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Bölgesel Kalkınma Uygulamaları ve Doğu Anadolu’da
Kırsal Yoksulluk
Serdar NERSE1
Öz
Türkiye, uzun bir süreden beri uyguladığı teşvik sisteminden vazgeçmiş ve bölgesel
gelişime dayalı yeni ekonomi-politik anlayış eksenindeki kalkınma uygulamalarına
başlamıştır. Bu çerçevede araştırmanın konusu, eski ve yeni kalkınma
uygulamalarının kırsal eşitsizliğe etkilerine ve aynı zamanda kalkınma
uygulamalarının yoksulluk düzeylerine etkilerini inceleyeceğiz. Kırsal alandaki yeni
uygulamalar, kırsal toplumsal kalkınmada ciddi yararlar sağlayabilir. Ancak
uygulama ve politikaların büyük bölümünün bölgesel bileşenlerden uzak olması
kırsalda yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Bu çalışmada kırsal yoksulluk
bir bölge örneğiyle ele alınmıştır. Kırsal yoksulluğu uygulamalı bir şekilde
açıklamak için TRA2 Bölgesi’nden köyler seçilmiştir. Uygulamada, TRA2
Bölgesi’nden katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yaptık. Doğu Anadolu’da
yoksulluk durumu köylülerle yapılan derinlemesine görüşmelerle nitel bir çerçevede
analiz edildi. TRA2 Bölgesi’nde hayvancılık, tarım desteklerinden yararlanma
durumu, diğer faaliyetler, gelir ile yoksulluk arasındaki ilişkisi sorgulanmıştır.
Analizler neticesinde, yoksulluk ve eşitsizlik temelli sınıfsal yapıya dair ayrımlar
ortaya çıktı.
Anahtar Kelimeler: Kır Sosyolojisi, Kırsal Bölgesel Kalkınma, Yoksulluk,
Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Kırsal Sınıf

Regional Development Implementations and Rural
Poverty in theEastern Anatolia
Abstract
Turkey has abandoned its system of incentives implemented since a long time and
has started regional development applications which based on the new axis of
political-economy approach. The main subject of this research is to determine the
effects of old and new development applications on rural inequality and we will look
the impact of development applications on the poverty levels at the same time. New
applications in rural areas can provide significant benefits for rural community
development. However, the majorityof practices and policies which are far from the
regional components has been deepening rural poverty and inequality. In this study,
it is discussed TRA2 which is a NUTS 2 region as a sample of rural poverty. In
practice, we conducted in-depth interviews with participants from TRA2 region.
Poverty situation in Eastern Anatolia were analyzed with villagers in-depth
interviews in the framework of qualitative research. Livestock, availability of
agricultural subsidies, other activities, the relationship between income and poverty
Dr. Arş. Gör., Batman Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, serdarnerse@yahoo.com
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situaiton in the TRA2 region have been questioned. In the analysis, it is emerged
poverty and inequality based on distinctions of class structure.
Keywords: Rural Sociology, Rural Regional Development, Poverty, Stratification
and Inequality, Rural Classification

1.

GİRİŞ

Tarih boyunca toplumların önemli ve sürekli bir problemi olan yoksulluğa dair
çalışmalar, son dönemlerde uluslararası duyarlılığın artmaya başlaması, diğer
taraftan küreselleşme ve sonrasında da 2000’lerden itibaren sürdürülebilir yerel
kalkınma çabalarının ön plana çıkmasıyla hem dünyada hem de Türkiye’de büyük
bir önem kazanmaya başlamıştır. Çokça çalışılmaya başlanmasına ve farklı mikro
çerçevelerde açıklamalar getirilmesine rağmen yoksulluğu kısaca tanımlamak
mümkün değildir. Çok yönlü, birden fazla bileşenin aynı anda etkide bulunduğu bir
kavram olması nedeniyle tanımlanması oldukça güçtür. Ülke, bölge, il ya da
grupların yoksulluk durumu yaşam, konut, eğitim, sağlık olanakları veya genel
ifadeyle ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasal olanaklara erişim açısından
farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla ülke, bölge ya da grupların eşitsizlik
durumunun ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve çevresel bileşenler temelinde
farklılaşabildiğini söylemek mümkündür. Bileşenlerin etki durumlarına göre
yoksulluğun tanımlanması da farklılaşmaktadır. Kısacası yoksulluk; i) açlık
durumuna bağlı olarak insani yoksulluk, ii) kırsal ile kentsel bölge arasındaki gelir,
sağlık, eğitim gibi kıstaslardaki eşitsizlikler temelinde kır-kent yoksulluğu, iii)
hanehalkının asgari refah düzeyini yakalayamadığı durumlarda mutlak yoksulluk,
iv) daha genel bir ifadeyle bireylerin genel refah ortalamasının altında yaşamını
devam ettirme biçimi olarak göreli yoksulluk ve v) sonuçta da kişinin yaşamını
devam ettirebilmesi için gerekli şartları sağlaması olarak da öznel yoksulluk
şeklinde tanımlandığı görülebilir (Topgül, 2013:278-282). Ulusal ya da uluslararası
birçok kurum ya da kuruluş bu sorunu çözmeye çalışırken de farklı bileşenler
etrafında ele almaktadır. Sonuç itibariyle herkesin çok yönlü ele aldığı ve aynı
zamanda karmaşık ilişkilere sahip olan yoksulluğun tanımlanması oldukça güç bir
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan düşük gelir sahibi olma, çok az bir
gelirle geçinme durumu ve ülkeler arasındaki eşitsiz geçim sınırları yoksulluk veya
yoksulluk farkları olarak tanımlanabilirken, diğer taraftan yoksulluk yalnızca gıda,
giyim, barınma eksikliği şeklinde dar bir anlamla da geçiştirilemez. Sağlık, eğitim,
ulaşım, iletişim ve diğer kamusal hizmetlerden de yararlanamama, mahrum olma ya
da az yararlanma durumu da yoksulluk olarak tanımlanabilir (World Bank, 2010).
Neticede yaşamın maddi yönüne ait ihtiyaçların giderilememesi, asgari bir geçim
durumuna sahip olma üretimde ve kaynaklardaki kısıtlamalarla gelir ve tüketime
dayalı tanımlamanın yanı sıra kamusal mal ve hizmetlerden yararlanma durumu
şeklinde de tanımlamalar çoğaltılabilir.
Yoksulluk farklarından, eşitsizlik durumlarından biri de kırsal nüfus ile kentsel
nüfusun kamusal ve diğer hizmetlere ulaşım olanakları ile gelir ve geçim durumları
arasındaki farklardır. Hizmetlere ulaşım ve geçim sıkıntısı kırsal yoksulluğun
derinleşmesine ve günden güne eşitsizliği derinleşmesine neden olmaktadır.
Türkiye’de de bölge içinde ya da bölgeler arasında kırsal toplumlar ile kentsel
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toplumların farklı ölçülerde tabakalaşması, farklı bileşenler etrafında toplanması
nedeniyle altlık ve üstlük durumları ortaya çıkmaktadır. Eşitsizliğin negatif yönünde
bulunan ya da başka bir deyişle tabakalaşma sisteminin alt tarafında bulunan kesim
çoğunlukla “yoksul” grup olarak tanımlanmaktadır. Üst grupta yer alanlar sosyal,
iktisadi, kültürel ve siyasal bakımdan kontrolü ellerinde tutarak daha alt grupta yer
alanlara göre yaşam koşulları ve refahın ne yönde gitmesi gerektiğine karar vermede
daha öncelikli davranırlar.
Ülkemizde de önemli bir yer teşkil eden ve yaşamsal önemde bulunan tarım ve
hayvancılık sektörü hem gıda üretimi hem de istihdam yaratma bakımından
sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sektör etrafında toplanan nüfus da son dönemlerde
ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır.
Sorunların ortadan kaldırılması amacıyla ekonomik bileşen dışında diğer bileşenlere
de öncelik verilmesi amacı öne çıkarılmaya başlanmıştır. Ancak planlarda değinilen
dahil edilen bileşenlerin uygulama aşamasında ya kısmen yer bulduğunu ya da
neredeyse bazı bileşenlere yine hiç değinilmediği görülmektedir. Türkiye’de tarım
sektörüne yönelik sağlıklı ekonomik kalkınma çabaları içerisine girilmiş olsa da
bölgeler arasındaki farklılıklar halen dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım Politikası (OTP) 2005 sonrasında 2006-2010
Tarım Stratejisi Belgesi’ne dahil edilmiştir. OTP çerçevesinde yürütülen kalkınma
uygulamamalarının TRA2 Bölgesi’nde de kentsel ve kırsal kesimde ekonomik
gelişim temelli sektör öncelikleri ve diğer bileşenlerin çoğunlukla göz ardı edilmesi,
kentsel sektörler olarak öne çıkan sanayi ve hizmetin desteklenmesi, kırsal sektör
tarımın ise daha az desteklenmesinin kırsalda yoksullaşmaya neden olup olmadığı
bu çalışmada ele alınmaktadır. Çalışmada, 2007 sonrasında Doğu Anadolu’da kırsal
yoksulluk durumu kalkınma uygulamaları dikkate alınarak sorulan sorular ekseninde
tartışılmıştır. Kalkınma amacına yönelik kırsal projelerin özellikle hangi kavram ve
faktörler etrafında toplandığı temelde kır-kent, bölgeler arası eşitsizlik ve TRA2
Bölgesi örneğinden hareketle çiftçilerle yapılan görüşmeler neticesinde kırsalda
yoksullaşma konusu derinlemesine irdelenmiştir. TRA2 Bölgesi’nde kırsal
yoksullaşma durumu Ağrı ve Kars şehir merkezlerine bağlı 4 köydeki 10 katılımcı
ile görüşülerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kırsal yoksulluğun genel
durumuna dair bir çerçeve sunulmaya çalışılmış ve temelde hangi faktörlerin
yoksullaşmaya, eşitsizliğin derinleşmesine neden olduğu ön plana çıkarılmaya
çalışılmıştır. Diğer taraftan hangi bileşenlerin dikkate alınması durumunda
yoksulluğun azalabileceği, eşitsizliğin ortadan kalkabileceğine dair önerilerde
bulunuldu.

2.

KIRSAL ÜRETİMİN DÖNÜŞÜMÜ
YOKSULLAŞMANIN NEDENLERİ

VE

KÖYLÜ

TİPİ

TRA2 Bölgesi’nde yapılan çalışmada öncelikle hangi üretim tiplerinin olduğu ortaya
çıkarılmaya çalışıldı. Genel olarak, Bölge ekonomisinin sınır ticareti, tarım ve
hayvancılık etrafında şekillendiği görülebilir. Sermaye birikimi ve bunun yatırıma
dönüştürülmesi ile yoksullaşma arasındaki ilişki, araştırma sorularında öne
çıkarılmaya çalışılan öncelikli konu olmuştur. Kırsalda yoksullaşma; üretime katılım
durumu, iktisadi faaliyet çeşitlendirme, pazarlara ulaşım ve sermaye birikim
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durumuyla yakından ilişkilidir. Kırsalda hangi üretim tiplerinin bulunduğu bu açıdan
önemlidir. TRA2 Bölgesi’ndeki araştırma öncesinde esas değişkenlerden biri üretim
tipleri olmuştur. Bitkisel üretim, hayvancılık, meyvecilik, kentsel iktisadi
faaliyetlere katılım durumlarına göre üretim tipleri iki ölçekte ele alındı. Birincisi
yaygın kırsal üretim tipi olarak bitkisel üretim, hayvancılık ve meyveciliğin devam
ettirilmesiyken, ii) ikincisi de kentsel üretim faaliyetlerinin kıra götürülmesi ya da
kırsal nüfusun kentsel üretim faaliyetlerine katılımıyla yaygınlaşan yeni tiptir.
Üretim tipleri; köylerin önemli ulaşım yolları, il ve ilçe merkezlerine uzaklık
durumları, kırsal ve diğer iktisadi faaliyetlere katılım durumları, nüfus yoğunluğu ve
demografik yapısı ile coğrafi yapısına göre köy tipleri farklılaşmaktadır. Köylerin
bir bölümünde tarım yaygın faaliyet olarak ağır basarken, bazılarında hayvancılık,
bazılarında da diğer iktisadi faaliyetler yaygınlaşmıştır.
Tablo 1: Yaygın iktisadi faaliyetler
İl
Köy
Merkeze
Uzaklık (km)
Ağrı
Yazıcı
12
Başkent
40
Kars
Kümbetli
11
Verimli

31

Yaygın İktisadi Faaliyet
Tarım ve diğer iktisadi faaliyetler
Hayvancılık
Tarım, hayvancılık ve diğer iktisadi
faaliyetler
Tarım ve hayvancılık

Kaynak: Araştırma verilerinden elde edilmiştir.

Köylerin diğer faktörlerin ve özellikle merkeze uzaklık ile ulaşım durumu, iktisadi
faaliyetlere katılım durumları, arazi yapısının uygunluğu ve sulama imkanlarına göre
belirgin bir şekilde birbirinden ayrıldığını görmek mümkündür. İktisadi üretime
katılım durumuna göre; i) bitkisel üretim, ii) hayvancılık yapma ve iii) kentsel
içerikli marjinal işçilik, iş yeri kurma, kentsel ve kamusal işlerde hizmet verme gibi
kentsel üretim faaliyetleri de yaygınlaşmaya başlamaktadır. Ayrıca üç köylü tipinin
bir arada bulunduğu yerler de yoğundur. Köylülerin de belirttiği üzere kırsal alan
son dönemlerde üretim odaklı homojen yapısını kaybetmeye başlamıştır. Tarım ve
hayvancılık, 1980’lerden itibaren Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu üzere
uluslararası pazarların etkisiyle terk edilmeye başlanmıştır. Özellikle il ve ilçe
merkezlerine yakın köylerde bulunan hane gelirleri çoğunlukla tarım ve hayvancılık
dışı iktisadi faaliyetlerden elde edildiği görülmektedir. Merkeze yakınlık durumu
tarım dışı iktisadi faaliyetlere katılımda avantaj sağlarken, arazi yapısı ve sulama
tarımsal üretimin yaygınlaşmasında önemli bir etkendir. Kümbetli Köyü’nde
yaşayanlar;
“Köyümüz yola çok yakın, bunun için şehre kolay gidip gelebiliyoruz. Bizim
ve yakın köyde bulunan Yolaçan Köyü’nün toprakları oldukça düz. Buralarda
buğday ve arpa ekerken, çocuklar da yakın şehirlere çalışmaya gidiyor.” (K 5,
Kadın, 52)
“Kars’ta telefon dükkanımız var. Çocuklar orada telefon tamiri yapıyor ve
telefon satıyorlar.” (K1, Erkek, 62)

TRA2 Bölgesi’nde kalkınma ve yoksullaşmayı önleyen, seviyesini belirleyen hem
küresel hem de yerel doğrudan ve dolaylı faktörler bulunmaktadır. Kırsal nüfusun
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farklı üretim tiplerine yönelmesinde de etkilidir. 1980 öncesinden başlayarak
uluslararası etkileşimin artması ve bu etkileşime paralel yürütülen iç düzenlemeler,
teknolojik ilerleme ve tarımdan elde edilen gelirin farklı iktisadi faaliyetlere
yönlendirilmesi ya da tersi bir şekilde tarım dışı gelirin tarımsal çeşitlendirmede
kullanılması, kısacası sermayeler arasındaki ilişki ile üretim ilişkilerindeki
farklılaşmalar kırsal alanda kurumsal ve sınıfsal yoksulluğun da farklılaşmasına,
yoksul işçi grubunu marjinal işlere, zengin sermaye sınıfını da tarım dışı yatırımlara
yönlendirmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların sıklıkla tekrarladıkları etkenler
Yerel Etkenler
Küresel Etkenler
Açık kodlar
Frekans
Açık kodlar
Arazi yapısı
78
Ticaret
Kırsal çevre
65
Pazar
Teknoloji
59
Diğer yatırımlar
İklim
45
Teknoloji
Mülkiyet
34
Sulama
Göç
27
Tarım işçileri
25
Diğer işçiler
22

Frekans
82
55
41
34
12

Kaynak: Araştırma verilerinden elde edilmiştir.

TRA2 Bölgesi’nde yürütülen araştırma sonuçlarına göre kırsal üretim ve
yoksullaşma arasında yakın kodlar bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bölge’de yürütülen
araştırmaya göre; kalkınma ve yoksullaşma arasındaki ilişkinin yalnızca tarımsal
üretime dayalı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak göç gibi sosyokültürel, iklim ve arazi yapısı gibi doğal sonuçlarla birlikte ekonomik bir bütünlük
barındırdığı ve soruna bu açıdan yaklaşılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Tarımsal üretim ve tarım dışı üretim sonucunda kırsal nüfusun girdiği yeni ilişkiler
yoksullaşma düzeyinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Kırsal kalkınma
uygulamaları çoğunlukla yoksulluğu giderici uygulamalar olarak başlatılmasına ve
bu amaca yönelik uygulanmasına rağmen, son 35 yıllık dönemde tarımsal üretimden
devlet desteğinin yavaş yavaş çekilmesi, köylü üretiminin uluslararası piyasaya açık
bir duruma getirilmesi sonucunda diğer kırsal alanlarda olduğu üzere TRA2
Bölgesi’nde de yoksullaşmanın şiddetli bir şekilde yaşanmasına neden olmuştur.
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Şekil 1: Kırsal kalkınma ve yoksullaşmayla ilişkili temel faktörler

Yerel

Kırsal
çevre

İklim

Arazi
yapısı

Çiftçi
organizasyonları

Mülkiyet

Diğer
iktisadi
faaliyet

Tarım dışı
yatırımlar

Emek
gücü

Tarım
işçisi

Göç

Marjinal
işçilik

Yatırımcı
/ İşveren

Sulama

Teknoloji

Tarım
girdisi

Finans ve
sermaye
birikimi

Tarımsal
yatırımlar

Ticaret

Pazar

Küresel
Kaynak: Araştırma kapsamında yazar tarafından üretilmiştir.

Katılımcılarla görüşmelerde, sermaye ve finansın farklı şekillerde kullanımı ve
tarımsal girdi ile teknolojilerin geç ya da eksik kullanımı neticesinde yalnızca tarım
ve hayvancılıkla uğraşan köylünün daha da yoksullaştığı sonucuna varılmıştır. Diğer
yandan sermaye birikimi ile finansın tarım dışı iktisadi faaliyetlerde kullanımı
neticesinde çiftçilerin büyük bir bölümünün ya üretimden vazgeçmesine ya da köyde
standart bir yaşamın sürdürülememesi nedeniyle işçileşmelerine ve yoksullaşma
farkının giderek daha da derinleşmesine neden olmuştur.
Üretim ile emek sürecindeki büyük dönüşüm, kırsal nüfusun farklılaşması ya da
üretimde bulunan kesimin yoksullaşma sürecindeki en büyük etken uluslararası
pazar ve ticaret ilişkilerinin sonucu olmuştur. Uluslararası piyasaya açılım
neticesinde tohum, gübre ve teknoloji ile üretim araçlarına göre yeniden şekillenen
kırsal yapıda, yeni sürece ayak uyduranlar, tarım dışında da sermayeyi yatırımlara
yönlendirenler giderek zenginleşirken, diğer taraftan sadece tarım ve hayvancılıkla
ilgilenen kesim giderek yoksullaşmış, eşitsizlik giderek derinleşmiştir. Diğer yandan
son süreçte ekonomik bakımdan kırsal yapılar çoğunlukla tarıma dayalı olduğunda
ve verim artışı sağlanmadığında yoksulluk kaçınılmaz olmaktadır (Kazgan,
1984:40). Verim artışı sağlayanlar ise çoğunlukla üst grupta yer alan çiftçi ve
sermaye birikimi yapan tarım dışı iktisadi faaliyetlerle uğraşan kesim olmuştur.
Ulaşım ve iletişim kanalları kullanan ve sermayeyi yerinde kullanarak farklı
sektörlere yönlendirenler çoğunlukla il ve ilçe merkezlerine yakın konumlanmış
köylerde bulunan yatırımcı olmuştur.
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Kırsal yoksullaşmayı gidermede kalkınma temel bir faktör olarak görünmektedir.
Katılımcılardan elde edilen veriler analiz edildiğinde; göç gibi dolaylı faktörler hariç
çoğunlukla yoksulluk ve kalkınma düzeyini doğrudan etkileyen faktörler olduğu
ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan kalkınma ve kırsal yoksulluk ilişkisinde yerel ve
küresel faktörler olduğu görülse de aslında yerel yapılar içinde yer alan faktörler
artık küresel ve genel bir yapı içinde ele alınmakta ve bu yapıların küresel bir boyut
kazandığı artık yadsınamaz bir gerçektir. Kırsalda “mevsimlik tarım işçisi olarak
farklı şehirlere veya inşaat işçisi olarak ya da sürekli bir iş için büyük şehirlere giden
nüfusun belli bir bölümü geri dönerken, yoksul düzeyine göre geri dönemeyenlerin
de” (K8, Kadın, 47) bulunduğu ve işçileşmenin çoğunlukla yoksul hanelerde ortaya
çıktığı görülmektedir. “Sermaye birikimi ve devletin hibeleriyle ile diğer kredi ve
finans kullanımlarını ise çoğunlukla zaten zengin olan aileler (haneler)
kullanmaktadır. Yoksul aile sadece hayvan desteği veya ürün desteği alır. Ama
zengin olanlar krediyi ve hibeyi, projeyi nasıl kullanacağını bildiği için ya da onların
arazisi uygun olduğu için daha çok başvurmaktadır” (K 10, Erkek, 63). TRA2
Bölgesi’ndeki kırsal haneler “çoğunlukla tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta, son
yıllarda kısmen meyveciliğe yönelimler bulunmaktadır” (K 3, Erkek, 39). Diğer
yandan yine yoksulluk düzeyine göre daha alt grupta yer alanların ağırlıklı olarak
inşaat işçisi, mevsimlik işçi, küçük ölçekli sanayi ve hizmet işçileri olarak çalıştığı
görülmektedir. İşçi grubunun geçimlik gelirle devam etmesi sınıfın devamlı
yoksulluk içinde kalmasına, diğer taraftan bölüşümün de bu grubun aleyhine olması
onu grubun en altına gerilemesine neden olur (Marks, 1986:779). Ancak alt
gruplarda farklı durumlar da görülebilmektedir. İşçileşme neticesinde yeni evli hane
içerisinde, genç aile öncelikle yeni konut yapımına ağırlık vermekte, geniş hane
çevresinde sermaye birikimiyle “kısmen hayvancılığa, ağırlıklı olarak ise tarım dışı
ve Kars dışında ticari işletme ve diğer işlere” (K 2, Erkek, 55) yönlenmeler de söz
konusu olabilmektedir. TRA2 Bölgesi’nde yoksulların tarımsal üretim ve kentsel
küçük ölçekli iş ve hizmetlerle uğraşanlar olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir.
Diğer taraftan yine yaşam standardı bakımından daha iyi durumda yer alan ve kırsal
tabakalaşma açısından daha üst grupta yer alanlar ise yine tarımsal üretimle
uğraşmakta, ancak ağırlıklı olarak tarımsal üretimin sınırlarına varılmış olduğundan
sermaye birikimleri kentsel yatırımlara dönüştürülmektedir. Yoksulluk düzeyi
bakımından hem alt hem de üst gruptakiler tercihler bakımından benzer bir yol takip
etmektedir. Ancak alt gruptakiler topraksızlığın, üst gruptakiler ise işlenecek
toprakların sınırlarına ulaştığından kısmen hayvanlığa ve çoğunlukla da tarım dışı
iktisadi faaliyetlere yönelmektedirler. “Tarımsal alanların terk edilmesi ve uzun
dönem kullanılmaması sorunu” (K2, Erkek, 55) da Ağrı merkez köyleri ve
çevresinde sıklıkla görülen bir durum olmaya başlamıştır. Nitelikli tarımsal alanlar
kullanılırken, dar, küçük ve arazi yapısı bakımından uygun olmayan topraklar terk
edilmeye, diğer taraftan tarım dışı ekonomik faaliyetlere yönelimler neticesinde de
tarımsal üretimden ve topraktan kopuşlar hızlanmıştır. Merkeze yakın kırsal
alanlarda da rantsal girişimler başlamış, “toprak alım satımları hızlanmış ve durduk
yere fiyatlar yükselmiştir” (K2, Erkek, 55). Toprak üzerinden kazanılan rantlar
yoksulluğun derinleşmesinin bir başka boyutu olmuştur. Ranta neden olan arazinin
yüksek vergilerle millileştirilmesi durumunda (Spiegel, 1971:384-385) tarımsal
alanlar tekrar üretime kazandırılabilir ve yoksulluğun önüne geçilebilir. Yüksek
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vergi uygulamasının yanında tarım arazilerinin zaman içerisinde çok satımının
önüne de geçilebilir.
Sonuçta TRA2 Bölgesi’nde yoksulluk bakımından pozitif ve negatif olmak üzere iki
yönlü bir gelişmeye açık oldukları görülür. Tüm köylerde sürekli bir gelişme,
kalkınma ve zenginleşme mümkün olmamıştır. Tarımsal üretimle uğraşan yoksul
köylü ve tarımsal üretimle uğraşmayan yoksul köylüile tarımsal üretimle uğraşan
zengin köylü ve tarımsal üretimle uğraşmayan zengin köylü grupları ortaya
çıkmıştır. Bununla birlikte tamamen tarımsal üretimden kopma ya da tamamen
tarımsal üretime yönelme durumu da söz konusu değildir. Tarımsal üretim ile tarım
dışı iktisadi faaliyetler arasında bir geçiş, farklı faaliyetlerin aynı anda yürütülmesi
durumu yaygındır. Bu ilişki Türkiye’nin diğer kırsal bölgelerinde de görülebileceği
gibi yeni sınıfsal yapıların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak bu eskisiyle
ilişkili güncel durumda Bölge’nin kırsal sınıfsal yapısına dair bir haritalandırma
ihtiyacı bulunduğundan, kırsal alanda insanların geçimlerini neye göre sağladıkları
ve Bölge’nin kırsal sınıfsal gelişiminde etkili olan faktörler ortaya konulmaya
çalışıldı.

3.

KIRSAL SINIFSAL İLİŞKİNİN TEMEL FAKTÖRLERİ

TRA2 Bölgesi’nde köylülerin; sahip oldukları toprakların mülkiyet durumu,
sermaye birikim yolları, iş ve yatırım tercihleri, üretim durumlarına göre başlangıçta
farklı düzeylerde “üç temel ekonomik faaliyetler alanından” (Öztürk, 2008:615)
bahsetmek mümkündür. Bu üç temel ekonomik faaliyet alanı kırsal alandaki
nüfusun temelde tarımsal üretime devam etme ve etmeme tercihi yönünde
değişmiştir. Tarımsal üretime devam edenler; i) kendi emeklerini kullanarak evsel
üretimde bulunan küçük köylülük, ii) yaygın bir şekilde tarımsal üretime kendi emek
kullanımlarının yanında yaygın bir şekilde teknoloji kullanımı, farklı finans
kullanımları içine girerek devam eden orta ve büyük köylülüktür. Tarımsal üretime
devam etmeyen diğer kırsal grup ise iii) ilk dönemler erken ticaret ve pazar ilişkileri
içine girerek ya da sermaye birikimlerini farklı yatırımlara yönlendiren, emek
kullanımında değişime başvurarak yaygın bir şekilde kentsel iş ve yatırımları tercih
etmeye başlayan tarıma dayalı olmayan girişimci köylüdür. Ancak TRA2
Bölgesi’nde özellikle mülkiyet ve tarımsal üretim durumuna bağlı olarak çalışma ve
yatırım tercihlerindeki dönüşüm neticesinde yalnızca iki yönlü kırsal sınıfsal bir
şema ortaya çıktığını ve evsel/geçimlik üretimi gerçekleştiren köylünün ortadan
kalkarak, farklı çalışma koşulları içerisinde yoksul köylüye dönüştüğü görülür.
Küçük köylü evsel/geçimlik üretime bağımlı durumdan kurtulmuş, elindeki tarımsal
ve hayvan ürününü bir şekilde ticaret ve pazar ilişkileri içerisine sokmaya
çalışmaktadır. “Elde ne birikirse, arpa veya hayvanlar, bunlar pazarda, çarşıda
satılmaya başlanmış” (K4, Kadın, 42)bu şekilde Türkiye’nin erken döneminde Ege
ve Akdeniz Bölgeleri’nde küçük meta üretimi şeklinde başlayan dönüşüm
1980’lerin sonlarında TRA2 Bölgesi’ndeki illerde görülmeye başlanmıştır.
1990’ların sonlarından itibaren evsel/geçimlik üretime dayalı kırsal grup ortadan
kalkarak, iki yönlü yoksul ve zengin köylülük ortaya çıkmaya başlamıştır.
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TRA2 Bölgesi’nde başta bu iki yönlü eşitsiz durum yoksullaşmanın
derinleşmesindeki temel etken olmuştur. Tarımdan kopuş iki sınıfta da farklılaşarak
yoksulluk düzeyini de farklılaştırmıştır. Küçük köylü grubunda toprak mülkiyetinin
düşük olması, arazi yapısı uygun olmaması, teknoloji kullanımının yaygın bir
olmaması ve marjinal işlere yönelinmesi ancak buna rağmen gelirin düşük olması,
kırsal kalkınma politikalarının çoğunlukla büyük köylüden yana olması küçük
köylünün giderek yoksullaşmasına neden olmuştur. Diğer taraftan kırsal üretimi
dışlayan, yerel üretimi dikkate almayan ve çoğunlukla üstten politikalar şeklinde
uygulanması iki grubun da zamanla tarımsal üretimden kopuşuna neden olurken
küçük köylü grubunda kopuşu hızlandırmış, büyük köylüde tarımsal üretimin
sınırlarına varıldığından yeni kentsel yatırımlara yönelinmiştir.
Şekil 2: Köylülükte farklılaşmanın temel faktörleri
Zengin Köylü

Yoksul Köylü
Büyük
ölçekli
üretim

Diğer
tarım
girdileri

Küçük
ölçekli
üretim

Teknoloji
kullanımı

Sulama

Tarım dışı
iktisadi
faaliyetler

Tarımsal
yatırım

Hibe ve
diğer finans
kullanımları

Tarım dışı
işçileşme

Sermaye
birikimi

Ticari üretim /
Pazara yönelik
üretim

Geçimlik üretim

Mülkiyet
Durumu

Geleneksel Köylü
(Tarımsal üretim ve hayvancılık)

Kaynak: Araştırma kapsamında yazar tarafından üretilmiştir.

Ulaşım ve iletişim kanallarının kullanımında rahatlama sonrasında kent ve kır
yakınlaşınca kentsel iş ve yatırımlar daha yoğun bir şekilde tercih edilmiştir. Diğer
taraftan hem altyapı hem de diğer kamusal hizmetler açısından kentlere öncelik
verilmesi de kırsal nüfusun kentsel yatırımları tercihinde etkili olmuştur. Ancak
kalkınma politikaları bakımından kırsalda da büyük köylüye daha fazla sermaye
birikimine yol açıcı kolaylıklar sağlanmıştır. Hibe ve kredi kullanımlarında
çoğunlukla hayvancılık bakımından gelişim göstermiş, besicilik yapabilecek,
toprakları geniş olan köylülerin tercih edilmesi sermaye birikimleri bakımından yine
eşitsiz bir duruma neden olmuştur. Büyük köylü daha sermaye birikimini yeni
kentsel yatırımlar ve kırsal yatırımlarda da çeşitli geliştirici girdiler yönünde
kullanmaya başlayınca zenginleşmiştir. Sermaye birikimlerini önemli tarımsal
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fırsatlar ve diğer iktisadi faaliyet fırsatları yönünde kullanmayınca ve toprak satış
yoluna başvurunca küçük köylü grubunda görüldüğü üzere fakirleşmiştir. Merkeze
yakın, önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan çoğunlukla düz araziye sahip ve yeni
teknolojik gelişme ile sulama yöntemlerini tercih eden köylü sermaye birikimi
bakımından yoğunlaşma söz konusudur.
Küçük köylü grubunda ise; mülkiyetin sınırlılığı ve uygun olmayan arazi koşulları
nedeniyle gelirin düşük olması nedeniyle tarımsal araziler genişletilememektedir.
“Zengin köylüler taşlık arazileri genişletip destekleme faaliyetlerinden daha fazla
yararlanabilirken, fakir köylüler, arazilerinin tamamını da üretime açamadığından”
(K6, Erkek, 48) yüksek maliyet ve düşük karlar nedeniyle üretimden çekilmektedir.
Kamusal hizmetlerin götürülmesi ve kullanımında merkeze yakın köylerin tercih
edilmesi bu köylerde yaşayan nüfusun teknolojiye yöneliminde ve yatırımlarında da
etkili olmakta ve nüfusu zenginleşmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan kamusal
hizmetlerden yoksun bulunan merkeze uzak ve çoğunlukla geniş tarımsal üretim
gerçekleştirmeyen köylü grubu ise giderek yoksullaşmakta, teknoloji ve girdi
kullanımı olsa da oldukça sınırlıdır. Kamusal hizmetlerin eksik ve kalitesiz bir
şekilde sunulması yoksul kesimin yaşam standardını düşürmekte ve üstlendikleri
maliyeti artırmaktadır. Söz konusu durum kırsal kesimi, bilhassa uzak konumlanmış
köylerdeki kırsal nüfusu dışlayan sosyal politikalarla bütünleştirildiğinde yoksulluğu
daha da derinleştirmektedir (Öztürk, 2008:615). Alt gruptaki köylünün destek ve
hibe kullanımı oldukça sınırlı ve düşüktür. Kamusal eşitsizlik nedeniyle alt gruptaki
köylü aşırı kontrol ve düzenlemeler nedeniyle de üretimden çekilince sınırlı marjinal
üretim veya işe yönelme durumunda kalmaktadır. Başkent ve Verimli gibi merkeze
uzak ya da çoğunlukla dağlık alanda yaşayan köylerde yaşayan bu gruptaki köylüler
tarım dışına yönelerek işçileşmeye başlamaktadır. Diğer tarafta özellikle Kümbetli
gibi önemli ulaşım yolları ve merkeze yakın bir yerde konumlanmış köylerdeki
nüfus yaygın bir şekilde zenginleşmeye başlamıştır. Köy içi ve köyler arasındaki
eşitsizlik durumu karşılaştırıldığında ilk gruptaki köyler (Başkent, Verimli) ile diğer
köylerdeki (Kümbetli, Yazıcı) kırsal nüfus arasındaki yoksullaşma farkı ve eşitsizlik
durumu daha derindir.
Tarımsal makine ve ekipman gibi teknoloji kullanımı da iki grupta farklılaşmaktadır.
Zengin köylü grubu arazi yapısına göre ileri teknoloji kullanımı yaygınken,
küçük/yoksul köylü grubunda ise sınırlıdır. Ticari üretim ve yatırım sistemleri ile
pazarlama ilişkisindeki hacim ve sınırlılık bu ikililiği ve eşitsizliği giderek
derinleştirmiştir.
Tarımsal üretimin boyutunun kırsal yoksullu giderip gidermeyeceği elbette
tartışmalı bir konudur. Ancak tarımsal üretimin boyutundaki farklılaşma, iletişim ve
kanallarının kullanımı ve kamusal hizmetlerdeki sunum kırsal kesim açısında
karşılaştırıldığında daha az kalkınmış bölgelerde sunumun yetersizliği durumu daha
da kötüleştirmektedir. Yoksullukla mücadelede küçük ölçekli tarımsal işletmeye de
önem verildiğinde ve küçük işletmelere dayalı nitelik tarımsal (bitkisel üretim,
sebzecilik, meyvecilik) ile ortak besicilik ve etçilik organizasyonunu geliştirmeye
yönelik politikalar benimsendiğinde, destekleme faaliyetlerine girildiğinde
yoksulluk giderilebilir (McIntosh ve Vaughan, 1996:91-92). Sonuç itibariyle küçük
köylünün ihmal edildiği ve yoksulluğu gidermeye yönelik çalışmalar ile tarım
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kesiminin istihdamına yönelik çalışmaların çoğunlukla geniş ölçekli ve dış yatırımlı
işletmelere yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır. Geniş çaplı işletme veya zengin
köylünün pazarlama gücü nedeniyle böyle bir yola başvurulduğu da savunulabilir,
ancak küçük köylüyü geliştirici organizasyonların yokluğu da bu durumu teşvik
etmekte ve küçük köylü gibi var olan bir yapının yok olmasına ya da tamamen
dönüşerek kırsal alanı terk etmesine neden olmaktadır.

4.

SONUÇ

Kırsallığın kalkındırılmasına yönelik uygulamalar, Türkiye’nin diğer kırsal
bölgelerinde de görüleceği üzere uluslararası piyasa ve anlaşmalar neticesinde
1990’ların sonlarından özellikle de 2000’lerden itibaren çoğunlukla hükümet ve özel
girişimci politika, destek, dikkat ve yatırımlarının çoğunlukla büyük işletme ve
zengin köylüye kaydırılmasından yana olmuştur. Kırsal alanda refahın
kalkındırılması konusunda olduğu gibi, istihdam yaratılması konusunda büyük
işletmelere daha çok güvenilmesi tercih sebebi olmuştur. Ancak destekleme ve
kamusal yatırım eksikliklerine rağmen küçük ölçekli üretim desteklendiğinde
gelişim gösterilebilir. TRA2 Bölgesi’nde modern hayvancılık ile özdeşleştirilen
büyükbaş hayvancılığa dayalı besicilik yavaş da olsa gelişme gösterirken, küçük
köylünün çoğunlukla başvurduğu küçükbaş hayvancılıkta ise 1999 yılından 2015
yılına kadar % 70’in üzerinde bir gerileme söz konusudur (SERKA, 2010:11). Diğer
taraftan tarımsal üretim gerçekleştirilen toplam arazi büyüklüğüne bakıldığında;
2000’den sonra % 18-20 (SERKA, 2010:15) arasında ve çoğunlukla küçük
köylünün tarımsal üretimden çekilmesine karşılık gelen bir daralma söz konusudur.
TRA2 Bölgesi’nde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında genel istatistiki verilerin
çoğunlukla gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu da görülmektedir. Esas durumu
anlamak için üretimden ayrılmış ve halen üretime devam eden köylülerle
derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmelidir. Küçük köylünün desteklenmesi ve
işletme organizasyonlarına izin verilmesi, yoğun bir şekilde hünersiz işçi kitlesi
bulunan TRA2 Bölgesi’nin küçük üretimde kullanımının önünün açılmasıyla da
gelişime katkı sağlanabilir. Hünersiz köylü çoğunlukla marjinal işlere yönelse de
toplam gelirler yine düşük kalmaktadır. Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve
toplulaştırma organizasyonlarıyla Bölge içinde daha yüksek gelirler sunularak
istihdam sağlanabilir.
TRA2 Bölgesi’ndeki örnekten hareketle, küçük veya büyük köylülerin neredeyse
tamamının toprak sahibi olduğu çok az bir kısmının topraksız olduğu söylenebilir.
Toprak sahibi olmalarına rağmen küçük köylülerin büyük bölümünün üretimden
çekilmesinin temel sebepleri, araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere çok
uğraşa rağmen düşük kar ve gelirler, yüksek girdi fiyatları, teknoloji ve sulamadaki
sıkıntılar ile küçük, taşlık ve dağınık arazi yapısı olduğu söylenebilir. Tarımsal
üretimin yaygınlaştırılması toprağın işlenmesi ve teknolojik, nitelikli tarıma
açılmasıyla mümkündür. Dağınık ve parçalı konumdaki arazi varlığı oldukça
fazladır. Bu arazilerin birleştirilmesi ve toplulaştırılmasına izin veren organizasyon
ve uygulamalarla tarımsal gelişim sağlanarak alt gruptaki köylünün daha
yoksullaşmasının önüne geçilebilir. Küçük köylünün yoksullaşmasındaki esas
etkenlerden biri olan tarımsal teknoloji ve girdilere ulaşımdaki sıkıntılar, yüksek
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destekleme alımları ve ürün destekleri, zengin köylüye sunulan proje, hibe ve
kredilerdeki sınırların küçük köylü için de uygun duruma dönüştürülmesi
gerekmektedir. Eğer küçük ölçekli tarımsal üretim yıllık olarak % 1-2 gelişme
düzeyinin altında kalırsa yeni kırsal tarımsal iş alanları yaratılamadığından istihdam
ve gelir düşük kalır, yoksullaşma durumunda da iyileşme sağlanmaz. Tarımsal
sektörle ilişkili alanlara yönelik projelerin arttırılması gerekirken, kırsal alanla
ilişkili uygulamaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Uygulama sınırlılıkları
tarımsal alan ve ilişkili yakın alanlarda istihdamın önünü açmadığından hünersiz
işçiler yine açıkta kalmaktadır. Çoğunlukla marjinal işlere yönelen hünersiz işçilerin
tamamının tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdamı mümkün olmadığından,
tarımsal alanla ilişkili dolaylı alanlar oluşturulmalıdır.
Kırsal alanda yoksulluğun azaltılması için tarım sektörünün gelişiminin ve özellikle
de küçük köylü desteklemelerinin önünün açılması büyük önem arz etmektedir.
Kırsal alada yoksulluğu giderici çalışmalar yapılmadığında, kırsal kesimdeki yoksul
nüfus kentlere göç etmeye başlayacak ve bu durumda da kentsel yoksulluk durumu
baş gösterecektir. Tarım sektörünün gerilemesi ve küçük köylülükte yaşanan
sıkıntıların artması yoksulluğu artırıcı nitelikler taşıyacaktır. Sonuç olarak araştırma
bulguları ve verilen örneklere bakılarak kırsal alan ve kentsel alanda yoksulluğun
azaltılmasında tarım sektörü önemli rol üstlenebilmektedir. Kır ve kent arasındaki
kalkınma uygulamalarındaki eşitsizlik ve kırsal alanda toprak mülkiyeti
eşitsizliklerinin yanında zengin köylü ile yoksul köylü desteklemeleri arasındaki
farklılıkların giderilememesi durumunda da eşitsizlik ve yoksulluk derinleşecektir.
Tarım sektörünün gelişimi ve kırsal yoksulluğun azaltılması için başta kalkınma
ajanlarının eşitlik ilkesine riayet ederek toplam destek miktarlarını ayırması ve hatta
küçük köylü ile büyük köylü destekleme başvurularını birbirinden ayırması
gerekmektedir. Benzer şekilde IPARD destekleri de eşitlik ilkesiyle 81 ilin
tamamına yaygınlaştırılmalıdır.
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