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Öz: Kapitalist devlet, zor kullanma gücüyle geniş halk kitlelerinin aleyhine sermaye 
transferi gerçekleştirerek Marx’ın ilk birikim kavramını örneklendirmektedir. Tarihte çok 
farklı dönemlerde ilk birikim üzerine çeşitli örnekler verilmiş olmakla birlikte, Türkiye 
özelinde Osmanlı Devleti’nde yaptırılan demiryollarına verilen kilometre garantisi ve 
yakın zamanda yapılan şehir hastanelerine verilen hasta garantisi ilk birikimin 
yöntemsel güncellenmesidir. Çalışmada, sermaye hareketliliğinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve kâr oranlarının artırılması ana amaçları doğrultusunda, bu devlet 
garantilerinin ilk birikime nasıl örnek olduğu ele alınacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Kapitalizm, İlk Birikim, Demiryolları, Şehir Hastaneleri, Devlet 

Garantisi   

 

First Accumulation and State Warranty: Examples Of Railways in the 
Ottomans and Today‟s City Hospitals  

Abstract: Capitalist state has exemplified Marx's primitive accumulation notion via 
transferring wealth against large masses of the public by using force. With many 
examples of primitive accumulation have been given during the history in many 
different periods, specific to Turkey, kilometer assurance given to the railroads 
constructed in Ottoman Empire and the recent patience assurance given to the city 
hospitals are methodological updates of the primitive accumulation. In this work, how 
these state assurances are examples of primitive accumulation will be studied with the 
sense of main objectives of removing the obstacles in front of the movement of capital 
and increasing profit share.  

Keywords: Capitalism, Primitive Accumulation, City Hospitals, Railways, State 
Assurance  
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İlk günahın teolojide oynadığı 

rolün aşağı yukarı aynısını, 

ekonomi politikte ilk birikim 

oynar. (Marx, 2011: 686)  

 

İlk birikim üzerine ciddi bir yazın bulunmaktadır. Bu konuda çok 

sayıda eser yazıldı, dönemin koşullarına uygun olarak eleştiriler, yeni 

öneriler sunuldu. Bu nedenle ilk birikim kavramından hareketle yeni 

bir çalışma yapmak, belli konularda tekrardan da kurtulamamak 

anlamına gelmektedir. Şüphesiz bu tekrarların üzerine tarihten 

ve/veya güncel örneklerle yeni bir şeyler söylemeye uğraşmak, 

çalışmayı anlamlı kılacaktır.  

Kapitalizmin ilk birikim kavramı, sınıfların oluşumu ve 

aralarındaki ilişkinin derinleşmesinden öte, emekle karşılaştığında 

değer atfedilebilen bir sermaye tanımlamasına da temel olmaktadır. 

Sermaye, emekle karşılaşarak var olabiliyorsa ve emek gücünün 

satılmasına dayalı işçiyle sermaye arasındaki ilişki, ilk günah 

metaforuyla aslında şöyle açıklanıyor:  

 

“Evvel zaman içinde, bir tarafta çalışkan, akıllı ve her 

şeyden önce de tutumlu bir seçkinler grubu, diğer tarafta 

tembel, ellerine geçen her şeyi ve daha fazlasını har vurup 

harman savuran bir serseriler grubu vardı… birinciler 

zenginlik biriktirdi ve ikincilerin elinde sonunda kendi 

derilerinden başka satacakları bir şey kalmadı. Ve olanca 

çalışmalarına rağmen, hala kendilerinden başka satacakları 

hiçbir şeyleri olmayan büyük kitlenin yoksulluğu ve 

çalışmayı çoktan bırakmış azınlığın buna rağmen sürekli 

büyüyen zenginliği işte bu ilk günahla başlar” (Marx, 2011: 

686). 

 

İlk birikim kavramının hâlâ bu denli güncel olması yönteminin 

esnekliğinden kaynaklanmaktadır, denilebilir. Marx, aynı yerde tarihte 

zorun sermaye birikimi açısından çeşitlerini “fetih, boyunduruk altına 

alma, soygun için insan öldürme” örnekleriyle vermiş, bir anlamda 

emeğe el konulmasının biricik zenginleşme aracı olduğunun altını 

çizmiştir. O zaman, sermaye transferinin ve artık ürüne zor yoluyla el 

koymanın tüm yöntemleri ilk birikime örnek oluşturabilmektedir. Bu 

da kapitalizmin hüküm sürdüğü bir sistemde, ilk birikimin örnekleriyle 
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karşılaşmaya nedendir. “Emeğin yoğun sömürüsü ve politik şiddetin 

içiçeliği, Marx‟ın önemli kavramsal katkılarından olan ilkel birikime 

yeniden başvurulmasına yol açtı” (Göztepe, 2014: 15). İlk birikime 

yeniden başvurulmasında, günümüzde sermaye transferinin yeni 

yöntemlerinin etkili olduğu belirtilebilir.  

İlk birikimde, üreticilerin üretim araçlarından koparılması özel 

bir önem taşımaktadır. Feodal dönemde üreticiyken ücretli işçi halini 

alan ve bu aşamada loncalardan kurtulanlarla, topraklarından 

koparılarak ücretli işçi konumuna getirilen çiftçiler, başka bir ifadeyle 

mülksüzleştirilenler, ilk birikimin de sağlayıcısı konumundadır. Bu 

koşullar altında ilk birikimin, belli bir dönem ve mekâna 

sıkıştırılamayacağı ileri sürülebilir. Sömürünün yöntemi değişse de 

ana kural aynı biçimde işlemektedir.  

Birikime dair süreç, gelinen noktada ilk biçiminden farklı olarak 

işlemektedir. Zor kullanma yöntemiyle birikim sağlama açısından, 

emperyalizmin kabuk değiştirdiği1 ve eski yöntemleri yenilediği 

düşünülürse devam eden bir sürece yine ilk birikim mi denilmelidir? 

Harvey, buradan hareketle “devam eden süreci „ilkel‟ ya da „ilk‟ diye 

adlandırmak tuhaf göründüğü” gerekçesiyle “mülksüzleşme yoluyla 

birikim” (Harvey, 2004: 36) kavramını kullanmaktadır.  

Kavramlaştırmada ve uygulamada yöntemsel farklılıklar ve 

değişiklikler olsa da kapitalizmin en temel ilkelerinden biri olan “sınırlı 

devlet”e aykırı biçimde, bu birikim türü için devlete özel bir önem 

atfedilmektedir. Marx‟ın belirttiği (2011: 695, 707), İngiltere‟de 

devlet topraklarının eşe dosta dağıtılması ya da devletin zararlarının 

halkın sırtına yüklenmesinden daha öte, “doğum halindeki burjuvazi, 

ücretleri „düzenlemek‟, yani kâr yapma ihtiyaçlarının gerekli kıldığı 

sınırlar içinde tutmak, iş gününü uzatmak ve bizzat işçinin kendisini 

normal bir bağımlılık derecesinde tutmak için devlet zoruna ihtiyaç 

duyar ve bunu kullanır. Bu, „ilk birikim‟in temel bir unsurudur.”  

İlk birikimde devletin zor kullanma gücüne dayanarak, klasik 

emperyalizm kuramları içerisinde değerlendirilebilecek örnekleri için 

Türkiye üzerinden, Osmanlı Devleti dönemi demiryolları yapımı 

örneğinden gidilebilir. Çok kapsamlı ve çeşitli çalışmalara konu olacak 

türden bir başlık olan, dünya savaşı çıkması arifesinde savaşın 

tarafları açısından saflaşmaları ya da saf değişikliklerini belli eden 

demiryolları, devletin ilk birikime katkısı açısından da önemli bir 

örnektir.  

Liberal ekonomi, yaşadığı tüm krizlere rağmen, hayatta kalmayı 

başarabilme becerisini, pragmatik yapısından almaktadır. Yaşanan 

                                                           
1 Özuğurlu (2014: 38), ilk birikimin 2000‟li yıllarda tekrar gündeme gelmesi, güncelliği 

ya da sürekliliği gibi tartışmaların tamamını, emperyalizmin yeniden 
kavramsallaştırma çabaları olarak görmektedir.  
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krizlere değişen oranda devlet müdahalesinin artırılması biçiminde 

tepki vererek kendisini toparlayan sistem, her koşulda devlet 

müdahalesine ve hatta güçlü devlete bağımlı olarak işlemektedir. 

Sermayenin kâr hadlerinin artırılması ve hareketliliğinin önünde engel 

olmaması temel amacı ise küresel neoliberal sistemde yönetişim, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, demokrasi, katılım gibi, pek itiraz 

edilemeyecek kavramlarla birlikte ilerlemektedir. Artık, “görebildiğin 

ya da ayak basıp bayrak diktiğin toprakların sahibi olarak sömürüyle 

artık değer yaratma” süreci geride kalmıştır. Dolayısıyla ilk birikim 

kavramındaki gibi sermayenin kâr oranlarını artıracak yöntemler de 

ona göre değişiklik göstermiştir. Bu yöntemlerde değişmeyen ana 

unsur, devlete olan ihtiyaçtır. Devlet müdahalesinin biçimleri de 

değişime ayak uydurmuş, yönetim yapıları da buna göre 

tasarlanmıştır. Demokrasi ve özgürlük amacıyla, ama askeri darbe 

yardımıyla bir ülkeye egemen kılınan neoliberalizm, 1990‟larda 

yaşanan siyasi krizi sonrasında, aynı amaçlara dair kavramları 

güncelleyerek değerlendirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, yeni sağa 

dair ilkeler, “etkin, düzenleyici devlet” olarak yeniden 

biçimlendirilmiştir. Özelleştirme gibi yöntemler de geç kapitalistleşen 

Türkiye gibi ülkelerde bu süreçte yürürlüğe konulabilmiştir. 

Özelleştirme tek biçim yürütülmemiş, birikim krizleri yaşanmasına ya 

da kâr oranlarının daha da artırılması amacına göre, dönüşüm 

göstermiştir. Son süreçte, kamu mülkiyetinin, üretimden tasfiyesi 

sonrası, yapılan büyük yatırımlarda devlet garantisi sağlanarak, ciddi 

bir sermaye transferi, bedeli halka mâl edilerek gerçekleştirilmektedir. 

İlk birikimin güncel bir örneği olan şehir hastaneleri de bu anlamda 

önemlidir. Gerek Osmanlı demiryollarında gerekse son dönem şehir 

hastaneleri örneğiyle “devlet garantisi” kavramı “toprakların eşe dosta 

dağıtılması” ve “devlet zararının halkın sırtına yüklenmesi” 

tanımlamalarından uzak değildir.  

Osmanlı Devleti‟nde demiryolları ve 21. yüzyılda Türkiye‟de 

şehir hastaneleri, ilk birikimin farklı dönemlerde, birbirinden ayrı 

yöntemlerle sağlanmasına örneklerdir. Dönemin özgün koşulları ve 

konuların birbirinden çok farklı boyutlarının bulunması nedeniyle 

emperyalizm kuramlarına yeri geldikçe değinerek devlet garantisi 

sınırlamasıyla değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirmenin 

mekân ve iki örnekle zaman sınırlandırmasının yanında, devletin zor 

kullanma gücüne dayanarak demiryolu yapımında kilometre, şehir 

hastanelerinde hasta garantisiyle sermayeye ve birikimine güvence 

sağlanması ilk birikim olarak değerlendirilecektir.  
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Osmanlı Demiryolları ve İlk Birikim 

 

“Memleketime demiryolu yapılsın 

da isterse sırtımdan geçsin, 

razıyım.” (Sultan Abdülaziz)2 

 

Osmanlı Devleti‟nin son dönemi, özellikle Batı karşısında sosyal 

ve ekonomik anlamda geri kalmışlığın etkisiyle, kurtuluş reçetelerinin 

aranmasıyla geçmiştir. Kimileri Anayasaya kurtuluş için bel bağlarken, 

kimileri ordu modernleşmesini öncelemiştir. İslamcılık, Batıcılık, 

Türkçülük akımları, ideolojik anlamda kurtuluş reçetesi olarak 

uygulanmaya çalışılmıştır. İmparatorluk gücü ve geleneğinden 

gelerek, son noktada siyasi bağımsızlığı olan ve uzun süre askeri 

anlamda işgal edilmemiş, yarı-sömürge benzeri görüntü çizen 

Osmanlı Devleti‟nde yaşananlar, uluslararası alanda kapitalizmin 

gelişmesinden kopuk, ona aykırı bir görüntü çizmemekteydi. 

Kapitalizm, kuruluşundan itibaren kârlılığın artırılması ve sermayenin 

hareket serbestisi önünde hiçbir engel olmaması hedefinden 

vazgeçmemiştir. Osmanlı Devleti‟nde demiryollarının hikâyesi de 

sürece dâhildir. Nitekim, tekellerin ve mali-sermayenin egemenliğinin 

ortaya çıktığı; sermaye ihracının birinci planda önem kazandığı; 

dünyanın uluslararası tröstler arasında paylaşılmasının başlamış 

olduğu ve dünyadaki bütün toprakların en büyük kapitalist ülkeler 

arasında bölüşülmesinin tamamlanmış bulunduğu bir gelişme 

aşamasına ulaşmış kapitalizm (Lenin, 1998: 101), yani emperyalizm, 

sömürgeci devletler tarafından demiryolu aracılığıyla önemli bir 

mesafe kat etmiştir.  

Ekonomik olarak çöküşe geçmiş, bunun etkisiyle sosyal ve 

siyasal alanda gerileme yaşayan bir devlet, jeopolitik konumu da 

düşünülünce tüm sömürgeci güçlerin gözünün üzerinde olduğu hal 

almıştır. Hammadde ve pazar arayışındaki emperyalizm, bu 

arayışında çözüm üretebilmek için demiryolları yapmaktayken, 

Osmanlı Devleti ise varlığını sürdürebilmek için bu yatırımlara olumlu 

bakmaktaydı. Sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik olarak 

demiryollarının sunduğu avantajlar, doğal olarak güçlü konumdaki 

sömürgeci devletler kadar, sömürge konumundaki devletlerin de 

ilgisini çekmekteydi. Bunun pek çok gerekçesi söz konusuydu.  

Ülkede giderek artmakta olan karışıklıkların, demiryolunun 

sağlayacağı hızlı asker3 sevkiyatı ile önlenebileceği (Özyüksel: 2002: 

                                                           
2 Engin, 2002: 463. 
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663) düşüncesi gibi askeri nedenler vardı. Yine benzer biçimde, İzmir-

Aydın ve İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolları4 örneğinde net 

görüleceği gibi işlek bir limana ulaştırılacak tarım ürünlerinin 

getirisinden yararlanabilmek gibi ekonomik gerekçelerle demiryolu 

yaptırmaya olmazsa olmaz gözüyle bakılıyordu.  

Batılı devletlerin kullandığı yöntemleri, teknikleri, siyasal ve 

yönetsel yapıyı kullanmanın devletin kurutuluşu için mecburi görenler, 

demiryollarına özel bir önem vermişlerdir. Bunların içindeki devlet 

yöneticilerinin herhangi bir yabancı devletle olan ilişkileri5 ise o 

devletlere özel imtiyazlar tanınması için gerekçe olmuştur. Demiryolu 

yapımı, öyle bir hedef haline gelmiştir ki Fuat Paşa özel sohbetlerinde, 

hükümetin vazgeçilmez görevinin demiryolu yapmak olduğunu, 

Avrupa ülkeleri kadar demiryoluna sahip olunduğunda, dünyanın önde 

gelen devletleri arasına girileceğinden bahsetmiştir (Engin, 2002: 

463). Bu politikalar, modern biçimli merkezi bir devlet olma yolundaki 

Osmanlı Devleti için de özel önem taşımaktaydı. Bilmez Can (2000: 

41-68) tarafından Avrupa-merkezci standardizasyon olarak ifade 

edilen durum, “Batılılaştıkça daha çok demiryolu; daha çok demiryolu 

ile daha çok Batılılaşma” olarak özetlenebilir. 

  

Dünya Savaşına Götüren Demirden Yol 

Demiryolları 1. Dünya Savaşı‟nın sonucu değildi. Ama sömürgeci 

devletler arasında bölüşüm, kamplaşma ve sermaye transferi 

noktasında çok önemli bir rol oynayarak, savaşa giden yolu hazırlayan 

en önemli etkenlerdendir. Nitekim en önemli örnek, o dönem Osmanlı 

Devleti‟ndeki yabancı sermaye yatırımlarının oranıdır.  

 

Demiryolları…………………… 39.163.000 Frank 

Bankalar………………………… 10.210.000 Frank 

Sanayi Girişimleri……………  5.495.000 Frank 

Belediye Girişimleri…………  4.983.000 Frank 

Ticaret Girişimleri……………  3.593.000 Frank (Noviçev, 1979: 8). 

 

Elbette demiryollarına olan ilgi, kâr oranları ve bölüşüm 

konusunda işlevsellikle açıklanabilecek türdendir. Osmanlı Devleti‟nin 

                                                                                                                                              
3 Edward Mead Earle (1972: 316), askeri gerekçenin önemini şu sözlerle 
vurgulamaktadır: “Bağdat Demiryolu‟nun tamamlanmış kısımları bulunmasaydı acaba 
Türkler bu bölgede (Gazze-Bağdat bölgesini kastediyor-yn) herhangi bir harekete 
girişebilirler miydi?” 
4 Bu konuda çok daha ayrıntılı bilgi için: Kurmuş, 1982. Atilla, 2002. Akyıldız, 2005. 
5 Avcıoğlu (2001: 120), bu durumu örneklemektedir: “Sadrazamlardan Reşit Paşa 
İngiltere‟ye, Ali ve Fuat Paşalar Fransa‟ya, Mahmut Nedim Paşa Rusya‟ya sırtını 
yaslamışlardı.”  
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yatırımcı firmalara büyük oranlarda kilometre başı garanti ödeme 

yaptığı, demiryolu raylarının iki yanında çok büyük alanda maden 

çıkarılmasına izin verdiği, türlü gümrük kolaylıkları sağladığı; yabancı 

sermayenin elde ettiği hammadde ve pazar ile daha da çok kazandığı 

düşünülürse demiryollarının yatırım alanı olma nedeni net 

anlaşılacaktır. Demiryollarına yatırım yapan firmalara ve uluslarına 

dair bir sınıflandırma ise 1. Dünya Savaşı‟nda kamplaşacak devletlerin 

yarışı açısından önemli örnek olabilir.  

- İngiliz sermayesi ile yapılan inşaat devri (1854-1867). 

- Hükümetin inşaat tecrübesi devri (1867-1875). 

- Duraklama devri (1876-1888). 

- Yabancı şirketlerin ikinci inşaat devri (1889-1898). 

- Hükümetle yabancı şirketlerin birlikte çalışma devri (1889-

1898). 

- 1. Dünya Savaşı (1914-1918). 

- Mütareke ve intikal devri (1918-1922) (Onur, 1953: 11). 

 

Osmanlı Anadolu‟sunda yapılmış ilk demiryolu olan İzmir-Aydın 

Demiryolu hattının, çok zengin bir hinterlandın tek çıkış yeri olan, 

İzmir Limanı‟na varması, bu kenti 19. yüzyılda dış ticaretin en önemli 

merkezi yapmıştır (Kurmuş, 1982: 27-28).  Daha demiryolu yapımına 

başlanmadan önce İzmir‟de fiilen ithalat ve ihracat işiyle uğraşan 

1061 İngiliz tüccarı bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti ise 1838 Balta 

Limanı Antlaşması ile ihracat yasaklarını, tekel usulünü ve iç 

gümrükleri kaldırmıştı. Bu bölgedeki İngilizler için belki de en büyük 

sorunlar böylece bertaraf edilmişti. Ama yine de çözüm bekleyen 

büyük bir sorun daha vardı ki bunu da kısa bir süre içerisinde 

çözeceklerdi: Ulaşım. (Özyüksel, 2002: 664)  

İzmir‟deki İngiliz tüccar Robert Wilkin ve arkadaşları, 

İngiltere‟nin İstanbul büyükelçisinin hükümete tesiri yardımını da 

arkalarına alarak 23 Eylül 1856 tarihinde bir ferman ile demiryolu 

yapımı imtiyazını elde etmiştir (Akyıldız, 2005: 17). Ancak sermaye 

toplanmasındaki güçlükler, şirketin bir İngiliz grubuna devriyle 

sonuçlanmıştır. 1857 yılında “İzmir‟den Aydın‟a Osmanlı Demiryolu 

Şirketi” kurulmuştur (Özyüksel, 2002: 664). Burada şirkete verilen 

kimi imtiyazlara değinmek, ilk sermaye birikimi örneği olması 

açısından yerinde olacaktır.  

Ferman, şirketin kuruluşundan önce çıkarılsa da devir sonrası 

için de hükümlerini koruma şartını sağlamıştır. Elli senelik imtiyaz 

süresi ve şirketin Osmanlı şirketi olması varsayılan fermanda; şirkete 

demiryolunun her iki tarafındaki otuzar millik alanda demir ve şose 

yollar yapabilme olasılığı ve gerekli bina, istasyon, iskele, gümrük 

binalarını tamamlaması için dört sene süre tanınır ve demiryolu 

boyunca telgraf hattı döşenmesi, bu hattın tekinin de devletin 
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hizmetine verilmesi öngörülmüştür. Buradan sonraki imtiyazlar ise 

daha düşündürücüdür. Devlet, demiryolu ve bunlar için gerekli 

araziyi, tasarrufu kendisinde olmak üzere ücretsiz olarak; yolun 

geçeceği yerdeki miri araziyi bedava, mülk olanları ise bedeli 

karşılığında vermeyi kabul etmiştir. Hattın her iki yanındaki otuzar mil 

mesafedeki miri arazide çıkacak olan kömür madenleri şirkete ait 

olacaktır ve bu mesafedeki miri orman ve taşocakları da ücretsiz 

olarak şirketin kullanımına sunulacaktır. 1.200.000 Sterlin olan şirket 

sermayesinin %6‟sı, yani 72.000 Sterlin, her sene yıllık kâr olarak 

devlet tarafından şirkete ödenecektir. Aynı güzergâh üzerinde başka 

bir şirkete demiryolu yapımı verilmemesini de garanti eden devlet, 

şirketin inşaatının altı aydan durması durumunda şirkete el 

koyabilecektir. Bunların karşılığında ise devletin posta ve 

taşımalarında kimi fiyat indirimleri devlete sağlanan yararlar olarak 

belirlenmiştir. Fermanda belirtilen bu şartlar her ne kadar İzmir‟den 

Aydın‟a Osmanlı Demiryolu Şirketi için geçerli olmuşsa da şirket plan 

bakımında yeniliğe gitmiştir. Nisan 1858‟e kadar iyi giden inşaat, 

hisse senetleri taksitlerinin zamanında ödenememesi, toprak 

kaymaları, köprü yapımları gibi nedenlerle Kasım 1858‟e kadar 

ertelenmiştir. Haziran 1860‟ta inşaat tekrar tatil edilir. Buradan da 

anlaşılacağı gibi, demiryolunun zamanında bitirilmesi söz konusu 

değildir. Yani başka bir ifade ile devletin şirkete el koyması durumu 

gündeme gelmiştir. Oysa devlet bunu yapmak yerine, şirkete ek süre 

tanıdığı gibi, yeniden %6‟lık bir gelir imtiyazı daha vermiştir. Ardından 

iki kez daha ek süre daha verilmiş ve şirket 1 Temmuz 1866‟da, on yıl 

gibi uzun bir sürede demiryolu inşaatını tamamlamıştır. Yalnız, 

sorunlar bununla da bitmemiştir. Şirket, hükümete sunduğu 

hesaplamalarında, ciddi bir yanlışlık yaparak devleti zarara 

uğratmıştır. Bu hat 1879 tarihli ek bir sözleşme ile Dinar‟a kadar 

uzatılmıştır (Akyıldız, 2005: 17-39. Kurmuş, 1982: 37-57. Atilla: 

2002: 52-98. Özyüksel, 2002: 664-665).  

Maden ve tarımsal anlamda bir yağmanın oluşmasıyla birlikte, 

Batı Anadolu‟da kapitalist üretim ilişkilerinin yoğunlaştığı görülmüştür. 

Bu arada Türkiye‟de pek kullanımı görülmeyen bir yöntemle özellikle 

Afrika‟dan getirilen kölelerin topraklarda çalıştırılmaya başladığı 

görülmektedir. Bankacılık ve sigortacılık anlamında ciddi bir ilerleme 

görülmüş ve bu yolun da etkisiyle daha çok tarımda görülen gelişme 

sanayi alanına da sıçramıştır. Batı Anadolu‟da toprak kazanmak 

amacıyla ormanların tahrip edilmesi sonucu, yüksekliği 1.000 

metreden az yörelerde hemen hemen hiç orman kalmamıştır. 

Köylünün büyük oranda sömürülmesi ve çok daha zor koşullarda 

çalışmaya mecbur edilmesi de cabası. Belediyeciliğin bölgede gelişimi, 

ulaşımın daha kolay olmasının yansıması, ticaret mahkemelerinin 

güçlenmesini, telgrafın iletişime olan etkisi; demiryolu işçileri arasında 

örgütlenmelerin başladığını ve bu örgütlenmelerin 1908, 1911, 1923 
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yıllarında grev olgusunu bölge insanının hayatına taşıdığı, Doğu‟dan 

ve Balkanlar‟dan bölgeye göçün yoğunlaşması ve tren raylarının 

geçtiği yerlerde kentsel dönüşümler, buharlı makine ile dinin elden 

gittiğini savunan direnişler, Avrupa‟dan gelenlerle bölge halkının 

birlikte yaşayarak kültürel ilişki kurması bu döneme denk gelmiştir. 

Ve bu döneme denk gelen çok önemli bir olgu: Arkeolojik hırsızlıklar. 

Ünlü “Zeus Sunağı”nın Berlin‟e kaçırılması ve bunun gibi çok sayıda 

hırsızlık olayının görülmesi de bu dönemdedir (Noviçev, 1979: 50-59. 

Kurmuş, 1982: 59-145. Akyıldız, 2005: 47-51. Atilla: 2002: 138-

157). 

19. yüzyılda, Osmanlı Devleti üzerinde de önemli etkisi olan bir 

gelişme, dünya siyasetinin gidişatını değiştirecektir: Almanya‟nın 

dünya sahnesine sömürgeci olarak çıkışı. Almanya, Bismarck‟ın 

şansölyeliği döneminin sonunda yayılmacı politikalara önem 

vermemiş, daha çok Avrupa‟da barışı sağlamak üzerine çalışmıştır. 

Özellikle Rusya ve Avusturya ile arasını iyi tutarak, Avrupa‟nın 

ortasında, 1871 yılında ağır bir yenilgiye uğrattığı Fransa ile bir savaş 

tehdidi neticesinde karşı karşıya kalmamaya çalışmıştır (Reyhan, 

2005: 209-210). 1880‟lerin ortasında aniden başlayan Bismarck‟ın 

koloni politikası, 1880‟lerin sonunda yavaşlamış ve hatta 1890‟ların 

başında durma noktasına gelmiştir. İmparator 1. Wilhelm‟in 1888 

yılında ölmesi sonucu yerine, yalnızca üç ay yaşayabilecek oğlu 3. 

Friedrich geçmiştir. Üç ay sonra ise Almanya‟nın dış politikasında 

değişikliğe gidecek olan 2. Wilhelm dönemi başlamıştır. Yalnızca 

Avusturya ile ittifaka sıcak bakan, İngiltere ile de görünürde bir yakın 

ilişki kurabilen, ama aynı zamanda politikalarıyla İngiltere ile bir 

soğuk savaş yaşayan 2. Wilhelm‟in amacı yayılmacı bir politika 

izlemek olmuştur. Nitekim bu politika, Alman kamuoyunun istekleriyle 

de örtüşmüş, 1890 yılında Bismarck‟ın istifasını istemesi ve bunu 

sağlaması sonucu, Almanya “Weltpolitik” olarak adlandırılacak “Dünya 

politikası”nı uygulamaya koymuştur (Soy, 2004: 43-49). Dünyanın 

paylaşılmayan noktasının neredeyse kalmadığı o zaman içerisinde, 

Almanya‟nın uluslararası politik alanda daha etkin olmak için 

hızlanacağı gözlenecektir. Bunun en yoğunlaştığı ülke ise Osmanlı 

Devleti olacaktır. Bu yoğunlaşmanın sembolü ise Alman demiryolları, 

sonucu ise 1. Dünya Savaşı olacaktır. 

Almanya‟nın geç, ama genç ve dinamik sömürgeci politikasının 

bir yanı daha dünya politik hayatı için önem taşımıştır. Almanya, 

sömürgeci politikalara geç girişinin bazı yararlarını da sezerek, 

uygulamalarına ona göre yön vermiştir. Dünyadaki değişen güç 

dengesi, sömürgeci devletlerin askeri güç kullanarak açıkça bağımlı 

kıldığı yönteme karşı bir alternatif politikanın uygulanması nedenini 

doğurmuştur (Rathmann, 2001: 17-18). Daha esnek ve daha incelmiş 

bir yöntem olan “yeni emperyalizm”, kapitalist sistemin pragmatik 

yanının yansımasıdır. En nihayetinde bu daha ince ve esnek görünen 
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yeni emperyalist politikanın ismi de “barışçı sızma” (penetration 

pacifique) olarak anılmıştır (Ortaylı, 2006: 110). 

Almanya‟nın, Osmanlı Devleti‟nde etkinliği ele alışı; İngiltere, 

Rusya ve Fransa‟nın çatışan çıkarlarına rağmen yan yana düşmesi gibi 

konular, çalışmamızın kapsamını aşacak türden olduğu için yukarıdaki 

özetle yetinilecektir. Yalnızca, Almanya‟nın bakış açısının anlaşılması 

bakımından Alman politika yazarı Dr. Rohrbach‟ın 1903 yılındaki şu 

sözleri aktarılabilir: “Almanya'nın, Türkiye karşısındaki siyasî tutumu 

öbür Avrupa devletlerininkine benzemez. Çünkü Avrupa, Asya ve 

Afrika'daki Türk topraklarının bir karışında bile gözümüz yok. Bütün 

istediğimiz, Türkiye ilerde yalnız Asya topraklarına sıkışıp kalsa bile, 

sanayiimiz için hammadde kaynağı ve pazar sağlamaktır. Bunun için 

de başka ülkelerden, kayıtsız şartsız açık kapıdan başka hiçbir şey 

istemiyoruz” (Earle, 1972: 137).  

Toplamda 1266 kilometre ile Fransa, 440 kilometre ile de 

İngiltere (Earle, 1972: 47-48) Osmanlı Devleti‟nde demiryolları 

konusunda en etkin iki ülke konumundaydı. Bu tablo, Bağdat‟tan 

Berlin‟e uzanacak ve Almanlar tarafından yapılacak demiryolu 

projesiyle farklı bir hale bürünmüştür. Devlet eliyle demiryolu 

yapımının başarılamaması üzerine, yeni bir demiryolu planı çizmek 

için Alman demiryolu mühendisi Wilhelm Von Pressel 

görevlendirilmişti. Aslında Pressel, Avusturya-Macaristan sınırından 

Basra Körfezi‟ne kadar uzanacak bir demiryolu hattı düşünmüştür. 

Basra‟da etkin taşımacılık işi yapan İngiliz firmalarının baskısı üzerine, 

İngiltere bundan geri adım atılmasını sağlamıştır. Bu bölgeden geçen 

demiryolları da Osmanlı Devleti‟nin işine gelecektir. Sık sık Güney‟de 

çıkan ayaklanmaların bastırılması için kolaylık sağlayacak 

demiryollarının, o bölgeden vergi gelirlerinin artırılması yoluyla 

ekonomiye de katkısı olacaktı. Ayrıca yabancı sermaye için artık 

Osmanlı Devleti daha güvenli hale gelmeye başlamıştı. Tıpkı Almanya 

gibi Osmanlı Devleti‟nin daha çok kazanmasını, borçların ödenmesini 

garantiye almak için düşünen Duyun-u Umumiye etkinlik göstermeye 

başlamıştı (Earle, 1972: 31-33).  

Demiryollarının yapımından önce Württembergische 

Vereinsbank yöneticilerinden Alfred von Kaulla, Osmanlı Devleti‟nde 

etkin bir konumda olmuştur. Bunu sağlayan neden ise çok büyük 

kârlar elde ettiği silah satışlarıdır.6 Yalnız Kaulla, çok daha güzel 

kârlar kazanacağı alanı keşfetmekte geç kalmamıştır ve bu niyetle 

Anadolu Demiryolları işine Deutsche Bank Yönetici Müdürü Georg von 

Siemens ile anlaşarak girişmiştir (Earle, 1972: 42). Demiryolları 

yapımından önce, bu işin Alman Dışişleri tarafından çıkarlarına ters 

                                                           
6 Silah satışı ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinin ayrıntıları için BKZ Rathmann, 
2001: 31-34. 
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olmayacağı onayını Bismarck‟ın çekincesiyle almışlardır. Bismarck, 

dışişlerinde ittifak kurmaya çalıştığı ülkelerin tepkisini çekmemek ana 

amaçlı çekincesini, “kanunların tanınmadığı Doğu toplumlarında 

garantileri olmayacağını ve riski Alman devletinin üstlenmeyeceğini” 

belirttiği diğer bir çekinceyle desteklemişti. Oysa Bismarck Duyun-u 

Umumiye‟yi ya akıl edememişti ya da ne derece etkin olduğunu 

kestirememişti. Çünkü Avrupalı sermayedarlar Duyun-u Umumiye‟nin 

Babıâli üzerindeki etkisini her zaman kullanmış, hatta bir süre sonra 

demiryolu şirketlerinin yönetim meclislerinde Duyun-u Umumiye 

yöneticileri boy göstermeye başlamıştır (Ortaylı, 2006: 113-119). 

Haydarpaşa-İzmit demiryolunun işletme yetkisini de üzerine alan 

Kaulla ve Deutsche Bank, 24 Eylül 1888‟de yayınlanan bir irade ile 

Anadolu Demiryollarının yapım imtiyazını, rakiplerini geride bırakarak 

elde etmiştir. Ankara‟ya kadar yapılacak hattın kilometre garantisi 

15.000 Frank olarak belirlenmiştir. Kilometre başına kazanç, hattın 

geçeceği bölgelerin aşar gelirlerinin Duyun-u Umumiye tarafından 

toplanılması garantisine bağlanmıştır.7  

Köylünün, her kilometre başına garanti parayı sağlamak ve kâr 

elde etmek için mültezimler tarafından daha ağır bir sömürüye tabi 

tutulacağı demiryolları imtiyazının sonucunda, 4 Mart 1889‟da 

“Osmanlı Anadolu Demiryolu Şirketi” 45 milyon Frank sermaye ile 

kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Artık Alman demiryolları resmen 

Osmanlı‟da ilk kez kendisini göstermiştir. Yapım çalışmaları o güne 

kadar görülmedik bir hızla ilerlemiştir. 40 kilometre uzunluğundaki 

İzmit-Adapazarı hattı, 2 Haziran 1890 yılında işletmeye açılmış, Ocak 

1893‟te ise 485 kilometrelik ray döşemesi ile Ankara‟ya ulaşılmıştır. 

Raylar 16 tünel, birçok köprü ve 180 kilometreye ulaşan tepelerin 

yarılmasıyla açılan güzergâhtan ilerleyerek Ankara‟da kendisini 

göstermiştir. Almanların bu kadar hızlı ilerlemesinden duyulan 

memnuniyet, padişah tarafından 15 Şubat 1893‟te aynı şirkete 

Eskişehir-Konya imtiyazının verilmesi ile dile getirilmiştir. 444 

kilometrelik raylar, 15.000 Frank kilometre garantisi ile 1896 yılında 

ilk lokomotifi Konya‟ya ulaştırmıştır (Ortaylı, 2006: 120). 

Her şeye rağmen, İngiliz rakiplerini resmen alt etmek isteyen 

Almanlar, büyükelçi Marschall‟ın ince taktiği ile kesin başarıyı elde 

etmişlerdir. 23 Aralık 1899 tarihinde Osmanlı Devleti‟ne, kilometre 

garantilerini ve ayrıntıları içermeyen bir ön sözleşme imzalattırılmıştır. 

Burada bir ayrıntıyı vurgulamak yararlı olacaktır: Ön sözleşmeden çok 

kısa bir süre önce Deutsche Bank, % 7 faizle 3.500.000 Mark 

(200.000 Sterlin) tutarında bir borcu Osmanlı Devleti‟ne vermiştir 

                                                           
7 Burada Earle, 1972: 42‟de Ankara‟ya kadar demiryolu yapımının, daha sonradan 
Samsun, Sivas ve Diyarbakır üzerinden Bağdat‟a kadar uzatılması karşılığında 
verildiğini belirtmiştir. Oysa Ortaylı, (2006: 118) imtiyaz sözleşmesinin Ankara‟ya 
kadar yapılmasını kapsadığını belirtmiştir. 
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(Özyüksel, 2002: 669). 16 Ocak 1902‟de ise Osmanlı-Anadolu 

Demiryolları Müdürü Kurt Zander ve Nafıa Nazırı Zihni Paşa‟nın 

hazırladığı kesin imtiyaz sözleşmesi imzalanmış ve 5 Mart 1903‟te 15 

milyon Frank sermayeli “Bağdat Demiryolu Şirketi” kurulmuştur 

(Ortaylı, 2006: 121). Bu arada 1901 yılında görkemli bir Haydarpaşa 

gar istasyonu tamamlanarak hizmete açılmıştır (Earle, 1972: 72).  

İşte “Bağdat Demiryolu Şirketi”nin kurulması sırasında asıl 

önemli noktalar ortaya çıkmaya ve emperyalist ilişkilerin niteliği de 

belirmeye başlamıştır. Zira hattın bundan sonraki kısmı en masraflı 

olanıdır. Çünkü geçit vermez dağlara tüneller açılması masrafları çok 

büyük miktarlara taşıyacaktır. Bunun bilincinde olan Alman girişimi, 

şirketin kurulmasından hemen önce Marschall‟ın da katkısıyla Fransız-

Osmanlı Bankası‟nı % 30 hisseyle şirkete ortak etmeyi başarmıştır. 

Alman grubunun % 40 hisseyle katıldığı şirkete, Anadolu Demiryolları 

Şirketi de % 10‟luk bir payla katılmıştır. Bunun dışındaki % 20‟lik 

hisse Osmanlı Devleti‟nden katılımın sağlanmasıyla çeşitli ülke 

sermayeleri arasında bölüşülmüştür (Tepekaya, 2002: 45). Artık 

sermaye, Bağdat Demiryolu firmasıyla tam olarak çok uluslu bir hal 

almıştır. Ve ilk birikime konu olacak türden, bu demiryolu için verilen 

imtiyazlar şunlardır: 

“1- Haydarpaşa-Ankara ve Eskişehir-Konya hatlarını 99 yıl 

müddetle işletecekti.  

2- Konya‟dan başlamak ve Bağdat üzerinden Basra‟ya kadar 

devam etmek üzere takriben 2300 kilometre uzunluğunda 

bir demiryolu yapıp işletecekti. Demiryolunun iki tarafında 

ve yirmişer kilometrelik bir saha dâhilinde, imtiyazı henüz 

verilmemiş olan madenleri istismar edip, ormanlardan 

odun kesip kömür yapabilecekti.  

3- Fırat‟ta, Şattülarap‟ta, nakliyat hakkına sahip olacak, 

Bağdat ve Basra kıyılarında limanlar inşa edip çalışmalarını 

düzenleyecekti.  

4- Çalışmalar sırasında bulunan sanat değeri olan 

nesnelerle, eski eserler bu konuyla ilgili mevzuata tabidir; 

bununla birlikte imtiyaz sahibi şirket bunları araştırmak 

için, ayrıca talepte bulunmayı ve özel izin almayı 

gerektiren usul hükümlerinden bağışık kılınmıştır (Karal, 

1983: 178. Yerasimos, 2001: 403)” 

 

Çıkarları Osmanlı Devleti üstünde çatışan ve bu da 

demiryollarıyla somutlaşan uluslararası sermaye, kendi devletlerini de 

sürecin içine çekmekte zorlanmamıştır. Almanya; Anadolu, 

Mezopotamya ve Kuzey Suriye‟de kendisine bir “Alman Hindistanı” 
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yaratmak arzusundaydı (Kaynak, 1984: 76). Ve bizzat bunun için 

İmparator Wilhelm iki kez Osmanlı Devleti‟ni ziyaret etmiş, her 

seferinde de Alman şirketleri için önemli kazançlar elde edilmişti. 

Almanların Ortadoğu‟da büyüme nüfuzunun bir sembolü olan Bağdat 

Demiryolu, 1. Dünya Savaşı‟nın çıkmasına da yardımcı olmaktadır 

(Baghdad Railway). 

Bu şartlar altında, 4 Kasım 1910 tarihinde, Başbakan Hollweg ile 

Rus Çarı 2. Nikola, Postdam‟da bir araya gelmiştir. Demiryolları 

konusunda iki ülkenin de birbirine zorluk çıkarmayacağı konusunda 

anlaşılmış; Rusların, Bağdat Demiryolu‟na bağlanmak üzere Tahran ile 

Hanikin arasında bir hat inşa etmeleri konusunda anlaşmaya 

varılmıştır. Bu antlaşma her iki ülke açısından da büyük kazanç 

olmuştur. Postdam Antlaşması Almanya‟ya güç vermiştir. Çünkü 

Fransızlar, müttefikleri Rusya‟yı kızdırmamak için Bağdat 

Demiryolu‟na muhalefet edişinin temeli ortadan kalkmıştır. 

Sonucunda 15 Şubat 1914 tarihinde Almanlar ve Fransızlar bir 

uzlaşmaya varmıştır8. Her iki ülkenin, birbirlerinin Osmanlı Devleti 

üzerindeki etkilerine ve nüfuz bölgelerine karışmamasını taahhüt 

ettiği anlaşma, Osmanlı Hükümeti tarafından da kabul edilmiştir. 

Çünkü antlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Karadeniz ve 

Suriye Demiryolları imtiyazları ile Bağdat Demiryolu‟nun yeni ekleri 

padişah tarafından onaylanmıştır. 

Fransa ve Rusya ile imzalanan antlaşmalar tabi ki yeterli 

olmayacaktır. Asıl önemli rakip İngiltere ile henüz anlaşma 

yapılmamıştır. Hem Fransa ve Rusya ile anlaşılması hem de 1911 

yılında Almanlar ile yenilenen imtiyazda Bağdat ötesi hatlar için 

Almanların hak talebini sınırlaması, anlaşma umutlarını artıracak 

etkide olmuştur. Nitekim birkaç adımda olmak üzere anlaşma 

sağlanmıştır. Bu adımlardan ilki 23 Şubat 1914 tarihinde atılmıştır. 

Anlaşmanın temeli ise yine İngiliz şirketinin çıkarlarını ve dolaylı 

olarak İngiltere‟nin Hindistan güvenliğini sağlamaya dönük olmuştur. 

Basra Körfezi ve Fırat Nehri‟nde gemicilik tekelini elinde bulunduran 

Lynch Kardeşler, Bağdat Demiryolu‟nun ilk sözleşmesinde, kendilerini 

tehlikeye düşürecek olan 3. maddeyi (Fırat‟ta, Şattülarap‟ta, nakliyat 

hakkına sahip olacak, Bağdat ve Basra kıyılarında limanlar inşa edip 

çalışmalarını düzenleyecekti.) bertaraf etmesini bilmiştir. İzmir-Aydın 

hattının 350 kilometre uzatılıp, Anadolu-Bağdat hattı ile 

birleştirilmesini kararlaştıran antlaşma da 26 Mart 1914‟te 

sağlanmıştır. Aynı zamanda, her geçen gün önemi artan petrol 

konusunda Alman ve İngiliz ortak şirketleri kurulması da 1914 

Mart‟ında hükme bağlanmıştır. Hem gemicilik hem de petrol 

konusunda ismen Türk niteliği taşıyan şirketler kurulmuştur. 

Devletlerin de desteğiyle yapılan bu antlaşmalar 15 Haziran 1914‟te 

                                                           
8 Antlaşma maddeleri için BKZ: EARLE. 
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yapılan nihai antlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Bu antlaşmanın 

maddeleri de çok büyük önem taşımaktadır. İki devletin karşılıklı 

tavizleri söz konusu olmuştur.   

Bağdat Demiryolları ekseninde gelişen bu emperyalist ilişkiler, 

her ne kadar anlaşmayla sonuçlanacak şekilde görülse de ülkeler 

daha önce çektiği kılıçlarını birbirine doğrultmaktan kaçınmamışlardır. 

İngilizlerle yapılan 15 Haziran Antlaşması daha imzalanmadan büyük 

savaş patlak vermiştir (Earle, 1972: 258-293. Özyüksel, 2002: 671-

672. Ortaylı, 2006: 139-140. Soy, 2004: 238-240.). 

Sermayenin kârlılığı ve serbest hareket etmesi hedefi, dönemin 

kapitalizminin nitelikleriyle bütünleştiği durumda, yarı-sömürge 

konumunda bir devlet, uzlaşmaz sömürgeci çatışmalar ardından 

devasa bir savaş ortaya çıkmıştır.  

 

İlk Birikimin Güncel Biçimi: Şehir Hastaneleri 

Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerinde demiryollarına verilen 

devlet garantisi, demiryolu hatlarının çevresinin kontrolsüz ve sınırsız 

sömürüye açık olması uluslararası sermayenin, emperyalist 

devletlerce önünün açılmasıyla sağlanan artık ürünün transferi, ciddi 

bir birikim doğmasına, bu birikimin maliyetinin ise vergiler, alternatif 

maliyetler yoluyla halka yüklenmesine neden olmuştur. O zamandan 

bugüne sermayenin kârlılığını artırma ve serbestisinin önünde engel 

bulunmaması hedefi değişmemiş olsa da yöntemler değişmiş, artık 

emperyalizm yeni bir gömlek giymiş ve askeri önlemler, ilk 

başvurulan yol olmaktan çıkmıştır. Süreçte, kapitalizm pragmatik 

yapısı sayesinde, ilkeleriyle taban tabana zıt Keynesyen ekonomi 

modelini bile uygulamış, ama her koşulda ayakta kalabilmiştir. 

Sermaye birikimi ilk halinden elbette farklılıklar taşımaktadır. Sonuç 

itibariyle ilk halinin bir türevinin geçerli olduğu belirtilebilir. Demiryolu 

örneğine benzer biçimde günümüzde, şehir hastaneleri ya da köprü-

otoyol örneğiyle karşı karşıyayız. Bunlardan şehir hastaneleri örneğini 

daha yakından inceleyeceğiz.  

 

Kamu-Özel İşbirliği ve Yap Kirala Devret 

Kapitalizmin ekonomik biçimi, her dönem kendisine uygun yollar 

bulmuş, o yolda kendini güncelleyerek ilerlemiştir. Özelleştirmenin ilk 

uygulamalarında kamu mülkiyetinin özele satışı söz konusu olmuşken, 

zamanla özel sektöre iş gördürmenin yöntemleri değişmiştir. Elbette 

bunlar “bedel-i mukabil” olmuş, bedeller ise özel sektöre, uluslararası 

sermayeye transfer biçiminde somutlanmıştır. Yap işlet devret gibi 

yöntemler, özelleştirmenin ilk biçimine, sermaye lehinde güncelleme 

yapmak anlamına gelmektedir. Bunun en son örneği ise yap kirala 
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devret biçiminde özetlenebilen yöntemdir. 1997 yılında İngiltere‟de ilk 

kez yasal düzenlemeye konu olan (Güneş, 2009: 58) bu yöntem, 

neoliberalizmin devletin şirket gibi yönetilmesi mantığında en güncel 

uygulamasıdır. Ülkemizde de büyük projeler bu yolla yaptırılmaktadır. 

Ülkemizde uygulanan kamu özel işbirliği yöntemleri, Kalkınma 

Bakanlığı tarafından şöyle biçimlendirilmiştir: 

 

 

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018: 21 

 

Kamu özel işbirliğinin hastane örneğinde temel mantığı, 

devlete ait bir yerin özel sektöre devasa hastane tesislerinin inşa 

edilmesi için verilmesi, devletin buraya yapılan hastaneye kira 

ödemesi, hastanelerin işletme kısımlarını, hastaneyi yapan firmanın 

işletmesi biçimindedir. Ek olarak, yukarıda gördüğümüz demiryolu 

örneğinde olduğu gibi, devlet hasta garantisi vermektedir. Ortalama 

olarak belirlenen rakamın altında hasta sayısı olması durumunda, 

devlet, garanti altına alınan rakamın eksik kısmı için ödeme 

yapmaktadır.  

Devletin ekonomi içinden çekilmesi, küçültülmesi gibi saiklerin 

yaşama geçirilmesi sağlık sektöründe de kendini göstermiştir. 2002 

2010 yılları arasında hastane sayılarının değişimi, özel sektörün 

sağlıkta gittikçe artan payına, neoliberal politikaların uygulanmasına 
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işarettir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanan Yataklı Sağlık Tesisleri Planlama Rehberine 

(2011: 43) göre 2002 yılı itibariyle toplamda 1156 olan hastane sayısı 

2010‟da 1439‟a ulaşmış, ama bu artışın çoğu özel hastane sayısıyla 

karşılanmıştır. Başka bir ifadeyle 2002‟de 271 olan özel hastane sayısı 

%80 oranında artarak 2010‟da 489‟a yükselmiştir. Geldiğimiz 

noktada, yap kirala devret yöntemi, özel sektörün farklı bir biçimde 

alana dahil olması anlamına gelmektedir. Hastanelerin isminde 

“kamu” geçse de fiilen özel sektör hâkimiyeti söz konusu olmaktadır.  

Kamu özel işbirliği yöntemiyle toplam 225 projenin (yapılmış 

ve yapımı devam eden) toplam 135 milyar dolar sözleşme değeri 

bulunmaktadır. 2017 raporunda, kiralamaya ilişkin herhangi bir bilgi 

yer almazken, aynı raporun 2016 tarihli olanında ise henüz o tarihte 

18 olan sağlık tesislerine, toplamda 30 milyar dolar kira ödeneceği 

yazılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2017: 26). Bunlar içerisinde yap 

kirala devret yöntemiyle yapılan sağlık projeleri ve az sayıda enerji 

projesi vardır.   

   

 
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018: 29 

 

Yap kirala devret yöntemine göre gerçekleştirilen sağlık 

tesislerine ilişkin en büyük sorun, Bakanlığın açıkladığı bu rakamlar 

haricinde, daha fazla ayrıntıya erişilememesidir. Yaklaşık 12 milyar 

dolar harcanan sağlık tesisleri için şirketlerle gerçekleştirilen 

sözleşmelere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Kira bedelleri hangi 

ölçütlere göre tespit edilmiştir? İşletme hakkında dair haklar nasıl 

düzenlenmiştir? Devlet garantisinin koşulları nasıl belirlenmiştir? Ve 

bunlara benzer soruları yanıtlamak neredeyse olanaksızdır. Sadece, 

bazı bütçe gerçekleşme rakamları, tahmini oranlar ya da farklı 

yöntemlerle erişilen bilgilere dayanarak çeşitli meblağlara 

erişilebilmektedir. Doğal olarak, bir ölçüt olarak aynı ya da benzeri 

hastanelerin, farklı yöntemlerle yapılmasıyla ortaya çıkacak 

maliyetlerin kıyaslanması neredeyse olanaksızlaşmaktadır.  
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Neoliberal politikanın en sık vurgu yaptığı “şeffaflık, hesap 

verilebilirlik” gibi ilkeler, sermaye lehine tersine döndürülebilmektedir. 

Elbette tek konu, hastanelerin inşaat maliyeti değildir. Bununla 

birlikte, bir zihniyet inşası da söz konusudur. Sağlığın, 

piyasalaştırılması ve sermaye lehine sektörden çekilme, sermaye için 

maliyetli alanları üstlenme ve dolaylı olarak bunun maliyetini kamuya 

yüklemenin kalemlerinden sadece biridir inşaat. Bu noktada Türk 

Tabipleri Birliği (TTB, 2012: 14-15), yaptığı bir çalışmayla Sağlık 

Bakanlığı‟nın inşa ettiği hastanelerin maliyetlerini ortaya koymakta, 

bir değerlendirme için fikir vermektedir. Buna göre:  

 

“Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı da 

yatırım yapmaktadır. Örneğin, 333 yatak kapasiteli Aydın 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi donanımı ile birlikte 

toplam 37 Milyon 797 Bin 556 TL‟ye mal olmuştur. Yine 400 

yatak kapasiteli Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi de 80 Milyon 115 Bin 600 TL harcanarak inşa 

edilmiş ve donanımı yapılmıştır. İçinde il sağlık müdürlüğü, 

diyaliz merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, 112 komuta 

kontrol merkezi ve istasyon ile toplum sağlığı merkezi 

bulunan Yalova Sağlık Kompleksi ise 10 Milyon 30 Bin TL‟ye 

mal olmuştur. Sağlık Bakanlığı‟nın iki ayrı daire başkanlığı 

tarafından yapılan inşaat maliyetleri arasındaki fark da 

kamu özel ortaklığı yönteminin kamu zararına neden 

olduğunu açıkça göstermektedir.  

Erzurum‟da klasik ihale yöntemiyle 1.200 yataklı hastane 

inşaatı 193 Milyon TL bedelle sonuçlanmıştır. KÖO modeli ile 

yapılması planlanan 1.500 yataklı Kayseri entegre sağlık 

kampüsünün ise yıllık kirası 137.73 Milyon TL‟dir. Yani 1.5 

yıllık kirayla 1.200 yataklı hastane yapılabilmektedir. Diğer 

bir örnek TOKİ‟nin GATA için Etlik‟te yapacağı 800 yataklı 

hastane ve ek binalara dair ihale ile ilgili olarak verilebilir. 

Bu ihalede verilen en yüksek bedel 130 Milyon TL olmuştur. 

Konya-Karatay kamu özel ortaklığı ihalesi de 800 yataklı 

hastane için yapılmış, ancak sadece yıllık kira bedeli 88.79 

Milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu kira 25 yıl boyunca kira 

olarak ödenecektir.  

Sadece klasik ihale yöntemiyle karşılaştırma yapmak da 

yeterli olmayabilir. Sağlık Bakanlığı‟nın bu ihaleler için 

bizzat hazırladığı ön fizibilite raporlarında kabul edilen 

tutarların birkaç katı kira bedelleri belirlenmektedir. Örneğin 

Manisa ihalesi için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ön 

fizibilite raporuna göre, hastanenin toplam maliyeti 122 

Milyon TL iken ihalede sadece bina kirası yıllık 64.25 Milyon 
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TL olarak belirlemiştir. Yani 2 yıllık kira ile hastane bedeli 

karşılanacak, geri kalan 23 yıl için kira ödenmeye, ihaleyi 

alan şirketlerden hizmet satın alınması nedeniyle ayrıca 

bunların bedeli de ödenmeye devam edecektir.” 

 

Yine aynı çalışmada, Sağlık Bakanlığı‟nın Yüksek Planlama 

Kurulu‟na sunduğu ön fizibilite raporlarına dayanarak ortaya çıkan 

rakamlar da “birikim” niteliğinde nasıl sermaye transferi yapıldığını 

göstermektedir. Örneğin, Kayseri‟deki şehir hastanesi için Bakanlık 

raporunda belirlenen toplam sabit yatırım tutarı 427 milyon 454 Bin 

111 TL‟dir. Ancak Nisan 2011‟de yapılan ihalede belirlenen bina kirası 

karşılığı yıllık kira 137.73 milyon TL olarak açıklanmıştır. Kayseri için 

“kira” adı altında şirketlere fazladan ödenecek tutarın 3 Milyar 15 

Milyon 795 Bin 889 TL‟ye ulaştığının altı çizilmektedir (TTB, 2012: 14-

15).  

Ankara Etlik‟te yapılan şehir hastanesine dair raporda da 

benzer rakamlara ulaşıldığı görülmektedir. Ön fizibilite raporunda, 

arsa ve işletme sermayesi yatırımı dahil toplam yatırım tutarı 1 Milyar 

97 milyon 491 Bin 420 TL olarak hesaplanmıştır. İhale komisyonu ara 

kararında, yıllık kira bedeli 276 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu 

rakama göre 25 yılda şirketlere ödenecek toplam kira 6 Milyar 900 

Milyon TL olmaktadır (TTB, 2012: 15-16). Yani şirketlere 5.8 milyar 

TL fazladan ödeme yapılacaktır. Bu bir kamu zararı değil midir? Peki, 

bu kamu zararı, sermaye transferi değil midir? Başka bir ifadeyle 

kamu yararına olacak ekonomik bir gerekçeyle açıklanamayan durum, 

ilk birikim konusunda güncel bir örnektir. Devlet, kamu özel işbirliği 

yöntemiyle sermayeyi belli gruplara transfer etmektedir. Kamu zararı 

denilen ve sermayeye kâr olarak kaydedilen bu fark, genel bütçeden 

ödeneceğine göre, maliyeti halka yüklenmektedir.  

Elazığ‟da yapılan hastaneye dair hazırlanan ön fizibilite 

raporunda, arsa ve işletme sermayesi yatırımı dâhil toplam yatırım 

tutarı 218 milyon 445 bin 768 TL olarak hesaplanmıştır. Raporda, 

yüklenicilerin talep edeceği yıllık kiranın 11,6 Milyon TL olması 

öngörülmektedir. Oysa ihalede bina kullanımı için belirlenen yıllık kira 

bedeli 94 milyon 837 bin 104 TL olmuştur. Şirketlere 25 yıl için 

toplam 2 milyar 370 milyon 927 bin 600 TL ödenecektir. Buna göre 

şirketlere 2 milyar 152 milyon 481 bin 832 TL fazladan ödeme 

yapılacaktır (TTB, 2012: 14-15). 

 

Sonuç 

Kapitalist devlet, sermayenin önündeki hareket engellerinin 

kaldırılması ve kârın en yüksek düzeye erişmesi hedefleri 
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doğrultusunda zor gücünü her fırsatta kullanmakta, bunun 

yöntemlerini zaman ve yer koşullarına bağlı olarak da 

güncellemektedir. Türkiye‟de, Osmanlı Devleti‟nin son döneminde 

yapılan demiryolları ve yakın zamanda şehir hastanelerinde verilen 

devlet garantileri, sermayenin transferi ve ilk birikim açısından önemli 

örneklerdir. Kilometre ve hasta sayısında verilen garantiler, halkın 

vergilerinin hizmetten yararlanma koşulu olmasa da transfer edilmesi 

ve bu anlamda sermayeyi ve birikimini güvence altına almak 

anlamına gelmektedir. Yani devletin zararlarının halkın sırtına 

yüklenmesiyle ilk birikim sağlanmaktadır. 

Osmanlı döneminde demiryollarına verilen kilometre 

garantisinin benzerleri günümüz koşullarına uygun yöntemlerle 

devam etmektedir. KÖİ yöntemiyle verilen çeşitli garantiler buna 

örnektir. Son dönem yapılan havalimanları, otoyollar, köprüler de bu 

konuda yeni sermaye transferi aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hastaneye gelmeyecek hasta, otoyol ve köprüden geçmeyecek 

araç sahibi, uçak kullanmayacak yolcu için devletin özel sektörle 

yaptığı sözleşmeye dayanarak ve bir nevi zor gücünü kullanarak 

ödeme yapmaya razı olması, ilk birikim kavramıyla açıklanabilir. 

Kapitalizm, hangi tarihte olursa olsun, sermayenin hareket 

serbestisini sağlama ve kârın artırılması ana amacından sapmamıştır. 

Kimi dönemlerde, müdahaleci ve/veya ithal ikameci yöntemler 

belirlemesi bu amacından vazgeçtiği anlamına gelmemektedir. 

Yaşadığımız süreçte, neoliberal ekonomi politikası, klasik liberal 

ekonominin, zamanın koşullarına göre güncellendiği biçimi olmakla 

birlikte, küresel anlamda ana hedefleri aynı biçimde yürürlüktedir. 

Birbirinden yaklaşık iki yüz yıl gibi farklı dönemlerde benzer bir 

yöntemle sermaye transferinin ve ilk birimin örneğinin 

gerçekleşmesinin açıklaması da budur.  

Kapitalizm, ilk birikim için farklı zamanlarda da olsa benzer 

uygulamalara girişebilmektedir. Osmanlı Devleti‟ndeki demiryolu için 

verilen kilometre garantisi ile günümüzde şehir hastaneleri için hasta 

garantisi verilmesi bu nedenle aynı temel üzerinde farklı zamanlarda 

biçimlenen iki örnektir. Bu nedenlerle de farklı isimlendirmeler ve 

çeşitli güncellemeler olmakla birlikte, ilk birikim güncelliğini korumaya 

devam etmektedir.      
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Özet: Tarım ve Kırsal Kalkınma faslının başlayabilmesi için Avrupa Birliği tarafından 
kurulması gerekli kılınan TKDK, IPARD uygulayıcısı olarak, tarım ve kırsal alanı 
kalkındırma hedefiyle kırsal alanda AB standartlarına uygun tarımsal tesislerin 
açılmasına, aynı zamanda hali hazırda bulunan tesislerin modernize edilmesine destek 

sağlamaktadır. IPARD programının uygulayıcısı olan TKDK’ nın, kırsal alanda yaratmaya 
çalıştığı modernizasyon ile modern tesisleri ön planda tutarak, Avrupa Birliği OTP 
yapısına uygun bir tarım yapısı oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda TKDK, özellikle 
1990’lı yıllarda başlayan Türkiye’nin tarımsal reform sürecinde aktif bir rol üstlenerek 
dönüşümün bir parçası olarak karşımıza çıkar. Çalışma, Türkiye’nin tarımsal reform 
sürecinde, tarımsal alanda ortaya çıkan yapısal dönüşümü, özellikle tarımsal küçük 
üreticilik çerçevesinde ele alarak, TKDK’ nın bu sürece hangi araçlarla dâhil oluğunu ve 
nasıl bir rol üstlendiğini göstermeye çalışır. Bu bağlamda söylenebilir ki, çalışmanın 
sonucunda küçük üreticiliğin azalma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: TKDK, Kırsal Kalkınma, Küçük Üretici, IPARD, Türkiye 

The Role of the Agriculture and Rural Development Support 
Institution (ARDSI) on Small-Scale Farmers 

Abstract: As an IPARD practitioner, the ARDSI, which is required to be established in 
order to start the Agriculture and Rural Development component by European Union, 
provides support for the opening of agricultural facilities in accordance with EU 
standards in the rural area with the aim of the development of agriculture and rural 
areas, as well as the modernization of existing facilities. It aims to create an 
agricultural structure suitable for the European Union CAP structure by prioritizing 
modern facilities and modern facilities that are being implemented by the ARDSI as the 
implementer of IPARD program. In this context, ARDSI came to the forefront as a part 
of the transformation by taking an active role especially in the Turkey's agricultural 
reform process beginning in the 1990s. Working attempts to show with which means 
ARDSI included and how a role it played in Turkey's agricultural reform process 
especially by handling structural transformation occurring in agricultural areas in the 
framework of agricultural small productiveness. In this context, it can be said that as a 
result of the study, it has revealed that small-scale farmers tend to decrease. 

Keywords: ARDSI, Rural Development, Small-Scale Farmers, IPARD, Turkey 

                                                           
9 Doç. Dr. Erkan AKTAŞ danışmanlığında Gökhan Hurma‟nın yüksek lisans tez 
makalesidir. 
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Giriş 

Kapitalist üretim ilişkilerinin tarıma yayılmasıyla birlikte 

geleneksel tarım yapısında dönüşümlerin yaşandığı ve bu 

dönüşümlerin ekonomide sınırlı kalmayıp toplumun sınıflarına da 

yansıdığı uzun yıllar tartışılmış/tartışılmaktadır. Kuşkusuz, bu 

tartışmalar sorunu görebilme açısından büyük önem taşımakta ve her 

bir tartışma, çalışmaya farklı bir bakış açısı sunmakta ve 

zenginleştirmektedir. Çalışmanın, tarımsal alandaki yapısal 

dönüşümünü anlama açısından önemli olan bu tartışmaların neresine 

denk geldiğini görebilmek amacıyla, çalışmanın ilk bölümünü bu 

tartışmalar oluşturacaktır. 

Türkiye‟nin, AB tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte 

müzakere fasıllarının 11. olan Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının 

açılabilmesi için AB tarafından kurulması gerekli kılınmış Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‟nun (TKDK), yaşanan 

dönüşümde üstlendiği rolü görebilmek ve bunu yaparken, 

çalışmasının tarihsel akışkanlığını sağlayabilmek amacıyla çalışmanın 

ikinci bölümünü, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel süreci 

oluşturacaktır. 

Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümü veri ve yöntem 

bölümü oluşturacaktır. Bu bağlamda, Türkiye‟nin son yıllarda içerisine 

girdiği tarımsal reform sürecinde, TKDK‟ nın tarımsal alanda yaşanan 

dönüşümün neresinde rol aldığı, hangi araçlarla bu dönüşüme katkı 

sağladığı toplanan istatistiksel verilerin oranlanıp birbirleriyle 

karşılaştırılması ile belirtilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise, tarımsal alanda ortaya çıkan 

yapısal dönüşüme bağlı olarak, çalışmanın, birinci bölümü oluşturan 

küçük üreticilik tartışmalarının neresine denk geldiği üzerinde 

durulacaktır. 

 

İlgili Kavramlar 

Nesneler ve olgular yani gerçeklik “kavramlarla” 

soyutlaştırılarak zihinde yer edinir. Bir olgunun kavramsallaştırılması 

da ona aslında hangi açıdan bakıldığıyla alakalıdır. Nesnelerin veya 

olguların bir kavram altında toplanması, o kavramın telaffuzunda 

zihinde bu nesne ve olgular hakkında bir takım çağrışımlara neden 

olur. Bu nedenle, kavramların masum olmadığı, kavramların bize 

aslında o olguya hangi açıdan bakıldığı veya bakılması istendiği 

konusunda bilgi verdiği söylenebilir. Bu amaçla çalışmaya başlamadan 
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önce çalışmanın temelini oluşturan kavramlara değinmek çalışmayı 

anlama açısından büyük önem taşır. 

Ekonomik büyüme, ekonomik yapısal değişme ve iktisadi 

kalkınma kavramları sık sık birbirleri ile karıştırılmaktadır. Birçok 

çalışmada bu üç kavramın birbirinden ayrı tanımlanmalarının önemi 

vurgulanmıştır (Türkay, 1995: 103). Burada vurgulanması gereken 

önemli bir nokta, bu kavramların ayrı tanımlanmasının önemli 

olmasının yanında bunların birbirinden tamamen bağımsız 

olmadığıdır. 

Ekonomik büyüme ve yapısal değişme kavramları ile karşılıklı 

yoğun ve karmaşık bir ilişki içerisinde olan ekonomik 

gelişme/kalkınma kavramı iktisat disiplininde, 2. Dünya Savaşı‟ndan 

sonra genel olarak ekonomik gelişme kapsamında kullanılmaya 

başlanır. Flamang‟a göre kalkınma, daha fazla ve farklı olanın yer 

aldığı niteliksel ve yapısal bir değişim sürecidir. Ekonomik kalkınma ile 

büyüme arasındaki farklardan bir tanesi zaten burada ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre, ekonomik büyüme daha çok aynı şeydeki 

basit artış sürecini gösteren niceliksel bir değişimdir (Flamang, 1979: 

50, Aktaran: Türkay, 1995: 104). 

Türkay ekonomik büyümenin genel olarak, bir ekonominin 

üretim kapasitesindeki nicel artışı tanımlayan bir kavram olarak kabul 

edildiğini aslında, daha fazla çıktının elde edilmesi olarak 

tanımlandığını söyler. Yapısal değişme ise ekonomik büyüme ile 

kalkınmayı tanımlamak veya aralarındaki farkı göstermek için 

kullanılan bir ara kategoridir ve dönüşümü, genel olarak tarımdan 

sanayiye kaymayı ve bunun sonuçlarını tanımlar (Türkay, 1995:104). 

Türkay‟a göre, Türkiye ve benzeri ülkelerin kapitalistleşme 

süreçlerinin kalkınma kavramı altında açıklanmaya çalışılması “ortak 

iyi” oluşturularak sürece içkin eşitsizlik, çatışma ve gerimler gibi 

olumsuzlukların örtülmesine neden olmaktadır (Türkay, 2002: 194). 

Başta söylendiği gibi bir kavramın kullanımı aslında olgulara hangi 

açıdan bakıldığı veya bakılmasının istendiği ile alakalıdır. 

Genel olarak, kalkınma sürecine kırsal alanın da dâhil edilmesi ve 

kırsal alanda dönüşüm hareketlerinin başlaması anlamına gelen kırsal 

kalkınma kavramı, Tarım ve Orman Bakanlığı‟nın resmi internet 

sayfasında şöyle tanımlanır: “…kırsal alanda yaşayan fertlerin 

ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesinin artırılma sürecidir”.10 

Kırsal Kalkınmayı daha geniş tanımlayan Geray‟ ın tanımlaması 

ise şöyledir: 

                                                           
10 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Kirsal-
Kalkinma/Projeler - 4.12.2018 
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“Kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının toplumsal, 

ekonomik, ekinsel açılardan yapısını değiştirecek biçimde 

üretim, gelir, refah düzeylerinin geliştirilmesini, insan-

toprak ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesini, kentsel 

alanlarda var olan fiziksel ve toplumsal altyapının kırsal 

alanda da yaratılmasını, tarımsal ürünlerin daha iyi 

değerlendirilmesini amaçlayan çok yönlü süreçleri, 

etkinlikleri ve örgütlenmeleri anlatmaktadır (Geray, 1999: 

12). 

 

1992 yılında yapılan Mac Sharry reformlarıyla Avrupa Birliği 

(AB) gündemine gelen ve 2000‟li yıllarda AB Ortak Tarım Politikasına 

dahil edilen Kırsal Kalkınma reformları, bir yandan tarımın 

piyasalaşmasını sağlamayı diğer yandan da AB tarımsal üreticilerini 

desteklemeyi amaçlar (Övgün, 2010: 95,100). 

Çalışmada kullanılacak olan bir diğer kavram tarımsal küçük 

üreticilik kavramıdır. Tarımsal küçük üreticilik kavramı köylülük 

kavramı ile beraber kullanılan en basit ifadeyle; sermaye birikimi 

hedefinden çok kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geleneksel 

üretim tarzına sahip, geleneksel yöntemlerle tarımsal üretim yapan 

çiftçilerdir. 

Emek ve üretim araçları üzerinden tanımlama yapan Aydın 

köylülüğü: aile emeğini kullanarak kendi tüketimleri ve pazar için 

üretim yapan, kendi üretim araçlarına kısmen sahip olan kırsal 

üreticiler olarak tanımlar. Kelimenin Marxist söylemde ise tarımsal 

küçük meta üreticisi, feodal veya yarı feodal toprak kiracısı anlamını 

taşıdığını söyler (Aydın, 1986: 133). 

Az gelişmiş ekonomilerin tarımında; kapitalist, yarı-feodal ve 

küçük meta üretimi olmak üzere üç üretim ilişkisi görülebileceğini 

söyleyen Boratav: günümüzde köylülüğün en çok küçük meta üretimi 

şeklinde gerçekleşmesi nedeniyle tanımı bu üretim ilişkisi üzerinden 

yapar.  Küçük meta üretimini; üretim araçlarına sahip olan dolaysız 

üreticinin (emeğin) kendisinin ve ailesinin emeğiyle, asıl amacı birikim 

değil, tüketim olacak şekilde “kısmen veya tamamen piyasa için” 

üretim yaptığı üretim ilişkisi olarak tanımlar (Boratav, 2004: 51,52). 

Bu konuda Bernstein köylülerin; küçük meta üreticileri, küçük ölçekli 

kapitalist çiftçilere ve ücretli işçilere dönüşeceğini söyler (Bernstein, 

2014: 13). 

Tanımlamasını dört madde halinde sıralayan Ercan‟a göre 

köylülük: 
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a) Ancak geçinebilecek kadar toprak üzerinde tasarruf hakkının 

bulunduğu, 

b) Ürettiği ürün üzerinde tam söz sahibi olamadığı, 

c) Ürettiği ürünün kendinin tükettiğinin dışına kalan miktarını 

“denetleyenler” diye adlandırılan bir kesime aktardığı ve 

dolayısıyla eşitsiz bir ilişkide bulunduğu, 

d) Doğayı işlemede çok basit aletler kullanılması yönleriyle 

tanımlanabilir (Ercan, 2016: 48,49). 

 

Küçük üreticilik kavramı genel olarak gelenekseli temsil etse de 

Tarım ve Orman Bakanlığı bahsi geçen üretici grubu için genel bir 

tanım yapmamış bunun yerine her sektör için farklı birim miktarları 

belirlemiş ve belirlediği miktara göre grupları; mikro ölçekli küçük 

üretici, küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli olarak 

belirlemiştir11. Gelenekseli temsil eden grup daha çok mikro ölçekli 

küçük üretici grup olmuştur. Bahsi geçen grup örneğin, süt sektörü 

için 10 baştan az süt ineğine sahip olanlar olarak tanımlanırken, 

sebze üreticileri için 0,4 hektardan toprakta üretim yapanlar olarak 

belirlenmiştir.  

 

Tarımda Küçük Üreticilik Tartışmaları 

Kapitalizmin gelişmesi ile tarımdaki küçük üreticilerin kaderi 

tartışmaları sanayileşmenin ilk yıllarından itibaren kimi zaman 

hararetli kimi zaman da daha sönük olsa da bugünlere kadar 

gelmiştir. Bu tartışmaların çalışmada yer alması, haklı-haksız 

değerlendirmesinden çok, sorunu görebilme açısından büyük önem 

taşımakta ve her bir tartışma, çalışmaya farklı bir bakış açısı 

getirmekte, araştırmanın kapsamını genişleterek gözden kaçan 

olguların da dâhil edilmesine olanak sağlamaktadır. 

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte tarımda köylülüğün/küçük 

üreticiliğin tasfiye olacağı tezi Klasik, Marksist12 ve Neo-klasik 

iktisatçılar tarafından dolaylı ya da dolaysız/açık olarak kabul 

edilmektedir. Örneğin, tarımı İngiliz tarım yapısı içerisinde ele alan 

Klasik iktisatçı D. Ricardo, direkt olarak köylülük/küçük üreticilik 

üzerinde durmamış olsa da Boratav‟a göre köylülüğün/küçük 

                                                           
11 Üretici gruplarının belirlenme kriterleri tezde ayrıntısıyla gösterilmiştir. 
12 Marx‟ın bir Klasik iktisatçı olup olmadığı tartışmalarına çalışmada yer verilmeyecek, 
Marxistlerin konuya bakış açışı Klasik İktisatçılardan ayrı bir başlık altında 
incelenecektir. Bunun nedeni ise Marxistlerin konuyu spesifik olarak görüp, ayrıntılı bir 
şekilde incelemiş olmasıdır. 
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üreticiliğin tasfiye olacağını dolaylı olarak kabul etmiştir (Boratav, 

2004: 107). 

Klasik iktisatçılar, ekonominin bütününü kapsayan iktisat 

kuramlarının tarımda da geçerli olduğunu savunurken (Köymen, 

1999: 133-134), Marxistler kapitalizmin yasalarının tarımda geçerli 

olduğunu fakat kapitalizmin tarımda sanayiye göre çok daha karmaşık 

geliştiğini savunur (Boratav, 2004: 119). Neo-klasik İktisatçılar ise 

köylü sorunu olmadığını, çiftçi, köylü veya toprak sahiplerinin sanayici 

gibi davrandıklarını iddia eder (Köymen, 1999:135). 

Tam rekabet piyasası varsayımıyla hareket eden Klasik 

iktisatçılar, iktisadi ve toplumsal olayların bütün ekonomilerde geçerli 

olduğunu söyleyerek aslında tasfiyeyi, rekabete13 dayanamayan 

üreticilerin iflas etmesi olarak açıklar ve bu kanunun ekonominin tüm 

kesimlerinde geçerli olduğunu söylerler (Köymen, 1999: 133). 

Kısacası kuramı, ekonominin tüm kesimleri üzerinde genelleştirerek 

tasfiyeyi kabullenmiş olurlar. Diğer yandan, Marxist iktisatçılar sonuç 

olarak bir tasfiyenin gerçekleşeceğini kabul ederken bunu bir 

genelleme yaparak değil, kapitalizmin tarımda sanayiye göre daha 

karmaşık gelişmesini açıklamaya çalışarak yapar. 

 

Klasik Marxist Görüş (Tarihsel Materyalistler) – Köylülüğün 

Tasfiyesi 

Marx, kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesini, sistemin 

temel yapısal dinamiğini oluşturan sermaye birikiminin süreklilik 

koşullarının yaratılmasına bağlar. Sermaye birikimi artık değerin 

varlığını, artık değerin üretimi ise, meta piyasasında kutuplaşmayı 

yani üretim ve geçim araçları sahipleri ile emek gücünü satan özgür 

işçilerin karşı karşıya gelmesini ve aralarında ilişki kurulmasını gerekli 

kılar. Meta piyasasında gerçekleşen bu kutuplaşma ile kapitalist 

üretimin temel koşulları sağlanmış olur (Marx, 2015: 686, 687). 

Marx, kapitalist birikim sürecinin başlangıç noktasını oluşturan 

ilk birikimi; “üreticileri üretim araçlarından ayıran tarihsel bir süreç” 

olarak tanımlar. Meta piyasasında, ellerindeki birikimi daha fazla 

arttırmak için başkalarının emek güçlerini satın almak isteyen 

kapitalistler ile emek gücünden başka satacak bir şeyi olmayan özgür 

işçilerin -üretim araçları arasında yer almayan ve üretim araçlarına 

sahip olamayan işçilerin- karşı karşıya gelmesiyle kapitalist üretimin 

temel koşulları sağlanacaktır. Kapitalist üretim geliştikçe, işçiler 

mülkiyetlerinden giderek artacak şekilde kopartılacaktır. Kısacası, 

bütün sürecin temeli, köylünün “birdenbire ve zorla” 

                                                           
13 Klasik iktisatçılara göre, üreticiler arasındaki bu rekabet üretim maliyetlerinin 
azalmasına ve fiyatların düşmesine neden olur. Üretim maliyetlerini düşüremeyen 
üreticiler ise iflas eder  (Köymen, 1999: 133). 
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mülksüzleştirilerek14 emek gücü piyasasına fırlatılmasıyla başlar ve bu 

mülksüzleştirme kapitalist üretim geliştikçe artar (Marx, 2015: 687, 

689). Sermaye sahibi, birikimini arttırma amacıyla yapacağı üretim 

için ihtiyaç duyduğu emek gücünü, mülksüzleştirilerek özgürleştirilen 

işçiler ile sağlar. 

Köylünün mülksüzleştirilmesi üretim için gerekli olan emek 

gücünü yaratmakla beraber aynı zamanda sermayenin iç pazarını 

yaratmaktadır. Kendi toprağında ihtiyaçları için üretim yapan küçük 

üreticiler, mülksüzleştiklerinde ihtiyaç duydukları ve artık, meta halini 

almış olan, büyük çiftçilerin ürettiği yiyecek ve hammaddeleri, 

manifaktürlerin oluşturduğu büyük pazarlardan satın almaya 

başlayacaktır. Yani  “kırlardaki ev sanayisinin yok olması” ülkenin iç 

pazarını oluşturacaktır (Marx, 2015:715,716). Pazara uyum 

sağlayamayan köylüler, pazarın da zaten kendilerine üretici olarak 

ihtiyaç duymaması sonucu yok olacaktır (Aydın, 1986: 134). 

Marx‟ın köylülüğün tasfiyesi tezi, tarımsal küçük üreticilerin 

varlığını hâlâ fazla sayıda devam ettiriyor olması nedeniyle eleştirilmiş 

ve günümüzde eleştirilmeye devam etmektedir. Buna göre, tarımsal 

küçük üreticiler yok olmamış aksine toplam tarımsal üreticiler 

içerisindeki payı sayıca çoğunlukta olmuştur. 

Marx‟ın kapitalist üretim ilişkilerinin tarımda yoğunlaşması 

sonucu küçük üreticiliğin yok olacağı tezine katılan ve Almanya ve 

Rusya üzerinden yaptıkları çalışmalarla bu teze katkı sağlayan 

Kautsky ve Lenin, küçük üreticiliğin tasfiyesine yöneltilen eleştirileri 

de cevaplamaya çalışmıştır. Kautsky, o dönemde (1850‟li yıllar ile 

1900‟lü yılların ilk yarısı) Marx‟ın tezine ters olarak küçük üreticilerin 

sayıca çoğalmış olmasını açıklamaya çalışmıştır. Tarım ve sanayinin 

birbirinden bağımsız olmadığını fakat-kapitalizmin tarımda sanayiye 

göre çok daha karmaşık geliştiğini kabul eder (Boratav, 2004: 119). 

Kautsky, küçük üreticinin proleterleşme sürecinin tarımda 

sanayiden farklı olarak hızlıca mülksüzleşme ile değil, küçük 

üreticilerin mülklerinde bulunan toprağın kendilerine yetersiz gelmesi 

ile emek gücünü büyük çiftliklere, onlarla rekabeti bırakarak, satmak 

zorunda kaldığı ve onlara bağımlı bir hâlde varlıklarını devam ettirdiği 

bir sürecin sonucu olarak gerçekleşeceğini söylemiştir (Ulukan, 2009: 

30, 31). Tasfiye sürecini Marx, tarımsal küçük üreticiliğin toprağından 

hızlıca koparılıp mülksüzleştirilmesi olarak tanımlamış, Kautsky ise bu 

mülksüzleşmeyi uzun bir sürece yayarak Marx‟ın tasfiye tezini 

geliştirmiştir. 

                                                           
14 Marx, köylünün geçim araçlarından birdenbire ve zorla koparılıp özgür 
işçiler/proleterler olarak emek piyasasına fırlatılmasını Kapitalin 1. cildinde, 15. yüzyıl 
İngiltere‟sini örnek göstererek açıklar, birbirinden farklı iki meta sahibinin bu şekilde 
karşı karşıya gelmesinden dolayı bunu kapitalist sürecin temeli olarak kabul eder. 
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Kapitalizmin tüm ekonomiye yayılmasıyla birlikte artık kapitalist 

olmayan üretimin yapılamayacağını söyleyen Kautsky, para yani 

sermaye olmadan da modern kapitalist tarımın yapılamayacağını 

savunmuştur (Lenin, 1996: 14). Kautsky ayrıca, büyük ölçekli 

üretimin küçük ölçekli üretime göre teknik açıdan üstün olduğunu ve 

kapitalizmin tarımda gelişmesiyle bu üstünlüğün büyük-ölçekli üretim 

lehine artacağını söylemiştir (Lenin, 1996: 20, 21). Tarımda küçük ile 

büyük üretim arasındaki farkı analiz etmeye çalışan Kautsky, büyük 

çiftçilerin çalıştırdığı ücretli işçilere göre küçük çiftçilerin kendi 

topraklarında daha uzun ve zor koşullarda çalıştığını, ailenin tüm 

bireylerinin üretime destek verdiğini, aç kalarak kısacası basit 

yaşayarak kâr ettiğini söylemiştir (Lenin, 1996: 28 - 31). 

Kautsky, Marx‟ ın mülksüzleştirme yoluyla köylülüğün yok 

olacağı tezini, dönüşümün gecikmesinin nedenlerini ortaya koyarak ve 

sermayenin tarımdaki rolüne ilişkin çözümlemelerinde değişiklikler 

yaparak geliştirir (Aydın, 1986: 140). Küçük üreticilerin büyük çiftçiler 

ile rekabeti bırakıp, emek gücünü onlara satması ile bir süre ayakta 

kalacağını fakat süreç sonunda tarımda küçük üreticiliğin yok 

olacağını savunur. 

Lenin, Marx‟ın ortaya koyduğu kapitalizm yasalarının tarımda da 

geçerli olduğunu ve modern kapitalist ülke tarihlerinin bunu 

doğruladığını Rusya üzerinden yapmış olduğu analizlere dayanarak 

kabul eder. Kautsky gibi Lenin de kapitalizmin tarımda sanayiye göre 

çok daha karmaşık ve değişik biçimlerde gelişeceğini fakat farklılık 

bulunmasına karşın yine de kapitalizmin tarımda iş bölümü ve 

uzmanlaşmayı arttıracağını savunur (Lenin, 1996: 9-12). 

Mülk eşitsizliğinin ortaya çıkmasıyla köylülüğün farklılaşmaya ve 

hatta tamamen dağılmaya başladığını söyleyen Lenin, bu süreçte kır 

burjuvazisi ve proletaryası olmak üzere iki tip yeni sınıfın ortaya 

çıktığını ve bunların meta üreticileri ile tarım işçileri olarak meta 

ekonomisinin ve kapitalist toplumun temellerini oluşturduğunu söyler. 

Bu iki sınıftan birincisi yani kır/köylü burjuvazisi ticari tarım yapan 

sınıftır ve ticari tarımı, ticari ve sanayi işletmelerle birleştirmiştir, 

ticari amaçlı olarak tarımsal faaliyet yürüten bu sınıfın toprak 

kiralamaya başlaması ile kırsal bölgelerin egemen sınıfı olan kapitalist 

çiftçiler doğar (Lenin, 1975: 157,158,159). 

Kapitalist çiftliklerin var olması için gerekli olan çiftlik emekçileri 

ve gündelikçiler grubu, yeni oluşan sınıflardan ikicisi yani, toprağı 

olmayanlar da dâhil, pazar ve rekabet koşullarına uyum 

sağlayamamış yoksul köylüleri oluşturan kır proletaryasıdır. 

Kapitalizmin, mülksüzleştirilerek özgürleştirilen işçilere ihtiyaç 

duyması genel eğilim olarak doğru olmasına karşın, tarımda 

kapitalizm yavaş ve çok çeşitli biçimlerde yayılmaktadır ve çoğu kez 

kırsal işçilere toprak verilmesi kapitalist çiftçilerin çıkarına olmuştur. 
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Rus kır proletaryasının tipik temsilcileri, küçük toprak parçaları 

olmasına rağmen emek güçlerini satmadan hayatta kalma imkânları 

olmayan yoksul işçilerdir (Lenin, 1975: 159,160 ve Aydın, 1986: 

141,142 ve Ulukan, 2009: 32). 

Kır burjuvazisi ile proletaryası arasında, yine geçimlerini 

sağlamak için emek güçlerini satmak zorunda olan orta sınıf köylüler 

bulunur. Orta sınıf köylülerin ayakta kalması ancak en iyi yıllarda, 

hasadın verimli geçtiği yıllarda mümkün olur ve her zaman kır 

burjuvazisi ile proletaryası arasında sallanıp durur, hasadın kötü 

geçtiği yıllarda orta sınıf köylü kır proletaryasına doğru itilir, sonuçta 

orta sınıf köylüler yok olur uç kutuplar yoğunlaşır (Lenin, 1975: 162). 

Lenin‟e göre, köylülüğün farklılaşmasıyla kapitalizm kendi iç 

pazarını yaratır, bu nedenle kapitalist üretimin gelişmesi önceden 

oluşmuş bir iç pazara ihtiyaç duymaz. Lenin,  Marxist kuramın 

evrimine, köylülüğün farklılaşması-iç pazar arasında kurduğu bu bağ 

ile katkı sağlamıştır (Aydın, 1986: 141). Köylülüğün farklılaşmasıyla 

ortaya çıkan sınıflardan köylü burjuvazinin oluşması ve gelişmesiyle, 

üretim araçları pazarı ve kişisel tüketim pazarı olmak üzere iki türlü 

pazar meydana gelir. Üretim araçları pazarı, köylü burjuvazinin zor 

durumdaki toprak beylerinden ve köylülerden üretim araçlarını 

toplayıp sermayeye dönüştürmesiyle oluşurken, kişisel tüketim pazarı 

zenginliğin artmasıyla artan ihtiyaçların oluşturduğu pazardır. 

Köylülüğün farklılaşmasıyla ortaya çıkan diğer sınıf yani kır 

proletaryası, hayatını sürdürebilecek, kötü kalitedeki yiyecekleri satın 

aldığı kendi kişisel tüketim pazarını oluşturur (Lenin, 1975: 163). 

Köylülüğün kır burjuvazisi ve kır proletaryası olarak tamamen iki 

karşıt sınıfa bölündüğünü (Lenin, 1975: 167) söyleyen Lenin, 

Kautsky‟e benzer bir şekilde Marx‟ın köylülüğün yok olacağı tezini 

geliştirerek, dönüşümün hızlıca el koyma biçiminde 

gerçekleşmeyeceğini, büyük işletmelerin üretim araçlarına sahip olup, 

köylülerin iyice yoksullaştığı uzun bir sürecin sonucunda köylülüğün 

yok olacağını savunur (Aydın, 1986:144). 

 

Rus Popülistleri: Köylülüğün Sürekliliği Tezi 

19. yüzyılda Rusya‟da ortaya çıkan Rus Popülistler, “halk” 

anlamındaki “Narod” kelimesinden türetilen Narodnikler olarak 

adlandırılmışlardır. Popülist fikirlerin çok çeşitli olması nedeniyle tek 

bir ideolojik tanıma sıkıştırılamayacak olan devrimci Popülist 

Narodniklerde ortak payda “köylü komünlerin”15önemidir 

(Karaömerlioğlu, 2001:242,244). Yapıları gereği her zaman kolektif 

                                                           
15 Köylü Komünleri için: Karaömerlioiğlu, “Rus Popülizmi Üzerine”, Toplum ve Bilim 
(88), Bahar 2001. 
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bir hayat sürdüklerine inandıkları köylüleri, devletin, liberallerin ve 

toprak sahiplerinin tüm uğraşlarına rağmen geleneksel yapılarını 

bozmadan ayakta kalmaları, Çar‟a karşı olası bir isyanda hazır 

“örgütsel zemin” ve daha sonra ortaya çıkacak demokratik toplumun 

temeli olarak görmeleri nedeniyle Narodnikler, köylü komününe 

büyük önem vermiştir (Karaömerlioğlu, 2001:246). 

Önemli Rus Popülistlerinden olan Çernişevski ve kırsal yapıyı 

bozmaması şartıyla Rusya‟nın sanayileşmesi gerektiğini söyleyerek 

birçok Popülistten ayrılan Lavrov, kapitalizmin yayılmasıyla birlikte 

dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan komünlerin kendi çabaları ile 

ayakta kalabileceğini bunun da köylülerin temelini oluşturduğu Rus 

Devrimi ile mümkün olacağını savunmuşlar fakat köylüler devrimci 

Rus Popülistlerin beklediği gibi hareket etmemişlerdir 

(Karaömerlioğlu, 2001:242,247,249). Kısacası Narodnikler, köylüleri 

farklı bir sınıf olarak görmüş ve bu sınıfın kapitalizmin yayılmasıyla 

geleneksel yapıyı bozmasını engelleyeceğini, Marxist kuramın işçi 

örgütlenmesinden farklı olarak, kapitalizmi yıkacak olan Rus 

Devrimini gerçekleştirecek en önemli sınıf olarak görmüş fakat 19. 

Yüzyılın sonlarında köylü komünü dağılmıştır. 

1920‟li yıllardan itibaren Narodniklerin görüşlerini geliştirdikleri 

için kendilerine neo-popülist denilen Organizasyon ve Üretim Okulu, 

Rusya‟da kapitalist gelişmeyle birlikte köylülüğün farklılaşmasını 

engellemeyi hedeflemiş ve bunun köylülüğün spesifik bir üretim tarzı 

olarak benimsenmesiyle sağlanabileceğini ve kapitalistleşmeye karşı, 

Bolşeviklerin tarımı kolektifleştirmelerinden farklı olarak, toprağın 

ortak mülkiyette olduğu kapsamlı bir kooperatif sisteminin kurulması 

gerektiğini savunmuşlardır. Bu görüşün önemli temsilcisi ve neo-

popülistlerin liderlerinden biri olan Chayanov‟un, tarımda kolektif 

sistem yerine kapsamlı bir kooperatif sistemini benimsemesi, 

sosyalizm yerine sosyalizasyonu tercih ettiğini göstermektedir (Aydın, 

1986: 145).  

Köylülüğü spesifik bir üretim tarzı olarak gören Chayanov, 

köylülerin kapitalistlerden farklı olarak üretimlerini kar için değil de, 

kendi aile ihtiyaçlarını karşılamak için aile emeğine dayanan bir 

şekilde yaptıklarını bu nedenle birikimin oluşmadığını ve köylülerin 

kapitalist çiftçiler ile rekabet edebilmesi için daha yoğun bir şekilde 

çalışması gerektiğini böylece kendi kendilerini sömürdüklerini 

söylemiştir (Ulukan, 2009: 34,35). Bu konuda Chayanov‟a katılan 

Aydın, Türkiye‟de halen tarımsal üretimin devam edebiliyor oluşunu 

tarımsal üreticilerin kendi kendilerini sömürmesine bağlamıştır (Aydın, 

2001: 13). 

Chayanov, kapitalizmin tarıma girişini büyük işletmelerin 

genişlemesiyle değil, ticari sermayenin köylüleri meta üreticisine 

dönüştürüp pazara bağlayarak sermayenin kontrolü altına itmesiyle 
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gerçekleştiğini söylemiş, ticari sermayenin köylünün kullandığı ürün 

ve girdileri kontrolü altına alarak üretimin kalite ve standartlarını 

belirlediğini ayrıca sermayenin altyapıya yaptığı yatırımlarla da 

kapitalizmin tarımda egemen hâle geldiğini böylece köylünün 

başkalarının üretim araçlarıyla çalışan işçilere dönüştüğünü 

savunmuştur (Ulukan, 2009: 36). 

Aydın‟a göre Chayanov‟ un önemi, üretim sürecini kredi ve ileri 

girdiler gibi dolaylı yollarla kontrolü altına alan kapitalizmin tarıma 

girişini anlatması ve azgelişmiş ülkelerin de bu süreci yaşayacağını 

henüz 1920‟li yıllarda öngörmüş olmasıdır. Yine Aydın‟a göre 

Chayanov‟un en büyük yanılgısı ise devletin kooperatifler aracılığıyla 

kapitalizmin tarıma girişini gerçekleştirmesi durumunda kapitalist 

farklılaşmanın tarımda yaşanmayacağını varsaymasıdır ki hangi 

yolarla olursa olsun köylülerin üretimi artsa da kapitalizmin tarıma 

girişi ile birlikte dolaylı üreticiler artığa el koyacağından köylülerin 

refahı artmayacaktır (Aydın, 1986: 152). 

Aydın‟ın klasik tartışma olarak tanımladığı Lenin, Kautsky ve 

Chayanov tartışmalarından sonra 1960‟lı ve 1970‟li yıllarda 

köylülük/küçük üreticilik sorunsalı, üçüncü dünya ülkelerinin gelişme 

ve az gelişme süreçlerinin tartışılmasıyla tekrar alevlenmiştir (Aydın, 

1986: 126). Neo-klasik iktisadın ana yapısının sınırları içerisinde kalan 

kalkınma iktisadı, tarım kesimi ile modern kesim ayrımından 

(ikileminden) hareket eder ve çağdaş azgelişmiş ülkelerde bu iki 

kesim arasındaki uyumsuzluğun ekonomik gelişme sürecinde ortaya 

çıkardığı sorunları tartışır (Boratav, 2004: 119). 

Özellikle 2. Dünya Savaşı‟ndan sonra azgelişmiş olarak 

nitelendirilen ülkelerin kalkınma sorununu ele alan modernleşme 

okulu, bu ülkelerin kalkınmasını tarımda modernleşmeye yani batı 

tarzı makineler ve diğer çağdaş tarımsal girdilerin kullanımına bağlar. 

Modernleşme okulu temsilcileri bunun bir evrimsel süreç olduğunu 

söyler. Bu süreç kısaca şöyle işler: Tarımda modernleşme ile tarımsal 

ihracat artar, bu ihracat artışı gelişmiş olarak nitelendirilen 

sanayileşmiş batı ülkelerinden gerekli sanayi ürünleri alınmasını 

sağlar ve sanayileşmenin basit temelleri atılır. Modernleşme 

kuramından sonra ise yine geri kalmışlığa farklı açılardan bakan 

yapısalcı, bağımlılık, dünya sistemi, üretim tarzlarının eklemlenmesi 

gibi kuramlar ortaya çıkmıştır (Köymen, 1999: 135,136). 

 

Modernleşme Okulu 

Köylülüğün, ekonomi politiğin kavramları arasında olmadığının 

savunulduğu gelişme-az gelişme tartışmalarında özellikle, 2. Dünya 

Savaşı sonrası ortaya çıkan modernleşme okulu, modern-geleneksel 

ikileminden hareketle tüm toplumların gelenekselden (ilkelden) 



Aktaş, E. & Hurma, G. 2019, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‟nun (TKDK) 
Tarımsal Küçük Üreticilik Üzerindeki Rolü” 

32 

moderne doğru bir evrim yaşayacağını öne sürer. Modernleşme okulu 

temsilcileri genellikle, az gelişmiş ülkelerin iç dinamikten yoksun 

olmalarından dolayı geleneksel aşamada olduklarını, ancak dış 

dinamiklerle modernleşme sürecinin başlayabileceğini savunur (Aydın, 

1986: 126, 127). Bu bağlamda, modernleşme okulu genel eğilim 

olarak geleneksel üretim tarzının yok olacağını savunurken bu geçiş 

sürecinin nasıl gerçekleşeceğini açıklamaya çalışır. 

 

Paul Rosenstein Rodan 

1943 yılında Doğu ve Güney-Doğu Avrupa‟nın Sanayileşme 

Sorunları başlığıyla yayınladığı makalesinde P. R. Rodan,  Avrupa 

dışında kalan ve kendisinin çöküntü bölgeleri olarak tanımladığı 

azgelişmiş ülkelere de değinmesiyle kalkınma iktisadının kurucusu 

olarak adlandırılmıştır. Rodan‟a göre, az gelişmiş ülkelerin kalkınması 

sanayileşmeleri ile mümkün olacak ve yaşanacak olan bu dönüşüm 

dünya ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Rodan, 

sanayileşmenin öncü olduğu planlı ve dengeli bir büyüme modeli ile 

az gelişmiş ülkelerin gelirlerini gelişmiş ülkelerden daha hızlı bir 

şekilde arttırarak dünyadaki gelir dengesizliğini azaltacağını söyler 

(İşgüden, 1995: 141). 

Azgelişmiş ülkeler kalkınma için gerekli olan sermaye birikiminin 

oluşması amacıyla iç tasarrufların arttırılması oluna gider ve bunun da 

dışardan gelen sermaye yardımlarıyla tamamlanması gerekir. 

Sermaye yetersizliği, bu ülkelerin gelişmesi için bir ekonomik 

engeldir. Bu ekonomik engel dış yardımlar yani “büyük itiş” ile 

giderilmeye çalışılır fakat bu büyük itiş sadece başlangıç için gerekli 

itiş gücüdür ve bundan sonra kalkınmanın devam etmesi için 

sanayileşmeye bağlı, planlı ve dengeli bir büyüme modelinin izlenmesi 

gerekir (İşgüden, 1995: 142, 143). Kısacası Rodan, azgelişmiş 

ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesini dışarıdan alacakları 

sermaye yardımıyla sanayileşme hamlesinin başlamasına bağlar ve 

kaynakların asgari bir hız ve miktarda birbirini tamamlayıcı 

yatırımlara yönlendirilmesi ile büyüme sürecinin bir eşiğinin 

aşılacağını söyler (İşgüden, 1995: 142, 143). 

 

Sir William Arthur Lewis 

W. Arthur Lewis‟e göre, üretimin zamanla nasıl büyüdüğünü 

araştıran ve cevabı gelir bölüşümü açısından yaptıkları analizlerle 

sermaye birikiminde bulan klasik iktisatçıların, fiyatlar ve gelir 

bölüşümüne olan ilgisi neo-klasik iktisada kadar gelmiştir. Fakat bu 
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süreçte klasiklerin sınırsız16 olarak kabul ettiği emek arzı artık sınırsız 

değildir ve sistemin zamanla gelişmesinin açıklanması da artık klasik 

iktisattan beklenmemektedir. Bu bağlamda Lewis, bölüşüm, birikim 

ve büyüme sorunlarını çözebilmek için klasiklerden nasıl 

faydalanabileceğini tespit edebilmek amacıyla 1954 yılında “Economic 

Development with Unlimited Supplies of Labour17” isimli denemeyi 

yazmıştır (Lewis, 1954: 1). 

Lewis‟e göre, nüfusun sermaye ve doğal kaynaklara göre 

nispeten daha büyük olduğu ülkelerde sınırsız iş gücü arzı bulunmakta 

ve ekonominin büyük bölümünde emeğin marjinal verimliliği önemsiz, 

sıfır ve hatta negatif olabilmektedir. Birçok yazar tarımdaki gizli 

işsizliğe dikkat çekmiş,  ailenin sahip olduğu toprakların azlığından 

dolayı bazı aile üyelerinin başka bir iş bulup ayrılsa da kalan üyelerin 

(daha fazla çalışmayı kabul ederek) aynı işi çıkaracaklarını 

savunmuştur. Fakat Lewis, bu durumun sadece tarım sektöründe 

değil, liman işçileri, çantanızı taşımak için ortaya çıkan genç adamlar, 

yevmiyeci bahçıvanlar18 gibi geçici işlerde de uygulanabileceğini 

söyler ve tarım da dâhil bunlardan “geçim sektörleri19” olarak 

bahseder (Lewis, 1954: 2). 

Lewis analizine önce kapalı ekonomiden başlar. Marjinal 

verimliliğin çok düşük olduğu ülkelerde ücretler geçimlik düzeydedir 

ve bu düzeydeki ücrette, iş gücü arzı, talebi geçtikçe iş gücü arzı 

sınırsız olacaktır. Sınırsız iş gücü arzı, sınırsız olarak yeni endüstriler 

kurulmasını veya eskilerin genişletilmesini sağlayacaktır. Lewis, 

emeğin marjinal verimliliğinin düşük oluşuna hayati bir önem vermez, 

O‟na göre önemli olan, geçimlik düzeyde ücret karşılığı iş yaratan yeni 

endüstriler kurulacaksa ek iş gücünün hangi sektörlerden temin 

edileceğidir. Temin edilecek iş grubunu şöyle sıralar: Çiftçiler, geçici 

işçiler, işportacılar, hizmetliler, ev işlerinde çalışan kadınlar ve nüfus 

artışıdır (Lewis, 1966: 91, 92, 93). 

Analizine kapalı bir ekonomiden başlayan Lewis‟e göre, emek 

fazlası ortadan kalkınca ücretler artık geçinme seviyesine bağlı olmaz 

ve kapalı ekonomi analizi sona erer. Sermaye birikimi emek arzına 

ulaştığı anda, ücretler geçimlik düzeyin üzerine çıkmaya başlar ve 

kapitalist fazla oluşumu ters yönde etkilenir. Artık burada şuna dikkat 

etmek gerekir: Emek kıtlığına ulaşmış ülkeler, emek fazlası bulunan 

ülkelerle çevrilmeye devam eder. Buradan sonra açık ekonomi 

analizine başlayarak, emek kıtlığı yaşayan ülkelerde bulunan 

                                                           
16 Klasiklerin, geçim düzeyindeki bir ücrete karşılık sınırsız emek arzı bulunabileceği 
varsayımıdır (Lewis, 1966: 89). 
171966 yılında “Sınırsız Emek Arzı ile İktisadi Kalkınma” olarak Metin BERK tarafından 
Türkçe‟ ye çevrilmiştir. 
18 The jobbing gardener (Lewis, 1954: 2) 
19 Subsistence sectors (Lewis, 1954: 5) 
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kapitalistlerin emek fazlasına nasıl erişebileceklerini anlatır. Birincisi 

vasıfsız emeğin kitlesel göçü iken, ikincisi emeğin kıt olduğu 

ülkelerden fazla olduğu ülkelere sermaye ihracıdır ki sermaye ihracı 

ile bu ülkelerde yeni kapitalist yatırımlar yapılabilecektir (Lewis, 1966: 

118, 119). 

Lewis, Marx‟ın “İlk Birikim” sürecinde anlattığı, çiftlik sahipleri 

tarafından köylülerin kendi topraklarından edileceği yani 

mülksüzleştirileceği savını bilgi paylaşımı ve toprak reformu üzerinden 

anlatarak kabul eder. Buna göre, çiftlik sahipleri karları olmadığı için 

köylülere (verimlerini düşük tutmak için)yeni teknik bilgileri ve 

tohumları öğretmek istemez. (Lenin, 1966: 97). Geçim sektörlerinde 

verim artışı kapitalist sektördeki gerçek ücretleri yükseltecek böylece 

kapitalist fazlası ve sermaye birikim oranı düşecektir. Köylülerin yeni 

tohumluklar bulması, yeni gübreleme ve nadas yöntemlerini 

öğrenmeleri, sulama işleri ve ulaştırma kolaylıkları gibi kapitalist 

yatırımlardan faydalanmaları geçim sektörlerinin verimliliği arttıran 

unsurlardan bazılarıdır (Lewis: 1966, 116). Ayrıca, çiftlik sahipleri 

toprak reformuna karşı çıkarak köylüleri kendi topraklarından 

kaçırmaya çalışırlar. Lewis‟e göre bu emperyalizmin en kötü 

yanlarından biridir (Lewis, 1966: 97).  

Lewis analizinin bir bölümünde küçük ve büyük çiftçi ayrımı 

yapmıştır. Buna göre, köylüler ellerine geçen fazla parayı sermaye 

birikimi açısından verimli kullanamaz. Bu fazla parayı çiftliklerini 

düzenlemek için kullanması gerekirken, çoğu borçlarını ödemek veya 

yeni tarla satın almak için kullanacak. Köylü, modern kapitalist çiftçi 

olmadıkça, toprağında sermaye yatırımı yapmak yerine daha fazla 

toprağa sahip olmak isteyecektir (Lewis, 1966: 113). Bu bağlamda, 

Lewis‟in köylülüğün kapitalist çiftçiliğe evrilmesi gerektiği görüşüne 

sahip olduğu kanısına varabiliriz. 

 

Walt Whitman Rostow 

Modernleşme kuramının bir diğer önemli temsilcisi olan W. W. 

Rostow, her toplumun iktisadi bakımdan sırasıyla geleneksel toplum, 

hazırlık aşamasındaki toplum, harekete geçme aşamasındaki toplum, 

iktisadi olgunlaşma yolundaki toplum ve kitlesel tüketim 

aşamasındaki toplum olmak üzere 5 kategori içerisine 

yerleştirilebileceğini söyler (Rostow, 1966: 4). 

Bu gelişme aşamalarının ilki olan geleneksel toplumun yapısı, 

Newton öncesi bilim ve teknolojiye dayanır ve genellikle üretimin 

sınırlı olması nedeniyle kaynakların çok büyük bir kısmı mecburi 

olarak tarıma ayrılır. Bu aşamada, çeşitli fabrikalar olmasına rağmen 

tarımda olduğu gibi modern bilimin, tekniğin ve modern bilim 

anlayışının alınamaması nedeniyle üretim hep sınırlıdır. Sektörlerde 
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verim artışı olabilir, yeni teknikler üretimde kullanılabilir fakat modern 

bilim ve tekniklerin alınamaması nedeniyle kişi başına gelir 

seviyesinde bir tavan oluşur (Rostow, 1966: 4,5). 

Gelişmenin ikinci aşaması olarak tanımladığı hazırlık 

aşamasındaki toplumda gelişmenin başlaması için gerekli olan 

koşullar hazırlanır. Gerilikten kurtulmak, geometrik hızla gelişmenin 

imkânlarından faydalanmak yani geleneksel aşamadan modern 

aşamaya geçebilmek için zamana ihtiyaç vardır (Rostow, 1966: 6). 

Bu aşamada artık tarım yerine, sanayi, ticaret, ulaştırma ve 

hizmetler sektörleri gelişmeye başlar ve insan doğayı olduğu 

kabullenmeyi bırakır ve doğadan üretim amacıyla yararlanmaya 

başlar (İşgüden, 1995: 149). Tasarrufları harekete geçirmek için 

modernleşmenin riskini göze alan yeni girişimciler, sermayeyi 

harekete geçirmek için bankalar ortaya çıkar (Rostow, 1966: 6). 

Modern bir sanayi toplumu kurmayı amaçlayan yeni bir elit tabaka 

ortaya çıkar. Bu tabaka, elindeki geliri modern sektöre aktarma 

ihtimali görmediği, toprağa dayanan eski elit tabakanın, asgari 

tüketim seviyesinden fazla gelir elde etmesine imkân vermemeli ve 

eski elit tabakanın elindeki siyasi ve toplumsal otoriteyi ele 

geçirmelidir (Rostow, 1966: 24). 

Düzgün bir gelişmeye karşı çıkan bütün engellerin yıkıldığı ve 

iktisadi gelişmeyi gerçekleştiren tüm güçlerin geliştiği üçüncü aşama, 

harekete geçme aşamasıdır. Bu aşamada, yeni sanayi kolları hızla 

gelişir ve hâsıla tekrardan yatırıma aktarılır. Yeni girişimciler ortaya 

çıkar sınıfı büyür ve bu sınıf özel sektöre büyük sermaye aktarır, daha 

önce kullanılmayan doğal kaynaklar ve üretim modelleri kullanılmaya 

başlanır (Rostow, 1966: 8). 

Tarımsal ürünlerin ticarete girmesiyle tarımda sanayide olduğu 

gibi yeni teknikleri kullanan çiftçi sayısı giderek artar ve bunların 

yaşam tarzlarında değişimler meydana gelir. Rostow, tarımsal 

üretimde bu değişimlerin başarılı bir harekete geçme için şart 

olduğunu söyler ve toplumun modernleşmesi ile tarımsal ürün 

fiyatlarında köklü artışların yaşanmasına neden olur (Rostow, 1966: 

8). 

Rostow‟ un, toplumun o dönemdeki modern teknolojiyi bütün 

kaynaklara etkili bir biçimde yaydığı dördüncü aşamaya olgunlaşmaya 

gidiş aşaması adını vermiştir. Bu aşamada, yeni hakim sektörler 

ortaya çıkar ve önceki aşamanın hakim sektörlerin yerini alır ve eski 

yayılma sureti yavaşlamaya başlar. Teknolojinin gelişmesi, doğal 

kaynakların durumu, harekete geçiş aşamasının karakteri ve harekete 

geçirdiği güçler, bir seviyeye kadar hükümet politikaları olgunluğa 

geçişte hakim sektörleri belirleyen başlıca etmenlerdir (Rostow, 

1966:56). Bu aşamadaki önemli noktalardan bir tanesi de, tarımsal 
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kesimdeki işgücü oranının yüzde kırklardan yirmilere düşmesidir 

(İşgüden, 1995: 150). 

Son aşama olan kitlesel tüketim aşamasında ise toplum artık 

refahla ilgilenir, aşamanın adından da anlaşılacağı gibi artık arzdan 

çok toplum talep ön plandadır. Buna paralel olarak sektörler tüketim 

malları ve hizmetlerine doğru kayar. Kişi başına düşen reel gelir artar, 

kalifiye fabrika işlerinde çalışanların sayısı artar, kent nüfusunun 

toplam nüfusa oranı artar (Rostow, 1966: 10, 69). 

 

Diğer Modernleşme Kuramcıları 

Yaptıkları geleneksel (tarımsal), modern (sanayi) üretim yapısı 

ikilemiyle geri kalmışlığı üretim yapısının sermaye birikimi için yeteriz 

oluşuna bağlayan modernleşme okulu temsilcileri, genel olarak geri 

kalmışlıktan kurtulmak için batının tarihsel olarak izlediği ekonomik 

gelişme yolunu izlemeyi ve geleneksel üretim yapısının modern 

yapıya dönüşmesi gerektiği savunmuştur. Bunun için de ellerinde 

bulunmayan gerekli sermayenin dışarıdan alınması gerektiğini 

söylemiş ve dışarıdan gelen bu sermayenin ekonomik kalkınma için 

bir itici güç olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. 

Azgelişmiş ülkelerin neden kalkınamadıkları sorusunu soran ve 

“fakir ülke fakir olduğu için fakirdir” diyerek cevabı fakirlikte bulan 

Ragnar Nurkse, azgelişmiş ülkelerin kısır bir döngü içerisinde 

olduklarından ve ellerinde kalkınma için gerekli yatırımı yapmaya 

yetecek kadar sermaye olmadığından yani sermaye oluşum 

probleminden bahseder. Buna göre, yatırım teşviki pazar büyüklüğü 

ile sınırlıdır, pazar büyüklüğünü üretkenlik belirlemektedir ve 

üretkenlik sermaye kullanımına bağlıdır. Sermaye kullanımı ise bu 

ülkelerde pazarın küçüklüğü ile sınırlıdır. Azgelişmiş ülkelerin 

içerisinde bulundukları bu çıkmaz döngünün kırılması için, dış 

sermayenin ülkeye girmesinin yanında iç tasarrufların da artması 

gerekmektedir (Nurkse, 1952: 571, 572, 583). Sonrasında ise 

sermaye birikimini sağlayacak olan adımlar atılabilir ve gelir düzeyi 

kısır döngüyü kırabilecek seviyeye ulaşabilir (Türkay, 1995: 

123).Burada önemli olan noktalardan bir tanesi, R. Nurkse‟nin 

geleneksel üretim tarzına sahip bu fakir ülkelerin kendi iç dinamikleri 

ile içerisinde bulundukları kısır döngüden kurtulamayacak olmalarını 

savunmasıdır.  

İkili yapı kuramcılarından kabul edilen Boeke, birbirinden farklı 

iki veya çoğul bir toplumsal sistemin olabileceğinden bahseder 

(Boeke, 1971: 126, Aktaran: İşgüden 1995: 145). Buna göre, 

sosyolojik ikiliğin en çok görülen biçimi, dışarıdan ithal edilen batı 

kapitalizminin, kapitalizm öncesi tarıma dayalı bir topluma girmeyle 

oluşur. Bu tür toplumlarda her iki sisteminde birbirine karşıt olarak 
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varlığını devam ettirebileceğini ve bu sistemlerden hiçbirinin topluma 

tamamen egemen olamayacağını savunur. Bu nedenle, içerisinde 

birden fazla üretim sistemi bulunduran toplumlarda tüm ekonomiyi 

kapsayacak bir ekonomi politikası uygulanamaz, uygulandığı takdirde 

bir tarafa yarar sağlarken diğer yapıya sahip topluma zarar 

verebilecektir. Buradan hareketle her toplumsal sistemin kendine 

uygun bir iktisat politikası olması gerektiğini ve ikili yapıların da buna 

uygun olarak ikili bir iktisat politikası izlemesi gerektiğini savunur 

(İşgüden: 1995:145). 

 

Yapısalcı Kuram 

Yapısalcı kuram, modernleşme okulunun kullandığı gelişmiş, 

azgelişmiş ülke kavramları yerine sırasıyla merkez ülke ve çevre ülke 

kavramlarını kullanır (Ercan, 2012: 129). Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, Modernleşme okulunun kullandığı kavramları terk 

etmiş olmasına rağmen kendi kavramlarını kullanarak yine ikili 

kavramlarla kuramı açıklamaya çalışmalarıdır. 

Analizini daha çok Latin Amerika üzerinden yapan ve aynı 

zamanda Birleşmiş Milletler Latin Amerika İktisat Komisyonu (ECLA) 

başkanı olan Prebisch buradaki ülkelerin geri kalmışlığını 19. 

yüzyıldaki ülkeler arası iş bölümüne bağlar. Tarımsal çevre 

ülkelerinin, sanayileşmiş merkez ülkeleri ile yaptığı ticarette, tarım 

ürünlerinin fiyatı düşük iken sanayi ürün fiyatlarının yüksek 

tutulmasını sağlayan sömürgeci ve serbest ticaret politikalar sonucu 

bu ülkeler arasındaki gelir farklılığı sürekli artmış ve Latin Amerika 

ülkelerinin geriliğe ve yapısal bozukluklara mahkûm edilmiştir 

(Köymen, 2012: 94, 95). 

Toplumların evrimsel aşamalar sonucu modernleşeceğini 

savunan modernleşme okulundan farklı olarak, yapısalcı yaklaşımı 

geliştiren Paul Prebisch; az gelişmişliği tarihsel bir sürecin ürünü 

olarak görür. Gelişme sorunundan çok serbest ticaret teorileri üzerine 

yoğunlaşan Prebisch‟e göre, çevre ülkeler ilksel ürünler üretirken, 

merkez ülkeler endüstriyel ürünler üretmektedir ve gıda-hammadde 

üreten çevre ülkeler ile mamul/sanayi üreten merkez ülkeler arasında 

eşitsiz bir ticaret gerçekleşir (Ercan, 2012: 126,127,128). Prebisch, 

merkez ve çevre ülkeler arasında gerçekleşen bu eşitsiz dış ticaretin 

çevreden merkeze doğru değer aktarımına neden olacağını 

savunurken, 60 yıllık bir süreci kapsayan çalışmasında20 elde ettiği 

ampirik verilere dayanarak, bu ülkeler arasındaki eşitsiz dış ticaret ile 

çevre ülkelerin satın alma güçlerini %30 kaybettiğini belirtir (Ercan, 

2012: 127, 129).  

                                                           
20 Ercan, Fuat. Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, 6. Basım, İstanbul: Bağlam 
Yayınları, Ekim 2012, ss: 127. 
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Prebish‟in azgelişmiş ülkelerin çevre ülke olmaktan çıkmaları için 

sunduğu öneri, bu ülkelerin korumacı-ithal ikameci politikalar 

izleyerek, tarım üreticisi olmaktan çıkıp sanayileşmelerini 

gerçekleştirmeleridir (Türkay, 1995: 124). 

 

Bağımlılık Okulu 

Marxizm ve Yapısalcı kuramdan etkilenen ve 1970‟li yıllarda 

Üçüncü Dünya ülkelerinde egemen bir bakış açısı olan Bağımlılık 

Okulu, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ilişkiyi bağımlılık 

ilişkisi olarak ele alırlar (Ercan, 2012: 125, 126). 

Bağımlılık okulunu Marxist açıdan etkileyen Paul Baran, 

Modernleşme okulunun yetersiz iç dinamikler yaklaşımından farklı 

olarak azgelişmişliği direkt olarak sömürüye yani dış dinamiklere 

bağlar. Baran, azgelişmiş ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasının 

gelişmiş ülkelerin çıkarına ters düşeceğini savunur. Bu bağlamda, 

modernleşme okulu geleneksel toplumun dış dinamikler ile 

modernleşeceğini söylerken, Baran kapitalistleşmiş ülkelerin 

boyunduruğu altına girmiş olan ülkelerin eskiden biriktirdikleri ve yeni 

yarattıkları ekonomik artığın bu ülkeler tarafından gasp edildiğini bu 

nedenle ilk sermaye birikiminin oluşmasının mümkün olmadığını 

savunur (Baran, 1974: 288 ve Ercan, 2012: 129, 130). 

Baran‟a göre, Batı kapitalizmi, tarımsal ekonomilerin köylük 

bölgelerindeki yıllanmış düzeni parçalamış, ihraç edilebilir ürünlere 

yönelmelerine zorlamış ve bu bölgelerdeki kendine yeterli ekonomik 

düzeni yıkmış ve hatta buralarda toprak mülkiyetini dahi etkilemiştir. 

“Köylülerin ellerindeki toprakları, modern çiftlikler kurma bahanesiyle 

kapıp alan ve hatta birçok ülkede bir çırpıda bütün toprakları alan ve 

sonra bunları yabancı girişimcilerin emrine veren Batı emperyalizmi, 

bununla da kalmamış, köy el sanatlarının karşısına kendi sanayi 

ürünlerinin öldürücü rekabet gücünü dikerek, büyük bir yoksul emekçi 

kitlesi yaratmıştır” (Baran, 1974: 288). Buradan da anlaşılacağı gibi, 

Bağımlılık Okulunu Marxist açıdan etkileyen Baran, geri kalmışlığı Batı 

emperyalizminin sömürüsüne bağlar. 

Bağımlılık Okulunun bir diğer önemli ismi olan Arghiri 

Emmanuel, Prebisch‟ in az gelişmiş ülkeler aleyhine işleyen dış ticaret 

hadleri tezini “eşitsiz mübadele” kuramı olarak geliştirmiştir. 

Emmanuel bu tezi, ücretler ve fiyatlar üzerinden açıklamaya çalışır ve 

az gelişmiş ülkelerde ücretlerin gelişmiş ülkelere göre çok daha düşük 

düzeyde olmasının fiyatlara yansıdığını ve az gelişmiş ülkelerde aynı 

malın fiyatının gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğunu savunur. 

Az gelişmiş ülkelerde ürün fiyatlarının düşük, gelişmiş ülkelerde 

yüksek oluşu nedeniyle az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerden daha 
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az mal satın alabilmekte ve bunun sonucunda ortaya eşitsiz bir 

mübadele çıkmaktadır (İşgüden, 1985: 297). 

 “Azgelişmişliğin Gelişmesi” ile bağımlılık okulunun uluslararası 

alanda tanınmasını sağlayan ve bu okulun en popüler ismi olan Andre 

Gunder Frank, Modernleşme kuramcılarını, ekonomik gelişmenin her 

ülkede aynı aşamalardan geçeceği ve bugünün kapitalist gelişmiş 

ülkelerinin de bir zamanlar az gelişmiş oldukları düşüncesinin yanlış 

olduğunu söyleyerek eleştirir (Ercan, 2012: 134 ve Laclau, 1984: 96). 

Her şeyden önce Frank‟a göre, azgelişmişliği anlayabilmek için 

ülkelerin ekonomik ve sosyal tarihlerinin incelenmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda Frank, azgelişmişliğin uydu azgelişmiş ülkelerle, 

gelişmiş metropol ülkeler arasındaki halen de devam eden iktisadi 

ilişkilerin tarihsel ürünü olduğunu savunur (İşgüden, 1985: 297, 

298).Buna göre, ülkelerin geri kalmışlığı geçmişte metropol ülkelere 

olan bağlılıklarından kaynaklanmakta ve bir zamanlar bu uydu 

ülkeler, dünya metropolü için hammadde, tarım ürünleri ihracatçısı ve 

sermaye kaynağı olan ülkelerdi. Bu uydu ülkelerden metropol ülkelere 

doğru iktisadi fazla aktarımı gerçekleşmektedir (İşgüden, 1985: 298, 

299). Buradan da anlaşılacağı gibi Frank, Paul Baran gibi gelişmişlik 

ve azgelişmişliği doğrudan kapitalizme bağlar (Ercan, 2012:136). 

Bağımlılık Okulunu Marxist açıdan etkileyen bir diğer kuramcı 

Samir Amin, yine Baran gibi sorunu kapitalizmin kendisine bağlar. 

Amin‟e göre kapitalizmin, sermaye birikimi ve üretici güçlerin 

gelişmesi gibi yapıcı unsurlarının yanında, yaşamın ve yeniden 

üretimin temelini tahrip eden yıkıcı unsurları bulunur. Bunun yanında 

kapitalizmin, işçiyi kapitalist üretime dahil eden bütünleştirici bir yanı 

varken diğer taraftan da eski üretim tarzına sahip olanın işsiz kaldığı 

dışlayıcı etkisi vardır (Amin, 2004: 7, 8). 

Amin, Kapitalizm ve Yeni Tarım Sorunu başlıklı yazısında 

kapitalist tarımın köylü tarımına saldırdığını savunur. Buna göre, 

tarımsal üretimin sosyal ve ekonomik karakteri, bütünüyle farklı olan 

ve biri kapitalist karlılık kuralına göre işleyen tarımsal kapitalizm, 

diğeri ise çiftçi köylüler arasında paylaşılmaktadır. Tarımsal kapitalizm 

artık köylü sayılamayacak, verimlilikleri makineleşme ve topraklara 

bağı olan çiftçileri kullanmakta iken, çiftçi köylüler, yeşil devrimden 

(böcek ilacı, sentetik gübre, geliştirilmiş tohum) yararlananlar ile 

yararlanmayan olarak ikiye ayrılmaktadır (Amin, 2004: 7, 8). 

Makineleşmiş tarım ile köylü tarımı arasında verimlilik farkının 

giderek arttığından bahseden Amin, köylülerin elinden alınacağını 

iddia ettiği verimli toprakların teknik donanım amacıyla sermayeye 

açılması durumunda sayıca az olan modern tarım işletmelerinin köylü 

tarımın ürettiği ürünü üretebileceği söyler. Bunun sonucu olarak da, 
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köylü tarımının birkaç on yılda yok olacağını ve kapitalizmin tarım 

sorununu çözemeyeceğini savunur (Amin, 2004: 8,9). 

2001 yılında Doha‟da yapılan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

konferansında alınan kararları eleştirdiği bu yazında, küresel ölçekte 

fazla gıda üretimi ve Üçüncü Dünya Ülkeleri köylülerinin dışlanması 

unsurlarının piyasa vasıtası ile modernleşme tavsiyesi ile yoluna 

girdiğini savunur. Amin, bu iki unsurun çatışma halinde değil, birbirini 

tamamlayıcı nitelikte olduğunu savunur. Buna nedenle, 21. yüzyıl 

boyunca köylü tarımının sürdürülmesi kabullenmeli, piyasa ile köylü 

tarımı arasında bir düzenleme tasarlanmalıdır (Amin, 2004: 10-11). 

Amin‟e göre yapılması gereken düzenleme, dünya pazarı ile ulusal ve 

bölgesel düzeylerde olmalıdır. Dünya pazarı düzeyinde, Avrupa-

Afrika, Çin-Hindistan-Arap Dünyası gibi bölgeler arası, bütünleşmeyi 

gerektiren kalkınmanın gereği olan, anlaşmalar yapmak olabilir. 

Ulusal ve bölgesel düzeyde yapılacak düzenlemeler de ise, ulusal 

üretim korunmalı, gıda güvenliği sağlanmalı ve tarımsal fiyatların 

dünya pazarı fiyatlarından bağı koparılmalıdır. Kırlardan kente olan 

göçü denetim altında tutabilmek içinse, köylü tarımında yavaş da 

olsa, verimliliği sürekli arttırmak gerekmektedir (Amin, 2004: 11). 

 

Dünya Sistemi Yaklaşımı 

Immanuel Wallerstein geliştirmiş olduğu Dünya Sistemi 

yaklaşımında, sadece yalıtılmış bölümlerinin incelenmesiyle anlaşılma 

imkânı olmayan kapitalist sistemi bir bütün olarak anlamaya çalışır. 

Buna göre, bir ülkede ya da bölgede egemen üretim tarzı gelişmenin 

belirli bir aşamasına bağlanmaz, bir değişim sürecini anlamak dünya 

ekonomik sisteminin bir bütün olarak çözümlenmesine dayanır 

(Laclau, 1984: 113). Buradan hareketle Wallerstein‟ in tarihsel 

bütünselliğe dayanan karşılaştırmalı bir analize başvurduğu 

söylenebilir (Wallerstein, 1983: 78). 

Dünya-ekonomiler kısaca, temel ya da asli malların içsel 

ticaretinin yapıldığı, emek ve sermaye akışkanlıklarının yaşandığı 

büyük bir coğrafyadır ve içerisinde birçok farklı kültürler, guruplar, 

politik birimler, kurumlar barındırır. Tüm bu farklılıkları birleştiren şey 

ise iş bölümüdür. Modern dünya sistemi içerisindeki kapitalistlerin 

büyük bir pazara ihtiyacı vardır ve bu büyük pazar iş bölümünün 

içerisinde pek çok devletin var olmasına bağlıdır (Wallerstein, 2005: 

45,46, 47). 

Modern sistem içerisinde var olan devletleri; merkez, çevre, 

yarı-çevre olarak üçe ayıran Wallerstein, bu ayrımın aslında kârlılık 

derecesi olduğunu söyler. Aralarında gerçekleşen ticaretlerde rekabet 

açısından güçsüz konumda olan çevresel ürün üreticilerinden, 

rekabette güçlü olan merkez ürünlere doğru bir artı-değer akışı vardır 
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ve buna eşitsiz mübadele denir. Merkez ülkelerde üretilen ürünlerin 

rekabet güçlerini yitirmeye başlamasıyla bu ürünlerin üretimi sırasıyla 

yarı-çevre ve çevre ülkelere kayar ve karlılık azaldıkça merkez ülkeler 

katma değeri yüksek başka ürünlerin üretimine yönelir (Wallerstein, 

2005: 51,52, 53). Wallerstein, çevrede el konulan artık değerin büyük 

bir bölümünün merkeze aktarılmasını sağlayan eşitsiz mübadele 

kavramını Emmanuel‟ in tanımladığı gibi kullanır (Yılmaz, 2014: 284). 

Hane halkı gelir kaynaklarına da değinen Wallerstein, hayatını 

idame ettirebilmek amacıyla geçimlik yiyecek ürün ve zorunlu mallar 

üreten kırsal kesim insanlarının yani küçük üreticilerin modern dünya 

sisteminde giderek azaldığını ve yok olma sürecinde olduğunu 

savunur. Bunun yanında, başka bir gelir kaynağı grubu olan küçük 

meta üreticilerinin modern dünya sisteminin yoksul bölgelerine çok 

yaygın olduğunu, biçim olarak değişik olsa da dünyanın hiçbir yerinde 

tamamen ortadan kalkmadığını söyler (Wallerstein, 2005: 58,59). 

 

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi 

Feodal ve kapitalist nitelendirmelerin yetersiz kalması nedeniyle 

Marxist yazarlar arasında çevre ülkelerin kırsal yapılarını 

açıklayabilmek amacıyla üretim tarzlarının eklemlenmesi yaklaşımı 

ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşıma göre, toplumsal formasyon içerisinde, 

hakim olan üretim tarzı diğer üretim tarzlarını kontrolü altına alır 

fakat diğer üretim tarzlarının tamamen ortadan kalkması gerekmez, 

çeşitli üretim tarzları birbirleriyle eklenebilir. Çevre ülkelerde kapitalist 

olmayan üretim tarzları kapitalist üretim tarzı ile eklemlenebilir. Bu 

üretim tarzları tamamen ortadan kalmasa da hakim olan kapitalist 

üretim tarzına hizmet eder (Aydın, 1986: 172, 173). 

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi kuramcıları, Bağımlılık 

kuramcılarının kapitalizmin çevre ülkelere yayılması ile bu ülkeleri 

tamamen kapitalistleştirdiği, dünya pazarıyla bütünleşmiş 

formasyonların tüm işletmelerinin kapitalist olduğu gibi 

genelleştirmeci görüşleri reddeder. Eklemlenme kuramına göre bu tür 

genelleştirmeler karmaşık yapıların ve yeni formasyonların tarihlerinin 

incelenmesine engel olur. Aynı şekilde Modernleşme kuramının 

modern sektör ile geleneksel sektörü birbirinden kopuk göstermesi, 

geleneksel kesimin tarihi ve geleceği konularının üstünü 

kapatmaktadır (Ersoy, 1984: 17). Eklemlenme kuramı, kapitalist 

üretim tarzı ile kapitalist olmayan üretim tarzlarının aynı anda aynı 

bölgede var olabileceği görüşü ile modern, geleneksel kopukluğunu 

reddeder. 

Samir Amin, köylülüğü; küçük meta üretim tarzı ailesine ait bir 

üretim tarzı olarak tanımlar. Bir küçük meta üretim tarzı olan 

köylülüğün, üretim araçlarından kopmaması ve üretiminin aile 
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emeğine dayanması gerekir (Aydın, 1986: 172,173 ve Ulukan, 2013: 

62). Amin, günümüzde çevre ülkelerdeki köylü üretim tarzının, 

kapitalist üretim tarzı ile eklemlendiğini/hakimiyeti altına girdiğini ve 

köylülüğün geçimlik üretim yapması nedeniyle varlığını sürdürdüğünü 

söyler (Amin, 1997: 106. Aktaran: Ulukan, 2013: 62-63). 

Amin ayrıca, kapitalizm öncesi üretim tarzlarının sistem 

tarafından korunduğunu savunur. Buna göre, merkez ülkedeki 

ekonominin bir parçası olan çevre ülkedeki kapitalist üretim tarzı, 

modern teknoloji kullanan ihracat sektörü ile bu sektöre ucuz emek 

sağlayan kesimlerin birleşmesi ile oluşur ve bu yapıda iki sektör iç içe 

girmiştir. Kapitalizm öncesi üretim tarzlarının ihracat sektörüne ucuz 

emek sağlamaları sistem tarafından korunmalarına ve 

kullanılmalarına neden olmaktadır (Ersoy, 1984: 8). 

Eklemlenme kuramının önemli isimlerinden biri olan Pierre-

Plilippe Rey‟ e göre, kapitalizmin özgül eğilimleri ve üretim tarzı 

mantığı vardır ve bu mantık merkez ve çevre ülkelerde tek ve aynıdır. 

Çevre ülkelerde gözlemlenen değişik yapılar ise kapitalist üretim tarzı 

ile kapitalist olmayan üretim tarzlarının eklemlenmesinden 

kaynaklanmaktadır (Ersoy, 1984: 14,15). 

Rey‟e göre eklemlenme süreci tarihsel bir süreçtir ve kapitalist 

üretim tarzı ile kapitalist olmayan üretim tarzlarının eklemlenmesi üçe 

ayrılmaktadır. Birinci evrede bahsi geçen iki üretim tarzı karşılıklı 

etkileşimi kapitalist olmayan üretim tarzını güçlendirir ve değişim 

alanında ilişkiler başlar. İkinci evre kapitalist üretim tarzı, kapitalist 

olmayan üretim tarzına hakimiyet kurmaya başlasa da ondan 

yararlanır ve kök salmaya da devam eder. Son evrede ise, Kapitalizm 

öncesi üretim tarzı tamamen yok olmuş, tarım da dahi kalmamıştır ki 

bu evre henüz hiçbir Üçüncü Dünya Ülkelerinde görülmemiştir (Ersoy, 

1984: 15). 

Harold Wolpe geliştirdiği sınırlı ve genişletilmiş üretim tarzı 

kavramları ile eklemlenme okuluna önemli katkı sağlamıştır (Ersoy, 

1984: 13). Buna göre, sınırlı üretim tarzı kavramı, üretim ilişkileri ile 

üretici güçlerin belirli bir bileşimi ile tanımlanır ve bireysel, bağımsız 

girişimlerdeki üretim araçları ve etmenler arasındaki olası ilişkileri 

saptar. Genişletilmiş üretim tarzı kavramını ise, üretim tarzları ve 

üretici güçlerin birleşimi ile devinim yasaları oluşturur. Yani girişimleri 

birbirine bağlayan mekanizmalar ile üretim ilişkileri ve üretici güçleri 

yeniden üreten süreçlerdir (Wolpe, 1984: 51). 

 

Veri ve Araştırma Yöntemi 

Çalışma, Türkiye‟de, TKDK‟ nın destekleme kapsamında bulunun 

alanlarda belirli tedbir ve bu tedbirlerin uygulandığı belirli sektörler ile 
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sınırlıdır. TKDK kapsamında bulunmayan alanlara çalışmada yer 

verilmemiştir. Buna göre çalışma, TKDK desteklemelerine konu olan 

42 il, 3 tedbir başlığı ve toplamda 16 alt-tedbiri kapsamaktadır. 

TKDK, IPARD‟ ın ödeme ajansı olarak 2007 yılında kurulmuş ve 

IPARD I programı 2007-2013 yılları arasını kapsamıştır. Bu nedenle 

çalışmada analizler, IPARD I programından başlanılarak yapılacaktır. 

Çalışmada, ikincil veriler kullanılıp farklı kaynaklardan taramalar 

yapılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD 

programları ve program istatistikleri, faaliyet raporları ve destek 

bültenleri, Türkiye ile AB arasında IPARD çerçevesinde imzalanan 

anlaşmalar, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme 

raporları, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan kalkınma 

programları ve TÜİK verileri çalışmada kullanılmıştır. 

Çalışmanın araştırma yöntemi, sosyal olgu ve olayların nasıl ve 

ne şekilde gerçekleştiğini, toplumsal değişmeyi anlamaya dönük bilgi 

üretme yöntemi olan içerik analizi ve tarihsel karşılaştırmaya dayalı 

nitel araştırmadır. Bu bağlamda, çalışmanın, birinci bölümü oluşturan 

kavram tartışmalarındaki kuramlardan hangisine denk geldiği elde 

edilen genel eğilimden hareketle saptanmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, tarımsal 

küçük üreticiliğin süreç boyunca gösterdiği eğilim tamamen TKDK‟ ya 

bağlanmamış olmasıdır. Genel eğilimin ortaya çıkış sürecinde, TKDK‟ 

nın bu sürece nasıl katkı sağladığı kullandığı araçlarla gösterilmeye 

çalışılmıştır. TKDK ‟nın sürece dahil oluş biçimi ve araçları genel 

eğilimin oluşumunda uygulanan politikaların bir örneği niteliğindedir. 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)  

ve Kurumun Tarımsal Küçük Üreticilik Üzerindeki Rolü 

Türkiye‟nin, Avrupa Birliği (AB) ile tarımsal ilişki ve ortaklığının 

temelleri 12 Eylül 1963‟te imzalanan Ankara Anlaşması‟na dayansa 

da, Türkiye bu tarihte AB kriterlerini yerine getiremediği gerekçesi ile 

topluluğa üye olamamış ve Türkiye‟nin Gümrük Birliği‟ne (GB) 

katılması ve topluluğa tam üye olması yolunda uzun bir süreç 

başlamıştır  (Aysu, 2006: 115). Türkiye tarımında yaşanan 

dönüşümlerde Avrupa Birliği büyük bir yer edinmiştir ki çalışmanın 

konusunu oluşturan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) AB‟nin üye olma yolunda ilerleyen Türkiye‟ye tarımsal alanda 

yaşanmasını istediği dönüşüm için kurdurttuğu bir kurum olmuştur. 
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3 Ekim 2005 yılında Türkiye ile AB arasında başlatılan tam 

üyelik müzakere fasıllarından21 birisi 11. fasıl başlığını oluşturan Tarım 

ve Kırsal Kalkınma faslıdır. Avrupa Komisyonu, 2006 yılında bu başlık 

altında yapılmış olan tarama süreci sonunda, Tarım ve Kırsal 

Kalkınma faslı müzakerelerinin başlayabilmesi için bir IPARD Ajansı 

kurulmasını açılış kriterlerinden biri olarak belirlemiştir (Göksu, 2010: 

102). 

Avrupa Komisyonu‟nun belirlediği bu kriteri yerine getirebilmek 

amacıyla; 18 Mart 2007 yılında 26526 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan, kabul tarihi 4 Mayıs 2007 olan 5648 sayılı kanunla: 

 

Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu 

tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel 

bütçeli, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel 

hukuk hükümlerine tâbi ve Bakanlığın ilgili kuruluşu olmak 

üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

kurulmuştur.22 

 

AB, OTP‟ye uyum dâhilinde IPA‟nın Kırsal Kalkınma bileşeni ve 

temel amacı Türkiye‟nin AB‟ye adaylık sürecinde tarım sektörünün ve 

kırsal alanın AB standartlarına ulaşmasına katkı sağlamak olan IPARD 

programını TKDK aracılığıyla uygulatmaktadır. TKDK: 

 

“Küçük ve orta ölçekli işletmelere, hem ekonomik 

verimliliklerini sağlamak, hem de uzun dönemde 

sürdürülebilirliklerinin ve varlıklarının devamlılığını 

garantiye almak amacıyla üretim tekniklerini ve işlemlerini 

iyileştirmeleri için destek sağlamakta ve aynı zamanda 

tarımsal işletmelerin, kalite ve kalite yönetimi, hijyen ve 

gıda güvenliği, hayvan refahı, çevre koruma ile iş güvenliği 

konularında topluluk standartlarına ulaştırılmasını 

hedeflemektedir” (Kırsal Kalkınma Dergisi (4), 2016: 45). 

 

2007-2013 yılları arasını kapsayan IPARD I programı 

kapsamında, toplamda 1 Milyar 52 Milyon Euro tahsis edilmiştir. Bu 

tutarın 789 Milyon Euro‟ luk kısmını AB katkısı oluştururken, geri 

                                                           
21 Türkiye‟nin Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri, toplamda 35 Müzakere Faslı 
üzerinden yürütülmektedir ve bu fasıllar tezde daha ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. 
22 Resmi Gazete, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun, Kanun No: 5648, Resmi Gazete Tarihi: 18/05.2007, Sayı: 26526 
ayrıca; Göksu, Vahap. “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu”, Kamu 
Yönetimi Çalışmaları: Kamu Yönetimi ve Reforum, Ankara, 2010, ss: 107 
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kalan 263 Milyon Euro‟ luk kısmını Türkiye katkısı oluşturmaktadır. 

Tahsis edilen toplam bütçenin %99,3‟ü olan 1 Milyar 45 Milyon Euro 

program hedefleri doğrultusunda IPARD faydalanıcılarına TKDK 

aracılığı ile ödenmiştir. 2018 yılı itibariyle 20014-2020 dönemini 

kapsayan IPARD II programının 7 yıllık toplam bütçesi ise 

1,045,069,412 Euro‟dur (IPARD Programı İstatistikleri, 2018). 

 

Program Süresince Tarımsal Küçük Üreticiliğin Yaşadığı 

Dönüşümün Genel Eğilimi 

1959 yılında başlayan Türkiye‟nin AB üyelik sürecinde,1999 

yılına gelindiğinde somut bir adım atılmış ve Türkiye resmen aday 

ülke statüsü kazanmıştır. Bununla birlikte, AB Ortak Tarım Politikasına 

uyum, Türkiye‟nin tarımsal reform hareketlerine dâhil edilmiştir. 

Türkiye‟de TKDK‟ nın kurulması da bu hedef doğrultusunda 

gerçekleşmiştir. Belirtilmesi gerekir ki, çalışmada tarımsal alanda 

yaşanan yapısal dönüşüm tamamen ve direkt olarak TKDK‟ ya 

bağlanmamış, yaşanan dönüşüm sürecinde TKDK‟ nın üstlendiği rol, 

hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda uyguladığı araçlar 

çerçevesinde gösterilmeye çalışılmıştır. 

TKDK, tarımsal alanın tümünü desteklemek yerine, çalışmada 

ayrıntısıyla anlatılmış olan, belirli alanlarda açılan belirli tedbir 

başlıkları altında belirlenmiş sektörlere destekleme uygulamakta ve 

tedbirlerin dışında kalan alanlarda TKDK destekleme 

uygulamamaktadır. Bu nedenle çalışmada, bahse konu olan tedbir ve 

bu tedbirlerin uygulandığı sektörlerde küçük üreticiliğin içerisinde 

olduğu dönüşüm, TKDK‟nın 2007-2013 yılları arasında uyguladığı 

IPARD I ve şuanda uygulamakta olduğu IPARD II (2014-2020) 

programları arasındaki verilerin oranlanması ve karşılaştırılması ile 

ortaya konmaya çalışılmıştır. 

IPARD programlarında geleneksel tarzda, geçimlik üretim yapan 

üretici grubu mikro ölçekli küçük üretici olarak tanımlanır. TKDK‟ nın 

kullandığı bu kavram çalışmanın ilgili kavramlar bölümünde geçen, 

geleneksel tarzda, geçimlik düzeyde, emek-yoğun üretim yapan 

tarımsal küçük üreticiliği/köylülüğü işaret etmektedir. Çalışma TKDK 

çerçevesinde olduğundan bahsi geçen grup, TKDK‟nın tanımlamış 

olduğu mikro ölçekli küçük üretici grubu olarak nitelendirilmiştir. 

Mikro ölçekli küçük üretici grubu TKDK tarafından sürdürülemez 

ve AB standartlarına uygun yapıya gelemez kabul edildiğinden hiçbir 

desteklemeden faydalanamamaktadır. Desteklemelerden 

faydalanabilen grup küçük ve orta ölçekli olarak tanımlanan 

gruplardır. Bu gruplar desteklendikleri takdirde sürdürülebilir üretim 

yapabilecek ve AB standartlarına erişebilecek potansiyele sahip olarak 

görülmektedir. Son grubu ise, zaten rekabet edebilme imkânı olan ve 
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kendi kendine AB standartlarına uyum sağlama potansiyeli bulunan 

büyük üretici grubudur ki bu grup da destekleme almamaktadır. 

TKDK, destekleme alabilecek grupların alt ve üst limitlerini her sektör 

için ayrı ayrı belirlemektedir. 

Aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2 IPARD I ve IPARD II dönemleri 

arasında destekleme grubuna dahil olan ve olmayan üretici grupların 

oransal değişimini göstermektedir. 

 

Tablo: 1 - Mikro Ölçekli Küçük Üreticiliğin Oransal Değişimi 

Sektör IPARD I IPARD II Değişim 

Süt Üretimi 87% 71,30% -15,67% 

Süt İşleme 75% 57,50% -17,50% 

Kırmızı Et (Büyükbaş) 98,81% 87,30% -11,51% 

Kırmızı Et (Küçükbaş) 88,94% 59,82% -29,12% 

Kaynak: IPARD I Programı, IPARD II Programı ve Hurma, 2018 

 

 

Kaynak: IPARD I Programı, IPARD II Programı ve Hurma, 2018 

Süt üretim sektöründe 10 süt ineğinden az hayvana sahip 

üreticiler mikro ölçekli küçük üretici olarak tanımlanırken, 10-120 

adet hayvana sahip olan üreticiler destekleme kapsamında bulunan 

küçük ve orta ölçekli üretici grubunu oluşturmaktadır. 2005-2014 

yılları arasında süt üretim sektöründe mikro ölçekli üretim yapan 

küçük üreticinin sektördeki toplam üretici sayısına oranı, %15,67 

azalarak, %87‟den %71,3‟e düşerken, destekleme grubunu oluşturan 

küçük ve orta ölçekli üretici sayısı aynı dönemde, %15,28 artışla 

%12,96‟dan %28,24‟e yükselmiştir. 

Süt ürünlerini işleme sektöründe, günde 5 ton süt işleme 

kapasitesinin altında kalan üretici grubu mikro ölçekli küçük üretici 

olarak tanımlanırken, 5-70 ton arasında işleme kapasitesine sahip 

üretici grupları küçük ve orta ölçekli gruplar olarak tanımlanmaktadır. 

IPARD I ve IPARD II programları arasındaki dönemde, mikro ölçekli 

üretici grubu %17,5 azalarak %75‟ten %57,5‟e düşmüştür. Bunun 

Tablo: 2 - Destekleme Grubundaki Üreticilerin Oransal Değişimi 

Sektör IPARD I IPARD II Değişim 

Süt Üretimi 12,96% 28,24% 15,28% 

Süt işleme 22,30% 37,10% 14,80% 

Kırmızı Et (Büyükbaş) 1,19% 12,52% 11,33% 

Kırmızı ET (Küçükbaş) 9,87% 39,05% 29,18% 
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yanında, küçük ve orta ölçekli işletmeler %14,8 artarak, %22,3‟ten, 

%37,1‟e yükselmiştir. 

Kırmızı et sektöründe, 30‟dan az büyükbaş hayvana sahip 

üreticiler mikro ölçekli küçük üretici grubunu oluştururken 30-100 

arası hayvana sahip olan üreticiler küçük ve orta ölçekli üretici 

grubunu oluşturur. IPARD I ve IPARD II döneminde, büyükbaş 

üreticiliği yapan mikro ölçekli küçük üretici sayısının toplama oranı 

%11,51 düşüş göstererek, %98,81‟den %87,3‟e gerilerken, küçük ve 

orta ölçekli üreticilerin oranı, %11,33 artarak %1,19‟dan %12,52‟ye 

yükselmiştir.  

Küçükbaş üreticiliğinde, 100‟den az hayvana sahip olan üretici 

mikro ölçekli küçük üretici olarak tanımlanırken, 100-300 arası 

hayvana sahip üreticiler küçük ve orta ölçekli üretici grubunu 

oluşturmaktadır. IPARD I ve IPARD II arası dönemde, mikro ölçekli 

küçük üreticilerin toplama oranı, %29,12 azalarak, %88,94‟ten 

%59,82‟ye düşmüş, bunun yanında, küçük ve orta ölçeklilerin oranı 

%29,18 artarak, %9,87‟den %39,05‟e yükselmiştir. 

IPARD I programında çiftçilik faaliyetleri meyve, sebze ve sera 

olarak üçe ayrılmıştır. Buna göre, meyve sektöründe 1 hektarın 

altında toprağa sahip olan üreticiler mikro ölçekli küçük üretici olarak 

tanımlanmakta ve meyve sektörünün % 39,15‟ini oluşturmaktadır. 1-

5 hektar toprağa sahip olan üreticiler küçük ve orta ölçekli üretici 

grubunu olarak tanımlanmakta ve %52,92 ile sektörün büyük bir 

kısmını ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Sebze sektöründe 0,4 hektar toprağa sahip olan üreticiler mikro 

ölçekli küçük üretici grubu olarak tanımlanırken, bu üretici grubu 

%60,12 ile sebze sektörünün büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 

0,4-2 hektar toprağa sahip olan küçük ve orta ölçekli üretici grubunun 

toplam içerisindeki oranı ise %32,86‟dır. 

Seracılıkta 0,1 hektar toprağa sahip olan üreticiler mikro ölçekli 

küçük üreticiler iken bu grubun toplam içerisindeki oranı %5,28‟dir. 

Bu grupta en büyük pay %93,53 ile 0,1-3 hektar toprağa sahip olan 

küçük ve orta ölçekli üretici grubuna aittir. 

Çiftçilik sektöründe mikro ölçekli küçük üretici grubunun giderek 

azaldığı birçok çalışmada dile getirilmiş olsa da, IPARD II programında 

çiftçilikte mülkiyet dağılımına yer verilmediğinden genel eğilim 

hakkında net bir şey söylemekten kaçınılmıştır. 

IPARD I ve IPARD II programları arasında yapılan karşılaştırma 

dikkate alındığında, mikro ölçekli küçük üreticilikte genel eğilimin 

giderek azalmakta olduğu açıkça görülmektedir. Destekleme 

grubunda bulunan küçük ve orta ölçekli üretici gruplarındaki oransal 

artış dikkat çekicidir. Tabii ki daha önce defalarca vurgulandığı gibi 
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çalışmada ortaya çıkan bu eğilim tamamen TKDK desteklemelerine 

bağlanmamaktadır. Türkiye‟nin tarımsal reform sürecinde ortaya 

çıkan yapısal dönüşüm, TKDK desteklemeleri haricindeki diğer 

desteklemelerin yanında daha kırdan kente göç, iç ticaret hadlerinin 

tarım aleyhine dönmesi, artan maliyetler gibi birçok nedene bağlıdır. 

Tüm bu nedenleri anlatmak çalışmanın kapsamının ötesinde 

olduğundan, bu çalışmada sadece, bu dönüşüm sürecine, dönüşümün 

bir parçası olan TKDK‟ nin hangi araçlarla katkı sağladığı ve hangi rolü 

üstlendiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, en genel ifadeyle 

TKDK, tarımsal alanda sürdürülebilir gördüğü üretici gruplarına, 

modernizasyon, geliştirme, büyütme, çeşitlendirme gibi hedeflerle 

desteklemeler uygulayarak reform sürecinde OTP‟ ye uyum 

kapsamında AB destekli bir rol üstlenmektedir. 

 

Sonuç 

Marx tarımsal küçük üreticilik üzerine yaptığı analizinde, küçük 

üreticilerin mülksüzleştirilmesi ile birlikte sermayenin ihtiyaç duyduğu 

emek arzının ve iç pazarın yaratılacağını savunur. Buna göre, 

üretimden çekilen küçük üretici emeğini büyük işletmelere kiralayarak 

geçimi sürdürmeye çalışacaktır. Bunun yanında, büyük çiftçilerin 

ürettiği yiyecek ve hammaddeleri, büyük pazarlardan satın almaya 

başlayacaktır. Yani  “kırlardaki ev sanayisinin yok olması” ülkenin iç 

pazarını oluşturacaktır. 

Marx‟ın küçük üreticiliğin tasfiyesi tezine yöneltilen eleştirilerin 

başında “küçük üreticiliğin hala büyük bir oranda devam ediyor oluşu” 

gelmektedir. Çalışmamız, Türkiye‟de de genel eğilimin küçük 

üreticilerin azaldığı yönünde olduğunu fakat hala küçük üreticiliğin 

devam ettiğini göstermektedir. Bu konu hakkında yapılan birçok 

çalışmada küçük üreticiliğin varlığını hala devam ediyor oluşu 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Marx‟ın kapitalist üretim ilişkilerinin tarımda yoğunlaşması 

sonucu küçük üreticiliğin yok olacağı tezine katılan ve bu tezi 

geliştiren Kautsky, o dönemde Marx‟ın tezine ters olarak küçük 

üreticilerin sayıca çoğalmış olmasını açıklamaya çalışmıştır. Kautsky, 

büyük çiftçilerin çalıştırdığı ücretli işçilere göre küçük çiftçilerin kendi 

topraklarında daha uzun ve zor koşullarda çalıştığını, ailenin tüm 

bireylerinin üretime destek verdiğini, aç kalarak kısacası basit 

yaşayarak kâr ettiğini söylemiştir. Ayrıca Kautsky, küçük üreticilerin 

büyük çiftçiler ile rekabeti bırakıp, emek gücünü onlara satması ile bir 

süre ayakta kalacağını fakat süreç sonunda tarımda küçük üreticiliğin 

yok olacağını savunmuştur. Marx‟ın tasfiye tezine katılan bir diğer 

isim olan Lenin, tasfiye sürecini köylülerin iyice yoksullaştığı uzun bir 
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süreç olarak tanımlamakta ve sürecin sonunda köylülüğün yok 

olacağını savunmaktadır. 

Chayanov,  köylülerin kapitalistlerden farklı olarak üretimlerini 

kar için değil de, kendi aile ihtiyaçlarını karşılamak için aile emeğine 

dayanan bir şekilde yaptıklarını bu nedenle birikimin oluşmadığını ve 

köylülerin kapitalist çiftçiler ile rekabet edebilmesi için daha yoğun bir 

şekilde çalışması gerektiğini böylece kendi kendilerini sömürdüklerini 

söylemiştir. Ayrıca, kapitalizmin tarıma girişini büyük işletmelerin 

genişlemesiyle değil, ticari sermayenin köylüleri meta üreticisine 

dönüştürüp pazara bağlayarak sermayenin kontrolü altına itmesiyle 

gerçekleştiğini, ticari sermayenin köylünün kullandığı ürün ve girdileri 

kontrolü altına alarak üretimin kalite ve standartlarını belirlediğini 

ayrıca sermayenin altyapıya yaptığı yatırımlarla da kapitalizmin 

tarımda egemen hâle geldiğini böylece köylünün başkalarının üretim 

araçlarıyla çalışan işçilere dönüştüğünü söylemiştir. 

İkili yapı analiziyle tarım ve sanayi sektörlerini geleneksel-

modern olarak ayıran modernleşme kuramı temsilcileri, küçük 

üreticiliğin hala devam ediyor oluşunun nedenleri yerine, az gelişmiş 

olarak tanımladıkları ülkelerde geleneksel tarımın modernleşmesi ve 

batılılaşma süreci üzerinde durmuşlardır. Buna göre, gelişmişlik 

ülkelerin gelişmişlik sorununu ancak dış dinamiklerin etkisi ile 

üretimin geleneksel yapıdan modern yapıya geçmesiyle giderileceğini 

savunur. Buna göre, tarımsal alanda da modernizasyon hareketleri 

başlatılmalı, geleneksel üretim yapısı terk edilip, modernize edilmiş 

bir üretim yapısı oluşturulmalıdır.  

Gelişme sorununu tamamen sömürüye bağlayan bağımlılık 

kuramının önemli ismi Baran‟a göre, Batı kapitalizmi, tarımsal 

ekonomilerin köylük bölgelerindeki yıllanmış düzeni parçalamış, ihraç 

edilebilir ürünlere yönelmelerine zorlamış ve bu bölgelerdeki kendine 

yeterli ekonomik düzeni yıkmış ve hatta buralarda toprak mülkiyetini 

dahi etkilemiştir. Bağımlılık okulu gelişme sorununu geleneksel yapıya 

yani iç dinamiklere bağlamamış sorunun temel nedeni olarak dış 

dinamikleri göstermiştir. 

Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi yaklaşımına göre, toplumsal 

formasyon içerisinde, hakim olan üretim tarzı diğer üretim tarzlarını 

kontrolü altına alır fakat diğer üretim tarzlarının tamamen ortadan 

kalkması gerekmez, çeşitli üretim tarzları birbirleriyle eklenebilir. 

Çevre ülkelerde kapitalist olmayan üretim tarzları kapitalist üretim 

tarzı ile eklemlenebilir. Bu üretim tarzları tamamen ortadan kalkmasa 

da hâkim olan kapitalist üretim tarzına hizmet eder. 

Amin, günümüzde çevre ülkelerdeki köylü üretim tarzının, 

kapitalist üretim tarzı ile eklemlendiğini/hakimiyeti altına girdiğini ve 
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köylülüğün geçimlik üretim yapması nedeniyle varlığını sürdürdüğünü 

söyler. 

Çalışmada ortaya çıkan, Türkiye‟de tarımsal küçük üreticilerin 

giderek azalması eğilimine rağmen, bu üretici grubunun hâlâ üretime 

devam ettiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle, kuram tartışmalarında 

geçen net bir tasfiyeden bahsetmek henüz erken olacaktır ki zaten bu 

tartışmalarda bunun tarihsel bir süreç olduğu da açıkça 

vurgulanmaktadır. Bunun yanında eklemlenme kuramı, kapitalist 

üretim tarzı ile kapitalist olmaya üretim tarzlarının aynı anda aynı 

bölgede var olabileceği görüşü ile modern, geleneksel kopukluğunu 

reddeder. Bu açıdan bakıldığında, çalışmanın bu kuramlar arasından 

yakın olduğu kuramın, Üretim Tarzlarının Eklemlenmesi olduğu 

söylenebilir. 

Türkiye‟de tarımsal küçük üreticilik hala yüksek bir oranda 

varlığını devam ettirmektedir. Artan üretim maliyetleri, iç ticaret 

hadlerinin tarım aleyhine dönüşmesi gibi nedenler bu grubun 

üretimden çekilmesine, başka alanlara yönelmesine ve hatta göç 

etmesine bile neden olabilmekte, bu da beraberinde başka sorunlara 

yol açabilmektedir. Mikro ölçekli küçük üretici olarak tanımlanan bu 

grubun desteklenmemesi, karşılarına çıkan zorluklarla baş 

edememelerine, borçlarla üretimi devam ettirmeye çalışmalarına 

neden olmakta, sektörde rekabet edebilmelerini güçleştirmektedir. 

Genellikle atıl olarak görülen bu üretici grubunun Türkiye tarımında 

büyük bir paya sahip olduğu gerçeği kabul edilip, desteklenmelidir. Bu 

destekleme sadece mali açıdan olmamalı, bu grubun sağlıklı bir 

analizinin yapılması ve sorunlarının ortaya çıkarılması, eğitilmesi, 

örgütlendirilmesi gerekmektedir. 
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Özet: Günümüzde yapılan çalışmalar, nüfusun ve kentleşmenin de ekonomik büyüme 
için ana belirleyicilerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, 1983-2017 
dönemini kapsayan 36 OECD ülkesinin yıllık verileriyle, kentleşme oranını etkileyen 
faktörler analiz edilmiştir. OECD ülkelerinde kentleşme oranını etkileyen bağımsız 
değişkenler (işsizlik, ticaret, nüfus büyümesi, nüfus yoğunluğu,  sanayileşme,  toplam 
nüfus,  kişi başına düşen milli gelir, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı, erkeklerin 
işgücüne katılım oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı) SATATA programı 
kullanılarak panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Bu çalışmada, literatürde 
belirlenmiş değişkenler dışında, ilgi değişkeni olarak erkeklerin işgücüne katılım oranını 
ve kadınların işgücüne katılım oranının kentleşme oranı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Panel veri tahmin sonuçlarına göre, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama 
gücü % 79 olarak hesaplanmıştır. Analiz edilen modelde nüfus büyümesi, nüfus 
yoğunluğu, toplam nüfus, erkeklerin işgücüne katılım oranı ile kadınların işgücüne 
katılım oranının %1 düzeyinde, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ve 

sanayileşmenin ise %5 düzeyinde anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca; ticaret, kişi 
başına düşen milli gelir (%) ve işsizlik değişkenlerinin anlamsız olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kentleşme Oranı, Erkeklerin ve Kadınların İşgücüne Katılım Oranı, 
OECD, Panel Veri Analizi 

Analysis of Factors Affecting Urbanization Rate: An Investigation on 

OECD Countries 

Abstract: Recent studies have revealed that population and urbanization are also 
other two main determinants of economic growth. In this study, urbanization rate 
determinants have been analyzed with annual data of 36 OECD countries covering the 
period between the years of 1983 and 2017. Independent variables affecting the 
urbanization rate in OECD countries (unemployment rate, trade, population growth, 
population density, industrialization, total population, per capita income, number of 
teachers per student, male labor force participation rate and female labor force 
participation rate) have been tested with panel data analysis method using STATA 
program. In this study, the effect of male labor force participation rate and female 
labor force participation rate on urbanization rate have been examined as an interest 
variable other than the variables identified in the literature. According to the panel data 
estimation results, the power of explaining the dependent variable of the independent 
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variables has been calculated as 79 %. In the model analysis, it is founded that 
population growth, population density, total population, male labor force participation 
rate, female labor force participation rate are at a level of 1%, the number of teachers 
per student and industrialization are significant at a level of 5%. In addition, trade, per 
capita income and unemployment were found to be statistically insignificant. 

Keywords: Urbanization Rate, Labor Force Participation Rate Male and Female, OECD, 
Panel Data Analysis.  

 

 

Giriş 

İnsanoğlunun tarih boyunca birlikte yaşama güdüsü ve hayatta 

kalma çabasının yanı sıra, sosyoekonomik yaşamın gereklilikleri toplu 

yerleşim birimlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Bu birimlerin içinde 

barındırmış olduğu ekonomik dinamikler ve sosyo-kültürel değerler 

birbirleriyle etkileşim içerisinde gelişerek, teknolojinin de ilerlemesine 

paralel olarak yerleşimlerin büyümesine ve kentlerin sayısının ve 

etkileşimlerinin artmasına olanak tanımıştır. Tarihsel süreçte gittikçe 

önemi artan kentler, artık günümüzde temel yaşam alanları ve 

ekonomik merkezler haline gelmişlerdir. 

Organik bir canlı gibi düşünülen kentler, çağın gereklerine 

uygun olarak değişim/dönüşüme uğramaktadır. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre farklılık gösteren kentsel gelişme kalkınmanın bir 

anahtarı olarak görülmektedir. Kentleşme, kalkınmanın bir parçası 

olarak, ulusal çıktı kompozisyonunda sanayi ve hizmet sektörünün 

oranını artıran teknolojilerin ve kırsal tarımsal nüfusun ölçek 

ekonomilerinin sağladığı avantajlar nedeniyle kentsel üretim 

süreçlerine entegre olduğu bir geçiş dönemini ifade etmektedir 

(Sancar ve Sancar, 2017: 2). Kentleşme aynı zamanda ekonomik ve 

kurumsal yenilik ve kültürel gelişim için önemli fırsatlar da 

sunmaktadır (Nguyen ve Nguyen, 2018: 316).  

Keleş (2008) kentleşmeyi, sanayileşme ve iktisadi kalkınma ile 

bağlantılı olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi 

sonucunu doğuran, örgütlenme ve uzmanlaşmaya yol açan nüfus 

birikimi süreci olarak tanımlamıştır. Modern kentleşme, sanayi 

devriminin ve modernleşmenin yol açtığı sosyoekonomik bir olgudur. 

Batıda Sanayi Devrimi ile birlikte üretimde yenilik, sosyal yapıda 

devrimci dönüşümler ve nüfusun kentlere akını şeklinde önemli 

gelişmeler yaşanmıştır (Kaya, 2003: 88). Sanayileşme, hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkelerde işgücünün uzmanlaşmasına, tarım 

dışı sektörlerin gelişmesine ve güçlü bir kentleşme oluşumuna yol 

açarak, ekonomik büyümeye ivme kazandırmaktadır (Chen, Zhang, 

Liu ve Zhang, 2014: 1). 
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Tablo 1: Kıtaların Kentsel – Kırsal Nüfus ve Kentleşme 

Oranları, 2018 

 Kent Nüfusu Kır Nüfusu Kentleşme Oranı 

Dünya 4,219,817.000 3,413,002.000 % 55,3 

Afrika 547,602.000 740,318.000 % 42,5 

Asya 2,266,131.000 2,279,003.000 % 49,9 

Avrupa 552,911.000 189,737.000 % 74,5 

Latin Amerika ve 

Karayipler 
526,057.000 125,955.000 % 80,7 

Kuzey Amerika 298,987.000 64,857.000 % 82,2 

Okyanusya 28,129.000 13,132.000 % 68, 2 

Kaynak: United Nations, 2018. 

 

Ticaret ve imalat üzerinde büyük bir artışa yol açan 

sanayileşme, kentleri ürün (malzeme) yönlendirme merkezlerine 

dönüştürmüştür. Bu sebeple, sanayi kentleri daha çok limanlara, 

suyollarına ve enerji kaynaklarına yakın yerlerde kurulmuş ve 

gelişmiştir. Sanayileşme ile birlikte paralellik gösteren kentleşme 

olgusu, tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne gelişim ve 

dönüşüm nedeniyle kentlerin büyümesine yol açmaktadır. Ancak daha 

çok gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkan bir olgu olarak (Arslan, 

2004: 228) bazı kentler, sanayileşmeden çok hizmetler sektöründe de 

gelişebilmektedir. Ayrıca, nüfusun kırsal alanlardan kentsel alanlara 

yönelmesini ve kırsal alanların nüfus yoğunluğu bakımından çözülme 

sürecini içeren kentleşme, göç hareketlerini de kapsamıştır. Bu göç 

hareketleri, kırsal ve kentsel fırsatların ve kısıtlamaların nasıl ve kimin 

için değiştiğine bağlı olarak, yaş gruplarına ve cinsiyete göre 

değişiklik göstermiştir (McGranahan ve Satterthwaite, 2014: 17). Bu 

hareketlilik nüfus büyümesi, demografik şişme, nüfus yığılması, aşırı 

nüfus birikmesi olarak ifade edilen olguları beraberinde getirmiştir. Bu 

durumda, özellikle az gelişmiş ülkelerde kentleşme, sayısal olarak 

artan kent nüfusu, kalkınmışlık düzeyi açısından dönüşüme 

uğramadığı sürece sağlıklı bir kentleşmeye yol açmamıştır (Kaya, 

2003: 92). Tüm bunlara rağmen kentleşme, kalkınma, gelişme ve 

modernleşme kavramlarıyla olumlu yönlü ilişkisi olan bir olgu olarak 

ele alınmakta, ekonomik gelişmenin temel motoru gibi görülen 

sanayileşmenin yanında, ekonomik gelişmeye ve modernleşmeye 

ivme kazandıran bir faktör olarak değerlendirilmektedir.  

Tablo 1‟de kıtaların 2018 yılına ait kent-kır nüfusları ve 

kentleşme oranları yer almaktadır. Kent nüfusuna bağlı olarak oluşan 

kentleşme oranı en yüksek Kuzey Amerika, en düşük ise Afrika 

kıtasındadır. Bugünkü dünya ortalaması %50‟nin üzerinde 

seyretmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Dağılımı Raporu‟nda (United 
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Nations, 2018) gelecek beklentisi olarak dünyanın hiç durmadan 

kentleşmeye devam edeceğini vurgulamıştır. Kıtaların gelişmişlik 

düzeyleri ile kentleşme oranları arasında olumlu yönlü güçlü bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir. Kentleşmenin boyutu ve hızı, daha da 

alt düzeyde ülkelerin büyüklüklerine, yer aldığı coğrafi bölgelere ve 

gelişmişlik seviyelerine göre de değişmektedir.  

 

Tablo 2: Kırın İtici ve Kentin Çekici Güçleri 

İtici Güçler Çekici Güçler 

 Tarımda verim düşüklüğü 

 Gelir azlığı 

 Gelir ve toprağın dengesiz dağılımı 

 Tarım topraklarının çok fazla parçalanması 

 Makineleşmenin artması 

 Doğal afetler / iklim koşulları ve erozyon 

 Gizli işsizlik 

 Eksik istihdam 

 Kan davaları 

 Mahalle baskısı 

 Terör ve savaş gibi toplumsal olaylar 

 Kentin özgür ruhu 

 İş bulma beklentisi 

 İleri eğitim olanağı 

 Modern sağlık hizmetleri 

 Ulaşım imkânları 

 Sosyal olanaklar 

 Marjinal iş olanağı 

 Uzmanlaşma 

 Kentleşme biriktirimleri23 

Kaynak: Ertürk, 1995: 20; Kaya, 2003: 96-97; Keleş, 2008: 70-78; 

Şahin, 2018: 71-76. 

 

Literatürde kentleşme üzerinde yapılan çalışmalarda, 

kentleşmeyi etkileyen iktisadi, siyasi, teknolojik ve sosyo-psikolojik 

değişkenlere ve etkenlere yer verilmektedir. Bu çalışmalarda 

kentleşme sebeplerinin birbirleriyle etkileşim içinde bir bütün olarak 

düşünülmesi, kırın itici ve kentin ise çekici gücünü ortaya 

çıkarmaktadır. Kır ve kent arasındaki etkileşim, iletici güçler olarak 

ifade edilen ulaşım ve haberleşme araçlarının gelişmesi ile 

açıklanmaktadır. Kırın itme ve kentin çekme güçlerinin deviniminin 

kendi haline bırakılması toplumsal ve ekonomik erozyonlara yol 

açmaktadır. Bu erozyonlar işsizlik, marjinal ve kayıt dışı hizmet 

sektörü, alt yapı yetersizliği, plansız ve çarpık kentsel büyüme, 

gecekondulaşma, çevre kirliliği ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlara 

neden olmaktadır (Keleş, 2008: 78-79). Aşağıda yer alan kır-kent 

ilişkisi, Türkiye özelinde yazılan kentleşme literatürü kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

                                                           
23 Kentleşme Biriktirimleri: Kentleşmenin ve kentlerde nüfus yığılmasının, iktisadi faaliyetlerde, 

toplumsal işgörülerin geliminin azaltılması bakımından sağladığı yararlardır (Keleş, 1980: 70). Bu 

yararlar arasında alt yapının gelişmesi, ulaşım sistemi, işyeri için arsa, araştırma ve eğitim 

kolaylıkları sayılabilir (Ertürk, 1995: 22).  
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Bazı araştırmacılar kırsal kesimden kentlere göçün, ekonomik 

kalkınma sürecinin doğal bir parçası olduğunu belirtmektedir. 

Günümüzde dünyada hala kırsal kesimde yoğun nüfus gruplarının 

bulunduğu birçok ülke vardır. Nüfusun büyük bir kısmının kırsal 

alanlarda ikamet etmesi, bu ülkelerin ekonomilerinin az gelişmiş 

olduğu anlamına gelmektedir. Şahin (2018), Türkiye‟nin kentleşme 

özellikleri arasında erkeklerin kadınlardan, bekârların da evlilerden 

önce göç sürecine başladığını belirtmiştir. Bu açıdan bakıldığında, 

kırsaldan kentlere göç hareketliliğinde yer alanlar içinde genç ve 

okuma yazma bilen bekar kitlelerin oranı yüksektir. Bu kitle kentsel 

hayata uyum ve işgücüne katılım konusunda istekli ve daha hazırdır 

(Şahin, 2018: 82).  

Kent sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için nakit gelire daha fazla bağımlıdır. Gelir 

yoksunluğu, yetersiz ve pahalı konaklama, temel altyapı ve 

hizmetlere sınırlı erişim, çevresel tehlikelere maruz kalma ve yüksek 

suç ve şiddet oranları ile birleşmektedir. Nakit paraya dayalı kent 

ekonomileri, yoksul kadınları, genellikle çok küçük yaşlardan itibaren 

ücretli faaliyetlerde bulunmaya zorlamaktadır (Tacoli, 2012: 4). 

Kadınların düşük kaliteli, daha güvencesiz ücretli işlere 

yoğunlaşmasının nedeni, ücretli ve ücretsiz ev işlerinin ve ev içindeki 

bakım işlerinin onların birincil sorumluluk alanı olarak görülmesinden 

kaynaklanmaktadır (Tacoli, 2012: 17). Malik yaptığı bir çalışmada 

(2015), Çin‟in kırsal alanlarında yaşayan bir ailenin erkekleri, kentsel 

alanlara kadınlardan daha fazla kayma eğilimindedir. Bu alanlardaki 

kadınların çoğunun ev hanımı oldukları veya tarım sektöründe 

çalıştıkları görülmüştür. Makroekonomik bir bakış açısına göre, her 

ülkenin kendine özgü bir büyüme yolu vardır. Bu sürecin ortak özelliği 

ise işgücünün tarımdan imalat ve hizmet sektörlerine doğru hareket 

etmesidir (Malik, 2015: 675-676). Yani kentleşme süreçlerini 

içermesidir. 

Dolayısıyla, sanayileşme, ekonomik gelişme, kentleşme süreçleri 

birlerinden ayrılamayacak düzeyle iç içe geçmiş süreçlerdir. Bazen de 

birbirlerinin hem nedeni hem de sonucu olabilmektedir. Yani, 

sanayileşme, ekonomik gelişmenin ve kentleşmenin önemli bir 

nedenidir. Bu konuda hızlı kentleşmenin her zaman ekonomik 

büyüme getirdiğini savunanlar olduğu gibi, ikisinin mutlaka birbiriyle 

bağlantılı olmadığına dair düşünce ortaya koyanlar olduğu 

belirtilmektedir (Chen, Zhang, Liu ve Zhang, 2014: 6). Ancak, 

kentleşmiş ve gelişmiş yerler daha fazla ekonomik faaliyet ve yatırım 

çekmekte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmaktadır. Nguyen ve 

Nguyen (2018: 317), modern sanayinin ve kent nüfusunun 

artmasının, ekonomik büyümeyi desteklediğini ve kentleşmeyi teşvik 

ettiğini ortaya koymuştur. Türkiye gibi birçok ülkede de, kentleşmenin 
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büyüme ve kalkınmayı desteklediği kabul edilerek, teşvik edilmesine 

dönük birçok politika geliştirilmiştir. 

Ouigley (2009), kentleşme ve ekonomik kalkınma arasındaki 

ilişkinin kentlerdeki doğal kaynaklar, emek ve sermaye faktörlerinin 

yoğunlaşması ile oluşan kentleşme ekonomileri sürecinin bir parçası 

olduğunu savunmuştur. Bu faktörler arasındaki hareketliliğin piyasa 

sinyallerine rasyonel bir cevap vermesi durumunda, herhangi bir 

kentin büyüklüğü veya genel olarak kentlerin yayılımı konusunda 

endişe etmek için bir nedenin olmadığını vurgulamıştır (Ouigley, 

2009: 128). Ayrıca Baldwin ve Martin (2004) de teknolojik 

yayılmaların yerelleşmesi ile mekânsal kümelenmenin büyümeyi 

elverişli hale getireceğini vurgulamaktadır (Baldwin ve Martin, 2004: 

3). Kentleşme ile ilgili değerlendirmelerde kentleşmenin ekonomik 

büyümeye katkısının dışında, CO2 emisyonları, iklim değişikliği, su 

kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı gibi güncel konular 

üzerinde de düşünülmesi gerektiği gerçeğini de göstermektedir 

(Chen, Zhang, Liu ve Zhang, 2014: 14). 

Kentsel yığılmanın ekonomik olmayan özellikleri de 

kentleşmenin önemli bir özelliği olarak kabul edilmiştir. Kentsel 

yığılmanın yaratmış olduğu etki, ulaştırmada tıkanıklık maliyetini 

ortaya çıkarmaktadır. Bu maliyet yetersiz karayolu kapasitesi ve trafik 

sıkışıklığı nedeniyle, su, elektrik, telekomünikasyon, limanlar, 

demiryolları ve hava taşımacılığı gibi birçok altyapı türü için bir 

problem oluşturmaktadır. Bu durum, hizmet sağlayıcıların verimliliğini 

sınırlandırmakta ve ekonomik büyümeyi kısıtlamakta, hatta 

engellemektedir (Nguyen ve Nguyen, 2018: 319).  

Yukarıda sayılan kentleşme sürecine bağlı olarak çalışmada, 

kentleşmeyi ve kentleşme oranını etkileyen faktörler arasındaki ilişki 

ele alınarak tartışılmaktadır. Bu bağlamda kentleşmeyi etkileyen 

faktörler (istihdam, ticaret, nüfus büyümesi, nüfus yoğunluğu,  

sanayileşme,  toplam nüfus,  kişi başına düşen milli gelir, öğrenci 

başına düşen öğretmen sayısı, erkeklerin işgücüne katılım oranı ve 

kadınların işgücüne katılım oranı) temel parametreler olarak ele 

alınarak, sayısal verilerle çözümlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 

örneklemini, OECD ülkeleri içinde yer alan 36 ülke oluşturmaktadır. 

Ardından panel veri analizini gerçekleştirmek için bağımlı ve bağımsız 

değişkenleri ifade eden bir model kurulmuş ve değişkenler arası ilişki 

ortaya konmuştur. 

 

Literatür Taraması 

Literatürde kentleşme ile ilgili birçok çalışma olsa da, kentleşme 

oranını etkileyen faktörlerin panel veri yöntemiyle çözümlenerek, 

yeterince incelenmediği görülmektedir. Pandey (1977), Hindistan‟ın 
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18 eyaleti için verilerin kesitsel bir analiziyle kentleşmenin bazı önemli 

belirleyicilerini ortaya koymuştur. Analize konu olan veriler 1971 

yılına aittir. Kentleşme-kalkınma ilişkisine dair teorilerin geçerliliğini 

sadece kırsal baskı ve sanayileşme açısından değil, aynı zamanda 

tarımsal gelişme, okuryazarlık, kişi başına düşen gelir ve kentsel 

nüfusun büyüme oranı açısından da test etmiştir. Nüfus 

yoğunluğunun tüm denklemlerde istatistiksel olarak anlamlı bir etken 

olduğu bulunmuştur. Hindistan‟ın sanayileşmesi, kentleşme ile önemli 

pozitif bir ilişki göstermektedir. Bu değişken tek başına kentleşmedeki 

yüzde 44'lük değişimi açıklamıştır. Çalışan başına düşen gelir, 

istatistiksel olarak önemsiz olsa da, katsayıları için olumlu bir işaret 

göstermektedir. Ayrıca burada tarımsal gelişme ve emek talebinin bir 

ölçüsü olarak kullanılmış olan tarımsal arazi üzerinden alınan hasat 

yoğunluğu katsayıları çok yüksek değerler göstermiştir. 

Moomaw ve Shatter'in çalışmalarında (1996), 90 ülke için kişi 

başına GSYİH, kentleşme oranı, kentsel yoğunluk ve istihdamın 

sektörel dağılımı arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi ile analiz 

etmiştir. Çalışmanın bulguları, ekonomik büyümeden kentleşmeye 

doğru bir nedensellik ilişkisi ve ekonomik büyümenin kentleşme 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

kentleşmenin sanayi sektöründe istihdam oranını arttırdığını ifade 

etmişlerdir. Bertinelli ve Strobl (2003) ise 39 ülke için kentsel nüfus 

yoğunluğu ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemi 

ile incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, kentleşmenin 

gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde 

etkilediğini göstermiştir. Bunun ise, hızlı kentleşmenin ekonomideki 

etkisinden ve gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel altyapı 

yetersizliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.  

Chang ve Kai-ming 2006 tarihli çalışmasında, ekonomik büyüme 

ile kentleşme arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik testi ile test 

etmiştir. Çalışmada, kentleşmenin ekonomik büyüme üzerinde sınırlı 

bir etki yarattığı vurgulamış ve Çin'de bu etkinin yoğun olduğu 

sonucuna varmıştır. Hofmann ve Wan,  “Kentleşmenin Belirleyicileri” 

adlı 2013 tarihli çalışmalarında, Birleşmiş Milletler'in (BM)  kentleşme 

projeksiyonu ışığında, özellikle Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti 

açısından temel kentleşme belirleyicilerini belirlemek ve analiz etmek 

için araç değişkenler yaklaşımıyla panel veri yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma sonucunda nedensellik yönünün ekonomik büyümenin 

kentleşmeye yol açtığını bulmuşlardır. Çalışmada yerelleşme 

ekonomilerinin ve işgücü piyasası havuzunun varlığına uygun olarak 

sanayileşme ve eğitimin kentleşme üzerindeki olumlu ve anlamlı 

etkileri ortaya konulmuştur. 

Chen, Zhang ve Liu (2014), çalışmalarında kentleşme ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel tahmini ve coğrafi bilgi 
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sistemleri (GIS) yöntemiyle incelemişlerdir. Analiz küresel bir coğrafi 

ölçekte gerçekleştirilmiş olup, son otuz yılı kapsamaktadır. Çalışmada, 

bu süre boyunca kentleşme seviyelerinin önemli ölçüde değiştiğini ve 

kentleşme seviyeleri ile kişi başına GSYH arasında ilişki olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, küreselleşme seviyesinde, 

kentleşme hızı ile ekonomik büyüme arasında bir korelasyonun 

bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

Sancar ve Sancar 2017 yılındaki çalışmalarında, 13 Avrupa 

Birliği üyesi ülke ve Türkiye açısından, kentleşme ile ekonomik 

büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için panel veri 

analizi yapmışlardır. Çalışmada, kişi başına GSYH bağımlı değişken, 

kentleşmeyi temsilen kentsel nüfus yoğunluğu, sanayi, hizmetler 

sektörü istihdam oranları, tarım sektörü istihdam oranı ve genel 

istihdam oranı bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Çalışma 

kapsamında oluşturulan modelin değişkenlerine ait 1990-2014 yıllık 

serileri panel eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir. Panel 

nedensellik testi sonuçlarına göre, hizmetler sektörü istihdam oranı, 

sanayi sektörü istihdam oranı ve tarım sektörü istihdam oranı ile kişi 

başına GSYH arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. 

Bununla birlikte kişi başına GSYH‟dan kentsel nüfus yoğunluğu ve 

genel istihdam oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. 

Ayrıca, DOLS ve FMOLS sonuçlarına göre kentsel nüfus yoğunluğu ve 

hizmet sektörü istihdam oranındaki artışlar kişi başına GSYH‟yi pozitif 

yönde etkilemektedir. Çalışmadan elde edilen bulgular kentleşme ve 

ekonomik büyümenin 13 AB ülkesi ve Türkiye‟de birbirlerini besleyen 

süreçler olduğunu göstermektedir. 

Zheng ve Walsh (2018),  FE ve GMM tahmin yöntemlerini 

kullanarak 2011-2012 döneminde Çin'in 29 velayetinde yaptığı panel 

veri çalışmasında ekonomik büyüme, kentleşme ve enerji tüketimi 

arasındaki ilişkiyi incelenmiştir. Kentleşme ile ekonomik büyüme 

arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu, kentleşmeyi kalkınmadaki 

ilerlemenin bir işareti olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda 

kentleşmenin ekonomik büyümeye giderek artan bir katkı sağladığı 

vurgulanmıştır. 

Genel olarak, yapılan ekonometrik analizler sonucunda 

kentleşme ile ekonomik kalkınma arasında olumlu yönde bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. Ancak analize konu olan ülke/bölge ve seçilmiş 

ülkelerin gelişmişlik düzeyinin farklılık göstermesi zaman zaman 

kentleşme ve ekonomik büyüme arasında doğrudan bir olumlu 

ilişkinin olmayabileceğini de göstermiştir. Bu çalışma da kentleşmeyi 

etkileyen faktörler; işsizlik, ticaret, nüfus büyümesi, nüfus yoğunluğu, 

sanayileşme,  toplam nüfus,  kişi başına düşen milli gelir (%), öğrenci 

başına düşen öğretmen sayısı, erkeklerin işgücüne katılım oranı ve 

kadınların işgücüne katılım oranı belirlenerek analiz yapılmıştır.  
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Araştırma Verileri, Metodoloji ve Bulgular 

Kentleşme sadece kent sakinlerinin sayısındaki basit bir artış 

değil, aynı zamanda sanayi yapısı, istihdam, yaşam koşulları ve 

sosyal kamu hizmetleri açısından bir dizi değişim içermektedir. Bu 

çalışmada, 1983-2017 dönemini kapsayan 36 OECD ülkesinin yıllık 

verileriyle kentleşme oranını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. 

OECD ülkelerinde kentleşme oranını etkileyen faktörler ile 

oluşturulacak modeldeki değişkenler, SATATA programı kullanılarak 

panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Bu yöntemin temel 

avantajı zaman serisi ve yatay kesit veri gözlemlerini de kapsadığı 

için araştırmacıya daha fazla veriyle çalışma imkanı vermektedir. Bu 

durumda gözlem sayısı dolayısıyla serbestlik derecesi de artmaktadır. 

Böylece açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantının 

derecesi azalmakta ve ekonometrik tahminlerin etkinliği ve 

güvenirliliği artmaktadır (Tatoğlu, 2013:9-10). 

Çalışma kapsamındaki OECD ülkeleri: ABD, Almanya, 

Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, 

İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, 

Litvanya, Lüxsemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, 

Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda ve 

Yunanistan'dır. Veri seti Dünya Bankası'ndan elde edilmiştir. 

Çalışmanın modeli Wan vd. (2013) çalışması baz alınarak 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda bağımlı değişken olarak kentleşme oranı, 

bağımsız değişkenler olarak işsizlik, ticaret, nüfus büyümesi, nüfus 

yoğunluğu, sanayileşme, toplam nüfus, kişi başına düşen milli gelir ve 

öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ile kadın ve erkeklerin işgücüne 

katılım oranı belirlenmiştir. Bu bağlamda modelimiz aşağıdaki gibi 

kurulmuştur. 

Upop=Β0-Β1popd+Β2popg+Β3pupilt+Β4pop+Β5trade-

Β6ındus+Β7lngdp+Β8unempt+Β9lfma+Β10lffe+u    

Modelimize ilişkin belirlenen değişkenler ve tanımları aşağıda 

Tablo 3‟de yer almaktadır. Çalışmada kullanılan değişkenler 

kentleşme oranı, işsizlik, ticaret, nüfus büyümesi, nüfus yoğunluğu, 

sanayileşme, toplam nüfus, kişi başına düşen milli gelir, okur-yazar 

oranı ve kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranıdır. Çalışmada, 

Dünya Bankası‟ndan alınan veriler bağlamında okur-yazar oranı 

verileri az olduğu için bu değişken yerine öğrenci başına düşen 

öğretmen sayısı modele dahil edilmiştir. Modelde kullanılan 

değişkenlerin değer aralıkları Tablo 4‟te sunulmuştur. 
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Tablo 3: Araştırmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Açıklama Kaynak 

Upop Kent nüfusu(toplam nüfusun %) Dünya Bankası 

Unempt İşsizlik Dünya Bankası 

Trade Ticaret Dünya Bankası 

Pg Nüfus büyümesi Dünya Bankası 

Pd Nüfus yoğunluğu Dünya Bankası 

İndus Sanayileşme Dünya Bankası 

Pop Toplam Nüfus Dünya Bankası 

Lngdp Kişi başına düşen milli gelir (%) Dünya Bankası 

Pupilt Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı Dünya Bankası 

Lfma Erkeklerin işgücüne katılım oranı Dünya Bankası 

Lffe Kadınların işgücüne katılım oranı Dünya Bankası 

B0 Sabit parametre  

 

Tablo 4: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler  Gözlem 

sayısı 

Ortalama Standart 

sapma 

Minimum Maksimum 

T 1260 2000 10.10352 1983 2017 

Cno 1260 18.5 10.39242 1 36 

Upop 1260 74.26195 12.44539 24.415 97.961 

Popd 1226 126.3057 123.8075 2.000573 527.9668 

Popg 1159 .5918935 .7722011 -2.57432 6.017009 

Pupilt 752 14.82208 6.162812 2.07377 44.50621 

Pop 1260 66.33502 2.687453 52.2113 73.35525 

Unempt 707 7.247097 3.935473 .3 27.4662 

Trade 1179 78.92281 48.70508 16.01388 423.9863 

İndus 973 26.30871 5.314074 10.67072 41.10699 

Lfma 1156 70.41544 6.334746 51.14 88.4504 

Lffe 1156 51.02627 10.14968 21.56 82.22 

Lngdp 1168 10.12113 .7991476 7.185916 11.62597 

Kaynak: Dünya Bankası, 2018. 

 

Tablo 4‟te çalışmada kullanılan değişkenlerin genel özellikleri 

sunulmuştur.  Tabloda OECD ülkelerinde kentleşme oranının %74 

olduğu ve erkeklerin işgücüne katılım oranının ortalama %70, 

kadınların işgücüne katılım oranının ise %51 olduğu görülmektedir. 

Kentleşme oranı ile ilgi değişkenleri olan erkeklerin ve kadınların 

işgücüne katılım oranları arasındaki lineer ilişki aşağıdaki şekilde 

görülmektedir. 
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Grafik1: Kentleşme Oranı ile Kadınların ve Erkeklerin İşgücüne 

Katılım Oranları Arasındaki İlişki 

 

 

 

Yukarıdaki grafikte OECD ülkelerine ait kentleşme oranı ile 

kadınların ve erkeklerin işgücüne katılım oranı arasında ilişki 

gösterilmektedir. Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yaklaşık 

%30 iken, kentleşme oranı yaklaşık %60, Endonezya‟da kadınların 

işgücüne katılım oranı %50 iken kentleşme oranı %45, İsveç‟te 

kadınların işgücüne katılım oranı %80 iken kentleşme oranı yaklaşık 

%82 olarak görülmektedir. Türkiye'de erkeklerin işgücüne katılım 

oranı yaklaşık olarak %80 iken, kentleşme oranının yaklaşık %60, 

Endonezya‟da erkeklerin işgücüne katılım oranı yaklaşık %85 iken, 

kentleşme oranının yaklaşık olarak %30, İzlanda'da erkeklerin 

işgücüne katılım oranı yaklaşık olarak %85 iken, kentleşme oranının 

yaklaşık %90 olduğu görülmektedir. 

Modelde kentleşme oranını etkileyen faktörlerin analiz 

edilmesinde kullanılan değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı 

problemi olup olmadığını incelemek açısından, korelasyon analizi 

yapılmıştır. Bu bağlamda bağımsız değişkenler arasında güçlü 

korelasyon olmaması gerekmektedir. Çünkü bu durumda bağımsız 

değişkenlerin modele katkısı birbirine çok yakın olmakta ve 

değişkenlerin modelde olması veya olmaması modelin gücünü 

etkilememektedir. Bağımsız değişkenler arasında 0.80 ve üzerinde bir 

korelasyon varsa, bu durum çoklu bağlantı probleminin bir 

göstergesidir (Kalaycı, 2010: 367). Korelasyon analizinden elde edilen 

katsayı değerleri incelendiğinde, en yüksek korelasyon değerinin 0.59 

Kadınların İşgücüne Katılım Oranı Erkeklerin İşgücüne Katılım Oranı 
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olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bağımsız değişkenler arasında 

çoklu doğrusal bağıntı sorununa yol açacak bir ilişki olmadığı 

görülmektedir. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 5‟te sunulmaktadır. 

 

Tablo 5: Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi 

 Upop Popd Popg Pupilt Pop Trade Indus lngdp Unemp lfma lffe 

Upop 1.000           

Popd 0.1140 1.000          

Popg 0.2070 0.0029 1.000         

Pupilt -

0.1160 

0.1194 0.0804 1.000        

Pop -

0.0491 

0.1928 -0.39226 0.1281 1.000       

Trade 0.0682 0.1474 -0.1180 -0.1618 0.2831 1.000      

Indus -

0.2981 

-0.0409 0.0045 0.0035 0.1335 -0.2669 1.000     

Lngdp 0.5935 0.1021 0.0128 -0.1907 0.2352 0.2046 -0.4209 1.000    

Unempt -

0.0466 

-0.1686 -0.2512 0.2506 -0.0147 0.0558 -0.3635 -

0.0420 

1.000   

Lfma 0.0312 -0.1018 0.3879 -0.2331 -0.2337 -0.3116 0.3169 -

0.1346 

-0.4442 1.000  

Lffe 0.2073 -0.1795 -0.0412 -0.4298 0.0052 0.0458 -0.1804 0.4187 -0.1753 0.3896 1.000 

 

OECD ülkeleri açısından kentleşme oranını belirleyen faktörleri 

analiz etmek için havuzlanmış panel ile en küçük kareler yöntemiyle 

tahmin yapılmıştır. Daha sonra ise panelde sabit etki mi yoksa rassal 

etki mi olduğu test etmek için Hausman testi yapılarak sabit etki 

kullanılacağı sonucuna varılmıştır. Sonuçlara otokorelasyon testi 

yapılarak otokorelasyon sorunun olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçlar 

doğrultusunda otokorelasyon sorununun olduğu anlaşılmıştır. Wald 

testi kullanılarak değişen varyansın varlığına yönelik incelemede 

bulunulmuştur. Test sonuçları değişen varyans sorununa işaret 

etmiştir. Değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarını çözmek 

amacıyla Arellano-Bond tahmini yapılmıştır. Nihai sonuçlar Tablo 6'da 

yer almaktadır.  

Panel veri tahmin sonuçlarının yer aldığı Tablo 6‟da da 

görüldüğü üzere, modelin R2 değeri 0.791‟dir. R2 değerinin 0.791 

olması kentleşme oranındaki değişimin %79.1‟i modele dahil edilen 

bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Modelde değerlere 

bakıldığında genel olarak anlamlı olduğu söylenebilir. Modelde nüfus 

büyümesi, nüfus yoğunluğu, toplam nüfus, erkeklerin işgücüne 

katılım oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı %1 düzeyinde, 

sanayileşme ve öğrenci başına düşen öğretmen sayısı %5 düzeyinde 
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anlamlı iken ticaret, kişi başına düşen milli gelir ve işsizlik 

değişkenleri anlamsızdır. 

 

Tablo 6: Panel Veri Analizi Sonuçları 
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

VARIAB

LES  

Upop Upop Upop Upop upop upop Upop 

L.upop 0.951***  0.954***  0.948***  0.949***  0.949***  0.946***  0.937***  

 (0.00251)  (0.00260)  (0.00373)  (0.00370)  (0.00369)  (0.00366)  (0.00413)  

Popd -0.00727***  -0.00580***  -0.00743*** -0.0108*** -0.00929***  -0.0116***  -0.0125***  

 (0.000852)  (0.000906)  (0.00163)  (0.00160)  (0.00158)  (0.00159)  (0.00159)  

Popg 0.109***  0.118***  0.0762***  0.0902***  0.0718***  0.0777***  0.0734***  

 (0.0136)  (0.0140)  (0.0205)  (0.0204)  (0.0207)  (0.0203)  (0.0202)  

Pupilt 0.0133***  0.0130***  0.0135***  0.00875***  0.00955***  0.00626***  0.00457**  

 (0.00151)  (0.00154)  (0.00193)  (0.00186)  (0.00183)  (0.00186)  (0.00188)  

Pop 0.00109  0.0148***  0.0485***  0.0515***  0.0461***  0.0537***  0.0476***  

 (0.00463)  (0.00525)  (0.00737)  (0.00733)  (0.00727)  (0.00722)  (0.00732)  

Trade 0.00192***  0.00330***  0.00204***  0.00145**  0.00160***  0.000290  4.62e-05  

 (0.000340)  (0.000410)  (0.000604)  (0.000612)  (0.000606)  (0.000625)  (0.000625)  

İndus -0.0226***  -0.0259***  -0.0256***  -0.0188***  -0.0220***  -0.0112**  -0.0107**  

 (0.00235)  (0.00246)  (0.00423)  (0.00435)  (0.00420)  (0.00441)  (0.00440)  

Lngdp  -0.274***  -0.182*  -0.0221  -0.171  -0.0989  0.0451  

  (0.0448)  (0.108)  (0.109)  (0.111)  (0.109)  (0.113)  

Unempt   -0.00209  0.00192  0.00478  -0.000463  0.000461  

   (0.00439)  (0.00431)  (0.00427)  (0.00427)  (0.00426)  

Lfma    0.0173***   0.0373***  0.0423***  

    (0.00465)   (0.00541)  (0.00550)  

Lffe     0.0126***  0.0287***  0.0340***  

     (0.00363)  (0.00420)  (0.00433)  

out1        0.276***  

       (0.0598)  

Constan

t 

4.931***  6.368***  4.141***  3.888***  3.674***  4.793***  4.413***  

R2 (0.289)  (0.375)  (0.797)  (0.781)  (0.789)  (0.790)  (0.791)  

Observa
tions 

510  510  294  292  292  292  292  

Number 

of cno 

33  33  31  31  31  31  31  

* % 10 düzeyinde, ** % 5 düzeyinde, *** % 1 düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 

Tablonun ilk satırında bulunan Lupop bir yıl gecikmeli kentleşme 

oranını ifade etmektedir. Sanayileşme ve nüfus büyümesi dışındaki 

tüm değişkenler kentleşme oranını pozitif yönde etkilemektedir.  

Nüfus yoğunluğundaki %1‟lik bir artış kentleşme oranında 

%0.0125‟lik bir azalışa neden olmaktadır. Diğer yandan nüfusun 

büyümesindeki %1‟lik bir artış kentleşme oranında %0.0734‟lük bir 

artışa neden olmaktadır. Toplam nüfustaki %1‟lik artış kentleşme 
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oranında %0.0476‟lık bir artışa neden olurken, öğrenci başına düşen 

öğretmen sayısındaki %1‟lik artış ise kentleşme oranında 

%0.00457‟lik bir artışa neden olmaktadır. Sanayileşmedeki %1‟lik 

artış kentleşme oranında %0.0107‟lik bir azalışa neden olurken, 

ticaretteki %1‟lik bir artış kentleşme oranında %4.62‟lik bir artışa 

neden olmaktadır. Kişi başına düşen gelirdeki %1‟lik artış kentleşme 

oranında %0.0451 artışa, işsizlik oranındaki %1‟lik artış ise 

kentleşme oranında %0.000461‟lik artışa neden olmaktadır. 

Kadınların ve erkeklerin işgücüne katılım oranına baktığımızda pozitif 

ve %1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Erkeklerin işgücüne 

katılımındaki %1‟lik artış kentleşme oranında %0.0423 oranında 

artışa neden olurken, kadınların işgücüne katılımındaki %1‟lik artış ise 

kentleşme oranında %0.0340 oranında artışa neden olmaktadır. 

 

Sonuç 

Çalışmada kentleşme oranını etkileyen faktörlerin kentleşme ile 

aralarında nasıl bir ilişkinin olduğu, 36 OECD ülke kapsamında panel 

veri analiz yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Seçilen değişkenler 

literatür incelemesi sonrası tespit edilmiş ve ilgi değişkenleri olarak 

erkeklerin ve kadınların işgücüne katılım oranları analize dahil 

edilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar açısından eklenecek her 

bir değişken analiz sonuçlarında farklılıklar doğurabilmektedir. 

Çalışmada özgün değerin sürdürülebilirliği için analize konu olacak her 

bir ilgi değişkeni veri seti kapsamında tutarlılık içinde olmalıdır.  

Genel olarak modele ait tahmin sonuçları; kentleşme ile nüfus 

büyümesi, öğrenci başına düşen öğretmen sayısı, toplam nüfus, 

erkeklerin ve kadınların işgücüne katılım oranı arasında pozitif ve 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak %1 

düzeyinde anlamlı olan nüfus yoğunluğu değişkeni ile kentleşme oranı 

arasında negatif bir ilişki vardır. Erkeklerin ve okuma yazma 

bilenlerin, kadınlardan daha yüksek oranda kente göç etmesi, onlar 

için kentsel işgücü potansiyeli açısından önemli istihdam olanakları 

sunmaktadır. Kadınların kentlere geliş sürecinin erkeklere oranla daha 

uzun sürmesi, onların kentsel hayata uyum sürecini de 

geciktirmektedir. Kadına yüklenen geleneksel rollerin kentlerde de 

devam etmesi, istihdama katılım konusunda gecikmelerin 

yaşanmasına yol açmaktadır. Kadınların işgücüne katılımını; üretim ve 

ticaretin uluslararasılaştırılması, doğurganlık oranın azalması, eğitim 

düzeylerinin yükselmesi, yaşam maliyetlerinin artması ve kamu refah 

hizmetlerinin kesilmesi nedeniyle nakit gelirlere duyulan ihtiyaçların 

artması etkilemektedir. Genel olarak, kadınlar için kentleşme, 

istihdam olanaklarına daha fazla erişimi, daha düşük doğurganlık 

düzeylerini ve artan bağımsızlık derecelerini ifade etmektedir. 

Kadınların işgücüne katılım oranındaki artış, ekonomik krizlere ve 
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1980'lerden bu yana yapısal uyum programlarının uygulanmasına 

karşılık gelmektedir (Tacoli, 2012: 17). OECD ülkeleri kapsamında 

yapılan analizlerle birlikte Türkiye'de kadınların işgücüne katılım 

oranının yaklaşık %30, Endonezya‟da %50 ve İsveç‟te %80 olduğu 

hesaplanmıştır. Kentleşme ve kadınların işgücüne katılım oranı 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgiler sunmaktadır.  

Sanayileşme değişkeninde ise %5 düzeyinde anlamlı ve negatif 

bir etkinin varlığı görülmüştür. Literatürde sanayileşme ve nüfus 

yoğunluğu değişkenleri açısından yapılan analizlerde destekleyici 

sonuçların olduğu görülmüştür. Sanayileşme kapsamında Pandey 

(1977) yapmış olduğu çalışmada, kentleşmenin sadece tarım dışı 

sektörün büyüklüğüne göre gerçekleşmediği ve sanayileşme 

katsayısının negatif bir işaret almasının destekleyici nitelikte olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca katsayının pozitif bir işaret almasının ise 

kentleşmenin çoğunlukla imalat sektörü özelinde sanayileşmeden 

kaynaklandığı vurgulanmıştır (Pandey, 1977: 270). Özellikle 

küreselleşmeyle birlikte bilgi iletişim teknolojilerinin her alanda 

kullanılmaya başlanması kentsel alanlarda gerçekleştirilen ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlenmesine yol açmıştır. Küresel sermayenin odağı 

haline gelen kentlerin hizmet sektöründe önemli istihdam 

potansiyellerine sahip olması ve finans merkezlerine dönüşmesi 

kırdan kente olan göçü sanayi sektöründen hizmetler sektörüne 

kaydırmaktadır. 1950‟lerde Türkiye özelinde kentleşme sürecinin 

sanayileşme hamleleriyle hız kazanması, özellikle imalat sektöründe 

işgücünü kentlere çekmiştir. 1980‟lerde neoliberal politikalarla birlikte 

özelleştirme hamlelerinin özel sektörü destekleyici niteliği sermayenin 

uluslararsılaşmasına yol açmıştır. Bu sürecin sanayi sektöründen 

hizmetler sektörüne kaydığı ve sanayileşmenin kentleşme oranını 

açıklama potansiyelini düşürdüğü düşünülmektedir. 

Kentleşme oranını etkileyen faktörler bakımından ticaret, kişi 

başına düşen milli gelir ve işsizlik değişkenlerinin kentleşmeyi 

açıklamada istatistiksel olarak etkisi saptanamamıştır. Hem ekonomik 

teori hem de ampirik araştırmalar, kentleşme ve ekonomik büyüme 

arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna göre, 

kalkınmanın ilk aşamasında, kentleşme ekonomik büyümeyi 

iyileştirmekte, ikinci aşamada ise kentleşme ve ekonomik büyüme 

arasında ters bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Hızlı kentleşme, altyapı 

üzerindeki baskının artmasıyla ekonomiyi olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle, kentleşme, gelişme düzeyi, 

kentleşmenin aşaması ve temel ekonomik faaliyetlerin doğası gibi 

birçok faktöre bağlıdır (Nguyen ve Nguyen, 2018: 319). Kentleşmenin 

yüksek olduğu ülkelerde konut, ulaşım, enerji ve diğer altyapı 

hizmetlerinin yanı sıra istihdam, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel 

hizmetler de dâhil olmak üzere kentsel nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılamada zorluklarla karşılaşılmaktadır.  
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Özet: Yaşamakta olduğumuz Dünya, insanların temel gereksinimlerini karşılayabilmek 
açısından ihtiyaç duyulan kaynaklara sahiptir ancak bu kaynakların değerlendirilmesi, 
adaletli şekilde dağıtımı ve bu dağıtımda yaşanan problemler herkes tarafından dile 
getirilen sorunlardır. İşsizlik, yoksulluk, suç oranları gibi adaletsizliğin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan etkenler insan haklarını tehdit etmektedir. Sosyal politika ve sosyal 
hizmetler, kişilerin sorunları çözebilme becerilerini arttırabilmeleri ve sosyal işlevlerini 
yükseltmek için insanların daha iyi birer insan olabilmesini amaçlamaktadır. Günümüz 
koşullarında pek çok gelişmiş ve gelişmeyi sürdüren ülke, sosyal politika 
uygulamalarında merkezi yönetimlerinin yanı sıra yerel yönetimlerle de önemli 
sorumlulukları üstlenmektedirler. Devletlerin “sosyal devlet” algısı gerçekleşebilmekte 
ve vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sağlayabilmek yerel hizmetler ile olmaktadır. 
Yerel yönetimlerdeki bu sosyal politikalara yönelik uygulamalar ise sosyal belediyecilik 
kapsamında ele alınmaktadır ve sosyal belediyeler, sosyal devletlerin yereldeki 
temsilcileri rolünü üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sosyal politika ve 
sosyal belediyecilik anlayışının geliştirilmesi için akademik desteğin sağlanması ve 
sürekliliğin devam etmesine yardımcı olmaktır. Çalışmada sosyal belediyecilik ve sosyal 
politikalardan teorik olarak bahsedildikten sonra sosyal belediyecilik hizmetlerine 
yönelik bir eleştiri sunulmaktadır. Bu çerçevede, modern bir sosyal politika ve sosyal 
hizmet anlayışının geliştirilebilmesi konusunda önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Sosyal Belediye, Sosyal Politika, Sosyal Hizmet. 

Development of Social Policy and Social Municıpality 

Understanding in Turkey 

Abstract: The world we live in has the resources needed to meet the basic needs of 

people, but the evaluation of these resources, the equitable distribution and the 
problems in this distribution are the problems expressed by everyone. The factors 
emerging as a result of injustice, such as unemployment, poverty and crime rates, 
threaten human rights. Social policy and social services aim to improve people's ability 
to solve problems and improve their social function. In today's conditions, many 
developed and developing countries take on important responsibilities with local 
administrations as well as central administrations in social policy applications. 
Countries' perception of “social state” can be realized and providing services to citizens 
in the fastest way with local services. Social policy practices of these local 
administrations are included in the scope of social municipality and social municipalities 
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assume the role of local representatives of social States. The aim of this study is to 
provide academic support for the development of Social Policy and social municipality 
understanding in Turkey and to help ensure continuity. In this study, after discussing 
social municipality and social policies theoretically, a criticism of social municipality 
services is presented. In this context, suggestions are given to improve the 
understanding of modern social policy and social work. 

Keywords: Social City, Social Policy, Social Work. 

 

Giriş 

Türkiye gibi gelişmeyi sürdürmekte olan toplumlarda, sosyal 

politikadaki var olan düzenlemelerin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi 

kapsamında konuyu ele almak, sosyologlar tarafından mağdur 

kitlelerin haklarının savunulması açısından her daim anlamlı bir çabayı 

temsil etmektedir. Bu çalışmada da, sosyal politika ve sosyal 

belediyecilik hizmetlerinin kapsamının arttırılabilmesi için yeni yolların 

aranmasına, yenilikçi bakış açılarının getirilmesi konularına 

değinilmektedir.  

Küreselleşme süreciyle devlet politikalarında yaşanmakta olan 

dönüşüm her ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de görülmektedir. 1961 

Anayasası ile temelleri atılmış olan sosyal devlet anlayışı 1980‟ler ile 

beraber dönüşüm sürecine girerek, bir taraftan iktisat politikasında 

köklü değişiklere gidilmesine, diğer taraftan 12 Eylül 1980 darbesi ile 

beraber siyasal ve sosyal alanda otoriter bir rejim değişikliğinin 

yaşanmasına yol açmıştır. Günümüz Türkiye‟sinde de dünyada 

yaşanmakta olan gelişmelerin paralelinde neo-liberal politikalar artış 

yaşarken, devletin tekrardan tanımlanması ve devletin rol ve 

fonksiyonlarının tekrardan ortaya çıkması düşüncesi ile mevzuat ve 

uygulamalarda köklü değişikliklere gidilmektedir.  

Toplumsal refahta artış için merkezi yönetim yanı sıra 

belediyeler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörde yer alan 

uygulamalar, önemli sorumlulukları üstlenmiş durumdadır. Yereldeki 

demokrasi ve özerklik söylemlerinin içerisinde yerel yönetimlere 

düşen görevler, yetki ve sorumluluklar arttıkça, kamu hizmetlerinin 

de doğrudan kamu tarafınca ortaya koyulması gerekliliği fikrinden 

uzaklaşılmış bulunmaktadır (Sallan Gül, 2009: 91; Al, 2007: 369). 

Sosyal belediyecilik denildiği zaman bu durum sosyal 

politikaların tümünün belediyelere aktarılması anlamına gelmemelidir. 

Yerel yönetimlerin sosyal politika anlayışı, sosyal devlet algısından 

uzaklaşmak değil yerel yönetim olarak merkezi otoriteye yardımda 

bulunmalarıdır. Söz konusu kamu hizmeti olduğu zaman halka en 

yakın yönetim birimi yine yerel yönetimlerdir (Uğur ve Bostan, 2016: 

56; Henden, 2005: 2).  
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Sosyal belediyeler, sosyal devletlerin yereldeki temsilcileri 

oldukları için kendi sosyal politika uygulamaları olmalıdır. Kamusal 

harcama düzenini eğitim alanına, sağlık alanına, kültür alanları gibi 

çalışmalara aktarmakta olan istihdam sorunlarının çözümlerine 

yönelik olarak ihtiyaç sahiplerine sosyal adaletin sağlanmasını 

gerçekleştiren belediyeler, sosyal belediyecilik anlayışını kendine ilk 

edinmektedir (Kaya, 2003: 68). Çünkü yerel yönetimlerde sosyal 

politikalar, sosyal hizmetler ve mahalli sorumluluklar şeklinde yerine 

getirilen, toplumlara en yakın olan kamu yönetimi birimleridir. Sosyal 

devletin yetişemediği yerlerde sosyal belediyecilik faaliyetleriyle yerel 

yönetimlere görev düşmektedir (Batal, 2015: 231).  

Türkiye‟nin de son yıllar itibariyle belediyelerinde sosyal politika 

uygulamaları etkin bir rol oynamaktadır. Bu çalışma ile Türkiye‟deki 

sosyal politikalar ve sosyal belediyecilik hizmetleri incelenmektedir. 

 

Sosyal Politikanın Ortaya Çıkması 

Sanayi Devrimi ile ekonomiler tarıma dayalı bir düzenden 

fabrikalaşmaya yönelik bir düzene geçmiş ve 18. Yüzyıla ait ikinci 

yarının ardından İngiltere‟de doğarak tüm dünyanın toplumsal açıdan 

ve ekonomik düzeninde önemli değişimler yaşanmıştır (Stewart, 

1969: 4). Ancak sanayi devriminin ardından ortaya çıkan yeni düzen 

ile yoksulluk, açlık, sömürü, insanlıkla bağdaşmayan çalışma şartları 

gibi olumsuzluklarda artışlar görülmeye başlanmıştır.  

18. Yüzyıl Aydınlanma dönemi ile beraber oluşan en önemli 

gelişme için sosyal perspektiften bakıldığı zaman bunun dünya 

kaynaklarından faydalanmak olduğunu görmekteyiz. Bu modern 

anlayış ile toplumları meydana getiren kişilerin, sosyal politika algısı 

içinde refah düzeyleri yüksek hayatlarına yönelik düzenlenmeler 

hedeflenmiştir. Modern sosyal/refah devletlerinin temel felsefesinde, 

sosyal adalet ve insan haklarının temel alındığı bu yeni yaşam biçimi 

yatmaktadır. Şiddetli sınıf çatışmalarının ülkelerin varlıklarını tehdit 

edercesine ortaya çıktığı 18. Yüzyıl Avrupası‟nda devletler dış güçlerle 

mücadelenin yanı sıra sınıflar arası tehditler ve çatışmaların da içinde 

kaldıklarını fark etmekteydiler. Ortaya çıkan bu yenilik, devletlere 

yaşanan sosyal problemleri ortadan kaldırmaya zorunlu kılmıştır. Bu 

noktadan itibaren devletlerin, sosyal problemlere karşı 

gerçekleştirdiği müdahalelerin zamanla artması, sosyal politikaların 

da yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamıştır (Şenkal, 2005: 26). 

Sanayileşen piyasa ekonomileri, kimi insanlar çok yüksek bir 

refaha sahip iken kimilerinin ise orta halli, kalanların ise yoksulluğun 

sınırında yaşam mücadelesi verdiği bilinmektedir. Gelir sağlama, 

geçim şartları, sağlık vb. imkânlardan faydalanma, yaşam kalitesi 
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açısından en üst ve en alt gelir grubu insanlar aralarında büyük 

uçurumlara neden olmaktadır.  

Kapitalizmin başarılı bir biçimde devam etmesi için Adam Smith 

tarafından sosyal politikaların uygulanması gerekliliği savunularak, 

kişilerin çoğunun yoksul ve sefil halde olduğu ülkelerde mutlu 

olunamayacağı belirtilmiştir. Buna rağmen halen, dünya nüfusunun 

büyük kısmı ağır yoksulluk şartlarında yaşama savaşı vermektedir ve 

insan nüfusunun %24‟ü günlük 1 doların altında bir gelir ile hayatta 

kalmaya çalışmaktadır. 1997 senesi itibariyle, en zengin dünya 

nüfusunun %20‟siyle en yoksul dünya nüfusunun %20‟lik kısmı 

arasında 74 kat fark bulunduğu tespit edilmiştir (Şenkal, 2005: 194). 

Üstlendiği rolü ile sosyal refah devleti, bazen yaşlılara bazen 

engellilere bazen de istihdam kimi zaman kamu hizmeti 

sağlamaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, sosyal şartların 

iyileştirilmesi ve kişilerin temel ihtiyaçlarının giderilebilmesine yönelik 

olarak devletin etkin bir “sosyal politika yönetimi”ne sahip olması, 

çağdaş ve gelişen devletler için zorunlu bir durumu teşkil etmektedir. 

Bu bakımdan, sosyal refahı yükseltmeye yönelik olarak ortaya 

koyulan politikaların, bir yandan bireylerin maddi şartlarını iyileştirme 

diğer yandan da vatandaşlık kurumunun sosyal saygınlığını ve 

toplumdaki işlevini, işlevlerini artırma şeklinde önemli görevleri 

olduğu göz önünde bulunmaktadır. Bu yüzden, refah devletinde amaç 

sadece gelir dağımı ve sosyal problemleri çözmek değil, maddesel 

şartların iyileşmesi ve sivil toplum ile siyasal hakların kuvvetlenmesi 

ve demokrasinin güçlenmesi için devletin ileriye yönelik planları 

olmalıdır (Marshal 1965: 103).   

Cevaplanması gereken sorular arasındaki en önemlisi 

“devletlerin bu sorumlulukları ne şekilde yerine getireceği?” 

sorusudur. Bunun sağlanmasının ilk yolu sosyal eşitliğin sağlanması 

kapsamında hayati bir önem teşkil eden tüm toplumun minimum 

seviyede eşit gelir dağılımına sahip olmasıdır (Marshall, 1956: 114). 

II. Dünya Savaşı‟nın ardından Beveridge Raporu ile gündeme 

gelen sosyal refah devleti, kapitalist ekonomilerde sanayi ile doğan 

problemler, artmakta olan adaletsizlik ve güvensizliğe karşı 

devletlerin seyirci kalmayacağı fikri ile güç bulmuştur. Bu bakımdan 

refah devleti, Briggs (2000: 17)‟in tanımına göre, çalışma ve 

mülkiyetin piyasa değerine önem verilmeksizin, vatandaşlarına 

minimum düzeyde bir geliri garanti edebilen bir anlayışı 

barındırmaktadır.  

Flora ve Heidenheimer (1981: 50), refah devletini kişilere asgari 

gelir güvencesi sağlayan, onları toplumsal tehlikeler karşısında 

korumakta olan, sosyal güvenlik imkânı sağlayan, toplumsal statüleri 

ne olursa olsun bütün yurttaşlara sağlık, eğitim, barınma gibi sosyal 
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hizmet koşullarında asgari imkânlar sağlayan devlet anlamını 

taşımaktadır şeklinde tanımlamaktadır.  

Sosyal refah devleti demek, yönetim sahiplerinin piyasadaki 

güçler dengesini en az üç alan üzerinde değiştirme girişimleri olan 

devletlerdir. Bunların ilki, bireylere ve ailelere asgari düzeyde gelir 

seviyesinin garantisi, ikincisi ise hastalık, yaşlılık gibi bireysel ve ailevi 

sorunların olumsuz etkilerini minimuma indirgemektir. Üçüncü ve 

sonuncusu ise sınıf ayrımı olmaksızın tüm vatandaşların eşit sosyal 

hizmetlerden aynı standartlarda faydalanılmasıdır (Şenkal, 2005: 

321). 

 

Sosyal Politikanın Yerellik Özelliği 

Sosyal politikaların yerellik özelliğinde üç esas unsurdan 

bahsedilebilir. Bu unsurlar verimlilik, katılımcılık ve bunlara bağlı 

olarak demokratiklik ve sürdürülebilirlik olarak ifade edilebilir. İlk 

olarak verimlilik, sosyal politikaların doğasınca karışık kişisel 

gereksinimlerin spesifik bir biçimde daha yakın bir şekilde giderilerek 

esas olana ulaşılmasına dayanmaktadır. İkinci olarak demokratik 

olma durumu ise, yerele inmekte olan sosyal politikaların 

vatandaşların aktifliğini ve kuvvetlenmesini gerçekleştirerek sivil 

toplum kuruluşlarına da imkân vermiş olmakta ve bu durum da 

demokrasiye katkı sağlamaktadır. Son olarak sürdürülebilirlik, sosyal 

devlerin artış gösterecek olan harcamalarını kontrol etmeye işaret 

eden yerel yönetimlerin kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda yeni 

kaynaklar oluşturabilmesine dayanır (Andreotti vd., 2012). 

Siyasi irade hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde belirgin 

olarak ortaya konmalıdır. Böylece sürdürülebilirlik meselesinde yerel 

ve merkezin değer ve çıkarları birbiriyle daha bağlantılı olarak 

benimsenen politikalar hayata geçirilecektir. Bu politikaların 

uygulanma alanı ise yerel yönetim birimleridir (Palabıyık, 2004: 64). 

Toplumun genel ve yerel ihtiyaçlarına göre oluşturulacak olan 

etkin kamusal politikalar bu ihtiyaçların doğru tespitine bağlıdır. Bu 

bakımdan incelendiği zaman yerel yönetimler halkın güvenini 

kazanacakları ilişkileri şekillendirerek, talep ve ihtiyaçlara hızlıca 

cevap verebilecek durumdadırlar. Aynı zamanda yerel yönetimlerin 

sunmuş oldukları hizmetler içerisinde kararlara dâhil olma, 

demokratiklik ve kişilere saygılı olmak gibi temel özellikler de göz ardı 

edilmemelidir. Şehirlerde artmakta olan sosyal gereksinimlerin 

sağlanması çeşitli görevleri yerine getirecek olan merkezi ve yerel 

yönetimlerin belirlenen sosyal politikalara farklı düzeylerde 

katılacakları açıktır. Tarımsal alanlardaki çekiciliğin artırılarak nüfusun 

kırdan kente göçünü minimuma indirecek politikaların ortaya 

koyularak uygulanması daha çok merkezi yönetimin sorumluluğu 
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altındadır. Nitekim kent planlaması, konut gereksiniminin giderilmesi, 

altyapı sistemlerinin meydana getirilmesi, kentteki sosyolojik 

problemlerin ortadan kaldırılmasına dair politikaların oluşturulması ise 

merkezi yönetimin de itmesiyle yerel yönetimlere düşmektedir. Aynı 

zamanda kentlerin tümü ülkeyi meydana getirdiği için oluşturulan her 

öncelik, her iyileştirme bütüne etki edecektir (Yüksel, 2007: 294-95). 

Yöresel çeşitliliklerin sosyo-kültürel hizmetlerin de değişim 

göstermesine sebep olacağı ve yöreye özgü çeşitli taleplerin de yerel 

yönetimler tarafınca sağlanması zorunludur. Sosyal politikalarda 

başarı, yerel özellikteki hizmetlerin etkin ulaştırılmasına ve ihtiyaç 

sahiplerini hedef almasına bağlı durumdadır (Ateş, 2009: 89). 

Günümüz koşullarında, kentsel çarpıklıkların ortadan 

kaldırılmasında ya da sosyal politikalarla minimuma indirilmesinde 

yerel yönetimlere düşen sorumluluklar azami düzeyde önem teşkil 

etmektedir. Gelişimlerini devam ettiren liberal ülkelerde ise yerel 

yönetimlerin sosyal politikaların yerine getirilmesi sorumluluğu daha 

fazla durumdadır. Buna yönelik olarak gerekenler, yerel yönetimlerin 

finansal yapılarının kuvvetlendirilerek kendi imkânlarını 

oluşturabilecekleri bir yapıya sahip olmalarıdır (Yüksel, 2007: 294).  

Toplumsal dengesizliklerin ortadan kaldırılmasında yerel 

yönetimlerin etkili olamayacağı şeklindeki görüşlere karşın toplumsal 

katılımın yetersiz seviyede kalması kalkınma ve dengenin 

sağlanmasının da zor olacağı da vurgulanmaktadır. Bu bakımdan 

yerel yönetimler önemli rolleri yerine getirebilmektedir (Powell ve 

Boyne, 2001: 186). 

 

Sosyal Politika ve Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinin Etkileşimi 

Devlet kontrolü içerisinde belediyelerin sosyal fonksiyonlarının 

artış gösterdiği, toplum içindeki ihtiyaç ve beklentilere çözüm 

sağlayabilecek olan belediyecilik “Sosyal Belediyecilik”tir. Sosyal 

devlet, halkını memnun edebilme anlayışını yerine getirmesi için 

gerçekleştirdiği çalışmalar ile kendisini göstermektedir. 19. Yüzyıl 

sonlarına yaklaşıldıkça içerdiği önemin ortaya çıktığı sosyal devlet 

özelliği, problemlerin çözümlerine yönelik çalışmaları beraberinde 

getirmektedir. Toplumsal etkinlik ile dezavantajlı gruplara geniş 

olanaklar sağlanmıştır. Sosyal hayat içerisinde aktif olarak rol 

üstlenen belediyecilik anlayışı yine sosyal belediyeciliktir. Sosyal 

çalışmalarda gelişmiş ülkelerde gönüllü ya da özel teşebbüsler ile 

gelişmekte olan ülkelerde ise dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşlarca 

sağlanmaktadır. 

Sosyal belediyecilik, problemlerin çözümünde halkın katılımının 

sağlandığı, fikir özgürlüğünde bulunulan bir anlayışa sahiptir. Halka 
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hizmeti gerçekleştirmek için öncelikli olarak halkın beklentilerini ve 

taleplerini bilen bir belediye sistemi tasarlanmalıdır. Kültürel, sosyal, 

ekonomik, eğitim ve sağlık gibi pek çok noktada ihtiyaç boşluğunu 

dolduracak tedbirler almaktadır. 

Sosyal belediyecilik algısında sosyal devlet odaklı 

sorumlulukların üstlenildiği ve devletin belediyelere devrettiği 

görevler şunlardır (Powell ve Boyne, 2001: 186); 

 Kamu harcamalarının toplumda sosyal gücü zayıf olan 

kesimlere aktarılması görevini yerine getiren, 

 Sosyal gücü zayıf olan kesimlerin kapasitelerini geliştiren, 

 Maddi olanakları sunan ve destekleyici rol üstlenen, 

 Eğitim ve sağlık alanlarında açılımlar yapan, 

 Adil gelir dağılımı sağlayan ve sosyal faaliyetlerin 

yürütülmesinde bu kaynakları aktaran anlayışa sahip olmalıdır. 

Yani sosyal belediyecilik kamu alanına ayrılan bütçeyi sağlık, eğitim 

ve kültürel faaliyetlere aktaran, işsizlikle ilgili sorunların çözümünde 

uygulanabilir politikalar oluşturan ve sosyal adaleti sağlayan bir 

sistemdir (Kaya, 2003: 68). 

Belediyeciliğin temel amacı etkin ve başarılı bir belediye düzeni 

oluşturmaktır. Halkın beklenti ve isteklerini takip edip, nitelikli hizmet 

sunan, kaynakları verimli kullanmayı amaçlayan, halka faydalı olmayı 

güden bir belediyeciliktir. Böylelikle kuşaktan kuşağa taşınabilen, 

kültürel değerlerin miras olarak gelecek kuşaklara bırakılabildiği kent 

olgusu oluşur (Kaya, 2003: 68). İnsan odaklı yaklaşım toplumların 

gelişmesinde bir ölçüttür. İnsani değerlerin düşük seviyede kalması 

toplumsal buhranları meydana getirmiştir. Toplumsal buhranlarla 

mücadele için bireylerin ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirilmeli, 

halka yakınlık ilkesi benimsenmelidir. Yerel yönetim birimleri bu 

noktada halkın katılımının sağlanmasında devreye girer. Halkın kendi 

kendini yönetme becerisi ne kadar gelişirse toplumsal refah seviyesi 

de o kadar güçlenir. 

Sosyal belediyeciliğin ilgilendiği alanlar şu şekilde sıralanabilir 

(Pekküçükşen, 2004): 

 Çocuklara yönelik: kreş açmak, yuvalar kurmak, 

 Gençlere yönelik: madde bağımlılığını engelleyici tesisler 

oluşturmak, gençlik merkezi kurmak, meslek edindirme 

kursları açmak, 

 Kadınlara yönelik: kadın sığınma evleri, mesleki eğitim 

kursları, anne-çocuk sağlığı geliştirme birimleri açmak, 

 Yaşlılara yönelik: huzurevi açmak, ayni ve nakdi yardımlar 

yapmak, 

 Engellilere yönelik: eğitimlerine yönelik okullar açmak, kültürel 

ve spor faaliyetlere katılmalarını sağlayacak imkanlar sunmak, 
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 Risk gruplarına yönelik: istismara uğramış çocuklara yönelik 

psikolojik yardım birimleri açmak, 

 Kriz dönemi hizmetlerine yönelik: doğal afet, terör veya savaş 

gibi olağanüstü durumlarda ayni ve nakdi yardımlar sağlamak, 

barınma imkânları sunmak, yeme-içme ihtiyaçlarına yönelik 

birimler oluşturmak vb. 

Sosyal belediyecilik hizmetleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Yaşlı bakım evi açmak, 

 Çocuk yuvaları kurmak, 

 Sokak çocuklarının barınma ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Gezici sağlık birimleri oluşturmak, 

 Spor tesisleri açmak, 

 Kütüphane, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetlere uygun 

kültür merkezleri açmak, 

 Aşevleri açmak, 

 Mesleki eğitim kursları açmak, 

 Engellilerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için koruyucu ve 

geliştirici tedbirler almak, 

 Park ve yeşil alanları genişletmek, 

 Girişimcilere destek olacak kurslar ve nakdi yardımlarda 

bulunmak, 

 Yakacak, giyecek ve yiyecek yardımlarında bulunmak. 

 

Türkiye‟de Sosyal Politika ve Sosyal Belediyecilik Alanındaki 

Düzenlemelerin Eleştirel Analizi 

Yerel yönetimlerin kuvvetlendirilmesi hedefine yönelik olarak 

yürütülmekte olan reform hareketleriyle beraber önemli bir yol 

alınmış olmasına rağmen, yerel yönetimlerin çözmeleri gereken pek 

çok problem mevcuttur. Bu problemlerden öncelikli olanlar kaynak 

problemi, ölçek problemi, özerklik problemi, personel problemi, 

merkezi yönetim ile belediyeler aralarındaki görev dağılımı problemi, 

katılım problemi, idari vesayet problemi ve karar verme problemi 

olarak belirtilebilir (Kavruk ve Yaylı, 2008: 18-24). 

Belediyelere sosyal belediyecilik kapsamında birçok açıdan geniş 

yetki ve sorumluluklar veren yasal düzenlemelerde özellikle son 

yıllarda gerçekleşen bir artış yaşanmaktadır. Büyükşehir belediyeleri 

başta gelmek üzere, belediyelerin çoğu sosyal belediyecilik 

faaliyetlerini yerine getirmektedir. Fakat Türkiye‟de sosyal 

belediyecilik birçok açıdan yetersiz durumdadır. Öncelikle Türkiye‟de 

sosyal belediyecilik yalnızca yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dönem 

dönem yapılan maddi yardımlar algısının dışına çıkmalıdır. Sosyal 

belediyecilik belediyeler tarafından kullanılan siyasi bir rant olmaktan 

çıkıp sürekli bir hizmet haline getirilmelidir. Sosyal belediyeler ile 
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sosyal hizmetler arasındaki görev dağılımları ve yetki paylaşımları 

doğru koordinasyonlar ile sağlanmalı ve görev karmaşası ortadan 

kalkmalıdır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu‟daki belediyelerin çoğu, 

günümüzde bile kanalizasyon, su, alt yapı gibi belediyenin zorunlu 

şehircilik çalışmalarını bile yerine getirmeyi başaramamaktadır. 

Türkiye‟de yapılmakta olan sosyal belediyecilik uygulamalarının 

barındırdığı diğer sorunlar şu şekilde sıralanabilir (Çöpoğlu, 2014: 

237-243); 

 Katılım ve paylaşım azlığı 

 Veri azlığı  

 Standart eksiliği ve belirsizliği 

 Planlama ve koordinasyon eksikliği  

 Uzman personel sayısında azlık  

 Sosyal belediyeciliğin rant için kullanılması  

 Sosyal belediyeciliği algılama problemi 

 Kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik problemleri  

 

Sonuç Yerine 

Doğru ve hızlı şekilde tespit edilebilecek olan ihtiyaçlar ile yerine 

getirilecek olan hizmetlerin hızlı ve aracısız şekilde halka sunulması ile 

bütün dünyada yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sağlaması süreci 

içindeki sorumluluklarında artış yaşanmıştır. Kamu yönetimi 

reformlarının bir uzantısı niteliğindeki yasal düzenlemeler ile ortaya 

çıkan yenilikler, Türkiye‟de yerel yönetimler için sosyal sorumluluk 

kapsamında pek çok önemli görev ve yetkiyi beraberinde 

oluşturmuştur. Büyükşehir belediyeleri başta gelmek üzere 

belediyelerin sosyal belediyecilik çalışmaları hız kazanmıştır. Fakat 

yasal altyapının meydana getirilmesinde yerel yönetimlerin görev ve 

yetki alanlarının yapılandırılabilmesi için yeterli değildir. Öncelikle 

yerel yönetimler kendilerine düşen sosyal belediyecilik faaliyetlerini 

en aktif şekilde yerine getirebilmek için ekonomik açıdan güçlü hale 

gelmelidirler. Bu zorunluluk küçük belediyelerde ve ülkemizin Doğu, 

Güneydoğu gibi bölgelerindeki belediyelerde daha büyük bir ihtiyaç 

halindedir. Öte yandan merkezi yönetimler ve sosyal hizmetler sunan 

kurumlar ile beraber hareket edilmeli ve kaynak problemi bu şekilde 

azaltılmalıdır. Sosyal belediyecilik çalışmalarına yönelik olarak, yerel 

yöneticilerin gerçekleştirecekleri bilgi ve bilinç düzeyleri de oldukça 

önemlidir. Bu bakımdan merkezi yönetimlerin üstüne düşen vazife, 

eğitim ve bilinçlenme çalışmalarına hız vererek, sosyal belediyecilik 

çalışmalarının başarılarına büyük katkı sağlanmasını 

gerçekleştirmektir. Üniversiteler ve sivil toplum kurumları gibi 

yapılanmalar ile yerel yönetimler bir araya gelerek iş birliği içinde 

bilimsel ve sosyal platformlar geliştirmelidirler.  
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Sosyal belediyecilik faaliyetlerinin etkili bir şekilde 

sürdürülebilirliği için yerel yönetimlerin bünyesinde sosyal hizmet 

birimlerinin oluşturulması ve bu birimler içinde yeterli sayıda 

uzmanların ve yöre halkından kişilerin hizmet sunmanın ötesinde 

belediye personelleri olan kişiler için eğitim ve sosyal belediyecilik 

çalışmalarına katılım sağlamaları gerçekleştirilmelidir. 

Sosyal belediyecilik çalışmalarında yurttaşlar ile fiziki ve 

duygusal bağ kurulması sağlanmalıdır. Yerel halkın talep ve 

gereksinimleri göz ardı edilmemeli, buna yönelik hedefler ile yerel 

katılımlar gerçekleştirilmelidir. Ortaya konulan hizmetler, verilen 

kararlar, uygulanacak olan politikaların yöre halklarının beklentilerini 

ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda verilmesi gerekmektedir. 

Çünkü yerel hizmetlerin isteklerinde, farklı sosyal sınıftan kişilerin 

ihtiyaçlarının çeşitliliğinin göz önünde bulundurulması ve bu süreç 

içerisine dezavantajlı grupların da dahil edilmesi çok önemli bir 

husustur. Teknolojik gelişmelerde faydalanmalı ve yerel katılım 

araçları daha fonksiyonel olarak dahil edilerek, kurumların web 

servisleri güncel ve çağa uygun, halkla iletişim içinde tasarımlarda 

olmalıdır. 

Türkiye‟de pek çok alanda yaşanmakta olduğu üzere sosyal 

belediyecilik alanında da büyük eksiklikler bulunmaktadır ve bu 

eksikliklerin başında veri tabanı gelmektedir. Sağlanacak olan 

hizmetler daha önceden yapılmış olan analizlere bağlı kalmadan 

tahminlere ve yöneticilerin isteklerine göre yapılmaktadır. Bu durum 

ise halkın talep ve gereksinimlerinin karşılanması için ortaya 

konulacak olan hizmetlerin etkinliğinde hata oranını arttırmaktadır. 

Tasarlanacak olan bir yerel veri tabanı ile bulgular halkla paylaşılmalı 

ve akademik çalışmalara yön vermelidir. 
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