
Türkiye’nin Liderlik İddiasına Paralel Tahıl Başarısı 

 

World Grain Dergisi, 25 Ocak 2011, Mr. Morton Sosland 

 

Tahıl dünyası içinde sanayicilerin tutum ve davranışları; ülkeler arasında hatta aynı ülke 

içinde farklılık arz eden talep, getiri ve hava koşullarındaki değişikliklere göre 

şekillenmektedir.Üretim ve ticaretteki başarıların çiftçiler, pazarlamacılar ve çeşitli ihtiyaçlara 

hizmet eden üreticiler arasında sıkça olumlu duygular oluşturduğu gerçeği bir yana, tahıldaki 

başarıların ekonomik canlılığa katkı sağlaması, tahılın ulusal  bir gurur kaynağı olduğunu akla 

getiriyor. Geçen yıl içerisinde Orta Amerika‟da tarıma yön veren resmi bir seyehatte yapılan 

bir görüşme sırasında Türkiye‟nin komşu müslüman ülkeler arasında, tahıl istatistiklerinde 

liderlik iddiasındaki bir ülke olarak görülebileceği sonucu çıkarılmıştı. 

 

Tahıl üretimi ekonomik ve politik hakimiyet sağlama gücü verdiğinden, Türkiye, Orta Doğu 

ülkeleri arasında öne çıkmaktadır.  Temel ihtiyaçlarının büyük kısmını ithal ettiği günlerden 

sonra bugün Türkiye, sıksık hasat hüsranının yaşandığı bir dünyada temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak yeterlikte tahıl üretmekte, üstelik ihracat yapacak kadar etkileyici bir başarı 

göstermektedir.  Bu başarı; Türkiye‟nin modern tarım üretimini benimsemesi ve en çok da 

kendi su kaynaklarını kullanması sayesinde ortaya çıkmıştır.  Tahılların çoğu; mısır, bakliyat 

ve şeker pancarı da dahil, yüksek arazilerde bulunan sulardan üretim için beslenen alanlarda 

yetişmektedir.  Gelişmiş ülkelerdeki tarımsal üreticilerin imrenecekleri bir düzeyde 

sürdürülebilirliği temin eden dönüşüm uygulamaları hayata geçirilmiştir. 

 

Türkiye‟nin tahıl yetiştirmedeki gururu öncelikli olarak gıda güvenliğine verdiği önemi 

yansıtmasına rağmen, ülkenin  küresel tahıl üretimindeki gelişim tarihini göz ardı etmemek 

gerekir.  Türkiye‟de yaklaşık 9.000 yıl önce tahıl ürünlerinin özellikle de buğdayın 

evcilleştirilmesiyle ulusal boyutta çiftçilere önemli ölçüde özsaygı kazandırılmıştı.  19.yy‟da 

Amerika‟nın buğdayla tanışmasının, Türkiye‟nin tahıl ekonomisindeki gelişiminde merkezi 

rol oynayan “Sert Kırmızı Kışlık Buğdayı” kaynaklı olduğu bilinir.   

 

.Türkiye‟nin modern tarımı benimsemesi  genetiği değiştirilmiş ürünleri destekler biçiminde 

olmamıştır.  Ülkenin tarım alanında önde gelenlerine, GDO‟nun mahsulü artırma, süneye 

karşı dayanıklılık ve elverişsiz şartlarda üretime yönelik olarak bilgilendirme yapılmış ancak  

diğer müslüman ülkelerde de olduğu gibi, modern tarıma yönelik GDO „lu üretimin sağlık 

üzerindeki etkileri sorgulanmıştır.  Bilinmesi gerekir ki, Türkiye, ABD Hükümeti‟nden bu 

sorulara cevap teşkil edecek kapsamlı araştırmaların yapılması ve bulguların uygunluğu 

durumunda, bu teknolojilerin küresel boyutta kabul edilmesini istemektedir. 

. 

Öncelikli olarak komşu ülkelere buğday ve un ihracatının yapılıyor olması gıda güvenliğine 

verilen önemin azaldığını göstermiyor.  Aslında bu ihracatlar, süregelen savaş ve ülkeyi işgal 

eden çatışmalar yüzünden temel üretimin düştüğü Irak‟a yapılmaktadır.  Kardeş müslüman 

Irak halkının gıda gereksinimi ile 2010 yılında Rusya‟nın ihracatı yasaklaması sonucu 

olumsuz etkilenen diğer çevre ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması hükümet tarafından 

desteklenmektedir. 

 

TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Birleşmiş Milletlere son seslenişinde : “ Bugünün 

dünyasında önem arz eden tüm bu konulara bakarsanız, bunlar Türkiye‟yi çok daha avantajlı 

konuma getirmektedir.” demiştir.  

 



Bu konuşmada, tahıl özellikle bahsedilen bir husus değildi ancak Türkiye‟nin tahıldaki 

başarısının farkında olan kişiler, liderlik iddiasının dayanağının her konuda olduğu gibi 

burada da tahıl olduğunun bilincindelerdi. 

 

.Sn. Gül “Türkiye hep Avrupa‟nın hasta adamı olarak bilinirdi, oysa ki Türkiye şimdi 

Avrupa‟nın tek sağlıklı adamıdır.” diye ifade etmiştir. 

 

Bir çok yönden gıda güvenliği, tahıldan dolayı bu inanılmaz geçiş sürecini yaratmıştır. 

 

 


