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Adı geçen eser. 

Adı geçen makale. 

Bakınız. 

: Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. 

: Bureau International du Travail. 

(Milletlerarası Çalışma Bürosu). 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı. 

: Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı. 

Cilt. 
: Communaute Economique Europeenne(Avrupa İktisadi Tepluluğu) 

Central Treaty Organisati0n 
(Merkezi Andlaşma Teşkilatı). 

Devlet İstatistik Enstitüsü. 

Devlet Planlama Teşkilatı. 

Food and Agricul ture Organisatıon Of The 
United Nations 
(Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı). 

: Gayri Safi Milli Hasıla. 

: İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. 

International Labour Organisation 
(Milletlerarası Çalışma.Teşkilatı). 

Insti'tut International de Recherche et de 
\· 

Formatian en vue de Deyelöppement Harmanise 
(Uyumlu Kalkınma Amaçlı Milletlerarası 
Kalkınma Enstitüsü.). 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı. 
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Md· Madde. 

MPM Milli Produktivite Merkezi. 

Nations Unies Birleşmiş Milletler. 

No : Numara. 

NU Birleşmiş Milletler. 

OCDE Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
(İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 

OECD Organisaticn for Economic. Co-Opera-tion ana 
Development. 
(İktisaai İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı). 

OİT Organisation Internationalt: du Travail 
(Milletlerarası Çalışma Teşkilatı). 

OMS : Organisation Mondiale de la Sante 
(Dünya Sağlık Teşkilatı). 

ONU Organisation des Nations Unies 
(Birleşmiş Milletler Teşkilatı). 

S· Sayfa. 

ş.y. Şehir yok. 

t.y. : Tarih yok. 

l"'J:TESCO United Nations Educational 
Scientific and Culturel Organisation 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı). 

UNRİSD United Nations Research 
Institut of Social Development 

ÜBYKP 

V • b. 

V; • d. 

(Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma için 
Araştırma Enstitüsü). 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. 

Ve benzeri. 

Ve devamı. 

: Ve diğerleri. 
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~ ..... 
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Tarım, ~nsanoğlunun en eski ve vazgeçilmez uğraşılarından 

biridir. Kalkınma politikalarında, en az bir buçuk yüzyıldan beri., 

sanayi sektörünün ağırlığının kabul edilmesine rağmen, insanlığın 

% 80 ni günümüzde halen tarım toplumu içinde yaşamaktadır .• Kal

kınma seviyeleri veya sistemleri ne olursa olsun, en kalkınmışın

dan en ilkel1 rıe kadar~ ~Q_:t;_ürı _ _to_pl umlçı..rın önde ge~_en s orunlarından 

~-~I'i de t~r"l:m toplt;ıml.?- ~le ilgilt_d~r,? 
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni _]_§land?: 

gibi sanayileşrniş kapitalist ülkeler, tarımın üretim fazlalığı 

gibi sorunlarına çare ararken; kollektivist sistemle kalkınmanın 

yollarını uygulayan Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya gibi sana

yileşmiş ülkeler veya kollektivist yolda sanayileşme sUresini 

daha sonuçlandırllinamış Kıt'a Çin'i ile Doğu Avrupa'nın bazı halk 

Cümhuriyetleri, tarım kesiminin 11 üretim kifayetsizliği"ne çare 

aramaktadırlar. Halbuki sanayileşmiş olsun veya olmasın, karma 

ekonomiye dayalı bir kalkınma yolunu deneyen toplumlar ise, bir 

yandan "Sanayi mi? Tarım mi?" sorununu tartışırken, milli var

lıkları tarımsal sanayi ürünlerinin satışına dayanan toplumlar, 

tarımsal sanayi ürünlerinin fiyat politikasında, bir istikrar 

yaratmanın gerekliliğini şiddetle duymaktadırlar. 

Toplumların hayatında bugüne kadar önemini devam ettiren 

ve insanlık var oldukça devam ettireceğe benziyen tarım s9 'ktürü

nmn önemini, iki yönden izah etmek mümkündür : Önce iktisadi 

hayatın diğer se~törlerinde ve bizzatihi tarım sektöründe çalı

şanların beslenme ihtiyaçları ve sanayi sektöründe kullanılan bir 

çok ham maddelerin temini, tarım kesiminin iktisaden verimli ve 

akılcı bir görüşle ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymuştur; 

İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi sana

yi kalkınmalarını gerçekleştirmiş birkaç ülkenin dışında, bütün 

Dünya topl'Umlarının halen oldukça büyük bir kesimi, tarım toPi umu 

içinde çalışmaktadır, İktisadi İş birliği ve K.alkınma Teşkilatının 



İİ 

(O.C.D.E ) 1967 yılı için yayınladığı istatistiklere göre, 1967 

yılında ülkelerin toplam faal sivil nüfuslarının tarım sektörün

deki oraı.nları belirtilmiştir• Bu araştırmaya göre Amerika Birle

şik Devletlerinin toplam aktif nüfusunun% 5.2 sinin, İngilte+e-

nin% 3.1 rinin tarım sektörüh.d.e çalışmasına karşılık, Almany.a 

için% 10.6, Fransa için% 16.6, İtalya için% 24.1, Portekiz 

için% 33.5, Yunanistan, İspanya ve Türkiye için sırası ile 

% 50.2, % 29.4 ve% 71 gibi rakamlar verilmektedir. Halbuki daha 

sanayileşmenin başında bulunan ülkelerin tarim kesimlerinde ça

lışan faal nüfusun oranları ele alındığı zaman, faal tarım nüfusu

nun faal toplam nüfusa oranın Bölivya'da% 70 (1964 yılında) El 

Salvador'da% 60 (1964 yılında)• Ekvatör'de% 69 (1964 yılında), 

Ha i ti' de % 87 ( 1962 yılında), Konge'· ve Fildişi sahilinde % 86.4 

(1962 yılında), Liberya' da% 80.9, Nijerya' da% 96.9 (1960 yılın

da), Endonezya' da % 56 ( 1969 y:ı.lında) olduğu görülmektedir. (? J 
Bi tkisel üretim, Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık 

gJ,bi faaliyetlerin oluşturdukları tarım toplumu, yukarıdaki aktif_ 

nüfus yüzdelerinden de anla:şılacağı g;kgi, bir 1\:aç sanayileşmiş 

toplum hariç, hemen hemen bütün toP-lumlarda çalışan nüfusun büyük 
bir kısmını kapsamaktadır. O halde üç ınılyara yakın 
bir nüfus kitlesini barındıran tarım toplumunun Birleşmiş Millet-

ler Teşkilatına bağlı, Dünya Gida ve Tarım Teşkilatı (FAO)...-JDünya 

Sağlık Teşkilatı (OMS~İktisa~i İşbirliği ve kalkınma Teşkilatı 

(OCDE), Avrupa Ekonomik topluluğu (CEE~Merke~i Antlaşma Teşkila

tı (CENTO) ve Amerikan Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası ve 

bölgeler arası kuruluşlar tarafından hassasiyetle ele alınmasını 

daha kolay anlamak mümkündür. 

Gerek yukarıda adı geç~n kuruluşların yaptıkları çalış

malar, gerekse çeşitli ülkelerin kendi yapılatı içinde yaptıkları 

denemeler, çok yönlü bir niteliğe sahip olan tarım toplumunun 

çağımızın teknolojisinin gerektirdiği seviyeye gelebilmesi için, 

karşı karşıya bulunduğu bir takım sorunları çözmesi zorunluluğu 

içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Tarım toplumunda şahit olu

nan hızlı nüfus artışı, tarım toplumunun bu yüzden hızlı şehir-
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leşmeye sebebiyet vermesi, tarımda yaşayanların, sanayi sektörün

de yaşayanl&ra karşılık düşük bir hayat seviyesine sahip olmaları, 

tarım toplumundak~ sosyo-politik çalışmaların sanayi toplumunda 

yaşayanlara karşılık daha trun manası ile olgunlaştırılamammeı, 

birçok ülkelerde uygulanmakta olan planlı kalkınma hareketi için

de tarımın bütünleşmemesi; 11 Önce Sanayimi? Tarım mı?" tartışması

na halen bir çözüm yolunun bulunmaması, tarım toplumu ile bilim

sel ve teknolojik devrim arasında gereken sosyal düzenleme yol:

larının gelişmemesi, günümüzde tarımın üzerinde durulan genel 

sorunlardan ancak bir kaç önemli olanlarını temsil etmektedir. 

N~~ki, tarım toplumu tek yönlü değil, çok yönlü bir 

toplumdur. Uretimin arttırılması ve pazarlanması gibi yönlerden 

iktisadi; toprak rejiminin düzenlenmesi, tarım işçilerinin ça

lışma düzeninin tesbiti ve mülkiyet düzeninin ihtiyaçlara uydu

rulması yönünden hukuki; toprak reformu açısından siyasi; alınan 

tedbirlerin topluma uydurulması ve topiThnlara bu tedbirlerin 

kabuJ ettirilmesi yönünden ise, sosyo-politik bir karaktere 

sahiptir. Ama bütün bu unsurların, tarım toplu;;1unun sanayi top

lumları paralelinde düzenlenmesindeki önemini saklı tutarak, 

tarımdaki morfolojik yapının ele alınmasında herşeyden önce sos

yal politika açısından yeniden düzenlenmesi zornll~lu~unun g~-

'7 rekliliği, hemen hemen bütün araştırıcılar tarafından kabul edil-

mektedir. Bu hükmün gerekçelerini şu şekilde sıralamak mümkün

dür : Herşeyden önce organize bir grup içinde yaşayan yeni bir 

topluluğa mensup olan insanın, bütün ilgili yönlerini ele alan 

sosyal politika bilimi, insanlığın % 80 ninin dahil bulunduğu 

tarım toplumuna bir an önce eğilınek ve bu en büyük kesimde, Ana

yasamız ın 10. maddesinde saklı bulunan" •.......•.. fert huzuru, 

sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşaıniyacak su

rette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kal

dırır; insanın maddi ve ınınevi varlığının gelişmesi için 3erekli 

şartları hazırlar." Hükmünü gerçekleştirmek görevi ile yükümlüdür. 
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İkinci olarak; toplumun genel yapısında olduğu gibi 9 bütün sek

törlerin yapısında da, iktisat, hukuk ve politika bilimleri 

toplum refahının vasıtalarını konu almışken, sosyal politika, 

toplum refahının asli hedefi olan insanı hedef almıştır- Üçün

cü olarak; bilimsel ve teknolojik gelişmenin getirdiği yenilik

lerle ve "yeşil devrim" in iır;k8..nları ile verimliliği artırmaya 

çalışan, üretim unsurlarının en iyi şekilde kullanılmasını he

def alan iktisat bilimi; tarım toplumunun hak ve vazifelerini 

formülleştiren hukuk bilimi ve toprak reformu gibi icraatlarla 

alt yapıyı düzenlemeye çalışan siyaset biliminin çalışmalarının 

başarıya ulaşabilmesi için, bu gayretlerin hedef aldığı toplu

mun bütün yönleriyle, uygulamaların basladığı ortamda bilinmesi 
~ -r 

gerekmektedir. Oysa ne bugünkü Dünya tarım toplumu nede türk -
tarım toplumu, artık günümüzün bilimsel ve teknik devrimlerine 

uygun adımlarla kalkınma hedefine doğru yürüyecek durumda değil

lerdir. Tc:rım kesiminin insanı dün, kaldırdığı nadasa attığı 

buğduy tanelerinden sonra, olgunlaşmasını sabırla beklediği ba

şakları orakla biçen bir insandı; halbuki bugünkü düzeyde köylü, 

bir miktar buğday ekip birkaç çuval un satan, pancar ekip şeker 

şurubu satan, bağ çubuğu dikip ş~·elenmiş şıra satan, hayvan 

yetiştirip konserve et satan bir insan olmak zorundadır. Tarım 

toplumundaki bu büyük değişiklik olmadan, ne iktisatçının üre

tiın metodları, ne teknolojinin modern makinaları, ne hukukçunun 

düzenlediği kanunlar, nede politikacının reform tedbirlerinden 

sonuç alıllinası oldukça zordur. Bütün diğer bilim dallarının ta~ 

rım toplumunun kalkınmasındaki katkıları muhakkakki önemlidir. 

Ama bu toplum grubunun değişme sürecini yaşayıp topyekUn kalkın

ma iÇinde yerini alabilmesi, toplumun diğer sektörleriyle bir

likte uyum sağlayabilmesi, hayat ve refah seviyesini sektörler

arası bir hedefte düğümleyebilmesi, herşeyden önce sosyo-politik 

yönden yeniden düzenlenmesine bağlıdır. Sosyal politikayı grup 

veya topluluk içinde yaşayan ferdin bütün ilgili problemlerini 
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düzenleyen bir politika olarak tanımladığımıza ve tarım kesimi

nin gelir düşüklüğü, nüfus artışı, yapı değiştirme ihtiyacı, h&

y.at seviyesi ve refah seviyesinin düşüklüğü gibi dar boğazlardan 

kurtarılması, ancak tarım toplumunun temel yapısının yeniden dü

zenlenmesi ile mümkün olacaktır. 

Dünya'nın diğer birçok tarım toplumları gibi Türk tarım 

toplumu da yapısını, hedeflerini yüzyılımızın genel toplum şart

larına uydurmak, üretim unsurlarının tam değerlenmesini sağlamak, 

bilimsel ve teknik imkanlardan faydalanmak, verimliliği arttır

mak, toprak mülkiyet düzenini yeniden gözden geçirmek "yeşil dev

rim" hareketine katılmak, bir taraftan kırsal bölgelerde yaşayan

ların hayat ve refah seviyesini artırırken, diğer taraftan da 

uyumlu bir planlı kalkınma yolu ile Türk toplumunun iktisadi ha

yatı içinde, diğer sosya~· kesimler ve sektörler içinde bütünleş

rnek zorundadır. Türk tarım toplumunun sorunları kendine özgü de 

olsa, toplum için taşı~ığı önem diğer tarım toplumlarınınkinden 

pek farklı değildir. 

Faal nüfusumuzun % 67 sini genel nüfusumuzun % 66. 5 ini 

(FAO ya göre % 85 ini) temsil eden tarım toplumumuzun, şüphe 

yok ki tutarlı bir sosyal politika düzenine kavuşturulması sorunu

nun ele alınması ve tam bir çözüm yoluna kavuşturulmasında geç 

kalınmıştır. Yapıya uygun bir inceleme yönteminin seçilmesi, 

kapalı bir iktisat hayati yaşayan, her bölgesi ayrı bir dünya 

niteliği taşıyan tarım toplumumuzun özelliklerini ve genel karak

terini belirlemek, kırsal bölgelerde yaşayanların hayat ve refah 

seviyesini toplumumuzun geri kalan kısmının yararlandıkları eşit 

bir seviyeye gelmesi için, gereken yapısal değişiklikler üzerin

de durmak, çalışmamızın özünü teşkil etmektedir. Bu arada karşı 

karşıya gelinen bazı güçlükleride belirtmek belkide faydalı ola

caktır. Türkiye'de Milli gelir hesaplarının tek bir elden yürü

tülmüş olmaması, elde bulunan rakamların bizzat araştırıcılar 

tarafından nşüpheli" olarak nitelendirilmesi; Devlet İstatistik 
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Enstitüsünde· Milli Muhasebe Hesaplarının tam olarak yapılama

ması; ayrı ayrı kaynaklardan verilen rakamların birbirleri ile 

çelişmelerinden dolayı, çalışmamızın özellikle tarım kesiminin 

ha,yet ve refah seviyesi ile ilgili kısımlarını, belirlemek için 

- bir "sosyal refah seviyesini hesaplama ,. öntemi"nden yararlanıl

maya çalışılmıştır. 

Dört bölüm üzerine planlanan bu çalışmanın Birinci Bölü

münde "Tarım toplumunda Sosyal ~::ıolitikanın yöntemi ve Hedeflerin; 

İkinci Bölümünde "Türk Tarım Toplumunun Yaoıs,t.;" Ücün.cü .. Bnl,üm~
de "Türk Tarım T9plumunun Planlı KalRınma Stra~~j"~.si ve Uorctuncu~13öium -
de "Tarım Toplumunda Yapı Değişikliği ve Merkez köyler" projesi 

incelenmiştir. 

Türk Tarım Toplumunun Sosyo - Politik bir objektiften 

incelenmesi hedef alındığından, sorunun iktisadi, hukuki, tekno

lojik ve diğer yönlerine, ancak konunun aydınlığa kavuşmasına 

yetecek oranda yer verilmiş ve bütün malzeme, sosyal politika 

açısından değerlendirilmiştir. 
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TARIM TOPLUMUNDA SOSYAL POLİTİKANIN 

YÖNTEMİ VE HEDEFLERİ 

Ferdiyetçi bir görüşe sahip oldukları halde klasik ik

tisatçılar, organize grup içinde yaşayan, yani sosyal karaktere 

sahip olan insanın sorunlarına tam olarak eğilme ihtiyacını 

duymamışlardır. Üretimin artışını zenginliğin meydana gelmesi-
b 

nin asli ve yeter sebebi kabul ettiklerinden 11 Bir bir fertleri 

zengin olan bir toplum da, zengin bir toplumdur" diyerek, fert

le top"(ıum arasında kalan ~;a togt:um grup;ı.ar;hlJ.~Yaşayış tarzını, 
• 

hayat seviyelerini, umutlarını ve mutluluklarını düşünememiş-

lerdir. XIX. yüzyılın içinde 1 hatta daha önce, belirli sosyal 

grupların direnme hareketleri de eski köylü isyanlarında olduğu 

gibi, siyasi bir niteliğe büründürülmüş ve bu yüzden sosyal grup

ların daha iyi bir hayat seviyesine doğru yaptıkları atılımla

rın anlamı anlaşılamamıştır. ırİktisadi" ve "Sosyal" kavramlar, 

iktisat bilimini~ üretim ve insan üzerinde kurduğu hakimiyetten 

okadar etkilenmiştirki, bugürı_bile _ _t:ıu iki kavramı ~~-r'!~irlerin-

den ayırmak kolay değildir. i)\-ı -\ 

Gerçi, bu her iki kavram arasında çok geniş bir ilişı.d 

mevcuttur. Hatta bir çok zamanda iç içe de bulundukları bir 

gerçektir. Ama belirli bir toplum grubunun~ işçi, köylü veya 

memur kesiminin toplum içindeki yeşayışını incelemek ve düzen

lemek için "Sosyaln kavramının ne olup ne olmadığını bütün açık

lığı ile belirlemek gerekmektedir. 

Ayrıca genel nüfuswnuzun% 66.5 &unu ve aktif nüfusu-
..___ ----~----~-·-· 

muzun % 67 sini teşkil eden Türk Tarım Toplumunun sosyal poli

TİKA AÇısından ele alınması sorunlarının tesbiti, toplumumuzun 

diğer kesimlerinin, ve Dünya toplumlarının seviyesinde bir hayat 

seviyesine kavuşturulmasının politikası, ancak sosyal kriterle

rin insan açısından ele alınması ile mümkün olabilir. Türk Tarım 

Toplumunda belirli bir sosyal analizin yapılması ise, mevcut 
( l 
1 

ıcQJ., \\~ ~ (" 
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kavram karışıklığının ortadan kaldırılmasında faydalı olacaktır. 

Birinci K ı s ı m 

"SOSYAL 11 KAVRAMLAR 

XIX. yüzyılın birinei yarısından sonra 11 iktisadi" kavra

mının hegamonyasından yavaş yavaş kurtulmaya başlayan "s osyal" 

kavramlar, bir yüzyıla yakın ürkek bir gelişme döneminden sonra 

,b~gün artık açıklıkla tanımlanabilir duruma gelmişlerdir. İk~i

sadi ve sosyal terimleri kavram anarşisinden kurtarıp, yeryüzün

d~ kavram bakımından bir uyBID meydana getirmeye çalışan millet

lerarası kuruluşların çalışmaları bu konuda oldukça faydalı 

olm'tlştur. Bıı. dokümanların birinde ''~osyaırr kavramı, "İnsanların 

yaşama şartları ile ilgili her şeye sosyal denir" şeklinde tanım-
de 

lanmaktadır. Fertlerden 1 "organize bir grup içi.ry yaşayan" insan-

lardan bahsedildiği, "insanların yaşama şar:t.ları" nden is e belirli 

bir toplumun sınırları içinde olup biten bütün olayların kaste

dildiği ilave edilmektedir.( 1 ) 

Yukarıdaki tanıma göre içinde bulunduğu organize toplum 

grub~da, insanların yaşayış şekli, tükettikleri yiyecek miktarı, 

eğitimleri, güvenlikleri, eğlence ve kültürel imkanlarından fayda

lanma fırsatları, kısaca "mevcudiyet şartlarının" bütünü birer 
11 s osyal n kavram if adesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

11 Sosyal" kavramının, bir yüzyıla yakın bir süre içinde 

olgunlaşmasından sonra, milletlerarası temel belgelerde, çeşitli 

ülkelerin anayasalarında( 2 ) hükümet ve siyasi parti proğram

larında, Üniversitelerdeki öğretim proğramlarında "iktisadi" 

( 1 ) DREWNOWSKİ Jan, Les facteurs economiques et socieux du 

developpement, UNRİSD, Rappore Nc:3, Geneve, Fevrier, 1966, S.4. 

Bu hususta fazla bilgi için Bak. Lv HOMME Jean, ttEconomico-socia

les11, Revue Economique, Septembre, 1956, s. 565 vd. 
( 2 ) 1961 Türk Anayasasının üçüncü bölümü "Sosyal ve İktisadi 

Haklar ve Ödevler" başlığını taşımaktadır. 
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kavramJ.3'.1e beraber veya ayrı bir kavram olarak yer aldığı görül

mektedir. 

I "Sosyal" ve "İktisadi 11 Kavramların İlişkileri. 

ı. Kavram karışıklığı. 

Günümüzde, 11 iktisadi gelişme, sosyal gelişmeyi 

meydana getirir." diyen klasik iktisatçıların yanıldıkları husu

sunda hemen hemen tam bir fikir birliğinin mevcut olmasına rağ

men, "s osyal" kavramının 11 iktisadi" kavramından ta;namiyle kop

tuğunu iddia etmekte açık bir zorlama olmaktan ileri gidememek

tedir. Toplumların hayatında bu iki kavramın bugün ayrı ayrı 

kavramlar olarak ele alınsalar da, bazen beraber mülahaza edil

dikleri görülmektedir. 

A) Beraberlik Karakteri. 

Birçok şeyler aynı zamanda hem "iktisadi" 

hemde 11 sosyal" ni teliğe sahiptir. Mesela, sendikacılık sağladığı 

periyodik ücret artışları ve elde ettiği sosyal ve iktisadi hak

lar sayesinde, işçilerin satınalma gücünü ve refah seviyelerini 

yüceltmekle "sosyal" yönden bir fonksiyon icra etmektedir. Buna 

karşılık sendikal faaliyetlerin, yükselmesine sebebiyet verdiği 

ücretler, fiyatların genel seviyesini etkilemekte ve bu suretle 

sendikal hareketin "iktisadi" bir fonksiyonla ortaya çıktığı 

görülmektedir.( 
3 

) 

11 Sosyal 11 kavramının" iktisadi" kavramlar 

arasındaki yeri, bazı iktisatçılarca da aynı tutulmuştur. Fransız 

iktisatçısı, matematik ekolünün temsilcisi olan Walras, iktisat 

anlayışını üçe bölmekte idi. İktisat politikasının elemanıarına 

tahsis ettiği birinci bölüme, iktisadi dengenin görünümlerini 

meydana getiren unsurları; Tatbiki iktisat politikasının eleman-

( 3 ) GOETZ Robert M., Co~s d. economie et politique 3ociales, 

Les ~ours de Droit, Paris, l9e3-l964, s. lv· 
s 
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ları ismini verdiği ikinci bölüme, para, demiryolları, bankalar, 

borsalar, serbest rekabet gibi tarımsal, sanayi ve ticari üre

timin teorilerini yapan elemanlar; halbuki Sosyal iktisadın un

surları, ismini verdiği üçüncü bölüme ise; adaletsizliği ortadan 

kaldırmak, en muhtaç fertlerin refahını artırmak için mal ve 

hizmetlerin adaletli dağılımına yardımcı olacak unsurları dahil 

ediyordu.( 
4

) 

Aslında "sosyal" ve "iktisadi" kavramları hemen hemen 

her zaman birlikte ele alan iktisatçılar, bu iki kavramın biri

birlerini tamamlayıcı vasıflarına aldanmaktadırlar. Zira "ikti

sadi" kavramdan tamamiyle ilişkisiz bir "sosyaırı kavram nasıl 

düşlinülemezse, "sosyal" kavramdan uzak bir "iktisadi" kavram 

düşünmek~e o kadar imkansız gibidir. 

Her iktisadi teşebbüsün hedefi sosyal olduğu gibi, her 

sosyal refah seviyesinin teşekkülünde, iktisadi nitelikte bir 

çok teşebbüslerin izini bulmak mümkündür. Belirli bir toplumda 

refah seviyesinin yüksekliği, beslenme rejiminin iyiliği, sosyal 

güvenlik mekanizmasının etkili bir şekilde işlemesi, "sosyal" 

karakterde olaylardır. Fakat bu sosyal sonuçları yaratan çalış

maların bir dökümü yapıldığı taktirde, milli hasılanın yüksek

liği, gelişme hızı, yatırım hacmi, üretim unsurlarının iyi kul

lanılması, iyi bir para politikası gibi bazı "iktisadi" karEkter

rieki olaylarla karşı karşıya gelinecektir. Yukarıdaki misale 

dayanarak, iktisadi kavramların zenginlik yaratmak için mal ve 

hizmet açısından gösterdileleri çabalar, 11 organize bir toplum 7 

--:> grubu içinde yaşayan 11 insana yöneldiğinden ası ında 11 s osyal" bir 

(hedefe yönelmiştir. "İktisadirı kavramı bir vasıta ise "sosyal" 

kavramı bir hedefi temsil etmektedir. 

\ ( 4) GOETZ, Robert M., (a.g.e), S. 11. 
\ 
' " ' 
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Nitekim ancak beraberce bir kavram kompozisyonu yarat

tıkları zaman bir anlam taşıyan 11 iktisadi 11 ve ''sosyal" kavram

larının beraberliği fonksiyonel olmaktan ileri gidememektedir. 

Ayrı ayrı ele alındıkları zaman, :~ _ _cmlum_ __ g_!uE~a::~n~n hayatında 

çek defalar biribirlerinden ayrı bir seyir takip ettikleri ve 

farklı karakterlere sahip oldukları görülmektedir. 

B) Farklılık Karakteri. 

Her iki kavram arasındaki farklılıkları 

birkaç grupta toplamak mümkündür. 

a) Kalkınma bakımından 

İktisat biliminin bir karakter1de 11 zen

ginliklerin bilimi 11 olmasıdır. Zenginliğin artması iktisadi kal

kınma hareketinin meydana gelmesi için, ilctisatçı mal ve hizmet

lerin üretimini iktisadın kanunlarıyle uyum halinde arttırmak 

isteyecektir. İktisadi kalkınmanın göstergesi üretim hacmi, hiz

met hacmi, fert başına düşen mal ve hizmet üretimi olduğuna göre, 

kalkınma hareketi içinde üretilen mal ve hizmet miktarı nekadar 

fazla olursa, iktisatçının gözünde iktisadi kalkınma okadar ba

şarıya ulaşmış sayılır. 

Buna karşılık, iktisatçının kriterleri 

ile ölçüldüğü zaman, sosyal kalkınmanın tamamiyle farklı kriter-

lerden hareket ettiği görülmektedir. ıi S osyal" kavramının karak-
-\c~t.......v"' 

terine sadık kalan sosyal kalkınmacı, 11 organize toplUfl! g~uJ2J,._ar_;ı, y,,\.•-l.:':'• 

içinde yaşayan insana11 yönelmektedir. Genellikle bir tek hedefi 

vardır. Oda 11 insan11 ın veya 11 organize toplum grupları içinde 

yaşayan 11 ferdin, satın alma gücünü yükseltmek, onu işin eziyetin

den kurtarmak için çalışma süresini kısaltmak, daha iyi yaşama 

şartlarına kavuşabilmesi için sağlık hizmetlerini geliştirmek, 

beslenme rejimini düzenlemektir • 

.Sosyal kalkı.1rnanın göstergeleri, kazanç 

0 \v ...... P:L 
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veya ücretleri gösteren, yahut milli gelirin sektörler ve fert

lerarası dağılımını gösteren istatistiklerdir. 

b) Saha Bakımından 

Mal ve hizmetlerin üretiminde artışı 

hedef alan iktisat bilimi, bu artışı elde etmenin en etkili yol-
h e- 5 .(; 

larından birinin Hammadde, Emek, Sermaye ve 'leşebbüs gibi, üretim 

unsurlarının optimal verimliliği sağlayacak tarzda bir araya ge

tirilmesi olduğunu bilir ve bunun için bu unsurlarla ilgilenir. 

Üretim unsurlarının tesbiti, bir araya getirilmesi ve bu kombine

zorrdan azami kazancı sağlaması, ulaşım, maliyet' 've fiyatların 

seyri iktisat biliminin asıl faaliyet sahalarından bir kaçıdır. 

11 Sosyal" kavramı ise saha olarak yalnız 

insanı seçmiştir. O, soyut olarak üretim unsurlarıyla değil, kıt

lıkla karşı karşıya bulunan, ihtiyaçlarını tatmin etmek için devam

lı çabalayan, ihtiyaçları sonsuz olan ve bu ihtiyaçlar tatmin 

edildikçe mutluluğu artan insanla ilgilenmeyi tercih etmiştir. 

c) Yöntem Bakımından 

İktisat bilimi, fiyat, maliyet, yatırım~ 

parasal sorunlar, piyasa dengesi gibi konularda zorunlu olarak 

teoriktir. Önceden tesbit edilmiş bazı teörilerden hareket ederek 

bu sorunları çözümlemeye çalışır. Teorilerin ortaya koyduğu ikti

sadi kanunları uygular. Toplumların beşeri yönü ile çok az ilgi

lenir. 

Halbuk~ __ n_s_osyal'' Kı:!-VX?-!Il~ norfi!a_~.i_f_ ~i,!' 

qıetodla ça~...:ı:şır~ Fertlerin, grupların gelirleri, çalışanların ha

yat şartları, güvenlik ve refahı ile ilgilenir. Fertlerin, aile

lerin, toplum gruplarının refah seviyesini mal ve hizmetlerin 

tüketim seviyesinden öteye götürerek mutluluk yaklaşımı içinde 

incelemeye çalışır. 

\ ;:, 'c \""" "'"" ' \1 J ' ı'- n (. lM(' V IV/.. ~ 
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d) Miktarlandırılma Bakımından 

Yatırım, kar, zc:.rar, sermaye, ~ermaye gösterge

leri her zaman için miktarlandırılabilmektedir. Bu sebepten ötürü 

belirli bir süre için her hangi bir ülkede iktisadi faaliyetlerin 

dökümünü yapmak, iktisadi yapıya göre iktisadi pl~ ve proğramlar 
de 

hazırlamak, gerçekleşen sonuçları küçük bir hata payı ile; olsa 

tesbit etmek mümkündür. 

Halbuki, refah seviyesi, işgücü vasfı, toplum 

grupla__!:.ı içindeki fertlerin tam sağlık durumlarını, mutlulukla-
G-..-~~---

rını miktarlandırmak imkansız iken, beslenme, eğitim kültürel 

ihtiyaçlar gibi bazı sosyal göstergeleri ancak dolaylı olarak 

miktarlandırmak mümkün olabilmektedir. 

Bu güçlüklQrden ötüri-i top~~umun gerçek refah se

viyQsini mutlak anlamda plan ve proğramlara bağlamak, elde edilen 

sonuçları tam olarak değerlendirmek, hatta belirli bir dönem 

içinde belirli bir toplumun refah seviyesini rakamlara dökmek 

hemen hemen imkansızdır. Zira bir çok psikolojik karışıklıklar 

içinde bulunan insanın hayat seviyesini ve refal.c seviyesini mey

dana getiren bütün göstergeleri miktarlandırmak denemeleri bugüne 

kadar sonuç vermemiştir. Bu konuda özellikle Birleşmiş Milletler 

Sesyal Kalkınma için Araştırma Enstitüsünün (UNRISD) yaptığı ça

lışmalarda bUgün~ kadar sonuçsuz kalmıştır-( 
5 

) 

'( 
11 İktisadi" kavramını:ı __ _orta~a_!_o_!~1l~~-:ı:ıa~ "_ve hiz ... 

metlerle•"organize toplum grupları içindeki insanın 11 yaşama şart-
-- ? 

larını ~~m~.?:~ çalış~ _"sosy-aı,n ta:v:r_g__.rı;ıı,• bir taraftan iktisadın 

beraberliğine muhtaç iken, diğer tarafdan da hedefte buluşacağı 

"iktisadi" kavramından birçok farklarla ayrılmaktadır. 

( 5 ) Bu hususta da fazla bilgi için Bk.DREWNOWSKİ Jan, (a.g.e), 

4 ~. 8 v.d. ve GOETZ Robert M., (a.g.e), S. 16 v.d. 

. ı . t 1 

Q_ <~-;~c· ı-i '.A., 
ü 
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2. Sosyal inceleme • 

. 11 Sosyal sorunların s__~aştırılması 11 ş-.;klinde tanımla

nan sosyal inceleme konusu, günümüzde iktisadi konuların ince

lenmesi kadar geliştirilememiştir. Klasik iktisadın "İktisadi 

gelişme sosyal gelişmeyi meydana getirirl' gibi hatalı tutumları, 

bilimsel temele dayandırılmadan XIX. yüzyılda sosyal sorunların 

uzun süre hayalci ekoller arasında çeşitli yönlere çekiştirilme

si, sosyal inceleme sahasının üzerinde sürekli şekilde iktisat 

bılininin inceleme tekniğinin muhafaza edilmesini bir alışkanlık 

haline getirmiştir. Bugün dahi sosyal sorunların incelenmesine 

eğil en yazarların bir kısmı 11 Sosyal poli tika11 veya 11 s osyal ince

leme" terimleri yerine "Sosyal iktisattı Sanayi Ekonomisi" veya 

"Çalışma Ekonomisi" gibi terimleri kullanmayı tercih etmekte

dirler.( 6 ) 

Bu tereddütlerin başlıca sebebi Sanayi Devriminin 

etkisi altında yapı değiştiren toplumun ortaya koyduğu yeni şart

lara iktisat biliminin adım uydurmaya çalışmasıdır. Diğer taraf

tan da sosyal incelemeyi "işçi toplumunun incel·"'nmesi" anlamında 

kullananlar da vardır. Köylü, hizmetli, memur ve esnaf t opl ul uk

ları gibi ana toplulukları sosyal incelemenin dışında tutan bu 

tutumun da bilimsel sosyalizm gibi doktrinlerin etkisi altında 

olgunlaştığını belirtmek gerekmektediro( 
7 

) 

( 6 ) Cahit TALAS nİçtimai İktisat", "Sosyal Ekonomi" ve 11 Sos

yal politik an terimlerinden üçünüde kullanm:ı.ş, Sabahattin ZAİM 

"ÇALIŞMA Ekonomisi" terimini tercih etmiştiro tJe_rede ? ~~ l.l.l. 
( 7 ) Emek-Değer teorisinden ve işçinin devrimcilik vasfından 

hareket eden Marks ve Engels, işçi sınıfına toplumların içinde 

üstünlük tanımışlardır. 
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"Aslında sosyal konular iktisat biliminin tekeli altında 

..~lmadığı•gibit günümüzde bu disiplini aşar bir görünüm kazanmış

lardır" ( 8 ) . Sosyal konular, hukuk, ve iktisattan başka Beşeri 

Münasebetler, D<0syal Güvenlik, Sosyal Psykoloji, Sanayi )1ünase

betleri, Sosyal Antropoloji, ~ooperatifçilik ve daha bir çok 

disiplinlerle ilişki halinde yaşamaktadır. 

Bütün "sosyal sorunların araştırılması 1i şeklinde tanımladığı

mız sosyal incelemenin bu kısa tanımını daha iyi belirliyebilmek 

için onu bazı ek kriterlerle güçlendirmek gerekmektedir. 

BUnlardan önemli kabul ettiğimiz bir kaçını şu şekilde 

sı.ralamamız mümkündür : 

A) Konusu nedir?--

Fert, firma ve milli iktisadi hayatın incelenme-

sini konu alan iktisadi incelemeye karşılık, sosyal inceleme 

fert ve mil~-~:E_. _ _§t_I~ı~,?-~1~~işçi 9 köylü, esnaf, memur gibi 

organize toplum gruplarını? incelenmesi üzerinde durmaktadır.( 9 ) 
Sanayi Devriminin etkisi altında XIX. yüzyılın r)zellikle ikinci 

yarısından sonra güçlü yeni bir organize toplum grubu olarak orta

ya çıkan işçi toplum grubunun yaşama şartlarını araştırmaya baş

layan sosyal inceleme, memur, esnaf, liberal meslek sahiplerinin 

oluşturdukları organize gruplardan başka, özellikle bugün çok 

ihm8ı edildiği kabul edilen, köylü ve;ra kırsal alanlarda yaşa .... 

yanların meydana getirdikleri tarım toplumunun yaşama şartlarını 

araştırmaya çalışmaktadır. 

s 
( 8 ) GOETZ, Robert M., (a.g.e), S. 8 

( 
0 

9 ) L.HOMME Jean, (a.g.m), S. 659 v.d. 
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B) Çok yönlüdür. 

Sosyal inceleme 11 insan" a yöneldiğine göre "insanll

n ın, yani toplum grupları içinde organize olan insanla uzaktan 

veya yakından ilgili olan bütün bilimsel disiplinlerle ilgilidir. 

İnsan yaşayışının iktisadi, hukuki, psykolojik, antropolojik, 

ahlaki, siyasi ve dini yönü ile ilgilenir; toplum grubunun sağ

lık, ahlaki, ruhi, dini, eğitim, beslenme, güvenlik, örfi karak

teri üzerinde durur. 

"İnsan", bütün varlığı ile ele aldığından, sosyal 

incelemede çok yönlü bir varlık olan 11 insanı" inceleyebilmek için, 

çok yönlü olmak zorundadır. Zira "İnsantı ın bu çok yönlü cephe-

si onun varlığında yukarıda anılan bütÜh unsurlardan oluşan, ama 

bugün tam olarak çözümlenem~miş, bir bileşim yaratmıştır. Sosyal 

inceleme bu bileşimin karakterini çözümlemek, insanın bütün cephe

lerinden her birine 1 birer birer eğilrnek zorundadır. 

C) Toplum gruplarını bir bütün kabul eder:~ 
XIX. yüzyıyın ikinci yarısında başlayan ve XX. 

yüzyılın birinci yarısına kadar sürdürülen bir alışkanlıktan 

ötürü, toplum gruplarının yalnız çalışan kesimini konu alan ses

yal inceleme anlayışı, "çalışmayan yemez" düşüncesini, ~atı sınır

larını benimser gibidir. Fakat sayıları az da qlsa 1 toplum grup

ları içinde çocuklar, yaşlılar, sakatlar gibi bir çalışmayanlar 

kesiminin de var olduğu duşünülmüştür. "Scsyal" kavramı insanları, 

iktisadi hayata yaptıkları katkıya göre değil, "Cırganize bir 

toplum grubunun mensubu olan" varlıklar olarak gördüğüne göre, 

sosyal inceleme açısından onların çalışıp çalışmamaları keyfiyeti

nin önemli olmaması gerekmekte idi. 

Bu sebepten ötürü çalışanı ve çalışmayanı ile 

genci ve yaşıısı ile, sağlamı ve sakatı ile toplum gruplarının 

bütünü, s osyal incelemenin sahasına dahil edilmiştir.~··~//_ . . : ·; 
,,~._._,'i 1 H' K 

( 
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D) 
. 1 

Refahı ınceler . ._ 

Her nekadar miktarland:ırılamaz ve sübjektif bir 

kavram olduğu kabul edilse de, refah kavramı günümüzde bütün in-

sanlığı sarmıştır. Kalkınmış ve kalkınmamış toplumlar, kendileri 

için bu sosyal aşamayı gerçekleştirmeye çalışırken, birçok millet

lerarası kuruluşlar bütün insanlığın refahını gerçekleştirecek 

sosyal incelemeler yapmaktadırlar. 

Refah yalnız maddi unsurlardan değil, aynı zaman

da manevi unsurlardan da oluştuğundan, toplum gruplarına bu çetin 

yolu açmaya çalışan sosyal incelemelerin işi o derece güçleşır:.ekte

dir. Burada sosyal inceleme, refaha giden yolu araştıran bir fonk

siyon kazanmaktadır. 

O halde yukarıda ele alınan kriterlerin de yardımı 

ile, sosyal incelemeyi, bir bütün olarak toplum gruplarının, çok 

yönlü sorunlarını ele alan ve onları refaha ulaştırmaya çalışan 

bilimsel bir çaba şeklinde tanımlamamız mümkündür. 

J. Sosyal incelemenin ycDtemi : Sosyal Yaklaşım. 

İktisadi hayatın verilerinin değerlendirilmesi, yani 

iktisadi yaklaşım makro-iktisat metodulile yapılır. Halbuki orga-
.-~---·--- -- -- .. ,-- ..... 

nize grupların mevcudiyet şartlarının verileri~ sosyal yaklaşım 

metodu ile değerlendirilir. Sosyal yaklaşım metodu, makro-ik-vi

sadın bütün verilerinden faydalandığı halde iktisadi yaklaşımı 

birçok hususlarda da aşmaktadır. Önce; Goetz.in dediği gibi 

iıMakro-iktisat veriler ve bilgilerle sosyal yaklaşım arasında 

büyük bir ilişki var ..... ama mutlak bir paralellik yoktur. 11 
( 

10 
) 

Mesela makro-iktisat bir olay olan milli gelirin artmasının, tarım 

toplumunun gelirine mutlak bir etki yapacağı iddia edilemez.Zira 

milli gelirde meydana gelen artışın tarım toplumunu etkiliyebil-

( lO ) Goetz Robert M. 9 (a.g.e), ~. 21 vd. 



-12-

mesi içint birtakım siyasi, psykolojik, demografik, idari şart

:arın yerine getirilmesi gerekmektedirJ Mesela 1962 - 1971 yıl

ları arasında Türkiye'de GSMH% 230 arttığı halde, ayni dönemde 

tarım sektöründe GSMH artışı% 139 dolaylarındadıri( 11 )Ayrıca 

bu GSMH artışının organize grup mensubu fertlerin mevcudiyet 

şartları üzerinde ~~~adar etkili olduğu, başka bir tartışma 
konusudur. Zira istatistikler gerçek ortalama geliri verir ama, 

gerçek sosyal maliyeti verememektedirler. 

İktisadi yaklaşımı sosyal yaklaşımın paralelliğinden ayıran 

ikinci unsur, iktisadi yaklaşımın milli toplumu, firma, aile ve 

fertleri; sosyal yaklaşımın ise Milletle fert arasında kalan t0p

lum gruplarının varlığını incelemeleridir. İktisadi yaklaşımda 

milli bilançolar, milli hesaplar ve milli gelir milli ortalama 

üzerinden hesaplanır; halbuki sosyal yaklaşım işçi, köylü, memur, 

esnaf, serbest çalışanlar müteşebbisler gibi ara grupların ince

lenmesine eğilmektedir. 

Bu grupj,arın gelirlerini, çalışma sürelerini, çalışmalarının 

sürekliliğini, işlerinin istikrarlılığını, işin yorgUnluk payını, 

sosyal barişı ve adaleti, grup1arın teşebbüs ve yaratma gücünü, 

baskı grubu olarak grupların toplum içinde önemini ortaya koymaya 

çalışan sosyal yaklaşım, bazı ilkelere sadık kalmaya çalışır: 

Birinci olarak sosyal incelemenin kapsamına uygun geniş bir anlamı 

olmadığı için 11 hayat seviyesi 11 teftiini yerine "Mevcudiyet şartları" 

deyimini kullanmayı tercih eder; İkinci olarak bazı doktrinlerin 

katı anlayışını aşarak mesel~ yalnız işçi toplumunun değil, bir 

bir bütün toplum gruplarının türnevarım yöntemi yolu ile, bütün 

toplumun mevcudiyet şartlarını incelemeye çalışır; üçüncü olarak 

( ll ) Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu müsteşarlığı, Toprak 

ve Tarım Reformu Açısından Sayılarla Türkiye, BTTRM Yayını No: ı, 

Ankara, 1973, S. 63. 
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iktisadi yaklaşımın kullandığı fiyat analizi metodunu aşarak sos

yal incelerneyi miktarlandırma esasına göre yürütür; son olarak 

miktarlandırılmış mevcudiyet şartlarını sıhhatli olarak ortaya 

koymak için teknik, siyasi, iktisadi, kültürel ve milletlerarası 

çevreleri, bunların toplum grupları üzerindeki etkisini de değer

ı endirmey e çal ış ır. 

Farklılıklarını ve ilkelerini belirtmeye çalıştığımız sosyal 

yaklaşım yöntemini, yukarıdaki verilerin ışığı altında "farklı 

beşeri grupların miktarlandırılabilir mevcudiyet şartlarını ince

leyen bir yöntem olarak tanımlayabiliriz.( 12 ) Bununla beraber, 

sosyal incelemenin verileri arasında önemli bir yer tutan, miktar

landırılamıyan verilerin, toplumların yaşayışı üzerindeki etki

lerinin gözden uzak tutulamayacağını hatırlamamız gerekmektedir• 

II - SOSYAL FAKTÖRLER 

Birisi refah, diğeri mal ve hizmetlerin üretilmesine 

yönelmiş bulunan 1ktisadi ve sosyal faktörlerin biribirlerini 

tamamlayıcı mahiyette ilişkiler kurdukları muhakkaktır. Bu fak

törlerin birbirleri ile olan karşılıklı ilişkilerini, sosyal 

faktörlerin iktisadi faktörlerce nasıl etkilendiklerint, sos

yal faktörlerin elemanlara bölünüşünü ve sosyal faktörlerin de

ğerlendirilmesini ele almadanotoplumun herhangi bir ara grubunun 
1 

sosyal politikasını tesbit etmek veya yeni bir sosyal politika 

uygulamasına girişmek mümkün olmasa gerektir. 

1. İktisadi ve sosyal faktörlerin karş~lıklı ilişkisi. 

Drewnowski 'ye göre ( 13 ) toplumların "kalkınmasının 

iktisadi ve sosyal faktörleri arasında vazgeçilmez bir bağımlılık 

vardır 11 • Mesela fert başına GSMH nın gelişme oranı (iktisadi fak

tör) ile hayat seviyesinin veya refah seviyesinin gelişme oranı 

arasındaki ilişkiyi tnk~r edemeyiz. 

( 12 ) 

( 13 ) 

s 
GOETZ, Robert, M., (a.g.e), s_ 18. 

DREWNOWSKİ Jan, (a.g.e), ~. 22-23· 
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Bundan başka iktisadi faaliyetler ile sosyal faaliyetlerin 

tek hedefi ıtorganize toplum grubu mensubu içinde yaşayan insan" 
.----~-----

olduğu için, her iki tür faaliyetin aynı nokta üzerinde düğüm-

lendiklerini kolayca gözlernek mümkündür. Çünkü; üretim seyri 

sonunda bir milli hasıla meydana gelir; bu milli hasıla mal ve 

hizmetlerden oluşmaktadır. Elde edilen milli hasılanın bir kıs

mı gelecek ihtiyaçlar için biriktiril i.rken, bir kısmıda tüketim 

ihtiyaçlarına harcanmaktadır. Tüketim için ayrılan payın bir 

kısmı fire olarak diğer bir kısmıda kötü dağıtım yüzünden israf 

olurken, geri kalan kısmı toplum tarafından tüketilir. Diğer 

f aktörlerle beraber bu tüketim kendi hacmi oranında hayat se

viyesini yükseltir. Hayat seviyesi ise refah seviyesini doğurur. 

Çünkü hayat seviyesi ile gelen bir bolluk akımı sermaye biriki

mini yaratır. 

Biribirlerini bu şekilde karşılıklı olarak etkileyen iktisadi 

ve sosyal faktörlerin en önemlilerini ele alan Drewnowski, bu 

faktörlerin karşılıklı etkilerini bir input-output tablosu üze

rinde göstermiştir. (Tablo - I) 
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Tablo - I 

İKTİSADİ VE SOSYAL FAKTÖRLERiN BİRİBİRLERİ İLE 

OLAN İT.ıİ§KİSİ 
y 

FAYDALANAN FAALİYETLER (OUTJ?UT) 

Kısaltına ve i§aretler: l\IIG : lVIiktarlandırılw.cıyon o tki (14) 
EK: Verimli katkı - VSK: Verimli ve Sesyol kc:ttkı 
RK: Refaha katkı - İVK: İ§ Vosıfıno katkı - O: Hiç bir§ey 
MK: Miktarlandırılınayan katkı~ 
TI4) DREWNOWSKİ Jan, (a.g;.e), So 38 vd,. 
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İktisadi ve sosyal faktörlerin karşılıklı ilişkilerini gös

teren (Tablc-I) de, bu faktörle:in bir input-output tablosu 

içindeki ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Tabloda·, X sütununda katkıcı faktörleri (ın put), Y, sütu

nunda ise faydalanan faktörler (output) gösterilmiştir. ME mik

tarlandırılmayan etkiyi, VK verimli katkıyı, VSK verimli sosy~ 

katkıyı, RK ~efaha katkıyı, İVK iş vasfına katkıyı, O herhangi 

bir katkının olmadığını, MK ise miktarlan~rılmayan katkıyı tem

sil etmektedir. 

Ayrıca tablodaki katkıcı X faaliyetlerden faydalanan Y faali

yetlerine giden katkıcı unsurlar kaydedilmiştir. Faktörler arası 

ilişkiyi daha iyi anlayabilmek için bu değişkenierin açıklanma

sında fayda vardır. 

x2.7 

X2.12 

x3.12 

x3.9 

Üretimde kullanılan iktisadi sermaye. 

.Kullanılmayan iktisadi sermaye. 

Üretimde kullanılan sosyal sermaye. 

Doğrudan doğruya hayat seviyesine katkıda bulunan 

sosyal sermaye. 

Kullanılmayan sosyal sermaye. 

Tüketime katkıda bulunan teknik ve üretimde kulla

nılan iktisadi sermaye. 

Yıl/Kişi hesabiyle üretimde kullanılan işgücü. 

Doğrudan doğruya hayat seviyesinin yükselmesine 

katkıda bulunan işgücü. 

İş kaybı (kullanılmayan emek)-

Yıl/Kişi hesabiyle Uretimde kullanılan işgucune 

bağlı olarak üretimde katkıda bulunan emek.(iş vasfı) 



x7.7 

x7. 8 

x7 .11 

x7.12 
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(Doğrudan doğruya hayat seviyesinin yükselmesine 

katkıda bulunan işgücüne bağlı olarak) Hayat 

seviyesinin yükselmesinde katkısı olan iş vasfı. 

(İş kaybına ba·~lı olarak) İş vasfının kaybı. 

İktisadi sermayenin meydana gelmesinde etkisi 

olan milli hasıla oranı. 

Bir teknik geli~meyi temsil eden milli hasılanın 

payı. 

Yeniden Uretime geri gelen ana hasıla. 

Tüketime hasredilen milli hasıla payı. 

Milli hasılanan ihraç edilen kısmı. 

Milli hasılanın kaybolan veya kötü dağıtılan 

payı (Kötü istikamet verilen üretim v.b.) 

Hayat seviyesinin yükselmesinde katkısı olan 

tüketim malları ve hizmetler. 

K~ybolan veya kötü dağıtılan tüketim malları ve 

hizmetleri (Kötü istikamet verilen tüketim v.b.) 

Refah seviyesinin yükselmesinde katkısı olan hayat 

seviyesinin yükselmesi. (Tablonun nihai bir elemanı

dır.) 

X X 
ll. 2. . . . ll. 12 yabancı ülkelerin farklı faaliyetlere 

katkısı. (ithalat) ( 
15 

) 

( 15) DRENNOWSKi Jan, (a.g.e), S. 38 vd. 
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DREWNOWSKİ'nin yukarıdaki açıklamalı tabl~suda (Tablo-I), 
?JL 

göstermektedir~i, özel bir karaKtere sahip olsalarda sosyal fak-

törlerin organize toplllinların refahı için yapUan incelemelerde 

iktisadi faktörlerle ilişkisinin bilinmesi ve bu ilişkilerin 

iyi değerlendirilmeleri gerekmektedir. İktisadi faktörlerden 

gelecek kaynakların zengirtleştiridi etkisi olmadan, planlar.an 

herhangi bir sosyal refah seviyesine yalnız sosyal faktörlerle 

ulaşmayı düşünmek hemen hemen imkansızdır. Bununla beraber sos

yal faktörlerin hangi unsurlardan oluştuğunun bilinmesi önemli 

bir sorundur. 

2. Sosyal faktörler ve elemanları. 

Sosyal refah politikasında iktisadi faktörler vazgeçil~ 

mez birer katkıcı destek du;rumunda ise, sosyal faktörler nihai 

hedefe götürecek vasıtalardır. Bu sebepten ötürü organize top

lumların, sosyal politikanın uygulama öncesi ve sonrası dönem

lerde sahip oldukları sosyal faktörlerin bütün elemanları ile 

bilinmesi zorunluluğu ortadadır. 

Sosyal faktörlerin tesbitine çalışılırken, iki önemli 

noktayı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu önemli nokta

ların bilinmesi araştırıcıyı hem gerçeğin yakınında tutması, 

hemde içinden çıkılmaz bir karışıklıktan koruması bakımından 

dikkati çekicidir~ 

Önce, hem sektörler itibariyle 9 hemde çeşitli milli top~ 

lurnların kendine özgü bazı özelliklerinin bulunmasından ötürü, 

sosyal faktörlerin elemanlara ayrılmasında bu özellikler üzerin

de hassasiyetle durulmalıdır. Bir uzak doğulunun beslenme elemanı 

ile bir elmanın beslenme elemanı arasında; bir Güney Amerikalı

nın eğlence elemanı ile bir İranlının eğlence elemanı arasında 

bulunan farkın dikkate alınması gerekir. İkinci husus sosyal 

faktörlerin dekarnpozisyonunda yani elemanlara ayrılmasında uygu

lanacak yöntemle ilgilidir. Sosyal faktörlerin elemanları tesbit 
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edilirken, sosyal incelemenin sihhatli alınası endişesiyle har'e .. 

ket edilir. Çok geniş bir gam üzerinde eleman tesbiti yapılırsa 

konuyu dağıtma tehlikesi, şayet eleman sayısı az tutulursa o 

zaman incelemenin yanlış bir sonuç verme tehlikesi başgöstere

cektir. Bu bakımdan eleman tesbitinde hata payını azaltmak için 

inceleme konusu olan organize toplum grubunun ihtiyaçları 6ÖZ önüne 

alınıp ona görö hareket edilmelidir. 

Sosyal faktörler ve elemanları hakkında birçok milletler

arası kuruluşlar araştırmalar yapmıştılardır. ( 16 ) Fakat 

bu araçtırmaların arasındaki en önemli fark, değer hükümlerinin 

ayrılığının sebebiyet verdiği farklardır. 

Biz önce beş temel sosyal faktörden, yani sosyal sermaye, 

tüketim, hayat seviyesi, refah seviyesi ve iş vasfından ve on

ların elemanlarından oluşan bir sosyal faktörler tablosunu ele 

almakla yetineceğiz. (Tablo-II). 

( 16 ) Özellikle UNRİSD'in ve OCDE'nin araştırmaları misal 

olarak verilebilir. 

- -·~ 
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Tablo - II 

SOSYAL FAKTÖRLER VE ELEiviANLARI 

ELEMANLAR 

-------~.~~----~.--~----.------~-----------------------------~----~ 
SOSYAL ! SOS .. FAK, 1 i 1 i 1 

FAKTÖR-ILERİN 1 I i II 1 III l IV ı V VI VII 

lER ! KAPSAMI ı' ı ~ 
1----ıı--------+-· ----+-· ---~+-----1-----ı-----~--ı---ı-------.ı 
SOSYAL ~al~ın i !Konut Hasta- Okul Tiycıtro- H~r ne1 
SERlVIA- Ihtıyaç- j için hane 1[-ır Spor vı sos-1 

YE 

TÜKE~ 

TİM 

HAYAT 
SEVİ

YESİ 

larının 
1
evler ve S~G-1 salon ve yal se~~ 

tatmini ve di-rlık o-! saholorı maye 
için kul ğer , ıcakları ı Radyo v.e 
lanılan oturma TV istas- ı 
Sabit yerle- ,. ! yonlorı 

1 
1.' 

Sermaye ri 

GS.IviH'~~Jn Besin !Kon~t- S~ğlık EŞitin Kültü
tuketıme madde~ loraan hızmet- hızmet- rol 
dü§en leri- ı isti- lerin- lerin- : dinlen-
pay ınin.T~- f~de den İs- den is- dirici 

,darıkı 1 tifade tifade hizhlet-

H:::ılkın 
ihti- ı 

BESLEN-
~~~~~- 'ME KONUT SAGLIK EGİTİlVI 

lerin
den is
tifade 

EGLENCE 

Her ne .. 
vi tü
ketim 1 
mallar~ 

ı 
Artan 

.. 1 zen-
GUVEN-ginl~kl 
LİK (Gelı-

Halkın 
kül tü-

tatmini ı 

ı-R-LE_F_A_H--+-H-a_l_k_ı_n_+' _H_a_l_k-ın_',_I_ü_·ı 1-k~nl Seğl ık i Halkın 
SEVİ- fizik maddi maddi ve bes- kültü-

'S os-
yol 

rin ar 
t8n 
kısmı) 

Holk~n~ 
zengın 

rel istik lik . 
s evi- s evi- s evi-

entel- sevi- sevi- i leruno rol 
YESİ lektüel yesi yesi !durumu sevi-

yesi 
1
yesi yesi ve re- 1ı yesi 

fah §art 
1 

VASFI 

ları i 

Vasıflı Çalı§- Çol~§-1 
i§ gü- monın mc:ının 1 
cünün fizik- fizikj 
toplam sel ka- sel kar 
i§ gü- biliye- biliye~ 

Çalı§
mada 
lüzum
lu ka
pE~si te 

Çtüı§
mcıdc:ı 
lüzum
lu ka
pasite 

İ§e 
kar§ ı 
tutum! 

ı 
·c üne ı t i ı t i 1ı ~----+:-o_r_o_n_ı __ ~-------------~------~------~---------+ı---~(l~?~)--~1 

1 
UNRİSD, "Le s indieEltours du developpem.ent sociale", 
so~ial et croissance economiquo, OCDE, Paris, 1967, 

~O':\~ ,'ı::.\ı::;~~\-.v(: L 
'j 

progres 
s o 134-137. 
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(Tablo- II) de çeşitli ele;nanlara ayrılan beş temel sosyal 

faktörün toplumun bütün mevcudiyet şartlarını temsil ettiği 
tiLiddia edilemez. Muhakka~lki toplumların 

lere göre bazı ekleme veya çıkartmalar 

sahip oldukları özellik

yapılabilir. (Tabloda-II) -· 

de görüldüğü gibi, I numaralı elemanın sosyal sermaye ile ilgili 

hanesine; III numaralı elemanın, iş vasfı ile ilggli hanesine; 

VI numaralı elemanın yine iş vasfı ile ilgili hanesine kendi 

toplum görüşümüz içinde her hangi bir eleman kayıt edilmemiştir. 

Ayrıca dikkatle incelendiği taktirde tablonun I, II ve III numa

ralı sütundaki elemanları temel fizik ihtiyaçları, IV, V ve VI 

numaralı sütundaki elemanlar, temel kültürel ihtiyaçları ve VII 

numaralı sütunda zenginlik sınırının üstundeki harc~naları ihtiva 

etmektedir. 

Hernekadar tabloda zenginlik sınırının üstündeki harcama

lar dikkati çekmiyar ise de, tüketim toplumu denilen toplumlar

da ayrı ayrı fertlerin israfa varan harcamalarının gittikçe art

tığı ve toplum gruplarının kalkınmasında, kalkınmış ülkelerde 

olduğu kadar, kalkınmamış ülkelerde de, kalkınn1ayı engelleyici 

bir faktör haline geldiği bilinmektedir. 

J. Sosyal faktörlerin değerlendirilmesi. 

Bir defa tesbit edilip uygun elemanlara ayrıldıktan son

ra sosyal faktörlerin bir anlam ifade edebilmeleri için değer

lendirilmeleri gerekmektedir. Her faktöre veya elemana bir değer 

kazandırmak, onun parasa~ bir miktarlandırma işlemine tabi kı-

lınması demektir. 

Ne varki, toplum grupu mensuplarının milli gelirden aldık 

ları pay gibiy bazı sosyal elemanlar, kolayca miktarlandırılabilir~ 

.·s,fs, sosyal elemanıarelan bir çoğunu dolaysız olarak miktarlan

dırma dediğimiz bu çalı~·İnada, önce söze konu olan sosyal eleman

lar için bazı göstergeler tesbit edilir. Yetkili bilimsel kuru

luşların araştırmaları sonucu ortaya konan bu göstergelerin ara-

\ ' . 
. ,f,; h,.( ,, ı li ( 

clQ \5L·( 
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cılığı ile, toplum grubu mensubu ferdin günde nekadar kalori 

yakması, nekadar protein yiyeceği, bu protein miktarının % kaçı
illll hayvansal veya bitkisel kökenli olması, veya bir daktorun 

kaç kişiye bakabileceği, bir ailenin kaç metre karelik bir konut

ta yaşayabileceği hususları önceden tesbit edilir. Bilimsel yol

larla ortaya konan bu esaslara gösterge denmektedir. Gösterge

lerin ilgili bulundukları sosyal elemanlar miktarlandırılama

dıkları halde (eğitim, gıda, konut ihtiyacı gibi), onları tem

sil eden göstergeleri miktarlandırmak ve ondan sonra sosyal ele

manları miktarlandırmak mümkün olmaktadır. 

Şayet sosyal elemanlardan bazılarının göstergeleri uzmanlar 

tarafından bilimsel olarak tesbit edilmemişse, o zaman gerekli 

göstergeleri gözlem yolu ile bulmaktan başka bir çare akla gel

memektedir. 

Diğer taraftan, doğrudan doğruya miktarlandırılabilen veya 

bir göstergenin aracılığı ile dalaylı olarak miktarlandırılan 

sosyal elemanlardan başka, miktarlandırılması imkansız gibi 

gözüken diğer sosyal elemanlar vardır. Halkın sağlık durumu, 

beslenme durumu, kültür seviyesi, çalışmanın fiziksel kabiliye

ti veya işe karşı tutum gibi sosyal elemanlar bunlardan birkaçı

dır. 

Bu nevi güçlükleri ortadan kaldırmak için Drewnowski "fayda

lılık11 göstergesinin kullanılmasını savunmaktadır.( 
18 

) Klasik 

iktisatçıların efaydalılık 11 prensibini tüketilen malların bir 

fonksiyonu olarak kabul et~iklerini hatırlatan yazar, miktarlan

dırılmayan elemanların refaha olan faydalarının miktarlandırıl

masını, ondan sonra 11 faydalılık" göstergesinin aracılığı ile 

miktarlandırılmayan elemanların miktarlandırılmasının mümkün 

olabileceğini yazmaktadır. 

Bir çıkar yol olarak Drewnowski tarafından ortaya atılan bu 

fikrin uygulamada çözüm getireceğinden bizler emin değittz. 

( 18) DREWNOWSKİ Jan, (a.g.e), S. 19 vd. 
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Zira çalışmanın fiziksel kabiliyeti veya ihtiyaçlardan artan 

gelir ile, ~lınan fiili faydadan yoksun hernevi tüketim malları 

(altın kakmalı şöminede öd ağacı yakmak gibi) gibi sosyal ele

ınanları "faydalılık" göstergesi ile göstermenin bir zorlama 

olacağı fikrindeyiz. Kaldıki macun çiğneyen bir paryanın bu 

alışkanlığı için hergün harcadığı paranın, veya bir tembel ve 

işsiz in vakit geçirmek için yaptığı oyalanmaları "faydalılık" 

prensibi aracılığı ile miktarlandırmak hatalı bir tutum olur. 

"Faydalılık" kriterinin toplum grubundan toplum grubuna, ülke

den ülkeye değişiklik gösterecegide muhakkaktır. 

III - Sosya:. politikanın kapsamı ve yöntemi 

Toplum grupları dinamik bir karaktere sahiptirler. 

Kendi içlerinden doğan veya kendi dışlarında oluşan geliçmele

rin etkisi altında devamlı bir değişim içinde bulunmaktadırlar. 

Toplum gruplarının yapısı bu etkilerle uyum halinde kendisine 

dlişen değişimi (transformation) veya dönüşümü (~utation) zama

nında yapmalıdır. Yoksa toplum gruplarından birinin bu uyumu 

kaybetmesi J.ıalinde~ bütün toplum organizmasında başlayan bir 

aksaklığın bu defa toplumu olumsuz yönden etldlemeye başladığı 

görülür. Zira toplum gruplarının dinamik karakterlerinden bağım

sız düşünüp, onları mesela statik bir karaktere mahkum etmek 

mümkün değildir. Organizma için hayat ne ise, toplum grupları 

için dinamizm odur. Buna karşılık bu dinamizmin olumlu veya olum

suz yönde gelişmesini tayin etmek insanların elindedir. 

İçten veya dıştan gelen etkilerin kaynağı oldukça 

farklıdır. Bu etkiler ya harp, tabii afet, yeni bir din, yeni 

bir felsefenin ortaya çıkıp kendisini insanlara kabul ettirmesi 

gibi aniden beliren olaylara dayanmakta, ya doğum oranının is

tikrarı koruması, ölüm oranının düşürülmesi gibi artan nüfus 

hareketlerinden ilhamını almakta, yahutta toplum içinde oluşan 

ve toplumu değiştiren bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baskısı 
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ile meydana gelmektedirler. 

Toplumları sarsan, toplum gruplarını değişmeye iten bu 

kuvvetler sosyal politika bil1ninin varlık sebebini meydana 

getirirlere Çünkü, önceden toplum içinde var olan düzenin yeni 

geliştirici şartların (olumlu veya olumsuz) baskısı altında 

bir düzensizlik haline geldiği görülür. Toplum gruplarının 

arasındaki barışçı ilişkiler sarsılir, çelişkiler artar, ada

letsizlik çoğalır, düşmanlık ve mutsuzluk artar, sosyal yapıya 

paralel olarak iktisadi ve sosyal yapıda yavaş yavaş fonksiyo

nunu kaybeder. Bu hale geldikten sonra toplum bir seçim yapmak 

zorundadır. Ya yapısını yeni şartlara göre değiştirecek, veya

hutta siyasi temsilcisi olan de~letle beraber yıkılıp gidecek

tir. Bu iki alternatifin dışında bir üçüncüsünü düşünebilmek 

zordur. Zira toplumu veya toplum gruplarını etkileyen şartların 

oluşmasına engel olmak nekadar ünk8..Q.sız ise, statik bir sosyal 

yapıyı sürdürmek te ekadar imkansızdır. Zaten esas sorun dina

mik bir organizmaya sahip olan toplumları statik hale getirmek 

değil, toplumların yaşayışını güven altına almak için, t opl uro

lardaki gizli dinrunizmi siyasi tedbirlerle olumlu yöne sevk 

etmektir. M.Ö. V. ve I. yüzyılları arasında Eski Yunanistanda 

çıkartılan yedi toprak kanununun, Yeni fethedilen Anadolu 

toprakları üzerinde Selçukluların ilginç bir toprak rejimi 

kurmalarının, Dünya ticaret yolları üzerinde bulunan Anadolu'da 

Ahilik akımının kökleşmesinin Avrupa Sanayi devriminden sonra 

sendikacılık ve kooperatifçilik düzeninin Devletin yapısı için~ 

de yer almasının sebebini bu tedbirlere örnek olarak göstere

biliriz. 

Bu bakımdan sosyal politikayı toplum gruplarının " •.•• hare

ketleri, tezatları ve mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk 
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nizarnını ayakta tutmağa ve idame etmeğe matuf b~r ••.. ( 19 ) 

tedbirler manzumesi olarak tanımlayabiliriz. 

Sosyal politikanın yukarıdaki tanımını veren Kessler, 

tanımında "toplum grupları" terimi yerine "sosyal sınıflar" 

terimini kullanmıştır. Biz "toplum grupları" terimini tercih 

ettik .. Zira 11 sosyal sınıflar" terimi sosyal politikanın kavra

mını bir taraftan daraltırken, diğer taraftan sosyal sınıf 

bilincini duymamış veya sosyal sınıflararası çelişkileri orta

dan kaldırmış toplumlarda, sosyal politikanın artık varlığına 

lüzum kalmıyacağı izlenimini yaratmaktadır.( 20 ) Oysa fonk

siyonel bir anlamı olan "toplum grupları" teriminin her topluıiı

da bugüne kadar geçerli olduğu gibi iş bölümünün iktisadi sek

törler arasındaki dağılımı göz önüne alınarak bundan böylede 

geçerli olacağı kanaatindeyiz. Sosyal politikanın kapsamını 

daraltmaktan endişe ettiği için İ ·veren de herhangi bir tanım 

yapmaktan kaçınırkan ( 21 ), Talas terim olarak sosyal politika

yı1 sosyal ekonominin bir karşılığı olarak görmek eğiliminde

dir.( 22 ) Halbuki Tuna ( 23 ) sosyal politikayı "sosyal zümre

lerin cemiyet bütünü içinde yerlerini almalarını ve bunları 

sosyal bünye ile k~ynaştırmayı temine yönelmiş bir politika-. 

dır" diye tanımlarken, haklı olarak toplum grupları kavramı 

( 19 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. KESSLER Gerhard, 

İçtimai Siyaset, Çev. TDNA Orhan, Gençlik kitabevi Neşriyatı, 

İçtimai eserler serisi No: 2, İstanbul, 1945, S.4 vd.;İZVEREN 

Adil, Sosyal politika ve sosyal Sigortalar, 2. Baskı, Doğuş 

Matbaacılık, .Ankara, 1970, S.3 vd.; TALAS Cahit, Sosyal politika, 

I. Kitap, Sevinç Matbaası, 1967, S.+ vd. 

( 20 ) KESSLER Gerhard, (a.g.e), S.4· 

( 

( 

( 

21 

22 

23 

) 

) 

) 

İZ VEREN Adil 

TALAS Cahit 

TUNA Orhan 

İstarubul, 1966, 

, (a.g.e), S.26 

' 
( a. g. e), S.7· 

' 
Sosyal Siyaset, 

s. 12-13 . 

Giriş, Sermet Matbaası, 
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üzerinde durmaktadır. 

ı. Sosyal politikanın kapsamı 

A) Sosyal durumun tesbiti 

Bundan önceki bahislerde (Birinci Bölüm, Birinci 

Kısım I ve II) '1sosyal 11 kavramının özellikleri, sosyal faktör

leri, sosyal incelerneyi ele almış, varlığının her anında kendi

sini etki altında bulan toplum gruplarının önced~n incelenmesi 

gerektiğini belirtmiştiko Bu araştırmalar sayesinde, belirli 

bir zaman bölümü içinde ele alınan toplum gruplarının sınırları 

içinde yaşayan insanların, nasıl yaşadıklarını, nekadar y~şa

dıklarını, nekadar kazandıklarını, eğitim, sağlık, konut kültü

rel ve eğlencelerden faydalanma paylarını, kısaca organize top

lum grubu içinde yaşayan insanların mevcudiyet şartları ile 

beraber bu şartları oluşturan olayları belirlemek hedefi güdül

mektedir. Bütün yönleri ile toplumun belirli bir andaki durumuna, 

sosyal durum da denilebilir. Birçok hallerde sosyal durumu daha 

büyük bir aydınlığa kavuşturabilmek için, insanların mevcudiyet 

şartlarını belirleyen iç ve dış kaynaklar yanuıda toplum grup

larının arasındaki ılişkiler, idari teşkilatlanmaları, insan

lar tarafından icra edilen her tür faaliyetleri, işgücü vasfını 

da incelemeye dahil etmek gerekmektedir. Toplum grupları ara

sındaki ilişkiler gibi sosyal durumun bazı elemanlarını miktar

landırmak mümkün değildir. 

B) Refah Seviyesi ve Hayat Seviyesi 

Sosyal durumun en önemli iki elemanı toplum grubu

nun 11 refah seviyesi" ve 11 hayat seviyesi 11 dir. Zira her iki kav

ram da miktarlandırılmaya elverişlidir. Her ikisinin değerlen

dirilmesi diğer t op~um gruplarının veya milletlerin "refah se

viyesi'' ve "hayat seviyesi" ile ölçülür. Her iki kavrarnda hem 

halkın durumunu sayılarla belirler, hemde ilerde getirilmesi 

düşünülen sosyal politika tedbirlerine ışık tutar, niteliktedir. 
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Bütün bunlara karşılık refah seviyesi halkın refah 

derecesinin belirli bir anda ölçülmesi ile ortaya çıkar. Hayat 

seviyesi ise belirli bir zaman birimi içinde ihtiyaçlarını 

tatmin etmek için belirli bir hizmet ve mal akımından fayda

lanan halkın tatmin olma seviyesidir. Refah seviyesinin ikti

sadi karşılığı "zenginlik" hayat seviyesinin iktisadi karşı

lığı "Milli Hasıl~'dir. 

Belirli bir sosyal politikanın tesbitinden önce ilgili 

toplum grubunun "refah seviyesin ve "hayat seviyesi"nin sosyal 

politikacı tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

C) Sosyal ve iktisadi Kalkınmanın planlaması. 

Sosyal kalkınmanın bir süreç içinde oluşması için 

sosyal elemanlarda gelişmelerin birbirini takip ederek yürütül

mesi gerekmektedir. Zira sosyal gelişme devam etmedikçe sosyal 

(veya sosyo-ekonomik) kalkınmanın meydana gelmesi düşünülemez. 

Kalkınma politikası sosyo-ekon~mik kalkınma gayesiyle, özellik

le dBvletin hazırladığı bir tedbirler manzumesi ile yürütülür

ken, kalkınmanın hedefleri planlar içinde miktarlarla ifade 

edilmektedir. 

Bir taraftan sosyal planlama, doğrudan değruya 

ihtiyaçların giderilmesine yönelirken, diğer taraftan iktisadi 

planlama iktisadi elemanların gelişmesine yönelmektedir. İkisi~ 

ninde birbirleri ile ilişkin yönleri bilindiğinden aynı plan 

içinde uyumları sağlanır. 

Sosyal ve iktisadi kalkınmanın planlaması sosyal 

politikanın kullandığı en etkili vasıtalarından biridir. 

D) Sosyal hedefler. 

Sosyal politikanın en büyük ve nihai çabası, sosyal 

şartların ıslahıdır. Sosyal ve ekonomik kalkınmayı planlayan sos

yal politikacı, her zaman sosyal hedeflere yönelmektedir. Sosyal 
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durumun tesbiti, "refah seviyesi" ve "hayat seviyesin nin mik

tarlarla belirlenmesi . sosyal ve iktisadi kalkınmanın plan-
t 

lanması, gelişme sUrecinin ve ritminin proğramlanması_ bazı 
' 

sosyal hedeflerin gerçekleşmesi niteliğini taşımaktadır. 

Toplum grupları arasında doğması muhtemel çelişkileri 

önlemek, toplumların din&nizminin sonucu olan sosyal hareket

leri kanalize etmek, devleti ve hukuk düzey,ini ayakta tutmak, 

sosyal adalet ilkelerini gerçekleştirmek, toplumun bütün unsur

larını tek bir toplum bilinci içinde bütünleştirmek, insanlara 

haysiyetli bir hayat seviyesi hazırlamak gibi sosyal hedeflere 

varı11ak isteyen sosyal politika~ bu çabasında yardımcı olan 

bütün vasıtaları yerine göre kullanmaktadır. Ayrıca bütün 

iktisadi faaliyetlerin de hedefi insan olduğundan, iktisadi 

hedeflerin (sermaye birikimi, verimliliğin artması, ihracatın 

gelişmesi) yardımı ile, arta hedef durumunda bulunan "refah 

seviyesin nin ve "hayat seviyesi"nin yükselmesi, sosyal poli

tikacının kullanmak zorunda olduğu başlıca vasıtalardır. 

2. Sosyal politikanın yöntemi. 

İnsanla ilgili bir bilim dalı olduğu için sosyal 

politikanın diğer bir çok bilim dalları ile ilişki kurduğu bir 

gerçektir. İktisat, hukuk, sosyoloji, sosyal antropoleji, sosyal 

ve iktisadi tarih, teknoloji, kitle psikol~jisi, beşeri münasebet

ler bunlardan en önemlileridir. 

Sosyal politikanın ilişki halinde bulunduğu bilim 

dallarının çok geniş bir yelpaze üzerinde yayılması, bir taraf

tan yönteillinin seçiminde sosyal politikayı geniş bir sahaya 

dağıtırken, diğer taraftan çeşitli yöntemlerin ortaya çıkmamına 

sebebiyet vermiştir. Bu kadar çok sayıda bilim dalı ile ilişki-

si bulunan sosyal politikanın, burada her bilim dalına göre bir 

yöntem denemesini yapmak, kabul edileceği gibi imkansızdır. Biz 

sadece bu yöntemlerden en çok üzerinde durulan üçü ile yetineceğiz 
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A) Hukuki yöntem 

Sosyal konuları kendi açılarından ele alan ve bu 

konuları herşeyden önce kanunlara dayanılarak elde edilen hak

lar olarak kabullenen hukukçular, sosyal konuların tümüne "İşçi 

hukuku", 11 iş hukukun ve "sosyal hukukıı gibi isimler vererek 

incelemeyi denemişlerdir. Bir taraftan bu nev'i bir hukuk bili

minin özel hukuka mı yoksa kamu hukukuna mı ait olduğu tartış

ması devam ederken, diğer taraftan sosyal sorunlar, öğretim 

müesseselerinde bu isimler altında okutulmuştur. 

Aslında hukuki yöntemin eksik tarafları olduğu 

gözden kaçmamıştır; "İşçi hukuku" çalışanlar kesiminin yalnız 

işçi niteliğinde olanlarını ilgilendirdiğinden, 11 iş hukuku", 

organize toplum gruplarından yalnız birini kapsadığından, 
11 s osyal hukuk 11 ise s osyal s orunların çözümünü sade ce hukuki 

tedbirler açısından önerdiğinden, bunlardan hiç birisi sosyal 

sorunları blitün cepheleri ile kapsamına alamamıştır. Kaldıki 

hukuki yöntemin inceleme anlayışı sadece mevcut kanunların t~f

sirine, kararnamelerin uygulanmasına, içtihatların kadifiye 

edilmesine dayandırılmaktadır. 

Hukuki yöntemin dar kapsamlı sosyal anlayışı bazı 

bakımlardan giderilmek istenmiştir. Önce hukuki yöntemin kendi

sini hukuk dışı bazı çevr2lerin etkisine maruz bıraktığı görül

müştür. Teknik-insan ilişkilerine el atılarak teknik çevre; 

bölge ve ülke farklarının doğurduğu farklar üzerinde durularak 

tabii çevre; ve özellikle doktrinlerin çatışmalarından yarar

lanılarak ikt~sadi çevreye el uzatmıştır. İkinci olarak, ücret, 

işsüresi, iş sağlığı ve iş güvenliği şartlarınında hukuki pren

siplerle yorumlanması ve bunların hukuk düzenine dahil edilme

siyle iktisat biliminin sınırlarına girilmiştir. Üçüncü ve son 

olarak iktisadın stratejisine müdahale eden hukuk yon tem, haf

talık iş saatlerinin azaltılması, ücret artışına kanuni sınırlar 
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konuşu gibi tedbirler vasıtasiyle sahasını iktisadın en önemli 

sorunlarına kadar genişletmek istemiştir. 

Fakat butün bu gayretlere ra&nen, hukuki metodun 

iş ve işçi-işveren ilişkilerinin tabiatına bağlı kalışı ve 

1475 sayılı iş kanunumuzun ı. maddesinde zikredilen "hizmet 

akdi"· kavramına tutunmas ı, toplumun diğer organize grupları 

ile ilişki kurmasına engel olmuştur. 

B) İktisadi yöntem 

Daha fazla anglo-sakson ülkelerde uygulanan iktisa

di yönt em, s osyal s orunları "sanayi iktisadi", 11 iş ikt isadııı, 

"sosyal iktisat" gibi isimler altında ele almaktadır. Bilhassa 

genel iktisadın piyasada iş gücünün hizmetlerini tesbit eden 

bu yöntem, tıpkı hukuki yöntem gibi kendi kendini sınırlamak 

hatasına düşmüştür. Üretimin diğer faktörleri arasında emeği, 

topluma mensup bütün ana gruplar içinde bizzat çalışanları 

hedef alarak bu sınırların dışında kalan sosyal sorunlarla 

yakın bir ilişki kurmayı başaramamıştır. 

Sosyal konuların iktisadi konuların birer yan sorunu 

olduğunu iddia edenlerle aşağı yukarı ayni izdüşüm üzerinde 

bulunan bu yöntemin savunucuları, iktisadıh kanunlarını insan

ların, toplum gruplarının ve bütün toplumun beşeri karakterine 

tercih etmiş gibidirler. 

C) Karma yöntem 

O kadar çeşitli bilim dalları ile alış verişi olan, 

hemde karışık bir yaradılışı olan insanların yaşayışına yönel

miş sosyal politikayı, tek bir bilim dalının yön~emi ile ele 

almak mümkün olmasa gerek. Bir defa, sosyal sorunlar yalnız ça

lışanların sorunları değildir. Organize toplum grupları içinde 

çalışan insanlardan başka yaşlılar, sakatlar, çocuklar gibi 

çalışmayan insanlarda vardır; çalışmayanlarında çalışanlar kadar 

refah ve mutluluğa hakları olduğunu ve onlarında toplum içinde 
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bütünleşmesinin gerekliliğini zaten sosyal politika bilimi 

savunmak zorundadır; ikinci olarak refahın nıiktarlandırılabil

en elemanıarına dayanarak, refah ekonomisi terimiyle sosyal 

sorunları çözmeye çalışan iktisadi yöntemin savunucuları, ses

yal faktörler arasında refah faktöründen başka miktarlandırıla

mayan diğer sosyal elemanların var olduklarını hatırlamaları 

gerekmektedir. Toplum gruplarının yalnız miktarlandırılabilen 

gelirlerini aynı zamanda, işin yoğunluğu, toplum gruplarının 

istikrarını, toplum gruplararası uyuşumu ve ilişkileri, sosyal 

barışıda incelemek zorunluluğu vardır.( 
21

) 

O halde yalnız bir bilim dalının yöntemi bütün kapsamı 

ile sosyal politikanın sorunlarını incelemeye yetmediğine göre, 

sosyal politikanın ilişki kurduğu bütün bilim dallarını içine 

alan karma bir yönteme baş vurması gerekmektedir. Gelir ve ücret 

kriterleri yönünden iktisadi; bir temele olan ihtiyaçı bakınıın

dan hukuki; ferdin prestiji ve toplumun değişimi konuları açı

sında psikolojik ve sosyolojik; teknik buluşların toplum grup

larının haycatını değiştirmesi noktasından teknolojik; toplumun 

siyasi eğilim ve politikaları gibi sosyal konularda siyasi; iş 

ve işverenin davranışını tesbit etmek çalışmalarında toplumun 

dini ve kültürel cepheleri bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Çözüm yolunu bukadar karmaşık bir yöntemde aramamıza 

rağmen, yinede sosyal politikanın yöntem konusunda bütün güç

lükleri yenebileceği iddia edilemez~ Zira karma yöntemin uygu

lanması ile iş yine de bi tmiye cektir. Toplum grubunun gerçek 

bir refah seviyesine çıkartılması politikası güdülürken, aynı 

zamanda o toplum grubunun milletlerarası benzer toplum grupları 

ile karşılaştırılması çabaları devam edecektir. 

Sosyal gerçekler, organize toppumların ilk teşekkül st

tikleri tarih öncesi devirlerden günümüze kadar yaşamış, bun

dan böylede yaşamaya devam edecektir. Fakat bu gerçekleri bir 

( 24) GOETZ Robert l'vT., (a.g.e), s. 29 vd. 
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sistem içinr1_e ele almak, onlarJ açık kavramlar şeklinde bilim 

diline kazandırmak, toplumlar ve ülkelerarası farklılıklarını 

ortadan kaldırıp kadifiye etmek çabalurı hayli yenidir. 

Sosyal sorunların ve bu sorunlara uygun çözüm yolları 

getirecek sosyc-polı~tik tedbirleri ilk defa bilinçli olarak, 

Sanayi Devreminin Batı Dünyasını temelden zirveye kadar sarstı

ğı, kalabalık insan kitlelerinin hınç ve kızgınlıkla sokaklara 

döküldükleri günlerde bulunup buluşturulmuştur. Bu şekilde 

biribirlerinden kopuk tedbirlerle inşa edilen sosyal politika

nın kapsamı, yöntemi ve kavramları ile insanlığa mal olması. 

için toplwnların yapısı üzerinde geniş çapta uygulamalara giriş

mesi kendisini kabul ettirmenin biricik yoludur. 

İ k i n c i K ı s ı m 

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN TARIM TOPLUMU 

İki'l<Ji Dünya Savaş :....ndar s onra baş döncürücü bir hızla 

gelişen teknoloji en başta sanayi toplumlarını ve bunların vasıta-
r 

sı ile diğer bütün toplum gruplarını etkilerneye devam etmekte

dir. Büyük bir nüfus artışı ile oluşan bu hareket, toplum grup

larının dayalı oldukları eski düzeni sarsmakta toplumların 

mutluluklarının şartlarını değiştirmektedir. Teknolojik gelişme

nin beraberinde getirdiği büyük funitlerin sevinci yapısı,düzeni, 

çalışma anlayışı ve kazanç şartları değişen toplum gruplarının 

tereddüt, korku hatta paniğe düşmelerine sebebiyet vermektedir. 

Şehirlere ve sanayi merkezlerine sevk ettiği insan potanoiyeli, 

ürettiği tarımsal sanayi ham maddeleri ve gıda maddeleriyle hemen 

hemen bütün toplumlarJ_n yaşayışında çok önemli bir yer tutan 

,/tarım topfuumu, teknolojik gelişmenin sarsıntılarını temellerin~\~ 
duymaktadır •/ 

/ 
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AriJan genel nüfusa karşılık tarımsal sanayi hammadde

lerine ve gıda maddelerine olan ihtiyaç yükselirken, tarım 

toplumunda da gelir düşüklüğü, verimliliğin düşüklüğü, kısaca 

l'efah seviyesinin ve hayat seviyesinin düşüklüğünün meydana 

getirdiği bir fakirleşme h~.:ı,reketinin başladığı görülmektedir. 

Köyle ~ehir, tarım toplumu ile sanayi toplumu arasında bir 

eşitsizlik duvarı örülmekte ve bu yüzden çağımızın bütünleşmiş 

toplum anlayışının gerçekleşmesi gittikçe imkansızlaşmaktadır. 

Aslında 9 tarJ~ topl~nlarının sorunu yalnız tarım gelirlerini 

yükseltmek değildir; tarım toplumunun gelirini diğer ana t0plum 

gruplarının geliri seviyesine çıkarmaktır. O halde önce kıtlık 

ve ihtiyaçlar arasında çırpınan insanın, günümüzde nasıl bir 

sosyal eşitlik anlayışından hareket ettiğini görmemiz gerek

mektedir. 

I - Eşitlik ve Toplumda Gelir Dağılımı. 

XVIII~ yüzyıla kadar genellikle insanların Allah katın

da eşit sayıldıklarını savunan dinler dışında, eşitlik kavramı 
,. 

üzerinde geıaktiği kadar durulmddığı görülmekt0dir. Aksine Ariş-

to gibi Antik devrin ve Saint Thomas d. Aquin gibi Ortaçağın 

bazı düşünürleri ıı insanların eşitsizliği ilkesirii 11 açıktan açığa 

savunmuşlardır. Gerçi Erasmus gabi bazı düşünürler, eşitliği 

isteyip köleliği rec.deder mahiyette bazı fikirler ortaya atmış

lar, fakat eşi tsizlil{ fikrine karşı eşitlik fikrini savunanla

rın mücadelelerinin sosyal karakteri ile ancak XVIII. yüzyılın 

sonu XIX. yüzyılın başında karşılaşılmıştıro 

ı. İktisadi Eşitlik· 

Hepsi ihtiyaçlarla dolu olan fertler, toplum grup

ları ve toplumların Sanayi Devriminin hızla değiştirdiği bir 

Dünya'da 7 kapitalist d~nya görüşünün etkisi altında iktisadi 

yönden bir eşitsizlik içinde yaşadıklarını gören hayalci (üto~ist) 

düşünürler 7 iktisadi eşitliğin teminini istemişlerdir. Başta 

Babeuf ve tilmizleri olmak üzere hayalci düşünürler, toplum 
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içinde gerçek eşitliğin iktisad .;_ esaslara daya ldırılmas ını ve 

toplUlll içinde gelir dağılımının 11 İhtiyaca göre 11 yapılmasını 

öneriyorlardı. ( 
25 

) İktisadi hayatın üretim safhalarını, ge

lirlerin dağılımı safhasından bağımsız olarak düşünen hayalcı 

sosyalistler, ihtiyaçları tatmin edilecek insanların üretimde 

nasıl verimli bir unsur olabilecekleri sorusuna cevap verememiş

lerdir. Fakat bu arada, özellikle Babeuf, "herkesin ihtiyacına 

göre" sarfedeceği bir toplumda üretim ve üretimde verimliliğin 

bir çıkmaza gireceği hususunu görmemezlikten gelememiş nkişi bu 

arada azami gayreti ile üretime katılmalıdır" demiştir.( 26 ) 

Rousseau ve Lock'a göre, doğuşunda tertemiz bir varlık 

olan insanın bozulmasının sebebi, toplum içinde karşılaştığı 

haksızlıklardır. Şayet "herkesin ihtiyacına göre" tatmin edil

diği bir toplum kurulursa, o zaman doğuştan iyi niyetli olan 

insan, üretimin artması için elinden gelen gayreti gösterecek

tir. Krcpotkin gibi anarşistler ve Owen, Fourier gibi hayalci 

sosyalistlerde "ihtiyaçları tatmin olunacak insanlar, zamanla 

kendiliklerinden düzeleceklerdir11 fikrini savunmuşlardır.( 
27 

) 

Gelir dağılımının "herkesin ihtiyaçına göre" yapılması 

fikrinin hararetli savunucularından olan Owen'in Amerika'da 

11 N ew Harmony 11 (yeni düzen) adıyla kurduğu pratotip toplumddüze

ninin başarısızlığı ve Fourier'in Falanster'lerinin kuruluşla

rından hemen sonra iflas etmesi, gelir dağılımının 11 herkesin 

( 25 ) Nations Unies, La politique sociale et la repartition 

du revenu dans la nation, Departement des Affaires Economiques 

et Sociales, New York, 1970, So 32. 

( 26 ) N~tions unies, La politique sociale et la repartition 

du revenu dans la nation, (a.g.e), S. 32· 

( 27 ) PIETTRE Andre, Fensee economique et theories contempora

ines, Deuxieme Edition, Dalloz, Paris, 1961, S. 167 vd. 
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ihtiyacına göre" yapılmasını istıyenlerin üretimi durdurmadan 

amaçlarına erişmelerinin imkansızlığını göstermiştir; Oysa 

üretimin gittikçe yavaşlayacağı bir toplumda, değil "herkesi 

ihtiyacına göre 11 tatmin etmek, herkesin temel fizyolojik ihti

yaçlarını bile uretmenin önemli bir sorun haline geleceği görülü

yordu. 

Gelir dağılımına daha adil bir yön vermek istiyen 

Keynes "Klasik ve neo-klasik iktisatçıların savundukları gibi, 

iktisadi denge belirli bir işsizlik hacmi ile kabili telif 

değildir" diyordu. Zira iktisadi denge döneminde effektif talep 

(tüketim, yatırım, kamu harcamaları), tüketimdemeydana gelen 

azalma, nüfus artışında görı..ilen artışın yavaşlaması, bakir top

rakların azalması, otomas~onun artması ggbi bazı sebeplerden 

ötürü tam istihdam sağlayacak seviyede olmayabilir. Durum 

böyle olduğuna göre, tek çare, en azından kamu harcamalarını 

artırarak effektif talep hacmini genişletmektir. Bu suretle 

genişliyecek istihdam hacmi sayesinde dolayısiyle herkese bir 

gelir garantisi sağlanmış olurki, buda adaletli gelir dağılımı

nın bir başlangıcı olur. 

Keynes'in Ilasgari bir gelirin garantisi" fikrine dayanan 

dU.şürıcesi ıi en mU.essir gelir dağılimı serbest rekabettir 11 diyen 

ve gelir dağılımının sermaye birikimine mani olması cihetiyle, 

iktisadi gelişmeyi durduracağından endişe eden klasik iktisat

çıların görüşünü yıkinıştır. 

Etkili bir gelir dağılımı prensibine varmak i~tiyen 

iktisatçılar özellikle XIX. yüzyılda, görüş açılarındaki farklı

lık saklı kalmak şartı ile, iki ayrı ilke etrafında kümelenmiş

lerdir. Bir kısım, milli gelirden 11 herkes imkanlarına göre fayda

lanmalıdır" derken, diğer bir kısım da 11 herkes ihtiyaçlarına 

göre'ı pay almalıdır, tezini savunmaya devam etmişlerdir. Marks 
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iki kademeli bir görüş ortaya atarak, toplumların bilimsel 

sosyaJizm içinde arka arkaya iki safha yaşayacaklarını; sosya

lizm safhasında "herkesin imkanlarına göre", sınıf tezatlarının 

ortadan kalkacağı komünizm safhasında ise ''herkesin ihtiyaçları

na göre 11 toplumun gelirinden pay alacağını Önermiştir.( 28 ) 

Fakat bılimsel sosyalizmin iki döneminin sınırının nasıl tayin 

edileceği, bu düşünce üzerine kurulan günümüz toplumlarının 

hemen hemen hepsinde tam olarak bilinmediği gibi, ikinci safha

sına geçildiğine dair en ufak bir işarette mevcut değildir. 

Kısaca özetlemek gerekirse, iktisatçıların ııeşitlik11 

ve "eşitsizlik" üzerinde yaptıkları tartışmaların sonucunda, 

iktisadi eşitliği, gelir dagılımının bir ilkesi yapmak için 

butün yollar denendiği halde, bir anlaşmaya varılamamıştır. 

2. Gelir dağılımı ve verimlilik kriteri. 

XVIII. yüzyılın sonundan beri devam eden iktisadi 

eşitlik fikrinin, uygulamalarda şahit olunan başarısızlıktan 

sonra kabulü mümkün olmadığı anlaşılmıştır. "Herkesin ihtiyacı

na göre 11 harcadığı bir toplumda, iktisadi verimlilik nBsyonu

nun terkedileceği ve üretimin gittikçe düşeceği endişesi haklı 

olarak bir çok iktisatçıları düşündürmektedir. 

Bir taraftan ~ertler, diğer taraftan toplum grupları 

arasındaki gelir farklarını ıslah etmek için iktisadi eşitlik 

fikri yeniden ele alınmış, bu fikrin şu veya bu durumda verim

lilik fikri ile irtibatlandırılması bazılarınca bir çıkar yol 

olarak kabul edilmiştir. İş gücünün ihtisasına göre değerlen

dirilmesi, fertlere bir meslek sahibi olmanın kıvancını vermek, 

farklı kazanç imkanı yaratmak gibi bazı çabaların verimlilik 

kriteri üzerinde olumlu bir etki yaratacağı hususu günümüzde 

( 28 ) PIETTRE Andre, (a.g.e), S. 201· 
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geniş çevrelerce kabul edilmektedir. Hatta Hawthorn araştır

maları göstermiştirki, verimliliğin % 30 oranında artması için 

bir işçi grubuna 11 özel muamele yapmak 11 gibi maddi olmayan un

surlardan bile istifade edilebilmektedir. Verimlilik kriteri

nin savunucularına göre, ihtiyaç ve verimlilik gayesini Marks'ın 

anladığı manada iki ayrı safhada değil, gelirin dağılımında 

beraberce ele almak gerekmektedir. Ayrıca hükümetlerin sosyal 

politikalarında gelir dağılımı anlayışlarını bu iki kriterin 

üzerine kurmaları önerilmektedir. Zira bu kriterlerin müşterek 

faydalarından yararlanabilmek için Devletin "bırakınız yapsın

lar, bırakınız geçsinlern anlayışından vaz geçmesi gerekmekte-,, 
dir. Aksi halde piyasanın gayri mükemmel oluşu eşitsizliğin 

doğup yaygınlaşmasını körüklemeye devam edecektir.( 
29 ) 

Gelir dağılımının verimlilik kriteri üzerinde duzenlen

mesi ve bu işin Devlet eliyle yapılması, bir taraftan Towney'e 

göre n anti.:2osyal olan aşırı fakirlik ve aşırı zenginliğin" ( 
30

) 

ortadan kalkmasını, diğer taraftan artan nüfus ve ihtiyaçların 

doğrultusunda üretimi artırmay~ hedef almaktadir• 

3~ Sosyal eşitlik veya sosyal adalet 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 

Assamblesi tarafından kabul edilen !nsan Hakları Evrensel Beyan

namesi eşitlik kavramına hem yeni boyutlar kazandırmış, hemde 

sosyal eşitliği belirlemiştir. Beyannamenin 22 den 28'e kadar 

olan maddeleri sosyal konuları ele almış, bu suretle sosyal 

eşitliğin de tanımı yapılmıştır. Beyannamenin ruhunda eşitlik, 

gelirin fertler veya milletler arasında eşitçe bölüştürülmesin

den fazla toplumların veya organize toplum gruplarının eşit 

( 29 ) Nations Unies, La politique social e et la repartion du 

rev en u dans la nation, (a.g.e), s. 58. 

( 30 ) Nations UNİES, la politique scciale et la repartition du 

rev en u dans la nation, (~.g.e), s. 58· 
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s osyal haklara sahip olduğu gerçeğini yans ı tmaktı:tdır. S osyal 

, güvenlik, ·ekonomik, s osylı.l ve kÜltürel hakların tatmini; çalış

ma hakkı, eşit işe eşit ücret gibi hakla~ bunların başlıcaları

dır. 

İnsan rtakları Evrensel Beyannamesinin 22. maddesinde 

"Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir; itibari ve şahsiyeti

nin hürriyet içinde gelişebilmesi için 9 bu hak onlara vazgeçil-
. 

mez, iktisadi, sosyal ve.kültürel haklaTdan faydalansınlar diye 

verilmiştir •.... "25. Md.nin l.bendinde" kendisinin ve ailesi

nin sağlık ve refahını sağlamaya, bilhassa beslenme, giyim~ 

konut, tedavi hizmetleri ve gerekli sosyal hizmetler açısın-

dan herkesin yeterli bir hayat seviyesine hakkı vardır; herke

sin iradesi dışında meydana gelen şartlar içinde, işsizlik, 

hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya bakasını temin ettiği 

vasıtaların kaybı gibi diğer hallerde, güvenliğe hakkı vardır ..• " 

denilmektedir.( 
31 

) 

Sosyal eşitliğin günfunüzdeki anlamı il~ teşekkülünde 

m~hakkak ki insan Hakları Evrensel Beyannamesinin çok derin 

etkileri olmuştur. İktisadi eşitl~ğin yüzyıllar boyu çözümleye

mediği sorunlar sosyal eşitlik kavramının yeni anlayışı içinde 

çözülmüştür. Çünkü sosyal eşitliğin unsurları eşitlik sorununu 

ayrı bir görüş açısından ele alınmasını gerektirmektedir. 

A) Ferdi farklılıkiar yerine top~umsal farklılıkiar 

Sosyal eşitlik, eşitsizlik kavramını ferdi farklı

lıklar açısından değil, toplum grupları ve toplwnlararası fark

lılıklar açısından ele almaktadır. Zira gelir dağılımının adalet

sizliği önce fertlerarası olduğu gğbi toplum gruplararası bir 

( 31 ) REUTER Paul et GROS Andre1
, "La De olaration Universelle 

des Droit de L.Homme 11
, Traites et Documents Diplomatiques, 

Presses Universitaires de France, Coll. Themis 9 Paris.l960, S.l03-
l07. 
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adaletsizliği yansıtmaktadır. Mesela günilinüzde bıtün önemine 

rağmen, hemen hemen her toplumda tarım toplulukları gelir dağı .... 

lımında ikinci plana düşmüşlerdir. 11 Eşitsizlik: meslek, vasıf, 

cins, bölge ve faaliyet branşlarına göre yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye'de tarım toppumunun milli gelirden aldığı pay diğer 

toplum gruplarının aldıkları paydan çok düşüktür. Toplumlar 

ve toplum grupları, gelir dağılımı karşısında bukadar farklı

laşırken, gelir dağılımını yalnız 11 ferdi geliri artırmak11 he

define yöneltmek, içinde bulunduğumuz tüketim to'Jlumunda top

lum refahına etkili olacak bir çözüm yolu değildir. 

B) Yönetime lcat ılına kaçınılmaz olmuştur. 

Teknolojik gelişme çalışanların işyerinin yönetimi

ne ve karına katılmalarını gerektirdiği için, organize toplum 

gruplarının gücü gittikçe artmaktadır. Bu sebepten ötürü "çalışa

nın oluşmuş gelirden fazla, oluşmakta olan gelirden" pay alması 

kendi refahı bakımından daha büyük bir önem kazanmıştır. Oluş

makta olan gelirden pay alacak organize toplum grupları hem 

ferdi, hemde toplum çıkarlarını;kSzeteceklerinden, verimlilik 

veya üretimi artırma sorununun kendiliğinden çözüleceği beklen

mektedir. 

C) Sosyal bütünleşme. 

Sosyal eşitlik insanın gelir, hayat seviyesi, veya 

refah seviyesi g~bg yalnız maddi yönlerini değil, onun manevi 

yönlerini de ele almakta, bu suretle maddi ihtiyaçların yanın

da manevi ihtiyaçlarında tatminine çalışılmaktadır. Zira ferdi 

hayati ile başbaşa bırakılan insan veya mensubu bulunduğu top

lumdan kopmuş bir top~um grubunun, gelir dağılımından maddi 

ihtiyaçlarını karşılayacak bir pay alması, onu mutlu kılmaya 

kafi değildir. İnsanın mutluluğunun birde sosyal bir karakteri 

vardır. Oda kendi toplum una ait ol unanın bilincini taşımas ı ve 

toplumun va~geçilmez bir uzvu olduğuna kendini inandırmasıdır. 
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Sosyal eşitlik kavramının bu karakteride, insanı bütün yönleri 

ile ele alıp toplum içinde bütünleştirmek .. Jdir. 

Sosyal eşitlik kavramı yukarıda belirtilen özellikleri 

yüzünden, bilhassa ferdin kabiliyet, maharet, çalışkanlık, feda

karlık gibi yönlerine göre gelirden pay almasını önerdiğinden, 

çok defa sosyal adalet kavramının karşılığı olarak kullanılmak

tadır. 

II - Toplum ve Fakirlik 

Bir toplumda gelirin eşitsizlik esası üzerine dağılması, 

fertler ve toplun grupları arasında bazı kutuplaşmaların meyda

na gelmesine önayak olmaktadır. Bazı fertler veya toplum grup

ları servet birikimi yaparken, bazıları da tesbit edilen asgari 

geçim normları altında bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmakta

dır. 

Gelirin eşitsizce dağılımı ile 9 bazı ailelerin tesbit 

edilmiş asgari normların sınırı altındaki gelirden istifade 

edişi, yani fakirlik arasında bir fark vardıro Bir toplumun 

fertleri veya toplum grupları arasında gelir eşitsizce dağıla

bilir. Fakat bu gelirden en düşük payı alanlar dahi, asgari 

gelir normlarının üzerinde bir hayat seviyesi sürdürebiliyorsa, 

bu aileleri fakirlik kategorisine sokmamıza liL'izum yoktur._ Hal

buki e:;fitsizce gelir da~ılımının sebebiyet verdiği ikinci bir 

durum vardır. Oda bir çok ailelerin ıı en az geçim çizgisi", 

11 kriz çizgisi" veya "fakirlik çizgisi" denilen en az geçim norm

larının çizgisi altında yaşamaları zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Bu ikinci durumda toplumun fakirlik olayı ile karşı karşıya 

bulunduğu kabul edilmektedir. 

ı. Fakirli,~ği.a tanımı 

Gelir dağılımının toplum içinde bu veya şu şekil

de herhangi bir kutuplaşmaya sebebiyet verdiği bütün hallerde, 
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sosyal politikanın görevi, birikmiş servetleri a~altarak ve ge

lirden d~şük bir pay alan ailelerin gelirlerini yükselterek, 

en yüksek gelirle en düşük gelir arasındaki mesafeyi azalt

maktır. Özellikle "asgari geçirn normu çizgisi altında yaşayan 

ailelerin maddi mevcudiyeti't şeklinde tanımlayabileceğimiz fa

kirlik, 11 toplum fertleri veya toplum grupları arasındaki çeliş

kileri ortadan kaldırmakn hedefine yönelmiş sosyal politikanın 

çözümlemeye çalıştığı başlıca sorunlardan biridir. 

Bir kriter olarak tanımını yapmaya çalıştığımız fakir

lik aslında izafi bir kavramdır. İnsanlar üzerinde, tatmin edil

diği zaman haz veren, edilemediği zaman ise acı veren bazı 

ihtiyaçların psikolojik baskısının anlam verdiği bir sosyal 

durumdur. Eir dağ köyünde bir köylü ailesinin bir at sahibi 

oluşu dünyanın en olağan şeyi olduğu halde, büyük bir şehirde 

at sahibi olmak yüksek bir lüksün işaretidir. Yahut büyük şehir

lerde bir telefon sahibi olmaK en zaruri ihtiyaçlardan sayıl

dığı halde, küçük bir kasabada bu, büyük bir lüks olarak kabul 

edilmektedir. Fakirliğin izafiliği konusunda İbni Haldun şöyle 

demektedir : "Fes dilencileri Tlemsen dilencilerinden daha iyi 

durumdadır. Kurban Bayramı günü Fes'de öyle dilenciler gördümki 

et? tereyağı, baharat, elbise ve kevgir gibi kapkacak, mutfak 

eşyaları dileniyorlardı. Tlemsen ve Oran'da, şayet dilenciler 

bu gibi eşyaları dilenselerdi, muhakkak ki terslenirlerdi.rı( 
32 

) 

Ülke, iklim, Dünya görüşlerinin toplum veya toplum grup

ları üzerinde meydana getirdikleri farklılıkların fakirlik kavra

mına izafi bir anlam vermeleri yine de fakirliğin bazı kriter

lerin yardımı ile tesbit edilmesine mani değildir. 

( 32 ) ISSAWİ Charles, İbn Khaldun, An Arab Philosophy of History, 

Juhn Murray, London, 1950, S~ 94-
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A) Parekende fiyatlar endeksi· 

Bazı ülkelerde fakirliğin sınırının, dolayısiyle 

bütçesinin parakende fiyatlar endeksi ile tesbit edilmesine 

çalışılmaktadır. Fakat bu yöntem iki güçlükle karşı karşıya 

gelmektedir. Önce bütün toplThnlarda hızlı fiyat hareketlerinin 

olması mutlak fiyatlarla fakirlik bütçesinin hesaplanmasını 

imkansız hale getirmektedir. İkinci olarak diğer toplum ve top

lum grupları ile bir mukayeseyi gerektiren fakirlik bütçesinin 

hesaplanması sorunu, aynı zaman bölümü için bütün toplum ve 

toplum gruplarının parakende fiyat endeksierinin hesaplanmasını 

gerektirmektedir. Bu iki güçlük yüzünden parakende fiyat endeks

Ieri vasıtasiyye fakirlik bütçesinin hesaplanması yöntemi hemen 

hemen terkedilmiştir. 

B) Aile bütçesinin gıda maddelerine sarfedilen 

oranı. 

Fakirliğin seviyesini ölçmekte kullanılan bir 

başka yöntem dğvirlere ve ülkelere göre çeşitli fakir aile bütçe

lerinde g:.da maddelerine sarfedilen bütçe oran..Larını hesapla

maktır. Genellikle, aile bütçelerinde gıda maddeler:nin bütçe

lerdeki oranı arttıkça fakirliğinde arttığı,-azaldıkça fakir

liğinde azaldığı fikri kabul edilmektedir. 

Booth'a göre "çok fakir aileler bütçelerinin 

% 100 ünü, fakir aileler ise % 95 şini gıda roaddalerine harca

maktadırlar~( 33 ) 

1907 yılında Birleşik Amerika'da İş İstatistik 

Bürosu, fakirlik bütçelerini "Aileye asgari bir hayat seviyesini 

yaşama imKanı veren, aileyi fiziki olarak çalışabilecek durum-

da muhafaza eden, sadece en mübrem ihtiyaçlarının tatminine yara

yan me blağ 11 olarak tanımlamaktad idi. 

( 33 ) NATİONS UNİES, La politique sociole et la reportition 

du revenu dans la nation, (a.g.e), S. 63 · 
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Aile bütçelerinin çeşitli devirlerde ve çeşitli ülke

lerde gıda maddelerine sarf edilen oranları mukayeseli bir 

fakirlik kavramını aksettirebilir. (Tablo - III ) 

Tablo - III 

AİLE BÜTÇELERİNDE GIDA MADDELERiNE 

SARFEDİLEN ORAN 

ÜLKE 

İngiltere (Londra) 

ABD. (Güney Eyaletleri) 

ABD. (New York) 

Japonya 

ABD.(müstakbel şehirleri) 

Türkiye (Köyler) · 

TARİH 

1890 

1907 

1915 

1960 

1974 

<fo 

95 

83 

52 

49 

28 

53.8 ( 34 ) 

( 35) 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi toplum değerlerinin 

bir görüntüsü olan fakirlik 1 sabit bir nokta olmaktan fazla 

devirden devire, ülkeden vıkeye~ toplum grubundan toplum grubuna 

devamlı değişen hareket halinde bir kavramdır. 

2. Fakirlik bütçesinin elemanları. 

Fakirlik bütçesinin gayesi belirli bir hayat seviye

sini ortaya koymaktır. O halde fakirlik bütçesini oluşturan 

elemanlarla, hayat seviyesinin elemanları arasında bir benzer

liğin bulunması tabiidir. 

( 34 ) Bu hususta fazla bilgi için Bak. Bölüm II, Kısım III/III. 

( 35 ) NU, La politique sociale et la repartition du revenu dans 

1 a na t i on , ( a • g. e ) , S • 6 5 • 
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1953 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı (ONU), 

Milletlerarası çalışma Teşkilatı (OIT) ve Birleşmiş Milletler 

Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nun önderliğini 

yaptığı; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) 

ve Dünya Sağlık Teşkilatının (O~S) katıldıkları bir uzmanlar 

komitesi~ milletlerarası sahada hayat seviyesinin elemanlarını 

tesbit etmeye çalışmıştır. 

Bu komitenin 1954 yılında yayınlanan ilk raporunda 

hayat seviyesinin 12 elemanı tesbit edilmiş( 
36 

)' 1961 yılın

da yayınlanan ikinci raporunda ( 
37 

) ise hayat seviyesinin 

elemanları 9' a düşürülmüştür. Bir karşılaştırma imkanı sağlaya

bilmek için, adı geçen her iki raporda belirtilen hayat seviye

sinin elemanları ile asgari bir hayat seviyesinin ifadesi olan 

fakirlik bütçesinin elemanlarını aynı tabloda göstermek faydalı 

olacaktır. (Tablo - IV) 

1 
( 36 ) NATİONS UNİES, Rapport sur la definitio.n et evolution des 

niveaux de vue int,ernational, :publication des Nations Unies, .• 
No de vente : S. 54. IV.5. 

( 37 ) NATİONS UNİES, Definition et l'evelition des niveaux 

de vie du point de vue international, Gude provisoire, ~ublica

tion des Nations Unies, No de Vente : S. 61. IV.7. 
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Tablo - IV 

HAYAT SEVİYESİNİN VE FAKİRLİK BÜTÇESİNİN 

ELEMANLAR I 

HAYAT SEVİYESİNİN ELElViANLAR I FAKİRLİK BÜTÇESİNİN 
ELEMANLAR I 

ı. RAPOR 

Sağlık şartları 

(Nüfus şartları 
dahil) 

Gıda ve beslenme. 

Eğitim (Temel ve 
Teknik eğt.) 

Çalışma şartları 

İstihdam durumu 

Toplam tüketim 
ve tasarruf. 

Ulaşım. 

Konut (Ev eşyası 
dahil) 

Giyim. 

Eğlence ve din-
lendirici faal i-
yetler. 

Sosyal güvenlik 

İnsan i Hürriyet-
ler. 

2, RAPOR 

ı. Sağlık şartları 

2 o Gıda ve beslen-
me şartları. 

J. Eğitimo 

4. İstihdam ve 
çalışma şart-

ları. 

5~ Konut. 

6 o Sosyal Güven-
lik. 

7. Giyim 

8. Eğlcnce. 

9. İnsan i Hürriyet-
ler. 

ı. Gıda 

2. Konut (ısıtma, aydın
latma, mobilya, ev 
araç ve gereşleri 
dahil) 

3. Eğitim. 

4. Sağlık bakımı. 

5. Giyim. 

6. Ulaşım, eğlence. 

1. Şahsi vergi, aidat. 

8. Diğerleri (okuma, 
oyun vb.) 

( 38 ) 

Yukarıdaki tabloda hayat seviyesinin ve fakirlik bütçe

sinin elemanları karşılaştırıldıgı zaman, fakirlik bütçesinde 

"İnsani Hürriyetler 11 ve nsosyal Güvenlik" gibi bazı elemanlardan 

fedakarlık yapıldığı görülecektir. 

( 38 ) NATİONS UNİES 1 La politique sociale et la repartition 

du revenu dans la nation 1 (a.g.e), S. 71. 
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Fakirlik bütçesini oluşturan elemanlar, bir ailenin 

"insanlık haysiyetine yaraşan" bir yaşayışm. sahip olması, sağ

lıklı bir insan olarak fizyolojik varlığını sürdürebilmesi, 

işgücü kaybına uğramadan genellikle tek geçim kaynağı olan eme

ğini arzedebilmesi için, muhtaç olduğu mal ve hizmetlerin teda

riki hedefine yönelmişlerdir. Bu elemanların ortaklaşa olarak 

meydana getirdikleri fakirlik bütçesinin altındaki bir yaşama 

seviyesine sahip olan ailelerin, en azından fakirlik bütçesine 

eşit bir hayat seviyesine kavuşturulmaları sosyal politikanın 

ve sosyal refah politikasının önde gelen amaçlarındandır. 

3. Fakirlik bütçesinin değerlendirilmesi. 

Fakirlik bütçesinin elemanlarının bir anlam ifade 

edebilmeleri için, bu elemanların değerlendirilmeleri gerekmek

tedir. Bunun için de önce bütün elemanların mal ve hizmet ola

rak miktarlandırılmaları 9 ikinci olarak miktarlandırılan mal 

ve hizmetlerin cari fiyatlarla fiyatlandırılmaları, üçüncü 

olarak ele alınan organize toplThn grubunun veya ailelerin hayat 

seviyelerinin hesaplanması, dördüncü olarak da ailelerin tip 

fakirlik bütçeleri ile hayat seviyelerinin karşılaştırılmaları 

gerekmektedir~ 

A) Miktarlandırma 

Ailelerin yaş, hanehalkı sayısı göz önüne alına

rak fakirlik bütçesinin bütün elemanlarının bir bir ele alınma

ları gerekmektedir. Ailenin günlük kalori, protein vitamin ihti

yacı nedir? Ailenin mensup olduğu toplum grubu bakımından, hangi 

fertlerinin hangi oranda hayvansal, hangi oranda bitkisel proteine 

ihtiyacı v&rdır? Tesbit edilen kalori, protein ve vitamin ihti

yaçlarının karşılanması için, ailenin günde miktar olarak hangi 

gıdalardan nekadar tüketmesi gerekmektedir? 

Gıda elemanı gibi, fakirlik bütçesinin bütün 

diğer elemanları da ailenin mal ve hizmet ihtiyaçları açısından 
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miktar olarak belirtilmelidir. Mesela giyimde 1 kaç takım elbise; 

kaç gömlek; etek, buluz; kaç çift ayakkabı ve çorap; kaç takım 

iç çamaşırına ihtiyaç bulunduğu hususunun anket formları aracı

lığı ile tesbit edilmesi ve miktarlandırılması gereklidir. 

Konut elemanında ısınması~ aydınlanması, mobilyası dahil, üç 

odalı tuğladan asgari 100 m
2 

lik bir ev ihtiyacı; sağlık bah

sinde ailenin fizyolojik varlığını ayakta tutacak normlar; 

eğitimde asgari geliri kazanabilmek için lüzwnlu olan eğitim; 

ulaşım, eğlence için bu ihtiyaçları karşılayacak ailenin hafta

da veya ayda gideceği yerler, sinema veya tiyatro miktar olarak 

belirlenecektir. Organize bir toplumun üyesi olan ailenin vergi

den başka üyesi bulunduğu sendika veya derneklerin asgari sayısı 

belirtilip, okuma, oyun, kültürel ihtiyaçlarınında ihtiyaç 

nevi'ine göre miktarlandırılmaları "diğerleri" başlıklı fakir-

lik bütçesi elemanını oluşturmaktadır. 

Miktarlandırma işleminden sonra fakirlik elemanlarının 

bütün mal ve hizmet kalemleri belirlenmiş olacaktırki, buda 

elemanların parasal değerlere kavuşturulması için ileri atıl

mış önemli bir adımdır. 

B) Fiyatıandırma 

Fiyatıandırma çalışmaları, mal ve hizmetler 

şeklinde miktarlandırılan tip fakirlik bütçesinin elemanları

nın cari fiyatlara göre parasal değerlerle ifade edilmesidir. 

Bu suretle ailenin gıdalarına, konutlarına (aydınlanma 1 ısın

ma, mobilya ve ev gereçleri dahil), giyim, sağlık, eğitim, 

ulaşım-eğlence, vergi-aidat ve diğer ihtiyaçlarına belirli 

zaman süreleri için nekadar parayı harcamak zorunda oldukları 

anlaçılacaktır. Tip fakirlik bütçesinin bütün elemanlarının 

parasal değerlerinin toplamı 1 tip fakirlik bütçesinin toplam 

parasal değerini verecektir~ 
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C) Hayat seviyesinJ.n hesaplanması, 

Ailelerin tip fakirlik bütçesinin parasal değer 

olarak hesaplanması, onların belirli bir zaman birimi içinde 

harcamaları 11 Gereken" miktarı vermektedir. Halbuki halihazırda 

ailelerin bu tip fakirlik bütçesinin üstünde, altında veya 

seviyesinde olup olmadıklarını bilmek ve bunun sonucu olarak 

gereken sosyo-politik tedbirlere baş vurmak için, ailelerin 

hayat seviyelerinin hesaplanması zorunluluğu vardır. 

Bunun için ailelerin aynı zaman birimi içinde, 

hanehalklarının ihtiyaçları olan mal ve hizmetlere harcadık

ları parasal miktarın bulunması, varsa, biriktirebildikleri 

meblağ bu parasal miktara ilave edilmelidir. 

Belirli bir zaman birimi içinde, ihtiyaçları 

için belirli bir hizmet ve mal akımında_vı faydalanan halkın 

tatmin olma seviyesini gösteren hayat seviyesi 9 (Tablo-IV) te 

2. raporda gösterilen hayat seviyesi elemanıarına göre miktar

landırılıp fiyatlandırılmalıdır Bütün hayat s~viyesinin eleman

larının fiyatlandırılmalarından ve bunların toplanmasından son

ra, ailelerin hayat seviyeleri parasal değerlerle, perakende 

eşya fiyatları esas alınarak tesbit edilebilir. 

D) Tip fakirlik bütçesi ile hayat seviyesinin 

karşılaştırılması. 

Ancak ailelerin tip fakirlik bütçesi ile hayat 

seviyeleri karşılaştırıldığı zaman~ ailelerdefi hangilerinin 

fakirlik sınırının altında, üstünde veya üzerinde oldukları 

anlaşılabilir. Zira ailelerin hayat seviyelerinin parasal de

ğerlerinin, tip fakirlik bütçelerinin parasal değerlerine bö

lünmesiyle, ailelerin hayat seviyelerinin endeksini bulabili-

riz : 

Hayat Seviyesinin Parasal Değer~ 
Hayat Seviyesi Endeksi = 

Fakirlik bütçesinin parasal Değeri 
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formülü ile izah edebileceğimiz hayat seviyesi endeksi, toplum 

gruplarının bir andaki refah seviyesinin durumunu vermektedir~ 

Mevcut durumu bilmek zorunda bulunan sosyal politikacı bu veri

leri bilmeden, toplum refahına yönelmiş tedbirlere baş vuram~ya

caktir. 

İktisadi bir kavram olan "fert barşına milli gelir" 

hesapparından hareket edildiği taktirde, toplum, toplum grup

ları ve hanehalklarının gerçek refah seviyesini belirlemek 

inıkfuıs ız dır. Zita 11 fert başına milli gelir" önce iktisadi bir 

kavramdır; ikinci olarak her ferdin mal ve hizmetlerden eşit 

derecede faydalanamadığı bir gerçektir; üçüncü- olarak milli 

gelir kavramı h~yat seviyesi ve fakirlik bütçesi elemanıarına 

değil, toplum çapında glblbol hesaplamalara dayanmaktadır. 

Yukarıdaki sebeplerden ötürü Türk tarım toplumunun re

fah şartları çalışmamızda "fert başına milli gelir" yöntemi 

ile değil, tip fakirlik bütçesi ile hesaplanacaktır. 

Ü ç ü n c ü K ı s ı m 

TARIM TOPLUMLARININ SOSYO - POLİTİK 

GELİŞlVIESİ 

Kendi içinde gelişen kuvvetlerden başka, bütün toplum 

grupları gibi, toplumun diğer gruplarında meydana gelen diğer 

unsurlarında etkisinden kurtulamıyan tarım toplumunu yalnız, 

tarınısal üretimin sınırları içinde yaşayan mahalli şartlarla 

değil, toplumun sosyal, iktisadi, siyasi, psikolojik ve dini 

şartları ile beraber ele alıp incelemek gerekir. Zira./~ilen 
/ 

veya kullanılan toprağın vasıfları, iklim şartları, toprak 

rejimi, kasaba pazarları gibi tarım toplumunun iç şartları 

tar ını toplum unun gelişme s inde nekadar önemli is e, mekanizasyon, 

şehirleşme, "yeşil devrinı11 , toplum grupları arasındaki ilişkil er 
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gibi daha bir çok siyasi iktisadi, teknolojik z~landa meydana 

gelen tarım dışı gelişmeler de, tarım toplumunun yaşayışında 

aynı öneme sahiptir. O halde tarım toplumunun gelişmesini ince

lerken toplumun mahalli şartları ile beraber dış şartlarının da 

ele alınmaları gerekmektedir. 

İnsanlık toplumunun bir kesimi olan tarım toplumunun 

gelişme$inde, değişen insanlığın bütün karakteristik yönlerini 

gözlemek mümkündür. Sosyal politikanın görevi, tarım toplum

larını bu çizgi üzerinde, gelişmelerine uygun, dinamik tedbir

lerle her değişme safhasında yeniden düzenleyip canlandırmaktır. 

I - Tarım Toplumu Tipleri 

Teknik ve iktisadi bakımlardan, ilk medeniyetlerden 

günümüze kadar farklı evrimler geçiren tarım toplumunu sosyo

politik yönden üç ayrı tipte inceleyebiliriz. Bu toplum tiple

rinin her birinde insanlararası, toplum gruplararası, insan

Tabiat ve insan-toplum ilişkilerinin izahı, toprağa attığı ilk 

tohum, ehlileştirdiği ilk evcil hayvandan günllinüze kadar, tarım 

toplumlarının yaşadığı sosyo-politik safhaları gözlemek mümkün 

olacaktır. 
ı~ İlkel tarım toplumu. 

İlkel tarım toplumları aşırı derecede gelişmiş kol-

lektif bir karaktere sahip bulunmakta idiler. "Tabiin bir toplu

luğun mensubu bulunan insanların oluşturdukları bu tip tarım 

toplumlarında "kabile, klan ve babaerkil aile tipleri"( 
39 

) 

toplum grubunun temel taşlaranı meydana getiriyorlardı. IVJül

kiyetin müşterek olması, ferdiyetçiliğin ve ferdi hürriyetlerin 

doğuşunu engellemiş, bütün toplum grubu sırasına göre büyücü, 

rahip, hekim, usta veya başkomutan olan, gücünü törelerden alan 

şefin otoriter idaresine terkedilmişti. Toplumun iktisadi, 

sosyal ve siyasi varlığının sembolü olan kabile şefi, aynı 

( 39 ) LASSERRE Georges, La ceoperation, Presses Universitaires 

de France, Coll~ que sais-je?, Paris, 19.62, S. 6 · 
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zamanda toplumun hukuki otoritesinin temsilcisiydi. 

İlkel tarım toplumlarında insan vahşidir; fal.:a t orga

nize bir grubun mensubu olduğu için de, iyi veya kötü sosyo

politik bir statü altında yaşamaktadır~ Avcılık, balıkçılık, 

hayvanların evcilleştirilmesi, yabani tohumların ıslahı, top

rağın ekilip biçilmesi, kısaca bütün tarımsal faaliyetler, 

kollektif bir düzen ve anlayış içinde elbirliği ile yürütül

mektedir. İnsanlar kendi anlayışları içinde o zamanda en güzel 

ve iyiye ulaşmak, toplum grubunun düzenini ayakta tutmak, top

luluk içi çelişmeleri gidermek için gayret göstermekte ve bazı 

sosyal politikalar uygulamakta idiler. 

İlkel tarım toplumlarının vasıflarını birkaç madde ha

lüı.de sıralamak mümkündür. Her şeyden önce bu tip tarım toplum

ları toplum gruplarıarası mübadeleyi daha bilmemektedirler. 

Kapalı toplumlar halinde yaşayan bu insanlar için, kendi toplum 

grupları dışında yaşayan herkes düşmandır. Düşnıanlarla ilişki, 

ancak savaş anında kurulmaktadır. Fakat sosyal mübadelenin ol

ırıamas ına rağmen bu toplumlarda iktisadi mübadelenin ilkel şekil

ler altında da olsa, mevcut olduğu bilinmektedir. Mübadelesi 

istenen mal dağın veya ormanın bir köşesine bırakılır. Bir 

başka kabile oraya bırakılan malı alır, yerine mal sahibi ka

bilenin elde etmek istediği maldan bir miktar bırakır giderler

di. Son zamanlara kadar Afrika'nın bazı kabilelerinin ihtiyaç

ları olan tuza karşılık kendi mallarını arap ve avrupalı tüc

carlarla bu şekilde mübadele ettikleri bilinmektedir.( 
40 

) 

İkinci olarak ilkel tarım toplumları kabile çerçevesi 

altında teşkilatıanmış, kliçük topluluklar halinde yaşamakta 

( 40 ) MENDRAS Henri, TAVEHNİER Yves, Sociologie rurale et 

politique agricole, Fondati~n Nati~nale des Sciences ,olitiques, 

(service de polyc~pie) Paris, 1969 - 1970, S. 13 vd. 
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idiler. Bir nev'i otarşi içinde yaşayan bu topluluklar, tarım

sal faaliyetleri, kendi kendine yetme duşlincesiyle yürüttük

lerinden, dışarıya satacak çok az şeyleri olduğu ggbi, dışar

dan çok az şey satın almaktadırlar. Sosyal mübadelenin olma

masının önemli bir sebebide, topluluğun kendi üzerine kapan

mış küçük bir topluluk olmasıydı. 

Son olarak, bu toplum gruplarında, iktisadi ve sosyal 

faaliyetlerde ihtisaslaşmanın henüz meydana t;elmediği görülmek

tedir. Yaşamak için yemek zorunda olan herkes kollektif bir 

ruh içinde yıyecek temin etme.i:,: çabasındadır. Bunun için herkes 

(özellikle erkekler) aynı zamanda hem ava çıkmakta, hem orman

dan yenecek bitki toplamakta, şayet yapılıyorsa çiftçilik veya 

hayvancılık yapmaktadır. 

Mülkiyetin henüz teşekkül etmediği ilkel tarım toplum

larında, tarımsal faaliyetler beden gücü ve t~humu toprakta 

saklamaya yarayan ucu sivri bir sopa gibi, ilkel tarım alet

leri ıle yürutülmektedir. 

2. Köylü toplumları 

Ferdiyetçilik eğiliminin önce ruhlarda, daha senra 

toplum grupları içinde gelişmesinden Sf)nra kabile, klan veya 

babaeni ı ailenin sosyal çerçevelerinin yavaş yavaş kırıldığı 

görülmektedir. Daha hür, kendi başına bir hayat yaşamak istiyen

ler ticaret ve zanaat yolu ile daha zengin bir hayatın yollarını 

ararlarken, ilkel tarım toplumu içinde yaşayanların da kendi

lerinin olan bir toprak parçası üzerinde aynı hür ve zengin 

hayatı sürdürmek eğilimine girdikleri köylü ihtilalleri deni

len sosyal hareketlerle yavaş, fakat emin adımlarla, kendisini 

hissettirmeye başlamıştır: İlkel tarım toplumunun gelenekıere 

ve feodal haklara dayanan Kollektif ve kapalı karakteri, yüz

yıllarca sliren zaman zaman alevlendikten sonra, yatışan, fakat 

bir müddet s onra yeniden başlayan, çok defa kan dökücü olan, 
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köylü ayaklarunaları sonucunda terkedilmiştir. 

Kan bağı ile bir zamanlar kabile veya klanın ayrılmaz 

bir parçası olan, ayrıldığı taktirde köleleştirildiğini gören, 

ilkel tarım toplwnunun mensubu, kendisine ait olan veya olmayan 

bir toprak üzerinde ferdi uretime geçince, köylü toplumu oluş

maya başlamıştır. 

Köylü toplumlarının belli başlı vasıflarından birisi 

bu yarı kapalı toplumların, küçük topluluklar halinde verimli 

toprakların, kışlak veya yaylakların bulundukları yerlere ser

piştirilmiş olmalarıdır. Köylüler, küçük topluluklar halinde 

yaşamakla beraber, daha büyük bir toplumun uzvu oldukları anla

yışı içindedirler. Bu sebepten ötürü kendi küçük toplulukları 

dı;5 ında, ama üstünde bulunan bir otoritenin hak ve vazife 

şeklinde ortaya koyduğu kanun ve kurallara itaati tabii olarak 

karşılamaktadırlar. 

Bu toplumların ikinci easfı ise, iktisadi mübadele ile 

birlikte sosyal mübadeleyi de yapmaya başlanıalarıdır. Dışa 

karşı yarı kapalı bir tutum içinde b~lunan köylü toplulukları, 

diğer toplulukların mens~bu olan kişileri de tEnımakta, onlar

la sosyal, ticari, kültürel ilişkiler kurmaktadırlar. Bu iliş

kiler sayesinde köylü toplumu, iktisadi, sosyal ve kültürel 

değişmelerin akımına açık bir hale gelirler. ( 
41 

) 

Köylü toplumlarının üçüncü vasfı ise, sosyal ve ikti

sadi hayatlarında bir nevi ihtisasla:şmanın başlamış olmasıdır. 

Artık her şeyi yapan bir şef yerine Devlet kavramı belirmiş, 

askerlik, hekimlik, zanaatkar, rençber, çoban ayrımı başlamış

tır. Tarımsal çalışmalar ve ona ilişkin işlerd~ hayvan gücünden 

( 41 ) TURHAN Mümtaz, Kültür Değişmeleri, Başbakanlık Kültür 

Müsteşarlığı, Kültür Yayınları, İstanbul, 1972, S. 18 vd. 
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faydalanılmakta, saban, döven, boyunduruk, yaba, kalbur orak 

veya tırpan gibi tarım aletleri kullanılmaktadır. Kollektif 

üretim bağlarının koparılıp, ferdi kazanç ve zenginliğin ön 

plana geçişi, bir taraftan özel mülkiyetin kökleşroe~ine yar

dım ederken, diğer taraftan üretimi artırma düşüncesini 

yoğunlaştırmıştır. 

3. Sanayi tarım toplumu 

Sanayi ~evriminin etkilerini bir~z geç kalmakla 

beraber derinden duymaya başlayan tarım toplumu, kendisini 

kalkınmış ülkelerde yeni teknolojinin şartlarına uydurmak 

zorunda bulunduğunu farketmiştir. Tarımın sanayi ile işgücü, 

pazar, teknolojik girdiler açısından olan ilişkileri tarım 

toplumunu diğer toplum grupları ile beraber toplumsal bir 

bütünleşmeye götürmektedir. Yüzyılımızın tarım toplumu artık 

ay çiçeği ekip, çekirdek satarak değil, ay çiçeği ekip ay çiçe

ği yağı satmakla sanayi toplwnuna adım uydurabileceğini anlamış

tır. 

Önce sanayi tarım toplumu kendi içinde kabile veya 

köy topluluğunun sınırlarını yıkmış, mahalli topluluk ülkenin 

bütün diğer tarım toplulukları ile bütünleşmiştir. Sosyal, 

iktisadi ve kültürel mübadele tarım toplumununda sınırlarını 

aşarak, toplumun diğer grupları ile en geniş ilişkiler kurmuş

tur. Kültür alış verişi, yeni teknolojinin nimetleri, yeni 

buluşlar konusunda ülke sınırları bile artık bir engel değildir. 

- İklim şartlarına halen bir ç.>k yönleri ile bağlı 

bulunan tarımsal faaliyetlerin işgücüne ve dolayısiyle gelir 

kaybına sebebiyet vermesinin önlenmesi; şehre akan tarım nüfu

sunun hiç olmazsa bir kısmının yerinde tutulması için sanayinin 

tarım toplumuna getirilmesi bu toplumların ikinci önemli vasfı

dır. Tarım tuplumu içinde ö~ellikl~ tarıma dayalı sanayi k•l-
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larının kurulması, tarım toplumunda çalışanların işgüçlerinin 

tam olarak değerlenmesine yardımcı olmuş tur. Art ık 11 çift çi 

yalnız çiftçi değil, aynı zamanda işçi veya memur" ( 
42 

) ola

caktır. İş gücünün tarımda değerlendirilmediği zemanlarda, bu 

faaliyet kollarında çalışabilecek ve gelirini bu surette art

tıracaktır. 

Sanayi tarım toplumunun üçüncü önemli yönü, sanayi 

faaliyetleri ile tarımsal faaliyetler, sanayi toplumu ile tarım 

toplumu arasında, günü .. müz Türkiye' sinde de var olan eşitsizlik 

durwnunu kaldırmasıdır. Sanayini'1 tarım toplumu içinde yerleş

tirilmesi bir taraftan iki toplum grubu arasındaki gelir far-
diğer taraftan şehirin nimatlerind~n 

k ını az alt ırk en ,/ta.rım ·. toplumun unj yararlanmas ı imkan dahiline 

girecektir. Toplum içinde bütün toplum gruplarının bütünleş

mesi ancak o zaman gerçekleşecektir. 

Tarım toplumları bütün Dünya'da aynı gelişme çizgisi 

üzerinde bulunmadıkları için bugün Afrika, Güney Amerika, Uzak 

Doğu Asya veya Avusturalya'nın bazı bölgelerinde ilkel tarım 

toplumlarını; kalkınmakta olan ülkelerin hepsinde ve kalkınmış 

ülkelerin bir çnğunda köylü toplumları; ABD, Batı Avrupa ve 

Avustıralya, Yeni Zelanda ve İsrail'in bazı bölgelerinde de 

sanayi tarım toplumları tipleri ile karşılaşmak mümkündür. 

Fakat bütün tarım toplwnları için önemli olan, ilkel tarım 

toplumu ve köylü toplumu tipini aşarak sanayi tarım toplumu 

tipinde oluşmaktadır. 

II - Köy - şehir Zıdlaşması 

Tarım toplumunun genellikle köy toplumu tipinde kalıp, 

sanayi tarım toplumu safhasına geçememesi, köy-şehir zıdlaşma

sının bir Çök toplumlarda yaygın bir hale gelmesinin sebebidir. 

( 42 ) MENDRAS Henri, TAVERNİER Yves, (a.g.e), S. 13- 19-
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Bazı yazarıara göre "Tarımsal toplumla, şehir toplumu arasın-· 

daki ilişkiler hakimiyet ilişkileridir. Şehir köye pazarın 

ihtiyaç ve fiyatlarını zorla kabul ettirmektedir. Şehir toplumu 

köy toplumUna, sanayi ekonomisinin hizmet ve tüketim için gerek

li araçlarını vermektedir, ama, bu yardımını köy toplumuna 

çok pahalıya ödetmektedir. Köyde yetişen gençleri kendi ihti

yaçları için okadar ustalıkla çekmesini bilmektedirki, köyden 

şehre gitmek b±r._sosyal terfi yerine geçmektedir," ( 
43 

) 

Dışa karşı yarı kapalı, 11 kendi yağında kavrulan, homejen, 

gelenekçi, aile dayanışması" ( 
44 

) fikrine sahip olan tarım 

toplllinları ile, bütün yeniliklere açık, mal ve hizmet arzının 

bol ve kolay olduğu şehir toplumları arasındaki zıdlaşma, şehir

lerin birer cazibe merkezleri haline gelme2inden ötürü, köy 

toppumların~ zararına olan bir taklin sonuçlar döğurmuştur. 

Bu sonuçlardan belli başlı olanlardan birisi Köy ve Şehir 

arasındaki gelir ve sosyal hizmetlerden yararlanma farkı; ikin

cisi ise tarımdaki en zinde işgücünün devamlı surette şehirlere 

akmasından ötürü tarımsal faaliyetlerin yaşlılar, kadınlar ve 

çecuklardan oluşan bir verimsiz işgücü kalabalığının elinde 

kalmasıdır. Zira şehir köyden daima işgücünün en zinde kesimini 

koparıp almaktadır. 

Tarım toplumunun zararına olan köy-şehir ilişkilerinin 

doğurduğu zıdlaşmayı, aslında köy ve şehir toplumlarının yapı

sal farklılıkları ile yorumluyabiliriz. İlk olarak tarım toplu

mununda gerçek anlamda bir işbölümü yoktur. Tarım işletmesinin 

şefi ile aile şefi aynı kişiler olduğu gibi, aile hayatı ile 

( 43 ) GORGE pierre, Geographie Sociale du Monde, presses 

Universitaires de France, coll. que sais-je?, Paris, 1964, S.56. 

( 44 ) ERKAL Mustafa, Bölgelerarası Dengesizlik ve Doğu kalkın

ması, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1972, S. 100 - 103. 
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iş hayatının birbirlerinden ayırmak mümkün değildir. Buna kar

şılık şehir toplumunda bu faktörler biribirlerinden ayrılmış

tır. İkinci olarak toprağına bağlanınakla kazandığı istikrar 

duygusu ile yetinen tarım toplumu, mutevazi hayat şartlarını 

önceden kabul etmiştir. Buda bu toplwnlarda gelir düşüklüğünün 

önemli bir sebebidir. Halbuki her gün bir çok yeniliklerle 

karşı karşıya gelen ve belirli bir istikrar garantisi olmayan 

şehir toplumu, hergün yeni kazanç imkanları aramak, her zaman 

tüketim toplumuna kendini uydurmak zorundadır. Üçüncü olarak 

daha büyük bir t opl uaıun parçası olduğunu bildiği halde, köylü 

toplumu kendi çslışma çevresiyle bütünleşmekle yetinirken, şehir 

toplumu bütünleştirmek istediği bütün toplumun merkezi durumun

dadır. Dördüncü olarak şehir toplurııuna nazaran köy toplumu az 

teşkilatlanmıştır. Birçok yerlerde sadece idari yönden teş

kilatıanmış köy top~umlarının iktisadi ve sosyal yönlerden 

teşkilatlanmalarına hiç önem verilmemiştir. Gelenekler ve 

alışkanlıkların modern iktisadi ve sosyal teşkilatıanma anla

yışına üstün geldikleri, bütün köy toplumlarında görülmekte-

dir. ( 45 ) 

Köyün, toplumun en dinamik merkezi olan şehirlerle 

zıdlaşması, her iki toplum grubu arasında yaşayış farklarının 

büyümesi, sosyal yönden yeni bir kutuplaşma tehlikesi doğur

makta, köy toplumu ile şehir toplumu arasında düşmanlık tohum

ları ekmekte 9 köyü topluma yabancılaştırmaktadır. 

III - Gelir ve Hizmet Dağılımı Farklılığı. 

Diğer toplum gruplarının gelirleri ile mukayes e edil

diği taktirde, fert başına gelir tarım toplumunda daha aşağıda 

bulunmaktadır. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde nufusun 

daima büyük bir kısmının tarım toplumunda yaşadığı göz önüne 

( 45 -1 LAROQUE Pierre, Les classes sociales, presses Universitaires 

de France Coll. que sais-je?, Paris, 1972, S. 61 vd. 
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alınacak olursa, toplum nüfusun büyük bir kesiminin düşük 

gelir şartları içinde yaşadığı sonucu ile karşı karşıya gelin

mektedir. 

ı. Gelir dağılımı farklılığı. 

Gelir dağılımının hayat seviyesinin mutlak bir 

göstergesi olarak ele alınmasının sakıncalarını saklı tutarak, 

bir çok ülkelerde tarım toplumunun fert başına gelirden aldığı 

pay bakımından avantajsız durumda bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Onun için (Tablo - V) de tarım toplumlarında fert 

başına gelirin ekonomiain geri kalan kesimlerindeki fert başı

na düşen gelire olan oranı belirtilmiştir. 

Tablo - V 

TARIM TOPLUJVIL.ARIND.A FERT BAŞINA GELİRİN EKONOMİNİN 

GERİ KALAN KESİ~ffiERİNDEKİ FERT BAŞINA GELİRE ORANI 

( Yıl 1960 \ 

.AKTİF NÜFUS 'fo AKTİF NÜFUS % 
ÜLKE (ERKEK) (Kadın-Erkek) TOPLAM NÜFUS 

PORTEKİZ 38 47 47 
NORVEÇ 39 51 52 

.ABD 41 51 48 

DANİMARKA 56 79 68 

ARJANTİN 66 82 134 

HOLLANDA 78 99 99 

TÜRKİYE 23 44 32 

% 

( 46 ) 

( 46 ) N.ATİONS UN İES' La politik suciale et la report i tion du 

rev en u dans la nation, (a.g.e), s. 160 - 161. 

§İ 
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Durumları biribirlerinden farklı bir kaç ülkenin tarım 

toplumlarındaki gelirinin nüfusun geri kalan kısmıyla olan iliş

kilerini aydınlatan (Tablo-V) te, yalnız Arjantin'de tarım 

toplumunda fert başına gelir toplam nüfusun fert başına gelir 

oranını aşmakta, Hollanda'da ise aktif nüfusun ve toplam nü

fusun oranına hemen hemen yaklaşmaktadır. İçlerinde Türkiye'

ninde bulunduğu diğer ülkelerde tarım toplumunda fert başına 

gelirin, toplam nüfusun fert başına gelirinden çok daha düşük 

oranıara sahip olduğu görülmektedir. Kuznets' e göre "kalkın

makta olan ve kalkınmış ülkelerin bir çoğunda tarım sektörü 

içinde gelir dağılımı genel ekonomi içinde olduğundan daha 

az eşi tsizdir;/ ( 
47 

) Fakat, tarım hayatını düzenlemiş ülkeler 

için bu hükmün geçerliliği düşünülse bile, tarım hayatını 

düzenleyememiş ülkeler için~ her halde bu hükmün doğruluğunu 

tartışmak gerekecektir. 

2, Gelir farklılığının sebepleri. 

Tarım toplumunda diğer toplum gruplarından gelirin 

daha düşük olmasının sebepleri oldukça farklıdır. Bu sebepleri 

iki grupta toplam ak mümkündür : 

A) Tarım içi sebepler 

Tarım içi sebepler katagorisinde tarım ve ta-

rım toplumunun yapısı ile ilgili olan hususlar göze batmakta-

dır. Bunlardun başı ı caları şunlardır. 

a) Toprak rejiminin bozukluğu. 

Tarımda toprağın onu işleyenıerin elinde 

adaletsizce dağıtılması, latifundia (çek geniş işletmeler) ve 

minifundia (cüce işletmeler) sayısının kabarık oluşu; ortakçı

lık ve kiracılık müesseselerinin bir esasa bağlanmaması 9 mülk 

( 47) KUZNETS Simon, "Quantitaive Aspects of the Economic 

Growth of Nations", Economiç .P§Y~1.2.Prın.~~~-·agd_q_~~r~_..Q.J;:;~ng,~J 

janvier 1963, S. 49 - 54. 
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sahibi durumunda olanların kendilerini güvenlik altında his

setmemeleri gibi rejim bozuklukları, tarım toplununda gelirin 

düşm~sinin sebeplerinden biridir. 

b) Toprak ve iklim farkları. 

Her toprağın ve her iklimin tarımda aynı 

veriml~ sonuçları vermeyeceği tabiidir. Yılda birkaç defa 

ekilen toprakla, iki veya üç yılda ekil.en topraktan elde edilen 

gelir aynı olmadığı gıbi, yağmurdan imdat bekleyen çiftçi ile 

toprağını sulama imkanına sahip olan çiftçinin gelirleri aynı 

degildir. 

c) Tarımda randımanın duşük olması. 

Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde daima, 

nüfusun büyük bir oranı tarım toplwnunda yaşadığı için, geli

rin yüksek bir nüfus miktarına bölünmesinden ötürü, randıman 

ve fert başına gelir düşmektedir. 

d) Gençlerin tarım sektörünü terk etmeleri. 

Tarım toplumunun en genç ve yaratıcı eleman

ları, şehirlerin cazibesine dayanamiyarak sanayi merkezlerine 

gitmekte, tarımsal faaliyetler yaşlı, kadın çocUklardan oluşan 

verimsiz bir işgücü Kitlesinin ellerinde kalmaktadır. Bunun 

sonucu olarak tarım toplumunda nüfus, bazı ülkelerde bütün 

nüfusun yüzdesi, bazılarında da hem bütün nüfusun yüzdesi 

hemde mutlak sayı olarak azalmaktadır. 

e) Ko+;ü yönetim· 

Tarım topl11illunda kötü yönetim, sanayi tarım 

toplwnları dı~ında her ülkede görülmektedir. Teşkilatıanma 

zayıf, yöneticiler yetersiz, işletmeler politiknsız olarak 

faaliyet göstermektedirler. Üretim, gelenek ve alı.,;.kanlıklara 

göre yapılmakta, pazarlama sistemi, bir sürü aracı tüfeyliyi 

zengin etmektedir. 
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B) :rarım dışı sebepler. 

Tarımdışı sebepler genellikle tarımla sıkı 

ilişkisi olan, fakat birtakım tarımdışı konulardan oluşan sebep

ler kategorisini kapsrunaktadır. 

a) Piyasa istikrarsızlığı. 

Milletlerarası planda gerek gıda maddesi 

olarak, gerekse tarımsal sanayi ham maddesi olarak kullanılan 

tarım ürünlerinin fiyat istikrarsızlığı ve üretici ülkelerin 

bu istikrarsızlığa henüz bir çare bulamamaları, tarım toplumun

da devamlı bir gelir istikrarsızlığının bulunmasına sebebiyet 

vermektedir. Milletlerarası piyasa şartlarından genellikle 

habersiz olan köylünün ürettiği malın fiyatı, piyasa oyunları 

ile aniden düşmekte ve bu düşüş tabiatiyle gelir düşüklüğüne 

yansımaktadır. 

b) Pazar uzaklığı ve ulaşım yokluğu. 

Küçük topluluklar halinde uzak vadilere, 

yaylalara ve orman içlerine serpiştirilen tarL~ toplulukları, 

yolsuzluktan ötürü tirettikleri malları uzak pazarlara ulaştır

amamakta, mallarının ya çürümesine yahutta yok pahasına elden 

çıkmasına göz yummaktadırlar. 

c) Sanayi toplumu ile ilişkinin olmaması. 

Modern tarım 1 modern üretim, verimli çalış

ma tarım toplumunda günllinüzde sanayi toplumlarının katkıları 

ile mümkündür. Sanayi1ıin modern girdilerinden habersiz olan 

veya onlara ulaş&nıyan tarım toplumları, bir taraftan verim

lilik kaybına uğrarken, diğer taraftan, sanayi toplumlarının 

ihtiyaçlarına uygun ürünleri üretememektedir. 

Tarım toplumunu diğer toplum grupları gibi, 

artan gelire iştirak ettirebilmek için, yukarıda iki kategoride 

toplanan sebeplerin ortadan kaldırılmaları, tek bir sistem içinde 
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bütün sorunu çözfunlemek gerekmektedir. 

3. Sosyal hizmetlerin dağılımı· 

Hayat seviyesinin bir elemanı olmadığı halde, 

miili gelirin toplwn grupları arası dağılımında, tarım top

lumunun düşük bir pay almasını tesbit etmek, tarım toplwnunun 

gelişmek için genel milli gelir artışına iştir~k etmesi zorun

luluğunu ortaya koyması bakımından faydalı olacağı kanaatinde

yiz, Fakat tarım toplumunun sosyal hizmetlerin dağılımından 

aldığı gerçek pay, bu toplum grubunun hayat seviyesini göster

mesi bakımından birinci derecede bir önem kazanmaktadır. 

Tarım toplwnunda fakirliğin devam etmesinin en 

önemli sebeplerinden biri Devlet veya müesseseler tarafından 

görülen sosyal hizmetlerin toplumun en muhtaç gruplarından 

biri olan tarım toplumun~ ulaşamamasıdır. 

Birleşmiş Milletler İktisadi ve Sosyal İşler 

Bölümü'nün araştırmaları ( 
48 

) göstermiştirki, sosyal hizmet

lerden tarım toplumlarının ve sanayi toplumlarının yararlanma 

payları ayrı değildir. Sosyal hizmetlerin dağılımında ortaya 

çıkan eşitsizliğin belli başlı sebeplerinden birisi, eğitim, 

sağlık, konut, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi sosyal 

hizmetlerin öncelikle sanayi merkezlerinde toplumun faydasına 

sunulmaları ve bu hizmetlerin bazılarının, mesela sosyal güven

lik hizmetleı'inin bir çok ülkelerin tarım toplumlarında kurul

mamış bulunmasıdır. Türk tarım toplumunun sosyal güvenlik hiz

metlerinden faydalanamaması bu konuda bir örnek olarak göste

rilebilir. 

İkinci bir sebep "fırsat eşitliği ile kullanma eşit

liği kavramlarınıniT ( 
49

.) karıştırılmış olmasından ileri gelmek-

( 43 ) NATİONS UNİES, Reportition des services dans les secteurs 
sociaux, Geneve, t.y. 
( 49 ) NATİONS UNİES, La politique sociole et la repartition 
du revenu dans la nation, (a.g.e), S. 131. 
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tedir. Araştırmalar göstermiştirki, ülke çapında dahi kurulmuş 

bulunsa, bir ülkede şehirler köylerden daima daha fazla, kurul

muş sosyal hizmet müesseselerinden faydalanmaktadırlar. Zira 

bu hizmetlere ulaşmak, yüksek gelirliler için daha kolay, düşük 

gelirli köylüler için daha zordur. 

Üçüncü olarak sosyal hizmetlerin bir çoğılnun şehirler

de kurulması, şehre karşı yarı kapalı bir hayat sürdüren tarım 

toplumunun yararlanma şansını azaltmaktadır. Bizzat köyde kuru

lan sosyal hizmetlere gelince; öğretmen, doktor, ebe, hastaba

kıcı gibi sosyal hizmet elemanlarının köylerde hizmeti kabul 

etmemelerinden dolayı, hizmetlerin kendileri görülememekte, 

inşa edilmekle beraber, okullar, sağlık ocakları, dispanser

ler birer boş bina olmaktan ileri gidememektedirler. 

Sanayi tarım toplumu seviyesine gelememiş köylü tipi 

toplumların, toplumun diğer grupları ile karşılaştırılmasında, 

gerek milli gelirin ve gerekse sosyal hizmetlerin dağılımı 

bakımından bu toplumların gerçek bir fakirliğin kuçağına atıl

dıkları görülmektedir. Tarım toplumlarının bu kötü 11 kaderi" 

yenebilmeleri için önce yapılarını içten değiştirmekle işe 

başlamak gerekmektedir. 

IV - Kalkınma ve Refah 

İktisadi hedefler kalkırımamın vasıtaları iken, sosyal 

refah ise kalkınmanın nihai hedefidir. Bu yüzden iktisadi ve 

sosyal kalkınma sosyal refahı gerçekleştirmenin en sağlam ve 

biricik yolu olarak, bütün toplumların geçmek için çaba göster

dikleri bir aşama olarakta tanımlanabilmektedir. 

Gerçek bir kalkınma hareketi, sosyal refaha yönelen bir 

hareket olduğuna göre, nihai hedef olarak refahı seçmeyen veya 

getiremiyen kalkınma hareketinede 11 gayri mükemlel kalkınma" 

denmektedir. Hayat seviyesinin gelişme hızı ile fert başına 
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milli gelirin gelişme hızı arasındaki ilişki biribirine yakın 

olmadığı taktirde, arzu edilen refah seviyesine ulaşamadığın

dan, toplumların "gayri mükemmel kalkınma" olayı ile karşı 

karşıya bulundukları anlaşılmaktadır. 

Uzun süreden beri kalkınma içinde bulunan, Türkiye 

dahil, birçok ülkelerin harcadıkları bütün çabalara rağmen, 

halen tarım toplumlarını arzu edilen refaha ulaştıramamalarını 

"gayri mükemmel kalkınman durumu içinde bulunmalarıyle yorum

l&yabiliriz. Bu ülkeleriri sosyal politikalarınaa arzu edilen 

refah seviyesine varamamalarının çeşitli sebepleri vardır~ 

Biz burada bu sebeplerden en etkili olanlarına değinmekle 

yetineceğiZ 

ı. Gelirin kötü dağılımı. 

Gelirin toplum içinde kötü dağılımı toplumun sosyo

popitik yapısı ile ilgilidir. Toplumda iktisadi gelişmenin 

getirdiği mal ve hizmetler, bütün zenginliklerin her zaman çok 

önemli bir kısmı, toplumun ihtiyaçlarına sunulacağına, sınırlı 

bir hakim grubun, bir hanedanın, bir oligarşinin 1 hakim sınıf 

veya bir sömürge idaresinin ellerine terkedilmektedir. 

Ancak toplumun yeniden düzenlenmesi ile ortadan 

kaldırılabilecek gelirin kötü dağılımı olayı, topı\ıumun sosyal 

ve iktisadi yapısını değiştirecek sosyo-politik tedbirlerin 

uygulanması ıle ortadan kaldırılabilir. Mülkiyet düzeninin 

yeniden gözden geçirilmesi; orta sınıfın kuvvetlendirilerek 

çek zengin olanlarla 9 çok fakir olanlar arasındaki uçurumun 

kaldırılması; toplumun bütün imkanlarının, fertlerin ailelerin 

veya grupların tekelinden alınarak yine toplwnun emrine veril

mesini sağlayacak bir sosyal politikanın uygulanması zorunlu

dur. 
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2. İsraf· 

Kalkınma hareketinin nihai hedefi olan sosyal refah 

noktasından sapmasının diğer bir sebebide, kalkınma yönünün iyi 

tayin edilemiyerek kalkınma gücünün israfına sebebiyet vermesi

dir. Bu durumda üretim ve tüketim, hedef'lere uygun gelü?sede, 

sosyal refah seviyesinde gelişme olmamaktadır. Zira her ikisine 

de yanlış yön verilmiştir. Hedeflere göre üretim yapılmakta, 

fakat fiyat seviyesinin yüksekliği, kalitenin düşüklüğü veya 

malın istenilen evsafta olmamasından ötürü, malı satmak, hiz

mete sunmak mümkün olmamaktadır. Yahut Türkiye'de olduğu gibi 

birçok köylerde okul; sağlık ocağı, tohum temizleme merkezi 

kurulduğu halde, birçokları bu hizmetlerden yararlanmayı düşün

memektedir. Sonuç olarak sosyal tefah~ ulaşmak gecikmektedir. 

Kalkınma hareketinin mal ve hizmetlerinin israfına 

mani olmak için sunulacak mal ve hizmetlerin üretiminin, bundan 

yararlanacak tarım toppumunun ihtiyaçlarına göre planlanmasını 

gerektirmektedir. Çeşitli seviyelerde alınan sosyo-politik 

tedbirler, sunulan mal ve hizmetleri refah üzerinde daha etkili 

hale getirebilir. 

3. Kalkınma startejisinin yanlışlığı. 

Tarım toplumunda daha etkili olur düşüncesi ile 

birçok hizmetler,haklı olarak köylünün ayağına götürülmak is

tenir. Bunun için sosyal sermayenin önemli bir kısmı kırsal 

alanlara yatırılır. Köylerde sağlık ocakları, okullar, kütüphane

ler inşa edilir. Fakat köyün yolu yok, ç~cuğunun okul masrafını 

karşılayacak geliri yok, okuma-yazma bileni azdır. Kısa zaman 

sonra sağlık ocağnın kahveya, okulun ambara, kütüphanenin ağıla 

dönüştüğü Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da sık sık görülen olay

lardandır. 

Bu duruma sebebiyet verdiği için köylüye çatmak bir 
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çıkar yol değildir. Hatay~ kalkınma startejisinin yanlışlığın

da aramak en doğru yoldur. Zira kalkınma stratejisinde "sosyal 

gelişmenin iktisadi gelişmeyi ( 
50 

) ve iktisadi gelişmenin 

sosyal gelişmeyi etkileyecek tedbirlere yer verilmemiştir. 

Bu nevi üzücü sonuçları ortadruı kaldırmak için yeni bir stra

tejinin uygulanmasından başka çare yoktur. 

4. Eski ile yeninin uzlaşması. 

Tarım toplumu, yapısına uydurulmayan yenelikleri 

reddedip, inatla kendi içine kapanarak onlard3n uzak durmayı 

herzaman başarabilmektedir. O zaman toplum gelişmesinin nimet

leri olan mal ve hizmetlerin sağır bir ilgisizlikle karşılan

ması birçok uygulayıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. Kaldı

ki yenilik nekadar faydalı olursa olsun, ondan umulan faydanın 

elde edilebilmesi için, onu uygulayacak toplThTI tarafından her 

şeyden önce benimsenmelidir. Topluma yeni değerleri benimset

mek için eski olan her şeye karşı savaş açmakta bir çözüm yolu 

değildir. Turllian'ın dediği gibi"··. yeniyi iyice yerleştirmeden, 

eskiyi yıkmanın sadece felaketlere sebep olduğunu" ( 
51 

) bil

memiz gerekmektedir. O halde 11 eski olan herşey kötüdür'' gibi 

ilkelerden vazgeçerek, eski ile yeniyi kalkınmaya yardımcı, 

refaha katkıda bulunucu bir bileşim içinde bir araya getirmek 

en uygun yol olmalıdır. 

Tinbergene göre "Kaynakların sınırlılğı ve bu kay

nakların kullanılma imkanları göz önüne alınarak, iktisadi 

politikanın gaye0i sosyal refahı ınaksimize etmektir." ( 
52 

) Bir 

taraftan tarım toplumunun geçmiş yıllarda biriken sefaletini 

( 50 ) DREWNOWSKİ jan, (a.g.e), s. 24 - 26 . 

( 51 ) TUB.HAN Mümtaz, (a.g.e), s. 258. 

( 52 ) TİNBERGEN jan' Politique e conomiqve et optimum social, 

Economica, Paris, 1972, s., Iv vd. 
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ortadan kaldırmaya çalışırken 1 diğer taraftan sosyal politika; 

tarım toppumunu sanayi tarım toplumu şeklinde yeniden biçim

liyecektir. Kalkınmadan refaha giden en kısa yol bu olsa ge

rekir. Zira refahı hedef almayan bir kalkınma hareketinde 

olduğu kadar, sanayi tarım toplumuna yönelmeyen bir sosyal 

politikanında bütünleşmiş bir toplum yaratmasını düşünmek 

hayli zordur. 

~Tarım toplumu farklılık esasına göre kurulmuş bir top

lum grubudur. Bir çok ülkelerde on binlerde, ~azanda yüzbin

lerce yerleşik noktasına serpiştirilen tarım toplumlarının 

onbinlerce, yüzbinlerce ayrı dünyalar halinde yaşadıkları 

bir gerçekti~Bukadar dağınık ve kalabalık bir toplumun ger

çek manada incelenmesi toplumun sosyal yapıya 1 kazanca (gelire) 

işletme farklılığına, tarımla uğraşanların farklılığına, top

rak yapısının ve hayat tipinin farklılığına göre ele alınması 

daha sonra karar verme mekanizması kodun~ ·.da sosyal politika 

açısından bir tercih~n yapılması ve bu tercihe göre toplum 

grubunun yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Zira, sosyal poli

tika, en emin çözüm yollarını herzaman toplumların refaha 

yönelen ihtiyaçları doğrultusunda bulmuştur. 



İ K İ N c İ B ö 1 ü M 
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TÜRK TARIM TO:JLUMUNUN YAPISI 

Toplam nüfusumuzun üçte ikisinden fazlasını, üretimi

mizin üçte ikisini, milli gelirimizin üçte birini, ihracatımı

zın yüzde yetmiş beşini temsil eden Türk tarım kesimi, sosyo

ekonomik kalkınmamız-ın önemli sorunlarından birini temsil 

etmektedir. ( ı ) 
Bir bakıma bütün Dünya ülkelerinin ortak sorunlarından 

olan tarım toplumunun sanayi toplumu karşısınJ.aki geriliği ger

çeği, farklı ülkelerde farklı sosyo-politik tedbirlerle çözüm

lennıek istenmektedir. Toplumun diğer kesimlerinin ulaştığı 

refah seviyesine, tarım toplumunu da yükseltmek, tarım top~ 

lumunu sanayi tarım toplumu dönemine ulaştırmak, tarım top

lumunu iktisadit sosyaj, psikolojik ve kültürel bakımlardan 

mensubu bulunduğu toplUm içinde bütünleştirmek şeklinde özet

liyebileceğimiz bu çabaların, ister istemez her zaman tarım 

toplumlarının yapılarına yönel"~ilen sosyal po""' itika tedbir

lerinden oluştukları dikkati çekmektedir. 

Hukuki, iktisadi sosyal ve kültür değerlerinin yüz

yıllarca üretim usulleri ile kaynaşıp gelişmesinden sonra 

oluşan tarlinsal yapı, hem tarım toplumunda refah düşüklüğünün 

sebebi, hemde çözüm yollarının anahtarıdır. Zira hiç bir top

lum grubunda üretimi artırmak, dağılımı eşitlik veya adalet 

kurallarına göre gerçekleştirmek gibi iktisadi hedeflere ulaş

mak, o toplum grubunun yapısına aykırı tedbirlerle mümkün 

değildir. Yapısında çok geniş bir coğrafya ve farklı bir mede-
~ 

niyetin karakterini taşıyan Türk tarım toplumunu yüzyıllar 
i 

boyu oluştı.;.rduğu yapısı ile ele almadan, bazı sosyo-politik 

( l ) AYDENİZ Akgün, "Ekonomim:i,z ve Tarımın yerin 9 Ver_:tml;i.J...i..k. 

D~~-g;~~-~-' (rVJPM), Cil t I 9 Sayı 2 - Ocak-Mart 1972. 
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tedbirlerin uygulamasına geçmek, yapıda doğab~_lecek bazı tep

kilerden ötürü, etkisiz bir çaba olarak kalabilir. Çünkü refahın 

yardımcı vasıtaları olan iktisadi elemanların gelişmesini refa-

, ha ulaştırılmak istenen yine aynı tarım toplumu sağlayacaktır. 

B i r i n c i K ı s ı m 

HUKUKİ TEŞKİLATLANMA 

Türk tarım toplumunun yapısında insan-toprak ilişkileri

ni düzenleyen hukuki yapı ve teşkila~lanma unsuru, bir çok 

ülkelerin toprak hukuku anlayışından çok farklı bir şekilde 

oluşmuştur. Özellikle Batı Medeniyetinin etkisi altında bulu

nan ülkelerde ilk çağlardan itibaren toplum içinde bir üstün

lük sembolu haline gelen toprak, her zaman hakim sınfların 

elde bulundurdukları bir-kuvvet unsuru sayılmıştır, Özel mül

kiyet hakkına dayanarak toprağı elde tutan aristokrasi, top

rakla beraber, toprağın altınd~, üstünde ve tJprağın gökle

rinde yaşayan bütün canlı ve cansız varlıkların sahibi haline 

gelmiştir. Toprak kadar bu varlıklar üzerinde de müll~ ;1il.t 

hakkını iddia eder hale gelen mülk sahiplerine tabi insanlar, 

toprak köleleri (serfler) sınıfını teşekkül ettirmiş, Batının 

tarım toplumları içinde yaşayanlar, mülk sahibi olmadıkları 

taktirde toprak aristokrasisinin mülkiyetindeki, eşya statü

sünde köleler haline gelmişlerdir. L'Jesela Çarlık Rüsya' s ında 

n1762 yılında bir toprak kölesinin ölümüne sebebiyet veren bir 

asili cezalandıracak herhangi bir kanunun bulunmadığı", 18Cn 

tarihli Moskova Gazetesinde satılık piyanolarla satılık, insan 

ilanlarının yanyana yer aldıkları bir gerçektir. ( 
2 

) 

( 2 ) FLORES Xavier, Les Organisation agricoles et le developpe

ment, BIT, Geneeve, 1970, s. 47 vd. 

------~-------- -------

ESKIŞEHIR 
IKTISA!)i V:) TIC' "ıı:.IMLEA 
AKADEMiSi KÜTÜPHANESI 
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Batı toplwnunda tarımda çalışanların bizzatini eşya

lar gibi zenginlikten sayılmaları veya mülk sahibinin bir sU},e-

si haline gelmeleri, köylünün iktisadi yönden çalışamıyan ve 

çalışmak istemiyen bir insan durumuna düşmesine sebebiyet ver-

miştir. ( 3 ) 

Sınıf kavramı üzerine kurulmuş Batı toplwnunda, müiki

yet anlayışı 9 tarım toplumı:nda yaşayanları bir taraftan toprak 

köleleri sınıfı halinde toplumdan koparırken, diğer taraftan 

tarımsal üretim düşmüş, tarımda sefalliet yaygınlaşmıştır. Ancak 

1750 tarihlerinde başlayan 1789 ve 1848 devrimleri ile güç 

kazanan ve iki Dünya savaşı arasında yapıda gerçekleştirilen 

reformlarla tamamiyle ortadan kaldır ılabilen Batı' nın bu top

rak mülkiyeti anlayışından, türk tarım toplumu tamamiyle uzak 

kalmasını bilmiştir. Özellikle başlangıcında türk tarım top

lumunun hukuki teşkilatlanması, bambaşka bir zemin üzerine 

inşa edilmiştir. Bu anlayışı üç safha içinde inceleyebiliriz: 

Devlet Mülkiyeti dönemi özel mülkiyet dönemi ve müdahaleci 

dönem. 

! .._ Dev1et Mülkiyeti Dönemi. 

Daha çok önceleri Orta Asya'nın Turfan, Fergane gibi 

bölgelerinde ileri tarım sistemlerinin uygulandığı bilinmekte 

isede, birçok tarihçiler "Orta Asyalı göçebe Türk toplumları-
-~ 

nın yerleşik bir hayata geçerek şehirleşmesi ve tarımcılığ~ 

başlamasının X. ve XI. yüzyıllara rastladığını ( 
4 

) savunmakta

dırlar. Bu tarihlerden önceki dönemlerde bütün göçebe toplu-
-~ 

luklarda olduğu gibi, türk toplwnu için hayvancılık ve çabanlık 

ön planda gelmekteydi. Mehmet Ali Şevki'ye göre "Bu çobanlar 

( 3 ) SCHMOI·LER Gustov, Die Soziale Frage, Duncker,Humblot, 

München und Leibzig, 1918, S. 106. 

( 4 ) DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 5o. Yıl, 

Başbakanlık DİE Yayınları, Yayın No: 683, Ankara, 1973, S. 4-
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(Türkler) için göçebelik bir zorunluluktur. Her yıl kendiliğin

den yeşeren ve tazelenen ot ise, tarımda olduğu gibi toprağın 

işlenmesine ihtiyaç göstermemektedir. Bu yüzden, stepte özel 

mülk bulunmadıktan başka, toprak ailenin bile mülkü değil

dir." ( -
5 

) Sürüler bütün yıl yaylak ve kışlaklar arasında 

gidip gelirken, Ordu-Millet şeklinde teşkilatıanan ,toplum her 

an yeni fetihler peşinde geniş bir coğrafya içinde güneyden 

kuzeye, doğudan batıya yayılmakta idi. Bir Kağan'ın idaresin

de birleşen göçebe kabilelerin savaş meydanları ve iyi mera

lar arasında dolaşmakla geçen hayatıarına yerleşik tarımcı 

hayatı sığdırılamıyordu. Ordu-Millet şeklinde teşkilatıanmış 

olan qu toplum,§n iyi yaşama tarzını daima yeni fetihlere, 

yeni Ufuklara, yeni iklimlere yönelerek aramıştır. 

X. ve XI. yüzyıllarda Oğuz Türkleri içinde çobanlıkla 

beraber yerleşik tarım sistemine doğru bir eğilimin başladığı 

görülmektedir. Bu yeni hayat tarzına geçişi iki önemli faktör

le izah edebiliriz. Birincisi IX. yüzyıldan beri islamiyeti 

kabul etmeye başlayan Türk'lerin "müslüman devlet" kavramını 

benimsiyecek kadar çoğalmalarıdır. Önceleri bir subaşı olan 

Oğuzların Kınık boyundan gelen Selçuk bey 9 in Cend kıyılarında 

yeni ve güçlü bir devletin temellerini atarken, Türklüğe özgü 

devlet anlayışı yanında islfuniyetin felsefesindende yararlan

dığı biliru11ektedir; İkinci önemli faktör ise, 1038 yılında 

Tuğrul bey'in Nişabur'da adına hutbe okutmasiyle Türk birliği 

ile beraber, büyük Selçuk Devleti'nin resmen kurulmasıdır.~_ir~ 

.. §.2§X.al-__yg_Q.J:_~:L_Q.iğ§.rLJ3.J.Yf;!~~- ol~----~'L! .. iki _ _yenilik 

:c.n o zamanki Türk tarım toplumunun çobanlıktan kısmen ayrıla

rak ekinciliğe, göçebelikten yerleşik tar~TI sistemine geçişini 

( 5 ) Şevki Mehnet Ali, Osmanlı Tarihinin Sosyal Bilimle Açık

lanması, Elif, İstanbul, 1968, S. 28 · 
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hazırlamıştır. X. yüzyılın sonlarında, XI. yüzyılın başların

da türk tarım toplumunun açtığı bu çığır, XIX. yüzyılın ikin

ci yarısına kadar devam edecek olan dönemde, tarım toplumumu

zun dirlik düzenine göre hukuki bir teşkilatla&naya kavuştur

muştur. 

Selçuklular ve Osmanlılar zamanında farklı şekillerde 

uygulanan dirlik sisteminin temelinde 11 İsl&niyet in başlangıcın

da benimsenmiş olan arazi tahsis ve dağıtımının" ( )
6 

)kuralları 

vardır. Ebulala El Mevdudi bu kuralları şu şekilde tasnif et

mektedir : "Birinci kaide : kendisine toprak verilen kimse ---
üç yıl içersinde bu toprağı işlemez, olduğu gibi bırakırsa, 

kendisine verilen hak düşer; ikinci kaide : Devlet tarafından 

verilen toprağa sahip olan kimseler bunu layıkiyle işlemezler

se durum yeniden tetkik edilir; Üç~kaide : Devlet fert

lere ancak boş ve sahipsiz toprakları verebilir; D_~rdün_cü 

kaid_e : Hükümet edenler ancak cemiyetin yararında hizmeti 

geçenlere veya el'an böyle bir hizmet görmekte olanlara• 

yahut ~ndilerine toprak verilmesinde herhangi bir yönden 
-- -

cemiyet menfaatı bulunan kimselere toprak verilebilir." ( 
7 
l 

Yukarıda belirtilen kurallara göre yürütülen İslamda toprak 

hukuku anlayışı toprağın rekabesini, yani toprak mülkiyetinin 

özünü, mülkü ayın yahut çıplak mülkiyetini yine devlete bıra-
r 

kıyor, toprağın üretim fonksiyonunu geliştirecek olanlara 

toprağın intifa hakkını (faydalanma hakkı) veriyordu. Fayda

laruna hakkını elde edenlere 11 tapu hükmünde olan ve tapu sene

di kadar Kuvvetli bulunan tasarruf senedi verilerek, arazi 

üzerinde mirasla da intikal eden ziraat hukuku devrolunuyordu. 

( 6 ) BERKİ Şakir, Türkiye'de Toprak Davası ve Mevzuatı Karşı

sında Toprak Rejimi, DPT Yayın No: DPT, 880-DVD: 9, Ankara,l978, 
s. 26. 
( 7 ) BELftLA El Mevdudi, İslamda Toprak Mülkiyeti, İrfan Yayın
evi, İstanbul, 1972, S. 46 - 47. 
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Bu suretle hem hazine arazisi hazinede kalıyor, hemde çiftçi 

ziraat için muhtaç olduğu araziye kavuşuyor, hem memleket 

toprakları daimi surette prodüktiviteye sahip oluyordu11
.( 8 ) 

İslam hukukunda "İkta'larda istenilen veya beklenilen 

hazine gelirinin alınmasından sonra geriye kalan vergi geliri

nin bırakılması"( 
9 

) düşüncesi . hakım bulunmam.a. idi. Selçuk 

ve Osmanlı İmparatorluklarında "İkta sistemi"nin Türk toplumu

nun şartlarına, Türk devlet sisteminin karakterine uydurul

duğu görülmektedir. 

ı. Selçuklularda "Askeri ikta". 

1040 yılında Dandenakan.da, 1071 yılında Malazgirt

te kazandığı iki büyük askeri zafer sonucunda sınırları geniş
:!:/ 

leyen ve Türklük Dünya' nın en büyük ümidi haline gelen Büyük 

Selçuk Devleti, artan nüfusun baskısı, göçebe Türk topluluk-
-.. -~ -

larının dinrunizmi yüzünden millet-Ordu yapısını devam ettirmiş, 

diğer taraftanda fethedilmiş yeni topraklar üzerinde özellikle 

Anadolu'da iskan politikasını düzenlemiştir. Özellikle Sultan 

Melikşah ve Veziri Nizamülmülk zamanında yapılan islahat hare

ketinde islamiyetten alınan "ikta sistemi" toplumun yapısına 

uydurularak "askeri ikta" şekline dönüştürülmüştür. 

Devamlı seferlere çıkan ordunun masraflarını tutar

lı bir düzenle karşılamak endişesinden hareket eden devlet, 

devlffitin ihtiyacından artan toprakları yurtluk olarak vere

ceğine, asker maaşlarının miri arazinin hasılatından karşı

lanmasını daha uygun görmüştür. Zira millet-ordu şeklinde 

teşkilatıanan bir toplumun mücadele gücünü ve dinamizmini 

ayakva tutmak, diğer taraftan toprakların verimli bir şekilde 

( 8 ) BERKİ Şakir, (a.g.e), S. 26 · 

( 9) DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50.Yılı, 

(a.g.e), S. 4. 
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işlenmesini temin etmek fikri, "askeri ikta" sistemi içinde 

birleştirilmiştir. 

"Askeri ikta" sisteminde subay ve askerlere çocuk ade

dine bakılmadan ikta edilen (faydalanma hakkı verilen) toprak

lara karşılık, bu tirnar sahiplerinden sefer zaQanı belirli 

sayıda donatılmış askerle ordunun emrine girmeleri şarta bağ

lanmıştır~ Bu suretle 11 askeri ikta" sistemi sayesinde, hem 

devamlı ve ayrıca maaş almayan bir ordunun el altında tutul

ması nı ümkün olmuş, hemde kendilerine ik ta edilen toprakların 

gelirinden başka bir geliri olmayan ekinciler veya çiftçiler, 

topraği verimli tutma şartiyle de zorlanarak, üretimin artırıl

ması yönünden teşvik edilmişlerdir• 

Nizamülmülk'ün Siyasetname isimli eserinde, "askeri 

ikta11 sisteminin uygulanması, ikta sahiplerinin davranışları, 

reayanın hakları ve güvenliği kesin kurallara bağlanmıştır. 

Reaya Batı'nın Serflik sisteminde olduğu gibi toprağa bağlı 

değildir. İşlediği toprağın ürünlerinden islam hukukuna uygun 

olarak bir 11 öşür" verir. Reaya ile devleti temsil eden sultan 

arasında doğrudan doğruya ilişki sağlayacak yollar açık bıra

kılmıştır. ( 10 ) 

"Askeri ikta11 sisteminde topraklar üç kategoriye ayrıl

mışlardır. 

A) Has topraklar. 

Has topraklar sultanın şahsına ait topraklardır. 

Bu toprakların sultanın ihtiyacından fazla olan böllliTileri halk 

tarafından işletilmekte ve buna karşılık alınan vergiler 11 ihti

yat hazineye" yatırılmaktadır. Has toprakları işleyenler bir 

( 10 ) NİZAMÜLMÜLK, Siyasetname, Çev. ÇAVDAROGLU, Muhammetj 

Şerif, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ve 

İdare İlimleri Enstitüsü Yayınları N .l,Sermet Matbaası;·iatapbı.ı.:g,5hyJ. 
·s;JJ vd. 
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bir bakıma sul tan-devletin kiracısı durumuna <';irmekte idiler. 

B) İkta topraklar. 

Savaşta yararlık gösteren veya göster3cekleri 

ilinit edilen, hassa ordusu mensuplarına, subay ve er farkı 

gözetilmeden verilen bu topraklara karşılık, işletenlerden 

belirli sayıda askerle sefer zamanı orduya katılmaları isten

mekte idi. İkta sisteminde topraktan faydalanma hakkı mirasa 

konu teşkil etmemekle beraber, bu kuralın devlet hayatında 

bazı istisnalariyle karşılaşmak mümkündür. 

C) Haraci topraklar. 

Devletin sınırları içinde yaşayan ve müslüman 

olmayan prenslere verilen topraklar bu katageride toplanmakta 

idi. Topraklardan faydalanma hakkını bu suretle elde eden 

gayri müslimler, ellerinde bulundurdukları bu topraklardan 

faydalanma karşılığında devlete haraç ismi altında bir vergi 

ödemek mecburiyetinde idiler. Ayrıca yine harac karşılığı 

hıristiyan çiftçilerede işlenecek toprak verilebilmekte idi. 

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından hemen 

hemen aynen uygulanan 11 Askeri ıkta11 sisteminde, ikta edilen 

topraklardan faydalanan askerlere "s ip ahi" ismi verilmiş, 

ve bu toprak rejimi Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırları 

içinde değan Osmanlı Devleti tarafından da genel hatları ile 

benimsenmiştir. 

2. Osmanlılarda "Dirlik Düzeni" . 

Anadolu Selçuklu Su1tanı tarafından ikta yolu ile 

Söğüt-Domaniç bölgelerine gelip yerleşen Ertuğrul Bey'den son

ra oğlu Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulan Osmanlı 

Devleti, Selçuklular'dan miras 8.ldığı toprağın hukuki teşkilat

lanması düzenine genel hatları ile sadık kalmıştır. Osman Gazi 

zamanında uygulanan Dirlik düzeninde de, timar sahibinin timarı 

gerekçesiz alınamaz, timar sahibi ölünce timarı oğluna verilir, 
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.Jğlu ergin yaşa gelmemişse, yerine sefer zamanı yardımcıları 

sefere gidebilirdi. "Dirlik denilen iktaların özellikle askeri 

iktalar olarak kullanılışı, Osmanlı devletinin önemli bir kuru

mu olan Sipahi tımarını meydana getirmiştir." ( 11 ) 

Büyüklükleri itibariyle üç ayrı katageride toplanan 

Osmanlı Tımar'ı XV4 yüzyılın ikinci yarısına kadar devletin 

ve toplumun ihtiyaçlarına göre aksamadan uygulanabilmiştir. 

A) Tımar. 

Toprağın sahibi olmadıkları g;.\,bi, toprağı 

sınırsız tasarruf hakkına da sahip olmayan tiınarlılar, Osmanlı 

dirlik düzeninde geliri 3000 - 20.000 akça arasında olan top

raklardan faydalanma hakkını elde ederlerdi~ Özellikle savaş 

esnasında askeri bir hizmeti karş ilıks.,ız yerine getirmek yüküm

lülüğüne karşılık, tirnar topraklarında oturan vergi yükümlü~ 

lerinin ödedikleri vergilerle geçinme hakkını elde ederlerdi. 

Tımarlılar genellikle savaşta yararlık gğsterenler arasından 

seçilirlerdi. 

B) Zeamet · 

Geliri 20.000 - 100.000 akşa arasında olan 

dirliklere zeamet adı verilirdi. Askeri ve mülki bakımdan 

önemli olan kişilere verilen bu dirlik şeklıne, daha fazla 

asker ve verginin zor toplandığı bölgelerde rastlanılıyordu. 

C) Has. 

Geliri 100.000 akçeden fazla olan dirliklere 

has ismi verilirdi. Bu kategorideki büyük toprakların fayda

lanma hakkından daha fazla padişahlar, şehzadeler, vezirler, 

kazesker ve nişancılar gibi yüksek rütbeli askeri ve mülki 

erkan istifade etmekte idiler. 

( ll ) DİE, Türkiye'de Toplwnsal ve Ekonomik Gelişmenin 50.Yılı, 

(a.g.e), S. 6 vd. 
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Ayrıca tımar, zeamet, has ismi altında ~ekabesi dev

lette kalmak şartı ile toprakların tasarrufunu tahsis eden 

Osmanlı dirlik düzeninde, bazı bölgelerde, "yurtluk", 11 Ocak

lık" ismi altında küçük toprak parçalarıda dirlik düzeninin 

şartları saklı kalmak şartı ile dağıtılabilirdi. 

XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar "adil ve düzenli 

bir şekilde yürütülen n ( 12 ) Osmanlı dirlik düzeni, 11 İmpara

torluk Türkiye'Linde köyün toplumsal yapısını, kademesiz ola

rak tarım ile uğraşan ve yaşayışları biribirlerinden fazla 

farklı bulunmayan çiftçi ailelerinden oluşuyordu." ( 
13 

) Köylü 

toprak sahibi olmadığı, devletin kiracısı durumunda bulunduğu -----· ,__.-
halde, tarım toplumu iyi çalışan pir düzene kavuşturulmuştu. 

Toplumun 11 askeriler 11 ve "şehirliler 11 gibi kesimleri 

ile uyumlu bir yaşama düzenine sahip olan ve çiftçi (Raiyyet) 

diye adlandırılan insanlardan oluşan tarım toplumu, sistem 

içinde, kendi iç düzeninde güvenliğini SRğlıyabiliyordu.Tarım 

toplumundaki nüfus fazlalığının bir kısmı devam eden fetih

lerin ihtiyacı olan savaşçıların yerine doldurmak için 11 garip 

yiği tler" ismi altında orduya katılırken, tarımsal faaliyet

lerini verimli olarak devam ettiremiyenler, devlete ııçift

bozan tazminatını" ödiyerek, 11 çiftbozan" ismi altında iktisadi 

hayatın diğer sahalarına yöneliyorlardı. c 14 ) 

( 12 ) TÜRKDOGAN Orhan~ Türkiye'de Köy Sosyolejisinin Temel 

Sorunları, Atatürk Üniversitesi Basımevi 1 Erzurum, 1970, S.85. 

( 13 ) AKDAG Mustafa, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, 

C~ II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1971, s. 36-

( 1~ ) AKDAG Mustafa, (a.g.e), S. 36 · 
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Fakat Osmanlı dirlik düzeni içinde, zamanla sipahiler

den fazla saraya bağlı ehliyetsiz kapıkullarının gittikçe daha 

önemli bir yer tutması, ülkenin birçok bölgelerinde çıkan is

yanlar, kapitalist anlayışın, tefeciliğin tarım toplumuna sız

ması, Timarlı sipahi sınıfının tasfiyeye uğraması, vergi sis

teminin bozulması ve 11 mültezim" ismi verilen aracıların köylü 

ile devlet arasında gittikçe güç kazanması gibi bir takım iç 

sebeplerden; ve Batıda sömürge ticaretinin yeni deniz yollarını 

kullanması, keşfedilen yeni topraklardan Avrupa'ya bel miktar

da altın, gümüş gibi Kiymetli maddelerin girmesi, ticaret 

yollarının değişmesi ve kapitalizmle beraber Sanayi Devrimi

nin yeni buluşlarla kitle üretimine geçmesi gibi dış sebepler, 

Osmanlı dirlik sisteminin soysuzlaşmasına sebebiyet vermiştir. 

XVI!. yU.zyı1da Koçi Bey, özellikle tarım toplumundaki 

bu iç bozuklukları IV. Murat ve Sultan İbrahim'e arz ettiği 

risalelerle bütü.n ayrıntıları ile bildirmiştir. Koçi Bey, özel

likle timar erbabının eskiden olduğu gibi eli kılıç tutan 

sipahilerden değil, saray mensuplarının yakınları arasından 

seçilmesinden, timarıarın rüşvet karşılığında dağıtılmasından, 

dirlik sisteminin sosyo ekonomik ve politik temellerinin bozul-

masından yakınmaktadır. ( 15 ) 

II- Özel Mülkiyet Dönemi· 

Batı Avrupa'da, 1789 da Büyük Fransız Devriminin 

Aristokrasiye karşı açtığı mücadelede üstün gelmesi ve 

4 Nisan l 789 tarihinde feodal hakların kaldırılması ile büyük 

toprak sahiplerinin ve kiltsinin topraklarına el konduğu dömem

de, Osmanlı İmparatorluğunda tarım toplumu büyük bir düzensiz

lik ıçinde bulunmakta idi; devlet iç ve dış karışıklıklardan 

( 15 ) KOÇİ Bey, Koçi Bey Risalesi, Sadeleştiren DANIŞMAN Zuhuri, 

Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1972, S. 20 - 75. 
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titürü güçsü21 düşmüş• dirlik sistemi tamami;Y-le bozulmuş, timar-

lar devlet tarafından açıkça satılmaya başlanmış İmparator-
ı 

luğun geniş sınırları içinde binlerce küçük tar~m topluluğunda 

multezimler devletin fonksiyonunu icra etmeye başlamışlardır. 

Hazinesi boşalmış İmparatorluğun ağır masraflarının yükünü 

taşımaya mecbur bırakılan köylüler, nıül tezimlerin elinden 

ürününü, eşkiyanın elinden canını kurtarmak için e zamanlar 

sayısı sekiz bin civarında bulunan Anadolu köylerinin toplum

sal yapısını çatıatarak ıssız dağ başlarına, o zamana kadar 

gayri meskun verimsiz topraklara göç ederek~ oralarda yerleşik 

noktaları kurmaya başlamışlardır. 

ı. 1274 Tarihli Arazi Kanunu· 

Batı da başlayan büyük sosyal hareketl_ere paralel 

olarak Osmanlı İmparatorluğunda da XVIII. yüzyılın sonları 

ve XIX. yüzyılın başlarında ıslahat hareketleri denemeleri 

yapılmıştır. III. Selim ve II. Mahmut zamanlarında özellikle 

kapıkulları ve Yeniçerilerden Devleti kurtarmak, Sanayi Dev

rimine katılmak için gösterilen çabalar, 1839 yılında Abdülmecit 

zamanında imzalanan Gülhane Hattı Hümayunu ile de siyasi hak

lar ve vatandaşlık hakları düzenlenmek isteniLiştir. 

Bütün bu arayışlardan ve ıslahat denemelerinden 

anlaşıldığı gibi, toplum düzeni bozulan İmparatorluk, Batı'dan 

almak istediği fikirlerle bazı tedbirlerle çöküşü önlemeye 

çalışmaktadır. 1857 tarihinde çıkartılan (1274 tarihli) arazi 

Kanunu ile, uygulanamaz hale gelmiş bulunan Osmanlı Dirlik 

Sisteminin yerine, Türk Tarım toplumu yeni esaslar üzerine 

~turtulmak istenmiştir. 

İslam hukukunun ve eski Osmanlı Dirlik sisteminin 

temel hükümleri üzerine kurulan ve Batı'dan da esinlenen 1274 

tarihli arazi kanununun, getirdiği en önemli yeniliklerden 
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biri olan 11 özel mülkiyet 11 konusunda halen bugün fikir birl~ ·6i

ne varılamamıştır. Sencer ve Türkdoğan' a göre " •.• Arazi lt ..ı.nunu 

ile toprak mülkiyeti alanında önemli bir değişik yapıly~ş ve 

"mülk arazi" adıyla özel mülkiyete resmen yer verilmiştir."( 1~) 
Halbuki Berki, arazi Kanununun 57. maddesini ( 17 ) zikrederek 

Arazi Kanununda"··· kendisine toprak verilen kimse o toprağın 

maliki olamaz; tasarrufu hukukiyesine sahip olur. Daha doğru-

su o toprak üzerinde zirai tasarruf hakkına malik olur ve hak 

mirasçılara da intikal eder. Binnetice sabık rejimde dağıtılan 

arazi üzerindeki hak, mülkiyet hakkı olmadığı gibi intifa hak

kı da değildir; sui generis, nev'i şahsına münhasır, bir hak

tır." ( 
18 

) demekte r;ıirasın ancak intikal kanunlarında gös

terilen kimselere dağıtılabileceğini ilave etmektedir. 

Aslında arazi kanununun yorumunda çıkan sonuç ne olur

sa olsun, önemli olan bu kanunla türk tarım toplumunun hukuki 

temellerinde "intifa hakkı" prensibi ile beraber Osmanlı 

Dirlik sistemini de ortadan kaldıran hükümlerin yer almış 

olması, bundan böyle mirasa konu teşkil edecek toprağın aile 

çerçevesinde bile değil, fert çerçevesinde faal işletmeler 

durumuna getirilmek istenmesidir. İmparatorluğun geniş toprak

larını bir an önce imar etmek endişesiyle dolu olan kanun koyu

cular, diğer taraftan toprak dağıtımından yararlanacak kişi

lerin aile reisi veya önceden tarımla uğraşması gerektiği 

şartını bile koymamışlardır. 

( 16 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak: SENCER M.DERS Not

ları, İstanbul Üniversitesi, (Teksir) 1966, S.2l.dan naklen 

TÜRKDOGAN Orhan, (a.g.e) S. 85. 

( 17 ) Miri arazide zirai tasarruf intifa hakkına benzetilemez. 

Zira intifa hakkı, sahibinin öl~nünde sakıt olur; yani mirasçı
lara intikal etmez. Halbuki miri arazi üzerindeki hukuku ziraiye 

mirasçılara intikal eder. (Arazi K. Md. 57). 
( 18 ) BERKİ Şakir, (a.g.e), S. 43. 
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1926 yılında Medeni Kanunun yürürlüğe girişine kadar 

fiilen türk tarım toplumunun hukukj yapısinı tanzim eden 1274 

tarihli arazi Kanunundan iç ve dış karışıklıklardan ötürü is

tenen sonuç alınmamıştır. Fakat fiiliyatta Kanun, Türkiye'de 

toprak rejimine özel mülkiyet i s okmuş, bir taraftan mülkiyet 

anlayışı yönünden Medeni Kanuna öncülük yaparken 9 diğer taraf

tan tartışmaları günümüzde bile dev~1 eden toprak reformunun 

çözümü en güç sorunlarından birisini yaratmıştır. 

2. 1926 Tarihli Medeni Kanun· 

23.madde ve 1 münferit maddeden ibaret olan 7 Şubat 

1337 (1921) tarihli Milli Hükümet devri Anayasası Osmanlı 

imparatorluğunu yıkarak, hakimiyet hakkını millete vermiş bir 

Anayasa olarak, toprak mülkiyeti ile ilgili açık hükümler 

taşımamaktadır. Fakat 20 Nisan 1340 (1924) tarihli Anayasa'da 

özel mülkiyetin dokunulmazlığı açıkça kabul edilmekte idi. 

74. maddenin l.fıkrasında özel mülkiyete müdahale ancak belir

li şartlara göre mümkündü. ( 
19 

) 

1926 tarihli ve 743 sayılı Medeni Kanunumuzun kabu

lünden sonra, nazari olarak 1857 tarihli arazi Kanununun kabu

lünden beri, fiiliyatta var olduğu halde, kanunlar ve Anayasa

larla açıklığa tam olarak kavuşturulamiyan toprağın özel mül~ 

kiyet karakterine de bir tanım getirilmiştir. 

İsviçre' nin Cenevre Kantonundan alınan ve çok az 

değişikliklerle kabul edilen 1926 tarihli Medeni Kanunun 618. 

maddesi Cumhuriyetin mülkiyet anlayışına şu hükümleri getir

miştir: "Bir şeye 1ııalik olan kimse, o şeyde kanun dairesinin 

( 19 ) 20 Nisan 1340 (1924) tarihli Anayasa Md. 74/1 : "Menafii 

Umumiye için lüzunu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus 

mucibince değer balıası peşin verilmedikçe, hiçbir kimsenin malı 

istimvaı ve mülkü istimlak olunamaz. 11 
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dilediği gibi tasarruf etmek hakkını haizdir •.. " Ayrıca medeni 

Kanunun diğer hükümlerinde de özel mülkiyet hakkı kapitalizmin 

klasik mülkiyet anlayışına göre yorumlar getirmekle kalmamış, 

"eşit miras" ilkesinide getirerek, Türk toplumunun toprak mül

kiyeti anlayışının geçmişle olan bütün bağlarını koparmıştır. 

Toprak hukukumuzda özel nmülkiyet hakkını 11 
•••• klasik 

görüşe uygun olarak tanzim eden" ( 
20 

) ve "eşit miras" ilke

sini getiren Medeni Kanunun, mülkiyet hakkının modern anlaşışı 

ile çatışacağı, toprak mülkiyet duzeninin yeniden tanzim edile

ceği hallerde bazı güçlükleri dağuracağı muhakkaktır. 

Nufusu süratle artan ve Birinci Dünya Savaşında geniş 

toprak kayıplarına uğrayan~ sanayileşmek hareketine hemen hemen 

sıfırdan başlayarak katılmaya çal~şan genç Cilinhuriyet Türkiye~ 

sinde, tarım toplumunun yeniden duzenlemek zorunda bulunulduğu 

bir sırada "kutsal mülkiyet" duzenini getiren 1926 tarihli 

Medeni Kanunla sorunları çözümlemek mümh:ün olmayacaktır. Zira 

klasik mülkiyet anlayışı tarımda toprağın rasyonel 9ekilde 

çalıştırılması, üretimin artırılması, yerleşik noktalarının 

etken bir idari teşkilatlanmaya kavuşturulması, tarım-sanayi 

dengesinin kurulması, tarıms81 işgücünün tam Jlarak değerlen

dirilmesi, ve tarım toplumunun refah şartlarına kavuşturulması 

şı~bi unsurların gerçekleştir ilm es ine engel teşkil etmekte idi. 

Birçoğu ancak devletin müdahalesi ve önderliği ile gerçekleş

tirilecek bu çalışmalar "kutsal mülkiyet anlayışının" duvar

ları önünde duraklamak mecburiyetinde kalacaktır. 

( 20 ) ÇÖRTOGLU Sahir, "Gayrimenkul Mülkiyetine Medeni Kanun 

Dışındaki Kanunlarla Konulan Sınırlamalar", AİTİA Dergisi, 

Cümhuriyetin 50. Yılı Özel Sayısı, Cilt 5, Sayı 2, Ankara, 1973, 

S. 190 vd. 
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III - Müdahaleci Dönem· 

Birinci Dünya Savaşında üstün gelen Batı Avrupa ülke

leri XVIII. yızyılda başlayan toprak rejimini düzenleme harB

ketlerini savaştan önce sonuca vardırmışlardı. Savaşın bitimin

den sonra bu ülkelerde daha çok tarım toplumunun sosyo-ekon-e-

mik yapısını düzenlemek, kooperatifler, köylü kuruluşları yolu 

ile tarım toplumunun sosyal ve siyasi yapısını güçlendirmek 

çalışmalarının yapıldığı görülmekte idi. Halbuki Osmanlı 

İmparatorluğunun savaş zamanına kadar manevi ve siyasi etkisi 

altında bulunan Orta ve Doğu Avrupa'da, özellikle yeni siyasi 

sınırların çizilmesinden sonra, toprak davasını devlet müda

halesi ile çözümleme ihtiyacı kendini hissettirmeye başlamış-

tı. Birinci Dünya Savaşının bi türünden hemen sonra, toprakta 

mülkiyet hakkına bu bölgelerin devletlerince 11 toprak reformu 

kanunları" çıkartılarak .müdahaleler yapıldığı görülmektedir.( 21 ) 

Altı yüzyılı aşkın bir İmparatorluğun enkazından doğan 

Türkiye Cümhuriyetinin tarim töplumunu Medeni Kanunun getir

diği 11 kutsal mülkiyet hakkı 11 doğrultusunda, Devletin müdahale

si olmadan dUzenleyemiyeceğini anlayan yöneticilerin, özellik~ 

le 1935 yılından sonra başlayan müdahaleci bazı teşebbüsler:ıe, 

tarım toplumunun hukuki düzenine çağın şartlarına uygun bir 

yön vermeye çalışmışlardır. 

Alınan müdahaleci tedbirlerin bazıları yalnızca Türkiye

ye gelen göçmenlerin yerleştirilmeleri ile ilgili oldukların

dan çok dar bir alanı kapsamakta iken, birçok teşebbüsünde 

kanun tasarıları haline gelmekten ileri gidemediklerini belirt

mek gereklidir. 25 Haziran 1973 tarihli ve 1757 sayılı Toprak 

( 21 ) Bu ı:nüdahalelerin başlıcaları ç.unlardır 1919 da Çekos

lovakya1da, 1920 de Macaristan ve Polonya'da, 1918 de harpten 

hemen sonra Romanya'da, 1919 da Bulgaristan ve Yugoslavya'da. 
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~ve Tarım Reformu Kanunu'nun yurürlüğe girmesine kadar wapılan 

müdahaleci Devlet teşebbüslerinden ancak ikisinin Türk'taprak 

hukuku üzerinde geniş etkileri olmuştur. B:unlardan biri•i 1945 

yılında kabul edilen 4753 Sayılı Çiftçiyi lfopraklandırma Kanu

n•; ikincisi ise 19~1 Anayasasıdır. Diğer mUdahaleler ya dar 

bir sahaya inhisar etmiş, veyahut siyasi polemik olmaktan ileri 

gidememişlerdir. ( 22 ) 

( 22 ) Devletçe toprak rejimine yapılan müdahalelerden başlıca

ları şunlardır : 

1929 tarihli şark menatıkı dahilinde muhtaç zurraa tevzi 

edilğcek araziye dair 155 sayılı Kanun. 

- 1935 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İskan

Toprak Kanunu tasarısı. 

- 1935 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Zirai İsıanat Kanunu. 

- 1941 yılında çıkarılan Bütçe Kanunu (Md. 25) 

1944 tarihli ve 2517 sayılı "İskan Kanunu" 

- 1945 tarihli 4 753 sayılı Çiftçiyi -lropraklandırma Kanunu. 

- 1961 tarihli Osman Tosun tasarısı. 

- 19~2 tarihli Cavit ORAL ll 

- 1962 ·c arihli Mehmet İZ MEN ll 

- 1965 tarihli Turan ŞAHİN 11 

- 1965 tarihli Turhan KAPANLI 11 

1969 tarihli Bahri DAGDAŞ 11 

- 1970 tarihli İlhami ERTEM 11 

- 1971 tarihli Atilla KARAOSIVJANOGLU Toprak Reformu Öntedbirler 

Kanunu tasarısı. 

- 1972 tarihli İlhan OZTRAK Toprak ve Tarım Refermu Öntedbirler 

Kanunu. 

- 1972 tarihli İlhan UZTRAK Toprak ve Tarım Reformu Kanunu. 
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ı. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. 

1945 tarih ve 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu, kabulü tarihinden, 25 Haziran 1973 tarih ve 1757 sayılı 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun yürürlüğe ggrmesi tarihine 

kadar, Türkiye'de toprak rejiminin temel düzenleyicis~. oliriuş

tur. 66 madde ve 1 geçici maddeyi ihtiva eden kanun, toprak 

rejimini verimli bir düzeyde yeniden düzenlemek~ işletilmeyen 

toprağa işgücü, atıl işgücüne toprak bulmak, tarımsal verim

liliği artırarak tarım tesimindeki refah şartlarını düzeltmek, 

şehir ve kasabaları tarımsal nüfusun akımından kurtararak dü

zenli aile işletmelerinin kuruluşunu hedef almıştır. 

Aile birimini ele alan kanun topragı olmayan veya 

toprağı yetmeyen çiftçilerden talepte bulunanları aileleriyle 

birlikte geçimlerini sağlayacak ve işgüçlerini değerlendire~ 

cek ölçüde toprak sahibi kılınmalarını önermekte idi-. (Md.l). 

Ayrıca kendilerine toprak verilenlere veya toprağı bulunup 

üretim vasıtaları eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara, 

üretimlerini aksatmad-an devam ettirebilmeleri için onlara 

kuruluş, onarım, çevirme sermayesi ve canlı veya cansız demir

baş verilmesi de öngörülmekte idi. (Md. 2)-. 4753 Sayılı Kanun

un 3. Mil.si arazi mülklerini büyüklüklerine göre üç kategoriye 

ayırıy-ordu 

1 - 500 döntime kadar : Küçük srazi mülkü 

500 5000 dönüme kadar: Orta arazi mülkü 

5000 ve daha fazla dönümü olanlar : Büyük arazi mülkü. 

Dağıtılacak toprağın öncelikle hazine arazisi 

(Md. 8/a) Vakıf ve Belediyelere ait topraklardan ve 5000 dönüm

den buyük olan özel arazi mülklerinden öncelikle yapılması 

öngörülüyor, bu topraklar ihtiyaca kafi gelmedikleri taktirde, 

2JOO dönilinlük orta büyüklükteki çiftliklerinde istimlak yolu 

ile dağıtılmaları kanunun kapsamı içine alınmıştı. (Mdı.l4,15,16). 
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Bütün bunlardan başka nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölge

lerde hazine, Vakıflar ve Belediyelere ait topraklar ihtiyacı 

kar ş ıl ıyamadıkları taktirde, ıı kiracılar ve ırgatlar, taraf ın

dan işlenmekte olan 2000 veya daha az dönümlük arazi mülkleride 

istimlak edilecekti (Md. ı 7). İstimlak edilen toprakların be

deli uzun vadeli taksitlerle ödenecekti. 

Toprakta mülkiyet anlayışı bakımından kanun'un getir

diği önemli noktalardan biri de, ister hazine ve diğer kamu 

kuruluşları, ister özel mülk sahipleri olsun, toprakları dağı

tıma konu teşkil edenlerin, ellerinden alınan topraklar üze

rindeki mülkiyet hakkını kaybetmeleridir (Md. 53). Buna karşı

lık kanun' un 58. maddesi "Borç daha önce öclenmiş el sa bile 

borçlanma tarihinden başlayarak 25 yıl geçmedikçe ilgili arazi, 

yapı ve tesislerle işletme vasıtaları bu bölümdeki hükümlere 

bağlı kalırlar." hükmimü getirerek 11 
••• Kendisine verilen tapu

ya rawnen, toprak iktisap eden kimsenin 25 sene geçmedikçe bu 

toprağın altından ve üstünden hakiki bir malik olarak faydalan-

ma imkanına sahip olmadığını" 
( 23 ) 

açıkça ortaya keymaktadır. 

Toprak dağıtımından faydalanan çiftçiler toprak ve tesisleri 

Kiraya veremedikleri gibi o toprak üzerinde bizzat çalışmaya 

mecbur bırakılmaktadır. (Md. 36, 57/l). 

1924 Anayasa'sının üzel mülkiyetin kamulaştırılması 

hükmünden faydalanılarak çıkartılan 4753 sayılı çiftçiyi top

raklandırma Kanunu, Kanunun çıkışında ve çıkışından sonra siya

si polemiklere sebebiyet verişinden ötürü tam olarak uygulana

mamıştır. 

Ancak istenilen anlamda modern tarHnsal aile işletme

lerinin kurulamamasına ra~tien, bu kanun sayesinde Devletin 

( ~3 ) BERKİ Şakir, (a.g.e), S. 180· 



tarım toplumunun temel vasıtalarından olan toprak rejimine 

ve tarımsal hayata müdahalesini mümkün kılmıştır. Bu Kanun 

gereğince 1945-1972 yılları arasındaki topraklandırma çalış

maları (Tablo - VI) d3 gösterilmiştir. 

Tablo - VI 

4753 SAYILI KANUN GEREGİNCE 1945 - 1972 

YILLARI ARASINDAKİ TOPRAKLANDIRrJA 

ÇALIŞT!IALARI 

Topraklandırılan aile sayısı . . . . . 
. . 446817 

Dağıtılan t.eprak miktarı (Dönüm)',. ..... 22054178 

Çalışan eleman say ıs ı. ............ . . .... 1500 

Dönüm başına maliyet (TL) 20 

2. l9el Anayasası ve tarım toplumu. 
( 24 ) 

Bütün yönleri ile klasik devlet anlayışını yansı

tan 1924 Anayasası, kişinin ve toplumun iktisudi hak ve ödev

lerinden fazla, siyasi haklarına önem vermiş, Türk vatandaşları

nın iktisadi ve s osyal hayatlarını amir hükümlerle düzenlemek-
i 

ten uzak kalmıştı. Özel mW..kiyet-in kamu yararına kullanılması 

hükmü hariç, bu Anayasa ile sosyal devlet anlayışı.pın müdahale.:. 

. ci sınırları hayli dar tutulmuştu. Bu yüzden Medeni Kanun'da 

n kutsal mülkiyet" ilkesi ile beraber 1924 Anayasa' sının yürürlük

te kaldığı 27 Mayıs 1960 tarihine kadar, Türk toprak rejimi-

ni düzenlemek için girişilen çabalardan istenilen sonuçlar 

alınamamıştır. 

Fakat, 1961 yılında kabul edilen 19~1 Anayasa' sı 

klasik devlet anlayışını bir tarafa bırakarak, çağımızın 

( 24 ) BTTRM, (a.g.eL s. 149· 
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gereklerinden doğan "sosyal devlet" anlayışını benimsemiş~ 2. 
maddesinde ııTürkiye Cumhuriyet-:. İnsan haklarL::.a ve Ba~langıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan,milli,demokratik,laik ve 
sosyal'bir hukuk devletidir" hükmünü getirmekle kalmamış,ıısosyal 
ve İktisadi Haklar ve Ödevler''konusuna bir bölüm ayırmıştır. 

1961 Anayasa'sının tarım hayatını ilgilendiren 37.,38.,51., 
52. ve 131. maddeleri tarım toplumumuzun çağın ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenlenmesine engel teşkil eden ilkelerin üzerine 
çıkıp, bu konuda ortaya çıkan , · . tereddütleri de aydınlığa kavuş
turmuştur. ( 25 ) 

1961 Anayasası'nın tarım toplumunu devletin müdaheleci yardım
larıyle yeniden düzenlemesini ön gören hükümleri üç kategoride 
incelenebilir: 

A) Toprak sorunun iktisadi ve sosyal yönünün bilirtilmesi 
1961 Anayasasına kadar türk tarım toplumunun sorunları 

genellikle toprak dağıtımı veya toprak reformu açısından ele 
alınmış ve diğer ilişkin iktisadi ve sosyal sorunlara ya hiç 
değinilmemiş, veya arka plana itilmişlerdir. 

ıınevlet toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek 
ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiJe toprak 
sağlamak amaçlarıyle gereken tedbirleri alırıı (Md.37/l) hükmünü 
getiren Anayasa da ııçiftçi" terimiyle tarım toplumunda yaşayan 
kimseler kestedilmekte ve toprak dağı tımında özellikle verimli±·' 
liğin arttırılmasının göz önüne alınacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca aynı fıkrada kanunlarla,değişik bölgelerde,şeşitlerine 
göre toprağın genişliğinin belirtilebileceğine işaret edilerek . 
optimal verimliliği ver.ebilecelc işletmelerin tesbitinde ve toprak 
dağılımındeı. adaletin göz önüne alınmasına dair hükümler getiril
miştir. 

''Devlet çiftçinin işletme araçlarına sahip olmasına. kolaylaş
tırır" (Md.37/l) ibaresi ve "Devlet,kooperatifciliğin gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri alır" (Md. 51') hükmü üzerinde ısrarla durarak 

(25) 1935 yıllarından beri toprak reformu ile ilgili birçok 
kavramlar üzerinde Türk kamuoyunda poleniğe kadar varan tartış
malar yapılmıştır. Toprak dağıtımı kavramı ile toprak reformu 
kavramııarasında ki karışıklık Anayasanın yukardaki hükümlerinden 
sonra açıklığa kavuşmuştur. 
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toprak sorununa mudahalenin bütün iktisadi ve sosyal yönleriyle 

ele alındığı taktirde bir anlam ifade edebileceğini açıkça 

ortaya koymaktadır. 

B) :Camulaşt::rmaya açıklık kazandırması. 

Hukuk düzenini esas alan 1961 Anayasası, bir taraf

tan "kutsal mülkiyet anlayışı 11 nın dar sınırlarını yıkarken, 

diğer taraftan devlet müdahalesini bir sınıfın yarar veya 

zararının, kamulaştırmanın genel anlamına alınmamasına çalış-

1. mıştır. nnevlet ve Kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerek-

tirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyle, özel 

mülkiyette bulunan ta:;,;ınmaz malları, kanunla göste:cilen esas 

ve usullere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya 

ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 11 

(Md. 38/1) hükmü ile toprağın el değiştirmesini devlet yararı

na hukuki bir temele orturtmaktadır. Ayrıca bu maddede kamu

laştırılan taşınmaz malların bedellerinin ödenen vergi esası 

üzerinden karşılıklarının verilmesi, yirmi yıllık azami süre

nin tayini ve ödemede küçük çiftçilere kamulaştırılan toprak

larının bedelinin peşin ödenmesi öngörülmektedir. 

C) Devletin müdahalesinin refahı hedef alması. 

İktisadi ve sosyal hayatın düzenlenmesinin 

n ••• adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay

siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre 

duze,nlenmesini" (Md. 41/i} öngören Anayasa, tarım toplumunu 

bütün yönleri ile ele alırken de tllin toplumda yaşayanların re

fah seviyelerinin yükseltilmesini hedef almıştır. Tarım top

lumunda da bu görevi devralan devlet 11 
••• halkın gereği gibi 

beslenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak 

artırılmasını sağlamak, toprağın kaybolmasını önlemek, tarım 

ürünlerini ve tarımla uğraşa~arın eıneğini değerlendirmek .... " 

(Md·~ 52) görevini devlete vermiştir. Ayrıca 1~61 Anayasa' s ında 
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btnzer tedbirlerin orman köylerinde yaşayanlar için de alına

ca~ı belirtilmiştir. (Md. 131/4,5) 

"Sosyal devlet" ilkelerine uygun olarak 1961 Anayasası, 

bütün hukuki iktisadi ve siyasi tedbirlerin halkın refahı yo

lunda birer vasıta oldu~unu kabul etmekle kalmamış, tarım 

toplumunda yaşayanların "insanlık haysiyetine yaraşır bir 

yaşayış seviyesine" çıkarılmasında refah şartlarına yönelmenin 

lüzumunu belirten bir ruhla inşR edilmiştir. 

1961 Anayasa'sı 900 yılı aşkın bir zaman bölümü içinde, 

bazan çok ilgi çekici bir hukuki teşkilatıanma sistemi ile 

karşımıza çıkan, iyi dönemleri olduğu kadar kötü dönemleride 

yaşayan, fakat 1961 öncesi şartları ile sorunlarını çözemiyen 

tarım toplumumuzun "sosyal devlet" ilkesi doğrultusunda ~ağ

daş atılımlar için gerekli ana ilkeleri getirmiş bulunmakta

dır. :rürk tarım toplumu için bu ana ilKelerden ve toplumun 

sosye-polit~k yapısından hareket edilerek sanayi tarım toplu

muna yonelmek, sosyal politika açısından alınacak uygun ted

birlerle mümkün olacaktır. 

İ k i n c i K ı s ı m 

TÜRK TARIM TOPLUiifUNUN SOSYO - POLİTİK 

YAPISI 

1960-1965 döneminde % 5, 1965-1970 döneminde % 6.2 

oranında gerçekleşen şe-hirleşme hızına rağmen günümüzün türk 

toplumunun köylü karakteri, şehirli karakterine üstün gelmekte

dir. Gerek genel nufusun ve aktif nüfusun (14-65 yaş arasında

ki nüfus) iktasidi sektörler arasındaki da~ılımını, gerekse 

genel nüfusun bir taraftan köy-bucak, diğer taraftan ilçe ve 

iller arasındaki dağılımı oranları, türk toplumunun köylü 
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yapısının, yüksek bir şehirleşme hızına rağmen, daha uzun 

müddet devam edeceğine işaret etmektedir. 

Genel nüfusun artış hızı % 2. 5 glin üzerinde seyreder

ken, tarıma elverişli toprakların işletilmesinin azami sınırı~ 

na gelinmiş olması, tarLnsal toplumun iktisadi ve sosyal ras

yondan uzak bir köy toplumu şeklinde, sayıları 65 bini aşan 

yerleşik noktalarına serpiştirilmiş olması, Türk tarım toplu

munun sosyo-politik yönden kendi haline bırakılmışlığının 

gelecekte birçok sosyal bunalımların yuvası haline gelmesinin 

şartlarını hazırlalı1aktadır. 

I - Tarımsal Nüfus ve .. ~nsangü.cü · 

Günümüz Türkiye'sinin nüfusu hızlı bir biçimde art

maktadır~ 1927 yılına kadar bazı tahminlerle ( 26 ) değerlen

dirilen nüfusumuzun ilk sayımı 1927 yılında yapılmış, 1935 

yılından sonra bu sayımlar her beş yılda bir tekrarlanmıştır. 

1927 - 1970 yılları arasında Türkiye nüfusunun geliş

mesi sayı olarak şöyle olmuştur. (Table - VII) : 

( 26 ) İzmir İktisat Kongresinde Türkiye'nin nüfusunun 10 

milyon dolaylarında olduğu ileri sürülmüştü. 
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1927 

19~0 

1950 

19•0 

1970 
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Tablo - VII 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN GELİŞİMİ 

(1927 = 100) 

TOPLAM NÜFUS 
(1000) 

13562 

17713 

20809 

27509 

35667 

ENDEKS SAYISI 

100.0 

130.6 

153.4 

202.8 

262.8 

( 27 ) 

Yurt dışındaki işçiler de göz önüne alındığı taktirde, 

DİE de yapılan tahminlere göre, Türkiye nüfusu 1965-1970 yılla

rı arasında% 2.73 oranında bir artış göstermektedir~ 

Çeşitli sebeplere dayanan hızlı nüfus artışında nUfusun 

doğum ve ölüm oranlarında bu hızlı artışı ayakta tutacak bir 

eğilimin sürüp gitmesidir. Mesela 1950 - 1955 yılları arasın

da doğum oranı% 046.7, ölüm oranı% 021.1 iken, 1965- 1970 

döneminde bu oranlar % 040.8 ile % (13.8' e düşmüştür. Görül-,. 

düğü gibi doğum oranında meydana gelen bir düşüşe rağmen, ölüm 

oranının memnuniyet verici bir şekilde düşmesi, genel artış 

hızı oranının yinede yüksek olmasını temin etmiştir. 

ı. Tarımsal nüfusun yapısı· 

Türkiye'de genel nüfustameydana gelen hızlı 

artışın seviyesi tarım toplumunda da görülmektedir. 1966-67 

yılında doğan 1000 çocuktan beş başına kadar yaşayanların 

sayısı Türkiye ortalamasında 789, şehirlerde 853, kırsal alan-

( 27 ) DİE, Tlli·kiye İstatistik Yıllığı 1971, DİE Yayınları, 

Yayın Ne: 670, Ankara, 1973, S. 29. 
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larda 773 tür 1 Oysa genel nüfustaki ölüm oranlarının büyük 

bir kısmının 0-5 yaş arasındaki çocukları ilgilendirdiği düşü

nülecek olursa, tarımsal nüfustaki sağlık ve beslenme şartları

nın düşük olmasına rağmen tarımsal nüfustaki artış oranının 

Türkiye genel ortalama nüfus artışından pek düşük olmadığı 

görülecektir. 

Buna karşılık kırsal alanlardaki doğurganlık oranı 

şehirlerdeki doğurganlık oranından çok yüksektir. 

l965-70 döneminde % 040.8 olan Türkiye' deki doğurgan

lık oranı, kalkınmış ülkelerin doğurganlık oranı ile karşılaş

tırıldığı taktirde bütün kalkınffiakta olan ülkelerin ki gibi 

oldukça farklılık göstermektedir. Ortak Pazar ülkelerinde 

% 013 ile% 18.9 oranında değişirken SSCB.de %017.9, ABD.de 
' 

% 019.1, İsveç'te% 016.1 dolaylarındadır. 

DİE'nün Türkiye nüfusunun doğurganlık oranı konusun-

da kırsal alanlarında: şehirlerde ve bazı büyük şehirlerinde 

yaptığı bir incelemeye göre (Tablo-VIII) daki sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu rakamlar bir ailenin varlığı boyunca Canlı ve 

cansız olarak sahip olduğu ortalama çocuk sayısını göstermekte

dir. 

Tablo - VIII 

KIRSAL YÖRELERDE VE ~EHİRLERDE 
DOGURGANLIK ORANLARI 

YER 

Kırsal Yörelerde 
Şehirlerde 

Ankara' da 
İzmir'de 

İstanbul'da 

DOGURGANLIK ORANI 

6.12 
3~88 

3.30 
2.91 
2.65 

( 28 ) DİE, Türkiye'de Toplllinsal ve Ekonomik Gelişmenin 

5 O • Yıl ı , ( a • g. e ) , S . 6 3 • 

ESKlŞEHIR 
IKTISADi vo TIC·~ II:..IMLER 
AKADEMiSI KÜTÜPHANESI 
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(Tablo- VIII)'de de görüldüğü gibi kırsal yörelerde 

ailelerin doğı:rtkanlık oranı şehirlerdeki doğurganlık oranı

nın hemen hemen iki katıdır. 

Nıtekim genel nüfusun yıllara göre köy ve şehirler 

arasındaki dağılımı incelendiği zaman, köylerdeki nüfus hare

ketliliğinin yeni olmadığı görülmektedir. (Tablo - IX). Kalkı

ki köy nufusunun ar~ışının hemen lemen hepsi doğurganlıktan 

ileri gelirken, şehir nüfusunun artışının önemli bir kısmı 

köyden şehire göç edenler tarafından oluşturulmaktadır. 

Tablo - DC 

TÜRKİYE'DE ŞEHİRSEL VE KÖYSEL NÜFUS 

YILLAR GENEL NÜFUS ŞEHİRSEL NÜFUS % KÖYSEL NÜFUS % 

1927 13.648.370 2.236.085 16.4 11.412.185 83.6 
1935 16.158.018 2.684.197 16.6 13.473.821 83.4 
1940 17.820~950 3-234-471 18.1 14.586.479 81.9 
1945 18.790.174 3.441.895 18.3 15.348.279 81.7 
1950 20e947.188 3.883.865 18.5 17.063.323 81.5 
1955 24.064.763 5.328.846 22.1 18.735.917 77-9 
1960 27.809.831 6.999.026 2 5. 2 20.810.805 74.8 
1965 31.391.421 9.343~006 29.8 22.048.415 70.2 
1970 35.666.549 :'..1.931.038 33.5 23.735.511 66.5 

( 29 

(Tablo-TIC) daki rakamlardan da anlaşıldığı gibi, 
1927-1970 yılları arasında köylerde yaşayan nüfusun toplam 

nüfusa olan oranında muntazam bir düşüş kaydedilmesine rağmen, 

mutlak sayı olarak köy nüfusunda devamlı bir artış meydana 

gelmektedir. Köylerde süregelen nüfus artışının genel kanaate 

( 29 ) KELES Ruşen, "Tarımdışı Sektörlere İşgücü Akımı ve 

Şehirleşme Sorunları", Tarımsal İşgücü Sorunları Semineri, 

lVlPM Yayınları No: 99, Ankara, 1971, S. 4. 

) 
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göre iki önemli sebebi vardır. Bunlardan birisi gelir düşük

lüğü ikincisi ise eğitim noksanlı{3ıdır. Mesleklere göre aile

lerin nüfus sorunları konusunda yapılan bir araştırmaya göre 

geliri düşük ailelerde doğum sayısının daha yüksek, olduğu 

ve gelir yükseldikçe doğum sayısının düştüğü görülmektedir. 

(Tablo-X). 

Tablo - X 

GELİRE GÖRE DOGURULAN ÇOCUK SAYISI 

(14-44 Yaşında evli kadınlara ilişkin ortalallla) 

KİŞİ BAŞ :ili A YILLIK AİLE GELİRİ (TL) DOGUM SAYISI 

ı - 500 4.6 

500 - 1000 4-3 

1000 - 2000 3.8 

2000 - 4000 3.0 

4000 - 2.7 

( 30 ) 

Aynı araştırmada tarım kesiminde çalışan ailelerde 

ortalama doğum sayısının 4.4 olmasıra karşılık daha yüksek bir 

eğitim gören ve daha yüksek bir gelir dilimine ıı:ıensup olan yük-

sek memurlarda doğum sayısının 2.3'e kadar düştüğü belirtil

mektedir. 

Türkiye nüfusunun 1970 sayımına göre % 60 şına yakın 

bir bölümünü temsil eden tarım toplumunda her yıl nüfus 650 

bin civarında artmakta, faal nüfusu oluşturan 15-64 yaş grubu

nun yükü gün geçtikçe ağırlaşmaktadır. 0-14 yaş grubunun genel 

tarım nüfusu içindeki oranının büyümesi ilerde, iktisaden faal 

her 1000 kişinin kendi dışında bakmakla yükümlü olduğu kişi 

( 30 ) DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50. 

Y -.1 ı , ( a • g .. e ) , S • 6 4 · 
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sayısını. gösteren, lbıağımlılık oranının yükselmesine sebebiyet 

v-erecektir. 

2. Tarımsal işgücü 

Türkiye nüfusunun en büyük bölümünü barındırdığı 

halde işgücüne iştirak nisbetinin köylerde her zaman "% 50 ci

varında s eyrettiğini 11 ileri süren Yazgan, liKöylerimizde işgücü

ne iştirak nisbetinin genellikle yüksek olduğu" sonucuna var

maktadır. ( 
31 

) iktisaden faal toplrun işgücü ile karşılaş

tırdığımız zaman, yalnız tarım sektöründe çalışanların daima 

tarımdışı sektörlerde çalışanlara oranla çok daha büyük bir 

işgücü kitlesine sahip olduğu, aynı zamanda tarım sektöründe 

nüfusun mutlak sayılarla artmasına rağmen, tarım sektöründeki 

işgücünün mutlak sayılarında bir duraklamanın meydana geldiği

ni göstermektedir. 

1955 sayımında iktisaden faal toplrun nüfusun% 77.4 

nti yani 9.446.1CQ kişisi tarım sektöründe çalışırken 1970 sayı

mına göre iktisaden faal toplam nüf .. usun% 67 si, yani 9.730~469 

zu çalışmaktadır. Bu durumda tarım sektöründe işgücü açısından 

büyük bir doygunluğun meydana geldiğini göstermektedir. Diğer 

taraftan 1970 sayımında nüfusu 21.880.984 de varan tarım top

l~n~nuzda nüfus hızla yükselirken, iktisaden faal tarım nüfusu

nun sabit kalması (yada çok az yükselmesi), tarım toplumundaki 

bağımlılık oranının yükseldiğini göstermektedir. Bu taktirde 

gün geçtikçe tarım sektöründe, tarım dışı sektörlere rağmen 

hayat seviyesi ve refah seviyesinin sınırları gittikçe daral

maktadır. Buda tarım sektöründe faal nüfusun oran yönünden azal

dığını göstermekte, az gelişmişliğin bir işareti olarak dikkati 

( 31 ) YAZGAN Turan, Şehirleşme açısından Türkiye'de İşgücünün 

Demografik ve Sosyö-Ekon~mik Bünyesi, İstanbul Üniversitesi 

İktisat ve İçtimaiyet Enstitüsü Yaylilları No: 46, İstanbul, 
1968, s. 34. 



Tablo - XI 
ŞEHİRSEL, KIRSAL VE TARIMSAL NÜFUS VE İŞGUCU __________ -------

~
~;~;~---~---;OPLAM ···------r\-Ş-~-h-i-ri~-~ _l .. ~~· 15 ve-~~~~-y:~-:~~-:.-:m Sektöründe 

, (Il ve Ilçe _Mer_~~-zle~~J B~~ak ve Koy:e::_ __ rı Yaşlardaki !çalışanlar. 
ılları ~--·-------·---,-0 -------ı_·-··----------------------- r

1

· 
0 

t- - Oran l iktisaden faal /(15 ve daha yuka 
ı ran , ran 1 ı .. ı . ) 

1 Nüf' d 1 N"f ! d Nüf' d ınufus 'trı Yaşl_ar_ dakı US • 70 , U US {O US {O l 
1 1 1 t--N-· üf~~-------~o~an __ , 
1 1 

ı 1 7' --·· ---~· ---~ --···ıt-··--------·-------- ···t----------+------------·- -------.. ·---·--- --------···--··----- ------- ·-·---·---- .................. ·.---- ........ _ ....... , -----·-.------------------- -----··--·--·-·ı----·-

l955 ~4064763 \ıoo.o\ 6927343 28.8 l7l37420 1 1ı.2 ı2 205 212 19.446.ıo2 i77.4 

196o )27754820 ;ıoo.o ı 8859731 31.9 18895089 ! 68.1 12 993 245 9.737.489 )74.9 

1965 131391421 i1oo.o ı 10805817 34.4 20585604 1 65.6 1 13 557 860 9.750 269 ı71.9 
1970 /35666549 (1oo.o 13785565 / 38.7 ~~ 21880984 !61.3 14 533 725 

1
9.730.469 167.0 

( X ) 1 '. 1 ' 
! 1 ı ı 

1 
ı t i I 

i ( 32 ) 
NOT : (X) Şehir, bucak ve köylere ilişkin nüfuslar 1970 Genel Nüfus Sayıi.nı telgrafla alınan 

geçici sonuçlarından; İktisaden faal nüfus ve tarım sektöründe çalışan nüfusa ilj?

kin veriler ise örnekleme sonuçlarından alınmıştır. 

( 32 ) BTTRM, (a.g.e), S. 103. 

ı 
\.0 
-;ı 

l 
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çekmektedir. 

Tarım sektöründe bulunan işgücünün diğer bir özelliği, 

her yaş grubunda işgücü iştirak nisbetinin yüksek olmasıdır. 

Yazgan'a göre "Köylerde yaş grupları itibariyle işgücü 

iştirak nisbeti, Türkiye toplamına nazaran daha yüksekten sey

retmekdedir. Yani her yaş grubunun işgücü iştirak nisbeti köy-

lerde Türkiye ortalamalırının üstün~edir 11 
( 

33 
) Yaşlılık si-

gortasının tarım sektöründe bulunma·::ası ve 15 yaşından küçük 

olanların her zaman eğitim imkanlarına sahip bulunmamaları, 

çocuk ve yaşlıların da işgücüne katılmalarını sağlamaktadır. 

Tarımda işgücü iştirak nisbetinin yüksek oluşunu ikinci bir 

sebebi de, kadınların, köylerde şehirlerin etkisinden uzak

laştıkları oranda işgücüne katılmalarıdır. Ekin'e göre Türkiye

de çalışan her 100 kadından 94 ü tarımda, 4 dü sanayide, 2'si 

hizmetlerde çalışmaktadır. Halbuki aynı oranlar erkekler için 

tarımda % 58, sanayide % 16, hizmetlerde 'fo 26 dır. Ayrıca 

11 tarım sektöründe her çalışan yüz kişinin 51' =- kadındır" diyen 

yazar, Türkiye' de tarımsal faaliyetlerin esas en kadınlar tara-

fından yürütüldüğü hükmüne varmaktadır.( 
34 ) 

İktisaden faal nüfusun 'fo 67 [.ini içine alan tarım 

sektöründe, işgücüne doygunluğun şimdiden başlaması, bir yan

dan tarım sektöründe geniş bir atıl işgücünün varlığını hisset

tirmekte, diğer taraftan tarımsal faaliyetlerin mekanizasyona 

yöneldiği günümüzde, tarımsal işgücü sorununun daha yeni sorun

lar doğuracağını belirlemektedir. 

( 33 ) YAZGAN Turan, (a.g.e), S. 67-

( 34 ) EKİN Nusret, "Türkiye'de İşgücü içinde Tarım İşgücünün 

Bünyesi ve Özellikleri"~ Tarımsal İşgücü Sorunları SPmineri, 

MPM Yayınları : 99, Ankara, 1971, S. 246. 
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II - İnsan - Toprak ilişkisi 

İklim bakımından Dünya 1 nın en elverişli bölgelerinden 

birinde bulunmasına rağmen 1 Yw~rg:-.. .:.1. kanaatıerin aksine, bugünkü 

Türkiye' nin topraklarJ_ sanıldığJ_ kadar tarıma elverişli değil

dir. Yüzyıllardan beri çeşitli medeniyetlerin üzıerinde doğuı;: 

yaşadıkları, ekip biçtikleri bu topraklar, verimli tabakası su 

ve rüzgar erozyonu ile denizlere akmış 9 savrulmuş, ülkenin bir

çok kesimlerinde diskli pulluklarla bile sürülemez hale gelmiş

tir. Ormanların azalması g;;;bi bazı unsurların eksikliğinden 

ötürü, topraktaki Iabii denge bozulmuş, iklim şartları tarım 

için müsait olmayan bir ortamda bulunmaktadır. Toprağın verimli 

tabakasında~ mahı~llin, kötü iklim şartlarının etkisine giren ül-_ 

kemizde, kalkınma pl~nlarında tarım kesimi hedeflerinde önemli 

aksamaların meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Türkiye yüz ölçilinünün (78 milyon hektar) % 33.6 sını 

temsil eden tarım arazisi 26.498.625 hektarı çayır mera arazisi, 

22784628 hektarı orman vs bataklık arazi, 546.086 hektarı mes

kun arazile.c ve 3939666 hektar_ sazlık, batak:... ık~ ırmak yatak

ları, sahil kumları, su satıhları gibi alanlara bölünmektedir. 

(Tablo - XII). 

Tablo - XII 

TÜRKİYE'DE ARAZİNİN KULLANMA ŞEKLİ 

ARAZİNİN KULLANMA ŞEKLİ ARAZİNİN ALANI (Hektar) 

Tarım Arazileı"i 

Çayır - Mera Arazisi 
Orman ve Baltalık Ara?.i 
Mesklin Araziler 
Diğer Araziler 
TOPLAM 

26498625 
17823238 
22r{84628 

546086 
3939666 

71592243 ( 35 ) 
NOT : Köy işleri Bakanlığı 1 Topraks1.1 Genel Md.lüğü 1966-69 top-
rak kaynağı envanter çalışmaları scnuçlarıdır. Elazığ, Erzurum 
ve Kars illeri dahil değildir" 

( 35) BTTRM, (a.g.e), S. 18 
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Türkiye'de tarım arazisinin en büyük bölümünü tarla ara

zisi teşkil etmektedir. 1970 yılında 24.3 milyon hektarı bulan 

tarla arazisinin hepsi her yıl ekilmeyip 1/3 çü, yani 8.7 mil

yon hektarı nadasa bırakıldığına göre, nadas hariç üretimde kul

lanılan toprak miktarı, 15.G milyon hektar ekili arazi, 3.0 

milyon hektar da bağ bahçe arazisi olmak üzere 18.6 milyon 

hektardır. Görülüyorki 78 milyon hektar çoğrafi alanın, tarım

da nadas hariç 1/5 den(~ 29'u), nadas dahil 1/3 den yararla

nılmaktadır. (Tablo- XIII). 

Tablo - XIII 

EKİLİ - DİKİLİ ALANLARili DAGILIMI VE ORMAN ALANI 

(Milyon Hektar) 

Yıl L~ İşlenen Alanj 

-----.0ilen Nadas_ J 

1960 15.3 i 8.0 1 

1965 15.3 8.3 

1970 15.6 8.7 

1 
~ 

ı 

4 8 10 7 

ı 
ı ı 

Ormanlar 

1960-1970 dömenimde 7 yukarıdaki tabloda'da (Tablo-XIII) 

görüldüğü gibif yalnızca meyva sahasında ve orman alanlarında 

önemli değişiklikler olmuş, buna karşılık işlenen alan sütununda 

önemli bir gelişme meydana gelmemiştir. Zira 193R - 1972 dönemin
de tarla arazisindeki artışın % 62 si, Türk tarımının makinalaşma 

dönemini temsil eden, 1950 - 1955 döneminde meydana gelmiştir. 

Buna karşılık tarla arazisinin artışı 1955-1960 döneminde·% 2.2, 

( 36 ) DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin ~O.Yılı, 

(a.g.e), S. 104. 



1960 - 1965 döneminde % 0.4 du.ı~. Ayrıca tarla arazisinin geniş

lemesi ile toplam nüfus ve köylü nüfusunun artışı arasında 

sıkı bir ilişkinin bulunduğu muhakkaktır. (Tablo - XIV) 

1938 = 

Yıl 

1960 

1965 

1967 

100 

Tablo - XIV 

NüFUS, KÖYLÜ NÜFUSU, TARLA ARAZİSİ 
KULLANIŞINDAKi DEGİŞME 

Toplam Nüfus Köylü Nüfusu 

162 145 

183 158 

190 162 

Tarla Arazisi 

117 

181 

181 
( 37 ) 

Tarım topluınunun ihtiyacına göre, makinalaşmanında 

etkisi ile, 1969 yılından beri işlenebilecek arazi sınırınıda 

eşan tarım arazisi konusunda yapılan bir incelemeye göre, Türkiye

de teraslama tedbirini almadan işlenebilecek .razi miktarı 

12960000 hektar, teraslama yolu ile işlenebilecek hale gelecek 

tarım arazisi 12432000, toplam olarak 25392000 hektardır. Oysa 

1970 yılında işlenen tarım arazisi 26498625 hektara varmıştır. 

Bu durumda tarım arazisinin işlenebilir arazi sınırını çoktan 

aştığını kabul etmek gerekmektedir. Gittikçe artan tarım nüfusu

nun fakir ve verimsiz topraklara yayılması, tarım toplumunda 

gizli işsizliğin ve fakirliğin diğer bir sebebini oluşturmakta

dır. 

l9b3 Tarım Sayımı ~onuçları ve 1970 Tarı~ Sayımı Geçici 

Sonuçları beraberce incelendiği zamanP Türkiye de insan toprak 

ilişkilerinin doğurduğu bazı yapı bozuklukları ile de karşı

laşılmaktadır. Bunlardan birisi, tarım topraklarının işletme 

( 37 ) DİE, Türkiye 1 de Toplumsal ve Ekoncmik Gelişmenin 50.Yılı, 
(a.g.e), S. 104. 
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büyüklüğü tablosunda görülen 1-50 dönümlük cüce işletmelerin 

çokluğudur. 1963 Tarım Sayırrıı s onuçlarına göre işletmelerin 

% 68.8 zi ve işlenen alanın% 24.4, l-50 dönümlük cüce işlet

meler tarafından temsil edilirken; 1970 Tarım Sayımı Geçici 

Sonuçlarına göre 1-50 dön11nlük işletmeler, işletmelerin% 75.1 

ni, işlenen alanın% 29.6 sını temsil etmektedirler. Bu duruma 

göre hem toplam işletmelerin oranı hemde işlenen arazi oranına 

göre Türk tarım toplumunda işletmeler gittikçe küçülmektedir. 

Oysa Türkiye işletme büyüklüğü ortalaması 77 dönümdür. Tarla 

tarımının genellikle susuz yapıldığı ülkemizde bukadar küçük 

işletmelerde modern tarımın yontem ve imkanlarından yararlan

mak ve köylerdeki hanehalklarının üretim güçlerini arttırmak 

oldukça zordur. İkinci nokta tarlin işletmelerinde parça sayı

sının fazlalığıdır. 1970 Tarım SayLnı geçici sonuçlarına göre 

işletmelerin% l6sı, ı parçalı 1 % 30.4, 2-3 parçapı; % 21.4, 

4-5 parçalı, % 19.4, 6-9 parçalı; % 11.8 lO ve daha çok parçalı 
1 

arazilerden oluşmaktadır. Tarımda eşit miras ilkesinin ortaya 

koyduğu bu durum, büyük tarım alanının geçit vol u, sınır çi ti 

inşası gibi sebeplerden ötürü israfına sebebiyet vermekte, 

çiftçinin zamanının büyük bir kısmını arazi parçaları arasın

da gidip gelmekle geçirmesine yol açmakta ve bu küçük parçala

rın modern tarım makinaları ile işlenmalerine engel olmakta-

dır. ( 38 ) 

III - Köyde Sosyal Gruplar 

Toprakta hukuki rejimin sosyal politika açısından en 

büyük önemi, toprağın tasarruf şekillerine biçim vermesidir. 

Zira toprak tasarruf şekilleri de köylü toplumu içinde, sosyal 

gruplaşmayı meydana getirmektedir. Bu yüzden sosyal pol~tika 

her zaman tarım toplumu içindeki gruplaşmaların derinlemesine 

( 38 ) BTTRM, (a.g.e), S. 25. 
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büyüyüp biribirlerine kutup teşkil eder sosyal grupların teşek

külüne engel olmak için 9 topr~k rejimini düzenlemek, toprak 

reformu ismi altında bazı tedbirlere baş vurmayı öncelikle 

kabul etmektedir. 

Türk tarım toplumunda var olan sosyal grupların da 

kökeni toprak tasarruf şekillerinden doğmaktadır. Bu sosyal 

gruplar, çe şi tl i yazarlar tarafından ayrı ayrı şekillerde sınıf

landırılmaktadır. Blohm'dan esinlenen Erkul, tarım toplumların

daki sosyal grupları "İşletme sahibi, Köylü aile efradı, Aile

ye yabancı daimi işgücü ve Ail__eye yabancı muv-akkat işgücü" 

şeklinde dört gruba ayırmaktadır. ( 39 ) , DİE'nün sınıflan-

dırmasını benimseyen AKSOY, toprak tasarrufu şeklinden doğan 

sosyal grupları "İşveren, Ücretli, Aile içinde ücretsiz çalı

;ıan, .l!endi hesabına çalışan ve Bilinmeyen"( 
40

) diye beş gruba 

ayırmaktadır. Halbuki 1950 Ziraat Sayılı Neticelerinde ki 

ayırıma dayanarak köylüyü işlettiği toprağın Mülk sahibi, 

Yarısının mülk sahibi ve Topraksız olarak üç kategori içinde 

değerlendiren Cillov, bu sonuçların verdiği toprak tasarruf 

tiplerine göre, tarım toplumunda yedi sosyal grubunun var

lığını aynen ele almıştır. Bu sosyal gruplar : 11 Mal sahibi, 

Yarı mal sahibi, Kiracı, Yarıcı, Marabacı, Başka ?ekillerde, 

ve Belli olmayan" biçiminde nit elendirii.a.ıe ktedir. c''41 ) İlk 

ikisi hukuki, sonuncusu ise iktisadi görüş açısından yapılan 

( 39 ) ERKUL İhsan, Türkiye'de Ziraat İşçileri ve Bunlara 

:Ilişkin Çalışma Hukuku, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi Yayınları No: 42-16, Yörük Matbaası, İstanbul 1967,S.22. 

( 40 ) AKSOY Suat, Tarımda İş Hukuku, Türkiye Zirai Ekonomi 

Derneği Yayınları : ı, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara, 1969, S.26. 

( 41 ) CİLLOV Hallilk, Türkiye Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi 

Yayınlarından, No: 1497, İktisat Fakültesi No: 266, İstanbul, 

1970, s. 179. 
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bu sınıflandırmalara Türkdoğan'ın sosyolojik görüş açısından 

yaptığı Türk tarımında sosyal gruplar sınıflandırmasınıda( 
42 

) 

ekliyerek, sosyo-politik amaçlara uygun bir sınıflama ortaya 

koymak mümkündür. 

Gelir, yaşama şartları, hayat ve refah seviyesi yönün

den biribirlerinden ayrılan bu sosyal grupların hepsi, aynı 

tarım toplumu içinde yanyana yaşadıkları halde, refah şart

larının düzelmesi biribirlerinden ayrılan sosyo-politik tedbir

lere bağlıdır. Hatta bazan bir sosyal grubun refah şartlarının 

düzeltilmesi için, diğer sosyal gruplardan bazılarının fekakar

lık yapması gerekmektedir. 

Yukarıdaki verilerden yararlanarak çalışmanın amaç

larına uygun bir şekilde, türk tarım toplumu içinde yaşayan

ları, üç grup içinde sınıflandırmak mümkündür : 

ı. Mülk sahipleri 

Belirli bir toprağa sahip olan ve bu toprağı, ya 

bizzat işleyen veya başkalarının aracılığı ile işleten veya 

kiraya verenler, mülk sahipleri kategorisinde yer almaktadır

lar. 1274 Tarihli Arazi Kanunun çıkışından sonra, bu kanunun 

ruhu zorlanarak yalnız fiilen ve 1926 tarihli Medeni Kanunun 

çıkışından sonra da, fiilen ve hukuken Türk tarım toplumunda 

ortaya çıkan bu sosyal grup, 1963 Tarım Sayımı Sonuçlarına 

göre 16968119 hektarı mülkiyeti altında tutmakta ve 3069921 

işletmeyi kapsamaktadır. 

Elde bulundurulan mülk arazinin büyüklüğüne göre, 

büyük mülk sahipleri, orta mülk sahipleri ve küçük mülk sahip

leri olarak üç gruba ayrılan mülk sahipleri, Çiftçiyi Toprak

landırma Kanunu münasebetiyle 35 ilde yapılan bir araştırma 

( 42 ) TÜRKDOGAN Orhan, (a.g.e.), S. 79- 81. 
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sonucunda aşağıdaki tabloyu yanaıtmıştır (Tablo - XV). 

Tablo - XV 

TÜRKİYE'DE ZİRAİ MÜLKİYET 

Mülklerin 
Büyüklüğü Mülk 
(D~nüm Sayısı Yüzde~ i 

Büyük Mülkler 418 0.02 
( 5000 den yu-
karı) 

Orta Mülkler 
(500-5000 arası) 5764 023 

Küçük Mülkler 
(500 den aşağı) 2.493.000 99.75 

2.499.182 100.-

Kapladıkları 

saha (Dönüm) 

6.400.000 

17.200.000 

149.180.000 

172.780.000 

Kapladıkları 

sahanın özel 
tarım toprak
larına yüzdesi 

3.70 

9.95 

86.35 

100.-

(Tablo-XV) de görüldüğü, ggbi 1950 Ziraat Sayımı Netice

lerine göre Türkiye de işletmelerin fo 73 çünü temsil eden mülk 

sahiplerinin 1 ellerinde bulundurdukları toprakların 'fo 3.70'i 

büyük mülk sahipperine, % 9.95 şi orta mülk sahiplerine, 

% 86.35 küçük mülk sahiplerine aittir. 

Mülk sahipleri grubunda 'fo 99.75 gibi ezici bir oranla 

temsil edilen küçük mülk sahipleri, tarım t op1 umumuzda kendi-· 

lerinin olan toprak üzerinde çalışanların bile ezici bir çoğun

luğunun rantabl işletme çizgisinin altında bulunduklarını gös

termektedir. Diğer taraftan 1970 Tarım Sayımı Sonuçlarından 

anlaşıldığına göre, 1945-1975 döneminde toprakta miras yolu 

ile meydana gelen parça~anmadan ötürü, orta ve büyük mülk sa

hiplerinin sayısında azalmalar görülmektedir. Mesela 1945 yı

lında sayıları 418 olan büyük mülk sahipleri 7 1970 Tarım Sayımı 

Sonuçlarında 329'a düşmüştür. 
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2. Kiracılar ve Ortakçılar 

Bir taraftan kiracılık ve ortakçılıkla uğraşırken, 

diğer taraftan belirli bir toprağın mülkiyetini ellerinde tutan 

yarı mülk sahipleri dışında, kiracı ve ortakçılar, başkalarına 

ait olan topraklar üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadırlar. 

Türk tarım toplumunun çok yaygın bir sosyal grubunu temsil 

eden kiracı ve ortakçılığın bir başka yönüde, sözlü veya yazı

lı mukavelelere.dayanmış olmaları ve üzerinde mukavele hüküm

leri uyarınca çalıştıkları topraklara bağlı bulunmamalarıdır. 

A) Kiracılar 

Halk dılinde bazı bölgelerde (Güneydoğu ve Doğu 

bölgelerinde) "icarcı" ismini de alan kiracılar, mevsimlik, 

yıllık veya birkaç yıllık süreleri öngören mukavelelerle kira

ladıkları topraklar veya meuve bahçelerinde faaliyet göster

mektedirler. Çok defa tarım arazisini kira karşılığı işleten 

kiracılar, işletme sermayesini ve ekipmanı kendileri temin 

etmekte, kirayı toprağın çıplak mülkiyeti karşılığı ödemekte

dirler. Makinalaşmanın başladığı 1950 yıllarından önce bilhassa 

hali vakti yerinde bulunan köylüler ve kasabalılar tarafından 

yapılan kiracılık, tarımımıza makinalaşmanın girmesinden son

ra, büyük sermaye sahipleri tarafından da yapılmaya başlan

mıştır. Polatlı, Diyarbakır, Urfa, Mardin ve Van gibi bölge

lerde binlerce dönüm araziyi kiralayan ve birkaç traktör sahibi 

olan kiracılara da rastlanmaktadır. 1963 tarım Sayımı Sonuç

larına göre, toplam genişliği 713058 hektar olan 293 518 arazi 

kiraya verilmektedir. 

B) Ortakçılar 

Mahsulün genellikle yarı yarıya bölünmesinden 

ötürü, halk tarafından "yarıcılar" diye adlandırılan ortakçı

lar, Türkiye'de kiracılardan daha yaygın bir sosyal gruptur. 

Gelenekıere dayanan, ortakçılık müessesesi, Türkiye'nin bir 
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ç•k bölgelerinde şartları yönünden ayrılık arzetmektedir. 

Genellikle öküzü, ekipmanı ve evi ortakçı temin etmek

te, fakat tohumu ve toprağı toprak sahibi vermektedir. Harmana 
' 

gelen mahsul, toprak sahibi ile ortakçı arasinda yarı yarıya 

paylaşılmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu'da ortakçılar yararına olan bir baş

ka ortakçılık sistemi ile karşı karşıya gelinmektedir. Genel

likle sözlü mukavelelere dayanan ve geleneklerden doğan bu sis

temde, toprak, tohum ev, hatta bazanda sütünden, yoğurdundan 

istifade etsin diye, birkaç küçükbaş veya kocabaş hayvan, 

toprak sahibi tarafından temin edilmektedir. Ayrıca toprak 

sahibi belirli bir miktarda (1000-8000 TL. arası) bir krediyi 

fai~iz olarak, ortakçılığın devam ettiği sürece ortakçıda 

kalmak üzere, ortakçıya vermektedir. Mahsul aralarında ortak

çının yiyecek, giyecek, harçlık, askerlik görevine giden ço

cuklarına yol parası veya evlenme gibi sebeplerden doğan 

paraca ihtiyacı, toprak sahibi ·tarafından mahsul zamanına 

kadar "el borcu" ismi altında faizsiz olarak verilmektedir. 

Bu ortakçılık sisteminde de töhum ortadan çıkarılmudan mahsul 

iki eşit parçaya ayrılıp bölüşülmektedir. Makinalı tarım yapı

lan ortakçılık hallerinde gübre, ilaç, bekçi maaşı gibi mas

raflar yarı yarıya karşılanmaktadır~ 

1963 Tarım Sayımı Sonuçlarına göre Türkiye de toplam 

olarak 1.532.312 hektar toprağı işleyen 521.176 ortakçının 

bulunduğu tesbit edilmiştir. Ayrı~a birçok yerlerde, hayvan 

ortakçılığı yapılmaktadır. Hayvan tüccarları tarafından satın 

alınan bir miktar hay~anın bakımını üzerine alan hayvan ortak

çısı, belirli bir dönem sonunda satılan hayvanların karşılığı 

olan paradan asıl sermaye çıkarılmakta, ilaç ve yem masraf-

ları yarı yarıya bölüşülmekte, artan karda tüccar ve hayvan 

ortakçısı tarafından bölüşülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
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da yaygın olan hayvan ortakçılığı için elde hiçbir rakam bulun

Hıamaktadır. 

3. Tarım İşçileri. 

Tarım İşçilerinin çalışma şar~larının tanzimine 

Mütedair Ön Kanun Tasarısı, tarım işçisini "yukarıda 1 ve 2. 

maddelerde belirtilen faaliyet kollarından ( 
43 

) birinde 

çalışan ve mUkabilinde ücretini ya tamamen nakdi veya kısmen 

aynl. ve kısmen nakdi olarak alan kimseye (Tarım İşçisi) denir. 11 

şeklinde tanımlamaktadır. (Md. 4) Tanıma açıklık kazandıran 

Erkul, "bunlar-tarım işçileri-iktisadi varlıklarının devamını 

esas itibariyle adell. kuvvetlerinden faydalanıp, ziraatte elle 

görülebilecek işleri yaparak kazandıkları gelirle sağlarlar. 

Bu bakımdan da çiftçi ziraat işçilerinden farklı olarak, emek

lerini devamlı bir şekilde başkaları emrine arzetmek zorunlulu-

ğu karşısında kalırlar 11 
( 

44 
) demektedir. 

Kiracı ve ortakçılar dışında toprağı olmadığı halde 

tarım kesiminde çalışan ve nitelikleri yukardaki tanımların 

kapsamına giren tarım işçilerinin gerçek miktarını vermek ol

dukça güçtür. Zira kırsal alanlarda 9 çalışma çağının bazı 

bölgelerde erken yaşlarda başlaması, tarım işçilerinin devamlı 

mevsimlik, yarı mevsimlik işçiler olarak çeşitli gruplara ay

rılmaları, işyerlerinin dağınıklığı kesin bir rakam vermeyi 

engellemektedir. Erkul•a göre 11 mutedil bir tahminle, öteden

beri zirai sektörde çalışan nüfusun % 10 nunun ziraat işçisi 

. olarak çalıştığı kabul" ( 
45 

) edilmektedir. 1970 yılında tarım 

( 43 ) Tasarının ı. ve 2. maddelerinde sayılan tarımsal faali

yet işkolları kastedilmektedir. 

( 44 ) ERKUL İhsan, (a.g.e), S. 46- 47. 

( 45 ) ERKUL İlhan, (a.g.e), S. 23 den naklen; MALBANTOGLU Reşat, 

"Türkiye'de Ziraat İşçilerinin Durumu" S.S.K. l.Kitap, İstanbul, 

1948, S. l7e 
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kesiminde çalışan nüfus 9730469 olduğuna göre; bu tahmine göre 

tarım işçilerinin sayısının 973304 dolaylarıhda olması gerek

mektedir. Türkiye'de tarım işçilerinin sayısını ı milyon do

laylarında olduğunu kaydeden Karayalçın'ın ( 46 ) ileri sür

düğü tarunin de, bu rakamın bir ölçü olarak ele alınabileceğini 

göstermektedir. Kamu kesiminde 1969 rakamlarina göre çalışan 

40le0ll sürekli işçiye karşılık geri kalanı geçici tarım işçi

leri olarak tarımsal faaliyetlere çeşitli isim v~ şartlar al

tında katılmaktadır. 

Çeşitli bölgelerde marabacı, gündelikçi (yevmiyeli), 

n:levsimsel mahalli işçiler, çoban, karakullukçu, hodak, maj~gar, 
\1 

çaJ#:~j· veya rençber isimleri ile anılan geçici tarım işçileri, 

tarım toplumumuzun en fakir sosyal grmbunu temsil etmektedir

ler. Maraba toprak, tohum, ekipman, işletme sermayesi her 

şeyi temin eden mal sahibine yalın emeği ile katkıda bulunur 

ve ürünün l/3 çünü alır. Türkiye'de sayılarının 10.000 civa

rında olduğu tahmin edilmekte, ekilen toprağın fo 0.4 nü işle

mektedirler. Gündelikçi (yevmiyeciler) işi fazla olan mal 

sahiplerinin işinde genellikle mevsimlik olarak ücretle çalı

şır, günlük aldıkları ücretler haftalık veya aylıkta olabilit. 

Çek defa yiyecek ve barınmalarını mal sahibi karşılar. Genel

likle şeker pancarı tarlalarında çalışan, arabalarla sabah 

gelip akşam evlerine dönen mevsimlik işçilere Erzurum civ~rın

da çakar ismi verilir; hiç tarlası olmayan veya çok az tarlası 

bulunup, köyde oturan bu tip işçilere batı bölgelerimizde 

karakullukçu ismi verilmektedir. Ayrıca Kars bölgesinde toprak 

( 46 ) KARAYALÇIN Murat, "Türkiye"de Tarım İşçisi, çalışma Ko

şulları ve ücretler", Tarımsal İşgücü sorunları Semineri, MPM 

Yayınları : 99, Ankara, 1971, S. 137. 
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sürülürken hayvanları süren işçilere hodak, pulluğu kullanan 

işçilere de ma~ar ismi verilmektedir. Hodak ve .ma;garlar 

genellikle sürüm .mevsiminde iş bulabil.mektedirler~( 
47 

) Mev

simlik olarak tarla işlerinde çalışan bu tip işçilere Orta 

Anadolu'da çdkar, GUrıeydoğu Anadolu'da rençber ismide verilir. 

Tarım toplumunda l milyon dolaylarında bir işgücünü 

temsil eden tarım işçileri, kamu sektöründe çalışan 401 bini 

kısmen, geriye kalanlarıda hemen hemen tamamen, sanayi kesimin

de çalışan işçilerin Türkiye'de elde etmiş oldukları haklardan 

mahrumdurlar. 3008 ve 931 Sayılı İş Kanunlarında olduğu gibi 

1475 Sayılı İş Kanununda da tarım işçileri kaps~n dışı tutul

muşlardır. 11 Bugün için orman tali yolları da dahil olmak üzere, 

tarım işleri kural olarak 'iş Kanunu'nun kapsamı dışında bulun

maktadır. Ancak İş Kanunu'nun bazı maddeleri bundan ayrı 

tutulmuştur. İş Kanununun tarlin işlerinede uygulanacak maddeleri 

asgari ücrete (Md. 33) ve işçi bulmaya (Md. 83 vd.) ilişkin 

maddeleridir."c 48 ) 

Halbuki 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 Sayılı 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunları açısından tar~ 

işçisi, "işçi sayıldığından, en a~ndan kamu sektöründe ve 

özel sektore ait bazı işyerlerinde zayıf oranda da olsa, sen

dikalaşma imkanına kavuşabilmiştir. Tarım iş kolunda mevcut 

( 47 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. TÜRKDOGAN Orhan, 

( a. g. e) ? S. 81. 

( 48 ) ÇELİK nuri, İş Hukuku Dersleri, Değiştirilmiş ve Geniş

letilmiş 2. Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1972, S. 66, Bu 

hususta daha fazla bilgi için Bak. ERKUL İhsan, Türk İş Hukuku 

\4ersleri, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın

ları No: 74, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970, S. 67, vd. 
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39 işkolu ve işyeri sendikasından, 1970 çalışma Bakanlığı 

kayıtlarına göre, yalnız 4 dü toplu iş sözleşmesi imzalaya

bilmiştir. Bunlar TİS, TUR-İş, OT-İş ve TARIM-İş sendikaları-

dır. ( 49 ) 

Tamamı İş Kanunu kapsamı dışında kalan, pek azı sendikal 

haklardan yararlanabilen Tarım işleri, 506 Sayılı Sosyal Sggor

talar Kanunu kapsamına da alınmamışlardır.( 
50 

) Erkul'unda 

belirttiği gibi bu konuda 506 Sayılı Kanunda bir çelişki var

dır. Kanunun bir maddesi llbir hizmet aktine dayanarak bir 

veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar", sigortalı 

sayılmaktadır. (Md. 5/1); Buna karşılık Kanunun bir diğer 

maddesi "Tarım işlerinde çalışanların bu kanunun uygulanmasın

da sigortalı sayılmıyacağı" (Md. 3/IA) hükmünü getirmektedir.(
5
l) 

Türk tarım işçilerinin kendi başlarına terkedildikleri 

bir dönemde Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 1960 Haziran'ında 

yaptığı toplantıda aldığı kararların uygulanması için araların

da Türkiye'nin de bulunduğu bütün üye ülkeleri uyarmaya devam 

etmektedir: Bu kararlar arasında "tarım işçilerinin yaşama 

ve çalışma şartlarının düzenlenmeside" vardır.( 
52 

) Bir çok 

ülkeler yalnız tarım işçilerinin değil, tarım toplumlarındaki 

bü~ün nüfusun yaşama, çalışma şartlarını dilzeltmek ve şehirli 

nüfusun yararlandığı şartlar seviyesine çıkartmak için çaba 

göstermektedirler. ( 
53 

) Tarım toplumumuz içinde yaşayan sos-

( 49 ) IŞ IK Ruçhan, "Türkiye' de Tarım Sektöründe iendikacılık 

hareketin, Tarımsal İşgücü Sorunları Semineri, MPM yayınları 

No: 99, Ankara, 1971, S. 95. 

( 5 O ) AK S OY S u at , ( a • g. e ) , S • 21-2 2 • 

( 51 ) ERKU,L İhsan, Türkiye'de Ziraat .... , (a.g.e) ,s. 120. 

( 52) ILO, Cto.nditions of Agricultural Workers, 7.Conference of 
American States Members of ILO, Buenos Aires, Aprıl, 1961. 

( 53 ) ILO, Conditions of Employement of Agricultural Workers, 
4. Conference of Amerikan States I'l.fembers of the ILO, Montevides, 
April, 1949. 
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yal grupları önce kendi aralarında, sonra butün toplum içinde 

bütünleştirmek için, ·MÇT'nın bu konudaki tavsiyelerinden yarar

lanmamiz gerekmektedir. 

IV - YerleŞme Düzeni. 

Türk tarım toplumunun tipik yerleşme düzeni köy üzerine 

kurulmuştur. Köy nüfusumuz, ister toprak veya hayvancılıkla 

uğraşan sakinleri, ister asıl tarımsal faaliyetlere yardımcı 

olan nalbant, araba tamircisi, marangoz, bakkal gibi faaliyet

leri yürüten serbest meslek sahipleri olsun, yaşayış düzeni 

olarak aynı tipik yaşama şartlarını paylaşmaktadırlar. 

XVII. yüzyıla kadar bugünkü Türkiye Cllinhureyiti'nin 

toprakları üzerinde ancak 8000'e yakın köy varken, tarım düze

ninin bozulması, kırsal alanlarda güvenliğin azalması, Devlete 

karşı olan yükün ağırlaşması ve nüffsun hızlı bir tempo ile 

artışından dolayı, zamanla köy sayısında büyük bir artış mey

dana gelmiştir (Tablo- XVI)· 

Tablo - XVI 

SAYIM YILLARINA GÖRE BUCAK VE KÖY SAYISI 

SAYIIVI YILLARI BUCAK VE KÖY SAYISI 

1927 40 991 

1940 34 024 

1950 34 252 

1960 35 441 

1970 35 997 
( 54 ) 

Köy Kanunu'nun tanımına göre 1970 Sayımında -.$ay ıl arı, 

35 997 olan köyler ve bucaklar aslında tarım toplumunun yerle ş-

( 54 ) DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı~ 1971, (a.g.e), S. 29. 

f f:SKTSERfR 
KTISADi ve ric.'\r;; P . 

AKADEJ'ı!liSJ KÜTOPH._IMLER 
ANES! 
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me düzeninin sadece bir yönünü yansıtmaktadırlar. Zira köyler 

ve b~caklar dışında, Türkiye'nin kırsal hayatında sayıları 

onbinleri geçen, yurt; oba~ mezra, çadır, çiftlik~ kom, zeına, 

barhane, yayla ve göç ismini alan yerleşme noktaları vardır. 

Cillov'a göre köy ve bucaklarla beraber bütün kırsal yerleşme 

noktalarının sayısı 45.000 civarında ( 
55 

) Yavuz'a göre 60.000 

civarında ( 
56 

) ve Karahasanoğlu'na göre ise 73 751 dir. ( 
57 

) 

Fakat muhakkak olan bir şey varsa, Türkiye'de tarım toplumu

nun köy ve bucaklar dışında, küçük topluluklar halinde sayı

ları onbinleri bulan küçük yerleşme noktalarına serpiştirilıniş 

olmasıdır. 

Köy ve bucaklar dışında kalan yerleşme noktaları, çok 

defalar beş on haneyi geçmezken, Türkiye'deki köy ve bucakların 

büyük bir kısmı yani % 41 'i 500 den küçük t oplulukları barın

dırmaktadırlar. Nüfus gruplarına göre 1965 Sayılında bucak ve 

köy sayısı şöyledir. (Tablo - XVII} •. 

Tablo ;_ XVII 

NÜFUS GRUPLARINA GÖRE BUCAK VE KÖY SAYISI 

NÜFUS GRuPLAR! BUCAK ve KÖY NÜFUS GRUPLAR! BUCAK ve KÖY 

o - 50 152 
51 - 100 743 

101 150 1735 
151 - 200 2797 
201- 250 3172 
251 - 300 3200 
301 - 400 5804 
401 - 500 4550 

501 -
751 -

1001 -
1251 -
1501 -
1751-
2000 + 

( 5 5 ) CİLLOV Haluk, ( a. g. e) , S. 86 . 

750 
1000 
12:50 
1500 
1750 
2000 

6687 
3111 
1531 

743 
407 
243 
566 

( 58 ) 

( 56 ) YAVUZ Fellini, Türk Mahalli İdareleri~in Yeniden Düzenlenmesi 
Uzerinde bir ~aştırma, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdciresi Enstitüsü 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Ortak Yayını, Ank. Üniversitesi Basım
evi, ş.y. 1966, S. 121. 
( 57 ) KARAHASANOGLU Taner, "Türkiye' de Tarım İşgücünün Sosyal 
Güvenlik Meseleleri" Tarım İşgücü Soruları Semineri, r.IJPM. Yanın-
ları: 99, Ankara~ 1971, s. 69-70. :'-•·?~ .z.), 
( 58 ) DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, l97f· ··s. 30. 
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Genellikle küçük tarım topluluklarını barındıran köy

lerde, 1965 yılında ortalama n~ fus 578 kişidi_ J İki köy arasın

da ortalama uzaklık 2 Km., yoğunluk bakımından Türkiye'de 

100 Km.
2 

ye ortalama 5 köy düşmektedir. ( 
59 

) 

Çok dağın::ı_k bir yerleşme düzeni içinde bulttnan tarım 

toplumuna sosyo-politik yönden hizmet götürinek 9 her fuiri ayrı 

ama kapalı bir diliıya içinde ?aşaya.•':t cüce toplulukları sanayi 

tarım toplumu şeklind.e yeniden ele almak, tarımsal hayatımızın 

en önemli sorunudur. Kaldıki 1961 Anayasavs:ı_nın 11 tüzel kişilik11 

~--~~- -~-- ·----------~~- ---~ -------~-~----- ----

ve~diği (Md.ll6) köylerimiz 1 sosyo-ekonomik karakterden mahrum, 

}924 tarihli ve 4~~~e3.yılı ttöy kanunu ile halen yönetilmekte

dir. Köyü, 11nüfusu iki binden aşağı olan yurtlara köy .•• denir." 
C-.---. 

(Md~ 1) şeklinde tanımlayan köy kanunu 9 köye bir mahalli idare 

karakteri vererek, köyü sadece idari bir kavram olarak ele 

almaktadır. Türkiye n üfti.su v nun % 66. 5 ini b_cırJ..nd.ıraxt köylerin 
~-----~------~--· -- -- . - --- --- . -- - ---· 

idar:~ _ teşkilatlanması bu .h:i tlenin sosyo-ekonomik hayatına bir 

~~tk ıda bul unamamakta dır. _!öy _I(_aJ::ı-un u' rı? __ g.Qr.e _ _l:{:_()_yJin ür et im ve 

refah şar~J__"l:r:ı ~ü~ün_ill:_ille_l!li§tir _ 

Köy idaresinin iyi yürütilimediği hususu ç:ktan anlaşıl

mış ve bu maksatla bazı çalışmalar da yapılmıştır.( 
60 

) Fakat 

yapılan bütüm çalışmalarda mevcut köy idaresi düzenine bazı 

rötuşlar yapılmak istenmiş, köy s osyal 9 iktisadi~ .kül tür el ve 

idari bir bütün olarak düşüniümemiştir. 

( 59 ) CİLLOV Haluk, (a.g.e), SQ 87- 89. 

( 60 ) 1963 yılJ..nda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

tarafından Merkezi HükUmet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP 

projesi) yayınlanmış; 1964-1965 döneminde 11 İdareyi ve Metodları 

)eniden ~düzenleme 1tomisyonu11 aynı konuda çalışmalaı~ yapmıştır. 
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Oysa tarım toplumumuzda, toprak rejimi adelet ölçüleri

ne göre düzeltilmeden; ezici bir nüfus artışının düzenli ola~ 

rak diğer sektörlere akmasının yolu bulunmadan; insan gücü 

atıl halden kurtarılmadan; sosyal gruplar arasında gün geçtik~ 

çe artan kutuplaşmaya son verilmeden ve tarım toplumu iktisadi; 

sosyal, kültürel ve idari bir bütün olarak şehir toplumunun 

yaşama şartları ile ilişki halene getirilmeden; kısacası 

sosyo-politik yapısı bir 11 dönüşüm" geçirmeden; toplumla bağ

larını koparmış onbinlerce yerleşme yerinin içine kapanıklığı 

devam edecektir. Bu durumlar, yalnız tarım toplumunun refah 

seviyesinin yükselmesini engellemekle kalmayacak, bütün top

lumu da aynı fakirlik çizgisine sürükliyebilecektir. 

Ü ç ü n c ü K ı s ı m 

TÜRK TARIM TOPLUMUNUN REFAH ŞARTLARI 

Bir toplumda refah şartldrının 11 insanı ıri: haysiyetine 

yaraşır" bir seviyeye çıkarılmasının en önemli etkenlerinden 

biri; önce mevcut nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek

likte bir milli gelirin elde edilmesini sa~lamak; ikinci 

olarak, bütün toplumun, toplum gruplarının, ailelerin ve fert

lerin arasında milli gelirin adalet esaslar~na güre dağılma

sını sağlayarak, herkesi fakirlik bütçesinin sınırı üzerinde 

bir refah seviyesine ulaştırmaktır. 

İktisadi faaliyetlerin üretim ve dağılım safhalarında, 

toplum grupları, aileler ve fertlere dağılan milli gelirin, 

organize toplum mensuplarının arasında adaletle dagılması için, 

genellikle milli gelirden düşük bir pay alan tarım toplumları

nın refah şartlarının düzeltilmesi sosyal politikanın alacağı 
1 

tedbirlerle sağlanmaktadır. Bu tedbirler bir taraftan toplumun 
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birimleri veya sektörleri arasında kazanılmış gelirlerin ada~ 

letsiz dağılımını düzeltmeye çalışırken, diğer tarafdan kaza

nılacak gelirlerin dağılımındaki adaleti sağlamak hedefine 

yönelmek zorundadır. 

I - Gelir Politikası ve Sosyal Politika 

Tüketmeye başladığı mal ve hizmetleri üretemediği ve 

ürettiği mal ve hizmetlerin hepsini tüketemediği 9 kapalı ikti

sadi hayatın sınırlarını yıkan her toplumun piyasa ekonomisine 

girdiği günden beri, iktisadi mal ve hizmetlerin dağılımı en 

dı.,z üretim kadar önem kazanmıştır. 

Üretimin kanunlarının var olduğuna inanan, faKat dağı

lımın kanunlarının iktisat insanının (homo economicus) içinde 

bulunduğu tabii sistemde kendiliklerinden teşekkül edeceğini 

ileri süren John Stuart Mill gibi klasik iktisatçılar, aslında 

dağılımında kanunları olduğunu görememişlerdir. Zira üretimde 

"maliyet" ve 11 fiyat" nosyonlarının oluşmasında fonksiyonel ve 

tabii bir dağılım vardır. Üretilen mal ve hizLet, fonksiyonel 

olarak beçeri olan emek ve maddi olan sermaye unsurlarının 

katkısı sayesinde yaratılmaktadır. Üretim süreci sonunda emek 

ve sermayenin üretilen gelirden paylarını almaları iktisadi 

hayatın üretim faaliyetinin tabii bir sonucudur. Üretime katı

lan unsurların ücret, kar veya rant ismi altında gelirden ada

letli bir şekilde pay alamamalarının sebebi, serbest rekabete 

dayanan klasik iktisat sisteminde piyasanın mükemmel olmama-
i 

s ıdır. 

İnsan unsurunun üretimde nekadar ağır bastığını kabul 

eden müdahaleci ekoller, emek unsurunun gelir dağılımından en 

az katkısı oranında pay alması gerektiğini kabul etmiş, fakat 

gerekçelerinde biribirlerinden ayrılmışlardır. Bilimsel sosya

listler ''emek-değer" teorosinden hareketle, gelir payını sadece 



-117-

emek unsuruna ayırmayı, diğerleri ise "eşit işe, eşit ücret" 

ilkesinin uygulanmasını istemişlerdir. İşçi akımı, sömürüden 

gelen servetlerin devlet eliyle denetilmesini; hıristiyan akım

lar "her aileye şerefli bir kazanç 11 duşüneesini ileri sürmüş

lerdir. Tüketimin milli gelirden daha az bir artış içinde bulun

ması halinde, dikkatleri çeken keyneşçiler, toplam talebin 

devlet eliyle tahrik edilmesini teklif ederken; neo-libaral 

akım emeğin talebini artırmak için eskompt oranının artırıl

masını ileri sürmüşlerdir. Hatta diğer müdahaleci ekallerden 

bazıları, fiyatların ve gelirlerin dondurulması, asgari ücret 

politikası gibi genel komje.nktörü etkiliyecek iktisadi ve siya

si tedbirlerin alınmasını önermektedirler. 

Gerekçelerin ve ileri sürülen tedbirlerin biribirlerin

den farklı olmalarına rağmen, gerekirse devletin müdahalesi 

ile, belirli bir dönem içinde belirli bir toplllin tarafından 

mal ve hizmet şekilleri altında üretilen milli gelirin, adalet

li bir şekilde dağıtılması genellikle kabul edilmektedir. Özel

likle planlı kalkınma sisteminin ç--k yaygınlaştığı iktisadi 

kalkınma ile sosyal kalkınmanın beraberce yürütüldüğü günümüz

de, adalet esası üzerine kurulmuş bir gelir politikasının uygu

lanması görevi, kalkınma planıarına verilmiştire Gelir dağı

lımında ferdi adaleti sağlamaya çalışan kalkınma planları, 

bu yolla sosyal barışı sağlamak, toplllinsal refah şartlarını 

artırmak, fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, kalkınma hızını 

yükseltmek ve iktisadi istikrarı tesis etmek ( 
61 

) gibi hedef

lere yönelmişlerdin. 

Amacı, toplumu bütün iktisadi ve sosyal karakteri ile 

beraber, adaletli bir yaşama duzeni içinde bütünleştirmek olan 

( 61 ) TÜRK İsmail, İktisadi Planlama Prensipperi, IDoğan Kitap

Kırtasiye Yayın, Ankara, 1970, S. 137 vd. 
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kalkınma planlarının uygulandığı toplumlarda, gelir politikasını 

düzenleme görevi peryodik planlara verilmiştir. İktisadi büyüme

nin araçlarından başka bir şey olmayan kalkınma planları, bir 

taraftan milli gelir miktarını büyütürken, diğer taraftan 

Clark' ın iktisadi üç sektöre böldüğü topf.um gruplarının gelir

lerinde önemli değişikliklerin meydana gelmesine sebebiyet 

vermektedirler, Clark'a göre toplunların en dikkati çeken 

yönlerinden biri, insanların ve üretim unsurlarının büyüme 

hareketi içinde tarım sektöründen (Birinci sektör) sanayi sek-
. ·' 

törüne (fkinci sektör) geçerek, hizmetler sektörüne (üçüncü 

sektör) doğru devamlı şekilde yer değiştirmeleridir.( 62 ) Sek

törlerarası bu değişmeler çoğaldıkça, toplum gruplarının gelir

leri arasında meydana gelen farklar büyümektedir. Büyüme ile 

ilişki halinde olan bu gelir farklarını ortadan kaldırmak için, 

kalkınma planlarında iktisadi, sosyal ve siyasi karakterde ted

birlerin getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda tarım toplumunun 

misal olarak ele alınması mümkündür. 1950-1970 döneminde Türkiye

de faal nüfusun sektörlerarası dağılımında da, taEım sektörün-
oranı düşerken 9 diğer sektörlerdeki 

deki faal nüfusun toplam faal nüfu::::& 1 t'o.al nufusun to'plam faal nufusa 

n•anı_,gt!n goçtiE:çe yükselmekto.C.i.;ı:( (Tn.bıo-XVİiii')~. 

Tablo - XVIII 

İKTİ S .ADEN FAAL NÜFUSUN SEKTÖRLERE DAGILIŞI 
(% Olarak) 

Sektörler 1950 1955 1960 1965 1972 

Tarım 04 82 79 75 65.0 
Sanayi 8 9 10 12 11•3 
Hizmetler 8 9 ll 13 23.7 

( 63) 

( 62 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. FOURASTİE Jean, Le 

Grand espoir du XX siecle, Gallimard, ş.y., 1963, S-83 vd., ve 

YAZGAN Turan, (a.g.e), S. 81 vd. 

( 63 ) 1950- 1965 dönemi rakamları İBYKP'ndan (S~49), 1972 

rakamları ÜBYKP'nından alınmıştır. s. 78. 
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Yalnız Türkiye' de değil, bütün ülkelerde sektörler __ !;lrası 

nüfus gelişmeleri, kalkınmanin nimetlerinden yararlanmak iste

yen bütün toplumlar için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hatta 

çok defa topllliTiların kalkınma derecelerinin iktisadi hayatın 

üç sektörü arasında dağılım oranları göz önüne alınarak ölçül

mektedir. KalkınıTiış topllliTiların iktisaden faal nüfuslarının 

ağırlığının ikinci ve üçüncü sektörlerde birikmesi, buna karşı

lık tarım sektöründe faal nüfusun düşük bir orana sahip bulun

ması, kalkınmışlığın bir işareti; kalkınmakta olan ülkelerde 

faal nüfusun büyük bir kısmının tarım sektöründe bulunması geri 

kalmışlığın bir işareti olarak kabul edilmektedir. 1967 rakam

larına göre Türkiye'de faal nüfusun% 7l'i tarım sektöründe 

çalışırken, aynı rakamlar Yunanistan için% 50.2, Portekiz için 

% 33, İtalya için% 24.1, Japonya için% 23.1; Fransa, Almanya, 

Kanada, Amerika Birleşik D@vletleri ve İngiltere için sıra

sıyla% 16.6,% 10.6,% 9,% 5.5 ve% 3,1 dir. ( 
64 

) 

Gelişme halinde olan toplum yapısında 11 kaynakların oluşu

mu seviyesinde, belirli bir rejim çerçevesi içinde" ( ?)
5 

) top

lumun çeşitli grupları arasında, gelirin adaletle dağılımını 

amaç alan tedbirler manzumesi olarak tanımlayabileceğimiz ge

lir politikası, tanımdan da anlaşılacağı gibi, bu yönü ile 

sosyal politika ile eş anlam taşımaktadır. Bunun başlıca sebe

bide, gün~Tiüzde sadece kazanılmış gelirlerin dağılımı ile değil, 

gelecekte sağlanacak gelirlerin dağılımına yönelmesi ve sosyal 

adalet ilkesine bağlanmasıdır. Halbuki bütünleşmiş bir toplum 

yaratmak amacına yönelen sosyal politikanın getirdiği diğer 

tedbirler arasında, gelir politikası en etkili v~sıtalardan 

( 64 ) OECD. Agricultural Statistics (1955-1968), Paris,l969,S.3. 

( 65 ) COURTHEOUX Jean Paul, La Politique des revenus, ~resses 

Universiteires de France, Coll. que Sais-je~ 7 Paris, 1968, S.5.vd. 
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biridir. Gelirin toplumun farklı grupj)arı arasında adaletle 

dağılması, asgari yaşama haddinin (tip fakirlik bütçesinin) 

sağlanması, sosyal adalet ilkesinin gerçekleştirilmesi, herkes® 

fırsat eşitliğinin verilmesi konularında modern gelir politika

sı anlayışı, sosyal politika ile tam bir anlaşma halindedir. 

II - Tarım ToplThnunda Düşük Gelir. 

Tarım sektörü ile iktisadi hayatın diğer sektörleri 

arasında insan ve sermaye akımı düzensiz bir şekilde işlemekte

dir. Bu düzensizlik özellikle kalkınmakta olan toplumlarda hemen 

hemen her zaman tarım toplumunun zararına sonuçlanmakta, buda 

tarım toplumunun toplumlardan gittikçe kopup uzaklaşarak kapa

lı bir dünya haline gelmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu kapalı 

Dünya içinde tarım toplumunun en karakteristik yönü, düşük 

gelir olayı ile karşı karşıya bulunmasıdır. 

ı. Düşük gelir kavramı. 

"En kötü sonucu veren işletmelerin geliri" olarak 

tanımlanan d~şük gelir kavramı, toplumların gelir dağılımla

rının sonuçlarına göre tesbit edilen bir gelir seviyesini ifa-

de etmektedir. Tarım sektöründe çalışanların gelirlerinin ikti

sadi hayatın diğer sektörlerinde çalışanların gelirleri ile 

yapılan karşılaştırmalar sonucu, tarım toplumunda aile gelir

lerinin genellikle büyük bir kısmının tip fakirlik bütçesinin 

sınırı altında bulunduklarını göstermektedir. İkinci Dünya 

Savaşından sonra birçok ülkeler tip fakirlik bütçesinin sınırı 

altında bulunan aileleri dü~ük gelirli aileler olarak nitelendir

miş ve onların tip fakirlik bütçesinin seviyesine veya üzetine 

çıkarmanın sosyo-politik tedbirlerini araştırmaya başlamışlar

dır. Mesela runerika Birleşik Devletlerinde düşük gelirli tarım

sal aileler (veya işletmeler) yıllık geliri 2500 dolardan az 

olan aileler olarak tanımlanırken, Türk otoritelerinin OCDE'ye 

verdikleri bir raporda 5 kişilik normal bir Türk köylü ailesinin 
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en az yılda 7 ton buğday karşılığı geliri olan aile" olarak 

tanıtılmaktadır. ( 66 ) 

Tarım sektöründe çalışanların geliri diğer sektörlerde 

çalışanların geliri ile karşılaştırıldıktan sonra, tesbit 

edilen tarımda düşük gelir fikri, aslında "tutunabilir tarım 

işletmesi" yaratmak hedefine ybnelmiştir. 

Tip fakirlik bütçesi sınırına ulaşan veya bu sınırı aşan 

bir gelirin sağlanabilmesi için, bu geliri yaratabilecek işlet

melerin, ailelerinin yardımından başka hiç bir yardıma muhtaç 

olmadan, iki erkeğin işliyebileceği genişlikte bir işletme 

tipine dönüşmüş olmalarının gerekli olduğu düşünülmüştür. Top

rağın verimine göre genişliği değişebilen işletme sahası 

İsviçre'de 25-45 hektar arasında değişebilmektedir. Buna karşı

lık İngiltere'de "tutunabilir tarım işletmesi" "yıllık 275 iş

gücü birımine lüzum gösteren işletmelerıı Fransa'da "iki kişiyi 

tam istihdaıTI halinde çalıştırabilecek saha", İtalya' da "müessir 

işletmeler" olarak tanımlanmaktadır. ( 
67 

) Türkiye'de 1757 

Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanun'unda, yılda 15 bin lira 

gelir getiren işletmeler hedef alınmıştır. 

2. Düşük gelirin sebepleri. 

Toplumlardaki insan gücünün, sermayenin ve yaratıcı 

gücün gelişme hızı arttıkça, tarım sektöründen sanayi ve hiz

metler sektörüne doğru seyretmesi, tarımsal gelirlerin milli 

gelirlerden daha az artmasına sebebiyet vermiştir. Lecaillon( 68 ) 

ve Courtheaux'ya ( 
69 

) göre tarım toplumunda düşük geliri, 

( 66 ) OCDE, Les faibles revenus dans l'agriculture, Rapport 

sur les politiques agricoles, Paris, 1964, S. 543. 
( 67 ) OCDE, Les faibles revenus dans l'agriculture, (a.g.e), 

s. 41. 
( 68 ) LECAİLLON Jacques, Analyse economique et reportition du 
devenu national, Editions c·ıjas, ':f·Y· 1969, S. 126. 

( 69 ) CORTHEAUX Jean Paul, (a.g.e), S. 116 vd. 
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aşağıdaki sebeplere bağlamak gerekmektedir. 

(İ) Tarım ürünlerinin talebi katıdır. Arzın büyümesi 

fiyatları altüst ettiğinden, fiyat hareketlerine karşı arz 

hassastır. 

(İİ) Arzın ve üretimin genel şartlarının tesbiti, üre

ticiye değil, tabiat ve iklim şartlarına tabidir. 

(İİİ) Tarımda aracı çoktur. Gelirin büyük bir kısmını 

aracılar almaktadır. 

(İV) Sermaye için tarım cazip bir yatırım sahası değil

dir. Bu yüzden tarımsal işletmelerde sermaye ihtiyacı daima 

mevcuttur. Köylü her zaman borçlanmaktadır. 

(V) Tar~n ~rünlerinin fiyatları sanayi mamullerine na

zaran çok düşüktür. 

(Vİ) Tarımda toprak rejimi ve miras düzeni genellikle 

verimliliği olumsuz yönden etkilemektedir. 

(Vİİ) Kültürel seviye genellikle d~şüktüre Zira tarım top

lumunun en yaratıcı elemanları şehirler tarafından çekilmekte

dir. 

(Vİİİ) Gençler!n şehirlere gitmesinden ötürü tarımsal 

faaliyetler yaşlılar, kadınlar ve çocukların elinde kalmakta

dır. Bu da bağımlılık oranının artmasına önayak olmaktadır. 

3. Türkiye'de tarımsal gelir. 

Mill1 gelirin sektörlerarası dağılış seyri incelen

diği zaman, tarım sektörünün mill1 gelir içindeki payının top

lam milli gelire oranın gittikçe azaldığı görülmektedir. 1969 

istatistiklerine göre, cari fiyatlarla 109 milyar, sabit fiyat

larla (1961) 77 milyar TL.sı olan Türkiye'de milli gelirin 1/3 

çü tarım kesiminden elde edilmiştir. 1960-1970 döneminde milli 

gelirin Türkiye'de sektörlerarası dağılımı incelendiği zaman, 

tarım sektörünün milli gelire olan katkısının bir azalma sey

ri takip ettiği görülmektedir. 1960 yılında milli gelire fo 44.3 
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1963 Yılı Tarım Sayımı Sonuçları ile DİE nün tarımla 

ilgili rakamlarını ele alan Savaş ( 71 ) ve Sarc ( 72 ) tarım-

· sal gelirin tarım toplumu içinde de adaletsiz bir dağılıma konu 

teşkil ettiği kanaatindedirler. 

Nitekim 1963 Yılı Tarını Sayı.ö:tı Sonuçları ve DPT nın 

"Türk köyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırması" ( 
73 

) adı 

altında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar karşılaş

tırıldığı taktirde, Türk tarım toplumunun da gelir düşüklüğü 

durllinu ile karşı karşıya bulunulduğu görülmektedir (Tablo-XX). 

Tabl~ - XX 

TÜRKİYE'DE TARIM GELİRİ YETERLİLİGİ 

DPT Araştırma Sonuçları_ 1963 Tarım Sayımı Sonuçları 

Tarım Geliri % İşletme Büyüklüğü % 

Tarım geliri yetmeyen-
ler. 52 .ı l-30 Dekar 50.2 

Tarım geliri ancak 
yetenler 43.7 31-200 Dekar 46.2 

Tarım geliri artanlar 4.2 201 Dekar'dan fazla 3.6 

(Tablo-XX) de görüldüğü gibi tarım geliri ile işletme 

büyüklükleri arasında önemli bir ilişki vardır. Türk Tarim Top

lumunda ailelerin% 52.1 nin geliri yetmemekte, % 43.7 sinin 

geliri ancak yetmekte, % 4.2 sinin geliri ihtiyaçlarından 

( 71 ) SAVAŞ Vural, Türkiye Ekonomisi (Tı~akro Analiz), Bursa 

İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yayını No: 2, Serınet Mat

baası, İstanbul, 1971, S. 199 vd. 

( 72 ) SARC Ömer Celal 9 DPT.nin Gelir Dağılımı Araştırması, İk-

tisadi Araştırmalar Tesisi (16-1967), İstanbul, 1967, S.30 vd. 

( 73 ) DPT; Türk Köyünde Modernleşme Eğilimleri Araştırması 9 
Rapor-ı, Yayın No: DPT: 860-SPD: 198, Başbakanlık Basınıevi,Ankara, 
1970, S. 35 vd. 
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artmaktadır. 

Aslında iktisadi bir gösterge olan milli gelir rakam

ları ile bir toplumun veya toplum grubunun gerçek refah seviye

sini tesbit etmek mümkün değildir. Milli gelir rakamları top

lumların veya toplum gruplarının belirli bir dönem içindeki 

11 ü.retim gücü" nü göstermektedirler. Fert başına milli gelir 

rakamları ise bir varsayım olmaktan ileri gidememektedir.Zira 

milli gelir nekadar yüksek olursa olsun toplumun refahı üzerin

de aynı oranda etkili olduğu söylenemez. Sosyal poli tilca açı

sından milli gelirin bir anlam ifade etmesi ve refah üzerinde 

etkili olabilmesi için fert başına milli gelirin mal ve hizmet

ler şeklinde toplumun bütün hayatına sosyal adalet ölçüleri 

içinde yansıması gereklidir. Fakat toplumun dağıtılacak geliri

nin miktarını bir yaklaşım olarak bilmek ve üretkenlik durumunu 

hesaplamak bakımından, milli gelir sosyal politikanın yineele 

önemli bir vasıtasıdır. 

III - Tarımsal Ailelerin Refah Seviyesinin Ölçümünde Bir 

Yöntem Denemesi. 

Türkiye'de tarımsal ailelerin bir bütün olarak refah 

seviyeleri tam olarak ölçülmemiştir. Bununla beraber Le Play 

ekolünün yöntemlerinden ve anglo-saksonların "Rural Sociology 11 

veya almanların 11 Morf-,soziologie" yöntemlerine dayanılarak köy

lerde monografik çalışmalar yapılmış, kırsal alanlarda Tüketim 

Harcamaları Anketleri hazırlanmıştır. 
( 74 l 

( 74 ) Bunların en önemlileri şunlardır : 

İ. 1936 Tarımsal İşletmeler Anketi. 

İİ. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin 1940-1941 yıllarında 

bazı Ankara köylerinde ve 1943-1944 yıllarında bazı Manisa köy

lerinde düzenlediği tarımsal yapı araştırmaları. 

İİİ. HARIVJANDALIOGLU'nun Tüketim Harcamaları Çalışmaları& 

İV. İbrahim YASA'nın 11 Hasanoğlu11 ve 11 Sindel 11 incelemele-

ri. 
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: 1 

Hemen hemen bllpsi sosyolojik yönden ağır basan; dar bir çerçe ... 

veyi kapsayan ve yöntem olarak kusurlu olan bu çalışmaların 

sonuçlarından Türkiye~de tarımsal ailelerin refah seviyelerini 

belirliyecek bilgileri çıkarmak imkansızdır. Ayrıca tarımsal 

ailelerin refah seviyelerinin tesbitinde yapılması gerekli bu 

tip harcama anketi çalışmaları, hem ko~unuzun hemde genel ola

rak sosyal politikanın kapsamı dışında kalmaktadır. Fakat çalış

mamızın "Toplum ve Fakirlik" başlığı taşıyan (Bölüm I, Kısım II) 

bahsinde ele alınan tip fakirlik bütçesinin değerlendirilmesi 

zorunluluğu karşısında, bir yöntem denemesine girişrnek kaçınıl

maz olmuştur. 

Bu yöntem denemesi için, Eskişehir İlinde, Sivrihisar 

İlçesine bağlı Ahiler köyü seçilmiş ve bütün yöntem çalışmaları 

bu köyde elde edilen bulgulara dayandırılmıştır. Bir kaç safha

dan oluşan çalışmaların sonunda Ahiler koyündeki ailelerin tip 

fakirlik bütçesi, hayat~_~gelir) seviyeleri ve hayat seviyesi 

endeksleri ile Ortalama hayat seviyesi endeksi bulunmuştur. 

ı. Tip Fakirlik bütçesinin elemanlarının fiyatlandırılması. 

Tip fakirlik b~tçesinin elemanları bir bir ele alına

rak, tip fakirlik bütçesinin elemanıarına göre bir ailenin gün

lük ihtiyaçları miktarlandırılmıştır.( 
75 

) 

( 75 ) Gıda konusunda Diyatisyenler ~erneğinin hanehalklarının 
günlük kalori, protein, vitamin ve diğer tuzlara olan ihtiyacı 

tesbit edilmiş; Daha sonra Hıfzısıhha Enstitüsünden alınan bilim
sel esaslara göre bu veriler gıda maddelerine dönüştürülmüştür. 

Konut konusunda 3 odalı tuğladan bir ev; giyim de mevsimine göre 
sıcak ve soğuktan koruyan saygı uyandıran elbise; sağl~kta, sağ

lığin ayakta tutacak ilaç ve doktor bakL1.ı;. eği tim.ae iş bulmaya 
! . 

ve hayatını kazanmaya yetecek kadar eğitim seviyesi; ulaşım ve 
eğlencede sosyal iktisadi ve kültürel bağlarını devam ettirecek 
kadar ilişki; Vergi ve aidatıarda bu konudak± siyasi ve sosyal 
yükümlülükleri; Diğerleri elemanında da asgari, kahve, oyuncak, 

gazete, kitap v.b. masraflar kriter olarak ele alınmıştır. 
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Tablo-X:X:I 

TİP AİLE FAKİRLİK BÜTÇELERİNİN FİYATLANDIRILMIŞ TABLOSU 
(Günde TL. olarak) 

--------------~----- '"'""""""--=---,.....,. ........... ~ .. ,, .... ~ ------... ~-

Tip Fakirlik Bütçe- Aile Aile Aile Aile Aile Aile Alle Aile Aile 
sinin Elemanları 2 Kişi- 3 Kişi- 4 Kişi- 5 Kişi- 6 Kişi- 7 Kişi- 8 Kişi- 9 Kişi- 10 Ki-

lik lik lik lik lik lik lik lik şilik 
-· ~- .........._._,_ ____ ....... __ ._...,...._ . .,.._.._ -~---.. , ... .-.- ... ,..,~-- .... -_ ...... ,__,~ __ .... ,._...,__,~.---..-= - ... , ....... ~W></----~--- ,..,...,._-~-

Gıda 16.40 24.60 32.80 38.90 45 .. 40 51.60 64.20 72.40 79.30 
-----------~-----.... ~~---- .......... ---...-.-.......... ----·---------~-~_._.._,..,..,... ---·------~---

Konut (X) 9.10 11.80 13•35 15.80 16.25 18.75 20.75 22.00 23.00 
- __ _._,_--..,.--=-...,._,,...,e_.. _____ """"" __ ...,.,.._.~,,__"""*'·~--'""'"""'--""---"=··--.,-,...._~----..-.-·.•-.'!'''___ ------····-....---.--,_,_ .. ,. .. ~----~------

Giyim 7.75 8.60 11.50 14.00 16.40 18.80 20.10 23.00 25.00 
-----------~~------.. ~- ~--·......., .. ~--···---'--"~=---.......,_~ ....... _ _,__ __ ~ ... -, __ ._..._.~---... ~-------.. ..,..,_- -

Sağlık (L\) 0 .. 50 0.75 1.oo 1.25 1.50 1 .. 75 2.00 2.25 2.50 
..... _____ -"'*"'1 ______ _, __ ~--~·-·- __..,.._., ___ ,. __ -.;,__ 

Eğitim 0.50 0.75 1.oo 1.25 1,50 1.75 2 .. 00 2.25 2.50 
---~-----------------..._.,-.-.----..---.-...=--·~.>-.., .... :-, . .......,_~...,.,_.,...t=~-~·--------~~- ~ ... -=-_,_..., __ ._,.,. _____________ _ 

Ulaşım ve Eğlence 1.oo 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 
-------~--,..--~-___,~....._._.l',.._"..........,_...............__._"' __ ~_.._.-~._._-,_,,_4_.. ...... ,,_..,. __ ~ ___ ,, ____ ,.._.,.._.-... ...,.__,... __ ~-

Vergi ve Aidat 0.35 0.35 0.35 0.35 0.70 ·0.70 1.05 1.05 1.40 
_,......_...._,_.,., .................. ~----.·------........... _..., ___ .~~~ ....... ._,_, ---·-·----,._-... --...---~--...---..-..--

Di&;erleri 1.75 2.75 3.50 4.25 5.00 5 .. 75 6.25 7.00 7.50 
'·'·~--

TOPLAM 37.35 50.85 65.00 77.55 88.75 101.35 118.85 132.70 144.20 
------=··-- .,....,.._,._ ·--.. ---------·~--~ ....... -,~·-~""'··~---~----·---~--.-..-..,-~-.,___ _____ ~----~ ·- - -

(X) !Konut elemanına, mobilya, aydınlanma ve ısınma dahildir,. 
(XJX)Sağlık elemanının hesaıJlanrnasına.a pratisyan doktor ücreti

1 
herzaman kullanılan 

ilaçların masrafı esas alınmıştır. 



Daha sonra elde edilen miktarlar, DİE'nün yayınladığı 

parakende eşya fiyatlarına göre fiyatlandırılmış~ bu suretle 

(Table - XXI) deki sonuçlar elde edilmiştir. 

(Table-XXI) de farklı tarımsal aile tiplerinden bir kaçı

nın tip aile fakirlik bütçeleri, fakirlik bütçesinin elemanıarına 

göre hesaplanmış ve tablonun altında ailalerln ~ günde harcamak 

zorunda bulundukları miktarlar TL. olarak belirtilmiştir. Tablo 

daki sonuçlara göre tarım toplumumuzda 2 kişilik bir köylü aile

sinin Jı.nayasamızda belirtildiği gibi "insanlık haysiyetine yara

şır" (Md.4l/l) asgari bir refah seviyesine kavuşabilmesi için, 

günde 37.35 TL. harcaması gerekmektedir . .Aynı sonuçlar 3 kişi

lik aileler için 50.85 TL., 4 kişilik aileler için 65.00 TL., 

5 kişilik aileler için 77.55 TL., 6 kişilik aileler için 88.75 

TL., 7 kişilik aileler için 101.35 TL., 8 kişilik aileler için 

118.85 TL., 9 kişilik aileler için 132.70 TL. ve lO kişilik aile

ler için 144.20 TL. şeklinde belirmiştir. Bu arada hanehalkı 

sayı:·.ı aynı olan ailelerin herzaman aynı yaş grubuna mensup olan 

kişiler olmadıkları ve tarım toplumunda yüzü aşkın aile tipinin 

bulunduğunu belirtmek faydalı olur, kanısındayız. 

(Tablo-XXI) de tarımsal ailelerin günlük fakirlik bütçe

lerini temsil eden rakamlar, fakirlik bütçesinin bütün eleman

ları için ayrı ayrı olarak 365 gün sayısı ile çarpılarak yıllık 

bütçeye çevrilmiş, yarım ve yukarısı olan rakamlar tama dönüştü

rülerek, bu suretle Ah1ler köyünde yapılan anket sonucu, karşıla

şılan tarımsal aile tiplerinin yıllık tip fakirlik bütçeleri 

bulunmuştur (Tablo- XXII). 
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Tablo - XXII 

BİRKAÇ TİP TARIMSAL AİLENİN YILLIK FAKİRLİK 

BÜTÇELERİ 

Aile Aile Aile Aile Aile 
Büt. Eleman- 2 Kişi- 3 Kişi- 6 Kişi- 7 Kişi- 8 Kişi-
ları lik lik lik lik lik 

Gıda 5986 8979 16571 18834 23433 

Konut 3322 4307 5931 6844 7574 

Giyim 2829 3139 5986 6862 7337 

Sağlık 183 274 548 639 730 

Eğitim 183 274 548 639 730 

Ulaşım ve 
365 456 730 821 913 

Eğlence 

Vergi ve 
730 730 730 730 730 Aidat 

Diğerleri 639 1004 1825 2099 2281 

TOPLAM 14237 19163 328~9 37068 43728 

Aile 
ll Kişi-
lik 

31828 

9235 

10038 

1004 

1004 

1205 

730 

3011 

58055 

(Tablo ·· XXII) ye göre fakirlik bütçesi elemanlarından 

oluşan yıllık bütçeleri, 2 kişilik aileler için 14237 TL., 

3 kişilik aileler için 19163 TL., 6 kişilik aileler için 32869 

TL., 7 kişilik aileler için 37.0ıJ68 TL., 8 kişilik aileler için 

43728 TL. ve ll kişilik aileler için 58055 TL. olarak tesbit 

edilmiştir. Konut elemanının fiyatlandırılmasında, Türk köylü

lerinin yüzde yüze yakın bir oranda kendi evlerinde oturdukları 

veya en azından kira ödeınedikleri hususu göz önüne alınarak konut 
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ha.aeeine; evlerin asgari yıllık bakım masrafları, ısı tma, 

aydınlatma ve asgari möble masrafları (şartlarına göre) dahil 

edilmiştir. 

2. Hayat seviyesinin hesaplanması· 

Yararlandığı sosyal hizmetlerin seviyesi 9 konumu 

ve çiftçilik, hayvancılık, avcılık, balıkçılık ve sazcılık 

(kamış ve hasır için gerekli ot satıcılığı) gibi birçok tarım

sal faaliyetlerle ilggsi bulunmasından, ayrıca topraklarının 

çok küçük bir bölümünde sulu tarım yapılmasından ötürü Sivrihisar

ın Ah1ler köyü hayat seviyesinin hesaplanması için anket sahası 

olarak seçilmiştir. Köyün aile reisierinden günlük gideri so-

rup öğrenmek mThnkün olmadığı için, köylünün refah şartları 

ile yakından ilgisi olan 76 tüketim maddesi üzerinden sorular 

tertip edilmiş ve bu ttiketim malıarına önce harcanan yıllık 

miktarlar, kaydedilmiş, daha sonra bu miktarlar mahalli para

kende fiyatlara çevrilmiştir. 

Yalnızca fakirlik bütçesinin elemanları kapsamında 

kalan bu sorular ve değerlendirmeler sonucunda (Tablo-XXIII) 

ankete konu olan aile tipierindeki yıllık tüketim miktarları 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca bütün aileler hiç birikmiş paraları

nın olmadığını ifade etmişlerdir. 

70 hanelik köyde soruları cevaplandıran ll ailenin 

hanehalkı sayısı, çeşitli bütçe elemanıarına harcadıkları yıl

lık mik~arlar ve toplam yıllık harcamaları (Tablo-XXIII) te 

gösterilmiştir. 
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Tablo - XXIII 

ÇEŞİTLİ TİPTE ll TARIMSAL AİLENİN YILLIK TÜKETİM HARCAMALARI 

Hayat Seviyesi Aile Aile Aile Aile Aile .Aile Aile .Aile Aile Aile Aile 
Elemanları 2 Kişi- 3 Kişi- 6 Kişi- 6 Kişi- 6 Kişi- 7 Kişi- 7 Kişi- 7 Kişi- 8 Kişi- ll Kişi- ll Kişi-

lik lik lik lik lik lik lik lik lik lik lik 

Gıda 3171 8327 9612 11967 13169 11788 8539 17697 14391 20084 ı 7107 

Konut 2230 2330 3450 4010 4160 4620 7550 6390 5340 4519 6365 

Giyim 1500 2250 1500 4000 2500 3000 4500 3000 4000 3550 2000 

Sağlık - - 640 1150 470 480 680 400 690 1000 3800 

Eğitim - - 600 - 300 300 600 - 900 300 750 

Ulaşım ve 
40 390 170 290 600 500 1400 620 510 1025 1060 

Eğlence 

Vergi ve 
500 500 600 1000 100 500 500 soo 1000 1000 Aidat -

/ ·Diğerleri 990 760 1000 1375 1900 160 750 2750 1500 1305 ı 790 

TOPLAM 8431 14557 17572 23792 23199 21348 21774 30857 28131 32763 33872 

k::~ V\.Qt. L (? 
• 
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(Tablo-XXIII) te alınan sonuçlara göre soruları cevap

landıran ll aileden, birisi 2 nüfuslu, birisi 3 nüfuslu, 3 çü 

6 nüfuslu, 3 çü 7 nüfuslu, birisi 8 nüfuslu, ikisi ise ll nü

fusludur. 

Anket sonuçlarının en önemli yönlerini aşağıdaki gibi 

değerlendirmek mümkündür 

(İ) Ailelerin tüketim giderleri ortalama~ının% 53.8'i 

gıda maddelerine harcanmaktadır. 

(İİ) Köylülerin hepsi oturdukları evin sahibidirler. Ev 

kirası söz konusu değildir• 

(İİİ) Giyim konusunda mevsim şartları kadar özellikle 

yetişkinlerde giyim modasına uyma gayreti de vardır. 

(İV) Sağlık masrafları düşüktür. Zira çok hastalanmadık

ça doktora görünmeyi hiç kimse düşünmemektedir. 

(V) Tarımsal aile harcamalarında eğitim Masrafları 

toplam ortalama harcamaların% 1.48'ini ancak 

bulmaktadır. Eğitimin bedava oluşu, aile bütçesin

den büyük bir yükü kaldırmıştır. 

(Vİ) Kasaba ve şehirlerle olan ilişkinin azlığı ve 

eğlence unsurunun hemen hemen yok olması, hayat 

seviy-esinin "ulaşım ve eğlence" elemanına yansı

mıştır. 

(Vİİ) Vergi ve aidat hanesinde 9 vergiden fazla salma 

ve köyün ortak masrafıarına katılma unsuru hakimdir. 

(Vİİİ) Diğerleri hanesinde sigara ve kahve masrafları ağır 

basmakta, kitap, gazete 9 oyuncak için harcanan 

miktar sıfıra yakındır. 

3. Tip fakirlik bütçesi ile hanehalkı gelirlerinin 

karşılaştırılması. 

Ankete konu olan ailelerden hangilerin fakirlik 

sınırının altında, üstünde veya üzerinde olduklarını anlamak 

için, tip fakirlik bütçeleri ile hayat seviyelerini yansıtan 
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yıllık tüketim. harcamalarını karşılaştırmak gereklidir. Bu 

karşılaştırmalar sayesinde hayat seviyesi endeksierini bulmak 

mümkün olmaktadır. (Tablo - XXIV). 

Tablo - XXIV 

TARIMSAL AİLELERİN GELİR VE TİP FAKİRLİK 

BÜTÇESİ DAGILIIHNA GÖRE HAYAT SEVİYESİ 

DAGILIMI VE HAYAT SEVİYESİ ENDEKSİ 

Ailenen Büyük- Hayat Seviye-
lüğü (Nüfus 
Sayıs:y 

(1) 

2 

3 

6 

7 

8 

ll 
\~~? 

NOT . . 

Aile Tip Fakirlik si Endeksi 
Sayısı Gelir Bütçesi Değeri 

(2) (3) (4) 5 = 3=4 

ı 8431 14237 0~5 

ı 14557 19163 0.7 

3 21521 32869 0.6 

3 24659 37068 0.6 

ı 28131 43728 },.6 

2 33327 58055 0.5 

Aynı büyüklükteki ailelerin gelirlerinin ortalama-

sı alınmıştır. 

Gelirin tip fakirlik butçesi değerine bölünmesi 

ile hayat seviyesi endeksi bulunmuştur. 

(Tablo- XXIV) te görüldüğü gibi Türkiye'de tarımsal 

ailelerin anket sonuçlarına göre hepsinin hayat seviyeleri tip 
J 1 

fakirlik bütçesi sınırının altındadır. Ele alınan ll aileden 

üçünün hayat seviyesi endeksi 0.5, yedisinin 0.6~ birinin 0.7 

dir. 

Anket sonuçlarına göre Türkiye' de tarımsal ailele.rin 

hayat seviyelerinin dağılımını (Tablo - XXV) de bir araya getir

ip ortalama hayat seviyesi endeksini bulmak mümkündür. 
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Tablo - X:Z.V 

TARIMSAL AİLELERİN Hl\YAT SEVİYESİ ENDEKSİNİN 

DAGILIMI 

Sayısı (1) Hayat Seviyesi Endeksi 

3 0.5 

7 0.6 

ı 0.7 

TOPLAM ll 1.8 

Tarımsal ailelerin Ortalama Hayat Seviyesi Endeksi= 

(2) 

1.8 

ll 
= 8.1 

Çeşitli tipte Türk tarımsal ailelerin ankete göre orta

lama hayat seviyesi endeksi 0.1 dolaylarındadır. Hayat seviye

sinin dağılımında aile tiplerine ve hanehalkı sayılarına göre 

büyük farklılaşma yoktur. Sosyal politika açısından üzerinde 

önemle durulması gereken konu tarım toplumunda gelirin adalet

sizce dağılımından fazla, tarım toplumununda yaşayanların 

bütününün hayat seviyesini hiç olmazsa fakirlik bütçesinin 

seviyesine kadar yükseltilmesidir. Bunun için de, bir taraf

tan tarımsal gelişmeyi engelliyen yapısal bozuklukları giderir

ken, diğer taraftan Türk tarım toplumunun üretimini artıracak 

yolları bulmak ve yeni bir teşkilatıanma tarzını deneyerek 

tarım toplumunun bir dönüşün (mutation) sürecine girmesini 

sağlayacak şartları oluşturmak gerekmektedira 

Bu bölllinün son kısmında (Bölüm II, Kısım III) yapılan 

uygulamalı çalışmanın, Türk tarım toplumunun sembolik bir 

bölümü üzerinde yapılması, kısıtlı imkanlarla yürütülmesi, 

daha önemlisi bir model gösterme endişesi ile ele alınmasından 

ötürü, kesin sonuçlar ortaya koyamiyacağı muhakkaktı. Fakat 

tarımsal ailelerin hayat seviyeleri ile tip fakirlik bütçeleri 
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arasındaki ilişkiyi gösterm.es~. ve gelir dağılımı bakımından 

tarım toplumunUh çok büyük bir kısmının biribirierine yakın 

fakirlik şartlarını paylaştıklarını belirtmesi, çalışmamızın 

son bölümünde düşünülen sosyo-politik tedbirlere ışık tutması 

bakımlarından, faydalı olacağ~ kanısındayız~ Elbette tarım 

toplumunda az sayıda da olsa fakirlik çizgisinin üzerinde ve 

üstünde bulunan aileler de vardır. Ancak bu gı~·bi ailelerin 

tesbit edilmesi için yukarıda örneğini vermeye çalıştığımız 

çalışmanın Yurt çapında duzenlenmesi gerekmektedir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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TÜRK TARIM TOPLUNUNUN Pt~NLI KALK~MA 

STAREJİSİ 

İktisadi ve sbsyal kalkınmanın günümüzde en etkili va

sıtası haline gelen pl~nlı kalkınmat hemen hemen, iktisadi ve 

sosyal kalkınmalarını gerçekleştirmek istiyen bütün kalkın

makta olan ülkelerin denedikleri bir yol haline gelmiştir~ 

Ülke veya bölge çapında, iktisadi hayatın bütün sektör

lerinde, toplumların kalkınma hedeflerinin güçlü bir vasıtası 

kabul edilen pl~nlı kalkınma tekniği sayesinde, kalkınmakta 

olan ülkeler insan, sermaye ve ham madde potansiyellerini daima 

genel ekonomilerinin ve toplumsal hayatlarının ihtiyaçlarına 

göre duzenleme imk~nını bulmuşlatdır. Zira dengeli pl~nlı 

kalkınma tekniği sayesinde, genellikle sermaye kıtlığı için-

de bulunan kalkınmakta olan ülkeler, kalkınmanın beşeri yönü

nün nekadar önemli olduğunu anlamış, sa1ıayi veya tarım toplum 

gruplarını yeni bir kalkınma anlayışı içinde yeniden düzen

lerden, XIX. yüzyıl Avrupasının, iktisadi hayatının yalnız 

katı ve maddi ilKesine hitap eden "gelişme" kavramından ayrıl

mışlardır. 

1963 yılında be~er yıllık pl~nlı kalk~~a dönemine giren 

Türkiye, 1963-1967 döneminde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

nı, 1968-1972 döneminde İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pl~nının 

uygulamasını bitirmiş, 1973 yılında 1977 yılı sonuna kadar 

varan bir dönemi kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nının 

uygulamasına geçmiştir. Kalkınmakta olan bütün ülkeler gibi; 

nüfusunun büyük bir yüzdesi tarım toplumu içinde yaşayan Türkiye, 

geri bir tarım tekniğinin yarattığı işgücü fazlalığı, tarımda 

g~lir düşüklüğü, tarımsal hayatın sanayileşme sürecini engel

lemesi gibi, toplumun genel iktisadi hayatını etkileyen tarım

sal sorunlarını, peryodik kalkınma planları yolu ile çözüm-



-137-

lerneye çalışmaktadır. Zira nüfusunun 2/3 çü tarım toplumu için

de yaşayan Türkiye, sermayeden daha büyük bir bnemi olan atıl 

bit insangücünü değerlendirmek~ sanayileşmesintle tarımsal 

kaynakların yaratacağı sermaye biriKiminden faydalanmak, 

toplumun bQtününü kendi tarımsal kaynakları ile beslemek, 

fakirlik bütçesinin sınırı altında bir refah seviyesine sa~ip 

olan büyük bir kitleyi 11 insan1ık haysiyetine yaraşır" bir 

yaşayış dJ.zeyine kavuşturmak zorundadır. Bu hedeflere varmak, 

iktisadi ve sosyal kalkınınayı gerçekleştirmek için, tarım 

toplumuna yönelik sosyal politika tedbirleri I., II, ve III.Beş 

Yıllık Kalkınma planlarında öngörülmüşsede, alınan sonuçlar 

bu tedbirlerin başarı şansını azaltıcı niteliktedir. 

B i r i n 2 i K ı s ı m 

TARIM TOPLUlVIUNUN KALKINMASI 

Genel olarak bir toplumun iktisadi ve sosyal açıdan 

gelişmesinin seyri olarak t~ımlanan kalkınma, günllinüzde maddi 

zenginliğe dayanan ve önemi toplumun maddi zenginliği ile 

ölçülen bir kavram olmaktan çıkmıştır. İktisadi ve sosyal, 

maddi ve manevi, toplu.msal ve ferdi değerlerin bütününün bir 

uyum içinde geliştirilip, toplum yapısını bir dönüşüm (mutation) 

slirecine hazırlayan kalkınma, aynı zamanda sosyal politika 

tedbirleri ile istenen toplumsal yapı dönüşümünün unsurları

nın oluşturulması ile belirlenebilmektedir. Toplumların veya 

toplum gruplarının bir durumdan bir başka duruma geçmelerini 

sağlayan bu unsurlardan başlıcaları, milli gelirin artırılması, 

hayat seviyesinin yükseltilmesi, modern tekniğin kabulü, insan

ların kabiliyet ve yetkilerinin yeni tekniğe uygun şekilde 

hazırlanması, toplum gruplarının DUnya Görüşlerinin (Weltanscha

ung) değişmesi, işgücü yapısının düzelmesi, kısacası toplumun 
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iktisadi, sosyal, hukuki, siyasi ve kültürel yapısının bir 

dönüşüme h~zırlanmasıdır. ( ı ) 
Yukardaki tanımdanda anlaşıldığı gibi 1 bir toplumun ve

ya toplum grubunun gerçek bir kalkınma sürecini yaşayıp yaşama

dığı onun yapısında oluşan degişiklikten anlaşılmaktadit. Yok

sa mesela tarım toplumunda yalnızca fert başına yıllık gelirin 

yükselmesi, tarımın makinalaşması veya toprak reformunun yapıl

masıh::ı.. gerçek bir kalkınma hareketi olarak kabul etmemiz müm

kün olmadığı gibi, bu unsurların etkisi ile tarım toplumunda

ki aksaklıkları gidermekte oldukça zordur. 

I - Tarım Toplumunun Gerilik Karakteri. 

Tarımsal yaplarındaki bazı olumlu özelliklerden 

ötürü Avusturalya ve Yeni Zelanda ( 2 ) gibi -tarımsal faali

yetlerin ağır bastığı bazı ülkelerin dışında, kalkınmakta olan 

(veya geri kalmış) ülkelerin hemen hemen hepsi, tarımsal karak

terleri diğer karakterlerine üstün gelen ülkelerdir. Bir başka 

deyimle Dünya ülkelerinin % 80 - 90 nı, toplwnlarının yapısın

da geri kalmışlıkla, tarımsallık niteliklerini, aynı zamanda 

taşımaktadırlar. 

Refah seviyesi tip fakirlik bütçesinin çok altında 

seyreden (Bölüm II, Kısım III), Türk tarım toplumunun genel ya

pısı, geri kalmışlığın kriterleri ile karşılaştırıldığı zaman, 

bu kriterlere tıpatıp uyduğu görülmektedir : Geri kalmışlığın 

yüksek oranda çocuk ölümü, yüksek bir doğurganlık oranı, kötü 

( 1 ) UNRİSD, 11 La nation de developpement et sen evaluation", 

Revue International du Devel~ppement Social, No: 2 Nsw York, 

1971, s. ı. 

( 2 ) Bu özelliklerin başlıcaları, iklimin tarıma elverişli, 

toprağın verimli ve tarımsal faaliyetlerin dış pazarlara dönük 

•lmasıdır. 
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sağlık ve beslenme şartları, fert başına yıllık düşük çelik 

tüketimi, okuma yazma hilmiyenıerin oranının yüksekliği, tarım

sal nüfusun genel nüfusa oranırtın yüksekliği, bağımlılık oranı

nın yüksekliği, orta sınıfın zayıflığı ve yerleşik noktaları

nın sistemsiz dağılışı şeklinde tanımlayan uzmanlarin 
3 

) 

yukarıdaki göstergeleri yönünden ele alındığı taktirde, Türk 

tarım toplumunun tipik bir geri kalmışlık durumunu yansıttığı 

görülmektedir. Zira tarım toplumumuzda doğan her 1000 çocuktan 

(0-5 yaş) 227 si ölmekte; kırsal alanlarda ortalama olarak her 

aile 6.12 çocuk doğurmakta; 2572 kişiye ı doktor düşmekte; gün

lük ortalama kaiori miktarı 2300 (1972 rakamları) kalari dolay

larında bulunmakta; yıllık fert başına çelik tuketimi 58.5 · 

kg.ı bulmakta (Türkiye için-1972); okuma yazma bilmiyenlerin 

oranı fo 45 dolaylarında (Türkiye için) bulunmakta; Genel 

Nüfusun% 66.5 i, işgücünün% 67 si tarım sektöründe yaşamak

ta; köylü kadınlarının % 95 şi hernevi güvenlik şartlarından 

mahrum olarak tarımsal faaliyetlerde çalışmaktadır. Ayrıca 

tarım toplumunda bağımlılık oranı % O 836 (Türkiye için) gibi 

yüksek bir oranla temsil edilirken, tarımsal gelirin% 47.97 

si tarımsal ailelerin% 72, % 52.03 nü ise tarımsal ailelerin 

% 28'i paylaşarak, orta halli köylünün gittikçe tarım toplumun

dan silindiği ve köylünün 65.000' nin üzerinde yerleşme nokta

sına dağılarak, 65.000 den fazla kapalı Dünya yarattığı görül

mektedir. ( 
4 

) 

( 3 ) LEVY Claude, "Les criteres du sous-developpement 11 , 

Le "Tiers Monde", Ouvrage realise sous la dırection de BALANDİER 

Georges, Institut National d'Etudes Demographique, Cahier No: 27, 

presses Universiteaires de France, Ş.y., 1956, S. 139. 

( 4 ) 1970 rakamları kullanılmıştır. Tarımsal ailelerin gelir

leri 1963 Ürün Dağıtım Yaklaşmasına göre verilmiştir. 
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Bu kapalı 11 Dünyalarınn duvarlarını bir bir yıkıp, on

ları aynı toplum içinde bütünleştirnıek, Dünya görüşlerini, 

üretim tekniklerini, toplumsal düzenlerini iktisadi hayatın 

diğer sektörlerinin paralelinde yeniden düzenlemek, kısacası 

tarını toplumunu bir dönüşüm safhasından geçirmek, tarım toplu

munu geri kalmışlıktan kurtarmanın ve kalkındırmanın yegane 

yoludur. 

Tarım toplumunda kalkınmanın iki ana unsuru olan insan

gücü ve sermByenin, bu toplum grubunu olumsuz yönden etkileyen 

bir fasid daire meydana getirmeleri, kalkınma planlarının 

öncelikle ele aldıkları en önemli sorundur. Fasid daireyi kır

mak ve olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için, tarımsal iş

gücüne ve sermaye sorununa ayrı ayrı çözüm yollarının getiril

mesi gereklidir. 

Tarım toplumunda nüfus fazlalığının olması, bu fazla 

nüfusun şehirler ve sanayi merkezleri tarafından cezbedilmesi, 

ülkemizde ucuz emeğin bulunduğu ve sanayileşme politikasının 

bundan yararlanabileceği düşüncesini doğurabilir. Oysa gizli 

işsizlik ortamında yaşayan bu işgücünün olduğu gibi sanayide 

kullanılması m~~kün değildir. Zayıf bir eğitim görmüş veya 

hiç eğitim gôrmeyen bu işgücü çoğunlukla vasıfsızdır. Basit 

bir makinanın başında verimli olarak çalışması, bir teknisye

nin epürürıü okuması, sanayi hayatının disiplinine uyması 

güçtür. ( 
5 

) Bu yüzden işgücünün israf edildiği bir toplum 

grubu olan tarım toplumu, aynı zamanda sanayideki vasıflı işçi 

kıtlığını giderecek nitelikte değildir. İnşanca geçimini sağ~ 

lamaktan aciz olan bu insa~ kitlesi, şehirle kpy arasında gayesiz 

( 5 ) BIT, Le s probl~mes e conomiques generaux c on ti tuan t la 

politique sociale, y compris les problemes d'ındustrialisation, 

Conferene Regionale Asienne_de L.OIT New Delhi, Geneve, 1947, 

s. 156 vd. 
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olarak dolaşmaya bırakılmıştır. 

Sermaye sorunlarına gelince; sermeyeninde işgücü gibi 

tarım toplumund~ geriliğin karakterini tahrik ettiği görülmek

tedir. Sanayile9mek için tarım toplumunda oluşan sermaye biri

kimine ümit bağlanmaktadır. Oysa tarım toplumUnun geri yapısı 

böyle bir sermaye birikimini engellemektedir. Önce (Tablo-XX) 

de görüldüğü gibi tarım işletmelerinden% 52.1 nin geliri 

yetmemekte, % 43.7 nin geliri ancak yetmekte, % 4,2 nin geliri 

artmaktadır. Kendi kendine yeterlik çizgisine bile varamamış 

Türk tarım toplumunun, birde sanaiye destek olacak bir sermaye 

birikimi yapabilmesi bu şartlar karşısında düşünülememektedir. 

İkinci olarak düşük gelir seviyesinde bulunan tarım toppumu -

nun gelirinde bir yükselme olduğu taktirde, artan gelirin~ 

sermaye birikiminden once tüketim malıarına harcanacağı tah

min edilmektedir. Zira şehirlerde tüketilen tüketim mallarını 

köylerde tüketmek sosyal bir üstünlüğün işareti sayılmaktadır~ 

Fılitreli sigara 9 naylon gömlek ve çamaşır, lüks lambası, hat

ta traktörün bir tarım malü.nası olarak değil, köylerarası yol

culuklarda kullanılması bu prestij harcamalarından bir kaçı

dır. Sermaye birikiminin yapılamamasının üçüncü bi:· sebebide~ 

birikilen paranın köylünün elinde liretimi artıracak kaynaklara 

değil eğitimsizlik ve bilgisizlik yüzünden kısır alanlara 
; ~ 

yatırılmasıdır. Bıraz parası olan köylü, başka bir alternatif 

bilmediğinden, yeni bir ev yaptırmayı, yeni silahlar almayı 

veya parasını başlık yaparak ikinci veya üçüncü defa evlenmeyi 

ancak düşünebilmektedir. 

İnsangücü konusunda olduğu kadar sermaye birikimi konu

sunda da görüldüğü gibi, Türk marL.n toplumu kendi yapısı ile 

kendi faldrliğini, hatta toplumun fakirliğini yoğunlaştırmakta

dır. Bu toplum grubunun sosyo-kültürel geriliği iktisadi ve 

sosyal fakirliğini, iktisadi ve sosyal fakirliğide sosyo-kültürel 
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gerili~ini olu~turmaktadır. 

1951 yılında Birleşmiş Milletlet Teşkilatl'nın yayınla

dı~ı "Beş Uzman Raporu" diye adlandırılan raporda; sosyo-kül

türel kriterler in kalkınrı.ıada nekadar önemli bir rol oymadık

ları belirtilmektedir. Raporda "Atmosfer uygun olmadıkça, halk 

kalkınmaya gönül vermemişse, sosyal• iktisadi, hukuki ve siya

si kuruluşlar kalkınmaya yardımcı de~illerse, iktisadi kalkın

ma meydana gelmez. Bir toplum kalkınmanın mllinkün oldu~unu ka

bul etmeden, kalkınma arzusunu beslemez. Halk insanın bilinçli 

bir gayretle tabiata hakim olacağını kabul etmezse, kalkınma 

olmaz" ( 
6 

) diye kaydedilmektedir. Türk tarını toplumunu geri

likten kurtaracak ve bütün toplumu ile beraber kalkınmış ülke

lerin hayat şartlarına kavuşturacak dönüşüm bu yüzden sosyal 

yapıya yönelmek zorundadır. 

II - Tarım Toplumunun Kalkınması 

Tabiat şartları, iklim ve toprakla olan sıkı sıkı

ya ilişkisinden ötürü, tarını sektöründe yalnız tarımsal faali

yetlerden gücünü alan ve tarım toplumuna özgü bir tarımsal 

devrim yapmak belkide hiç bir zaman mümkün olmayacaktır.Günü

müze kadar gelen teknik ve bilimsel gelişmeler açısından ba

kıldı~ında, tarım toplumunun geleceğinin ülkelerin sanayileş

me seviyelerine ba~lı kaldığını göstermektedir. Bu yüzden 

tarım toplumunun dönüşüm şartlarını iktisadi hayatın di~er 

sektörlerinden ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi, genel kal

kınma hareketi içinde ayrı olarak ele alnıaktan olumlu bir 

sonuç elde edilememektedir. 

( 6 ) ONU, Mesures ~prendre pour le developpement economique 
j ' 

des pays ınsuffisa;nment d~·veloppes, New York, 1951, s. 112. 
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ı. Tarımsal kalkınmanın oneeli ği· 

Sömürgecilik sisteminin geniş insan, hammadde ve 

pazar potansiyelinden yararlanarak, Sanayi Devrimini gerçek

leştiren günümüzün kalkınmış ülkelerinin tarihine bakıldığı 

zaman, onlarda da tarım ve sanayi sektörleri arasında bir ay

rım yapılmadığı gorülmektedir. Hatta pek üzerinde durulmadığı 

halde, sanayi devrin:ıinden one e Batıda başlay ah ilk bilimsel 

ve teknik h&reketlerin tarımsal alanlara yönelik hareketler 

olması oldukça ilgi çekicidir. ( 7 ) Sanlyide sibernetik 
.''•, \ \"., 

çağını yaşayan günü.aıuzi.in kalkınmış toplumları.;:, işgücü'lerinin 

çok az bir kısmı tarım toplumunda bulunduğu halde, tarımsal 

alanlara yüzyıllardan beri aynı ilg~yi göstermeye devam etmek

tedirler. Batı, hayvan ve bitki türleri üzerinde yapılan ça

lışmalar, yeni gübre tertipleri, tohumluk ve dölleme usulleri 

üzerinde yapılan araştırmo.lar, llYeşil Devrim11 sloganı altında 

çiftlikleri,t:ilim ve tekniğin kanunları ile çalışan 11 Tarımsal 

fabrikalar" haline getirmek iddiasındadır. Fakat butün bu 

gayretlere rağmen, 11 gelişmiş t::ı.pitalist ülkelerde dahi kapi

talizmin ileri aşamasının getirdiği monepoller sermaye şirket

leri gibi iktisadi müessesevi yapılar, tarıma pek girmemiş, 

tarımsal faaliyet ,küçümsenmiyecek bir ölçüde aileye dayanma

ya devam etmiştirıı. ( 8 ) 

Kalkınmakta olan ülkelerde aile işletmelerinin hakim 

olması yanında, koylü toplumu tipinin genellik kazandığı, 

tarımsal tekniğin tamamiyle tabiat ve iklim şartlarına bağlı 

( 7 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. MORAZE Charles, 

Hıstoire economique et sociale, Institut d.Etudes politiques 

de l.Universite de Paris, Paris, 1956-1957, S. 30 vd. 

( 8 ) KAZGAN Gültan, Tarım Ekonomisi ve İktisadi Gelişme, 

Sennet Matbaası, İstanbul~ 1966, S. 3. vd. 
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ilkel bir teknik olmaktan ileri gidemediği bilinmektedir. 

Bu toplumlarda Uretim ancak ihtiyacı karşılayacak, köylüye 

yetecek ana gıda maddelerini temin edecek seviyede düzenlen

mıştir. Büyük bir kısmı köylerde yaşayan nüfus, genellikle 

fakirlik bütçesinin altında yaşamakta, toprağa bağlanan iş

gücünün büyük bir oranı, g~zli işsizlik olayi ile karşı kar

şıya bulunmaktadır. Türk tarım topf,umunda çalışanların orta

lama olarak yılda 80-100 işgü1,~ü çalışmaları, tarım toppumunun 

nasıl bir işgücü israfı ile karşı karşıya bulunduğunu göster

mektedir. 

Halbuki sanayi ve hizmetler gibi faaliyetlerle temayüz 

eden şehir toplumları, tarım toplumlarının kendi içlerine 

kapanık durumlarının tam aksi yönünde bir gelişme göstermek

tedirler. İleri bir tekniğin eşliğinde, gittikçe gelişen şehir 

toplumları 1 ileri bir refah seviyesini yaratacak imkan ve 

nimetlerin merkezleri haline gelmişlerdir. Kapali aile düzeni

ni ortadan kaldırmak, aile çevresi dışında insanlara ayrıca 

bir iş çevresinin kapılarını açmak, refahın elemanlarının 

teminini en iyi bir şekilde sağlamak gibi imkanlara sahip 

olan şehir toplumlarının geleceği, nevarki tarım toplumlarının 

ilkel yaşayış şartları yüzünden tehlikeye düşmüştür. Şehir

lerin yaşama şartlarının daha iyi ve düzenli oluşu, nüfusun 

düzensiz bir şekilde köylerden kasaba ve şehirlere sevk olma-

sına sebebiyet vermektedir. Ç~ğu vasatın altında bir eğitim 

seviyesine sahip olan bu tarımsal işgücü dalgaları, hayat 

şartlarını, fakirliklerini beraberlerine alarak varoşlarına 

yerleştikleri şehirlerde~ gecekondu mahalleleri kurarak, 

köydeki yaşama düzenlerini buralarda devam ettirmektedirler. 

İleri şehir toplumı;ı. ilkel tarı."'l toplumunun peşi peşine şehir

lere gönderdiği nüfusun istilası ile karşı karşıya bulunmakta-

dır. 
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Hem tarım toplumu~ hemde şehir toplumu için olumsuz 

sonuçlar veren bu tip bir nüfus hareketinin karşısında bulunan 

geri kalmış ülkelerin, genel kalkınma çabalarını, ilincelikle 

tarım toplumuna yöneltmeleri gerekmektedir. Weitz'e göre "bütün 

nüfusu etkiliyecek herhangi bir kalkınma planının koylerde" 

başlatılması gereklıdir. ( 
9 

) Zıra tarım toplumunun ilkel 

düzeninin köylerde daha tehlikeli durumlar yaratmasının ~nlen

mesi ve aynı tehlikelerin şehir merkezlerinde de genellikl_ 

kazanması bu suretle önlenebilecektir. Aynı toplumda tarım 

toplumu ile şehir toplumunun uyum içinde yaşamaması, hatta 

düşman durumuna gelmesi halinde, her çeşit kalkınma çabasın

dan bir sonuç alınamıyacağı açıkça ortadadır. 

Topyekun kalkınmada amaç, toplumun bütün organize grup

larının tek bir topluma mensubiyet bilinci içinde bütünleş

rnek olduğuna göre, günümüzde "Tarım mı? Sanayi mi ?n ayrımını 

ortaya atmanın hiç bir anlamı kalmamıştır. Zaten kalkınma 

hareketinin başlangıcında sı:,nayi kesimindeki çabalar devam 

ededursun, tarım toplumuna özel bir dikkat gösterilmesini, 

diğer sektörlerin ihlali şeklinde anlamamak gerekmektedir. 

Kalkınma hareketi içinde tarımın önceliği yalnız bir sıra 
l 

önceliği anlamını taşımaktadır. 

2. Tarımsal kalkınmanın hedefleri. 

Toplumun iktisadi ve sosyal anlamdaki refahı etki

leyici bütün unsurlarının, sistemli olarak kalkınma süreci 

içinde yeniden düzenlenmesinde, toplumu oluŞturan bütün orga

nize gruplarından beklenen hizmetler vardır. *alkınma sürecinin 

( 9 ) WEİTZ Raanan~ 11 Zirai Kalkınma-Planlama ve .i.:atbikat", 

İktisadi Kalkınmanın Zirai CeRhesi, Ekonomik ve Sosyal Etüdler 

Konferansı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1965, S. 45 vd. 
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sorunu kaynağa en yakın noktadan ele almak gayesi ile tarim 

toplumuna öncelik vermesi bir bakımada tarımsal kalkınmanın 
i 

hedeflerinin topyekun kalkınma çabalarını geliştirici karak...; 

tere sahip olmasındandır. 

Tarımsal kalkınmanın hedeflerini iki ana grupta özet

liyebiliriz. Bu ana gruplardan birisi iktisadi hedefleri, 

diğeri sosyal hedefleri kapsamaktadır 

A ) Tarımsal kalkınmanJ_n iktisadi hedefleri· 

':rarımsal kalkınmanın iktisadi hedefleri tarım 

toplumunun genel kalkınma hareketine ve il>:tisadi bir gösterge 

olan milli gelire katkısı açısından tesbit edilmiş hedefler

dir. Üretimin bütün unsurlarını kapsayan bu hedefleri şu şe

kilde sıralıyabiliriz : 

a) Tarımsal gıda ve hammadde üretiminin arttırıl-

mas ı. 

Bütün toplumlar bir nüfus artışı olayı ile 

karşı Karşıya bulunrnaktadırla_. Diğer taraft,.n ulaşım yolları

nın gelişmesi~ toplum grupları arasındaki ilişki imkanların 

gelişmesini sağlamıştır" rarım toplumu~ topiumun artan ihti

ya~larını karşılıyacak seviyede gıda ve tarımsal ham madde 

üretimini arttırmalıdır. 

b) İşgücü t~ansfert. 

Tarım toplumu hemen hemen bütün geri kalmış 

ülkelerde toplam nüfusun ve işgücünün büyük bir yüzdesini tem

sil etmektedir. Halbuki başta sanayi sektörü olmak suretiyle 

iktisadi hayatın diğer sektörleri vasıflı işgücü kıtlığı 

içinde bulunmaktadır. Her tıraktör ortalama olarak 6 aileyi 

yani 30 kişiyi safdışı ederken, tarım toplumunda gizli işsiz

lik olayı yaygınlaşmakta, otomasy~n çağında bulunan sanayi 

sektörü tarım sektöründen ihtiyacı olan vasıflı işçi yerine 
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vasıfsız işgücü kitleleri almaktadır. Buda şehirlerin yükü-

nü ağırlaştırmaktadır. Çift taraflı bu olumsuz geli$meyi önle

mek için tarım toplumunun vasıfsız işgücünü vasıflı hale getir

dikten sonra, sanayinin muhtaç bölgelerine düzenli şekilde 

sevki sağlanmalıdır. ( 10 ) 

o) Sermaye ve döviz birikimi 

Geri kalmış ülkeler sanayi kalkınmalarıhı 

tarımsal kalkınmaya paralel olarak yürütmek zorundadır. Oysa 

sanayi tesislerinin kurulması, geniş alt yapı hizmetlerinin 

yapılabilmesi için, her yıl geniş miktarda döviz transferini 

ve iç yatırımı gerektirmektedir. Tarım toplumu tarım içi 

tasarrufları arttırıp bir sermaye birikimine giderek iç 

yatırımlara, tarımsal ihraç maddelerinin üretim ve pazarlan

masını geliştirerek toplumun döviz kaynaklarını destekler 

hale gelmelidir. Bu suretle yurt içi yatırımlara girişmek, 

sanayinin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri dışardan satınal

mak ve dış borçları ödemek daha kolaylaşacaktır. 

d) Tüketim imkanlarının arttırılması 

Her ülkede sanayi geli;~me, pazar doğrultu sun

da seyretmektedir. Özellikle sanayi mamulleri piyasasında 

kalkınmış ülkelerin sanayi malları ile rekabet imkanından 

yoksun olan, geri kalmış ülkelerin sanayileri ve hizmet sök

törleri, sürümlerini iç piyasanın talepk~rine göre düzenlemek~ 

tedirler. Oysa hayat seviyesinin tarım toplumunda düşük olması, 

( 1~ ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. SCHULZ Theedore 

W., Transforming Traditional Agriculture, Yale Üniversity Press, 

New Haven and London, 1964, S. 176, vd. 
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milli sanayi ve hizmet sektörünün tarım sektöründe geniş bir 

pazar bulmasını engellemektedir. 

Diğer sektörlerde üretilen mal ve hizmetlere pazar 

olabilmesi için, tarım toplumunun önce üretimini, daha sonra

da fert başına tUketim imkanlarırtı art:ı.rn:ıası gerekmektedir.(ll) 

e) Sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin tedariki~ 

Tarım toplumunun tabiat ve iklim şartlarına 

bağlı kalması, üretimini sulama, gübreleme ve diğgr teknık

lerden habersiz şekilde devam ettirmesi, gıda maddelerinin 

ve tarımsal sanayi ham maddelerin üretiminde her yıl büyük 

istikrarsızlıkların doğmasına sebebiyet vermektedir. Üretim 

hacminin değişmesi fiyat hareketlerini, fiyat hareketleri de 

enflasyonist gidişi kamçılamaktadır. Toplumun iktisadi hayatı 

için zararlı olan bu iktisadi dalgalanmaların önlenmesinde 

yararlı olacak saiklerden biride, tarım toplumunun sanayi 

sektörüne "uygun fiyatlarla" gıda maddeleri ve tarımsal sanayi 

ham maddeleri sağlamasıdır. (l2 ) 

B) Tarımsal kalklllinanın sosyal hedefleri. 

Tarım toplumunun kalkınması, sağlanan mal ve 

hizmetlerden toplumun ,Payına dU.geni alınasında iktisadi hedef

ler kadar, hatta onlardan fazla, sosyal hedeflerin belirlen

melerinin önemi vardır. 

( ll ) WELLS Oris V., 11 1\çılış KonUf;ması", İkti.sadi Ka,ıkınmp.n:Jill 

Zirai Cephesi Konfaransı, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans 

Hey'eti, Sermet Matbaası, İstanbul, 1965, S. XXI. 

( 12 ) NİCHOLLS William, "The place of Agriculture in Economiç 

Development", Agriculture In Economic Development, Mc.Graw 

Book Company, New York, Toronto, San Francisco, London, 1964, 

s. 12. 
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a) Topluında refah seviyesi farkının ortadan kal-

_ı dırılması. 

Gelir seviyesinin diğer sektörlere nazaran 

düşük olmasından, sosyal hizmetlerin şehir merkezlerinde 

toplanmasından, eğitimsizlikten dolayı köylünün arz edilen 

hizmetlerden yararlanamamasından öt~ü, tarım toplw~larının 

refah seviyesi ile şehir toplumlarının refah seviyesi arasında 

büyük bir fark meydana gelmiştir. Bu refah farkı, Dünya rrörüşü, 

yaşama şekli, kültürü ve genel toplum hayatına katılmasi bakı

mından tarım toplumlarını şehir t op1 uillarına kustürmüştür. Bu 

yüzden şehir toplumlarından ayrı bir dunyanın mensupları ol

duklarına inanır hale gelen köylü toplumu, genel kalkınma 

içinde yerini alamaz hale gelmiştir. Tarım toplumu ile tarım

dışı toplum grupları arasında başlayan bu çatışmayı daha teh

likeli hale gelmeden önlemek, tarım toplumunun bU.türı cepheleri 

ile genel kalkınma hareketine katılmasını sağlamak, tarım 

toplumunu toplumun diğer kesimleri ile beraber bütünleştire

bilmek için, aradaki refah seviyesi farkının ortadan kaldırıl

ması, en azından asgariye indirilmesi, tarımsal kalkınmanın 

vazgeçilmez hedeflerinden biridir. 

b) Köylünün yönetime katılması. 

Gökten yağmur, topraktan bereket bekleye bek

leye, kaderci bir dü~ünceye boynunu büküp kendini teslim eden, 

bu yüzdende önemsiz olduğuna kendini inandıran köylünün kal

kınma hareketi içinde bir "süze" olarak değil, yetki ve soruaı-
/~· 

luluk yüklenmiş aktif bir 11 sosyaln insan, haline getirilmesi 

düşünülmelidir. Köyün bu yeni insan tipi kalkınma süreci için

de, kendi kaderini değiştirecek çabalara aktif olarak katıl

masında etkenliğini görüp kendine inanıp, çevresüıe ve top

luınuna yabancılaşmaktan kurtulmalıdırD Yoksa tarımsal kalkın

manın devletin tekeline bırakılması halinde, köylünün devletten 
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mucizeler bekler hale gelmesine ve çabaların boşuna gitmesine 

sebebiyet verecektir. 

c) Tarım toplumunun yeniden teşkilatlanması. 

Tarım toplumunun tarımdışı topl~nlardan daha 

kötü bir durumda bulunmasının önemli sebeplerinden biride, 

tarım toplumunda teşkilatıanmanın çok zayıf olması, diğer 

sektörlerdeki güçlü teşkilatıanma örneklerinin tarım toplumuna 

girememe. idir. 65 binden fazla yerleşme noktasına dağılmJŞ 

Türk tarım toplumunun, yarısına yakın bir kısmı idari bir 

teşkilatlanmaya kavuşmuş, büyük bir çoğunluğu, her nev'i teş

kilatıanma tarzından habersizdir. Kaldıki tarım toplumumuzun 

kapalı aile hayatının dışına çıkması, yerleşme noktaları ara

sında ilişki ~urabilmesi, modern tarım ve teknolojinin nimet

lerinden yararlanması, kredi ve pazar sorununu halledebilmesi 

için, yeniden teşkilatlanıp yapısını düzenleme zorundadır. Böy

le güçlü bir teşkilatıanma olmadığı taktirde, ne köyü şehrin 

seviyesine çıkartmak, ne köylünün refah seviyesini ve emeğini 

gerçek anlamda değerlendirmek, nede köylerin insangücü ve üre

tim potansiyelinin katkısından yararlanmak mümkün olmayacak

tır. 

d) Tarım toplumunun bir dönüşüm geçirmesi. 

TarLn topıumu günfunüzün sanayi toplumu seviye

sinde teşkilatıanma zorunda olduğuna göre, bir sosyal değişme 

sürecini yaşamak durumu ile karşı karşıyadır. Kendi özünde 

var olan ve kalkıllina hedefine uygun düşen değer ölçülerinin 

~emeli üzerinde bu toplum grubunun bir dönüşThn geçirmesi ge-

rekmektedir. Bu dönüşThn sürecinde sosy~skikolojik temellerden 

yararlanarak tarım toplumunu etkilemek, aşılamak ve sonrada 

kendi dönüşümünü kendisine yaptırtnıak, uzun bir sü~eyi gerek

tirmekle beraber, sanıldıgı gibi imkansız değildir. 
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Özellikle tarım topluluklarının dönüşüraleri n büyük bir 

acı ile karşıladıkları" ( 
13 

) do~rudur. Buda çok defa yeni 

kültürün elemanlarının yani yeniliklerin, eskiden var olan 

kültürle çatışır hale getirilmesinden doğmaktadır. Turhan'a 

göre "mahalli, yerli veya eski kültürler, kendilerine özgü 

hususiyetleri kaybetmeden gelişebilmektedirler. ( 
14 

) Tarım 

toplumunun dönüşiline hazırlanması bu gibi tedbirlerin beraber

li~inde ele alındı~ı taktirde, köy ve şehir arasındaki iktisa

di ve sosyal uçurum kapatılabilir. 

Tar~TI toplumu ile tarımdışı toplumların aynı iktisadi 

ve sosyal hedefler yönünden ele alınmalarının en büyük yararı, 

bütün toplun gruplarının aynı bütünleşme seviyesine getirilme

leri ve aynı bütünleşme bilinci ile topyekun kalkınma hareketin

de tahrik edilıneleridir. Bu bilincin varlı~ı kalkınına çabaları

nın en olumlu habercisidir. 

III - Refah Politikası ve Tarımsal Kalkınma Stratejisi. 

Geri kalmış ülkeler için tarım toplumunun kalkın

ması ve tarım toplumundan başlayan bir refah politikasının 

uygulanması, gün~nüzde geri kalmışlı~ın bir ilkesi haline 

gelmiştir. Bir çok ülkeler tarım toplumunda kendi şartları 

içinde gerçekleştirmek istedikleri refah seviyesine biribir

lerinden farklı politikalarla varmak istemektedirler. İnsanlığın 

bir numaralı, çabası halıne gelen fakirlikten ve gerilikten 

kurtulmanın savaşının şaşmaz hedefi belirli bir refah seviye

sine ulaşmaktadır. 

ı. Sosyal refahın fonksiyonu. 

İktisadi ve sosyal değişkenlere ba~lı bulunan 

refahın, bu değişkenlerle olan ilişkileri şeklinde tanımlanan 

(13) OCDE, progres Social et Croissonce Economique, Paris,l967,S.l0. 

( 14 ) TURHAN Mllintaz, (a.g.e), S. 150. vd. 
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sosyal refah fonksiyonu, uygulamada ferdi tuketiminT verimli..

liği artırma gayretlerinin, işgücünün vasıflılık seviyesinin, 

etkili bir teşkilgtlanmanın ve bunun gibi diğer olayların, 

ferdin ihtiyaçlarının tatmini sonundaki izlenimleri üzerine 

nasıl etki yaptığını göstermektedir• Üretim yöntemlerinde 

bilimsel ve teknik yönde meydana gelen baş döndürücü karışık

lıkların gittikçe artmasına ve iktisadi kı tl ık kavramının 

bütün gücü ile ayakta durmasına rağmen, asıl sorun, her z~man 

aynı olmakta devam etmiştir. Değişmiyen sorun şudur : Reiah 

seviyesini mllinkün olduğu kadar yüksek tutmanın yolu nedir? 

Soruyu üç açıdan ce-eaplandırmak mümkündür : 

A) Milli hasılanın büyümesi. 

Refah politikasının dikkatle üzerinde durmak zorun

da olduğu sorunlardan biri milli hasılanın büyümesi ve bu 

milli hasıla içinde tarımsal hasılanın potansiyeli oranında 

yer almasıdır. Zira meyvelerini uz~n vadede verdiği ve üre

time daha fazla dolaylı bir katkıda bulunduğu için sağlık, 

eğitim, beslenme, konut gibi refahın sosyal elemanlarını 

temin edecek politikaları finanse edebilmek için, milli hası

lanın, bu arada tarımsal hasılanında devamlı büyünesi isten

mektedir. Tinbergen'e göre ııyü.kselen bir gelirin adaletli 

dağıtılması, seviyesi düşen b~r geliri dagıtmaktan daha kolay

dır." (l
5 

) Kalkınmanın planlaması Komitesinin (Le Comite de 

la planification du Developpement) 1970 yılında yayınladığı 

bir raporda, geri kalmış ülkelerin 1980 yılına kadar yılda 

% 6-7 arasında bir büyThne hızını hedef almaları tavsiye edil

mektedir . .Ayrıca Tinbergen i ttıala tın yıllık büyüme oranının, 

( 15 ) TİNBERGEN Jan, (a.g.e), S. 188 vd. 

ESKIŞEHIR 
IKTISADi ve TiC.~ i i~.iMLER 
AKADEMiSi KÜTÜPHANESI 
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milli gelirin yıllık büyüme oranından her yıl % 1 oranında 

daha fazla olmasını, bu arada imalat sektörü ve inşaat sek

türü gelirinin yılda % 8-9 arası, tarım sektörünün ise yılda 

% 4 lük bir büyüme hızına göre planlanmasını tavsiye etmek

tedir. (l6 ) Aynı konuya de~inen Parizeau ise "geri kalmış 

ülkelerde fert başına milli gelir % ı artırılmak isteniyorsa 

veya nüfus % I artmışsa ki aynı anlama gelir, o yıl milli 

gelirin % 4 dü oranında bir yatırım yapılması gerektiğini 

tecrübeler göstermiştir" ( 
17 

) demektedir. 

B) Üretimin artması . 

Refah seviyesinin yüksek tutulmasında önemli rolü 

olan ikinci bir unsur, üretimin artmasıdır. İnsanların ihti

yaçları sonsuz oldu~u için, iktisadi kıtlık baskısını ancak 

bir dereceye kadar hafifleten üretim artışının refah seviye

sine yardımcı olabi~mesi için, üretimin arttı~ı bütün faali

yet dallarının sosyal marjinal verimliliklerinin biribirie

rine eşit olması gerekmektedir. Buda toplumu oluşturan bütün 

toplum gruplarındaki insangücünün aynı derecede veya biribir

lerine yakın bir sağlık, e~itim, beslenme ve vasıflılık seviye

sine varmasını gerektiren uzun vadeli ve köklü ön tedbirlerin 

daha önceden alınması, politikalar şeklinde uygulanmış olma

sını gerektirmektedir. 

C) Tüketimin dağılımı. 

Refah kavramı sosyal adalet ve fırsat eşitli~i 

ilkeleri Uzerine kurulmuştur. Bu yüzdende refah seviyesini 

sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine göre yükseltmek 

için tUketim mallarının ve hizmetlerin dağılımında, bütün 

( 16 ) TİNBERGEN Jan, (a.g.e) S. 201. 

( ı 7 ) PARİZEAU J aeti,\.ıes, 11 1 e probleme du finance,rıen t In terieure" 

le "Tiers Morde", (a.g.e) S. 314. 
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tüketim mallarının ve hizmetlerin sosyal marjinal faydası 

toplumu oluşturan bütün fertler için biribirlerine yakın 

derecelerde olmalıdır. Sosyal marjinal faydası en az olan 

ferdin seviyesi, fakirlik bütçesinin sınırından daha aşağı

ya düşmemelidir. 

Mutlak eşitlik kriterlerine göre hareket edildiği 

taktirde, 11 tüketim malları ve hizmetlerin sosyal marjinal 

faydasının eşit olmasını" isternek gerekirki; buda, Tinbergen

in önce gerekli gördüğü fakat bununla beraber o zaman "öyle 

bir gelir dağılımı ıle karşı karşıya gelinirki, herkes kabi

liyetlerine göre üretime katılırken, herkesin ihtiyaçları 

kadar tüketmesi gibi bir durum meydana gelir"( 
18 

) diyerek
1 

endişesini belirttiği gerçekçi olmayan bir mahzur doğmaktadır. 

Onun için kanaatimize göre, refah seviyesini yükseltmede tüke

tim dağılımının tuketim malları için fertlere fakirlik bütçesi

nin üzerinde ama yeteneklere gbre sosyal mar·;inal fayda sağ

laması, hizmet dağılımında ise eşit sosyal maryinal fayda 

sağlaması daha uygun olur. 

2. Tarımsal kalkınmanın stratejisi. 

Sosyal ve iktisadi refah seviyesinin yükselmesi 

için kalkınma süreci boyunca bir toplumda uygulanması gerekli 

görtilen politikaların tümüne kalkınma stratejisi denmektedir. 

Tarım toplumunda genellikle tarım reformu denen ve 

çok defa vergi reformu, kooperatifleşme gibi yan politikalar

la desteklenen tedbirler kategorisi şeklinde ele alınan tarım

sal kalkınma stratejisi, şekilde ülkelerin ideolojik, siyasi, 
1 

iktisadi sosyal ve L.ültürel şartlarına gğre ayrılıklar 

göstermekle beraber, özde aşağı yukarı aynı hedeflere yönel-

( 18 ) TİNBERGEN Jan, (a.g.e), S. 170- 171. 
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mektedirler. 

Bu statejik hedefleri beş kategoride toplayabiliriz 

A) Tarım toplumunun randımanını yükseltmek. 

Kalkınmış toplllinların tecrübeleri, Clark ve Fourastie

nin de ileri sürdükleri gibi (Bölüm II, Ki~ım III/I), bir ülke

de refah seviyesi yUkseldiği oranda tarım sektöründeki aktif 

nüfusun genel nüfusa oranının gittikçe düştüğü gğrülmektedir. 

Tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörlerine akan nüfu-

sun bu haraketini aslında tarım sektörünün randıman artışı 

ile izah etmek gerekir. Zira tarım toplumunun üretim yöntem

lerinin, sosyal yapı ve teşkilatıanmasının gelişmesi, zamanla 

tarımsal nüfusun pek az bir kısmı ile bütün ülkenin gıda ve 

tarımsal sanayi ham maddelerine ols.n ihtiyaçları üretilebilir 

hale gelmesi mümkün olmuştur. 1945 yıllarında 6 kişiyi besleye

bilen bir fransız köylüsünün 1970 yılında 20 kişiyi besler hale 

gelmesi, fransız tarımının modernleşmesinin, fransız köylü-

sünün randımanının artışını ve 8tıl hale gelen tarımsal iş

güçünün diğer sektörlere sevkedilmesinin işaretidir. Yoksa 

tarım sektöründe işgücü oranının düşürülmesi hedef değil, 

sonuçtur. Asıl hedef tarım toplumunun randımanının yüksel

tilmesidir. 

B) Tarımsal işgücü fazlasının değerlendirilmesi. 

Yüksek bir randımanın sağlanması sonucu önemli 

miktarda bir tarımsal işgücü fazlalığı meydana gelecektir. Bu 

artık işgücünden gerektiği şekilde yararlanmak için, önce ta

rımsal ürünlerin sanayiine dayalı~ daha sonra daha geniş çapta 

sanayi kuruluşlarının faaliyete geçirilmesi halinde, tarım 

toplumlindan kopan işgücü massedilecektir. Aksi halde tarımdan 

ayrılan bu işgücü fazlası, gizli işsizlik seviyesinde bile iş 

bulma imkanını kaybetmekte ve tarımda gerçekleştirilen randıman 
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artışının yararından çok daha zararlı olabilecek bir takim 

iktisadi ve sosyal sonuçlar doğurabilir. Tarım ürünlerine 

dayalı sanayi faaliyetlerin ademi merkeziyetçi bir anlayışla 

ülkenin sathına serpiştirilmesi, hem büyük merkezleri taham

mül edilmez bir insangücünün baskısından kurtarır, hemde 

ülkenin yüzeyindeki nüfus yoğunluğu dengesini muhafaza eder. 

C) Sanayileşme ritminin yüksek tutulması. 

Sanayileşmekte amaç, sanayi sektörüne yeni gelen

lerinde ücretlerini eski işçilerinkinin seviyesinde tutmak, 

dolayısiyle gelirlerini artırmaktır. Zira kalkınmada sosyal 

ve iktisadi bütünleşme genellikle sanayi sektöründe yaşayan

ların refah seviyesinde yapılmaktadır. Oysa sanayileşme ritmi 

yüksek ve devamlı olmadığı taktirde, sanayi sektöründe var 

olan sabit bir işgücü talebine karşı, işgücü arzı yeni gelen 

işgücü dalgalarından ötürü gittikçe yükselecektir. İşgücü 

arzının sabit işgücü talebinden gittikçe fazla olması, önce 

ücretlerin düşmesine, daha sonra gelirlerin düşmesine sebe

biyet verecektir. 

D) Tarım sektöründe verimlilik artışının devamlı olması. 

Sanayinin devamlı üretim unsurları boll uğuna kavuş

ması, tarımda oluşması gereken sermaye birikiminin sanayi ve 

diğer alt yapı yatırımıarına destek olması, ithal ediliyorsa 

bazı tarımsal maddelerin döviz kaybına sebebiyet vermesinin 

önlenmesi, tarım maddelerinin ihracından beklenen döviz kay

naklarının çağalabilmesi için, tarım sektöründe verimliliğin 

devamlı bir artış kaydetmesi amacı ile tedbirler alınmalıdır. 

Bunun için tarımsal faaliyetlerin, tabiat ve iklim şartlarına 

bağlılıklarının azaltılması, tarım toplumunUn yapı yönünden 

kalkınma stratejisinin şartlarına uygun bir şekilde teşkilat

lanması, kredi-pazarlama hizmetlerinin düzenlenmesi, tarım 

toplumu, köylü toplumu halinden çıkartılarak,. sanayi tarım 
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toplumu şeklinde yeniden kurulmalıdır. 

Tarım sektöründe verimlilik artışının devamlı olmaması 

halinde genel iktisadi ve sosyal durum, eskisinden çok daha 

tehlikeli bir noktada karar kılarak, sorun içinde çıkılmaz 

bir hal alabilir. 

E) Tarımsal toplumdan sanayi toplumuna geçişin hazırlanma-

sı. 

Geri kalmış ülkelerde iki ayrı dünya halinde kutup

laşan tarım toplumu ile sanayi toplumu arakındaki geçiş hazır

lanmalıdır. Köy hayatına alışmış kitlelerin ~ehir hayatına, 

tarladan gelenlerin modern işletme faaliyetlerine, aile işlet

melerinde çalışanların vasıflı işi gerektiren makinalara inti

bak ettirilmeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hatta tutucu 

bir anlayışla toprağa sarılıp kalanlarrtan istiyenlere, çeşitli 

imk~n, tazminat ve imtiyazlar verilerek, yeni hayatlarını 

cazip hale getirmek gerekecektir. Şehir hayatının köylüler 

üzerindeki olumsuz sosyal etkilerine, yeni gelenleri eğitim 

yolu ile hazırlamak, gecekondu sefaletini önlemek için yeni 

yerleşme noktalarında konut sorununu planlamak, suçluluk 

oranının intibaksızlıktan dolayı artmasını önlemek gibi bazı 

tedbirlerin geçiş döneminden önce, geçiş dönemi esnasında 

ve geçiş döneminden hemen sonra ele alınması, gereken husus

lardan sadece bir kaçıdır. ( 
19 

) 

Gerilik karakteri, refah politikası ve kalkınma 

statejisi ile bir bütün teşkil eden tarım toplumu, özellikle 

sösyal cephesi yönünden son yıllarda bUyük bir gelişme geçir

miştir. Toplumların topyekun kalkınmasının odak noktası haline 

gelen, iktisadi kriterleri yanında sosyal kriterleride geliş-

( 19 ) Bu hususta daha fazla bilgi i~in Bak. BIT, Les probl~mes 

economiques constituant .... ,(a.g.e), s. 166 vd. 
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tirilen tarım toplumu, etkili sosyal politika tedbirleri ile 

daha fazla gelişecek olgunluğu kazanmıştır. Ne varki tarım 

toplumunu bir kalkınma süreci içinde ele alıp, onu toplum 

içinde bütünleştirebilmek için, sosyal politika tedbirlerinin 

hem gaye, hemde vasıtalarının önceden tesbit edilmeleri, daha 

sonrada bu gaye ve vasıtaların uzun vadeli planlar içine serpiş

tirilmeleri zorunludur.( 
20 

) Ancak bu suretle hem sektörlerara

sı, dengeli bir kalkınma, hemde iktisadi ve sosyal unsurlar 

arası bir uyurnun sağlanabilmesi imkan dahiline girecektir. 

Bu açıdan planlama tarımsal kalkınmanın zorunlu bir vasıta

sıdır. 

İkinci KJ ı~s ı m 

KALKINMA PLANLARI AÇISIN:DAN TÜRK TARH/I 

TOPLUMU 

Planlama, kalkınma fikrini, ideolojik ve sosyal yapısı 

ne olursa olsun bütün ülkelere benimseterek genelleştirmiş; 

kalkınmayı daha kısa sürelere sığdırarak, çabuklaştırmış; günü

mlizürı toplurolarına geleceğini düzenleme fırsatını vererek 

kalkınmayı bilinçlendirmiştir. 

Geçtiğimiz iki yüzyıla yakın zaman içinde, siyasi demok

rasi için yaptıkları mücadelelerin Dünya' nın bir çok ülkelerin

de başarı ile sonuçlandırılmasırrdan sonra, gününüzün toplumları 

iktisadi kaderlerini düzenlemek için iktisadi demokrasi müca-

delesine girmişlerdir. 
( 21 ) 

( d.~ ) COLLETTE J .M • ., Etudes sur les systemes de decision, firemi

ere ~artie, BIT, Repport No: 70.11/1, Geneve, 1970, S, 2. vd. 

( 21 ) TURAN Kamil, İşçilerin Yönetime Katılması ve Türkiye 

Uygulaması, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yayın

ları No: 57, Emel Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1973, S. 45 vd. 
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İktisadi ve sosyal hayatın imkan ve hedefler açısından plan-

. laması, bu mücadelede toplumların en büyük yardımcılarından 

biri olmuştur~ Zira Masse.nin de belirttiği gibi 11 kalkınma yal

nız bolluğa doğru ilerlemek değil~ daha fazla yeni bir toplum 

inşa etmektir". ( 22 )"Sosyal Devlet" kavramını getiren 1961 

Anayaaası 11 İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağla

nır. Kalkınma bu plana güre gerçekleştirilir11 ~ (Md.l29) hükmü

nu getirerek Türkiye'de planlı kalkınma devrini açmıştır. 

Öncelmri bazen Devletin onderlik ettiği, bazanda özel 

sektörün ağır bastığı bir gelişme seyri içinde kendi haline 

bırakılan Türkiye'nin kalkınma hareketi, 1962 yılından sonra 

planlı kalkınma dönemine girmiştir. 1962-1977 dönemi için 

hazırlanan bir perspektif plan, beçer yıllık liç plan dönemine 

ayrılmış, 1962-1967 döneminde BBYKP.nin uygulaması, 1968-1972 

döneminde İBYKP.nin uygulaması tamamlanmıştır. 1973 yılında 

başlayan ÜBYKP.nin uygulaması 1977 yılında sonuçlanacaktır. 

Takriben 20 sektörlük bir ınput-output modeline göre hazırla

nan kalkınma planları ( 
23 

) toplumun iktisadi ve sosyal denge

sinin kalkınmaya feda edilmesinden fazla, sektörlerarası, bölge

lerarası ve toplum gruplararası dengeli bir kalkınmayı ön plana 

almıştır. 

Bir tarım ülkesi karekterini taşıyan, tarım1.n Türkiye

nin iktisadi ve sosyal hayatında ve topyekUn kalkınmasındaki 

önemi üzerinde duran Kalkınma planlarında, modern bir tarım 

meydana getirmek, tarımdaki katma değeri çoğaltmak, gelir 

( 22 ) MASSE Pierre, Le plan ou l'anti hasard Gall mard, Coll. 

Idees, ş.y., 1965, s. 54. 

( 23 ) TINBERGEN Jan, Central planning, Yale University press, 

New Haven and London, 1964, S. 25. 
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getirici istihdamı artırmak, tarım kesimindeki fakirliği azalt-

mak, tarım kesiminin ihracat imkanlarını artırmak ( 24 ) 
ve 

toplum grupları arasındaki refah farkını azaltmak gibi hedef

ler dogruıtusunda çaba gösterilmiştir. 

I - Plan Hedefleri ve Tarım Toplumu. 

1962-1977 uönemini kapsayan ve peryodik beşer yıl

lık planlarla s onuçlandırılacak olan kalkıruna ,planla~:ı;· . t : . ..: bir 

araya getirildikleri zaman, bu dönem sonunda Türk tarımının 

yapısında oluşacak değişiklikleri önceden tahnin etmek sanıl

dığı gibi zor değildir. I., II. ve III. kalkınma planlarının 

hedeflerinin tarım toplumunun köylü toplumu biçimine bağlı 

kalıp, sanayi tarım toplumuna dönüşmesindeki güçlüklerininin 

başta sanayi sektörü olarak genel kalkınma hareketinde engel

leyici rol oynamasının ve refah seviyesinin daha hızlı bir 

şekilde yükselememesinin sebeplerinin aslında isabetli bir 

şekilde tesbit edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Zıra tesbit 

edilen hedeflerden her biri, tarım toplumunun geriliğinin bir 

başka yönünü yansıtmaktadır. Kalkınma planlarının tesbit etmiş 

bulunduğu bu ana hedefleri, dört kategori içinde bir araya 

getirmek mümkündür. 

ı. Toprakla ilgili hedefler. 

Türkiye' de tarım topraklarının i~lenme sınırına 

çıktan varıldığı, hatta toprak kullanmanın çayır ve mer'aların, 

dolayısiyle hayvancılığın zararına geliştiği, rüzgar ve su 

erozyonu sonucu ülkenin her geçen yıl binlerce hektar verimli 
J 

toprak kaybına uğradığı gerçeği göz önüne alınarak, topraklar-

dan ~'yalnız kaynakların saklanması değil, aynı zamanda kaynak-

( 24 ) MOSHER A.T., "Agricultural planning" CENTO Seminar on 

Agricultural planing, held in Tehran (İRAN) august 28 t• september 

2, 1971, S. 66 vd. 
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lardan en iyi şekilde yararlanma hedef tutulm8ktadır. 11 
( 25 ) 

BBYKP'da toprak kaybını önlemek, mer'a ve çayırların ıslahını 

sağlamak, toprak örtllsünü korumak, topraktaki biolojik denge

yi ay8kta tutmak yolu ile topraktan en verimli şekilde yarar

lanmanın yolları araştırılmıştır. 

İBYKP'ı tarım t0praklarının korunması ve geliştirilmesi 

yanında, toprağın uygun bir şekilde işletilmesinin göz önünde( 26 ) 

tutulacağının ana ilkelerden sayılacağı hususunu belirtmekte

dir. Yalnız genel bir anlam taşıyan bu tedbirlerin neler olduğu 

hususu açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu tedbirler ÜBYKP'nda 

daha büyük bir açıklığa kavuşturulmaktadır. ÜBYKP'nda "ilke-

ler ve tedbirler" kısmında "gelişme potansiyeli uzun dönemde 

değerlendirilebilecek bölgelerde, toprak ve su kaynaklarını 

geliştirmeye dönük alt yapı ve bunların gerektirdiği oranda 

üst yapı çalışmaları"( 27 ) nın yapılacağı belirtilmektedir. 

Bu çalışmalarla arazi toplulaştırması, tapu kadastro çalışma

larının geliştirilmesi, toprak mülkiyet rejiminin düzenlen-

mesi gibi amaçlar güdülmektedir. 

Toprağın yapısal karakteri ile ilgili hedeflerden 

başka, toprağın hukuki karakterini düzenlemeyide öngören kal

kıllina planlarında, ayrıca toprak reformunada yer verilmektedir. 

BBYKP'nunda "toprak dağıtımında yalnız Devlet'in olan veya 

Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan topraklar üzerinde 

durulmayacak; aynı zamanda tayin edilecek azami sınırın üzerin-

( 25 ) DPT 7 Kalkınma planı, Birinci Beş Yıl (1963-1967), Baş

bakanlık Devlet Matbaası, Ankara, Ocak 1963, S. 145. 

( 26 ) DPT, Kalkınma planı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), Başba~ 

kanlık Devlet Matbaası 9 Ankara, Kasım 1967, S. 302. 

( 27 ) DPT, Yeni Strateji ve Kalkınma planı, Üçüncü Beş Yıl 

(1973-1977) 1 Yayın No: DPT. 1272, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 

1973, s. 216. 
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deki özel mülk topraklarıda kamulaştırılarak dağıtılacaktır"( 28 ) 

denilmektedir. BBYKP'nda kesin bir şekilde belirtilen toprak 

reformu hedefi, İBYKP'nda yumuşatılmakta, hatta anlam değişik

liğine uğramaktadır. İBYKP inde 11 tarım reformu tarımsal bünye

nin temelindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbirler dizi

si olarak kabul edilecektir" ( 
29 

) denilmektedir. Fakat UDYKP 

toprak reformu hedefine yeniden dönmekte ve bu konuya tam bir 

açıklık kazandırmaktadır. 11 Bu amaçla yöresel koşullara göre 

belirli büyi.iklüğün üzerinde kalanlar ile sahipleri tarafından 

verimli olarak işletilmeyen topraklar kamulaştırılarak, Devlete 

ait ihtiyaç dışı araziler ve ıslah edilecek arazilerle birlik

te topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılacak-

tır" ( 
30 

) hükmünü getiren ÜBYKP, toprak reformunu toprağın 

verimli işletilmesi ilkesi ile beraber ele almaktadır. 

2. İktisadi hedefler. 

Her üç kalkınma planının yapısında, iktisadi plan

lama ve sosyal planlama hedeflerinin dengeli bir şekilde ele 

alındıkları hususu açıkça ifade edildiği halde, tarım toplumu

nun durumunun, diğ~r toplum gruplarınınki gibi, iktisadi gö

rüşün ağır bastığı bir açıdan ele alındığı gözden kaçmamakta

dır. 

Her üç kalkınma planında tarım toplumunun kalkın

masında esas olan ana iktisadi hedeflere sadık kalınmaktadır. 

BBYh'"P nda "Enflasyon yaratmadan milli gelirde % 7 gelişme hızı

nı sürdürmek, aynı zamanda tarım üretimini çağaltarak sanayi

leşmeyi gerçekleştirmek için ihracatı geliştirmek ve sanayinin 

artan ham madde ihtiyacını karşılamak"( 
31 ) şeklinde belirtilen 

( 28 ) BBYKP, (a.g.e), s. 186. 

( 29 ) İBYKP, (a.g.e), s. 302. 

( 30 ) ÜBYK"P, (a.g.e), s. 913. 

( 31 ) BBYKP 1 (a.g.e), C' o. 145-
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iktisadi hedefler II. ve III. kalkınma planlarında da üzerinde 

durulan hedeflerin başında gelmektedir. Ayrıca 1964 programın

dantarımda verimliliğin artırılması" ( 
32 

)' 1966 prsğramıda 
11 gelirin adil dağılımı", "vergi ve fiyat politikasının gelir 

dağılımında vas ı ta olarak kullanılı.l1ası" ( 
33 

) hedefi üzerin

de durulmaktadır. 

İBYKP üretimin seviyesinin yükseltilmesi için 11 tarımı 

modernleştirmek, modern girdi ve araç kullanımında daha iyi 

bileşim gerçekleştirmek için üretim teknolojisinin seviyeı.:ü 

yükseltilecek ve verimlilik arttırılacaktır" ( 
34 

) diyerek, 

tarımsal faaliyetlerin modernleşmesini ön plana alırken, UBYKP 

da, bu Konularla beraber "pazara dönük üretim", "ulaşım ağı", 

"fiyat istikrarı", "kredi d~zeni" "iç ve dış pazarların izlen

mesi" ve "rekabet şartları" ( 
35 

) gibi iktisadi hedeflerin 

üzerinde butün ayrıntıları ile durulmasının gerekliliği belir

tilmektedir. 

Tarım toplumu, kalkıma planlarında genel iktisadi 

hayatın diğer toplum grupları ile sıkı sıkıya irtibatlandırıl

makta, tesbit edilen bütün iktisadi hedeflerde "iktisadi bütün

lüğü koruma" endişesinin dikkatle izlenildiği görülmektedir. 

3. Sosyal hedefler. 

BBYKP nında tarım toplumu ile ilgili "ilkeler ve 

tedbirl er.11 kısmında Türk tarım toplum unun s osyal s orunlarının 

( 32 ) DPT, 1964 Yılı proğramı, Kalkınma planı, B_ı_rinci Beş 

Yıl, ( ı 9 6 3-ı 9 6 7 ) , DPT Yayınları, Ankara, Kasım 1963, s. 63. 

( 33 ) DPT, 1966 Yılı proğramı, Kalkınma planı, Bırinci Beş 

Yıl, ( 196 3-196'7), DPT Yayınları, Ankara, 1965, s. 60. vd. 

( 34 ) İBYKP, (a.g.e), s. 302 vd. 

( 35 ) ÜBYKP, (a.g.e), s. 216-218. 
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en önemlilerini yansıtmış ve bu sorunlarla ilggli hedefleri 

belittm~ştir.ı IT, ve III • Beı.;r 'Yıllık' Kalkınmı;ı. plblarında bu 

ana hedeflerin bazı yönlerinin geliştirilmesiyle yetinilmiştir. 
11 \Seslenme seviyesini di.A.zeltmek için diyette; proteinli, özel

likle hayvani proteinli besinleri artırmak; ttiketimdeki artışı, 

gelir farklıiığınlin giderii'''i~Ni~cına hizmet edecek şekilde 

düzelthıek; işsizliğin giderilmesine yardım etmek; tarımdışı 

kesimlerin iş yaratma imkanlarının üstünde, köyden şehire işçi 

akımın:ı..n yarattığli dUzensiz şehirleşmeye engel olmak, genel 

olarak tarım ve top~um kalkınması hamlelerini geliştirmek 

••• 11 ( 
36 

) şeklinde özetlenebilecek bu hedeflerin 1967 prog-

ramında tarım toplumunda yaşayanların 11 yaşama standardının 

insanlık haysiyetine yaraşır bir asgari yaşama seviyesine 

çıkartılması"( 
37

) gib~bir ana hedefe bağlandığı görülmektedir. 

İBYKP' nda aynı hedefler üzerinde durulur k en trBYKP 'nda "tarım

sal eğitim ve öğretim", "tarım teknik okulları", "tarımda tek

nisyen ihtiyacı", kırsal alanda konut ihtiyacı" 
38 

) gibi, 

sosyal refa~ın temel elemanlarını düzenlemek ve zenginleştir

rnek gibi sorunlarda ele alınmaktadır. 

Ayrıca her üç kalkınma planı ve yıllık proğramların 

hemen hemen hepsinde "refah seviyesinin yükseltilmesi", "sos

yal adaletin" sağlanması ve bu maksatlarda "kooperatiflerden 

yararlanılması" gibi ana hedefler üzerinde durulmakta, fakat 

tarım toplumunda refahın bu ilke ve fonksiyonlarının kenet

lenme noktalar:ı.. üzerinde ancak bir iktisatçı dikkati ile 

( 3 6 ) B BYh.'P , ( a. g. e) , S • 1 4 5 • 

( 37 ) DPT, 1967 Yılı programı, Kalkınma planı Birinci Beş 

Yıl (1963-1967), Ankara, 1966, S. 349-50. 

( 38) ÜBYKP, (a.g.e), S. 216 vd. 
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durulabilmiş, sosyo-psikolojik ve sosyo-politik derinlik ve

rilememiştir. 

4. İdari hedefler. 

Plan hedeflerinin uygulanması alınan tedbirlerin 

tarım toplu.muı:1da 65 binden fazla yerleşme noktasına ulaşabil

mesi, sosyal hi.zmetlerden nüfusun 2/3 ünü temsil eden tarım 

toplumunun yararlanabilmesi için, etkili bir kamu hizmetinin 

yürütülmesi ile mümkün olduğu hususu kalkınma planlarında tak

tir edilmektedir. BBYKP nında kamu idaresinin değişen iktisadi 

ve sosyal şartlar doğrultusunda her zaman yeniden düzenlenmesi 

gerekliliği savunulmakta ve bunun için ngerek merkezi hükümet 

kuruluşunun, gerekse mahalli idarelerin kalkınmakta olan bir 

ekonominin ihtiyaçlarını rasyonel bir şekilde ve süratle karşı

lıyabilecek duruma getirmek kaçınılmaz bir zarurettir." ( 
39 

) 

şeklinde genel bir hükümle yetinilmekte ise de, İBYKP nda 

"ekonomik ve sosyal kalkınma gayretlerine mahalli idarelerin 

katkılarını artırmak ve kamu hizmetleriilin yerine getirilmesin

de mahalli kuruluşların ilgi ve sorumluluklarını geliştir-

mek" ( 40 ) fikrine geniş bir yer verilmektediro Ayrıca 1968 

proğramında 11 Üretim, kredi ve pazarlama" alanlarında kamu des

teğinin sağlanması istenmekte ( 41 ) , 1970 programında "köyü 

kalkındırmaya yönelmiş kamu hizmetleri arasında koordinasyonun 

sağlanması" ( 42 ) istenmekte, 1971 programında idarenin zayıf

lığından ötürü mesela kredi fonlarının etkili bir şekilde 

( 3 9 ) BBYKP 1 ( a. g. e) , S. 8 O. 

( 40 ) İBYKP, (a.g.e), S. 623. 

( 41 ) DPT, 1968 Yılı Programı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), DPT 

Yayınları, Yayın No: DPT :643, Ankara, Aralık, 1967, S. 44. 

( 42 ) DPT, 1970, Yılı Proğramı, İkinci Beş Yıl (1968-1972), 

DPT Yayınları, Yayın No: DPT : 837, Ankara, Şubat 1970, S. 493. 
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dağtılamadığından ( 
43 

)' 1972 proğramında idarenin yeniden 

düzenlenmesinin gerokliliği belirtilmektedir. ( 
44 

) 

I. ve II. Kalkınma planlarında idari teşk~latlanmanın 

aksaklıklarının plan hedeflerinin etkili bir şekilde uygulama

sını engellemesi daha çok dikkati çekmiştir. ÜBYKP nın hedef

leri arasında bu yüzden idari hedeflere daha geniş bir yer 

verilmiş ve"·· .. .Ayrıca kırsal yerJ_eşme dokusunun niteliği 

Merkezi İdare tarafından bu yönlere götürülen hizmetlerin, 

(İ) kapsam ve sınırını ger~ksiz şekilde genişıetmekte,(İİ) ma

liyeti ·artırmakta, (İİİ) hizmetten tüm kırsal nüfusun yarar

lanmasını sınırlamakta : sonuç olarak kamuca bu yönlere göt~ 

rlilen hizmetlerin etkenliği azalwaktadır" (
45 

) denilerek, 

11 •••••• ıkamu kuruluşlarını, gelişen ve değişen ihtiyaçlara 

göre kendini yeniliyebilen dinamik ve etkin bir sistem halihe 

getirmek« ( 
46 

) gereğine işaret edilmektedir. 

Türk tarım toplumunun gerçekçi bir görüşle incelenme

sinden sonra ortaya çıkan ana sorunların çözilin doğrultusunu 

işaret eden kalkınma planlarının ana hedefleri, genellikle 

bütün cepheleriyle tarım toplwnunun genel toplum içinde bütün

leştirme amacını taşımaktadır • .Ayrıca bu ana hedefler bir bakı

ma kuru birer temenni olarak kalmamış, köylü toplumu karakte

rini taşıyan tarım toplumuna köy çerçevesi içinde uygulanmaya 

çalışılmıştır. Planlı dönemde tarım toplumunun gelişmesinde 

elde edilen sonuçlar, tarım toplumuna yonelen sosyal politikayı 

biçimlemiştir. 

( 43 ) DPT, 1971 Yılı Proğr&nı, Kalkınma planı ikinci Beş Yıl 

(1968-1972) DPT Yayınları, Yayın N o: DPT 1004, Ankara, Mart 

ı 9 71 , s . 6 8 2 • 

( 44 ) DPT, 1972 Proğramı, Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl 

(1968-1972) DPT Yayınları, Yayın No: DPT : 1136, Ankara,l972 S.370, 

( 4 5 ) ÜBYKP, ( a. g. e) , S • 113. 

( 46 ) ÜBYKP, (a.g.e), S. 918. 
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II - ~lanlı Dönem ve Tarım Toplumunun Gelişmesi. 

Türkiye'de kalkınma planlarının en önemli ortak 

yönlerinden birisi, her üç kalkınma planında sanayi sektörüne 

diğer sektörlerden daha fazla öncelik verilmesidir~ Batıda baş

layan sanayi devrffimine katılamiyan, bu devirde karşı karşıya 

geldiği milliyetçilik hareketlerinden ötürü biribirlerini ta

kip eden askeri ve siyasi mücadelelere sürüklenen imparator

luk Türkiye' si, sanayileşmemiş olmanın derin acısını duymuş 

ve Birinci Dünya Savaşı sonunda geniş toprak kaybına uğramakla 

kalmıyarak, istiklalini kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya 

gelmiştir. 1923 yılında kurulan genç Cllinhuriyet döneminde geç

mişin bütün ayrıntılarından ders alınarak iktisadi hürriyet 

olmadan, siyasi hürriyetin devam edemiyeceğinin inancı içinde 

ülkenin sanayileşmesi için çaba gösterilmiştir. 

Bir yandan sanayileşmenin Türkiye'nin milli politikası 

haline gelmesi, diğer yandan sanayinin diğer iktisadi sektör

ler yanında sürükle;y i ci ni teliğe sahip olması, kalkınma plan

larında sanayi sektörüne öncelik tanınmasının iki temel sebebi-

ni teşkil etmiştir. 

Planlı dönemde yatırımların sektörlere dağılımı, plan

ların sektörler politikasını yansıtacak mahiyettedir (Tablo-XXVI). 

Tablo - XXVI 

PLANLI DÖNEMDE YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE DAGILIMI 

(% olarak) 

Birinci Plan İkinci Plan Üçüncü Plan 
Sektörler Dönemi Dönemi Dönemi 

( Gerçekleşme) (Gerçekl"şme) (Hedef) 

Tarım 15.3 11.8 11.7 
Sanayi ]lo] 37·7 45.4 
Hizmetler 37.8 34-1 28.4 
Ulaşım 15 o 6 16.4 14.5 
TOPLAM 100.0 100.0 100.0 

( 47 ) 

( 47 ) ÜBYKP, (a.g~e), s. 204 vd. 
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( Tablo-XXVI) da görüldüğü gibi 1962-1977 döneminde 

sanayi sektörünün topl&n yatırımlar içindeki yüzdesi gittikçe 

artarken, 15 yıllık perspektif planın ilkelerine sadık kalına..

rak~ ülkenin tarımsal karakterini azaltmak için tarım sektörü

nün yatırımlar içindeki yüzdesi gittikçe düşürülmüştür. Tarım 

toplumunun geri durumdan kuttulmasından önce toplam yatırımlar 

içindeki oranın düşürülmesi hernekadar tartışılabilecek bir 

konu ise de, yatırım imkanlarının kısıtlı olması, böyle bir 

seçimi zorunlu hale getirebilir. 

Kalkıruna planlarının yıllık toplam büyüme hızı olarak 

1o 7 oranı üzerinde karar kılmalarına rağmen, yıllık sektör büyü

me hızı açısından da tarım sektörünün gelişmesinin sanayi 

sektörünün gelişmesine fe da edildiği görülmektedir. (Ta bl ı-XXVII)· 

Sektörler 

Tarım 

Sanayi 
Hizmetler 

Hedef 

4.2 
12.2 

6.2 

Table - XXVII 

YILLIK SEKTÖR BÜYÜME HIZLARI 

(cfo olarak) 

Birinci Plan İkinci Plan 

Gerçekleş. Hedef Gerçek. 

3.2 4.1 3.1 
9.7 12.0 7.6 
7.9 6.3 7.7 

Üçüncü Plan 

Hedef 

4.0 
11.9 

8.2 
( 48 ) 

Yıllık sektör büyüme hızlarını yansıtan (Tablo:X:XVIL.) de 

tarım toplumunun genel nüfus ve genel işgücü içindeki yüksek 

payı göz önüne alınarak, bütün ağırlık önce sanayi daha sonra 

hizmetler sektörüne kaydırılmak istenmiştir. Fakat tarımsal 

faaliyetlerin geniş çapta tabiat ve iklim şartlarına bağlı ol

masından ötürü, tarım için tesbit edilen gelişme hızıarına ne 

BBYKP nda nede İBYKP nda ulaşılamamıştır. BBYKP döneminde 

( 48 ) ÜBYKP, (a.g.e), S. 6. 
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tarım sektbrünün geli~ime hızı% 3.2, İBYKP nda% 3.1 olarak 

tesbit edilmiştir. Tarım toplumunda nüfus artışı göz önüne 

alınacak olursa tarım sektörü için gerçekleşen büyüme hızları-
' 

nın tarını toplumunun kalkınmasında önemsiz kaldığı görülecek

tir• 

Planlı donemde yatırımların sektörlere dağılması ve 

yıllık sektör büyüme hızlarının sonucu, ÜBYKP nda tesbit edi

len üretim hedeflerinin incelenmesinde 1972 yılında% 22.7 

arasında pay alan tarım sektörünün üretimin plan dönemi sonun-
ı 

da yani 1977 yılında% 18.5 e düşmesi öngörülürken, 1972 yılın~ 

da genel tiretiinin % 38.9 nu temsil eden sanayi sektörünün 

1977 de üretim oranının% 44.5 e, yükselmesi; 1972 yılında 

genel üretimden % 38.4 pay alan hizmetler sektörünün 1977 

yılında% 37.0 ye düşmesi beklenmektedir. ( 
49 

) 

Tarımsal üretimin alt sektörlere dağıl~Tiında, yüzde ola

rak devamlı düşüş keydeden tarımsal tiretimin genel yapısında; 

1962 - 1972 dönemini kapsayan planlı kalkınma devresinde hemen 

hemen dikkati çeken herhangi önemli bir değişikliğin meydana 

gelmediği görülmektedir. Tarımsal üretim içinde en büyük alt 

sektör durumunda olan bithisel üretim alt sektörü 1962 yılın

da toplam tarımsal üretimin% 59.4 nü, 1967 yılında% 61.0 ni; 

1971 ve 1972 yıllarında sırasiyle tahminen% 63.3 ve% 61.9 nu 

temsil etmektedir. Çayır ve meraların bitkisel üretimi geniş

letmek maksadiyle tahribinden ötürü hayvansal üretimde 1962 -

1972 yılları arasında% 3.1 oranında bir düşüş olmuş; aynı 

dönemde su ürünleri üretim oranında hiçbir değişiklik meydana 

gelmezken, orman ürünleri üretiminde ancak% 0.3 oranında bir 

artış meydana gelebilmiştir. (Tabl~ - XXVIII) 

-
( 49 ) ÜBYKP, (a.g.e) S. 162. 
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Tablo - XXVIII 

TARIMSAL ÜRETİMİN BİLEŞİMİ 
(% olarak) 

Alt Sektörler 1962 1967 l97l(X) l972(X) 

Bitkisel üretim 59.4 61.0 63.3 61.9 

Hayvansal üretim 37.7 35.7 33.3 34.6 
Su ürünleri 0.6 0.6 0.6 0.6 
Orman ürünleri 2.3 2.8 2.8 2.9 

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 
( 50 ) 

NOT : (X) Gerçekleşme tahmini 

Tarımsal üretimin alt sektörlere düşen paylarında planlı 

dönemde istenilen yapı değişikliği yapılamamıştır. Bitkisel üre

timin hakimiyeti altında bulunan tarımsal üretimin nüfusun bes

lenme sorunları, tarımsal sanayi ham maddelerine duyulan ihti

yaç ve ihracata dönük tarımsal Uretim politikalarının başarıya 

ulaşamamalarının başlıca nedenlerindendir. 

Nüfusun 2/3 nü temsil etQesine rağmen, zaten düşük bir 

üretim gücüne sahip olan tarım toplumunun, kalkınma planlarının 

gelişme politikalarından ötürü GStffi içindeki payıda oran olarak 

önemli bir düşüş eğilimi göstermektedir. iktisatçıların görüş 

açısına göre tarım sektörünün GSMH dan aldığı payın oran olarak 

düşmesi GSMH içinde sanayi ve hizmetlerin katkısının arttığına 

işaret sayıldığından, aynı zamanda tarımsal faaliyetlerin verim

liliğinin artması, yani tarımsal nüfusun ikinci ve üçüncü sek

törlere akması anlamına gelmektedir. Oysa sosyal politika açı

sından sorunu başka şekilde yorumlamak gerekmektedir: Zaten 

kendi kendine yeterliğin ve fakirlik bütçesinin sınırı altında 

yaşayan tarım toplunıundan, diğer sektörlere önemli bir nüfus 

ve işgücü akımı düzenlenmemiştir. Nüfusun % 66.5 i ni ve işgücü

nün % 67 sini temsil eden tarım toplumunun GSMH içindeki oranı

nın düşmesi, kalkınma planlarının refah politikası4ın tarım 

( 5 O ) ÜBYKP , ( a • g. e ) , S • 7 . 
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toplumunda önemli bir gelişme kaydetmediğini göstermektedir. 

Gerçi tarım sektöründe GSMH 1962 - 1971 döneminde cari fiyat

larla ve mutlak değer olarak artmıştır. 1968 yılında 30.3 mil-

yar civarında bulunan tarım sektörünün GSMH payı 1969 yılında 

32.3 milyar, 1970 yılinda 37.9 milya~, 1971 de tahminen 45.9 

milyara yükselmiştir. ( 
51 

) Fakat bu artı~ın büyük bir kısmı 

tarım toplumunun mutlak değer olarak artan nüfusunun ihtiyacını 

karşılarken, geriye kalan ise, tarım toplumunun yapısını de

ğiştirmeye yetmemektedir. ( Tablo-XXIX) da GSlVlH nin dağılışın

dan ,1963 yılında% 35~7 oranında pay alan tarım sektörünün 

payının, 1967 yılında% 30.2 ye, 1971 yılında% 26.2 ye düş

tüğü; aynı dönemde sanayi sektörünün GS~illl den aldığı payın 

% 14.6 dan% 17.1 e, hizmetler sektörünün ise% 36.4 den 

% 39.8 e yükseldiği görülmektedir. 

Tablo - XXIX 

SEKTÖRLER İTİBARİYLE GSNTH'NİN DAGILIŞI 

Sektörler 1963 

Tarım 35.7 
Sanayi 14 .. 6 
Hizmetler 36.4 

(% olarak) 

1967 

30.2 
16.7 
3816 

1971 

26.2 
17.1 
39.8 

( 52 ) 

Geniş çapta tabiat ve iklim şartlarının etkisi altında 

bulunan ve bu yüzden genel kalkınma politikasını olduğu kadar, 

tarımdaki gelir artışı üzerinde de olumsuz bir etki yapan tarım 

sektöründen sanayi sektöründeki gelir artışına eşit bir gelişme 

beklemek ne mümkün, nede gereklidir .. Fakat tarım sektöründe yıl

da % 3 dolaylarında bir gelişme hızının sağlaThnası da, tarım 

toplumunun köylü toplumu şeklinden sanayi tarım toplumu şekline 

dönüşmesi için de kafi değildir. Tarım toplumunu geri yapısından 

( 51 ) 
( 52 ) 

ÜBYKP, ( a. g. e) , S • 6 7. 

ÜBYKP, (a.g.e), S. 9. 

ESKlSUi ın 
tK'fl~A'Ji ,;,-.·;-i C.~ ri i' i~!! ll:; 

.... / • _,# ; •• __,> • ~ ' > ..... 

AKADEı'v1!S{ KÜTÜPHANESI 
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kurtarmak, verimliliği artırmak, yüksek bir gelişme hızına 

kavuşturmak ve fakirlikten kurtarmak için, bu toplum grubuna, 

hiç olmazsa ölü noktayı geçene kadar üretim gücünü düzenleme 

fırsatının verilmesi, gerekmektedir. Kaikınma planlarında ön

gÖrülen hedef ve tedbirlerin uygulamada gerekli ortamı bulama

dıklarını J:ürk toplumunun gelişme tablosu açıkça anlatmaktadır. 

III - Planlı Dönemde Tarımsal Kalkınmanın Sosyal Sonuçları. 

Toplumun sosyal ve iktisadi yönlerini bütün toplum 

grupları ile beraber ele alıp entegral bir planlama sistemine 

varmak istiyen kalkınma planlarından ilk ikisinin tarım top

lumunun kalkınmasının sonuçları açısından başarılı olduklarını 

iddia etmek hayli zordur. Hedef ve stratejiler bakımından çağ

daş bilimin gösterdiği yönde bazı ilkeler üzerinde durulacağı 

hususu bütün kalkınma plan ve proğramlarında belirtildiği hal-

de9 tarım toplumu imkan ve hedeflerin dengeli biçimde kullanmak 

durumunda bulunan kalkınma planlarından beklenen yararı görme

miştir. 

Tarım sektörünü ve tarım toplumunu bu kesimdeki 

fakir:Eiği ortadan kaldırmak ve özellikle sanayileşme çabasında, 

diğer sektörlere yardımcı olıı1akla görevlendiren kalkınma plan

larından ilk ikisinin uygulamasının sonuçlandığı bu dönemde, 

ele alınacak bazı sosyal göstergeler tarım toplumunun geri 

kalmışlık karakterinden henüz kurtulmadığını dile getirmekte

dirler. Fakirlik bütçesinin elemanları içinde gruplanacak bu 

göstergeler tarım toplumunun geri kalmışlık yönleri ile beraber, 

bu toplum grubunda aksamaya sebebiyet veren unsurların da be

lirlenmesine yardımcı olacaklardır. 

ı. Gıda. 

Biltü.n top_r..-umun beslenme ihtiyacını ve sanayinin 

tarımsal sanayi ham madde ihtiyacını karşılamak; ayrıca üre

timin artan kısmı ile de ihracata yönelip, ülkeye döviz geliri 
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sağlamak gibi ağır bit yUkün altında bulunan tarım toplumu, 

kendi gıda ihtiyacını asgari bilimsel normlar içinde karşı

lıya~az durumdadır. 

Ancak, hektar ba~ına saf bitki besin maddesini 33.1 kg. 

olarak üretebilmektedir. Fert başına yılda 246.1 kg. hububat, 

8.5 kg. bakliyat, 38.8 kg. patates ve 267.7 kg. sebze üretmek

tedir. Fert başına Türkiye'de günde 19.3 gr. hayvani protein 

tliketimine karşı bu rakam Batı Almanya'da 51.6 gr. Hollanda'da 

53.7 gr., Yunanistan'da 49 gr. Portekiz'de 33.5 gr.dır. Fert 

başına et tUketimi yılda ortalama olarak 17.8 kg. süt tüke

timi yılda ortalama 90.3 kg. yumurta ve balık tüketimi ise 

sırasiyle 3.7 ve 4.5 kg. dır. Halbuki Avusturalya yılda fert 

başına 106, Yeni Zelanda 108~ Danimarka, 65, İrlanda 62, İsveç 

fert başına yılda 58 kg. et tüketmektedir. Tarım ~oplumunun 

üretim gücünün ölçüsünü veren gıda ile ilgili bu rakamlar, 

nüfusun genel ortalamasına göre verildiği için tarımsal nüfusun 

bütçesindeki gerçek tüketiini tam olarak yansıtama;naktadır. 

Gerçekte tarımsal nüfusun tüketim rakamları et, süt gibi mad

delerde bu rakamların dahada altına düşmektedir. ( 
53 

) 

2. Konut. 

Tarım sektöründe kalkınma planlarının en az ilgi 

gösterdiği sahalardan biride konut sorunudur. Tarım toplumunda 

konut şartlarının düzelmesi iktisadi gelişmenin perspektifine, 

ülkenren kalkınmasına, tarım reformunun yapılmasına, ulaşım şart

larının ve enerji dağıtımının sağlanmasına bağlı olduğu için, 

bu alt yapı hizmetlerini tamamlayamiyan kalkınma planları, 

kırsal alanlardaki konut şartlarını kendi hallerine bırakmış

lardır. 

( 53 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. ÜBYKP, (a.g.e), 

S. 96 ve 233; BECKERli'IAN vVilfred, Comparaisan .l:n ternational du 

revenu reeel, Gentre de L.OCDE, Paris, 1966, S. 60 vd. 
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Genellikle kerpiç taş ve nadiren tuğla kullanarak kendi 

evini inşa eden Türk köylüsü, konut konusunda her nevi kolay

lıktan mahrum bırakılmıştır. Bulunduğu yerde bulabildiği mal

zeme ile evini kendi yaptığından, sağlık şartlarına uygun 

olmayan, kışın soğuğuna, yazın sıcağıha uygun bir yerde otur

ınaktan başka bir şey düşünınez. Türk köylüsü inşaat malzemesi

nin ucuz ve kolay temini imkanından, tip konut projelerinden 

ve konut kredisinden mahrum olduğu gibi genellikle, su elek

trik ve ev möblesinden de tamamiyle yoksundur. Çok defa hay

vanları ile içiçe oturduğu bir konutta ayni kaderi paylaşmak 

zorundadır. Köylerle beraber Türkiye de mevcut 65 binden fazla 

yerleşme noktasından 4929 köye elektrik gotürülmüştür. 65 bin 

yerleşme noktasından % 56 sının içme suyu yoktur. Kırsal alan

da oda ba&ına 2.44 kişi düşmektedir.( 54 ) 

3. Sağlık. 

Tarım toplumunda 65 bin yerle~me noktası 23 milyon

dan fazla insan 847 köy tipi sağlık öcağının hizmetlerinden 

faydalanabilmektedir. Sağlık hiz;;1etlerinin sosyalleştirilmesi 

proğramına ise kırsal alanlarda 2 milyon 600 bin kişi dahil bu

lunmaktadır. Köy tipi sağlık ocaklarına sosyalleştirme proğra

mının başladığı gündenberi eleman bulup çalıştırmak güçlüğü 

halen devam etmektedir. 1971 yılı sonunda sağlık hizmetlerini 

sosyalleştirme bölgelerinde mevcut uzman ve pratisyen hekim 

ka~rolarının % 71 i, hemşire yardımcısı kadrolarının % 20 si, 

sağlık memuru kadrolarının% 26 sı ve ebe kadrolarının % 35 şi 

doldurulamadığından, milyonlar sarf edilerek donatılan sağlık 

ocaklarından gerektiği gibi yararlanmak mümkün olmamıştır. 

( 54 ) ÜBYK~, (a.g.e), S. 832 ve Köyişleri Bakanlığı, Cumhuriyeti-
/ 

rnizin 50. Yılında kôylerimiz, Güven Matbaası, Ankara, 1973, 

S. 27. vd. 
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Türkiye ortalamasına göre doktor başına 2300 kişi, ya ... 

tak başına 410 kişi düştüğüne göre, köyünde sağlık yardımı 

göremiyen köylü bu maksatla şehre indiği zamanlar bile, destek 

göremediğinden, sağlık hizmetlerinden gerçek anlamda yarar-

lanamamaktadır. 
( 55 ) 

4. Eğitim. 

Diğer topJum grunlarında olduğu gibi, tarım top

lumunda da kalkınmanın temel unsurlarından biri olan eğitim 

sorunu, planlı kalkınma döneminden önce şehirlerde olduğu 

kadar köylerde de halledilmeye çalışılmıştır. Bütün gayret

lere rağmen, önce kalabalık nüfuslu köylerde okul açılması 

ile yapılan çalışmalar oonunda nüfusu 1001 den fazla olan 

16 köye, 501-1000 arasında bulunan 244 köye, 251-500 arasın

da olan 1144 köye, l-250 arasında olan 3258 köye ve sayıları 

30 bin dolaylarında bulunan yerleşme noktasına, yani toplanı 

olarak 35 bin yerleşme yerine eğitim hizmeti götürülememiştir. 

Planlı dönemde ilk okul öğretı11eni sahasındaki ihtiyaç

lar tatmin olmanın sırtırına yaklaşırken, öğretmenlerin bir 

çoğunun köyde görev kabul etmek istemeiiıelerinden dolayı, ilk

okul öğretmeni dağılımında köy ve şehir arasında dengesiz:ik 

meydana gelmiştir. "1970 - 1971 öğretim yılında şehirde iki 

sınıf okutan 424 öğretmenin dışında, daha çok sınıf okutan 

öğretnıenin" ( 
56 

) bulunmamasına karşılık, kırda 3 ve daha 

çok sınıf okutan 27112 öğretmenin bulunduğu tesbit edilmiştir. 

İlköğretmin gibi, mesleki eğitimde tarını toplumunda ih

tiyacın çok altındadır. Tarım meslek okulları, hayvan -sağlık 

(<3kulları 9 ~v .~konomisi \okulları ve (\lrman -·fekniker (Ôkulları 
- • • 1 

tarım okulları kap$amına girmektedirler. Sayıları 38'i bulan 

( 5 5 ) ÜBYKP, ( a. g. e) , S • 8 09 . 

( 56 ) ÜBYKP, ( a. g. e) , S • 7 3 3 vd. 
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tarım meslek okullarında 1970-1971 döneminde, 1055 kişi mezun 

olmasına rağmen, bu sayı ihtiyacın çok- altındadır~ Buna karşı

lık aynı dönemde 378 mezun veren ı;{v ekonomisi ("kullarının mezun

larına çalışacak saha, ~-{.ayvan yağlığı Qkulları ve Qlr-man teknik 

~ullarına yeterince öğrenci bulmak milinkün olmamıştır. ( 
57 

) 

Yukarda fakirlik bütçesinin Bn önemli elemanıarına göre 

gruplaştırılan tarımsal kalkınmanın sosyal sonuçlarını diğer 

birçok sosyal göstergelerle çcğaltmak mümkündür. Zira köy yol

larının % 56 sı halen inşa edilmediği ;i.çin, kış günlerinde 

bir çek köylerin dış dünya ile olan ilişkileri kesilmektedir. 

Fert başına pamuk ipliği tüketimi yılda 5.1 kg.mı aşmamakta, 

televizyon, sinema, tiyatro, kütüphane ve kooperatifçilik gibi 

kültürel faaliyetlerden tarım toplumunun önemli bir kesimi 

habersiz bulunmaktadır. Çamaşırhane, hamam, misafirhane gibi 

köylerin ortak yararıarına bırakılan tesisler, sportif faal

iyetler ve diğer eğlencelerden tarım toplumunun önemli bir 

kesimi mahrum bulunmaktadır. 

Kabul etmek gerekirse, kalkınma planlarını dolduran 

iyi niyetlere rağmen, Türk tarım toplumu 65 binden fazla yer

leşme yerinde kapılarını dış dünyaya kapatmış olarak yaşaiPakta

dır. Çok küçük bir yüzdesi hariç, tarımsal ailelerin büyük 

bir kısmı Türkiye şartlarırta göre, bir fakirlik b~tçesinin 

sınırları altındaki gelirlerle geçinmek zorunda bulunmakta

dırlar. 

Kalkınma planlarında yer alan cüretli hedeflere rağmen, 

tarım toplumu, kalkınmanın nimetlerinden faydalanamamıştır. 

Kaldıki kalkınma planları bir taraftan bu toplum grubunun daha 

geniş çapta üretilecek mal ve hizmetlerden yararlanmasını sağ

layarak .Köylünün refah seviyesini yükseltecek nimetleri yaratacak, 

( 57) ÜBYKP, (a.g.e), S. 752. vd. 
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diğer taraftan sosyal yapıda derin değişimlerin oluşmasını 

sağlayarak onu bu dönüşüme hazırlıya~aktı. Planlı kalkınma 

döneminde tarımsal kalkınmanın s osyal s onuçlarına bak ıl dığı 

~aman, bu ana hedeflerden ne birincisine nede ikincisine ula

Şiırnaktan çok uzakta bulunulduğu görülmektedir. Tarım toplumu 

iki plan döneminin uygulamasını arkada bıraktığı halde "insan

lık haysiyetine yaraşır yaşama düzeyinin" basamagı olan fakir

lik bütçesinin sınırına varamadığı gibii kendisini ve toplum 

grubunu Köylü toplumu tipinden ayırıp sanayi tarım toplumunun 

ç~ğdaş biçimine ulaştıracak dönüşümün ortamınada kavuşturula

mamıştir. 

Oysa insangücü potansiyeli mutedil iklim ve tabiat şart

ları, ıslah edilebilir aksaklıkları, belirli bir kül tlirü ve 

toplum düzenine sahip bulunan türk köyü için, kalkınma bir 

ümit 'Jlmaktan ileri gidebilir. Elverirki bu toplum grubu, yapı

sına uygun teşkilatıanma düzenine kavuşturilılsun. Zira kalkın

ma, sosyal politika da 9 bir bakıma organize bir toplllin olmak 

çabasıdır. 

Üçüncü K ı s ı m 

TOPLULUK KALKINI':TASI YÖNTEMİ 

Türk planlama tekniğinin en zayıf yönlerinden biri ikti

sadi kalkınmanın kendiliğinden istenilen toplum tipini yarata

cağı inancıdır. Bu yüzden toplum refahına sarfedilebilecek mal 

ve hizmet bolluğunun toplum gruplarındaki fakirli-ği ortadan 

kaldıracağı anlayışı, kalkınrna planlarının hedeflerinde kendi

ni göstermektedir. Kalkınma planları, iktisadi kalkınma yolu 

ile toplum gruplarının sosyal yapısını etkilemeye gayret etmiş, 

mal ve hizmet kaynaklarından bir kısmını sosyal refahı sağlamak 

yönüne çe~irmiş ve bu suretle toplumun ana hedeflerine giden 

yolun yarısını katederek sorunu yarım bırakmışlardır. Toplum 
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organizmasına verilmesi gereken önem kabul edildigi halde, 

bu organizmaya etki yapılamamış, top:um gruplarının yapısına 

sanayi toplumu doğrultusunda uyarıcı 1 değiştirici akım, yani 

dönüşüm ortamı hazırlanamamıştır. Mesela 1962 yılından 1972 

yılına kada~ traktör parkı üç misline çıkarılmış, fakat sonuç 

olarak mevcut ilkel bir tarım düzeninin daha büyük çapta devam 

etmesine önayak olunmuştur; aynı döm.emde uzunluğu 11.382 Km. 

olan köy yolları 71.301 Km.ye çıkarılmış, fakat tarımsal üre

tim, spakülatif aracıların elinden kurtarılamıyarak, şehir 

toplumunun ti.iketimine arzedilmesi ve köylü refahının bundan 

etkilenmesi sağlanamamıştır. On yıllık planlı kalkınma döne

minin tarım toplumu açısından, sosyal kalkınma bilançosu 

olumsuzdur. Gerçi kalkınma planlarında, "Toplum kalkınması", 

"Köy kalkınmasın, "Köy ve Köylü kalkınmas ı" veya "Köy ve köylü 

soru.rı.u 11 başlıkları altında ( 
58 

) tarım toplumunun yapı ve 

davranışlarını etkileyecek bazı ana hedefler~en bahsedilmiş 9 

köylerde yeni bir toplum tipine gidilmesi zaruretinin anla-
t., '<.:• 

şılmış olduğu görülmektedir. Ama sorun bukadarla kalmaktadır. 

Bütün organizmalar gibi toplum organizmasının gelişmesinde 

temel ilkelerin bir bütün meydana getirdikleri, tarım toplumu 

organizmasını yöneten toplumsal davranış kanunlarının oluililU 

yönden harekete geçmeleri için, tarım toplumunun faal olarak 

kendi kalkınması yolunda yonetime katılmasının; toplumu bu ruh 

yapısına ulaştıracak tedbirlerin bütiin hayatını kapsayacak 

politikalarla uzun vadeli olarak ele alınmasının kaçınılmaz

lığı tam olarak değerlendirilememiştir. Her üç kalkınma planın

da tarım toplumuna yöneltilecek, bu toplum grubunu dönüşüm 

ortamına hazırlayacak politikaların tü.mü sistemleştirilemedi

ği gibi, aynı zamanda adlandırılamamıştır. Bıribirlerinden 

ilişkisiz, dağınık, politikalar idari sistemi oluşturan nıeka-

( 58 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. BBYKP, (a.g.e), 
S. 101; IBYKP, (a.g.e), S. 235, ÜBYKP, (a.g.e), S. 857. 
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nizmanın çarkıarına serpiştirilerek, tarım toplumunun değiş

ınesine ortam hazırlanmak istenmiş ve tabii olarak bu çabalar 

başarLsızlıkla sonuçlanmıştır. 

Oysa 1950 yıllarından beri bir çok Dünya ülkeleri tarım 

toplumlarının yapı ve davranışlarını, bir çok mille.tlerarası 

kuruluşlarında tavsiye ettikleri "topluluk kalkınması" ( 
59 ) 

ismi verilen ve tarım. toppumuna yönelen bütün politikaları içe-

ren, kavram açısından ele almış ve uzun vadeli çalışmalara 

girişmişlerdir. Kalkınma planlarının uygulanınasında birlik 

olmadıkları bu kavram, aslında topluınumuza taınamiyle yabancı 

değildir. BBYKP, Köy Kalkınmasının "Ana İlkeler ve IVJetedıı 

kısmında "Kalkınma için uzun sürede en verimli olabile cek 

yollardan biri toplum yapısını ve değer sistemlerini geliş

meye uygun bir ortam yaratacak yönde geliştirmektir. Bu konuda 

başarıya ulaşabilmek için toplum kalkınınası metodunun uygu

lanması gereklidirn ( 60 ) denmektedir. 

I - Topluluk Kalkınmasının Tanıını ve Amaçları. 

XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar geri kalmış 

( 59 ) Topluluk Kalkınınası kavram olarak ingilizce "Commu.rıity 

Development" veya fransızca 11 1e Developpement Comınunautaire" 

deyimlerinin karşılığıdır. Ne varki bu deyim BBYKP ve yıllık 

proğramlarında; DPT nin diğer yayınlarında "Toplum Kalkınınasın 

olarak yanlış tercüme edilmiştir. Bu yanlış deyim daha sonra 

birçokları tarafından benimsenmiştir. Bazılarıda tercümenin 

yanlış yapıldığını bile bile "Toplum. Kalkınması" deyimini 

kullanmaktadırlar. Aslında 11 Cemaat Kalkınması 11 veya "Topluluk, 

Kalkınması 11 demek gerekmekte idi. Biz "Topluluk Kalkınması" 

deyimini tercih ettik. 

( 6 O ) BBYKP, ( a. g. e) , S • 1 Ol . 
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tdplulukların kültürel ve eğitim dQzenlerini değiştirmek için 

yapılan sosyolojik ve SJsyo-antropolojik çalıçmalarda farklı 

kültürler arasındaki ilişkiler, kültürlerin doğuşu ve topluluk

ların bir kültürden diğer kültüre geçerken uğrayacağı sarsın

tıları azaltmak gibi konular üzerinde durulmuştur. Çeşitli ül

kelerde "Halk Eğitimi" ismi altında yapılan bu çalışmaların 

ortak amacı, toplumlar içinde kültür farklılaşmalarını ortadan 

kaldırmak, şehirlerin nimetlerini kırsal alanlara götürmek, 

geri toplumları etkiliyerek, onlarıda kendi kültürel değişim

lerinde hizmete koşmaktır. Zira yapılan birçok sosyolojik 

tipteki araştırmaların sonucunda, toplulukların dıştan gelen 

hareketlere karşı tabii bir direnme gösterdikleri, buna karşı

lık yenilik hareketini kendileri yürüttükleri zaman, kültürel 

değişme yolunda daha kolay yol aldıkları tesbit edilmiştir. 

Fakat çok geçmeden, salt kül tür değişmesine yön.:üen sosyolo

jik çalışmaların, iktisadi ve sosyal hedeflerden yoksun olduk~ 

ları zaman, hem çok zor yürütüldükleri, hemde toplulukları 

yenı bir düzeyde teşkilatiandırmadıkları anlaşılmıştır. Bunun 

için devletin yardımiyla kendi kendilerini değiştirecek top

lumların yeni bir üretim düzeni, yeni teknoloji, yeni bir refah 

seviyesi gibi iktisadi ve sosyal saiklerin eşliğinde yürütüı

melerinin daha yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Çünkü 

toplulukların iktisadi ve s osyal yönleri ile, ki . .n-tıuel ;ji6nlE.t"\. 

{te, kültürel yönleri arasında çok taraflı ve karışık ilişki

ler olduğundan, "Kültürel değişme mi sosyal ve iktisadi değiş

meleri yaratır? Yoksa sosyal ve iktisadi değişmelermi kültürel 

değişmeleri yaratır?" g,tbi XIX. yüzyıla özgü tartışmalara 

girmenin artık hiç bir anlamı kalmamıştır. 

Toplulukların iktisadi ve sosyal karakteriyle, kültür-

el karakterlerinin birbirlerinden ayrılmaz aynı sosyal antite

nin yönleri olduklarının anlaşılmasından sonra, topluluk kalkın-
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ması görüşü eski "Halk Eğitimi 11 çalışmalarının yerini almaya 

başlamıştır. 

1. Topluluk kalkınmasının tanımı. 

Topluluk Kalkınması teriminin ilk önce 1948 yılın

da Cambridge'"te 11 Afrika idaresi Konferans"ında kullanıldığı 

sanılmaktadır. Konferansta topluluk kalkınması "Topluluğun 

aktif olarak iştiraki ve mllinkünse kendi girişkenliği ile daha 

iyi yaşama şartlarına ulaşabilmesi için girişilen bir çaba

dır11 şeklinde tanımlanmakta ve topluluğun bu girişkenliğinin 

bazı teknikler kullanılarak uyandırılıp canlandırılması tav

siye edilmektedir. ( 61 ) Terim daha sonra milletlerarası 

alanda kullanılmış, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı ve Milletlerarası çalışma 

Teşkilatı gibi bUyük kuruluşlar, topluluk kalkınması çalışma

ları üzerine eğilmiş ve tek bir tanımda birleşmişlerdir. 

Yukarıda adı geçen milletlerarası kuruluşların kabul ettik

leri tanıma göre 9 topluluk kalkınması 11 Bir milletin veya top

luluğun iktisadi, sosyal kU.ltürel durumunu geliştirmek,. bu 

toplulukların yaşayışını milli hayatla irtibatlamak ve ülkenin 

kalkınmasına onlarıda iştirak ettirmek için, bir ülke halkınin 

gayretlerini devletin imkanları ile birleştirdiği tedbirlerin .. 
tLim'One" denir. 62 ) 

Milletlerarası kuruluşların yukarıdaki tanımından esin

lendiği belli olan I3BYKP inda topluluk kalkınması, "kitleleri 

( 61 ) SAYAR Leyla, 11 Toplum Kalkınmasında Türk Tecrübesi", 

~konomik ve Sosyal Etüdler Konferansı, İkti

sadi Kalkınmanın Zirai Cephesi, Sermet Matbaası, İstanbul 9 1965, 

s. 440. 

( 62 ) NU, FAO, OIT, Progres de la reforme agraire, Troisieme 

Rapport, NU, New York, 1963, S. 81. 
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eğitecek, birlikte çalışmaya yöneltecek, toplum yapısında 

istenen değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayacak, toplumsal 

enerjiyi yaratıcı bir şekilde harekete geçirmeye yol açacak, 

önemli bir kalkınma metodudur" şeklinde tanımlamakta, "halkın 

gönüllü teşkilatlanmas ını ve idare ile iş birliği yapmas ını" 

esas olarak ele almaktadır.(GJ) 

Topluluk kalkınmasının tanımı, bütün topluluk tiplerini 

kapsar bir anlamı içerdiği halde, tarımsal toplulukların et

kili bir kalkınma yöntemine muhtaç oluşları ve bu yöntemin 

kırsal bölgelerde daha etkili olacağı dü~üncesinin yaygın 

olmasından ötürü, en çok tarım topluluklarına uygulanmaktadır. 

Topluluk kalkınmasının yöntem olarak özellikleri tarım

sal toplulukların geri kalmışlığı ve değişme ihtiyacına çare 

getirir mahiyettedir. Önce topluluk kalkınırıası, tarım toplu

luğu ile _de~letin imkanlarının birleştirilerek aynı hedef

lere yöneltilırıesini öngörmektedir : ikinci olarak tarım toplu

luğunda saklı bulunan potansiyel güçlerin teşebbüs kabiliyet

lerinin geliştirilmesine önem verilmektedir; üçüncü olarak 

tarım topluluğunun yaratacağı kollektif faaliyetleri zor yolu 

ile değil, ikna yolu ile geliştirmek istemektedir; son olarak 

denilebilırki dar bir proğram çerçevesi içinde değil, toplu

luğun bUtün hayatını kapsayabilen genel proğramlarla uygulama 

sahasına konulabilecek bir yöntemdir. 

Tarım topluluklarının refah seviyesini yükseltmek hede

fine ulaşmak istiyen topluluk kalkınması, topluluk mensupları

nın gayretlerini ferdi olmaktan çıkararak kollektif hale getirir

ken ona aktif bir nitelik kazandırır. Ayrıca kollektif çalış

mayı daha verimli kılmak için, devletin gereken teknik yardım 

( 6 3 ) BBYKP, ( a. g. e) , S. 1 Ol. 
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imkanlarını topluluğutı hizmetine vermektedir. ( 64 ) 

2o Topluluk kalkınmasının amRçları. 

En gelişmiş sanayi toplumundan en ilkel topluluk

lara kadar~ bütün topluluklarda az veya çok beraber olmak, 

aynı topluluğu meydana getirmek düşlineesi var olduğundan, 

insanlar yığın olmaktan kurtulup organize gruplar haline gel

mişlerdir. li'akat yaşadıkları çağın teknolojik gereklerine uya

mayan ve çağa uygtın dönüşüm sürecini yaşayamayan bazı toplu

luklar, iktisadi zenginlik, sosyal refah ve kültürel seviye 

bakımından diğer to;;ıluluklara nazaran geri kalmışlardır. 

İkiside organize gru:ı;:ılar .karakterini taşıyan tarımsal toplu

luklarla, şehir to;;ılulukları arasındaki kalkınmışlık farkı 

aynı sebeplerden ileri gelmektedir. 

Topluluk kal.kınması yöntemi tarınısal toplulukların 

sınırları içinde yaşayan 11 ne kendi kabuğuna çekilip tek başına 

yaşamayı kabul eden 7 nede yığın içinde erimeye boyun eğen"( 
65 ) 

insan tipinden yararlanarak amaçlarını tesbit etmiştir. 

Bu amaçları aşağ~daki gibi sıralıyabiliriz : 

(İ) Planda tarJ_m toplumu ile ilg(li tesbit edilmiş 

hedeflerin gerçek~eştj.rilmesine yardımcı olmak. 

( İİ) Tar tm t opl umundf~ mevcut bütün kaynakların israfına 

meydan vermeden taJrı olarak kullanılmasını temin etmek. 

(İtİ) Köylüler tarafından bütJnü ıle veya kısmen yapıl-

ması gereken çalışm~ları tesbit etmek. 

( İV) Kenc1 i i~incl.e kapalı olarak yaşayan ve dıştan gelen 

yeniliklere karş:ı direnc göstere~1 köylü toplumuna ulaşmanın 

yollarını aramak. 
------~-- .,.---..... --.~---

( 64) NU, F,A.O; OİT 7 (a.g.e), S. 82. 

( 65 ) MAİSOi'TNEUVE Jean, Psychologie Sociale, Presses Universi-

taires de France 7 Coll. que saie-je?, Paris, 1957, S. 43. 
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(V) Tarımsal alanda yaşayanların gönÜllülük esasından 

hareket ederek teşkilatlanmalarına yardımcı olmak. 

(Vİ) Sermaye yatırımı yolu ile, tarım toplumunu modern

leştirmek, yaşadıAı çaAın şartlarına uyduımak. 

(Vİİ) Alt yapı ekipman ve tesislerini kurmak. 

(Vİİİ) Üretimde ihtisaslaşmayı artırmak. 

(İX) Tarım toplumu ile tarım toplumu dışındaki hizmet

ler arasında ilişki kurmak. 

(X) Tarım toplumu içinde yaşayanların medeni cesaretini, 

teşkilatıanma duygusunu ve sorumluluk anlayışını geliştirmek. 

(Xİ) Sermaye kıtlıgının meydana getirdiği dengesizliği 

fazla işgücü mevcudiyetinin vereceği imkanlarla gidermek. 

(Xİİ) Sınıf, kast~ cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden 30S

yal karakterdeki projelerin tatbiki yolu ile sosyal hareket

ler yaratmaya uygun bir zemin hazırlamak ve her seviyedeki 

fertlerin en azından fakirlik çizgisi seviyesinde gelişmele

rini, refaha kavuşturulmalarını sağlamake 

(Xİİİ) Bir karşılıklı destek politikasi uygulayarak ferdi, 

topluluk ve milli yararları uzlaştırmak. 

(XİV) Tarım toplumunun değişecek yeni yapısına uygun 

ve topluluk kalkinmasının amaçlarını etkili kılacak yeni bir 

idari teşkilatıanma düzenini kurmak. 

(XV) Toplum kalkınması programlarını yQrütecek her çeşit 

teknik elemanın yetişmesini sağlamak. ( 66 ) 

( 66 ) UNRİSD, "Le Develnppement coı'Ilffiunautaire rural et la 

planification : promesses et reealites" Revue International du 

Devel,ppement, N~: 2, New York, 1971, s. 34. 
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Tarım toplumunun bütün, iktisadi, sosyal ve kültürel 

cephelerini ele alıp, aynı uyum içinde geliştirdikten sonra; 

toplumu bütünleştirmek noktasına yönelen bu amaçıların, yinede 

değişmez oldukları söylenemez. Zira Dünyanın bir çök ülkele ...... 

rinde yapılan çalı~malar göstermiştirki, bu amaçların ülkele

rin içinde bulundukları kalkınma safhalarına ve özel şartlarına 

göre tesbit edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca sorumluluk yükle

nerek devletle eşgüdüm halinde, iktisadi demokrasinin şart

larına göre tarım toplumunun yönetimine katılan köylünün, 

kalkınmayı kendi arzu ve hedeflerine uygun yönlere göre geliş

tirmesinin mümkün alamıyacağını belirtmek gerekmektedir. Çünkü, 

iktisadi ve sosyal kalkınmanın plan ve proğramlara uygun olarak 

ele alındığı bir ülkede, plan ve proğramlara topluluk kalkın

ması sahasında da öncelik verilmemesini dÜ~cihmek mümkün değil

dir. Onun için topluluk kalkınması proğramları gereğince köylü 

tarafından kurulmuş bulunan koopetarif, mahalli teşkilatlar; 

dernek ve diğer kuruluşların meydana geliş ve çalışmalarında 

halkın arzu ve istekleri ile planın mantığını birleştirmek 

kaçınılmaz olmaktadır.( 67 ) 

II - Topluluk Kalkınması ve Planlı Kalkınma. 

Planlama anlayış ve tekniğinin iktisadi planlamaya 

inhisar ettiği zaıı1anlarda, yalnız kaynakların katma değerlerini 

çoğaltmak ana hedef olarak kabul ediliyordu. Sosyal planlama 

anlayışının, iktısadi planlama anlayışı yanında zamanla aynı 

ağırlığı kazanmasından sonra planJ...n beşeri unsurlarının önemi 

daha iyi anla~ılmaya başlanmıştır. İnsan ve teşkilatların ikti

sadi hedeflere ulaşmakta aynadırları rol yüzünden, gUnUmüzün 

planlama teknikleri kaynaklarla beraber insanları, toplulukları 

( 67 ) NU, Developpement communautaire et developpement national, 

NU, New Y•rk, 1963, S. 5. 



ve teşkilatlarıda çağın üretim şartlarına gbre değiştirip 

onlarında katkılarını artırmanın çaresini aramaktadırlar. 

Bu yüzden milli gelişmeyi gerçekleştirmek için, özellikle 

topluluklar çerçevesinde beşeri sermayenin geliştirilmesine 

önem verilmektedir. İşgücün-u.rı: randımanını artırmak, organize 

grup hareketlerini teşvik etmek, aktif nüfusu en iyi şekilde 

teşkilatlandırmak, yetkili önderler yetiştirmek$ işgücünün 

yeteneğini artırmak, topluluğu geleneksel hareketsizlikten 

kopararak yapıcı ve yaratıcı hale getirmek gibi hedeflere yöne

len topluluk kalkınması yöntemi bütün bu hedeflerde planlama 

fikri ile beraber hareket etme anlayışı içindedir. 

Halbuki tarım toplumundan planlı kalkınmanın uygulamak 

istediği politikaların bir çoğunda topluluk kalkınması vasıta 
'f"V\ 

ola~ak durumundadadır. Geçimlik üretim yöntemine alışmış tarım 

toplumunu pazar ekonomisine yöneltmek; tarımsal atıl işgücünü 

verimli hale getirmek; tarım toplumunda sermaye birikimini 

meydana getirmek; karayolları, nehir yolları 1 kanallar, hasta

haneler, okullar, tamirhaneler 1 tohum temizleme merkezleri, su 

elektrik gibi alt yapı hizmetlerini yapmak; tarını toplumunun 

uygun gelişme tekniklerini ve diğer yenilikleri kabul edecek 

şekilde, kendi sosyo-kültürel ve iktisadi şartları içinde asıl 

toplumla bütünleştirmek, gibi politikaların yürütülillesinde, 

topluluk kalkınmasından planlı kalkınma anlayışı ideal bir 

yönüem olarak yararlanabilmektedir. ( 68 ) 

Ayrıca iktisadi demokrasi fikrine dayanmak zorunda olan 

planlı kalkınma, tarım toplumunun kalkınma hareketine katılma

sını temin etmekte, topluluk kalkınmasında ideal bir zemin 

bulabilmektedir. Tarım toplunundaki vasat vatandaşın bile top

yekun planlı kalkınma çabasında kendine düş eni yapa bilmesi 

için, Dünya' nın birçok ülkelerinde uy ~)-:.lanan topluluk kalkın-

1 

( 68) NU, La participation 1' ocale a\a planification du develop
pement, Department des Affmires Econokiques et Sociales, St/50A)77, 
New York, 1969, S. 1 vd. 
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ması yöntemi ile planlı kalkınma anlayışı arasında ilişki 

kurulmuştur. ( 69 ) 

Topluluk kalkınması yöntemi ile tarım toplumun~ milli 

pl~nlara iştirakinde genellikle Uç yol takip edilmektedir : 

Birinci sistemde planın hedefleri ve yapılan işler konusunda 

köylülere doğrudan doğruya bilgi verilmektedir. Daha sonra 

köylünün aldığı bilgilere karşı tutumu değerlendirilerek hedef

lerde bazı dUzeltmeler yapılabilmektedir. İkinci sistemde, 

pl~nın ön projeleri ya doğrudan doğruya köylüye, yahut köy

lüy,ü temsil eden komite, konsey, yönetim kurulu gibi mahalli 

kuruluşlara sunulmo.kta ve fikirleri alınmaktadır. Bu fikir

ler, plan kesin şeklinialırken değerlendirilmekte, ondan sonra 

plana kesin şekli verilmektedir. Üçüncü sistemde ise tamemiyle 

ademi merkeziyetçi bir yol takip edilmektedir. Nepal'de olduğu 

gibi köylü, planın kendisi ile ilgili olan kısmını doğrudan 

doğruya dUzenlemekte ve bu çalışmalarını mensubu bulunduğu 

kuruluşların aracılığı ile daha üst kuruluşlar ve Planlama 

Dairesine ulaştırmaktadır. 
( 70 ) 

Topluluk kalkınmasının milli plan içinde düşünülmesi, 

köylünün planın hazırla~~a~ına Katılması, iktisadi demo~rasi ..,. 

( 69 ) Günümüzde topluluk kalkınması L:.ıtin Amerika da Bolivya, 

Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvatör, Jamaika, Meksika ve Vene

zuela da; Asya'da Hindistan, Pakistan ve Afganistan, Nepal'da; 

Afrika da Gana ve Nijerya'da uygulanmaktadır. 

( 70 ) Nep~l'de Panşaya kuruluşları toppuluk kalkınmasının köy 

grupları çapındaki teşkilatlarıdır. Pan?aya'lar planın kendile

rini ilgılendiren kısmını yaparpar. 



-187-

fikrinin yerleştirilmesi ile yetinilarek tarım toplumunun 

kendiliğinden bütün sorunlarını çözünılemesini beklememek 

gereklidir. Zira sorunlarını çözerek tarım toplumunda toplu

luk kalkınması ilğ planlı kalkınma sisteminin beraberlik için

de yürütülebilmesi için, kalkınma seyrini devamlı surette 

takip etmek; ihtiyaç oldukça gerekli görülen idari, mali, 

istihdam, personel formasyonu, araştırma ve önderlik konu

larında gereken tedbirleri almak, çalışmaları denetlemek, 

değerlendirmek zorunluluğu vardır. ( 71 ) 

III - Topluluk Kalkınmasının Teşkilatlanması. 

Tarım toplumunda ayrı ayrı köylü ailelerin ve tüm 

olarak köylü topluluğunun yaşama düzenini asgari bir refah 

seviyesinde düzenlemek amacını güden ve bunun için belirli 

hedefleri gerçekleştirmek istiyen topluluk kalkınması çalış

maları, topluluğun üretim şartlarına ve tipine göre belirli 

proğramlar yapılmadan, bunlar kurulu bir teşkilat içinde 

yUrlitülmeden, kamu idaresinin belirli organları ile eşgüdüm 

sağlanılmadan, kaynak ve insangücünün israfını önleyemez. 

ı. Proğramlama tekniği. 

Köy ve köy grupları çapında ele alınan tarım 

toplumunun, maddi ve beşeri kaynaklarının ele alınması, köyün 

veya köy grubunun üretim .tarzına uygun bir şekilde düzenlenen 

peryodik proğramlarla kaynaklara uygun hedefler tayin edilmek-

( 71 ) 1963-1964 döneminde Pakistan da Koroilla'da uygulanan 

topluluk kalkınınası çalışmalarında, kendilerine köylü ile bera

ber çal ışmanın önemi anla tıldı~ı halde, iş e başlamalarından 
..; 

kısa bir sUre sonra, memur ve köy önderlerinin, köylünün var

lığını unutarak 1 kendi başlarına topl·uluğu yönetmeye başle.dık

ları görülmüştür. 
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tedir. Önderler, köylüler ve devletin yan yardımları ile ger

çekleştirilecek proğramlar~n ilkinin düzenlenmesinden önce 

köy veya köy grubunun maddi ve beşeri kaynakları üretim tek

nolojisi, sağlam bir araştırma ile tesbit edilmelidir. Toplu

luk önderlerinin uyarıoı çalışmalariyle köylü birşeyler yapma 

gücüne sahip olduguna inandırılmalı, gerekirse diğer tarım 

toplmmlarından örnekler gösterilerek, onların başkalarından 

hiç bir eksikleri olmıyacagı inancı yerleştirilmelidir. 

Tesbit edilecek proğramın uretim hedefleri, kullanıla

cak yeni teknoloji, denenecek yeni girdiler konusunda toplu

luğa aydınlatıcı bilgi verildikten sonra, bu konuların toplu

luk içinde tartışılması sağlanmalıdır. Tartışmalarda e güne 

kadar denenmiş hususlar üzerindeki olumlu ve olumsuz görüş

ler not edilmeli ve topluluğun üretim proğramlarının, ana 

hatlarının topluluk tarafından çizildiği sonucuna varılmalı

dır. 

Topluluk kalkınması. çalı~malarının başlaması ile, ilk 

çalışma proğramının tesbiti ve uygulailinası arasında geçen süre 

içinde, yeni çalışma proğramına karşı toplulukta açık bir düş~ 

manlık görülecektir. Topluluk kalkınmasının köy veya köy grubun

daki önderleri sayesinde yavaş yavaş proğram tesbiti ile ilgili 

hale getirilecek toplulukta, sorunların anlaşılmasından sonra 

uyanacak ilgi bu açık düşmanlığın yerine şüpheci bir teslimi

yet in yer almasını sağlayacak, en s onunda da, n fakirliği yen

mek" gibi motiflerin işlenmesi sayesinde topluluk, direnme 

gayretini, işbirliği ve "bir şeyler yapma 11 lıırsına dönüştüre

cektir. nBirleşerek, birşeyler yapma 11 gayretinin uyandığı bu 

dönem, proğram çalışmalarının başlatılması için en uygun zaman 

olduğundan, çalışmalar kitle psikolojisi ve tutumunun atılım 

gUcü ile cihazlandığı bu devrede, vakit kaybedilmeden hemen başı~ 

tılmalıdır. 
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2. Teşkilatlanma. 

Genellikle tarım toplumlarının en küçük birimi 

olan köy ile milli planlama teşkilatı arasında sağlam bir 

teşkilatıanma ağı olmadan topluluk kalkınması proğramları 

ile milli plan arasında ilişki sağlamak ve topluluk kalkın

ması çal:ı..şmalarını yürütmek mümkün değildir. Teşkilatıanma 

ağının kuruluşunda tarım toplumunun geri kalmışlığının en 
-::-;. \j 

büyük seplerinden biri olan 11 dağınıklık" sorununun özellikle 

göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Mesela 1952 yılında Hindistan da başlayan toplu -

luk kalkınması hareketinde, 558 bin köyün ülke yüzeyinde dağıl

ması teşkilatıanma ağı aracılığı ile önlenmek istenmiştir: 

İlk elde 370 bin köy ele alınmış, her köyde Panşaya ti Raj, 

köy t~şkilatı kurulmuştur. İktisadi faaliyet tipi ve coğrafi 

yakınlıkları olan köyler, 100 er köylük bloklar halinde bir

leştirilerek bu blok idaresine Panşayati Samiti ismi verilmiş

tir. Her blok idari bakımlardan bağlı olduğu ilçe ile ilişki 

haline getirilmiş ve birçok blek bu suretle bir ilçenin etra

fında teşkilatlandırılarak Panşayad Parişad'lar meydana gel

miştir. Köylerin teklif ve proğramları bloklarda toplanarak 

plan ve proğramlar halinde uygulanırken, ilçeler çeşitli 

blokların plan ve proğramlarının eşgüdümü görevini yüklen

mişlerdir. Adına "Panşayati Raj" denilen bu ademi merkeziyet

çi te.,kilatlanma tarzı, zirvede milli kalkınma çalışmaları 

ile devamlı ilişki halinde bulunmaktadır.( 
72 

) 

( 72 ) KULKARNİ II/J.P.D., 11Planification du developpement economi-
/ . -

que et sociale en Inde", Planification du developpement ~conomi-

gue et Sociale Eguilibre~six Monografhies, NU, New York, 1964, 

s. 33. 

~<:<t':l(\SUIIR 
~;;:;ı ' \' li\111 \ . ~ 1 c-rl . •n..,:.r, 

\KIISAD\ V~~ 1 vu·· TO?HANE.Sl 
AKADE.Ml;;.)l ı" 
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Topluluk kalkınması teşkilatının tarım Joplumu içinde 
·yaygın hale getirilmesinden önce, her ülkede bir idari teş
kilatıanma ve çok sayıda memur bulunduğundan, yeni kurulacak 
topluluk kalkınması teşkilatı bir taraftan idari düzenin 
farklılaşıp karışması, diğer taraftan memur sayısının artması 
gibi sorunlarla karşıkarşıya gelmektedir. 

Bu sorunlar gözönünde bulundurularak topluluk kalkınması 
teşkilatının ülke çapında kurulmasında genellikle üç ayrı sisteme 
müracaat edi~mektedir. · 

A) Mevcut idari teşkilatın köy ve ilçelerde bütünü ile 
~· -- topluluk kalkınması teşkilatına dönüştürülmesi. 

Birçok yerlerde kurulu idarill teşkilat, yainız siyasi 
karakterde olup iktisadi ve sosyal yönlerden yoksun olduğundan, 
topluluk kalkınması teşkilatının öncelikle köylerde ve kısmen 
ilçelerde kurulmaBıdan önce, mevcut idarffi teşkilat lağvedilmekte, 
köy ve kısmen ilçelerde yeni topluluk kalkınması teşkilatları 
kurularak, mahalli teşkilatlar iktisadi,sosyal ve siyasi fonk
siyonla yeniden donatılmaktadıra Eski idari teşkilatın memur 
kadrosu ~eniden eğitilerek, yeni teşkilatta görevlendirilmek~ .~ 
tedir. Ülke çapında yapılan değişiklik,dikkatli titiz ve uzun 
bir çalışmayı gerektirmektedir. 

B) Mevcut mahalli teşkilat tipinin islahıo 

Şayet mevcut mahalli idareler teşkilatı topluluk kalkın
ması anlayışını az bir değişiklikle yürütebilecek durumda ise, 
aksayan yönleri ıslah ediler ve topluluk kal anmasını yürütecek 
hale getirilir. Yapılacak bazı değişikliklerle mahalli idari 
teşkilatın topluluk kalkınmasının gerektirdiği teknik hizmetleri 
köye götürmesine köy veya köy grubu çalışmalarının eş güdüğünü 
sağlamasına dikkat edilir. Bu şekilde devlet köyde, iktisadi, 
sosyal ve idari fonksiyonunu aynı teşkilatla yürütür hale gele
bilir. 

C) Özel tipte teşkilatıanma ihtiyacı. 

Bazı ülkelerde tarım toplumunun büyük bir kısmı istenilen 
gelişme seviyesine geldiği halde bazı bölgelerde ise geri kalmış
lık durumu ile karşı karşıya bulunulabilir~ Ozaman topluluk 
kalkınması yönteminin uygulanması bütün Ülkede değil yanlız geri 
kalmış bölgelerde yapılabilir. Geri kalmış bölge ve bölgelerin 
özellikleri göz önüne alınarak bu küçük toplulukların süratle 
ülkenin tarım toplumunun kalkınmışlık seviyesine çıkabilmesi · ~ 
için özel tipte bir teşkilatıanma tarzında karar kılınabilir~ 73 ) 

(73) İtalya'da Sicilya ve Güney !talya (Mezzogiorno) da aynı 
sistem uygulnnmıştıro 
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Seçilen teşkilatıanma tipi hangisi olursa olsun, asıl 

hedef mahalli idareleri topluluk kalkınması çalışmalarını 

yürütecek, hil?im.etlerde eşgüdüm ve işbirliği sağlayacak hale 

getirmektir. ( 
74 

) 

3. Topluluk kalkınmasında eşgüdüm. 

Topluluk kalkınması, fert ve devlet, topluluk ve 

devlet ile fettlerarası çok dağınık, sosyal, iktisadi, siyasi, 

idari ve kültürel hizmetleri etkili bir şekilde uygulamak 

zorunda olduğu için, çeşitli bakanlıklar şeklinde teşkilat

lanmış de~letin bu hizmetlerinin maddi israf, işgücü israfı 

ve zaman kaybına yol açılmadan yürütülmeleri sorunu ile karşı 

karşıyadır. Çünkü, zaten imkanları kısıtlı olan geri kalmış 

ülkelerin kaynaklarının israfı 9 topluluk kalkınması çalış

malarının başarısızlıkla sonuçlanması veya en azından gecik

mesi gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden topluluk kal

kıniııası hizmet ve çalışmalarının eşgüdümünün sağlanması zorun

lu olmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı topluluk kalkınması 

uzmanlarının birçok ülkelerde yaptıkları araştırmaların başın

da, eşgüdüm yokluğundan ötlirü meydana gelen aksaklıklar tes

bit edilmişti~. Bunların başında aynı hizmetlerin çeşitli 

bakanlıklar tarafından görülmesi; köy veya köy gruplarının 

proje ve proğramlarının biribirlerinin ak~i olan hedefler 

doğrultusunda geliştirilmeleri; devlet teşkilatı ile köy 

çalışmaları arasında kopukluk meydana gelmesi; alt yapının 

düzenli oLiıamasından ötürü bazı sosyal hizmetleri, bazı yer

lerde ihtiyaçtan fazla biriktiği halde, bazı yerlerin ihmal 

edilmesi; topluluk kalkınmasını yürliten personelin bilinçsiz 

olmasından veya blirokrasinin hakimiyetinden dolayı, hizmet 

ve çalışmaların dar boğazlara girmesi gelmektedir. 

( 74 ) NU, Developpment Corrununatutaire et developpement nE 

( a. g. e) , S. 6 9. vd. 
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Aynı uzmanlar topluluk kalkınması çalışmalarında eşgü

dllinü sağlamak için kuruluşlararanı eşgüdfunw1ün aşağıdaki nokta

lar etrafında düzenlenmesini tavsiye etmektedirler. 

A) Projelerin uygulamasında. 

İki veya Uç yıl için köy veya köy grunlarının proje 

ve proğramlarını önceden hazırlamaları gerekmektedir. Bu proje 

ve proğramlar ıız;un vadeli milli seviyedeki ·plan hedeflerine 

uygun olmalıdır. Her müessesenin köy veya köy gruplarının 

proje ve proğramlarına yapadağı katkı önceden belirtilmeli 

topluluk kalkınmasında 'Sağlık, eğitim, tarım, imar--iskan gibi 

konularlB ilgili çalışmaları yürüten müesseselerin topluluk 

kalkınmasında oynayacakları rttller tesbit edilmelidir. 

Farklı hizınetler görei/1 personelin topluluk kalkın

ması lilinci içinde birleştirilip herkesin aynı hedef doğrul

tusunda çalışması sağlanmalıdır. Proje ve proğram uygulayıcı

ları ve önderlere rahat çalışma imkanı verilerek, karışıklığı 

önlemek için~ proje ve proğramlarda her personele dLi.şen yetki 

ve sorumlulukların sınırları tesbit edilmelidir. 

B) Formasyon dönenün.de. 

Hem topluluk kalkınmasının anlayış ve bilincini 

kavramaları, hemde proje ve proğramların uygulaması sahaların

da rahat v·e tereddütsüzce hareket edebilmesi için, personeli 

aynı eğitim proğramlarına göre eğitmek gerekmektedir. Toplu

luk kalkınması çalışmalarının incelikleri, köylü kitlesi ile 

ilişki, rantabl çalışma, verimliliğin artırılması, yeni tarım 

tekniklerinin kullanılması, köylü psikolojisi, davranış motif

leri, beşeri münasebetler, gelenekler ve dini konularda yetiş

tirilecek personelin önce tarım toplumu, daha sonrada kendi 

aralarında bir ruh beraberliğine varmaları zorunludur. Ayrıca 

peryodik olarak düzenlenecek oryantasyon kursları ile tesbit 

edilmiş aksaklıklar üzerinde durularak, bunlar giderilmelidir. 
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C) Araştırmaların yürütülmesinde. 

Tarın:ı toppwnunun iktisadi, sosyal, kültürel, psiko_. 

lojik ve etnik bazı yönlerinin bilinmesi, topluluk kalkınması 

çalışmalarını kolaylaştırıcı niteliktedir. Bütün bu araştırma 

çalışmalarının ayrı ayrı kurul u ş lar taraf ın dan yürütül. üp ayrı 

sonuç ve dolayısiyle ayrı politikaların ortaya çıkarak çeliş

meleri önlenmelidir" Tek merkezde yürütülecek bu çalışmalar, 

yine tek elden dağıtılmalı ve tek elden denetlenmelidir. 

D) Zirve teşkilatlanmasında. 

Topluluk kalkınması çalışmaları ya ayrı ayrı bakan

lıklar tarafından görü.len hizmetlerle yürütülebilir, veya 

blitün çalışmalar tek bir bakanlığın, genellikle köy işleri 

bakanlığının idaresine bırakılır, yahutta topluluk kalkınma

sını yürütmekle görevli yeni bir bakanlık veya zirve kuruluşu 

kurulabilir. Birinci halde bütün topluluk kalkınması hizmet

lerinin bakanlıklararası eşgüdümü, ikinci halde de diğer 

bakanlık ve kuruluşların topluluk kalkınması sahasındaki 

faaliyetlerine son vermeleri ihtiyacı ile karşılaşılmaktadır. 

Yetkilerin çelişmesine ancak bu suretle engel olmak imkan 

dahiline girer. 

E) Değerlendirmede. 

Gerek köy ve köy grupları seviyesinde, gerekse 

çeşitli kuruluşlar ve bakanlıklar seviyesinde olsun, çalışma

ların devamlı bir değğrlendirmeye tabi tutulması, alınan sonuç

ların incelenmesi, personel çalışmalarının başarı oranı, ge

rekirse yeni kadroların eğitimi ve personel nakli gibi sorun

lar üzerinde durulması~· çalışmaların olumlu veya olumsuz yön

lere doğru geliştiklerinin anıaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Zira tarım toplumu gjbi dağınık ve çok yönlü karak

tere sahip olan b:i.r ortamda yürütülecek topluluk çalışmalarının, 

hiç umulmadık bir anda olumsuz yönlere yönelmesi her Zaiııan 
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mümkündür. Değerlendirme çalışmalarının deYamlı olması bu teh

likenin önlenmesinde yararlı olacaktır. 

Yukarıda farklı kategoriler içinde toplanan eşgüdllin 

çalışmalarının ba~arılı olabilmeleri için, topvuluk kalkınması 

zirve kuruluşunun yetkisini en yüksek merciden alması daha 

etkin olmasını sağlayacaktır.( 
75 

) 

IV- Türkiye'de Topluluk Kalkınrnası Denemeleri. 

Türk toplumu ile Batı toplumunun kalkınma seviye

leri arasındaki farklılığın siyasi ve askeri yenilgelerimiz

den sonra XIX. yüzyılın sonunda daha çok göze batması; özellik

le bu yüzyılın ikinci yarısından sonra toplumun uyanması için 

Batı'dan getirilmiş bazı örnek çalışmaların Türkiye'nin bazı 

bölgelerinde denenınesi sonucunu doğurmuştur. Bazan Devlet'in, 

bazanda Türk köyünü uyandırma hareKetine katılan idealistlerin 

yaptıkları atılımlar s on;:ç vermiş,; bazanda iz bil e bırakmadan 

silinip gitmiştir. Bu uyandırma hareketlerinin başlımaları, 

1863 yılında Mithat Paşa'nın, Niş'in Pırot kasabasında ilk 

11 Memleket 3:andığı11 nı kurması, daha sonra bu sandıklara 11 Menafi 

Sandıkları" isminin verilmesi ve bu temeller üzerinde 1888 

yılında Ziraat Banka'sının kurulması, tarım toplumumuza birçok 

yönlerden faydalı olmu~tur. Ayrıca Sivas Valisi Halil Rifat 

Paşa'nın, köylünün durumunu düzeltmek için gerekli gördüğü 

hususları '1Tenbihnameler11 ismi altında yayması, 1928 yılında 

başlayan Halk Mektepleri Hareketi, 1931-1951 yılları arasında 

Halk evleri ve Halk Odalarının çalışmaları, 1927-1935 Kazım 

Dirlik'in öncülük ettiği koycülük çalışmaları, 1940 yılında 

kurulan Köy Enstitüleri gibi tarım toplumuna yönelmiş çalışma

lar sayılabilir. Bütün bu hareketlere "Sı tma ile Savaş", 

"Trahomla Savaş 11 ismi altında yürütülen sağlık çalışmaları, 

( 75 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. NU, Application des 
methodes du developpement co~~unautaire a la colonisation rural, 
NU, New York, 1967, S. 90- 92. 
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Zirai Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofiai ve Tarım Kredi 

ve Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluşunu da ekleyebili-

ri~. ( 76 ) Ne varki tarım toplumunu uyandırmak ve içinde 

bulunduğu gerilikten kurtarmak için girişilen bütün bu hare

ketler, ya dar bir bölgeye sıkışıp kalarak genelleştirilerne

miş; ya köylü ile Devlet arasında gerekli olan ilişki kurula

mamiş veya bürokrasinin çemberinde boğulduğu için küçük bir 

grubun yararlandığı imkanlar olarak kalmıştır. Bütün bu çalış

maları topluluk kalkınması çalışmala:cından fazla "Halk Eğitim11 

çalışmaları olarak saymak daha doğru olur kanısındayız. Zıra 

bu tip çalışmalarda sistemli bir şekil~e iktisadi zenginlik 

ve s~syal refah seviyesini artırmak için halkın kendi kendine 

yardım için Devlet' in desteği ile çalışmasından fazla, Devlet 

eliyle bazı kültürel değer ve tekniklere köylünün ulaşmasını 

kolaylaştırmak çabası ağır basmaktadır. Onun için denebilir ki 

rürkiye'de ilk defa bilinçli olarak topluluk kalkınması hare

keti BBYKP ile başıatılmak istenmiştir. BBYKP sonu olan 1967 

yılına kadar "her ilde bir ilçenin ve ÜBYKP sonu olan 1977 

yılı sonuna kadar bUtün köylerin topluluk kalkınması kapsamına 

alınması". öngörülmüştü. ( 
77 

) Onbeş yıllık bir perspektif 

plan döneminde bütün tarım topluluklarını kapsayacak şekilde 

kademeli olarak yürütülmek istenen topluluk kalkınması çalış

malarında, 1963 yılı Proğramında ( 78 ) seçilecek bazı ilçe

lerde bazı deneme çalışmalarının yapılması kararla9tırılmıştır. 

Deneme çalışmalarının yürütülmesinde il personelinin özel olarak 

yetiştirilmesi, köy tipleri tesbit çalışmalarının yapılması ve 

( 76 ) GERAY Cevat, Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları,Bünyan 

Örneği, AÜSBF Yayın No: 228-210, Sevinç Il'fatbaası, Ankara, 1967, 
S. XXIX-LXVII. 
( 77 ) 3BYKP, (a.g.e), s. 102 vd. 

( 78 ) BBYKP, 1963 Yılı Proğramı, Kalkınma planı, Birinci Beş 

Yıl (1963-1967), Ankara, 1963, S. 65 .... ~d. 
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çalışmaların devamlı olarak değerlendirilmeleri kararına varıl

mıştır. ( 79 ) 1963-1964 döneminde bu çalışmalar DPT tarafın

dan yürütülürken, Köy işleri Bakanlıgı•nın kurulmasından sonra 

bu çalışmalar adı geçen Bakanlığa devredilmiştir. 

1967 yılına kadar 34 ilin 37 ilçesinde toplum kalkın

ması deneme çalışmaları yapılmış bu çalışmalarda her zaman 

aynı program takip edilmiştir. Önce deneme ilçesi seçilmiş; 

ilçenin bağlı bulunduğu ilde, topluluk kalkınması çalışmaları 

konusunda il semineri düzenlenmiş; Deneme ilçesi araştırması 

yapılmış; deneme ilçesinde ilçe semineri düzenlenmiş; saha 

eler,ıanları diye adlandırılan personel için seminer düzen

lenmiş; önder diye adlandırılan mahallin bazı faal elemanları 

kampa tabi tutulmuş ve köylerde proğranlama ve düzenleme ça-

lışmaları yapılmıştır. ( 80 ) 

Birinci plan döneminde 37 ilçe merkezinde yürütülen bu 

çalışmalardan, dönem sonunda beklenen sonuçları almak mümkün 

olmadığından, ikinci ve üçüncü plan dönemlerinde topluluk 

kalkınması çalışmaları terkedilmiştir. Birinci plan döneminde 

DPT ve Köy İşleri Bakanlığının yürüttükleri topluluk kalkın

ması çalışmalarının ba\farısızlığının sebeplerinin en önemli

leri şunlardır. 

(İ) Topluluk kalkınması tarım toplumunu dönüşümüne 

değil, geliştirilmesine uygun bir araç olarak uygulanınış, 

diğer Devlet lcuruluşlarının zaten yapmak için çaba gösterdiği 

işler aynı anlayış içinde yürütülmek istenmiştir. 
1 

(İİ) Kamu idaresinin eski personeli ve kadrosu muhafaza 

edilirken, topluluk kalkınması konusundaki seminerlerde personel 

( 79 ) BBYKP, (a.g.e), S. 103. 

( 8 O ) GER AY C eva t , ( a • g. e ) , S • 2 7- 3 O • 
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f ormasyonu tam olarak yap ılamannş, person el her bakımdan başka 

yerlere bağlı kalmakta devrun ederken, kendini topluluk kal

kınınası çalışmalarına verememiştir. 

(İİİ ) Çalışmalar mal1 yönden bağımsız bir fona değil, 
i 

birkaç bakanlığın bQtçesinden koparılabilen tahsisatla yürü-

. tülmek isteruniştir. 

(İV) Personel tayinleri devamlı istikrarsızlık 

yaratmış, çabaların ilçelerde bir elde toplanması güçleşmiştir. 

(V) Köylü ile gereken ilişki kurulamamış, köylüye 

kendisini kendi kendine yardım yolu ilc degiştirmesi imajı 

verilememiştir. 

(Vİ) Ne köy toplumu nede uygulayıcılar yönünden, yeni 

bir toplum düzeni yaratmanın heyecanı duyulmamış, çalışmalar 

ilgisizlik içinde sürüp gitmiştir. 

Kısacası, yukarıda sıralanan sebeplerden ötürü 

topluluk kalkınmasının asıl amacı olan tarım toplumu çevresin

de köyün, Devletin ve bütün toplumun ilgi, heyecan ve sürekli 

çalışması ayakta tutulrunadığından dolayı, DBYKP nı döneminde 

yapılan topluluk kalkınması denemeleri IBYKP ve ÜBYKP nda 

terkedilraiş, IBYKP 11 Köy ve Köylü Sorunu" bahsinde genel hükilin

lerle yetinirken ( 81 )' ÜBYKP topluluk kalkırunası terimi 

üzerinde durrnamakla beraber, yeni bir kavramı, 11 1\IJerkez Koyler" 

kavramını ele almıştır. ( 82 ) ÜBYKP ndaki 11 Merkez Köyler" 

hakk~daki bu hükümler 1 tarım toplumunun sorunlarının toplu± 

luk kalkınmasını da içeren daha radikal tedbirlerle ele alın

ması gerekliliğine işaret etmektedir. 

( 81 ) İBYKP , ( a • g. e ) , S . 2 3 5 vd. 

( 82 ) ÜBYKP, (a.g. e), S. 857 vd. 
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ÜBYKP nda 11 Merkez Köyler 11 sorunu ile toprak reformu 

sorunUnun beraberce> ele alınması tarım toplumunda Türkiye 

şartları içinde iki emel sorunu dile getirmektedir. Bunlar

dan birincisi 65 binden fazla yerleşme noktasının yeni bir 

düzeyde teşkilatlanmasına, ikincisi ise tarım toplumunun ana 

unsuru olan toprak rejiminin ve modern teknolojinin birleşe

rek yeni bir üretim düzeninin kurulmasına yardımcı olmaları

dır. Bu iki ana davanın hallinden sonradırki, Türk tarım 

toplumunu köylü toplumu şeklinden çıkartıp sanayi tarım 

toplumu şeklinde düzenlenmesi mümkün olacaktır. Topluluk kal

kınması yöntemi bu şartların doğrultusunda daha uygun bir 

uygulama sahası bulabilme şansına sahiptir. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜl\1 
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TARIM TOPLUMUNDA YAPI DEGİŞİKLİGİ 

VE 11 L1ERKEZ KÖYLERİ 11 PROc..TESİ 

Tarihin bir çok donemlerinde, tarım toplumunun nüfus, 

teknolojik gelişme ve iktisadi buhranlardan ötürü büyük çapta 

sosyal ve siyasi çalkantılara sahne olduğu bilinmektedir. Tarih

çilerin kısaca "köylü isyanları" olarak niteledikleri, aslında 

tarım toplumunun içinde kök salmış sebeplere dayanan bu sosyal 

hareketler, tarım toplmmunun içinden doğan veya dıştan gelen 

derin etkilerle oluşruı sosyal karakterdeki sarsıntılardan baş

ka bir şey değildir. 

r.rr.ö. IX. yüzyılda İspa ta'da çıkartılan Lycurgue kanun

ları, M.Ö. VII. yüzyılda Atina'da uygulanan Salon Kanunları, 

V. yüzyılda Kartaca'da uygulanmaya başlayan Magon'un toprak 

kanunları, 1789 Fransız ihtilalinin Aristokrasi ve Kilise'nin 

topraklarını gasbettirmesi, XIX. yüzyılda Avrupa'da gerçek

leştirılen toprak köleliğinin kaldırılması hareketi, İki Dünya 

Sav&şı arasında Orta ve Doğu ~vrupa'da yaygınlaşan ve İkinci 

Dünya Savaşından sonra Latin Amerika, Asya ve Afrika'da biri

birlerini takip eden günümüzde de devam eden toprak ve tarLTI 
1 

reformu akımının temellerinde, aynı sosyal hareketin izlerine 

rastlayabiliriz. ( ı ) 

Bilinçli veya bilınçsiz olarak tarım toplumunun patlarna

larına çare bulmak için baş vurulan reform tedbirleri, aslın

da çağı ile çatışır hale gelen ve bu yüzden büyüyerek tarım 

toplumu ile beraber bütün toplumu sarsan dengesizlikleri orta

dan kaldırma hedefine yönelmişlerdir. Yalnız Rom~da M.Ö. V. ve 

I. yüzyılları arasında yedi toprak reformu kanunu çıkartılmış, 

( 1 ) IRFED, "Lois et r~formes agraires ~ travers les si~ecles", 

D~veloppement et Civilisations, Revue Trimestrielle, No: 22, 

Juin 1965, S. 7. 
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tarım toplumundaki dengesizliğin sebebiyet verdiği tarihi 

ve yoğun reform çalışmalarından, ceriye zengin bir tecrübe 

kalQıştır. Artık anlaşılmıştırki, tarım toplumunun sorunları 

bu toplwn grubunun temel yapısı çağın şartlarına göre yeniden 

düzenlemedikçe, onları çözmek mümkün değildir. Günümüz tarım 

toplumlarının içinde bulundukları dengesizliğin toplumun ve 

çağın temel değişimlerine göre dlizenlenmediği bütün reform 

tedbirleri, 1945 tarihinde Türkiye'de çıkartılan 4753 sayılı 

çiftçiyi topraklandırma kanunu gibi yüzeyde kalmıştır. Buna 

karşılık İkinci Dünya Savaşından sonra Japonya ve Taiwan'da, 

1952 yılında Birleşik Arap Cwnhuriyetinde, tarım toplumunun 

temel yapısına yönelen değişikliklerin hayret verici sonuç

lar verdikleri bilinmektedir. ( 
2 

) Bu tecrübeler Türk tarım 

toppumunun yeniden düzenlenmesinde ışık tutacak bir niteliğe 

sahiptirler. 

B i r i n c i K ı s ı m 

TARIMSAL YAPI DENGESİ 

Sanayi toplumlarından çok daha karışık bir üretim tipi 

karşısında bulunan tarım toplumları, tarımsal faaliyetleri oluş

turan elemanların bir araya getirilinesinde, onlardan optimum 

derecede yararlanmakta ısının, iklimin, suyun, toprağın, rüz-
.... 

gar ve parazitlerin engelleri ile kuşatılmış durumdadır.Tarım 

( 2 ) Japonya'da Ortaçağdan kalan tarım sistemi yıkılmış, 

köylünün hayat seviyesi sanayi işçisinin hayat seviyesine yak

laşmıştır. Taiwan'da tefecilik yaşama ortamı bulamamış~ tdrım

sal üretim 10 yılda% 57, köylülerin geliri% 60 artmıştır. Bir

leşik Arap Cümhu.riyetinde köylünün geliri 15 yılda % 100 artmış-

tır. 
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toplumunun üretimini etkileyen ve diğer toplum grupları ile 

gelişmesine önayak olan sebeplerden bir çoğu bu engellerden 

doğduğu gibi, mevcut Qretimin gelire çevrilmesinde, sanayi 

toplumunun karşı karşıya bulunduğu bütün sorunlar da tarımsal 

faaliyetler için aynı önemi taşımaktadır. Bu engellerin tarıma 

özgü olanları ve genel karakterde olanların hepsi aşıldığı 

taktirde, tarımsal yapıda denge sağlamak mümkün olmaktadır. 

~ksi halde, tarım toplumlarını tarımsal faaliyetlerin şu veya 

bu sebepten içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak mü.mkün 

olmamakta, dengesizlikle beraber tarDTI toplumlarını şiddetli 

sarsıntılara uğratan sosyal hareketler önlenememektedir. Türk 

tarım toplumu gibi bu tip dengesizlikten ötürü fakirlik bütçe

sinin altına ve huzursuzluk içine düşen tarım toplumları için

de, bu toplum grubunun GSMH ya olan katkısını artırmak ve fa

kirliği sürdüren bir saik olmaktan kurtarmak için, tarımsal 

yapı dengesinin sağlanması gereklidir. 

Bir kısmı, değişmez ve devamlı esaslara dayanan tarım

sal yapı dengesinin eleiiıanlarının bir diğer kısmı ise iktisadi, 

sosyal, teknolojik idari ve kültürel mahiyette olan; çağların 

getirdiği, genel yaşama d~zeyinin şartlarına bağlıdır. Çok 

defa bozuk dengeli bir tarımsal toplum yapısından dengeli 

tarımsal toplum yapısına geçmek için, bu toplum grubunun yapı

sını değiştirmek veya bir dönüşüm süreci içine sokmak zorun

luluğu vardır. 

I - Tarımda Denge. 

Tarımsal faaliyetler yukarıda belirttiğimiz k8rma

şık elemanlardan ötürü, ister ilkel bir düzen içinde yürütül

sün, ister modern tarımın imkanlarını kullansın, her haliyle 

çek yönlü olduğundan, genel bir yapı dengesine kavuşturulması, 

yine çok yönlü bir çabayı gerektirmektedir. Yapısal dengenin 

kurulabilmesi için toprak ve iklimin; toprak-Emek-sermaye ve 
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teşebbUsün; Uretim ve tüketimin; tarım toplumu ve devletin 

karşılıklı ilişkileri biribirlerini tamamlamalıdır. Yapısal 

genel dengeyi oluşturan, tarliı1 toplumunun bu denge elemanlarını 

dört grup içinde inceliyebiliriz 

ı. Tabii denge. 

Tarımsal faaliyetin ana dallarını temsil eden bitki

sel tarım, hayvancılık, ormancılık ve su kaynakları tarımsal 

hayatı oluşturan ve kopmaz bağlarla biribirlerine bağlı olan 

unsurlardır. Nitekim 11 0rman suyu, su çayırı, çayır mer'ayı, 

mer'a hayvan1-, hayvan gübreyi, gübre tarımı besler" diyen 

bir atastizüde, tabii dengeyi meydana getiren bu bağları çok 

güzel i3ah etmektedir. Zira ormanların tahribi yağışları 

azaltmakta ve kuraklığın olmasına sebebiyet vermektedir. Yıl

lık yağış miktarının azalması çayır ve mer'aların azalmasına; 

bu sonuncuların azalması yani topraktaki orman, çayır, mer'a 

şeklindeki bitki örtüsünün zayıflaması, bir taraftan rüzgar 

ve su erozyonuna karşı ekime elverişli toprakların direncini 

zayıflatırken, diğer taraftan hayvancılık faaliyetlerinin 

azalmasına ön ayak olacaktır. Bütün tarım toplumlarının var

lığında önemli bir yer tutan hayvancılığın eski yerini kaybet

mesi, hem gıda ve sanayi tarımsal maddeler bakımından toplu

mun önemli ihtiyaçlarının tatmin edilmemesi sonucunu doğur

makta, hemde toprakların tabii gübre ile devamlı canlandırıl

masına son vermektedir. Gübresiz kalan topraklar belirli bir 

dönemden sonra üretgenlik vasfını yitirmekte, buda tarımsal 

üretimin dügmesine sebebiyet vermektedir. 

Tarımsal yapıdaki tabii denge, bir zincirin halkaları 

gibi biribirlerine eklenen unsurlardan oluşmaktadır. Bunlardan 

bir unsurun aksaması bütün yapının üretgenlik karakterini etki

lemekte, lıretim ve randıman düşmekte, GSMH ya katkı azalmakta 

ve fakirlik genelleşmektedir. 
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2. İktisadi denge. 

Üretimin unsurları olan toprak. emek, sermaye ve 

teşebblisün obtimum verimliliği elde edecek seviyelerde dengeli 

olarak bir araya getirilmeleri
1 
tarımda iktisadi dengeyi oluş

turmaktadır. Nevarki toprak unsuru tabii dengenin sağlanınası 

ile düzen~ sokulınuş olsa da, toprağın obtiınwn geliri elde ede

cek, bir taraftan potansiyelin israfını diğer taraftan işletme 

dUzensizliğini. önliyecek tedbirler ve teşebbüslerle uygun 

emek, uygun sermaye ile değerlendirılınesi gerekmektedir. 

Tarımsal toplumlarda hemen hemen her zaman ihtiyacın 

fazlası bir seviyede bulunan emek unsuru, diğer iktisadi unsur

larla uyum haline gelmeden dengenin kurulmasında yararlı olması 

beklenemez. Çünkü, her ş ey den ön ce kalaAnalık bir nüfusun yükü 

altinda bulunan ve sahip olduğu işgücü potansiyelini istenil

diği şekilde değerlendirem~yip, işsizlik ve gizli işsizlik 

olayının do~nasına sebebiyet veren tarımdaki beşeri unsurun, 

eğitilip vasıflı işçi haline getirilmesi ve bu suretle tarım

daki randımanın yükseltilmesi kaçınılmazdır. 

Sadece toprak ve emeğin bir araya gelmesi ise, 

ilkel anlamda tarımsal bir faaliyet tipinin doğmasından başka 

bir şeye yaramıyacaktır. Kaldıki çok defa uzun vadeli ve iklim 

şartlarından ötürü riskli bir yatırım olduğundan, eskiden beri 

sermaye unsurunun tarım sektörüne karşı çekingen davrandığı 

bilinmektedir. Oysa mekanizasyon ve 11 Yeşil Devrim" çağını yaşa

yan tarımsal faaliyetlerin, gün geçtikçe sermayeye olan ihtiya

cı büyilinekte ve tarımdaki sabit s-ermaye yatırımı artmaktadır. 

Sermayeyi tarım toplumuna doğru kanalize edebilmek için, tarım 

toplumuna yeterli ve ucuz kredi verilmesi, tiretim vasıtalarının 

ucuz fiyatla temin edilmesi, tarımsal girdilerde devlet eliyle 

ucuzluk, kolaylık hatta hibe imkanları sağlanması kamu sektörü

nün ve özel sektörün tarım alanlarına yatırım yapınaları teşvik 

edilmelidir. 
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Toprak-emek~sermaye üçlüsü.rıün bir diğer tamamlayıcı 

halkası teşebbüs unsurudur. Fakat tarım toplumundaki nüfusun 

tabii bir alışkanlığı halinde uygulanan tarımsal teşebbüs 

düşünülüp tasarıanarak değil, görgü yolu ile kendiliğinden 

oluşmaktadır. Bu yüzden her nevi iktisadi nosyon ve üretim 

politikasından yoksun dl!..:z.ensiz işletmeler, iktisadi dengeyi 

sarsan bir saik haline gelmektedir. Hernevi iktisadi verimli

lik anlamından habersiz olan bu işletmeler, bazan latifundia 

veya minifindia şekilleri altında ya israfı ya da fakirliği 

devam ettirmektedirler. 

Tarım toplumunda istenilen iktisadi dengenin kurula

bilmesi için yukarıda belirtilen şartlar göz önünde bulundurula

rak ~oprak-emek-sermaye teşebbüs unsurlarının azami verimiiliği 

yaratacak ebtimum bir bileşim haline getirilmeleri gerekmekte

dir. 

3. Ticari denge. 

İktisadi hayatın bütün sektörlerinde olduğu gibi 

tarım sektöründe de bütün mal ve hizmetler tlilietilmek için 

üretilir. Özellikle ç~ğu dayanıksız ve az elastik mallardan 

oluşan tarım ürünlerinin, tüketim noktalarına doğru muntazam 

bir şekilde kanalize edilebilmeleri için, üretim-tUketim denge

si sağlanmalıdır. Üretim noktasından tüketim noktasına kadar 

ürünlerin varmasını sağlayacak vasıtmlar çok çeşitli olmakl a 

beraber, bütün bunların içinde ulaşım, depolama, yerinde iş

leme ve pazarlama gelmektedir. Üretici ve tUketici arasında 

tarımsal ürünleri amaçtan hedefe vardıran bu unsurlar, tarım

sal faaliyetlerin ticari dengesini oluşturmaktadır. 

Karayolu, demiryolu, eleniz-nehir yolları, kanallar, 

hatta bazı tarımsal maddeler için hava yollarının oluşturduk

ları ulaşım imk8,nları, tarımsal ü.rünlerin büyük şehirlerde yaşa

yanların ihtiyaçlarına sunulmasında başlıca rolü oynamaktadır. 



-205-

Ulaşırnın ucuz ve kolay yapılması bir taraftan üreticinin 

malını değerlendirirken diğer taraftan tuketicinin bol ve 

ucuz gıda maddelerine, sanayinin ihtiyacını duyduğu tarımsal 

sanayi hammaddelerine kavuşmasını sağlamaktadır. 

Tarımsal ürünlerin en büyük zaaflarından birisi birçok 

mal nev'ilerinin saklanmasında olan güçlük; ikincisi ise, bu 

malların aşağı yukarı aynı zamanda pazara sürülmesinden dolayı 

arz miktarlarının piyasa ~alebini aşroasıdır. Halbuki tarımsal 

maddeler depolarda veya buzhanelerde saklanabildiği taktirde, 

h.~ malın uzun ömürlü olması, hemde uygun zaman ve piyasa 

şartları altında pazara arz edilmesi rownkün olmaktadır. Onun 

için ticari dengenin önemli unsurlarından biri olan depolama 

tedbirinin alınması, ulaşımı sağlayacak alt yapının hazırlan

ması gibi, köylüyü malının değerden düşmesinden ve aracıların 

istismarından kurtaracaktır. 

Nüfusun yoğun, işgücünün bol ve ucuz olduğu tarım top

lumunun, köylü toplumu şeklinden çıkıp sanayi tarım toplumu seklinde 
yenıden 

dÜZenlenebilmesi ürettiği malların değerlenınesi tarımda iş 

hacminin genişlemesi, gizli işsizliğin azalması ve gelirin 

yükselmesi için
1

ham maddeyi mamul madde veya en azından yarı 

ham madde haline getirecek sanayi faaliyetlerini kurarak, 

ürettiği malın bir kısmını işlemek ambalajlamak, paketlernek 

imkanına sahip olmalıdır. Böylelikle tarım toplumunda üreti-

. len malın değerinin yüzde yüze yakın bir kısmı tarım toplumu 

içinde kalırken, özellikle gıda mallarının standart birimler 

halinde iç ve dış pazarlara gönderilmesi imkan dahiline gire

cektir. Tarımsal sanayi ham maddeleri ise yarı hammade şek

linde sevk edileceklerinden ulaşım masrafları düşecektir. 
1 

Pazarlama, üretimin tWketim noktasına varışını sağladı

ğına göre, tarım toplumu ile iç ve dış pazarlar arasında de

v~ı ilişkinin kurulması, bu pazarlardaki taleplere göre 



malların standartlaştırılmalsrı~ üretimde tıkanıklıkları ön

liyecek en önemli unsurlardan biridir. 

Üretim ve tüketimi uygun bir arz ve talep formülü için.;;.. 

de birleştiren ticari denge, üretimi şartıandıran en önemli 

denge elemanlarından biridir. 

4. Teknolojik denge. 

"Çok yüksek randımanlı yeni cins bitkin ( 
3 

) ve 

yeni tür hayvanların yaygınlaştırılmasını ifade eden "yeşil 

devrim" hareket i, XX. yüzyıl tarımının en belirgin vasıfların

dan oluşmuştur. Uzun bilimsel ve teknolojik araştırmaların 

sonucunda oluşup gelişen bu hareket, önceleri ekim-dikim tek

niği, tohum yatağının hazırlanması, bakım, sulama, hasat, 

gübreleme, zararlılarla mücadele mekanizasyon ve motorizas-

yon tekniklerinide kapsar hale gelmiştir. Bir yönü ile aşırı 

kullanımdan ötürü gücü zayıflayan toprağın verimliğini iade 

eden, diğer bir yönü ile tohum ve hayvan türlerinin )enetik 

yapısını en yüksek verimliliğe göre tesbit ed(m, bir başka 

yönü ile de insanı tarımsal işin eziyetinden kurtaran ve zarar

lılara karşı ürün ısrafını önleyen teknolojik denge, en mükem

mel üretim tekniklerini tarım toplumunun emrine vererek, bir 

yandan bilim ve teknik, diğer yandan tabiatla insan arasın

daki üretim ilişkisini obtımum noktasına çıkartmak çabasında

dır. 

Teknolojik dengenin elemanlarının geliştirilmesi yolun

da b~şta Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ol

mak üzere birçok milletlerarası kuruluşlar çaba sarfetmekte-

dir. Fakat milletlerarası planda uygulanan teknolojik buluşların, 

( 3 ) DUMONT Rene, Notes sur les implication social es de la 

Revelation Verte" en quelques pays d.Afrique, UNRİSD, Rapport 

Ne. 71.5, Geneve, 1971. 

!'SKl$E'RfA 
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bütün tarım toplumları tarafından peşinen kabul edilmeleri, 

teknolojik dengenin kuruluşu üzerinde çok defa olumsuz etki

lerin doğmasına sebep vermektedir. Mesela 1967-1968 ekim 

döneminde, daha çok verim getirir düşüncesi ile Hindistan'daki 

nadasların % 20 sine cüce buğday denilen buğday türü ekilmiş, 

fakat hasad zamanı, aynı miktar nadastan alınan verimin % 34 dü 

oranında ancak verim alınabildiği görülmüştür. ( 
4 

) Türkiye'de 

Meksika buğdayının kurak bölgelerde ekilmesi aynı şekilde 

verimin düşmesine sebebiyet vermiştir. Onun için teknolojik 

denge yaratma çabalarının olumlu sonuçlar verebilmesi için, 

bir taraftan Dünya'daki gelişmeler yakından izlenirken, diğer 

taraftan yeni buluşların ülke tarımının şartlarına uyup uyma

dığı milli planda, ele alınıp, deneysel yollarla teste tabi 

tutulmalıdır. 

Teknolojik denge Uretim çabalarının olumlu bir şekilde 

değerlendirilmesini ve sarfedilen emeğin karşılığının en yük-

sek verirolilikle elde edilrı1esini, ihtiyaçların en yüksek 

tatmin seviyesini, harcanan işgücüne karşı mümkün olan en 

yüksek geliri sağlamayı hedef almaktadır. 

Dört kategori içinde toplamaya çalıştığımız tarımsal 

yapının en önemli dört dengesini meydana getiren ele,~1anların 

önemini, bazı yazarlar ( 
5 

) Liebeg'in "Minimum Kanunu"ndaki 

fıçı misali ile izah etmektedirler. Onlara göre bir tahta 

fıçının tahta dilimlerini temsil eden bu denge elemanlarından 

( 4 ) FLORES Xavier, (a.g.e), S. 13. 

( 5 ) EMİRALİOJLU Orhan, 11 Türk Tarımı ve Tarım Reformunun Bazı 

Meseleleri", Devlet, Sayı: 204, 1 Ekim 1973, Ankara, S. 6-7'dan 

naklen: ÖZBEK N., Deneme Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yayınları No: 406, Ankara, 1969, S. 7. 
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birinin diğerlerinden kısa olması halinde.t diğer dilimler 

nekadar uzun olursa olsun, flçLnın kısa dilim~n yüksekliğin

den fazla daldurulması mümkün olmayacaktır. Bunun gibi, yukarı

da ele alınan denge elemanlarından birinin tam sağlanamaması 

halinde de, tarım toplumunun köylü to~lumu şeklinden sanayi 

tarım toplumu şekline dönüşümü yarım kalacaktır. 

II - Yapısal Dengesizliğin Sosyal Sonuçları. 

Gelişme süreci içinde bir takım iç ve dış etken

ler yüzünden yapısal dengesizliğe uğrayan tarımsal faaliyet

ler, zamanla, önce tarım toplumu, daha sonra bütün toplumun 

yaşama tarzı üzerinde sosyal karakterde, ama olunsuz sonuç

ların doğmasına önayak olmaktadır. Bu sonuçlar tarım toplumu

nun iktisadi, teknolojik ve sosyal planlarda çağın şartları 

ve diğer toplum gruplarının yaşama tarzları arasında meydana 

gelen çelişkilerin eseridir. 

İşlenebilir toprakların sınırına varan, orman, çayır 

ve mer'aların meydana getirdikleri tabii bitki örtüsü zayıf

layan; toprak-emek-sermaye unsurlarının obtimul terkibini 

teşekkül ettiremiyen; üretim-tüketim arasındaki pazarlama 

depolama, standartlaştırma, paketleme ve yerinde işleme gibi 

elemanlardan oluşan ticari işletme zincirini oluşturamiyan ve 

ıtYeşil Devrim" olarak vasıflandırılan teknolojik gelişmeleri 

üretimi ve verimliliği arttırıcı yönden yaygınlaştıramiyan 

Türk tarımı, bütün bu dengesizliğin tabii sonucu olarak geri 

bir toplum düzeninin yaratıcısı olmuştur. Türk tarını toplumu 

sahip olduğu yapısal dengesizlik yüzünden belirli bir düzeye 

kadar hernevi oenge unsurları ile ilişki halinde olduğu halde, 

bu unsurların genel bir sosyal politika doğrultusunda düzen

lenememesinden ötürü, "köylü toplumu11 karakterini aşamamıştır. 

Fındık, üzüm, tütün, son zamanlarda meyva ve sebze gibi 

ihracata dönük bazı ürünler dışında 9 geçim ekonomisinden piyasa 
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ekonomisine tam olarak geçilemeı":ıiştir. Ahiler köyünde yapılan 

ankette (Bölüm II, Kısım III/III) de köylünün piyasa için 

değil, önce kendi tW~etim ihtiyaçları doğrultusttnda bir üre

tim politikasını takip etmeyi ön plana aldığı görülmüştür. 

Köylü, pazar garantisi olmadığı ve kafi derecede aydınlatıl

madığı için, Li.retimini geleneklerin verdiği güven doğrultusun

da tutmakta, sonuç alsada almasada? ürün tipleri arasındaki 

kazanç farkını düşünmeden her zaman aynı tar~nsal faaliyet 

tipi üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Köylünün pazarla

dığı ürünler, bir kaç mahsul tipi dışında tesadüfi bir pazar

lama sistemi ile piyasaya arz edilmekte, kredi imkanlarının 

yokluğu yüzünden teşkilatlanmamış kredi yollarına, tefeci 

ve faizcilere baş vurulmakta, çok defa Urün hasad zamanından 

aylarca bnce piyasa fiyatının çok altındaki fiyatlarla satıl

maktadır. Aynı ürünün köyllinün elinden alış fiyatı ile, şehir 

merkezlerindeki satış fiyatı arasında bazan ~ 300 ü aşan fark

lar bulunmaktadır. Niğde köylUsünün kilosu 75 kuruşa sattığı 

elma, Ankara' da 350 kuruş a, Çatalca köylüsünü.c. 100 kuruşa sat

tığı üzün İstanbul'da 350 kuruşa satılmaktadır. Köylünün arz 

ve talep dengesinden habersiz olarak ucuza sattığı ürünü, 

ucuzluğu getireceğine, çok az ernekle büyük karlar sağlayan 

bir aracı zümreyi zengin etmektedir. 

Türk tarım toplumunun köylü karakteri iktisadi ilişki

lerinde olduğu kadar teknoloji ile olan ilişkilerinde de yansı

maktadır. Devlet Üretme Çiftlikleri ve Tarım Bakanlığı'na bağ

lı çe şi tl i kuruluşların ve Ziraat Pakül telerinin çabası saye

sinde teknolojik yeniliklerin bir çoğuna Türk köyü yabancı 

değildir. 1967 yılında 12038 olan traktör sayısı, 1969 yılın

da llO.OOO'e yükselmiş; 1960 yılında dağıtılan sertifikalı ve 

kontrollu buğday tohumu 17.313 ton iken bu miktar 1972 yılın

da 913955 tona yf.i.kselmiştir. Aynı ddnemde meyve fidanı dağıtı-
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mında% 61, Turunçgiller fidani dağıtımında % 10, yerli ve 

Amerikan asma çubuğu dağıtımında % 62, çeşitli türde zirai 

mücadele ilaçları tüketiminde % 70 artış meydana gelmiştir~ 

Buna karşılık 1960 yılında 107;332 ton olan gübre tüketimi 

24 katından fazla artarak 1972 yılında 3 milyon tona yaklaşmış

tır, 

Bütün bu teknolojik geli~meye rağmen, çabaların köylü 

işletmelerinin seviyesine indirilerek yaygınlaştırılabildiği

ni söylemek oldukça zordur. Gübre dağıtımının, çok defa tohu

mun ekilişinden sonraki dönemlere bırakılması, verilen gübre

lerin büyük bir oranı kullanılmıyarak kredi ile satın alındığı 

fiyatın ç~k altında spekülatörlere satılarak paraya çevril

mekte; meyva bahçesi zeytinlik, narenciye bahçesi ve bağ kur

mak için alınan fidanların bir çoğu dikilmekte, ama gereken · 

kredi imkanları sağlandıktan sonra kendi hallerine terkedil

mektedirler. 

Kullanılan teknolojik iinkanlardan bazı' arının ve buğday 

sahasında hektar/Kg. olarak elde edilen randL~anın birkaç 

ülke ile yapılan karşılaştırılması, gösterilen bütün çabalara 

rağmen, tarım toplumunun fakirliğinin ortadan kalkmasında 

teknolojinin ümid edilen yararı sağlayamadığı görülmektedir. 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OCDE) 

1967-1968 yılları için verdiği rakamlardan yararlanarak düzen

lenen aşağıdaki tablo (Tablu - XXX) Türkiye'nin tarım arazi

sinin gemişliği oranında teknolojik imkanlardan yararlanma

dığını göstermektedir. 
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Tablo .... :XXX 

KARŞILAŞTIRMALI TEKNOLOJİK İMK~NLAR 

(1967/1968) 

Traktör Tarım 
Suni Glibre Sayısı Arazisi 

(1000 ton) (1000 olarak) (1000 hektar 

13.305 4830 183.333 

J.851 1155 .18.081 

1.121 590 11.742 

923 191 ı 5. 7 41 

279 75 23.836 

Buğdayda 
Randıman 

(Hektar/Kg.) 

17.4 

36.4 

23.9 

13.3 

12.5 

Yukarıdaki Tabloda (Tablo-XXX) da dört ülkenin durumu 

ile karşılaştırılan Türkiye'nin, ABD den sonra en geniş tarım 

arazisins sahip olmasına karşılık, suni gübre ve traktör kul

lanlinında çok gerilerde kaldığı ve misal olarak alınan buğday 

randımanında en dlişük seviyede bulunduğu görülmektedir. Mesela 

İtalya'nın tarım arazisi Türkiye'nin tarım arazisinin yarısın

dan az olduğu halde, Türkiye'nin kullandığının 4 misli suni 

gübre, 8 misli traktör kullanmakta ve buğdayda Tlirkiye'de 

hektar başına elde edilen randımanın iki misli randıman elde 

etmektedir. 

Kısıtlı teknolojik imkanlarla denetilmiş Türk tarım 

toplumunda 1971 yılı istatistiklerine göre iki milyona yakın 

karasaban kullanması, bu toplum grubunun büyük bir yüzdesinin 

tabii gübreyi yakacak olarak israf etmesi? her yıl şap hasta

lığından onbinlerce büyük baş hayvanın ölmesi, hayvancılığın 

yüzyıllar öncesinden kalan geleneksel yöntemlerle yaşatılması 

halinin, bu sektörde yaşayan insanların geliri üzerinde olum

suz yönden etkili olmaması elbette imkansızdır. 
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İktisadi ve teknolojik imkanlar bakımından düşük gelir 

seviyesinin altında bulunan tarım toplumunun fakirliği, bu 
1 

toplum grubunun içinden parçalanması ve diğer toplum grupları 

ile çatışması sonucunu doğurmaktadır. Tarımsal hayatın düzenli 

bir teşkilatıanmadan yoksun olmasından ötürü, düzenli ve büyük 

işletmeler, kendi içlerinde gerekli dengeyi kurup Devletin 

imkanlarından daha fazla yarBrlanırken, küçük işletmeler, ta

rım toplumunun büyük nüfus çoğunluğunu temsil eden kesimde, 

arazi toplulaştırması çalışmalarına rağmen, deV-amlı bir parça

lanma eğilimi gittikçe süratlenmektedir. Miras hukukunun eşit 

miras hükmUnün sebebiyet verdiği bu akımdan ötürü, şehir 

merkezlerine doğru düzensiz bir göç yapılmakta, çok defa top

raksız değil, yeterli genişlikte bir toprağın sahibi olmayan 
köylü vasıfsız olarak her yıl büyük merkezlerin yakınında gecekondu 

mahallelerinin do~naffiına sebebiyet vermektedir. Tarım toplumun-

daki iç gelişme, hem büyük işletmelerle küçük işletmelerin 

çatışması yanında bir ayağı köyde, bir ayağı şehirde olan 

seyyar işgücüntfaratmakta, daha doğrusu, önemli oranda gizli 

işsizler ordusunun saflarını her geçen gün da.üa fazla sıklaştır

ınaktadır. Köyden şehre doğru gittikçe büyüyen bu akım küçük 

parsellerin işletmesini yaşlı, kadın ve çocukların ellerine 

bırakmakta, yapılan tarımsal faaliyet daha çok ailenin ihti

yaçlarına yönelerek, tarımın kapalı iktisadi karakterini yoğun

laştırmaktadır. 

Organize edilıııemiş bir tarım toplumunda modernleşme 

hareketinin küçük işletmelel'in yararına olmadığını türk tarım 

toplumunda da görmek mümkündür. Zira teknolojinin ilerlemesi, 

tarımsal faaliyetleri pahalı bir faaliyet tipi haline getir

mektedir. Masrafın artacağını gören küçük işletmeler, ya modern 

tarım sahasına girmeyip kapalı iktisat yöntemlerini devam et-
.-

tirmekte, yahut teknolojinin imk~ anlarından yararlanmak isti-
·- ...... 10 

yenler, tarı.uıın diğer denge unsurlarını bir araya getiremedik-
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lerinden, zarara uğrayarak, ilkel tipteki faaliyetlerine 

dönmektedirler~ 

İçten gittikçe ufalanan, küçülen ve dağılan tarım 

toplumu gittikçe kökünden koparak şehir ile köy arasında 

asılı kalır hale gelirken, tarım toplumu dı~ındaki diğer 

toplum gruuları ile çatışma ihtimali gittikçe büyümektedir. 

Zıra tarım toplumunun çağın teknolojik gelişmesi doğrultusun

da toplum içindeki yerini alanmması halinde, diğer toplum 

gruplarına mensup bulunan sanayici, tüccar gibi grunlara 

kendi fonksiyonunu kaptırdığını görmektedir. Tarım toplumun

dan ucuz alan, tarım toplumuna pahalı satan bu zümreler, kendi 

yüklerini tarım toplumuna taşıtmaktadırlar. Toptancı, aracı, 

simsar, komisyoncu ismi altında köyün ürününü ele alan bu 

kimseler, mahsülden önce ödeme yolu ile düşük fiyatlarla malı

sulu kapatıp zengin olurken, köylü, emeği ile başkalarını zen

gin ettiğinin bilincine varmaktadır. Türk toplumunda aydına, 

yahut şehirliye karşı olan i.timatsızlığın sebeblerini aslında 

köylünün bu bilincinde aramak gereklidir. 

Ulaşımın gelişmesi, milletlerarası ilişkilerin artması, 

ayrıca köylünün tarımsal sanayi ham maddesi üretimi konusun

daki kıtlığa son vermiştir. Her ürünün pazarlamasını teşkilat

lı bir şekilde yapamiyan ve fazladan borçlu olan köylü, her 

hasad mevsiminde elindekileri bir an önce satmak telaşına 

girdiğinden, sanayi toplum grubunun şartlarına uygun fiyat

ları kabullenmek zorunda olduğunu bilmektedir. Türk tarım top

lumu bu zafından ötürü artan sanayi malları. fiyatları karşı

lığında, kendi ürününün fiyatını arttırmayı istemek gücünden 

ve imkanından yoksundur. Kendisi için vazgeçilmez bir yol 

haline gelen sanayinin kuralları, tarım toplumunun değil, sana

yi kesiminin kazancına göre ayarlanmıştır. Bu kurallara boyun 

eğen köylü, emeğinin değerinin büyük bir kısmını başka ellere 
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teslim ettiğinin farkındadır. 

Teşkilihlanma, sendikalaşma hatta siyasi yönden bir 

baskı grubu haline gelemiyen tarım toplumunun kendi içinde 

köksüzleşmesi, diğer toplum gruplarına karşı düşmanlık duyma

sı, günümüzde kendi içine kapanma şeklinde tezahür etmektedir. 

Fakat tarım toplumundaki dengesizliğin doğurduğu sosyal oluşum 

gelişmesini sürdürmekte ve gelecek için bir patlama ortamı 

hazırlamaktadır. Tarım toplumunun içinde bulunduğu şartlar 

birgün gelenek, din ve kamu güçlerine karşı saygı gibi, su

bapları patıatacak güce erişecektir. Zira içteki köksüzleşme, 

diğer topl~TI gruplarına karşı düşmanlık, tarım toplumunu ken

dine, işine ve bütün topluma karşı yabancılaştıracak her nev'i 

saikin etkisine terkedilmiş durumdadır. 

Düşük geliri ile tip fakirlik bütçesinin sınırı al tın

da yaşayan hernevi sosyal güvenlik hakkından yoksun olan, 

Devletin yapmaya çalıştığı yardıma elini uzatacak gücü olmayan, 

emeğinin değerini başkalarına kaptırdığını bilen ve temsil 

ettiği gücün önemini gören bu toplum grubunun toplumun diğer 

grupları ile bütünleştirilmesi için, tesbit edilecek sosyo

politik tedbirlere yatkın, topyekun bir modernleştirme hare

ketinin başlatılması zorunludur. 

Kesin bir ya~ı değişikliği geçirmesi gereken tarım 

toplumunun yeni düzeni içinde ele alınmasında tarımsal denge

lerin kurulması, bu toplum grubunun sosyal, iktisadi, ticari, 

kültürel, ahlaki ve dini cephelerini göz önüne alacak yapısal 

değişikliğin şartlarının hazırlanması gereklidir. Sanayi top

lllin grubunun şartları ve düzeni, bu yapı değişik~iğinin uygu

lanmasında çıkış noktalarının tesbitinde yararlı olabilecek

tir. 
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III ~ Türk Tarım Toplumunda Yapı Değişikliği. 

Türk tarım toplwnunun içinde bulunduğu yapı denge

sizliğinin, iktisadi ve sosyal kalkınmayı geciktirdiğinin, 

tarım toplumunun yöneldiği olumsuz gidişle kmlkınma hedefleri 

arasındaki çelişmenin bQyUdüğUnün ve açılan mesafenin kapa

tılmasının gerekliliğinin hQkümetler kadar milletlerarası 

kuruluşlar da farkındadır. Nitekim 1961 yılı sonunda Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı ve FAO'nun beraberce hazırladıkları Dünya 

Gıda proğramı kapsamına 1964 yılının ikinci yarısında Türkiye

de alınmış~ 31 Aralık 1968 tarihine kadar ele alınan 28 proje

ye 60 milyon dolar harcanmıştır. ( 6 ) 

Fakat köylere içme suyunun getirilişi, yeni köylerin 

kurulması, mevcut köylerin ıslahı, köy yollarının yapımı, okul 

sağlık ocağı inşaatı 9 hatta bazı yerlerde çamaşırhane, cami, 

kütüphane gibi köyün ortak yararı için gerekli tesislerin kurul

ması için De~let, milletlerarası kuruluşlar ve köylülerin ortak 

çabalariyle gerçekleştiren ve kalkınma planlarında, milyon-

lara mal olan çalışmaların birçokları, tarım toplumunun içinde 

bulunduğu genel dengesizliğin olwnsuz itişini engelliyememek

tedirler. 65 binden fazla yerleşme noktası arasında dağılmış 

geniş bir toplwn grubunun, sayısız sorunlarırdan bir. kaçının 

şu veya bu şekilde ele alırurıası, bu genel olumsuz gidişi dur

durmaya kafi gelmemektedir. Bu toplum grubunun dengesizlik

lerinin ortadan kaldırılması için genel bir sosyal politika 

ile cephenin b~tün noktalarına, bütün sorunlar açısından, aynı 

anda harekete geçip, tarım toplumunun yapısının değiştirilmesi 

zorunludur. Kurulacak yeni yapı, günümüzdeki anlamı ile modern 

bir yapı olmalıdır. 

( 6 ) UN/FAO, vVold .f!'ood Programme, Report for the 12 month 

ended 31 December 1968, Ankara, S. 19. 
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ı. Yapıda modernleşme nedir? 

Kısaca, iktisadi ve sosyal kalkınmaya tarım top

lumunun .Katılmasını sağlamak, kırsal alanlarda yaşayanları, 

şehirlerde yaşayanların refah şartlarına ulaştırmak ve tarım 

toplumunu toplum içinde toplumun diğer grupları ile bütün-
' 

leştirrnek için çağın genel şartları doğrultusunda yeniden 

düzenlemek şeklinde tanımlanan yapının modernleşmesi, köylüye 

bu çalışmaların 11 hürriyet ve sorumluluğunu kazandırmayı da ( 7 ) 

içermektedir. 

Tar~1 toplumunda yapının modernleşmesi, ilkel tarım 

toplumu ve Türk tarım toplumunun halen içinde bulunduğu köylü 

toplumu dönem ve şartlarının geride bırakılarak sanayi tarım 

toplumu şekline dönüşmesidir. Sanayi tarım toplumu şeklinde 

tarımsal ve sanayi faaliyetlerin biribirlerinden kesin sınır

larla ayrılmaları alışkanlığı tamamiyle bir tarafa bırakılarak, 

aksine bu iki faaliyet tipinin biribirleri ile kaynaştırılma

ları, birinin digerinin devamı olması şartlarının sağlanması 

öngörülmektedir,. Okadarki sanayi tarım toplumu şekline dönüş

tü.rülen tarım toplumlarının faaliyetlerini 11 Hayva.n ve bitki

lerin güneş enerjisi yolu ile biyolojik bUyümesine dayanan 

bir sanayi şekli 11 
( 8 ) biçiminde tanımlayan ~razarlar da vardır. 

Genellikle sanayi tarım toplumunun 11 modern tarım11 

olarak nitelendirilen faaliyetleri bazı ölçülere göre tanımlan

maktadır : Tarımda modern yapı ancak aşağıdaki hususlar gerçek

leştirildikleri taktirde or~aya çıkabilir : 

( 7 ) /~NDRAS Henri, TAVERNİER Yues, (a.g.e), S. 345. 

( 8 ) M O S HER A • T • , ( a • g. m • ) 9 S • 5 7 • 
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(İ) Tarımda teknoloji ve modern işletme yöntemleri 

h~kim hale getirilmelidir. 

(İİ) Ürünler sUrekli olarak çeşitleri piyasa tıüebi 

ve maliyet hesaplarına göre ayarlanmalıdır. 

(İİİ) Toprağın kalitesi, işgücünün verimliliği, sabit 

sermayenin şekil ve kalitesinin iyileştirilmesi için çaba gös

terilmelidir. 

(İV) Toprak, işgücü ve sermayenin bileşimi öyle oran

lar içinde yapılmalıdırki, nüfus artışının, işgücU alternatif 

kullanımı~ işyeri teknolojisinde faktör fiyatlarına göre 

geliştirilmelidir. ( 9 ) 

(V) Tar~nsal faaliyetlerin kar edebilmeleri için, 

tarımsal Li.rünlerin işlenmesi, standartlaitırılması, paketlen-
• 

mesi şehirlerde değil kırsal yerleşme noktasında yapılarak, 

köy şehire değil, şehirin sanayi faaliyetleri köylere getiril

melidir. 

(Vİ) Tarım toplumu aynı zamanda hem genel kalkınma 

hareketi içinde, hemde kendi kalkıruna hareketi içinde sorum

luluklar almalı ve kendi kendini kalkındırmanın bilincine 

vardırılmalıdır. 

(Vİİ) Topluluk kalkınması düzeni içinde kalkınma yolun

da tarım toplumunu butünleştirmeyi teşvik edecek devlet, genel 

kalkınma stratejisini yürütmeli sosyal politikaların uygulan

malarını temin etmeli, kalkınma hareketini başından sonuna 

kadar takip ederken, butün imkanları ile destek olarak, baş

layan hareketin sürdUrülmesini sağlamalıdır. 

( 9 ) IiJ O S HER A • T • ( a • g • m • ) , S • 5 7 vd . 
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(Vİİİ) Tarım toplumunun köylünün topluluk kalkınması 

hareketi içinde, iktisadi ve siyasi yönden yönetime katılma

sı, toprak mülkiyet rejiminin adalet esaslarına göre düzen

lenmesi; fiyat ve vergi politikası gibi siyasi; ulaşım, dış 

ticaret, tarıma dayalı yerli sanayi, hizmetler gibi iktisadi; 

yapının değeri, gelenekler, genel eğitim gibi kültürel; araş

tırma, gelişme projeleri, teknik elemanların yetiştirilmesi 

gibi ticari olmayan; · : üretim ve g,irdi pazarlarının düzen

lenmesi, üretimin dağıtırnın kredi gibi ticari denge unsur

larının tek dlişünce, tek amaç, tek zirve teşkilatı tarafından 

bir araya getırilerek sağlanması zorunludur. ( 
10 

) 

(İX) Sosyal hizmetlerin daha etkili hale getirilmesi, 

iktisadi faaliyetlerin daha fazla yoğunluk kazan~ası, köydeki 

hayat düzeninin şehirdeki düzene, tarımsal faaliyetlerin sana

yi faaliyetlerle kaynaştırılmaları için, tarım toplumunun 

dağınık yerleşme düzeninden kurtarılması ve bunun içinde yeni 
bir idari 
düzenleme sistemine gidilmesi kaçınılmazdır. 

Yukarıda sıralamaya çalıştığımız, tarım toplumunun 

modernleştirilmesinin en önemli şartlarının, nekadar düzenli 

ve devamlı bir çalışma temposunu gerektirmesinden de anlaşıla

cağı gibi, tarım toplumunun yapısının değiştirilmesi kapalı 

kapılar ardında oturup milyonlar harcamakla değil, köy mor

folojisini inceden ineeye ele alıp sanayi tarım toplumu tipini 

kurmak için tarım toplumunun bütün hayati cephelerini değiş

tirmekle mümkündür. 

2. Yapı değişikliğinde yöntem. 

Tarım toplumunun köylü toplumu tipinden sanayi tarım 

toplumu tipine dönüştlirülmesi, yani modernleşmesinin nihai hede

fi: tarımda kalkınmayı, bu toplum grubunda yaşayan insanların 

( 10 ) ~SHER A. T. , ( a. g. D1) , S. 59. 
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eliyle yü.rütüp gerçekleştirmek 11 sosyal olanın iktisadi olanı 

yenerek adalet ilkesinin en iyi bir şekilde sağlanabilmesi 
J 

için onu düzene koyup gütmesidir." ( 11 ) Onun için öyle bir 

yön~em takip edilmelidirki kalkınmayı zirveden yü.rüten kuru

luş, düzenlediği çalışma planı ile Türk tarım toplumunun 
11 derin nabız atışlarının dinlerunesini 11 ( 12 ) sağlamalıdır. 

Her sosyal faaliyetin çekirdeği insandır. Bu yüzden 

tarım toplumunda yapı değişikliği çalışmalarında her şeyden 

önce insan ele alınmalıdır. Önce, köylüler arasında çalışma

ya istekli, tarımsal kalkınmanın ilkesi ile dolu ve çevresin

de kendilerini kabul ettirmiş bir önderler grubunun yetiş

tirilerek, tarımın modern teknolojisinin bu kimselere yaygın

laştırılmaya elverişli bir şekilde eğretilmesi; ikinci olarak 

önderler grubu ile köylü arasında, daha kolay diyalog kurul

abileceği gerçeğinden hareket edilerek, kendi içine kapanmış 

köylü toplumunun arkasına sığındıkları küskiliılük duvarı tah

rik edilen önderler tarafından yıkılmalı; üçüncü olarak, köylü 

için düzenlenmiş, fakat Devlet ve kurUluşların desteği ile 

yürütülecek proğramlarla, köylü değerleri modern irakanlarla 

birleştirerek, çalışmalar önderler tarafından bütün tarım 

toplumunun malı haline getirlilmelidir. 

Tarım toplumunu, tarım toplumu içinde yaşayan insan

ların ancak kalkındırabileceği ilkesi, yinede başka gerçek

lerin göz önünde bulundurulmalarını engellememelidir. Bir 

toplumun organik gelişmesini sağlamak ve onu değiştirebilmek 

için, sosyal açıdan bazı politikaların tesbit edilmesi, yapı

sal teşkilatlandırılmaya gidilmesi ve imkanları hedefte düğüm-

( ll ) FLORES Xavier, (a.g.e), S. 586. 

( 12 ) DESROCHE H. , 11 Co operation et dev el 11ppemen t 11
, Dev el oppe

ment et Civilisatien, Revne Trimestrielle, No:21, Mars 1965,S.5. 
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liyecek bazı kuruluşların çalışmalarının düzenlemesi z~runlu

dur. Sosyal politika organize grup mensubu insan hedefine, 

her zaman bu tip tedbirlerle ulaşmayı denemektedir. 

İ k i n c i K ı s ı m 

TOPRAK VE TARIM REFORMU 

Tarım toplumunun içteki huzursuzluk ve diğer toplum 

grupları ile olan uyum~uzluğunun çözümünde akla gelen çare

lerin başında hemen hemen her zaman toprak ve tarım reform

ları bulunmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca "toprak dağıtımı", 

"toprak reformu 11 , 11 tarım reformu" veya "toprak ve tarım re

formu" ismi altında mevcut toprak düzenine el atılarak, bir 

çok medeniyetlerde ve hemen hemen her ülkede, tarım toplumu

nun içinde bulunduğu şartları iyileştirmek için mevcut toprak 

dU.zenine müdahalelerde bulunulmuştur. En önemlileri ele alın

mak şa·rtı ile, yalnız 1·929-1972 döneminde toprak rejimine 

Türkiye'de kimisi tasarı olmaktan ileri gidemiyen, fakat 

bazılarıda uygulama alınına sakulabilen onaltı defa mUdahale

de bulunulmuş, veya bulunulmak istenmiştir. (Bölüm II, Kısım 

I/III) Toprak-insan ilişkilerini düzenleme hedefi güden bütün 

bu müdahalelerin asıl sebebi, kıt bir ü.retim unsuru olan 

toprağın adaletsiz dağılımı ve nüfus artışlarına göre geniş

letilip çoğaltılması imkanlarının sınırlı olmasıdır. 

Zengin bir geçmişe ve tecrübeye dayanan toprak-insan 

ilişkileri çalışmaları, günllinüzde büyük bir anlam değişikliği 

kazanarak tarım toplumunun bütün yön ve faaliyetlerini kapsar 

hale gelmiştir. 

I- Toprak ve Tarım Reformunun' Tanım, Kavram ve Amaç

ları. 

Gasbedilmiş ve fethedilmiş toprakların devlet eliyle 
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askerlere, köylülere veya belirli zwnrelere da~ı tılmasından 

doğan 11 toprak reformu" kavramı, özellikle XIX. yüzyıldan son

ra ve daha yoğun bir şekilde iki Dünya Savaşı arasında kul

lanılmaya başlanmıştır. 

11 Toprağın transferi" ( 
13 

) 11 toprak dağıtımı veya 

toprak rejiminin değişikliği11 ( 
14

) anlamında kullanılan "top

rak reformu11 tarım 1 tarım toplumunun yalnız tarımsal faali

yetlere uygun toprağın kullanı~yönünü ilgilendiren dar bir 

kavramdır. 

Halbuki "geniş .aıanada alındığı taktirde", toprak refor

mu yalnız to~rak ile onu işleyen insan arasındaki ilişkileri 

değil, "arazi ile onu işleyerı insan arasındaki (bütün) müna

sebetleri islah etmek gaygsi ıle devlet tarafından alınan her 

türlü tedbirleri ve yapıpan icraatı içine alır" ( 
15 

) BTVIT 

gibi milletlerarası kuruluşların anlayışında ve çeşitli 

ülkelerin uygulamasında "toprak reformu" nun dar anlamı tarna

miyle terkedilmiş, bu kavram yerine ya yalnızca "tarım refor

mu11 veya 11 toprak ve tarım reformu" kavramları kullanılmaya 

başlanılrnışt ır. Zira "tarım reformu" kavramı ile, yalnız 

tarım toplumunun toprakla olan ilişkileri değil tarım top

lumunun bütün müesseselerinin reformu kastedilmektedir. 

( 13 ) BARRE P..aymond, "Comment dans quels Cadres et suivant 

quelles variations le problerne se pose-t-il de n os j ours?" 

Developpement et Civilisations, IRFEDt Revue Trimestrielle, 

No: 22, Juin 1965, S. 4 vd. 

( 14 ) NU, FAO, OİT, progres de la reforme agraire, ~inquleme 

Rapp~nt, NU, New York, 1970, S. İ. vd. 

( 15 ) AKTAN Reşat, "Türkiye'nin Toprak Reformu Meselesi", 

İktisadi Kalkınmanın Zirai Cephesi, (a.g.e), S. 15 vd. 
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Tarım toplumunun iktisadi ve sosyal kalkınması ve re

fah seviyesinin ana hedef olarak ele alındığı "tarım reformu" 

veya 11 tarım ve toprak reformu" kavramı, bu ana hedeflere 

varılması ve gelişmeyi önleyici engellerin kaldırılması için 

gerekli görQlen bütün tedbirler ve politikaların uygulanması

nı kapsamaktadır. 

Tarım toplumunda yaşayan çiftçi ve hayvancı, kiracı ve 

ortakçı, tarım işçisi ve işsiz, kısaca bütün insanların refah 

seviyelerini olumlu yönden etkiliyebilecek bu tedbirler bile

şimi, çok geniş ve dağınık olan tarım sahası üzerinde düzenli 

ve sürekli bir çalışmayı gerektirmektedir. İşletmelerin tutuna

bilir hale getirilip düşük gelirli işletmeler durumundan kur

tarılmaları, elde toprak bulunduğu taktirde, daha çok sayıda 

ailenin tutunabilir işletme sahibi kılınmaları; idari, koope

ratif, pazarlama, kredi, tüketim maddeleri ve üretim için 

gerekli girdilerinin tedariki ve ticaretinin düzenlenmesi; 

yaygınlaştırma, canlandırma ve araştırma faaliyetlerinin yeni 

bir teşkilatıanma düzeni içinde ele alınması gibi faaliyetler 

bu tedbirlerin başlıcalarıdır. Ayrıca bu geniş çalışma saha

sının beslenme, sağlık, eğitim, kültürel faaliyetler, sosyal 

güvenlik, mahalli idarelerin etke~liğinin artırılarak yeni 

düzene uygun hale getirilmesi, tarıma dayalı sanayi faaliyet

lerin tarım toplu11u içınde yoğunlaştırılması, bütün bunların 

topluluk kalkınması anlayışı içinde uygulanması gibi, bu 

toplum grubunun refah seviyesini artıracak sosyo-politik 

tedbirlerin beraberinde ele alınmaları gerekmektedir. ( 
16 

) 

( 16 ) NU, FAOj OIT, progr~s de la reforme agraire, Cinquieme 

Rappare, (a.g.e), S. İ. vd. 
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Toprak rejiminin yapısı, tarımsal üretimin yapısı, destek 

hizmetlerinin yapısından oluşan tarımsal faaliyetlerin genel 

yapısının; tefahı artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi 

amacı ile yapılan tarım ve toprak reformları bir alt yapı 

politikasından ayrı düşünülemez. Bunun için iktisadi, sosyal, 

ticari ve kültürel ilişkilerin bütününün 11 milli iktisadi ve 

sosyal hayatın genel ilkeleri ile" bağlantılarının sağlanması 

gerekmektedir. Genel iktisadi politikanın 9 pazarlama ilişki-
j 

lerinin vergı ve kredi politikası yanında tarım toplumunun 

obtimal refahını artırıcı, toplum grupları arasındaki çatış

maları asgariye indirecek oranda ilişki haline sokulmaları 

gerekmektedir. 

Sosyal refah seviyesinin düşüklüğü ve fakirleşmenin 

yoğunluğu içinde bulunan tarım toplumunun kalkınmasına engel 

teşkil eden bütün unsurların ortadan kaldırılmasını ve toplum 

yapısını daha yüksek bir refah seviyesini elde edebilecek 

hedefler doğrultusunda yeniden düzenlemeyi amaç alan 11 tarım 

reformuıı veya 11 tarım ve toprak reformunun 11 başlıca tedbirle

ri Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Teşkilatı ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 

~rtaklaşa hazırladıkları bir raporda ( 
17 

) aşağıdaki gibi 

sıralanmaktadır : 

(İ) Toprak dağıtımının veya toprak reformunun yapıl-

ması, 

(İİ) Topraksız köylülerin, eğer imkan varsa, mülk sahi

bi haline getirilmeleri. 

(İİİ) Tarımsal nüfusun, göçebelik ve işsizlik gibi sebep

lerden ötürü hareketine son verilmesi, yerleştirilerek güven

liklerinin sağlanması, 

(İV) Kiracılık ve ortakçılık müessesesinin ıslahı. 

( 17 ) NU, FAO~ OIT, Progres de la reforme agraire, Cinquieme 
Rapport, (a.g.e), s. 34 vd. 
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(V) Tar~n işçilerinin çalışma şartlarının sanayi işçi

lerinin çalışma şartlarına yaklaştırılnası. 

(Vİ) Tarım toplumunun fiyat pol~tikası ve subvansiyon

lar yolu ile korunması. 

(Vİİ) Rantabl karakterde işletmelerin teşekkülü için ara

zi toplulaştırılmasının yapılması. 

(Vİİİ) Birçok ülkelerde, tarım toplumunun sosyal karakter~ 

de karışıklıkların sebebi olan toprak davalarının azalması; 

toprağın güven içinde işletilmesini temin etmek için kadas-

tro ve tapulama çalışmalarının yapılması. 

(İX) Tarım kredisinin geliştirilmesi, teşkilatlanmamış 

kredi müessesesinin tarım toplumunu sömürmesine engel olun

ması ve borçlanmanın azaltılması. 

(X) Kooperatiflerin devletin yardım, destek ve teşviki 

ile, köylüler tarafından gönüllülük esası üzerinde geliştiril

mesi. 

(Xİ) Hernevi tarım makinalarının, gübre, zararlılarla 

mücadele araç ve girdilerin hizmetinin teşkilatlanması, 

(Xİİ) Üretim ile iç ve dı~ pazarlar arasındaki ilişki 

yollarını tıkayan engellerin kaldırılması. 

(Xİİİ) Vergi politikasının tarım reformunun genel şart

larına uydurulması, toprağın en iyi kullan~n şartlarını ve 

toprağın adaletli bir şekilde rantablite esaslarına göre dağı

lımını temin edecek vergi tedbirlerinin alınması. 

(XİV) Mer'a, çayır, orman, kışlak ve yayıakların en 

iyi şekilde işletilmesini temin edecek esasların tesbiti. 

(XV) Su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması. 

(XVİ) Tarım toplumunun bütün cephelerinin sUrekli bilim

sel araştırmaya tabi tutulması, 
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(XVİİ) Gıda, konut, sağlık, eğitim, eğlence, ulaşım, 

kültürel ve diğerleri gibi asgari hayat seviyesi elemanıarına 

göre~ bir tip fa1drlik bütçesi seviyesinin tesbiti ve tarım 

toplumunun bu seviyenin üzerine çıkarılması hedefinin tesbiti. 

(XVİİİ) Tarıın topluınunun üretim gücü ile ilişki halinde 

sosyal güvenlik haklarından yararıanınasının sağlanması. 

Genel bir standartıaşma çabası içinde yukarıda 

bir araya getirilen tedbirlerin tarım toplumlarının veya ülke

lerin özel şartları göz önüne alınarak değiştirilmeleri her 

Zfunan mümkündür. Fakat toprak ve tarım reformu çalışmalarının 

başarısı açısından, asıl önemli olan, tedbirlerin sıra ve 

sayısı değil, toprak ve tarım reformu çalışmalarının çok yönlü 

karakterinin anlaşılması ve bütün tedbirlerin yaşayan bir or

gani~ma olan tarım toplumunun yapısını köylü toplumu biçimin

den, sanayı tarım toplumu biçimine dönüştürmesidir. 

II - Türkiye'de Toprak ve Tarım Reformu Mevzuatı. 

Bitki örtüsünün tahribatı ile bunun sonucu ola

rak toprak ve su erozyonunun yüzyıllardan beri tarımsal 

toprak varlığını kemirmesi yüzü11.den, Türkiye' de tarımsal 

toprak genişliği genel yuzölçüme oranla azalmıştır. Tarıma 

elverişli toprak sınırı bir ınilyon hektardan fazla aşıldığı 

halde, bugün Türkiye yüzölçümünün ancak ojo 33.6 sı (26498625 

hektar) tarımsul amaçlarla işlenebilmektedir. Halbuki tarım 

topraklarının genel yüzölçüme oranı İtalya'da% 48, Macaristan

da% 60, Danimurka'da% 77 dir. ( 18 ) 

Türk tarım toplumunda yaşayan nüfusun 23 milyen 

735 bin 511 olduğu hatırıanacak olursa, Türkiye'de tarımsal 

( 18 ) ÜLKÜTVIEN Lütfü, Toprak Reformu Üzerinde Görüşlerimiz, 

Ülkü Matbaası, Ankara, Ağustos 1965, S. 8. 
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nüfus başına 1.1 hektar tarıma elverişli toprak dlişmektedir. 

Ortalama olarak bir tarımsal ailenin 5 nüfustan müteşekkil 

olduğu kabul edilirse, tarımsal aile başına Türkiye' de 5. 5. 

hektar (dönüm) tarıma elverişli toprak isabet etmektedir. 

Halbuki Kanada' da tarımsal nüfus barşına 112, ABD. de 67, İngil

tere'de 49, Fransa'da tar~nsal nüfus başına 22 dönüm dışer

ken, ( 
19 

) Türkiye'de tarımsal nüfus başına 1.1 dönüm gibi 

az bir toprak isabet etmesi, tarımsal nüfusun nekadar kısıt-

lı toprak imkanları ile karşı karşıya bulunduğunu belirlemekte-

dir. ( 20 ) 

Nüfusla olan ilişkisi açısından tarıma elverişli toprak 

potansiyelimizin darlığına rağmen, tarım toplumumuzun bir yapı 

değişikliği geçirmesi zorunluluğu, toprak dağıtımı şeklinde 

bir toprak reformunu değil, fakat geniş anlamda bir tarım 

ve toprak reförmunu gerektirmiştir. Bu yüzden 1945 yılında 

kabul edilen ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun 

yürürlüğe girmesine kadar, yürürlükte kalan 4753 Sayılı Çiftçi-

yi Topraklandırma Kanunundan istenen sonucun alınmamasından 

ötürü, toprak ve tarım reformu Türk siyasi hayatının en hara

retli konusu olmakta dev-am etmiştir. Yalnız 1945-1972 döne

minde 1617 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu

nun kabtilüne kadar 7 tasarının hazırlanması reform kanunu 

üzerinde nekadar ısrarla durulduğunun işaretidir. 

26. Temmuz 1972 tarihinde kabul edilen 1617 Sayılı 

Toprak ve Tar:ı-In Reformu Öntedbirler Kanunu ve 25 Haziran 1973 

( 19) ÜLKÜMEN Lütfü, (a.g.e), S. 8. 

( 20 ) 1 Hektar 1000 metrekare yani ı dönüm karşılığı olarak 

kabul edilmiştir. 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunun

da da aynı esaslar kabul edilmektedir. 



-227-

tarihinde kabul edilen 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 

Kanunu Türk tarım toplumunun yapısını yeni bir doğrultuda 

geliştirmek amacı ile hazırlanmışlardır. 

l. 1617 Sayılı toprak ve tarım Reformu'-önte:db.irler~J<:anunu. 

1961 Anayasaisının 11 Sosyal ve İktisadi Haklar 11 konu

sunda açtığı çığır, yalnız sanayi toplumunda çalışanları etkile

mekle kalmamış, kamu oyunda, tarım toplumu içinde yaşayan 

23 milyondan fazla bir nüfus kitlesinin yaşama şartlarına 

eğilmenin gerekliliği yonünden bir eğilimin gittikçe büyüme

sine önay~k olmuştur. Bazıları ideolcrtik ve siyasi mahiyet 

taşımakla beraber, Türk siyasi hayati platformunda tartışıl

maya başlanan tarım toplumunun sorunlarının köklü bir toprak 

ve tarım reformunun getireceği tedbirlerle çözllinlenebileceği 

kanaatı yerleşmiştir. 

12 Mart 1972 muhtırasından sonra Türkiye'de siyasi 

tartışmalar eski şiddetini kaybetmekle beraber, bir çok mer

ciler nezdinde zorunluluk olarak kabul edilen tarım toplumu

nun yeniden düzenlenmesi konusu, Melen HükUmetizamanında 

26 Temmuz 1972 tarihinde "Toprak Reformu Öntedbirler tasarı

sının11 kanunlaşmasını temin etmiştir. Meclis Komisyonunda 

ismi 11 Toprak ve Tar:...m Reformu Öntedbirler Kanunu" olarak 

değiştirilen 1617 Sayılı Kanun, '' •.• Toprak ve Tbrım Reformu

nun gerçekleştirilıne.si ( 21 ) için gerekli öntedbirlere iliş

kin hlikümleri kapsamaktadır 11 (Md. 1) 

A) Tarım arazisinin tanımı ve kapsamı. 

1617 Sayılı Öntedbirler Kanununda tarım arazi

sinin açık bir tanımı yapılmıştır. "Üzerinde ekim, dikim, bakım, 

yetiştirme yapılabilen veya orman hariç, doğrudan doğruya 

( 21 ) TARIM-İŞ, 6.Dönem Çalışma Raporu, Ankara, lü,ll,l2.Ara

lık 1973, s. 72. 
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tabiattan yararlanmak suretiyle bi tki veya hayvan üretimine 

elverişli olan veya ıslah (amelioration) suretiyle üretime 

elverişli hale getirilen ~raziye tarım arazisi denir" 
·:.ı 

(Md. 2), diye tarım araz:Cve dolayisiyle tarım topl1:ımunun 

sınırlarını çiziiliştir. Kanunun bir diğer maddesinde (Md. 3) 

11 Bağ, zeytinlik, fındıklık, An.tep fıstığı, çay plantasyonu 

ve benzerleri ile meyva bahçeler i, kavaklık ve okaliptüs ola

rak kullanılan tarım arazileri" tarımsal alanlar olmakla 

beraber, kanunun kepsamı dı7ında bırakılmışlardır. 

B) Devir ve temlik, ifraz ve taksim hakkının sınır

lanması. 

Daha sonra çıkartılacak olan ııToprak ve Tarım 

Reformu Kanunu"un işlemesini kolaylaştırmak, mülk arazileri

nin hileli yollarla başka şahıslara devredilmesini engelle

mek için Öntedbirler Kanunu'nda "kanuni mirasçılık yolu 

hariç 11 (Md. 6) devir ve temlik hakkı sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca yine aynı endişeden hareket edilerek Mülkiyet hakkı 

11 ifraz ve taksim" hakkıda bazı sınırlamalara tabi tutulmuş

tur (Md. 7)· Devletçe dağı tılmış olan bazı arazinin devir 

ve temlik edilmemesi ve arazi dağıtımının durdurulması hüküm

lere bağlanırken, 4753 Sayılı Çiftçiyi Tapraklandırma Kanunu 

ve 4486 Sayılı Teknik Ziraat ve Bahçivanlık Okulları Kanunla

rına göre dağıtılan arazinin devir ve temlik edilemiyeceği 

(Md. 8) özellikle belirtilmiştir~ 

C) Bildirim verme yükümü. 

Mevcut tarım arazilerinin tesbiti, dağıtılacak ara

zinin miktarının anlaşılabilmesi için toprak sahipleri "kanunun 

yürürlüğe girmesinden en geç 6 ay sonra11
, toprakları hakkında 

bildirim verme yük-ü.mlülüğü ile bağlanmış ve bu yükümlülüğü 

yerine getirmeyenler için, bazı cezai hükümler öngörülmüştür. 

(Md. lO)· 
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D) Toprak ve tarım reformu müsteşarlığının Kurulması. 

Toprak ve Tarım Reforwu ile ilgıli bütün hazırlık

ları yapmak~ uygulayıcı kadroyu hazırlamak, tarım toplumunu 

yapı değişikliğine götürecek politikaları yürütmek ve Toprak 

ve Tarım Reformu+nun uygulanmasını gerçekleştirmek arnadı ile 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurularak~ kuruluşun 

doğrudan doğruya Başbakanlığa bağlanması öngörülmüştür 

(Md! 13)· Daha sonra yetki, sorumluluk ve kuruluşunun ana 

hatları 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu ile belir

tilecek bu kuruluşun ortaya çık;ı.1asından sonra, Köyişleri 

Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, Tapu 

Kadastr~ Genel Müdürlüğü gibi devlet kuruluşlal·ının, Önted

birler Kanunu'nun yürürlüğe giriş tarihine kadar sahip olduk

ları bazı fonksiy~nlar, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı

na devredilmiştir. 

1617 Sayılı Kanunda yukarıda ele alınan önemli 

noktalardan başka, 766 Sayılı Tapulama Kanunu (Md.20), Öğretim 

üye ve yardımcılarından yararlanma (Md. 16), 20 dön~ne kadar 

topraklar üzerinde 20 yıllık zilyedlik hakkını ispat edenlerin, 

toprakları adlarına kaydeQebilecekleri hususu ile ilgili 

(Md.33 ) başka hükümlerde yer almıştır. 

1617 Sayılı Kanun, aşağı yukarı bir ~ıl sonra 

kabul edilen 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununa 

toprak mevzuatını bir düzene kavuşturmakta hem zaman kazan

dırmış, hemde 1757 Sayılı Kanunun yürürlüğe girişi tarihinden 

itibaren Toprak ve Tarım Reformu Mlisteşarlığının hızla çalış

maya başlamasını mümkün kılacak ön şartları temin etmiştir. 

2. 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu . 

17 Bölüm, 237 madde ve 5 tablodan oluşan 1757 Sayılı 

Toprak ve Tarıi.t1 Reformu Kanunu 25 Haziran 1973 tarihinde kabul 

edilmiş ve 19 Temmuz 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 



kanunun yürürlüğe girmesiyle 1945 tarihli ve 4753 Sayılı Çift

çiyi Topraklandırma Kanunu ile eY. ve tadilleri yürürlükten 

kaldırılmıştır." (Md. 235) 

Genel gerekçesinde, "T.C.. Anayasa'sının doğrultusun

da", "ağırlıkları bölgelere göre değişen, ekonomik, sosyal 

ve siyasal üç ana amacın gerçekleşmesini hedef aldığı" belir

tilmekte, iktisadi yönden, 11 toprağın verimli olarak işletil

mesi, tarımsal bünyenin iyileştirilmesi, üretimin arttırıl

ması ve değerlendirilmesi", sosyal yönden, "toprak mülkiyet 

dağılımını ve tasarrut şeklini yeniden sosyal adalet ilke

lerine göre düzenlemek, istihdam olanaklarını yaratmak ve 

mülk güvenliğini sağlamak, bu amaçlarla tarım1a uğraşanların, 

insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat düzeyine ulaştırmasıii; 

siyasi yönden, 11 XX. yüzyıl gereklerine uymayan çağdışı kalın

tılara son vererek, Anf3.yasa'nın öngördüğü hakları özgürce 

kullanmayı kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmak" amaçları-

na varılmak istendiği belirtilmektedir. ( 22 ) 

Türk tarım toplumunu bütün cepheleri ile ele alma çaba

sı içinde bulunan kanun koyucular, toprak ve tarım Reformunu, 

"toprak dağıtımı" kavramının dar anlamı d~ına çıkarak ele 

almış, Toprak ve Ta!"ım Reformunu 11 •••• toprak mülkiyet dağılı

mının, tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgili 

yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak 

düzenlenmesi" şeklinde tanıaılamışlardır. (Md. l), Reformun 

amaçları bu tanımın sınırlarını çizerken, "tarım arazisi", 

çiftçilik", çiftçi11 , "toprak sahibi çiftçi", "toprak sahibi", 

( 22 ) T~prak ve Tarım Reformu Kanunu tasarısı (1/655), Top

rak ve Tarım Reformu Genel Gerekçesi, T.C. Başbakanlık Kanun

lar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Sayı : 71-1408/3745. 



-231-

~kiracı", ortakçı", "tarım işçisi", "aile", "çiftçi ailesi" 

ve 11 aile başkanı" gj-bi tarımsal kavramların yanında "toprağın 

verimli· olarak işletilmesi 11 , ''tarımsal işletmeierli, "sulu 

arazi ile kuru arazi" gibi kavramların tanırnınada yer veril-

miştir (Md. 3-9) · 

Bölge esasına göre yürütülmesi kararlaştırılan Toprak 

ve Tarım Reformu çalı~malarında, hemen hemen mevcut bütün 

tarım arazilerinin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 

emrine geçeceği öngörülmekte, Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Toprak ve Tarım Reformu bölgesi olarak seçilen yerlerde 

11 Gerçek kişilerle özel hukuk ttizel kişilerine ait araziden 

tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliği devredilemez 11 (Md.l8) 

hükmQ ile o bölgede bütün temliki tasarrufların durdurul-

ması sağlanmıştır. 

Modern bir tarım toplumunun kuruluşu için gerekli 

olan ve Türk tarım toplumunda yenilik yaratacak nitelikte 

bir ç~k yararlı ve gerekli unsuru yerleştirm~k amacı ile 

hazırlanan 1757 Sayılı Kanunun belli başlı özelliklerinil 
-1 

beş grupta toplayabiliriz. Bu özelliklerin tesbitinde Dünya

nın çeşitli ülkelerinde yapılan reformlardan geniş çapta 

faydalanıldığı sanı2.maktadır. 

A) Kamulaştırma ve toprak dağıtımı. 

1 

Toprağın sahibi tarafından işletilmesi ana ilke 

olarak kabul edildiğinden "gerçek ve tüzel kişilere ait tarım 

coprakları, varsa üzerinde tarımsal işletme ile ilgili yapı 

veya tesislerle birlikte 11 (Md. 26) kamulaştırılmaları öngörül

mektedir. 

11 Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fabrika

larına hammadde temin eden zeytinliklerle, Devlet Üretme Çift

likleri hariç olmak üzere, kurumlara, ticaret şirketlerine, 
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koöperatiflere ve bunların birliklerine 1 442 Sayılı Köy i'tanu

nu.nun 87· :· · ·_. ~ maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilere 

ait arazinin tamamı ile, kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadi 

teşebbüslerine 1 resmi kurumlara, kamu tüzel kişilerinin resmi 

kurumların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin katıldıkları kurum 

veya şirketlere ait arazinin kamu hizmetlerinde kullanılmayan 

kısımları, verimli iş1.etilmeyen, kiraya veya ortakçılığa veri

len 1 ve 2 numaralı tablolarda belirtilen azami işletme saha

sını aşan, iskan kanunlarına göre dağıtıldıkları halde terke

dilen; il belediye ve köy tlizel kişilerinin mülkiyetindeki 

kamu hizmetlerinde kullanılmayan arazinin tamamı; il, belediye 

ve köy tüzel kişilerinj_n, mer' a 9 yaylak ve kışlakların, ih

tiyaçtan fazla olan ı-~; .l ·.larının kamulaştırılabileceği 11 hükme 

bağlanmaktadır. (Md. 26) 

Ramulaştırma kararının toprak ve tarım Müsteşarlığı 

tarafından verilebileceğini (Md. 37) belirleyen Kanun, kamu

laştırılan arazinin karşılığının~ kamulaştırma tarihinden 

itibaren yıllık taksitler hal~nde altmış bin liradan aşağı 

olmamak üzere % 15 şinin peşin ödemnesi ve otuz bin liradan 

aşağı olmamak üzere geri kalan miktarın Ondokuz eşit taksit

le ödenmesi kararlaştırılmıştır_ . (Md. 40). Bundan başka enf

lasyon tehlikesi ve paranın iştira gücünün azalması ihtimal

leri göz önünde bulundurularak 1 hak sahiplerinde istiyenlere, 

kamulaştırılma bedellerinin 7 Bakanlar kurulunca tesbit edilmiş, 

kamu sinai teşebbüsl.eri ve iştiraklerinin, ondoL:uz yıl süreyle 

yılda % 8 temettüy her türlü vergi harç ve resimden muaf ada 

yazılı hisse senetlerin:irı d.e veı-ilebiJ.eceği ifade edilmektedir 

(Md. 42) · 

Kamulaştırılmaya tabi tutulan toprakların aile başkan

larından bedeni ve fikri kabiliyeti çiftçilik yapmaya elveriş

li olanlara datıtılması (Md. 49); verilen arazinin, 1971 yılı 
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toptan eşya fiyatları endeksine göre yılda 15 bin Tl. gelir 

sağl1yacak şekildet miktarının tesbit edilmes~ kararlaştırıla

rak, dolaysiyle 1757 Sayılı Kanunun kırsal alanlarda fakirlik 

bütçesinin sınırını bu seviyede çizmek istediği anlaşılmakta

dır- (Md. 54). 

Çiftçi ailelerine dağıtılacak arazi sulu ve kurul ol

mak üzere, iki kategoriye ayrılmakta, ilçelerin toprak karakte

rine göre sulu arazinin tabanı 32, tavanı 106 dönlliTI; kuru 

arazinin tabanı 79, tavanı 189 dönüm olarak tesbit edilmiştir 

(Tablo: 3 ve 4). Dağıtılan araziden yararlanan çiftçi aile 

reislerinin ölfunü halinde arazi, yapı, tesir ve araçların bir 

bütün sayılacağı, mirasçılar arasında taksim edilemiyeceği, 

ailenin yeni başkanına aynı şartlara göre devredileceği hükme 

bağlanmıştır (Md. 68), 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu arazilerin ittutunabilir 

işletmeler" haline gelmesi için arazi topluluştırmasını; en

tansif tarımın yapılabilmesi i~in sulama şebekelerinin kurula

rak genişletilmesi Mer'a 9 yaylak ve kışlaklarla ilgili mevzu

atın köylere yeniden kesin olarak tahsis edilmesini de öngör

mektedir (Md. 87-103, 104-109, 131-160). 

B) Kiracılık ve ortakçılık. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geleneksel 

yollarla sürdürülen kiracılık ve ortakçılık müessesesi bu 

kanunda ilk defa sistemli bir şekilde ele alınmıştır. Toprak 

ve Tarım Reformu bölgeleri dı.~ ında ve Toprak ve Tarım Reformu 

bölgeleri içinde olmak üzere, kiracılık ve ortakçılık müessese

sini iki açıdan ele alan 1757 Sayılı Kanun, birinci halde, 

kiracılık ve ortakçılık müesseselerini yeniden düzenlerken, 

ikinci halde kira ve ortakçılık işletmelerini yasaklamaktadır. 

a) Toprak ve rarım reformu bölgeleri dışında Kira-
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cılık ve ortakçılık. 

Bu gibi bölgelerde kiracı ve ortakçı işletme

leri hem arazi sahibi açısından~ hemde kiracı ve ortakçılar 

açısından bir düzenlemeye sokulmaktadır. Kiracılık sözleşme

sinin dört yıldan az olamıyacağı ortakçılık sözleşmesinin dört 

yıl olacağı tesbit edilmekte, sözleşmelerin çıkartılacak tip 

sözleşme esaslarına uygun olarak yazılı şekilde yapılacağı, 

arazi sahibinin ortakçılara angarya yaptıramıyacağı, ayni ürün 

paylarının satışı üzerine şartlar konulamiyacağı, sözleşme

lerin fesih ve uzatılması şartları gibi hususlar kesin hüküm

lere bağlanmıştı.:.~ (Md. 110-121). Ayrıca kiraya veya ortağa 

verilen ara~inin satışı halinde, kiracı ve ortakçıya satın 

alma önceliği tanınmaktadır (Md. 123). 

b) Toprak ve Tarım Reformu bölgeleri içinde kira

cılık ve ortakçılık. 

Kanunun belirttiği bazı haller dı~ında, 

(Md. 128).Toprak ve Tarım Reformu bölgelerinde kiracılık veya 
1 

ortakçılık işletmeleri yasak edilmiştir. Bu bölgelerde Kanun'a 

ra~nen kiracılık ve ortakçılıkla işletilen arazilerin kanıu

laştırılacakları açıkça ifade edilmektedir. (Md. 127). Bu su

retle toprağın sahibi tarafından işletilmesi ilkesi, kiracı

lık ve ortakçılık müessesesinin ortadan kaldırılması hedefine 

doğru önemli bir adLTI atılmış olmaktadır. 

C) Toprak ve ~-arım Kooperatifleri. 

Toprak dağıtımının ve büyük işletmelerin küçük iş

letmeler biçimine dönüştürülmesinin sonucu olarak, toprağın 

işlenmesi, modern girdilerin temini, ürün-tm değerlendirilmesi 

gibi birtakım tarımsal zorunlar göz önüne alınarak "Toprak ve 

-farım Reformu Müsteşarlığı 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa 

ve bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Ko opera-
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tiflerinin kurulmasını" sağlamakla yükümlü kılınmıştır (Md. 70). 

Türk tarım toplumunun her çeşit faaliyetlerini düzen

lemek, iktisadi, sosyal, ticari kültürel ve teknik yöndeki 

çabalarını birleştirmek amacını taşıyan bu kooperatiflere, 

11 toprak dağı tırnından yararlanan çiftçilerin11 ortak olmaları 

ve diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin işbirliği yapmaları 

zorunlu hale getirilmiştir (Md. 74, 73), 

Yedi kişilik bir yönetim kuruluna sahip olacak Toprak 

ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin müdürleri yönetim kurulu 

üyeleri tarafından kendi içlerinden seçilecek, yönetim kurulu 

üyelerinden dördü zorunlu olarak toprak dağıtımından yararla

nantarımsal aile işletmeleri veya küçük işletmeler tarafından 

temsil edileceklerdir. (Md. 75)·Ayrıca Toprak ve Tarım Refor

mu Kooperatifleri, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Bir

liklerini, en az beş Birlik de Toprak ve Tarım Reformu Koope~ 

ratifleri Merkez Birliğini tek üst kuruluş olarak oluştur

maktadırlar (Md. 76). Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri 

ve üst kuruluşlarının çalışmalarının diğer yönlerinin, daha 

sonra çıkartılacak bir yönetmelikle belirtilmesi hükme bağ

lanmıştır (Md. 86). 

D) Toprak ve Tarım Reformu Örgütü. 

Toprak ve tarım Reformu Öntedbirler Kanunu'nda da 

kurulması öngörülen Toprak ve Tarım Ref~rmu Müsteşarlığı,l757 

Sayılı Kanunla Türk tarım toplumunun yapısını faaliyetlerini 

ve hatta p~i tikalarını düzenleyici bir kuruluş haline getiril

miştir. "Baş bakana bağlı, tüzel kişiliğe sahip ve lmtma bütçe 
... 

ile yönetilen bir kuruluş" olan Toprak ve Tarım Reformu üsteşar-
!Y'I 

lığı, Merkez Teşkil~tı, Merkez Koordinasyon Kurulu, Araştırma 

ve Eğitim Enstitüsü ile Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkan

lıklarından oluşmaktadır (Md. 182). 
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Toprak ve Tarım Reformu Bölgelerinde tarımsal 

üretimin arttırılması; kaynakların en iyi şekilde değerlen

dirilmesi, diğer tedbirleri, 11 çiftçiye sürekli şekilde göster

mek ve öğretmek üzere köy tarım önderlerinin11 ayrıca görev

lendirilmeleri imkanları sağlanmıştır. Köy tarım önderlerinin 

"nıteliklri, çalışma şekil ve esaslarının 11 Müsteşarlık ve 

Tarım Bakanlığının ortaklaşa hazırlayacakları bir yönetmelik

le belirlenmesi öngörülmektedir (Md. 191)-Bundan başka Top

rak ve Tarım Reformu uygulamasında görev alan ve tarım önder

lerinin çalışmaları.t.ı.ı aksatmadan yürütebilmeleri için, asker

lik hizmetlerini toprak ve tarım Bölgelerindeki işlerinin ba

şında yerine getirmeleri kararlaştırılmıştır (Md. 192, 193). 

E) Çeşitli hükümler. 

Türkiye'de Tarım Toplumunun faaliyet ve yaşayışını 

bir tek teşkilatın çatısı altında düzenlemek çabası içinde 

bulunan 1757 Sayılı Kanun'nun mali, kazai, cezai ve genel ka

rakterdeki diğer hü.kümlerinide aşağıdaki gibi sıralamak müm

kündür : 

a) Uyuşmazlıklar. 

Kanunun uygulamasından Toprak ve Tarım Reformu 

Bögelerinde doğan uyuşmazlıkların Toprak ve Tarım Reformu 

Uyuşmazlık Komisyonu tarafından incelenmesi öngörülmüştür. 

Komisyon, biri hukuk mezunu, diğeri ziraat yüksek mühindisi 

olmak üzere Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca görev

lendirilen 3 kişiden oluşmakta, komisyon başkanı Müsteşarlık 

tarafından seçilmektedir (Mdo 161)· 

b) Toprak ve Tarım Reformu Fonu. 

Hizmetlerin yürütülmesi, kamulaştırılacak top

rakların bedellerinin ödenmesi ve destek yardımlarının yapıla

bilmesi için Toprak ve Tarım Reformu Fonu adı ile bir Fon kurul

muştur. Adı geçen Fon, genel bütçeye her yıl konulacak ödenek-
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leri; arazi verggsi yıllık gelirinin % 20 si; toprak sahibi 

kılınan çiftçilerin yapacakları ödemeleri; dış yardımlar, 

Bağışlar; Fondan açılan kredilerin taksitvetaizleri v.b, 

kaynaklardan meydana getirilmiştir (Md. 2·oı) • Bundan başka 

4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunun Fon bakiyesi, 

fonun alacak ve borçları, bütün hak ve veeibeleri ile Toprak 

ve Tarım Reformu Fonuna aktarılmıştır. 

c) Cezai hükümler. 

1757 Sayılı Kanunla ilgili olarak, süresinde 

bildirim vermemek, yahut gerçeğe aykırı beyanda bulunmak; 

kiracılık ve ortakçılık hükümlerine aykırı davranmak; mer' a, 

yaylak ve kışlak hükümlerine aykırı davranmak; sınır belirtme 

ve korumasında ihmal göstermek gibi davranışlarda bulunanlar 

için, çeşitli cezai uygulamaları getirilmektedir (Md. 225-228). 

Ayrıca Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra en 

geç üç ay içinde Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri Tip 

ana sözleş~esinin, en geç 2 yıl içinde Toprak ve Tarım Reformu 

Bölgeleri dışında uygulanmak uzere kiracılık ve ortakçılık söz

leşmelerinin uygulanması; aksi belirtilmeyen hallerde, en geç 

bir yıl içinde kanunda öngörülen yönetmeliklerin çıkartılma

ları zorunlu kılınmıştır (Md. 229, 230, 231). 

Tarım toppumunu organik bir birim olarak ele 

alan, kalkınma için gerekli olan bütün gücünü uyandırmaya ça

lışan, refah seviyesinin yükselmesini engelleye~bütün unsur

ları kaldırmak çabası içinde hazırlandığı hissini veren 1757 
1 

Sayılı Kanun 1 da kanaatimizce bazı önemli boşlukların bulunması 

veya hatalı tedbirlere baş vurulması önlenememiştir. Eröz'ün de 

( 
23 

) belirttiği gibi bu sakıncalardan birisi, istiyen hak 

sahiplerine kamulaştırma bedellerinin bütününün karşılığının 

( 23 ) ERÖZ Mehmet, n Tarım ve Toprak Reformu Kanununun çıkar
tılması Dolayısiyle", Töre, Sayı.29-30, İstanbul,Ekim-Kasım 1973, 
s. 20. 
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kırsal yerleşme noktaları dolaylarında kurulacak sanayi tesis

lerinden değil, mevcut sanayi tesislerinden hisse senetlerinin 

verilmesinin öngörülmesidir (Md. 42). Bu çözüm yolu sanayi

leşme çabası içinde bulunan tarımsal hayatla sanayi hayatını 

biribirierine yakınlaştırmak zorunda bulunan ülkemizde, sana

yi tarım toplumu hedefi ile çatışmaktadır. İkinci olarak bir 

taraftan tarım toptunıu yeniden düzenıenirken bu yeni düzenin, 

yeni bir idari dUzenle değil, eskiden var olan, etkisi günü

müzde tartışma konusu olan mevcut idari dUzenle yürütülmak 

istenmesidir. Üçüncü nokta, 65 binden fazla yerleşme noktasına 

dağılan tarım toplumunun iktisadi ve sosyal kalkınması, refah 

şartlarının düzeltilmesi 9 yerleşme noktaları yeniden düzenı~irıe
den, köylerarası ilişkiler kurulmadan nasıl sağlanacağının 

belirtilmemiş olmasıdır. Son olarak tarım toplumunun sosyal 

güvenlik sorunu, tarım işçilerinin durumu, tarım toplumunda 

gerekli alt yapı hizmetleri ve sosyal hizmetlerin dağınık

lığına çare düşünülmemesi, toprak ve tarım heformu Kanunu'nun 

hedeflerin_:; varmasında bazı gE:-cikmelere sebeLiyet verecek 

maniyettedir. 

III - Tarım Toplumunda Reform ve Sosyal Politika. 

Tarımda verimliliği yükselterek tarım toplumunun 

GSMH ya olan katkısını artırmak; tarını toplumunun içindeki sos

yal hareketleri bir güvenlik subabına kavuşturmak; gelir dağı

lımını memnuniyat verici bir şekilde düzenliyerek, refah se

viyesini fakirlik bütçesi çizgisinin Uzerine çıkarmak; tarım 

toplumu ile sanayi toplumunun gelişmesini bütünleştirici bir 

politika içinde birleştirmek gibi birtakım iktisadi, siyasi 

teknolojik ve sosyal amaçlara yönelen tarım toplumundaki reform 

hareketlerinin bütün Dünya ülkelerinde hangi cepheden \:sakılırsa 

bakılsın, sosyo-polıtik karakteri üstün gelmektedir. Aslında 

bir sosyal politika proğramı olan to~rak ve tarım reformu, 
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devletin düzenleyici müdahaleleri ve kontrolü altında uygula

nan proğramlar ve politikalar aracılığı ile tarım toplumunun 

çalışmalarını yeniden düzenlemek, Uretim yöntemlerini etkiliye

rek, tarımsal kuruluşları yenileştirerek bu toplum grubunu 
{ 

çağın genel sosyal yapısı içinde mensubu bulunduğu toplumla 

bütünleştirmektedir. 

Tarım toplumunda yeı.pılan reform hareketleri, proğramlar 

ve politikalar bu yolda kullanılan birer araçtan başka bir 

şey değildir. 

BütQn hukuki, siyasi, iktisadi ve teknolojik verileri, 

11 organize grup içinde yaşayan insan 11 ın refahı yolunda değer

lendirmek zorunda olan günümüzün reformcuları 1 sınırlı olan 

toprak, su, gübre, tohum, sermaye, teknoloji ve vasıflı emek 

gibi ana kaynakları; kredi pazarlama, alt yapı ve makinalaş

ma gibi yardımcı kaynakları obtimal seviyede değerlendirmek 
vı: 

için, tarım toplumun yapısına uygun politikalar seçmekte ve 

bütün bu politikalar çc:ı.lışmalETın odak noktası olan 11 insan 11 

üzerinde kUmeleştirilmektedir. ( 
24 

) 

Tarım toplumunun yapı değişikliğini gerçekleştirmek 

istiyen reformlar, kalkınmakta olan ülkelerin sosyal politika

sının üç genel hedefi üzerinde etkili olabilmektedir. 

ı. Düşük istihdam üzerinde. 

Türk tarım toplumu gibi bütün kalkınmakta olan ülke

lerin tarım toplumları, genellikle düşük istihdam, gizli ve 

açık işsizlik durumu ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Top

rak mülkiyetinin küçük bir azınlığın elinde toplanması, işletme 

sahasının aşırı bir şekilde parsellere ayrılması, toprağı 

( 24 ) BI~, La reforme agraire et 1' emploi, ·Gsn~ve ~ 1 1971, 

S~ 9. vd. 
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işliyenlerin geçimlerinde güvensizlik içine düşmeleri, nüfus 

artıçının yüksek bir oranda seyretmesi, diğer iktisadi sek

törlerin istihdam hacmini düzenli bir şekilde genişletmek 

imkanından yoksun bulunmaları gibi sebeplerden ötürü, tarım 

toplumunda dUşük istihdam'ın, gizli ve açık işsizliğin genel

leşmesine sebebiyet verilmektedir. 

Toprağın düzenli işletmeler halinde işlenmesinin im

kanlarının yaratılmas ı, kredi 1 pazarla;ııa, modernleşme gibi 

yan destek imkanlarının ucuz ve kolay sağlanmasını öngören 

Toprak ve Tarım Reformu, düşük istihdam seviyesini dUşürmek, 

haddinden fazla çalıştırılan tarım işçilerinin günlük çalışma 

sürelerini kısal tmak s on ucuna varabilecek en önemli politika

dır. 

2. Yeni iş imkanları üzerinde. 

Türk tarım toplumunun bir diğer sosyal karakteri 

saha ve işgücü hacmi arasında bir dengesizliğin var olması

dır. Özellikle köy ve şehir arasında dikkati çeken bu saha, 

i.şgücü dengesizliği, arazinin haddinden fazla parçalanması, 

erozyona karşı tedbir alınmaması yüzünden, bizzat tarım top

lumu içinde de varlığını sürdürmektedir. Bir taraftan köy

lerde milyonlarca insan iş beklerken, şehirlerde sanayi mer

kezlerinde vasıflı işçi ve teknik eleman ihtiyacı gün geçtik

çe büyümektedir. İş sahaları gereken işgücünü bulamazken, 

büyük bir işgücü kitlesi çalışacak saha aramaktadır. 

Arazi toplulaştırması, erozyonun önlenmesi, absente

izmin son bulması, sazlık ve bataklıkların kurutulması, arazi

de geniş ıslah çalışmalarının yapılması, "Yeşil Devrim 11 in ni

metlerinden faydalanılması ve entansif tarıma geçilmesi yol~ 

larını açan reform politikaları sayesinde tarım toplumu için

de; tarımsal ürünlere dayalı sanayinin tarım sektöründe yay

gınlaş t ırılması ve tar:_mdaki s ermaye birikiminin sanayileşme 
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ri tmini artırması yolları ile de sanayi sektörü içinde, reform

lar vasıtası ile yeni iş imkanları yaratmak her zaman mümkün

dür. 

N~tekim Kenya'da yapılan Toprak ve Tarım Reformu çalış

maları toprak ıslahı, arazi toplulaştırılması yolu ile tarım 

toplumu içinde önemli miktarda yeni iş imkanlarının yaratıl

ması mümkü.h olmuştur. ( 
25 

) Halbuki "Köylüyü Toprak}ıandırma 

Kanunu11 nun uygulanmasından sonra Taiwan' da, toprak sahipleri

nin kamulaştırılma bedelinin % 30 zunun Kamu İktisadi Teşeb

büslerinden hisse senetleri ile tazmin edilmeleri sonucunda, 

tasarruf teşvik edilerek, ülkenin bir çok yerlerinde sanayiye 

ve hizmetlere dayalı iş sahalari yaratılmıştır. ( 26 ) 

J. Gelir üzerinde. 

Reform politikalarının en çok etkili olmak istedik

leri sahalardan biri de gelir sahasıdır. Zira tarım toplumla

rını bütün kalkınmakta olan ülkelerde olduğu kadar, bizde de 

sarsan sebeplerden biriside, Belir dağılımının eşitsizlik veya 

adaletsiz karakteridir. Mesela Türkiye'de köyle.şehir, kalkın~ 

mış bölgelerle geri kalmış bölgeler, mülk sahipleri ile tarım 

işçileri arasında adaletsiz gelir dağılımı tarım toplumunun 

en önemli sorunlarından biridir. 

Kiracı-ortakçı statülerini düzenlemek, toprakta 

mülkiyet esaslarını adalet ilkelerine bağlamak, tarım işçileri

nin çalışma esaslarını hukuki narrolara dayandırmak, tarımda 

çalışanları toprak sahibi haline getirip kooperatifler içinde 

( 25 ) BIT, La reforme agraire et l'emploi, (a.g.e), S.20 vd. 

( 26 ) CHEN cheng, Land Reform in Taiwmn, China Publishing 

Company, Taipei, 1961, S. 75 vd. 
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teşkilatlandırmak, refah seviyesini fakirlik bütçesinin sınırl. 

üzerine çıkartmak gibi politikaları düzenleyen Toprak ve Tarım 

Reformları, gelir dağılımındaki adaletsizliği geniş çapta azal

tabiL.nektedirler. Birleşik Arap Cüınhuriyeti, İran, Japonya, 

;:aiwan ve Napal' da yapılan tecrübelerden de bu alanda fayda-

lı sonuçlar alınmıştır. ( 27 ) 

Tarım toplumlarınL etkileyerek yapı değişikliğini ger

çeklgştirecek dönüşüm ortamına götüren sosyal politikanın baş

lıca tedbirlerini birleştirmeye ve tek bir sistem içinde tek 

elden yürütülmesini sağlayan her Toprak ve Tarım Rğformu, 

istenilen sonuçlara ulaşmak için tarım toplumunun iktisadi 

ve sosyal kalkınmasını tlinı toplum perspektifi açısından prog

ramlamak zorundadır. Çünkü kalkınmanın bütünleşmiş karakteri 

ile sosyal ve iktisadi kalkınma elemanlar11ıın karşılıklı et

kileri, Toprak ve Tarım Reformu anlayışını bu düzeye getir

miştir. Önce Türk tarım toplumu sade~e bir tarım toplumu ola

rak değil, sanayi tarım toplumu olarak kalkınmak, köylü top

lümü tipinden, sanayi tarım toplumu biçimine dönüşmek ihtiya

cındadır. İkinci olarak tarım toplumu diğer toplum grupları

nın her yönden destek ve işbirliğine muhtaçtır. Üçüncü olarak 

tarımdaki nüfusun sanayiye transferi hem tarımsal nüfus için 

bir terfi, hemde iktisadi hayat için genel bir genişleme 

unsurudur. ( 28 ) Yukarıdaki sebeplerden ötürü tarım toplumunu 

dönüşThne hazırlayacak sosyal politika tedbirlerinden oluşan 

reformların tek değil, ç~k yönlü bir kalkınma yöntemine göre 

( 27 ) BIT,La reforme agraire et l'emploi, (a.g.e), S.20 vd. 

( 28) OCDE, Mesures d'adaptation de la main d'oeuvre rurale 

au travail ındustriel et au milieu urbain, Division des Affaires 

~ociales, Paris, 1968, S. 12. vd. 
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düzenlenmeleri gerekmektedir. 

ü ç ü n c ü K ı s ı m 

11 MERKEZ KÖYLER" PROJESİ 

Günümüzün teknolojisi iki yüzyıla yakın bir Z&Tian için

de gelişerek toplumların yapısınıda derin hatlarla değiştir

miştir. Mekanik ve sibernetik devrirolerin üretim usullerinde 

yaptıkları büyük değişiklikler, her ne tip olursa olsun, bütün 

toplumların yapılarını etkilemiş, insanların Dünya Görüşleri

nin doğvultusunda yeni ilişkilerin, yeni tabakalaşmaların 

oluşmasına sebebiyet vermiştir. Teknolojik harekete uygun bir 

yapı değişikliğini bir ihtiyaç olarak duymaya başlayan bütün 

toplum ve toplum grupları, teknolojik düzenle toplum düzeni 

arasındaki farklılıkların artışı oranında sosyal grupların 

yapılarını sarsan huzursuzlukların giderek büyüyüp genelliş

tiklerini görmüşlerdir. Böyle bir ortam toplumsal çelişkilerin 
1 

d•ğması, büyümesi. ve güçlenmesi için bütün olumsuz şartları 

bir araya toplarken, dün ve bugün arasında Dünya Görüşleri 

parçalanan toplum grunları , teknolojik değişikliklerin düze

yinde yaşamanın ihtiyacını tatmin edernemenin çaresizliği ile 

toplumun en zayıf noktasında patlamaya hazır hale gelmektedir

ler. 

Çağın ve sanayi toplumunun şartları ile gittikçe çeliş

kiler içine giren Türk tarım toplumunun içinde bulunduğu genel 

dengesizlik, bu toplum grubunun da toplum düzenini en zayıf 

noktasında patlaması şartlarını 0ün geçtikçe olgunlaştırmakta

dır. İlkel tarım tipini aştıktan sonra, köylü tarım tipinde 

karar kılan tarım toplumumuz, yer yer sanayi devriminin getir

diği imkanları kullanmakta, hatta bu imkanlardan yararlanmakta, 



-244-

fakat gerekli yapı değişikliğini gerçekleştiremediği için, 

teknoloji ile kurduğu iğreti ilişkinin, yeni bir takım çeliş

kileri ve huzursuzlukları yoğunlaştırmasına engel olunama-

maktadır. ( 29 ) 

Çeşitli Bakanlıklar tarafından tarım toplumunun dengesiz

liğini azaltmak için harcanan milyarlar, tarım toplumuna yapı

lan mal1 yardımlar ( 
30 

)' topluluk kalkınması denemeleri ve 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun yürürlüğe girmesi bile, 

tarım toplumunda yapı değişikliği bir görüş bütünlüğü içinde 

ele alınmadıkça, yani köylü toplumu tipinden sanayi tarım 

toplumu tipine geçilmesini sağlayacak, sosyal politika ted

birleri uygulanmadıkça, -rürk tarım toplumunun huzursuzluğu 

herhalde devam edecektir. 

Türk tarlll toplumu yeni teknolojinin baskısı altında 

ernek, toprak, su güneş ve ısının bir araya getirilmesinden 

ibaret olan üretim düzenini bırakıp, bütün bu tiretim unsur

larını bilim ve teknolojinin aydınlığında kaynaştırıp köylü 

toplumu tipinden kopmak zorundadır. Bunun için de tarımsal 

faaliyetleri teknoloji ile en iyi şekilde birleştirecek ted

birlerle, sanayi tarım toplumu tipine yönelmek gerekmektedir. 

Bu top~umsal grup Köy Kanunu'nun idari ve DİE nün demografik 

tanımlarından farklı olarak XX. yüzyıl sanayi tarım toplumu

nun bütün ihtiyaç hizmet ve üretim yöntemlerini birleştirmeli

dir. 

( 29 ) Tarımda mekanizasyon, bu imkanları kullanan ve kullanaj 

miyanlar arasında yeni tabaka farklarını oluşturmaktadır. 

( 38 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. HEREKMEN Aykut, 

Türkiye'de Tarım ~ektörüne yapılan Mali Yardımlar ve F.E.O.G.A, 

E~kişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, 

Başnur Matbaası, Ankara, 1969, S. 41 vd. 
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I - Tarımda Yeni Bir Toplumsal Grup 

"Merkez Köyler". 

Sanayi Devriminin toplumları etkiliyerek değiştir

diği XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ve XIX. yüzyıldan beri top

lum düzenini, teknolojik düzenin doğrultu ve düzeyinde yeniden 

kurmak zorunluluğu bir çok düşünür tarafından ileri sürülmüş-

tür. Mor e' un ( 31 ) 11 Unt opia11 sına XVII. yüzyılda hasretini çek

tiği yeni bir toplum düzeni kurmak geleneği, özellikle hayalcı 

sosyalistlerin kümelendikleri ekallerde tekrar tekrar ele alın

mış, hatta bazıları tarafından uygulamaya konulmuştur. "Sosyal 

bir sistem, bir makina gibi icad edilmelidir" diyen Owen ( 
32 

) 

Meksika'da "uyum köyleri" kurmuşş Fourier ( 
33 

) 400 ailenin 

barındığı ismine "Falanster" dediği küçük top}.um grupları için

de toplumların mutlu olabileceklerini ileri sürmüş, Enfantin, 

1839 yılında Cezayir için hazırladığı bir raporda, köylünün 

yönetime katılması esası üzerinde geliştirdiği yeni bir top-

lumsal düzenin faaliyete geçirilmesini teklif etmiştir. 

Utopist ekolün teknolojik şartların gelişmesine göre 

toplumu düzenlemek için gösterdiği bu çabaların bazıları birer 

teklif olmaktan ileri gidemezken, bazılarıda uygulanarak başarı

sızlıkla sonuçlanmıştır. Fakat bütün bu çabaların haklı yönle

ri olan bazı endişelerden doğduğu gerçeği XX. yüzyılda Dünya'

nın bir çok ülkelerinde yapılan uygulamalarla doğrulanmıştır. 

( 31 ) PRELOT Marcel, Histoire des İdees politi~ues, Deuxeme 

Edi tion, Dalloz, Paris, 1961, 216 vd. 

( 32 ) PİETTRE .Andre, (a.g.e), s. 174 vd. 

c 33 ) PİETTRE Andre, (a.g.e), s. 167 vd. 

( 34 ) WALCH Jean, "Les Saint Simoniens et le s grande s entrep-

rises du XIX. sleclen, Econ.ıomigues et Societes, tem. IV, No: 10, 

Oct. 197C, S. 367. 
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Sanayileşme sürecini XX. yüzyılın birinci yarısında 

.olgunlaştırmayı baŞaran kalkınmış ülkelerin iki Dünya Savaşı 

arasında, tarım t~plumu ile sanayi toplumu arasında gittikçe 

büYüyen farkıara ve çelişkilere dikkati çekmeleri, 1917 Sovyet 

Devrimi'nden sonra Sovyetlerin tarım toplumu içinde bazı deneme

lere girişmaleri ( 35 ·)' Birinci Dünya Savaşından sonra İsrail

de tarım toplumunun teşkilatlanması.rı.da atılan adımlar ( 36 )' 

tarımda yeni bir teşkilatıanma tipine gidilmesi zorunluluğunu 

yaygın hale getirmiştir. Sanayileşmenin etkisi ile tarım top

lumlarının hayatını sanayi toplumları paralelinde yeniden 

düzenleme fikri, İkinci Dünya Savaşınd~n sonra daha düzenli 

bir şekilde ele alınmıştır. Köy hayatının kapalı ve dağınık 

karakteri ile ileri bir tarım toplumu kurulamiyacağı düşünce-

si kökleştikçe, tarımsal ve sanayi faaliyetleri kaynaştıracak, 

yeni bir toplumsal grup düzeninin kurulması gerekliliği üze

rinde durulmuş ve bu tuplumsal grub_a Agreville ( 
37 

) veya 

Agrindus ( 38 ) ismi verilmiştir. Türk literatürüne ilk defa 

"Tarım kentleri", d.aha~Şenra "Cazibe Merkezleri" elarak geçen 
,., 

bu kavram, 11 Merkez Köyler" deyimi altında DPT tarafından yeni-

den ele alınmıştır. 

( 35 )' S(')vyetler Birliğinde Sovkhozlar Harp Komünizmi dönemin

de, Kalkhazlar 1922 tarihli Tarım Kanunu ile kurulmuştu*. Her 

iki tarımsal işletme tipi daha sonraki yıllarda geliştirilmiştir. 

( 36 ) İsrail'de ilk Kibutz 1911 de ilk Moşav Ovdim 1921 de 

ilk Mwşav Stifu 1937 de kurulmuştur. 
·"' 

( 37 ) Agr'-ville, fransızca 11 Agricul ture11 (Tarım) ve "ville11 

(şehir, kent) kelimeleri birleştirilerek oluşturulmuştur .. "Tarım 

kenti" demektir. 

( 38 ) Agrindus, ingilizce 11 Agricultur" (Tarım}ve ''Industri" 
" (Sanayi) kelimelerinin birleştirilmesi ile elde edilmiştir. 
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ı. "Merkez K~yler"inin kuruluş ilkeleri. 

Nüfusumuzun üçte ikisini barındıran tarım toplumu

muz, bütün y~nleri ile tipik bir k~ylü toplumu dönemini yaşa

maktadır. Yerleşme noktaların~n ve köylerin dağınıklığı, üre

tim teknolojisinin geriliği, üretim-tüketim noktaları ara

sındaki ticari vasıtalarının yokluğu, idari teşkilatıanmasının 

bozukluğu, sosyal hizmet imkanlarının zayıflığı, etkisizliği 

ve genel refah şartlarının düşüklüğü ile kendi ve bütün top

lumun fakirliğini sürdüren, en önemli sorunlarımızdan biridir. 

Herbiri ayrı bir kapalı dünya olan k~yler biribir

lerinden alabildiğine farklılaşan ayrı bir hayat tarzı ortaya 

koymakta, engebeli bir coğrafya, en azından kendi içinde bütün

leşmesi gereken tarım toplumunu içinden çıkılmaz bir farklı

laşma ile mozaik bir panorama halinde oluşturmaktadır. "Mer

kez Köyleri"nin kuruluş ilkeleri bu farklılaşmanın açısından 

tesbit edilirken, bu ilkelerde aynı zamanda tarım toplumumuzun 

en hayati sorunlarının çözüm yolları da belirmektedir. 

"Merkez Köyler"in Türk tarım toplumu açısından ele 

alınan ilkelerini birkaç kategoride ele almak mümkündür 

A) Üretim teknolojisini geliştırmek. 

Geri bir üretim teknolojisine sahip olan tarım

ımız bu yüzden diğer ülkeleTle karşılaştırıldığı zaman düşük 

bir hayat seviyesine sahip olan Türk toplumunun bile, gıda 

ve ham madde ihtiyaçlarını tam olarak üretememektedir. Bir 

Amerikan çiftçisi 20 kişiyi, bir Fransız çiftçisi 20 kişiyi, 

bir Yeni Zelanda çiftçisi 45-50 kişiyi beslerken bir Türk 

çiftçisi bugün 2 kişiyi ancak besliyebilmektedir. 

Tarımda "Belirli bir birimda ham madde ve insan

gücü sayesinde elde edilen üretim hacminin gelişmesinen( 
39 

) 

( 39 ) FOURASTİE Jean, (a.g.e), S. 14. 
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teknik ilerleme dendiğine göre, randımanın düşük oluşunun 

sebeplerinden birisinin Türk tarımındaki teknolojik şartların 

geriliği ile yorumlamak gerekmektedir. Zira tarımda teknoloji

nin ilerlemesi tarımsal işgücünün randıman ve verimliliğinin 

artışını en iyi sağlayan unsurlardan biridir. 100 metrekarelik 

bir buğday tarrlasını biçrnek için . . 
ll 1800 yılında ı Orakla ı saat 

1850 yılında ı tırpanla 15 dakika 

1900 yılında ı biçer-bağlarla 2 dakika 

1920 yılında ı mekanik biçer bağlarla 40 saniye 

1945 yılında ı biçer döğerle 35 saniye 

gerekmekte; fazladar_;, biçilen buğday aynı zamanda döğülmekte-

dir. 11 

( 40 ) 

Yalnız mekanizasyon bakımından değil, tohum, gübre, 

zararlılarla mücadele, sürüm dinlendirme, ekim, dikim tekniği, 

en verimli hayvan döllerinin bilimsel araştırma yolu ile seçil

mesi bakımından geri bir teknolojiye sahip olan tarım toplumu, 

bütün iyi niyetlere ra&nen, tarım teknolojisinin yaygınlaş

tırılamarnası, kredi imkanlarının kısıtlılığı, teknik girdi

lerin pahalılığı yüzünden düşük bir randımana ve verimliliğe 

sahip bulunmaktad::...r. Kaldıki işgücünün randımanın düşüklüğü, 

tarım toplumunun ve tüm toplumUn iktisadi ve sosyal gelişme

sini yavaşlatmakta sosyal refahın düşük bir seviyede seyret

mesine önayak olmaktadır. Bu sebeplerden ötürü "Merkez Köy

ler," projesinin en önemli ilkelerinden biri üretim teknoloji

sini geliştirmek, teşkilatıandırmak ve yaygınlaştırmaktadır. 

B) Ticari ilişkileri sağlamak. 

Tarımsal verimliliğin artışının en önemli un

surlarından biri bu ürünlerin piyasasınırı ticari ilişkileri 

( 4C ) FOURASTİE Jean, (a.g.e), S. 17. 
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kurmak yolu ile geliştirilmesidir. Zira, 11 üretilen ürünlerin 

pazarlanmasının sağlanması, üreticilerin gelirleri ile bir

likte hayat seviyelerini de yükselterek tasarruf güçlerini 

artıracak, sermaye birikimini hızlandıracaktır." ( 41 ) 

Saklanması güç olan tarım ürünlerinin bozulmaması, 

ürwıün uygun zamanda piyasaya arzedilmesi, tüketicinin ihti

yaç ve tercihlerine uygun duruma getirildikten sonra piyasaya 

çıkarılması, tarım toplumu ile iç ve dış pazarlar arasında 

kurulacak sıhhatli ve sürekli ilişkilere bağlıdır. Lumholts'a 

göre iç ve dıştaki tüketicilere tarımsal ürünlerin en iyi 

şekilde ulaştırılabilmesi için tarımsal üretimin üç alanda 

teşkilatlanması gerekmektedir : Birinci alan alım-satım iş

lemlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için pazarla 

doğrudan doğruya ilişki kuracak mekanizmanın kurulmasıdır; 

ikincisi, ayırım, kaliteleme, paketleme, düzenleme ve ambar

lamanın yapılacağı fiziki faaliyetler alanıdır; üçüncüsü ise 

standartlaştırma, finansman ve piyasa bilgileri toplamak gibi 

hızlandırıcı işlemlerin yapıldığı faaliyet alanıdır. ( 
42 

) 

Kaldıki gittikçe artan tarımsal ihtiyaçlara rağmen, tarım 

ürünlerinin dış pazarlarda tutunması ve oralarda değerlendi

rilmesi de ayrı bir sorunlar dizisini yaratmaktadır. Tarımsal 

üretim dış pazarlara dönük bir şekilde ihtisaslaştırılırken, 

nstratejik ürünlerin sahiplerinin Dünya'nın efendileri haline 

geldiklerini, stratejik olmayan tarımsal ürünlerin sahipleri-

( 41 ) M.P.M, Tarımsal Ürünlerin pazarlanması, MPM Yayınları: 

46, MPM, Tarım Şubesi, ~.y., t.y, S. 60- 61. 

( 42 ) LUMHOTS V.L.- "Zirai Mahsullerin Piyasaya Sürümü", 

İktisadi Kalkınmanın Zirai Cephesi, Ekonomik ve Sosyal Etüd

ler Konferansı, (a.g.e), S. 349 vd. 
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nin dış pazarlarda bağmsızlıklarının bile sözden ibaret 

: olduğunu 11 ( 
43 

) dlişünerek, ihtisaslaşma sahasının ona göre 

dikkatle seçilmesi gerekmektedir. 

Birkaç ürünün dıc_şında ticari ilişkileri teşkilatlandırıl

amamış olan tarım toplumumuzun bu yönü ile de ürün ve gelir 

kaybına uğradığı muhakkak olduğundan, "Merkez Köyler" TU.rk 

tarım toplumunun ticari ilişkilerini ülke çapında düzenlemeyi 

hedef almıştır. 

C) Kırsal yerleşme d~zenini ıslah etmek. 

Köylü toplumu dönemini yaşayan tarım toplumumuzun 

yerleşme duzeni, köy üzerine kurulmuştur. Aşağı yukarı köy 

sayısına yakın sayıda, mezra, oba,kom, çadır, höyük gibi baş

ka isimlerle anılan ve köy kanunun tanımına girmeyen diğer 

yerleçme merkezleri de köy sayısına ilave edilecek olursa, 

yerleşme yerlerinin dağılarak bütün Türkiye' nin yüteyine ya

yıldığı görülmektedir. Halk dilinde çeşitli adlarla anılma

larına rağmen, sosyal politika açısından bütün bu yerleşme 

merkezlerinin büyüklük ve küçüklüğüne, köy kanunun tanımına 

girip girmemesine bakılmadan, küçük bir tarımsal topluluk 

olarak kabul edilmeleri gerekmektedir. vysa "köy" olarak 

adlandırabileceğimiz bu tarımsal toplulukları Türkiye'nin 

b~günkü şartları içinde tanımlamak bile imkansızdır. Zira 

tip olarak Türkiye'de bir değil, kırsal yerleşme merkezlerinin, 

yahut tarımsal toplulukların sayısı kadar köy bulunmaktadır. 

( 43 ) GEORGE Pierre, Geogrophie agricole du Monde, Presses 

Universitaires de France, Coll. que sais-je~, Paris, 1968, 

S. 16 vd. 
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Türhan'a göre "Türkiye'de bir çok (Türkiyecikler) ve bunların 

içinde de yine iktisadi ve içtimai bakımdan, biribirlerinden 

farklı yüzlerce köyıı ( 44 ) ün varlığı düşünülmelidir. Üretim 

faaliyetleri, genel sosyal yaşayışi, hayat tarzı, gelenek

leri, kültürü ve Dünya Görüşü ile her yerleşme merkezinin 

sosyolojik yönden başlı başına bir varlık r-lması, tarım 

toplumunun genel hayatının sosyo-politik tedbirlerle etki

lenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Zira iç yapısında buka

dar farklılaşan,geniş bir coğrafya içinde alabildiğine dağılan 

65 binden fazla yerleşme merkezine, ne ·iktisadi, ne sosyal 

nede idari yönden hizmet götürmek, ve bütün bu atomlaşmış 

haliyle onu, kendi içinde olduğu kadar, diğer toplum grup

lariyle bütünleştirmek mümkün değildir. Yukarıdaki sebepler

den ötürü Türkiye'de kırsal yerleşme düzeninin teknolojik üre

tim şartlarının, sosyal hizmet faaliyetlerinin ve idari yöne

tim imkanlarının doğrultusunda yeniden ele alınması bir zorun

luluk olmaktadır. Zira 65 binden fazla yerleşme merkezine 

gereken yol, su, elektrik gibi alt yapı hizıı.etlerini götür

mek; modern tarımsal üretimin, tarım aletleri, gübre, tarım 

ilaçla~ı, gibi girdilerini ulaştırmak; okul, sağlık ocağı, 

kütüphane, alım satım merkezi, kutUphane gibi sosyal hizmet 

yatırımlarını yapmak; etkin bir idare mekanizması ile toplum 

içinde bütünleştirmek ve bütün bu hizmetler için gerekli olan 

teknik elemanı sağlamak, Türlı::iye 'nin mevcut imkanlarını aşan 

bir çabayı gerektirecektir. 

Onun için 65 binden fazla kırsal yerleşme merkezi üze

rinde yapılacak bir araştırma ( 
45 

) sonucunda biribirlerine 

( 44 ) TURHAN Mümtaz, Garplılaşmanın Meresindeyiz? Babıali 

Yayın.evi, İstanbul, 1961, S. 132 vd. 

( 45 ) GÖKÇEER Fikri, 11 Cümhuriyetin Ellinci Yılında Merkez 

Köyler, Oluşturması ve Kırsal alan Belediyeleri", İller ve 
Belediyeler Dergisi,Sayı:334,335,336,337, Ağustos, Eylül,Ekim, 

Kasım, 1973, S. 365/29-366/30. 
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yakın üretim faaliyetlerini sürdüren, aynı sosyo-kültürel nite

likte olan, aynı topografik düzen içinde bulunan 10-15 yer

leşme merkezinin iktisadi faaliyet 9 sosyal hizmet ve idari 

yönetim kriterlerine göre bir araya getirilerek bir ün~te 

oluşturulmalıdır. Bu şekilde düzenlendiği taktirde 65 bin 

yerleş.cr.e merkezinden 6-7 bin uni tenin kurulması mümkün ola

caktır. Her ünite içinde bulunan köylerden birisi cazibe nok

tası olma niteliğine göre "Merkez Köy" olarak seçilmeli bu 

suretle teşekkül edecek 6-7 bin 11 Merkez Köy"e teknolojik 

üretimin hizmetleri, sosyal hizmet faaliyetleri, idari yöne

timin imkanları götürülerek, gerçek anlamda bir cazibe mer

kezi olması sağlanmalıdır. Bu şekilde düzenlenecek olan yer

leşme merkezlerinin sayısının, "Merkez Köyleri" içinde kendi

liklerinden yerleşmeye gelen kırsal nüfus akımından scnra 

65 binden 6-7 bine dlişürülmesi ve tarım toplumu içinde etkili 

bir hizmetin görülmesi imkan dahiline girecektir. 

D) Sosyal hizmetleri genelleştirmek. 

Tarım toplumu ile şehir toplumu, köy ile 

şehir arasında göze batan en önemli çelişkilerden biri de 

sosyal hizmetler sahasında göze çarpmaktadır. Merkezi idare

nin veya kalkınma planlarının, eğitim, sağlık, konut, ulaşım 

eğlence ve kül tür alanlarında yapmak istedikleri hizmetler, 

şehir toplumuna ulaştırıldığı oranda, tarım toplwnuna ulaş

tırılamamaktadır. Hatta eğitimde "eğitim seferberliği", sağ

lık alanında "sosyalleştirme hareketi" ismi altında özellikle 

köylere doğru yöneltilen kampanyaların, önemli oranda mali 

fedakarlıklara rağmen, heyecan safhasından sonra çabucak önem

lerini kaybettikleri görülmektedir. ~arım toplumunda sosyal 

hizmet kuruluşlarından kendi küçük topluluklarının sınırları 

içine kapanmış güçsüzler değil, nisbeten gelir durumları yük

sek olanlar yararlanmaktadır. Köylünün refah seviyesinin baş-
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lıca elemanlarından olan sosyal hizmetlerin, İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi ve 1961 Anayasa'sı doğrultusunda tarım 

toplumunda yaygınlaştırılamamasının başlıca sebeplerini 

yöneticilerin kötü niyetinde değil, yine tarım toplumunun 

yapısında ve bu yapı ile uygulanan politikalar arasındaki 

uy~nsu?lukta aramak gereklidir. Bu sebeplerden birisi kırsal 

yerleşme merkezlerinin dağınıklığıdır. Her köye veya yerleş

me merkezine bir okul, bir sağlık ~cağı, bir kütüphane yap

tırtmak, onbinlerce yerleşme merkezini yurdun bütün bölge

leri ile ilişki haline getirecek su-yol ve elektrik şebeke

sini kurmak ve bütün bu sosyal hiz;rıet ve alt yapı tesisleri

ni gerekli eleman ve malzeme ile donatmak, iktisadi yönden 

rantabl olmayan mali yönden ise Türkiye milli gelirinin kar

şılıyamıyacağı kadar ağır bir yüktür. Bir taraftan sanayileşme 

çabasını sirrdürürken, düşük gelirli tarım toplumunda bu çapta 

yatırımlara girişmek, Türkiye bUtçesinin imkanlarını aşar 

mahiyettedir. 

İkinci önemli sebep, tarım toplumu içinde sosyal hiz

metlerin genelleşmesine yardımcı olacak, köye dönÜk eleman

ların sistemli olarak yetiştirilmemelerinde aramak gerekir. 

Gerçi her yıl Ziraat Fakültelerinde~ Tarım Teknik Okulların

da, Orman Teknik Okulları ile Balıkçılık Oku1undan, Ev Ekono

misi~ulundan Sağlık ve İlk Öğretmen Okullarından belirli 

sayıda teknik elemanın yetiştirilmesi mümkün olmaktadıroTek 

yönlü olarak yetiştirilen, kendi sahalarından başka sahalar

da faaliyet gösterme imkanından yoksun olan bu teknik eleman 

kadrosundan, istenen yarar elde edilememektedir. Önce tarım 

toplumunun kalkınması, yalnız başına teknolojik bilgilerin 

aşılanması okuma yazmanın öğretil.w1esi, bu toplum grubunun 

üretim gücünün artırılması veya kadınlara biçki dikiş kursu-
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nun açılması değildir. ( 
46 

) Bütün bunların ya~ında eski 

kül türle yeni kültürün uyumunu sağlayacak, dünü bugünün anla

mı içinde yorumlayacak, kUltür değişmelerinin acısız olarak 

oluşmasını kolaylaştıracak, tarım toplumunu yönetime iştirak 

ettirecek, tarımdaki gizli potansiyel kaynakları kalkınmanın 

emrinde kulla.ndıracak sosyc-politik 9 sosyolojik ve sosyo

antropolojik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunlar

dan başka ayrı ayrı ihtisas dalıarına ve ayrı ayrı Dünya Gö

rüşlerine göre yetişmiş bu elemanların kırsal yerleşme mer

kezlerinde birleşerek çalışmaları gerekirken bu görevlilerin 

bir çok yerlerde kendi aralarında ve mahalli halkla çatışma 

ortamına gtrdikleri görülmektedir. İmamla - Öğretmen, muhtar

la - tarım teknisyeninin, köylü ile görevlilerin çatışır hale 

geldikleri bir ortamda, ister istemez hizmet fonksiyonu za

yıflamakta, belirli bir süre sonra sıfıra eşit olmakta, hatta 

tarım toplumu içinde bir ünitsizlik kaynağı haline gelmekte

dir. 

Yukarıdaki sebeplerden ötürü, büyillc bir kaynak isra

fına ve sınırlı bir sosyal hizmet çalışması ile sonuçlanan 

bu alandaki çalışmaların daha etkili hale getirilmeleri için, 

bu hizmetlerin mevcut kırsal yerJeşme dUzenine göre değil, 

"Merkez Köyler :n du.zenine göre yUrütülmeleri gerekmektedir. 

Her yerleşme uni tesinde bütün bu hizmetler o üni tenin, cazibe. 

merkezi fonksiyonunu yliklenecek "Merkez Köyler" de toplanması 

halinde 9 hem israfı önlemek, hem de hizmetleri etkin hale 

getirmek mümkün olacaktır. Ayrıca tarım toplumunun dünü ile 

bugününü, maddi yönü ile manevi yönünü, gelenekleri ile yeni 

kültürün unsurlarını kaynaştıracak, bu ortamda çalıştırılması 

( 46 ) Köyişleri Bakanlığı ABD ve Japonya'daki 4H klübleri gibi 
4K grup çalışmaları yaptırmaktadır. Kol, Kalb,Kafa, Kuvvet 
kelimelerinden oluşan 4K rumuzu için köylerde: "Köylünün Kal
kınması Kiyamete Kaldı" denildiği iddia edilmektedir. 
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için yetiştirilmiş yeni bir teknik eleman tipin::n yetiş-

r':{{·~{i~~~inı8 ~h;t.iy"J~~ var d~~·~: Sıra s :Lild_~-~ okul d~~ öj;;~~in~h"~- sağ-
r;'q:.:·.~ • ıik:·.~:;~~ğ1~~5a;::~asta bak~ cı, tatlad.;\arım teknik elemanı, tamir-

hanede t~mirci, ·camide imam, kahvede sözü dinlenen adam, muh

tara yardımcı, enformel teşkilatlanmada vaz geçilmez bir önder 

olacak bu y~ni eleman tipi, köy psikolojisi?;_i·:;:b'Ü:.·~:;_, köylü 

çecuklc:.rı ar~s{~dan yetiştirilmelidir. Sosyal hi~m~t;kurum-
<;r:: '~ l~r"i g.ibi 11 Merk~z Köyler" de, toplanacak bu elemanların var

. :c;:'·!.' TT ·~n::;_,;:ı i- ı: ·. ::-
. -· lı'gı sayesinde7 çok defa hizmet isteme gücüne sahip olmayan 

· __ · -:~ '~;·~- ~: . -::· _:· T<. 8--~~- -- - -~ -- ~ . 

köylü ile hizmet kuruluşları arasıhda sosyal hizinetleri 

genelleştirecek bir diyalog'Un kÜr~lmasını sağlıyacaktır. 
A :::L.ı"':iJ-'<sc;:r~.; --~:TrJ· 

Teşkilatıanınada birliği sağlamak. 
-,·_;·:---.T:·.-; .:-~?' :~()_:· . ___ .s 

Köyün varlığı, teşkilatıanma bakımından Devlet'in 
- ~-~w-· ~n ... -

çeşitli kuruluşları arasında parçalanmıştır. İdari yönden 
.•· eY-: 

İçişleri Bakanlığı'na, eğitim yönünden Milli Eğitim''if~kan-

lığına, sağlık yönünden Sağlık ve Sosyal YardımBal~a~lığı'na, 
',,Tr·> 

konut yönünden tabii afetler halinde Imar ve İskanJBakan-
~-u:cr ,. cı 

lığı'na, tarım teknolojisi yönünden Tarım ve Orman BaKanlık-
c _p~:;r_'·_;-_;3~_.e;~r• GS~-~:~:-~_ . . .~-r:.r .,_.. ·ıf~-.I-
larıila ve genel açıdan Köy Işleri Bakanlıkları.ıia bağlı durum-

:;~·; -,-. ~) -!.') -~- - _; r-, :'c. ç>T S 1.:1 ~---·: -~- . · J N-"A. 
dadır. Ayrıca Toprak ve Tarım Müsteşarlığı ve DPT teşkilatı 

gibi kur~luşlar da~ köyful iktisadi ve sosyal yönden'teşkilit-
·;· ,-·,Tl >oT,.- ' 

lanmasına el atmiş~d~rumdadırih~. Birincis~Toprak ve Tarım 

Reformu Kanunun uygulanması ve Toprak ve Tarım Reformu Koepe

ratifleri, diğeri ise Köy ve Köylü Sorunları açısından Tarım 

toplumunun geniş çapta teşkilatıanmasına eğilmiş kuruluşlar

dandır. Tarım toplumunun iktisadi sosyal ve idari yönden teş

kilatıanmasının çeşitli unsurla ı hernekadar Mahalli İdareler, 

Belediyeler ve İlçe çapında günümüzde düzenlenmek istenmekte 

ise de, bugüne kadar elde edilen sonuçlar kırsal yerleşme mer

kezlerinin içinde bulundukları karışıklığın, yetki tekrarının 

köylünün Devlet ve Toplum içinde bütünleşmesinin bugünkü 
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şartlar karşısında mümkün olmadığını göstermiştir. 

Tarım toplumunun teşkilatıanma açısından her yönü ile 

ayrı bir Devlet kuruluşuna bağlı bulunması, belki idari dUze

nin yürütülmesini sağlamış fakat iktisadi ve sosyal teşkilat

lanmasının, getirilen kalkınma tedbirlerinin etkisiz hale 

gelmelerine, memur anlayışının uzman anlayışına bilimsel 
f 

yönte.:nlerin bürokrasi çarkına feda edilmesine önayak olmuş-

tur. Kaldıki "Merkez Köyler~ 11 nin kuruluşu idari planda olduğu 

kadar iktisadi ve sosyal planda da yukarıda belirtilen sakın

caların ortadan kaldırılmalarına uygun, derli toplu bir orta

mın yaratılmasına yardımcı olabilecektir. Zira 10-15 köyden 

oluşacak tarımsal ünitelerde birer ııMerkez Köy"ün canlandırıl

ması, muhtarlık sistemi yerine ya yeni bir idari sistemin 

getirilmesini, yada muhtarlık sayısınıa "Merkez Köyler" in 

sayısı seviyesinde azal tılrnasını temin edecektir. ''Merkez 

Köyler" deki mahalli idare mekaniZL'ıasının temsilcisi durumun-

da bulunan muh tar' ın, "Merkez Köyler" in iktisadi, s osyal ve 

kültürel kuruluşları haline getirilecek kooperatiflerin 

yönetim kuruluna alınması idari ve diğer hizmetleri eşgüdiim 

haline getirmek, teşkilatıanınada ki dağınıklıkları ortadan 

kaldırmak ve tarım toplumunun bütün konulardaki kararları-

nın çelişmesine engel olmak bakımından büyük yarar sağlıya

bilecektir. Yedi kişilik bir yönetim kurulundan oluşacak 

"Merkez Köyleri Kooperatifi )!önetim Kurulun"da muhtar mahal-

li idareyi, kouperatif mUdürü·~ "Merkez köy"ün bUtUn iktisadi, 

sosyal ve kültUrel teşkilatıanmasını temsil ederken, beş 

yönetim kurulu üyesinin "Merkez köyleri ~ooperatifi" üyeleri 

arasından seçilmesi, "Merkez Köyler"in tarım toplumunun bütün 

cepheleri ile teşkilatta birlik ilkesine güre yürütecektir. 

Gerçi 11 Merkez köyler 11 inde kooperatiflere Uye olmayanların duru

mu bu teklifin eleştirilmesine sebebiyet verecek bir unsur 
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olarak ortaya çıkabilir ama, zaten 1757 Sayılı Toprak ve 

Tarım Reformu Kanunu, bir anlamda kooperatif üyeliğini zo

runlu hale getirmiştir. (Md. 74). Kaldıki Köy Kanunu'nda 

yapılacak değişikliklerle "Merkez Köyleri Kooperatifleri"nin 

üst kuruluşları "ile ilçe 1 il ve Merkez İdare kuruluşları 

seviyesinde buna benzer di.izenlenmelerin yapılması her zaman 

mümkündür. 

Yukarıda beş madde halinde sıralanan 11 lVIerkez köyler..:. 11~ 

temel ilkelerinde ileri sürülen teklifler her zaman tartışıla

bilir. Fakat Türk tarım toplWi1Unun sanayi tarım toplumu tipine 

dönüştürülmesinde 7 eski yapının engelleyici sınırlarının 

aşılarak 7 yeni bir toplumsal teşkilatıanma tarzın:f',ı1· geçil

mesinin zorunluluğununda kabul.edileceği kanaatindeyiz. 

Nffitekim ÜBYKP "Merkez Köyleriır teklifini getireı~ek bu yönde 

ilk adımı atmıştır. 

2. Planlı kalkınma ve 11 lVIerkez Köyler". 

Kalkınma planlarında ele alınmadan önce "Merkez 

köyler" sorunu, başka isimler altında Türk siyasi hayatında 

özellikle lV1HP (1Vlilliyetçi Harekat Partisi) tarafından öne 

sürülmüştür. Kırsal yerleşme duzeninin haddinden fazla dağı

nık olmasının Türkiye'nin tarımsal kalkınmasını engellediğini 

ileri süren IVlHP, 1965 yılında daha CKlVIP ismini taşırken, bu 

konuyu proğramına almış, 1965-1969 ve 1973 seçim çalışmala

rında ve diğer siyasi faaliyetlerinde 11 Tarım Kentler 11 in bir 

zaruret olduğunu sürekli olarak savunmuştur. Ancak diğer 

siyasi kuruluşlar tarafından ne açıkça reddedilen, nede kabul 

gördüğü ifade edilen lVIHP.nin 11 Tarım Kentleri" teklifine 1974 

yılında CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ve I'iiSP (Milli Selamet 

Partisi)' nin kurdukları koalisyon hlikilineti proğramında 11 Köy 

Kentleri" ismi altında yer verilmiştir. 
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Başka başka isimler altında da olsa, Türk siyasi haya

tının önemli bir kesiminde kabul görmeye başlayan "Merkez 

Köyler" projesi, DPT nın 1970 İcra planının 573 nolu parag

rafında, kavram olarak yerini almıştır. Proğramın 573 numa

ralı paragrafında "Dağınık bir özellik gösteren köy yerleşim 

düzenini belirli ölçüde ve olumlu yönde etkilamek için, tarım 

Kooperatifleri, Sağlık Ocakları, Ana cocuk sağlığı Merkezleri, 

Ortaokul ve Bölge Okulları, sabit mesleki köy kursları, se

lektör binaları, PTT Şube ve ajansları ve benzeri tesisler 

1971 program yılından ıtibaren geliçme potansiyelinin sahib 

"Merkezi nitelikteki k~ylerde toplanacak"tır denmektedir. 

1972 Yılı İcra planının 339 numaralı paragrafında "Farklı 

kriterlere dayalı olarak seçilen (Merkezi Köy) aracılığı 

ile öteki köylere hizmet sunan ve genel idare kuruluşların-

ca yürütU.len Köy İşleri Ba.b..anlığının yürütücülüğünde İlgili 

Bakanlık ve Kuruluşlar hizmet ve yatırımıarinın niteliklerini

de gözeterek ortak kriterler geliştireceklerdir" denilerek, 

tarım toplumunun kalkınmasında konunun oyaayacağı önemli 

rol belirtil~ektedir. 

Daha önce "Tarım Kentleri" ismi altında r.'!HP .nin proğra

mında yer alan "Merkez Köyler" kavramı, bu defa kavram ve 

isim olarak ÜBYKP,nında yerini almıştır. ÜBYKP.nin "Köy ve 

Köylü Sorunu 11 İsimli bölümlinde 11 Kırsal nüfusruı m~.lli pazar 

ve yaşantı ile bütimleşme sürecinin hızlandırılması ve yer

leşim yapısının olumlu yönde etkilerunasinde başlıca araç 

olarak ortaya çıkan merkez köylerin tesbiti araştırmasına DPT.

nca, İlgili Bakanlıkların işbirliği de sağJanerak başlamış

tır." ( 
47 

) denilmekte, 7000'e yakın "Merkez Köy"Un oluş

turulabileceği tahmini ileri sürülmektedir. ÜBYKP nin bir 

( 47 ) ÜBYKP, (a.g.e), S. 857. 
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başka paragrafında, kırsal yaDının statik yaDıyı terkederek 

dinamik bir yapıyı oluşturması gerekliliğine değinilmekte 

"Bu nedenle ana alt yapı ve sosyal hizmetlerin kırsal alanın 

perspektif döneminde dinaTiik karakter kazanmasında başlıca 

etken olarak merkez köylerde toplulaştırılması 11 teklif edil

mekte, tarım toplumunun yapı değiştirmesinde sorunun oynayabile

ceği önemli role bu suretle dikkat çekilmektedir. Ayrıca Köy 

Mahalli idc-;resininde "Merkez Köyler ölçeğinde artan ihtiyaç

lara cevap verebilecek bir biçimde yeniden dl.izenlenmesi" 

gerekliliği üzerinde durulurken, 11 Merkez Köyler"de toplana-

cak iktisadi, sosyal, kültürel ve idari hizmetleri yürütecek 

kuruluşların ismi verilmektedir. (
48 

) 

ÜBYKP'nda dikkati çeken bir kaç nokta daha vardır. 

Bunlardan biri "Merkez Köylerıı projesinin tarım toplumunun 

yapı değiştirmesinde temel bir unsur olarak kabul edilmesi; 

ikincisi, projenin, toprak ve tarım Reformu, 11 halkın kendi 

kendini yönetmesin deyimi ile ifade edilen topluluk kalkın

ması ve Tarım Kooperatiflerinin desteğiyle ancak yürütülebile

ceği inancına yer verilmesi; üçüncüsü ise dinamik bir tarım 

toplumu düzeninin sanayi ile kurmak zorunda bulunduğu iliş

kinin üzerinde dikkatle durulmasıdır. 

II - "Merkez Köyler"de Kooperatif Düzeni. 

Tarımsal iktisadi hayatı geliştirmesi, pazarlama 

ilişkilerini üretim ve tüketim noktaları arasında denge un

suru hsline getirmesi ve üretim teknolojisinin imkanlarına 

küçük veya büyük bütün işletmeleri ulaştırması bakımından, 

bir çok ülkelerde yaygın hale gelen tarım kooperatifleri, 

"Merkez Köyleri 11 kuruluşu içinde daha başka hiz,metler de yük

lenmiştir. Tarım toplumunun yaşayış şartlarının 1 üretim araç-

( 48 ) ÜBYKP, ( a .. g. e) , S • 86 4 - 86 5 0 
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larının, en modern teknolojik yeniliklerin tarımsal yapıya 

kabul ettirilmesinin ( 
49 

) vasıtası olarak bilinen tarım 

kooperatifleri, bugün tarımsal karakteri üstün gelen ?ütün 

kalkınmakta olan ülkelerde ele alınmaları, kooperatifierin 

tarım toplumlarını etkiliyerek değiştirme gücünü daha açık 

bir şekilde belirlemektedir. 

ı. 11 MEırkez Köyler" ko~peratiflerinin hedefleri. 

Tarım toplumuna yeniden can verdikleri, tarımsal 

faaliyetleri modernleştirdikleri, tarımsal işletmeleri 

müteşebbis iktisadi faaliyetler şekline dönüştürdüklerinden 

dolayı teknolojik yönü; çiftçiyi sümürülmekten, tarımsal 

kaynaklarının israfından, düşük gelir düzeninden kurtarıp 

gelirini artırdığından iktisadi yönü; aynı toplum grubu 

içinde yaşayan köylülerin biribirierine güvenmelerini sağla

dığından beşeri yönü; topluluk içi ve topluluk dışı ilişki

leri arttırıp, tarım topluluğunu dinamik bir yaşama düzeyine 

çıkartıp topluma hareketlilik kazandırdığından sosyal yönü 

ile tarım toplumu içinde hizmeti hedef alan tarım kooperatif

leri, yukarıda sayılan özellikleri ile başta İsveç, Almanya, 

İsrail ve Danimarka Dlmak suretiyle bir çok ~ya ülkelerin

de, tarım toplulukları içinde başarılı sonuçlara ulaşmışlar

dır. ( 
50 

) Tarım Kouperatifçiliğinin, ülkelerin tarım toplu

luklarının şartlarına göre her zaman değişebilen hedefleri 

arasında, yukarıda belirtilenler, klasik anlam taşıyan hedef

lerden ancak birkaçını yansıtmaktadır. 

Oysa tarımda kJ~peratifçiliğin bu klasik hedefleri 

( 49 ) ROZİER Jean, Les coopeeratives agricoles, Librairies 

Techniques, Paris, 1963, S. 10. 

( 50 ) LASERRE Georges, (a.g.e), S. 101- 104. 



--261·-

yanında, Türk tarım toplumunun şartları içinde "Merkez Köy

ler11 anlayışı ile beraber geliştirilmesi gereken iki önemli 

hedefi daha vardır : Bunlardan birisi Türk tarım toplumunu 

sanayi tarım toplumu tipine dönüştürmek; ikin~isi ise tarım 

toplumunun iktisadi hayatın yönetimine katılmasını temin 

ederek, iktisadi demokrasiyi gerçekleştirmektir. 

A) 11 Merkez Köyler 11 Kooperatifleri ve li:anayileşme. 

11 Merkez Köyler" projesi içinde tarım teknolojisi

nin, dolayısı ile üretim ve verimliliğin artırılması kendi 

başına bir hedef değildir. Zira tarım toplumunun gelirinin 

artışı yolu ile bir yandan toplumun refah seviyesi yüksel

tilirken, bu refah seviyesinin sürekli olabilmesi ve gelirin 

israfa dönüşmemesi için 1 diğer yandan gelir birikiminin 

oluşması tarım toplumu içinde yatırL~ların sanayi kuruluş

lara yöneltilmesi gerekmektedir. Zira sanayi karakterdeki 

kuruluşların "Merkez Köyler"de çoğaltılması, hem sosyal 

refaha sürekli bir karakter kazandıracak, hem gelirin tüke

tim malları harcamaları yolu ile israfını önliyecek, hem 

tarımsal kaynakların değerlendirilmesini sağlayacak, hemde 

"Merkez Köyler" çerçevesi içınde tarım ve sanaiyi bütünleş

tirecektir. Birtakım dağınık işletmelerin derli toplu bir 

üretim düzenine geçmesinde ve gelirlerinin art{lıasında yar

dımcı olan tarım kooperatiflerinin küçük tasarrufların kendi 

başlarına girmeleri hemen hemen imkansız olan sanayi teşeb

büslerini, onları bir araya getirerek gerçekleştirmesi daha 

kolay olacaktır. 

B) "Merkez Köyleri" kooperatifleri ve iktisadi 

demokrasi. 

GürtUmüzde mevcut uygulamalara bakarak tarım top

lumları için kapitalizmin ve sosyalizmin dışında üçüncü bir 

yol arayan ülkelerden biri olan Türkiye, ferdi bir taraftan 
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ferdin, diğer taraftan Devlet'in sömürüsünden kurtarmak için, 

siyasi kaderine olduğu kadar, iktisadi kaderine de hakim 

kılmak zorundadır. Ayrıca kendine, işine, diğer toplum grup

larına, kısacası bütün topluma karşı yabancılt...şarak, kendi 

kapalı dünyasında yaşayan köylüleri, toplum içinde yabancı

laşma halinden kurtararak bütJnleşt.irı;:ıek sorunu ile karşı 

karşıya bulunulmaktadır. 

Oysa topluluk kalkınmaeı çalışmalarının doğrultusunda 

faaliyet göstererek, tarım toplumunu canlandırmak ve koopera

tif üyesi olarak köylüyü ortak bir çalışiila düzenine kavuş

turan "Merkez Köyler" kooperatifleri, zaten iktisadi demok

rasi hedefinin aracısı olan yönetime katılma düzenini 

getirmektedir. 11 Merkez Köyler 11 de tarım hayatının bütün ikti

sadi, sosyal, kültürel ve teknolojik kararlarına katılan 

ve bu kararları ya doğrudan doğruya veya temsilcileri aracı

lığı ile alır hale gelen köylü, uzletten koparak milli hayat 

içinde daha yüksek seviyelerde tllin iktisadi hayatın yöne

timine katıla bilecektir. Tarım Tofılumunun tabandan .~.:._rveye 

kadar, yani "Merkez Köyler" inden milli planlama seviye~ine 

kadar yönetime katılma fonksiyonu 11 Merkez Köyler" koopera-::

tifleri veya onların üst kuruluşları eliyle düzenleninelidir. 

2. Kooperatifierin hizmet sahaları. 

Tarımsal yapının bütün cephelerini yöneten meka

nizmanın en can alıcı noktası hal.ine getirilmesi gereken 

"Merkez Köyler" kooperatifleri, üretimden tüketime, tarımsal 

faaliyetlerden sanayi kuruluşlarının "Merkez Köyler"de kuru

luş ve illetmesine, krediden sosyal hiz~etlerin topluma ulaş

tırılmasına kadar, oldukça geniş bir saha içinde fonksiyonunu 

icra etmek zorundadır. Zira bir defa iktisadi demokrasi anla

yışı içinde, kendi kaderi ile ilgili kararları alma sorumlu

luğunu yükıenen tarım toplumunun, bütün işletmelerinde ikti-
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sadi nosyon hakim hale geleceğinden, geliri artırmak için, 

maliyeti düşürmek satış fiyatlarını belirli bir seviyede 

tutmak 7 ucuz kredi sağlamak, tarımsal girdi ve tüketim· 

mallarını ucuza satınalmak, tasarrufları daha kgrlı olan 

sanayi faaliyetlere yatırn:ıak ve ihtiyaçlara göre sosyal hiz

metlerin görülmesini sağlamak gibi tedbirlerin kooperatif

ler tarafından alınmaları gerekmektedir. Bu hizmet sahaları

nın en önemli olanlarını aşağıdaki gibi sıraliyabiliriz. 

A) Tarımsal üretim sahası. 

Özellikle "Merkez Köyler"i çapında ele alındığı 

zaman kooperatif hizmetlerinin başında tarımsal üretim faali

yetlerinin kooperatifler tarafından bir elden yürütülmesi 

hususu akla gelmektedir. İşletmelerin mülkiyeti ayrı ayrı 

şahıslara ait olmakla emek unsuru işletme sahibi aileler 

tarafından bizzat sağlanmakla beraber, modern bir tarım tar

zına geçmek büyük bir önemi olan tarımsal makina ve araç 

ile diğer girdiler, kooperatifler tarafından temin edilip 

üye aile işletmelerin kullanımına haz ır hal e getiri~_fYlelidir. 

Ancak bu yolla butün işletmeler belirli bir ürret karşılığın

da pahalı makinaların hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 

Tarımsal vasıtaların üyeler tarafından ortaklaşa kullanıl

masından başka, tarımsal Uretim sahasında kooperatiflerin 

kuracakları mUşterek satınalma s~stemi ile, işletmeler 

gübre 1 ilaç gibi diğer girdileri de daha ucuza satınalma 

imkanını bulacaklardır. 

B) Tarımsal ürünlerin satınalınması. 

Üretilen bütün tarımsal ürünlerin gerektiği gibi 

değerlendirılebilmesi için, "Merkez Köyler"deki kooperatif

lerle doğrudan doğruya ilişki kurabil e cek, 11 Satınalma koopera

tifleri" şebekesinin kurulup ülke çapında yaygınlaştırılmaları 
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gerekecektir. Bölgelerdeki üretim tiplerine göre teşkilat

lanacak "Satınalma Kooperatifleri'1 tarımsal üretim mallarını 

üretici elinden değil 11 Merkez Köyler" kooperatifleri aracı

lığı ile satın almalıdır. Böylelikle müşteri hulmak, formali

telerle uğraşmakla za;üan kaybına uğrayan köylü, sattığı ürü

nün bedelinin "Merkez Köy" kooperatifindeki alacak hanesinden 

öğrenebilecek ve kendisini üretici faaliyetlere verebilecek

tir. İsrail'de kıbbutz ve Mosavların mallarını satın alan 

ve tnuva diye adlandırılan satınalma koop~ratifleri aynı 

hizmetleri görmekte, üreticiye uygun geliri, tüketiciye 

uygun Urünü sağlamaktadır. 

C) Kredi temini. 

Ülkemizde tarımsal işletmelerin büyillc bir kısmı 

yılda bir defa ihtiyaçların günü ve mevsimi olmadığı gibi, 

hasat zamanına kadar çeşitli dönemlerde köylü, yılda birkaç 

defa işletmesinden ve şahsi ihtiyaçlarından dolayı para 

ihtiyacı ile karşı karşıya gelmektedir. Kolay ve ucuz kredi 

imkanlarından yoksun bulunulduğu hallerde, köylü hB3ad zama

nından çok önce ürününü, ülkemizde tütün, fındık, pamuk 

konusunda olduğu gibi ya ucuz fiyatlarla başkasına kaptır

makta, veya tefeciler elinden~ lOO'e kadar varan faizlerle 

borç para bulabilmektedir~ 

Tarım toflumunun fakirliğini sürdüren bu sisteme 

son vermek için "Merkez Köyler" kooperatiflerinin bütün 

işletmelerin ihtiyaçlarını ya ko~peratif mağazalarından mal 

olarak veya kooperatifin banka hesabından ucuz bir bedel karşı

lığinda para olarak karşılaması gedekmektedir. İşletmenin 

aldıkları, her yıl, işletme sahibinin borçlu hanesine yazıl

ması, hasat zamanı alacaklarla karşılaştırıldıktan sonra 

(zirai işletmenin ürününü de kooperatif satmaktadır) artan 

miktar, gerekli masraflar çıktıktan sonra iade edilebilir. 
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D) Sanayi üretim sahası. 

Köylü toplumu tipinde bulunan bütün tarım toplum

larının artan nüfus hareketi içinde sanayi tarım toplu~u 

tipine dönüşebilmelerinin en emin yolu, tarımsal işletmele

rin küçük tasarruflarının birleştirilerek önce tarımsal ürün

leri işliyecek sanayi faaliyetlerine, daha geniş birikimler

den sonra da büyük sanayi i§letmelerine yatırılmasıdır."Mer

kez Köyler 11 de kooperatif ÜYı:-lerinin tasarruflarını toplayıp 

milli plan doğrultusunda sanayi işletme:ı.erinin kuruluşuna 

yöneltınesi gereken kooperatifler' iktisadi açıdan ülkenin 

iktisadi kalkıllinasına katkıda bulunurken, tarım toplumu 

içinde bu suretle yeni işyerlerinin açılıp, işgücünün değer

lenmesine ve tarım toplumunda yaşayanların gelirlerinin art

masında başlıca rolü oynayacaklardır. '1Merkez Köyler'i. sahasın

da pancar şurubu, şıra, meyva suyu, mandıracılık, kereste

cilik gibi mütevazi çapta kurulacak bu sanayi işletmeleri, 

Kovperatif Birlikleri seviyesinde orta seviyedeki sanayi 

işletmeleri, milli planda ise ağır sanaiye kadar varabile-

cek büyük çaptaki işletmelerin do~nasına yardımcı olabil-
. Hamaşbir 

eceklerdir. I srail' dejHama;.kazi Ko>Jperatifleri alt yapı hiz-

metleri yanında sanayi üretim sahasında Tarımsal tasarruf

larının değerlendiriLnesinde büyük başarı göstermektedir-

ler. ( 51 ) 

E) Sosyal hizmetler sahası. 

Tarımsal yerleşme merkezinin jeneratörü haline 

gelecek olan 11 l'llerkez Köyler"in oluşturdukları bütün iktisadi 

çabaların hedefi, tarım toplumunun refah seviyesini yükselt

mektir. Türkiye gibi kalkınmasını yeterince g·erçekleştirememiş 

des c. 
( 51) DESROCHE Henri, Au pays/kibboutz, Union~uisse de 

Cooperation (U.S.C.), Voluma IV, Imprimerie de L'U.S.C.,Bale, 

1960, s. 131. 
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ülkelerde tarımsal hedeflerden biri de çok ağır bir yükü tem

sil eden tarım toplumunUn eğitim, sağlık 9 konut, sosyal güven

lik, çocuk evleri (kreşler), kütüphane, misafirhane gibi sos

yal karakterdeki hizilistlerinin mahalli imkanlPrla gerçekleş

tirilmesidir. 

Tarım toplumunun üretim ve pazarlama mekanizmasını 

elinde tutan 11 Merkez Köyler" kooperatiflerinin her yıl iş

letme gelirlerinin belirli bir kısmını bu nevi hizmetlere 

ayırmaları hem sosyal hizmetlerin bütün tarım toplumunun 

yararına sunulmasını, hemde bugüne kadar sosyal güvenlik 

imkanından yararlanamiyan köylünün sosyal güvenliğe kavuş

turulmasını temin edebilecektir. ( 
52 

) Bu suretle mahalli 

gelirlerin dalaylı yollardan geçmeden mahallin hizmetleri

ne ve sosyal güvenliğine harcanması üretimi ve verimliliği 

kamçılayıcı bir unsur olabilir. 

3. Teşkilatlanma. 

ÜBYKP nda "Merkez Köyler" kooperC'tiflerinin teş

kilatıanmaları hakkında aydınlatıcı bilgi verilmemekle bera

ber, 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda Toprak 

ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kuruluş ve teşkilatlan

maları hakkında açık hUkümler getirilmiştir (Md. 76). Bu 

bakımdan "Merkez Köyler" Kooperatiflerinin teşkilatlanma .... 

sını dikey olarakToprak ve Tarım Reformu Kanun'undaki teş-

( 52 ) Sosyal Güvenliğin klasik risklerle beraber tarım top

lumunda mahsulün sigortası, Jretim vasıtalarının sigortası ve 

tabii afetlere karşı sigorta gibi dallarda da güvenlik tedbir

leri alınabilir. 

Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. Dünya için: SAVY 

Robert 1 La securite sociale en agriculture 1 BIT 1 Geneve, 1970, 
S. 132 vd.; Türkiye için KARAHASANOGLU Taner, Türkiye'de Sosyal 

Güvenlik Çıkmazı, Ş~~il Yayınevi 1 İstanbul, 1973, S. 81 vd. 
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kilatıanma modeli aynen alınarak kabul edilebilir. 

Dikey olarak, tabanda her "Merkez Köy 11 de bulunan 

"Merkez Köyleri" Kooperatifleri bölgelere ayrılarak "Merkez 

Köyler" Kooperatifleri Birliklerini oluşturmalıdırlar. Yurt 

çapında bölgelere göre l{urulan "Merkez Köylern Koopera tif

leri Birliklerinin hepsinin birleşmesiyle zirvede "Merkez 

Köyler" Kooperatifleri Merkezini oluş"\urarak tarımsal Koope

ratiflerin tümünün tek kuruluş tarafından yönetilmeleri 
~ 

sağlanabilir. Dikey olarak aynı şekilde ·.o irlikler halinde 

teşkilatlarran Tarım Ürünleri satınalma Kooperatifleri, Tarım 

Kredi Kooperatgfleri ve Tarımsal Sanayi Üretim Kooperatif

lerinin Birliklerinin de, daha etkili hizmet görebilmeleri 

için aynı "Merkez Köyler" Kooperatifleri Merkez'ine batılan

maları zirveden tabana kadar dikey ve yatay teşkilatıanmanın 
1 

imkan ve hedeflerinde birlik saglayacaktır. Daha sonra bu 

bütünleşme sosyal güvenlik kuruluşları aracılığı ile bütQrı 

sosyal gruplar çapında ele alınabilecektir. ( 
53 

) 

Yatay olarak biribirleri ile ilişki haline getirilerek, 

"Merkez Köyn, ve Birlik kademesinde yanyana çalışacak bu dört 

tip kooperatif, üllce çapında tarım toplumu ile ilg~li bütün 

kooperatif tiplerinin hem zirvede, hemde tabanvda tarım top

lumu içinde ortak bir çalışma yapmalarını kolaylaştıracaktır. 

İlkeleri ve hizmet sahaları bakımından klasik anlamda

ki tarım kooperatiflerinden bir çok yönleri ile ayrılan ve 

( 53 ) Tarımsal Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sosyal Sigorta

lar Teşkilatı, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurla beraber tek bir 

Sosyal Güvenlik Bakanlığında birleştirilmeleri "UBYKP Sosyal 

Güvenlik Alt Komisyonunda Prof.Dr.Adil İzveren tarafından tek

lif edilmiştir. 
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bazı yönleri ile de İsrail•deki MOŞAV OVDİM Kooperatifleri 

ile benzerliklere sahip olan "Merkez Köyler 11 Kooperatifleri

nin asıl fonksiyonu yeni bir tarım toplumu tipini yaratmak 

olacaktır. Bu yeni toplum tipinin he.m kurucusu hemde güdücü

sü olan "Merkez Köyler" Kooperatiflerinde "kerdi kendine 

yardım" ilkesi tarım toplumunun "kendi kendini yaratması 11 

ilkesine dönüşmelidir. 

III- Yeni Bir Tarım Toplumu. 

Kalkınması için bir taraftan, "iktisadi~ sosyal 

ve kültürel olayların merkezi haline"( 
54 

) getirilmesi gere

ken köyler, diğer taraftan "Merkez Köyler" şeklinde teşkilat

lanınakla yeni bir üretim teknolojisinden aldıkları dinarnizrole 

bilimsel ve teknik gelişmenin doğrultusunda yeni bir tarım 

toplumu tipini oluşturacaklardır. 11 Merkez Köyler" etrafın-

da bütün cepheleri ile kendi içinde dikey olarak ve toplumun 

diğer bütün grupları ile bütünleşen Türk tarım toplumu, ancak 

bundan sonra kendi kapalı dünyasının sınırlarını aşıp toplu

mun vasat refah, çizgisi üzerinde, "aynı toppuma mensup 

olmanın" bilinci içinde kaynaşacaktır. 

ı. Dikey bütünleşme. 

Halperin'e göre tarım toplumunda dikey 

bütünleşmenin amacı, tarımsal faaliyetlerin kapsadığı bütün 

ameliyeleri, yani üretilmesi, işlenmesi ve pazarlallinasının( 55 ) 

sosyal ve kültürel gelişme, bütün sosyal hizmetlerinin aynı 

yerleşme birimi içinde bir araya getirilmeleridir. Dikey 

bütünleşme üretim yolu ile elde edilen ham maddenin, atölye, 

imalathane veya fabrikalarda işlendikten nonra pazara sürül

mesini~ tarım toplumunu geliştirecek bütün sosyo-kültürel 

( 54 ) YAPYAOGLU Tahsin, Tarım Kentleri, 2. Baskı, Milli Ülkü 
Yayınevi, Konya, 1972, S. 17. 

( 55 ) HALPERİN H, "Agrindus, Tarım ve Endüstri Bileşimi"~ 

İktisadi Kalkınmanın Zirai Cephesi,(a.g.e), S. 429. 
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hizmetlerin yerinde görülmesini; tarımsal yerleşme merkezi

nin, refahı yolunda tesbit ettigi hedeflere ulaşabilmesinde 

bu toplum grubunda yaşayan insanların, siyasi, iktisadi ve 

sosyal sorumluluklar altına sokulmasını öngörmektedir. 

Dikey bütünleç.menin saglanabilmesi 11 Merkez Köyler"in 

bazı imkan ve fonksiyonlarla donatılmalarına baglıdır. Yeni 

tarım toplumu tipinin dinamizmini ayakta tutacak bu düzen

len:ıede, ıtMerkez Köyler'1 de aşagıdaki tedbirlerin alınması 

gerekmektedir 

A) Teknik kuruluşlar. 

a) Kooperatif satış magazası. 

Köylünün ileri teknik seviyede üretim yapa

bilmesi için ihtiyaç duyulan her nevi teknik malzeme, ve 

tüketim malları bu magazada gerektiği taktirde kredi ile 

satılmalı, bulunmayan mallar sipariş yolu ile temin edil

melidir. 

b) Atölye ve tamirhane. 

"Merkez Köyler" Kooperatifine veya köylüye 

ait her nevi tarım alet ve vasıtalarını onaracak kapasite de 

bir tamirhane ve çalışır durumda bulunmalıdır. 

c) Ürünleri hazırlama tesisleri. 

Ürünlerin standartlarına göre ayrımını, ayık

lanmasını, paketlenme ve sevke hazır bir hale geti.tecek çalış

maların yapılabilecegi hizmetler bu tip bir hazırlama servi

sinde görülmelidir. 

d) İmalathane veya küçük bir fabrika. 

"Merkez Koy"ün en önemli ürünlerinin ham madde 

şeklinde değil, tüketime hazır bir halde piyasaya arz edebile

cek sanayi tesisleri kurulmalıdır. 
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B) Sosyo-kültürel kuruluşlar. 

a) Yatılı ve yatısız ilkokul. 

Halen sayıları çoğaltılmaya çalışılan yatılı 

ve yatısız bölge ilkokulları 11 Merkez Köyler" de kurulmalı. 

"Merkez Köy11 e bağlı iinite içindeki diğer yerleşme merkez

lerindeki okuma çağındaki çocuklar tercihan yatılı olarak 

okula alınmalıdırlar. 

b) Teknik ve meslek okulları. 

· Bu tip okullar bölgeler halinde teşkilatlana

cak "Merkez Köyler"in bölge merkezlerinde yatılı ve yatısız, 

uygulamalı proğramları takip edebilecek nitelikte kurulmalı-

dır. 
c) Kütüphane. 

Diğer kitap, gazete ve peryodiklerin yanında 

tarım tekniği ile ilgili kita~arın bulundurulduğu, özellik-

le dinlenme zamanlarında hizmete hazır duruma getirilecek, 

ödünç kitap verecek bir kütüphane köylünün yararına sunulmalı
i 

dır. 

d) Kültür salonu. 

Televizyon alıcısı, radyo, filim gösterme 

makinası ve projeksiyon aracının bulundurulabileceği sahnesi 

ve perdesi olan bir salonda, haftanın belirli geceleri filim 

gösterme, konser verilebilecek şekilde, tiyatro ve diğer eğlen

ce gruplarının gösterilerine hazır hale getirilmelidir. 

e) Sağlık Ocağı veya Dıspanser. 

Nüfusun yoğunluk durumuna uygun sayıda doktor, 

hastabakıcı, sağlık memuru ve ebe bulunduracak bu sağlık tesis

lerinde 11 Merkez köy 11 ünitesi içinde yaşayan bütün nüfusun ilk 

sağlık kontrolları yapılmalıdır. Ancak ciddi vak'alar Sağlık 

Ocağı'nın arnbulansı ile büyük sağlık tesislerine iletilmelidir. 
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C) Personel. 

a)· "Merkez Köy" Kooperatif Müdürü. 

"Merkez köy"ün blitün iktisadi, sosyal ve kül

türel teşkilatını yönetecek kapasitede uzmanlar arasından 

seçilmeli veya amaca göre yetiştirilmelidir. 

b) Tarım teknisyenleri. 

c) Veteriner. 

d) Sağlık uzmanları. 

e) Öğretmenler. 

f ~ İmam. 

g} Sosyal antropoloji uzmanları. 

h) Köy Önderleri. 

Bütün bu personel arasında bölge esası üze

rinde işbölümü yapılarak, bölgenin tarım toplulukları üzerin

de araştırmalar düzenlenerek iktisadi ve sosyal kalkınma 

programlarının hazırlanmasında elde edilen verilerden yarar

lanılmalıdır. ( 56 ) 

Genellikle tarım toplumu içinden yetişmiş 

ve bu toplum grubunun ihtiyaçlarına yönelmiş olan, köylüyü 

kendi içinde aynı amaçta birleştirmek ve yüksek bir refah 

seviyesi hedefine doğru tahrik etmek, bu personelin en önem

li görevi olmalıdır. 

Yukarıda üç kategoride özetlenen dikey bütün

leşme araçları, tarım toplumunun iktisadi, sosyal, kUltürel, 

( 56 ) Bu hususta daha fazla bilgi iç~n Bak. TURHAN Mümtaz, 

Toprak Reformu ve Köy Kalkınması, Bedir Yayınevi, İstanbul, 

1964, S. 44-46; HALPERİN H., (a.g.m.), S. 428 vd.; KARACA Kurt, 

Milliyetçi Türkiye, Çınar Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 1972, 

s. 149 - 156. 
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maddi ve manevi bütün cephelerini birleştirecek kapalı toplum 

tipinin engellerini ortadan kaldırıp dışa dönük bir toplum 

yaratmalıdır. Kendi içinde iktisadi, sosyal ve kültürel amaç

larında eski ile yeni 9 tarımla sanayi, zenginlikle fakirlik, 

köyle şehir kriterleri arasında parçalanan bu toplum grubu

nun, bir mercekte toplanan ışık demetleri ggbi, iktisadi ve 

.s osyal kalkınma çabalarında etleili olabilmesi için, bütün 

güç unsurlarını tek bir düzen içinde bUtUnleştirmesi gerek

mektedir. Tarımla, tarıma dayalı sanayinin kaynaşması sonu

cunda, köylü toplumu tipinden sanayi tarım toplumu tipine 

geçilmeli, buğday eken köylü artık buğday değil 1 un hatta 

francala satar duruma gelmelidir. 

2. Yatay bütünleşme. 

"Merkez Köyler~ düzeni içinde, sanayi tarım top

lumu üretim tipine geçecek olan Türk tarım toplumunun yapı

sında oluşacak bazı temel unsurlar~ bu toplum grubunun üretim 

tarzı ile beraber toplumsal karakterini de değiştirecektir. 

Önce p.,lykül tür sistemine göre, kendi ihtiyaç·larının yelpaze

sine göre üretim yapan köylü, yalnız hayvancılık ve ekinci• 

lik faaliyetlerinden birini tercih etmekle kalmayacak, ter

cih ettiği faaliyet dalında da ihtisaslaşma yolunu tutacak

tır. Zira herşeyden biraz üretmekle gelir düşüklüğünü güven 

altına almak, dış dünya'ya kapalı olduğu için ailenin ihti

yaçlarını üretmek endişesi ile işletmesinin çalışmasını proğ

ramlayan köylü, 11 Merkez Köyler 11 de dikey bütünleimenin içinde 

güven kazanacak ve üretimde ihtisaslaşmayı tercih edşcektir; 

ikinci olarak üretimde ihtisaslaşruanın tarım toplumunun tüke

tim sistemini etkiliyecektir. Köylü piyasaya dönük Uretim 

tarzına yönelince, kendi ihtiyaçlarının büyük kısmı için paza

ra bağlı bir hale geleceğinden, dış dünya ile tarımsal aile 

işletmelerinin arasındaki ilişkiler daha fazla artacak; buda 
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kapalı aile işletmesinin dar sınırlarını yıkarak köylüyü 

piyasa ekonomisinin bir uzvu haline getirecektir; üçüncü 

olarak köylü toplumu tipinde, belirli sayıda ihtiyaçları 

için ürettiği malJ..n bir kısmını adeta trampa eder durumda 

bulunan tarım toplumu, ham madde üretim alanı halinde iken, 

zevk ve tercihlerinde tamamiyle sanayi toplumu tarafından 

yönetilip bu toplum grubunun kanunlarına kayıtsız ve şart

sız teslim olmuşken, "Merkez Köyler 11 de ürettiği ham maddeyi 

iilenmiş ve yarı işlenmiş hale soktuktan sonra, artık sanayi 

toplumu tarafından güdülmiyeceği gibi, işleme arneliyesi yolu 

ile kendi zevk ve tercihlerini kısmende olsa, şehirlere 

sunmak imkanını bulacaktır. Nihayet insangücü bakımından 

vasıfsız işçi deposu olarak kabul edilen tarım toplumu, 

"Merkez Köyler 11 içinde geleneklerin doğrultusunda aileden 

gelen yöntemlerle yürüttüğü tarımsal faaliyetlerinde bilgi 

eksikliği yüzünden uğradığı kayıplar, bilimsel ve teknik 

yöntemlerle okullarda kazanılan yetenekler sayesinde azala

caktır. Tarım toplumu, kendi faaliyet dallarında iyi eği til

miş, sanayi ve makina hayatına tamamiyle yabancı olmayan 

vasıflı veya yarı vasıflı bir işgücü kaynağı haline gele

cektir. ( 57 ) 

11 Merkez Köyler" çerçevesi içinde sanayi tarım toplumu

nun getirdiği bütün bu değişiklikler aslında iki ayrı dünya 

durumunda bulunan köy ve şehir toplumlarının yatay bir bütün

leşme planı üzerinde bir araya gelip kaynaşmalarını öngör

mektedir. 

Çünkü aralarındaki çelişkilerin gün geçtikçe büyüdüğü 

bu toplum gruplarında ayrı bir topluma mensubiyet bilincinin 

derinleşmesi 7 hayat tarzının farklılaşması, birisi fakirlik 

çizgisinin üzerinde refah seviyesini artırırken diğerinin 

( 57 ) MENDRAS Henri; TAVERNIER Yves, (a.g.e), S. 85-87. 
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fakirlik çizgisinin altında kadere te.slim olması, sağlam 

bir toplum düzeninin kurul:ııasını sosyal politika açısından 

gitt~kçe imkansız hale getirmektediro ( 
5
S ) Biribirlerinin 

tam aksi olan kutuptara doğru gelişen tarım toplum grubu ile 

tarım dışı toplum gruplarının arasında doğan çelişki, Türkiye

nin iktisadi ve sosyal kalkınmasını engelleyen başlıca un

surlardan biridir. Tarımsal faaliyetlerin tabii karakter

lerinden ve üretim teknolojilerinin farklılığından başlayan 

köy-şehir-çelişkisi~ kanaatimize göre ancak 11 1VIerkez Köyler 11 

düzeni içinde durdurularak tarımla sanayinin; bilimle gele

neklerini; insanla maddenin; ernekle sermaye ve tabiatın; dünle 

yarının tek bir topluma ait olma bilinci içinde tarım toplum 

grubu ile sanayi toplum grubunu bütünleştirebilecektir.Ülke 

çapında sosyal refah, Anayasa doğrultusunda sosyal adalet, 

teknoloji düzeyinde iktisadi demokrasi ilkeleri bu tip bir 

sosyo-politik bütünleşmeden sonra gerçekleşme ortamı bula

bileceklerdir. 

( 58 ) Bu hususta daha fazla bilgi için Bak. ARON Reymond, La 

lutte de classe Gallimard, Coll. Idees, ş.y., 1964, S. 191-24~. 
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S O N U Ç 

Her toplum g~lir ve hayat tarzı farklılığının oluştur

duğu bir sosyal tabakalaşma süreci içindedir. Kendi içlerine 

kapanık bir hayat yaŞayan, bazı değerler ve benzerlikler 

etrafında kümelenen ve diğer organize gruplardan grup içi 

ortak özellikleri ile ayrılmanın bazan gruru, bazanda aşa

ğılık duygusu içinde bulunan bu toplum gruplarının tutum 

hareket ve gelişmesi, toplum düzeninin istikrarını sürdür

meyi hedef alan sosyal politikanın temel konusudur. 

Toplumun organize gruplarının hayat ve refah seviye

lerini farklılaştıran iktisadi, sosyal ve kültürel karak

terdeki saiklerin Sosyal politika açısından. ele alınıp 

değerlendirilmeleri, "İktisadi 11 kavramının "sosyal" kavrama. 

üzerinde kurduğu sarsılması uzun süren hakimiyetten ötürü 

oldukça gecikmiştir. Ancak bUtün iktisadi faaliyetlerin 

hedeflerinin organize toplum içinde yaşayan 11 insan" olduğu 

gerçeğinin kabul edilmesinden sonradırki, toplum istikrarını 

korumak için yapılan sosyo-politik çalışmalarda iktisadi 

unsurlar sosyal refahın oluşmasında birer vasıta olarak ele 

alınmışlardır. Sosyal unsurlArın ön planda tutulduğu ve 

"insanın 11 hedef olarak ele alındığı sosyo-pol;i tik ince

lemelerde, toplumu yeniden düzenlemenin yöntemi bu yüzden 

ana hatları ile değişmiş~ iktisadi zenginliklerin fertler 

arasında eşitçe dağıtılması, yani 11 iktisadi eşitlik 11 ilkesi, 

yerini, fertlerin çalışkanlık, yetenek, vasıflılık, yarat

ma gücü gibi değerlerinden yararlanmayı da göz önüne alan, 

fakat onları belirli bir refah çizgisinin altına düşürmeme

yi temel görüş olarak kabul eden, 11 sosyal adalet" ilkesine 

bırakmıştır. Sosyal politika toplum grupları içinde düzeni 

sağlamak, fert ve toplumu yabancılaşmanın olumsuz etkilerin

den kurtarmak için, refah anlayışını sosyal adalet ilkesine 
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dayandırmak zorundadır. 

Genel yapısı büyük bir dengesizlik çinde bulunan, 

hayat seviyesi ve refah seviyesi tarım dışı toplum grup

larınkine nazaran düşU.k bir seviyede seyreden; bl\.tün bunların 

sonucu olarak ta, dağınık yerleşme merkezleri yüzünden git

tikçe kendi içinde ve dış dünya'ya karşı yabancılaşan Türk 

tarım toplumu, sosyo-politik yönünden toplumun en kritik 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Kalkınma planlarında 

ve hükümet programlarında üzeraDe dikKatıerin çekildiği bu 

toplum grubu en az yarım yüzyıldan beri bir çok siyasi, 

hukuki, iktisadi ve s osyal, kUl t jr el mudahalele~konu olmuş-
If 

tur. BBYKP nda topluluk kalkınması yönteminin uygulanması, 

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun çıkartılması, 

ÜBYKP nda ''Merkez Köyler" projesine yer verilmesi gibi teşeb

büsler de göstermektedir ki, Türk tarım toplumunun sorunları

nın çözümü tarım toplumunun yapı değişikliğinde aranmakta

dır. Bir taraftan kalkınmanın iktisadi ve sosyal unsurları

nın diğer kalkınma unsurları ile uyum haline getirilmesi 

çabası yanında, refahın maddi ve beşeri elemanları güçlen

dirilmek istenirken, diğer taraftan sanayi teknolojisinin 

yenilikleri ile etkilenen tarım toplumunun, köylü toplumu 

tipinden sanayi tarım toplumu tipine dönüşmesinin yolları 

aranmaktadır. 

Oysa tarım toplumunun bir halden bir hale dönüşebil

mesi için, iktisadi zenginliğin yani yıllık fert başına 

GSMH nin artması bir vasıta olmaktan ileri gidemiyecektir. 

Sanayi tarım toplumuna gidilirken tarım toplumunun iç ve dış 

ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini gerçekleştirebilecek 

yeni bir toplumsal teşkilatıanma tipinde karar kılmak gerek

mektedir. Tarımla sanayi'i, fertle toplumu, mahalli idarelerle 
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devleti, iktisadi unsurlarla sosyal ve kültürel unsurları, 

siyasi demokrasi ile iktisadi demokrasiyi tek kuruluşta 

tarım toplumu içinde gerçekleştirmek isteyen 11 rl.ferkez Köy

ler11 projesine bu ihtiyaçtan ötürü ÜBYKP nda yer veril

miştir. 

Gerçi bu proje yukarıdaki vasıfları ile daha tam 

etkili olabilecek olgunluğa kavuşturulamamıştır. Kalkınma 

planlarında topluluk kalkınması çalışmaları durdurulmuş, 

1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nun getirdiği 

bazı hükiliı1ler, kooperatifleşmede olduğu gibi bu doğrultu

daki çalışmaları "Merkez Köyler" projesinin anlamından 

uzaklaştırmıştır. Projenin uygulanması için başta 442 

Sayılı Köy Kanunu olmak üzere tarım toplumunun hukuki 

zemininin bazı değişikliklere uğraması 1757 Sayılı Kanun'un 

getirdiği hükümlerden bir çoklarının yeniden "Merkez Köyler" 

projesi açısından ÜBYKP ile uyum haline getirilmeleri, 

çeşitli Bakanlıklar arasında dağılmış bulunan kırsal alan

lardaki sosyal hizmetlerin tek kuruluş tarafından yürütülür 

hale getirilmesi gerekmektedir. 

Tarım toplumunu bütün cepheleri ile değiştirip sanayi 

tarım toplumu şekline dönüştürecek olan "Merkez Köyler" 

projesi bir taraftan tarımın içinde bulunduğu dengesizlik

ten ötürü toplumun diğer gruplarından gittikçe uzaklaşma

sını önleyip, yabancılaşması haline son verecek 9 diğer 

taraftan tarım toplununun kendi kendini yeniden yaratması 

için gerekli sosyal gelişmeyi hazırliyacaktır. "Yaratmak 

yabancılaşmanın aksidir" diyen Garaudy.n~n ifadesinde olduğu 

gibi, tarım toplumu kendi kendini yaratırken teknolojik 

gelişmenin eseri olan diğer toplum grupları ile aynı refah 

seviyesinin dolaylarında bütünleşebilecektir. 
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