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Gıda sistemi 

• Gıda sistemi insanların kendilerini yeniden 
üretebilmeleri amacıyla doğayla ve diğer 
insanlarla girdikleri ilişkileri ve bunları 
kapsayan toplumsal yapılar, kurumlar ve 
süreçler bütününü içeren kompleks bir 
kavram.  

• Modern gıda sisteminin tarihi kapitalizmin son 
beş yüz yıllık tarihi ile başat.  



Bitmeyen talan 

• Kapitalizmin ilksel birikim süreci diye 
adlandırdığımız aşaması Marx’ın “commons” 
diye adlandırdığı müştereklerin çitlenmesi ve 
topraktan koparılan köylülüğün 
proleterleşmesi ile başlayan bir talan 
ekonomisidir. Sanayileşmiş ülkeler artı değerin 
yeniden üretime yatırıldığı kapitalist birikim 
aşamasına geçerken, ilksel birikim dediğimiz 
talan ekonomisi sona ermemiş, müştereklerin 
kapışılması küreselleşmiştir.  



Pazara bağımlı yaşam 

• Bu süreçte mülksüzleştirme (dispossession), 
metalaştırma (commodification), özelleştirme 
(privatization) ve bağlamsızlaştırma 
(decontextualization) yöntemleri ile kitleler 
doğadan, temel üretim araçlarından, kendi 
yaşamlarını pazarlara bağımlı kalmadan idame 
etme yeteneğinden mahrum bırakılmışlardır. 



Köylüğün tasfiyesi/ kentleşme 

• Bu süreç meta ilişkilerinin dünya çapında 
yayılması, feodal yapıların çözülmesi, 
köylülüğün tasfiyesi ve sanayi proletaryasının 
oluşumuna tekabül eden, sanayileşme, 
kentleşme ve küreselleşme süreçlerini de 
kapsayan ve tetikleyen bir süreçtir. 



Köylülüğün sonu 

• 20. yüzyılda, köylülüğün trajedisi birbirine zıt 
pek çok ideolojinin köylülüğün tasfiyesini 
ilerleme ve kalkınma ile eş tutması olmuştur. 



Gıda rejimleri 

• “Dünya Sistemi” anlayışından gelen bazı 
gözlemciler tarım ve gıda sistemlerinin oluşum 
ve gelişiminde de kapitalizmin genel 
eğilimlerini ve öznel tarihi koşulları yansıtan 
gıda rejimleri gözlemlendiği tezini 
savunuyorlar (Friedmann ve McMichael, 1989; 
Le Heron, 1993; McMichael, 2009). 



Üçüncü Gıda Rejimi 

• McMichael’ın  Üçüncü Gıda Rejimi dediği, 
içinde yaşadığımız dönem, neoliberal 
politikların belirleyici olduğu, gıda ve tarım 
sisteminde çok uluslu şirketlerin, finans 
spekülatörlerinin, ilaç/tohum tekellerinin, 
süpermarket zincirlerinin egemen olduğu, 
suyun, bilginin, tohumun, yaşam genlerinin ve 
geri kalan tüm küresel müştereklerin 
metalaştırılmaya çalışıldığı yeni bir talan 
ekonomisini yaşıyor. 

 



Küresel kapitalizm ciddi bir yapısal 
krizle karşı karşıya  

• Özellikle 2008 sonrası yaşanan finansal kriz ve yeni 
kriz beklentileri , artan sosyal eşitsizlik ve bunların 
yaratacağı toplumsal patlamalar endişe yaratıyor. 

• Dünya çok kutuplu bir siyasi hegemonyanın 
çelişkilerini ve gerilimini yaşıyor.  

• Kapitalizm bundan önceki krizlerinden çıkışı 

savaşlarda aradı. 



Ulusal egemenlik için yeni endişeler 

• Ulus devlet ve ulusal egemenlik açısından çok 
uluslu tekeller, uluslararası kuruluşlar ve 
bölgesel ve küresel ticaret anlaşmaları ciddi 
sınırlamalar getirmekte.  

• Küreselleşen ekonomide Birleşmiş Milletlerin 
ataleti, tek yanlı (unilateral) müdahaleler, 
Westphalia barışının geçerliliği konusunda da 
endişelere neden oluyor. 



Küresel Gıda Sisteminin Sürdürülebilirliği 
Konusunda Endişeler 

• Küresel gıda sisteminin gerek üretkenlik, gerek 
verimlilik, gerekse kârlılık açısından dünya 
tarihinde eşsiz bir konumu var. 

• Buna rağmen pek çok uzman modern gıda 
sisteminin sürdürülebilirliği konusunda 
endişelerini dile getiriyor. Çözümün uzun 
vadeli yapısal dönüşümler ve bir paradigma 
değişiminde aranması gerektirdiğini 
savunuyorlar. 



21. Yüzyılda Gıda Güvencesi 
Konusunda Sıklıkla Sözü 

Edilen Endişeler 



Açlık/obezite çifte krizi 

• FAO’nun en son 
tahminlerine göre 795 
milyon insan “beslenme 
yetersizliği” 
(undernourished) 
yaşıyor.  

• WHO’nun son 
tahminlerine göre 1,9 
milyar kişi aşırı kilolu, 
bunun 600 milyonu 
obez.  



http://www.bing.com/images/search?q=global+diabetes+map+&view=detail&i
d=05D247D0B6E935149003CD6BB47214EA040E87FF&first=0 



Diyabette Avrupa birincisi olduk 

•  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2010 yıında 
yaptığı ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, 
Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar 
Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II) göre 
Türkiye’de 12 yılda diyabet sıklığı %90, 
obezite ise %44 artmıştır.  

 



[“Ötekilerin”]Nüfus artışı  



[“Ötekilerin”] Protein Tüketimi 



Enerji dar boğazı 

Modern tarım büyük ölçüde fosil 
yakıtlara dayanıyor. 1 ton tahıl ,ç,n 
600 litre yakıt gerekiyor. 2013’de 
ABD’de üretilen mısırın % 40’ı alkol, 
% 45’i yem, % 15i de gıda ve 
meşrubat sektöründe kullanılmış. 





Yeni teknolojik determinizm, gıda 
güvenliği, ve toplum sağlığı endişeleri 
• Son yüzyılda tüm sistemik sorunları yeni teknolojilerde ve 

üretimi artırmakta (Yeşil Devrim, GDO) aradık. 

• 20. Yüzyıla egemen olan üretimci paradigma formulü (Lang and 
Heasman: 2004) Bilim+sermaye+dağıtım→çıktılar→ısrafın 
azalması→ucuz gıda→sağlık→ilerleme 

• Bu paradigma toplum ve çevre sağlığını gıda sisteminde 
üretkenlik, verimlilik ve karlılığın bir yan sonucu olarak görüyor.  

• Piyasa değerlerine endeksli bir ekonomide yeni teknolojilerin 
kimin çıkarına hizmet ettiği, bunların sosyal ve ekonomik 
sonuçları, insan ve çevre sağlığına yen etkileri sorgulanmadan 
kabul ediliyor. Bu nedenle gıda sistemi küresel düzeyde bir güven 
krizi yaşıyor. 



Tüketim ve israf ekonomisi  

• 1950’lerden beri modern gıda sistemine egemen olan Fordist 
zihniyet, kârlılığı ön plana çıkaran,  tüketimi teşvik eden, bu amaçla 
üretim sırasında ortaya çıkacak maliyetleri (externalities) 
toplumsallaştıran bir israf ekonomisi yaratmıştır.  

• Bugün dünya çapında üretilen gıdanın %25’i israf olmaktadır. Ama 
israf sadece depolama sırasındaki kayıplar, ya da çöpe atılan 
ekmekle sınırlı değildir. 

• Tahıl ve yağlı tohumlarla hayvan besleyen besi ekonomisi israf 
ekonomisidir. 

• 1 ton tahıl üretmek için 600 litre yakıt gerektiren tarım bir israf 
ekonomisidir. 

• Tahıl ve yağlı tohumları yakıta çeviren bioyakıt ekonomisi israf 
ekonomisidir.  

• Çerez ve meşrubat sektörü bir israf ekonomisidir. 



Fiyat dalgalanmaları ve spekülasyon 

• 2008 ve 2011 yıllarında 
yaşanan gıda 
fiyatlarındaki patlamanın 
emtia fiyatlarında yapılan 
spekülasyonlar olduğunu 
gösteren 100’ün üzerinde 
çalışma küresel finans 
tekellerinin piyasa 
oyunları ile milyonlarca 
insanı açlığa mahkum 
edebildiklerini kanıtlıyor. 





Land grab/water grab 

• 2008’deki krizi takip eden yıllarda pek çok 
zengin ülke ve yatırım fonunun Afrika başta, 
dünyanın pek çok ülkesinde uzun vadeli 
kiralama veya satın alma yolu ile milyarlarca 
hektar araziyi kontrol altına almaya çalıştıkları 
gözlemleniyor. Gerek yer üstü zenginlikleri, 
gerek yer altı zenginliklerini kontrol etmeyi 
amaçlayan bu yeni hamle pek çok açıdan ilksel 
birikim aşamasındaki çitleme örneğini 
andırıyor. 



Gıda sisteminde yoğunlaşma 
Hendrickson, 2015: 422-23 

Gıda sisteminin en karlı 
sektörleri bir kaç çok uluslu 
tekelin egemenliğinde. 
Tohumda, yakıtta, gübre ve 
kimyasal girdilerde, yem, 
tahıl, et ve perakende 
sektörlerinde  de benzer 
oligopolist bir yoğunlaşma 
tarım üreticilerini  de 
tüketicileri de seçeneksiz 
bırakmaktadır. 



Gıda sisteminde yoğunlaşma 
Hendrickson, 2015: 421 



Su sıkıntısı 

Su olmazsa hayat olmaz, 
tarım olmaz.  Gıda ve tarım 
kaynakları dünya tatlı su 
kaynaklarının yüzde 
yetmişini kullanıyor. İklim 
değişimi  ve artan talep, 
zaten sınırlı olan su 
kaynaklarını tehdit ediyor. 
Bugün “land grab” denen 
toprak kapatmanın ardında 
su kaynaklarını kontrol 
çabası da yatmaktadır. 



2013’de dünya badem üretiminin %82’si Kaliforniya’da gerçekleşti.  
Kaliforniya’daki kuraklık badem ağaçlarını yok ediyor.  

Lurie, J. 2015. California's Almonds Suck as Much Water Annually as Los Angeles Uses in Three Years, Mother Jones, Jan. 12, 2015, 
http://www.motherjones.com/environment/2015/01/almonds-nuts-crazy-stats-charts 

1 tek badem için 4 lt. su (Lurie, 2015)  
1 Kg buğday için 900-2000 lt. su (Gleick, 2000) 
1 yumurta için 3300 lt.  (Gleick, 2000) 
1kg koyun eti için 6600 lt. su (waterfootprint.org) 
 1 kg sığır eti için 15000-70000 lt. su (Gleick, 2000) 



Verimlilikte zirve? 



Küresel İklim Değişimi 



2050’de 9,6 milyarı beslemek: 



Ekolojik tarım ve sürdürülebilir tarım 
ve gıda politikaları 

• Gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı ile gıda 

sistemi arasındaki ilişki, çözümün ekonomik 

ve çevresel öncelikleri birlikte değerlendiren 

ekolojik tarım anlayışında ve sürdürülebilir 

tarım ve gıda politikalarında aranması 

gerektiğini gösteriyor. 

 

 



Gıda egemenliği 

• 1996 Dünya Gıda Zirvesinde ortaya çıkan, gıda egemenliği kavramı 
gıdayı bir hak olarak tanımlayıp, bireylerin, toplumların ve 
ülkelerin tarım, iş gücü, gıda ve toprak politikalarını ekolojik, 
toplumsal, ekonomik ve kültürel  gereksinimlerine uyacak şekilde 
düzenleyebilmeleri hakkını savunuyor.   Bunun için de üreticilerin 
adil fiyatlar almasını sağlayacak önlemlerin alınması ve ülkelerin iç 
pazarlarını koruyabilmeleri hakkının da tanınması gerekiyor. 

• Eşitlik: Gıdaya erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlamak ve 
toplumsal eşitsizliklerle mücadele etmek 

• Sürdürülebilirlik: insan faaliyetlerinin ve doğal kaynakların 
kullanımının ekolojik sürdürebilirlik ilkelerine uyumu 

• Demokrasi: karar merci kurumların, yapıları ve pazarların 
demokratik, saydam ve kamu yararına çalışmasının sağlanması. 
Pimbert  (2008:51) 

 





Toplumsal değişimin önünde engeller   

• Pek çok gözlemci küresel bir krizin eşiğinde 
olduğumuzun ve ciddi önlemler alınması 
gerektiğinin bilincinde.  

• Küresel sistemde paradigma değişimi tüm 
aktörlerin değişimin gereğine ikna olmasını ve 
kitlelerin değişimin gereğini idrak ve talep 
etmelerini gerektiriyor. 

• Kriz dönemlerine has kitlesel bir ataletin getirdiği 
değişim korkusu çözümlerin gecikmesine neden 
oluyor.  



Küresel meşruiyet krizi 

• Son yıllara egemen olan neoliberal ideolojinin 
demokratik bir toplum düzeni için yaptığı en 
büyük zararlardan biri de bireylerin vatandaşlık 
hakları için ortak mücadele etme umutlarını 
kaybetmeleri, karamsar ve şüpheci bir bireyciliğe 
saplanmalarıdır.  

• Gıda güvencesi, sürdürülebilir tarım, çevre kirliliği 
ve iklim değişimi gibi sorunların çözümü için 
kitlesel destek gerektirecek uzun vadeli proje ve 
politikaların uygulanmaya konmasında bu 
karamsar bireycilik ciddi bir engel oluşturuyor.  



Güvensizlik krizi 

• Devlete ve temel toplumsal kurumlara olan 
güveni sarsılan, artan toplumsal eşitsizliklerin 
farkında olmasına rağmen vatandaşlık hakları için 
ortak mücadele vermenin faydası konusunda 
umudunu yitiren birey, siyasi tavrını bireysel 
özgürlükleri ve çıkarları, ya da dar grup hakları ile 
tanımlamaya başlıyor. Bu yaklaşım özellikle kriz 
dönemlerinde diğer ezilen gruplarla ittifaka da 
engel olan tutucu, popülist politikaların 
kitleselleşmesine  neden oluyor.  

 



Ortak akıl 

• Önümüzdeki tablo oldukça korkutucu. 

• Ancak korku kitleleri motive etmek yerine paralize 
eden bir duygu. 

• Değişimin gereğine inananların gerçekçi çözüm 
önerileri üretmeleri, umut ve güven vermeleri ve 
toplumu değişimin gereğine ikna etmeleri 
gerekiyor. 

• Sorunlarımızın üstesinden gelmek için ortak akıl, 
ortak dil, ortak hedefler etrafında çalışmamız 
gerekiyor. 


