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Türkiye’nin Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde 1980’lerin ortalar›ndan beri yaflanan terör olaylar› ile ba¤lant›l› olarak gerçekleflen yerinden olma ya da yayg›n olarak kullan›lan tabirle zorunlu göç süreci ülkede
sürüp giden tar›msal dönüflüm, k›rsal göç, yerinden olma ve kentleflme süreçleriyle eklemleflmifl ve aflina olunan sorunlara yeni boyutlar katm›flt›r. Bir bütün olarak bugün yaflanan sorunlar ülkenin toplumsal, siyasal ve iktisadi yap›lar› için ciddi tehditler oluflturmaktad›r. Bu nedenle, bir yanda terör kaynakl› yerinden olma sürecinden, di¤er yanda ise genel iktisat politikalar› ve
toplumsal geliflme dinamiklerinden kaynaklanan tar›msal yap›lardaki de¤iflme ve geliflme örüntülerinin olgusal verilere dayal› olarak bir analizinin yap›lmas› ülkenin önünde duran sorunlar ve imkanlar hakk›nda bir öngörü kazan›lmas› ve yeni siyasalar›n flekillendirilmesine katk› sa¤lanmas› bak›mlar›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
Bu çerçevede olarak, yerinden olmufl nüfusun rehabilitasyonu amac›yla uygulamaya konulmufl olan Köye Dönüfl ve Rehabilitasyon Projesi’nin amaçlad›¤› hedeflere ulaflabilme kabiliyetinin tar›msal yap›lar›n içinde bulundu¤u durum ve yerinden olmufl nüfusun geçirmekte oldu¤u de¤iflme ve dönüflmeler ekseninde de¤erlendirilebilmesi özel önem tafl›maktad›r. Böyle bir çaba ayn› zamanda Türkiye’de tar›msal-k›rsal yap›lar›n uzun erimli dönüflüm yol ve biçimleri hakk›nda yeniden bir de¤erlendirme yapmay› da ister istemez bir ihtiyaç
olarak ortaya ç›karmaktad›r. Ayr›ca, bir yanda yerinden olma sürecinin ulus-
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lararas› müdahaleye aç›k bir sorun haline gelmifl olmas›, di¤er yanda ise tar›m›n dönüfltürülmesinin Avrupa Birli¤i ile üyelik müzakere sürecinin önemli
konular›ndan biri oldu¤u dikkate al›nacak olursa, böyle bir analizden müzakerelerin yürütülmesi esnas›nda dikkate al›nabilecek bir tak›m öngörüler ç›kar›lmas› da mümkün görünmektedir.
Olgusal verilerin analizine geçmeden önce hem terör ve yerinden olma sürecinin biçim ve boyutlar› hem de bunlar›n genel yap›sal dönüflüm süreciyle
önemli eklemleflme noktalar› hakk›nda k›sa bir betimlemede bulunmakta yarar vard›r.

2. Yerinden Olma Süreci ve K›rsal-Tar›msal Yap›lar
PKK’n›n 1984 y›l›nda askeri ve sivil hedeflere yönelik silahl› sald›r›lar› Türkiye’de terör kaynakl› yerinden olma sürecinin bafllang›c›n› oluflturur. Çok k›sa bir süre içinde terörün nokta hedeflere sald›r› yoluyla halkta korku uyand›rmaktan bütün bir bölgeyi bir lojistik destek, güç ve egemenlik alan›na dönüfltürme hedefine yönelmesi ile birlikte özellikle k›rsal alan›n asayifl ve güvenli¤inin ola¤an güvenlik örgütlenmesi yoluyla sa¤lanmas› ve sürdürülmesi önemli bir sorun olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu durumun yaratt›¤› asayifl ve güvenlik
tehdidine karfl› bir tedbir olarak hükümetler k›rsal yerleflimlerin PKK sald›r›lar›na karfl› kendilerini korumalar›na imkan verecek flekilde geleneksel köy koruculu¤u sistemini paramiliter bir yap›ya dönüfltürerek yeniden örgütlemifllerdir. Buna ek olarak, bu düzenlemenin etkin bir flekilde yeniden örgütlenemedi¤i yerler ile PKK’n›n kendisine lojistik destek sa¤lanmas› talebine karfl› etkin
bir flekilde direnme göstermeyen veya gösteremeyen k›rsal yerleflimlerden gerekli görülenlerin boflalt›lmas› uygulamas› bafllatm›fllard›r. Bu durum, birçok
yerde k›rsal nüfusu gece PKK yanl›s›, gündüz güvenlik kuvvetleri yanl›s› olarak davranmak gibi her bak›mdan zor bir varolufl içine çekmifltir.
Öte yandan, k›rsal alanda asayifl ve güvenli¤in ola¤an usul ve vas›talarla
sürdürülemiyor oluflu, benzer durumlarda s›k s›k karfl›lafl›ld›¤› üzere, ahlaki
ve siyasal bir boflluk yaratm›fl ve bu boflluk çat›flmalar›n yo¤un olarak yafland›¤› bölgelerde aileler, soy gruplar› veya afliretler aras›nda bir flekilde sürüp
giden güç mücadelelerinin ve eskinin çözümlenmeden b›rak›lm›fl sorunlar›ndan kaynaklanan çat›flmalar›n yeni bir kisve ile canlanmas›na yol açm›flt›r.
Dolay›s›yla, yerinden olma sürecinin ard›nda sadece güvenlik güçleri ile PKK
aras›nda meydana gelen çat›flmalardan ve taraflar›n muhalif talep ve bask›lar›ndan isteyerek veya zorda kalarak uzaklaflmak gere¤i de¤il, fakat ayn› za-
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manda yerel ölçekte sürüp giden di¤er çat›flmalardan da isteyerek veya zorda
kalarak uzaklaflmak gere¤i gibi iki katmanl› bir süreç vard›r. Dahas›, bu her
iki çat›flma biçiminin bütün bir bölgeye yay›lmas› ola¤an iktisadi faaliyetlerin
de çeflitli biçimlerde kesintiye u¤ramas› ya da bunlar›n ancak k›s›tl› bir flekilde yürütülebilmesi sonucunu do¤urmufltur. Bu bak›mdan üzerinde en çok durulan engeller hükümetçe konulan mera-yaylalara ç›kma yasaklar› ile boflalt›lm›fl köylerin baz›lar›n›n may›nlanmas›d›r.
Ancak, bundan daha önemlisi k›rsal nüfusun kendi yerleflim birimleri içinde yürüttükleri ola¤an tar›msal üretim faaliyetleri ile kendi yerleflimleri d›fl›nda yürüttükleri gelir getirici di¤er faaliyetler aras›nda kurmufl olduklar› ba¤lant› ve dengelerin zorunlu olarak kesintiye u¤ramas› veya bütünüyle k›r›lmas› olmufltur. Bunun bir sonucu olarak, örne¤in, küçük bir arazi parças›n› ifllemek ile mevsimlik iflgücü göçünden elde edilen gelirin birlefltirilmesine dayal› bir iktisadi varolufl k›rsal alanda yerleflim güvenli olmad›¤› için sürdürülemez bir varolufl haline gelmifltir. Bundan dolay›d›r ki, terör kaynakl› yerinden
olma sürecinin kitlevi bir vasfa büründü¤ü y›llarda bile iktisadi etkenlerden
kaynaklanan göç durmam›fl sadece a¤›rl›¤› geri plana düflmüfl, aksine, çat›flmalar›n nispeten kesildi¤i y›llarda iktisadi etkenlerin tetikledi¤i ya da zorlad›¤› göçler tekrar ön plana geçmeye bafllam›flt›r.
Meydana geldi¤i yer bak›m›ndan terör kaynakl› çat›flmalar ve yerinden olma vakalar› belli illerle s›n›rl› kalm›flt›r. Bu illerin bafll›calar› A¤r›, Ad›yaman,
Bingöl, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Hakkari, Mardin, Mufl, Siirt, fi›rnak, Tunceli ve Van’d›r. Ancak, terörün toplumsal, siyasal ve iktisadi maliyet ve etkileri
ülke ölçe¤inde ele al›nmas› gereken ve her ne aç›dan bak›l›rsa bak›ls›n çok
a¤›r bir maliyettir. Ulusal düzeydeki bu a¤›r maliyet, ulusal bir siyasi, iktisadi ve toplumsal bütünün parçalar› olarak ayn› illerdeki tar›msal yap›lar›n de¤iflim ve dönüflümlerini ayr›ca etkilemifltir.
Terör kaynakl› çat›flmalardan ortaya ç›kan toplumsal, siyasal ve iktisadi
maliyeti hesaplamak flüphesiz ki, güç bir ifltir. Ancak, mevcut kimi veriler yard›m› ile durumu k›smen resmetmek mümkün görünmektedir. ‹lk olarak, terör
kaynakl› çat›flmalar sonucunda 2000 y›l›na kadar 35 binden daha fazla bireyin hayat›n› kaybetti¤i (Özcan, 2002’den aktaran Varol, 2006: 3) tahmin edilmektedir. fiimdilerde ise bu rakam›n 40 bine yaklaflt›¤› güncel haberlerde resmi yetkililerce telaffuz edilmektedir. ‹kinci olarak, konu hakk›nda yap›lm›fl en
yeni ve en kapsaml› bir çal›flma olan Türkiye Göç ve Yerinden Olmufl Nüfus
Araflt›rmas› sonuçlar›na göre, ülke nüfusu içinde 2.7 milyon bireyin en son
yapt›¤› göç etme eylemi Birleflmifl Milletler Örgütü’nün ‘ülke içinde yerinden
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olma’ tan›m›na uygun düflmektedir. Bu nüfusun yaklafl›k yar›s›n›n (yüzde
48.6’s›) yerinden olmas› ya da zorunlu göçü terör ve güvenlik kaynakl› etkenlerden, di¤erlerininki ise aileler aras› çat›flmalar, toplumsal d›fllamalar, a¤a
bask›s›, bay›nd›rl›k projeleri, sel, deprem vb do¤al etkenlerden kaynaklanm›flt›r. Ayn› araflt›rman›n verilerine göre, terör ve terör kaynakl› çat›flmalardan
en çok etkilenmifl olan ve yukar›da adlar› belirtilen 14 ilden 1986 ile 2005 y›llar› aras›nda yerinden olan nüfusun 1,077,440 oldu¤u ve bunlar›n
837,200’ünün (yüzde 77.7’si) k›rsal kökenli olduklar› tahmin edilmektedir. Bu
nüfusun yüzde 32’si 1991 y›l›ndan önce, geriye kalan yüzde 68’i ise 1991 y›l›ndan sonra yerinden olmufltur. Terör ve terör kaynakl› çat›flmalar nedeniyle yerinden olan bu nüfusun halen yüzde 10.1’inin ayn› illerin baflka k›rsal yerleflim yerlerinde, yüzde 40.4’ünün ayn› illerin kentsel merkezlerinde, yüzde
33.9’unun ülkenin güney ve bat› yörelerindeki büyük kentlerin merkezlerinde2
ve 15.6’s›n›n ise yine bu sonraki kümede yer alan illerin k›rsal alanlar›nda yaflad›¤› tahmin edilmektedir (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü,
2006: 59-60, 62).

Türkiye Göç ve Yerinden Olmufl Nüfus Araflt›rmas›’nda, terör ve terör kaynakl› çat›flmalar sonucu yerinden olmufl nüfusun etnik, dinsel ya da dilsel vas›flar›na ve PKK ya da güvenlik güçlerinin yerinden olma üzerindeki do¤rudan etkilerinin ne oldu¤una dair herhangi bir veri bulunmamaktad›r. Bununla birlikte, daha önce Aile Araflt›rma Kurumunca yapt›r›lm›fl olan Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunlar› çal›flmas›nda: (1) araflt›rmada kapsanan ve kendilerinin terör ve güvenlik nedeniyle
göç etmifl olduklar›n› beyan eden hanehalklar›n›n yüzde 48.6’s›n›n PKK taraf›ndan, geriye kalanlar›n ise güvenlik güçleri ve köy korucular› taraf›ndan göç
etmeye zorland›klar›, (2) PKK taraf›ndan göç etmeye zorlanm›fl olanlar›n yüzde 79’unun anadilinin Kürtçe’nin farkl› lehçeleri, yüzde 10.8’inin anadilinin
Türkçe ve bir o kadar›n›n anadilinin ise Arapça oldu¤u, (3) kendilerinin güvenlik güçleri ve köy korucular› taraf›ndan göçe zorlanm›fl oldu¤unu beyan
edenlerin ise yüzde 98.2’sinin anadilinin Kürtçe’nin farkl› lehçeleri, geriye kalanlar›n anadillerinin ise Türkçe ve Arapça oldu¤u rapor edilmektedir (Türky›lmaz ve di¤., 1998: 72, 121). Üçüncü olarak, yerinden olma ve k›rsal göçün
k›rsal nüfus üzerindeki etkisi süreçten do¤rudan etkilenmifl her ilde ayn› düzeyde de¤ildir. Örne¤in, 1997 Köy Envanteri3 (s. 160-1) verilerine göre, 1993
2 Bu iller Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Kocaeli, Manisa, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya’dan oluflmaktad›r.
3 Metin içinde bu ve Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yay›mlanm›fl olan di¤er veri kaynaklar›na isimleri
ile at›fta bulunulacakt›r. Bu yay›nlar Kaynakçada ayr› bir bafll›k alt›nda s›ralanm›flt›r.
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ile 1997 y›llar› aras›nda k›rsal göç ve yerinden olma süreci bu illerin k›rsal
yerleflimlerinde 1997 y›l›nda meskun nüfusunun yaklafl›k dörtte birine ulaflan
bir nüfusu k›rsal yerleflim d›fl›na itmifltir. Baz› illerde bu flekilde d›flar› itilmifl
olan nüfus 1997 y›l›nda meskun k›rsal nüfusa eflit rakamlara ulaflmakta, hatta bir örnekte, Tunceli’de, meskun nüfusu aflmaktad›r.
Dördüncü olarak, terörle askeri mücadele ulusal ekonomi üzerinde oldukça y›k›c› bir etki do¤urmufltur. Bir tahmine göre, bu amaçla 2000’li y›llara kadar yap›lan harcamalar›n yekunu 120 milyar ABD dolar›n› aflm›fl olup, bu
miktar ayn› dönem itibariyle ulusal borç stokunun yaklafl›k olarak yar›s›na
eflittir (Özcan, 2002’den aktaran Varol, 2006: 3). Terörle askeri mücadele için
harcanan bu miktar ulusal borç stokunun artmas› ve süre¤en enflasyonun ard›nda yatan en önemli etkenler aras›nda yer almaktad›r. Devletin içine girdi¤i borçlanma sarmal› ve yüksek enflasyon önce 1994’te, ard›ndan da 2000 ve
2001 y›llar›ndaki büyük iktisadi bunal›mlar›n haz›rlay›c›lar› olmufllar ve bu
bunal›mlar IMF kanal› ile yap›lan d›fl borçlanmalar yoluyla afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Terörle askeri mücadele için harcanan mebla¤›n ulusal toplumsal ve
iktisadi kalk›nma için harcanm›fl olmas› halinde bugün nas›l bir tablo ile karfl›laflabilecek oldu¤umuz tahayyül etmek güç olmasa gerektir. Ancak, geliflmelerin aksi yönde seyretmifl olmas›n›n sonuçlar› da aflikard›r. Nitekim, 1994 iktisadi bunal›m›n›n hemen ard›ndan yürürlü¤e konan tasarruf tedbirlerinden
tar›m›n desteklenmesi için yap›lan harcamalar da nasibini alm›fllar ve bunun
bir sonucu olarak ulusal g›da politikas› için temel öneme sahip olan hububat
ve fleker pancar› ile tütün haricindeki tar›msal ürünler destekleme kapsam›
d›fl›na ç›kar›lm›fl ve tar›ma verilen do¤rudan destek miktar›nda önemli bir daralma meydana gelmifltir (bak. Devlet Planlama Teflkilat›, 2000: 26; Günayd›n, 2005: 153).
Türkiye’de devletin tar›ma verdi¤i destek flüphesiz ki, destekleme al›mlar›
ile s›n›rl› de¤ildir. Aksine, gübre, ilaç, tohumluk, dam›zl›k hayvan gibi girdi
destekleri; y›ll›k üretimin sürdürülmesi için kullan›lan çevirme kredisi, uzun
dönemli yat›r›m kredileri, teçhizat ve makine sat›n al›m› için verilen krediler,
ihracat kredisi; araflt›rma, e¤itim ve yay›m hizmetleri gibi daha birçok alanda
tar›ma do¤rudan destek verilmektedir (bak. Devlet Planlama Teflkilat›, 2000:
25-37). Tar›ma her y›l verilen toplam deste¤in parasal miktar›, 1990’l› y›llarda y›ll›k tar›msal üretim de¤erinin üçte birine yak›n bir düzeyde seyretmifl
olup, bu bak›mdan destek nispeti en az›ndan OECD ülkelerinde verilen destek ile yaklafl›k olarak ayn› düzeydedir. Ancak, ayn› dönemde tar›ma verilen
toplam destek miktar›n›n GSMH’ya oran› Türkiye’de y›ll›k yüzde 6-8 aras›n-
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da de¤iflirken OECD ve AB ülkeleri, ABD ve Japonya’da yüzde 1-1.5 aras›nda
de¤iflmifltir (Devlet Planlama Teflkilat›, 2000: 38). Dolay›s›yla, Türkiye’nin tar›ma verdi¤i destek tar›msal üretim de¤eri dikkate al›nd›¤›nda, geliflmifl ülkelerin kendi ulusal tar›mlar›na verdikleri toplam deste¤e yak›n, ancak
GSMH’ya nispetle yaklafl›k 5 kat daha yüksekte seyretmifltir.
Tasarruf Tedbirleri kapsam›nda destekleme kapsam›n›n daralt›lmas›n›
1995 y›l›nda imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Tar›m Anlaflmas›’ndan do¤an
yükümlülükler izlemifltir. 1995 anlaflmas›, destekleme al›m›, girdi sübvansiyonu, gümrük vergileri ve kotalar› ve ihracat sübvansiyonu gibi uygulamalardan
kaynaklanan tar›m› koruma uygulamalar›n›n ülkelerin geliflmifllik düzeyini
dikkate alarak izleyen on y›ll›k süre içerisinde azalt›lmas›n› ve bu suretle dünya ölçe¤inde tar›m ürünlerinin ticaretinin de serbest rekabet kurallar› çerçevesinde yürütülebilece¤i bir ortam oluflturulmas›n› amaçlamaktad›r (Akder,
2005: 14-15). Türkiye bu anlaflmaya geliflmekte olan ülke statüsünde girmifltir ve “…hayvanc›l›k ürünleri, çay, tah›llar, bu¤day unu, fleker, domates ve ifllenmifl tütün gibi ürünlerde indirime yüksek gümrük vergilerinden bafllam›fl,
net ithalatç› olunan ürünlerde ve ihracata dönük sanayi ara mallar›nda düflük
tarife oranlar›nda yüksek indirim tercih edilmifltir. Örnek olarak, bitkisel ya¤lar, ipek ve pamuk say›labilir” (Akder, 2005: 16). ‹hracat sübvansiyonlar›ndaki azaltmalar söz konusu oldu¤unda ise 44 ürün ya da ürün grubunda azaltma yapmay› taahhüt etmifl (Akder, 2005: 16) ancak “… bütçe zorluklar› nedeniyle zaten kullanmad›¤› d›flsat›m sübvansiyonlar›n›n indirgenmesi hükümlerinden olumsuz etkilenmemifltir” (Günayd›n, 2005: 152).
1990’l› y›llarda tar›msal yap›lar› etkilemeye bafllayan bir baflka geliflme
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile üyelik müzakerelerine giden sürecinin daha bir
somutluk kazanmas› ve bu çerçevede tar›msal yap›lar›n Avrupa Birli¤i tar›msal yap› ve politikalar› ile uyumlu hale getirilmesi gere¤idir. Bu yöndeki geliflmelerin ulusal tar›msal yap›larda 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda meydana gelen de¤iflmeleri do¤rudan etkilemesi söz konusu de¤ildir. Yine de gelece¤e yönelik beklentilerin politika ve uygulamalar›n ald›¤› somut içeri¤i flekillendirmede bir etken oldu¤unu belirtmek gerekir. Bu bak›mdan en dikkate de¤er
husus özel olarak tar›msal yap›lar›n dönüfltürülmesine yönelik politikalardan
ziyade genel olarak iktisadi kalk›nma, liberalleflme ve yap›sal uyum politikalar›n›n 1980’lerden itibaren h›z kazanm›fl olmas›d›r. Baflka bir özel etken söz
konusu olmasa bile bu yeniden yap›lanma süreci küçük iflletmelerin bekas›n›
tehdit eden bir nitelik arz etmektedir (bak. Ayd›n, 2001) ve bugün art›k devletin kendi bekas› ile küçük üreticili¤in bekas› aras›nda kurmufl oldu¤u ba¤la-
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r›n yeniden örgütlendi¤i bir döneme ulafl›lm›flt›r. Cumhuriyet döneminin bafllang›c›ndan 1980’li y›llara kadar ülkede tar›m ça¤dafl bir s›nai ekonominin yarat›lmas› için ihtiyaç duyulan mali kaynaklar›n asli üreticisi olmufltur. Köylülü¤ün rejime sadakat içinde kendini dönüfltürmesinin karfl›l›¤› olarak, Hann
(1990)’›n ifadesiyle, devletin de köylülü¤ün talepleri karfl›s›nda evcilleflmeyi
kabul etmesine dayanan karfl›l›kl› iliflkiler, bu dönemden itibaren ulusal ekonominin kesin olarak kentli ve s›nai bir nitelik kazanmas›yla birlikte, art›k
devletin sürdürmeyi istemedi¤i bir iliflki haline gelmifl görünmektedir. Bu yeni dönemde köylülükten üstlenmesi istenen yeni misyon s›nai-kentli bir ekonomiye ayak ba¤› olmamak ve bir meslek kategorisi olarak kendi ç›karlar›n›
ak›lc› bir flekilde kovalayacak flekilde yeniden örgütlemektir. Tar›m kredi ve
sat›fl kooperatifleri üzerindeki devlet himaye ve deste¤inin çekilip, bu örgütlerin özerk bir yap›da ifllevlerini sürdürmelerinin istenmesi tar›m›n ve tar›msal
üreticilerin yeniden örgütlenmesinin biçimlerinden biridir. Ancak, ça¤dafl bir
s›nai ekonomi ve iflbölümü içinde ç›karlar›n› rasyonel bir flekilde kovalayacak
bir flekilde yeniden örgütlenmek sadece üst örgütlenmeler düzeyinde de¤il, iflletme düzeyinde de yeniden örgütlenmeyi, küresel ekonomi ve serbest rekabet
ortam›n›n flartlar› içinde üretim faaliyetlerini, ürün desenlerini de yeniden örgütlemeyi gerektirmektedir. Köylülü¤ün toplam nüfus içindeki a¤›rl›¤›n›n büyük oranda gerilemifl olmas› demokratik bir siyasal sistem içinde devletin karar ve uygulamalar›n› kendi lehine etkileme kabiliyetini de büyük ölçüde s›n›rlamaktad›r.4 Bununla birlikte, tar›m›n ve köylülü¤ün kendini yeniden örgütlemesi devletin geri çekilmesi ile de¤il, aksine belki daha fazla sürece dahil olmas›; vesayet yerine gelifltirici himayesini daha fazla sürece katmas› ile
mümkün olacak görünmektedir. Avrupa Birli¤i ile müzakere süreci bu bak›mdan önemli bir süreç olacakt›r.
Terör ba¤lant›l› yerinden olma ve k›rsal göç sürecinin devlet ile köylülük
aras›ndaki iliflkilerin ve ulusal tar›msal yap›lar›n köklü bir dönüflüm içine girdi¤i bir dönemle çak›flmas› ve terörün mali yükünün tar›msal desteklerin azalt›lmas› yöndeki baz› temel politikalar›n acele ile uygulanmaya konulmas›n›
bir zaruret haline getirmifl olmas›, bu süreçlerden birinin etkisini di¤erinin etkisinden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirmeyi büyük ölçüde güçlefltirmektedir.
Ancak, niteliksel olarak bu etkilerden birinin genel ve kuflat›c›, di¤erinin ise
bu genel tablonun içinde özel biçim ve örüntülere sahip h›zland›r›c› bir etken
oldu¤u dikkate al›nacak olursa, yerinden olma süreci yaflanmam›fl olsayd› so4 Örne¤in, 2006 y›l› Temmuz ay› sonunda üreticilerin f›nd›k fiyatlar› ve sat›n alma politikas› konusunda hükümet uygulamalar›na oldu¤u kadar kendi öz örgütleri olan Fiskobirlik’e karfl› gösterdikleri büyük tepki ancak s›n›rl› ölçüde etkili olmufl görünmektedir.
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nucun nas›l olabilece¤ini di¤er illerin durumundan hareketle tahmin etmek
bir ölçüde mümkün görünmektedir.

3. Veriler ve Analiz Yöntemi
Bu araflt›rmada istihdam edilen veriler esas itibariyle 1991 ile 2001 Genel
Tar›m Say›m› sonuçlar›na dayanmakta olup, bunlardan yap›sal özellikleri
yans›tan toprak mülkiyeti, iflletme büyüklükleri ve toprak da¤›l›m›, topra¤›
tasarruf biçimleri ve iflletmelerin yürüttükleri tar›msal faaliyetin biçimleri olmak üzere dört kategoride yer alan veriler üzerine odaklan›lmaktad›r. Gerekli ve mümkün olan yerlerde, bu verilerin analiz ve yorumuna derinlik katmak
amac›yla daha önceki dönemlerde yap›lan tar›m say›m› verilerinden, genel nüfus say›m› verilerinden ve alan araflt›rmas› sonuçlar›ndan da yararlan›lmaktad›r. Afla¤›daki analiz bölümünde de görülece¤i üzere, Türkiye tar›m›nda
ulusal düzeyde bugün itibariyle gözlemlenen de¤iflme örüntülerinin en az›ndan bir k›sm›n›n 1980’lerin ortalar›nda boy göstermeye bafllam›fl olmas› mümkündür. Benzer flekilde terörle ba¤lant›l› yerinden olma süreci de, yukar›da
belirtildi¤i üzere, yine 1980’lerin ortalar›nda bafllam›flt›r. Bu nedenle analiz
için seçilen verilerin kapsad›¤› zaman aral›¤› ile olaylar›n gerçekleflti¤i zaman
aral›¤›n›n birbirleri ile bütünüyle uyuflmad›¤› aflikard›r. Ancak, 1980’den sonraki tar›m say›mlar›n›n her on y›lda bir yap›lmakta oluflu, 1991 öncesinde yap›lm›fl olan tar›m say›mlar›n›n belirtilen bu dört yap›sal unsur hakk›nda il düzeyinde veri içermiyor olmas› ve 1991 ile 2001 say›mlar›n›n verilerinin tasnif
edilme biçimlerinin büyük oranda ayn› olmas›ndan ötürü bu iki say›m sonuçlar› burada ele al›nan olaylar ve süreçler ile en fazla örtüflen ve süreç içindeki
de¤iflmeleri ayn› derinlikte takip etmeyi mümkün k›lan verilerdir.
Bu veriler, biri mutlak, di¤eri ise izafi de¤iflme oranlar› olmak üzere, iki de¤iflme ekseninde analiz edilmektedir. Mutlak de¤iflme oran› verili bir olay kümesi (diyelim belli bir iflletme büyüklü¤ü kümesi) içinde birbirini izleyen iki
zaman kesitinde meydana gelmifl olan de¤iflmenin yönünü ve h›z›n› göstermektedir. Bunun hesaplanmas› için istihdam edilen formül flöyledir: [(mutlak
de¤er z2-mutlak de¤er z1)/mutlak de¤er z1 x 100]. ‹zafi de¤iflme oran› ise verili bir analiz birimi (yani il kümeleri ve genel olarak ülkenin tamam›) içinde
birbirini izleyen iki zaman kesitinde olay kümelerinde gözlenen farkl› h›z ve
yöndeki mutlak de¤er de¤iflmelerinin tar›msal yap›n›n bütününde meydana
ortaya ç›kard›¤› de¤iflmenin yönünü ve h›z›n› göstermektedir. ‹zafi de¤iflme
hesaplamalar›nda verili bir olay kümesinin (yine örne¤in belli bir iflletme bü-
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yüklü¤ünün) bir analiz kümesinin (diyelim il kümeleri) tar›msal yap›s› içindeki oransal de¤erlerinde meydana gelen de¤iflmeler dikkate al›nmaktad›r. Bunun hesaplanmas› için istihdam edilen formül ise flöyledir: [(oransal de¤er z2-

oransal de¤er z1)/oransal de¤er z1 x 100]. ‹stihdam edilen analiz birimleri ise
flunlardan oluflmaktad›r: (1) terör olaylar›n›n ve terörle ba¤lant›l› yerinden olma vakalar›n›n en yo¤un yafland›¤› 14 il ki, bunlar›n isimleri yukar›da belirtilmifl olup, bundan böyle bu birim içinde yer alan illere terörden do¤rudan etkilenmifl iller olarak at›fta bulunulacakt›r, (2) di¤er iller, ve (3) Türkiye geneli. Belirtilen bu ilkeler dahilinde yap›lan istatistiksel analizlerden elde edilen
sonuçlar özet tablolar halinde metnin ilgili yerlerinde sunulmakta olup, önemli görülen noktalarda alt kümelerde gözlenen duruma dair aç›klamalara da
yer verilmektedir.

4. Tar›mdaki Yap›sal De¤iflflm
melerin Örüntü ve Boyutlar›
‹statistiksel analizlerden elde edilen olgusal sonuçlar› bir bak›fl aç›s›na yerlefltirip yorumlayabilmek için Türkiye’de toprak mülkiyetinin, tar›m›n ve köylülü¤ün durumu ve dönüflüm sürecinin belli bafll› konular›n› ak›lda bulundurmakta yarar vard›r. ‹lk olarak, Türkiye co¤rafyas› tarihsel olarak küçük köylülü¤ün hissedilir bir a¤›rl›k tafl›d›¤› bir co¤rafya olmufltur. Bu tarihsel yap›n›n ortaya ç›kmas›nda ve devam›nda Osmanl› toprak da¤›t›m sisteminin ve
köylünün topra¤› tasarruf hakk›n›n korunmas› yönünde devlet ile köylü aras›ndaki z›mni fakat temel bir sözleflmenin önemli bir yeri vard›r. Osmanl› toprak hukuku uzun bir dönemde geliflmifl oldu¤undan devlet, köylü ve toprak
aras›nda tesis edilmifl olan iliflkilerin tamam›n› bütün dönemleri kapsayacak
flekilde tek bir çerçevede ifade etmek güçtür (bak. ‹nalc›k, 1993: 4-8, ‹slamo¤lu 2000). Ancak, Cumhuriyet döneminin tarihsel ve hukuksal arka plan›n›
oluflturmas› ve kendisinden önceki çeflitli uygulamalar› olabildi¤ince tek bir
hukuki çerçevede tanzim etmesi nedeniyle 1858 Arazi Kanunnamesi’ni burada bir at›f noktas› olarak dikkate almakta yarar vard›r.

1858 Arazi Kanunnamesi Osmanl› Devleti’nin hükümranl›k alan› içindeki
arazileri mülk, mîrî, vak›f, metruk ve mevat olmak üzere befl k›sma ay›rmaktad›r. Mülk araziler bir mesken veya ikametgah›n ayr›lmaz bir parças›n› (tetimme-i sükna) oluflturan ve yar›m dönünü geçmeyen arsalar, mîrî araziden
aktarma yoluyla mülk edinilmifl araziler, öflre tabi araziler ve fetih döneminde fatihine mülk olarak verilmifl olup haraca tabi araziler olmak üzere dört
k›s›mdan oluflmaktad›r. Kanunname bunlar›n mülk araziler olduklar›n› teyit
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etmekte ve ilgili düzenlemelerin f›k›h kitaplar›nda yap›lm›fl oldu¤undan hareketle bu arazilerle ilgili baflka herhangi bir düzenleme getirmemektedir.
Mîrî arazi ise sahiplik hakk› (rakabesi) Beytülmal’a ait olup, ihale edilmesi
ve birinin denetimine verilme ifllemi devlet taraf›ndan yap›lan (madde 3) ve
üzerinde y›ll›k ekim suretiyle tar›msal üretim yap›lan araziler ile hayvan yemi üretimi yap›lan arazilerden oluflmaktad›r (madde 9 ve 10). Vak›f araziler,
mülk arazi iken belli bir senet ile vakfedilmifl araziler ile mîrî arazi iken devletten izin al›narak belli bir amaç için vakfedilmifl arazilerden oluflmakta
olup, vak›f arazilerin bu ikinci türünün mülkiyeti Beytülmal’a aittir ve üzerinde icra edilecek haklar Kanunname hükümlerine tabidir (madde 4). Metruk araziler esas itibariyle kamunun ortak kullan›m›na tahsis edilmifl olan
yollar ile belli bir yerleflim yerindeki cemaatin (köy veya kasaba gibi) ortak
tasarrufuna tahsis edilmifl olan pazar ve toplanma yerleri, otlaklar, meralar,
yaylalar, koruluk ve baltal›k gibi arazilerden oluflmaktad›r. Baflka cemaatlerin bu arazilerden yararlanmas› ancak kendisine tahsis edilen cemaatin müflterek iznine tabi k›l›nm›fl ve bu iznin bir bedel karfl›l›¤›nda verilmesi halinde
elde edilen gelirin cemaatin üyelerine eflit olarak da¤›t›lmas› hükmü getirilmifltir (madde 5). Mevat araziler ormanlar, da¤lar, kayal›klar gibi tar›ma uygun olmayan veya henüz tar›ma aç›lmam›fl arazilerden oluflmaktad›r (madde
6). Bu hükümlere göre, mülk araziler ile mülk iken belli bir senetle vakfedilmifl araziler d›fl›ndaki bütün arazilerin mülkiyeti veya nihai sahiplik hakk›
devlete aittir. Ayr›ca, mîrî arazilerdeki madenlerin tamam›, metruk ve mevat
arazilerdekilerin ise beflte biri devlet mülkiyetindedir (madde 7, 107). Buna
karfl›l›k olarak, mîrî araziler üzerine izin almak suretiyle infla edilmifl mesken ve di¤er tafl›nmazlar ile yine bu araziler üzerinde dikilmifl meyve ve sair
a¤açlar ve ba¤lar›n mülkiyeti bunlar üzerinde sahiplikleri sarih olan kifli veya kurumlar›n özel mülküdür fakat arazinin üzerinde bulunanlar›n mülkiyet
hakk› hiçbir flekilde topra¤›n kendisi üzerinde mülkiyet hakk› do¤urmaz
(madde 25-32).
Devletin sahipli¤i alt›nda olup, üzerinde y›ll›k ekim yap›lan veya çay›r›
hayvan yemi olarak biçilen tar›msal alanlar, yani mîrî araziler, bir ve ya birkaç kifliye ya da toplulu¤un “hey’et-i mecmuas›na” de¤il, ahaliden her bir flahsa ayr› ayr› tapular tanzim edilerek ifllemek üzere tahsis edilir (Arazi Kanunnamesi, madde 8). Devletçe izin verilmifl veya üretilmesi uygun bulunmufl
ürünleri üretmek ve meflru bir sebep olmaks›z›n üretime üç y›l ara vermemek
kayd›yla, köylünün kendisine bir tapu bedeli karfl›l›¤› verilmifl arazi üzerindeki tasarruf hakk› süreklidir. Bu tasarruf hakk› akrabal›k ba¤›n›n türü ve de-

272

SÖNMEZ

Türkiye Tar›m›nda Yap›sal De¤iflme Örüntüleri

recesine göre düzenlenmifl bir öncelik s›ras›na göre5 bedelsiz olarak miras edinilir (madde 54-90) ve tasarruf hakk›n› kendi elinde bulunduran kifli taraf›ndan bedelsiz veya bedel karfl›l›¤› olarak baflkalar›na devredilebilir (madde 39).
Bir birey, cemaat veya kurumun belli bir arazi üzerindeki mülkiyet veya tasarruf hakk›n›n kan›t› bu amaçla düzenlenmifl olan bir senet ile bu hakk›n tapu siciline kaydolmufl olmas›d›r.
Devlet ile köylülük aras›nda tesis edilmifl olan bu z›mni sözleflme Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüfltür. 4 Ekim 1926 y›l›nda yürürlü¤e giren Medeni Kanun’un6 ayni haklara iliflkin hükümleri ile Osmanl› döneminde toprak
üzerinde birey, cemaat veya kurumlara tan›m›fl olan ve tapu sicillerinde kay›tl› bulunan mülkiyet haklar› teyit edilmifl, tasarruf haklar› da bir özel mülkiyet hakk› olarak tan›m›fl ve tescil etmifltir. Öncelikle, 1926 Medeni Kanunu
mülkiyet hakk›n›n temel unsurunu “kanun dairesinde diledi¤i gibi tasarruf etme hakk›” (madde 618), kapsam›n› ise malik olunan fleyin “bütün mütemmim
cüzlerine” (madde 619) ve “bütün tabii semerelerine” malik olma (madde 620)
fleklinde tan›mlayarak mîrî arazi rejiminin ayr› ayr› haklar fleklinde tanzim
etti¤i mülkiyet, istimal ve tasarruf haklar›n› tek bir mülkiyet hakk› kapsam›nda toplam›flt›r. Gayrimenkul mülkiyeti söz konusu oldu¤unda, özel mülkiyet hakk›n›n kapsam› madenler dahil topra¤›n alt›nda ve üstünde olan her fley
ve bu çerçevede yap›lan, dikilen fleyler ve do¤al kaynaklar (madde 644) olarak
belirlenmifltir. Malik olunan gayrimenkulün rehin verilmesi veya karfl›l›k gösterilerek senet ihraç edilmesi özel mülkiyetten kaynaklanan bir ayni hak olarak kabul edilmifltir (madde 765-852). ‹kinci olarak, Kanun, gayrimenkul mülkiyetinin elde edilmesini tapu siciline kay›t flart›na ba¤lanm›fl ve “iflgal, miras,
istimlak, cebri icra tarikleriyle veya mahkeme ilam› ile bir gayrimenkulü iktisap eden kimse[nin] tescilden evvel dahi ona malik” olaca¤›n› fakat tapu tescili yapt›rmadan tasarruf edemeyece¤i (madde 633) hükmünü getirmifltir.
Üçüncü olarak, tapu sicilinde kay›tl› olmayan bütün gayrimenkullerin mülkiyet ve tasarruf hakk›n›n devlete ait oldu¤u fakat böyle bir araziyi yirmi y›ldan
daha fazla müddetle zilyetlerinde bulunduran kimselerin arazinin kendi adlar›na kay›t ve tescilinin yap›lmas› için Hazine ve ilgili kamu tüzel kiflisi aleyhine tescil davas› açabilecekleri hükmü getirilmifltir (madde 638-42).
Böylece, Arazi Kanunnamesi’nin yürürlü¤e girmesi ile bafllayan toprak
üzerindeki mevcut haklar›n teyit ve tescil edilmesi ve çat›flan mülkiyet ve hak
taleplerinin çözüme kavuflturulmas› süreci (bak. ‹slamo¤lu 2000) 1926 Mede5 Kanunname hükümlerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla, topra¤›n miras olarak edinilmesinde kan ba¤› evlilik ba¤›na, füru¤ usule, erkek kad›na öncelik tafl›maktad›r.
6 Kaynakçada Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanunu olarak yer verilmifltir.
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ni Kanunu’nun akabinde yeni bir ivme kazanm›flt›r. Bu ifllemlerin yap›lmas›nda tapu sicilleri kadar arazi s›n›rlar›n›n belirlenmesinin önemli bir arac› olan
kadastro ifllemlerinin yap›lmas›n›n büyük bir önemi vard›r. Ancak, 1997 y›l›
verilerine göre, Türkiye’deki 36,651 köyün % 37.9’unda ve terörden do¤rudan
etkilenmifl 14 ildeki 4,367 köyün % 41.1’inde köy kadastrolar› henüz yap›lmam›flt›r (bak. 1997 Köy Envanteri: 20-1) Bu durum, yerinden olmufl nüfusun
Tazminat Yasas›7 çerçevesinde yapt›¤› tazminat baflvurular›n›n çözüme kavuflturulmas› ifllemlerini de bir hayli güçlefltirmektedir.
‹kinci olarak, Cumhuriyet döneminin bafl›ndan itibaren köylülü¤ün ve tar›msal üretimin modernlefltirilmesi yönünde devlet bir dizi tedbir alma yoluna gitmifltir. Bunlarda devletin uygulamalar›n› yönlendiren temel düflünce,
modern bir toplum ve ekonomi yaratmak için ihtiyaç duyulan mali kayna¤›n
yarat›lmas›n›n yegane yolunun asli ve en bol ulusal servet olan topra¤›n
köylülük taraf›ndan verimli bir flekilde ifllenmesinde yatmakta oldu¤udur.
Formüle edilmeleri ve yürürlü¤e girmeleri uzunca bir döneme yay›lm›fl olsalar da bu yönde al›nan tedbirlerin ana hatlar› flu flekilde özetlenebilir: Tar›msal üretim bilgisi ve teknolojisinin modernlefltirilmesi ve köylülük aras›nda kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, pazara yönelik üretim yönünde dönüflümün olabildi¤ince h›zl› ve fakat küçük köylünün tasfiye olmas›na yol açmadan gerçekleflmesi için devletin denetim ve nihai sorumlulu¤unda iflleyen
bir tar›msal kredi ve pazarlama yap›s›n›n kooperatifçilik uygulamalar› fleklinde örgütlenmesi, ulusal üretimin d›fl rekabet karfl›s›nda korunmas› ve
ulusal g›da politikas› ve d›fl sat›m bak›m›ndan önem arz eden tar›msal ürünlerin tar›msal desteleme kapsam›na al›nmas›, küçük köylülü¤ün toprak üzerindeki özel mülkiyet hakk›n›n masuniyetinin korunmas›, toprak ›slah› ve
köylünün toplumsal ve kültürel dünyas›n›n ulusal toplumsal ve kültürel geliflme ve dönüflme süreciyle eklemlefltirilmesi (bak. Tekeli ve ‹lkin, 1988; Önder, 1988; Kip, 1988).
Belirtmek gerekir ki, devletin tar›m› ve köylülü¤ü dönüfltürme iste¤i flüphesiz ancak köylülü¤ün dönüflme iste¤i ve eylemi ölçüsünde mesafe kat edebilmifl, hatta köylülü¤ün isteklilik ve eylemi ço¤u halde devletinkini aflan bir
dereceye ulaflm›flt›r. Nitekim, belli tar›msal ürünlerin üretiminde bölgesel ihtisaslaflma, belli ürünlerin üretiminin devletin arzulad›¤›n›n üstünde ve ötesinde bir yayg›nl›¤a ulaflmas›, devletin ancak s›nai geliflmenin talepleri ölçüsünde k›rsal nüfusun kentlere göçüne s›cak bakmas›na karfl›l›k modernleflen
7 Tazminat Yasas›, yani 5233 Say›l› Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karfl›lanmas› Hakk›nda
Kanun ve uygulanmas› hakk›nda Tart›flma ve Sonuç bölümünde daha fazla bilgi verilmektedir.
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bir ekonomi ve toplum içinde yeni imkanlara ulaflmak için köylülerin kentlere ve yurt d›fl›na yapt›klar› göçler vb geliflmeler devlet taraf›ndan planlanm›fl
ve güdümlenmifl olmaktan çok köylülü¤ün eyleminden do¤an fiili durumlar›
yans›tmaktad›r. Tar›msal dönüflüm, k›rsal göç ve kentleflme flüphesiz büyük
bir kitlenin tar›msal üretim ile olan iktisadi ba¤›n› koparm›fl olmakla birlikte ard›nda büyük tar›msal iflletmeleri de¤il, aksine ço¤u halde iktisadi kapasiteleri bir hane halk›n› desteklemeye yetmeyen küçük iflletmeleri b›rakm›flt›r.
Gerçekten de, modernleflen ya da kapitalistleflen genel bir iktisadi yap›da
köylülü¤ün yerini ister istemez büyük ölçekli kapitalist çiftçili¤e b›rakaca¤›
yönündeki beklentilerin aksine olarak 1990’lara kadar Türkiye tar›m›nda kendi topra¤›n› iflleyen küçük iflletmelerin say›s› sürekli bir flekilde artmaya devam etmifl, buna karfl›l›k topraks›z hane halklar› ile ortakç›l›k ve yar›c›l›k biçiminde toprak iflleyen iflletmelerin say›s› da sürekli olarak gerileme göstermifltir. Örne¤in, tar›mla u¤raflt›klar› halde topraks›z olan hane halklar›n›n say›s› 1950 y›l›nda bir milyonu aflmakta ve tar›mla u¤raflan hane halklar›n›n
yüzde 26.1’ini oluflturmaktayd›. ‹zleyen 40 y›l içinde bu hane halklar›n›n mutlak say›s› yüzde 83.5 oran›nda gerileyerek tar›mla u¤raflan toplam hane halk›
say›s›n›n yüzde 4.1’ine düflmüfl, buna karfl›l›k toprak sahibi hane halklar›n›n
mutlak say›s› yüzde 35.5 oran›nda artarak toplam hane halklar›n›n yüzde
95.9’una yükselmifltir. Benzer flekilde, 1963 y›l›nda, kendi topra¤› olsun ya da
olmas›n, ortakç›l›k yapan yar›m milyonu aflk›n hane halk› say›sal olarak (ki,
toplam›n yüzde 14.8’ini oluflturmaktayd›lar) yüzde 4,100’lük bir gerileme göstererek 1991’e gelindi¤inde mutlak de¤er olarak 12, 406’ya oransal olarak da
binde 3’e gerilemifltir (bak. 1950 Tar›m Say›m› Sonuçlar›: 1; 1963 Tar›m Say›-

m› Örneklem Sonuçlar›: 6-7; 1991 Genel Tar›m Say›m› Tar›msal ‹flletmeler
(Hanehalk›) Araflt›rma Sonuçlar›: 16, 28).
Ulusal düzeydeki istatistiksel verilerin gösterdi¤i bu geliflme e¤ilimleri
1970 ve 1980’lerde yap›lan alan araflt›rmas› sonuçlar›nca da büyük oranda teyit edilmifl ve istihdam edilen bak›fl aç›s›na ba¤l› olarak bu geliflmeler ço¤u
halde ülke tar›m›nda kapitalist çiftçilik karfl›s›nda küçük veya basit meta üreticili¤inin yerleflmesi olarak yorumlanm›flt›r (bak. Akflit 1988, 1993; Keyder
1983, 1988; Sönmez 1993, 2001). Ancak, 1963 Tar›m Say›m› sonuçlar›na farkl› bir aç›dan bakan Margulies ve Y›ld›zo¤lu (1983: 40-2). Tar›msal yap›lar içinde toprak mülkiyetinin temerküzü yoluyla kapitalist çiftliklerin ortaya ç›k›fl›
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yönünde bir geliflme mevcut olmamakla birlikte, tar›msal topraklar›n iktisadi
denetiminin el de¤ifltirmekte oldu¤una dair ciddi göstergeler oldu¤unu öne
sürmüfllerdir. Onlara göre, tar›msal dönüflüm sürecinde 20 dekar›n alt›ndaki
iflletmeler topraklar›n› daha çok 50 ile 500 dekar aras›ndaki iflletmelere kiralayarak tar›msal üretimden ç›kmakta ve ço¤u halde kentlere göç etmektedirler. K›rsal göçün artmas›yla birlikte bu sürecin de h›zlanaca¤›n› tahmin eden
yazarlar, bu tahminin Osmanl› toprak hukukunun tarihsel olarak daha farkl›
bir biçim ald›¤› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgeleri için geçerli olmayabilece¤ini belirtmifllerdir.
Gerçekten de, üçüncü olarak, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde
mîrî arazi rejimi ile mîri-miranl›k (yani, devletin hükümranl›ktan kaynaklanan nihai denetim hakk› sakl› kalmak kayd›yla toprak üzerinde fiili denetim
hakk›n›n görev veya sadakat karfl›l›¤› ve miras olarak devredilebilir bir hak
olarak yerel görevlilere, afliret beylerine b›rak›lmas›) rejimi yan yana varl›k
sürdürmüfllerdir (bak. Ayd›n, 1986: 13-18). 1858 Arazi Kanunnamesi özel olarak bu s›fatla bir at›fta bulunmamakla birlikte, mîri-miranl›k rejimine tabi
arazileri özel mülk olarak kabul etmifl görünmektedir. Ancak, Kanunname
sonras› dönemde bu araziler özel mülk olarak kabul edilmemifl olsalar bile
1926 Medeni Kanunu ile birlikte kesin olarak özel mülkiyet statüsü elde etmifllerdir.
Gerek 1858 Arazi Kanunnamesi gerekse 1926 Medeni Kanunu ile gündeme gelen önemli hususlardan birisi ortakç›, kirac› veya benzeri s›fatlarla topra¤› tasarruf edenlerin haklar›n›n kapsam› ve niteli¤i konusu olmufltur. Mîrî
arazi rejimi içinde köylünün toprakla olan iliflkisi ve onun üzerindeki tasarruf hakk› hukuken tescil edilmifl ve devletin kendisi de dahil olmak üzere
herkese karfl› mahkeme yoluyla savunulabilir bir hak hüviyetindedir (bak.

Arazi Kanunnamesi, madde 13, 14). Arazi Kanunnamesi’nin 3. maddesine göre, t›mar ve zeamet ashab› ile bir aral›k mültezim ve muhass›llar sahib-i arz
itibar olunmufl olmakla birlikte, bu flekilde tasarruf edilen arazilerin rakabesi devlete aittir ve bu uygulamalar›n ilga edilmesiyle onlara ba¤l› haklar da
ortadan kalkm›flt›r. Fakat, ‹slamo¤lu’nun (2000: 36-8) iflaret etti¤i üzere, Ka-

nunname’nin yürürlü¤e giriflinden önce daha 1840’larda ashap mîrî arazilerin geliri üzerinde hak sahipli¤ini topra¤›n tapulu mülkiyetine dönüfltürmeye bafllam›flt›r. Kanunname’nin yürürlü¤e girmesinden sonra bu tür eski mîrî araziler üzerinde köylünün elinde tuttu¤u ve miras olarak devredebildi¤i
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tasarruf hakk› da, köylülerin yo¤un itirazlar›na ra¤men, böylece ortadan
kalkm›fl ve bu köylüler toprak sahiplerinin kirac›s› veya ortakç›s› haline dönüflmüfllerdir. Dahas›, Balkanlar’da bu flekilde mîrî arazilerin mülkiyetini ele
geçirmifl olanlar, kendi topraklar› üzerinde infla edilmifl olan ve mîrî arazi rejimi dahilinde infla edenin, yani köylünün kendi mülkiyetinde olan evler için
iflgal ettikleri toprak karfl›l›¤› olarak kira talep etmifllerdir. Dolay›s›yla, 19.
yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren özel mülkiyet rejiminin mîrî arazi rejimi aleyhine geliflme ve genifllemesi ile birlikte köylünün miras yolu ile aktarabildi¤i
topra¤› tasarruf hakk› hukuki niteli¤ini kaybederek belki olsa olsa örfi bir
hak hüviyetine bürünmüfltür. Anadolu co¤rafyas›nda tar›mda makineleflmenin h›z kazand›¤› 1950-70 aras› dönem bu örfi hakk›n özel mülkiyet hakk›
aleyhine bir hukuki hak oluflturmad›¤›n›n bütün berrakl›¤› ile ortaya ç›kt›¤›
bir dönem olmufltur. Bu dönemde ülkenin farkl› bölgelerinde köylüler ve ortakç›lar ile iflletmelerini modernlefltirmek isteyen büyük toprak sahipleri
aras›nda yaflanan ve ancak kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile yat›flt›r›lan
veya denetlenebilen gerilimler de esas olarak bu durumdan kaynaklanm›flt›r
(bak. Akçay, 1985).
Feodalizm, a¤al›k veya baflka hangi s›fatla tan›mlanm›fl olursa olsun, büyük arazi alanlar›n› ortakç›lar veya kirac›lar vas›tas›yla ifllemek az say›daki
toprak sahibine yerel toplumsal yap› içinde belirgin bir hakimiyet ve ülkenin
siyasal sistemi içinde belirgin bir a¤›rl›¤› her zaman bahfletmifltir. Yukar›da
iflaret edildi¤i üzere, a¤a veya bey bask›s›, terör ve güvenlik sorunlar›n›n olmad›¤› mahallerde k›rsal nüfusun yerinden olmas›n›n ard›nda yatan önemli
bir etken olarak bugün de varl›¤›n› sürdürmektedir. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca, toplumsal, iktisadi ve kültürel bak›mdan bir gerili¤i temsil etti¤i
düflünülen bu yap›n›n k›r›lmas› ve dönüfltürülmesi modernli¤in gerilik, gelenekçilik, a¤al›k veya istihdam edilen bak›fl aç›s› ve maksada göre, feodalizm
karfl›s›nda kesin bir baflar›ya ulaflmas›n›n bir alâmeti ve ön flart› olaca¤› düflünülmüfl, söylene gelmifltir. Gerçekten de bu iki bölge hem genel olarak hem
de iller düzeyinde toplumsal ve iktisadi geliflme göstergeleri bak›m›ndan ülkenin en az geliflmifl bölgeleri olmay› sürdürmektedirler (bak Dinçer, Özaslan ve
Kavaso¤lu, 2003: 55). Ancak, bu yap› dura¤an, iktisadi ve toplumsal geliflmelere kapal› bir yap› de¤ildir. Aksine, tar›mda meta üretiminin geliflme süreci
ve toprak üzerindeki nüfus bask›s› baz› yerlerde geleneksel büyük toprak mülkiyetinin ortadan kalkmas› ile sonuçlan›rken, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da
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büyük toprak mülkiyeti geleneksel k›yafeti içinde yeni bir hüviyete bürünme
yoluna gitmifltir. Nitekim, Ayd›n (1986) ve Ba¤c› (1998) ortakç›l›k yoluyla toprak ifllemenin kapitalist çiftçili¤in yeni bir biçimi oldu¤una iflaret ederken,
Özesmi (2002-3) ortakç›n›n da baz› hallerde ancak ortakç› tutarak toprak iflleyebildi¤ine iflaret etmektedir. Fakat 1980’li y›llar›n ortalar›ndan beri yaflanan
terör ve güvenlik kaynakl› kitlevi yerinden olma süreci ile birlikte tar›msal yap›lardaki de¤iflmenin ibresi ve ivmesi yeni yön ve biçimler kazanmaya bafllam›fl görünmektedir ki, flimdi bunlar› s›ras›yla ele alal›m.
4.1. Toprak mülkiyetindeki de¤iflflm
me örüntüleri
Tar›m say›m› sonuçlar›na göre (bak. Tablo 1), 2001 y›l›nda Türkiye’de toplam 3,076,650 tar›msal iflletme ya da tar›mla u¤raflan hanehalk› mevcuttu. Bu
toplam say›n›n yüzde 94.7’sini toprak sahibi olanlar, geriye kalan yüzde
5.3’ünü ise toprak sahibi olmayanlar teflkil etmekteydi. Topraks›z hane halklar›n›n yüzde 33.6’s›n›n ayn› zamanda iflledi¤i topra¤› da bulunmazken, geriye kalan yüzde 66.4’ü iflledikleri topra¤› ortakç›l›k, yar›c›l›k veya kiralama yoluyla elde etmifl hane halklar›ndan oluflmaktayd›. Terör ve yerinden olma sürecinden do¤rudan etkilenmifl olan iller tarihsel olarak toprak da¤›l›m›n›n
hayli dengesiz oldu¤u ve bunun bir sonucu olarak kendi bünyeleri içinde oransal olarak daha fazla topraks›z hane bar›nd›ran iller olmufllard›r. Bu durum
Tablo 1’deki 1991 y›l›na ait veriler taraf›ndan da teyit edilmekte olup, topraks›z hane halklar›n›n yüzdesi (yüzde 9.8) ülke ortalamas›n›n iki kat› civar›ndad›r.
‹ki tar›m say›m› aras›nda geçen 10 y›ll›k süre içinde, ülke genelinde toplam
tar›msal iflletme say›s› yüzde 24.4, bunlar aras›nda toprak sahibi hanehalk›
say›s› yüzde 25.3, topraks›z hanehalk› say›s› yüzde 2.9 ve topraks›z olup toprak da ifllemeyen hane halk› say›s› yüzde 46.3’lük bir azalma gösterirken, topraks›z olduklar› halde ortakç›l›k, yar›c›l›k veya kirac›l›k yoluyla toprak iflleyen
hanehalk› say›s› yüzde 64.6’l›k bir art›fl göstermifltir. Ülke genelinde gözlenen
bu de¤iflme örüntüsü ana hatlar› ile hem terörden do¤rudan etkilenen hem de
di¤er iller için de geçerlidir. Bu duruma istisna teflkil eden tek vaka terörden
do¤rudan etkilenmifl illerde topraks›z hane halk› say›s›n›n yüzde 14.6’l›k bir
art›fl göstermesi olup, bu durum esas itibariyle ortakç›l›k, yar›c›l›k veya kirac›l›k gibi yollarla toprak iflleyen hane halklar›n›n say›s›nda gözlenen yüzde
176.9’luk art›fl›n bir yans›mas›d›r.
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On y›l içinde mutlak de¤erlerde gözlenen bu de¤iflmeler sonucunda ulusal
tar›msal yap› içinde toprak sahibi hane halklar›n›n izafi a¤›rl›¤›nda sadece
yüzde 1.2’lik bir gerileme meydana gelmiflken, topraks›z olup toprak da ifllemeyenlerin izafi a¤›rl›¤› yüzde 29’luk bir gerileme göstermifl, buna karfl›l›k
topraks›z olup ortakç›l›k, yar›c›l›k veya kirac›l›k yoluyla toprak iflleyenlerin
izafi oran› yüzde 117.6’l›k bir art›fl kaydetmifltir. Bu genel örüntü her iki il kümesi için de geçerli olmakla birlikte topraks›z olduklar› halde toprak iflleyen
hane halklar›n›n izafi art›fl oran› terörden do¤rudan etkilenen illerde ulusal
ortalaman›n iki kat›na (yüzde 220.6’ya) ulaflmaktad›r.
Böylece, 1991 ile 2001 y›llar› aras›ndaki on y›ll›k dönemde ulusal ve bölgesel tar›msal yap›larda tar›mla u¤raflan hanehalk› say›lar›nda dörtte bir oran›nda bir azalma meydana geldi¤i ve tar›msal yap› içindeki toprakl› ile topraks›z hane halklar›n›n izafi dengesi korundu¤u halde topra¤› tasarruf biçimleri
bak›m›ndan önemli de¤iflmeler meydana gelmifl görünmektedir. Topra¤› ta-
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sarruf biçimleri bak›m›ndan gözlenen bu yap›sal de¤iflmenin ayr›nt›lar›na geçmeden önce büyüklük ve denetimleri alt›ndaki arazi alan› itibariyle tar›msal
iflletmelerin da¤›l›m›nda meydana gelen de¤iflmeleri incelemek yerinde olacakt›r. Bunu yaparken esas olarak analitik bak›mdan önem arz eden bir ayr›m çizgisinin her iki yan›nda meydana gelen de¤iflmeler üzerinde durulacakt›r.

4.2. ‹flfllletmelerin büyüklüklerinde meydana gelen de¤iflflm
meler
Devlet Planlama Teflkilat›’na (2000: 7) göre, bitkisel üretim yapan bir tar›msal iflletmenin bir çiftçi hane halk›n› iktisaden destekleme kabiliyeti (yani,
4.2 milyar TL/y›l net gelir sa¤lama kapasitesi) dikkate al›nd›¤›nda, kuru tar›m yap›lan yerlerde 200 dekar, sulu tar›m yap›lan yerlerde ise 100 dekarl›k
arazi büyük ile küçük iflletme aras›ndaki ayr›m çizgisi olarak düflünülmelidir.
Ancak, Devlet Planlama Teflkilat›nca da (2000: 8) kabul ve teslim edildi¤i üzere, ülkede üretimi yap›lan ürünlerin oldu¤u kadar üretimin do¤al flartlar›n›n
da büyük bir çeflitlilik ve de¤iflme gösterdi¤i dikkate al›nacak olursa, tasarruf
alt›ndaki arazi alan› iflletmenin iktisadi cesameti ve üzerinde bar›nan hane
halk›n› destekleme kabiliyeti hakk›nda bir fikir edinmek için iyi bir ölçüt de¤ildir. Örne¤in, yetifltirilen ürünlerin birim alan ve iflgünü bafl›na verimlilik
düzeyleri ve piyasa fiyatlar›na ba¤l› olarak ayn› büyüklükteki tarla veya bahçe arazisinden ortaya ç›kan iktisadi cesamet ve dolay›s›yla bir hane halk›n› iktisaden destekleme kapasitesi farkl›l›k gösterecektir. Öte yandan, y›lda kaç
kez ekim yap›labildi¤i ve bu ekimlerin her birinde hangi ürünlerin üretilebildi¤i de çok önemli bir etkendir. Ülkenin denizlere yak›n bölgelerinde, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin k›y› kesimlerinde y›lda iki kez aç›k tarla ekimi
yapmak mümkün iken, do¤u kesimlerinde y›lda bir kez ürün kald›rman›n zorlaflt›¤› yerler mevcuttur. Ayr›ca, bir tar›msal iflletmenin arazi alan› veya iktisadi cesameti her halde ve flartta o iflletme üzerindeki hane halk›n›n tar›msal
üretime devam etme ya da üretimi terk etme karar›n› belirleyen yegane etmen
de¤ildir. Aksine, tar›msal üretim faaliyetlerinin tar›m d›fl› üretim ve istihdam
biçimleriyle eklemleflme biçimi, bunun hane halk›n›n iktisadi refah› üzerindeki toplam etkisi, hane halk›n›n hayat döngüsü ve kendini içinde buldu¤u di¤er
toplumsal, siyasal ve kültürel koflullar hane halk›n›n kendi durumunu ve kimli¤ini alg›lama biçimini, ikametgah yeri ve biçimi hakk›ndaki kararlar›n› ve
dolay›s›yla k›rda kalma veya kente göçme seçeneklerinden hangisine ne flekilde yönelece¤ini etkileyen önemeli etmenlerdir (bak. Sönmez, 2001: 101-2).
Bundan dolay›, iflletmenin alan ve iktisadi cesamet olarak büyüklü¤ü ile ta-
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r›msal politikalar ve tar›m› etkileyen k›sa ve uzun vadeli di¤er iktisadi etkenler aras›ndaki nedensel ba¤lant›lar pek çok halde k›smi ve dolayl› ba¤lant›lar
olarak kalabilir ve tar›msal yap›larda gözlenen de¤iflme e¤ilimlerinin do¤rudan sebepleri olarak tan›mlanamayabilirler.
Analitik ve kuramsal bak›mdan önem arz eden bu türden etkenleri tar›m
say›m› verilerinin istatistiksel analizi sürecine katmak mümkün de¤ildir. Say›m sonuçlar›, iflletmelerin kendi üzerlerinde bar›nan hane halklar›n› iktisaden destekleme kapasitelerini kabaca hesaplayarak bir s›n›flama yapmaya da
izin vermemektedir. Ayn› veriler iflletme büyüklü¤ü itibariyle kuru ve sulu tar›m yap›lan alan›n hesaplanmas›na imkan tan›yor olsa bile buradan hareketle verili iflletmelerin bu iki kümeden hangisine dahil edilece¤ine karar vermeye imkan tan›mamaktad›r. Bununla birlikte, 2001 y›l›nda üzerinde tar›msal
üretim yap›lan toplam arazi alan›n›n yüzde 78.2’sinde kuru tar›m yap›ld›¤›
(2001 Genel Tar›m Say›m›: 82-3) dikkate al›nacak olursa, kuru tar›m flartlar›nda büyük ve küçük iflletme ayr›m› için öngörülen 200 dekarl›k arazi büyüklü¤ünü analizlerde kaba bir ölçüt olarak dikkate almak ve de¤iflmeleri bu eksen etraf›nda incelemek yap›labilecek en makul ifllem olarak görülmektedir.
Bu 200 dekar çizgisi dikkate al›narak yap›lan hesaplamalara göre (bak.
Tablo 2), küçük tar›msal iflletmelerin oran› 1991 y›l›nda yüzde 94.7 iken, 2001
y›l›nda yüzde 94.2’ye geriledi¤i görülmektedir. Böylece iki say›m aras›nda geçen on y›ll›k sürede küçük tar›msal iflletmelerin tar›msal yap› içindeki a¤›rl›klar›nda binde 5’lik bir gerileme, buna karfl›l›k olarak ayn› iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazinin tasarruf alt›ndaki toplam arazi alan› içindeki nispeti ise yüzde 4.4’lük bir art›flla yüzde 63.0’dan yüzde 65.8’e yükselmifltir. Ayn›
dönemde terörden do¤rudan etkilenen illerde küçük iflletmelerin say›s›nda ve
tasarruflar› alt›ndaki arazinin alan›nda meydana gele izafi de¤iflme oranlar›
ulusal düzeyde gözlemlenenle ayn› yönde fakat çok daha yüksek oranlarda
gerçekleflerek bu illerdeki tar›msal yap›lar›n genel görüntüsünü iflletme büyüklükleri ve tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› bak›m›ndan ulusal örüntüye
yaklaflt›rm›flt›r. Nitekim, söz konusu illerde küçük iflletmelerin mutlak say›s›nda yüzde 8.8 ve tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›nda yüzde 19.3’lük bir gerileme yaflanm›fl olmas›na ra¤men, bunlar›n tar›msal yap› içindeki izafi oranlar› iflletme say›s› itibariyle yüzde 5.3’lük bir art›flla 1991’deki yüzde 86.7 düzeyinden 2001 y›l›nda yüzde 91.2’ye, tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› ise yüzde 55.6’l›k bir at›flla yüzde 35.3’ten yüzde 55.5’e yükselmifltir. Ancak, ayn› veriler göstermektedir ki, belirtilen bu on y›ll›k dönem içinde ve ulusal düzeyde
iflletme bafl›na düflen ortalama arazi alan› itibariyle küçük iflletmeler mutlak
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olarak yüzde 57.4’lük bir oranla daha da küçülürken, büyük iflletmeler (yani
200 dekardan büyük olanlar›n) bafl›na düflen arazi alan› yüzde 258.7’lik bir art›fl göstermifltir. Terörden do¤rudan ve dolayl› olarak etkilenen il kümelerinde
yaklafl›k olarak eflit düzeyde ve ayn› do¤rultuda gözlenen bu de¤iflme e¤ilimi,
yap›sal de¤iflme sürecinin küçük iflletmeleri daha da küçülten, büyükleri ile
daha da büyüten bir vasfa büründü¤ünün bir iflareti olarak yorumlanabilir.
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Tablo 2’de sunuldu¤u üzere, tar›msal iflletmelerin say›s›nda meydana gelen
de¤iflmeler tar›m say›mlar›nda yap›lan daha dar aral›kl› tasarruf alt›ndaki
arazi büyüklü¤ü kümelendirmesi temelinde incelendi¤inde görülmektedir ki,
ulusal düzeyde 200 dekar çizgisi adeta bir direnme efli¤i ya da toplanma bölgesi teflkil etmektedir. Nitekim, ulusal düzeyde 5 dekardan daha küçük iflletmelerin say›s›nda gözlenen yüzde 29.2’lik gerileme 200 dekar çizgisine gelindi¤inde yüzde 10 civar›na düflmekte, sonra tekrar istikrarl› bir flekilde yükselerek 5000 dekar ve üstü aral›¤›nda yüzde 87.1’e yükselmektedir. Büyük iflletmelerin mutlak say›lar›nda gözlenen bu h›zl› gerilemeye terörden do¤rudan
etkilenen illerdeki gerilemenin önemli bir katk›s› olmakla birlikte yegane sebep terör kaynakl› yerinden olma de¤ildir. Zira, terörden do¤rudan etkilenmemifl illerdeki say›lar› ihmal edilebilir düzeyde olan 5000 dekardan büyük iflletmeler hariç tutuldu¤unda, 200 dekardan büyük iflletmelerin say›s›nda gözlenen afl›nma ve gerileme oransal olarak daha düflük düzeyde seyretse bile bu
kümede yer alan iller için de söz konusudur. Buna karfl›l›k olarak, terörden
do¤rudan etkilenmifl iller kümesinde ise 5-9 dekar aras›ndaki iflletme saylar›nda gözlenen hat›r› say›l›r art›fl nispeti (yüzde 29.5) ve izleyen 10-19 dekar
kümesindeki küçük bir art›fl (yüzde 3.6) bir kenara b›rak›ld›¤›nda esas itibariyle tasarruf alt›ndaki arazi alan› büyüdükçe iflletme say›lar›ndaki mutlak
afl›nman›n ivme kazan›p, 5000 dekar ve üstünde yüzde 99’a ulaflt›¤› bir geliflme gözlenmektedir. Büyüklük kümeleri itibariyle iflletme say›lar›nda görülen
bu de¤iflmelere karfl›l›k, iflletme bafl›na düflen arazi alan› ya da ortalama iflletme büyüklü¤ündeki de¤iflmeler söz konusu oldu¤unda, 5 dekardan daha küçük iflletmeler kategorisinde 97.3 düzeyinden bafllayan gerileme e¤ilimi 100
dekar s›n›r›na ulafl›l›ncaya kadar düzenli olarak azalarak yüzde 31.9 düzeyine düflmekte, bu noktadan sonra ise düzenli bir flekilde yükselme göstererek
5000 dekardan daha büyük iflletmeler aras›nda yüzde 61,762.8 gibi muazzam
bir düzeye yükselmektedir. Ulusal düzeyde gözlemlenen bu genel de¤iflme
örüntüsü her iki il kümesi için de küçük de¤iflikliklerle geçerlidir.
Ancak, de¤iflme oranlar›na izafi aç›dan bak›ld›¤›nda (bak. Tablo 2), rakamlar terörden do¤rudan etkilenmifl iller ile di¤er illerdeki yap›sal de¤iflme örüntüsünde önemli bir farkl›l›k oldu¤una iflaret etmektedir. Birinci kümede yer
alan illerde iflletmelerin 50 dekar çizgisinin alt›nda toplanma e¤ilimi güç ve ivme kazan›rken, di¤er illerde toplanma e¤ilimi bu 50 dekar çizgisinin üstünden
bafllay›p 1000 dekara kadar uzanmaktad›r, e¤er 5000 dekar ve üstü iflletmeleri dikkate almaz isek. Hangi aç›dan bak›l›rsa bak›ls›n, di¤er illerde iflletmelerin toplanma e¤ilimi gösterdi¤i aral›¤›n hayli genifl olmas›, yukar›da iflaret
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edildi¤i üzere, önemli olan›n tasarruf alt›ndaki arazi alan›n›n büyüklü¤ü olmaktan çok iflletmenin iktisadi cesameti oldu¤u görüflünü teyit eder görünmektedir. ‹kinci olarak, terörden do¤rudan etkilenmifl olan illerde toplanma
aral›¤›n›n dar ve iktisadi kapasitenin çok zay›f olabilece¤i bir alana s›k›flma
e¤ilimi, genelde küçük iflletmelerin aleyhine geliflmekte olan süreç karfl›s›nda
küçük iflletmelerin artan direncinin bir ifadesi de¤il, bu iflletmeler üzerinde
varl›k sürdüren hane halklar›n›n alternatif istihdam alanlar›na geçifl yapmakta giderek daha da fazla zorlanmalar› sonucu giderek daha fazla tar›ma sar›lmalar›n›n bir ifadesi olarak düflünülebilir. Topra¤› tasarruf biçimlerinde meydana gelen de¤iflmelerin bir analizi bu konuyu ayd›nlatmada bize oldukça
önemli ipuçlar› sa¤layacakt›r.

4.3. Topra¤› tasarruf biçimlerinde meydana gelen de¤iflflm
meler
Topra¤› tasarruf biçimlerindeki mutlak ve izafi de¤iflme oranlar› sadece
kendi topra¤›n› iflleyen iflletmelerin varl›k sürdürme kapasitelerinin giderek
tükendi¤i ve yerini giderek artan oranda di¤er tasarruf biçimlerine terk etti¤ini göstermektedir. Tablo 3’te gösterildi¤i üzere, zilyetlik biçimindeki fiili mülkiyet uygulamas› yoluyla topra¤› tasarruf edenler dahil, sadece kendi mülk
arazilerini iflleyen iflletmelerin oran› on y›l içinde yüzde 31’lik bir gerileme göstererek 1991’deki yüzde 92.2’lik seviyesinden 2001 y›l›nda yüzde 85.9’a düflmüfltür. Buna söz konusu iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›nda da
benzer bir gerileme efllik etmifl ve dolay›s›yla ortalama iflletme büyüklükleri iki
say›m dönemi süresince hemen neredeyse bütünüyle sabit (s›ras›yla 55.7 dekar
ve 55.5 dekar) kalm›flt›r. Bu genel de¤iflme örüntüsü terörden do¤rudan etkilenmemifl iller kümesinde de geçerlidir. Buna karfl›l›k terörden do¤rudan etkilenmifl iller kümesinde yaln›zca kendi mülklerini iflleyen iflletmelerin say›s›nda ulusal ortalaman›n yar›s› düzeyinde (yüzde 16.9) bir azalma meydana gelmifl, fakat bu iflletmelerin ortalama büyüklükleri yüzde 39.9 ve mülkiyetleri alt›ndaki toplam arazi alan› yüzde 50.1 gerileme göstermifltir. Mülkiyet alt›ndaki toplam arazi alan›n›n yar› yar›ya azalm›fl olmas› bu il kümesindeki büyük iflletmelerinin hemen neredeyse tamam›na yak›n›n yerinden olma sürecinin bir
sonucu olarak üretim d›fl› kalm›fl olmas›ndan kaynakland›¤› aflikard›r. Ancak,
kendi mülklerini iflleyen iflletmelerin say›s›ndaki mutlak gerileme oran›n›n
ulusal düzeyin hayli alt›nda kalmas› nüfus bask›s› karfl›s›nda iflletmelerin miras aktar›m› esnas›nda giderek daha fazla küçülmeleri ve alternatif istihdam
alanlar›na geçifl yapmada karfl›lafl›lan güçlüklerden kaynaklan›yor olsa gerektir. Gerçekten de, terörden do¤rudan etkilenmifl illerde do¤urganl›k düzeyi ulu-
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sal ortalaman›n bir hayli üstünde seyretmektedir. 2000 y›l› verilerine göre bu
illerdeki do¤urganl›k oran› ulusal ortalamadan yüzde 89, do¤urganl›k ça¤›ndaki (15-45 yafl aras›) her yüz kad›n bafl›na düflen 0-4 yafl aras› çocuk say›s› ise
yüzde 67 daha fazlayd› (2000 Genel Nüfus Say›m›: 92-95).
Dahas›, yayg›n olarak bilindi¤i ve konu hakk›ndaki çeflitli çal›flmalar taraf›ndan da teyit edildi¤i üzere, yerinden olmufl nüfusun büyük bir k›sm›n›n büyük gruplar halinde ve bir anlamda can havli ile bar›nmak için yer bulabilmeyi umut ettikleri kentlere kitlevi halde ak›n etmeleri bu kentlerin bar›nma ve
istihdam yaratma kapasitelerinin bafla ç›kamad›¤› bir yük do¤urmufltur (bak
Göktürk, 1998). Ancak, yerinden olmufl nüfusun kentsel emek piyasas›nda
marjinalli¤ini art›ran etmen sadece göçün, iktisadi ve toplumsal etkenlerin tetikledi¤i göçlerde s›kça görüldü¤ü üzere, yetiflkin göçmenin çal›flacak bir ifl ve
bar›nacak bir yer temin ettikten sonra hane halk›n›n geride kalan üyelerini de
kente tafl›mas›na f›rsat vermeyecek derecede ani, haz›rl›ks›z oluflu (bak Türky›lmaz ve di¤., 1998: 7) de¤ildir. Bunlar kadar önemli olan iki husus daha bulunmaktad›r. Bunlardan biri, yerinden olma sürecinin kentsel emek piyasas›n›n hemen neredeyse hiç ihtiyaç duymayaca¤› ölçüde vas›fs›z her yafltan ve
cinsiyetten insan› bir anda kentlere itmifl olmas›d›r. ‹kincisi ise, yerinden olman›n hane halk›n›n tar›msal üretimle olan ba¤›n› bir anda kesmesinden dolay› göçmenin kentsel varoluflunu desteklemek üzere kendi tar›msal kaynaklar›ndan ve k›rsal toplumsal örgütlenme yap›s›ndan aktarabilece¤i ya da en
az›ndan yard›m›na baflvuraca¤› bütün iktisadi ve toplumsal kaynaklardan bir
anda mahrum kalmas›d›r. E¤er satmaya f›rsat bulabildiyse, göçmenin çiftli¤indeki birkaç hayvan›n› satmak suretiyle elde etti¤i nakit onun bir anda karfl›laflt›¤› bar›nma ve beslenme ihtiyaçlar›n› karfl›laman›n çok gerisinde kalm›fl,
yard›m ve deste¤ine müracaat edebilece¤i kiflilerin ço¤unun da kendisiyle ayn› konumda olmas› yükünü daha da a¤›rlaflt›rm›flt›r (bak Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 75-86), 107-8). Göktürk’ün (1998: 57) hesaplamalar›na göre, yerinden olma süreci 1990 ile 1996 y›llar› aras›nda Diyarbak›r ilinde istihdam edilen her 1 kifli bafl›na 24.04 iflsiz yaratm›fl olup, ayn› il
için benzer flekilde yüksek bir oran Yükseker (2006: 156) taraf›ndan Ersoy ve
fiengül (2000)’den aktar›lmaktad›r. Terör nedeniyle yerinden olan›n kentsel
alanda karfl›laflt›¤› bu a¤›r tablo karfl›s›nda ola¤an iktisadi ve toplumsal flartlar›n hüküm sürdü¤ü bir durumda k›rdan kente göç edebilecek olan hane
halklar› ellerindeki k›t tar›msal imkanlara daha fazla sar›lm›fl görünmektedirler. Di¤er topra¤› tasarruf biçimlerinde gözlenen mutlak ve izafi de¤iflme
oranlar› bu düflünce çizgisini destekler niteliktedir.
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Tar›m say›mlar›nda tasnif edilmifl di¤er topra¤› tasarruf biçimleri mülk art› kirac›l›k, sadece kirac›l›k, sadece ortakç›l›k, bedelsiz tasarruf ve bunlar›n çeflitli kombinasyonlar›d›r (bak Tablo 3). ‹ki say›m dönemi aras›nda ve ülke genelinde, kendi mülk arazilerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin say›s›
yüzde 38.4, sadece kirac›l›k yoluyla toprak iflleyen iflletmelerin say›s› yüzde
17.8, sadece ortakç›l›k yapan iflletmelerin say›s› yüzde 204.9, bedel ödemeksizin toprak tutanlar›n say›s› yüzde 112.1 ve di¤er kombinasyonlar›n say›s› yüzde 184.4’lük bir art›fl göstermifltir. 2001 y›l› verilerine göre, bu topra¤› tasarruf biçimleri aras›nda a¤›rl›¤› en hissedilir olan mülk araziye ek olarak toprak
kiralamak (yüzde 10.5) olup, sadece kirac›l›k ve sadece ortakç›l›k yapan iflletmelerin oransal (s›ras›yla yüzde 1.8 ve 1.3) a¤›rl›klar› daha geride kalmaktad›r. Belirtilen bu biçimlerden herhangi biri ile topra¤› tasarruf eden iflletmelerin denetledikleri arazi alan›ndaki art›fl oran› iflletme say›s›ndaki art›fltan çok
daha yüksektir: Kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› yüzde 90.5, sadece kirac›l›k yapan iflletmelerin
tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› yüzde 188.3, sadece ortakç›l›k yapan iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› yüzde 440.9’lük bir art›fl kaydetmifltir.
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Ulusal düzeyde gözlenen bu de¤iflme örüntüleri yön itibariyle her iki il kümesi için de geçerli olmakla birlikte h›z olarak büyük farkl›l›k göstermektedir.
Nitekim, hem mutlak hem de izafi olarak en büyük art›fl kaydeden tasarruf biçimi ortakç›l›k olmakla birlikte terörden do¤rudan etkilenen iller kümesinde
gözlenen art›fl di¤er iller kümesinde kaydedilen art›fltan en az 3 kat daha fazlad›r. Tasarruf biçimi itibariyle iflletmelerin tasarrufu alt›nda bulunan arazi
ve ortalama iflletme büyüklü¤ünde gözlenen art›fllar sözkonusu oldu¤unda ise,
terörden do¤rudan etkilenmifl illerde sadece kendi mülklerini iflleyen iflletmeler ile bedelsiz olarak topra¤› tasarruf eden iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki
arazi alan› mutlak ve izafi olarak ve ortalama iflletme büyüklükleri mutlak
olarak gerileme göstermifltir. Buna karfl›l›k olarak di¤er illerde sadece kendi
mülkünü iflleyen iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›nda mutlak ve
izafi olarak bir gerileme yaflanm›fl, di¤er bütün topra¤› tasarruf biçimleri yoluyla toprak iflleyen iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› ve ortalama
iflletme büyüklüklerinde önemli art›fllar kaydedilmifltir. Bu bak›mdan terörden do¤rudan etkilenen illerde yaln›zca kirac›l›k (yüzde 262.4) ve yaln›zca ortakç›l›k (yüzde 1,639) yoluyla tasarruf edilen arazin alan›ndaki izafi art›fllar
ile, di¤er illerde ise arazi alan›n› yan›nda ortalama iflletme büyüklü¤ü itibariyle herhangi bir flekilde kendi mülkü olmayan iflletmelerin ortalama iflletme
büyüklüklerinde yüzde 41 ile yüzde 185 aras›nda de¤iflen oranlarda kaydedilmifl olan art›fllar dikkat çekmektedir (bak Tablo 3).
Mutlak de¤erleri bak›m›ndan hat›r› say›l›r bir oran teflkil eden ilk dört topra¤› tasarruf biçiminde (yani sadece mülk, mülk + kirac›l›k, yaln›zca kirac›l›k
ve yaln›zca ortakç›l›k) meydana gelen de¤iflmeler Devlet Planlama Teflkilat›’n›n büyük ve küçük iflletme ayr›m çizgisi dikkate al›narak incelendi¤inde ise
(bak Tablo 4), terörden do¤rudan etkilenmemifl illerde say›sal art›fl ve arazi
alan› itibariyle büyüme e¤iliminin sadece kirac›l›k yapan iflletmeler ile kendi
mülklerine ek olarak toprak kiralayan büyük iflletmeler aras›nda hayli güçlü
oldu¤u görülmektedir. Buna karfl›l›k olarak, terörden do¤rudan etkilenmifl illerde ise yaln›zca ortakç›l›k ve di¤er topra¤› tasarruf biçimleri ile toprak iflleyen iflletmeler aras›nda benzer flekilde güçlü bir büyüme e¤ilimi gözlenmektedir.
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Topra¤› tasarruf biçimi itibariyle iflletmelerin say›lar›, tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› ve ortalama iflletme büyüklüklerinde gözlenen bu de¤iflmelerin
dikkatle incelenmesi ve de¤iflme e¤ilimlerin ihtiyatla yaklafl›lmas› gerekmektedir. ‹lk olarak, kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›n›n ne kadar›n›n kiralanm›fl oldu¤u hakk›nda
bir bilgi mevcut de¤ildir. Fakat, sadece kendi mülklerini iflleyen iflletmelerin
ortalama büyüklüklerinin ulusal düzeyde 55.5 dekar, buna karfl›l›k bu tür ifl-
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letmelerin ortalama büyüklüklerinin ise 104.4 dekar olduklar› dikkate al›nacak olursa, onlar›n sahip olduklar› toprak alan› kadar toprak kiralad›klar›
tahmini as›ls›z olmayacakt›r. Sadece toprak kiralayarak tar›msal üretimde
bulunan iflletmelerin ortalama büyüklükleri (56.0 dekar) dikkate al›nd›¤›nda
da benzer bir tahminde bulunmak mümkün görünmektedir. Dahas›, terörden
do¤rudan etkilenmifl illerin k›rsal alanlar›nda güvenlik flartlar›n›n normalleflmesi ve di¤er illerde 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda gözlenen mutlak de¤iflme
oranlar›n›n bu illerde de hüküm sürmeye bafllamas› halinde, 2011 y›l›na gelindi¤inde ulusal düzeyde yaln›zca kendi mülklerini iflleyen iflletmelerin oran›n›n toplam iflletme say›s›n›n yüzde 75.5’ine, bu iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›n›n ise bütün iflletmelerin denetimi alt›ndaki toplam arazinin yüzde 61.1’ine gerileyece¤i tahminini yapmak mümkün görünmektedir.
Buna karfl›l›k olarak, ayn› varsay›mlar alt›nda, kendi mülklerine ek olarak
toprak kiralayan iflletmelerin say›s›n›n toplam iflletmelerin yüzde 18.5’ine ve
tasarruflar› alt›ndaki toplam arazi alan›n›n yüzde 31.7’ye, sadece kirac›l›k yapan iflletmelerin say›s›n›n yüzde 2.6’ya ve tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›n›n
yüzde 2.0’a, yaln›zca ortakç›l›k yapan iflletmelerin say›s›n›n yüzde 1.8’e ve tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›n›n yüzde 1.9’a yükselece¤ini tahmin edebiliriz.
Böylece, gerek kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmeler, gerekse sadece toprak kiralayan iflletmelerin say›lar› ve tasarruflar› alt›ndaki
arazi alan›nda meydana gelen mutlak ve izafi de¤iflmeler ile potansiyel de¤iflme e¤ilimleri Margulies ve Y›ld›zo¤lu (1983)’nun Türk tar›m› için öngördükleri de¤iflme örüntüsüne, yani kirac›l›k yoluyla tar›msal arazilerin iktisadi denetiminin el de¤ifltirmesi tezine destek verir görünmektedir. Zikredilen yazarlar›n kendi tezleri için dikkate ald›klar› 1963 tar›m say›m› ile 2001 tar›m say›m› aras›nda geçen yaklafl›k 40 y›ll›k sürede meydana gelen de¤iflme örüntüleri de onlar›n tezine ayr›ca bir destek sa¤lamaktad›r. Belirtilen bu dönem
aral›¤›nda, kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin kendi
mülkleri kadar toprak kiralad›klar› varsay›m› dikkate al›nd›¤›nda, Türk tar›m›nda kirac›l›k yolu ile ifllenen toplam arazi alan›n›n mutlak de¤er olarak
yüzde 188.6 ve izafi olarak yüzde 162.0 oran›nda artt›¤›, buna karfl›l›k olarak
sadece mülk arazilerini iflleyen iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›n›n mutlak de¤er olarak yüzde 12.3 ve izafi olarak ise yüzde 23.7 artt›¤› gözlenmektedir. Bunlar›n aksine olarak, sadece ortakç›l›k yoluyla ifllenen arazi
alan›n›n belirtilen dönemde mutlak de¤er olarak yüzde 83.3, izafi de¤er olarak
yüzde 84.8 oran›nda, di¤er topra¤› tasarruf biçimlerinin denetimleri alt›ndaki
toplam arazi alan›n›n ise mutlak de¤er olarak yüzde 50.4, izafi olarak ise yüz-
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de 55.0 oran›nda geriledi¤i görülmektedir.
Türk tar›m›nda toprak mülkiyetinin el de¤ifltirme h›z›n›n yavafllad›¤›n›n da
bir göstergesi olan bu de¤iflme e¤ilimleri yine de do¤rusal bir çizgi takip etmemektedir. Tablo 5’te gösterildi¤i üzere, kiralama yoluyla toprak tasarrufu 1963
ile 1980 y›llar› aras›ndaki art›fl ivmesini izleyen y›llarda kaybetmifl, buna karfl›l›k olarak ortakç›l›k yeni bir ivme ve güç kazanm›fl görünmektedir. Kirac›l›kta gözlenen bu ivme kayb›n› çok kaba hatlar› flu flekilde aç›klamak mümkün görünmektedir: Tar›msal yap› içinde kendi mülklerini iflleyen iflletmelerin ayakta kalmas›n› güçlefltiren koflullar kira ödenmesi zaruretinden dolay› kirac›l›k
yoluyla topra¤› tasarruf eden iflletmelerin yükünü daha da a¤›rlaflt›rmaktad›r.
Buna ek olarak, kiralanabilecek toprak alanlar›n›n küçük iflletmeler taraf›ndan terk edilen ve çok parçal› alanlar olduklar› dikkate al›nacak olursa, böyle
tek tek ve parçal› bir haldeki kiral›k alanlar› tek bir iflletme yap›s› içinde örgütlemek ve ifllemek çok kolay bir ifllem de¤ildir. Zira, toprak kiralayacak olan çiftçi, iflletmesini büyütebilmek için her defas›nda farkl› kiflilerle kira sözleflmesi
yapmak ve onlar›n özel taleplerine cevap vermek zorundad›r. Fakat, kirac›l›¤›n
ivme kaybetmesinin ve buna karfl›l›k olarak di¤er topra¤› tasarruf biçimlerinin
ivme kazanmas›n›n ard›nda yatan baflka etmenler de olmal›d›r ve bu bak›mdan
tar›msal yap›lar›n gelece¤i tek bir topra¤› tasarruf biçiminin kendi güç ve kapasitesi ile aç›klanabilmekten uzak görünmektedir.
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Uzun erimli geliflme e¤ilimlerinin neler olabilece¤i hakk›nda bir fikir yürütmek çok say›daki etken hakk›nda peflinen bilgi ve veri sahibi olmay› gerektirmektedir ve bunlar›n ço¤u elimizde mevcut de¤ildir. Yine de, kuramsal çözümlemeler ile ampirik gözlem sonuçlar›n›n tecrübî olarak bir araya getirilmesi suretiyle belli bir yorum gelifltirmek mümkün görünmektedir. ‹lk olarak,
toprak mülkiyetine yat›r›m yapmak yap›y› belli bir yönde de¤ifltirmenin bir
önkofluludur. Kapitalist bir iktisadi yap› içinde bu, Mann ve Dickinson
(1978)’un ampirik olarak gösterdikleri üzere, toprak mülkiyetine yat›r›lm›fl
belli bir sermayenin ekonominin di¤er kesimlerine yat›r›lm›fl ayn› miktar sermayenin geri kazan›lma h›z› ve oran›na eflit veya yüksek olmas› halinde gerçekleflebilmektedir. Fakat, bugüne kadar Türk tar›m›ndaki genel kârl›l›k
oranlar› ticaret ve sanayi sektörlerindeki oranlar›n hayli gerisinde kalm›fl ve
bu durum kapitalist bir ruh ve beklenti ile tar›ma d›flar›dan yat›r›m yapmay›
cayd›r›c› bir etkide bulunmufltur. Ayn› iktisadi ak›lc›l›k toprak mülkiyetine
k›rsal cemaatin kendi içinden yap›lacak yat›r›mlar› da büyük oranda cayd›rm›fl ve elinde imkan› olan köylünün kendine bir iktisadi güven aral›¤› yaratma çabas›ndan daha öteye gitmemifltir (bak. Sönmez, 1993: 19-20, 73-88). Bununla birlikte, kapitalist bir iktisadi ortamda iflletmelerin fiziksel ve buna
ba¤l› olarak iktisadi cesametlerinin art›r›lmas›nda toprak mülkiyetinin temerküzünün bir ön flart oluflturmad›¤›n› ifade etmek gerekir. Nitekim, Bayraç
ve Yenilmez (2005: 100)’in verdikleri rakamlara göre, Avrupa Birli¤i ülkelerinde 1994 y›l›nda tar›msal üretim alt›nda olan alanlar›n yüzde 40.7’si iflletmelerin kendi özel mülkü olmayan, aksine kirac›l›k vb yollarla tasarruf edilen
arazilerden oluflmaktad›r.
‹kinci olarak, Türk tar›m›nda topraktan ve çiftçilikten kopufl bugüne kadar
mutlak ve bir anda gerçekleflen bir kopufl olmaktan çok tedrici, göçmenin tar›m d›fl› istihdam ve yaflamda kendi durumunu kollayarak ve geliflmeleri takip ederek gerçeklefltirdi¤i, dolays›yla yeni istihdam ve yaflam koflullar›ndaki
muhtemel baflar› veya baflar›s›zl›klar›n› gözetleyerek topraklar›n› bir ihtiyat
akçesi olarak elinde tutmay› ye¤ledi¤i bir kopufl niteli¤indedir. Bundan dolay›, k›rsal göçün toprak piyasas›na toprak arz etmesi ile göçün gerçekleflti¤i dönem aras›nda bazen bir neslin hayat süresi kadar uzun bir zaman aral›¤› vard›r. Dahas›, yak›n zamana kadar k›rsal ile kentsel yaflam olanaklar› aras›ndaki muazzam tezat ve toplumsal ve kültürel bak›mdan uyumsuzluklar ulafl›m,
iletiflim, flebeke suyu gibi alt yap› olanaklar›n›n makul bir düzeyde k›rsal nüfusun yaflam olanaklar›n›n bir parças› haline gelmesiyle büyük oranda ortadan kalkm›flt›r. Buna karfl›l›k kentlerin bo¤ucu, s›k›c› ortam›ndan geçici de ol-
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sa kaç›fl›n bir yolu olarak k›rsal alan›n yeniden bir cazibe merkezi haline geldi¤i gözlenmektedir. Nitekim, bugün Türkiye k›rsal›n› yak›ndan tan›yanlar›n
teslim edecekleri üzere, k›rsal alanda muazzam bir mesken inflas› mevcuttur
ama bu binalar›n ancak bir k›sm› k›rda daimi ikamet edenler, geriye kalan›
kentlerde yaflayanlar taraf›ndan infla edilmekte ve y›l›n ancak belli bir döneminde iskan edilmektedir.
K›rsal nüfus, istihdam, gelir ve uzun vadeli toplumsal dönüflüm sürecine
kat›lmak ve bunda avantajl› bir konum elde etmek için bir yandan kentlere
ak›n ederken, di¤er yandan kentteki kendi dönüflümünün mahiyeti yan›nda
k›r›n ve kentin daha genel dönüflümü çerçevesinde kendi toplumsal kimli¤i ve
kökeni ile olan ba¤lar›n› koparmamak, bu ba¤lar› kentlerde yetiflmifl olsalar
bile yeni neslin kimlik ve kökeninin bir parças› k›lmak için büyük bir çaba göstermektedir (bak Sönmez, 2000). Bu çerçevede olarak, bugün Türk tar›m›n›n
ve k›rsal alan›n›n iktisadi ak›lc›l›k ile duygusal ç›karlar›n, pragmatizm ile de¤erlerin yo¤un bir çat›flma ve gerilimine sahne oldu¤unu söylemek gerekir.
Toprak, al›m sat›ma konu olmas› bak›m›ndan bir metad›r ve iktisadi ak›lc›l›¤›n ötesine geçerek fahifl fiyatla sat›n al›nmak istedi¤inde her zaman mevcuttur. Zira, böyle bir durum göçmenin tar›m d›fl› varoluflunda acil ve makul bir
ihtiyac›n giderilmesinin, diyelim mesken edinmenin veya çocuklar›n daha iyi
ö¤renim görmesinin maliyetini karfl›laman›n bir yolu olarak ak›c› bir flekilde
kullan›labilir. Ancak, toprak ayn› zamanda kökenin ve kimli¤in en temel tan›mlay›c›lar›ndan, geçmifli gelece¤e ba¤layan ata yadigarlar›n›n belki de yegane timsalidir ve topra¤›n› satmak insanlar› giderek köksüzlefltiren, cemaatsizlefltiren bir dünyada kimli¤ini, kökenini ve ata yadigar›n› elden ç›kararak daha da kimliksiz ve kökensiz hale gelmenin bir biçimidir. Bu nedenle de, topra¤›n elden ç›kar›lmamas› toplumsal ve kültürel mücadelenin önemli alanlar›ndan biridir.
Terör nedeniyle yerinden olma süreci bu sahneye yeni unsurlar ve boyutlar
katm›fl görünmektedir. Her fleyden önce yerinden olman›n bireylerin kendi
tercih ve kararlar› d›fl›nda gerçekleflmifl olmas›, d›flar›dan dayat›lan her çözüm
gibi, yerinden olmufl kitle içinde köken-toprak ba¤›n› daha da de¤erli k›lm›fl
görünmektedir. Yükseker (2006: 148-154)’in kendileriyle mülakat yapt›¤› bireylerden aktard›¤› üzere, köye geri dönmek yafla, cinsiyete, mesle¤e, içinde
bulunulan flartlara ba¤l› olarak farkl› anlamlar tafl›maktad›r. Bu anlamlar
an›lar› geride kalm›fl olanlar›n mezarlar›n› ziyaret edebilme imkan›na sahip
olmaktan bilfiil köye daimi geri dönüfl yaparak kentsel alandaki iktisadi ve
toplumsal sefaletini sonland›rmaya kadar genifl bir yelpazeye yay›lmaktad›r.
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Ancak, öyle anlafl›l›yor ki, topra¤›na ve köyüne hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n özgürce, diledi¤i flekilde ve zamanda ulaflabilmek art›k sadece yukar›da iflaret
edilen türden bir toplumsal ve kültürel mücadele olman›n ötesine geçerek ayn› zamanda siyasal bir mücadele halini alm›fl görünmektedir.
Mülkiyetin el de¤ifltirme imkanlar›n›n k›s›tland›¤› bu flartlar alt›nda iflletme çap›n› geniflletmenin en kolay ve makul yolu ilk bak›flta toprak kiralamak
olarak gözükmektedir. Say›m verilerinin de iflaret etti¤i üzere, toprak mülkiyeti kirac›l›k yoluyla toprak tasarrufunun bir ön flart› olmaktan çok bunu destekleyen önemli bir etken mahiyetindedir ve k›rsal göç ve mesleki farkl›laflma süreci sonunda boflalan topraklar kirac›l›¤›n kendi tasarrufu alt›na çekebilece¤i
giderek geniflleyen bir bofl alan yaratmaktad›r. Ancak, kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin ortalama büyüklükleri küçük ile büyük iflletme ayr›m çizgisinin yar›s›na (107.9 dekar) ancak gelebilmekte olup, bu flekilde
topra¤› tasarruf eden iflletmelerin yüzde 85.4’ü 200 dekardan daha küçüktür.
Sadece kiralama yoluyla toprak iflleyenlerin ortalama toprak alan› ise bunun
da alt›nda (56.0 dekar) olup, 200 dekardan daha küçük olanlar›n oran› yüzde
94.7’dir. Bu hususlar dikkate al›nd›¤›nda, bu topra¤› tasarruf biçimlerinin henüz k›rsal göçün at›l b›rakt›¤› topraklar› iktisadi denetim alt›na alacak ve bu
yolla ulusal tar›msal yap›larda kapitalist iflletmecilik yönünde bir dönüflümün
öncüsü ve ana mihrak› olacak bir kabiliyete sahip olmad›klar›n› belirtmek gerekir. Aksine, bugün içinde bulunulan flartlar ve iflletme büyüklükleri itibariyle kiralama yoluyla topra¤› tasarruf biçimi çiftçi hane halklar›n›n tar›msal yap› içinde varl›klar›n› sürdürmek veya topraktan kopufllar›n› geciktirmek için
baflvurduklar› bir strateji görünümü tafl›maktad›r. Dahas›, Özesmi (2002-3:
99)’nin de iflaret etti¤i üzere, kirac›l›k her zaman gerçek anlamda bir kirac›l›k
olmaktan çok, icarc›l›k s›fat›yla ortakç›l›¤› tan›mlamak için de kullan›lmaktad›r. Ortakç›l›¤›n bir biçimi oldu¤u hallerde icarc› hem toprak kiras›n› hem de
istihdam etti¤i iflçilerin ya da ikinci dereceden ortakç›lar›n ücretini ayni olarak
ve ürünün belli bir nispeti biçiminde ödemektedir. Ülke genelinde kirac›l›¤›n
kaç farkl› biçimde uyguland›¤› ve burada tarif edilen biçimin ne kadar yayg›n
bir uygulama oldu¤una dair elimizde olgusal veri bulunmamaktad›r. Fakat,
böyle bir uygulaman›n varl›¤› icarc›l›¤›n her zaman saf bir kirac›l›k, yani miktar› önceden belirlemifl nakdi bir bedelin ödenmesi flart› ile üretim yapmak
amac›yla topra¤› tasarruf hakk›n›n kirac›ya geçti¤i ve üretimin planlanmas› ve
iktisadi sonuçlar›ndan sadece kendisinin sorumlu olu¤u bir tasarruf biçimi olarak düflünemeyece¤imize iflaret eder. Aksine, kirac›l›k, en az›ndan burada verilen örnekte, ortakç›l›kla iç içe geçmifl görünmektedir.
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Ortakç›l›k söz konusu oldu¤unda, öncelikle aç›klanmas› gereken husus her
iki il kümesinde gözlenen muazzam art›fllar›n kayna¤›n›n ne oldu¤udur. Ayd›n (1986: 138-159)’›n çal›flmas›nda görülece¤i üzere, ortakç›l›k hem bitkisel
üretim hem de hayvan yetifltiricili¤inde bafl vurulan bir sözleflme biçimi olup
taraflar›n mükellefiyetleri, toprak ve üretim süreci üzerinde uygulad›klar› denetim ve üründen alacaklar› paylar›n de¤ifliklik gösterdi¤i çok say›daki uygulaman›n ortak ad›d›r. Topra¤›n› ortakç›ya veren kiflinin amac› s›rf at›l kalan
topraktan bir miktar olsun gelir temin etmek ile kendisinin emek-yo¤un kapitalist çiftçilik faaliyetlerine ucuz ve köy içinde sürekli haz›r tutulan bir emek
havuzu yaratmaya kadar niteliksel bak›mdan büyük farkl›l›klar gösterebilir.
Toprak ya da hayvan sahibinin amac›na ba¤l› olarak ortakç›n›n mükellefiyetleri ve üretim araçlar› üzerindeki denetiminin mahiyeti de de¤ifliklik göstermektedir. Toprak ya da hayvan sahibi tar›msal faaliyetlerine ara vermifl ve
küçük bir toprak alan›na ya da hayvan sürüsüne sahipse, ortakç›n›n üretim ve
toprak üzerindeki denetimi artmakta, aksi durumda ise azalmaktad›r. Bu durumun ilginç bir örne¤ini Ba¤c› (1998: 23, 46-49)’n›n çal›flmas›nda bulmaktay›z. Topraklar›n tamam›n›n tek bir ailenin mülkiyetinde oldu¤u ve tütün ve
bu¤day üretimi yap›lan Ad›yaman ilindeki bir köyde a¤a ailesi etnik bak›mdan homojen ve tütün tarlalar›ndaki mevsimlik iflleri yapmaya yetecek kadar
iflgücüne sahip hane halklar› ile ortakç›l›k sözleflmesi yapmaktad›r. Ortakç›
hane halk›nda ba¤›ml› nüfus, özellikle yafll› nüfusun olmas› olumlu karfl›lanmamaktad›r. A¤a ailesi hem do¤rudan hem de köydeki yard›mc›lar› arac›l›¤›yla tar›msal üretimin her aflamas›n› (sürme, ekme, çapalama, gübreleme, ilaçlama, hasat vb) s›k›ca denetlemekte, kendisinin belirledi¤i ürünler d›fl›nda ortakç›n›n baflka bir ürün yetifltirmesine izin vermemekte, hatta evin ihtiyaçlar› için hayvan yetifltirmesini bile yasaklamaktad›r. Dolay›s›yla, bu örnekte ortakç›, girdi ve ürün paylafl›m› için yap›lan sözleflmeden sonra topra¤› kendi
inisiyatifi dahilinde tasarruf eden biri de¤il, aksine emek arz› ve öz ifl disiplini y›ll›k ortakç›l›k sözleflmesi ile denetim alt›na al›nm›fl sözleflmeli tar›m iflçisi hüviyetine sahiptir. Benzer flekilde Özesmi (2002-3: 90), pamuk üretimindeki ortakç›l›k iliflkilerini betimlerken, toprak sahiplerinin eme¤in miktar›, kalitesi ve kendi öz ifl disiplinini sa¤lamalar›na ne derece önem verdiklerine ve
üretimlerini sürdürmek için ortakç› eme¤ine ba¤›ml› hale geldiklerine dikkat
çekmektedir. Gerek Ba¤c› gerekse Özesmi’nin çal›flmalar›, ortakç›l›k sözleflmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra ortakç› hane halk›n›n baz› üyelerinin mevsimlik iflgücü göçüne de kat›ld›klar›na, toprak
ifllemek için gerekli teknolojinin bir k›sm›na sahip olduklar›na, aksi durumda
a¤a ya da baflkalar›ndan bu teknolojileri kiralad›klar›na iflaret etmektedir.
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Dolay›s›yla, toprak sahibinin zaviyesinden bak›ld›¤›nda, ortakç›l›k sözleflmesi
pamuk ve tütün gibi emek-yo¤un tar›msal üretimde mevsimlik ücretli iflçi istidam› halinde karfl›lafl›lacak emek arz›, ifl disiplini ve emek verimli¤ini denetleme sorunlar›n›n asgariye indirildi¤i y›ll›k emek sözleflmesi hüviyeti kazanan
ak›lc› bir giriflimdir. Ba¤c› (1998)’n›n da iflaret etti¤i üzere, ortakç›, alternatif
istihdam alanlar›na geçmeye istekli fakat içinde bulundu¤u nesnel koflullardan ötürü bunu yapmas› mümkün veya ak›lc› olmayan biridir. Dolay›s›yla,
onun zaviyesinden bak›ld›¤›nda, ortakç›l›k, kentsel istihdam piyasas›nda oldu¤u kadar mevsimlik tar›m iflçili¤i piyasas›nda da emekleri yeterince de¤erlendirilemeyecek hane halk› üyelerinin y›ll›k bir sözleflme dahilinde verimli ve
güvenli bir flekilde istihdam›na imkan sa¤layan bir ifl sözleflmesidir.
Alan çal›flmalar›ndan elde edilen bu sonuçlar göstermektedir ki, ortal›kta
bir de¤il, birden fazla ortakç›l›k mevcuttur. Bunlar (1) oranlar› önceden belirlenmifl bir katk› ve paylafl›m sözleflmesi dahilinde ortakç›n›n toprak ve üretim
süreci üzerinde tam bir denetim uygulad›¤› biçim, (2) ortakç›l›k görünümündeki y›ll›k ifl sözleflmesi yoluyla yürütülen basit, küçük veya kapitalist meta
üretimi ve (3) kirac›l›k (icarc›l›k) olarak adland›r›lan fakat esas olarak bu iki
ortakç›l›ktan birisini temsil eden biçim. Dolay›s›yla, ortakç›l›k veya kirac›l›¤›n
niteli¤i tam olarak bilinmeden tar›m say›mlar›nda ortakç›l›k uygulamalar›nda görülen muazzam art›fllar›n gerçekte ne türden bir de¤iflim ve dönüflüme
iflaret ettiklerini kestirebilmek güçtür. Bu çerçevede olarak, her iki il kümesinde gözlenen art›fllar›n ortakç›l›k sözleflmelerinin mahiyeti, ortakç›lar›n kökenleri ve tar›msal ürün desenlerindeki de¤iflmeler birlikte dikkate al›narak
de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Yine de iflaret etmek gerekir ki, ortakç›l›¤›n
ana geliflme çizgisinin topra¤› tasarruf biçimi olmaktan ç›karak iflletme sahiplerinin mevsimlik iflgücü istihdam›na alternatif olarak eme¤i daha verimli bir
flekilde denetleme uygulamas›na yönelmifl olmas› daha muhtemeldir. Bu durum, tar›mda hem kirac›l›k hem de kendi mülkünü iflleme biçimlerinde gözlenen de¤iflme oranlar› ve örüntülerine de ihtiyatla yaklaflmam›z gerekti¤ine ve
özellikle kendi mülkünü ifllemenin a¤›rl›¤›n›n rakamlar›n ifade etti¤i kadar
sars›lmam›fl ve tehdit alt›na girmemifl oldu¤unu da ima eder.
Öte yandan, bir bedel ödemeksizin topra¤› tasarruf biçiminde gözlenen art›fllar tar›msal yap›lar› dönüfltürme kabiliyetleri bak›m›ndan olmamakla birlikte yaflanan dönüflümün mahiyetini anlamak ve yorumlamak bak›m›ndan
özel bir öneme sahiptir. Bu flekilde topra¤› tasarruf genel olarak köylü toplumlar›nda yak›n akrabalar, dostlar ve bir oranda cemaat üyeleri aras›nda gözlenen toplumsal ve iktisadi dayan›flma biçimlerinden birini temsil eder (bak
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Wolf, 2000: 145; Sönmez, 1993: 91). Kategorik olarak iliflki bir taraf›n iktisadi
veya toplumsal konumunun mutlak olarak di¤erinden daha iyi veya üstün olmas›n› gerektirmez. Aksine, as›l amaç ortak bir köken, kimlik veya ç›kar›n
ayakta tutulmas› veya ortak bir sorumlulu¤un birlikte yerine getirilmesi oldu¤u müddetçe durumu izafi olarak daha geride olan kendi gücünün üstünde bir
katk› ile de sürece kat›labilir. Ancak, iliflki do¤rudan do¤ruya durumu izafi
olarak daha geride olan› desteklemeye yönelik de olabilir. Her iki halde de ahlaki bir sorumluluk duygusunun bireysel maddi ç›karlar›n üstünde tutulmas›
önem arz eder. Bu tür dayan›flman›n s›k karfl›lafl›lan biçimi miras ve sat›n alma yoluyla mülk edinilmifl arazilerin bir k›sm› veya tamam›n›n bir bedel talep edilmeksizin köyde kalan kardeflin, yak›n akraban›n veya yard›ma ihtiyac› olan bir cemaat üyesi denetimine b›rak›lmas›d›r. Bu tasarruf biçimine sahip
iflletmelerin ortalama büyüklüklerinin (48 dekar) ulusal ortalaman›n çok da
alt›nda olmad›¤› dikkate al›n›rsa, burada söz konusu olan fleyin baflka türlü
ifle yaramayan bir fleyi dayan›flmaya hasretmek gibi basit bir ifllemden ibaret
olmad›¤› aflikard›r. Yine de, böyle bir iliflkinin ihsanda bulunan taraf›n kendi
kökeni, cemaati ile ba¤lar›n› s›cak tutma ifllevi yan›nda geride b›rak›lm›fl arazilerin bütünüyle çay›r veya çal›l›¤a dönmemesi önlemek ifllevine sahip oldu¤una da iflaret etmek gerekir (bak Sönmez, 2000: 65-6). K›rsal göç süreci giderek artan miktarda araziyi tar›msal üretim d›fl›na tafl›d›¤›, göçmen kendi geçmifli ve kökeni ile ba¤lar›n› sürdürmekte kararl› ve köyde at›l kalan arazileri
iflleyecek birileri bulundu¤u sürece bu tür dayan›flma uygulamalar› da devam
edecek görünmektedir. Ancak, baz› durumlarda k›rsal göç cemaatin nüfusunu
bütünüyle kentlere tafl›yarak köyleri boflaltmakta, baz› durumlarda ise kendi
topraklar›n› bile verimli bir flekilde ifllemekten aciz yafll› bir grubu geride b›rakmakta oldu¤undan topraklar bütünüyle at›l kalabilmektedir.
Bu çerçevede iflaret etmek gerekir ki, 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda at›l duruma düflen tar›msal arazi alan› 43.3 milyon dekar olup, bunun 19.1 milyon
dekar› (yüzde 44.2’si) terörden do¤rudan etkilenen illerde bulunmaktad›r. Bu
arazinin bir k›sm›n›n kentsel geniflleme ve kentler aras› yol inflas› s›ras›nda
bütünüyle kullan›lamaz hale gelmifl olmas› mümkündür ama her halde flartta
tamam› olmasa gerektir. Ayr›ca, faaliyetlerine devam eden iflletmelerin denetimi alt›nda ve tar›msal üretime uygun oldu¤u halde ifllenmeyen 4.7 milyon
dekarl›k ilave bir arazi de mevcuttur.8 Dolay›s›yla, tar›mda gözlenen daralma
sadece göç kaynakl› de¤ildir. Aksine mevcut topraklar›n bir k›sm›n›n nadas
amaçl› olmaks›z›n üretimde ç›kar›lmas›n›n da sürece önemli bir katk›s› var8 1991 Tar›m Say›m›: 22-3, 204-41 ve 2001 Tar›m Say›m›: 82-163’ten hesaplanm›flt›r.

296

SÖNMEZ

Türkiye Tar›m›nda Yap›sal De¤iflme Örüntüleri

d›r. Bu hususlar› da dikkate son olarak tar›msal iflletmelerin faaliyetlerinde
meydana gelen de¤iflme örüntülerini incelemekte yarar vard›r.

4.3. Tar›msal faaliyet biçimlerinde meydana gelen de¤iflflm
meler
Toprak mülkiyeti, iflletme büyüklükleri ve topra¤› tasarruf biçimleri yan›nda tar›msal üretim faaliyetlerinin biçimlerinde gözlenen de¤iflmeler de tar›mda baflka bir aç›dan da derin de¤iflmelerin meydana geldi¤ine iflaret etmektedir. Burada dikkate al›nan tar›m say›mlar›, faaliyet biçimleri itibariyle tar›msal iflletmeleri üç kümeye tasnif etmektedir. Bunlar: (i) bitkisel ve hayvansal
üretimi birlikte yürütenler, (ii) yaln›zca bitkisel üretim yapanlar ve (iii) yaln›zca hayvan yetifltiren iflletmelerdir. Yukar›da bir örne¤ine iflaret edildi¤i
üzere, mülk ve topra¤› tasarruf rejimlerinden kaynaklanan özel k›s›tlamalar
olmad›¤› müddetçe bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yürütmek köylü üretiminin evrensel özelliklerinden biridir. Piyasaya yönelik üretim yap›lan flartlarda da bu iki faaliyetin zorunlu olarak birbirinden ayr›lmas› gerekmez. Aksine, meta üretiminin bütün vas›flar› ve kurumlar›yla yerleflti¤i bir tar›msal
yap› içinde de iflletmeler çeflitli sebeplerden ötürü bu iki faaliyeti birlikte yürütmeyi uygun bulabilirler ve bunun bir sonucu olarak da iflletmelerin toplam
üretimi içinde pazarlanan bitkisel ve hayvansal ürün oranlar›nda önemli de¤ifliklikler görülebilir. Bunun bir örne¤i, bitkisel üretimin a¤›rl›kl› veya bütünüyle piyasa için yürütüldü¤ü bir ortamda hane halk›n›n günlük tüketimi için
birkaç evcil hayvan (tavuk, s›¤›r, koyun vb) yetifltirmek biçiminde karfl›m›za
ç›kabilir. Bunun aksine olarak, esas faaliyeti hayvan yetifltirmek olan bir iflletme do¤rudan tüketim ihtiyaçlar› için de bir miktar tah›l, sebze ve meyve yetifltirebilir. Bir baflka örnek ise bitkisel üretimin bir k›sm›n› yemlik üretimine
hasredip bunu ayn› zamanda hayvan yetifltiricili¤i ile eklemlefltirmek fleklinde karfl›m›za ç›kabilir.
Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Ancak, toplam üretim miktar›ndan
hane halk›n›n do¤rudan tüketimine ayr›lan miktara ya da baz› ürünleri do¤rudan tüketim amac›yla üretmeye bakarak tar›msal yap›lar›n içinde bulundu¤u durumu geçimlik üretim olarak düflünmek veya tarif etmenin do¤ru bir
yaklafl›m olmad›¤›na iflaret etmek gerekir. Bu nitelendirme özellikle Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerindeki küçük tar›msal iflletmelerin durumunu tarif için kullan›lmakta olup, bu yolla dolayl› olarak tar›msal yap›lar›n gerili¤ine veya modernleflmemiflli¤ine de at›fta bulunulmaktad›r. fiüphesiz ki, üretti¤i sütü pazarda sat›p, tüketti¤i yo¤urdu bakkaldan sat›n almak veya üretti¤i
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bu¤day› pazarda sat›p tüketti¤i ekme¤i f›r›ndan sat›n almak çiftçi hane halklar›n›n g›da üretim faaliyetlerinin mahiyeti, toplumsal ve kültürel varolufl
flartlar› ve hayat standartlar› hakk›nda çok fleyi ifade eder. Ama bu durum kategorik olarak onlar›n üretim faaliyetlerinin asli karakterinin geçimlik oldu¤unu peflinen göstermez. Bu, bitkisel ve hayvansal üretimin tamam›n›n do¤rudan tüketildi¤i fakat eme¤in piyasaya arz edildi¤i bir durum için de söz konusudur. Rençperlik ve hayvan yetifltiricili¤inin büyük bir toplumsal iflbölümünün parças› olarak düzenlendi¤i her yerde rençperler ve çobanlar hem vergi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmek hem de kendi hane halklar›
veya cemaatleri içinde üretemedikleri kimi mal ve eflyalar› elde etmek için bir
mübadele ve pazar a¤›na her zaman düzenli bir flekilde dahil olmufllard›r. Bez,
kumafl, tuz, mücevherat, kap-kaçak vb eflyan›n çerçilerden veya kasaba ve
kent pazarlar›ndan elde edilmesi bunlara örnek teflkil eder. Kültürel anlamda
bu araçlara ve mallara olan ihtiyaçlar›n süreklili¤i oran›nda pazar ile olan iliflki ve ba¤lar da süreklilik ve düzenlilik gösterir. Bununla birlikte, geçimlik
üretim durumunu niteleyen fley, üretim için gerekli emek, kaynak ve girdiler
ile ola¤an günlük tüketim ihtiyaçlar›n›n köylünün veya çiftçinin kendi toplumsal kategorisi ve cemaati içindeki mübadele iliflkileri ve a¤lar› dahilinde
karfl›lanabilir olmas›d›r. Bu tür bir iktisadi ve toplumsal varoluflun iç bütünlü¤ünün etkin olarak sürdürülemez hale geldi¤i, üretim kaynak ve girdilerinden bir veya birkaç›n›n düzenli olarak piyasadan temin edildi¤i, emek ya da
üründen biri ya da her ikisini düzenli olarak piyasaya arz ederek kültürel ve
toplumsal geliflmenin vazgeçilemez k›ld›¤› günlük mal ve hizmetlerin düzenli
olarak piyasadan sat›n al›nd›¤› bir durumda art›k geçimlik de¤il, piyasa için
üretimden söz etmek gerekir.
Piyasa koflullar›n›n egemen oldu¤u bir ortamda her tar›msal iflletmenin kesin olarak piyasa mekanizmas› içinde yer ald›¤› söylenemez. Ancak, bugün ülkenin herhangi bir yerinde gübre, tar›msal ilaç ve traktörden birini kullanmadan tah›l ve hatta do¤rudan tüketim için sebze üretebilen iflletme her halde
çok nadir bulunur. Benzer flekilde, kendi üretti¤inden baflka tah›l, sebze, meyve ve hayvansal ürün hiç tüketmiyor olsa bile, çay, fleker, sabun, s›v› ya¤ ve
giysiyi pazardan sat›n almayan; evinde radyo, televizyon, buzdolab› ve telefon
gibi ça¤dafl kültürel araçlardan hiç birine sahip olmayan bir hane halk› her
halde yok denecek kadar azd›r.9
Bu çerçevede iflaret etmek gerekir ki, Türkiye tar›m›nda meta üretimi bütün a¤›rl›¤› ile yerleflmifltir. Yap› içinde üretim miktarlar› ve pazarlama oran9 Türkiye’de k›rda ve kentte hane halklar›n›n dayan›kl› tüketim mallar› ile çeflitli iletiflim ve ulafl›m araçlar› sahipli¤i hakk›ndaki oranlar için bak. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2004: 32).
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lar› hakk›nda veri derlenen 120 bitkisel ürün çeflidi bulunmakta olup, 2002 y›l› verilerine göre, toplam bitkisel üretimin yüzde 72’si pazarlanmakta, geriye
kalan› ise do¤rudan tüketilmektedir. Emek-ürün mübadelesinin hangi biçiminin kendilerinin iktisadi ve toplumsal refahlar› aç›s›ndan daha fazla getirisi
oldu¤una dair bir muhasebe yapmak hane halk› geçim stratejilerinin ayr›lmaz
bir parças› oldu¤undan, ürün desenleri ve pazarlanma - do¤rudan tüketim
oranlar›nda flüphesiz de¤ifliklikler söz konusudur. Yine de, tüketilen miktar›n
çiftçi nüfusun toplam nüfus içindeki oran›na paralel oldu¤u dikkate al›nacak
olursa, genel olarak Türkiye çiftçisinin kendi g›da üretimini büyük oranda
kendi denetimi alt›nda tuttu¤unu söylemek mümkündür. Toplam üretim içinde tah›l, sebze ve meyve üretiminin a¤›rl›kl› bir yerinin olmas›n›n bu denetimi büyük oranda kolaylaflt›rd›¤› söylenebilir. Ancak, pamuk, tütün, ya¤l› tohumlar, çay ve f›nd›k gibi s›nai ürünler söz konusu oldu¤unda toplam miktar›n hemen tamam›na yak›n› pazarlanmaktad›r. Nitekim, sütün yüzde 19’u,
yumurtan›n yüzde 34’ü, arpan›n yüzde 48’i, bal›n yüzde 53’ü, bu¤day›n yüzde
64’ü, patatesin yüzde 70’i, ham pamu¤un yüzde 95’i, tütünün ise yüzde 99’u
pazarlanmaktad›r. Terörden do¤rudan etkilenen iller kümesinde pazarlama
oran› yüzde 64 olup, ulusal ortalaman›n alt›ndad›r. Fakat, 2000 y›l›nda, bu illerdeki ortalama k›rsal hane halk› büyüklü¤ünün (7.9 kifli) ülke k›rsal›n›n genelindeki ortalama hane halk› büyüklü¤ünden (5.2 kifli) yüzde 33 daha fazla
oldu¤u dikkate al›nacak olursa, asl›nda bu illerin üretti¤i toplam de¤erin kendi nüfuslar›na nispeten daha büyük bir k›sm›n› pazarlad›klar›na iflaret etmektedir (bak. Tar›msal Yap› 2002: 12-515 ve 2000 Genel Nüfus Say›m›: 96-97).

2001 Genel Tar›m Say›m› sonuçlar›na göre (bak Tablo 6), tar›msal iflletmelerin yüzde 67.4’ü bitkisel üretim ve hayvan yetifltirmeyi birlikte sürdürmekte, yüzde 30.2’si yaln›zca bitkisel üretim yapmakta, yüzde 2.4’ü ise yaln›zca
hayvan yetifltirmektedir. Terörden do¤rudan etkilenmifl illerde bitkisel üretim
ve hayvan yetifltiricili¤ini birlikte yürütme ile yaln›zca hayvan yetifltiricili¤i
ile meflgul olma ulusal oranlar›n üstünde bir a¤›rl›¤a (s›ras›yla yüzde 74.2 ve
yüzde 6.7) sahiptir. Dolay›s›yla da yaln›zca bitkisel üretim ile u¤raflan iflletmelerin oran› (yüzde 19.1) buralarda daha düflüktür. Bitkisel üretim ile hayvanc›l›¤› birlikte yürüten iflletmeler, tasarruf ettikleri ortalama arazi büyüklü¤ü
bak›m›ndan (64.3 dekar), yaln›zca bitkisel üretim yapan iflletmelere nazaran
(54.3 dekar) daha güçlü görünmektedirler. Yaln›zca hayvan yetifltiricili¤i ile
u¤raflan iflletmeler ise ortalama 5.9 dekarl›k büyüklükleri ile büsbütün cüce
bir görünüm arz etmektedirler ve özellikle terörden do¤rudan etkilenmifl iller
kümesinde bu iflletmelerin toprak varl›¤›n›n aslen ev, ah›r, a¤›l gibi zorunlu
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mekanlar ile belki küçücük bir sebzelikten daha öteye geçmeyen bir vas›f tafl›d›¤› anlafl›lmaktad›r. Yaln›zca hayvanc›l›kla u¤raflan iflletmeler sadece tasarruf ettikleri toprak alan› bak›m›ndan de¤il, iflletme bafl›na ortalama 35 küçük bafl (koyun ve keçi), 5.3 büyükbafl (s›¤›r ve manda) hayvanla esas faaliyet
konular› bak›m›ndan da hayli zay›f görünmektedirler ve il kümeleri itibariyle
sahip olunan ortalama hayvan say›lar› aras›ndaki farklar niteliksel sonuç do¤uracak kadar büyük de¤ildir (bak Tablo 6). Hayvanlar›n çay›r ve meralarda
hiçbir harcama yap›lmaks›z›n yetifltirildikleri, küçük bafl hayvanlarda bazen
mümkün oldu¤u üzere sürünün bir y›l içinde kendini bütünüyle yenilemifl oldu¤u ve ülkede canl› hayvan fiyatlar›n›n en yüksek oldu¤u Kurban Bayram›
gibi dönemlerde sat›fla sunulmufl olduklar› varsay›ld›¤›nda bile, bu ortalama
hayvan varl›¤›n›n sat›fl›ndan elde edilebilecek net gelir Devlet Planlama Teflkilat›’n›n (2000: 7) büyük ve küçük iflletme ayr›m› için dikkate ald›¤› y›ll›k 4.2
milyar TL gelir kapasitesinin çok üzerine ç›kamayacaklar› aç›kt›r. Dahas›,
aradan geçen süre içinde hem toplumsal ve kültürel ihtiyaçlar›n vasf›nda hem
canl› hayvan fiyatlar›nda önemli de¤ifliklikler olmas›na ra¤men, 1980 tar›m
say›m›nda Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün iflletme büyüklü¤ünün belirlenmesinde benzer bir yaklafl›mdan hareketle küçük bafl hayvanc›l›kta 300 bafl, büyük bafl hayvanc›l›k durumunda ise 100 bafl hayvan varl›¤›n› büyük ve küçük
iflletme ayr›m›nda bir ölçüt olarak dikkate ald›¤› hat›rlanacak olursa, hayvan
yetifltiricili¤inin her iki biçiminde de iflletme ölçeklerinin çok daha küçük göründü¤ünü belirtmek gerekir.
Önceki konularda oldu¤u gibi, tar›msal yap›lar›n bu ekseninde meydana
gelen de¤iflmeleri de 1991 ile 2001 say›mlar›n›n sonuçlar›n› karfl›laflt›rmak suretiyle resmetmek mümkün görünmektedir. Bu karfl›laflt›rmalar› yaparken
hat›rda tutulmas› gereken önemli bir husus terörle mücadele kapsam›nda koyulan mera-yaylaya ç›kma yasaklar›n›n ve boflalt›lan köylerin may›nlanmas›n›n hayvan yetifltiricili¤ine büyük bir darbe vurdu¤unun s›kça dile getirilmifl
olmas›d›r. Say›m verilerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre (bak. Tablo 7), 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda ülke genelinde bitkisel üretim ile hayvan
yetifltiricili¤ini birlikte yürüten iflletmelerin say›s›nda yüzde 29.3, tasarruf ettikleri toprak alan›nda yüzde 28.7, sahip olduklar› küçükbafl hayvan say›s›nda yüzde 46.7 ve büyükbafl hayvan say›s›nda yüzde 0.9 oran›nda bir gerileme
yaflanm›flt›r. Terörden do¤rudan etkilenmifl olan illerde bu kategoriye dahil iflletmelerin say›nda meydana gelen gerileme ulusal ortalamadan çok daha yavafl (yüzde 16.9) olmufl fakat iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›ndaki gerileme ise aksi yönde olarak çok daha yüksek (yüzde 51.2) bir düzeyde
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gerçekleflmifltir. Buna karfl›l›k olarak hayvan varl›klar›ndaki mutlak de¤iflme
oranlar› ulusal ortalama ile ayn› yönde ve yaklafl›k olarak ayn› düzeyde seyretmifltir. Ancak, izafi de¤iflme oranlar› söz konusu oldu¤unda, bitkisel üretim
ile hayvan yetifltiricili¤ini birlikte yürüten iflletmeler sahip olduklar› ortalama
büyükbafl hayvan varl›¤›nda ulusal düzeyde yüzde 0.6’l›k ve terörden do¤rudan etkilenmemifl illerde yüzde 0.9’luk bir art›fl göstermenin d›fl›nda, her iki il
kümesinde bütün karfl›laflt›rma alanlar›nda gerileme göstermifllerdir. Sadece
hayvanc›l›kla u¤raflan iflletmelerin say› ve tasarruf ettikleri ortalama arazi
alan›nda her iki il kümesinde yak›n oranlarda olmak üzere önemli bir gerileme yaflanm›fl olup bunun ulusal ortalamas› s›ras›yla yüzde 31.2 ve yüzde 99.4
düzeyine ulaflm›flt›r. Buna karfl›l›k, terörden do¤rudan etkilenmifl illerde bu
iflletmelerin sahip olduklar› ortalama küçükbafl hayvan say›s› izafi olarak yüzde 34.7, büyükbafl hayvan say›s› ise yine izafi olarak yüzde 14.9’luk bir art›fl
kaydetmifltir. Di¤er illerde ise, bu iflletmelerin sahip olduklar› küçükbafl hayvan say›s› izafi olarak yüzde 43.9’luk bir art›fl kaydederken büyükbafl hayvan
say›s› yüzde 23.5’lik bir gerileme kaydetmifltir.

Dolay›s›yla, bitkisel üretim ile hayvanc›l›¤› birlefltiren iflletmelerin yap›lar›nda gözlenen de¤iflimin esas› tasarruf edilen ortalama arazi alan›n› ve büyükbafl hayvan varl›klar›n› koruyup, küçükbafl hayvan yetifltiricili¤inden giderek uzaklaflmak fleklinde gerçekleflmifl görünmektedir. Buna karfl›l›k olarak, yaln›zca hayvanc›l›kla u¤raflan iflletmelerde ise tasarruf edilen toprak
alan›nda büyük bir gerilemeye karfl›l›k özellikle küçükbafl hayvan varl›¤› bak›m›ndan mevcut iflletmelerin bünyelerinin izafi olarak daha güçlü hale gel-
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mesi yönünde bir dönüflüm yaflanm›fl görünmektedir. Tar›msal iflletmelerin
kendi faaliyetlerinde giderek artan bir tekbiçimlilik ve ihtisaslaflman›n iflareti olan bu geliflmeler yaln›zca bitkisel üretim ile u¤raflan iflletmelerin yap›
içindeki konumlar›nda meydana gelen de¤iflmeler dikkate al›nd›¤›nda daha
bir belirginlik kazanmaktad›r. Nitekim, bu iflletmelerin say›lar› ve tasarruflar› alt›nda bulunan ortalama arazi alan› terörden do¤rudan etkilenen illerde s›ras›yla yüzde 36.6 ve yüzde 29.6, di¤er illerde yüzde 23.7 ve yüzde 38.5’luk art›fllar kaydetmifltir.
Ülke tar›m›nda genel bir daralman›n yafland›¤› bir süreçte bu iflletmelerin
genel daralma oranlar›n›n tam aksi yönde ve derecesinde bir izafi ilerleme
kaydetmifl olmalar› ulusal tar›msal yap›lardaki asli de¤iflme yönünün iflletme
say›s› bak›m›ndan giderek artan bir h›zla bitkisel üretime kayd›¤›n›n ve tar›msal iflletmelerin ikili (bitki ve hayvan yetifltiricili¤i) karakterinin giderek
silinmeye yüz tuttu¤unun güçlü bir iflaretidir. Öte yandan, yap›sal de¤iflme
e¤ilimlerinin küçük iflletmelerin bekas›n› giderek daha fazla tehdit etti¤i bir
ortamda yaflanan bu geliflmeler k›rsal alandaki iktisadi ve toplumsal beka ve
dönüflüm stratejilerinin a¤›rl›k kazanan vas›flar› hakk›nda da önemli ipuçlar›
sa¤lamaktad›r. Bu bak›mdan birbiriyle ba¤lant› olan birkaç hususa iflaret etmekte yarar vard›r.
‹lk olarak, iflletmelerin ikili karakterinin giderek ortadan kalkmas› sürecinden en fazla etkilenen boyutun küçükbafl hayvan yetifltiricili¤i olmas›n›n
mera alanlar›na eriflimin k›s›tlanmas›n›n ötesinde sebepleri vard›r zira tar›msal üretimin bu bilefleni terörden do¤rudan etkilenmemifl illerde de izafi
olarak hemen ayn› düzeyde bir gerileme göstermifltir. Bunun sebeplerinden
birisi köy tüzel kifliliklerinin denetiminde müflterek tasarrufa tabi olan ve
köy içinde yer alan mera alanlar›n›n geçmiflte tar›ma aç›lm›fl olmas› ve nadas
alanlar›n›n daralm›fl olmas›d›r. Zira, nadas alanlar› yaylalardaki meralara
ç›k›fl zaman›na kadar koyun ve keçi sürülerinin otlat›ld›¤› önemli alanlard›r.
Fakat, nadas, uygulaman›n kolektif oldu¤u, yani, Anadolu köylerinde eskiden s›kça karfl›lafl›ld›¤› üzere, köyün bir taraf›ndaki arazilerin tamam›n›n
dinlenmeye b›rak›l›p, di¤er taraftaki arazilerin sürüldü¤ü bir durumda otlak
alan› sa¤lar. Nadasa b›rak›lan toprak alan›n›n daralmas› flüphesiz ki, tar›msal yap›n›n gelifliminin bir göstergesi, tar›mda üretkenli¤in insan müdahalesi ile sürdürülen bir hal almas›n›n iflaretidir. Ama ayn› süreç belli bir iktisadi faaliyetin sürdürülebilmesinin cemaat düzeyinde kolektif hareket etmeye
dayal› zorunlu iç örgütlenmesini bozdu¤u ve çiftçiyi ferdi hareket etmeye
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sevk etti¤i için, otlatmaya dayal› bir hayvan yetifltiricili¤inin de yap›sal varolufl flartlar›n› ortadan kald›rmaya hizmet etmektedir. Buna karfl›l›k olarak,
büyükbafl hayvan yetifltiricili¤i aç›k alanlarda otlatmaya dayanmaks›z›n da
çiftli¤in dar alanlar› içinde sürdürülebilir bir faaliyettir ama o da hayvan yemi girdisinin teminat alt›na al›nmas›n› gerektirir. Bunu sa¤laman›n bir yolu
hayvan say›s›n› iflletmenin yem, özellikle de ot ve saman gibi kaba yem üretme kabiliyeti ile uyumlu hale getirmektir. Zira aksi yönde bir geliflme iflletmenin nakit ç›kt›lar› üzerinde büyük bir bask› uygulayaca¤›ndan, toptan
al›mlardan kaynaklanan indirimlerden yararlanmaks›z›n verimli olarak sürdürülemez bir vas›f kazanmaktad›r. Dolays›yla, iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› darald›kça, ihtisaslaflma yönünde bir giriflim olmad›¤›
müddetçe bitkisel üretim ile hayvansal üretimi bir arada yürütmek iktisadi
bak›mdan güçleflmektedir.
‹kinci olarak, hane halk› eme¤inin sürekli olarak iflletme üzerinde tutulmas›n›n iktisadi ve/veya toplumsal olarak yarars›z ve verimsiz oldu¤u hallerde eme¤in baflka ifl ve istihdam biçimlerine yönelmesi bir zorunluluk arz
etmektedir. Bunu tar›mdan bütünüyle ve birden bire kopmaks›z›n yapman›n
yollar›ndan biri emek ve ürün piyasalar›ndaki geliflmeleri de dikkate alarak
ileri teknoloji kullanmak, di¤eri ise y›ll›k üretim takvimi dar bir zaman aral›¤›na s›k›flt›r›labilir ürünlere yönelmektir. Bu iki strateji birbirlerinin alternatifi olmaktan ziyade mümkün oldu¤unca eklemlefltirilen ve fakat flartlara
göre biri di¤erinden daha öne ç›kan stratejilerdir. Teknoloji kullan›m› sadece emek verimlili¤ini art›ran bir fley de¤ildir, ayn› zamanda köylünün ya da
çiftçinin çal›flma koflullar›n› iyilefltiren, hayat kalitesini yükselten bir unsurdur. Bu teknolojilerin yayg›n olarak kullan›lmaya baflland›¤› bir durumda
bunlar›n istihdam›ndan geri kalmak piyasada var olabilmeyi tehdit alt›na
soktu¤u gibi, toplumsal geliflmenin gerisinde kalma duygunun geliflimine de
yol açmaktad›r. Baflka bir flekilde istihdam edilmedi¤i müddetçe eme¤in bu
flekilde serbest kalmas› iktisatç›n›n gözünde iflsizlik ve aylakl›k olarak görünse de, çiftçinin gözünde kendi toplumsal ve kültürel varoluflunu beden iflçili¤inden kurtaran ve adeta s›n›f atlatan bir ilerleme teflkil eder. Dahas›,
teknoloji kullan›m›n› ilerletmek ve/veya ürün desenlerini de¤ifltirmek suretiyle serbest b›rak›lan emek nadiren aylakl›k yapmaktad›r. Aksine, ço¤u
halde, bu suretle kazan›lm›fl olan ek zaman e¤itimine devam etmek, yeni ifl
ve meslekler edinmek için kullan›lmakta, bu suretle de k›rsal alan›n toplumsal ve kültürel ortam›n›n dönüflümüne de hizmet edilmektedir. Bir yandan
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nüfus bask›s›n›n iflletmelerin fiziksel cesametini küçülttü¤ü, di¤er yandan
emek ve ürün piyasalar›ndaki geliflmeler ile toplumsal ve kültürel geliflmelerin ise iflletmelerin bir hane halk›n›n geçim ve refah›n› destekleme kabiliyetini afl›nd›rd›¤› bir ortamda bu stratejileriler varoluflun ayr›lmaz parças›
haline gelmektedir. Bu varolufl flartlar›nda hane halk›n› eme¤ini iflletme
üzerine en fazla ba¤layan etmenlerden birisi hayvan yetifltiricili¤idir ve bu
nedenle bir ihtisas faaliyeti olmad›¤› müddetçe kendisinden vazgeçilmesi kaç›n›lmaz bir hal almaktad›r.
Üçüncü olarak, k›rsal alanda tarihsel olarak çiftçilikle çobanl›k aras›nda
sürüp giden iktisadi, toplumsal ve kültürel gerilim hane halk›n›n kendi içinde de mevcuttur. Pek çok halde hanenin kendi içinde bitkisel üretimle ilgilenmenin hayvan bak›m› ile ilgilenmeye karfl› bariz bir toplumsal ve kültürel üstünlü¤ü vard›r. Mevsimi ve zaman› geldi¤inde yap›lmas›, üretimin bir aflamas› ile di¤eri aras›nda çal›flmaya ara vermeye imkan sa¤lamas›ndan dolay›
bitkisel üretim faaliyetlerinin nispeten esnek bir emek-zaman talebi vard›r.
Buna karfl›l›k, hayvanlar›n bak›m›n›n yap›lmas› biteviye bir vasf› haizdir ve
bak›mdan sorumlu olanlar›n günlük hareketlilikleri üzerinde büyük bir k›s›tlama uygular. Hayvanlar›n günlük bak›m›n›n yap›lmas› hane halk› içinde kad›n ve çocuk eme¤ini istihdam›n önemli bir alan›n› oluflturur. Bu nedenle k›rsal alanda örne¤in çocuklar›n e¤itimi ile hayvan bak›m› aras›nda önemli bir
gerilim yaflanmakta ve ço¤u halde biri di¤erinin muhalifi olarak durmaktad›r. Benzer flekilde, kad›n aç›s›ndan da evinin kad›n› olmak, bir parça daha
ifl yükünü azaltmak, ah›r›n ve a¤›l›n pis kokusundan uzaklaflmak, kap›s›n›
çekip akflam eve geç gelecek flekilde bir komflunu ziyaret etmek ya da bir kaç
haftal›¤›na uzakta olan akrabalar›n› ziyaret etmek bir toplumsal ve kültürel
ihtiyaç halini ald›kça evdeki erkekten önce ah›r ya da a¤›ldaki hayvan en
amans›z muhalif olarak durur. Bu muhalefeti k›rman›n en kestirme yolu hayvan bak›m›n› iflletmenin bir u¤rafl› olmaktan ç›karmak için mücadele vermektir. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda, bitkisel üretimi hayvansal üretimden ay›rmak k›rsal kad›n›n toplumsal özgürlük ve ilerleme mücadelesinin önemli ve
anlaml› bir boyutunu oluflturur. Bunlar, afla¤›da ele al›naca¤› üzere, yerinden
olmufl nüfusun bugün içinde bulundu¤u durumu, kad›nlar›n, gençlerin k›rsal
alan yeniden dönüfl yap›p-yapmamaktaki tav›rlar›n› anlamak bak›m›ndan
büyük bir önemi haizdir.
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5. Tart›flflm
ma ve Sonuç
Terörden do¤rudan etkilenmifl iller ile ülkenin geri kalan kesiminde gözlenen de¤iflmenin yön ve h›z›ndaki farkl›l›klar birinci kümede yer alan illerin ulusal tar›msal yap› içindeki konumunu hissedilir oranda de¤ifltirerek
yeni bir tar›msal yap›n›n ortaya ç›kmas›na yol açm›fl görünmektedir. 1991
y›l›ndaki durumla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu illerin ülke genelinde yaln›zca
kendi mülkünü iflleyen iflletmeler, topraks›z iflletmeler, ortakç›l›k ve kirac›l›kla topra¤› tasarruf eden iflletmeler ve küçük iflletmeler içinde olan pay›nda hissedilir yükselmeler meydana gelmifltir. ‹lk olarak, bu illerde toprak
sahibi olan iflletmelerin ülke genelinde toprak sahibi olan iflletmeler içindeki nispeti yüzde 14.2 (yüzde 10.3’ten yüzde 11.6’ya), topraks›z olup herhangi bir düzenleme ile topra¤› tasarruf etmeyen iflletmelerin ülke toplam› içindeki oran› yüzde 52.4 (yüzde 26.3’ten yüzde 40.1’e), topraks›z olup topra¤›
(kirac›l›k, ortakç›l›k vb yollarla) tasarruf edenlerin oran› yüzde 68.2 (yüzde
8.3’ten yüzde 13.9’a) art›fl kaydetmifltir. ‹kinci olarak, topra¤› tasarruf biçimleri itibariyle, yaln›zca kendi topra¤›n› iflleyen iflletmelerin ülke genelinde ayn› kümede yer alan iflletmeler içindeki oran› izafi olarak yüzde 20.4, kirac›l›k yoluyla toprak iflleyenlerin oran› yüzde 39.4, ortakç›l›k yapanlar›n
oran› yüzde 182.5 ve bedel ödemeksizin baflkalar›n›n topra¤›n› iflleyen iflletmelerin oran› yüzde 30.3 art›fl kaydederken kendi mülklerine ek olarak toprak kiralayan iflletmelerin oran› yüzde 11.7’lik bir gerileme göstermifltir. ‹flletmelerin tasarruflar› alt›ndaki toplam arazi alan› söz konusu oldu¤unda,
sadece ortakç›l›k yapan iflletmelerin tasarruf ettikleri arazi alan›n›n ülke genelinde ortakç›l›k yoluyla tasarruf edilen toplam arazi alan› içindeki nispeti
yüzde 112’lik bir art›fl gösterirken, di¤er biçimlerde topra¤› tasarruf edenlerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan›nda keskin düflüfller yaflanm›flt›r. Üçüncü olarak, iflletmelerin fiziksel cesameti (tasarruf ettikleri arazi alan› itibariyle büyüklükleri) söz konusu oldu¤unda, 100 dekardan küçük iflletmelerin
ülke genelinde ayn› kategoride yer alan iflletmeler aras›ndaki say›sal a¤›rl›klar› yüzde 22.4 ve tasarruf ettikleri arazi alan› yüzde 12.6 art›fl kaydetmifltir. Buna karfl›l›k 100 dekardan daha büyük iflletmelerin say›sal a¤›rl›klar› yüzde 34.6 ve bu iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› ise yüzde 83’lük bir gerileme göstermifltir. Son olarak, iflletmelerin tar›msal faaliyet biçimleri söz konusu oldu¤unda, bitkisel üretim ve hayvan yetifltiricili¤ini birlikte yürüten iflletmelerin ülke genelinde ayn› kümede yer alan iflletmeler içindeki a¤›rl›klar› iflletme say›s› itibariyle yüzde 17.5, sadece bitkisel
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üretim yapan iflletmelerin say›sal a¤›rl›klar› yüzde 26.3, sadece hayvanc›l›k
yapan iflletmelerin say›sal a¤›rl›klar› yüzde 25.2’lik bir art›fl kaydederken,
bu iflletmelerin tasarruflar› alt›ndaki arazi alan› s›ras›yla yüzde 31.6, yüzde
38.3 ve yüzde 71.9 gerileme göstermifltir.
Böylece, iflletmelerin fiziksel cesametleri söz konusu oldu¤unda, terörden
do¤rudan etkilenmifl illerin tar›msal yap›s› bugün art›k ulusal tar›msal yap›lar›n daha zay›f bir parças›n›n oluflturmaktad›rlar. Bu illerdeki do¤urganl›k oran› ve do¤urgan ça¤daki kad›n bafl›na düflen ortalama çocuk say›s›, yukar›da iflaret edildi¤i üzere, ulusal ortalamalar›n hayli üstündedir. Bu hal
bir yandan kendi topra¤›n› iflleyen iflletmeler üzerinde miras hukukunun gere¤i olarak ortaya ç›kan bölünmelerden dolay›, di¤er yandan ise genel nüfus
art›fl›ndan dolay› ifllenebilir tüm alanlar üzerinde ülkenin geri kalan k›sm›na nazaran daha büyük bir nüfus bask›s› oluflturmaktad›r. ‹fllenebilir alanlar üzerindeki mutlak nüfus bask›s›n›n iktisadi ve toplumsal etkilerini tar›msal üretimde verimlilik art›fllar› yoluyla k›smen dengelemek mümkün olsa bile bu süreç çiftçi nüfus bafl›na ifllenen arazi alan›n›n genifllemesiyle birlikte gitmedi¤inde ülkedeki genel toplumsal ve iktisadi geliflme ve kalk›nma
sürecine ayak uydurmak mümkün olmayacakt›r. Topra¤› tasarruf biçimleri
incelenirken ifade edildi¤i üzere, 1991 ile 2001 y›llar› aras›nda geçen sürede
43 milyon dekardan daha büyük bir alan üretim d›fl› kalm›fl olup, kirac›l›k
ve/veya ortakç›l›k yoluyla topra¤› tasarruf biçimlerinde kaydedilen art›fllar
at›l kalan alanlar› bütünüyle üretim alt›na alma noktas›ndan hayli uzakt›r.
Ayn› dönemde terörden do¤rudan etkilenmifl illerde ise 19 milyon dekardan
daha büyük bir alan tar›msal üretim d›fl› kalm›fl olup, bu alan Köye Dönüfl
projesi çerçevesinde yerinden olmufl nüfusun rehabilitasyonu için k›rsal
alanda mevcut tar›msal kaynak olarak düflünülmektedir. Ülkenin di¤er kesimlerinde oldu¤u kadar terörden do¤rudan etkilenmifl illerde de iki say›m
dönemi aras›nda tar›msal üretim d›fl› kalan alan›n bir miktar›n›n kentsel
geniflleme, yol yap›m› ve di¤er bay›nd›rl›k faaliyetleri sonucu art›k tar›msal
amaçlar için kullan›lamaz hale gelmifl olmas› mümkündür. Ancak, bu arazi
alan›n›n tamam› hala tar›msal amaçlarla kullan›l›r bir halde olsa bile yerinden olmufl nüfusun bu alandaki toplumsal ve iktisadi varoluflunun bütünüyle yeniden inflas› hayli zor görünmektedir. Muhtemel zorluklar›n bir boyutu
ülkedeki tar›msal yap›lar› belli bir flekilde de¤iflmeye zorlayan makro iktisadi ve toplumsal etkenlerle alakal›d›r ve terörden do¤rudan etkilenmemifl illerde gözlenen geliflme e¤ilimleri bu bak›mdan yeterince ipucu sa¤lamakta-
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d›r. Fakat, bu genel etkilerin yerel etkilerle, özellikle yerinden olmufl nüfusun kendisinin geçirmifl oldu¤u dönüflümlerle eklemleflerek bir sonuç üretece¤i gerçe¤i dikkate al›nd›¤›nda, bunlar›n dikkatle incelenmesi ve yorumlanmas›na ihtiyaç vard›r.
Bu amaçla ilk olarak iflaret etmek gerekir ki, Köye Dönüfl Projesi çerçevesinde yap›lan geri dönüfller yerinden olmufl nüfusun çok küçük bir oran›n›n
geri dönmesine yard›mc› olmufl görünmektedir. ‹çiflleri Bakanl›¤› verilerine
göre, flimdiye kadar 23,078 hane halk› ve bunlara mensup 137,636 birey köye
geri dönüfl yapm›flt›r (T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›,
2006: 9). ‹çiflleri Bakanl›¤› kay›tlar›nda güvenlik nedeniyle yerinden olmufl
nüfus 55,108 hane halk›na mensup toplam 346,308 birey olarak yer ald›¤›ndan yerinden olmufl nüfusun yüzde 40 geri dönüfl yapm›fl olarak görünmektedir. Fakat, Türkiye Göç ve Yerinden Olmufl Nüfus Araflt›rmas›n›n, terörden
do¤rudan etkilenmifl 14 ilde 1985-2005 aras›nda güvenlik nedeniyle yerinden
olmufl k›rsal nüfus toplam›n› 837,200 kifli, ayr›ld›klar› yerleflim yerine ya da
yak›n›na dönenlerin oran›n› ise yüzde 16.1 olarak tahmin etti¤i (Hacettepe
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 61, 91) dikkate al›nacak olursa,
yerinden olmufl nüfusun büyük bir k›sm›n›n hâlâ bu konumunu sürdürdü¤ünü belirtmek gerekir. Projeye verilen bu düflük cevab›n arkas›nda yatan önemli etkenlerden birisi k›rsal yerleflimlerin büyük bir k›sm›n›n henüz geri dönüfle aç›lmam›fl olmas›d›r. Son dönemde terör sarmal›n›n tekrar t›rman›fla geçmesi yerleflimlerin tekrar yerleflime aç›lmas›n› flüphesiz geciktirmektedir. Fakat, konu hakk›ndaki çal›flmalardan anlafl›ld›¤› kadar›yla, idari bir k›s›tlaman›n olmad›¤› bir durumda bile önceden döflenmifl may›nlar›n temizlenmemifl
olmas› ve baz› yerleflimlerde köy korucular›n›n fiili denetimi ele geçirmifl olmas›ndan kaynaklanan güvenlik sorunlar› da geri dönüfl yapmak isteyenler
üzerinde cayd›r›c› bir etkide bulunmaktad›r.
‹kinci olarak, yerinden olma sürecinin bafllamas›n›n üzerinden 20 y›ldan
daha uzun bir süre geçmifl ve nüfusun yüzde 98’i en az 10 y›l önce yerleflimleri terk etmifltir (bak. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006:
59). Az say›daki vakada ekim ve hasat için verilen s›n›rl› izinler d›fl›nda, aradan geçen süre içerisinde tar›msal araziler ve meskenler hiçbir bak›m yap›lmaks›z›n bütünüyle terk edilmifl, üretim araçlar› elden ç›kar›lm›fl, yerleflimlerin mevcut alt yap›lar› y›pranm›flt›r. Bu nedenle hane halk› düzeyinde köye
geri dönmek büyük bir mali harcama yapmay› hatta belki baz› durumlarda
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her fleyi bütünüyle yeniden kurmay› gerektirmektedir. Tazminat Yasas›10 kapsam›nda yerinden olmufl nüfusun u¤ram›fl oldu¤u zarar›n bir k›sm› belli usul
ve esaslar dahilinde karfl›lanmaktad›r ve mali külfetin bir k›sm›n›n bu yolla
karfl›lanmas› mümkün görünmektedir. Ancak, bugüne kadar güvenlik nedeniyle yerinden oldu¤u halde Köye Dönüfl Projesi’nden yararlanmak için baflvuru yapanlar›n oran› yüzde 25.1, Tazminat Yasas›’ndan yararlanmak için baflvuranlar›n oran› ise yüzde 37.1 düzeyinde kalm›flt›r. Köye Dönüfl projesinden
yararlanmak için yap›lan baflvurular›n yüzde 25.1’i kabul edilmifl, yüzde
46.7’sinin incelemeleri devam etmekte, geri kalanlar ise baflvuru aflamas›nda
ya da inceleme sonunda reddedilmifl görünmektedir. Buna karfl›l›k Tazminat
Yasas›’ndan yararlanmak için yap›lan baflvurular›n ise yüzde 1.1’i incelenip
kabul edilmifl, yüzde 87.4’ünün incelemesi devam etmekte olup di¤erlerininki
ise baflvuru aflamas›nda ya da inceleme sonras›nda reddedilmifl görünmektedir (bak. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 91).11
Öte yandan, nüfusun geri dönüflünün mümkün ve anlaml› olabilmesi için
y›pranm›fl ya da kullan›lamaz hale gelmifl olan ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k, enerji,
su vb altyap›lar›n da kamu otoritesi taraf›ndan onar›lmas› veya yeniden infla
edilmesi gerekmektedir. Bu bak›mdan özel bir zorluk yerleflim rejiminin da¤›n›k olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bir dizi küçük yerleflimin birbirlerinden
hayli uzakta kurulmufl olmas› (bak. 1997 Köy Envanteri: 2-5) bu hizmetlerin
toplu bir yerleflimde sa¤lanabilmesi için gerekenden daha büyük bir harcamay› gerektirmektedir. Dahas›, yerinden olma öncesindeki yerleflim rejiminin ye10 Yani, 17.7.2004 Tarih ve 5233 Say›l› Terör ve Terörle Mücadeleden Do¤an Zararlar›n Karfl›lanmas› Hakk›nda Kanun. Kanun, terör ve terörle mücadeleden ötürü göç etmifl veya yerinden olmufl gerçek ve tüzel kiflilerin
u¤ram›fl oldu¤u maddî zararlar›n karfl›lanmas› (madde 1) yan›nda, yerinden olmufl kifli veya nüfus kapsam›nda düflünülemeyecek olan ve fakat terörden veya terörle mücadelen etkilenmifl olan kamu görevlilerinin u¤ram›fl olduklar› zararlar›n bu Kanun’un öngördü¤ü miktarlara k›yasla eksik karfl›lanm›fl olan k›sm›n› da mahsuben karfl›lamak amac›ndad›r (geçici madde 2). Ancak, terör ve terörle mücadeleden do¤makla birlikte bu Kanun’un yürürlü¤e girmesinden önce aç›lan davalara istinaden ya da sulhen aynî veya nakdî olarak çeflitli biçim
ve yollarla karfl›lanm›fl olan zararlar (madde 2 a, b, c,), kiflilerin kendi kas›tlar› sonucu u¤ran›lan zararlar (madde 2 e), göç veya yerinden olma içeriyor olsalar bile terör ve güvenlik kayg›lar› d›fl›ndaki iktisadi ve toplumsal
sebeplerle u¤ran›lan zararlar (madde 2 d) karfl›lanacak olan zararlar kapsam› d›fl›nda tutulmaktad›r. Ayr›ca,
3713 Say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nun 1, 3 ve 4. maddeleri kapsam›ndaki suçlar ile terör olaylar›na yard›m
ve yatakl›k etmek suçlar›ndan mahkum olanlar›n bu fiillerinden dolay› u¤rad›klar› zararlar›n karfl›lanmayaca¤› da hükme ba¤lanm›flt›r (madde 2 f). Kanunda karfl›lanmas› öngörülen maddî zararlar flu flekilde belirlenmifltir (madde 7): (a) Hayvanlara, a¤açlara, ürünlere ve di¤er tafl›n›r ve tafl›nmazlara verilen zararlar, (b)Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde u¤ran›lan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri, ve (c) Terörle mücadele
kapsam›nda yürütülen faaliyetler nedeniyle kiflilerin mal varl›klar›na ulaflamamalar›ndan kaynaklanan maddî zararlar.
11 Köye Dönüfl ve Rehabilitasyon Projesi’nin uygulanmas› çerçevesinde kamu taraf›ndan köye geri dönüfl
yapacak kiflilere ve köylere yap›lan yard›mlar›n miktar ve konular› için bak›n›z T.C. ‹çiflleri Bakanl›¤› Strateji
Gelifltirme Baflkanl›¤› (2006). Proje uygulamas›n›n genel bir de¤erlendirmesi için bak›n›z Üstel ve Ece (2004).
Projenin, Tazminat Yasas› ile ba¤lant›l› olarak il düzeyinde uygulanmas› hakk›ndaki daha yeni de¤erlendirmeler
için bak›n›z Yükseker (2006: 144-172), Çelik (2006: 183-191), Kurban (2006. 203-215) ve Aker (2006: 242-244).
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niden infla edilmesi Türk tar›m› ve k›rsal alan›nda modernleflmenin önünde
duran ciddi bir engel oldu¤u düflünülen, 1970’lerden itibaren Köy-Kent veya
Tar›m-Kent gibi siyasal projelerin de hedefi haline gelmifl olan bir yap›y› canland›rarak rehabilitasyon sürecini modernlik öncesine dönüflün bir arac› haline getirmek ikilemini de bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
Üçüncü olarak, yerinden olmufl nüfusun tamam› her halde ve flartta köye
geri dönüfl yapma imkan›na sahip olmad›¤› gibi böyle bir arzuyu da tafl›mamaktad›r. Nüfusun bir k›sm›n›n köyde hayatlar›n› kurmaya yard›mc› olacak
hiçbir maddi kayna¤› -yüzde 17’sinin köyde topra¤›, yüzde 12’sinin ise evi- olmad›¤›ndan (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 80) köye
ancak tar›msal arazi sat›n alarak ya da ortakç›l›k ve kirac›l›k yapmak üzere
dönüfl yapmalar› söz konusu olabilir. Köye geri dönüfl yapmay› arzulad›klar›n› ifade edenler ise yerinden olmufl nüfusun yüzde 55’ini oluflturmaktad›r (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 80). Bu bireylerin arzusunun özü her halde ve flartta sürekli olarak yaflamak ve/veya tekrar çiftçilikhayvanc›l›k yapmak üzere köye dönmek de¤il, kamu otoritesinin tasarruflar›ndan ve/veya güvenlik sebeplerinden kaynaklanan bir k›s›tlama olmaks›z›n
terk ettikleri yerleflimlere diledikleri biçim ve zamanda eriflebilmektir. Ayr›ca,
sürekli yaflama amac›yla köyde dönüfl yapmak isteyenler de yeni istihdam imkanlar› ile desteklenmedi¤i müddetçe geride b›rakt›klar› kaynaklar›n kendilerini desteklemeye yetmeyece¤inin fark›ndad›rlar (Yükseker, 2006: 148-54; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 87-95, 105-114).
Son olarak, köye geri dönüfl yapma iste¤i ve bu iste¤in alm›fl oldu¤u somut
flekil ve içerik yerinden olmufl bireyin yeni yerleflim çevresinde fiilen karfl›laflm›fl oldu¤u toplumsal, kültürel ve iktisadi mahrumiyetler ile ayn› yerde fiilen
elde etmeyi baflard›¤› veya elde edebilmeyi umdu¤u baflar› ve imkanlar aras›ndaki gerilim ve tezatlardan kaynaklanmaktad›r. Kendisinin ve ba¤›ml›lar›n›n
geleceklerine daha güvenle bakmalar›na yard›mc› olacak düzenli bir ifl, makul
bir gelir, ev halk›n› bar›nd›raca¤› makbul bir mesken, çocuklar›n›n e¤itim ve
ö¤retimi için daha iyi ö¤renim hizmet ve imkanlar›, sa¤l›k ve sosyal güvence
hizmetlerine eriflebildi¤i nispette yerinden olmufl bireyin yeni yerleflim çevresine uyumu kolaylaflmaktad›r. Onun hayat›ndaki olumlu geliflmeler yerinden
olma sürecinin bafllang›c›nda çok yo¤un olarak hissetti¤i olumsuz duygular›n
yerine daha olumlu beklentileri yerlefltirmesine, güçlü bir flekilde hissetti¤i
geri dönme iste¤ine akl› selim ile bakarak duygusal ve fiziksel enerjisini kendisi ve ba¤›ml›lar› için yeni bir hayat kurmaya hasretmesine olgusal bir zemin
ve kaynak teflkil etmektedir. Dahas›, yeni yerleflim yerinin kent oldu¤u ve
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kendisinin de kentlileflebildi¤i oranda, k›rsal kökeni ile olan ba¤›n›n iktisadi,
toplumsal ve kültürel eksenlerini geri dönecek birinin tavr› ile de¤il, kentte
yaflayan ve yaflamaya devam edecek birinin ilgileri ve ihtiyaçlar› dahilinde yeniden örgütleme ihtiyac› artmaktad›r. Kendisi eski duygular›n› ve ilgilerini
sürdürse bile kentte yetiflmifl üyelerinin k›rsal hayata ve tar›ma olan yabanc›l›klar› hane halk› düzeyinde uzun erimli kararlar›n tek bir kiflinin deneyim ve
arzular› çerçevesinde al›nmas›n› daha bir güçlefltirmektedir (bak. Türky›lmaz
ve di¤., 1998: 98-9; Ayata ve Yükseker, 2005: 34-36; Yükseker, 2006: 148-54).
Yerinden olmufl nüfusun geçirdi¤i bu dönüflüm, daha önce Karpat (2003: 71)
taraf›ndan Türkiye ve geliflmekte olan ülkelerdeki k›rsal göçmenler hakk›nda
yap›lan bir tespitte belirtildi¤i üzere, kendi istekleri ile k›rdan göçen bireylerin kentlerde geçirdikleri dönüflümün ana merhaleleri ve vas›flar› ile büyük
bir benzerlik göstermektedir. Yafl ve cinsiyet k›rsal göçmenin kentsel ortama
uyumu ve bütünleflmesini etkileyen önemli demografik etkenlerdir. Yafll›lar
ve özellikle yafll› kad›nlar kentsel çevreye uyumda en fazla zorlanan bireyleri
oluflturmaktad›r zira onlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun dilsel, davran›flsal, ö¤renimsel ve mesleki vas›flar› yard›m edici olmaktan çok engelleyici mahiyettedir. Köye geri dönmek isteyenlerin yafl ve cinsiyetleri hakk›ndaki veriler bu
yorumu teyit eder niteliktedir: 55 yafl›n üstündeki yerinden olmufl bireylerin
yüzde 81’i köye geri dönmek isterken, 34 yafl›n alt›ndaki bireyler aras›nda ayn› iste¤e sahip olanlar›n oran› yüzde 37.6’ya gerilemektedir; kad›nlar›n yüzde
58.5’i köye geri dönmek isterken, erkekler aras›nda geri dönmek isteyenlerin
oran› yüzde 50.8’e gerilemektedir (bak. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri
Enstitüsü, 2006: 87).
Yerinden olmufl nüfus içinde meydana gelen bu de¤iflmeler, güvenlik koflullar›n›n normale dönmesi halinde sürekli olarak yaflamak amac›yla köye geri
dönüfl yapmay› ciddi olarak isteyebilecek üç farkl› birey kategorisi oldu¤una
iflaret etmektedir. Bunlar (i) kentlerde kendileri ve/veya ba¤›ml›lar› için tatmin edici bir hayat kuramam›fl olanlar, (i) köyde veya mezrada geri dönüfle de¤ecek miktarda arazisi olanlar ve (iii) yerinden olma sürecinde baflka k›rsal
yerleflimlere yerleflmifl ve tar›msal ve k›rsal hayattan hiç kopmam›fl bireyler.
Hane içi karar alma süreçleri, hane halk›n›n yaflam döngüsünün neresinde
olundu¤u, ürün desenleri, hangi temel altyap› ve toplumsal hizmetlerin ne ölçüde sa¤land›¤›, bir yerleflim yerine dönüflün yo¤unlu¤u, tar›msal üretimin tar›m d›fl› istihdamla ne oranda eklemlefltirilebilece¤i, ulusal ekonominin genel
geliflme dinamikleri, tar›msal politikalar›n alaca¤› somut biçimler ve tar›msal
ürünlerin iç ve d›fl ticaret hadleri gibi pek çok etken bu dönüflün gerçek biçim
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ve boyutlar›n›, yerleflimler ve tar›msal yap›lar üstündeki muhtemel etkileri
büyük oranda tayin edecektir. Örne¤in, yerinden olmufl bireylerin kendilerince de ifade edildi¤i üzere, eski komflulardan hiç birinin ya da çok az›n›n geri
dönüfl yapt›¤› bir köy veya mezraya dönüfl yapmak yaln›zl›k veya azl›ktan kaynaklanan bir dizi soruna davetiye ç›karaca¤›ndan gerçeklefltirilmesi makul bir
istek olmayacakt›r. Benzer flekilde, bir veya birkaç üyenin köye geri dönme iste¤i her zaman hanenin di¤er üyelerince desteklenmemekte, dolay›s›yla bölünme yaflan›p yeni ba¤›ms›z birimler kurulmad›kça gerçeklefltirilmesi zor görünmektedir (bak. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2006: 889). Bu durum birey düzeyinde ifade edilmifl geri dönme iste¤i ile hane halk›
düzeyinde geri dönme potansiyeli aras›nda bir ayr›m güdülmesi gerekti¤ini
göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Öte yanda, hane halk› eme¤ini tar›msal faaliyetlere ba¤lama biçim ve derecesinden ötürü ürün desenleri ya da geri dönülmesi halinde hangi ürünlerin üretilebilece¤i büyük önem arz etmektedir.
Üretimleri için emek-zaman tasarrufu sa¤layan teknolojilerin mevcut ve istihdam edilebilir oldu¤u ürünler, diyelim tah›llar, sürekli olarak köye geri dönüfl
yapmaks›z›n da üretilebilir. Buna karfl›l›k tütün, pamuk gibi ileri teknolojileri oldu¤unda bile hane halk› eme¤inin daha uzun süre çiftlik üzerinde ba¤l›
kalmas›n› gerektiren ürünlerin sürekli olarak köye dönüfl yapmaks›z›n veya
alternatif olarak bunu yapabilecek kiflileri istihdam etmeksizin üretilebilmesi
kolay olmayacakt›r.
Dolay›s›yla, terör ve güvenlik kayb› nedeniyle yerinden olup kentlere yerleflmifl nüfus içinde sürekli olarak yaflamak ve tar›mla u¤raflmak amac›yla
köye geri dönüfl yapma potansiyeli ifade edilen istek ve siyasal taleplerden
daha s›n›rl› görünmektedir. Ulusal tar›msal yap›larda küçük iflletmeler aleyhine geliflen e¤ilimler bu potansiyeli daha da s›n›rland›rmaktad›r. Bu nedenle, yerinden olmufl nüfus içinde yeterince toprak sahibi olan hane halklar›n›n
pek ço¤u aç›s›ndan topraklar›n› kirac› veya ortakç›lara vererek iflletmek daha rasyonel olacak görünmektedir. Bölgenin özgün tarihsel ve toplumsal miras› bu topra¤› tasarruf biçimlerinin yeni dönemin koflullar› alt›nda yeni usul
ve uygulamalar›n›n gelifltirilmesi için önemli bir kaynak teflkil edecektir. Köye geri dönüfl için yeterli topra¤› olmayanlar›n da benzer yollara baflvurmalar› söz konusu olacakt›r. Ancak, kentsel yerleflimlere yak›n olan m›nt›kalarda, günlük ulafl›m olanaklar›ndan yararlanmak suretiyle bu konumdaki hane halklar›n›n üretim teknolojilerinden yararlanabildikleri müddetçe üretimlerini kendilerinin sürdürmesi daha büyük bir olas›l›kt›r. Kirac›l›k ve ortakç›l›k düzenlemeleri flüphesiz bu yolla toprak ifllemeye istekli ve yeterli dona-
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n›m› olan bir çiftçi nüfus gerektirecektir. Bu nüfusun bir k›sm› köye geri dönüfl yapm›fl olanlar aras›ndan sa¤lanabilir ancak esas önemli kaynak artan
nüfus bask›s›ndan bunalm›fl ve fakat kentsel ifl ve meslek piyasas›na kat›lmalar› halinde izafi olarak daha büyük bir iktisadi zorluk yaflayacak olan k›rsal alanda meskun ve toprak ifllemeye devam eden hane halklar› olacakt›r.
Ekonominin de¤iflen yap›s› içinde kentsel ifl ve istihdam piyasas›n›n vas›fs›z
eme¤e hemen hiç ihtiyaç duymad›¤› ve kentlerde ö¤renim vasf› iyi fakat at›l
kalm›fl olan eme¤in fazlas›yla mevcut oldu¤u da göz önüne al›nd›¤›nda, hemen her bak›mdan vas›fs›z k›rsal eme¤in bu istihdam piyasas› içinde varl›k
gösterebilmesi çok daha zor olmaktad›r. Nitekim, yerinden olma akabinde
kentlere yerleflmifl olan nüfusun bir k›sm› hâlâ gündelikçi veya gezgin mevsimlik iflçi konumunda tar›msal üretim içinde kendine ifl bulabilmekte ve k›rsal emek piyasas›ndaki ücretleri daha da bask›lamaktad›r. Yukar›da da iflaret edildi¤i üzere, istihdam piyasas›n›n bu durumu ücretli tar›m iflli¤ine k›yasla kirac›l›k ve özellikle ortakç›l›k düzenlemeleri yoluyla topra¤a ba¤lanm›fl ve emek verimlili¤inden kendisi sorumlu bir iflgücünü toprak sahipleri
için daha avantajl› k›lmaktad›r. Dolay›s›yla, geri dönüflün önündeki güvenlik
nedenlerinin kalkmas›n›n akabinde terörden do¤rudan etkilenmifl k›rsal-tar›msal yap›larda de¤iflik biçimleri ile ortakç›l›¤›n ve kirac›l›¤›n daha büyük
bir ivme kazanarak geliflme ihtimali hayli yüksektir. Bunun anlam›, Türkiye’de genel oldu¤u kadar özel olarak k›rsal-tar›msal modernleflme sürecinin
de boy hedefi haline gelmifl olan toprak sahipleri ile ortakç›lar aras›ndaki tarihsel ve toplumsal bölünmenin yeniden infla edilece¤idir. Nereden ve kimin
ilgi ve ç›karlar› aç›s›ndan bak›ld›¤›na ba¤l› olarak böyle bir geliflmeyi olumlu
ya da olumsuz olarak de¤erlendirmek mümkündür. Ancak, bu geliflme do¤rultusunun dikkate al›nmas› hem ulusal tar›msal yap›lardaki topra¤› ve eme¤i tasarruf biçimlerinin hem de yerinden olmufl nüfusun k›rsal alanda rehabilitasyonu sözkonusu oldu¤unda nelerin yap›l›p yap›lamayaca¤›n›n kararlaflt›r›lmas› bak›m›ndan büyük önem tafl›maktad›r.
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Özet: Bu çal›flma Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri’nde terör kaynakl› olarak yaflanan yerinden olma süreci sonucu tar›msal yap›larda gözlenen de¤iflme e¤ilimlerini Türkiye
tar›m›nda yak›n dönemde gözlenen yap›sal de¤iflme örüntüleriyle ba¤lant›l› olarak incelemekte ve yorumlamaktad›r. Çal›flmada esas itibariyle toprak mülkiyeti, toprak da¤›l›m›,
topra¤› tasarruf biçimleri ve tar›msal iflletmelerin faaliyet biçimlerinde meydana gelen de¤iflmeler üzerine odaklan›lmakta olup, bu amaçla 1991 ve 2001 tar›m say›m› sonuçlar› dikkate al›nmaktad›r. Belirtilen bu y›llar aras›ndaki dönem Türkiye’de hem terör kaynakl› yerinden olma sürecinin hem de daha genel anlamda yeniden yap›lanma politikalar› çerçevesinde Türkiye tar›m›n›n yap›s›nda köklü dönüflümlerin yafland›¤› ve bu nedenle k›rsal göçün daha da h›zland›¤› bir döneme karfl›l›k gelmektedir. Say›m verilerinin istatistiksel analizleri göstermektedir ki, belirtilen dönemde sadece kendi topra¤›n› ifllemenin d›fl›ndaki bütün toprak tasarruf biçimlerinde ola¤anüstü art›fllar meydana gelmifl olmakla birlikte, terör
ve yerinden olma sürecinden etkilenmifl bölgelerde gözlenen de¤iflme örüntüleri ile bu süreçten dolayl› olarak etkilenmifl olan ülkenin geri kalan bölgelerinde de¤iflme örüntüleri aras›nda çok önemli farkl›l›klar vard›r.
Anahtar Sözcükler: K›rsal dönüflüm, tar›msal dönüflüm, terör, toprak tasarruf biçimleri,
yap›sal de¤iflme, yerinden olma, zorunlu göç.
Abstract: This paper examines and interprets the patterns of structural change in agriculture in the Eastern and South-eastern regions of Turkey in connection with internal displacement of the rural population and the general process of restructuring at large in Turkish
agriculture. It focuses on land ownership, land distribution, forms of land tenure and the
type of agricultural activity in which the farms are engaged, and restricts itself to national
agricultural census data of 1991 and 2001. The period between these census dates coincides
with a noticeable acceleration in the process of rural displacement and a traumatic process
of major restructuring at large in Turkish agriculture. The analysis of data indicates that all
forms of land tenure other than solely owner occupier farming have shown extraordinary
increase but with distinctively different patterns of change in the regions affected by internal displacement on the one hand and the rest of the provinces on the other.
Keywords: Agricultural transformation, forced migration, internal displacement, rural
transformation, structural change, systems of land tenure, terror.
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