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Bundan yirmi yıl önce Rio Dünya toplantısında devletler Gündem 21’i kabul ederek 
“Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Gelişim (SARD)” konusunda söz verdi ve “politika ve 
tarımsal reform, katılımcılık, gelir çeşitliliği, toprak korunması ve geliştirilmiş idari 
bilgiler” 1 konularında önlemler alınması çağrısında bulundular. 

Ancak geçen yirmi yıl içerisinde dünya ihtiyaç duyduğumuz sürdürülebilir tarıma 
doğru ilerleyemedi. Tarımsal ürünlere duyulan küresel ihtiyaç günden güne 
artarken, toprak alanları, gıda, yem, lif, yakıt ve otlak amaçlı kullanım konusunda 
gitgide şiddetlenen bir rekabete konu oluyor.  Benzer bir çatışma  çiftliklerle ve 
ormanlar arasındaki öncelikler konusunda da yaşanıyor. Bu durum toprak, temiz su 
kaynakları, bioçeşitlilik üzerinde ağır baskı yaratarak dünyanın pek çok yerinde bu 
yaşamsal kaynakların yok olmasına veya bozulmasına yol açtı. Tarım, kimyasal 
gübreler ve hayvansal üretim de dahil edildiğinde insan kaynaklı sera gazı 
salımlarının %12’lik kısmından doğrudan sorumlu hale geldi. Bu orana bir de 
orman alanlarının yok edilerek tarım alanına dönüştürülmesi gibi toprak 
kullanımındaki değişikliklerin yarattığı etkiyi de eklersek tarımın insan kaynaklı sera 
gazı emisyonundaki payı %32’ye yükseliyor. 2

Bazı insanlar yanlış yiyeceklerden çok miktarda tüketirken, bazı insanlar  çok az 
yiyecekle yaşıyor. Bunun sonucunda dünyanın pek çok yerinde obezite ve 
beslenme temelli sağlık krizi yaşanmaktadır. Öte yandan kronik açlık ve kötü 
beslenme sorunlarıyla karşı karşıya kalan insan sayısı dünya tarihinin en 
yüksek düzeyinde seyretmeye devam ediyor. 3

Kısaca sürdürülebilir olmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak şöyle dursun, dünya 
tarımı bir krizin içindedir ve dahası iyice sürdürülemez bir yöne doğru ilerlemeye 
devam etmektedir. Bu durumun tarım-gıda sektöründe bugüne kadar hiç 
görülmemiş ölçüde yaşanmakta olan konsolidasyonlarla aynı döneme gelmesi 
tesadüf değildir. Bugün,  dünya zirai kimyasallar piyasasının dörtte üçüne hakim 
olan altı şirket aynı zamanda küresel tohum sektörünü de kontrolü altında tutuyor.4 
Emtia alım satımı, gıda işleme endüstrisi ve perakende sektöründe de yoğun 
derecede pazar derişimi yaşanmaktadır. 

Her hangi bir sektörde aşırı yoğunluk endişe uyandırıcı olur, ancak söz konusu olan 
gıda ve tarım sektörü olduğunda bu sadece piyasa başarısızlığının değil aynı 
zamanda sosyal ve çevresel felaketin göstergesidir. Güç ilişkilerinin bu kadar 
dengesiz olması kırılgan gıda üreticilerinin tarımsal değer zincirinin çok küçük bir 
kısmından faydalanabilmesine yol açıyor. İşin garip yanı, bugün kronik açlıkla 
karşı karşıya olanların üçte ikilik kısmını çiftçiler oluşturuyor. Yanlış devlet 
teşvikleri ve hatalı politik uygulamalarla birleştiğinde, tarım-gıda sektörünün 
konsolidasyonu çevreye ciddi şekilde zarar veren kimyasal ağırlıklı üretim, 
hayvancılık ve agro-enerji üretim sistemlerinin artışına yol açıyor. Öte yandan bu 
sistemden en yüksek karı elde eden tohum ve kimyasal üreticisi dev şirketler hızla 
tarımsal araştırmaları ve politik gündemleri tahakküm altına alarak tarımın 
geleceğini kendi istedikleri biçimde şekillendirip alternatif sistemlere gelişme şansı 
bırakmıyorlar.  



Gıda ve tarım sektöründe yakın dönemde yaşanan “finansallaşma” ise bu durumu iyice 
kronik hale sokmuştur. Bankalar ve serbest yatırım fonlarınca vadeli emtia piyasalarında 
yapılan yoğun spekülsayonlar sonucunda gıda enflasyonu ve keskin fiyat dalgalanmaları 
oluşurken, son dönemde yatırımcı destekli toprak gasplarında patlama olmuştur. Bu trendler 
kısa vadeli ve sürdürülemez tarımsal üretim sistemlerinin daha da pekişmesine yol açmıştır. 5

Tarımı yeniden yönlendirmenin zamanı çoktan geldi– ancak şimdilik Rio+20 bunu 
başaramadı

Söz konusu tarım ve gıda güvenliği olduğunda dünya göz ardı edilemeyecek sorunlarla karşı 
karşıya kalmış durumda. Küresel boyutta artmakta olan nüfusu (dünya nüfusu şu anda 7 
milyar ve 2050 yılına kadar 9 milyara çıkması bekleniyor) başta dünyanın en fakir ülkeleri 
olmak üzere sürdürülebilir ve adil biçimde doyurmak için gıda üretiminde kalite ve miktar 
konusunun birlikte ele alınması gerektiği konusunda oybirliği oluşmuş durumda. 

Dünyanın bozulmuş gıda sistemini düzeltmek için çözümler elbette var, çözüm ekolojik tarım 
modellerine yatırım yapmaktan geçiyor. Ekolojik tarım hem doğal varlıklara dayanan, hem de 
onları koruyan yöntem ve teknolojilere, biyoçeşitlilik, besin öğesi döngüsü, toprağın 
rejenerasyonu ve haşerelerin doğal düşmanları gibi çevreyle uyumlu ürün ve yöntemleri 
agro-ekosistemlere entegre eden bir dizi üretim yöntemini kapsar. 

Ekolojik tarım sistemlerine geçiş, yoksul çiftçilerin geçimlerinin artması ve beslenme 
güvenliklerinin sağlanması, daha sağlıklı topraklar, biyoçeşitliliğin artması, toplamda daha 
fazla mahsul elde edilmesi, sera gazı salımlarının azalması (BM’nin yaptığı kapsamlı bir 
çalışmada Afrika’da %116 ürün artışı tespit edilmiştir) 7 iklim değişikliğinin etkilerine daha 
dayanıklı olmak gibi pek çok fayda sağlamıştır. Ekolojik tarım uygulamaları BM sisteminin 8 
çeşitli birimleri, tarımsal ve bilimsel araştırma grupları 9 ayrıca çiftçi dernekleri 10 ve dünya 
çapında bir çok sivil toplum örgütünce savunulmaktadır.
 
Rio+20 toplantısında siyasi liderlerin süre giden gıda ve tarım krizinin çözümü için ekolojik 
tarıma dört elle sarılmaları gerekir. Ancak her ne kadar önerilen Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri içinde yer alan küresel ölçekteki gıda güvenliği amaçlarına dair geniş bir destek var 
olsa da, hükümetler küresel tarımın yıkıcı, kimyasal ağırlıklı tarım uygulamalarını 
sonlandırmak veya ekolojik tarım yöntemlerine geçiş için ölçülebilir hedefler 
koymak konusunda utanç verici derecede gönülsüz davranmaktadırlar. Hükümetler 
sürdürülebilir tarımı “desteklemek”, “teşvik etmek” ve “kullanılması için çağrıda 
bulunmak” gibi muğlak kavramlarla ifade etmekten mutlu olmaya devam ediyorlar.

Tahmin edilebileceği gibi zirai kimyasallar, patentli tohumlar gibi küresel tarım 
girdileri sektörünü tahakküm altında tutan birkaç küresel şirket ekolojik tarımı 
gündem dışı tutmak için yoğun lobi faaliyetinde bulunuyorlar. Bunun yerine kendi 
ürünlerinin kullanımını arttırarak daha fazla ürün almaya yönelik tarım sistemlerinin 
yaygınlaşması anlamına gelen, “sürdürülebilir yoğunlaştırmayı” çözüm olarak kabul 
ettirmeye çalışıyorlar. Dünya tarım krizinin ana nedenleri arasında bu ürünlerin aşırı 
kullanımı olmasına rağmen devletler sürdürülebilir yoğunlaştırma kavramının daha 
beter esiri olma eğilimi göstererek, bir kez daha büyük şirketlerin istediklerini 
yapacaklarının, halkın ve doğanın ihtiyaçlarını karşılamayacaklarının sinyalini 
veriyorlar. 

Elbette durum bu olmamalı. Politik toplantılar dünyanın ihtiyaç duyduğu değişimi 
gerçekleştirmek için olmalı. Devletler dünyanın tarım sistemini içinde bulunduğu 
durumdan kurtarıp Gündem 21’de belirtilen sistemi oturtmak için hareket planlarını 



açıklamalı. Bu tür bir planda öncelikler bölgelere ve ülkelere göre değişim gösterecektir 
ancak temel öğeler arasında şunlar olmalıdır:

Sürdürülemeyecek tarım uygulamalarını, fosil yakıt kullanımını ve kimyasal tarım 
ilaçlarını destekleyen teşviklerin hızla sonlandırılması.

Fosil yakıt kullanımına dayanan gübre ve yapay kimyasal içeren tarım ilaçlarının 
kullanımını büyük ölçüde azaltacak sağlam ve ölçülebilir hedefler belirlemek.

Tarım alanındaki kamu yatırımlarını, yoğun endüstriyel tarım uygulamarından 
uzaklaştırarak daha çok araştırma, eğitim ve kırsal uzantıları olan hizmetlerle küçük 
üreticilere yardımcı olacak ve arazilerini geliştirecek ekolojik tarım uygulamalarına 
yönlendirmek.

2009 Uluslararası Tarımsal Bilim, Teknoloji ve Gelişim Değerlendirmeleri (IAASTD) 
raporunda bildirilen tavsiyeleri başlangıç noktası alacak şekilde BM Gıda ve Tarım 
Organizasyonunu (FAO) ve BM Dünya Gıda Güvenliği Komitesini (CFS), küresel gıda 
güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarım sistemlerinin kullanılması yolunda ülkelerin 
gelişimini takip etmeye yardımcı olabilmek için görevlendirmek. 

Gıda güvenliği ve tarımla ilgili her yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine  yapay 
gübre ve zirai kimyasallara bağımlılığı azaltacak somut hedefler koymak. 

 Ölçüsüz finansal spekülasyonları engellemek için tarımsal emtia türev piyasalarının 
etkin regülasyonu yoluyla gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları azaltmak. 

Böyle bir planla yola çıkmanın bir çok faydası olacaktır: Azalan teşvikler sayesinde kamu 
kaynaklarının korunması, azalan kimyasal kirliliklerin temizleme maliyetinin ve sağlık 
harcamalarının azalması, biolojik çeşitliliğin arttığı coğrafyalar, daha temiz toprak ve su 
sistemleri, küçük üreticiler için artan gıda ve besin güvenliği, sera gazı emisyonlarında 
azalma ve iklim değişikliğine daha dayanıklı bir yapı.. Hükümetler Rio toplantısında bu eylem 
planını devreye sokmayı başaramadıkları takdirde -ki durum maalesef bunu gösteriyor- 
sadece büyük tarım şirketlerinin çıkarlarına hizmet etmiş olacaklar.
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