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Giriş 

Avrupalı sınırlı sayıdaki devletin 16. yüzyılda özellikle Amerika 

kıtasını kendi aralarında paylaşmaları ile kıtanın kuzey ve güneyindeki, 

hatta Karayip adalarındaki yerlileri büyük bir kıyımdan geçirip ellerindeki 

arazileri yeni idarecilere ve varlıklı zümrelere dağıtmaları, bunları işletmek 

için de Afrika’dan milyonlarca köle getirmeleri insanlık tarihinin hala en 

karanlık dönemleri arasında sayılmaktadır. İçlerinden belki oldukça küçük 

bir topluluk olan ve Afrika’dan götürülüp Haiti’de köleleştirilenler 

üzerlerinde Fransızlarca uygulanan aşırı baskılara dayanamayıp 19. yüzyılın 

ilk yıllarında Toussaint Louverture komutasında Napolyon Bonaparte’a 

karşı başlattıkları isyanları sayesinde 1804 yılında asli kıtalarının dışında 

dünyadaki ilk modern devletlerini kurmaları İnsanlık tarihinin önemli bir 

dönüm noktasıdır. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Afrika’ya gayri insani abanmanın sınır 

tanımayan uygulamalarıyla zirve yapan sömürgecilik döneminde de sıkça 

rastlanan ekilebilir verimli arazilerin yerli halkın elinden alınıp özellikle 

Avrupa’dan toplanıp getirilen fakir köylülere verilmesi yaygın bir 

uygulamaya idi. Fransa’nın Cezayir, Tunus ve Fas’ta uyguladığı bu usul 

aslında üzerinden neredeyse bir buçuk asır geçmesine rağmen 

başlangıcından bugüne kadar hala gerektiği gibi aydınlatılmış değildir. 

Toprak sahiplerinin atalarından miras kalan ve nesillerdir yaşadıkları kendi 

mülkleri üzerinde bir anda amele olarak çalıştırılmaları ve bunun 

doğurduğu tepkiler giderek arttı. Öyle ki nesiller boyu ezilen Cezayir halkı 

bu uygulamayı asla kabul etmedi. Topraklarını kolayca sahiplenenlerin 

kendilerine her türlü eziyeti rahatça tatbik etmeleri üzerine, toprağın asıl 

sahipleri olarak uğruna milyonlarca evlatlarını kaybetme pahasına, 

arazilerinin ellerinden alınmasını sömürgeciliğe karşı direnişlerinin temel 

dayanağı yapmışlardı. 

İngilizlerin Kenya, Tanzanya, Zimbabve ve Güney Afrika’daki 

verimli arazileri yerlilerin elinden alıp çoğu eski asker ve fakir köylülerine 

99 yıllığına dağıtmaları sonrasında da benzer acılar yaşandı. Arazilerin yeni 

sahiplerinin kedilerine amele yaptıkları yerlilerin gözünde birinci derece 

düşmanları olmalarını geciktirmemiş ve çıkan direniş ve isyanlar sonucunda 

çoğu yerli olmak üzere pek çok insan ölmüştü. Bu örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Ancak asıl konuya gelelim. 

21. yüzyılda da dünyada benzeri yeni bir uygulama başlatıldı. 

Uygulayan taraflar yanında onlara karşı tepkilerini yavaş yavaş dile 
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getirenlerin görüşleri, henüz uluslararası haber ajanslarının üzerinde yeteri 

kadar durmasını gerektirecek bir değer kazanmamıştır. 

İngilizce ‘de “land grabbing”, Fransızca ‘da “accaparement des 

terres” olarak ifade edilen kavram, Türkçeye “toprakların kapışılması” 

şeklinde tercüme edilebilir. Gerçi Fransızca karşılığında ayrıca “istiflemek, 

tekeline almak ve yakasını bırakmamak” gibi anlamları da bulunmaktadır. 

Günümüzde çok uluslu şirketlerin Sahraaltı Afrika’da toprak edinmesi de 

genelde “accaparement” kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu ifade ekonomik 

anlamda hem spekülasyon hem de pazarda tekel oluşturmayı birlikte ifade 

etmek üzere kullanılmaktadır. 

Sahraaltı Afrika’da Toprak Avcıları ve Gündem Meselesi 

Genelde dünyanın her tarafında, özelde ise Sahraaltı Afrika’da, 

başlatılan verimli arazilerin Avrupa, Amerika ve Asya’nın ekonomik olarak 

güçlü devletleriyle kurdukları ikili ilişkilerle kira veya satın alma yoluyla el 

değiştirilmeleri ve bunların imzalanan güvenilir anlaşmalarla korunur hale 

getirilmeleri özellikle son 15 yılda yaygın bir uygulamaya dönüştü. 

Yeryüzünün ekilebilir verimli arazilerinden 227 milyon hektarı kiralama ya 

da satın alma yoluyla el değiştirdiği bilinmektedir. Sadece 2009 yılında 

dünyada kullanım hakkı el değiştiren arazi miktarı 60 milyon hektarı 

bulmuş ve bunun da % 80’inin Sahraaltı Afrika’da, geriye kalanı da büyük 

oranda Latin Amerika ülkelerindedir. Önümüzdeki on yıllar içinde kira 

veya satış anlaşması yapılmamış arazi kalmayacağı, takip eden sürecin ise 

düşük ücretlerle kiralanmış veya satın alınmış arazilerin bu defa yeni 

sahipleri eliyle çok daha yüksek değerler biçilerek pazarlanacağı 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Kaldı ki şimdiden bu anlamda bazı el 

değiştirmeler de başlamıştır. Ekilebilir verimli arazilerin, özellikle fakir 

halkların ve ülkelerinin yararına, dünyanın zaman zaman ihtiyaç duyduğu 

eksilmiş gıda ürünleri ve alternatif enerji kaynağı olan biyoyakıtları 

karşılamak üzere kiralanması veya satılması yoluyla tüm taraflar için 

kazanç aracı yapılacağı ifade edilmekte iken maalesef sadece yeni 

sahiplerince ticari meta haline getirilmektedir. 

Bugün Batı Avrupa veya Kuzey Amerika’da, Çin’de, Hindistan’daki 

arazilerin çok uluslu şirketlerce el değiştirilmemesinin sebebi, öncelikle 

ücretlerin çok yüksek olması ayrıca bu arazilerin son yüzyılda tarım amaçlı 

ve fenni gübrelerin ölçüsüzce kullanılarak verimsiz hale getirilmiş 

olmalarıdır. Yaşanan iklim değişiklikleri, sulama dahil tarım için gerekli 
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harcamaların yüksek oluşu; yılın belli mevsimi dışında ziraata elverişli 

olmamaları bu toprakları eskitmiş ve son yıllarda tüm dikkatleri bütünüyle 

Afrika’ya çevirmiştir. 

Ne var ki dünyanın önde gelen basın kuruluşlarının Afrika ile ilgili 

geçtikleri haberlerin çoğu Mali’de el-Kaide’nin Mağrip kolunun faaliyetleri 

ve buna karşı yapılan operasyonlar; Somali’de eş-Şebab ve özellikle kendi 

insanına en ağırını tattırdığı korku atmosferi; Güney Sudan’da önce Kuzeyli 

Müslümanların sorumlu tutulduğu iç savaşta ölenlerin haberleri ve 

şimdilerde bizzat Hıristiyanlar arasında başlayan iç savaşın getirdiği 

ölümler ve göçler; Darfûr’da hala neden savaştıklarına kendilerinin bile 

anlam vermediği kabileler arası kargaşada ölen binlerce insan ve yüz 

binlercesinin göçü; Orta Afrika Cumhuriyeti’nde durduk yere başlatılan iç 

savaş neticesinde öldürülen binlerce Müslümanın hikâyesi ile bir anda 

Nijerya’da dünya gündemine oturan Boko Haram’ın benzeri görülmemiş 

masum insanlara İslam kisvesi altında saldırması ve arkasında acımasızca 

öldürülen yüzlerce kişi, yakılıp yıkılan köylerin içler acısı durumu; 

Libya’da ve Mısır’da Arap devrimi adıyla yapıldığı ifade edilse de gerçek 

sebepleri bir türlü ortaya çıkarılamayan gerginlikler üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Hiç kuşkusuz bu görünen gelişmeler ve insani kayıplar 

göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Ancak bu olaylara da sebep olan 

arka plandaki gündemlerin haber değeri dahi taşımadığı gerekçesi ile 

dikkatlerden uzak tutulması yadırganacak bir durumdur. Bu da Afrika’daki 

düzenlemeleri sahte gündemler arkasına saklanarak bir an evvel 

tamamlanmasının beklendiği intibaını vermektedir. 

Afrika yerlileri 19. yüzyılın ikinci yarısında sömürgeciliğe karşı 

başlattıkları direniş hareketleriyle tüm kıtaya yayılmıştı. Yedi Avrupa 

devleti tarafından 1885 yılındaki Berlin Konferansında belirlenen paylaşım 

anlaşması uygulanınca silahlar her tarafta birden susuverdi. 1900-1950 

yılları arasında çoğu idam edilen, önemli bir kısmı sürgüne gönderilen ne 

eski direnişçiler bir daha toparlanabildi, ne de yenileri ortaya çıkabildi. 

Bugün arazilerin el değiştirilmesi süreci ile Afrika’nın tamamında görülen 

terör hareketlerini ilişkilendirmek ne kadar mümkündür? Bunun teyit ve 

ispatı ciddi bir bilgi ve istihbarat gerektirse de en azından şimdilik önemli 

bir bahane olarak ortaya konulduğu da bir gerçektir. Bu yüzden Afrika’da 

yaşanan gündemin arkasında olması muhtemel arazi paylaşımını da dikkate 

almak dünya barışı için elzem olduğu değerlendirilmektedir. 
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Afrika’da Ekilebilir Verimli Arazilerin Satış ve Kiralama 

Sözleşmeleri 

1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine 

girmesi ve akabinde bir anda hayal etmedikleri bağımsızlıklarını kolayca 

elde eden yeni devletlerin arazileri Avrupa, Amerika ve Asya’dan imkânı 

olan ülkelerin iştahını kabartmış ve bunları kira, ya da satın alma yoluyla 

ele geçirmeye tevessül etmişlerdi. Arazilerin yabancı yatırımcılara kullanım 

hakkı için azami 99 yıl önerilmektedir. Asgari olarak verilen süre ise 

tahsiste bulunan ülkenin özel şartlarıyla bu hakkı elde eden ülkenin 

imkânlarına göre değişmekte olup, 10 yıldan başlayıp 33 yıl veya 50 yıllık 

süreler için dahi verilebilmektedir. Yapılan karşılıklı anlaşmalara konulan 

bazı maddeler sebebiyle ülkelerde köklü idari değişiklikler olsa, bu hakları 

veren iktidarlar devrilse bile yerine geçecek olanların bunları iptal etme gibi 

bir girişimde bulunmaları imkânsız kılınmaktadır. Ülkeler arasında ve çok 

uluslu şirketlerin olmazsa olmaz şartları arasında bir dava konusu 

olduğunda, davaların İngiliz Ticaret Mahkemeleri’nde görülmesinin yer 

almaktadır. Araziler tahsis edilirken bunların kıtanın genel anlamda sınırlı 

su kaynaklarının yakınında olması, gerektiğinde ücretsiz kullanılabilmeleri 

için kiralayıcı ülke tarafından barajların yapılmasının sağlanmasının da 

anlaşma metinlerine derç edilmektedir. 

Arazilerini Kiraya Veren veya Satan Ülkeler 

Kuzey Afrika ülkelerinden Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas 

dışında Moritanya dahil Sahraaltı Afrika’da 10.000 hektarın üzerindeki 

ölçülerde arazilerini kiraya vermeyen, ya da satmayan ülke sayısı oldukça 

azdır. Fransızların eski sömürgecilik alışkanlıkları ile bazı ülkelerde 

ellerindeki kullanım haklarını devam ettirmeleri bir tarafa bırakılacak 

olursa, geniş arazilerin el değiştirmeleri hususu daha ziyade 2000’li yıllarda 

başlayan bir uygulamadır. Bazı ülkelerdeki satışlar o kadar fazlalaşmıştır ki 

artık sadece buralardaki toprak hareketlerini dikkatle izleyen gözlemciler, 

araştırma kurumları oluşmuştur. Bu ülkelerin başında Etiyopya birinci 

sırada yer almaktadır. Bunu Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 

Kamerun, Gine, Zambiya, Kenya, Tanzanya ve Mozambik gibi ülkeler 

izlemektedir. 

Topraklarını halen kullanmakta olan yerli halkın elinden alıp ikili 

ilişkiler kurulan ülkeler üzerinden adeta müşterek hareket etmekte oldukları 

özel şirketlere devretmeleri öncesinde mevcut kanunlarda düzenlemeler 
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yapılmaktadır. Esasında bu topraklarda hiçbir kadastral düzenleme 

yapılmamış ve tarih boyunca hiç kimseye mülkiyet hakkı verilmemiştir. 

Daha ziyade halk bu toprakları geleneksel kullanım hakkı ile işletmektedir. 

Yapılan düzenlemelerle -zaten kimsenin üzerine kayıtlı olmayan tüm 

arazilerin sahibi devlet göründüğünden-, hazırlanan anlaşma metinlerine 

üzerinde yaşayan ve hatta ziraat yapanların bizzat kendi devletleri 

marifetiyle oralardan çıkartılması şartı konmaktadır. 

Afrika’da arazisini yabancı yatırımcıya en çok açan ülkenin Afrika 

Birliği’nin de merkezi olan Etiyopya olduğu ifade edilmektedir. Oysa bu 

ülkede milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşamaktadır ve Dünya 

Gıda Örgütü bu ülkeye yeterli gıda temini için milyonlarca dolar para 

harcamaktadır. Bir taraftan ekilebilir verimli arazilerinin kullanılamadığı 

için yabancı yatırımcı eliyle gelir getiren bir uygulama başlatan ülke, diğer 

taraftan bu arazileri ekip biçerek gelir elde edemedikleri için dış yardıma 

muhtaç insanların ölümleriyle yüz yüze gelmektedir. ABD, Almanya, Çin, 

İsrail, Malezya, Hindistan, Suudi Arabistan ve daha birçok ülke 

Etiyopya’da ekilebilir arazilerle ilgili ciddi yatırımlar yapmaktadırlar. 

Sudan 2011 yılında kuzey ve güney diye ikiye ayrılmadan önce 

özellikle 2007 yılı ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde bugün 

Güney Sudan tarafında kalan bölgede çok miktarda arazi tahsisini 

gerçekleştirdi. Suudi Arabistan, Katar gibi bu ülkede ciddi miktarları bulan 

arazilerin tahsislerini elde ettiler. 

İsrail son yıllarda birçok Afrika ülkesinde daha ziyade ABD’li 

şirketlerle veya kendi özel şirketleriyle on binlerce hektar arazinin kullanım 

hakkını alan ülkeler arasındadır. Doğu Afrika’da özellikle de Büyük Göller 

Bölgesi olarak tarif edilen Viktorya ve Tanganyika göllerinin çevresinde 

etkinliğiyle ve Uganda devlet başkanı gibi etkin isimlerle yakın ilişkiler 

kuran İsrail, tüm bu coğrafyanın sosyo-kültürel ve ekonomik, siyasi ve 

uluslararası ilişkiler ağında söz sahibi olduğunu Jean Pean, Carnages: 

Guerres Secretes en Afrique isimli kitabında ayrıntılı olarak ele almaktadır. 

ABD’nin Afrika’ya ilgisinin çok sınırlı olduğu, bu siyasetini 2000’li 

yıllarda ciddi anlamda değiştireceği önceden ifade edilmekteydi. Kıta 

üzerindeki askeri planlarını genelde merkezi karargâhının bulunduğu 

Frankfurt’tan 2005’te Cibuti’ye taşıması önemli bir adım oldu. Somali’de 

daha önceki müdahalesinde yaşadığı bazı zorlukları tekrarlamamak için bir 
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bölge yerine etkinliğini tüm kıtaya yayarak genişletti. Ayrıca Fransa’nın 

giriştiği operasyonların en büyük destekçisi olarak da etkinliğine dolaylı 

destek buldu. Bu arada ekilebilir verimli arazilerin işletme haklarını almaya 

büyük önem verdi ve Güney Sudan başta olmak üzere Etiyopya, Kamerun 

ve Gine gibi ülkelerde ciddi ölçülere varan arazilerin kullanım hakkını 

bilhassa özel şirketleri vasıtasıyla elde etti 

Çin Afrika’da son birkaç yıldır milyonlarca hektar arazinin kullanım 

hakkını elde ettikçe büyük tepkiler çekmeye başladı. Kendisinin verimli 

milyonlarca hektar arazi bulunmasına rağmen bunların kullanım hakkını 

yabancı yatırımcıya kapatan Çin, eğer bir bölgede kullanım hakkı kirayla 

veya satışla verilen araziler varsa bunu da elde etmesi için engel 

tanımayacağını ifade etmesi rakiplerince tahammül edilemez bir uygulama 

olarak görülmektedir. Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 

Zimbabve ve Kamerun Çin’in özellikle ilgi duyup arazi kapattığı önemli 

ülkeler arasında yer almaktadır. 

Güney Kore ihtiyaç duyduğu geniş verimli ekilebilir arazileri 

Madagaskar’da almayı planlamıştı. Bu ada ülkesi daha önce Almanlara ve 

diğer ülkelere verdiği arazileri sebebiyle fazla tepki çekmezken neredeyse 

tüm ekilebilir arazilerin yarısına yakını olan bir buçuk milyon hektarı 

sadece bir ülkeye tahsis etmeye kalkınca ülkede devlet sistemi kilitlendi. 

Muhalefet partilerinin girişimleri de etkili oldu ve bu tahsis iptal edildiği 

gibi devlet başkanı da görevini terk etmek zorunda kaldı. 

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin geniş 

ölçülerde Afrika’dan arazi tahsis ettirmeye girişmeleri yanında aynı kıta 

ülkesi Libya, Muammer Kaddafi döneminde Sahraaltı Afrika’nın farklı 

ülkelerinde verimli arazilerin kullanım hakkını elde etmişti. Sınırlı oranda 

Mısır dahi bazı girişimler başlattı. Neredeyse en verimsiz topraklara sahip 

ülkelerin başında gelen Cibuti ise Malavi’de bir miktar arazi kiraladı. 

Ancak Suudi Arabistan’ın Senegal ve Mali’de 500 bin hektar, Libya’nın 

sadece Mali’de 100 bin hektar kiraladığı arazide üretecekleri pirinçleri 

tamamen ihracata yönelik işletme teşebbüsleri her iki ülkede ciddi tepkileri 

üzerlerine çekti. Çünkü fazla ürün elde etmek için araziyi kiralayanların 

yanı başında geleneksel tarım alanlarını kaybeden köylüler kendi 

ihtiyaçlarını karşılayamazlarken, yabancı yatırımcı vasıtasıyla elde ettikleri 

gelirler de çok yetersiz kalmaktadır. Diğer taraftan Arap ülkelerine mensup 
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bazı şirketler elde ettikleri Afrika arazilerini aslında aralarında gizlice 

ortaklık kurdukları veya anlaştıkları ABD, Kanada ve Avusturalyalı 

şirketler adına da satın almaktadırlar. Bu durumda da arazinin gerçek sahibi 

kendilerine bu hakları tanıyan ülkelerden ilk planda gizlenmiş olmaktadır. 

Hindistan son yıllarda Afrika ülkelerinden Etiyopya gibi birçok 

ülkede arazi tahsisi elde etmiştir. Kendi ülkesinde de verimli arazileri olan 

Hindistan bunları başkasına vermekte kanunen bir engeli olmamakla 

birlikte arazilerin el değiştirmesine sıcak bakmamakta ama kendisi 

dışarıdan arazı almaktadır. Kiraladığı arazilerde yetiştireceği ürünleri 

Afrika dışındaki pazarlara ihraç ederek bunlardan yüksek gelir elde etmeyi 

beklemektedir. 

Afrika Arazilerinin Kiraya Verilme veya Satılma Sebepleri 

1960’lı yıllarda bağımsızlıklarını almaya başlayan Afrika 

ülkelerinden en son 2011’de Güney Sudan’ın kurulması ile Afrika 

kıtasındaki ülke sayısı 54’e ulaştı. Ancak geçmiş yıllarda başlayan bir 

sürecin devamı olarak arazilerinin yarıdan fazlası kira, hatta satış yoluyla 

yabancı yatırımcılara verildi. Kendi bağımsız devletlerini kuran nerde ise 

kıta yöneticileri devletlerini yaşatmak için yeterli kaynakları bulamadılar ve 

yıllarca dış borç alarak, altından kalkamayacakları süreçlere sürüklendiler. 

Aslında yaşadıkları iç savaşlar sırasında aldıkları silahlara ödedikleri 

paralar bile ülkelerinin birçok sıkıntısını giderebilecek orandaydı. Ancak bir 

türlü bu çelişkiden kurtulamadılar. Diğer taraftan yıllarca madenlerini yok 

pahasına alan yabancı şirketler, 2000’li yılların başında ortaya çıkan ve 

dünyanın gelişmiş ülkelerini hızlı şekilde tehlike hattına çeken ekonomik 

krizden kurtulma yolu olarak da en zayıf konumdaki Afrika ülkelerini bu 

sürecin içine çektiler. 

Sadece tüketici toplumlara dönüştürülen Afrika ülkeleri en ufak 

mamul madde ihtiyaçlarını kıta dışındaki herhangi bir ülkeden almak 

zorunda bırakıldılar. 1992 yılında Sovyetlerin çökmesi ile birlikte 

üzerlerindeki güçlü dış bağlantıları kalkan Afrika ülkelerinde %10’a varan 

kalkınma hamleleri görüldü ve hızlı gelişme oranları ile dikkat çekti. Kıtada 

büyük yatırımlar gerçekleştirebilen Afrika ülkelerinin sayısı arttı. Petrol 

fiyatlarının artması ve varilin 100 doların altına düşmemesi Libya, Nijerya 

ve Angola gibi ülkelere büyük girdiler sağladı. Elde edilen bu maddi 

kaynaklarla özellikle Libya kıta genelinde yeni bir yapılanmanın temelini 
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atmaya girişti. Afrika Para Birliği, Afrika Merkez Bankası fikirleri, Afrika 

Birliği’ni sıradan bir teşkilat ve bir hayal olmaktan çıkarıp gerçekleşme 

ihtimali olan projeye dönüştürdü. 

Artan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Afrika ülkeleri, ekilebilir 

arazilerini taliplerinin giderek arttığı bu dönemde kiralamak ve satmak 

suretiyle ciddi gelir elde etmek istediler. Bu girişimden dört yönden istifade 

edeceklerdi. Birincisi kullanılabilir olduğu halde, ekilmeyen arazilerin 

modern tarım yöntemiyle değerlendirmiş olacaklardı. Bu kabul edilebilir 

sebepti ve yerel halka yeni iş kolları açılması halinde bu süreç kolayca 

işletilebilirdi. Ancak arazi tahsis edilen ülkelerin aradan yıllar geçtiği halde 

bu araziler üzerinde herhangi bir yatırım yapmayıp bunları daha yüksek 

fiyat teklif edecek olanlara pazarlama girişimleri asıl niyetlerinin bu 

toprakları işletmek değil ticari bir meta olarak kullanma arzularını ortaya 

koydu ve beklenen menfaat sağlanamadı. İkincisi tahsisi yapılan arazilerde 

yerli halka istihdam alanı oluşturulacaktı fakat bu da genelde 

gerçekleşmemiştir. İlginçtir ki; Senegal’de Fransa, işlettiği arazinin etrafını 

içerisinde ne üretildiğinin dahi görülemeyecek şekilde duvarlarla 

kapatmıştır. Birleşmiş Milletler gıda hukuku raportörü olan Jean Ziegler’in 

kendisinin -tüm ısrarlarına rağmen- bu araziye bakmasına dahi müsaade 

edilmemiştir. Nitekim bu hikâyesini Les Nouveaux Maitres du Monde et 

ceux qui leur résistent (Paris 2011) isimli kitabında detaylı bir şekilde 

anlatmaktadır. 

Çinliler tahsisini aldıkları araziler üzerinde karın tokluğuna Afrika 

yerlilerini çalıştırmak isteyince gösterilen tepkileri bahane ederek milyonun 

üzerinde vatandaşlarını kıtaya taşıyarak daha başlamadan istihdam alanı 

açmaya son vermiştir. Gelişmiş ülkeler ise modern tarımı insan emeği 

yerine modern tarım aletleri ile yaparak onlar da bu hedefi baştan büyük 

oranda ortadan kaldırmışlardı. Beklenen üçüncü menfaat, üretilecek 

ürünlerin hem bulunduğu ülkenin gıda ihtiyacı, hem de ihraç ürünü olarak 

pazarlanarak ülkelerin ticaret açıklarını kapatmaktı. Ama imzalanan ikili 

anlaşmalar ile genelde tüm ürünler tamamen ihracata dönük üretilerek 

ülkelerin iç piyasasında değerlendirilememektedir. Dahası tek veya birkaç 

ürüne sürüklenen ülkelerde yerel ihtiyacı karşılamak üzere üretilenlere 

müsaade edilmediği için tabii ihtiyaçlar dahi karşılanmamaktadır. 

Dördüncüsü ise yabancı yatırımcılar sayesinde zirai üretimde Afrika 

ülkeleri teknoloji transferine kavuşacak ve bu zamanla yerel halkın da 
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kolayca elde edebileceği imkânları getirecekti. Ancak halen kullanılan 

alanların yerel insanları eğitmekten çok onların görmelerine dahi müsaade 

edilmeyen özel alanlar olmuşlardır. 

Elde edilecek gelirlerle öncelikle ülkelerin en büyük ihtiyaç 

duydukları karayollarını inşa edecekleri, demiryolları ağları oluşturacakları, 

denize kıyısı olanların mevcut limanlarını modernleştirecekleri, 

toplumlarına su ve elektrik gibi tabii ihtiyaçlarını sağlayacakları, okullar 

inşa edilerek eğitim seviyesinin yükseltileceği, hastaneler inşa ederek sağlık 

meselelerinin büyük oranda halledileceği vaat edilmekteydi. Ne var ki 

aradan geçen yıllara rağmen bu tür yatırımlarda gözle görülür gelişmelerin 

olmadığı anlaşılmaktadır. 

Yabancıların Afrika’da Arazi Kiralama veya Satın Alma 

Sebepleri 

Küreselleşme, liberal ekonomi ve serbest pazar gibi uygulamaların 

Afrika’da bir türlü kalkınamayan ülkelerin ekilebilir verimli topraklarının 

kiralanması veya satılmasıyla toplumlarına büyük imkânlar getireceği 

varsayımı bu sürecin ana motivasyonunun oluşturmaktadır. 2000’li yıllarda 

Afrika ülkelerinde arazi kiralama ve satın alma girişimleri uluslararası 

ilişkilerde iki temel sebebe dayandırılmaktaydı: 

1) Dünyada giderek artan gıda güvenliği hususunda yükselişe geçen resmi 

ve özel girişimlerdir. Mevcut ürünler bile eşit dağıtıldığında tüm dünya 

nüfusunu besleyebilecek oranda değildir ve bu durum gittikçe Avrupa, 

Amerika ve Asya ülkelerinin aleyhine gelişmektedir. Şimdiden verimli 

ekilebilir arazileri 99 yıl gibi oldukça uzun bir süre için kullanım 

haklarını almak suretiyle kendilerine yetecek ürünleri Afrika’nın 

işletilmemiş bakir alanlarında yetiştirip hem kendi ihtiyaçlarını 

karşılayacaklar, hem de 2000’li yıllarda en az petrol ürünleri kadar artan 

gıda ürünlerinin ticaretinden yüksek gelir elde edeceklerdi. 2007 ve 

2008 yıllarında fiyatların neredeyse ikiye katlanması ile birlikte imkânı 

olan ülkeler derhal Afrika’da var olan bu piyasaya hızlı bir giriş yaptılar. 

Nitekim 2009 yılında dünya genelinde tahsisi sağlanan toprakların % 

80’i bu kıtada gerçekleşti. Bunun da başlıca beş sebebi bulunmaktadır: 

a) Öncelikle Avrupa ve Amerika’daki arazilere oranla Afrika’da 

topraklar şahıs mülki olmadıkları için devletlerle yapılacak ikili 

anlaşmalarla tahsisinin çok ucuza kapatılmasıdır. Hektarı nerdeyse 
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bir doların altındaki ücretlerle kiralanarak kullanım hakkı 

alınmaktadır. Ardından yıllık birkaç yüz doları geçmeyen kira ücreti 

ödenecektir. 

b) Kullanım hakkının alındığı araziler üzerinde şimdiye kadar tarım 

yapılmışsa da çok sınırlı imkânlarla ve geleneksel usullerle 

gerçekleştiğinden toprağın sahip olduğu değerleri yeteri kadar 

tüketilmemiştir. Oysaki Avrupa ve Asya’da, hatta Amerika kıtasında 

asırlardır araziler üzerinde yoğun tarım yapılmış, özellikle kullanılan 

kimyevi gübrelerle tabii özellikleri bozulmuştur. Ama Afrika’da 

yapılacak tarım ile uzun yıllar bu topraklardan yüksek oranlarda ürün 

elde etmek mümkündür. 

c) Kıtada hala su kaynakları kiralanan topraklar için oldukça yeterli 

olup bunlara ulaşmak ücretsiz olacak ve daha fazla imkân 

sağlanacaktır. Haliyle su gibi son derece gerekli bir kaynak 

konusunda sıkıntı çekilmeyecektir. 

d) İşgücünün çok ucuz olması sebebiyle kıtada yatırım yapan birçok 

Avrupa ülkesi istihdam sağlamada giderleri en az seviyede 

tutabilecektir. 

e) Modern tarımda kendi ülkelerinde karşılarına çıkan engelleyici 

çevreci ve insan hakları kuruluşlarının fazla etkin olamayacak 

olmalarıdır. 

2) Afrika’da arazi edinmenin ikinci temel sebebi ise her geçen gün talebin 

katlanarak artmasına rağmen sınırlı rezervleri kalan petrol, kömür ve 

uranyum gibi fosil yakıt kaynaklarının yerini alması şimdilik en kolay 

görülen biyoyakıtlardır. Palmiye yağı için kiralanan arazilerde dikilen 

ağaçlandırma en fazla müracaat edilen bitkidir. Son yıllarda hint fıstığı 

ağacı (japortha) dikilmeye başlanmıştır ki dört yıl sonra ürün veren bu 

ağaçtan 45 yıl mütemadiyen verim almak mümkündür. Büyük Sahra’nın 

çöle yakın bölgelerinde dahi yetiştirmek mümkündür. Meyvesinin 

çekirdeğinden elde edilen sıvı biyoyakıt olarak kullanılmakta, atığı ise 

içerdiği bol miktardaki azot sebebiyle gübre olarak tarım alanlarında 

kullanılmaktadır. Fakat zehirli maddeler içerdiği için insan yiyeceği ve 

hayvan yemi olarak kullanımı mümkün değildir. Hatta içme suyu 

kaynaklarının velev ki yer altı suları olsa bile zehirlenme tehlikesi 

sebebiyle yerleşim yerlerine ve su kaynakları civarına dikilmesi 

sakıncalı bulunmaktadır. Mısır ve buğday gibi tarım ürünlerinden ise 

yine benzine karıştırmak üzere etanol üretilmektedir. Yakın gelecekte 
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fosil yakıtların yerini almasa bile önemli enerji kaynağı olarak 

düşünülen biyoyakıtlar için geniş arazilere ihtiyaç durulmaktadır. Ne var 

ki araziler kiralanırken anlaşma metinlerinde zikredilen şartlar gereğince 

bu geniş arazilerde tek tip ürün yetiştirilecek olması, gerektiğinde 

kimyasalı bol gübrelerin de ürün artırmak için denenmesi kıtanın yakın 

gelecekte kendi gıda güvencesini tehlikeye sokması muhtemeldir. 

 

Kiralama ve Satın Almaya Tepkiler 

Afrika toplumlarının sömürgecilikle birlikte en tabii haklarından 

mahrum bırakılma süreci, bağımsızlık sonrasına nispeten ortadan kalkmış 

olsa bile bu toplumlar henüz yeterli derecede tepki gösterme ve bunun için 

gerekli eğitimi almış insan yapısına sahip değillerdir. Dolayısıyla bu 

gelişmeler karşısında yeterli tepki ortaya konulamamaktadır. Diğer taraftan 

dünya genelinde bu konuya yakından ilgi duyup kıtanın geleceğini tehlike 

hattına atacağını ön gören sivil toplum kuruluşları, anlaşmaları bizzat 

imzalayan iktidarlara karşı olan muhalif partiler, ülkelerdeki insan hakları 

adına faal oluşumlar birçok kira ve satın alma anlaşma sözleşmesini çoğu 

zaman imzalama aşamasında iken iptal ettirmişlerdir. Dünya Bankası’nın, 

Dünya Ticaret Merkezi’nin ve Uluslararası Para Fonu’nun çeşitli ülkeleri 

Afrika’da arazi kiralamaya teşviki belli tartışmaları beraberinde getirmiş ve 

buna karşı çıkanlara herhangi bir açıklama yap(a)mamaktadırlar. 

Kamerun’da insan hakları derneklerinin yürüttüğü mücadele ile kısmı 

sonuçlar alınarak bazı yabancı yatırımlar iptal edilmiştir. Madagaskar’da 

Güney Kore’ye verilmesi planlanan arazilerin iptali kıtadaki diğer 

girişimler için de umut olmuştur. Senegal ve Mali’de köylülerin arazilerinin 

bu şekilde kira yoluyla yabancı yatırımlara verilmesi karşısında 

gösterdikleri tepkilerin gelecekte netice verebileceği umulmaktadır. 

 

Arazilerin Elden Çıkmasının Afrika Halklarına Yansıması 

Arazileri üzerinde adeta işgalci konumda yaşayagelen halklar 

ülkelerinin çoğu yabancı devlet ve onların yarı ortak olduğu, ya da 

tamamen özel şirket özelliğine sahip yatırımcılara devri ile birlikte 

kendilerine verilecek tazminatlarla başka yerlere taşınmak zorunda 

kalmaktadırlar. Uganda’da Kigoba ve Mutende bölgesinde yaşayan halk 

arazilerinin kullanım haklarının İngilizlere devredilmesinin ardından derhal 

tarım yaptıkları ve etrafına inşa ettikleri evlerini kendilerine verilecek 

tazminat karşılığı boşaltmaları istendi. Kendilerine vaat edilenler 
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uygulamaya konmadığı için onlar da yerlerini terk etmediler. Bunun üzerine 

içlerindeki eşyalarla birlikte evleri, ahırları ve zirai faaliyet için gerekli olan 

her şeyleri yakıldı. Tanzanya’ya ülkenin batı bölgesine yaklaşık 40 yıl önce 

Burundi’deki iç karışıklardan dolayı kaçarak sığınan mültecilere hem 

vatandaşlık hakkı verilmiş hem de ileride devlet tarafından talep edildiğinde 

boşaltılmak üzere araziler tahsis edilmişti. Buralarda artık köylerini, 

kasabalarını, her türlü toplumsal ihtiyaçları için gerekli okul, kilise, çarşı 

yeri ve sağlık merkezi kurmuşlardı. 2000’li yıllarda bu araziler yabancı 

yatırımcıların kullanımına açılınca üzerinde sığınmacı olarak yaşayan 

Burundi asıllılardan buraların alınacağı ve kişi başına 200 dolar tazminat ile 

terk etmeleri istendi. Anlaşma yapan şirket bu insanları bulundukları 

yerlerden çıkarma işlemini ise bizzat devletin yürütmesini şart koşmuştu. 

Ancak halk kendilerine vaat edilen tazminatlar henüz ödenmediği için 

yerlerini terk etmedilerse de bu durumun uzun sürmeyeceğini 

bilmektedirler. 

Nijer’in kuzeyinde çoğunluğu çöllerle kaplı olsa da nadiren ekilebilir 

arazileri de olan Agadez bölgesinde bazı önemli yerlerin kullanım hakkı 

çoğu Çinli firmalara verilmektedir. Üzerinde asırlardır hayvanlarını otlatan 

Tevâriklere 21. yüzyıla kadar hiçbir mülkiyet hakkı verilmediğinden değil 

tazminat önermek bilgi dahi verilmeden uygulama başlatılmıştır. Mali, 

Tanzanya ve bazı diğer Afrika ülkeleri her ne kadar binlerce köyün yer 

aldığı verimli arazileri yabancı yatırımcıların kullanımına açarken 

kendilerine istihdam alanları açmak, normal yaşantılarına zarar vermemek 

gibi kurallar benimseyerek, vatandaşlarının yaşantılarını garanti etmek için 

uğraşsalar da bundan beklenen neticeler alınamamıştır. 

 

Kendine Yetecek Afrika’yı 21. Yüzyılda Bekleyen Tehlikeler 

Giderek artan gıda güvenliği ve enerji açığı sebebiyle Afrika büyük 

bir yabancı yatırımcı akımına uğramaya devam edecektir. Ancak kıta 

topraklarının verimli ve ziraata elverişli olmalarına rağmen, şimdiye kadar 

işlenmemesinin buradan istenilen miktarda ürünü sağlamayacağı kısmen de 

olsa anlaşıldı. Dahası kıtanın kendine uygun bitki örtüsünün değiştirilmesi 

ve yeni ürünlerin dikilmesi ile büyük bir değişime sebep olacak, ayrıca 

kıtaya mahsus bitki örtüsü ve hayvan cinslerinin varlığını tehlikeye 

sokacaktır. Her geçen gün daha fazla arazinin kullanım hakkını elde etme 

rekabeti yüzünden tüm verimli kısımlar yabancı yatırımcının eline geçecek, 

kendilerini garanti altına aldıkları için de arazilerde yaşayanlar başka 
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yerlere göçe zorlanacaklardır. Bugün Darfur, Güney Sudan, Uganda-

Ruanda-Burundi ve Demokratik Kongo dörtlüsü arasındaki göçler ile son 

olarak Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Müslümanların yaşadıkları yerlerini 

terk etmesinin ardında yatan sâikin, dünyanın birinci derecede ihtiyaç 

duydukları madenler kadar en verimli ekilebilir arazilerinin bu bölgelerde 

yer almasının rastlantı olamayacağı üzerinde durulmaktadır. Çin’de olduğu 

gibi verimli arazilerin buralarda da yerli yatırımcılar desteklenerek başta 

gıda sektörü dahil enerjinin Afrikalılar için de gereksinim olduğu üzerinde 

ilerleme olmazsa, çokuluslu şirketler amaçlarına kavuşsalar bile yakın 

gelecekte kıtada tepkiler çığ gibi büyüyüp Madagaskar örneğinde olduğu 

üzere siyasi krizlerin önü alınamayacaktır. Kıta insanının hayatının 

kalitesini artırmak yerine olumsuz anlamda daha da karmaşık hale 

getirilmesi, dünyanın diğer bölgelerinin gıda ihtiyacı ve enerji açığının 

buradan sağlanması en ciddi tezadı oluşturacaktır. 

16. yüzyılda kıtayı çepeçevre kuşatan İspanyol ve Portekiz 

kuşatmasının kıtadan onlarca milyon insanın köleleştirilerek başka 

coğrafyalara taşınmasının sonuçları kıta için büyük bir yıkım olmuştu. 

Sömürgeciliğin 19. yüzyılda yeni bir görünümle kıtaya yerleşmesiyle 

medenileşecekleri, Avrupalı kalkınmış ülkelerin hemen hemen her alandaki 

tecrübelerini paylaşacaklardı. Oysaki Afrikalı gençler silahaltına alınıp önce 

kıtanın tamamının işgalinde, ardından da iki dünya savaşında diğer 

kıtalardaki cephelere taşınmaları, son olarak Avrupa’nın yakılıp yıkılan 

şehirlerini tamir, metro inşaatlarını inşa ve fabrikalarına işçi olarak 

taşınmalarıyla vaat edilen tüm hedefler asılsız çıkmıştır. Şimdi de kıtanın en 

temel ihtiyacı olan yol, su, elektrik, eğitim, sağlık ve teknolojik kalkınma 

süreçlerini garanti edecek verimli arazilerinin el değiştirmesi tüm 

toplumları için yeni bir fırsat mı, yoksa geçmişte yaşananlardan daha ağır 

sonuçları beraberinde getirip getirmeyeceği gizemini korumaktadır. 


