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Özet 
Çağdaş kapitalizmin hızlı dönüşümünün 1970’li ve 1980’li yıllarda Marksist ve 

Marksist olmayan çevrelerdeki “Tarım Sorunu” tartışmalarının geçerliliğini kuşkulu hale 

getirdiği yargısından hareket eden bu yazı “üretim ilişkileri” ve “köylülüğün direnişi” 

kuramlarının ötesine geçmek iddiasındadır. Bu yaklaşımların yetersizliğinin temelinde, üretim 

ilişkileri kuramının ulus devleti, Chayanov’dan esinlenen köylülüğün direnci kuramının da 

köylü hanesini analiz birimi olarak alması yatmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin tarımları 

uluslararası sermaye, devletler, Dünya Ticaret Örgütü, İMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası 

örgütlerin denetiminde küresel ekonomi ile geri dönülmez bir şekilde bütünleşmiştir.. Bu 

bağlamda sermayenin tarım üreticilerini doğrudan veya dolaylı olarak denetim altına alma 

mekanizmalarını irdeleyen bu makale, “gıda rejimleri” kuramını kullanarak uluslararası 

şirketlerin kontrolünde ortaya çıkan küresel gıda zincirlerine özel bir vurgu yapmaktadır. 

1990’lardan itibaren üçüncü gıda rejimi hegemonyasında şekillenen Türkiye tarımından 

beklenen rol giderek artan bir şekilde geleneksel ürünlerden uzaklaşıp küresel sermayenin 

istediği ürünlerde uzmanlaşmasıdır. Türk tarımının ürün deseni, girdiler, tohumlar ve pazar 

açısından çok uluslu şirketlere bağımlılaştırılmasında önemli rol oynayan devlet politikaları ve 

uluslararası örgütler makalede merkezi bir yer tutmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gıda rejimleri, köylülük, üretim tarzları, tarım politikaları, ulusötesi 

şirketler, yoksulluk 

1. Giriş 

Üç bölümden oluşan bu makale günümüz azgelişmiş ülkelerinde tarım 

sorununun anlaşılması için 1970’ler ve 1980’lerde kullanılan kuram ve kavramların 
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yetersiz kaldığını, dolayısıyla da yeni yaklaşımlara gereksinim olduğunu 

vurgulamaktadır. Makalenin ilk bölümü tarım sorununa olan yaklaşımları kısaca 

ele almaktadır. İkinci bölüm “üretim ilişkileri” ve “köylülüğün bekası ve direnişi” 

yaklaşımlarının neden yetersiz kaldığını ve güncelliğini yitirdiğini ortaya 

koyduktan sonra üçüncü gıda rejimi kuramına dayanarak alternatif bir yaklaşım 

önermektedir. Bu bölümde 1980’lerden itibaren uluslararasılaşan tarımın büyük 

ölçüde ulusötesi şirketlerin (UÖŞ) denetimine girdiği ve bu denetimde de Dünya 

Ticaret Örgütü, İMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerin ne gibi önemli 

roller oynadığı tartışılarak denetim mekanizmaları detaylandırılmaktadır. Türkiye 

tarımından örneklerle üçüncü gıda rejimi analizinin önceki yaklaşımlara göre neden 

daha anlamlı olduğu ortaya konmaktadır. Üçüncü bölümde ise Akdeniz bölgesinde 

yapılan bir alan çalışması detaylandırılarak ikinci bölümde ileri sürülen kuramsal 

yaklaşım desteklenmektedir. 

1.1. Tarım sorunu tartışmaları 

Sanayi devrimi sonrası hızla sanayileşen Batı toplumlarında tarım ve tarımla 

uğraşan insanların geleceği ne olacaktır sorusu Marksist ve Marksist olmayan bir 

çok düşünürü Tarım Sorunu üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirmiş ve bu tartışmalar 

Türkiye’de de özellikle 1970’li  ve 1980’li yıllarda yansımalar bulmuştur. Bu 

tartışmaların geniş ve eleştirel bir yorumunu Zülküf Aydın’ın (1986a ve 1986b) 

Onbirinci Tez’de yayımlanan yazılarında bulmak mümkün. Bu tartışmaların 

odağında bulunan görüş köylülüğün gelişen kapitalizme bir engel olduğu ve 

kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kaybolup gideceği biçiminde idi. Kabaca ifade 

ettiğimiz bu sonuç aslında çok sofistike kuramsal ve kavramsal çözümlemeler 

sonucunda ortaya çıkmaktaydı. Özellikle İngiltere’de yayımlanan Journal of 

Peasant Studies’in sayfalarında Marx, Lenin, Kautsky ve Luxemburg gibi klasik 

Marksistlerin görüşlerini çağdaş veriler ışığında yorumlayan ve Sovyet Devrimi 

sonrasında Marksist-Leninist görüşü sorgulayan Narodnik düşünür Chayanov’un 

(1925) görüşleriyle ne ölçüde uzlaşabileceğini irdeleyen Amin ve Vergopoulos 

(1977), Banaji (1976; 1977a; 1977b), Bernstein (1977; 1979), Harris (1978), Mann 

ve Dickinson (1978) gibi yazarlar Tarım Sorunu tartışmalarına büyük bir kuramsal 

ve kavramsal katkıda bulunmuşlardı. Hatırlanacağı gibi Chayanov (1925) 

köylülüğün kendine özgü bir üretim tarzı olduğunu ve değişen kapitalist koşullara 

rağmen kaybolmama direnciyle beka stratejileri geliştirdiğini iddia etmekteydi. 

Chayanovcu görüşlerin geçerliliği irdelenirken üzerinde durulan en önemli kavram 

‘köylülük’ kavramı idi. Antropolojiden esinlenen Eric Wolf (1966), Theodor 

Shanin (1971; 1972) ve Sydel Silverman (1979) gibi yazarlar her yere 

uygulanabilecek jenerik bir köylülük kavramından söz ederken Banaji (1976; 

1977a; 1977b) ve Bernstein (1977; 1979) köylülüğün kültürel antropolojik ve 

ekonomik anlamda artık var olmadığını, var olan küçük tarım üreticilerine köylü 
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denmemesi gerektiğini, zira tarihsel olarak çok farklı dönemlerde var olan küçük 

üreticiliğin içinde bulundukları çağda hakim olan üretim tarzları tarafından 

dönüştürüldüklerini ileri sürerek, örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki veya 

feodal Avrupa’daki küçük tarım üreticileri ile çağımızdaki küçük üreticileri aynı 

kefeye koyarak köylü diye nitelendirmenin analitik bir anlamının olmadığını 

vurgulamaktaydılar. Aşırılıklar Çağı adlı kitabında bu görüşü daha ileri götüren 

Eric Hobsbawm (1994) Sahra-altı Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ile Çin hariç 

dünyada köylülüğün 1950’ lerden itibaren öldüğünü ileri sürmektedir. Süregiden 

köylülüğü zamanının gerisinde kalan, muhafazakâr ve geriliğin sembolü olarak 

niteleyen Hobsbawm, köylülüğü tümüyle yok olmaya mahkûm bir varlık olarak 

görmekteydi. Dünyanın bu üç bölgesinin dünya nüfusunun yarısına yakınını 

barındırdığı düşünülürse Hobsbawm’ın bu yargısına biraz kuşku ile bakmak 

gerekir. Diğer taraftan köylülüğü bu şekilde ele almak aslında köylülüğün ne 

olduğu, çağdaş küresel kapitalist dünyada nasıl bir dönüşüme uğradığı sorunsalını 

irdelemenin de önünü kesmektedir.  

Hobsbawm’dan çok daha farklı bir sorunsalı irdeleyen Banaji ve Bernstein’in 

yukarıda sözünü ettiğimiz vurgulamasında Karl Kautsky’nin Almanya’da sanayi 

devrimi sonrası hızla gelişen kapitalizm karşısında Marksizme sadık kalarak küçük 

üreticilerin nasıl analiz edilmesi gerektiği konusundaki yöntemsel görüşleri çok 

etkili olmuştur.  Jairus Banaji (1976) tarafından Economy and Society dergisinde 

çok geniş bir analize tabi tutulan Kautsky’nin görüşleri özetle şöyledir: Temel 

üretim aracının toprak olması ve toprağın da miktar olarak arttırılmasının mümkün 

olmaması nedeniyle tarımda kapitalizm sanayiden farklı olarak ortaya çıkar. 

Dolayısıyla tarımdaki kapitalizm kendini her zaman toprağın sınırlı ellerde birikip 

üreticilerin proleterleşmesi biçiminde ortaya koymaz. Tarımda kapitalizmin 

analizini yaparken önemli olan şey proleterleşmiş ücretli emekçi sayısı değil 

sermayenin tarımı ve üreticileri nasıl ve hangi mekanizmalarla boyunduruğu altına 

aldığına bakmaktır. Dolayısıyla, Kautsky’e göre, tarımda çağımızda da oldukça 

yaygın olan küçük üreticileri belli davranış kalıpları olan, gelenekselci, kaderci, 

muhafazakâr bireyler, yani köylüler, olarak değil de sermayenin hâkimiyetine bir 

nebze de olsa direnç göstermeye çalışan ama sermayenin baskıları karşısında da 

üretim ve yaşam tarzını değiştirmek zorunda olan, yani değişen koşullara uyum 

sağlamaya çalışan ve büyük ölçüde geçimlik üretimden kopmuş, pazar için üretim 

yapan,  üretim koşulları kapitalist pazar tarafından belirlenen küçük meta üreticileri 

olarak algılamak gerekir. Kautsky’nin pek fazla bilinmeyen veya dikkate alınmayan 

bu görüşleri çağımız tarımını ve küçük üreticilerini anlamamızda büyük bir 

yöntemsel devrim niteliğindedir. Günümüz tarımını irdelemeye çalışan Amin ve 

Vergopoulos (1977), Mann ve Dickinson (1978), Banaji (1976), Bernstein (1979; 

1985; 1996; 2006; 2010), Bonanno vd. (1994), Bonanno ve  Constance (1996), 

Friedmann (1978; 1982; 1993; 1994; 2005a; 2005b; 2009), McMichael (1994; 
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1996; 1997; 2004; 2005; 2008; 2009a)  ve Vergopoulos (1978) dünya kapitalist 

sistemiyle eklemlenmiş olan küçük ölçekli tarım üreticileri için geleneksel anlamda 

kullanılan köylü kavramını kullanmamakta, küçük meta üreticileri, gizli proleterler, 

ücretli işçi eşdeğerleri gibi kavramları kullanmaktadırlar. 

 

1.2. Tarım sorununda çıkmaz sokak mı? 

Latin Amerika, Asya ve Türkiye’de üretim ilişkileri bazında tartışılan tarım 

sorunu daha 1980’lerde bir tıkanma noktasına gelmişti. Bu tartışmalarda tarımın 

kapitalist gelişmeye yapacağı katkı irdelenirken genelde aile işletmelerine dayanan, 

geçimlik üretim yapan köylülük modernleşmeye ve kapitalistleşmeye ayak bağı 

görülmüş ve sanayinin kullanacağı artığı üretmede yetersiz kalacağı iddia 

edilmişti.1 Bu tartışmaların temelinde kapitalizm öncesi tarımda verimlilik ile 

işletme büyüklüğü arasında ters orantı olduğu inancı ile toprak miktarının artması 

oranında verimliliğin düşeceği, dolayısıyla da ekonominin tümüne katkı oranının 

azalacağı kurgusu yattığı için köylülüğün tasfiyesinin gelişmek ve birikim yapmak 

için zorunlu olmadığına inanılmaktaydı. Kapitalist işletmelerde ise toprak miktarı 

ile verimlilik arasında doğru bir ilinti varsayıldığı için üretim tarzı tartışmaları 

köylülüğün tasfiye edilmesini zorunlu bir süreç olarak görmekteydi. Bunun 

temelinde de kapitalist işletmelerin yoğun biçimde modern girdi, teknoloji ve 

makine kullanarak  gerçekleştirdiği verimlilik artışları yatar. Büyük kapitalist 

üreticilerle yarışamayacak olan küçük işletmelerin eninde sonunda yok olacağı ileri 

sürülmekteydi. 

Buna karşın Chayanov’dan esinlenen Samir Amin ve Kostas Vergopoulos 

(1977) gibi yazarlar da köylülüğün kendine özgü nitelikleri olduğunu, bundan 

dolayı zorlaşan koşullara ve rekabete rağmen varlıklarını sürdürebileceklerini, 

bunun için de daha çok emek sarf ederek, yani kendi kendilerini sömürerek, çeşitli 

beka stratejileri geliştireceklerini ileri sürerler. Özellikle Fransa, İspanya, Portekiz 

ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde küçük aile işletmelerinin kapitalizme en 

ucuz metaları sağladıklarını ve yok olmayarak kendilerini yeniden ürettiklerini 

savlayarak köylülüğün kapitalizm karşısında bir direniş sergilediğini ileri sürerler. 

Buna temel olarak da  köylülüğün diğer üretim tarzları gibi bir üretim tarzı veya 

Chayanov’un deyimiyle kendine özgü bir ekonomi tarzı olduğunu ileri sürerler. 

Kendine özgü bu ekonominin en önemli niteliği burada ücretli emeğin olmayışı ve 

kapitalizmdeki rasyonel hesaplama tarzı yerine patriyarkal bir ekonomik düşünce 

tarzının var olmasıdır. Dolayısıyla köylü üretici üretim için harcadığı emeğin 

karşılığında saat ücretine denk gelen bir gelir beklemek yerine hanenin geçimini 

sağlayacak toplam bir gelir elde edeceği miktarda bir emeği harcar. Bunun için de 

ne kadar gerekirse o kadar süre çalışır ve saat ücretine vurulduğu takdirde 
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piyasadaki emek fiyatının çok altında bir gelire razı olur, ki Chayanovcu deyimle 

kendi kendini sömürerek kapitalist pazara çok ucuz metalar üretir. Diğer bir deyişle, 

kapitalizm köylülüğün bu patriyarkal düşün tarzını kendi birikimi için 

içselleştirerek kullandığı için onun süregitmesine karşı çıkmaz. Yani gelişen 

kapitalizm karşısında köylülüğün yok olması, Hobsbawm’ın (1994:289)  iddiasının 

aksine, bir zorunluluk değildir. Hobsbawm köylülüğün ölümünden söz ederken 

dünya köylülüğünün dünya nüfusuna oranından bahsetmekte, fakat bu yok oluşun 

ardındaki dinamikleri irdelememekte ve köylülükle neyi kastettiğini açık ve seçik 

olarak ortaya koymamaktadır. Küreselleşmeye paralel olarak tarım ile uğraşan 

nüfusun giderek artan bir şekilde azaldığını yadsımak olası değil. Dolaysıyla da 

Hobsbawm’ın ileri sürdüğü olguda büyük bir gerçeklik payı vardır; ama önemli 

olan şey 1970’lerden itibaren aile işletmelerinin ve bu işletmelerin içinde var 

oldukları ülkelerin küresel üretim, ticaret ve finans çevrimlerine (circuits) nasıl 

entegre olduklarını ve bu entegrasyonun aile emeği kullanan küçük tarım 

işletmelerini zorunlu olarak yok etme eğiliminde olup olmadıkları gerçeğini 

sorunsalın temeline almaktır. 

2. Küreselleşen tarım, üçüncü gıda rejimi, genelleşmiş meta üretimi 

ve küçük tarım işletmeleri 

Soruna günümüz küresel gelişmelerinin ışığında yaklaşıldığında 1950’lerden 

1970’lerin sonuna dek süregiden üretim tarzları ve köylülük tartışmalarının hem 

küresel olarak, hem de ampirik olarak ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu 

da tarım sorununun yeniden yorumlanması zorunluluğunu doğurmaktadır. Bir kez, 

gelişen bilim ve teknoloji sayesinde dünyada artık küresel ekonomiden izole hiçbir 

köşe kalmamıştır. Dolayısıyla da kendine yeterli, pazardan kopuk, geçimlik üretim 

yapan bir köylülükten söz etmek mümkün olmadığı için üretim tarzı ve Chayanovcu 

köylülük ekonomisi yaklaşımları günümüzü anlamada analitik birer çerçeve olarak 

yetersizdir. Bunun en büyük nedeni neyin analiz birimi olarak ele alındığıdır. 

Üretim tarzı söylemi ulus devleti, köylülük ekonomisi söylemi ise aile işletmeleri 

içindeki dinamikleri analiz birimi olarak ele alırlar. Bunlar günümüz gerçeğini 

anlamayı sağlayacak metodolojiler değildir. Artık dünyanın hiçbir yerinde 

uluslararası tarım şirketlerinin etkisinde olmayan, yani onların girdilerini ve 

teknolojilerini kullanmayan ve onlara doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mal 

satmayan, kendi yağında kavrulan küçük aile işletmeleri yoktur. Aile emeği 

kullanmasına rağmen günümüz küçük işletmeleri bir şekilde sermayenin etki alanı 

içine girerek yoğun ölçüde meta bağımlısı olmuştur. Yani yaşamlarını ve 

üretimlerini sürdürebilmek için pazarda meta satmak veya pazardan meta (girdiler 

vb.) almak zorundadır. Bernstein’in  (2006: 454) deyimi ile meta üretimi 

genelleşmiştir. Artık küçük üreticilere geleneksel anlamda ‘köylülük’ diye hitap 
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etmenin bir anlamı kalmamıştır. Uluslararası sermayenin güdümünde üreten bu 

insanlar ‘küçük meta üreticileri’dir. 

Diğer yandan, klasik tarım sorunu tartışmalarında ulus devlet içerisinde tarım 

ile sanayi arasındaki ilişkileri dikkate alan üretim tarzı tartışmalarının ise temelinde 

tarımdan kapitalist sanayiye artık aktarımı can alıcı bir yer tutmaktaydı. Tarımdan 

aktarılan artık ile ulusal sanayinin gelişebileceği varsayıldığından tarımın verimsiz 

ve kapitalizm öncesi bir varlık olarak nitelenen köylülükten kurtulması 

istenmekteydi. Marx için de iç pazarı daralttığı için geleneksel köylülük modern 

kapitalizm için yok olması gereken bir engel teşkil etmekteydi. Modernleşen 

tarımdan aynı zamanda ulusal sanayi ürünlerine pazar yaratması beklenmekteydi. 

İşte klasik tarım sorunu tartışmalarının en önemli sorunu burada yatmaktadır. 

Küreselleşen dünyada sanayiler artık uluslararasılaşmış ve sermaye 

gereksinmelerini ulus devlet içinde değil de uluslararası finans pazarlarından elde 

etmektedirler. Aynı şekilde ihracata yönelik sanayileşme politikaları da sermayenin 

iç pazara bağımlılığını koparmış, dolayısıyla da sermayenin tarımdan bekledikleri 

değişmiştir (Bernstein, 1996: 41-3). Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkede 

sanayi burjuvazisi uluslararasılaşarak yabancı ortaklarla çalışmakta ve küresel ürün 

ve sermaye pazarlarıyla eklemlenmektedir. Dolayısıyla tarımda birikim artık 

ülkedeki sanayi için bir önem arz etmemektedir. Bernstein’in deyimiyle şimdiye 

dek yerel ve ulusal düzeyde irdelenen tarım sorunu günümüzde küresel düzeyde 

emek ve sermaye arasındaki ilişkiler biçimini almıştır (Bernstein, 2006; 2008). 

Küresel düzeyde genelleşmiş ve bir ‘toplumsal ücret’ ödemeyen kapitalizm, 

tümüyle kapitalist ilişkiler içinde varlığını sürdürmeye çalışan ve artık kapitalizm 

öncesi bir nitelik taşımayan fakat kırsal alanda varlığını sürdürmek için mücadele 

eden tarım üreticilerini kendi sermaye birikim sürecinin kıskacına almıştır. 

Bir diğer önemli nokta da küresel şirketlerin tarımda hâkim duruma gelip 

tarımı sanayileştirmiş olmasıdır. Bunun da gelişmekte olan ülkelerdeki tarımsal 

üreticiler, özellikle de tarım emekçileri için anlamı çok büyüktür. Dünya 

pazarlarına bağlanmış olan küçük meta üreticileri artık geçmişin pre-kapitalist 

üretim ilişkileri içinde olan, ya geçimlik üretim yapan ya da feodal, yarı-feodal 

toprak ağalarına bağımlı olan üreticiler değillerdir.  İşin ilginç olan yanı da ülke 

sanayi sermayesinin birikimi için artık çok da zorunlu olmayan aile emeği kullanan 

günümüz küçük meta üreticileri küresel sermaye ile doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak yüz yüze bırakılmışlar ve örgütsüzlükleri yüzünden de geçimleri için yeterli 

olacak ‘toplumsal bir ücret’ elde edemeyen darmadağın vaziyetteki emekçiler 

olarak ortaya çıkmışlardır. Küresel düzeyde uluslararasılaşan ve sanayileşen tarım 

1990’ların ortalarından itibaren ortaya çıktığı varsayılan (McMichael 2009a; 

2009b) Üçüncü Gıda Rejimi (ÜGR) döneminde ulusötesi şirketlerin (UÖŞ) 

kontrolüne girmiştir. UÖŞ de sermayenin kolektif çıkarlarını temsil eden İMF 

Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin de yardımıyla, 
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gelişmekte olan ülke tarımlarını kendi birikim süreçleri için gerekli gördükleri 

ürünleri üretmeye mecbur bırakmışlardır. Küresel gıda ticaretinin serbestleştiği, 

küresel gıda şirketlerinin de bu ticarete hâkim olduğu üçüncü gıda rejiminde gıda 

zincirleri pekişmiş ve gelişmekte olan ülke tarımcılarına da bu zincirde ancak belli 

bir yer verilmiştir. Temel gıda üretimi ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada 

gibi kapitalist sistemin merkezi olan ülkelerde yoğunlaşırken çevre ülkeler İMF ve 

DB gibi örgütler ile ABD ve AB gibi ülkelerin de dayatmasıyla temel gıda 

üretiminden uzaklaştırılmış ve UÖŞ ve süpermarket zincirlerinin gereksinim 

duyduğu yüksek değerli turfanda sebze, meyve, çiçek gibi ürünlerle tarımsal 

sanayinin gereksinim duyduğu kanola vb. gibi sanayi ürünleri üretimine 

yönlendirilmişlerdir. 

Giderek belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlayan ÜGR tarımı doğrudan 

tüketilen ürün üretiminden ya sanayide işlenerek piyasaya sürülen ya da 

süpermarket zincirlerinin gereksinim duydukları taze sebze ve meyve gibi yüksek 

değerli ürünleri üretmeye yönlendirmektedir. Bu dönüşümler UÖŞ’in sermaye 

birikim süreçleriyle doğrudan bağıntılı olarak gelişmiştir.  

Süpermarketleşmenin giderek yoğunlaşması sonucunda UÖŞ tarımdan nihai 

tüketim ürünü değil de işlenip paketlenecek ve giderek daha da kentleşen dünyadaki 

yeni damak tatlarına uygun olan ürünlerin üretilmesi kaygısıyla küresel gıda 

zincirlerinin pekiştirilmesine yol açmışlardır (meta zincirleri tartışmaları için bkz. 

Gereffi, 1996; Raikes vd., 2000). Küresel meta zincirlerinin oluşması,  bağımsız 

tarımsal üretimden yüksek düzeyde entegre olmuş tarımsal sanayi sistemine geçişin 

bir göstergesi olmuştur. Küresel meta zincirlerinin oluşmasında çok önemli bir rol 

oynayan ulusötesi tarımsal sanayi ve ticaret (agri-business) şirketleri de sermaye 

birikimlerini üretici ülkelere sertifikalı ve GDO’lu tohumlar ve kimyasal girdiler 

üretip satarak, tarımsal ürünleri işleyerek ve bunların dağıtım ve ticaretini yaparak 

gerçekleştirmektedirler. Yani bir anlamda ÜGR ile birlikte tarımda yeni bir 

uluslararası işbölümü ortaya çıkmıştır. Bu yeni iş bölümü çerçevesinde azgelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkeler tarımsal sanayi ve ticaret (agro-endüstri) gruplarının 

istediği ürünleri üretmeye zorlanmaktadırlar. Bu da ülke tarımlarının yeniden 

yapılanmasını gerektirmektedir. Özellikle de azgelişmiş ülkelerdeki yoğun borç 

krizinden istifade edilerek bu ülkeler DB ve İMF gibi örgütler ve AB gibi ülke 

toplulukları tarafından tarımlarını UÖŞ ve sermayenin gereksinimleri 

doğrultusunda dönüştürmeye zorlanmaktadırlar. Bu dönüşümde kimi ülkelerden 

geleneksel olarak ürettikleri ürünlerden ya temelli vazgeçip ya da üretim alan ve 

miktarlarını sınırlayarak agro-endüstrinin gereksinim duyduğu, standardize olmuş 

ürünlerin üretimine kaymaları sağlanmaktadır. Şeker pancarı, tütün, fındık ve 

tahıllar gibi geleneksel ürünlerin giderek ihmal edilmesi veya tümüyle terkedilmesi 

ya da sermayenin denetimine bırakılmasının uygulama hızı devletin gücü ve küresel 

ekonomiye eklemlenme arzusunun yoğunluğu ile orantılı olarak ortaya 
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çıkmaktadır. Türkiye bağlamında bu sürecin bir irdelenmesi için Aydın’a (2009; 

2010) bakılabilir. 

Yüksek değerli alternatif ürünlere geçilmesi konusunda neo-liberalleştirilen 

devlete bu süreç için gerekli kurumsal ve yasal alt yapıyı oluşturması için DB ve 

İMF’nin şefkatli kolları açılarak yardımlar yapılmaktadır. Bu süreçte örneğin 

Türkiye de devlet ‘kalkınmacılık projesi’ni terk ederken uluslararası finans 

kurumlarından bir dizi yardım almıştır (Aydın, 2005; 2009; 2010). Yüksek değerli 

alternatif ürünlerin agro-endüstri kurumlarına tatmin edici bir kârlılık oranı 

bırakması için en önemli öge ucuz emek olduğu için bu ürünlerin üretilmesinde 

uluslararası sermaye ve onun yerli taşeronları sözleşmeli tarımı tercih etmektedir. 

Uluslararası agro-endüstri sermayesi yüksek değerli ürünlerin üretimi için tarımsal 

yapıların değiştiği, kurumların yeniden şekillendiği, neo-regülasyonun olduğu 

ülkeleri tercih ediyor. Devlet aracılığı, İMF, DB, DTÖ ve AB etkileri (Günaydın, 

2006)  ile Yapısal Uyum Programları ve Türkiye’deki 5 Nisan kararları benzeri 

politika yönlendirmeleri bu dönüşümün olmazsa olmazları arasındadır. 1999 

sonrası Türkiye’den İMF’ye verilen 4 niyet mektubu sonucu uygulanan projelelerle 

yeni ürünlere yönelmek için hem gerekli alt yapı hazırlanmış hem de bu ürünlerin 

üretilmesi için zorunlu görülen ucuz emeği sağlamak üzere sözleşmeli tarım modeli 

özellikle vurgulanmıştır. İMF’ye verilen niyet mektupları çerçevesinde 

gerçekleştirilen değişiklikler arasında destek alımlarının sınırlanması, tarım satış 

kooperatifleri birliklerinin işlevsizleştirilmesi de sayılabilir(Aydın, 2010; Oyan, 

2003).  Aynı şekildeDTÖ ve AB kurallarına uyum sürecinde Süt, EBK, YEMSA 

gibi kurumlar özelleştirilmiştir (Günaydın, 2006). Bunlara ilaveten de DB 

tarafından empoze edilip finansal olarak desteklenen ekonomik reform programı 

fındık üretimi yerine ayçiçeği, kanola, soya, çiçek ve tıbbi bitkileri alternatif ürün 

olarak getiren 2001 tarımsal reform uygulama  ve alternatif ürün projeleri v tarımda 

yapısal değişikliklerin temel unsurlarını oluşturmuştur.Kurumsal dönüşüme paralel 

olarak çıkarılan yasalarla geleneksel ürünlerin üretimi zorlaştırılmıştır. Bu ürünleri 

bırakmak zorunda kalan üreticiler sözleşmeli tarıma zorlanmaktadırlar. Türkiye’de 

2001’de çıkarılan şeker yasası, 2002’de çıkarılan tütün yasası, 2006’da çıkarılan 

tohum ve tarım yasası bir yandan uluslararası agro-endüstri şirketlerinin istediği 

ürünlerin üretiminin temel koşullarını sağlarken,  diğer yandan da üreticileri 

sertifikalı tohum kullanmaya zorlayarak, tohumda fikri mülkiyet haklarını kabul 

ederek tarım üreticilerini modernleşme adına çok uluslu şirketlerin kucağına 

itmektedirler. Kısacası ÜGR’de dönüştürülen tarım yapısında uluslararası pazarlar 

için modern girdi ve teknolojilerle üretime soyundurulan tarım üreticileri küresel 

meta zincirinin bir parçası olarak işlevlerini sürdürmektedirler.  
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2.1. Tarım sorununda analiz birimi ve gıda rejimleri 

Tüm bu gelişmeler ışığında dünyadaki dönüşümlere paralel olarak kırsal 

alanda yaşayan ve tarımla uğraşan bireylerin sayısında önemli bir azalma 

gözlemlenmektedir. Örneğin Türkiye’de 1927 de nüfusun %76’sı tarımla 

uğraşırken 1980’de bu rakam %56’ya 2011’de de  %23’e düşmüştür. TÜİK 

verilerine göre 2000 yılında 23,797,653 olan kırsal alan nüfusu  2011’de yaklaşık 

olarak 6.5 milyon kişilik bir azalmayla 17 milyona düşmüştür. Asıl önemli olan 

nokta kırsal alanda kalan insanların artık içine kapalı toplumlarda yaşayıp, kendi 

geçimliği için üretim yapan, kaderine razı, geleceğe ümitsizce bakan, kültürel 

olarak kentle köy arasında bir yerde sıkışıp kalan insanlar olmadığıdır.2  Örneğin 

Shanin köylülüğün dört temel  özelliğini şöyle sıralar: Çok işlevli toplumsal bir 

örgütlenmenin temel birimi olarak aile işletmesi, yaşamı sürdürmenin temel aracı 

olarak toprak işleme ve hayvancılık, küçük ölçekli kırsal toplulukların yaşam 

tarzıyla sıkı sıkıya bağlı geleneksel bir kültür yapısı, çok boyutlu ve güçlü dış 

güçlere bağımlılık (Shanin, 1973: 63-4). Kırsal alanlarda yaşayanları bu 

kategorilerle değerlendiren ve daha çok kültürel yönlerine vurgu yapan antropolojik 

yaklaşımlar artık geçerliliğini yitirmiş gibi görünse de aşağıda görüşlerini 

özetleyeceğimiz Van der Ploeg (2009; 2010) yeni köylülük kavramıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer yandan da yukarıda da görüldüğü gibi Marksizmden  ve 

Chayanov’dan esinlenen görüşler köylülüğün kültürel analizinin ötesine geçerek 

üretim ilişkileri temelinde bir çözümleme üretmekte idiler. McMichael, Bonanno 

ve Friedmann gibi yazarlar da kırsal alandaki üreticileri anlamaya yönelik 

Marksistler ve Chayanovcular arasındaki tarım sorunu tartışmalarının aslında yanlış 

bir tartışma zemininde hareket etmiş olduklarını söylerler. Tarımsal dönüşümleri 

irdelerken Chayanovcular aile işletmesini, Marksistler ise ulus devleti analiz birimi 

olarak ele alarak sorunun bütünselliğini ortaya koyamamışlardır. Kapitalizm 

küresel bir nitelik aldığından ve tarım da uluslararasılaştığından asıl çözümleme 

biriminin küresel düzeyde olduğunu, bunun için de gıda rejimleri sisteminin 

anlaşılması gerektiğini vurgularlar.  

Harriet Friedmann (1982; 2005a; 2005b), Philip McMichael (2005; 2009a; 

2009b) ve Friedmann ve McMichael’ın (1989) geliştirip yaygınlaştırdığı gıda rejimi 

(GR) kavramı gıdanın küresel ekonomi politiğinde tarihsel olarak sınırlı ve birbirini 

izleyen bir dinamizme işaret eder. GR coğrafi ve tarihsel özgüllüğü olan uluslararası 

gıda üretim ve tüketimine ilişkin birbirini tamamlayan kurumsal yapılar,  yazısız 

kurallar ve normlardan oluşur. Eşitsiz gelişim seviyesindeki uluslar arasında gelişen 

ticarette göreli bir stabilitenin varlığı bir gıda rejiminin en önemli belirleyicisidir 

(Friedmann, 2005b: 125). Friedmann ve McMichael birbirini tarihsel olarak izleyen 

                                                 
2  Köylülüğü antropoljik anlamda ele alan görüşlere örnek olarak Redfield (1956), Shanin (1971; 1972; 

1973) ve Wolf (1966) un çalışmalrarı gösterilebilir). 
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üç GR belirlemektedir. Yerleşimci Sömürgeci Gıda Rejimi adını verdikleri birinci 

gıda rejimi 1870 ve 1930’lar arasındaki dönemi kapsamaktadır.  Yazarlar 

1930’lardan sonra özellikle de 1947-1970’ler arasında şekillenen İkinci Gıda 

Rejimi’nin merkantilist ve sanayi temelli olduğunu vurgularlar.  Bu dönemde ABD 

ülke içinde tarıma yüksek oranda devlet desteği  sağlamış, dış ilişkilerde ise 

liberalizmi savunmuş ve geliştirip tarımda  kullandığı ileri teknolojiler sayesinde de 

yoğun bir  tarım ürünleri birikimi  gerçekleştirmiştir (Friedmann, 1982: 258; 1993: 

32-3). Gelişen teknolojiler sayesinde tarımsal sanayi (agro-industry) şirketleri 

kontrol ettikleri tarımsal kimyasallar, melez tohumlar ve modern girdiler yoluyla 

ulusal tarımlar arasında oluşturulan bağlantıları kontrol altına almışlardır. İkinci 

gıda rejimi döneminde kapitalist sistemin merkezlerinde tarımsal destekler ve 

gelişen teknolojiler nedeniyle artan bir şekilde tarımsal ürün ve gıda fazlası oluşarak 

düşük fiyatlı tarımsal ihracat yoğunluğu gerçekleşmiştir (Friedmann, 2009; 

McMichael, 2009a). Üçüncü gıda rejiminde ise yeni bir uluslararası iş bölümü 

gerçekleşmiş, tarım büyük ölçüde ÇUŞ’lerin kontrolüne geçmiş ve küresel düzeyde 

meta zincirleri oluşturulmuştur. Tarımsal sanayi ve ticaret (agri-business) 

şirketlerinin belirlediği koşullarda girdi, makine ve tohumlar kullanarak modern 

teknolojilerle üretime soyundurulan tarım üreticileri küresel meta zincirinin bir 

parçası olarak işlevlerini sürdürmek zorunda bırakılmışlardır. Son yıllarda ÜGR 

çerçevesinde tarımın uluslararasılaşması ve meta zincirlerine entegre olması 

sürecine Çin ve Hindistan gibi yeni ülkeler de dâhil olmuşlardır. Bu ülkelerde de 

küresel gıda zincirlerine eklemlenen diğer ülkeler gibi tarım hızlı bir şekilde 

modernleşip sanayileşmeye başlamıştır.  

Böylece tarımsal üretim yapan üreticiler doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak uluslararası sermaye ile karşı karşıya kalarak yaşamlarını sürdürme 

mücadelesi verme durumunda kalmışlardır. Bir yandan uluslararası şirket ve 

örgütlerin dayatmaları karşısında kendilerinden istenen ürünleri üretmek zorunda 

bırakılan ve küresel meta zincirlerine güçlü bir şekilde entegre olan üreticiler, diğer 

yandan da tarım dışı istihdam alternatiflerinin olmayışı nedeniyle kendilerini yeni 

gelişen koşullara adapte etmek zorunda kalmışlardır. Bu adaptasyon hem yeni 

ürünler, üretim teknikleri, girdiler ve pazarlara alışmayı, hem de yeni koşullarda 

ailenin kendini sürdürebilmesini gerektirmiştir. Bu sürdürebilme zorunluluğu da 

her yerde bir mücadele anlamına gelmiştir.  

 

2.1.1. Yeni köylülükler mi doğuyor? 

İşte her alanda oluşan bu mücadele zorunluluğu Van der Ploeg’u (2009; 2010) 

tüm olumsuz koşullara rağmen yok olmayan ve değişen koşullarda varlığını 

sürdüren bir ‘yeni köylülükler’ kavramına sürüklemiştir. Köylülüğün yok olduğu 

iddiasına karşılık Weberci bir yaklaşımla tarımsal üreticileri üç ideal tipe indirger: 

Köylü üreticiler, girişimci üreticiler ve geniş ölçekli şirketleşmiş (korporat) 
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kapitalistler. Bu üç üretici tipi arasındaki sınırların çok açık olmadığını 

kabullenmekle beraber analizlerini bu üçlemeye dayandırır. Sınırların belirsiz 

olmasının temelinde hem kimi köylülerin giderek artan bir şekilde pazara yönelik 

üretim yapmaları, hem de girişimci üreticilerin işletmelerini büyüterek şirketleşmiş 

(korporat) kapitalistlere dönüşmeleri yatar. 

Van der Ploeg (2009), modernleşme kuramı ve Marksist analizlerin 

köylülüğün kaybolduğu iddiasının günümüzde geçerli olmadığını,  fakat kırsal 

alanlarda üç farklı sürecin oluştuğunu iddia eder: 1. tarımın sanayileşmesi, 2. eski 

köylülerin veya köylülük dışı tarım üreticilerinin kendilerini koruma güdüsüyle 

adeta defansa çekilerek bağımsız bir şekilde geçimlik üretime çekilmesi (yazarın 

ifadesiyle yeni köylüleşme), 3. yukarıda bahsettiğimiz üç farklı üretim tipinin 

(köylü, girişimci ve kapitalist) ya kendini koruması ya da çözülüp diğer bir üretim 

biçimine dönüşmesi (Van der Ploeg, 2009: 23).  

Köylülüğün zor koşullar altında kendini koruyup yeniden üretmesini sağlayan 

temeller arasında kendine yeterli kaynaklarının var olması ve bunların kendi 

denetiminde olması, doğa ile ahenk içinde hareket edebilmesi ve dolayısıyla da 

kendini parasal ilişkiler ve pazardan soyutlayarak bağımsız olabilme mücadelesini 

sürdürebilme kapasitesinin bulunmasıdır. Mevcut toplumsal durumun 

gerçekliklerine bağlı olarak köylülüğün hem kendi bekasını sağlamasında, hem de 

elindeki kaynakları kaybetmeksizin pekiştirmesinde tarım dışında yaptığı 

etkinlikler de önemli rol oynar. Dolaysıyla Van der Plog Peru’nun Kuzeyindeki 

Catacaos, İtalya’nın Parma ve Hollanda’nın Frisian Orman bölgesinde yaptığı uzun 

dönemli araştırma sonucunda tarımsal dönüşümün çok boyutlu olduğunu ve köylü 

tipi üretimin günümüzde kendini sürdürebildiğini ileri sürmektedir. Dolaysıyla da 

köylülük konusunda evrensel geçerlilik iddia eden sosyolojik kuramların aslında 

öze indirgemeci olduklarını ve gerçeği yansıtmadıklarını ileri sürmekte ve bu 

eleştiriyi aynı zamanda modernleşmeci kuramlar ve Marksist yaklaşımlara 

yöneltmektedir. Van der Ploeg’in temel argümanı,  ‘köylülüklerin’ bir çok 

bağımlılık süreçleriyle ilintili olan sömürü ve marjinalleşme bağlamında 

bağımsızlık ve gelişme için verdikleri süregiden mücadele açısından betimlenmesi 

gerektiğidir (Van der Ploeg, 2009: xiv). Bu böyle alındığında yazar köylülüğün bir 

kısmının kaybolduğunu, bir kısmının süregittiğini, kimi köylülük dışı üretimlerin 

de köylülüğe dönüştüğünü ileri sürmektedir. Köylülükleri yaptıkları mücadele ile 

eşdeğer tutan Van der Ploeg’un dikkatten kaçırdığı önemli bir sorun, bu 

mücadelelerin hem hangi yapısal koşullar altında verildiği, hem de gerçekten artık 

tümüyle pazardan ve parasal ilişkilerden kopuk bir üreticiler grubunun olup 

olmadığıdır. Üreticiler tarih boyunca içinde bulundukları yapısal koşullarda 

mücadele vermişlerdir ve bu mücadelenin niteliğini içinde bulundukları üretim 

tarzları belirlemiştir. Feodalizmdeki tarımsal üreticilerin aristokrasiye karşı 

verdikleri mücadele ile günümüz küçük üreticilerinin İMF ve Dünya Bankası 
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güdümündeki politikalara karşı verdikleri mücadele aynı kefeye konup bu 

mücadeleyi veren üreticiler aynı terim (köylülük) ile betimlenemez. Bir de 

metalaşmanın genelleştiği dönemde pazardan ve parasal ilişkilerden bağımsız ve 

geçimlik üretim yapıp kendini sürdüren bir grubun varlığını iddia etmek gerçekleri 

epey zorlamak anlamına gelir. Köylülüğün mücadele gücünü merkeze alan Van der 

Ploeg kapitalizmin zorlayıcı gücüne aynı önemi vermemektedir. Diğer yandan Van 

der Ploeg günümüzde bir zamanlar tarımdan kopup kentlere göçmüş olan insanların 

kırsal alana dönüp kendilerini pazar ilişkilerinden soyutlayıp geçimlik üretim 

yaparak kapitalizme direnç gösterdiklerini iddia etmektedir. Bu olguyu yeni 

köylülüğün temel bir niteliği olarak ileri süren yazar gerçekleri epey zorlamaktadır. 

Şehirde tutunamayıp da kırsal alana geri dönen kimi emekçilerin varlığı 

yadsınamamakla birlikte bu eğilim tarımdan uzaklaşma olgusunun yanında çok 

küçük kalmaktadır. Yeni köylülüğün bir niteliği olarak ileri sürülen bu gelişim 

Türkiye’de pek önemli bir yer tutmamaktadır. Örneğin TÜİK verilerine göre 

tarımda çalışan insan sayısı 1998’de 9 milyondan 2012’de 6 milyon küsüre inmiştir 

(Oral, 2013: 447.) Bu da tarımda çalışan kesimin istihdamdaki oranının %41.5’ten 

%24.6’ya inmesi anlamına gelmektedir. Yani köylere dönüp de kapitalizme direnç 

gösteren köylülük yerine çok yoğun oranda bir proleterleşme eğilimi söz 

konusudur. Tarımdan uzaklaşma (de-agrarianisation) ve köylülükten uzaklaşma 

(de-peasantation) olarak da adlandırılan bu süreç3 Türkiye gibi birçok ülkede, 

örneğin Latin Amerika ve Afrika’daki ülkelerde,  yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. 

Van der Ploeg’ın (2009: 54-80) iddia ettiği yeniden köylüleşme (re-peasantisation) 

süreci en azından Türkiyenin gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Gerçi kimi 

bölgelerde proleterleşen tarım üreticileri giderek ticarileşen ve sanayileşerek 

uluslararası gıda zincirleri ile eklemlenen yüksek değerli tarımsal ürünler üreten 

işletmelerin olduğu bölgelere göç ederek ücretli işçi veya büyük çoğunlukla da 

ortakçı olarak çalışmaktadır. Fakat bu Van der Ploeg’ın söylediğinin aksine 

kapitalizme direnmek değil, tarımsal kapitalizme ucuz insan gücü sağlamaktır. 

Dolayısıyla da tarımdaki emekçileri kapitalizme direnen ve oluşmakta olan yeni 

köylülük gibi çok muğlak, genel ve ampirik olarak her yerde gözlemlenemeyen bir 

kavramsallaştırmayla tanımlamak yerine küçük işletmelerin küresel kapitalizm ile 

hangi koşullarda ve hangi mekanizmalarla eklemlendiklerini irdelemek gerekir. Ne 

yazık ki son zamanlarda Oral (2013), Ulukan (2009) ve Aydın (2009; 2010) gibi 

birkaç araştırmacının dışında Türk tarımında bu tür analizler yapılmamış ve Türk 

tarımının anlaşılması ciddi bir şekilde ihmal edilmiştir.  

  

                                                 
3 Bu kavramlar için Aydın (2009) ve Bryceson vd (2000) e bkz)  
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3. Sonuç olarak: Antalya örneği yeni köylülük kavramını 

desteklemiyor 

Bizim 2012 ve 2013 yazlarında Antalya civarında yaptığımız alan çalışması, 

değişen ve zorlayan kapitalist gelişmeler karşısında küçük üreticilerin ya yok 

olduğu ya da kendilerini değişen koşullara uydurduğu ve uydurmak için de büyük 

bir çaba içinde olduğu sonucuna ulaşmamıza neden olmuştur. Devletin geleneksel 

ürünlerde destekleri kısması ve AB, Dünya Bankası ve İMF’nin de itmesiyle iklim 

koşullarının uygun olduğu Akdeniz ve Ege gibi bölgelerde seracılık yoluyla tarımın 

küresel gıda zincirleri ile olan bağı pekiştirilmiş ve üreticiler yüksek değerli 

‘alternatif’ ürünlere yönlendirilmişlerdir. Antalya Kumluca bölgesi son birkaç on 

yıl içerisinde buğday ve pamuk üretiminden uluslararası pazarlara turfanda sebze, 

meyve, çiçek üretmeye geçmiştir. Örneğin Türkiye örtü altı sebze üretiminin üçte 

biri bu ilçede gerçekleşmektedir. Çok emek yoğun olan seracılıkta işletme sahipleri 

kendi emeklerinin dışında yoğun miktarda emekçiye gereksinim duymaktadırlar. 

Bu emekçiler de ülke tarımının özellikle hızlı çözülen bölgelerinden gelen insanlar 

arasından temin edilmektedir. Dolayısıyla da Güneydoğu’da topraktan kopan 

proleter Kürt emekçiler seralardaki yoğun emek gereksinimini karşılayan  önemli 

bir kaynak oluşturmaktadırlar. Örneğin araştırma yaptığımız 1100 nüfuslu 

Hızırkâhya Köyü’nde ortakçılık yapan 200’den fazla emekçi ailesinin büyük bir 

çoğunluğunu güneydoğudan ve özellikle de Mardin Kızıltepe’den gelen ortakçı 

aileler oluşturmaktaydı. Az bir oranda da olsa Elmalı ve Korkuteli gibi çevre 

yerleşimlerinden gelen emekçiler de ortakçılık yapmaktaydılar. Benzer bir şekilde, 

ikinci araştırma köyümüz olan 3500 nüfuslu Sarıcasu’da da 1000 civarında 

güneydoğudan gelen Kürt emekçilerin yanında İç Anadolu ve Ege bölgelerinden 

gelen emekçiler de seralarda istihdam edilmekteydiler. Seracılıktaki en önemli 

özellik ise bu emekçilerin ücretli işçi olarak değil de ortakçı olarak kullanılmasıdır. 

Asgari ücretle seraya emekçi sağlamak üretim maliyetlerini arttırdığından, tarımdan 

kopmuş ve kentsel alanlarda çalışma olanağı bulamayan çaresiz emekçiler çeşitli 

vaatlerle ortakçılığa çağrılmaktadırlar. Bu çağrı zaman zaman modern teknoloji de 

kullanılarak internet ortamında yapılmaktadır. Domates.com sitesi bu tür çağrılarla 

doludur. Genellikle ortakçı adaylarına kalacak yer, çocuklarına okul olanakları ve 

iyi gelir vaat edilerek ailece gelmeleri sağlanmaktadır. Sezon sonunda ortakçıya 

verilen gelirin dörtte biri asgari ücretin çok altında kalmakla beraber başka 

alternatifi olmayan ortakçı aileler Chayanovcu anlamda kendi emeklerini 

sömürerek (tüm aile fertlerinin üretim sürecinde çalışmasıyla) ancak kıt kanaat 

geçinebilmektedirler4.  

                                                 
4  Kimi işletmelerde ortakçıları serada tutabilmek için gelirin yüzde kırkına varan bazı anlaşmalara da 

rastlamak mümkün ama genel norm dörtte bir olarak belirginlik göstermekteydi. 
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Diğer yandan ürünleri denetleyen sera sahibi ve ürünlerin istenen standartlara 

uymasını çok uluslu şirketler ve süpermarket zincirleri adına çeşitli mekanizmalarla 

denetleyen arabulucu, komisyoncu ve ihracatçı şirketler, kârlarını ancak ve ancak 

aile emeği kullanan ve patriyarkal gelir hesaplamaları zihniyeti ile hareket eden 

ortakçı aileler sayesinde sağlayabilmektedirler. Yani Antalya civarında hâkim emek 

tarzı olan ortakçılıkla çalışan ve büyük bir kısmı tarımsal ilişkilerin baş döndürücü 

bir hızla dönüştürülmesiyle proleterleşip bölge dışından göç ederek gelmiş olan bu 

emekçi kitlesi, köylerine dönüp de geçimlik üretim yapan, pazar ile ilişkilerini 

kopararak kapitalizme direnen ‘yeni bir köylülük’ değildir. Bunlar küresel 

kapitalizmin girdabına kapılıp önce üretim araçlarından kopmuş, sonra göç ederek 

farklı bir bölgeye gelmiş ve tarımsal-sanayileşmiş kapitalizmin istediği nitelik ve 

nicelikteki ürünlerin üretilmesinde çalışan, küresel gıda zincirlerinin bir çarkı olan 

ve aynı zamanda kendi emeğini sömüren, tarımsal kapitalizmin yeni 

gereksinimlerine uyum sağlamaya çalışan çaresiz emekçi kitleleridir. 

Bu emekçi kitlelerini ortakçı olarak seracılığa sürükleyen en önemli etmen 

1980 sonrası neo-liberal politikaların getirdiği tarımsal yapılardaki hızlı 

dönüşümdür. Bu, bir yandan geleneksel tarım ürünlerinin dışlanması neticesinde 

üreticilerin tarım dışına itilmesi biçiminde, diğer yandan da uluslararası sermayenin 

gereksinim duyduğu ya süpermarketlerde pazarlanan taze sebze ve meyve ya da 

sanayinin işlemekte olduğu yüksek değerli tarımsal ürünlerin uygun iklim 

ortamlarında desteklenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda alan 

çalışması yaptığımız Kumluca tarımının geçirdiği yapısal değişiklik güzel bir örnek 

oluşturmaktadır. 

İlçe tarımı hububat üretimi, hayvancılık ve sınırlı oranda meyvecilikten 

1960’larda narenciye üretimine ve de 1970’lerden itibaren de seracılığa 

yönelmiştir. 2013 yılı itibariyle 170,000 dekarlık tarım alanının 38,455 dekarı 

nadasa bırakılırken 41,227 dekarı meyve, 39,857 dekarı sebze ve 46,050 dekarı tarla 

bitkilerine ayrılmış ve tarımdan elde edilen gelirde 387,552,500 TL’lik üretim 

değeri ile sera sebzeciliği başı çekmiştir. İkinci ve üçüncü sırada ise 91,407,460 TL 

ile meyve ve 3,960,000 TL ile hububat üretimi takip etmiştir (Kumluca İlçe Tarım 

Müdürlüğü, 2014). Seracılıkta yavaş da olsa giderek artan bir şekilde daha ucuz 

plastik seralardan pahalı ama daha etkin cam seralara bir geçiş olmaktadır. 

Alan çalışmamızın yoğunluklu olarak geçtiği Hızırkâhya ve Sarıcasu 

köylerinde sera sebzeciliği en önemli tarımsal etkinliği oluşturmakta ve üretim 

yaygın olarak sözleşmeli tarım biçiminde yürütülmekteydi. Odak grup 

çalışmalarından edinilen bilgilere göre üreticilerle doğrudan doğruya sözleşme 

yapmak yerine, yerli ve yabancı süpermarket zincirlerinin Antalya ve 

Kumluca’daki komisyoncular aracılığıyla sözleşmeli tarım yaptırdıkları ortaya 

çıkmıştır. Bu dolaylı yöntemin tercih edilmesinin en önemli nedeni üretimden 

doğabilecek sorunların zararlarından kaçmak ve bunu üreticilere yüklemek 



ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 57 

kaygısıydı. Kârlılık kaygısı hem pazarı kontrol eden büyük şirketlerin hem de 

onların yerel taşeronluklarını yapan yerel komisyoncuların en büyük güdüsü olarak 

görülmektedir. İki köyde de örneklemimize katılan bireylerin aile başına ortalama 

3-3.5 dekarlık seralarda üretim yaptıkları ortaya çıktı. Deneklerin %59’u 1-2 dekar 

arasında işletmelere sahipken %15’i bir dekarın altında ve %9’u da 4 dekarın 

üstünde işletmelere sahiptirler. Kısacası sera işletmeleri büyük çoğunlukla küçük 

işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerin çoğu çok pahalı olması nedeniyle 

modern seralar yerine eski iskeletli seralarda modern standartlardaki 

süpermarketler için üretim yapmaktadırlar. % 60’ı 25 yıldan daha eski iskeletler 

üzerinde plastik seralarda üretim yapan seralar iki köydeki toplam seraların %'75 

ini oluşturmaktadırlar. Bu yetersiz sera teknolojisi özellikle ısı kayıpları nedeniyle 

üretim verimliliğine olumsuz bir etki yapmaktadır.  

Doğal olarak Metro ve Tesco-Kipa gibi şirketler yerel taşeronları aracılığıyla 

sözleşme yaptıkları üreticilerin EuroGap, HACCP ve ISO standartlarına uymalarını 

sağlamaya çalışmakta ve uymayanların ürünlerini almayarak onları cezalandırma 

yöntemine başvurmaktadırlar. Bölgede yoğun bir şekilde sözleşmeli tarım yapan 

Metro ve Tesco-Kipa şirketleri ürün denetim birimleri kurmuş ve bu birimler 

aracılığıyla sözleşme yaptıkları çiftçilerin üretimlerini planlama aşamasından hasat 

aşamasına dek sürekli denetim altında tutmakta, üreticilere birkaç ayda bir 

verdikleri eğitim ile onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmektedirler. Bu 

yönlendirme hangi ürünün nasıl, hangi koşullarda, hangi miktarda ve hangi kalitede 

üretilmesi  gibi konularda yapılmaktadır. Dolayısıyla da ortakçı emeği kullanan 

birimlerin, kullandıkları tohumlar, kimyasallar ve diğer girdiler açısından bunları 

bölgede pazarlayan Monsanto, Dupont vb. gibi uluslararası tarımsal sanayi ve 

ticaret şirketlerine bağımlılıkları pekiştirilmektedir.  

Seracılıkta yaygın olan ortakçılığın tercih edilmesinin temel nedeni ailece 

çalışan ortakçıların hasat sonunda eline geçen paranın asgari ücretin çok altında 

olmasıdır. UÖŞ’lerin girdilerine bağımlı olan seracıların en büyük şikâyeti girdi 

fiyatlarının ürün fiyatlarına kıyasla çok fazla artmasıdır. Bu artışı bir nebze nötralize 

edebilmek için emeğe verilen payı kısma yoluna gidilmektedir. Emek biçimi olarak 

ortakçılık yarı feodal bir emek tarzıdır ama kapitalizm kendi birikim süreci 

içerisinde ortakçılığı içselleştirmektedir. Göçmen ailelerle toprak sahibi arasında 

sözlü bir anlaşmaya dayanan ortakçılıkta göçmen ailenin tüm bireyleri ortak bir 

sorumluluk altına girerek hasat sonu elde edilen gelirden belli bir oranda pay 

almaktadırlar. Seracılıkta üretim süreci oldukça zahmetli ve emek yoğun bir nitelik 

taşımaktadır. Uluslararası sermaye ve onun yerli taşeronları sanayidekinin aksine 

seracılıkta üretim sürecinin örgütlenmesinin sorumluluğunu üstlenip ücretli emek 

kullanmak yerine üretim koşullarını kontrol altına alıp aile işletmelerinin bekalarını 

sürdürebilmek için Chayanov’un deyimiyle kendi kendilerini sömürme 

mantalitelerinden yararlanmaktadır. Çaresiz durumdaki ortakçılar bir anlamda 
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uluslararası sermaye tarafından adeta gizli proleterler olarak kullanılmaktadırlar. 

Bu emekçiler Van der Ploeg’in sözünü ettiği militan ve düzeni zorlayan ‘yeni 

köylülük’ten çok farklı nitelikler göstermektedirler. Alandaki gözlemlerimiz bu 

emekçilerin mevcut düzen içinde yaşamlarını sürdürebilmek için her türlü 

fedakârlığı yapmaya hazır  ve sessiz bir nitelikte olduklarını göstermektedir. 

Bu bulgular araştırmamızın varsayımlarını destekler nitelikte görülmektedir. 

1980 sonrası İMF, Dünya Bankası ve AB’nin dayatmaları sonucunda uygulanan 

neo-liberal politikalar Türkiye tarımını giderek uluslararasılaştırarak çok uluslu 

tarımsal sanayi ve ticaret şirketlerinin istekleri yönünde bir dönüşüme uğratmıştır. 

Bu dönüşüm kimi geleneksel ürünlerden desteklerin çekilmesiyle  üreticileri 

tarımsal sanayi ve ticaret şirketlerinin ve tarımsal sanayilerinin istekleri 

doğrultusunda yeni ürünlere yöneltmeyi getirmiştir. Şözleşmeli tarım çok uluslu 

tarımsal sanayi ve ticaret şirketlerinin Türkiye tarımını dolaylı olarak kontrol 

etmesinin bir mekanizması olarak kullanılagelmiştir. Önerilen yeni ürünler, yeni 

tarım teknik ve teknolojileri kırsal alanda dönüşümü hızlandırmanın ötesinde 

ürettiği yeni ilişkilerle uluslararası sermayenin hegemonyasını kurmanın araçları 

olmuşlardır. Türkiye köylülüğüne bir lütufmuş gibi sunulan ve yoksulluğu 

gidereceği iddia edilen sözleşmeli tarım, aslında işsizliğin büyük bir sorun olduğu 

ülkemizde emekçilerin çaresizliğini kullanarak uluslararası sermaye birikiminin bir 

mekanizması haline getirilmiştir. 

 Sonuç olarak, günümüz tarımsal dönüşümlerini anlayabilmek için gerekli 

olan şey, yerel bağlamdaki dinamikler ile ulusal ve küresel düzeydeki dinamikleri 

birbirleriyle olan ilişkileri içinde irdelemektir. Küçük üreticileri kültürel 

kategorilerle analiz etmek, günümüz dinamiklerinin anlaşılması için yeterli 

olmamaktadır. Aynı şekilde bir üretim birimi içindeki üretim ilişkilerine 

odaklanmak ve bir ülke içinde tarımdaki çözülmeleri küresel etkilerden 

soyutlayarak irdelemek bütüncül resmi görmemek anlamına gelmektedir. 

Günümüzde uluslararasılaşan sermaye her alana girmiş ve dönüşümleri 

şekillendirmiştir. Tarım sanayileşmiş ve üretimin her aşamasında (girdi, finans, 

üretim, pazarlama vb.)  çok uluslu şirketlere bağımlı hale gelmiştir. Dolayısıyla da 

tarım sorununu, kırsal alanda aile emeğini kullanarak geçimlik ve/veya pazar için 

üretim yapan üreticileri “köylü müdür değil midir” biçiminde geçerliliğini yitirmiş 

bir sorunsalla irdelemek yerine, bu üreticilerle sermaye arasındaki ilişkilerin 

niteliğine yoğunlaşarak irdelemek gerekir. “Sermaye tarımı nasıl kontrol 

etmektedir, ne tür mekanizmalar üretmektedir, sermaye ile üretici ilişkilerinde 

devlet ve çok uluslu şirketler nasıl bir rol oynamaktadır” ile “üretim süreci ne 

derecede sermayeden bağımsızdır” gibi sorular ön plana çıkarılmalıdır. 
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Extended summary 

Contemporary agrarian question and the new peasantry 

 
Abstract 

Many Marxist and non-Marxist writers have been involved in the discussion of the Agrarian Question which 

is mainly concerned with the fate of the peasantry in the aftermath of the industrial revolution. Such discussions 

had found reverberations in Turkey in the 1970s and 1980s. The main focal point in such discussions was the 

extent to which widespread peasant production would constitute an impediment for the development of 

capitalism. Despite many significant differences among various Marxist and non-Marxist explanations one 

common denominator was the belief that the peasantry was doomed to disappear in the face of development of 

capitalism or modernisation. However the opposite camp inspired by the writings of the Russian economist A V 

Chayanov insisted on the capability of the peasantry to survive. In analysing contemporary nature of rural 

transformation this article goes beyond the modes of production and the survival mentality of the peasantry debate 

by highlighting the falsity of the debate. It proposes a change in the unit of analysis to go beyond the impasse 

reached in the debate between the dissolution and survival of the peasantry supporters. Once the global system is 

taken as the unit of analysis then explanations provided by the mode of production supporters and by 

contemporary Chayanovians become of little analytical value. The article contends that explanations confined to 

nation state or peasant household are far from being able to capture the complexities of contemporary rural 

transformations. What is required is to analyse the mechanisms of the integrations of rural producers, regardless 

of the size of the holdings, into the globalised web of capital accumulation. In questioning the ways in which 

capital subordinates rural producers globally the article analyses the process of the generalised commodity 

production and the emergence of globalised food chains controlled by transnational companies. It pays a specific 

attention to the third food regime that has emerged in the 1990s and has established its hegemony in global 

agriculture. It claims that multilateral organisations such as the World Bank, the IMF and the World Trade 

Organisation as the most significant actors in the process have been extremely instrumental in the entrenchment 

of the third food regime which has carved out a special niche for developing countries.  

Key words:  Food regimes, peasantry, modes of production, agricultural policy, transnational corporations, 

poverty 

 

 

The main contention of this paper is that the modes of production and the 

survival of the peasantry theories that dominated the discussions in the 1970s and 

1980s on rural transformation remain to be insufficient in explaining the 

contemporary transformations in agriculture and rural areas. The debates in the 

1970s were reflective of the classics like Marx, Lenin, Chayanov and Kautsky on 

the issue of the ‘agrarian question’.  The attempts by people like Amin and 

Vergopoulos (1977), Harris (1978), Mann and Dickinson (1978) to combine 

Marxist and Chayanovian views manage to bring new insights into the analysis of 

the ‘agrarian question’.  Such attempts to reconcile Chayanovian ‘peasant 

economy’ and the Marxist view of the ‘dissolution of the peasantry’  tended to move 

away from class analysis to houshold strategies in the countryside. The dominnation 

of small scale family farming even in European countries like France, Greece, Spain 

and Portugal generated views that the small scale family farming was the most 

useful form of production for capitalism.  However such views either took the 
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nation state or households as their units of analysis. Considering the extent of 

globalisation and and internationalisation of capital it becomes evident that a 

meaningful understanding of the contemporary rural transformation cannot be 

produced without taking into consideration the process of internationalisation of 

agriculture along with the internationalisation of capital. The theory of food regimes 

provide an extremely useful framework to avoid to shortcomings of modes of 

production and the survival of the peasantry thesis.  

By drawing on both empirical and theoretical material the paper attempts 

to highlight the nature of rural transformation in Turkey since the 1980s. The 

neo-liberal policies implemented since the 1980s in conjunction with the 

requirements of the Washington consensus and post-Washington consensus 

since the 1990s and of the integration with the EU have setup irreversible 

tendencies in Turkish counryside. It is argued that the third food regime (TFR) 

has provided the most suitable conditions for the policies of restructuring 

Turkish agriculture under the influences of post-Washington consensus. One of 

the major concerns of the paper os to highlight the fact that such restructuring 

has led to de-agrarianisation defined as a long-term process of occupational 

adjustment, income earning reorientation, social identification and spatial 

relocation of rural dwellers away from strictly agricultural-based modes of 

livelihood (Bryceson et al. 2000). It is shown that de-agrarianisation in Turkey 

has been actively propelled by the State in recent decades, as the politicians, 

policy-makers and development think-tanks identify development with the 

decline of the relative share of agriculture in the national income. Such evidence 

suggests the falsity of Van der Ploeg’s  (2009, 2010) claim that ‘new 

peasantries’ are emerging in recent decades. 

In the light of the above theoretical framework the article analyses 

contemporary rural transformations in Turkey as a case study. It contends that the 

policies faithful to the neoliberal market principles have meant the abandonment of 

previous policies which emphasized a balanced development that paid attention to 

strengthening both the industrial and agricultural sectors. The main aim of the 

restructuring in Turkish agriculture has been to reduce the number of farmers, 

replace the traditional food crops with alternative cash crops and reduce the burden 

that supporting the agricultural sector places on the state. The gradual reduction of 

subsidies, the abolishment of parastatal organisations and the elimination of support 

prices have forced many disarrayed rural producers to go into much cherished 

contract farming which is strongly linked to the main concern of domestic and 

international supermarket chains and gigantic transnational tarımsal sanayi ve 

ticaret firms with a hegemonic control of seeds to control and direct agricultural 

production to serve their interests.  


