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Yaklaşık 6,3 milyon kilometrekare büyüklüğünde bir alana yayılan ve dokuz Latin 

Amerika ülkesinin sınırları arasında uzanan Amazon Yağmur Ormanları barındırdığı 

fauna, flora ve su varlığıyla gezegenin küresel biyolojik çeşitlilik, su, iklim sistemle-

rinin en önemli parçalarının başında geliyor. Dünya genelinde bilinen tüm fauna ve 

flora türlerinin en az %30’unun habitatı olan Amazon Yağmur Ormanları’nda yaklaşık 

40.000 bitki, 16.000 ağaç, 3000 balık, 1300 kuş, 430’dan fazla memeli, 1000’den fazla 

amfibi hayvan ve 400’den fazla sürüngen türünün yaşadığı biliniyor.1 Dünyanın en ge-

niş ve en sık yağmur ormanları olma özelliğini taşıyan Amazon Yağmur Ormanları, 

aynı zamanda gezegenin en büyük karbon yutaklarından ve toplam 123±23 gigaton 

(milyar ton) karbon tuttuğu hesaplanıyor.2 Oldukça karmaşık olan ve geniş bir alana 

yayılan Amazon Nehri su sistemi gezegenin en büyük tatlı su ağını oluşturuyor. Dünya 

genelinde denizlere dökülen tatlı suyun %16-18’i Amazon Nehri sistemine ait.3 Ama-

zon Havzası’nın önemi küresel boyutuyla sınırlı değil. Yerelde de sosyal yaşamın can 

damarı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yağmur ormanlarının yanı sıra mevsimsel 

ve yaprak döken ormanlar, su basar ormanları ve savanları da kapsayan geniş Amazon 

Havzası’nda yaşayan insan sayısının 20-50 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.4 

Bunların arasında yaşamlarını yüzyıllardır Amazon ekosisteminin bir parçası olarak 

ve ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle ormanlar ve nehirlere bağlı sürdüren 385 ci-

varında farklı etnik aidiyetten toplam 1,5 milyon civarında yerli halk topluluklarından 

insan da bulunuyor.5

Gezegendeki tüm yağmur ormanlarının %50’sini oluşturan Amazon Yağmur Orman-

ları oldukça büyük risklerle karşı karşıya. Kerestecilik, ticari tarım ve hayvancılık, ma-

dencilik, hidroelektrik santralleri ve yol yapımı gibi insan faaliyetleri nedeniyle Amazon 

Yağmur Ormanları oldukça hızlı bir biçimde ormansızlaşıyor. Bunların yanı sıra kontrol 

dışı yangınlar, yağışların azalması gibi iklim değişikliğinin sonuçları da Amazon Yağmur 

Ormanları’nın ormansızlaşmasına, biyolojik çeşitliliğinin ve ekosisteminin tahrip olma-

sına yol açıyor. 1978 yılından bu yana Amazon Yağmur Ormanları’nda yok edilen toplam 

alan yaklaşık 1 milyon kilometrekareyi buluyor. Amazon Yağmur Ormanları’nın en bü-

yük bölümünü barındıran Brezilya, aynı zamanda en fazla oranda ormansızlaştırılan 

alan.6 Yüzölçümü 8,5 milyon kilometre olan Brezilya, Amazon Yağmur Ormanları’nın 

yaklaşık %60’ını sınırları içerisinde bulunduruyor.7 1970’lerden bu yana uygulamaya ko-

nulan çeşitli kalkınma, tarım proje ve politikaları nedeniyle Amazon Yağmur Ormanla-

rı’nın Brezilya sınırları içerisinde bulunan bölümünde ormansızlaşmanın yanı sıra eko-

lojik tahribat da oldukça yoğun biçimde gerçekleşiyor. Uzun zamandır süren ekolojik 



BREZİLYA’DA TARIM POLİTİKALARI VE KIRSAL YOKSULLUK 

Brezilya’da –özellikle Brezilya Amazonları’nda– eko-
lojik tahribat ve çevre adaleti sorunlarına neden 
olan “kalkınma” projelerine bağlı olarak maruz 
kalınan yerinden edilmelerin ve çevre adaletsizlik-
lerinin kökeninde tarım politikalarındaki ve toprak 
mülkiyetindeki dönüşümlerin etkisi bulunuyor. 19. 
yüzyılın sonunda Brezilya’nın genelinde tarımsal 
üretim ağırlıklı olarak büyük toprak sahiplerinin 
hâkimiyetinde, piyasaya yönelik üretim yapan üc-
retli tarım işçileri ve kiracı çiftçilerin çalıştığı, büyük 
ticari tarım plantasyonlarında yapılmaktaydı. Bunun 
yanı sıra, belirli bölgelerde küçük toprak sahibi 
çiftçilere, ortakçılık ve kiracılık yapan köylülere de 
rastlanmaktaydı. 20. yüzyıldan itibaren geniş toprak 
sahipliği oranının giderek arttığı, ücretli tarım 
işçiliğinin de yaygınlaştığı tarım sektöründe ağırlıklı 
olarak piyasaya yönelik üretim yapılmaya başladı.1 
1964 yılında askeri cunta yönetimi yoğunlaşan sınıf 
temelli toprak anlaşmazlık ve çatışmalarını kontrol 
etme, büyümekte olan kentli nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılama, gıda üretiminde “bağımsızlaşma” saikle-
riyle “tarımda modernleşme” programını uygula-
maya koydu. Bu program çerçevesinde cunta yö-
netimi ile siyasi ittifak içerisinde olan büyük toprak 
sahiplerine teşvik, yardım, kredi ve diğer finansal 
mekanizmalar sağlanırken tarımda makineleşme de 
arttı; soya, mısır, buğday gibi ticari tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesine ağırlık verildi. Bununla beraber, 
ticari hayvan yetiştiriciliği de bu dönemde önem 
kazandı. Sonuç olarak Brezilya dünyanın önde gelen 
tarım ürünü ihracatçısı ülkelerinden biri hâline geldi. 
Ancak, birçok ekolojik, sosyal ve ekonomik sorun 
ve tahribat da meydana geldi. Bunların başında ta-
rımda insan emeğine olan ihtiyacın azalması, küçük 
çiftçilerin topraklarından olması ve kırdan kente 
göçün hızlanması geliyor. 1960-1980 döneminde 
büyük hız kazanan kırdan kente göç sonucunda 28 
milyon civarında tarım işçisinin ve köylünün kentlere 
göç ettiği tahmin ediliyor.2

1980’lerle beraber tarımdaki kapitalistleşme 
daha fazla hız kazandı; uygulamaya konan genel 
piyasa ve ticari liberalleşme ekonomi politika-
larının etkisiyle farklı bir hatta oturdu. Devletin 
koruduğu büyük toprak sahiplerinin yanı sıra, 
Brezilya’da kurdukları komplekslerde doğrudan 
üretim yapan ulusötesi tarım şirketlerinin ana ta-
şıyıcısı olduğu bir süreç sonunda, Brezilya küresel 
gıda sistemine entegre oldu. Bunun sonucunda 
1985-1995 arasında tarım sektöründe yaklaşık on 
milyon kişinin işlerini kaybettiği tahmin ediliyor. 
1995-1999 arasında tarım sektöründe dört milyon 
civarında kişinin daha işsiz kaldığı kaydediliyor.3 

Sonrasında iktidara gelen hem sağ hem de 
sol partiler bir dizi tarım reformu girişiminde 
bulundu. Ancak bu reform girişimlerinin hiçbiri 
asıl hedefleri olan topraksız köylüler sorununu 
çözemedi. Örneğin 2010’larda iktidarda bulunan 
Lula da Silva ve Rousseff yönetimleri tarım ihra-
cat ürünlerinden elde edilen gelirlerin aktarılması 
programları yoluyla yoksulluk konusunda iyileşme 
kaydetseler de toprak dağılımındaki eşitsizlik ve 
topraksız köylüler hakkında ilerleme kaydedeme-
diler.4 Brezilya’da özel mülkiyet olarak tanımlan-
mış toprakların %48’i %2’lik bir kesimin elinde 
bulunuyor.5 Kırda yaşayan beş milyon civarında 
ailenin toprağının olmadığı tahmin ediliyor.6

Brezilya’nın genelinde 305 farklı etnik grubun 
oluşturduğu yerli halk nüfusunun 896.900 olduğu 
kaydediliyor. Ülkenin yüzölçümünün %12,5’i yerli 
halkların toprakları olarak tanımlanmış. Bununla bir-
likte bu toprakların %63’ünün sınırları yasal olarak 
belirli değil. Yasalardaki bu karmaşık durum nede-
niyle yerli halktan 1290’ı topraklarından, 821’i statü-
sü uygun bir yasal korumadan mahrum; madencilik, 
kerestecilik, ticari tarım üretimi ve barajların yıkıcı 
etkileri karşısında savunmasız hâlde. Bolsonaro yö-
netiminin Amazon Ormanları’nın hammadde kaynağı 
olarak kullanılmasını artırmaya yönelik politikaları-
nın yerli halk topluluklarına karşı ayrımcı ve dışlayıcı 
tutumuyla birleştiğinde, Amazon Ormanları’ndaki 
yerli halkların topraklarındaki tahribat son yıllarda 
hız kazandı. Sadece 2020 yılında yerli halkların top-
raklarına ait 1880 kilometrekare büyüklüğünde alan 
ormansızlaştı. Bu oran, 2009-2018 arasında yerli 
halkların topraklarında gerçekleşen yıllık ortalama 
ormansızlaşmanın %90 üzerinde.7

1- Vergara-Camus, L. (2009). The MST and the EZLN’s struggle for 
land: New forms of peasant rebellions. Journal of Agrarian Change 
9 (3): 365-91. eprints.soas.ac.uk/13021 (Erişim tarihi: 17.2.2022)
2- Vergara-Camus, L. (2009). A.g.y.; Favareto, A. (2016). Beyond 
“family farming versus agribusiness” dualism: Unpacking the 
complexity of Brazil’s agricultural model (CBAA Working Paper 138). 
Future Agricultures.
3- Favareto, A. (2016). A.g.y.
4- Robles, W. (2018). Revisiting agrarian reform in Brazil, 
1985–2016. Journal of Developing Societies 34 (1): 1-34. doi.
org/10.1177/0169796X17749658
5- Sparovek, G. vd. (2019). Who owns Brazilian lands?. Land Use 
Policy 87. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104062
6- USAID (2011, Mayıs). Brazil. www.land-links.org/country-profile/
brazil/ (Erişim tarihi: 27.6.2022)
7- Mamo, D. (2021, Nisan). The indigenous world 2021. The 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) Report. 
iwgia.org/doclink/iwgia-book-the-indigenous-world-2021-eng/
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpY-
S1ib29rLXRoZS1pbmRpZ2Vub3VzLXdvcmxkLTIwMjEtZW5nIiwi-
aWF0IjoxNjI4ODM5NjM2LCJleHAiOjE2Mjg5MjYwMzZ9.
z1CuM7PcT5CPkV0evx8ve88y6v0vmwDu_51JQ_lwAkM (Erişim 
tarihi: 27.6.2022)
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tahribat 2000’li yılların başında hayata geçirilen bir dizi koruma politika ve uygulama-

ları sayesinde 2004-2012 arasında hızlı bir biçimde azaldı.8 Ancak, bu durum 2010’ların 

ortasından itibaren alınan önlemlerin yeterli seviyede uygulanmaması ve gevşetilmesi 

sonucunda değişti ve 2012 yılında ormansızlaşma ve ekolojik tahribat tekrar artışa geç-

ti.9 2018 yılı itibariyle Brezilya’daki Amazon Yağmur Ormanları’nın yaklaşık %20’sinin 

kaybolduğu veya tahrip olduğu hesap ediliyor.10 2018’de iktidara gelen sağ popülist Jair 

Bolsonaro yönetiminin, ekoloji aktivistlerinin ve yerli halkların tüm itirazlarına rağmen 

Amazonlar’ı başta ulusötesi tarım şirketleri ve maden şirketleri olmak üzere sanayinin 

kullanımına olabildiğince açmasıyla bu durum hız kazandı.11 Yerli halk topluluklarına 

“gereğinden fazla” korunmakta olan toprak “verildiğini” belirten ve Amazonlar’da ma-

dencilik ve enerji projelerinin önünü olabildiğince açmaya çalışan Bolsonaro hüküme-

tinin uygulamaya koymaya hazırlandığı yasal düzenlemelerin yakın gelecekte Brezilya 

Amazonları’ndaki çevre adaletsizliklerinin ve yerinden edilmelerin boyutunu daha da 

artırabileceği iddia ediliyor.12

Ekolojik kırımın yanı sıra Brezilya, dünya genelinde toprak ve gelir dağılımının en 

eşitsiz olduğu yerlerin başında geliyor.13 2000’li yılların başından itibaren uygulanan 

çeşitli politikalar sonucunda azalma eğilimine giren yoksulluk oranları, 2010’ların or-

tasından itibaren tekrar yükselişe geçti. Bugün başta Amazon Yağmur Ormanları’nı 

kapsayan eyaletler olmak üzere Brezilya’nın geneli oldukça derin bir yoksullukla karşı 

karşıya bulunuyor.14 Yoksulluk ve eşitsizliğe en çok ve en yoğun maruz kalan gruplar, 20-

24 yaş aralığındaki gençler, okuryazar olmayanlar, kadınlar ve yüzölçümünün büyük bir 

bölümünü Amazon Yağmur Ormanları’nın kapladığı kuzey ve kuzeydoğu eyaletlerinde 

yaşayanlar olarak sıralanıyor.15 Diğer birçok sosyal ve kültürel ayrımcılık ve eşitsizlik ile 

beraber yoksulluk Amazonlar’daki büyük ekolojik yıkım ile birleştiğinde Brezilya yerin-

den edilmelerin, mülksüzleştirmenin ve çevre adaletsizliklerinin en yaygın ve yoğun 

olduğu ülkelerden biri hâline geliyor.

Dünya genelinde bilinen tüm fauna ve flora türlerinin en az 
%30’unun habitatı olan Amazon Yağmur Ormanları’nda yaklaşık 
40.000 bitki, 16.000 ağaç, 3000 balık, 1300 kuş, 430’dan fazla 
memeli, 1000’den fazla amfibi hayvan ve 400’den fazla sürüngen 
türünün yaşadığı biliniyor.



AMAZONLAR’IN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞ EKONOMİSİ

Amazonlar’daki kalkınma kerestecilik, tarım ara-
zilerinin açılmasının yanı sıra madencilik gibi kal-
kınma faaliyetlerinin orta ve uzun vadedeki seyri 
ve yerel ekonomi üzerindeki etkileri “yükseliş ve 
çöküş ekonomisi modeli” olarak tarif ediliyor.1 
Ormansızlaştırma yoluyla elde edilen arazilerde 
yürütülen tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlerin 
yanı sıra bağlantı yolları ve otoyollarının inşa edil-
mesi gibi altyapı çalışmaları ile beraber artan iş 
fırsatları ve ulaşım olanakları bu yerlere dışarıdan 
göçü hızlandırıyor. 

Örneğin, Brezilya’nın Amazon Bölgesi’ni kapsa-
yan ve ülkenin en büyük eyaleti olan Amazonas’ın 
nüfusu 1970 yılında 7 milyon civarında iken 2020 
yılında dört kat artarak yaklaşık 28 milyon oldu.2 
Topraksız köylüler ve yoksullar için çekim bölgesi 
olan bu yerlerde ilk dönemlerde yaşam standardı, 
okuryazarlık oranı, ortalama yaşam süresi gibi 
kalkınma ve refah göstergesi sayılan kalemlerde 
görece bir iyileşme ortaya çıktı. Ancak bu durum 
uzun sürmedi. Zira, bu bölgelerdeki iş imkânları-
nın göçü karşılayamayacak düzeyde olması işsiz-
liğe yol açarken ortaya çıkan toprak verimliliğinin 
düşmesi, suların kirlenmesi, ormansızlaşmaya 
bağlı olarak sel ve erozyon riskinin artması gibi 
ekolojik sorunlar sonucunda kısa bir sürede ge-
lişme sağlanan tüm hayat standardı unsurlarında 
gerileme kaydediliyor, işsizlik artıyor, geçimliği 
sağlama imkânları düşüyor. Tarım, hayvancılık, 
kereste ve diğer sektörlerin büyüyen kaynak ih-
tiyacını karşılamak için Amazon Bölgesi’nde yeni 
alanlar ormansızlaştırılıyor.3 Kısırdöngü hâlinde 
devam eden bu süreç sürekli bir yerinden edilme 
hâlini de beraberinde getiriyor. Geçimliklerini 
sağlayamayan küçük çiftçiler, topraksız köylüler 
ve işçilerin bir kısmı yeni ormansızlaştırılan yer-
lere göç ederken, yapısal nedenlerle kapasiteleri 
daha da düşük olanlar yaşam yerlerini değiştire-
miyor ve derinleşen yoksulluğa hapsoluyor. 

Yürütülen sürecin yerinden edilmelerle 
sonuçlanan olumsuz etkilerine yoğun biçimde 
maruz kalanların başında yerli halk toplulukları 
geliyor. Brezilya’da 305 yerli halk topluluğundan 
896.900 kişi yaşıyor. Bu kişilerin yaklaşık üçte 
biri şehirlerde bulunurken, geri kalan büyük 
çoğunluğun yaşam alanı Amazon Ormanları’ndaki 
kırsal alanlardır. Brezilya topraklarının %12,5’ini 
kaplayan ve neredeyse tamamı Amazon Yağmur 
Ormanları’nda kalan 505 bölge yasal olarak yerli 
halk topluluklarının yaşam alanı ilan edilip koruma 

altına alındı.4 Ancak yasalar, yerli halkların yaşam 
alanlarını korumakta yetersiz kalıyor. Kereste-
cilik, hayvancılık ve tarım sektörünün Amazon 
Bölgesi’nin içine doğru genişlemesi, yaşamlarını 
büyük oranda ormanların ve nehirlerin sağladığı 
ekosistem hizmetlerine bağlı olarak sürdüren 
yerli halk topluluklarının evlerini, topraklarını ve 
geçimliklerini kaybetmeleri ile sonuçlanıyor. Bu 
sürecin başka bir olumsuz sonucu da, birçok 
yerde yaşam alanlarını kaybetmek istemeyen yerli 
halk toplulukları ile açılan yeni arazilerde geçim-
liklerini sağlama arayışındaki topraksız köylüler 
ve küçük çiftçilerin de karşı karşıya gelmesidir. 
Bu gruplar arasında sıklıkla kaynaklara erişim, 
kaynakların kullanımı üzerinden olduğu kadar 
kültürel meselelere de bağlı çatışmalı ilişkiler 
ortaya çıkıyor.

1- Rodrigues, A. S. L. vd. (2009). Boom-and-bust development 
patterns across the Amazon deforestation frontier. Science 
324: 1435-7. doi:10.1126/science.1174002; Celentano, D. ve 
Verissimo, A. (2007). The Amazon frontier advance: From 
boom to burst. Imazon. imazon.org.br/en/publicacoes/the-
amazon-frontier-advance-from-boom-to-bust/ (Erişim tarihi: 
17.2.2022)
2- Alves, B. (2021). Resident population in the Legal Amazon 
area in Brazil from 1970 to 2020. Statista. www.statista.com/
statistics/1251314/amazon-population-brazil/ (Erişim tarihi: 
27.6.2022)
3- Favareto, A. (2016). Beyond “family farming versus agribusi-
ness” dualism: Unpacking the complexity of Brazil’s agricultural 
model. CBAA Working Paper 138. Future Agricultures.
4- Mamo, D. (2021, Nisan). The indigeneous world 2021. The 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) 
Raporu. iwgia.org/doclink/iwgia-book-the-indigenous-wor-
ld-2021-eng/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.
eyJzdWIiOiJpd2dpYS1ib29rLXRoZS1pbmRpZ2Vub3VzLXd-
vcmxkLTIwMjEtZW5nIiwiaWF0IjoxNjI4ODM5NjM2LCJleHAi-
OjE2Mjg5MjYwMzZ9.z1CuM7PcT5CPkV0evx8ve88y6v0vmw-
Du_51JQ_lwAkM (Erişim tarihi: 27.6.2022)

113



114

PAR Á

ATL AS OKYANUSU

BÜYÜK 
OKYANUS

FRANSIZ 
GUYANASISURİNAM

KOLOMBİYA

PERU

BOLİVYA

ŞİLİ

ARJANTİN

URUGUAY

PARAGUAY

AMAZONLAR

BELO MONTE BARAJI

TUCURUÍ BARAJI
ALTAMIRA

Brezilya Amazonları’ndaki çevre adaletsizliklerinin yerinden edilmelerle ilişkisi 

birbiriyle de kesişen iki hat üzerinden ilerliyor. Bir tarafta soya, kakao gibi pazara 

yönelik ürünlerin yetiştirilmesi için tarım arazilerinin ve hayvancılık için otlakların 

açılması ve kerestecilik sektörünün genişlemesi gibi Brezilya hükümetinin bazen göz 

yumduğu, çoğunlukla da desteklediği faaliyetler bulunuyor. Topraksız köylülerin arazi 

sahibi olması, yerelde ekonomik kalkınmayı sağlama ve Brezilya’nın temel ihtiyaçları-

nın karşılanması gibi gerekçelerle çeşitli politika, izin ve uygulamalarla önü açılan bu 

faaliyetlerin Amazonlar’ı ormansızlaştırması bir yana, iddia edilenlerin aksine küçük 

çiftçileri, yerli halk topluluklarını ve işçileri içinden çıkamadıkları bir yoksulluk duru-

muna sokmakta ve bölgede sürekli bir göç hareketliliğine yol açmaktadır.  

Brezilya Amazonları’nı tehdit eden diğer iki büyük tehlike de kaynak çıkarma 

ve enerji sektörünün faaliyetleri. Madencilik nedeniyle bölgede 2000-2015 arasında 

yaklaşık 7000 hektar ormanlık alanın yok olduğu kaydediliyor; 2005-2015 arasında 

gerçekleşen toplam ormansızlaşmanın %10’unun nedeninin madencilik faaliyetleri 

olduğu tahmin ediliyor.16 Hidroelektrik santrali barajlarının ise orman alanlarında 

ve su sistemlerinde neden olduğu tahribatın genişliği ve derinliği, yol açtığı çevre 

adaletsizliklerinin çokyönlülüğü ve yerinden edilmelerin kitleselliği bakımından 

Brezilya Amazonları’nda meydana getirdiği ekolojik ve sosyal hasarların boyutları 

daha da büyük. Çoğu Brezilya’da olmak üzere, Amazon Havzası’nın genelinde iş-

lemekte veya inşa edilmekte olan toplam baraj sayısının 158 olduğu hesaplanıyor; 

351 projenin ise plan aşamasında olduğu tahmin ediliyor.17 Brezilya Amazonları’n-
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da 2000’lerin başından beri inşa edilen 81 hidroelektrik santrali nedeniyle yerin-

den edilenlerin toplam sayısının 150-240 bin arasında olduğu varsayılıyor.18 Brezilya 

Amazonları’ndaki barajlara bağlı çevre adaletsizliklerini ve yerinden edilmeleri Belo 

Monte ve Tucuruí hidroelektrik santralleri etrafında neler olduğu detaylı biçimde 

gözler önüne seriyor. 

BELO MONTE BARAJI: TUTULMAYAN SÖZLER, DERİNLEŞEN YOKSULLUK

Brezilya’nin Pará eyaletinde Xingu Nehri üzerinde yer alan dev Belo Monte Barajı, 

2022 yılı itibariyle dünyanın en büyük kapasiteli dördüncü hidroelektrik santrali konu-

munda. Brezilya Hükümeti’nin Xingu ve Iriri nehirlerine inşa etmeyi planladığı altı ba-

rajdan biri olan Belo Monte Barajı projesi ilk olarak 1970’lerin sonunda ortaya atıldı. 

Belo Monte Barajı, 2016.
Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim
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Belo Monte (o dönemki adıyla Kararão), üzerinde köylerin ve tarım alanlarının bulun-

duğu 1225 kilometrekarelik bir alanı sular altında bırakacağından yerel halkın ve çevre 

örgütlerinin itirazlarıyla karşılaştı. Protestolar sonucunda Dünya Bankası projeden çe-

kildi ve proje 1980’lerin sonuna doğru bir süreliğine rafa kalktı. Tekrar gündeme gelen 

projeyi uzun tartışmalardan sonra kaplayacağı alanın azaltıldığı yenilenmiş hâliyle İşçi 

Partisi yönetimi uygulamaya koydu. Brezilya hükümeti ve Norte Energia şirketinin iş-

birliğinde yapımına 2011 yılında başlanan Belo Monte Barajı, toplam 24 türbinle üretim 

yapacak ve 11.233 MW olan tam kapasitesine ulaşacak biçimde 2019 yılında tamamlan-

dı.19 İşçi Partisi’nin önceki baraj projelerinden farklı olarak yapımı sırasında katılımcı 

süreçlerin yoğun biçimde işletileceğine, barajın sosyal, ekonomik, ekolojik etkilerinin 

de en aza indirileceğine ve yerel halkın yararının gözetileceğine dair verdiği taahhütler 

ise yerine getirilmedi. 441 kilometrekare alanı sular altında bırakan baraj, yaklaşık 1500 

Xingu Nehri, 2014.
Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim
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kilometrekare büyüklüğünde bir alanı doğrudan etkiliyor.20 Oldukça zengin bir biyolojik 

çeşitliliği ve karmaşık bir ekosistemi olan, aynı zamanda Brezilya’nın en yoksul bölge-

lerinden biri olan Altimatra ve çevresinde, Belo Monte Barajı nedeniyle başta yerinden 

edilmeler olmak üzere birçok çevre adaletsizliği meydana geliyor.

Belo Monte Barajı’nın inşaatı nedeniyle 40 binin üzerinde kişi topraklarını ve evle-

rini kaybetti. Yerlerinden edilenler arasında Altamira şehrinde yaklaşık 25 bin kişinin 

yaşadığı 5141 hane bulunuyor. Yerinden edilmemiş olanlar için de yaşamın oldukça zor-

laştığını söylemek mümkün. Diğer yandan, inşaatın başlamasıyla beraber baraj bölgesi-

nin yakınındaki Altamira kenti yoğun bir dış göç aldı ve kentin nüfusu 2010 yılında 100 

bin civarında iken 2012 yılında 140 binin üzerine çıktı. Altamira kentinin zayıf altyapısı 

hızla artan nüfusu karşılamayacak hâle geldi. Aynı zamanda, kentte konut kiralarının, 

gıda fiyatlarının hızla yükselmesi ve diğer giderlerle beraber şiddet ve trafik gibi sorun-

ların da artması yaşam standartlarını düşürdü ve kentin büyük çoğunluğunu oluşturan 

yoksulların geçinebilmesini güçleştirdi.21

Ribeirinhos adıyla anılan geleneksel yaşam alanları Amazon Nehri ve kollarının kıyı 

boyları olan yerel topluluklardan doğrudan Belo Monte rezerv alanında bulunan yak-

laşık 18 bin kişinin yaşadığı 3568 hane de sular altında kaldı. Fiziksel olarak yerinden 

edilmelerin yanı sıra Belo Monte Barajı oldukça geniş bir bölgede neden olduğu tahri-

batla yerel halkın geçimliklerini sağlamalarını zorlaştırıyor/engelliyor. Bu da bölgede 

ekonomik yerinden edilmelere yol açıyor. Barajın doğrudan etkilediği bölge, Juruna, 

Xikrín, Arara, Xipaia, Kuruaya, Kayapó ve diğer yerli halk topluluklarından yaklaşık 

1000 kişinin yaşam alanı.22 Bu toplulukların bir kısmı doğrudan yerlerinden edilirken, 

bir kısmı da bölgede ekosistemin bozulması nedeniyle geleneksel yöntemlerle ormancı-

lık ve tarımdan sağladıkları geçimliklerini kaybettiler. Barajın suları tutması nedeniyle 

Xingu Nehri’nin barajın aşağısındaki sularının azaldığı bölümlerde su ekosistemi bü-

yük tahribata maruz kalıyor.23 Başlıca gıda ve geçim kaynağı balıkçılık olan Ribeirinhos 

topluluklarından fiziksel olarak yerlerinden edilmemiş olanlar balık nüfusundaki düşüş 

nedeniyle geçimliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ancak şirket ve yetkililer 

Barajın doğrudan etkilediği bölge, Juruna, Xikrín, Arara, 
Xipaia, Kuruaya, Kayapó ve diğer yerli halk topluluklarından 

yaklaşık 1000 kişinin yaşam alanı.
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bu bölgelerde yaşayan yerli halk topluluklarını, yerleşim alanları baraj gölünün suları 

altında kalmadığından doğrudan etkilenen gruplar arasında saymadı. Bu da yerli halk 

topluluklarının Belo Monte Barajı nedeniyle geçimliklerinin zorlaşması veya kaybolma-

sı sonucunda ortaya çıkan kayıplarının karşılanmamasıyla sonuçlandı. Son olarak, ba-

raj inşaatının ve sonrasında barajın işletilmesi için bölgede yapılan yolların arazilerin-

den geçmesinden ve ekosistemi tahrip edecek şekilde geniş araziyi bölmesinden dolayı 

civardaki küçük çiftçiler de barajın yapımından olumsuz yönde etkilendi.24

Belo Monte Barajı’nın yapımına bağlı olarak meydana gelen yerinden edilmeler 

uzun zamana yayılan, kademeler hâlinde gelişen bir süreç olarak işledi. Barajı yapan 

ve işleten şirket Norte Energia, hazırlamakla yükümlü olduğu Çevresel Etki Değerlen-

dirmesi (ÇED) raporunda öngörülen tahribatı gidermeye yönelik eylem ve tazminatları 

içeren Temel Çevre Planı’nda (PBA) yerinden edilenlerin kayıplarını karşılamak üzere 

farklı mekanizmalar kullanılacağını ilan etmişti: araziler ve mülkler için nakdi tazminat 

ödenmesi; aynı bölge içinde yer alan bir araziye doğrudan şirketin yardımıyla yerleşti-

rilmesi; (arazilerin bir kısmının sular altında kaldığı durumlarda) aynı arazide şirketin 

yardımıyla yeni evlerin yapımı; arazi ve evlerini kaybeden küçük çiftçilerin ve topraksız 

köylülerin şirketin inşa edeceği yerleşim alanlarına yerleştirilmesi.25 Ancak, bu meka-

nizmaların ilan edildiği şekilde uygulanmaması, şirketin taahhüt ettiği şartları yerine 

getirmemesi sebebiyle bu süreç baraj yapımı için arazilerini ve evlerini kaybedenlerin 

büyük çoğunluğunun mağduriyetiyle sonuçlandı. 

Yeni yerleşimlerden Jatoba’nın 
inşaatı, 2014.
Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim

Belo Monte nedeniyle yerinden 
edilen çok sayıda kişinin yerleştirildiği 
yerleşimlerden Agua Azul, 2016.
Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim
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Bölgeye yakın bir yerde inşa edilen sosyal konutlardan oluşan yeni yerleşim alanla-

rına yerleştirilenler olumsuz barınma, yaşama ve çalışma şartlarına maruz kaldı. Barajı 

inşa eden ve sonrasında işleten Norte Energia şirketi proje başlamadan önce yerinden 

edilen nüfusu yerleştirmek üzere üç farklı konut tipinden oluşan, elektrik, su ve ka-

nalizasyon altyapısı bulunan, eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlandığı ve orijinal ya-

şam alanlarının yakınlarında (en fazla 2 km uzaklıkta) yer alacak yerleşim merkezleri 

oluşturacağını duyurmuştu. Ancak, şirket bu planlarını sonradan değiştirdi ve yerinden 

edilen nüfusun ancak bir kısmına yetecek sayıda sağlam olmayan ve küçük konutlardan 

oluşan, söz verilen altyapının ve temel hizmetlerin bulunmadığı yerleşim merkezleri 

kurdu. Yerel halkın planlama ve karar alma süreçlerine hiçbir aşamada dahil edilme-

mesi nedeniyle ihtiyaç, talep ve beklentiler dikkate alınmazken yeni yerleşim alanının 

uzak bölgelerde kurulması yerel halkın geleneksel yollardan geçimlerini elde etmeleri-

nin engellenmesine sebebiyet verdi.26

Altamira’nın Palifitas, Invasão dos
Padres bölgesinde su alan bir ev.

Bölge, Belo Monte Barajı nedeniyle
tamamen sular altında kaldı. 

Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim
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Kaybettikleri ev ve araziler karşısında nakdi tazminat alanlar da birçok zorluk ve 

engel ile karşılaştı. Öncelikli olarak nakdi tazminat alanların barınma ve çalışma im-

kânlarını kendilerinin yaratmaları gerekmekteydi. Yaşayacakları yeni arazi ve evleri 

kendilerinin bulması gerekenlerin önündeki ilk engel, baraj inşaatının başlamasın-

dan itibaren bölgede arazi ve konut fiyatlarının artması oldu. Bu nedenle birçok kişi 

şirketten aldıkları tazminat ile barınabilecekleri sağlam, sağlıklı ve yeterli büyüklük-

teki evleri ve geçimliklerini sağlayabilecekleri büyüklükteki nitelikli arazileri karşı-

layamaz hâle geldi. Bunun yanı sıra, tazminatların geç ödenmesi, ödeme süreleri ve 

miktarları hakkında belirsizlikler, şirket ile tazminat miktarı üzerine pazarlık gücü-

nün düşük olması yerinden edilenlerin bölgede yeni ev ve araziler bulma konusunda 

zorluk çekmelerine yol açtı.27

TUCURUÍ SANTRALİ: BİTMEYEN YERİNDEN EDİLMELER

Para Eyaleti’nde yer alan Tocatins Nehri üzerinde inşa edilen Tucuruí Santrali’nde 

meydana gelenler, Brezilya Amazonları’ndaki diğer birçok hidroelektrik santrali kay-

naklı çevre adaletsizliklerine ve yerinden edilmelere bir başka çarpıcı örnek oluşturu-

yor. %52 hissesi Brezilya devletine ait Eletronorte şirketinin 1970’li yıllarda yapımına 

başladığı Tucuruí Santrali 1984 yılında tamamlanarak devreye girdi. Santralin ek bö-

lümü (Tucuruí-II) ise 2007 yılında tamamlandı. Dünyanın en büyük on hidroelektrik 

santralinden biri olan Tucuruí Santrali, bölgede yaşayan yaklaşık 13 milyon kişinin 

elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Buna karşılık santralde üretilen elektriğin üçte 

ikisini bölgede oldukça gelişmiş olan alüminyum sektörü kullanıyor. 

Tucuruí Barajı birçok yıkıcı ekolojik ve sosyal sorunu beraberinde getirdi. Bu barajı, 

yerel halktan çok sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan “kalkınma projesi” olarak nitelen-

dirmek yanlış olmaz. 

Öncelikle, Tucuruí Santrali’nin ekolojik dengeye ve biyolojik çeşitliliğe olan yıkıcı 

etkilerinin listesi oldukça kabarık. Baraj nedeniyle %90’ı orman olan yaklaşık 3000 

kilometrekare genişliğinde bir alan sular altında kaldı.28 Bölgedeki ormansızlaşma 

barajın inşaatından sonra da açılan yollar ve bölgeye göç nedeniyle devam ediyor.29 

Bunun dışında, yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi ve su varlığının azalması, ara-

zilerin bölünmesi sonucunda bölgedeki ekosistemin ve hidrolojik sistemin tahrip 
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olması, yeraltı sularının kirlenmesi ve azalması, balık nüfusunun azalması, balık ve 

tarım ürünlerinde düşüş gibi birçok ekolojik tahribat ve bunlara bağlı olarak oluşması 

muhtemel biyolojik çeşitlilik kaybı ve erozyona bağlı toprak niteliğinin kötüleşmesi 

gibi hidroelektrik santrallerinin yol açtığı birçok ekolojik tahribata Tucuruí Santra-

li’nin yapımı ve işletilmesi sırasında da rastlanıyor.30 Tüm bunlar ormancılık, tarım 

ve balıkçılık ile geçimlerini sağlayan bölgedeki yerel toplulukların yaşamını olumsuz 

yönde etkiliyor ve içinde bulundukları yoksulluk hâlini daha da derinleştiriyor. Diğer 

bir deyişle, Tucuruí Santrali, sosyal ve ekonomik anlamda yerel nüfusun varlığını de-

vam ettirmesinin koşullarını zorlaştırıyor; yerel topluluklar kendi yaşam alanlarında 

ekonomik olarak hayatta kalma olasılıklarını kaybediyor. 

Tucuruí Santrali, bölgedeki geniş bir nüfusun yerlerinden edilmeler yoluyla 

doğrudan topraklarını, evlerini ve yaşam alanlarını kaybetmelerine de neden oldu. 

Yaşam alanları barajın kapladığı alanda ve bu alanın civarında olan Quilombolalar 

(Afro-Brezilyalılar) ve Asurini, Gavião, Suruí, Parakanã, Xikrin, Guajará ve Krikati-

ler gibi farklı yerli halk topluluklarına ek olarak küçük köylüler, geleneksel olarak 

nehir boyunda yaşayarak geçimliğini sağlayan topluluklar ve hatta açılan madenler-

de veya tarım alanlarında çalışmak için bölgeye göç eden işçiler de yaşadıkları top-

rakları bırakmak zorunda kaldı.31 Resmî rakamlara göre Tucuruí Santrali nedeniyle 

yerlerinden ayrılmak zorunda kalanların sayısı 32.000 civarında bulunuyor.32 Ancak, 

resmî verilere dahil edilmeyen yerli halk toplulukları da göz önüne alındığında, bu 

rakamın gerçekte çok daha fazla olduğu hesaplanıyor. Tucuruí Santrali kaynaklı 

yerinden edilme süreci oldukça uzun, karmaşık ve birçok adaletsizliği içeren bir 

biçimde işledi. Yerel halkın koşul, ihtiyaç ve talepleri gözetilmeden yürütülen, katı-

lımcılık ilkesinin uygulanmadığı yerinden edilme süreci boyunca yaşananlar şöyle 

özetlenebilir:33

• İlk olarak, Brezilya’nın genelinde varolan ve Para Eyaleti’nde de yoğun bir şekil-

de meydana gelen topraksızlık ve toprak mülkiyeti ile ilgili sorunlar sürece yansıdı. 

Bulundukları arazinin resmî mülkiyetinin kendilerinde olduğu kişilerin sayısının 

az olması nedeniyle Eletronorte şirketinin uyguladığı yeniden yerleştirme progra-

mından faydalanabilenlerin sayısı kısıtlı kaldı. Santralin yapımı başladıktan iki sene 

sonra düzenlenen ÇED raporunda, bölgede yaşayanların üçte biri ila üçte ikisi ora-

nında grubun oturdukları toprağın mülkiyetinin “resmî” olarak kendilerinde olma-

masından dolayı hak kaybı iddiasında bulunamayacakları belirtilmekteydi. Gerçek-
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ten bölgenin boşaltılması sırasında sadece 3636 kişi resmî olarak tazminat talebinde 

bulunabildi.

• Proje öncesinde şirket yaptığı tahminlerde barajın yapımından etkilenecek kişi 

sayısını oldukça düşük tuttu. Önce 17 bin civarında belirlenen bu rakam sonradan 

23 bine çıkarılsa da gerçekte etkilenenlerin sayısının çok altında kalmaktaydı. Bu 

“düşük” tahminin başlıca nedeni etkilenecek nüfusun sular altında kalacak alanda 

yaşayanlar ile sınırlı tutulması, bu alanın civarında yaşayan ve mevsimsel olarak ge-

çimliklerini alandan sağlayanların hesaba katılmamasıydı. 

• Yanlış topoğrafya ve su yüksekliği hesaplamaları sonucunda, yeniden yerleştirme 

programı çerçevesinde baraj yakınlarında şirketin inşa ettiği yerleşim alanlarının 

bir kısmı baraj su biriktirdiğinde sular altında kaldı. Bu nedenle yaklaşık 3700 kişi 

yeniden başka bir yere yerleştirildi. Kendilerine tahsis edilen yeni arazileri kısmi 

olarak sular altında kalanların bir bölümü ise bu yerlerde yaşamaya devam etti. 

• Şirketin oluşturduğu yerleşim alanlarında altyapı ve hizmet eksiklikleri göze çarptı. 

Birçok evin elektriğinin ve şebeke suyunun olmadığı, hijyen koşullarının oluşmadığı 

kaydedilirken bu yerleşim alanlarında sağlık ve ulaşım hizmetlerine erişimin olma-

dığı rapor edildi.34

• Şirketin, yeniden yerleştirme programı dışında, topraklarından edilenlere ödediği 

nakdi tazminatların düşük miktarda olması, taksitler hâlinde ödendiğinden enflas-

yon nedeniyle bir süre sonra değerini kaybetmesi ve nakit olarak alınan tazminatla-

rın zaten yoksul olanlarca arazi ve konut edinmek yerine temel ihtiyaçlar için har-

canması gibi sorunlar ortaya çıktı. Bu da birçok hanenin barınabileceği, tarımsal 

üretim yapacağı kalıcı koşulları yaratamamasına neden oldu. 

• Yerinden edilenler, bölgede faaliyet gösteren kereste sektöründeki iş olanaklarının 

artması nedeniyle bölgeye dışarıdan göç edenlerle arazi ve ev gibi konularda çoğun-

lukla çatışmaya dönüşen bir rekabete girmek zorunda kaldı. 

• Yoğun ormansızlaşmanın da etkisiyle bozulan ekolojik denge sağlıklı bir ortamda 

yaşama imkânını da ortadan kaldırdı. Örneğin şirketçe yerleştirilenler Mansonia 

sineğinin yol açtığı salgın tehdidi nedeniyle tekrar yerlerinden edilerek yeniden yer-

leştirildiler. 

• Tucuruí Barajı üç yerli halk topluluklarının –Parakanã, Pucuruí ve Montanha– 

rezerv alanını sular altında bıraktı; bu alanlardaki yerli topluluklar da geleneksel 

yaşam alanlarından koparıldı. Santralde üretilen elektriği ileten enerji nakil hatla-

rı ise dört koruma altındaki rezerv alanından geçiyor. Ekosistemin hasar görmesi 

nedeniyle, Mãe Maria, Trocará, Krikati ve Cana Brava rezerv alanlarında yaşayan 
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yerli halk topluluklarının yaşamı olumsuz yönde etkilendi; yine baraj civarındaki bir 

alanın da yeniden yerleştirme programı kapsamında kullanılması nedeniyle yerli 

halk topluluklarının erişimine izin verilmedi. Yerli halk topluluklarının kayıplarının 

tazmini için verilen kısıtlı miktardaki traktör, kamyon gibi araçlar ve nakdi yardım 

da bu toplulukların yaşamlarını düzenli ve kalıcı biçimde tekrardan oluşturabilme-

leri için gerekli olan düzeyin çok altında kaldı. 

• Barajın yapımından sonra balık nüfusunun %60 oranında azalması nedeniyle nehir 

boylarında yaşamlarını sürdüren ve balıkçılık ile geçinen Ribeirinhos toplulukları ge-

çimlerini sağlayamaz hâle geldi.

Paquiçamba Rezervi’nden yerli Juruna 
halkı. Nehir kenarı topluluklarının baraj 
inşaatından sorumlu Norte Energia ve 
Brezilya Halk Bakanlığı’na (bağımsız 
federal savcılara) şikâyetlerini dile 
getirdiği 2016 tarihli açık toplantıdan. 
Fotoğraf: Aaron Vincent Elkaim



BARAJLARDAN ETKİLENEN HALKLAR HAREKETİ:
“KADINLAR, ENERJİ VE SU META DEĞİLDİR”

Brezilya’da baraj karşıtı toplumsal hareketin 
başlangıcı 1980’lere dayanıyor. Tehdit altında 
olan yerli halk toplulukları ve küçük çiftçiler yerel 
düzeyde örgütlenmeye ve protestolarına bu 
dönemde başladı. Birbirinden kopuk ve sadece 
bulundukları bölgede faal olan yerel baraj karşıtı 
hareketler 1987 yılında bir araya gelerek Birinci 
Ulusal Barajlardan Etkilenenler Toplantısı’nı 
düzenledi. Bu toplantıyla beraber yerel hareket-
ler arasındaki dayanışma ve işbirliği ilişkileri de 
gelişmeye başladı. 1991 yılında düzenlenen Birinci 
Barajlardan Etkilenen Halklar Kongresi’nde baraj 
karşıtı yerel örgütlenmeler Barajlardan Etkilenen 
Halklar Hareketi (MAB)1 çatısı altında birleşti.

 
Ulusal düzeyde bir şemsiye hareket ağı olan 

MAB, barajlar nedeniyle topraklarını, evlerini ve 
geçimliklerini kaybeden yerel toplulukların başta 
barınma olmak üzere sağlık, eğitim, gıdaya erişim 
gibi temel haklarının savunuculuğunu yaparken 
hidroelektrik santrallerinin neden olduğu ekolojik 
tahribata da karşı çıkıyor. MAB aynı zamanda, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden yoksulluğa 
kadar diğer birçok eşitsizlik ve adaletsizlik ile 
barajlar nedeniyle zorla yerinden edilenlerin hak-
larının savunuculuğu arasındaki ilişkiyi kuruyor 
ve bunlara karşı da mücadele veriyor. “Kadınlar, 
enerji ve su meta değildir!” sloganını kullanan 
MAB, hükümetlerin ve şirketlerin kâr elde etme, 
büyüme ve kalkınma arayışları sonucunda suların, 
nehirlerin ve doğal kaynakların özelleştirildiğini, 
sanayi için gerekli enerjinin üretimi için yerli 
halk topluluklarının ve küçük çiftçilerin yaşam 
alanlarından olduklarını ileri sürüyor. Çözümün 
ise sorunlara neden olan kapitalist sistemin “sür-
dürülebilirlik” adı altında sunduğu uygulamalarda 
olmadığını; su, toprak, orman gibi müştereklere 
vurgu yaparak toplulukların otonom biçimde 
yaşamlarına dair kararları kendilerinin almaların-
da ve doğal kaynakları kendilerinin yönetmesinde 
olduğunu savunuyor.2

MAB yerelde geliştirdiği dayanışma pratikleri 
yoluyla barajlardan olumsuz yönde etkilenenlerin 
ve yerlerinden edilenlerin barınma, gıda, eğitim 
ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını sağlıyor; yerelde 
alternatif yaşam biçimlerini geliştirmek için çaba 
gösteriyor. MAB’ın kitleselleşen protestolarına ve 
faaliyetlerine yerli halk topluluklarından ve küçük 

çiftçilerden binlerce kişinin katıldığı kaydediliyor. 
Ekoloji örgütleri, sendikalar gibi farklı aktörlerin 
de yer aldığı MAB, Brezilya’nın yaklaşık 100 baraj 
bölgesinde örgütlenmiş durumda. Hareket ağının 
kitleselliğini, 2017 yılında Rio de Janeiro’da enerji 
politikaları ve uygulamaları nedeniyle hükümeti 
ve enerji şirketlerini protesto etmek amacıyla 
düzenlediği gösteri yürüyüşüne yaklaşık 20 bin 
kişinin katılmasından da anlamak mümkün.3

Ulusötesi ölçekte de varlık gösteren MAB, 
ulusal ve yerel düzeyde Topraksız Köylüler Hare-
keti (MST), Küçük Çiftçiler Hareketi (MPA), Evsiz 
İşçiler Hareketi (MTST) gibi Brezilya’daki diğer 
toplumsal hareket ağları ile ortak kampanya, 
protesto ve toplantılar düzenliyor. Topraksız 
köylülerin ve küçük çiftçilerin küresel hareket ağı 
olan La Via Campesina’nın (Çiftçinin Yolu, LVC) da 
üyesi olan MAB, ilk kez 1995 yılında düzenlenen 
Uluslararası Barajlardan Etkilenen Halklar Zirve-
si’nin, dünyanın diğer bölgelerindeki su hakkı ve 
baraj karşıtı hareket ağlarıyla beraber, organizas-
yon komitesinde yer alıyor. Son olarak, MAB 2016 
yılında Orta ve Latin Amerika’daki 12 ülkenin baraj 
karşıtı örgüt ve gruplarını bir araya getiren bölge-
sel bir toplumsal hareket ağı olan Latin Amerika 
Barajlardan Etkilenen Halklar Hareketi’nin (MAR) 
kuruluşuna öncülük etti.4

1- Movimento dos Atingidos por Barragens (t.y.). Quem somos. 
https://mab.org.br/quem-somos/ (Erişim tarihi: 27.6.2022); 
Schroering, C. (2019). Resistance and knowledge production: 
Social movements as producers of theory and praxis. Revista 
CS 29: 73-102. http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n29/2011-
0324-recs-29-73.pdf (Erişim tarihi: 27.6.2022); Thousand 
Currents (t.y.). Movimento dos Atingidos por Barragens. 
https://thousandcurrents.org/partners/movimento-dos-a-
tingidos-por-barragens/ (Erişim tarihi: 27.6.2022); Hess, D. J. 
(2018). The anti-dam movement in Brazil: Expertise and design 
conflicts in an industrial transition movement. Tapuya: Latin 
American Science, Technology and Society 1 (1): 256-279.
2- Movimento dos Atingidos por Barragens (t.y.). A.g.y.; Schro-
ering, C. (2019). A.g.y.; Hess, D. J. (2018). A.g.y. 
3- Movimento dos Atingidos por Barragens (t.y.). A.g.y. 
4- Hess, D. J. (2018). A.g.y. 
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Brezilya Amazonları’nda birçok baraj projesi sırada beklemektedir. Bolsonaro hü-

kümetinin Barão do Rio Branco isimli altyapı projesinin bir parçası olarak Tromberat 

Nehri üzerinde yapılması düşünülen ve Quilombolaların (Afro-Brezilyalılar) ve yerli 

halk topluluklarının topraklarını kapsayacak olan 2-3 bin MW gücündeki dev baraj bun-

lardan bir tanesi. Brezilya’nın “Ulusal Enerji Planı”nda yer alan Rondônia’daki Tabajara, 

Mato Grosso’daki Castanheira ve Roraima’daki Bem Querer yine proje aşamasındaki ba-

rajların bazıları. Bu projelerin hayata geçmesi durumunda Belo Monte ve Tucuruí sant-

rallerinin yapımı ve işletilmesi sırasındaki çevre adaletsizliklerinin ve yerinden edil-

melerin benzerlerinin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil.35 Buna karşılık, yerli 

halk toplulukları, topraksız köylüler, küçük çiftçiler ve ekoloji aktivistleri yerel örgüt-

lenmeleri kadar Brezilya Barajlardan Etkilenen Halklar Hareketi (MAB) ya da Topraksız 

Köylüler Hareketi (MST) gibi ulusal hareket ağları ve ulusötesi hareket dayanışma ağları 

bu projeleri durdurmak için mücadele ediyor. Belo Monte, Tucuruí ve mevcut olan diğer 

birçok baraja karşı hukuki süreçlerin işletilmesi, büyük gösteriler, protestolar ve sivil 

itaatsizlik eylemleri gibi yöntemlerle haklarının çiğnenmesine karşı çıkıyorlar.36

Baraj karşıtı hareketler, geciken tazminat ödemele-

rinin yaptırılması, geciken yeniden yerleştirilme 

taahhütlerinin yerlerine getirilmesi ya da Belo 

Monte örneğinde olduğu gibi projenin ertelen-

mesi/geciktirilmesi ve projelerde iyileştirmelerin 

yaptırılması gibi bazı kazanımlar elde etti. Ancak, 

bu hareketlerin başlıca talepleri olan katılım, ta-

nınma ve bölüşüm adaletinin sağlandığını söy-

lemek güç. Birçok örnekte olduğu gibi şiddete 

maruz kalıyorlar ve hatta hayatlarını kaybedi-

yorlar. Baraj karşıtlarına uygulanan yaşam hakkı 

ihlalinin en son örneğinde, kendisi de 2000’li yılla-

rın başında Tucuruí Barajı nedeniyle yerinden edilerek 

bir yerleştirme alanında yaşamak zorunda bırakılan, MAB’ın Pará Bölgesi koordinatörü 

Dilma Ferreira Silva, eşi Claudionor Costa da Silva ve arkadaşı Hilton Lopes ile birlikte 

22 Mart 2019’da suikaste uğradı ve aktivistler hayatlarını kaybetti.37

Dilma Ferreira Silva
İllüstrasyon: Cafe.art/Repórter Brasil




