahibi değil işçisi 
mi olacak?
Keşke işçi olsa! Bu projeyle insanlar kendi toprağında kö-
lelik koşullarında, sözleşmeli çiftçi olacak! Çünkü MBK ile 
Semerat Holding’in belirleyeceği bir fiyatlandırma ve üretim 
tarzı çiftçiye dayatılacak.
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”Bizde ise bunun tam 
tersine, adım adım 
tasfiyeye doğru gidilerek, 
küçük çiftçiye öncülük ve 
önderlik yapması gereken 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
da adı konulmamış bir 
biçimde özelleştirilmek 
isteniyor. Bakın, orman 
kamunundur. Fakat Orman 
Genel Müdürlüğü’nü tutup 
da dolaylı olarak holdinge 
bağlarsanız, ormanı 
özelleştirmiş oluyorsunuz. 
Su İşleri hakeza. Çaykur, 
TMO gibi mevcut varlıklara 
da göz dikiliyor ve bunlar 
üstü kapalı, dolaylı yollardan 
özelleştiriliyor.”

Şirketlerin argümanlarından biri, küçük çiftçi 
üretimindeki verimlilik oranı. Şirketlerin yaptığı 
üretimde verimliliğin çok daha fazla olduğu 
iddiası doğru mu? Tarımın, gıda üretiminin 
şirketlerin eline geçmesi verimlilik açısından ne 
tür sonuçlar doğurur?
Birleşmiş Milletler’in bin değişik alanda ve elli küsur ülkede, 
beş yıl süreyle yaptığı araştırma 4 bin 600 sayfalık raporla 
açıklandı. Bu rapora göre küçük aile çiftçiliğinde bazı ürün-
lerde şirket üretimlerine göre yüzde 50, hatta yüzde 70’e 
varan farkla verimlilik elde ediliyor. BM o yüzden 2014’ü Aile 
Çiftçiliği Yılı ilan etti. Bununla beraber BM, açlık ve kıtlığa 
karşı 2028 yılına kadar “küçük çiftçilikle sıfır açlık” proje-
sini önüne koydu. Bizde ise bunun tam tersine, adım adım 
tasfiyeye doğru gidilerek, küçük çiftçiye öncülük ve önderlik 
yapması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı da adı konul-
mamış bir biçimde özelleştirilmek isteniyor. Bakın, orman 
kamunundur. Fakat Orman Genel Müdürlüğü’nü tutup da 
dolaylı olarak holdinge bağlarsanız, ormanı özelleştirmiş olu-
yorsunuz. Su İşleri hakeza. Çaykur, TMO gibi mevcut varlık-
lara da göz dikiliyor ve bunlar üstü kapalı, dolaylı yollardan 
özelleştiriliyor.

ÜRETİCİ SOĞANIN KİLOSUNU 35 KURUŞA 
SATIYOR, TÜKETİCİ 10 LİRAYA ALIYOR!

Özellikle kış aylarında soğan, patlıcan 
fiyatlarındaki fahiş artış gündemin en önemli 
konularından biriydi. Hatta bazı soğan depoları 
polis tarafından basılıyor, hükümet çeşitli 
komplo teorilerinden, lobilerden bahsediyordu. 
Sebzelerdeki fahiş fiyat artışları üretim-arz 
eksikliğinden mi, dışa bağımlılıktan mı, genel 
ekonomik krizden mi, yoksa iktidarın iddiasıyla 
“Türkiye düşmanı lobilerden mi” kaynaklanıyor?
Bir kere üretim girdilerindeki dışa bağımlılık temel neden-
lerden biri. Mazotta yüzde 100, sera tohumculuğunda yüzde 
40, gübre ve ilaçta yüzde 90 dışa bağımlıyız. Bunların hepsi 
dövizle alınıyor. Döviz kurlarında biraz artış olduğunda bun-
ların fiyatları da fırlıyor. Ayrıca bu girdilerin fiyatlarını da tek 
başına şirketler belirliyor. Buna karşı piyasayı düzenleyecek 
herhangi bir kurum yok. O yüzden üretim girdilerinin fiyat-
ları sürekli artıyor. Gübre fiyatları 2018’de yüzde 114’e, tarım 
ilaçları yüzde 80’lere kadar yükseldi. Üretim girdilerinin fiya-
tı yükselince maliyet artıyor, haliyle ürün fiyatı da artıyor. Bir 
diğer unsur ise üreticiyle tüketici arasında çok fazla aracının 
olmasıdır. Bir ürünü tarladan alıp markete götürene kadar 
beş-altı değişik yere uğruyor.
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”Rusya’dan dönen 
sebzelerde kalıntı oranı 
yüksek. Ayrıca son 
dönemde geri gönderilen 
domatesin üzerinde zararlı 
böceğin yumurtaları vardı 
ve Rusya bunun kendi 
ülkesinde yayılmasını 
istemiyordu.
Normalde kalıntılı olduğu 
için iade edilen ürünlerin 
imha edilmesi lazım. Ama 
bugüne kadar ne buna 
dair bir tutanak ne imha 
edildiğine dair bir görüntü 
ne de bu kaygıları giderici 
bir açıklama gördük.”

Nerelere uğruyor?
Tüccar, ürünü tarladan alıp en yakınındaki hale götürüyor. 
Haldeki komisyoncu ürünü alıp nakliyatçıya veriyor. Nak-
liyatçıdan da ürün hangi ilin pazarında satılacaksa, oranın 
haline gidiyor. Oradaki komisyoncudan da manava gidiyor 
ve tüketiciye ulaşıyor. Bu aracıların hepsi de fiyat artırıyor ve 
ara duraklarda da devlet vergi koyuyor, belediye de hallerden 
rüsum payı alıyor. Bu sene Ankara-Polatlı’daki kuru soğanın 
çiftçiden çıkış fiyatı en fazla 35-40 kuruş civarındaydı. Ama 
bizim bunu marketlerden 5, 6, hatta 10 liraya kadar fiyatla 
satın aldığımız oldu. Devlet “serbest piyasaya müdahale etmi-
yoruz” diyor ve bu fiyatları kontrol edecek bir kurum da yok.

KOOPERATİFLER SAYESİNDE ARACILAR 
ORTADAN KALKINCA ÇİFTÇİ DE TÜKETİCİ DE 
KAZANIR

Peki üreticiyle tüketici arasında doğrudan bir 
ilişki ağı örmenin yolu yok mu?
Var ve bu yol bir çok yerde de uç vermeye başladı. Kırlar-
da üretim kooperatifleri kuruluyor ve ürünler şehirlerdeki 
tüketim kooperatiflerine, aracısız bir biçimde ulaştırılıyor. Şu 
anda İstanbul’da 25 tüketim kooperatifi var mesela. Aracı or-
tadan kalktığı için üretici kâr sağlayabiliyor, tüketici de daha 
ucuza ve daha sağlıklı ürün alabiliyor.

Neden daha sağlıklı?
Çünkü üretim kooperatiflerinin ürünlerini tüketici koopera-
tiflerine satabilmesi için katılımcı sertifikası alması gerekiyor. 
Üretici, kimyasal kullanmamayı taahhüt ediyor. Fakat az önce 
konuştuğumuz ve aracıların devreye girdiği üretim aşamasın-
da ürünler kimyasala boğuluyor.

Rusya’dan geri dönen sebzeler gibi mi?
Rusya’dan dönen sebzelerde kalıntı oranı yüksek. Ayrıca son 
dönemde geri gönderilen domatesin üzerinde zararlı böceğin 
yumurtaları vardı ve Rusya bunun kendi ülkesinde yayılması-
nı istemiyordu.

Geri gönderilenleri biz mi yiyoruz?
Normalde kalıntılı olduğu için iade edilen ürünlerin imha 
edilmesi lazım. Ama bugüne kadar ne buna dair bir tutanak 
ne imha edildiğine dair bir görüntü ne de bu kaygıları gideri-
ci bir açıklama gördük.

Üretici kooperatifine dâhil olan çiftçi, katılımcı 
sertifikasını kimden alıyor?
Üreticiyle tüketici bir araya gelip karşılıklı akit yapıyor. Sen 
üretimi şöyle yaparsan ben de alırım diyor tüketici kooperati-
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”Bir kere Büyükşehir 
Yasası’nın 7/e maddesine 
göre belediyeler tarım ve 
hayvancılığı geliştirmekle 
yükümlüdür. 31 Mart 
itibariyle, tarımın yok 
oluşunda tek başına merkezi 
iktidar değil belediyeler 
de sorumlu olacaktır. Oysa 
muhalefet belediyeleri il-ilçe 
müdürlükleri kurarak tarımı 
geliştirebilir.”

fi. Bunun denetimi de, belli aralıklarla ürünlerin laboratuvar-
larda kontrol edilmesiyle yapılıyor. Ayrıca üreticiler birbirle-
riyle müteselsil kefil yapılarak otokontrol sağlanıyor. Birinin 
ürünü sıkıntılı çıkınca hepsi sorumlu hale getiriliyor. Bir de 
her ürünle ilgili nasıl üretildiği, nasıl hasat edildiği, hangi 
koşullarda kurutulduğu bilgileri alınıyor. Bu arada biz çiftçi 
sendikaları olarak araya girip bazı ürünlerin kontrollerini, 
denetimini yapıyoruz. Tabii başka kriterler de var: Çocuk işçi 
çalıştırmayacaksın, kadın işçilere hakkını vereceksin mesela.

31 MART İTİBARİYLE TARIMIN YOK 
OLUŞUNDAN BELEDİYELER DE SORUMLU 
OLACAK

Köyde yaşıyoruz ve küçük bir arazimiz var. Bu 
araziyi ekip biçerek geçinmek istiyoruz. Bunun 
için ne yapmalıyız?
Eğer tek başınıza değil de birkaç küçük üreticiyseniz, ön-
celikle bir üretim kooperatifi kuracak ve ürünleri oradan 
tüketim kooperatifine vereceksiniz. Fakat tek başınızaysanız, 
bir tüketim kooperatifine başvuracaksınız. Onlar size birer 
ürün formu yollayacak. Üretiminiz onların kriterine uyuyor-
sa, ürünlerinizi satın alacaklar. Ürününüzü satın alırken de, 
aracılar olmadığı için, süpermarket fiyatlarına yakın bir fiyat 
verecek size. Böylece hem siz kazanacaksınız hem de tüketici 
süpermarket fiyatlarından daha ucuz ve besin değeri açısın-
dan çok daha zengin, sağlıklı ürün tüketecek.

31 Mart’tan sonra başta HDP olmak üzere 
muhalefetin kazandığı belediyelerin çoğunun 
batık durumda olduğu kendilerinin açıkladığı 
verilerle ortaya çıkıyor. Belediyelerin bu zorlu 
koşullara rağmen tarımda üretici ve tüketici 
lehine yapabileceği bir şey var mı?
Bir kere Büyükşehir Yasası’nın 7/e maddesine göre belediye-
ler tarım ve hayvancılığı geliştirmekle yükümlüdür. 31 Mart 
itibariyle, tarımın yok oluşunda tek başına merkezi iktidar 
değil belediyeler de sorumlu olacaktır. Oysa muhalefet bele-
diyeleri il-ilçe müdürlükleri kurarak tarımı geliştirebilir.

PARASI OLMAYAN BELEDİYELER ÖNCÜLÜK 
YAPABİLİR, ÜRETİCİYE ALAN AÇABİLİR

Geniş bir tarım arazisine sahip ama yaz 
mevsimi çok kısa süren Yüksekova’da belediyeyi 
devralan HDP’li eş başkan İrfan Sarı, kayyımın 
bıraktığı borç batağını işaret ederek “duvara çivi 
çakacak durumda değiliz” diyor. Yüksekovalılar 
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”31 Mart seçimleri 
vesilesiyle ilk kez 
enflasyonun üzerinde 
bir fiyat açıklaması 
yapıldı. Dikkat ederseniz 
duyuruyu, daha 
doğrusu propagandasını 
cumhurbaşkanı yaptı, 
detayları ise TMO açıkladı. 
Fakat her ne kadar 
enflasyonun üzerinde olsa 
da maliyetlerin altında 
bir fiyattı bu. Az önce 
de söylediğim gibi döviz 
kurundan dolayı üretim 
maliyetleri yükseldi.”

yetiştirdikleri tarım ürünlerini sonbahara 
doğru tüketiyor ve uzun kış boyunca 
marketlerden alışveriş yapmak zorunda 
kalıyor. Üstelik de halkın çoğunluğu açlık 
sınırının altında. Belediye ve halk bu durumda 
ne yapabilir?
Bir: Belediye, halkın kendi ürünlerini kışın da tüketebil-
mesini sağlayacak saklama yöntemleri konusunda eğitici-
lik-öncülük desteği verebilir. İki: Belediyenin parası yoktur 
ama halkın elde ettiği ürünlerin fazlasını pazarlayabilmesi 
ve bundan elde edeceği parayla diğer ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmesi için açık veya kapalı satış alanları tahsis edebilir. 
Üç: Kooperatif kurdurarak sağlıklı ürün yetiştirilmesini 
sağlayabilir, örgütlü bir toplum yaratabilir. Mera alanları-
nı, gezen-özgür hayvancılık için kullandırabilir. Belediye, 
söz gelimi Çifti-Sen’den eğitim desteği alabilir. Çiftçi-Sen 
oraya gider, bilgisini-bulgusunu aktarır ve uygulamada ön 
açıcılık yapar. Dışarıdan ilaç almak yerine el yapımı tarım 
ilacı yapılma yöntemlerini öğretir. Birçok demokratik kitle 
örgütü de bu konularda destek verir. Yüksekova Belediye-
si’nin parası olmayabilir ama bölgede daha iyi durumdaki 
belediyeler destek sağlayabilir. Aynı zamanda kurulacak 
tüketim kooperatifleri, üreticinin ürününü önceden satın 
alıp üreticinin üretim sürecindeki ihtiyacını karşılamasını 
ve üretimi yapabilmesini sağlayabilir. Yani yereldeki tüm 
olanaklar kullanılarak, denenerek çok şey yapılabilir. Tabii 
ne yapılacaksa yerinde yapılmalı ve oradaki insanlarla 
tartışarak, birlikte karara varılmalı. Ortak karar olmadan 
başarıya ulaşılması mümkün değil zaten.

ÇİFTÇİ ZARAR ETTİĞİ İÇİN TÜRKİYE’DE HER 
YIL BELÇİKA YÜZÖLÇÜMÜ KADAR TOPRAK 
EKİLMİYOR

Önceki yıllarda hububat fiyatları hasat 
zamanında açıklanıyordu. Fakat bu sene 
cumhurbaşkanlığı hem fiyatları hasat 
öncesinde açıkladı hem de enflasyonun 
üzerinde tuttu. Bu çiftçi açısından atılmış 
olumlu bir adım değil mi?
31 Mart seçimleri vesilesiyle ilk kez enflasyonun üzerin-
de bir fiyat açıklaması yapıldı. Dikkat ederseniz duyuru-
yu, daha doğrusu propagandasını cumhurbaşkanı yaptı, 
detayları ise TMO açıkladı. Fakat her ne kadar enflasyo-
nun üzerinde olsa da maliyetlerin altında bir fiyattı bu. 
Az önce de söylediğim gibi döviz kurundan dolayı üretim 
maliyetleri yükseldi. Gelişmiş ülkelerde, tohum toprakla 
buluşmadan önce fiyat açıklanır. Çiftçi eğer açıklanan fiyatı 
uygun görürse üretim yapmayı kabul eder. Ayrıca gelişmiş 
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ülkelerde maliyet, yüzde 25 kazanç ve insanca yaşam payı 
ücrete eklendikten sonra fiyat belirlenir. İnsanca yaşam 
payı, enflasyon oranıdır. Şimdi bu sene enflasyonun üs-
tünde fiyat belirlendi ama yüzde 25 kazanç payı verilmedi, 
yüksek maliyetler de karşılanmadı. Dolayısıyla açıklanmış 
olan fiyat, olması gerekenin çok gerisinde. Çiftçinin gelecek 
yıl gönül rahatlığıyla üretime devam edebilmesi ve topra-
ğını terk etmemesi için bu fiyatlara maliyet ve kazanç payı 
eklenmeliydi. Çiftçi zarar ettiği için Türkiye’de her yıl 3,4 
milyon hektar arazi ekilmiyor. Bu, Belçika’nın yüzölçümü 
kadardır. Hollanda’nın yüzölçümü 4 milyon hektar. Düşü-
nün artık!

2003-2017 YILLARI ARASINDA 700 BİN AİLE 
ÇİFTÇİLİĞİ TERK ETTİ

Küçük aile çiftçiliğinin bitirildiğini 
söylüyorsunuz. Bununla ilgili elinizde veri var 
mı?
2003’ten 2017’ye kadar 700 bin aile çiftçiliği terk etti. Bu, 
yaklaşık 2,8 milyon insanın kırı terk ettiği anlamına geliyor. 
Bizim için yok oluş olan bu tablo, hükümet için bir başarı 
hikâyesi. Çünkü böylece şirketlere daha fazla alan açılıyor. 
Tarım Kanunu’nda, çiftçiliğe verilecek desteğin gayrisafi 
milli hasılanın yüzde 1’inden aşağı olamayacağı yazılıyor. 
Buna göre örneğin 2007 yılında verilmesi gereken destek 
8 milyar 805 milyonken verilen destek 5 milyar 555 mil-
yon liradır. Aynı politika sonraki on yılda da devam etti. 
Mesela 2018 yılında verilmesi gereken destek 37 milyar 
405 milyon lirayken, verilen destek yarısından daha az, 14 
milyar 552 milyon liradır. Çiftçinin 2007 yılından bu yana 
devletten alacağı 120 milyar lirayı aşmış durumda. Devlet 
bunu vermediği için çiftçi bankalara borçlanıyor. Son beş 
yılda bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi sayısı yüzde 195 
oranında arttı. Bu, ileriki yıllarda daha ne kadar insanın 
tarımdan çekileceğinin bir işareti. Zaten bu borcu ödeye-
meyeceği için toprağı elinden alınacak.

Peki küçük çiftçinin üretim yapamadığı 
toprakların ne kadarının şirketlere geçtiği 
biliniyor mu?
Bankalar kredi verirken mülkiyete ipotek koyar. Özel ve 
kamu bankaları artık kendi bünyelerinde emlak ofisleri 
oluşturdular. Çiftçi borcunu ödeyemediğinde, iflas etti-
ğinde, bankalar onun topraklarına el koyuyor ve ihaleyle 
satıyor. Satın alanlar da şirketler. Şimdiye kadar kapattıkları 
arazi miktarını bilmiyoruz ama bir holdingin bu yöntemle 
Trakya’da 200 bin hektarın üzerinde arazi aldığını biliyoruz. 
Böylesi bir miktara erişince, artık elini cebine atmadan yeni 

”Bankalar kredi verirken 
mülkiyete ipotek koyar. Özel 
ve kamu bankaları artık 
kendi bünyelerinde emlak 
ofisleri oluşturdular. Çiftçi 
borcunu ödeyemediğinde, 
iflas ettiğinde, bankalar 
onun topraklarına el 
koyuyor ve ihaleyle satıyor. 
Satın alanlar da şirketler. 
Şimdiye kadar kapattıkları 
arazi miktarını bilmiyoruz 
ama bir holdingin bu 
yöntemle Trakya’da 200 
bin hektarın üzerinde arazi 
aldığını biliyoruz. Böylesi 
bir miktara erişince, artık 
elini cebine atmadan yeni 
araziler satın alabiliyor 
şirketler.”
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araziler satın alabiliyor şirketler.

Nasıl yani?
200 bin hektar araziyi alıyor ama toprağın eski sahiplerine 
kira karşılığı işlettiriyor. Devletten aldığı tarım desteğini de 
şirketin kendisi alıyor ve o parayla da yeni araziler kapatıyor. 
İleride bu şirketler üretimi de kendileri yapmak istediklerin-
de, gıdanın kontrolü onlarda olacağı için fiyatı da kendileri 
belirleyecek.

KOOPERATİF ÇİFTÇİ İÇİN HAYAT KURTARICIDIR

Bu bir felaket senaryosu mu?
Bu sene patateste ve soğanda bu felaketi hep birlikte yaşadık 
zaten. Şu ana kadar hazinede para olduğu için bazı ürünler it-
hal edilebilirdi. Ama mesela şu anda buğday ithal edilebilecek 
mi? Edilebilirse fiyatı ne kadar olacak? Dolayısıyla ekmeğin 
fiyatı ne olacak? Bunları yaşayarak göreceğiz. Gıda madde-
lerinin hepsinde fiyat yükseliyor. Demin de söylediğim gibi 
bunun sebeplerinden biri de üreticiyle tüketicinin doğrudan 
buluşturulmamasıdır. O yüzden çiftçi için kooperatif hayat 
kurtarıcıdır.

Şu ana kadar üretici ve tüketici kooperatiflerinde 
ne kadar yol aldınız?
Bu işe Boğaziçi Üniversitesi Kooperatifi’yle başladık. İlk 
tüketici kooperatifine bir tane daha eklemek yedi yıl aldı. 
Ama son üç yıl içinde bu sayı 25 oldu ve sayı hızla artıyor. 
Aynı şekilde üretici kooperatifleri de artıyor. Üstelik tüketici 
kooperatifleri marketlerin ürün çeşitliliğine erişmek üze-
re. En son 82 farklı ürün tüketime sunulabiliyordu. Ayrıca 
çiftçi sendikaları ve kooperatifler birbirleriyle dayanışıyor. 
Biz Boğaziçi Kooperatifi’ni oluşturduktan sonra, Kadıköy 
Kooperatifi’ne de esas olarak Boğaziçi’ndekiler destek verdi. 
Kadıköy de diğerlerine yardım ediyor, anlatıyor. Bu da dalga 
dalga yayılıyor. Üretim kooperatiflerinde de köylüden köy-
lüye bir eğitim başladı. Çiftçi-Sen olarak en son Marmaris’in 
üç köyünde kadınları bir araya getirip kimyasalsız, ev yapımı 
tarım ilacı yapmayı öğrettik. Onlara katılımcı sertifika vere-
ceğiz ve bu sefer de o kadınlar diğerlerini eğitecek. Biz bunla-
ra Bilge Köylü Okulları diyoruz. Çatısız, sırasız, kara tahtasız 
ama yaşamın içinde eğitim yapıyor bu okullar. Belediyeler de 
eğitim, araç-gereç desteği, pazar yeri sağlayabilir. Hazine’den 
Büyükşehir belediyelerine geçen bazı alanlar, meralar koope-
ratiflere tahsis edilerek üretime alan açılabilir. Hem kır hem 
de kent toplumu bu şekilde örgütlü hale getirilebilir. Başka 
bir kurtuluş yolu yok.

”Çiftçi-Sen olarak en son 
Marmaris’in üç köyünde 
kadınları bir araya getirip 
kimyasalsız, ev yapımı 
tarım ilacı yapmayı öğrettik. 
Onlara katılımcı sertifika 
vereceğiz ve bu sefer 
de o kadınlar diğerlerini 
eğitecek. Biz bunlara Bilge 
Köylü Okulları diyoruz. 
Çatısız, sırasız, kara tahtasız 
ama yaşamın içinde 
eğitim yapıyor bu okullar. 
Belediyeler de eğitim, araç-
gereç desteği, pazar yeri 
sağlayabilir.”
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CEVDET ÖZ

Başka bir kooperatifçilik 
mümkün

Kooperatifleri sahiplenmemeli, kontrol etmeye kalkmamalı. 
Kişilerin inisiyatif almaları ve kendilerini geliştirmeleri 
esas alınmalı. Eksik noktalarda bilgi, birikim ve beceriler 
aktarılmalı. Bunlar ile halk üzerinde iktidar kurulmamalı.
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Toplumun yeniden örgütlenmesi, kendi kendini yönetebilmesi 
ve sorunlara çözümler bulabilmesi için kooperatifler önemli 
bir alternatif olarak görünüyor. Son dönemde kooperatifleşme 
çalışmaları popüler hale geldi. Bu çalışmaların mevcut örün-
tüsünü değerlendirmek, sorunlara işaret etmek gerekiyor. Böy-
lece, bu çalışmaları ilerletme imkanı ortaya çıkacaktır.

Öncelikle, ana sorumuzu ve sorunumuzu net olarak ifade ede-
lim: Bu kooperatifleşme süreçleri, halkın kolektif sorunlarına 
kolektif çözümler bulmanın araçları halinde mi kurgulanacak; 
yoksa, halkın bir bölüğü olan türlü sosyalist grupların, partile-
rin, sektlerin, kolektif veya bireysel grupların ve hatta girişim-
cilerin “kendi” sorunlarına (esasında örgütlenme sorunlarına) 
çare aradıkları aygıtlara mı dönüşecek?

Bu soruyu devrimci-demokrat kesimlerin eğri oturup doğru 
konuşması gerekir. Çünkü, kooperatifçilik zor bir deneyim 
alanıdır. Kapitalist piyasa koşulları içerisinde, egemenlik zih-
niyetine mukabil, yasalar ve mevzuatlarla belirlenmiş bir alan-
da, nasıl olacak da bir alternatif üreteceğiz? Bu alternatif, nasıl 
olacak da devrimci bir fark yaratacak? Nasıl olacak da kapita-
list rekabetçi koşullar sizi ele geçirmeden, dayanışma temelli 
kolektif bir ekonomi inşa edeceğiz? Bunu da, kendi örgütsel 
çıkarlarımıza bağlı kılmadan, kendi grubumuzun bir aygıtı, bir 
girişimcilik modeline nasıl dönüştürmeyeceğiz? Nasıl olacak 
da bu örgütlenme modellerini kitleselleşebilen bir model ya-
pacağız? Bu soruları arttırabiliriz. Jenerik sorumuz baki.
 
Çünkü, coğrafyamızda artık çeşitli örnekler birikmeye ve güç-
lü bir deneyim alanı ortaya çıkmaya başlamaktadır. Başta ta-
rımsal kalkınma kooperatifleri formunda üretici kooperatifleri 
ve tüketici kooperatifleri formunda kent temelli kooperatifler 
olmak üzere, araştırma, eğitim, hizmet, su ürünleri formla-
rında da çeşitli kooperatifçilik arayışları coğrafyamızın örgüt-
lenme deneyimleri açısından konuşulur hale gelmektedir. Bu 
kooperatif tipi örgütlenme deneyimlerinin bir kısmının bizzat 
farklı türde devrimciler (yani komünistler, sosyalistler, yurtse-
verler, anarşistler) tarafından üstlenildiğini de görüyoruz. Bu 
durum olumludur, zira kooperatifler gibi dayanışma ekono-
milerinin inşası, nasıl bir dünya tahayyül ettiğimizin ve bu 
dünyayı nasıl gerçekleştirmeyi istediğimizin somut deneyim 
alanlarıdır. Bu alanda bir takım sosyal demokrat, yer yer milli-
yetçi cepheden girişimler olduğunu da görüyoruz. Bir yandan 
da, halk kesimlerinin kooperatifleşme çabası içerisinde oldu-
ğunu, bazen bunu bir tür sosyal girişim/işletme modeli olarak 
gördüğünü, bazense kendi sorunlarına çözüm üretebilecekleri 
hakiki bir mecra olarak algılandığını gözlemliyoruz.

Bizim açımızdan ana sorunsal, devrimci-demokrat kesimin 
(kendi cenahımızın) kooperatifçilik meselesiyle ilişkilenme 
tarzını değerlendirmek. Böylece, neyi ne kadar yapabildiği-
miz ve yapamadığımız, nerede hatalar yaptığımız gerçekçi 

”...Coğrafyamızda 
artık çeşitli örnekler 
birikmeye ve güçlü bir 
deneyim alanı ortaya 
çıkmaya başlamaktadır. 
Başta tarımsal kalkınma 
kooperatifleri formunda 
üretici kooperatifleri ve 
tüketici kooperatifleri 
formunda kent temelli 
kooperatifler olmak üzere, 
araştırma, eğitim, hizmet, 
su ürünleri formlarında 
da çeşitli kooperatifçilik 
arayışları coğrafyamızın 
örgütlenme deneyimleri 
açısından konuşulur hale 
gelmektedir.”
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bir şekilde ele alınabilir ve mücadelenin gerçeklerine de bağlı olarak 
çalışmalar ileri götürülebilir.

ÜRETİM KOOPERATİFÇİLİĞİ
Zengin bir tarımsal kooperatifçilik deneyimimiz olduğunu söylemek 
mümkün değil. Devletin egemenlik alanında kurulmuş tarımsal 
kooperatiflerin baskın olduğu örgütsel yapıda, 80 öncesi bizzat köy-
lülerin katılımını da öngörmüş ve yer yer demokratik katılımcılığa 
imkan tanımış Köy-Koop deneyimi dışında, üretim alanında koope-
ratif deneyimleri kısıtlıdır. En bilinen örnekleri Hopa Çay ve Ovacık 
Kooperatifi’dir.

Bu kooperatif deneyimlerinin en temel özellikleri, halkın sorunlarına 
gerçekçi çözümler bulma arayışını kolektifleştirme çabasıdır. Bu çaba, 
bu iki kooperatifte başkanlık anlayışının neredeyse ortadan kalkma-
sını ve yönetimin demokratikleşmesini esas almaktadır. Bu açıdan, 
halkın yönetsel kapasitesini geliştirme ve örgütlenme süreçlerine 
katılma konusunda öncü rol üstlenebilirler. Ancak, bunu yapabil-
melerinin temel koşulu, kendilerini belirli siyasi grupların bir aygıtı 
olarak değil, birer meclis olarak kurabilmelerine bağlıdır. Bunun 
için, yönetim mekanizmasını yasal sınırlar içerisinde salt bir yönetim 
kurulu – genel kurulu denkleminde değil, bir meclis olarak kurmaları 
ve işletmeleri gerekir. Aynı zamanda, köylerde, beldelerde ve üretim 
örgütlenmesinin olduğu her alanda açık, katılımcı, demokratik karar 
alma meclisleri kurmaları gerekir. Mevcut popüler dalganın ve ilgi-
nin getirdiği rüzgarı kullanmak ancak savrulmamak gerekir. Üretici-
leri yönetim süreçlerine katacak yaklaşımlar geliştirilmediği sürece, 
kooperatifçilik salt bir ürün pazarlama ilişkisine döner ve fark burada 
açığa çıkar. Ürününüz iyiyse, iyi bir medya çalışması yapıyorsanız, sa-
tış ağını da kurabiliyor iseniz, kooperatif büyür ve gelişir. Üreticilere 
alım garantisi sunabilir, adil ücret dağıtabilir. Ancak, bu noktada halk 
kooperatifçiliğinden bahsetmek zordur.

Kooperatifçilik, halkın demokratik katılım, demokratik yurttaşlık 
temellerini güçlendiren, dayanışma temelli üretim ilişkilerini pekiş-
tiren bir örgütlenme formu olacak ise, bu örgüt yapısı mülkiyetsiz 
olmak zorundadır. Başka deyişle, a,b,c partisinin, blokunun ya da 
grubunun kadroları tarafından yönetilen, onların kararları verdiği 
ve uyguladığı mecralar, tanımı gereği a,b,c grubunun hegemonyası, 
mülkiyeti yahut tasarruf hakkı altındadır. Böylece, patronsuz koope-
ratiflerin gizli yöneticileri veya sahipleri ortaya çıkar.

Oysa bizim kooperatifçiliğe bakışımız farklı olmalıdır: Halkın sorun-
larını çözmek üzere kendilerinin inisiyatif aldıkları oluşumlar üret-
mektir. Bunları üretmek, burada illaki a,b,c partisinden kadroların 
yönetimde yer alması ve süreçleri örgütlemesi anlamına gelmez. Bir 
çalışma içerisinde elbette a,b,c grubunun örgütçüleri, kadroları yer 
alabilir ve almalıdır. Ancak, kadroların esas işi halka hizmet üretmek 
değildir; halkın kendini yöneteceği örgütlenmeleri yaratma konusun-
da kendilerini halk için hizmet etmeye koşmaktır.

”Kooperatifçilik, halkın 
demokratik katılım, 
demokratik yurttaşlık 
temellerini güçlendiren, 
dayanışma temelli üretim 
ilişkilerini pekiştiren 
bir örgütlenme formu 
olacak ise, bu örgüt 
yapısı mülkiyetsiz olmak 
zorundadır. Başka deyişle, 
a,b,c partisinin, blokunun 
ya da grubunun kadroları 
tarafından yönetilen, 
onların kararları verdiği 
ve uyguladığı mecralar, 
tanımı gereği a,b,c 
grubunun hegemonyası, 
mülkiyeti yahut tasarruf 
hakkı altındadır. Böylece, 
patronsuz kooperatiflerin 
gizli yöneticileri veya 
sahipleri ortaya çıkar.”
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Dolayısıyla, yönetim hususu en az iyi ürün üretmek, ürünle-
ri iyi pazarlamak, alım garantisi sunmak, ucuza satış yapmak 
vb. unsurları kadar önemlidir. Üretim kooperatifçiliğinde bu 
kooperatiflerin halk örgütleri haline gelmesinin temel koşulu 
burada yatmaktadır.

 
TÜKETİM KOOPERATİFÇİLİĞİ
Tüketim alanında örnek çeşitliliğinin daha fazla olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu alandaki varyasyonların bizde bıraktığı his, 
bu alanda örgütlenen devrimcilerin komünist fark üretmekten 
uzak bir yaklaşım sergilediği; farklı çevrelerin kendi yöneticileri 
oldukları dükkanlarda örgütlendikleri. Ne demek istediğimizi 
açalım.

Tüketim kooperatifçiliği en genel hatlarıyla ürünlerin üretici-
den doğrudan/aracısız olarak alınmasını ifade eder. Tüketim 
kooperatifi, ortaklık sistemine dayanır ve ortaklar kooperatifin 
kendisidir. Dolayısıyla, esas fayda kooperatife ortak olan kişile-
rin ürünleri aracısız olarak almasıdır.

Yakın dönemde tüketim kooperatifçiliğinin “perakende satış” 
nosyonunu da içine alarak bir dükkan modeline dönüştüğünü 
gözlemliyoruz. “Halkın sorunlarını çözmek” perspektifiyle bu 
dükkan modelinin olumlu olduğunu da ifade edebiliriz. An-
cak, bu noktada dükkan modelinin kendisini masaya yatırmak 
zorundayız. İlk soracağımız soru elbette “bu dükkan kime ait” 
sorusu olacaktır. Bu soru dolayısıyla “bu kooperatif kime ait” 
sorusunu peşine getirecektir. Vereceğimiz cevap, ne tür bir koo-
peratifçilik yaptığımızın da açıklaması olacaktır.

Bizlerin tüketim kooperatifçiliği konusunda ciddi bir perfor-
mans hatası verdiğini iddia edeceğiz. Son dönemde gördüğü-
müz üzere çeşitli devrimci kurumlar, kişi veya gruplar, kendi-
lerine ait satış ofisleri, web siteleri, tezgahlar açmakta; bunları 
farklı il ve ilçelerde de yaygınlaştırmakta, bunları işletmektedir. 
Perakende satışa odaklı bu yaklaşım, arkasında herhangi bir 
“mülksüz meclis” fikri barındırmamakta; aksine, kendi jenerik 
ismi ve örgütünün birer aygıtına/propagandasına dahi dönü-
şebilmektedir. Hatta, sahibi olmayan-demokratik ve katılımcı 
tipteki tüketim kooperatiflerini kontrol edemedikleri için bu 
kooperatifleri terk eden çeşitli kişilerin kendilerine dükkan aç-
tıklarını, bunun adına da kooperatifçilik dediklerini gözlüyoruz 
(Ursula’nın devrimci mirasına selam).
 
Oysa komünist farkın yaratabileceği düzlem, eğer kapitalist 
piyasa ilişkileri içerisinde kooperatifçilik yapılacak ise, tam 
da kapitalizmin özü olan mülkiyet biçiminin bir formu ola-
rak yönetim zihniyetine vurmaktır. Gezi’den beri mülkiyetsiz 
forumlar ile geleneksel örgütler (ve onların zihniyetini taşıyan 
bireyler) arasındaki gizli mücadelenin kooperatifçilik düzle-

”Oysa komünist farkın 
yaratabileceği düzlem, eğer 
kapitalist piyasa ilişkileri 
içerisinde kooperatifçilik 
yapılacak ise, tam da 
kapitalizmin özü olan 
mülkiyet biçiminin bir 
formu olarak yönetim 
zihniyetine vurmaktır.”
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minde yeniden üretildiğini görüyoruz. Bu fark elbette tarihseldir 
ve tarihsel olarak “Türkiye solu” jenerik ifadesi içerisine alınabi-
lecek her türlü özne bu sorunla baş başa kalmaktadır.

Oysa, başka türlü bir kooperatifçilik mümkün. Kendine bir 
örgütlenme alanı tarif eden, yerele vurgu yapan, katılımcı ve de-
mokratik karar alma mekanizmaları inşa eden, sahipsiz, patron-
suz kooperatifler ve kooperatifleşme girişimleri gözlemliyoruz. 
Bu yapılar Gezi sonrası oluşan formular biçiminde, bulundukları 
bölgede meclis tipi örgütlenme olarak çalışıyorlar. Bir sahiplik 
ilişkisi kurmamaya özen gösteriyorlar. İçlerinde farklı türden 
insanlar var, bir arada çalışmayı, kolektiviteyi esas alıyorlar. Yani, 
devrimcilere ait olmayan bu örgütlenmeler, bahsettiğimiz dev-
rimci farkı üretmede, devrimcilerin sahibi oldukları kurumlara 
göre çok daha başarılılar!

Bu türden halk tipi kooperatiflerin temel sorunu -henüz- yeteri 
düzeyde kitleselleşememeleri, örgütlenememeleri ve bir odak 
haline gelememeleri. Demokratik ve katılımcı böylesi bir odağın 
çıkması, devrimcilerin de kooperatifleşmeye dair algısını değiş-
tirme kudretine sahip olacaktır.

NE YAPMALI?
Bir takım jenerik önerme ile yol haritası çıkarmakta fayda var.

1) Kooperatifçilik konusunda yeniden düşünmeli. Doğruyu tek bilen, başına buyruk ve sekter yaklaşımlardan 
kaçınmalı, kendini eleştirel süreçlere açmalı.

2) Kooperatifleri sahiplenmemeli, kontrol etmeye kalkmamalı. Kişilerin inisiyatif almaları ve kendilerini 
geliştirmeleri esas alınmalı. Eksik noktalarda bilgi, birikim ve beceriler aktarılmalı. Bunlar ile halk üzerinde 
iktidar kurulmamalı.

3) Kanaat önderliğine soyunulmamalı, gerçekçi olunmalı. Halkın inisiyatifleşmesi gözetilmeli.

4) Birlikte hareket etmeye açık olmalı ve bunu tesis etmeli. Kooperatiflerin birbirine zimmetli olduğunu bile-
rek, eleştirel bir aradalıkları inşa etmeli ve geliştirmeli.

5) Halk tipi kooperatifçilik pratiklerine omuz vermeli. Onları büyütmeye odaklanmalı.

6) Daha fazla yerelde, daha fazla kooperatif kurma çabası içerisine girilmeli. Bunu da, mevcut halk tipi koo-
peratifçilik deneyiminin açtığı yolda, açık, katılımcı, demokratik örgütlenme formlarını takip ederek yapmalı. 
Yeni sahiplik, egemenlik, iktidar ilişkileri üretmemeli.

7) Farklı sektörlerde de kooperatifleşme çabalarını yaygınlaştırmalı. Ancak, kapitalist pazarda her daim ko-
münist farkı üretmenin temel çizgi olduğunu hatırlamalı. Benim olsun mantığını yeniden üretmemeli.

Unutmayalım, devrimcilerin görevi kendilerine ait, sahip oldukları kurumlar inşa etmek değildir. Halkın ken-
di özörgütlenme kurumlarını inşa ederek halkın kendisini yönetmesini mümkün kılmaktır. Söz-yetki-karar 
halka.
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Çayda ikinci sezon: 
Tüketiciler pahalı içiyor!

Çayı tüketenler de kendi ülkesinde üretilen bir ürünü pahalı içiyor. 
Üreticinin emeği açısından herhangi bir değişim olmazken kuru çay 
fiyatlarına yüzde 15 zam geldi. Tüm bunları ÇAYKUR Genel Müdür 
Vekili Yusuf Ziya Alim’in yaptığı açıklama ile birlikte okuduğumuzda 
insanın aklına yepyeni sorular geliyor.

FATMA GENÇ
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Mayıs ayında başlayan yaş çay sezonunun ardından geçti-
ğimiz günlerde ikinci yaş çay sezonu açıldı. Çiftçilerin hızla 
üretimi terk ettiği bu ortamda çay üreticisi için de her yaş 
çay sezonu hayal kırıklığı ile başlıyor. Birinci sezonda güb-
re, işçilik, çay bezi, çay makası, yağmurluk, çuval, torba gibi 
ekipmanlarını karşılamakta zorlandığını belirten üreticiler, 
ikinci sezon başlar başlamaz kotanın dönüm başına 500’den 
400 kilograma düşürülmesinin haklı endişesi içerisinde… 
Çünkü ‘bizi bu duruma düşürenler utansın’ diyerek isyan 
ettikleri her şeyi yaşıyorlar. Üreticinin güvencesi olarak 
kurulan ÇAYKUR, üreticinin çayını almamak için adeta 
direniyor. Birinci sezonda ‘her yaprağı, her çayı değil uygun 
olan çayı alacağız’ açıklamasının ve üreticinin ertesi güne 
nasıl üreteceğini konusunda belirsizlikleri arttıran, enflas-
yon rakamlarının çok altında kalan yaş çay taban fiyatının 
yarattığı karamsar tablo, bunu fırsat bilen özel sektöre 
ÇAYKUR’un belirlediği fiyatın çok altına ve vadeli olarak 
üreticiyi çayını satmaya mecbur bırakıyor. Belli ki birinci 
sezonda üreticinin bu ‘mağdur edilme hali’ ikinci sezonda 
da devam edecek…

 
ÇAYKUR’A GENEL MÜDÜR ATAMASI NEDEN 
YAPILMIYOR?
Bu durumun baş aktörlerinden birisi de kuşkusuz ÇAY-
KUR. Üreticilerin emeği olan çayını nereye ve nasıl sata-
cağının belirsizliğini yaratan ÇAYKUR’un geleceği de tam 
bir muamma. Doğrudan özelleştirilmemiş olmasa da Varlık 
Fonu’nda her an her türlü ‘sürprize’ açık olma hali, çay 
piyasasında dengeleyici olmaktan uzaklaşarak tamamıyla 
özel sektörün çıkarlarını önceleyen bir kurum haline dö-
nüşmesi, tüm bunların yanında uzunca bir süredir ‘yapıla-
mayan’ genel müdür atamasının da bu giz perdesinde payı 
oldukça büyük. Her yıl tarihinin en büyük zarar miktarını 
açıklayarak istikrarlı bir şekilde zarar eden bir kurum hali-
ne dönüşmesi de tüm bunların bir sonucu.

Bir bölgeye has üretilen bir ürüne ve üreticisine sahip 
çıkmaksa niyet, bu anlamda yapılması gerekenler oldukça 
basit. Öncelikle hâlâ geçerli olan ve çay tarımı, üretimi, 
işlemesi ve satışına gerçek ve tüzel kişilerin de girişini 
düzenleyen 3092 Sayılı Çay Kanunu’nun üretici ve üretici 
örgütlerinin de görüşleri ve beklentileri göz önüne alınarak 
yeniden düzenlenmesi şart. Bu kanunun ihtiyaçları karşıla-
madığı bu kadar belli iken çay piyasasındaki düzensizlikle-
rin de giderilmesi gerekliliği çok açık bir şekilde ortadadır. 
Bununla birlikte ÇAYKUR’un statüsü ve amacı yeniden 
gözden geçirilerek üreticinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
karşılayacak bir kurum haline dönüştürülmesi, üreticinin 
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.”ÇAYKUR’un 2018 yılında 
açıkladığı zararın en önemli 
kalemlerinden birisini 
oluşturan kuru çay satışının 
yeterince yapılamaması 
bu açıklamayla birlikte 
okunduğunda ciddi bir 
yönetimsizlik ve adeta 
ÇAYKUR’un kendi kaderine 
terk edildiğini açıkça ortaya 
koyuyor. ÇAYKUR elindeki 
çayları bile satamıyorsa 
ÇAYKUR ne yapıyor sorusunu 
sormak yerinde olacaktır. Bu 
zamana kadar satılamayan 
çaylar ne oldu? Üretim 
artıyorsa ve ÇAYKUR’un bu 
kadar kuru çay stoku varsa 
tüketiciler çayı neden zamlı 
içmek zorunda kalıyor? Bu 
soruların yanıtını hepimiz 
merak ediyoruz.”

endişelerini gidermek açısından oldukça önemli. Bunun için 
de atılacak ilk ve en önemli adım genel müdürlüğün veka-
leten yürütülmesi değil bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 
genel müdür atamasının bir an önce gerçekleştirilmesidir.

 
ÇAY TÜKETİCİLERİ DE ÇAYI PAHALI İÇİYOR
Tüm bu politikaların sonucu olarak çayı tüketenler de 
kendi ülkesinde üretilen bir ürünü pahalı içiyor. Üretici-
nin emeği açısından herhangi bir değişim olmazken kuru 
çay fiyatlarına yüzde 15 zam geldi. Tüm bunları ÇAYKUR 
Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim’in yaptığı açıklama 
ile birlikte okuduğumuzda insanın aklına yepyeni sorular 
geliyor. Alim, kuru çayda istenilen üretimin son 10-15 yılın 
en yüksek rakamına çıktığını ifade ederken, kuru çay stokla-
rının da eritilmesi gerektiğini vurguluyor. ÇAYKUR’un 2018 
yılında açıkladığı zararın en önemli kalemlerinden birisini 
oluşturan kuru çay satışının yeterince yapılamaması bu 
açıklamayla birlikte okunduğunda ciddi bir yönetimsizlik 
ve adeta ÇAYKUR’un kendi kaderine terk edildiğini açıkça 
ortaya koyuyor. ÇAYKUR elindeki çayları bile satamıyorsa 
ÇAYKUR ne yapıyor sorusunu sormak yerinde olacaktır. Bu 
zamana kadar satılamayan çaylar ne oldu? Üretim artıyorsa 
ve ÇAYKUR’un bu kadar kuru çay stoku varsa tüketiciler 
çayı neden zamlı içmek zorunda kalıyor? Bu soruların yanı-
tını hepimiz merak ediyoruz.

ÇAY ÜRETİCİSİ NE İSTİYOR?
Tüm bu sorunlara karşı çay üreticileri çözüm önerilerini 
paylaşıyor. En temel talepleri kota ve kontenjanın kaldırıla-
rak üreticisine devletin sahip çıkması. Yaş çay taban fiya-
tının üreticilerin gerçek maliyeti hesaplanarak, insanca bir 
yaşam çerçevesinde üreticilerle birlikte belirlenmesi ve bu 
fiyatın altına düşen firmalara cezai yaptırımlar uygulanması 
da üreticinin sahipsiz olmadığını hissedebilmesi açısından 
son derece önemli.

Umuyoruz ki bir sezon daha bittiğinde üreticiler yeni bir 
sezona umutla başlar.
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Organik tarım Türkiye’yi 
doyurur!
Türkiye nüfusunu, yeterli besin değeri ve enerji içeren, 
çeşitlilik açısından zengin bir şekilde ve tamamen organik 
tarımla üretilmiş hayvansal ve bitkisel ürünlerle beslemek 
mümkün; bunu yapmaya ülkenin ekilebilir alanlarının yüzde 
63’ü yetiyor.

YONCA DEMİR
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Organik tarımla dünyanın beslenemeyeceğini iddia edenler-
in en önemli argümanı, organik yöntemde verimlerin düşük 
olması ve dünyadaki ekilebilir alanların yeterli olmaya-
cağıdır. Bazı yayınlarda, sayısal kanıt göstermeden ve insan-
ların korkularına seslenerek, organik tarım yapılırsa orman 
alanlarının kesilmek ve tarım alanına dönüştürülmek 
zorunda olduğu, dolayısıyla konvansiyonel tarımın daha 
çevreci olduğu dahi iddia edilmiştir. Sezgilerim bana 
bunun doğru olamayacağını söylüyordu. Evet, dünya kala-
balıklaşıyordu gerçekten, bununla birlikte kocaman, güzel 
bir dünyaydı ve ona iyi davranırsak bizi besleyebilirdi. 
Benim içimdeki his buydu. Burada anlatacağım çalışma-
ya başlamama da sebep bu sezgidir. Meslektaşım Bulut 
Aslan’da da benzer bir düşünce varmış, tanıştıktan çok kısa 
bir süre sonra bu problem üzerinde çalışmaya başladık. 
Yürüttüğümüz matematiksel modelleme çalışmasının 
sonunda organik tarımın Türkiye’yi rahat rahat besleye-
ceğini gösterdik, ülkedeki ekilebilir alanların sadece yüzde 
63’ünü kullanarak.

 
YÖNTEM VE MODEL
İkimiz de endüstri mühendisiyiz ve aldığımız eğitim bizi, 
gerçek hayat problemlerini matematiksel olarak modelle-
mek, çözmek ve farklı senaryoları analiz etmek için kul-
lanabileceğimiz farklı araçlarla donattı. Bu araçlardan, 70 
yıllık geçmişi ile en gelişmişi diyebileceğimiz ve günümüz 
bilgisayarlarında çok hızlı çözülebilen doğrusal program-
lamayı kullandık. Bir doğrusal programlama modelinin 
bileşenleri, değişkenler, kısıtlar ve amaç fonksiyonudur. Bi-
zim modelimizde temel değişkenler, 81 ilin her birinde 122 
farklı bitkisel ürünün her birinden kaç dönüm ekilmesi, her 
hayvan türünden kaç tane yetiştirilmesi ve kendini besleye-
meyen illere diğer illerden kaç kilo ürün (her farklı ürün 
için) gönderilmesi gerektiğini temsil ediyor. Ekim yapılan 
alanın bir ildeki mevcut ekilebilir alanları aşamayacağı, hay-
vanların otladığı alanların mevcut çayır ve mera alanların-
dan fazla olamayacağı, her bireyin alması gereken belli besin 
değerleri ve enerji olduğu şeklindeki basit kısıtlar modelin 
ikinci grup bileşeni. Üçüncü bileşen ise ne hedeflediğimizi 
özetleyen bir amaç fonksiyonu. Amaçlarımız, hiçbir bireyin 
gıda eksikliği yaşamaması, gıdanın katettiği yolun dolayısıy-
la fosil yakıt tüketiminin ve nakliye maliyetlerinin en aza 
indirgenmesi. Bu tekil amaçları uygun katsayılarla çarparak 
amaç fonksiyonumuzu elde ettik. Modeli gerçek verilerle 
çalıştırdığımızda, detaylı bir tarımsal plan çıkartmakla kal-
mayıp aynı zamanda tüm ülke nüfusunu organik tarım şart-
larında beslememiz için gereken ekilebilir alan miktarını da 
bulmuş olduk. Sonuçta, ülkenin ekilebilir alanlarının yüzde 
63’ü yeterli oldu. Bu da kişi başına 1.97 dönüm ekilebilir 
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alan gerektiği ve yaklaşık 9 milyon hektar ekilebilir alanın 
arttığı anlamına geliyor. Bu artan alanda, ihracata yöne-
lik veya yardım amaçlı gıda ürünleri yetiştirebileceğimiz 
gibi ticari değeri olan tütün, pamuk, şeker gibi ürünler de 
yetiştirebiliriz. Ek olarak vegan beslenme, kuraklık gibi 
farklı senaryoları da analiz ettik.

MODEL GİRDİLERİ
Hem hayvansal hem de bitkisel ürünleri içeren 2 bin 409 
kilokalorilik, iyi yağlar barındıran, protein-yağ-karbon-
hidrat açısından dengeli bir menü oluşturduk. Çeşitlilik 
içeren bu menüyü kullanarak her üründen her bireyin bir 
yılda ne kadar tüketmesi gerektiğini bulduk. Modelim-
iz için en önemli girdi verim bilgisiydi: İnsan tüketimi 
için 106 bitki, hayvanların tüketimi için dört yem bitkisi 
ve 12 farklı yeşil otun (1) organik tarım şartlarındaki 
verim değerleri. Bu organik tarım verim bilgisine TÜİK 
tarafından yayınlanan konvansiyonel verim değerlerine 
literatürde raporlanmış verim düşüşlerini uygulayarak 
ulaştık. Organik tarım veriminin konvansiyonelle atbaşı 
gittiği; özellikle kuraklık döneminde organik tarım veri-
minin daha yüksek olduğunu birçok makale ve raporda 
okumamıza rağmen sağlamcı davranmayı tercih ettik 
ve ortalama verim düşüşleri uyguladık. Sonuçta, düşük 
verimlerle beslenebilen ülke, çiftçilerin organik tarım 
becerileri gelişip, verim arttığında haydi haydi beslenebil-
irdi. Modelin girdileri arasında ayrıca her şehrin nüfusu, 
ekilebilir alan, çayır ve mera miktarları, iller arası mesafe 
gibi büyüklükler var. Hayvansal ürünleri sığır eti, inek 
sütü, tavuk ve yumurta olarak sınırlandırdık. Elbette 
hepsi organik tarım şartlarında. Modelimize iki farklı 
hayvancılık yaklaşımını da kattık. Bunlardan ilki olan 
entansif (yoğun) yöntemde, Alaca türü inek ve sığırlar 
bir miktar gezinti alanı dışında kapalı tutulup insanlar 
tarafından besleniyor. Diğer yaklaşım, Yerli Kara, Zavot 
gibi yerel ırkların hava ve mera koşulları elverdiği sürece 
serbest dolaşıp otlak ve meralarda otladığı, koşullar elver-
mediğinde ise çiftçi tarafından sunulan bir dama başlarını 
soktukları ve hasat zamanı kesilmiş ve kurutulmuş otlarla 
beslendikleri ekstansif (geleneksel) yöntem. Ekstansif 
yöntem için Türkiye’ye has yedi tane yerli ırkın et ve süt 
verimleri, ulaştıkları vücut ağırlıkları, bunlara bağlı olarak 
tüketmeleri gereken ot miktarları, entansif yöntem için ise 
Alaca’nın et, süt verimi ve tükettiği yem ve ot miktarları 
yine programın girdilerinden. Bu sayıları organik hay-
vancılık yapan üreticilerden öğrendiklerimizle Et ve Süt 
Kurumu’nun yayınladığı bilgilerden derledik. Sonuçları 
tartışmaya geçmeden önce kısaca organik tarımın 
önemine değinmek istiyorum.
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NEDEN ORGANİK TARIM?
Dünyada en yaygın kullanılan tarım yöntemi olan konvansiy-
onel tarımın zararları aslında biliniyor. En başta, yüksek mik-
tarda tarım kimyasalı kullanımının sonuçları var. Bu kimya-
sallar mikroorganizmaları öldürüyor, toprağı cansızlaştırıyor 
ve sonunda verimli toprakların kaybına sebep oluyor. Yine 
aşırı kimyasal kullanımı sonucu su kaynakları kirleniyor ve 
oradaki yaşam zarar görüyor. Üretici ve tüketicilerde oluşan 
üreme ve kanser gibi sağlık sorunlarını da unutmayalım. 
Konvansiyonel tarımda giderek yaygınlaşan GDO kullanımı 
gıda güvenliği, gıda güvenilirliği ve gıda egemenliğini tehdit 
etmekte ve biyolojik çeşitlilikte azalmaya sebep olmakta. Bir 
başka zararı ise ağır makine kullanımı ve fosil yakıt tüke-
timinin yüksekliğinde görüyoruz; bu hem dünyanın kısıtlı 
kaynaklarını harcıyor hem de karbon salınımını arttırarak 
iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. Konvansiyonel tarım 
genellikle büyük ölçekli ve mono-kültür olarak uygulanıyor 
ve bu durum küçük çiftçilerin sosyo-ekonomik sorunlar 
yaşamasına sebep olup, aile çiftçiliğinin geleceğini tehlikeye 
atıyor. Organik tarımın çıkışındaki temel düşünceler de bu 
sorunlarla mücadeleye yönelik zaten: Tarım yoluyla toplum 
ve çevreye verilen zararı azaltmak, engellemek ve sağlıklı gıda 
üretmek.

Hem bilimsel hem de geleneksel bilgiye dayanan organ-
ik tarım, toprak, bitki, hayvan, su ve insan topluluklarının 
birbirine bağımlılığının farkında, biyolojik çeşitliliği gözeten, 
biyolojik döngüleri kullanan, topraktaki biyolojik etkinliği 
geliştiren bir pratik. Organik tarımla işlenen topraklarda 
karbon miktarı, azot mineralizasyon potansiyeli, su tutma 
kapasitesi daha yüksek. Aynı zamanda çiftlik-dışı girdilerin 
kullanımının en aza indirildiği, iklim üzerinde olumlu etkile-
ri olan bir tarım pratiği. Organik tarım emek yoğun olmasıy-
la işsizlik sorununa da çözüm sunmakta.

Organik tarımın ne olduğu, ne olması gerektiği hakkında 
tartışmalar hâlâ devam etmekte. Mesela ürünleri pahalı 
olduğu için eleştiriliyor organik tarım. Gerçi konvansiyo-
nel ürünler o kadar pahalılandı ki aradaki makas yok oldu 
denilebilir rahatlıkla. Alternatif tarım hareketleri arasında 
bir mevzuatı olan tek yöntem olmasıyla ilginç bir yere sa-
hip. Somut olmayan ama önemli organik tarım ilkelerinin 
mevzuatın getirdiği standardizasyona feda edilmesi de 
yöneltilen eleştiriler arasında. Organik ve konvansiyonel 
tarımın nispeten kapsamlı bir karşılaştırması için ilgili 
okuyucuları Toplum ve Bilim’de yayınlanan ve çalışmamızın 
ön sonuçlarının da (2) özetlendiği makalemize yönlendirmek 
istiyorum.

 

”Hem bilimsel hem de 
geleneksel bilgiye dayanan 
organik tarım, toprak, 
bitki, hayvan, su ve insan 
topluluklarının birbirine 
bağımlılığının farkında, 
biyolojik çeşitliliği gözeten, 
biyolojik döngüleri kullanan, 
topraktaki biyolojik etkinliği 
geliştiren bir pratik. Organik 
tarımla işlenen topraklarda 
karbon miktarı, azot 
mineralizasyon potansiyeli, 
su tutma kapasitesi daha 
yüksek. Aynı zamanda 
çiftlik-dışı girdilerin 
kullanımının en aza 
indirildiği, iklim üzerinde 
olumlu etkileri olan bir 
tarım pratiği. Organik tarım 
emek yoğun olmasıyla 
işsizlik sorununa da çözüm 
sunmakta.”
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” Bir diğer deyişle, bir birim 
ürün almak için gereken 
kaynak miktarı ekstansif 
yöntemde entansife kıyasla 
daha az dolayısıyla yerel 
ırkların meralarda otladığı 
hayvancılık yöntemi 
dünyanın kaynaklarını 
daha az tüketiyor. 
Doğrusal programlama 
terminolojisinde çayır 
ve meralar gibi tamamı 
kullanılan kaynaklara 
kısıtlı kaynaklar denir ve 
eğer Türkiye bu tür kısıtlı 
kaynaklarda kapasite 
artırımına giderse daha 
az maliyetli ve daha 
verimli tarımsal planlar 
bulunabilir.”

SONUÇLAR
Matematiksel olarak elde ettiğimiz sonuçlar sezgilerimizi 
doğruladı. Türkiye nüfusunu, yeterli besin değeri ve enerji 
içeren, çeşitlilik açısından zengin bir şekilde ve tamamen or-
ganik tarımla üretilmiş hayvansal ve bitkisel ürünlerle besle-
mek mümkün; bunu yapmaya ülkenin ekilebilir alanlarının 
yüzde 63’ü yetiyor.

Modeli kurup, uygun bilgisayar programında çözdükten 
sonra büyük miktarda sayısal sonuç elde ettik: Nerede, hangi 
üründen, kaç dönüm ekileceği ve hangi üründen, nereye, 
nereden ve ne kadar göndermemiz gerektiği gibi. Üret-
tiğimiz bu detaylı planlardan gıda/tarım politikaları belir-
leme süreçlerinde faydalanılabilir. Bu noktada, yeni bir nefes 
getirmesini beklediğimiz yeni yerel yönetimleri bu konularda 
kafa yormaya, çalışmalardan faydalanmaya ve aktif olmaya 
davet ediyorum.
 
Çarpıcı sonuçlardan bir tanesi, en-iyileme (optimizasyon) al-
goritmasının yerel ırkların dışarıda otladığı ekstansif yöntemi 
tercih etmiş, ancak bütün mera ve otlakları tükettikten sonra 
hâlâ karşılanmayan et veya süt ihtiyacı kalması durumunda 
entansif yöntemi kullanmış olması. Evet organik yem, saman, 
ve yeşil otlarla beslenen bir Alaca, meralarda otlayan ve ancak 
mera bulamadığında kurutulmuş yeşil ot tüketen bir Yerli Ka-
ra’ya kıyasla bir yılda çok daha fazla süt veriyor, buna rağmen 
tükettiği kaynak o kadar daha fazla ki ekstansif yöntem daha 
“ucuz” olmuş. Bir diğer deyişle, bir birim ürün almak için 
gereken kaynak miktarı ekstansif yöntemde entansife kıyasla 
daha az dolayısıyla yerel ırkların meralarda otladığı hay-
vancılık yöntemi dünyanın kaynaklarını daha az tüketiyor. 
Doğrusal programlama terminolojisinde çayır ve meralar gibi 
tamamı kullanılan kaynaklara kısıtlı kaynaklar denir ve eğer 
Türkiye bu tür kısıtlı kaynaklarda kapasite artırımına giderse 
daha az maliyetli ve daha verimli tarımsal planlar bulunabilir.

Yine sonuçlarımıza göre ülke nüfusunun yüzde 25’lik 
bölümünü barındıran İstanbul’un nakliyedeki oranı yüzde 33. 
Aşırı büyümüş şehirlerin daha verimsiz olduğuna sayısal bir 
kanıt daha.

TÜİK’in yayınladığı tüketim figürleriyle karşılaştırdığımız-
da modelde önerilen et, süt ve tavuk eti tüketim miktar-
larının daha az, yumurta miktarının ise yüzde 20 kadar 
daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu noktada -kullandığımız 
beslenme modelinin yeterli enerji ve besin değeri içerdiğini 
hatırlayarak- ülkemizdeki toplam et ve süt tüketiminin adil 
dağıtıldığı takdirde toplumun beslenmesi için yeterli old-
uğunu anlıyoruz.

Bütün ülke nüfusunun sadece bitkisel organik ürünlerle 
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.”Sağlıklı protein 
kaynakları olan, 
ülkemizde çokça 
tüketilen ve ekilebilir 
alan gerektirmeyen balık 
ve mantarı, modelimize 
dahil etmedik. Dolayısıyla 
organik beslenmek için 
hepçil modelde gereken 
kişi başı 1.97 dönüm 
ekilebilir alan aslında 
bir üst limit. Benzer 
şekilde, eti ve sütü 
insan beslenmesi için 
daha sağlıklı seçenekler 
olabilecek ve ülkemizde 
kültürel-tarihsel olarak 
yaygın olan küçükbaş 
hayvancılık da henüz 
modelde yok. ”

beslendiğini düşündüğümüz vegan senaryoda gereken ek-
ilebilir alan miktarı yüzde 54’e düştü. Kişi başı 1.66 dönüm 
alan beslenmemiz için yeterli oldu. Sadece bitkisel ürünlerle 
beslenmeye geçince, alınan günlük enerjide 100 kilokalorilik 
bir düşüş oldu. Yaklaşık yüde 4’lük bu enerji düşüşü ekilen 
alanda yüzde 14’lük düşüşe karşılık geldi. Bu da bitkisel ürün 
tüketmenin çevreye daha az yük bindiren bir beslenme yön-
temi olduğunu bize hatırlattı. Bu senaryonun sonuçlarından 
sağlıklı beslenen bir Türkiye’ye ulaşabilmek için meyve, ceviz 
ve badem ağaçlarının sayısını bir miktar, zeytin ağaç sayısını 
ise ciddi anlamda arttırmamız gerektiğini gördük. Bunun 
sebepleri; (1) bölgesel diyetleri dikkate almayarak herkes-
in bütün meyveleri tüketmesini şart koşmamız; (2) günlük 
beslenmedeki yağ miktarının önemli bir kısmının ceviz ve 
badem gibi kuruyemişlerden gelmesi; (3) diyetteki yağın en 
büyük kısmının zeytinyağı formunda olması.

Kuraklık sebebiyle İç Anadolu’nun tarım yapılamaz hale 
gelmiş olduğunu varsaydığımız bir senaryoyu da analiz 
ettik. Bu durumda dahi Türkiye halklarını organik tarımla 
beslemek mümkün ama bu sefer ekilebilir alanların yüzde 
88’inde ekim yapmak gerekiyor ve kullanılmayan alanların 
çoğu nadas alanı. Beslenmek mümkün olmakla birlikte sınıra 
yaklaştığımız, gıda yardımına ayıracak ekilebilir alanımızın 
kalmadığı kötü bir senaryo bu. Yine de organik tarım yapılan 
toprakların içerdikleri daha fazla karbon sebebiyle aşırı yağış-
ta daha fazla su tutabildikleri dolayısıyla kuraklık dönem-
lerinde konvansiyonele kıyasla daha verimli olduklarını 
hatırlamak gerek.

Sağlıklı protein kaynakları olan, ülkemizde çokça tüketilen 
ve ekilebilir alan gerektirmeyen balık ve mantarı, modelim-
ize dahil etmedik. Dolayısıyla organik beslenmek için hepçil 
modelde gereken kişi başı 1.97 dönüm ekilebilir alan aslında 
bir üst limit. Benzer şekilde, eti ve sütü insan beslenmesi için 
daha sağlıklı seçenekler olabilecek ve ülkemizde kültürel-tar-
ihsel olarak yaygın (3) olan küçükbaş hayvancılık da henüz 
modelde yok. Çalışmanın uygulamada kullanılması duru-
munda, keçi sütü, mantar gibi yeni ürünler bir miktar veri 
toplama/temizleme sonrasında modele kolaylıkla eklenebiliir.

Biz bu çalışmayı Türkiye için yaptık ancak model veriden 
bağımsız olduğu için başka bir ülke veya dünya için veri 
girdiğimizde sonuçları o bölge için elde ederiz. Hem bitkisel 
hem de hayvansal ürünlerin tüketildiği durumda dahi kişi 
başı 1.97 dönümün yeterli olduğunu dünyada kişi başı 2.18 
dönüm ekilebilir alan -azalma eğiliminde olmakla birlikte- 
olduğu bilgisiyle birleştirdiğimizde (4) dünyayı tamamen 
organik tarım ürünleriyle beslemek için de yeterli ekilebilir 
alan olduğunu görürüz. Önemli olan gıdayı adil bir şekilde 
paylaşmak.
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.” Son dönemde tüketici 
kooperatiflerinde ciddi 
bir artış var; hem sağlıklı 
hem uygun fiyatlı hem de 
küçük üreticiyi destekleyen 
alımlar yapmayı tercih 
ediyorlar. Topluluk destekli 
tarım, sağlıklı gıdaya küçük 
üreticileri destekleyecek 
şekilde ulaşmak için 
kullanılan yaklaşımlardan 
bir başkası. Birçok şehirde 
kurulmuş gıda toplulukları iyi 
birer başlangıç noktası da bu 
yakınlaşma için.”

NE YAPMALI?
Aşırı büyük şehirler yerine kendine yeten küçük yerleşimler 
her açıdan daha verimli ve daha doğa dostu. Bu tür küçük 
yerleşimlerin ve kırsal bölgelerin çekici kılınması, iş imkanı, 
eğitim, sağlık ve kültür açısından ihtiyaçlara cevap vere-
cek duruma getirilmeleri şart. Büyük şehirlerdeki bahçe ve 
bostanların, yeşil alanların, apartman bahçelerinin tarımsal 
üretime yönlendirilmesi gerekli. Politika belirleyenlerden 
beklentim bu yönde çalışma yapmaları. Ayrıca üreticiler ve 
tüketicilerin birbirlerine yakınlaşmaları gerekiyor. Bunun bir 
yolu kooperatifler. Son dönemde tüketici kooperatiflerinde 
ciddi bir artış var; hem sağlıklı hem uygun fiyatlı hem de 
küçük üreticiyi destekleyen alımlar yapmayı tercih ediyor-
lar. Topluluk destekli tarım, sağlıklı gıdaya küçük üreticileri 
destekleyecek şekilde ulaşmak için kullanılan yaklaşımlardan 
bir başkası. Birçok şehirde kurulmuş gıda toplulukları iyi bir-
er başlangıç noktası da bu yakınlaşma için. Bu konuda bilgiye 
gidatopluluklari.org sitesinden ulaşılabilir.

Sevgili dostum Bülent Şık’ın yazılarında sürekli hatırlattığı 
bir şeyi onun kelimeleriyle buraya alıntılayarak bitiriyorum: 
“İyi beslenme bireysel tercihlerle değil toplumsal politikalarla 
mümkün kılınabilir ancak. Dolayısıyla bizim ne yediğimiz 
kadar başkalarının neleri yiyemediğini de dert edinmeden 
“sağlıklı” bir çıkış yolu bulabilmek olanaksızdır.”

DİPNOT:
(1) Türkiye’de en çok yetiştirilen yeşil otlar sırasıyla yonca, fiğ, yulaf, korunga, mürdümük, buğday, 
tritikale, sorgum, burçak, arpa, çavdar ve üçgül olarak listeleniyor. Ekstansif yöntemde hayvanların 
kışlık ot ihtiyacını karşılamak için yaşadıkları yöreye özgü yeşil otlar o yörenin ekilebilir alanlarında 
yetiştirilir. Ülkemizin çoğu bölgesinde yonca yeşil ot ekilmekle birlikte bazı illerde başka otlar daha 
yaygın, örneğin Rize’de sadece arpa yeşil ot, Mardin’de ise burçak, mürdümük ve fiğ ekimi var.

(2)  Toplum ve Bilim’de yayınlanan makalemizdeki sonuçlar, çalışmamızın başlangıç aşamasından. 
2018’de yayınlanan İngilizce makalemizde ise modelin daha verimli tarımsal planlar ürettiğimiz 
son şeklini ve sonuçlarını özetledik.

(3) Türkiye’de sadece yedi tane yerli sığır ırkı varken, 25’e yakın yerli koyun ırkı ve en az sığırlar 
kadar çeşitli keçi ırkı var.

(4) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

KAYNAKÇA:
Aslan, B. ve Demir, A.Y. (2018). Organic Farming Suffices to Feed a Country: a Large-Scale Linear 
Programming Model to Develop an Organic Agriculture Plan for Turkey. Sustainable Agriculture 
Research, 7(1), 118-136.

Aslan, B. ve Demir, A.Y. (2016). Organik tarım Türkiye’yi besler! Toplum ve Bilim, 138/139, 155-168.

Şık, B. (2018). “Onu Yeme, Bunu Yeme; Peki Ne Yiyeceğiz” Sorusuna 10 Yanıt. Bianet bağımsız 
iletişim ağı, 27 Mart.

Temürcü, C. (2013). Gerçek Gıda ucuz olabilir mi? Yeşil Gazete, 10 Temmuz.
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ABD Tarım Bakanlığı raporunda 
şeker özelleştirmesi

Şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ülkenin betona 
boğulacağını, NBŞ’nin yayılacağını, dünyanın beşinci büyük 
şeker pancarı üreticisinin NBŞ ve ithalata açılacağını herkes 
biliyor. Nitekim ABD Tarım Bakanlığı’nın raporları bile 
bizim gördüklerimizi onaylar şekilde. Bizim bildiğimizi ABD 
Tarım Bakanlığı raporları da saklayamıyor ama siyasetçimiz 
saklayabiliyor.

ÖNDER ALGEDİK
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Şekeri özelleştirme savaşları iki tarafın karşılıklı argümanları ile 
geçen hafta çok sert geçti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Türkşeker’in 
özelleştirilecek 14 fabrikasının kapsama alanının bin 575 köyde 
1.25 milyon dekar alanda üretim yapan 47 bin 758 çiftçiyi etki-
leyeceğini duyurdu. Ne kadar gösterge olur bilinmez ama Turhal 
Şeker Fabrikalarının özelleştirme dışına çıktığı dedikodusu çı-
kınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), hafta sonu “yok öyle 
bi’şey” şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Geçen hafta 
benzer bilgiler ve analizlerle oldukça zengin geçti.

ÖZELLEŞTİRME DEMEK BETON DEMEK
Çok açık ki özelleştirme işinin bir sonucunun daha fazla beton 
olduğunun herkes farkında. O kadar özelleştirme ile o arazilerin 
hiçbiri kamu yararına bir iş olarak geri dönmedi, AVM ve rezi-
dans oldu. Eski özelleştirmelerin sonuçlarından, mevcut torba 
kanunlarda bu kadar rant içeriği olmasının, daha geçen yaz mera-
ları ve zeytinlikleri inşaata açan torba kanun tartışmaları, beledi-
yelerin deli gibi her yere beton dökmelerinden olsa gerek, beton 
bağlantısı tartışması ilk haftalarında toplumda hemen karşılık 
buldu.

 
ÖZELLEŞTİRME DEMEK NBŞ DEMEK
İkincisi konu ise NBŞ’ciler. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) üreticileri 
boyutu, ilginç bir şekilde hızlı karşılık buldu. Bu konuda son iki 
hafta o kadar çok rapor çıktı, o kadar bilgi tartışıldı ki toplumda 
bu konuda bir fikir birliği neredeyse tamamlanmak üzere. Bu 
bilgiler bize zaten kapasitelerinin dörtte biri kadar üretim yapan 
şeker fabrikaları özelleşince NBŞ’cilerin hızla bu alanı dolduraca-
ğı hissi veriyor. Hatırlarsınız geçen yazımda Cargill raporundan 
bahsetmiştik. Son günlerde ilginç bir şey oldu. Aslında Tarım-
dan Haber sitesinin 14 Şubat’ta yayımladığı rapor son 2-3 günde 
gündem oldu. Belli ki olayın beton boyutunu geçen toplum, bu 
boyuta da ilgi gösterdi ve Birgün’de çıkan haber sonradan geniş 
bir şekilde tartışıldı.

NBŞ tartışmaları bununla bitmedi tabii. Zaten zararları konusun-
da çokça yazı var. Ama noktayı geçen hafta Sağlık Bakanlığı tara-
fından hazırlanan “Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlık Etkileri” 
raporu koydu.

SAĞLIK BAKANLIĞI: NBŞ METABOLİZMADA ANAR-
ŞİYE YOL AÇIYOR
Sağlık Bakanlığı, alanında uzman 12 bilim insanından oluşan 
Bilim Kurulu’na bir rapor hazırlattı. Rapor henüz yayımlanma-
dı ama sızdı. Raporda NBŞ’nin insan sağlığı açısından olumsuz 
etkileri olduğuna dair çok ciddi tespitler yer alıyor. Yayımlanır 
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mı bilinmez. Ama rapora dair Bloomberg HT’den İrfan Donat çok 
temiz bir yazı yazdı. Sadece şu bilgi bile NBŞ’nin yasaklanması, özel-
leştirmenin de iptali için yeterli:

“NBŞ kullanılan ürünlerde yüksek früktoz vardır. Halbuki sağlıklı 
beslenme önerilerinde günlük enerjinin yüzde 45-60 oranında kar-
bonhidrat içeriği ve bunun da yüzde 15-20’sinin früktozdan gelmesi 
yer almaktadır. NBŞ ürünlerle aşırı miktarda früktoz alınmakta bu 
durum da metabolizmada anarşiye yol açmaktadır.”

Şimdi siz bu bilgilere sahip olsanız şeker özelleştirmelerine itiraz 
etmez misiniz? Bakanlık üretimin devam edeceğini söylüyor. Her-
halde kimse “AVM yapağız, NBŞ’cilere pazar açacağız” demez. Ama 
şu bilgiyi ekleyelim, Bakanlar Kurulu’nun şu an yüzde 10 olan NBŞ 
kota payını yüzde 50’ye kadar çıkartma yetkisi var ve kullanmıyor. 
Bir de NBŞ’cilere yerli tarım ürünleri ile üretim şartı veriyor. Bir 
Bakanlar Kurulu kararı ile yerli ürün kullanma şartı kalksa, kota ise 
yüzde 50’ye çıksa kim ne diyebilecek?

Sağlık Bakanlığı raporu ortada, bildiklerimiz ortada. O yüzden ne 
diyorsanız şimdi demelisiniz!

ÖZELLEŞTİRME DEMEK İTHALAT DEMEK
Şeker fabrikalarının satılmasının daha fazla beton ve daha fazla NBŞ 
anlamına geldiğine dair toplumda görüşler netleşirken, bilinen ama 
az konuşulan üçüncü boyutunu biraz daha açalım. O da ithalat. Bu 
ülkede yerli ve milli tartışmasına girmek yerine işin ekonomi politi-
kasına girmeyi tercih edenler, üretim ilişkilerindeki gelişmeyi analiz 
edenler çok iyi bilir ki söylem değil eylemdir asıl analiz edilmesi 
gerekenler. Ayrıca ülkenin fosil yakıt politikası, beton politikası ne 
ise şeker politikası da odur. Hızlı bir sermaye aktarımı için çok daha 
hızlı ve keskin araçlar oluşturulmalı, üretim ve tüketim birleştiril-
meli, bunlar arasındaki ilişkiler ise tek elden sağlanmalıdır. İthalat 
bunun en güzel örnekleridir. O yüzden de 2000 yılına kadar ithal 
kömür ile çalışan bir santralimiz bile yokken, şimdi ithal doğalgaz-
dan sonra iki numaralı enerji kaynağımız.

Bütün bunlar için derin analizlere çok ihtiyaç var. ABD Tarım Ba-
kanlığı raporları ise söylediklerimin ötesinde bazı şeylerin çok net 
ortada olduğunu gösteriyor.

ABD TARIM BAKANLIĞI ŞEKER RAPORU
ABD Tarım Bakanlığı her yıl ülkeler ve sektörler hakkında rapor 
yayımlıyor. Türkiye için en son Nisan 2017’de bir rapor yayımladı. 
10 sayfalık rapor genel olarak şeker pazarı ile pancar ve nişasta bazlı 
şekerin pazar içindeki yerine dair çeşitli veriler derliyor.
Rapor Türkiye’nin Fransa, Almanya, ABD ve Rusya’dan sonra be-
şinci büyük şeker pancarı üreticisi olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca 

”Şeker fabrikalarının 
satılmasının daha fazla 
beton ve daha fazla 
NBŞ anlamına geldiğine 
dair toplumda görüşler 
netleşirken, bilinen ama 
az konuşulan üçüncü 
boyutunu biraz daha 
açalım. O da ithalat. Bu 
ülkede yerli ve milli 
tartışmasına girmek 
yerine işin ekonomi 
politikasına girmeyi 
tercih edenler, üretim 
ilişkilerindeki gelişmeyi 
analiz edenler çok iyi 
bilir ki söylem değil 
eylemdir asıl analiz 
edilmesi gerekenler. ”
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Türkiye’nin ithalatına dair bilgiler de veriyor. Hatırlarsınız geçen yazım-
da şeker stoklarının eritildiğini, son 15 yılda 1,5 milyon tondan 142 bin 
tona düştüğünü yazmıştım. ABD Tarım Bakanlığı raporunda çok ilginç 
iki bilgi var ki durumu açıklıyor.

 
STOK ERİTMEYENE CEZA
Rapor Türkiye üretim ve stok kotaları konusunda ilginç bilgiler içeriyor. 
Yurtiçi satış için üretimin ertesi yıla aktarılması durumunda sonraki 
yılın kotasından düşüleceğini anlatıyor. Yani bu yıl kotanızdan artan sa-
tılmayan şeker varsa, gelecek yıldaki payınızdan düşülüyor. Özetle “stok 
yapma sat” diyor. Böylece 1,5 milyon ton stok payının nasıl 142 bin tona 
düştüğünü anlıyoruz. Ayrıca rapor stok miktarının da yüzde 4 ile sınırlı 
tutulduğunu söylüyor. Yani ülkenin başına bir şey gelse ithal şeker için 
kuyruklar an meselesi.

ABD Tarım Bakanlığı verileri tabii ki Türkiye’nin verilerini kullanıyor. 
ABD de Türkiye gibi kapitalist bir ülke. Ama bu verileri onlar bile bili-
yorken, bu politikalar onların raporlarından bile okunabiliyorken bizim 
bilmediğimizi siyaset nasıl düşünülebiliyor?

YERLİ ŞEKER BREZİLYA’DAN
Raporda Türkiye’nin ithalat verilere yer verilmiş. 2015/16 döneminde 
Türkiye 278 bin 93 ton şeker ithal etmiş. Yani 15 yıl önce ihraç ettiği 
miktarı şimdi ithal etmiş. Peki kimden? Bir numarada Brezilya var. 
Brezilya’yı Cezayir ve Fas izliyor. Sonrasında Almanya ve Fransa gibi 
ülkeler var.

Yani yerli şeker söylemi Brezilya’dan şeker ithal etme anlamına gelmiş.
Raporun bir başka ilgi çekici noktası ise özelleştirmeye dair itirazlarımı-
za değiniyor oluşu. ABD Tarım Bakanlığı raporunda şu cümle çok açık 
değil mi;

“Sosyal ve ekonomik nedenlerle Türk şeker pancarı üreticileri özelleş-
tirmeye karşı durmaktadır. Özelleştirme karşıtlarının temel itirazları 
sadece kârlı olan fabrikaların kalacağı, kalanının kapanacağı ve işsizliği 
arttıracağıdır.”

SİYASETÇİ BİLMİYOR MU?
Şeker fabrikalarının özelleştirmesi ile ülkenin betona boğulacağını, 
NBŞ’nin yayılacağını, dünyanın beşinci büyük şeker pancarı üreticisinin 
NBŞ ve ithalata açılacağını herkes biliyor. Nitekim ABD Tarım Bakanlı-
ğı’nın raporları bile bizim gördüklerimizi onaylar şekilde. Bizim bildiği-
mizi ABD Tarım Bakanlığı raporları da saklayamıyor ama siyasetçimiz 
saklayabiliyor. Tamam siyaset bilmiyor gibi davranıyor ama o kentlerin 
vekilleri nasıl bilmiyor? Yoksa onlar da siyasetin bir parçası olarak 
bilmiyor gibi mi davranıyorlar? Ya da kimse o vekillere sormuyor mu? 
Kanımca birileri o kentlerin vekillerine bunu sorsa olay komple çözülür.

İşin aslı da bu.

”Şeker fabrikalarının 
özelleştirmesi ile ülkenin 
betona boğulacağını, 
NBŞ’nin yayılacağını, 
dünyanın beşinci büyük 
şeker pancarı üreticisinin 
NBŞ ve ithalata açılacağını 
herkes biliyor. Nitekim 
ABD Tarım Bakanlığı’nın 
raporları bile bizim 
gördüklerimizi onaylar 
şekilde. Bizim bildiğimizi 
ABD Tarım Bakanlığı 
raporları da saklayamıyor 
ama siyasetçimiz 
saklayabiliyor.” 
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Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm

Yazar: Gökhan Günaydın 
Yayınevi: Tan Kitabevi Yayınları
Baskı Sayısı: 2009
Sayfa Sayısı: 298

Tarım Sektöründe Kadın Emeği

Yazar: Işıl Alkan
Yayınevi: Gazi Kitabevi
Baskı Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 146

Kitaplarda ‘Tarım’...
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Küreselleşme ve Tarım 
Politikaları

Yazar: Ayhan Aysu 
Yayınevi: Su Yayınları
Baskı Sayısı: 2008
Sayfa Sayısı: 272

Tarım ve Gıdanın Dönüşümü

Yazar: Richard Heinberg , Michael Bomford 
Yayınevi: Yeni İnsan Yayınevi
Baskı Yılı: 2016 
Sayfa Sayısı: 64

Kitaplarda ‘Tarım’...
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Gıda Krizi - Tarım, Ekoloji ve 
Egemenlik

Yazar: Abdullah Aysu 
Yayınevi: Metis Yayıncılık 
Baskı Sayısı: 2015 
Sayfa Sayısı: 312

Kırsal Göç, Tarım ve Toplum 
Üzerine Köşede Kalan Yazılar

Yazar: Ertuğrul Güreşci
Yayınevi: Gazi Kitabevi
Baskı Yılı: 2014
Sayfa Sayısı: 143

Kitaplarda ‘Tarım’...


