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TARIM 

Tarım, gerekli yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların 

bütünü demektir. Selçuklu ve Osmanlı buna ziraat demiştir. Arapça “muvaffakiyet, güç 

durumdan kurtulma” anlamlarına da gelen “felaha” kelimesinden türemiştir. 

Anadolu toprakları yüzyıllardır Hitit, Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı gibi büyük 
imparatorluklara ev sahipliği yapmıştır. Kurulan tüm uygarlıklar Anadolu topraklarının 
bereketinden faydalanarak yüzyıllarca tarımla uğraşıp medeniyetlerini sürdürmüşlerdir. 
Bundan kaynaklı olarak Anadolu’da tarım ve toprağa büyük önem verilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde de Anadolu toprakları tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlar için 
vatan olmayı sürdürmektedir. 

Dünyanın geçirmiş olduğu ekonomik dönüşümlerle birlikte tarım sektörü Osmanlı’nın 
son döneminden itibaren yozlaşmaya başlamış, yaşanan savaşlar ve buna bağlı olarak artan 
vergiler çiftçinin sırtında yük olmuş ve Anadolu insanı toprağını terk etmeye başlamıştır. 

1923 yılında gerçekleştirilen İzmir İktisat kongresinde ekonomik kalkınmanın yolu 
büyük ölçüde çizilmiş. Tarım sektörünün yeniden Anadolu topraklarında canlanması için 
gerekli adımlar bir bir atılmaya başlanmıştır. 1925 yılında köylünün sırtında yük olan Aşar 
vergisi kaldırılmış, Ankara’da Atatürk Çiftliği kurulmuş, Toprak Mahsulleri Ofisi açılmış, 
Destekleme Alımları gerçekleştirilmiş, Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçiye kredi sağlanmış, Köy 
Enstitüleri  aracılığıyla köylüye eğitim verilmiş, Toprak Reformuyla köylü topraklandırılmış dış 
alımlara da kısıtlamalar getirilmiş vb.tarım politikaları ile tarımla birlikte üreten bir ülke 
konumuna yeniden başlamıştır.Bu süreç cumhuriyet  tarihinde 2.defa tekrarlanarak 1996-
1997 yıllarında Refah-Yol iktidarı ile yeniden bir milletin ve ülkenin  doğuşu olarak kabul 
edilebilir.İthalatın kısıtlanarak içeride üretimi destekleyen politikalar aşağıda anlatacağımız 
küresel ölçekteki projeleri de sekteye uğratmıştır. 

Ülkemiz dönem dönem sancılı süreçler içinden geçerken bundan en çok etkilenen ama 
fark edilmeyen bir sancıdır tarım. Siyasi istikrarsızlık ve dış politika hamlelerine kurban edilen 
tarım politikamız ülkemizin bağımsızlığının ve güçlü olmasının en önemli temel taşını 
oluşturuyordu.1980 öncesinde daha basit ve önlenebilir tehditler tarımı sıkıntıda bıraksa da o 
süreçte mesela tarımda desteklenen ürün sayısında artış dahi olmuş ve ithalat 



 

 

kısıtlamalarından vazgeçilmemiştir.24 ocak 1980 kararlarında bu desteklenen ürünlerin sayısı 
düşürülmüştür.En önemli değişim bu tarihlerden sonra ülkemizin bütün politikaları ile birlikte 
tarımda yaşanmıştır. 1980 sonrası değişen Türkiye ekonomik politikaları ve anlayışı tarıma 
adeta üretenler açısından zincirlemiştir. Ekonomilerde dönüşümlerin hızlandığı 1980 ve sonra 
artan liberalizasyon ile ekonomiler dışa açılmış ve rekabet etmenin önem kazandığı bir dönem 
başlamıştır. Yeni dönemle birlikte Dünyada ve Türkiye’de yeni tarım politikaları belirlenmiş, 
özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliğiyle başlatmış olduğu gümrük birliği ve dış ticarette gümrük 
vergilerinin tarım ürünleri ve bazı ürünlerde sıfırlanmasıyla rekabet gücü daha ön plana 
çıkmıştır 

Türkiye, 1980’lerin başından itibaren UPF, IMF, DB, DTÖ gibi uluslararası ekonomi 
kuruluşlarının, AB gibi siyasi-ekonomik örgütlerin baskı ve yönlendirmesiyle, tarımında da 
liberalleşme politikaları uygulamaya başlamıştır. Tarımsal desteklemeler neredeyse kaldırıldı, 
tarımsal KİT’ler özelleştirildi yada kapatıldı, tarım satış kooperatifleri ve ziraat bankası gibi 
çiftçiye ve tarıma kredi desteği sunan kredi kuruluşları da işlevsiz duruma getirildi.Bu durumla 
kırsal kesim daha da fakirleşti,kırsaldan kente göçler çoğaldı ve tarımsal üretim nüfus artışının 
gerisinde kaldı.Türkiye gibi çevre ülkelerinde tarım politikalarının liberalize edilmesinin 
arkasındaki gerçek merkez ülkelerin tarımsal üretimlerinin artarak stoklarının üst düzeylere 
ulaşması sonucunda sorun oluşturması yanında tarım tekellerinin kendi ülkelerinde 
tıkanmaları nedeni ile dünya pazarlarını işgal etme isteği idi…Türkiye’de yaşanmakta olan 
krizinde kökenini burada aramak zorundadır.Bir başka ifade ile Türkiye ‘de uygulanan tarım 
politikalarının büyük ölçüde dış dinamikler ya da küreselleş(tir)me yada daha doğrusu 
emperyalizm ile direkt bağlantılı olduğu görülmelidir. 

Bu basit ve sıradan bir süreç değildir. Burada bir mülksüzleştirme ve işgal projesi 
yatmaktadır.Bu proje dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmış ve intiharlarla bile 
sonuçlanmıştır.Bu kapitalizmin ve ırkçı emperyalizmin insanı acımasızca öğüten çarkının 
anlaşılması için önemli bir boyuttur. 

Mesela “1995 yılından itibaren, 300.000’nin üzerinde Hindistanlı çiftçi intihar etmiştir.” 
Bunun öncesi ve sonrası irdelenmelidir.Peki bu süreç nasıl olurda bu noktaya getirilmiştir.? 

Küreselleşme süreciyle birlikte, uluslararası tarım firmaları Hindistan piyasalarına giriş 
yapmış, çiftçiler hızla borçlanmış ve ektikleri ürünlerden elde ettikleri tohumları sakladıklarına 
dair davalar açılmış, para ve hapis cezalarına çarptırılmışlardır. Tarımın piyasalaşmasına işaret 
eden bu olgular (uluslararası firmaların pazara girişi, çiftçilerin borçlandırılmaları vs.) 
mülksüzleştirme bağlamında ele alınmalıdır. 

✓ Yerel çapta üretim yapan çiftçiler tohumlarından nasıl mülksüzleştirilmektedir?  

✓ Binlerce yıldır çiftçilerin kullandığı, hasadın bir kısmının diğer sezon ekmek üzere 
saklama yöntemi nasıl ve neden cezai bir dava konusu olabilir?  



 

 

✓ Tohumun bir birikim nesnesi haline gelmesini mümkün kılan teknolojik gelişmeler ve 
siyasi/hukuki yapılar nelerdir?  

✓ Tüm bu olguların, sermaye birikimi ile ilişkisi bir “el koyma” süreci olarak ele 
alındığında, kırsal yaşamda yarattığı ya da yaratması muhtemel değişimler nelerdir? 

Bu sorular dikkatle irdelendiğinde cevapları bize süreci çok net ortaya koymaktadır. 

İnsanın topraktan uzaklaştırılması /yoksun bırakılması bütün süreçlerin temelini 
oluşturmaktadır. Bu bir “Mülksüzleştirme yoluyla köleleştirme” projesidir. 

Geleneksel düzenin yok olması, bireylere ait ve dağınık üretim araçlarının toplumsal 
olarak yoğunlaşmış üretim araçları haline gelmesi ve dolayısıyla çok sayıda küçük mülkiyetin 
az sayıda dev mülkiyet halinde bir araya gelmesi, büyük halk kitlesinin topraklarından, geçim 
araçlarından ve emek aletlerinden yoksun kalarak mülksüzleşmesi, halk kitlesinin maruz kaldığı 
bu korkunç ve zorlu mülksüzleşme, sermayenin tarih öncesi   zihniyetini oluşturur. Tüm bu 
sürecin sonunda, üretim araçlarından yoksun kalmış üreticiler, kapitalist piyasanın ihtiyaç 
duyduğu emek arzını ortaya çıkartır. El koyulan toprak ve küçük üreticinin sermayesi ise 
kapitalist sermayenin ilk biçimini alır ve kapitalist üretimin dışında yer alan unsurlar kapitalist 
ilişkilerin içine girmesi için zorlanır. Söz konusu el koyma süreçlerinin mümkün kılmanın yolu 
ise süreçlerin zorlayıcı unsurlarla desteklenmesidir.Kitlelerin üretim araçlarından 
mülksüzleştirilmesi, rıza ve şiddet kullanımını gerektirir ve sermaye de bunu gerçekleştirmek 
için “devlet zoruna ihtiyaç duyar ve bunu kullanır.Devletin hukuk ve şiddet araçlarının devreye 
sokulması, mülksüzleştirme süreçlerinin temel yöntemi olarak görülür.Bu zorlayıcı güç  
sistemin başlangıcını oluşturur ve bu geçici bir yöntemdir.Süreç tamamlandıktan sonra bir 
daha ortaya çıkmaz.Kapitalist üretimin kaynakları ortaya çıktıktan sonra kapitalizm kendi içsel 
süreçleri yoluyla (artı değere el koyarak) birikime devam eder. Kapitalizmin, kendini yeniden 
üretmesi ancak yeni alanların, küresel düzeyde, kapitalizme içkin hale getirilmesi ile 
mümkündür. Bu nedenle kapitalizm var olduğu andan itibaren küresel bir üretim sistemi olarak 
sonu gelmeyen bir “el koyma” faaliyeti olarak görülür. Kapitalizm kendi varlığını sürdürebilmek 
için “mülksüzleştirme” süreçlerini sürekli olarak devam ettirerek kendi krizlerini aşmaktadır.  

Bu sonu gelmeyen birikim faaliyeti, neoliberal dönemde daha da belirgin hale 
gelmektedir. Zira “mülksüzleştirme yoluyla birikim” neoliberal uygulamaların temelini 
oluşturmaktadır. Neoliberal dönemde, piyasanın dışında kalan alanlar hızla piyasa içerisine 
çekilmiştir, bunlara yeni alanlar ve yöntemler geliştirilmiştir ve 1970’lerde kapitalizmin içine 
girdiği küresel krizi aşmanın yöntemi olarak öncelikli birikim alanı olmuştur. Devletin sosyal 
niteliğinin hızla geriye çekilmesi, çalışma koşullarının sermaye lehine yeniden düzenlenmesi ve 
kamusal değerlerin özelleştirilmesi krizden çıkışın anahtarını ve birikimin yeni yolunu 
oluşturmuştur. “Neoliberal yaklaşıma göre devlet, piyasaların gelişimi ve sağlıklı bir şekilde 
işleyişi için bir engel olarak görülmektedir” (Akçay ve Türkay, 2006: 54). Devlet müdahalesinin 



 

 

verimsizliği söylemlerine paralel olarak, kamusal/ortak olan değerlerden devletin elini 
sermaye lehine çekmeye başlaması ile sermaye için daha önce var olmayan birikim alanları 
oluşmaya başlamıştır. 

Davit Harvey, bütün bu mülksüzleşme süreçlerini şu şekilde özetlemektedir:  
1. Toprağın metalaşması ve özelleştirilmesi sonucunda köylü nüfusun zorla 

topraklarından sürülmesi (yakın zamanda Meksika ve Hindistan’da olduğu gibi)  
2. Mülkiyet haklarının çeşitli biçimlerinin (kamusal, kolektif, devlete ait vb.) 

yalnızca özel mülkiyet haklarına dönüştürülmesi 
3. Doğal kaynaklar ve ortak alanlarla ilgili hakların baskılanması 
4. İşgücünün metalaştırılması ve üretim ve tüketimin alternatif (yerli) biçimlerinin 

baskılanması  
5. Servetin tahsisatının (doğal kaynaklar da dâhil) sömürgeci, yeni sömürgeci ve 

emperyal süreçleri 
6. Özellikle toprağın takası ve vergilendirilmesinin parasallaştırılması köle ticareti  
7. Aşırı faiz, ulusal borç ve hepsinden daha yıkıcısı, ilkel birikimin radikal bir aracı 

olarak kredi sisteminin kullanılması  

Günümüzde, her ne kadar zora dayalı el koyma yöntemi tamamen terk edilmemişse 
de, küresel düzeyde erişim yollarının kontrolünün baskın yöntemi, uluslararası 
organizasyonlar, bunların devletler üzerindeki kontrol gücü ve uluslararası 
anlaşmalardır.ABD'nin ve daha az ölçüde Avrupa'nın gücünü arkasına alan IMF ve WTO gibi 
örgütlerin kurumsal baskılarıyla tüm dünya piyasalarını dışa açılmaya zorlamak, korumacı 
duvarlarını yıkmak istemeyen ülkelere de kendi devasa pazarını kapamak el koyarak birikimin 
başlıca aracına dönüşmüştür.Başka bir ifadeyle küresel düzeyde mülksüzleştirme araçları bu 
kurumlar eliyle oluşturulmakta ve denetlenmektedir. 

 

Fikri Mülkiyet Hakları (FMH)  

Kamusal olana ve geniş kitlelerin sahip olduğu değerlere, sermaye tarafından “el 
koyma” süreci olarak “mülksüzleştirme” zora dayalı yöntemlerin uygulamasını gündeme 
getirmektedir. Bu zorlama yöntemleri, “bir baskı aracı olarak hukuk” uluslararası hukuk ve 
küresel örgütler aracılığıyla işler hale getirilmektedir. Bu araçların tümünü içermesi 
bağlamında WTO, küresel örgütler içerisinde daha etkin ve belirleyici bir konumdadır.  

“1990’ların sonunda, ABD’nin girişimiyle WTO faaliyetlerini hizmet ticaretinin 
serbestleştirilmesine, fikrî mülkiyet haklarının ticaretle ilgili yönleri üzerinde bir uzlaşma 
sağlamaya yoğunlaştırdı. Bu, her iki alanda da, küreselleşmenin yeni aşamasıyla 
enformasyonel ekonomi arasında stratejik bir bağlantının varlığına işaret ediyordu” (Castells, 



 

 

2008: 144). Bu aynı zamanda bilginin, içinde bulunulan yüzyılın temel sermaye birikim nesnesi 
haline geldiğinin bir işaretidir. “Endüstrileşmiş ülkelerdeki Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) 
harcamaları 1970’den beri sürekli bir artış göstermektedir” (Correa, 2005: 16). Bütün bu 
çabalar ve bilginin değer yaratma sürecindeki yerinin artması beraberinde, sermayenin 
bunların korunmasına yönelik hukuki taleplerin de yükselmesine neden olmuş ve ortaya 
çıkartılan yeniliklere ait bilginin FMH ile korunması ise uluslararası bir rekabet alanı haline 
gelmiştir. Bunun sonucunda, WTO’nun (Dünya Ticaret Örgütü) Ticarete Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Hakları Anlaşması, 1986-94 yılı Uruguay Round’unda müzakere edilmiş ve karşılıklı 
ticari ilişkilerde, ilk defa, fikri mülkiyet hakları kuralları dâhil edilmiştir. 

Meta ve hizmetlerin keşfine dair bilginin de metanın kendisinin bir parçası olduğuna 
dair yaklaşım, bu fikri mülkiyet haklarının temelini oluşturur. Trıps Anlaşması gereğince de 
“WTO’ya üye ülkeler, ulusal mevzuatlarını, belirlenen ilkelere ve kurallara uyumlaştırma 
yükümlülüğü altına girmişlerdir. 

Sermaye için, fikri mülkiyet hakları geçtiğimiz yaklaşık otuz yıl boyunca hayati bir 
birikim alanı olmuştur. Özellikle bilgi teknolojileri ve hizmet sektörünün maddi olmayan soyut 
çıktıları düşünüldüğünde, birikim için, FMH gibi, zihinsel süreçleri koruma altına alan 
uygulamaların önemi görülebilmektedir. Günümüz kapitalizmi bilgi eksenlidir. “Bunun nedeni 
bilginin en önemli üretim faktörü ve ekonomik rekabet için anahtar unsur haline gelmesidir” 
(Jessop, 2009: 163). Fakat bilginin birikimin nesnesi haline gelmesi ise tek başına onun 
karakterinden kaynaklanmaz. Değer yaratması için ya maddi üretim süreçlerinde 
somutlaşması gereklidir, ya da finans kapitalin borsa aracılığıyla değerlenmesinde rol 
oynamalıdır. Özellikle maddesiz içeriği güçlü metalar söz konusu olduğunda, değerin kaynağı 
bilgidedir demek yerine, bu bilginin niteliklerinin somutlaştığı metalara bilginin verdiği nitelik 
ayrıcalığında ve firmanın bu tekeli koruma kapasitesinde bulunduğunu söylemek daha doğru 
olur. Bir ürünün nasıl üretileceği bilgisi üzerindeki fikri mülkiyet ya da ürünün üretim izni 
üzerinde tekel kurma ve hatta çoğu zaman bu ikisinin birleşimi bilginin değer yaratmasının 
yoludur. FMH’nın uluslararası bir hukuki statüye kavuşması bu bağlamda önem 
kazanmaktadır. Yapılan bilimsel,teknolojik,endüstriyel v.b çalışmalar bu fikri mülkiyet zinciri 
ile tekelleşmiştir.Görülen o ki insanlığın ortak değerleri olarak kabul edilebilecek, tarım üzerine 
bilgiler, biyolojik materyaller, mikroorganizmalar, DNA’lar ve tüm bunlar üzerinde yürütülecek 
faaliyetler (genel anlamda bilimsel araştırmalar), küresel şirketlerin özel mülkü haline 
getirilebilmektedir.  

Tohumun özelleştirilmesinin pek çok boyutu ve sonucu vardır. Küreselleşen dünyada 
hızla yayılan Wal-Mart, Carrefour, Royal Ahold, Tesco gibi süpermarketler, standart ürün talebi 
beraberinde tek tip üretim ve tüketim kalıplarını dayatmaktadır. Pek çok ürünün, normal 
şartlarda yetişmesinin mümkün olmadığı uzak bölgelerde tüketime açılması (gıda 
tüketimindeki farklılaşma, çeşitlenme) ürünlerin uzun süre bozulmayan, dayanıklı ve düzgün 
görünümlü (standartlaştırılmış) hale getirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bunu 



 

 

gerçekleştirebilmek için (standart ürün üretebilmek için) üretim girdilerinin standart hale 
getirilmesi gerekmektedir. Tarımın küreselleşmesi ile birlikte küresel talebe duyarlı hale 
getirilen üreticiler, tek tip ürün yetiştirmeye, bunun için de belli tohumları, kimyevi girdileri 
kullanmaya zorlanmaktadır. Tek tip üretim ve tüketim kalıpları yerel tüketim alışkanlıklarını 
aşındırarak gıda güvenliğini tehdit etmekte, biyo-çeşitliliği daraltmakta ve hatta gıda üzerinden 
beden üzerinde hâkimiyet kuran biyo-iktidar süreçlerini dayatmaktadır. Bu süreçleri daha 
doğru ve kapsamlı bir şekilde kavrayabilmek için, tohum patentleri ve gıda tahakkümüne ilişkin 
tüm boyutların ele alındığı ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Bu konu Türkiye açısından ele alındığında tarım girdilerinin fiyatlarında ve hem de 
bunların temini noktasında uluslararası piyasaya bağımlılığın arttığı görülmektedir.  

Türkiye’de devlet sertifikalı tohum kullananlara sübvansiyon sağlayarak teşvik 
etmektedir. Tohumculuk kanunu ile çiftçilerin ürettiği tohumları satması yasaklanmış, kamu 
kurumları tohum sektöründen çekilmiş ve özel şirketler bu boşluğu doldurulmuş ve en 
önemlisi tohum şirketleri ile çiftçiler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, şirketlerce 
oluşturulan Tohumcular Birliğine bırakılmıştır. Bu durum uzun dönemde küresel şirketlere olan 
bağımlılığın artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, çiftçilerin Tohum Takas Ağı gibi 
sosyal medya ağları üzerinden iletişime geçerek, tohum takası gerçekleştirmek şeklinde 
alternatif oluşumlara yöneldiği görülmektedir. Ancak çiftçilerin, devasa şirketlerin 
müdahaleleri karşısında ayakta kalabilmesi için, devletin alacağı pozisyon en kritik mesele 
olarak belirginleşmektedir. Zira devletin tohum, sübvansiyonlar, piyasa fiyatları, tarım kredileri 
gibi tarım sektörünün makro konularda, çiftçilerin lehine önlem alıcı (koruyucu ve 
düzenlemeci) müdahaleler mi yapacağı yoksa “çiftçilerin durumuna gözlerini kapatıp, 
liberalleşme misyonunu sürdürerek” sermaye lehine piyasadan çekilmeye devam mı edeceği 
şeklindeki konumu üreticilerin geleceğini belirleyecektir.Bu bağlamda 2018 yılında yürürlüğe 
girecek olan tohumculuk kanunu fikri mülkiyet hakları üzerinden dönüşü olamayan ve 
Hindistan’da yaşanmış örneğindeki gibi sorunlara neden olmadan biran önce tekrar 
düşünülmeli ve mutlaka değiştirilmelidir. 

Özetle: 

Tarımın küreselleşmesi ve neoliberal mülksüzleştirme süreçlerinin sonucunda kırsal 
alanda borçluluk, yoksulluk ve işsizlik dünya çapında artış göstermektedir. Gelinen noktada 
kırdaki bu koşullar itici bir güç haline gelmekte, “tarıma hâkim olan küçük köylülüğün geçim 
imkânlarını sistematik olarak daraltmakta” ve köyden kentlere doğru göçleri 
hızlandırmaktadır. Tarımsal alanların giderek  piyasalaşmaları ve değişen dayanışma ağları ve 
ilişki biçimleri, söz konusu bölgelerdeki kırsal ilişki formlarının yeniden ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır. Tarımsal yapıların ve oralarda değişen dayanışma ve sosyal ilişkilerin detaylı bir 
şekilde analiz edilmesi, yeni durumların yaratabileceği olası sosyal travmaları önlemek adına 
yararlı olabilir. Tıpkı, 17. ve 18. yüzyıllarda mülksüzleştirilen ve piyasa terk edilen kitlelerin 



 

 

yaşadığı gibi, beklenmedik sosyal dönüşümler tarım alanlarında devasa sorunlara neden 
olabilir. Hindistan’daki çiftçi intiharlarındaki yüksek rakam göz önüne alındığında, bu ihtimaller 
sadece bir varsayım olarak görünmemektedir. Birçok başka ülkede hızla piyasalaştırılan tarım 
ve kırsalda yaşayan insanların hayatları, tıpkı Hindistan’da olduğu gibi, yeni yapısal 
problemlere gebedir.  

Tüm bu problemlerin öngörülebilmesi ve analiz edilebilmesi için kırsal yapıların ve 
ilişkilerin tekrar ele alınması gerekmektedir. Kırsala atfedilen geleneksel dayanışma 
örüntülerinin (yardımlaşma, ortakçılık, iş birliği gibi), piyasalaşma ile birlikte hızla çözülmeye 
başlamasının yarattığı ve yaratması muhtemel olan sonuçlar üzerinde çalışmak, kırdaki yeni 
yapıları anlamak noktasında önemlidir. Neoliberal dönemde, devletin piyasadan elini çekmesi 
ve fiyat desteği gibi tarımsal teşviklerin kaldırılması ile çiftçiler serbest piyasa içerisinde kendi 
başlarına bırakılmıştır. Borç, yoksulluk, üretim araçlarının terki ve göç, köylülüğün tasfiyesi 
sürecini tekrar görünür kılmaktadır. Küçük üreticinin piyasanın yıkıcılığı karşısında 
tutunamayışı, onları göç etmeye ya da büyük toprak sahiplerinin bahçelerinde işçi olarak 
çalışmaya zorlamaktadır. Bu da beraberinde, köylülerin işçileşme süreçlerini görünür 
kılmaktadır. Kırsaldaki bu gelişmeler, kırsal alanda yeni hiyerarşik yapıların varlığına işaret 
etmektedir. Ayrıca, tohumun teknoloji temelli bir ürün haline gelmesinin yanı sıra, “verimlilik 
hesabına” dayalı olarak giderek çeşitlenen gübre ve zirai ilaçlar, tarımda teknikleşme sürecinin 
önünü açmıştır “tohum saklama yöntemi” gibi çiftçiliğin kadim teknik bilgileri ve üretim 
süreçlerine dair deneyim ve birikimleri işlevsiz hale gelmekte ve teknikleşen yeni tarım 
koşulları yeni bilgi edinme ağlarını (ziraatçiler, tarım firmaları vd.) üreticiler açısından zorunlu 
hale getirmektedir. Gelinen aşamada konuya ilişkin saha çalışmalarının yapılması, mevcut 
durumun analizi ve olası yıkıcı sonuçlarının yönetilebilir kılınması için elzem görünmektedir.  

Ülkemizdeki tarım politikası küreselleşmenin tekeline bağlanarak bütünüyle 
geleceğimizi tehdit etmektedir. Türkiye’nin tarım politikasının temelinde diğer ülkelerde 
olduğu gibi ve yukarıda kısaca anlatıldığı gibi mülksüzleştirme,el koyma,borçlandırıp ,köle 
yapma süreçlerinin belirtileri fazlasıyla mevcuttur. 

En başta Tarım kelimesinin başarma ve güç durumdan kurtulma anlamına dikkat 
etmeliyiz. Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri bugün yaşadığı zor durumdan tarım ile 
üretim ile kurtulabilir.Küresel sermaye ve tekelleşme ile köleleşmiş bu zihinler üretimle,toprak 
ve su ile hayat bulabilir. 

 

 


