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ÖZET: Bu çalışma fiğ üretiminin Kahramanmaraş'la sürdürülebilir tarım potansiyeline olan katkılarını incelemekledir Bu maçla
Ingiliz Harper Adams Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle kurulan denemelerden, fiğ üretiminin
bölgede tarıma Önemli sınırlamalar getiren crozyola mücadelede etkili bir yöntem olacağı anlaşılmıştır Bölgede tarım sistemlerini
belirlemek vc fiğ tarımının sürdürülebilir tarıma olası katkılarını belirlemek üzere kapsamlı bir durum analizi yapılmıştır Araştırma
bulguları, fiğ tarımının biyolojik ve ekonomik anlamda mevcut tarım sistemine uygun olduğunu göstermiştir Fiğ tarımının bölgede
erozyonu azaltan, verimi artıran, hayvan yemi kıtlığını azaltan ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı sağlayan bir uygulama olduğu
anlaşılmıştır Buna karşın sosyal ve kültürel değerler, bölgede fiğin çiftçiler tarafından benimsenmesine engel teşkil etmiştir
Politikalarda ve kültürde doğal kaynakların korunmasına yönelik olumlu bir etiğin oluşturulması, bögede görülen çevre bozulumunu
azaltacak fiğ tarımı ve diğer teknolojilerden yararlanma olanağı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fiğ üretimi, sürdürülebilir tarım

The Contributions of Vetch Cultivation on the Potential of Sustainable
Agriculture in the Province of Kahramanmaraş, Turkey
ABSTRACT: This paper cxplores the contributions of vetch cultivation (Vicia sativa L.) on the potential of sustainable agncultum in
the province of Kahramanmaraş, Turkey Vetch trials have heen carricd oul in Ihis arca by Harper Adams and Kahramanmaraş Sûcoü
imam University (KSU) demonstrating promising results in combating the problem of soil erosion, a majör constraint to agriculture ın
the region. An exploratory case study was conducted to identify farm systems within the region in order to establish whether vetch
cultivation is compatible with such and detemıine the viability of vetch cultivation as a means of providing a sustainable livelihood 10
farmers in the region. The fındings indicate that biologically, and economically the cultivation of vetch is compatible wilh eıısting
systems ofTering potential to combat soil erosion, reduce soil compaction, inerease yields, relievc fodder shortagcs and providc a
sustainable livelihood. However social and cultural values were idcntifıed, as being an impediment to the adoption of vetch by farmers
ın the region. An ethos of positive resource stewardship needs to be incorporated into both culture and policy allowing the benefıciıi
properties of vetch and other technologies, which reduce environmental degradation to be apparent
Key w ordı: Wctch produetion, Sustainable agriculture

GİRİŞ
Bu çalışma, fiğ tarımının Kahramanmaraş’ta
sürdürülebilir tarım potansiyeli üzerine olası
katkılarını ele almaktadır. Bu amaçla öncelikle fiğ
tarımının bölgedeki tarım sistemine uygun olup
olmadığını belirlemek üzere mevcut tarım sistemi
incelenmiştir. Bölgede doğal kaynakların yüz yüze
olduğu erozyon ve arazi marjinalleşmesi gibi
sınırlamalar belirlenmiştir. Araştırma bölgesindeki
ilk incelemeler günümüze değin uygulanan tarım
politikalarının meraların bozulup elden çıkmasına
karşı yeterli önlemi alamadıkları izlenimini vermiştir.
Bu yüzden bundan sonra tarımsal potansiyeli
geliştirmeye yönelik her girişimin ve her politikanın
mutlaka
sürdürülebilirlik
kavramını
içermesi
gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede fiğ tarımının
Kahramanmaraş’ta
sürdürülebilir
tarım
ve
sürdürülebilir kırsal yaşam üzerine etkili olacağı
anlaşılmış ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Bu çalışmada veri toplamak amacıyla üç yöntem
izlenmiştir. Bunlar geniş bir literatür taraması,

üreticiler ve bölgedeki uzman kişilerle yapılan
mülakatlarlar
ve
hızlı
kırsal değerlendirme
metotudur. Elde edilen verilerden, fiğ tarımının
bölgede mevcut tarım sistemine alınması halinde,
bitkisel ve hayvansal üretime katkı sağlayacağı ve
ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceği anlaşılmıştır
Bu konularla ilgili bulgular, sürdürülebilir kırsal
kalkınma
göstergeleriyle
karşılaştırılman
Çalışmanın son bölümünde araştırma bulgularına
dayalı sonuçlar ve geleceğe yönelik uygulanabilecek
politika önerileri üzerinde durulmuştur.
1. TÜRKİYE’DE DOĞAL KAYNAKLARI
TEHDİT EDEN FAKTÖRLER
Birleşmiş Milletler (1997) verilerine göre
Türkiye’de 109,124km2 lik bir alanın tamamen
çölleştiği ve 374,441 km2 lik bir alanın da çölleşme
tehlikesinde olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye de
arazilerin çölleşmesine sebep olan cn önemi
faktörler, uygun olmayan arazi kullanımı, a$ırl
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otlatma ve ormanların bilinçsizce yok edilmesidir,
Bunların yanısıra bilinçsiz tarım, erozyon ve sel gibi
doğal afetler de sonuçta arazi bozulumuna ve
çölleşmeye yol açmaktadır Erozyon, Türkiye'nin
diğer bölgelerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da
sürdürülebilir tarımı engelleyen en önemli faktörler
arasındadır Bölgede görülen en önemli erozyon
türleri su ve rüzgar erozyonu olup bunların ortaya
çıkardığı zararlar tarımsal fâaliyetlerle artmaktadır.
Bu duruma, zayıf olan bitki örtüsü ve eğim faktörü
de eklenince bölgede gittikçe üretkenliğini azaltan bir
toprak yapısı ortaya çıkmaktadır. Böylece toprağın
üretkenliği sürdürülebilir olmaktan çıkmakla ve
insanlığa sağlayacağı yararlar azalmaktadır (Brady ve
Weil, 1999).
Yukarıda anılan durum, dünyanın kurak ve yarı
kurak bölgelerinde sıkça görülmekte ve yaşamı
araziye bağlı olan kırsal toplulukların refah ve
mutluluğunu etkilemektedir Arazinin bozulması
direkt olarak doğal ekosistemi etkilemekle beraber
tarımsal üretkenliği ve çiftçi gelirlerini de
azaltmaktadır
Uluslararası Kalkınma Örğütü
verilerine göre (2000) arazi bozulumu dünyada 1.9
milyar hektar arazide görülmekte ve l milyardan çok
insanın yaşam koşullarını etkilemektedir.
Kahramanmaraş'ta yürütülen denemeler, fiğ
(Vicia sativa L.) tarımının bölgede toprak
erozyonuyla savaşmada etkili bir yol olacağını ortaya
koymaktadır1. Deneme sonuçlarına göre, fiğ bitkisi
biyolojik olarak ekosistemde oluşabilecek bir çok
olumsuzluğa karşı savaşmada etkili olmuştur. Fiğ,
toprağa nitrojen sağlamış ve toprak yüzeyine iyi bir
örtü oluşturmuştur. Bunların yanısıra pamuk
üretiminde artış sağlamıştır Bütün bu özellikler fiğ
tarımının mevcut üretim sistemine katılmasının,
bölgede tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal toplumun
refahı
üzerine
olumlu
etkiler
bırakacağını
göstermektedir.
Tarımsal
marjinalleşme
doğal
kaynakların
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına engel
oluşturan ikinci bir süreç olarak belirtilebilir
(Brouwer ve arkadaşları, 1997). Dünyanın bir çok
yerinde mevcut arazi kullanımı ve sosyoekonomik
yapı, tarım arazilerinin hızlı bir şekilde elden
çıkmasına yol açmaktadır. Böyle bir duruma sosyal,
ekonomik, politik ve çevresel faktörler etki
etmektedir. Türkiye’de de verimli tarım arazileri
inşaat, endüstri ve turizm gibi tarım dışı amaçlarla
kullanıldığından, arazi marjinalleşmesine doğru artan
bir baskı vardır (Muthoo ve Onul, 1996). Keyder
( 1983)’e göre 1950 ve 1980 yılları arasında tarımda
kişi başına üretilen output 2.5 kat artmıştır. Bu
büyüme, işlenen arazilerde %66 ya varan bir artış ve
tarımda görülen hızlı mekanizasyon sayesinde

olmuştur 1950 li yıllarda 10.000 den az olan traktör
sayısı 1980 de 450 000’i aşmıştır. Yine 1936-1993
zaman peryodunda hayvan sayısındaki sürekli artış,
çayır ve mera arazileri üzerine aşırı bir baskı
oluşturmuştur (Göktürk ve Karalli, 1996) Son elli
yıldaki gelişmeler, verimli tarım arazilerinin yaklaşık
%50 civarında azalmasına ve doğal kaynaklarda
kalite düşüklüğüne yol açmıştır Erozyon, aşırı
otlatma, yanlış kullanma, kullanım ve mülkiyet
yasalarındaki eksiklikler ve uygun olmayan işletme
yönetimi
gibi
faktörler
böyle
bir
durumu
hızlandırmıştır (Kasnakoğlu, 1997) Böylece arazi
marjinalleşmesinin Türkiye'deki sonuçları, kırsal
alandan
şehirlere
doğru
göç,
işletmelerin
parçalanması, arazilerin bozulması, sUrdrülebi lir
olmayan tarımsal faaliyet ve artan nüfûsun yol açtığı
endüstriyel baskılar şeklinde ortaya çıkmıştır
Rodriguez (I996)’e göre aşırı nüfus artışı kaynak
varlığın etkilemekte ve ülkenin beslenme bakımından
kendine yeterliliğini azaltmaktadır.
Anılan baskılar kısa dönemde piyasada nakit para
getiren ürünlerin üretilmesine ve uzun dönemde de
arzu edilmeyen sonuçların doğmasına yol açmaktadır
Günümüzde orta ve doğu Anadoluda yaklaşık olarak
5 9 milyon hektar tarım arazisi bozulma sureci
içerisindedir. Arazi kirlenmesi ve bozulması 2005
yılında, yıllık yaklaşık olarak 19 milyon ton kuru
materyalin kaybolmasına yol açacaktır (Ozturk,
1999).
Erozyon ve arazi marjinalleşmesi sorunları tarım
işletmeleri bazında olumsuz etkiler doğurmakla
beraber, makro düzeyde ulusal tarım politikası
hedeflerine ulaşmayı da engellemektedir Beş yıllık
kalkınma planları, ülkede tüketiciler için uygun
fiyatlarda yeterli düzeyde beslenme ve gıda arzı,
üretim miktarı ve kalitesinde artış, olumsuz çevre
koşullarının yol açtığı zararları azaltma, kendine
yeterliliği artırma, tarımsal gelirleri artırma ve
sürdürülebilirliğini koruma, tarımsal ihracatı artırma
ve kırsal alanları
geliştirme
gibi
hedefler
içermektedir (OECD 1995).
Geçmişte tarımda verimliliği artırmak için verilen
teşvikler, sürdürülebilirliği azaltan bir işletmeciliğe
yol açmıştır Kurak ve yarı kurak bölgelerde hassas
olan ekosistem, uygun olmayan arazi yönetimiyle
birleşerek erozyonun artmasına sebep olmuştur.
Erozyona sebep olan faktörler sadece biyolojik
sürecin bir ürünü olmayıp oldukça komplex bir
yapıyı içermektedir Buna sebep olabilecek nufus
baskısı gibi sosyoekonomik faktörleri, geleneksel
tarım uygulamalarını, arazi edinme sistemini, fiziksel
ve sosyoekonomik faktörlerle ilgili kurumsal
düzenlemeleri anlamak oldukça güçtür. Fiziksel ve
sosyoekonomik faktörler özellikle otlak alanların
tahrip edilmesinde bir birini tamamlamaktadır
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1.2 Sürdürülebilirliği Zorunlu Kılan Nedenler
Günümüzde Türkiye’de uygulanmakta olan tarım
politikası» erozyondan duyulan kuşkular ve arazi
marjinalleşmesinin ortaya çıkardığı baskıları birlikte
ele alarak, tarımsal üretimi artırmaya yönelik her
girişimi mutlaka sürdürülebilir gelişme kavramına
odaklanarak ele almalıdır.. Sürdürülebilir gelişme,
bugünkü nesillerin gereksinmelerini karşılarken
gelecek
nesillerin
kendi
gereksinmelerini
karşılamaları üzerine ipotek koymaması şeklinde
tanımlanmaktadır (Bruntland, (1987) Bumingham ve
Davies (1995) ve Chambcrs (1997), günümüz ve
gelecek toplumların amacı olan sürdürülebilir refah
ve sürdürülebilir kırsal yaşam kavramlarının uzun
dönemli bir perspektifle bütün politika ve eylemlere
konu olması gerektiğini önermektedir.
Günümüze değin tarımın sürdürülebilir bir nitelik
kazan am amasının en
önemli
nedeni,
doğal
kaynakların çok değerli bir bağış olarak görülmemesi
ve yanlış idare edilmesidir Gıda ve lif üretimi, arazi,
su ve vejetasyon gibi kaynakların kullanımını
gerektirir. Çiftçiler bunları kaynakların, kurumIarın
ve tarım politikalarının el verdiği ölçüde kullanır ve
gereksinmelerini karşılamaya çalışır. Kaynakların
insana hizmet amacıyla kullanılma arzusu, onların
sürdürülebilirlik düzeyini belirler (Rodriguez, 1996).
Türkiye’nin ulusal kalkınma planları ve geçmişteki
arazi kullanım politikaları, kaynakların insana hizmet
amacıyla kullanılması yönünde pozitif bir etik
oluşturamamıştır. Morvardi (1990)’ye göre 1960 dan
sonra
uygulanan
tarım
politikası,
tarımda
entansitenin artırılmasına büyük önem vermiştir.
Genel olarak ulusal tarım politikası, sadece kendine
yeterli olan ve pazara yönelik üretimi ihmal eden köy
işletmelerinden, ticari anlamda üretim yapan
işletmelere doğru bir değişimi ve bu yolla tarıma
dayalı sanayide önemli gelişmeleri öngörmüştür
(Beeley, 1985).
Entansitenin sürdürülebilir tarım ölçülerinde
artırılması, özellikle yamaç arazilerde erozyona karşı
gerekli koruma önlemlerini ve arazi üretkenliğinin
korunmasını zorunlu kılar. Bu önlemleri almayan
çiftçiler için uzun dönemde fakirleşme kaçınılmaz
olacaktır. Aynı şekilde anılan duruma duyarsız kalan
ve gerekli yatırımları yapmayan hükümetler de uzun
dönemde bu fakirleşmeye katkı sağlayacaktır (EllisJones, 1999).
1.3 Sürdürülebilir Yaşam Ortamı
Sürdürülebilir gelişmenin üzerinde durduğu
konular ve çevresel hedefler Kahramanmaraş
bölgesinde
çiftçiler
tarafından
yeterince
uygulanamıyorsa, konunun daha iyi anlaşılabilmesi
için sürdürülebilir yaşam kavramı üzerinde durmakta
yarar vardır. Sürdürülebilir yaşam kişinin temel
gereksinmelerini karşılayacak ve refahını sağlayacak
gıda ve parasal olanakları yeterli miktarda
buiundurabilmesi şeklinde tanımlanır (Chambers,
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1997) Aynı şekilde sürdürülebilir bir yaşam, olumsuz
koşullarla karşılaşıldığında kısa sürede düzeltilebilen,
yenilenebilen ve geliştirilebilen, bunları yaparken de
kaynakların tükenmesine ve kalitelerinin düşmesine
fırsat vermeyen bir yaşam şeklidir (Scoones, ed
1998) .
Boyd ve arkadaşlarına göre (2000) sürdürülebilir
yaşam yaklaşımı, insanları gelişmenin merkezine
yerleştirir
ve
yaşamlarındaki
hedeflerini
gerçekleştirmelerine destek sağlar. Sürdürülebilir
yaşamda, toplum genelinde yaşam koşullarının
iyileşmesiyle fakirlerin sermaye varlıklarının bile
toplumda önemli katkılara dönüştürülebileceği ve
sermaye
tabanının
genişleyebileceği
vurgulanmaktadır (Ellis-Jones, 1999)
Haug (1999), Frankenbıırgers’in sürdürülebilir
kırsal yaşam tanımını tartışmaktadır. Yazara göre
sürdürülebilir kırsal yaşam, gıda maddeleri ve gelir
elde etmek için sürdürülen çiftlik içi ve çiftlik dışı
etkinlikleri içermektedir. Kırsal alanda yaşayan bir
çok kişinin yaşam stratejisi, kendi arazisi ve tarımsal
üretimin dışında, kamuya ait arazilerle ve av ve
balıkçılık yapılacak alanlarla da iç içedir Bu durum,
tarımda olumsuz üretim ve piyasa koşullannıyla
karşılaşılan durumlarda, çiftçilerin yaşamlarını
sürdürmelerine yardımcı olur (Pimbert, 1999).
Chambers ve Conway ( 1992) tarafından ortaya
konulan kırsal yaşam örnekleri, arazi veriminin
tuzlulaşma, asilleşme ve erozyonla gün geçiikçe
düştüğü; kamuya ait arazilerin, yakacak maddelerin,
yem bitkilerinin ve otlak alanların gün geçtikçe
azalmakta olduğu Kahramanmaraş bölgesinde
uygulanabilir.
2. BULGULAR
Tarım sistemleri, çevre sorunlarının çözümü için
yapılan girişimlerde ele alınması gereken temel
öğelerden biridir. Bölgede tarım sistemini incelemek
için hızlı kırsal değerlendirme, uzman kişilerle
yapılan mülakatlar ve çiftçilerle yapılan anket
uygulamalarından yararlanılmıştır. Anketlerde yer
verilen sorular açık ve kapalı uçlu olarak
hazırlanmıştır. Kültürel anlaşmazlıkları gidermek ve
deneklerin güvenini sağlamak amacıyla bölgeyi iyi
bilen kişiler de araştırma kadrosuna dahil edilmiştir.
Bu yolla tarafsız ve doğru bilgi elde edilmeye
çalışılmıştır.
Yin (1994)’ e göre yukarıda anılan yöntemle
yürütülen bir durum analizinin güçlü bir yönü,
araştırmacılara farklı kaynaklardan sağlanan geniş
tabanlı bilgi sağlama olanağı vermesidir. Farklı
kaynaklardan sağlanan bu bilgiler daha sonra geniş
kapsamlı sonuçların ve stratejilerin geliştirilmesine
yardımcı olur. Hızlı kırsal değerlendirme, uzman
kişilerle yapılan mülakatlar ve çiftçilerle yapılan
anket uygulamalarından oluşan üçlü bilgi kaynağı
şeklindeki bir araştırma yönteminin en önemli
avantajı, bir çek-balans ayarının oluşturulmasına
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olanak tanımasıdır. (Patton, 1987). Yazara göre
üçken, geometrik şekillerin en güçlüsü olup üç
boyutlu olarak dizayn edilen değerlendirmelerin de
diğerlerine oranla daha güçlü olacağı ve daha doğru
sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
Hızlı kırsal değerlendirme tekniği Norman ve
arkadaşları (1995) tarafından geliştirilmiştir. Bu
yöntem çiftçi arazilerinde yapılan denemelerin
planlanmasında oldukça yararlı olmakla beraber,
özellikle araştırmacıların hedef kitle ve araştırma
sahasını iyi bilmedikleri durumlarda ve çeşitli
fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde sıkça
başvurulan bir araçtır.
Deneme çalışmalarının yürütüldüğü köylerde
işletme büyüklüğü oldukça küçük ve işletmeler
parçalıdır. Ortalama işletme büyüklüğü 8 hektar olup
her bir işletmedeki parsel sayısı da Uç ile dört
arasında değişmiştir.
Bölgedeki bütün tarla bitkilerine sulama
uygulanmıştır. En çok yetiştirilen bitkiler pamuk,
buğday ve arpadır. En çok yem sağlanan bitkiler
mısır ve yoncadır Çok az miktarda da fiğ tarımı
yapılmaktadır. En çok görülen meyve ağaçları erik,
kaysı, incir ve elmadır.
Çeşitli araştırmalara göre ekim ve nisan ayları
arasında nadas uygulamasının yapıldığı bir tarım
sisteminde, nadas dönemi, ekim veya kasımda
ekilebilecek ve nisanda hasat edilebilecek fiğ
üretimiyle doldurulabilir (Duke 1981), (Sheldrick ve
arkadaşları, 1995).
Araştırma bölgesinde kurulan denemelerde, nadas
alanı olarak seçilen bölgenin dörtte biri, aile
tüketimine sunulan ve bir kısmı da yerel pazarda
satılan, sebze üretimine ayrılmıştır. Nadas döneminde
işletmelerde yürütülen tarımsal faaliyetler geleneksel
çizgiyi izlemiştir. Tarım işletmelerinin genel bakımı
yapılmış ve aile yaşantısı sürdürülmüştür. Bu
dönemde işletmede ve ailede yürütülen faliyetlerin
çoğunluğu kadın işgücü tarafından sürdürülmektedir.
Bu yüzden nadas dönemi bölgedeki erkek iş gücü
için ‘dinlenme zamanı’ olarak adlandırılmıştır.
Ekim ve nisan ayları arasıda erkek iş gücü
tarafından yürütülen işletme içi ve işletme dışı
faliyetler, zamanı oldukça ağaç dikmek, yardıma
ihtiyacı olanlara gönüllü olarak yardım etmek ve
gelecek dönemki üretim için hazırlık yapmak
şeklinde özetlenebilir.
Temel gelir kaynakları sırasıyla pamuk, buğday
ve mısır tarımından elde edilen kazançlardır.
Tarımsal harcamalar da ağırlıklı olarak gübreler ve
diğer kimyasal maddelerle akaryakıt giderlerinden
oluşmaktadır. Ürünlerin yaklaşık olarak yarısı
devlete diğer yarısı da tüccara satılmaktadır. Bu iki
ürün alıcısı arasındaki temel ayrıcalık yaptıkları
ödeme şeklidir. Tüccar peşin ödeme yaptığında
devletten biraz daha az fiyat önermekte, ancak
taksitli ödemelerde devletten daha yüksek fiyat
önermektedir.

Devlet buğdayı borsalar aracılığıyla satın
almaktadır. Bu borsalar, devlet fiyatları açıklayıncaya
kadar çiftçilere ödeme yapmaz. Çiftçilerin büyük bir
çoğunluğu kullandıkları tarımsal girdileri satınalmak
için devletten kredi almağa muhtaçtır. Bu yüzden
ürünlerini devlete satma eğilimindedirler. Bölgede
çiftlik makinaları varlığını belirlemek oldukça güç
olmakla beraber, çiftçilerin %90’mın gerekli alet ve
makinalara sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Makine gereksinimi olan çiftçilerin yararlanmasına
sunulan bir informal makine organizasyonu
kurulmuştur.
Çiftçiler bölgede erozyonun özellikle nehir
şeritlerinde ve dağlık arazilerde önemli bir sorun
olduğunu ancak işlenen alanlarda o kadar tehlikeli
olmadığını belirtmiştir.
Pamuk üreten çiftçiler, ailede gereksinim duyulan
süt ve süt ürünleri için birkaç keçi veya inek
beslemektedir. Bu çiftçiler özellikle kış aylarında
görülen bir yem kıtlığı ve yüksek fiyatlardan
şikayetçi olmuştur.
2.1 Çiftlik Hayvanları Üretim Sistemi
Bölgede çiftlik hayvanları üretim sistemi önemli
ölçüde değişkenklik göstermekle beraber, bölgeye
egemen olan belirli bir hayvansal üretim sistemi
tanımlanabilmiştir. Ürün çeşidi az olan çiftçiler
genelde
küçük
baş
hayvan
beslemektedir.
Hayvanların büyük çoğunluğu pamuk üreten
çiftçilere ait olup çobanlar tarafından meralarda
otlatılmaktadır. Yine çiftçilerin çoğunluğu hayvan
besleme işlemini aile tüketimini karşımamak için
yürütmektedir.
Buğday ve pamuk haşatından sonra, hasat edilen
arazilerde her hangi bir anlaşma veya ücrete tabi
olmadan hayvan otlatma işlemi yapılmaktadır.
Bölgedeki hayvan varlığı, canlı hayvan ve havan
ürünlerine olan talebi karşılamadığından, bir çok
aracı tüccar bölgeye yurt içinden hayvan getirip
pazarlamaktadır. Daha geniş sürüye sahip olan
kişiler, bölgede hayvan varlığındaki azalmanın en
önemli nedenleri olarak kırsal alandan şehre olan
göçü ve mera alanlarının azalmış olmasını
göstermiştir. Bunlara ek olarak devletin sürdürmekte
olduğu ağaçlandırma çalışmalarının da kamuya ait
mera arazilerinde bir azalmaya yol açtığını
belirtmişlerdir.
Yem kıtlığı, hayvan sayısını artırmak için çok
önemli bir sınırlama olarak görülmüştür. Yem
bitkilerinden
fiğ,
hayvancılık
yapan
tarım
işletmelerinde üretilmediği sürece çok pahalı olan bir
yem bitkisi olarak görülmüştür. Kuru fiğin fiyatı
elektrikle
çalışan
kurutma
makinalarında
kurutulduğunda üçe katlanmaktadır. Bu yöntem, fiğin
güneşte kurutulmasıyla aşırı vitamin ve protein kaybı
olduğundan tercih edilmektedir. Kuru fiğ bir yıl
içerisinde tüketilmelidir. Aksi halde mikropik
çürüme kaçınılmazdır. Bütün bu özellikler bölgede
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yem kıtlığı nedeniyle mart ayında kuru fiğ fiyatının
yaş fiğ fiyatına oranla yaklaşık altı kat daha pahalı
olmasına neden olmaktadır.
Çiftlik hayvanlarının ve hayvansal ürünlerin
pazarlanma sistemi, yine tarımsal üretim sistemi gibi
önemli değişiklikler gösterir. Mardo (süt işleme
firması) bölgedeki en önemli süt ve süt ürünleri
alıcısıdır. Mardo’nun süt talebi bölgedeki süt
arzından daha çok olduğundan, bir çok kez bölge
dışından süt ve süt ürünleri getirmektedir. Kasaplık
hayvanlar genelde perakente et satan kasaplar
tarafından satın alınmakta ve satışlar hayvan
pazarlarında aracılar veya direk satıcılar tarafından
yapılmaktadır.
Hayvancılık
yapan
tarım
işletmelerinin temel gelir kaynağı canlı hayvan
satışlarından oluşmaktadır. Temel harcamaları da
yem için yapılan harcamalar ve veteriner giderleridir,
özellikle ocak ve şübat aylarında önemli yem
kıtlıklarına rastlanmıştır. Üreticiler bu kıtlığı aşmak
için arpa, saman ve fabrika yemi satınalmaktadır.
Kuru otun en pahalı olduğu zaman mart ayı olarak
belirlenmiştir.
Yörede hakim olan iş gücü kaynağı, aile iş
gücüne
ve
çoğunlukla
kadın
iş
gücüne
dayanmaktadır. Hane reisleri neredeyse tamamen
erkek olup bütün kararları özellikle de fınansal
kararları veren kişilerdir. Hane reisinin evde veya
işletmede bulunmadığı zamanlarda ailedeki genç
erkek evlatı onun yerine kararları verebilmektedir.
3. F İĞ T A R IM I

VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

YA ŞA M

Sürdürülebilir yaşama gösterge olabileçek çeşitli
kriterler vardır. Bu çalışma için kullanılan kriterler
Kalkınma Çalışmaları Kurumu’nca tanımlanan ve
Scoones (1998) tarafından önerilen sürdürülebilir
yaşam alanları yaklaşımından uyarlanmıştır. Bu
tanımda anahtar rol oynayan beş element vardır,
Bunlardan ilk üçü yaşanabilir alanlara odaklanmakta
ve iş, istihdam, fakirliği azaltma, uygunluk, güvenlik,
refah ve yetenek kavramlarına atıflar yapmaktadır.
Son
iki
element
de
yaşanabilir
alanlara
sürdürülebilirlik boyutunu eklemekte ve bu alanları
yeniden kazanmaya ve dayandıkları doğal kaynaklan
korumaya işaret etttmektedir.
3.1 İş Günü Sayısını Artırmak
Sürdürülebilir yaşam ortamları stratejilerinden
biri, bölgede bulunan iş gücünün belirli dönemlerde
istihdam edildiği gün sayısını artırmaktır.
Sen (1975)’ istihdamın üç boyutundan biri olarak
üretim boyutunu ele almakta ve istihdamın output
üretimi sağladığını belirtmektedir. Fiğ üretimiyle
sağlanacak outputa değer biçmek oldukça kompleks
bir iş olup, burada değerlendirmeyi yapan kişinin
bakış açısı da önemli rol oynar. Eğer fiğ tarımına
karar verirken basit olarak ürünün pazar değerinden
üretimin fırsat maliyetini çıkararak hesaplama
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yaparsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü bu yolla
bölgedeki iiretim-tüketim ilişkilerini tarım sistemi
içerisinde bir bütün olarak d e almamış oluruz.
3.2 Fakirliği Azaltmak
Fakirliği azaltma hedefi, sürdürülebilir yaşam
ortamlarının
değerlendirilmesinde anahtar bir
elementtir. Bu amaçla kesin bir fakirlik sınırı
belirlemek için çeşitli ölçümler kullanılabilir
Bunlardan biri gelir ve tüketim düzeylerini belirleyen
ölçümlerdir. Ravallion ( 1 9 9 2 ) , olumlu ve olumsuz
yanları olan bir dizi ölçme metotları önermektedir
Greeley ( 1 9 9 4 ) gelir düzeyinin gelişmekte olan
ülkelerde fakirliğin azalması için gerekli bir koşul
olduğunu, ancak refahın ölçülmesinde uygun
olmayan bir ölçüm olduğu konusunda geniş bir
konsensüs bulunduğunu vurgulamaktadır. Cocks
( 1 9 8 8 ) , Jones ( 1 9 9 0 ) , Erskine ve arkadaşları (1990)
ve Thomson ve Bahhady ( 1 9 9 0 ) fiğ tarımının gelir
yönünden sağladığı yararları fiğden sonra üretilen
ürünlerde daha yüksek verim ve çiftlik hayvanlarında
daha çok günlük canlı ağırlık artışı şeklinde
sıralamıştır. Bölgede yapılan denemelerde fiğ tanmı
pamuk verimini artırmıştır. Bununla beraber anılan
özellikten dolayı f i ğ tarımına aşırı güven sağlamak
sürdürülebilir bir yaklaşım değildir Günümüzde fiğ
tarımı sadece gelir yönüyle aşırı bir güven vermesine
rağmen ileride piyasa koşulları değişebilir. Gillham
ve arkadaşlarına göre (1997) pamuk Fiyatları dünya
piyasalarında 1980 ve 1990 yılları arasında nominal
olarak artış göstermiştir. Ancak gerçek fiyatlar
sadece bir kaç ülkede artmıştır. Bu durum pamuğu
alternatif ürünlere göre d a h a a z cazip kılmaktadır
Uluslararası pamuk fiyatlarının yanısıra bir kaç
ülkede hükümet politikalarıyla kütlü pamuğun çiftlik
avlusu
fiyatlarına,
fiyat
düşürme şeklinde
müdahaleler de olmuştur.
Pamuk üretimine yönelik politikalar, bölgedeki
textil endüstrisinin gelişmesini amaçlamaktadır. FA0
(1999)’ya göre
dünya piyasalarında pamuk
fiyatlarında önemli artışlar beklenmiyor. Global
ekonomik büyümenin yavaşlaması ve el yapımı
liflerin rakip mal olarak kullanılması, pamuk üretim
miktarları ve fiyatlarını daha da azaltacaktır Bununla
beraber böyle bir tahminin doğru çıkma olasılığını
zorlayan bir faktör, pamuğun çok eski bir tüketim
maddesi olması ve tüketicilerde sentetik giysilerden
pamuğa d o ğ r u bir yönelmenin bulunmasıdır (ABD
Tarım Bakanlığı, 1998)
3.3 Refah Düzeyinde ve Yeteneklerde İyileşme
Sen (1984), yeteneklerin insanlarda var olan çok
değerli özellikler olduğunu ve bunların insanlığın
sona ermesini engelleyecek temel mallar gibi
düşünülebileceğini belirtmektedir.
Chambers ve Conwav ( 1 9 9 2 ) ’ e göre yetenekler
yaşam ortamlarının araçları ve sonuçları olabilir. Bir
yaşam
ortamı
yeteneklerin
gelişmesine ve
denenmesine destek sağlarken (bir sonuç), yetenekler
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bir yaşam ortamının kazanılmasına olanak sağlar (bir
araç).
Chambers
(1997)’e
göre
yetenekler
sürdürülebilir yaşam ortamının oluşturulmasında
önemli araçlar olup, bunların zenginleşmesine
yardımcı olan öğrenme, uygulama, mesleki ve genel
eğitim gibi faktörler de daha iyi yaşam ve refah için
ele alman araçlardır.
3.4 Yaşam Ortamına Uyum ve Hasarları
Azaltma
Bir yaşam ortamının doğal afetlerden veya
ekonomik
krizlerden
sonra
kendini
hızla
düzeltebilmesi veya bunlardan fazla etkilenmemesi,
sürdürülebilir yaşam ortamı kavramıyla ilişkilidir.
Chambers and Conway (1992)’in tanımladığı tipik
yaşam ortamı, araştırma bölgesinde fiğ üretiminin
tarım sistemine katılmasıyla sağlanabilir. Yine
Pimbert (1999) tarafından belirtildiği gibi bu tür
bitkilerin Kahramanmaraş gibi yerlerde tarıma
alınması,
sürdürülebilir
yaşam
seçeneklerini
artırmaktadır. Power (1987) nitrojenli gübre
fiyatlarının artacağına, çünkü bu madelerin
tükenebilir kaynaklardan üretildiğine ve bu kaynaklar
azaldıkça da fiyatlarının yükseleceğine işaret
etmektedir. Fiğin topraktaki nitrojen oranını
artırması, toprağa dışarıdan verilecek nitrojen
gereksinimini ve dolayısıyla üretim masraflarım
azaltmaktadır. Bu yolla fiğ, sürdürülebilir yaşama
katkı sağlamaktadır.
Acikgoz (1988), Türkiye’de üretilen fiğin
çoğunlukla işletme gereksinimlerini karşılamak üzere
üretildiğini ve işletmelerin satın alma yem ve
girdilere olan bağımlılığını azalttığını belirtmektedir.
Fiğ, Power (1987)’in tartıştığı gibi satın alınan
nitrojene duyulan gereksinmeyi azalttığından,
işletmelerin piyasa kontrolündeki girdilere olan
bağımlılığı da azaltmaktadır. Bu durum Aydın (1986)
tarafından daha açık şekilde şöyle ifade edilmektedir:
“Köylüler, kendilerine yeni bir bitki, yeni bir tohum
veya suni gübreler gibi girdiler önerildiğinde
endişeye kapılırlar. Çünkü bu durum onların üretim
masraflarını artıracak ve kendilerini piyasaya bağımlı
hale getirecektir.” Bu durumda üretkenliği artıran ve
doğal kaynakların yönetimini geliştiren teknolojilere
gereksinim vardır. Bu teknolojiler, verimliliği
artırırken ve riski azaltırken, aynı zamanda toprağı,
suyu ve bitki örtüsünü göz önünde bulunduran
kaynak yönetimine odaklanmalıdır (Ellis-Jones,
1999). Bir çok yeni teknoloji tarımsal üretimi
artırılmakta ancak elde edilen başarı kısa ömürlü
olmaktadır. Bu tür teknolojiler, bir yönüyle
gelişmeye olanak tanırken, diğer gelişme hedeflerine
tehditler oluşturabilir Conway (1985). Açıkgöz
(1988) tarafından ifade edildiği gibi fiğ tarımı
Türkiye doğasına elverişli bir uygulama olup kırsal
alanda tarım yapan kişilerde yetenek artışı
sağlayacak bir teknoloji olarak görülebir.

3.5 Doğal Kaynaklara Dayalı Sürdürülebilirlik
Kırsal yaşam alanları büyük ölçüde doğal
kaynakların varlığına bağlıdır. Doğal kaynaklara
dayalı sürdürülebilirliği ölçmek ise oldukça zor bir
işlemdir. Burada, kaynakların bozulumu ve
yenilenmesi (örneğin toprak verimliliği ve bitki
örtüsünde
değişmeler);
sistemin
kendini
yenilemesine yönelik geçici dinamikler (örneğin
doğal afetlerden sonar eski duruma dönebilme
durumu) ve yaşam ortamındaki gereksinmeler
(örneğin doğal kaynaklardaki değişikliklerin yararlı
ürün ve hizmetlerde sürekli bir azalmaya yol açıp
açmadığı) gibi göstergeleri belirlemek oldukça
zordur.
Marjinalleşme Türkiye’nin doğal kaynak varlığını
önemli düzeyde etkilemektedir. Bu duruma arazi
mülkiyet yapısı (Kasnakoglu ve arkadaşları. 1990),
(Göktürk ve Karaalz, 1996); uygun olmayan arazi
kullanımı (Muthoo ve Onul, 1996) ve Türkiye
topraklarının doğal olarak erozyona hassas olması
(Birleşmiş Milletler, 1997) gibi faktörler sebep
olmaktadır. Anılan faktörler, artan nüfusla birleşerek
(Rodriguez 1996) doğal kaynakların miktar ve
kalitesini azaltmaktadır Kasnakoglu 1997).
Fiğ tarımı, Alderson (1997)’ nun belirttiği gibi
bütün bu sorunlarla mücadele etmede kolaylıklar
sağlamakta ve doğal kaynakların bakımı ve
korunmasına katkılar yapmaktadır. Carswell (1997)*
e göre sürdürülebilir bir yaşam ortamına
kavuşabilmek için verimlilik, taşınmaz mal varlığı ve
sürdürülebilirlik arasındaki kritik ilişkiler dikkate
alınmalıdır.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışma Kahramanmaraş’ta fiğ tarımının
sürdürülebilir tarım portansiyeline olan olası
katkılarını incelemektedir. Genel olarak fiğin,
Kahramanmaraş’ın
tarımsal
potansiyeli
için
belirlenen problemlerin çözümüne katkılar sağladığı
görülmüştür. Fiğ tarımı bölgedeki çiftçilere output
artışı, tarımı sürdürülebilir bir şekilde yürütme ve
böylece sürdürülebilir bir yaşam ortamına kavuşma
olanağı tanımaktadır.
Çiftçilerin satın alma girdilere, özellikle gübrelere
olan bağımlılığını azaltması ve doğal kaynakların
sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına olanak
tanıması, fiğ tarımının sürdürülebilir bir teknoloji
olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anılan teknolojinin temel potansiyeli, et üretiminde,
süt üretiminde ve pamuk üretiminde sağlayacağı
artışlardır. Fiğden elde edilen silajin kullanım
potansiyeli oldukça büyüktür. Bu durum bölgedeki
doğal fiğ üretimi, yem bitkileri fiyatları ve ocak ve
mart aylarındaki yem kıtlığı göz önünde
bulundurulursa önemini daha da artırır. Artan pamuk
üretimi bölgede ekonomik gelişmenin katalizörü olan
textil endüstrisinin daha da gelişmesine katkı
sağlayacaktır.
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Fiğ üretiminin mevcut tarım sistemine konması
biyolojik, teknik ve ekonomik anlamda uygun
olmakla
beraber,
bu
uygulamanın
bölgede
yayılmasına insan faktörü yönünden sınırlamalar
vardır. Bölgedeki mevcut tarım sisteminde, nadas
döneminin fiğ üretimiyle doldurulması oldukça
uygun görülmüştür. Bununla birlikte anılan nadas
dönemi, sosyal ve kültürel nedenlerle ailede üretimle
ilgili kararlarda dominant olan erkek iş gücü için bir
dinlenme zamanı olarak belirtilmiştir.
Türkiye’nin ulusal tarım politikası, özellikle beş
yıllık kalkınma planlarında tarımsal üretimde
verimliliği ve miktarı artırıcı hedefler ön görmüştür.
Bu durum sürdürülebilir gıda arzı ve toprak
verimliliğine yönelik yönetim şekillerine gerekli
önemin
verilmesini
engellemiştir.
Devletin,
sürdürülebilir
tarım
teknolojilerini
çiftçilere
benimsetmedeki yetersizliği, insan faktörüne yönelik
sınırlamalarla birleşerek, fiğ üretiminin bölgede
yeterince yayılmasına engel oluşturmaktadır. Bögede
sürdürülebilir tarımsal üretim ve çevre yönetimi
kavramlarının
çiftçiler
arasında
yeterince
yerleşmemesi, fiğ üretiminin benimsenmesine önemli
engeller oluşturmaktadır.
Fiğ tarımının bölgedeki potansiyeli sadece üretim
boyutuyla ele alınmamalıdır. Çiftçi gelirlerine, kırsal
kalkınmaya, kaynak etkinliğine ve doğal kaynakların
korunmasına olan katkıları bir bütün olarak ele
alınmalıdır.
Fiğ tarımının bölgedeki potansiyelinden tam
olarak yararlanmak, bölgede tarımsal potansiyelin
azalmasına
sebep
olan
uygulamaların
ve
sosyoekonomik faktörlerin benimsemeye elverişli
hale getirilmesine bağlıdır
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