
BÎRtNCt BÖLÜM

KAPİTALİST PAZARIN VE MODERN TEKNOLOJİNİN 
İKİ ANTALYA KÖYÜNE GİRİŞİ VE İŞLEYİŞİ

I. Konu ve Araştırma Yöntemi
Araştırma, kaba gözlerlerimizden edindiğimiz bilgi

lerin ve varsayımların bir doğrulanması - yanlışlanması 
yoludur. Yanlışları ayıkladıktan sonra geriye kalanları 
daha derin çözümlemeli araştırmalarla ve değişik top- 
lumlarda yeniden ayıklayarak doğruya gittikçe yaklaş
mak araştırma yönteminin baş gereğidir. Bu işi aynı bi
lim dalındaki araştırmacılar değişik açılardan yaparlar
ken başka bilim dallarındakiler de kendi bilimleri yö
nünden bu konuda bulduklarım söylerler ve sonunda bir 
olgu her yönüyle araştırılmış olarak ortaya çıkar. Eğer 
bütün başka başka bilim adamlarının buldukları birbi- 
riyle uyuşuyorsa veyahut birbirlerini tamamlıyorlarsa o 
zaman bir olayın doğru açıklamasına ulaşılmış demek
tir. Biz çeşitli bilim dallarının bu karşılıklı işbirliğini 
yapmasını kesinlikle istiyoruz. Bunun için iki neden 
var : Birincisi, son iki yüzyılda kurulan her toplumsal 
bilim gerçeği ancak kendisinin bulabileceğim ortaya atıp 
sonunda bu yüzden bir çok yanlışlıklara düştü. İkinci
si, bizim görüşümüze göre hayat gittikçe karmaşıklaşıp 
büyüyen bir Örgütlenme oluşumudur. Bu büyüme ve

Bu köy araştırması 1966’da yapılmış, aynı yıl yazılmış ve 
Türkiye’de Azgelişmiş Kapitalizm ve Köylere Girişi adlı kitabın 
ikinci kısmı olarak 1967'de yayınlanmıştır.



^ örgütlenme değişik aşamalardan, değişik düzeylerden 
geçerek gerçekleşmektedir. Örneğin, sinir .sisteminin ge
lişmesini ve beyini inceleyen Nöropsikoloji, insanın grup 
içindeki toplumsallaşmasını ve insanileşmesini incele- 

* y^n Sosyal psikoloji ve toplumun doğayla ilişkisi sıra
sındaki toplumsal iş bölümünü, yerleşmeyi ve teknolo
jik gelişimle birlikte büyüyen ve değişen toplumsal ya
pıyı inceleyen Sosyoloji insanın bu dünya üstündeki ya
şayışının çeşitli aşamalarını ve düzeylerini araştırırlar. 
Böyle olunca, değişik aşamaları çalışan bilimler kendi 
aşamalarındaki oluşumu inceleyip tüm gerçeğin bu ol
duğunu söylüyorlar; aynı konuda başka aşamayı çalı
şan başka bilimler de bu gerçeğin bazan tam tersini bu
lup tüm gerçeğin kendilerininki olduğunu ileri sürü
yorlar. Eğer; bu bilimler işbirliği yaparlarsa görecekler 
ki bazan birbirine zıt olan buluşların her ikisi de doğ
rudur, çünkü gelişen ve değişen gerçeğin değişik aşama
larında ortaya çıkmışlardır. Böylece gerçek birbirine zıt 
olan düzeyleriyle birlikte uyuşumlu bir bütün olarak 
kavranabilir. Bu ise indirgemeci mantığın dar çerçevesi 
yerine eleştirici bilim mantığının oluşuma ve değişime 
uyan çerçevesini gerektirir. Şunu da burada ekliyelim : 
Toplumsal bilginin en son gerçeklenmesi toplumsal ha
yatta bu bilgilere dayanarak yapılan toplumsal değiştir
me hareketleri ve edimlerivledir.

Biz bu incelememizde köydeki toplumsal değişim 
üstüne edindiğimiz bilgilerin ve varsayımların, bazı köy
lerde yaptığımız somut araştırmalara dayanarak, yan
lışlarını ayıklayıp atmak ve doğrularını alakoymak işle
mini denedik. Araştırmayı daha çok son yüzyıl içinde 
Batı Avrupanm etkisiyle değişen toplumsal yapının kö
ye getirdiği kökten değişimleri incelemeye yönelttik. Kö
yün kendi için gerekli üretimden pazar için üretime ge
çişi sırasında ve sonraları üretim araçlanndaki değiş

meyi, ilkel sermaye birikimini, toprak kutuplaşmasını, 
toplumsal farklılaşma ve tabakalaşmayı ailenin, değişen 
şartlara nasıl uyduğunu ve değerler sisteminin teknolo
jiyle birlikte nasıl değiştiğini bir bir alıp inceledik; bu 
değişen yanların birbirleri arasındaki ilişkiyi bir bütün 
olarak kavrayıp anlamaya çalıştık.

Bütün bunları görebilmek için pamuk gibi endüstri
yel bitki üreten iki köy seçtik ve bu köylere giderek ön
ceden hazırlayıp teksir ettirdiğimiz soruları köyden seç
tiğimiz örnekleme sorduk. Ömeklemi seçerken birim 
olarak aldığımız hanelerin örnekleme giren reis
lerine soruları yönelttik. Ömeklemi köydeki öğretmen
lerle, muhtarla ve bize yardımı dokunabilecek köyü bi
len köylülerle yaptık. Bunun için birim olarak seçtiği
miz hanelerden köyde kaç tane olduğunu bulup bir lis
te hazırladık. Sonra öğretmenlerle ve muhtarla birlikte 
bu haneleri gelire, toprak durumuna, modern araçlara 
sahip oluşa, kısacası köydeki varlık durumuna bakarak 
piramilleştirip dizdik. Ve bunun doğruluk derecesini çe
şitli kimselere sorarak araştırdık ve gördük ki köylüle
rin bir piramit içinde tabakalaşmasının herkes bilincin
dedir ve kimin altta kimin üstte olduğunu hele pirami
din üst ucundakiler bilmektedirler. Tabana doğru inil
dikçe hanelerin yerlerini değiştirmek mümkün oluyor 
ki, bu da aşağı doğru indikçe benzer olanların arttığım 
gösteriyordu. Ben kendim piramitleştirerek yazdığımız 
listedeki haneleri dörder dörder kümeleştirdim ve her 
kümeye giren dört hanenin birbirine benzeyip benzeme
diğini yeniden sordum. Her bir kümeden birer hane ala
rak anketi yönelttiğim örneklemi elde ettim.

Köylere gittiğimde tam pamuk çapası, pamuk suyu 
ve harman zamanıydı. Bu yüzden örneklemde çıkanları 
bulmak için tarlalara ve harman yerlerine gittiğim ol- 
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zfn'Böylece bilgi toplamanın tek yolu anket vermek de
ğil, p ti ket sorularını sorup bitirdikten sonra yaptığım 
geniş ve etraflı konuşmalar oldu. Bu rastgele köy kah
vesinde yapılan konuşmalara benzemiyordu, çünkü de
ğişik tabakalardan insanlarla kendi tarlalarında ya da 
harman yerlerinde başbaşa konuşuyordum. Anket soru
larıyla bugünkü durumu ve son yirmi yıllık durumu sap
tamak mümkündü. Konuşmalarla son elli yıllık gelişme
ler üstüne bilgiler topluyordum. Son elli yıllık gelişimi 
köyün akıllı ve yaşlılarıyla da bir araya gelip uzun uzun 
konuştuk. Kasabadaki bu köyleri tanıyanlara da bildik
lerini anlattırdım. Böylece bugünkü toplumsal bütünün 
işleyişim ve tarih içindeki gelişimini ortaya koyabilecek 
duruma geldik.

Bu çalışmada tüm köyler üstüne istatistik genelle
melere gitmeyeceğiz, çünkü köylerin seçimini istatistik 
örnekleme yolunu kullanarak yapmadık. Pamuk ekilen 
Manavgat bölgesine gittik oradan iki köy seçip bunları 
inceledik. Bütün bölgenin istatistik ve çözümlemeli in
celenmesi daha geniş zaman ve imkânlar isteyen birşey 
olduğu için bunu ilerdeki araştırmalara bıraktık.

II. Bölgenin ve Köylerin Tanıtılması
Araştırma yaptığımız köylerin içinde bulunduğu 

Manavgat bölgesi Antalya'nın kuzey doğusunda ve on
dan 80 km. kadar uzaktadır. Bu bölgede pamuk üretimi 
son yirmi - yirmibeş yıl içinde geliştiği için gelişi
min ve değişimin çok kolay görülebileceği bir yer
di. Manavgat kazasının içindeki geçen Manavgat çayıy
la Serik kazası yakınlarından geçen Köprü çayı arasın
daki köyler feodal devredeyken eski bir feodal bey olan 
Tugayoğlu’nunmuş. Bazı köyler doğrudan doğruya Tu
gayoğlu’nun çiftliği ve oradaki köylüler de ortakçılarıy

mış. Bazı köyler ise -Tugayoğlu’na doğrudan doğruya bağ
lanmamış, Tugayoğlu buralardan haraç almış, ürünün 
bir kısmına elkoymuş veyahut bazı köylüleri ortakçısı 
yapmış. Kendi başkenti olan köyde ve diğer köylerdeki 
nüfuzunu koruyabilmek ve sürdürebilmek için Sudan'
dan zenci muhafızlar getirmiş ki bunların torunları yer
li köylüler arasındadırlar ve feodal kölelikleri kaldırıl
mıştır. Tugayoğlu son yüzyıl içindeki toplumsal değişi
me ayak uydurarak toprağını köylülere satmış. Bu ara
da köylülerin anlattığına göre iki kere satmalar da ol
muş. Tugayoğlu’nun şimdiki torunları bu bölgede bir 
çiftlik işletiyorlarmış ve tüm bir köyde onların işçileri 
ve ortakçılarıymış. Diğer köylerin Tugayoğullarıyla hiç
bir ilişkisi kalmamış, bu köyler kendi içlerinde pazara 
ve modern teknolojinin gereklerine uyarak farklılaşıp 
gelişmekteler. Bu arada bazı yörük aşiretleri de bu böl
geye yerleşip endüstriyel bitki üretimine başlamışlar. 
Ben, Tugayoğlu’nun çiftliği olmamış ve yerleşimi çok 
eski olan T köyüyle, son otuz yıl içinde hayvancılığı bı
rakıp bütünüyle yerleşmiş olan G köyünü inceledim.

I köyü Manavgat’tan on kilometre uzakta taşlık, 
bir tümsek üzerinde kurulmuş 116 hanelik ve 700’e yak
laşan nüfuslu bir köydür. Birinci bölümde anlattığımız 
yöntemle ömeklemlediğimizde 29 hane örnekleme gir
di. Tarlalar köyün etrafını çevrelemiş ve bir ucu Akde
niz'e uzanıyor. Köylüler toprak alanının 8000 - 12000 dö
nüm arasında olduğunu söylediler. Bu köyün yakınında 
bazı küçük köyler daha var ki bunlar da idare yönün
den I köyüne başlıymışlar. Fakat biz onları araştırma 
içine almadık, çünkü onların ayrı birer köy birimi ola
bileceklerini düşündük.

I köyünden örnekleme giren aile reislerinden yüzde 
yetmişbeşi (% 75) köyün yerlisi olduklarını. dedelerinin 
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Bile bw köye neızaman geldiklerini, bilmediklerini söyle
diler. Geriye kalan yüzde: yirmibeş (% 25) ise köye geliş
lerini hatırladıklarım; fakat bu köye yerleşeliden beri 
otuz kırk yılın geçtiğini söylediler. Örnekleme giren bü
tün hanelerdeki nüfusu alıp köy dışında doğdum diyen 
Ieri bu bütüne oranlarsak yüzde ondördün (% 14) dı- 
şarda doğduğu çıkıyor ki bu da dışardan geliş oranının 
yeni kuşakta azaldığını gösterir. Geliıı olarak köye ge
lenlerin de bu dışarda doğanlaın içinde olduğu düşünü
lürse bu yüzdenin pek büyük olmadığı görülür. Bizim 
için önemli olan: şu : Modem teknoloji köye girmeden 
önce, köy kendi nüfusunu besledikten başka, dışar
dan nüfus alabiliyormuş, fakat dışardan gelenler gittik
çe: azalmış, hele son yıllarda dışardan gelenler hiç dene 
cek: kadar az olduktan başka köyden dışarıya gidiş bi
le başlamış, örnekleme giren aile reislerinin yüzde otuz 
birinin (% 31) ya oğlu, ya babası, ya da kardeşi gibi ya
kut akrabası dışarıya çıkmış ve çoğunluk kasabaya veya 
şehire göçmüşler. Uzak akrabaları dışarıya gidenleri de 
bu yüzdeye katacak alursak örnekleme giren aile reisle
rinin yüzde atmışbeşinin (% 65) dışarda akrabasının ol
duğu çıkıyor. Bu dışarıya gidenler ya gelin gidiyorlar, 
ya ticaret yapmak için ya da işçi olarak çıkıyorlar. Bu 
arada öğretmen olup dışarda yaşıyanlar da var. Bu köv- 
de dış pazarlarda ticaret amaçlarıyla çalışan epeyçe ki
şi var, fakat bunlar çoğunlukla üst tabakadan oldukla
rı için köydeki tarımsal işletmeleriyle bağlarını kesini- 
yorlar.

Ekoloji ya da yerleşim yönünden bakacak olursak 
köyün ortasında bir iş alanının gelişmesini bekleyebilir 
dik. Bundan yirmi - yirmibeş yıl önce büyük dükkanlar 
varmış, fakat şimdi o dükkanlar kapanmış ve sermaye 
leri modern teknolojiye ve toprağa aktarılmış. Bunun 
üzerinde ilerde yeterince duracağız. Şimdiki dükkârda: 

çok küçük, ve sermaye biriktirmeye yaramıyorlar. Bun
lardan birini topal bir fakir köylü işletiyor. Biz burada 
insan toplulukları yerleştikten sonra gittikçe farklılaş
tıkları için açılan dükkanların gittikçe büyümesini, ih
tisaslaşmasını ve hatta yeni hizmet kurumlanılın açıl
masını beklerdik. Bu, niçin bu çeşit köylerde olmuyor? 
Bunun nedeni köylerle kasabalar arasındaki ilişkiler dü
şünüldüğünde oldukça açıktır. Birer yerleşim yeri olan 
köyler pazar içinde üretim yapmaya başlayınca eğer pa
zar yeri yoksa bütün köylerin gelmesine en uygun olan 
bir köy pazar yeri olur ve hızla büyüyerek kasabalaşır. 
Eğer ulaşım araçları ucuzsa kasabaya yakın olan köyler
deki ticaret kurumlan büyüyüp gelişmezler, çünkü ka
sabadaki pazarda mallar daha ucuz' ve daha iyidir. An
cak kasaba pazarına çok uzak olan köylerde ekolojik 
çekirdeği teşkil eden bakkal, kahve, berber dükkânı ve 
öteki kurumlar büyümelerini sürdürürler. I köyü Ma
navgat’a yakın olduğundan, ulaştırma araçları gittikçe 
çoğaldığından ve Manavgat pazarı da gittikçe büyüdü
ğünden köydeki farklılaşma durmuştur. Şimdiki durum
da ekolojik farklılaşma evlerin merkeze uzaklık ve ya
kınlığında değil de, kerpiçten, taştan veyahut betondan 
olup olmamasında görülüyor. 1920’lerde evlerin üstü 
yerli kiremitle örtülmeye başlamış ve kısa zamanda saz 
ve tahta yongasından olan damlar ortadan kalkmış. Bu
ralarda Orta - Anadolu’da gördüğümüz kaim toprak dam
lar gelişmemiş. 1950'lerde Marsilya kiremit girmiş; 19o0’- 
tan beri de beton evler yapılmaya başlamış. Şimdiki du
rumda evlerin yüzde altmışüçü (% 63) yerli kiremitle 
geriye kalan yüzde otuzyedi (% 37) de beton ya da mat- 
silya kiremitiyle örtülüdür. Pencerelerin durumu da 
farklılaşmayı ve değişmeyi gösteriyor. 1945’ten önce tüm 
pencereler tahta ile kapalıymış, sonraları yavaş yavaş 
cam girmiş. Şimdiki durumda örnekleme giren hane

8 9



lerinin yüzde yirmialtısmın {% 26) pencereleri tahıa 
kapalı ve geriye kalanlarınsa pencereleri camlıdır, 

örnekleme girenlerin yüzde kırkmınsa (% 40) pencere
leri hem camlı hem de geniş çerçevelidir. Evlerin duru
mundaki bu farklılaşmanın toplumsal farklılaşma ve ta
bakalaşmayla ilgili olduğunu ilerde açıklayacağız.

Manavgat ve Serik kazalarının her ikisinden de yir
mişer kilometre uzakta olan ikinci araştırma köyü G kö
yüydü. Bu köy son otuz yıl içinde aşiretlikten yerleşmiş 
tir. Aşiretlikten yerleşirken toprak mülkiyeti farklılaş
masını ve toprakların bir elde toplanmasını ve partile
rin burada oynadığı rolü ilerde açıklayacağım. Aşirei- 
likten yerleşme dağınık mahalleler halinde olmuş. Son 
zamanlarda kimi mahalleler şimdi G köyü denilen yer
de toplanmaya başlamışlar.. Daha buraya gelmemiş ba
zı mahallelerin olduğunu köylüler söylediler, fakat onlar 
G köyünden epeyce uzakta olduğu için onları araştırma
ya katamadım. Örneklemi başta anlattığım yolla şimdi
ki G köyünün olduğu yerle ona yakın olan mahalleler
den çıkardım. Araştırma yaptığımız köy 400 nüfuslu olup 
72 hane vardır ve 18 hane örnekleme girmiştir.

Örnekleme giren hane başkanlannın hemen hemen 
hepsi yürüklükten yerleşmiş olduklarını söylediler. Ör- 

» nekleme giren hanelerin tüm nüfusunu alacak olursak 
nüfusun yüzde yirmi sekizi (% 28) göçebeyken, yüzde alt
mış altısı (% 66) yerleştikten sonra ve yüzde altısı (% 6) 
başka köyde doğmuştur. Köye başka köylerden gelme 
yok denecek kadar ağdır. Köy dışına yani kasabalara ve 
şehirlere gidiş de öyle pek önemli değil. Örnekleme gi 
ren hanelerden dışarda çok yakın akrabası olanlar yüz
de altıyı (% 6) geçmiyor. Bu köyün ortakçı - işçilerinin ya- 

İşama düzeyine bakıp köyden çok kişinin şehre, gecekon
dulara göçmesi veyahut çalışmaya gitmesi beklenebilir-
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di. Fakat ilerde açıklayacağımız ortakçılık bağları yü
zünden bu şimdilik mümkün değildir. Dışarı gidenimin 
birisi ağa olup Antalya'da apartman yaptırmış ve jiple 
ya da taksiyle ara sıra köye gelip gidiyor. Dışarıya giden
lerin diğerleri ya gelin ya da işçi olarak gitmişlerdir.

G köyünde, I köyünde gördüğümüz ekolojik fark
lılaşmayı izleyemiyoruz. Burada, orada olduğu gibi ilkel 
sermaye, bakkallar yoluyla birikmemiş, toplumsal fark
lılaşmanın yolu ilerde anlatacağımız gibi bambaşka bir 
çizgide gelişmiştir. Evler çok yeni yapılmış olmasına 
rağmen yüzde seksen dördünün (% 84) üstü yerli kire
mitle örtülü olup Marsilya kiremitli dam çok azdır. Pen
cere açıklıklarının da yüzde yetmişbirinde (% 71) ya hiç 
birşey yok ya da tahtayla kapalıdır. Geriye kalan cam
lıların da pek azmin çerçevesi geniştir. Köylüler, ev yer
lerinin de kendilerinin değil ağaya ait olduğunu söyle
diler. İki köy karşılaştırılınca, köylerin küçük top
rak mülkiyetinden kapitalist işletmeye geçişleriyle, ağa 
mülkiyetinden kapitalist işletmeye geçiş arasındaki ta
bakalaşma farkı ortaya çıkıyor. Bu, ilerdeki çözümleme
lerle daha açıklanıp gösterilecektir.

III. Pazarlara Gidiş ve Hareketlilik
Feodal köy, üreticilerinin başka yerleşim yerleriyle 

ilişkisi en az olan köydür. Kendi için gerekli üretim ya
pılan bu kapalı köy ekonomisinde herkes ihtiyacı olan 
herşeyi ürettiği için dış pazarlara olan ihtiyaçları çok 
azdır. İşte böyle oluş kişinin deneyini alabildiğine kısar 
ve kişinin hayat deneyi alabildiğine tekdüze ve değiş
mez olur. Bu, Sosyal psikolojik değerlerde ve ölçü kav
ramlarında ilerde göstereceğimiz gibi hemen kendini yan
sıtır. Bu tekdüzelilik ve hareketsizlik içinde tüm değer
ler kaderci, tüm kavramlar yalnızca bu topluma özgüdür. 
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s W standart kavramlar yoktur. İşte bu hareketsizlik, tak- 
düzelik ve toprağa bağlılık üreticiyi derebeyıne köle et- 
miye götürür. Bundan sonra da artık derebeyi de elin
den geldiğince hareketliliği önlemeye çalışacaktır ve böy- 
lece derebeyliği hukuk bağlan ortaya çıkacaktır. Bu ha- 

’’ reketsizliği, tekdüzeliği ve derebeyliği hukuk bağlarını 
belirleyen en son bağımsız değişken Teknolojidir. Üre
tim araçları ve ulaştırma araçlarının ilkel oluşu ve artı 
ürünün azlığı önce kendi için gerekli üretimi veya kapa 
h köy ekonomisini ortaya çıkarıyor ve sonra da bu alt 
vapının bir gereği olarak hukuk, din, inançlar ve kav
ramlar kısacası üst yapı belirleniyor. Bir toplumda do
ğan bu hareketsizlik ve kapalılık başka toplumlarla olaıı 
ilişkilerle veyahut verimliliğini yitirip artı-ürün verme 
meye başlayınca kınlıyor ve açılıyor. Batı Avrupada bu
nun ikisi birden görüldü. Hem kuzeyden dolucasına ka
vimler geldi ve toplumlar arası kaynaşmalar ve ilişkiler 
başladı, hem de Avrupada fakirlik baş gösterdi. Bunun 
sonucu toplumun kendi için üretim çemberini kırışını, 
dışarıya açılışını, coğrafi keşifleri, haçlı seferlerini ve ti
cari kapitalizmin doğuşunu başka bir yerde anlatmıştık.

Anadolu’da yoksulluğun ve tedirginliğin sonuçu ba
zı köylü ayaklanmaları olmuştur (örneğin Celâli is
yanları sırasında); fakat çok kanlı bir biçimde 
bastmş, ortaya çıkan hareketliliği hareketsizliğe 
çevirmiştir. Anadolu'daki hareketsizlik ve kapalı kendi 
için üretim çemberi Batı Avrupada gelişen kapitalizm 
tarafından kırıldı. Osmanlı devletine olan genel etkinin 
sonucu, pazarlar ve lıam madde taşınması arttı ve üste
lik Osmanlı Devletinin dış yardım borcunun köylünün 
boynuna vergiler halinde yüklenişi pazar için küçük üre 
timi köylerde başlattı. 1923’ten sonra da genel toplum
sal yapı değişmesinin sonucu hemen hemen her yerde 
pazar için küçük üretim geçerli oldu. Belki de derebev-

I 
ı

ı

liği ilişkilerinin sıkı olduğu Doğu Anadolu’yu bunun dı
şında tutabiliriz.

I köyü de bu sıralarda, yeni giren pullukla pazar 
için susam üretmeye ve bunun sonucu önceden kendile
rinin dokuduğu veya ördüğü giyecekleri yavaş yavaş ha
zır olarak almaya başlamış. Manavgat pazarı çok geniş ol
madığından ve hareketlilik için gerekli olan ulaştırma 
araçları da ilkel olduğundan susamla ihtiyaç olan malili 
değişimi köyde açılan üç bakkal tarafından düzenlen 
miş. Bu durumun nasıl sermaye birikimine yol açtığı 
ilerde çözümlemeli olarak açıklanacak. 1945lerden son
ra esaslı bir değişim oluyor ve modem teknolojinin kö
ye girişi sonucu pamuk ve karpuzun doğrudan doğruya 
pazar için olan kapitalist işletmesine başlanıyor. Bu sı
ralarda kasaba pazarlan iyice gelişip ulaştırma araçları 
da arttığı için alış - veriş pazarlardan yapılmaya başlanı
yor ve hareketlilik alabildiğine artıyor. Fakat bu kez ka
pitalist işleyişin her yanında olduğu gibi burada da biı 
toplumsal farklılaşma oluyor, bazı insanlar ulaştırma 
aracını kendisi edinirken çoğunlukta olan yoksullar, ta
şıtla gidip gelme parasını bile bulamıyorlar. Bu yüzden 
her iki köyün alt smıfmdakiler ihtiyaçlarını biriktirip 
öyle pazara gittiklerini söylüyorlardı. Ama bunların ha
reketsizliği bile feodal devrenin hareketsizliği yanında 
çok hareketlidir. Ne de olsa derebeyliği hukuk bağları 
kırılmış parasızlığın ve yoksulluğun bağları başlamıştır 
ki bu değişmeye daha açık ve daha uygundur. Hele ya
kın zamanlarda durumu iyileşenler «eskiden elimiz aya
ğımız bağlıydı» diyerek eskiyi lanetliyorlar. Şimdi bütün 
sorun parasızlığın ve yoksulluğun bağlarından alt sınıfı 
kurtarmaktır. İlerde daha da genişletip açacağım, fa
kat burada şunu söyleyeyim ki G köyünün ortakçı - işçi
lerini durumu iyiden iyiye kötüdür. On tane traktörüyle 
kapitalist pamuk işletmesi yapan aga, onlara kıraç yer- 
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■’ <tai tahıl iÇin ortağa veriyor. Ortakçılar üretimi karasa
banla ve öküzle yapıyorlar ki bu şartlar altında, bu ya
vaşlıkla bütün zamanlan tahıl üretiminin işçiliğinde ge
çiyor ve ürettikleri de yarıya bölününce yoksulluk üst
lerine çöküyor. Bu yüzden pazara gitmekten korkan ve
yahut bütün ihtiyaçlarını biriktirip yılda bir kez paza
ra gidenler vardır. Niçin dışarıya çalışmaya gitmedikle
rini sorunca toprakla uğraşmak bütün zamanlarını al
dığını, dışarıya parayla gidileceğini, iş arayıp buluncaya 
kadarlık paraları olmadığını ve şehirlerde herkesin iş 
bulamadığını söylüyorlar. Ermenek köylerinde bunun ter
si bir durum görmüştük; orada borçlu durumda olan alt 
sınıf yılın dokuz ayını dışarda işçilikte geçiriyor. G köyüy
le Ermenek’teki köyler arasındaki fark, G köyündeki bü
yük toprak mülkiyetine ve ortakçılığa karşılık Ermenek’te 
küçük toprak mülkiyetinin oluşudur, fakat burada top
lumda yaratılan norm da rol oynayabilir. Ermenekte dı
şarıya gidip çalışarak geçinilebileceği normu alt sınıf 
arasında geliştirilip toplumca kabullenilebilir olmuş du
rumdaydı, G köyündeyse bu yoktu.

Bundan önceki bölümde söylediğim gibi kasaba pa
zarlarının ve ulaştırma araçlarının gelişmesi sonucu alış 
veriş köy bakkalından kasaba pazarlarına kaymıştır. Bu, 
aşağıdaki (Tablo : 1) de açıkça görülmektedir. -

I Köyü G Köyü

Tablo : 1 — Pazardan Alış - Veriş

Hane Sayısı % Hane Sayısı %
Köybakkalından ve geziciden 2 

I Köybakkalından ve
7 2 11

Kasabadan eşit
Daha çok dış pazardan

4 14 2 11

alış • veriş 23 79 14 78
Toplam 29 100 18 100

Köylüler pazardan alış - verişin kendileri için çok ya
rarlı olduğunu, çünki, pazarda malların köy bakkalmda- 
kinden daha ucuz olduğunu söylüyorlar. Pazann bu ya
rarlı yanı elinde parası olan için geçerli, parası olmayan 
bu kez pazardaki tüccara bağlanıyor. Veresiye mal alıp 
borçlanıyor. Veresiye aldığı için mal pahalıya geliyor ve 
kazıklanıyor, borçlandığı için de faiz birikiyor. Eğer bu 
parası olmayan köylü pazarda satılabilecek ürün üreti
yorsa getirip tüccara çok ucuz fiatla veriyor ve böylece 
buradan da kazıklanıyor. Fakat burada Alübeccel 
Kıray’m Eğerli’de bulduğu tüccar - köylü ilişkisi pek 
gelişmemiş, çünkü örneğin G köyünün ortakçı - işçi
leri pazarda satıp borçlarını ödeyecekleri hiç bir 
ürün üretmiyorlar. Tüccar - köylü ilişkisi köylü tüc
cara verebileceği bir ürün üretirse alabildiğine geli
şiyor; tüccar hem ürünü köylüden alırken hem de 
kendi malını köylüye satarken kazanıyor, üstelik borçla
nan üretici - köylüden borcunu alabileceğini biliyor. Köy
lü para getirecek ürün üretmeyip yoksullaşırsa tüccarın 
kendisi bu tüccar - köylü, ilişkisini kurmak istemiyor. G 
köyünün ortakçı - işçileri «tüccar yüzüne bile bakmaz fa
kirin» diyorlardı. Böylece yoksullar ihtiyaçlarını alabil
diğine kısıyorlar; yoğurdu ayran, bulgur pilâvını çorba 
yapıp içiyorlar. Nüfus arttıkça da çorba ve ayranı gittik
çe durultuyorlar. işte gittikçe artan hastalıkların nede
nini burada aramak gerek. Bu, kendi için gerekli üretim 
yapan küçük mülkiyetli köylerde yoktu, pazar için kapi
talist üretimle birlikte gelen toplumsal farklılaşmanın 
ve ihtiyaçlar için pazara bağlı olmanın sonucu ortaya 
çıktı.

İhtiyaçlar pazardan giderilmeye başlanınca pazarda 
satılacak bir ürün üretmek gerekir. Pazar için üretime 
başlandığında bu yapılıyordu. Fakat kapitalist işleyişin 
sonucu olarak, toprak ve modern teknolojiyi ellerinde
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toplıyan zenginlerle iş gücünden başka satacak bir şeyi 
olmıyan yoksul işçiler ortaya çıktı. Eğer işgücünden 
başka satacak birşeyi olmıyan çoğunluğun iş- gücü sa
tın alınmazsa pazardaki talep azalır, bu yüzden yatırım 
yapılmaz ve az - gelişmişliğin yoksulluk çemberine daha 
beter düşülür.

Araştırma yaptığımız köylerde zenginler ve yoksul
lar (yahut kapitalistler ve işçiler) halindeki toplumsal 

“ farklılaşma, ilerde daha geniş anlatacağımız gibi daha 
son aşamasına gelip ilerlememiş. Bu pazara ürün satış 
durumunda açıkça görülüyor.

Tablo : 2 — Ürün Satıp Satmayı?

I Köyü G Köyü
Sayı ... % Sayı %

Ürün satıyorum 21 72 7 39
Ürün satmıyorum 8 28 11 61

Toplam 29 100 18 100

(Tablo: 2) de görüldüğü gibi G köyündeki durum I 
köyündekinden farklıdır, G köyünün ortakçı - işçileri 
ürün satmıyorlar ve üstelik almak ihtiyacındalar. I kö
yünde de Ürün satanların yüksek yüzdesine bakıp aldan- 
mamalıdır. Ürün satıyorum diyenlerin içinde, yüzdele- 
rini ilerdeki bölümlerde vereceğimiz küçük hayvan çift
çileri ve büyük kapitalist çiftçiler vardır. Ürün satıyo
rum diyenlerin arasında 100 kilogram pamuk satan da 
var, binlere yaklaşan tonlarla satan da var. I köyünde 
ürün satanların yüzde yirmidokuzu (% 29) ürünü bor
cuna veyahut tüccara veriyor, geriye kalanlar Ant ■ Bir
liğe yatırıyorlar. (Tablo : 2) de ürün satıyorum diyen 
yüzde yetmişikinin (% 72) abartılmış olduğu anketteki

başka bir soruya verileri cevaplardan da anlaşılıyor. «Pa
zara niçin gidersiniz?» sorusuna ancak I köyünden ör
nekleme girenlerin yüzde otuzüçü (% 33) satmak ve ti
caret yapmak için diye cevap verdi. Bu da gerçek an
lamda pazara ürün satışın I köyünde de düşük olduğu
nu gösteriyor. Eğer köyde küçük toprak mülkiyeti var
sa köy pazar için üretim yapmıya başladığında herkes 
pazara bir miktar ürün satar. Fakat pazar için üretime 
geçildiği anda kapitalist toplumsal farklılışma başlar ve 
bunun sonucu toprağı ve üretim araçlarım ellerinde top- 
lıyan bir avuç kapitalist pazara çok miktarda ürün sa
tarlar. Çoğunlukta olan işçilerinse iş güçlerinden başka 
satacak hiç birşeyleri kalmaz. I ve G köylerinde böyle 
çok aşın durum yoktur henüz, fakat eğer başka bir olay 
araya girmezse bu sona doğru yol alacağa benziyorlar.

Pazara gidişte nasıl bir toplumsal farklılaşmanın or
taya çıktığını gördük. Şimdi de en çok nereye gittikleri
ni ve gidiş sıklığının dağılımını görelim. I köyünde ör
nekleme giren hane başkanlarmm yüzde otuzu (% 30) 
yalnız Manavgat’a, yüzde altmışı (% 60) ise hem Manav
gat'a hem de Antalya’ya gidiyor. Geriye kalan yüzde on 
(% 10) ise hiçbir yere gitmediğini söyledi. Örnekleme gi
renlerin yüzde onyedisi (% 17) başka birçok şehirlere ti
caret ve gezmek için gittiklerini söylediler ki bu olaydan 
ilerde söz edeceğiz. Antalya'ya daha çok modern araç 
parçası satın almaya modern çiftçiler gidiyor. Küçük 
çiftçiler ve işçiler Antalya’ya hastalık olduğunda ve işle
ri düştüğünde gidiyorlar ve gittiklerinde Sümerbanktan 
alış - veriş yapıyorlar. Manavgat çok yakın olduğu için 
oraya hemen herkes gidiyor.

Bu Manavgat ve Antalya gidiş sıklığını karşılaştır
dığımızda da ortaya çıkıyor. Manavgat’a giden hane baş- 
kanlarının yüzde otuzbeşi (% 35) Manavgat'a hergün gi-
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tor Antalya'ya ise hergün giden hiç yok. Manavgat'a 
J^Jrin yüzde kırkaltısı (% 46) ve Antalya ya gıdenle- 

- 'ünnbiri (% 11) buralara haftada bir-iki defa gi- 
Manavgat'a gidenlerin yüzde ondolmzu (% 19) 

İtalya'ya gidenlerin yüzde otuzuçu (% 33) ayda bır- 
nri defa gidiyorlar. Antalya'ya gidenlerin gen kalanı (% 
56) buraya ancak yılda bir-iki defa gidebiliyorlar. Bü- 
ton bunlar I köyünün Manavgat kazasına daha çok bağ- 
h olduğunu ve ona bütünleştiğini ve bu kaza yoluyla 
şehrin etkisi altına girdiğini gösteriyor.

t

I

’ G köylüleri ise Manavgat’a da gitmekle birlikte Şe
rikten daha çok alış - veriş yapıyorlar. Serik kazasına 
hergün giden hemen hiç yok, çoğunluk haftada bir ve
yahut onbeş günde bir gidiyorlar. Antalya'ya ise Taksisi 
ve jipiyle hergün gidip gelen ağanın oğlu olan kapitalist 
işletmeci hariç diğerleri yılda bir-iki defa gidip gelebi
liyorlar.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki bu iki köyün ikisi 
de yol kıyısında olmaları ve pazar için üretimin geliş
mesi sonucu feodal hareketsizlikten kurtulmuşlardır. 
Yoksullar için parasızlığın verdiği hareketsizlik başla
mıştır. Hareketsiz oldukları için içinde bulundukları du
rumu değiştirmeyi düşünemiyecekleri ve düşünemedik
leri için gittikçe hareketsizleşip yoksullaşacakları söyle
nebilirse de, ya açlık onları düşündürüp harekete geçire
cektir ya da bütün ülkeyi kapsayan toplumsal bir bütün
leşme bu durumu değiştirecektir.

IV. Üretim Araçlarındaki Değişim ve Üretim Biçimi
Köy toplumundaki köklü değişimler üretim araçla

rındaki ve üretim biçimindeki değişimin sonucu ortaya 
çıkar. Birinci dünya savaşından sonra I köyüne pulluk
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girmiş ve önceleri bir aile karasabanla 40-60 dönüm 
ekebilirken pullukla bunun iki katına çıkmıştır. Artı- 
ürün bakımından bu çok önemli bir artıştır. Karasaban
la ürettiği ürüne kendini alıştırmış olan aile, bu yeni 
artı - ürünün önemli miktarını dışarıya satabilir ki bu da 
üretimin kendi için gerekli üretimden pazar için küçük 
üretime değişmesine yol açar. Bu ise yeni bir iş bölümü
nü ve dolayısıyla yeni farklılaşma imkânlarını, ihtiyaç
ların çeşitlenip büyümesini ve ihtiyaçların bir kısmının 
pazardan giderilmesini kendisiyle birlikte getirir. Bu yıl
larda I köyü, Alanya gibi uzak bir pazara bağlıdır, Ma
navgat pazar olarak pek gelişmemiştir ve I köyünde de
niz yoluyla Antalya’ya aktarılan susam ekilmeye başlan
mıştır. Para ekonomisi yeni girmiştir ve köylünün eline 
ürünü satımdan satıma para geçmektedir. Bu sırada köy
de üç bakkal açılır. Küçük üretici olan köylüler borçla
narak mal satın alırlar ve kaldırdıkları susamı bakkala 
borçlarına karşılık verirler. Buradaki sermaye birikimi 
mekanizmasına ilerde yeniden dönüp derinleşeceğiz.

1945'lere doğru pazar genişliyor ve önceden yerli tü
ketim için üretilen pamuk pazar için üretilmeye başla
nıyor. Bundan sonra çok önemli bir teknolojik değişim 
daha oluyor ve köye traktör giriyor. G köyü de traktör
ler bu bölgeye girmeden hemen önce yerleşme sürecin
dedir. Aşiret başkanı köyün ağası durumundaysa da bu 
pek belli olmaz, çünkü toprağı köylüler kara çalıdan çı
karmakta ve ekmektedirler. Toprak çok verimli ve bol 
olduğundan ağaya ürünün yarısını vermek köylüleri pek 
düşündürmez. Ve 1950'lerde köylere traktör girer. «Mo
dern araçlar pazarlarda satılmaya başlandığında, sizin 
onlara sahip olma imkânınız var mıydı?» sorusuna (tab
lo : 3) deki gibi cevap verildi.
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™^maimkânım yoktu 
Vardı, aldım

Modem

Modern Araç Alabil!?

Tablo: 4 — Tarım Araçlarının Dağılımı

I Köyü 
Ilane Sayısı

G Köyü 
Hane Sayısı

Toplam

Bundan sonraki bölümde de görülebileceği gibi G 
köyünde işletmeci ağadan ve ortakçı - işçilerden başka 
ağanın çok yakın akrabaları da vardır ki bunlar traktör 
almışlar ve toprak işletmektedirler. I köyünde modern 
tarım aracı olanların sayısı bu aşamada biraz fazlaca
dır. Köyde üç ya da dört ailenin dışındakiler traktörle
rini borçla satın almışlar ve köylünün diğer bölümünün 
tarlasını ortak sürerek durumlarını idare edebilmekte
dirler. Eğer modem araçlarının bir yanı bozulursa bor
ca girmekte ve ektikleri pamuğu ucuz fiata «bağlatmak
tadırlar». Bu gibi orta büyüklükte traktör sahiplerinin 
oluşu, I köyünde toprak toplanmasının ve toplumsal 
farklılaşmanın hızım azaltmıştır. Eğer onlar batarlarsa 
Pullukla tarım yapanlar da hızla azalacaktır. Şimdi araç
ların köylerdeki dağılımını görelim (Tablo : 4).

I Köyü 
Hane Sayısı

Modem tarımı aracı olanlar 7 24 3 17
Pulluğu ve sabanı olanlar 7 24 11 61
Kamyon ve jipi olanlar 2 7 —- —
Hiçbir şeyi olmayanlar 13 45 4 22

Toplam 29 100 18 100
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Yukarıda belirttiğimiz gibi I Köyünde pullukla ta
rım yapmak gittikçe azalmaktadır, çünkü ya tarlalar or
tak veya kiralı olarak traktörlülere verilmektedir ya da 
traktörlülere para vererek toprak sürdürülmektedir. I 
Köyünde hiç tarım aracı olmayanlar çoğunlukla hiç top-' 
rağı olmayan işçilerse de, az toprağı olan aileler 
raklannı traktöre sürdürmekte ve üretim oş'
memektedirler. G köyünde ise traktör ■-£’
ağanın tarlasının her yerini eken ortakçı - işçiler, şimdi 
yalnızca kıraç yerleri ortak ekmektedirler. Ortak ektik
leri de pamuk değil buğday, arpa ve yulaftır. Pullukla 
tarım yapmakta olduklarından ürün çok düşük olmakta 
ve köylülerin dediklerine göre ortakçılık şartlan gittik
çe ağırlaşmaktadır. Ortakçı - çiftçiler «Traktör girmeden 
önce ağa, ortak ekin diye yalvarıyordu, şimdiyse bize kı
raçları veriyor ve durumumuz gittikçe kötüleşmekte» 
diyorlardı. Ağanın şimdiki gibi on traktörü olmadan ön
ce, tohumu ve üretim araçlannı ortakçılara vermektey
di, şimdi ise tohumu da ortakçı işçiler atmakta, bütün 
işçiliği de ortakçı ■ işçiler yapmakta, ağa sonunda gelip 
ürünü ortadan bölmektedir. Nüfus çoğaldıkça, yani ça
lışacak işçi arttıkça ortakçılık şartlan ağırlaşmaktadır. 
G köyünde örnekleme girenlerin yüzde yetmiş ikisi (% 
72) ortakçılık etmektedir, yüzde onyedisi (% 17) ise or
takçılık yapmıyan işçidir. I köyünde ortakçılık çeşitlen
miştir. Yarı-yarıya ortakçılık olduğu gibi, kapitalist ki
ralama yolu da geçerli olmaya başlamıştır. Ortakçılık ya 
da kiralama traktörü olanlar için oldukça yararlıdır. I 
köyünden örnekleme giren hane başkanlarından yüzde 
ellisi (% 50) ortakçılık yahut kiracılık yaptığını söyledi.

Burada şu gözlemimi de söyliyeyim. G köyündeki 
ortakçı - işçilerden bazıları o çok zor durumlarında bile 
borçlanarak ve biraraya gelerek su motoru almışlar ve 
başka köylerden pamuk ortak ekmeye girişmişlerdir. El-
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.-araçlannı borçla aldıkları için durumlarını kurta- 
" golftadırlar, fakat bu gözlem, masalanna oturup 

;şmiş ülkeler üstüne yazı yazan ve geri kalmış ül- 
s çoğunluğun bulduğunu tükettiğini ve yatırım 

m söyliyen burjuva ekonomicilerini yalanla- 
• • gelişmiş ülkelerin yoksul halkı modern 

M ’vor, fakat ya alamayacak kadar çok yok- 
' kullanacak tarlası elinden çıkmış ve

ya çıkmaktadır.'^-- _durum, kimi köylerde şehirlerdeki 
gecekondulara olan göçü hızlandırmaktadır. Plansız gi
ren modern araçlar, toplumsal farklılaşmayı artırmakta 
ve işsizler çoğunluğunu ortaya çıkarmaktadır. Az-geliş
miş ülkelerin yoksulluk çıkmazına girişleri bazılarının san
dığı gibi bu ülkeler halkının kalkınma yeteneğinden yok
sun olduklarından değil, işsiz olan çoğunluğun planlı 
olarak endüstriye ve şehirlere aktarılıp çekilemediğin- 
dendir.

V. Bugünkü Toplumsal Yapı

Bugünkü toplumsal kuruluşu çözümleyip, işleyişini 
göstermedikçe önceki bölümlerde söylediklerimiz ve son
rakilerde söyleyeceklerimiz biraz havada kalıyormuş gi
bi gözükecektir. Bir şehri, bir kasabayı veya başka bir 
toplum birimini incelerken onu içinde bulunduğu genel 
toplumsal yapıya bağlamamak ve böylece yapıdaki za
man etkenini küçümsemek çözümleme için gerçekten 
çok şeyin kaybedilmesi demektir. Bunun gibi köy toplu- 
munun da önce genel toplumsal kuruluştaki yeri belir
lenmeli, sonra kendi toplumsal kuruluşu incelenmelidir. 
Ancak bu yoldan başka gelişimler ve işleyişler yerli ye
rine yerleştirilip anlaşılabilir.

Türkiye'nin bugünkü toplumsal yapısı kapitalist işle
yişe yatkındır. Şehir, kasaba ve köy gibi her toplum biri-

minde kapitalist pazar ilişkileri gelişmekte ve toplumsal 
farklılaşmayla tabakalaşma gittikçe kesin çizgilerini al
maktadır. Genel olarak toplum feodal kalıntılardan kur
tulmuş değildir. Bu da kapitalist iş bölümünün sonucu, 
Türkiye'nin endüstriyel bir ülke olmak yerine hammadde 
ihracatçısı olmaktan kurtulamayışı yüzündendir. Endüst
rileşme olmadığı için şehirleşme sözde bir şehirleşme ola
rak kalmakta ve tarımsal makineleşmenin sonucu boş 
kalan iş gücü işsizliğe ve yoksulluğa itilmektedir.

Pazar için üretim yapan köylerde bu genel toplum
sal yapı etkisini duyurmaktadır. Kapitalist pazar işleyi
şinin ve modem teknolojinin köye girişi toplumu işçiler 
ve kapitalistler olarak farklılaştırmaktadır. Bugünkü du
rumda bu iki sınıf tam olarak ortaya çıkmayıp bu ikisi 
arasında bazı orta tabakalar yaşamlarım sürdürmekte
dirler. Üretim araçlarına sahip oluşlarına ve yaptıkları 
işlere göre köyler (Tablo : 5) teki gibi tabakalaşırlar.

I Köyü G Köyü
Hane Sayısı % Hane Sayısı %

Tablo: 5 — Üretim Aracına ve İşe Göre Tabakalaşma

Büyük çiftçi 7 24 2 11
Küçük çiftçi 7 24 2 11
Ortakçı - işçi 1 33 10 56
İŞÇİ 7 24 2 11
Kalifiye işçi 5 17 1 5,5
Kamyoncu - tüccar 2 7,5 1 5,5

Toplam 29 100,0 18 100,0! 
I

Modern tarım aracıyla üretim yapanları büyük çift
çi olarak adlandırdık. Bunların arasında toprağı az olup- 
ta traktörünü ortak toprak sürmekle idare etmekte olan
lar da vardır. Bunların bu tabakada kalıp yaşamaları
nı sürdürebilecekler mi yoksa iflas edip işçileşeçekler
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ESTsimdiden- söylemek zordur. Bu modern çiftçi saydık- 
™ L~‘ arasında ikiden fazla traktörü, bır-ıkı kamyo- 

ve taksisi olan eski bakkallardan birisi vardır. 
Erifter^ski bakkallar örnekleme girmemişlerdir. Daha 
cok I köyünün özelliği olan ve en alta koyduğumuz Kam
yoncu-tüccar kategorisi biraz havada kaldı. İlkel serma
ye birikimi sırasında sermaye biriktirip sermayelerini 
modem teknolojiye yatıran eski bakkalların sülâlesin
den olan genç kuşak, yeni artan sermayeyi kamyona ya- 
tmnakta ve Türkiye çapında pazarlar arasında aracı tüc
carlık yapmaktadırlar. Bunlar köyle ilişkilerini kesmek 
durumunda değildirler, örnekleme giren böyle bir tane
sinin hem iki kamyonu hem de tarım üretimi yapan 
traktörü ve biçer-döveri vardı. Diyeceğim, bu kamyon
cu-tacirlerin kökü pazar için tarımsal üretimdir ve ora
dan kopmayı düşünmemektedirler. G köyünde kamyon
cu tacir olarak nitelediğimiz bir kişiyi aslında oraya koy
mamalıydık, çünkü o kamyonu falan olmayan alıp - sat
ma işleriyle uğraşan küçük bir esnaftır.

Küçük çiftçi olarak nitelediklerimiz atla ya da öküz
le çiftçilik yapmakta olup pulluk kullananlardır. Bunlar 
geçici bir tabakadırlar, çünkü gerçekten «biz hayvan çift- 
çişiyiz» dedilerse de ya tarlalarını traktörlülere ortağa 

I vermektedirler ya da parayla traktörlülere tarlalarını 
sürdürmektedirler. Bunların toprağı azdır ve toprakları
nı satmamak için borçlanmamaya özel titizlik

I inektedirler. Bağımsız küçük çiftçiler önceden küçük 
toprak mülkiyeti olan I köyü için anlamlıdır. G köyün
deki büyük çiftçiler ağanın çok yakın akrabasıyken ba
ğımsız küçük çiftçiler biraz daha uzaktır. G köyünün 
önemli tabakası ortakçı - işçilerdir. Bunlar öteden beri 
sözünü edip geldiğimiz ağalık mülkiyetinin sonucu olan 
ortakçılardır. Iş bulabilseler işçilik de yapacaklarını fa
kat iş bulamadıklarını söylemektedirler. G köyünden or-

göster-

«
 takçı işçiler gerçek bir çoğunluk ve ağayla aralarındaki 

anlaşma hür bir anlaşma görünümündeyse de ortakçılık 
şartlan oldukça ağırdır. Önceden küçük toprak mülkiye
ti olan I köyünde bu kümeye pek rastlamıyoruz. Orada 

| f hür küçük çiftçiler, işçiler ve kalifiye işçiler vardır. El
bette buradaki hürlük göreli bir hürlüktür, yani çalışan-

- , Iar kölelik ve derebeylik devresindekine göre daha hür
dürler . G köyündeki ortakçı - işçilerin zor. durumunun 
ağalık toprak mülkiyetinden kapitalist üretime geçişin 
sonucu olduğunu düşünmekteyiz. I köyündeki işçiler ve 
kalifiye işçiler gittikçe büyüyen bir sınıftır. Bunlar iş 
güçlerini satarak geçinmektedirler. Kalifiye işçilerin ço
ğunluğu ya traktör ya da kamyon şoförü olup büyük 
çiftçiler için çalışmaktadırlar.

(Tablo : 5) te hane başkanlan için verdiğimiz taba
kalaşmayı babalar için de düzenleyip karşılaştırdığımız 
da: Pazar için üretime geçmenin sonucu olan toplumsal 
farklılaşma daha da açık belirip ortaya çıkıyor. I köyün
den örnekleme giren hane başkanlarınm babalarının 
yüzde elliye yakını (% 50) öküz çiftçisi yani küçük çift
çiymiş, yüzde yirmibeşi (% 25) büyük toprak sahibi sa
yılabilirmiş ve geriye kalan ya işçi ya da ortakçıymış. 
Babaların çoğunluğu küçük çiftçi ve ortakçıyken bugün
kü hanebaşkanlannm çoğunluğu kalifiye işçi ve işçidir, 
îki kuşak arasındaki bu fark modem teknolojinin ve ka
pitalist pazarın köydeki işleyişi sonucudur. G köyünden 
örnekleme girenlerin babalarının çoğunluğu önceleri gö
çebeymişler ve davarcılıkla uğfaşıyorlarmış, yerleşince 
kara çalıdan tarla çıkarıp tarım yapmaya başlamışlar, 
fakat bu tarlalar ağanın olmuş ve böylece şimdiki oğul
lan ortakçı - işçi durumuna düşmüşler.

tşe ve araçlara göre olan tabakalaşma toprak dağı
lımında da kendini gösteriyor.
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18 100

I Köyü

■ _■ Tablo: 6 — Toprak Dağılımı

Toorak miktarı (dönüm) Hane Sayısı %

Topraksız olanlar 12 42
1 — 30 dönüm 5 17

31— 90 dönüm 6 21
91 —180 dönüm 1 3

181 — 270 dönüm 4 14
271 ve üstü 1 3

Toplam 29 100

I köyünün topraksızları işçiler ve kalifiye işçilerdir. 
Toprağı otuz dönüme kadar olanlar küçük çiftçilerdir 
ki, pek azmin toprağı otuz dönümü geçmektedir. Bu böy- 
Jece bilinince küçük çiftçilerin durumu daha iyi anlaşıl
maktadır. I köyünde toprağı olanlardan yiizde yetmiş- 
altısı (% 76) toprağına miras ve satın alma yoluyla, yüz
de onyedisi ('% 17) yalnızca miras yoluyla sahip olmuş
tur. G köyünde toprak komisyonun dağıtmasıyla topra
ğa sahip olanlar vardır. Bu toprak komisyonu işi, karı
şık bir iş. Altmışar dönüme yakın toprak dağıtılmış, 
fakat örnekleme girenlerin ancak yüzde onbiri (% 11) 
bu komisyondan toprak alabilmiş. Geriye kalanlara çe
şitli nedenlerle toprak verilmemiş veyahut karaçalıdan 
çıkardığı çok az bir yer üzerine yazdınlabilmiş. Öte yan
dan toprak komisyonun dağıttığı topraklar oldukça kum
luk ya kıraç yerlerdedir. Toprak komisyonu köye 1945'- 
lerde gelmiş ki, bu yıllarda modern teknolojiye geçişin 
başlamasıyla köylüler karaçalıdan çıkardıkları toprağın 
kendilerinin olmadığını anlamış olabilirler. Bundan do
ğan gerilimi azaltmak için o sırada partide olan ağa, top
rak komisyonunu getirmiş olabilir. Hükümetin toprak 

dağıtma'tutumunun nasıl pek birşeyî çözmediğini ve çö
zemeyecek nitelikte olduğunu bu köyde görmek gerekir;

Gelir dağılımını gözden geçirirsek köylerin durumu 
ve toplumsal farklılaşma daha da ortaya çıkıp anlaşıla
caktır. Gelir hesaplamada yılı birim olarak alıp haneye 
giren herşeyi sattığımızı düşündüğümüzde ve kazanılan 
toplam yıllık parayı buna kattığımızda (Tablo : 7) deki 
yıllık gelir dağılımı ortaya çıktı.

Yıllık gelir (lira) Hane Sayısı % Hane Sayısı %
I Köyü G Köyü

Tablo: 7 — Yıllık Gelir Dağılımı (1966)

500 — 2500 17 58 11 61
2501— 5000 2 7 3 17
5001 — 10000 4 14 2 11

10001 ve üstü 6 21 2 11

Toplam 29 100 18 100

j; I köyünde yıllık geliri 500 — 2500 arasında olanla
rın yüzde yetmişinin (% 70) yıllık geliri 500 — 1500 ara
sındadır. G köyünde ise 500 — 1500 olanlar, 500 — 
2500 arasında olanların yüzde yetmişüçüdür (% 73). Ken
disi için istediği şeyi üretmeyen bir köyde yıllık gelirin 
bu kadar düşük oluşunun anlamını ayrıca tartışmak ge
rek. Fakat bu gelir dağılımı tablosunun belirli bir ölçü
de farklılaşmayı ortaya koyduğunu kabul etmek duru
mundayız.

îşçi çalıştırma durumu ve haneden başkasının işi
ne gitme üstüne olan sorular da toplumsal yapıyı ve top
lumsal farklılaşmayı anlamamızda yardımcı olabilir. I 
köyünde örnekleme giren hane başkanlarmdan yüzde el- 
lisekizi (% 58) işçi çalıştırmıyor. Yüzde otuzbeşi (% 35) ça-
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I

Aştırıyor ve yüzde yedisi (% 7) karşılıklı ödünç yapıyor. I 
köyünden örnekleme girenlerin işçi çalıştırıyorum diyen- 

1 L- - J — t;eli. vüzde yirmisi 500 civarında işçi-
lıştınyor

I'-'' İĞ^yünacu w —__  _lerinin (hepsi on kişi)-yüzde yirmisi 500 cıvarınoa ışçı- 
u. m-in çalıştırırsa tüm pamuğunu çapalatabileceğini 

v>- -2) 222 -300 arası 
200 arası işçiyi, yüzde

I1***'— yi bir gün çalıştırırsa tüm pamuğunu 
söyledi. Geri kalan yüzde yirmi (% 20) 200 — 
işçiyi, yüzde otuz (% 30) 100 — 200 arası işçi 
Otuz (5₺ 30) 50 civarında işçiyi birgün çalıştırırsa tüm 
pamuklarını çapalatabileceklerini düşünmektedirler. G 
köyünde işçi çalıştıran ağa ve yakınlarıdır. Bunlar çoğun
luk köyün dışından işçi çalıştırıyorlar. Ermenek tarafla
rından bile gelip bu köyde işçi olarak çalışanlar vardır.

' îşçi çalıştırma durumuna ilişkin sorudan sonra baş
kasının işinde çalışmaya ilişkin bir soru sorulmuştur. 
Cevaplar (Tablo : 8) de görülmektedir.

Tablo : 8 — Başkasının İşbıde Çalışma Durumu

I Köyü G Köyü
Kimler başkasına çalışır Hane Sayısı % Hane Sayısı %

Toplam

Hiçbir kimse başkasına 
çalışmaz
Kendim, karım ve çocuklar
Yalnız çocuklar ve karım
Yalnız kendim
Ödünç çalışma
Ortakçıyız başkasına 
çalışıyoruz diyenler

8 28 2 11
3 10 2 11
7 24 6 33
7 24 3 17
4 14 1 6

0 - 4 22

29 100 18 100

(Tablo : 8) den çocuklar ve kadınların işçilik yaptık
ları ve bu yolla işçi ailelerinin işgüçlerini artırarak gelir
lerini çoğaltmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Küçük çiftçi
ler ve ortakçı - işçiler arasında ödünç etme normu geliş
miştir. Ödünç, aynı tabakada olanların karşılıklı yardım

laşması ve ücret yerine gerektiğinde yardım etme sözü
nün alınmasıdır.

VI. Sermaye Birikimi ve Toplumsal Farklılaşma
Buraya kadarki açıklamalarımız gösterdi ki ne I 

köyü ne de G köyü eşitlerin toplumudur. Modem tekno- 
lojyi alabilen az sayıda hane zenginleşti, çoğunluğunsa 
elinde pek bir şey kalmadı ve yoksullaştı. Toprak dağılı
mım gördük bir azınlığın elinde oldukça geniş toprak 
var» çoğunluk ise ya toprakızdır ya da az topraklıdır. 
Gelir dağılımıysa yaşayış düzeyi farklılıklarını or
taya koydu. Bir kaç kişinin yıllık geliri beşyüz- 
binlere ulaşırken çoğunluğun geliri 500 — 1500 ara
sındadır. Kısacası toplum farklılaşıp kutuplaşmış
tır. Bir yanda büyük toprak sahipleri, zenginler, mo
dem araç sahipleri öte yanda da topraksızlar, yoksul
lar, iş gücünden başka satacak bir şeyi olmayan işçiler. 
Geçen yüzyılın ve bu yüzyılın toplumsal bilimcileri bu
nu yansıtıp açıklamaya çalıştı. Şimdi biz de sorabiliriz : 
I köyündeki toplumsal kutuplaşmayı ortaya çıkaran olu
şum ya da işleyiş (mekanizma) nedir?

I köyü, Osmanlı Devletinin derebeylik düzeni içim
deyken devlete ya da derebeyine belirli bir miktar vergi 
ödüyordu. Köylülerin hepsi de aynı üretim aracına, ya
ni karasabana sahipti ve öküzle üretim yapıyorlardı. Bu 
bakımdan tüm köylüler birbirlerine benziyorlardı. Tek 
farklılık derebeyiyle köylüler arasındaydı. Osmanlı Dev
letinin derebeylik örgütü çöküp Tanzimat ve Meşrutiyet 
devirlerine gelindiğinde, yani 1900’lere doğru, köylüler 
arasında farklılaşma ve kutuplaşma en azdı ve belki de 
hiç yoktu. Her üretici köylü elindeki karasabanıyla belirli 
bir miktar toprak sürüyor ve kendisi için gerekli olan 
herşeyi üretiyordu. Örnekleme giren köylüler bu yıllarda 
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^dilerinin örüp dokudukları giyecekleri giydiklerini 
söylediler. Birinci Dünya Savaşından sonra bir değişiklik 
oldu. Köyde pazar için susam ekilmeye başlandı ve köye 
pulluk girdi. Pullukla daha fazla ürün üretebiliyordu. İş
te bu artı - üründür. Köylüler bir yandan kendi ihtiyaçları 
olan ürünleri üretirken bir yandan da önceden çok az 
ürettikleri susam ürününün üretimini gittikçe artırmakta 
ve pazara satmaktaydılar. Pulluğun girişi yani teknolojik 
değişim emeğin üreticiliğini artırarak ihtiyaçların üreti
mi yanında artı-ürün üretimini de mümkünleştirmişti. 
Artı - ürünün üretilmesi kendi başına pek birşey değiştir
mez, bu artı-ürünün başka mallarla değişileceği pazar 
ilişkilerinin de gelişip genişlemiş olması gerekir. İşte bu 
pazar, I köyüne dıştan sonuldu; başka bir deyişle dışta 
gelişmiş durumdayken köye kadar uzandı. Bu sıralarda 
Batıdaki endüstriyel üretimin Anadolu'nun her yerine 
satılmak için sürdüğü mallar vardı ve susam da endüstri
yel üretim için isteniyordu.

Burada şu soru akla gelebilir: Kendi için gerekli 
üretim yapan kapalı aile ekonomisinde öyle bir denge 
vardır ki pazar için üretime geçmeyi önler, aile ihtiyaç
ları olan herşeyi üretmektedir, pazardan alacağı hiçbir- 
şey yoktur; öyleyse pazar için niçin üretsin? Geçiş üs
tüne çetin bir sorudur bu. Fakat hiç şüphe yok ki köy
deki kendi için üretimin dengesi toplum çapında geçer
li olan bazı işleyişler ve etkenler tarafından bozulmuş, 
tur. Bu yıllarda pazarlarda para ekonomisinin gelişme
si sonucu vergiler para olarak toplanmış olabilir. Hem 
sonra köyün tuz gibi ihtiyaçlarını dışardan alması zo
runluydu ki, bunun için para gerekliydi. Her nasılsa, I 
köyü artı - ürün olarak susam üretmeye başladı.

Susam üretiminin gelişimi bir bakıma susamın pa- 
zarlanış sürecine bağlıdır. Susamın köyden toplanıp alın
dığı yere götürülmesi ve pazardan köylülerin ihtiyacı

olan malın alınıp getirilmesi gerekir. Her üretici kendi 
az miktar ürününü pazara satmaya ve ihtiyacı olan ma
lı almaya ulaştırma araçlarının ilkelliği ve hareketliliğin 
azlığı yüzünden gideriıez, Manavgat’taki yaşlılar, susamın 
kayıklarla Antalya ya götürüldüğünü ve oradan mal ge
tirildiğini söylediler. Herkesin pazara gidip gelemiyece- 
ği gerçeği karşısında köyde bir iş bölümü yapılır. Bir kaç 
kişi her zaman ihtiyaç olan mallan köyülüye getirirler 
ve köydeki susamı toplayıp pazara götürürler. I köyün
de, 1920’lere doğru, bu işi gören üç bakkal açılır.

Burada işler biraz karmaşıklaşıyor, çünkü yeni bir 
aşama başlamıştır. Dışardan mallar sunan ye köyün üre
tebileceği ürünü isteyen bir pazar vardır. Bu ürün üre
tilmektedir, çünkü pullukla emeğin üreticiliği artmıştır. 
Bir iş bölümünün sonucu birçok üreticilerin ürettiği 
ürünü toplayıp pazara götüren ve ihtiyaç olan mallan 
ahp getiren bakkallar da ortaya çıkmıştır. Şimdi bura
da varsayalım ki köylülerin kendi ürettikleri artı-ürü
nü ihtiyaçlan olan malla kendilerinin değiştirmeleri 
mümkündü, yani bakkallar ortaya çıkmadı. Bu durum
da eğer köylülerin ürettikleri ürünün tutarı ihtiyaçlan 
olan malın tutarında fazlaysa kendilerine para artacak
tı, yani değişim sonucu artı - değer olan artı - ürünün bir 
kısmını biriktirebileceklerdi. Herkes bunu yapabildiği 
için de herkes biriktirebilecek ve zenginleşecekti. Fakat 
bu bir varsayım, bir faraziyedir. Bu, hiç bir yerde uzun 
zaman geçerli kalmamıştır, çünkü bu küçük zenginlikle
rin yani artı-değerin toplanıp sermayeleştirilmesi ve 
yatınlarak çoğaltılması gerekir. Eğer geniş çapta düşü
necek olursak bu iş ya ayrı ayrı üreticilerin bir araya 
gelip örgütlenmesi ve modem teknolojiye yatırım yap
masıyla olur (gerçek anlamdaki kooperatifleşme budur) 
ya da eğer bu yapılmazsa bir kapitalist çıkar ve artı - de
ğeri elinde toplayıp modern teknolojiye yatırım yapar.



şlerdir.

I köyü için biraraya gelip örgütleşme olanağı (im- 
fcanı) ortaya çıkmadı. Burada bakkallar vardır ve ser- 
^yc biriktirmektedirler, öyleyse biz köylü-bakkal iliş. 

| |,;c;ni inceleyerek sermaye birikiminin işleyişini çözüm- 
lameliyiz. Dış pazarda susamla diğer mallar arasında- 

' ki değişim oram yahut değişim değeri belirlenmiştir. 
^Bakkal için bu değerler verilmiştir, değişmez. Öyleysea- jyamLOi- ------ -------- v - -

‘ Okkalın sermaye biriktireceği yer burası değildir. Fa
kat biliyoruz ki bakkallar zenginleşmiş yani sermaye bi-

Bu nasıl olmuştur? Üreticiyle bakkal arasındaki top
lumsal ilişkilere bakalım ve sermaye biriktirmeye yol 
açan normların nasıl belirlendiğini görelim. Üretici köy
lülerin elindeki susam yılda bir kere ellerine geçmekte 
dir ve hemen satılmaktadır. Öyleyse köylü, bakkala her 
gittiğinde susam götüremez. Fakat susamdan aldığı pa
rayla bakkala gidebilir denecektir. Bu olmuyor işte, ya 
da oluyorsa bile sürüp gitmiyor. Örnekleme giren bu aşa
mayı yaşamış köylülerin hepsi o zamanlar veresiye alı
nıp borçlanıldığmı ve sonra bu borcun susamla ödenil- 
diğini söylediler. Kısacası köylü - bakkal ilişkisi rekabet
çi pazar ilişkisi değildir ve bakkallar üretici köylüye kar
şı tekelci (monopolist, belki de oligopolist) durumdadır
lar. Bu, sayısı çok olan üretici köylülerin bakkaldan ve
resiye alış-veriş yaparak borçlanmak zorunda kaldıkla
rı için gerçekleşebilmiştir.

I Köylüler aldıkları malın pazardaki değişim değeri
ni bilmemektedirler. Susamı kaldırma zamanına kadar 
bakkaldan borç mal almaktadırlar ve hesap bakkal ta
rafından tutulmaktadır. Susamı kaldırınca bakkala gö- 
türmekteler bakkal da hesabını yaptıktan sonra köylü
lere borçlarını ya da alacaklarını söylemektedir. Kendi
leriyle konuştuğum yaşlı köylülerin çoğu «hiç borçtan
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kurtulamazdık» diyorlardı. Bu üretici köylülerin alacak
lı değil hep borçlu çıktıklarını gösterir. Böyle bir köy
lü-bakkal ilişkisinin toplumsal ortamı içinde tek yön
lü bir tekelci olan bakkalın sermayesi nasıl artar onu 
görelim. Diyelim bakkal elindeki parayla pazardan mal 
alıyor. Aldığı pazar rekabetçi bir pazarsa malın değişim 
değeri pazar mekanizmasının sonucu aşağı yukarı sabit
tir. Bakkalın köye getirdiği malla susamın köydeki de
ğişim değeri rekabetçi pazardaki değişim değeri değildir. 
Köyde bu değişim değerini bakkal kendisi saptamıştır. 
(Tek yönlü tekelcilik değişim değerini bir yerde değiş- 
tirebilip bir yerde değiştirmeyiştir.) Tek yönlü tekelci 
olan bakkal, susamın değerini pazardaki değişim değe
rinin altındaki bir fiata düşürebilir ve kendi getirdiği 
malların değerini de pazardaki değişim değerinin üstün
deki bir fiata yükseltebilir. Bu, yukarda anlattığımız ve
resiye alış-verişle borçlanmaya dayanan köylü-bakkal 
ilişkisi içinde mümkündür. Böylece köylü pazarda susa
mını satarak alabileceği maldan daha azını almaktadır. 
Sattığı ürünü dalıa ucuza satmakta aldığı malı daha pa
halıya almaktadır. Aradaki fark artı-değer olarak bak
kalın sermayesine katılmaktadır.

Apaçık ki bütün bunlar bir günde olmamakta, za
man içindeki gelişimin sonucu ortaya çıkmaktadır. Şu 
nu da hemen belirteyim ki ben burada ilkel sermaye bi
rikiminin ilk kaynağım açıklamıyorum. Bu iş, sermaye
nin ilk birikip geliştiği yer olan Batı Avrupa’da yapıldı. 
Ben burada kapitalizmin etkisiyle değişen bir az - geliş
miş ülke toplumunun, bir tek köyündeki sermaye biriki
mini çözümlüyorum. Bunun başka köylere genellenme
si için başka köylerde de araştırma yapılması gerekir. 
Ben I köyündeki sermaye birikimini çözümlerken görü
yorum ki pulluk, pazar ve pazarın içindeki mallar kö-
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Kan dışındaki olgulardır. Köy, bunlara uyarak değişi- 
_ 7 . .. t... sermave birikmektedir.

uğram.’

sonra

takta ve bu arada sermaye birikmektedir.
■ Toplumsal bir iş bölümünün sonucu sermaye birik- 
■njeye başlamıştı. İş bölümü ise emeğin üreticiliğinin art- 

maU’la mümkün olmuştu. Sermaye birikiminin sonun
da bir toplumsal farklılaşma görüyoruz. Bu farklılaş 

İjpa önceleri bakkalların iki pullukla tarım yapması ola- 
ırak kendini gösteriyordu. 1945’ten sonra ise modern 
araç alıp pamuk üretimi yapabilir olarak ortaya çıkıyor. 
Pamuk üretimi köye girince toplumsal farklılaşma daha 
da hızlanıyor.

Pullukla, sabanla sürülen tarlanın iki katı sürülebi- 
liyordu. İki pullukla ise dört katı sürülebilir. Böylece 
sermaye biriktirip iki pulluk alabilen bakkallar tarlala
rını genişlettiler. Traktör alınca ise bir hanenin süre
bileceği toprak kat kat arttı. Böylece önce iki pulluk 
sonra traktör alabilenler, eğer varsa köyün ortak top
rağını kendilerinkine katıp çevirecekler (Bu toprak çe
rimle, ya da toprak katma hareketi olarak bilinir-enc- 
losure movement) ve köyün içinde tarla satanların top
rağını satın alacaklardır. Çünkü modem teknolojiyle, 
önceden bir çok ailenin işlediği toprak bir kaç aile ta
rafından (büyük işletme olarak) işlenebilir. Böylece ba
zılarının toprağı çoğalacak ve çoğunlukta olan diğerle
rinin ki ise azalacaktır. Buna toprak toplanması veya 
toprak kutuplaşması diyoruz. Toprağı toplayanlar kapi
talist işletmeci, topraksızlar da ücretli işçi olacaklardır. 
Farklılaşmanın ve kutuplaşmanın bu son aşamasına I 
köyünde varılmamıştır, fakat toplumsal farklılaşma var
dır ve epeyce ilerlemiştir. Bunun derecesi bundan önce 
ki bölümlerdeki tablolardan kolayca görülebilir.

G köyündeki farklılaşma ve kutuplaşma I köyünde 
«lüğümüz işleyişin sonucu değildir, çünkü başlangıç 

virme,

çizgisi aynı değildir. I köyü küçük toprak mülkiyetin
den başlayıp değişiyordu. G köyü ise bir aşiret başkanıy- 
la birlikte yerleşiyor; yerleşim sırasındaki genel toplum 
yapısı ve ekonomik sistemin genel yönü bu köydeki fark
lılaşmayı doğrudan doğruya belirliyor. G köylüleri yer
leşmeden önce kışlıkları şimdiki köyün olduğu yer ve 
yazlıkları toroslarm tepesinde bir yer olup yarı göçebe
dirler. Yerleşmeyle birlikte hayatlarını tarımsal üreti
me bağlıyan köylüler, karaçalıdan tarla açmaya başlar
lar. Bu verimli toprakta tarımsal üretim modern tekno
lojiyle yapılmamaktadır başlangıçta ve aşiret başkanıy- 
la köylüler arasında şartları köylüler için pek kötü ol
mayan Ağa - köylü ilişkisi kurulmuştur. Ağa, partiye gi
rerek tarlaları üstüne tapulatır ve köylü-ağa ilişkisini 
hukuki yönden pekiştirir. Modern teknoloji, ortakçı du
rumunda olan köylülerin yerlerini alınca işler üretici 
köylüler için kötüleşir. Artık, ağanın on tane traktörü 
verimli topraklan işlemekte ve köylüler de kıraç yerler
de ortakçılık etmektedir. Köylüler neye uğradıklannı 
bilemezler, şimdi ne yapacaklarını da bilemiyorlar. On
lar, modem teknolojinin çoğunlukta olan kendilerinin 
durumunu kötüleştirdiğini görüyorlar, fakat bu teknolo
jinin planlı bir örgütlenmeyle kendilerinin yararına iş
leyip mutluluk getirebileceğini bilmiyorlar.

Bugünkü durumda, G köyünden örnekleme girenle
rin yüzde doksanından fazlası, I köyünden örnekleme 
girenlerin yüzde yirmibeşi borçlu olduklarını söylediler. 
I köyündeki düşük yüzdeye aldanmamalıdır, çünkü bu 
yalnızca borcunu ödeyemeyenlerin yüzdesidir. Borç alan
ların yüzdesiyse yüzde yetmişbeşe doğru çıkmaktadır. I 
köyünde, çalışıp borcu ödeme imkanları küçük ölçüde 
vardır, G köyünde ise borç yıldan yıla devredip artmak 
tadır. (Tablo : 9) kimlerden ve nerelerden borç ve kredi 
alındığını göstermektedir.
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Ödünç ve borç almayanlar 
Bankadan ve kooperatiften 
kredi alanlar
Zenginlerden ve tüccardan * 1 * * * 
borç alanlar

Toplam

I köyündeki büyük çiftçiler, banka ve kooperatifi
yeterince kullanmaktadırlar. G köyünden ise ağanın ya
kın akrabalarından biri kooperatifin kişi başına açtığı
en yüksek krediyi bile az buluyor ve şikâyet ediyordu. 
Biraz durumu iyi olanlar her iki köyde de zenginlerden 
ve tüccardan borç alabiliyorlarsa da yoksullar hiç bir 
yerden borç ve kredi alamadıkları için birbirleri arasın
da yardımlaşmaktadırlar. Bu, ödünce benziyen yardım
laşma noımu G köyündeki ortakçı - işçiler arasında da
ha çok gelişmiştir.

Bugün veresiye alış - veriş köy bakkalından çok ka
saba tüccarıyla yapılıyor. Yukarda sözünü ettiğimiz I 
köyünün bakkalları modern teknolojiye geçişle birlikte 
dükkanlarını kapatmışlardır. Her iki köyde de örnekle
me girenlerin hemen hepsi, «veresiye ve borçlanarak 
alış - veriş mi yoksa parayla değişim mi yapmak istiyor
sunuz?» yönlü bir soruya şiddetle tepki göstermişler ve 
veresiye alış-verişi istemediklerini söylemişlerdir. He
men herkes borçlanarak ve veresiye alış - verişte «kazık
landıklarını» söylüyordu. Fakat isteseler de istemeseler 
de veresiye ve borçlanarak alış-veriş yaptıklarını, için- 
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Akraba ve komşudan
■ ödünç alanlar

24

17

7

5

29 100

4

G Köyü
Hane Sayısı %

1 6

2 11

6 33

9 50

18 100.

de bulundukları şartlar tarafından bunaltıldıklannı söy
leyenler de çoğunluktaydı. Ben araştırmam içine kasa
ba pazarlarım katamadığım için pazarda, satılabilecek 
ürün üreten köylülerle tüccarlar arasındaki ilişkinin nc 
dereceye kadar geliştiğini bilmiyorum. Köylülerden öğ
rendiğime göre pazar için üretim yapabilen orta halli 
köylülerle tüccar arasmda böyle bir ilişki vardır. Pazar 
için üretim yapamayan yoksullar içinse pazar, yıldan 
yıla uğranılan, herşeyin bol olduğu fakat paran olmadı
ğı için hiç birşeye dokunamadığın uzak bir ülkedir. 
Bundan sonra yapılacak araştırmalar, yalnızca köylerde 
değil pazarlara kadar uzanıp köyler-pazar ilişkisini ve 
bütünleşmesini incelemek için yapılmalıdır.

«Borcunuzu nasıl ödüyorsunuz?» yollu bir soruya 
G köyünün ortakçı - işçileri «ödeyemiyoruz» diye cevap 
verdiler. Bir komşudan alıp başkasına veriyorlar, en so
nunda da satacak birşeyleri olursa onu satıp öyle ödü- 
yorlarmış. I köyünde «çalışıp borcumu öderim» diyen 
çoğunluktadır. Önce de belirttiğimiz gibi I köyünün yüz
de yirmibeşe yakını büyük çiftçidir ya da modern araç
lıdır. Fakat bunlarm hepsi sermaye biriktirmiş kapita
list çiftçi değildir. Bazıları modern araç satmalma hür
lüğünden yararlanarak ve durumları biraz iyi olduğu 
için traktör satın alabilmişlerdir. Bunlar, borçlarını, ye
tiştirdikleri pamuğu borç aldıkları tüccara veya zengi
ne ucuz fiata bağlıyarak ödüyorlar ki bu onları iflasa 
sürükleyebilir. îflas ya da batış işe kapitalist gelişmede 
oldukça olağan bir oluşumdur.

VII. Bazı Toplumsal Yaşamöylcüsü Örnekleri
Bir toplumu daha iyi tanımak için istatistik hesap

lamaların yanında sınıfların temsilcileri olan bir kaç ha
ne ya da birey somut olarak anlatılabilir. Toplumsal
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______ aşma ya da kutuplaşma toplumsal bir olaydır, , 
fakat bu olay bireyler aracılığıyla ve onların eylemleriy
le oluşur. Bu, somut bireyler yanyana getirilince toplum 
elde edilir demek değildir. Toplumsal yapı kişilerin ha
reket ilkelerini ve yönlerini bilirler ve onlara bu toplum 
yapısında harekete giterecek kişilik iticileri verir, örne
ğin kendi için gerekli üretim yapan toplumda kazanmak 
isteği bir kişilik iticisi olarak yoktur, fakat toplum pa
zar için üretmeye başlayınca ve pazar için üretimin ya
pısını alınca bu kazanacak şekilde hareket etme birey
lerde gelişir ve kişinin yetenekleri o yönde gerçekleşme
ye ve büyümeye başlar. İnsanlığın ve insan toplumlan- 
nın gelişmesinde birey ve toplumu bir bütün içinde gör
mek gerekir. Birey ve toplum zıtlaşması ya da ikilemi 
gerçeğe uymayan bir ikilemdir. Bireyler bir bütün olan 
toplumun ayrılmaz öğeleridirler. Bu öğeler, yani birey
ler, varoluşlarının anlamını birbirleriylc olan ilişkilerde 
ve içinde bulundukları toplumun içinde gerçekleştirebi- 
lirler. Doğuşunda toplumdan ayrılmış bir birey yaşa
yamaz, yaşasa bile toplumsallaşmadığı için insan yete
nekleri olup, gerçekleşmemiş kalan, insanlaşmamış bir 
hayvan olarak kalır, insanlaşma bir toplumsallaşma sü
recidir. Bu açıdan bakınca toplum ve birey ikiliği yeri 
ne toplum ve birey bütünlüğü görüyoruz. Böyle olunca 
kişilere yönelmiş olan davranışsal çözümleme ile toplu
ma yönelmiş olan yapısal çözümleme birbirlerini tamam
layıp pekiştirirler.

Bu düşüncelerle hareket ederek araştırma köylerin 
den bazı toplumsal yaşamöyküsü örnekleri vermenin, bu 
köyler toplumunun önceki bölümlerde anlattığımız bütün
sel işleyişini daha iyi anlatacağını düşündüm.

I köyünden Bay K., Birinci Dünya Savaşından son
raki üç bakkaldan birisi olup şimdi beş oğlu vardır. 
Bunlardan iki tanesi Antalya'da tüccar ve üç tanesi köy
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de kapitalist çiftçidir. Oğullarının gelirleri ve giderleri 
ayn olan birer hane oldukları açık, fakat toprak bölü
şümü olmadığından denetleme gücü Bay K.’nın elinde
dir. Bay K.’ya babasından 50 dönüm gibi az bir toprak 
düşmüş. Bay K. dükkanda biriktirdiği sermayeyi şehir
de ticarete ve köyde modern teknolojiye yatırmadan ön
ce beş pullukla tarım yapıyormuş. Köy içinde toprak sa
tanlardan toprak satın almakla kalmamış eski bir dere- 
beyinin yani Tugayoğlu’nun oğullarından da toprak sa
tın almış. Şimdiki durumda Bay K.’larm 3 traktörü, 1 
taksisi, 3 su motoru ve şehirde mağazaları vardır. Bana 
söylediğine göre 350 dönüm kadar tarlası olup tüm pa
muğunu 750 işçi bir gün çalışsa çapalayabilir. Bay K.'nın 
pek derdi yok, hükümetten köyün yarandaki sulak ye
rin kurutuluvermesini istiyor, çünkü su altındaki toprak
lar oldukça verimlidir.

I köyünden Bay N. 24 yaşında bir işçidir. Karışım 
ve annesini geçindiriyor. Kardeşinin birisi şöfor olarak 
evden ayrılmıştır. Bay bl.’ııin üretim aracı ve toprağı 
olmayıp tek gelir kaynağı işçiliktir. Ya tek başına gün
deliğe gidiyor, ya da arkadaşlarıyla birleşip bir çalışma 
kümesi kuruyorlar ve kesip alarak pamuk çapalıyorlar. 
Bay N., birlikte çalışan işçi kümelerinin köydeki sayısı
nın çok olduğunu söyledi. Bay N. çalıştığı günlerin sayı
sının üç ayı geçmediğini ve yıllık gelirinin 700 lira ya
kınlarında olduğunu söyledi. Dokuz ay işsiz kalmaktan 
yakmıyor ve Devletten fabrikalar açmasmı ve iş bulma
sını istiyor. Dertleri epeyce çok. Bir kere para sıkıntısı 
çekiyor, bazaıı zenginlerden «çalışarak ödeyesiye» borç 
para alıyor. Kısaca, Bay N. geçim sıkıntısı içindedir. Şe
hirlerde veya kazalarda sürekli iş bulabilse şehre göç 
edeceğini söyleyen Bay N. zaman ve uzaklığı standart öl
çülerle açıklıyor ve yenilikten yana olduğunu söylüyor.

I köyünden Bay B., tarımda biriken sermayeyle dış
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lan kamyoncu tacirlerden bir örnektir. Bay
kardeş olup bu kardeşler ya kamyoncu, ya da 

modern çiftçidir. Hepsinin gelir ve giderleri ayn olan 
“ r haneleri var, fakat babalarının 200 dönümlük top 
«sınl Ve malını bölüşmemişler. Böyle bir birliktelik bu 
[gtün üst sınıfında sık sık görülen birşeydir. Bay B.'nin 
İir kamyonu vardır ve bir şoför çalıştırıyor. Kendisi 24 
yaşında ve yeni evli olup beton çatılı bir evde yaşıyorlar. 
Bay B.'nin yıllık geliri 20000 liradır ve hiç bir derdi yok
tur. Hiç işsiz de kalmıyor, tüm yollar ve pazarlar ona
açık.

I köyünden Bay T., 39 yaşında bir küçük çiftçidir. 
Beş çocuğu var, yani yedi kişiyi geçindiriyor. 45 dönüm
lük kadar tarlası olup yıllık geliri 2000 — 3000 lira ara
sındadır. Başka küçük çiftçilerle karşılıklı yardımlaşı
yor ve ödünçleşiyorlar. Dört ay kadar işsiz kaldığını söy
leyen T., fabrikalar açılsa kendisi ve kendi eşitleri için 
çok iyi olacağını düşünüyor.

Yine I köyünden Bay H., bir kalifiye işçi yani trak-
I tör şoförüdür. Kendisi 33 yaşında ve 4 çocuğu var, yani 

6 kişiyi geçindiriyor. Diğer iki kardeşinden ayrı yaşıyor; 
kardeşlerinden biri işçi diğeri de ortakçıdır. Bay H.’nin 
babasının 90 dönümlük bir tarlası varmış, fakat borçla- 

L nıp satmışlar. Şimdi Bay H.’nin toprağı yok, şoförlük 
ve işçilikle geçinmeye çalışıyor. Bay H.’nin yıllık geliri 
1000 lira olup işinde çalışabileceği zenginlerden borç 
alarak açıklarını kapatıyor. Borçlandığı için de kendi iş 
gücüne başkasını ortak ediyor ve iş-verenle özgür anlaş
ma olanağını böylece ortadan kaldırmış oluyor.

I köyünden verdiğim bu örneklerin Bölüm V'deki 
toplumsal yapı içinde düşünmek ve Bölüm Vl’daki olu
şumun sonucu, kişiler arasındaki farklılığın doğduğunu 
anlamak gereklidir.

Şimdi G köyüne gelelim ve ömeklem dışı bıraktığı
mız köyün en büyük işletmecisini yani ağayı tanıtalım. 
Bu araştırmadaki ömeklemleme ilkesine göre her dört 
kişilik birbirine benzer kümeden bir kişi alıyorduk, fa
kat en büyük işletmecinin benzeri olmadığından kendi
sine anket sorularını örneklem dışı ve özel olarak ver- 
dik.

Büyük işletmeci olan Bay F.’ler Antalya’da yaşıyor- 
lar. Kendisiyle konuştuğumuz Bay F. eski aşiret başka- 
nının oğludur. Hukuk Fakültesinin son sınıfından ayrıl
mış olup şimdi işletmecilik yapmaktadır. Bay F.'lerin 
olan çiftlik 5000 dönüm olup modern araçlarla işlenmek
tedir. 10 tane traktörü, 3 tane kültüvatörü, 5 tane hubu
bat mibzeri, 1 tane tohum temizleme makinesi, 4 tane su 
motoru, 1 tane jipi ve 1 tane taksisi olan Bay F, ailesinin 
tüm pamuğunu 4000 işçi bir günde çapalayabilir. 1 kah
yaları, 1 ustabaşları, 8 şoförleri ve bunlardan başka bir 
kaç tane daha sürekli işçileri olan Bay F.'lerin cok ya
kın bir akrabası köyün muhtarıdır. Böylece Bay F.’
ler köyde her yönden denetleme gücünü ellerinde tut 
maktadırlar.

G köyünden Bay M., 42 yaşında bir işçi olup bir ço
cuğuyla birlikte evde üç kişi olarak yaşamaktadırlar. Ken
disi babasıyla birlikte daha köylülerin çoğu yöriıkçülük 
için dağlara giderken yerleşmiş durumdaymış. Karaçalı
lardan tarla çıkarmış ve tarım yapmaya başlamışlar, du
rumları da iyiymiş. Bay M.’nin dediğine göre otuz yıl 
önce ağa ortakçı köylülere tarlalari işleyip ekin diye yal- 
varıyormuş, fakat pamuk çıkıp köye traktör girince iş 
değişmiş. Bay M., modern teknolojinin girişiyle birlikte 
karaçalıdan çıkardığı yerlerin nasıl ağanın olduğunu acı 
acı görmüş. Üç kardeşinden ikisi ortakçı - işçi olup di- - 
ğeı-i de kendisi gibi işçidir. Hiç toprağı olmayan Bay M.
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■
I «babamdan bir çadır eskisi bile kalmadı, ne kazanırsak 
-hep bilekle kazanıyoruz» diyordu varını yoğunu anlatır 

ken. Bay M.’nin yıllık geliri 2000 lira yakınlarındadır.
I Komşulara bakınca kendi durumunun çok iyi olduğunu

t
I

ken. Bay M.’nin yıllık geliri 2000 lira yakınlarındadır, 

söyleyen Bay M. komşular arasında birbirlerini destekle
diklerini de sözlerine ekledi. Derdi çok Bay M.’nin. Nü
fus arttıkça geçimin zorlaşacağını bilmektedir. Toprak- 
«zlık,' işsizlik ve geçim sıkıntısı onun baş dertleri.

Bay E., ağanın traktör şöforudur. Kendisi 37 yaşın
da ve 7 çocuk babası olup 9 kişiyi geçindirmek zorun
dadır. Babası ağanın kahyasıymış ve toprak komisyo
nundan 60 dönüm toprak almış. Fakat, Bay E.’nin de
diğine göre, toprak komisyonunun dağıttığı tüm top
rakların kumlu oluşu yüzünden bu topraktan geniş öl
çüde yararlanılmamaktadır. Bay E.’nin yıllık geliri 2400 
liradır. İmkan olsa şehire göçmek ve teknik işlerde ça
lışmak isteyen Bay E., yeteneğinin olduğunu ve çok iyi 
para kazanabileceğini söylüyordu.

G köyünden Bay B, 26 yaşında ve bir çocuğu var. 
Konuşmaya gittiğimde harman savuruyordu. Kaldırabi
leceği ürünün çok az olduğunu gördüğü için sıkıntılıydı
ki bana iyice bir derdini döktü. Bay B., ortakçı işçilerin 
bir örneğidir. O da toprak komisyonunun 60 dönüm top
rak verdiği birkaç kişiden birisi, fakat toprak alabildi
ğine kumluk olduğundan attığı tohumu ancak alabiliyor- 
muş. Bay B. geçimini ortakçılıktan kazanmaya çalı
şıyor. Önceleri ağa tohumu veriyormuş, şimdi yansını 
vermeye başlamış. Bay B., ağanın verimli olan toprakla
rı pamuk için ortakçılığa vermediğinden ve yalnızca kıraç 
yerleri tahıl için ortakçılığa verdiğinden yakmıyordu. Ay
rıca gittikçe daha az toprak ekebildiklerini çünkü ortak 
çı nüfusun artmakta olduğunu söyledi. Bay B.’nin yıl
lık geliri 500 - 700 lira arasındadır. Başka köylere arası- 
ra çalışmaya gidiyormuş. Bay B.’nin dediğine göre ağa
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onları işçiliğe götürinüyormuş, «çünkü» diyor sbiz ba
bamızın tarlasını görüp burası bizimmış diyeceğiz.» Bay 
B.’nin dediğine bakılırsa eskiden onların babaları da tar
la edinmişler, fakat baskı altında satmak zorunda kal
mış. «Kanun kuvveti karşımızda gibi sanki» diyor Bay B. 
Çalışmak ve verimli olmak isteyen Bay B., içinde bulun
dukları şartlar altında ne yapacaklarını bilemediklerini 
söyledi.

VIII. Nüfus Yapısı

Bir toplumun yaşayış ve gelişmesinde o toplumun 
sayısal büyüklüğü de önemli bir etkendir. İnsanların 
üremesi uzun devrede, toplum ve doğa arasındaki ilişki
yi düzenleyen üretim faaliyetleriyle dengeleşir. Örneğin 
kapalı köy ekonomisinde cinsel üreme faaliyetleri öyle
sine düzenlenir ki doğum ve ölüm birbirini dengeler ve 
böylece toplumun doğadan üretebildiği ürüne uyulmuş 
olur. Toplumun nüfus büyümesiyle ürün üretimi arasın
daki bu denge ya doğadaki ya da toplumlar arası bir 
ilişki sonucu toplumdaki değişmeyle bozulur. Bu denge
nin bozuluşu, toplundan zorlukları kavramlaştırmaya, 
sorunları çözmeye ve sonuç olarak teknolojik bir değişi
me zorlamıştır. Eğer yeni bulunan araçlar üretime uy
gulandığında ürün toplumun var olan ihtiyaçlarını aşı
yorsa nüfus artar. Bu durumda üretim araçları ve üre
tim faaliyetleri nüfus büyümesini belirlemiş olur. Yu
karda söylediklerimiz diyalektik bir çözümlemeyle da
ha kolay anlaşılabilir, çünkü üretim faaliyetleri ve üre
tim araçlarıyla nüfus büyümesi arasındaki ilişki tek yön
lü nedensel (neden - sonuç) bir ilişki değildir. Başka bir 
dille söylemek gerekirse : Nüfus büyümesini belirleyen 
toplumsal nüfus kanunları görelidir, tarih içinde şartla
ra göre değişir. Fakat bu şartlara göre değişimde de bir
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düzenlilik vardır ve toplumsal bilimler bu düzenliliği or
taya çıkarabilir. Burada şunu da söyleyelim ki toplum
sal bilimler tek yönlü nedenselliğin (causation) peşinde 
koşmazlar, onlar olaylardaki düzenliliğin kanunlarını 
ararlar, bu yüzden de çözümleme yöntemleri fiziksel bi- 
limlerdekinden daha esnek ve geniştir. Bir olgu içindeki 
zıtlan uyuşturmak ve tek yönlü olmayan nedensel bağ
lan bulup ortaya çıkarmak diyalektik ve eleştirici bir 
çözümlemeyi gerektirir.

En soyut düzeyde söylemek gerekirse nüfus büyü
mesi ve üretim faaliyetleri arasındaki ilişki şöyledir : 
Uzun devrede; nüfus büyümesi üretim araçlan ve üre
tim faaliyetlerinin sonucu olan artı - ürüne göre örgütle
nen toplumsal yapı tarafından belirlenir. Kapalı köyde
ki nüfus dengesi çözümlenirse bu görülür. Öteyandan 
kapitalist üretime geçen köylerde ve şehirlerde aynı ku
ralın geçerli olduğunu görürüz. Şöyle ki : Kapitalist üre
time geçen köylerde çocuk küçük yaşta aile gelirine kat
kıda bulunmaktadır; bu yüzden çocuk yapımı denetlen
memekte ve böylece yoksul ailede çocuk çok olmakta
dır. Eğitim zorunluluğunu duymayan şehir alt sınıfları 
için de aynı şey doğrudur, yani çocuk sayısı gelirle ters 
orantılıdır. Çocuğun eğitilmesi ve şehirsel ihtiyaçların 
giderilmesi zorunluluğunu duyan orta sınıflarda çocuk 
azdır, üst sınıfa doğru çoğalır, yani çocuk sayısı burada 
gelirle doğru orantılıdır. Görüldüğü gibi, gelir dağılımı
nı belirleyen toplumsal yapıya göre, bazı sınıflarda ve 
toplumlarda nüfus büyümesi gelirle ters orantılı bazıla
rında ise doğru orantılıdır.

Araştırma yaptığımız köylerin yaş dağılımına bakar 
sak genç yaştakilerin alabildiğine çok olduğunu görürüz.

(Tablo: 10) dan da görülebileceği gibi I köyünün 
örnekleme giren nüfusunun (166) yüzde kırkbiri (% 41)
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- Ö-15 yaşları arasındadır. Bu yüzde ortakçı işçilerin ol- 
" dûüu G köyünde daha büyüktür. G köyünde örnekleme 

nüfusun (107) yüzde 53,2 si 0-15 yaşlan arasında- 
dır ki bu yaş paramidinin tabanını alabildiğine genişle
tir G köyünden bir işçi bana «çoluk çocuk hep çalışıyo- 

I ruz, canımızın sıkkınlığını gidermek için de fazla cinsel 
| ilişkide bulunuyoruz.» demişti.

Bu sonuçlar yukarda sözünü ettiğimiz nüfus ilkesi
ni doğruluyor. Dışarıya açılmış, kapitalist üretim yapan 
köyde işçiler ve ortakçıların çocukları da para kazanıp 
aile gelirine katkıda bulunduğu ve eğitim gibi modern 
zorunluluklar duyulmadığı için doğum denetlenmemek
tedir. Bu ise genç nüfusun gittikçe artması demektir. Bu, 
doğum kontroluyla çözülecek bir sorun değildir. Kısa 
zamanda, planlı olarak endüstrileşmek ve şehirleşmek 
gerekiyor. Nüfusun hızlı artışı endüstrileşme ve şehirleş
me ile karşılanmazsa toplum hızla açlığa doğru gidebilir.

Daha açık olmak için ailede çocuk sayısını da bir 
tablo halinde verelim.

Tablo: 11 — Ailede Çoculs Sayısı

Çocuk durumu
I Köyü 

Sayı %
G Köyü 

Sayı %
Bekar aile Başkanı 3 10,3 — 0,0
Çocuksuz aile Başkanı 3 10,3 1 5,6
1 çocuklu aile Başkanı 1 3.4 2 il,l
2 çocuklu aile Başkanı 2 7,0 1 5.6
3 çocuklu aile Başkanı 3 103 4 223
4 çocuklu aile Başkanı 4 14,0 2 11.1
5 çocuklu aile Başkam 4 14,0 4 223
7 çocuklu aile Başkam 3 10,0 2 11,1
6 çocuklu aile Başkanı 2 7,0 7 11,1
8 çocuklu aile Başkanı 3 103 — 0,0
9 çocuklu aile Başkanı 1 3,4 — 0,0
Toplam 29 100,0 18 100.0

(Tablo : 11) de dağılımını verdiğimiz ailede çocuk 
sayısının istatistik olarak aritmetik ortalamasını hesap
larsak bu ortalamanın epeyce yüksek olduğunu görürüz. 
Ailede çocuk sayısının aritmetik ortalaması G köyü için 
(4,12) ve I köyü için 4,5) dir. Mübeccel Kıray, Söke’de 
yaptığı araştırmada bu ortalamayı bir kaza olan Söke 
için (2,3) bulmuştur (Kıray, 1964 a, s. 12 ve 136).

Aile kuruluşunun nasıl değişen şartlara uyduğunu 
ve insanları koruduğunu göstermeye geçmeden önce köy
deki eğitim durumunu görelim.

Tablo: 12 — Eğitim Dununu

Eğitim durumu
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %

Okuma yazması yok 40 31,5 35 493
Yalnızca okur-yazar 19 15,0 5 7.0
İlk okula gidiyor 21 16,5 9 12,7
İlk okulu bitirmiş 39 30,7 18 25,4
Orta ve lise 6 4,7 4 5,6
Yüksek okul 2 1,6 — 0,0

Toplam 127 100,0 71 100,0

(Örnekleme giren bütün hanelerdeki nüfus, I köyü için 166 
ve G köyü için 107 idi. I köyünde 127’den artakalan 39 ve G kö
yünde 71’den artakalan 36 eğitim durumları ve söz konusu ol
mayan 7 yaşından küçük olanlardır).

(Tablo : 12 ye) bakacak olursak I köyünün (% 31,5) 
ve G köyünün (% 49,3) nün okuma yazması olmadığım 
görürüz. Örnekleme giren bütün nüfusun okur yazar 
olanlarının 7 yaşından büyük olan nüfusa bölünüp yüz
le çarpılması bize okur yazarlık oranını verir. Bu okur 
yazarlık oranı, I köyü için (68,5) ve G köyü için (50,7) 
dir.
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Köyün dışındaki yüksek okullara gidiş, I köyü içjn 
(% 63) ve G köyü için (% 5,6) dır. İşte bugünkü köy eği
timinin yararlık oranı bu kadardır. Köyün içindeki top
lumsal yaşayışta pek birşeyi değiştirmeyen bir eğitim 
yetersizdir. Bugünkü köy okullarındaki eğitim de 
işlevli (fonksiyonel) değildir, yani köyün içinde pek 
birşeyi değiştirmez ve öğrenilen bilgiler zamanla unutu. 
lur. Benimle birlikte köy ilk okulunu bitiren ve köyde 
kalan arkadaşlarımı düşünüyorum. Şimdi hepsi askere 
gittiler. Askere gitmeden önce pek bir işe yaramamıştı 
ilkokul eğitimi ve öğrendiklerinin çoğunu unutmuşlar
dı. Belki şimdi askerde daha az zorluk çekiyorlardır. 
Askerden dönünce, eğer yine köyde kalırlarsa, yine 
pek bir şeye yaramıyacak öğrendikleri ve unutup 
gidecekler. Bugünkü eğitim ancak köyün dışına okuma
ya gidenler için yararlı olabiliyor. G köyünde bir ortak
çı-işçi «ancak zenginler okutabilir çocuklarını beğim» 
demişti. Böylece eğitim, köyde var olan zenginlik yok
sulluk farklılaşmasını pekiştirmekten öteye gidemiyor. 
Bugünkü ilkokul eğitimi köyün yüzde onuna bile yarar
lı olamamaktadır. G köyünden dışarıya okumaya giden 
olarak gösterilen (% 5,6) ortakçı işçilerin çocuktan de 
ğil, ağanın yakınlarıdır.

Oysa ki eğitim, orta çağ karanlığında yaşıyan az- 
I gelişmiş ülkeler halkına insanlığın yüzyıllardır biriktir

diği ve bu dünya toplumu içinde yaşamak için bilinme
si zorunlu olan olumlu ve bilimsel bilgiler bütününü, 
toplum yaşayışının bir parçası durumuna getirerek öğ
retmek için olmalıydı. İnsan toplumlan, gelişimleri sı
rasında kendilerine zorluklar çıkaran doğayı, bilim ve 
teknolojiyi geliştirerek denetlemeyi öğrendiler. Fakat 
bugün bu teknoloji ve bilim bir azınlığın çıkarları için 
işlemektedir. İşte bugünün bilim adamı ve ay
dım bu bilim ve teknolojiyi yoksul halka götürmekle yü-

kümlenmiştir. Bilim adamı bilinmeyeni bulmaktan so
rumlu olduğu kadar, bulduğu bilgilerle insanların mut
luluğuna engel olan zorlukları değiştirmekten ve bilimi 
tüm insanlığın toplumsal yaşamının kopmaz bir parçası 
durumuna getirerek onu yaymaktan ve Öğretmekten de 
sorumludur. İşte budur benim anladığım işlevli (fonksi
yonel) ve insan yaşamına bütünlenmiş bilim ve bilim 
adamı. Bilim, bu yaşamdan ve toplumdan gelen kayna
ğını yadsıyıp «arı bilim» (püre Science) olmak sevdasına 
düştüğü gün durgunlaşıp donacaktır. Bilimin ilerlemesi 
toplumun ilerlemesi ve değişmesiyle gerçeklik kazanır. 
Az - gelişmiş ülkelerin gerçek sorunu planlı ve bilimsel 
bir toplumsal değişim sağlayıp halktan ayrı düşmüş * 
olan bilim ve teknolojiyi halkın çabasıyla birleştire
rek toplumun gelişimini gerçek yörüngesine oturtmak
tır. İşte o zaman eğitim işlevli olacak ve üstüne düşen 
ağır ödevi yüklencektir.

IX. Değişen Şartlara Uyan Bir Kuruluş Olarak Aile
Anadolu toplumu, varoluşunu sürdürmek için değiş

mek zorunluluğunu duymuş ve değişmektedir. Bu deği
şim ve uyanışın önüne geçilemez artık. Hem I köyünde, 
hem de G köyünde, modern teknoloji yoluyla üretim kat 
kat artmıştır, fakat çoğunluk bundan yararlanamamakta
dır. Üretim arttıkça çoğunluk Yoksullaşmaktadır. Bunun, 
modern teknolojimizi kendimiz yapacak şekilde endüstri
leşmediğimize ve hammaddeyi dışarıya sattığımıza bağ
lı olduğu açıktır. Ağır endüstriyi kendimiz kurmayıp, 
teknolojiyi dışardan getirmeye devam ettikçe ve ham
maddemizi dışarıya sattıkça zarar edeceğiz ve yoksullaş
ma artacaktır. Kaldı ki endüstrileşsek bile, toplumsal 
adalet sağlanmadıkça çoğunluk yine de zor şartlar altın
da yaşayacaktır.
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Fgu zor şartlar altında değişmeyi, bir sibop ödevi gö- 
Bfev karşılayan toplumsal kuruluş ailedir. Köy dışan- 

açJ]ıp pazar için üretim yapmıya başladığında, feodal 
Evrenin bir kaç kuşağı içine alan büyük ailesi bölünür 
ve ana, baba ve evlenmemiş çocuklardan kurulan çekir- 

İâek (nükleer) aile ortaya çıkar. Ailenin bölünmesi dışa- 
nya açılmamış yoksul köylerde de görülür. Buralarda 

»büyük aileyi geçindirmek zor olduğu için evlenen büyük 
E^.,1 babadan ayrılır ve başının çaresine bakar. Eğer 
' yoksul köy bir orman köyüyse, ormandan tarla açar ve 
' bir ev olmaya çalışır. Dışarıya açılan köyde aile bölün- 

yeni çıkan zor şartlara uymak içindir, Mübeccel 
Kırav ın Köy Sosyolojisi derslerinde belirttiği gibi para 
ekonomisi köye girince kazanılan paranın nasıl harcana- 
cağı sorunu ortaya çıkar. Oğulla baba, gelinle kaynana, 
parayı değişik biçimlerde harcamak isterler ve bu bir 

3 anlaşmazlığa yol açarak psikolojik gerilimi artırır. Bu 
" !gerilimi azaltmak için aile bölünür ve yeni aile kendi 

evinde kendi yaşayışını ayarlar. Bu ayrılma kesin bir 
ayrılma değildir. Bazan toprak bile bölüşülmez. Oğul 
toprağı işler ve babayla oğul ürünü o yılki ihtiyaçlarına 
göre bölüşürler. Zengin ailelerde toprağın bölüşülmeme- 
si sermayenin parçalanmaması amacını gütmektedir. Ay
rıca bölünme olmayınca aile içinde bir iş bölümü de 
doğmaktadır. Örneğin I köyünde Zengin ailelerin oğul
larından bazıları çiftçilikle uğraşmakta, bazıları da tica
retle uğraşmaktadır. Bu kardeşler gelir ve gider bakı
mından ayrı haneier durumundadırlar, fakat mal bölü- 
şülmemiştir. Bunun bir nedenide babanın ölmemiş olu
şu olabilir. G köyünden örnekleme girenlerin yüzde yet
miş sekizi (% 78) I köyünden örnekleme girenlerin ise 
yüzde seksenaltısı (% 86) toprak bölüşmemiştir. Fakat 
bu yüksek yüzdelere bakıp aldanmamak, çünkü toprak
sız olanlar da toprak bölmedik diyenler arasındadır. Top
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raksızlar çıkarılırsa bu yüzdeler G köyîi için (% 66)’ya 
ve I köyü için (% 77)'ye düşüyor. Bu yüksek yüzdenin 
bir nedeni yukarda zenginler için açıkladığımız serma
yeyi bölmemek ve iş bölümünü sağlamaktır. Yoksullar 
için ise durum başkadır. Onlar topraklan çok az oldu
ğu için ve bölününce hiç birşeye yaramıyacağı için top
rağı bölmemektedirler. Fakat babalan ölünce bölüşecek
ler ve bazıları küçük topraklannı satıp işçileşeceklerdir. 
G köyünde bazı köylüler babalarının bölüşülecek mal 
yerine borç bıraktıklannı söylemekteydiler.

Bazı kardeşlerin yaşlannın çok küçük olduğu du
rumlarda baba ölmüş olsa bile mal bölüşümü olmuyor. 
Bu durumda en büyük kardeş, küçük kardeşler büyü- 
yünceye kadar onlara bakıyor ve baba gibi onları everip 
ayırıyor. Biz bu gibi ailelere geçiş ailesi dedik. Geçiş 
ailesini epey geniş tuttuk. Örneğin baba (ya da ana) ölü
yor geriye kalan anaya (ya da babaya) bakacak bir yaşlı
lık kurumu olmadığı için oğlunun ya da kızının yanın
da yaşıyor, buna da geçiş kilesi dedik.

Böylece üç çeşit aile ortaya çıkıyor. Ana, baba, ev
lenmiş oğullar ve kardeşleri içine alan aileye Büyük aile, 
yalnız karı-kocayı ve evlenmemiş çocukları içıııe alan 
aileye Çekirdek (nükleer) aile ve bu ikisinin dışında ka
lan aile çeşidine de Geçiş ailesi dedik.

Tablo : 13 — Aile Çeşitleri

Aile çeşitleri
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %
Büyük aile 5 17,2 2 11,1
Geçiş ailesi 7 24,2 3 16,6
Çekirdek aile 17 58,6 13 72,3
Toplam 29 100,0 18 100,0

51



■(Tablo - 13) de görüldüğü gibi çekirdek ailenin yüz- 
^*i her iki köyde de yüksektir. Kasabalara ve şehirle- 

EİLşr.. gidildikçe çekirdek ailesi yüzdesi artar. Şehir- 
temenin derecesi çekirdek ailenin artışıyla doğru oran

ıdır Bir kasaba olan Söke’de çekirdek aile yüzdesi 
% 644) ve büyük aile yüzdesi ise (% 21,8) dir (Kıray, 

1964a, s. 18, Tablo: 6). Büyük ailelerin ve geçiş 
ailelerinin insan sayısı çoğunlukla geniş olmakta- 

(Tablo: 14) de aile büyüklüğünün dağılımı-
veriyoruz. İstatistik yoldan aritmetik ortalamayı he

. 14) de aile büyüklüğünün dağılımı-
:. İstatistik yoldan aritmetik ortalamayı he-

Tablo : 14 — Aile Büyüklüğü_______________

I Köyü G Köyü
Aile büs-ükliiğii Sayı % Sayı %

Tek kişilik hane 1 3,4 1 5,6
2 4 14,0 — 0,0
3 » » 3 10,3 2 11.1
4 » » 4 14,0 — 0,0
5 » » 5 17,1 5 27,7
6 » » 2 6.9 2 11,1

3 10,3 5 27 7
8 J» h 3 10’3 1 5,6
9 » » 2 6,9 1 5,6

10 > » 1 3,4 1 5,6
10'dan fazla 1 3,4 — 0,0

Toplam 29 100,0 18 100,0

■1

-i

i-
saplarsak, bunun I köyü için (5,43) ve G köyü için (5,83) 
olduğunu görürüz. Bu, aile büyüklüğünün bu köylerde 
küçülmeye başladığını gösterir. Aile büyüklüğünün kü
çülmesi kapalı köyden uzaklaşmayla doğru orantılıdır. 
Şehirlerde bu ortalama iyice düşüktür. Bir kasaba olan 
Söke’de bu ortalama (4,6) dır (Kıray, 1964 a, s. 12).

«Evlenmiş erkek kardeşlerin ve oğulların ayrılması
nı doğru bulur musunuz?» yönlü bir anket sorusuna he-
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men kerkes olumlu cevap verdi. Bu da çekirdek aileye 
doğru gidişin toplumda bir kural, bir norm durumuna 
geldiğini gösteriyor. Ayrılma nedenleri olarak çoğunluk 
birlikte yaşamanm zorluğunu, geçimsizliği ve herkesin 
işin başından kendi evini kurması gerektiğini ileri sür
düler «Evlendikten ne kadar sonra ayrılırsınız?» yönlü 
bir soruya çoğunluk, her iki köyde de, ya hemen ya da 
bir iki yıl içinde diye cevap verdi.

Buraya kadar, eski feodal devrenin büyük ailesinin 
küçülmekte ve çekirdek aileye geçmekte olduğunu gör
dük. Ve bunun değişen şartlara uyma zorunluluğundan 
doğduğunu açıkladık. Şartlar daha da zorlaşınca ailede 
yeni değişmeler oluyor. Çekirdek aile, endüstriyel bir şe
hirdeki gibi mutlu ve güvenlik içinde değildir. Köyde 
modern teknoloji ile üretilen ve gittikçe artan ürünün 
köyün çoğunluğuna zenginlik getirmemesi sonucu şart
lar daha da zorlaşır. Bu zorlukların üstesinden gelmek, 
önceden ayrılan ailelerin birbirlerine karşılıklı yardım
larını gerekli kılar. Bu karşılıklı yardım, var olan şart
lara göre değişik biçimler alır. Kimi zamanlar, tüm ba
ba ve ana tarafından -olan akrabalar birleşir ve bir mo
dern tarım aracı alırlar. Çünkü, herkes ayrı ayrı olduk
ça böyle birşey yapmıya güçleri yetmeyecektir. Mübec- 
cel Kıray'm Köy Sosyolojisi derslerinde dediği gibi ma
sa başında az gelişmiş ülkeler üstüne kuramlar 
kuran burjuva ekonomicileri büyük ailenin gelişme
ye engel olduğunu yazarlar. Biz araştırmalarımızda gö
rüyoruz ki aile örgütü, ortaya çıkan şartlara uymak için 
değişmekte ve böylece insanlar Varoluşlarını sürdürmek
tedirler. Gelişmeye engel olan, büyük aile, bulduğunu 
tüketmek gibi sudan nedenler değildir. Gelişmeye engel 
olan, var olan kapitalist iş bölümünün sürdürülmek is
tenmesi ve bilimsel bir plânlı kalkınmadan kaçınılması
dır.
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Aile örgütünün zor şartlara uymak için nasıl değiş 
tiğini, köylülerin kendilerine yararlı her türlü değişim 
için nasıl kucak açtıklarını, G köyündeki ortakçı - işçi
lerin en zor şartlar altında borçlanarak su motoru al- 
frlrlarını ve borçlandıkları için batmak üzere oldukları
nı gördükten sonra Az - gelişmiş ülkelerin toplumsal ya
pısı gelişmeye engeldir sözünün bir masal, bir uydurma 
olduğunu anlıyor insan. Böyle deyip yazanların kasıtlı 
mı yaptıklarını, ya da bilmedikleri için mi öyle yazdık
larını sorası geliyor insanın. Fakat şurası bir gerçek ki, 
Az-gelişmiş ülkelerde somut araştırma yapmamış bir 
batılı uzmandan hiç bir olumlu yarar beklememelidir. 
Az-gelişmiş ülkelerin kendi araştırmacıları kollan sıva- 
malıdır artık.

X. Tabakalı Tüketim, Giyim ve Beslenme ş
insanların yerleşmesiyle başlıyan toplumsal farklı

laşma, insanların giyimlerinden yiyimlerine, her durum
da kendini göstermiştir. Orta çağ toplumunda tabakalar, 
standartlaşmış elbiseler giymek ve tabakaya özgü dav
ranmakla kendini gösteriyordu. Tabakalaşma, sanatta 
bile kendini gösterdi. İnsanlığın yüzbinlerce yıl süren 
o toplayıcılık ve avcılık devresinde, yani toprağa yerle
şip tarımsal üretim yapmaya başlamadan önce, sanatsal 
yaratıma ve sanattan tad almıya herkes katılıyordu. Fa
kat toplumun zenginler ve yoksullar olarak farklılaşma
sı sonucu iki ayrı sanat ortaya çıktı. Biri saray sanatıy
dı, biri de halk sanatı. Saray sanatı, bir azınlığın mut
luluğunu ve halktan olan ayrıcalığını dile getirir. Bu, 
bazan halkın dilinden bile uzaklaşır. Halk sanatı ise 
yoksulların dertlerinin, alınlarına yazılmış olduğunu san
dıkları değişmez ezilmişliklerin türküsüdür. Eğer halk 
türküleri çoğunluk acıların, ezilmişliklerin bir ezgisiyse
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bunu onlann değişmez bildikleri toplumsal düzenin ya
pısında aramak gerek.

Şimdi, biz köydeki tüketim normları nasıl tabaka- 
laşıp değişiyor onu gösterelim. Kendi için gerekli üretim 
yapalı köylerde, eğer küçük toprak mülkiyeti varsa, he
men herkesin giyim, yiyim ve ev durumu aynıdır. Bu, 
geleneklerle de iyiden iyiye düzenlenmiştir. Evler yalnız
ca ailenin küçük ve büyük olşuna göre değişir. Eğer köy
de ağalık mülkiyeti varsa köylülerin evleri yine hep 
birbirine benzer ve eğer ağa köydeyse onun evi köyün 
ortasında bir yerde ayrıcalıklı ve bellidir.

Köy pazar için üretim yapmaya başlayıp dışarıya 
açılınca belirli bir toplumsal farklılaşmanın ortaya çık
tığım önceki bölümlerde görmüştük. İşte bu Toplumsal 
farklılaşmayla birlikte giyecekler, yiyecekler ve ev du
rumunda da değişim başlar. İlk değişim köyde biraz 
üste çıkanların köyde bir oda yaptırmasıdır. Oda, oda
yı yaptırana nüfuz ve ayrıcalık getirir. Daha doğrusu, 
oda yaptırmak, varlık bakımından ortaya çıkmış olan 
bir ufak farklılaşmanın açığa vurulmasıdır. Daha sonra 
köy dışarıya açıldıkça giyinişlerde bir tabakalaşma baş
lar. Bundan on yıl önce, köyde ilkokul arkadaşlarımın 
ve gençlerin pazardan lacivert elbise giyenlerinin nasıl 
ayrıcalık kazandıklarım çok iyi hatırlarım. Pazarda giye
cekler ucuzladıkça bu giyeceklerden hemen herkesin 
edindiği görülür. O zaman tabakalaşma evin yapısında 
ve evi döşemede ortaya çıkar. Ev toprak damlıysa yıkı
lır ve yerine kiremitli ev yapılır. Tabakalaşma çoğunluk 
düğünlerdeki harcamada ve ev döşemede görülür. Bir 
yoksulun evlenmesi I köyünde 3000 lira oğlan evi, 3000 
lira da kız evinin harcamasıyla 6000 liraya çıkarmış. Bir 
zenginin evlenmesi ise 15000 lira oğlan evi, 15000 lira da 
kız evinden olmak üzere 30000 lirayı bulurmuş. Köylü-
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ler, düğünlerde kıza oğlan tarafından alınan ziynetin 
ilerdeki sıkışık zamanlarda bozdurup harcanılması yo
luyla sıkışıklığı atlatmaya ve gerektiğinde sermaye bul
mağa yaradığını söylediler.

Ev döşeme, orta ve alt tabakalarda, düğünde alınan 
eşyalardan başka birşey değildir. Bu varsayım ankette 
sorduğumuz bazı eşyaları «ne zaman aldınız?» sorusu
na köylülerin çoğunluğunun «düğünde aldık» demeleriy- 
le doğrulandı. Üst tabakadakiler düğünlerde de almak
la birlikte, her zaman evlerini döşemeyi sürdürüyorlar. 
Ankara çevresinde yaptığımız bir köy araştırmasını yü

rütürken Hollanda’lı kadın meslektaşımız, bir zengi
nin misafir odasında asılı kadın el çantasında Hollanda’
nın yel değirmenlerini görünce bağırmaktan kendini ala
mamıştı.

Şimdi yukarda söylediğimiz varsayımsal görüşleri 
köylerden topladığımız bilgiyle doğrulamaya çalışalım. 
İlk varsayım bazı tüketim eşyalarının evde bulundurul
masının toplumdaki tabakalaşmayı açığa vurabileceğiy
di. Bunu doğrulamak için ankette evde bulunup bulun
madığım sorduğumuz eşyaları dört kümeye ayırdık. Bi
rinci kümeye giren karyola, ütü, dikiş makinası, koltuk 
ve cam porselen kaplardı. Bunlardan hepsini veya bazı
larını evinde bulunduranlar herbirisinden 4 numara al
dılar. İkinci kümenin içinde plâstik kaplar, radyo, halı, 
aliminyum kab ve masa vardı. Bunları bulunduranlar 
her birisinden 3 numara aldılar. Üçüncü kümede kilim, 
sandalye ve demir kaşık bulunmaktaydı. Bunları bulun
duranlar da her birisinden 2 şer numara aldılar. Son kü
mede de birer numara alan sedir ve tahta kaşık gibi şey
ler vardı. Bunların böylece değerlendirdiğimizde toplu
mu dört tabakaya ayırmanın mümkün olduğunu gördük. 
(Tablo : 15) bu tabakalaşmayı gösteriyor.

•i

Tablo : 15 — Tabakalı Tüketim

Tabakalar
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %
0— 3 arası alanlar 8 27,6 10 555
4— 9 » » 7 242 2 11,1

10 — 21 3 10,3 3 16,7
22 — 44 » » 11 37,9 3 16,7

Toplam 29 100,0 18 100,0

(Tablo : 15) deki tabakalı tüketim köydeki, tabaka-
lı pazar için üretim tarafından belirlenir. Bu sonucu, (Bö
lüm V) deki toprak dağılımı, gelir dağılımı ve yapılan iş
lerin dağılımını gösteren (Tablo : 5), (Tablo : 6) ve (Tab
lo : 7) ile yukardaki (Tablo : 15) i karşılaştırarak ve ara
daki yüksek karşılıklı ■ bağlantıyı (correlation) görerek 
kolayca çıkarabiliriz.

Biz daha ileri giderek, 7 numaradan yukarı alan
ları bütün örnekleme giren hane sayısına oranlayıp 
100 ile çarparak Şehirleşme Göstergesi (index) el
de ettik. Bu gösterge I köyü için (59), G köyü için (33) 
çıktı. Ankara yakınlarında yaptığımız araştırmada An
kara'ya en yakın olan köyün bu şehirleşme göstergesi 
(95) çıkmıştı. Bütün bu yukarda söylediklerimize ve göz
lemlerimize dayanarak şöyle bir genelleme yapabiliriz : 
Herhangi bir köy toplumunun yaşama düzeyi, köyde ya
pılan pazar için üretimin ve modern teknolojinin dağı
lımına ve köyün şehre ya da kasabaya olan yakınlık de
recesine bağlı olarak tabakalaşır.

Yukardaki tabakalaşmayı evlerin durumunda da gö
rebiliriz. Çoğunlukla evler, hanede oturanların kendile
rinindir. Her iki köyde de başkasının evinde girintide 
yaşayan yüzde ona (% 10) ancak çıkıyor. Mutfağı ve yı
kanacak yeri olan, I köyünde yüzde on (% 10) ve G kö-



Oda sayısı______
“1 odalı evde oturanlar

2 odalı evde oturanlar
3 odalı evde oturanlar
4 odalı evde oturanlar
5 odalı evde oturanlar

Toplam ___________

K>de ise yüzde beş (% 5) yakln,arındadlr- KÖVün hela- 
çoğunluk evlerin dışındadır.
İstatistik olarak hesapladığımızda ortalama oda sa- 
i köyü için (2,91) ve G köyü için (2,73) çıkıyor. (Bak.: 

T blo: 16) I köyünden örnekleme girenlerin çoğunluğu 
*2 odalı evde kümelenmiştir, G köyündeyse kümelenme 

, 1 odalı evdedir.
Tablo : 16 — Evde Oda Sayısı

4 14,0 8 44,5
15 51,1 6 333
4 14,0 3 16,6
4 14,0 1 5,6
2 6,9 — 0,0

29 100,0 18 100,0

G köyünde örnekleme girenlerin yüzde altmışa (% 
60) yakınının evinin tabanı toprak olup I köyünde ise 
vüzde onunun (% 10) evinin tabanı topraktır. Geriye ka
lan tabanlar ya tahta ya da betondur.

Köylerde ısınma durumu da köyün dışarıya açılma
sıyla değişmektedir. Önceden ocak ile olan ısınma;,ya
vaş yavaş sobayla olan ısınmaya doğru kaymaktadır 
(Tablo: 17).

Tablo : 17 — Isınma Durumu
I Köyü G Köyü

Ne ile ısınılır Sayı % Sayı %

Yalnız ocak ile sınma 8 27,5 11 612
Yalnız soba ile ısınma 11 38,0 2 11,1
Ocak ve sobayla birlikte ısınma 10 34,5 5 27,7

Toplam 29 100,0 18 100,0
i
4

Beslenme durumunda da tabakalaşma görülür. I kö
yünde örnekleme girenlerin yüzde ondördü (% 14) ve G 
köyünün de buna yakın bir yüzdesi ayda bir ya da iki- 
üç kere et yediklerini söylediler. Geriye kalanlar ya hiç 
et yemediklerini ya da yılda bir - iki kere yediklerini söy
lediler.

I köyünden örnekleme girenlerden sebze ve meyva 
yetiştirmek için bahçesi olanı yüzde altmışikiye (% 62) 
çıkarken, G köyünde bu bahçesi olanların yüzdesi (% 
39) a düşmektedir.

Giyeceklerde de bir tabakalaşmanın olduğundan söz 
etmiştik. Şimdi alt tabakadaki köylülerin çoğu yaz - kış 
lâstik ayakkabı giymeye başlamışlar. Bu lâstik ayakka
bı çok ucuz olduğundan yoksulları çekiyor. Fakat kışın 
alabildiğine donduran bu ayakkabı, yazın da alabildiği
ne yakar ve ayakları yıpratır. I köyünden örnekleme gi
renlerden yüzde seksene (% 80) yakını G köyünde ise 
yüzde seksensekize (% 88) yakını bu ayakkabıdan giyi
yor.

Bütün bunlar gösteriyor ki köylerde yaşama düzeyi 
bir çeşit değil, tabakalıdır. Eğer toprak ve üretim araç
ları eşit olarak dağılmış olsaydı, yani herkes pazara eşit 
olarak ürün götürseydi, o zaman bu tabakalaşma görül
meyecekti. Bu eşit durumda, verimlilik artsa herkesin 
yaşama düzeyi yükselecekti. Fakat, modern araçların 
büyük işletmeyi zorunlu kılması bu eşitliği imkânsızlaş- 
tırmaktadır. Böylece iki açık yol kalıyor. Ya G köyün
de olduğu gibi, bir büyük kapitalistin 10 traktörü olacak 
ve üretimi o yapacak ve böylece geri kalan çoğunluğun 
yaşama düzeyi düşecek, ya da kooperatifleşme yoluyla 
ortak üretim yapılacak ve toplumsal adalet sağlanacak
tır. Bu ikinci durumda tarımdan artan iş gücünün şehir
lerde geliştirilecek olan endüstriye aktarmakta müm-
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kündür. Bugünkü toplumsal yapı, birinci yol için uygun ' 
dur, yani zenginler ve yoksullar olarak farklılaşma, yok- - 
sullaşma bugünkü toplumsal yapının sonucudur, ikinci 1 
yol için, toplum yapısında bilimsel ve plânlı bazı değj. 
şikliklere gitmek zorunludur. . J

XI. Köyde Denetleme Gücü ve Muhtar

Şimdiki var olan toplumsal yapı altında, köyde ya
pılacak değişimin ne dereceye kadar başarılı olacağı sık 
sık sorulmuştur. Bu, doğrudan doğruya köydeki güçler 
dengesine bağlıdır. Eğer denetleme gücü (kontrol gücü) 
zenginlerin elindeyse, muhtar da zenginlerin bir adamı 
olacaktır; ve eğer yoksulların yararına köyde bir deği
şiklik yapılmak istenirse zenginler ve muhtar buna kar
şı koyacaklardır; yahut değişimi kendilerine yararlı bir 
duruma çevireceklerdir. Eğer, zenginlerin karşısında 
olan çoğunluk örgütlenir (teşkilâtlanır) bir araya gelir 
kendi muhtarlarını seçerlerse, o zaman çoğunluğun va- 
ranna olan değişiklik hemen yerine getirilir ve hiç sap
maya uğratılmaz. Mübeccel Kıray'ın araştırma yaptığı 
Adana köylerinden birinde bu son durum ortaya çıkmış
tır. O köyde, en aşağı yarım yüzyıldır pazar için pamuk 
üretimi yapılmakta olduğundan, toprak kutuplaşması 
son aşamasına varmış ve köyün bütün toprağım elinde 
toplayan ağa şehire göçmüştür. İşleri onun yerine kah
yası düzenlemektedir. Seçimlerde ağanın adamı muhtaı 
seçilmekteymiş hep. Fakat, 1960’tan sonraki seçimler
de topraksız köylüler, yani ücretli işçiler, biraraya gelip 
kendi muhtarlarım seçmişler. İşte bu köyde muhtar, ço
ğunluğun yararına olan işleri hiç aksamasız yürütür ar
tık. Böyle köyler ise bir kural dışıdır henüz. Kapitalist 
farklılaşmanın son aşamasına varmadığı pazar için üre
tim yapan köylerde muhtar, büyük kapitalist çiftçilerin 
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temsilcisidir; ağalı köylerde ise ağanın adamıdır. Top
rak kutuplaşması çok ilerlememiş olan dağ köylerinde 
muhtar, çeşitli tabakaların denge noktasındadır.

I köyünde, «Köyün en etkili, en önde gelen insanı 
kimdir?» diye sorulduğunda ilkel sermaye birikimi sı 
rasmda bakkal olan üç kişinin adı verildi hep. Örnekle
me girenlerin hemen hepsi bu adlarda birleştiler. Çok az 
kişi muhtarın adını verdiyse de Muhtar da üç bakkal
dan birisinin oğludur. Köyde denetleme gücü büyük çift
çilerin elindedir. Bu büyük çiftçiler de dört ya da beş 
«soyadı» altında toplanabilir. Bu soyadlardan üçü ve en 
önemlileri eski üç bakkalın soyadlandır elbette. (Bölüm 
V) de büyük çiftçilerin köyün yüzde yirmi dördü (% 24) 
olduklarını görmüştük; işte muhtar, bu yüzde yirmidör- 
dün yararına olan değişikliklerden yana olacaktır, zaten 
kendisi de bu yüzde yirmidördün içindedir. Muhtar mo
dern çiftçilerin içinde olmasa bile, onların yararına ha
reket eder, çünkü diğer tabakalar biraraya gelip kendi 
haklarını alacak durumda değillerdir.

G köyünde denetleme gücü ağanın elindedir. Muh
tar da, ağayla aynı soyadı taşımakta ve o da, ağanın ya
nında ufak kalsa da, bir kapitalist çiftçidir. Ortkçı - iş
çilerin yararına yapılacak herhangi bir değişikliğin bu 
şartlar altında gerçekleşeceğini düşünmek saflık olur. 
Ortakçı - işçilerde bunu bilmektedirler. «Bir araya gelip 
haklarınızı arayabilir misiniz» yönlü bir soruya çoğun
luk, «arayamayız» diye cevap verdi. Yoksul olduklarını, 
hak aramanın parayla olabileceğini söylüyorlardı. Bu 
arada birleşmek için önderin gerekli olduğunu ileri sü
renler de oldu. Bazıları da ağanın hak aramak için göz 
açtırmayacağını savundu. Bir kısır döngünün içinde ol
duklarını bir köylü şöyle belirtti: «Parasız birleşip hak 
aranmaz, bizde de gittikçe nüfus artıyor ve gittikçe yok
sullaşıyoruz, böylece gittikçe birleşip hak arayamaz du
ruma geliyoruz.»
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Ankette imece ve ödünç üstünde de soru vardı. I kö
yünde eskiden imece yapıldığını, imecenin iyi olduğunu 
söyleyen çoğunluktaydı. İmece, eşitlerin biraraya gelip, 
tek tek yapamayacakları işleri birlikte yapmalarıdır. Fa
kat eğer köyde kutuplaşma varsa veya köyde ağalık mül
kiyeti geçerliyse, imece anlamsız olur, çünkü çoğunluk 
kendileri için değil, başkasının çıkarları için güçlerini 
birleştirmiş olurlar. Alt sınıfta ödünç, daha çok geçerli 
olup imecenin yerini almıştır. Yoksullar, sıkışık zaman
larında birbirlerine ödünç ederek yardımlaşıyorlar. Fa
kat bunlar ikincil ilişkilerdir; esas ilişki, modern üretim 
araçları ve toprağı olan tarım kapitalistleri ile iş güçle
rinden başka satacak birşeyleri olmayan ücretli işçiler 
arasındaki ilişkidir; ve birinciler İkincileri denetlemek
tedirler. İkinciler, haklarını alabilmeleri için örgütlenip 
birleşmek durumundadırlar. Fırsatlardan eşit olarak ya
rarlanılacak bir eşitler toplumunun ortaya çıkabilmesi 
için örgütlenmek zorunludur. Bir bilim ve teknoloji çağı 
olan bu çağ, toplumsal örgütlenme ve çabaları birleşti
rip yönlendirme çağıdır.

XII. Teknolojinin Kavramlar ve Durum • Alışlar 
Üzerine Etkisi

Araç yapımıyla insanın, kavramlaştırma ve sembolleş
tirme yeteneği arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir toplum 
tarafından bulunan ve doğayla insan ilişkisini kökten 
değiştiren araçlar, yani teknoloji, diğer bütün toplumla- 
ra yayılır. Tarım teknolojisi, Orta - Doğudan ve Uzak - 
Doğudan bütün dünyaya yayılmıştı. Endüstriyel tekno
loji de Batı Avrupadan dünyanın her yerine yayılmakta
dır.

Şimdi burada herhangi bir toplumda (Batı Avrupa- 
da) yaratılan teknolojinin yayılmasıyla öteki toplumlann 

I

I

(Az-gelişmiş toplumlar) kavramlarının, doğaya, birbirle
rine ve başka toplumlara karşı olan durum - alışlarının 
nasıl değiştiğini açıklamaya çalışacağım. Bu olgu, bugü
nün geçiş halinde olan Az - gelişmiş toplumlarda derinle
mesine denenebilir ve denenmektedir.

Afrika ve Uzak-Doğuda yapılan çalışmalar bir ya
na, Muzaffer Şerif, 1944'de, bu teknoloji - kavramlaştır- 
ma ilişkisini Türkiye’de seçtiği beş köyde denemeye 
çalışıyordu.

Muzaffer Şerif, bu çalışması için, modern teknolo 
jiyle ilişkisi en çok olan köyden en az olan köye doğru 
giden basamaklar hazırladı. Daha doğrusu, modem tek
nolojiyle ilişkisi değişik aşamalarda olan beş köyü seçip 
basamak basamak dizdi. Böylece, köyleri maddî ve tekno
lojik şartlarına göre dizdikten sonra, kavramlarda ve du
rum alışlardaki değişikliklere baktı. Muzaffer Şerif, hare
ketliliği çok az olan, yani modem teknolojiyle ilişkisi hiç 
olmayan, kapalı köyden; modern teknoloji ile ilişkisi en 
çok olan ve oldukça hareketli köye doğm gidildiğinde : 
kaba ve o yere özgü zaman kavramlarından ve ölçü bi
rimlerinden, daha dakik ve milletler arası standartlaş
mış ölçü birimlerine doğm bir geçiş olacağı varsayımı
nın (hipotezinin) doğru olup olmadığını araştırıyordu.

Muzaffer Şerif bu varsayımın doğru olduğunu gör
dü ve bu varsayımı doğrulayan daha bir çok araştırma
larla birlikte bulduğu sonuçları, The Outline of Social 
Psychology’de bir özet olarak verdi (Şerif ve Şe
rif, 1956, s. 685-713). O zamanlar Şerife, insan 
düşüncesini maddesel gerekirciliğe (maddi determi
nizm) indiriyorsun diye çatıyorlardı. Bu gün ise 
şu bir gerçektir : İnsan düşüncesi, gökten düşen etki
lerle değil, insanın toplum içindeki çabalarıyla ve insan 
doğa arasındaki diyalektik ilişkisinin etkisiyle gelişir.
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Bugün, örneğin, uzay üzerine edinebileceğimiz bütün bil
giler, teknolojik gelişimle gerçekleşip sağlanabilir. Bi
limsel ilerlemenin bir toplumun ekonomik üreticiliğine 
nasıl bağlı olduğunu herkes bilij'or artık.

Herneyse, biz Şerifin bulduklarını kısaca özetleye
lim ve bizim bulduklarımızın onu destekleyip destekle
mediğini görelim. Şerifin kapalı köyü, Afyon yakınla
rında Karlık köyüydü. Burada kendi için üretim geçer- 
liydi ve üretim araçları ilkeldi. Bu yüzden köyün dış pa
zarlarla ve dış dünyayla olan ilişkileri ve bunun sonucu 
olan hareketliliği sınırlıydı. Yaşadıkları ve deneyebildik
leri davranış kalıplan, kendi köylerinin içinde ve ya
kın köylerle ilişkilerde doğabilecek kadardır ki: bu, 
büyük şehirlerdeki davranış kalıplarının çokluğu yanın
da devede kulak kalır. Kaldı ki bu davranış kalıplan 
da kapalı köyün gelenekleri tarafından dondurulup ka- 
tılaştırılmıştır. Zaman ve uzaklık, kenâi günlük iş de
neylerine göre kavramlaştınlmıştır. Zaman ya doğa dü
zenine göre ya toplumsal olarak ya da namaz vakitleri
ne göre kavramlaştınlmıştır. Örneğin, «gün aşıp gider- 
kene kadar çalıştım, sabah namazında kalktım, sığır gi- 
diminde ekmek yapıyordum» gibi zaman açıklamalan- 
nın standart zaman kavramlanyla hiç, ilgisi yoktur, ala
bildiğine yerel ya da bölgesel ve tamlıktan uzaktır. Mekân 
kavramları içinde bu böyledir. Uzaklığı kavramlaştır- 
mak için, o uzaklığı katetmede harcanan insan çabası 
kullanılır. Örneğin, «Bir sigara içimlik yerde bizim tar
la, bir günlük yol yürümek gerek şehre gitmek için, yüz 
adım ötededir çeşme» gibi kavramlar da dakiklikten ve 
tamlıktan uzatırlar. Endüstriyel toplumun standartlaş
mış ve milletler arasılaşmış ölçülerinden uzak, kapalı 
tarım toplumunun kavramları oldukları açık ve bellidir.

Savaşlar için köyden ayrılanlann, kendi kavramları

na göre uzaklık değerlendirmeleri ve karşılaştırmaları 
oldukça ilginç sonuçlar vermiştir. Van'a ve Galiçya'ya 
giden köylülere, Şerif, hangisinin daha uzak olduğunu 
sorduğunda, hemen hepsi Van’ın Galiçya’dan daha uzak 
olduğunu söylemişler; çünkü Van’a yürüyerek Galiçya’- 
ya da trenle gitmişlerdi.

Ne zaman ki köy, pazar için üretim yapmaya başlar 
ve dışarıya açılıp modern üretim ve ulaşım araçlarıyla 
ilişkiler kurar, bu yerel ve tarım toplumuna özgü kav
ramlar değişmeye ve yerlerini standart ölçülere bırak
maya başlarlar. Bu durumtı görmek için Şerif, Karade
niz kıyısında bir köyü, Beşikdüzü’nü seçmişti. Beşikdü- 
zü, şehirle ve modem teknolojiyle ilişkileri çok sıkı olan 
bir köydü ve orada zaman ve uzaklık kavramları Şerifin 
umduğu doğrultuda değişmişti. Mübeccel Kıray’m 1962 
de yaptığı Ereğli araştırmasında da bu konu epey ge
nişçe incelenmiştir. Ereğli köylerinde, Ereğli’yle Zongul
dak arasındaki deniz uzaklığı için standart ölçü (mil) 
kullananların yüzdesi (% 42,6) dır. Bu yüzde, bir kasa
ba olan Ereğli’de (/& 69) a çıkar. Aynı iki yer arasındaki 
kara uzaklığını kilometre olarak söyleyenlerin köyler 
için yüzdesi (% 21), kasaba için ise (% 64,7) dir (Kıray, 
1964 b, s. 175 ve 229). Mübeccel Kıray, yatıp kalkma za
manlarında standart ölçü kullananları, köyler ve kasaba 
için karşılaştırmış ve arada (% 20-30) kadarlık biı yüz
de farkı olduğunu görmüştür (Kıray, 1964 b, s. 174 ve 
228).

Bütün bunların Şerifin Teknoloji - kavramlaştırma 
üstüne olan varsayımını doğruladığı apaçıktır. Mübec
cel Kıray, yatma ve kalkmada kullanılan zaman kavram- 
laştırmasım toplum yapısına şöyle bağlıyor : «Hemen 
her insan toplumunda, zaman kavramının mutlaka kul
lanıldığı faaliyetlerin başında yatma ve kalkma vakti
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gelir toplumun esas faaliyetlerinin bu davranışa doğru
dan doğruya etkisi vardır. Yatıp kalkma zamanlan, top. 
lumun üretim faaliyetlerinden, aile organizasyonuna 
inanç sistemlerinin çeşitli yönlerine kadar toplum haya
tının her cephesine ait düzene özel hassasiyet gösterir» 
(Kıray, 1964 b, s. 171 ve 173).

Zaman ve uzaklığın standartlık derecesi: Köyün - 
modern ulaşım, haberleşme ve üretim araçlanyla ilişki- 
sinin; pazara açılmışlığın, şehirlere bütünleşmişliğin ve 
bütün bunlar üzerine kurulmuş olan toplum yapısında
ki değişmişliğin derecesinin bir göstergesi olabilir. Bu 
-düşüncelerden hareket ederek, biz de anketimize zaman 
ve uzaklıkla ilgili sorular koyduk.

Tablo: 18 — Yatıp Kalkma Zamanı

Ölçü çeşitleri
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %

Standart ölçü kullananlar 17 58,8 15 833
Dinsel vakitleri kullananlar 5 17.1 — 0,0
Doğa düzenini kullananlar 2 6,9 — 0,0
Geçiş ölçüsü kullananlar 3 10,3 1 5,6
Bilmeyenler 2 6,9 2 11,1

Toplam 29 100,0 18 100,0

(Tablo : 18) de geçiş • ölçüsü kullananlar diye nite
lediklerimiz, hem standart ölçüleri hem de dinsel vakit
leri birlikte kullananlardır. Örntğin akşam yatışını saat- 
la söyleyip, sabah kalkışı namaz vakitlerine göre söyle
yenler bu kategoriye girdiler. Her iki köyde de standart 
ölçü kullanış oldukça yüksektir. Bu standartlaşma dere
cesini uzaklık kavramı için de görelim.

’ î
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Tablo : 19 — Antalya Ne Kadar Uzaktadır

Ölçü çeşitleri
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %

Standart ölçü kullananlar 14 473 6 333
Geçiş ölçüsü kullananlar — 0,0 1 5,6
Yanlış ölçü kullananlar 2 6,9 2 11,1
Bümeyenler 13 45,8 9 50,0

Toplam 29 100,0 18 100,0

(Tablo : 19) da görüldüğü gibi, standart ölçü kulla
nanların yüzdesi, örnekleme girenlerin I köyünde (% 
47,3) nü ve G köyünde (% 33,3) nü kapsamaktadır. Yan
lış ölçü ve bilmiyorum diyenlerin içine uzaklığı saatle 
söyleyenler girmiştir. Deve yürüyüşüyle uzaklık açıkla
yanlar çıktıysa da bunlar, oldukça azınlıktadır. «Antal
ya'ya ne kadar zamanda gidilir?» sorusuna standart öl
çüyle cevap verenlerin yüzdesi artmıştır. Bu da zamanın 
uzaklıktan daha çabuk standardize edildiğini gösteriyor. 
Çünkü günlük yaşayışta zaman ölçüleri uzaklık ölçüle
rinden daha sık kullanılır. (Yukardaki sonuçları Tab
lo : 19 ve Tablo : 20 yi karşılaştırarak ve gözlemlerimize 
dayanarak çıkardık.)

Tablo : 20 — Antalya’ya Gidiş Zamanı

I Köyü G Köyü
Sayı % Sayı %

Standart ölçü kullananlar 21 72,4 15 833
Geçiş ölçüsü kullananlar 1 3,4 2 ıı,ı
Bilmeyenler 7 243 1 5,6

Toplam 29 100,0 18 100,0
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Zenginlik kavramındaki değişme de köyün açılmış, 
lık derecesinin bir göstergesi olabilir. Köyün şehirle, pa
zarla ve modern teknolojiyle ilişkileri arttıkça; zengin 
sayılmak için topraktan başka, modem araçların ve pa
ranın da gerekli olduğu kanısı yerleşmeye başlar ki bu, 
zenginlik kavramının genişleyip değiştiğini göstenr. Ayrı
ca zenginlik kavramının dağılımı toplumsal tabakalaşma
dan da birşeyler gösterebilir. En alt tabakadakiler ve en 
üsttekiler kendi yaşantılarına göre zengin sayılmak için 
ne kadar para ve ne kadar toprak gerekli olduğunu söy- 
liyeceklerdir. En alt tabakadaki birisi için 10000 lira çok 
büyük bir para gibi görünür, en üstteki için ise çok az
dır. Bu değişkenlikler, değerlendirmelerimizin yaşantı
mız ve deneylerimizle sınırlı olduğu gerçeğini de gös
terir.

(Tablo : 21) den de görülebileceği gibi, I köyünden

Tablo: 21 — Zenginlik Kavramı

Toprak miktarı
I Köyü 

Sayı %
G Köyü 

Sayı %

0 — 50 dönüm 2 6,9 — 0,0
51— 100 dönüm 2 6,9 9 50,0

101— 200 dönüm 6 20,6 2 11,1
201— 500 dönüm 16 55,3 5 27,8
501 — 1000 dönüm 3 10,3 2 11,1

Toplam 29 100,0 18 100,0
j
1

örnekleme girenlerin çoğu, zengin sayılmak için 200 • 500 
dönüm toprağa sahip olmanın gerekli olduğu kategori
sinde kümeleşmişlerdir. G köyünde ise, 100 dönümü bi
le zengin sayılmak için yeterli görenler çoğunluktadır. 
Zengin sayılmak için gerekli görülen para miktarında da 
yukardakine benzer bir dağılım görülmektedir. I köyün-

de çoğunluk, 50000 -100000 lira paranın zengin sayıl
mak için yeterli olduğunu söylüyorlar. G köyünde bu da
ha da düşüktür.

Köyün pazara açılması ve modem teknolojinin kö
ye girmesiyle değişme yalnız kavramlarda değil, durum - 
alışlarda (vaziyet alış) da görülür. Başka insanlara, baş
ka toplumlara ve ortaya çıkan dertlere karşı olan durum 
alışlarda, başka bir deyimle, onlara karşı olan tutumlar
da bir değişme olur. Doğaya ve topluma karşı olan tu
tumu. toplumsal değerler ve inanışlar adı altında top
larsak, kendi için gerekli üretim yapan kapalı köyde, bu 
değerler ve inanışların tümünün fatalistik (yani kader
ci) olduğunu görürüz. Feodal toplumun bir parçası olan 
kapalı köyde; hiç birşeyin insan tarafından değiştirile
meyeceğine ve herşeyin Allah tarafından deftere yazıl
mış olduğuna inanılır. Eğer insanların çevrelerini çok 
az ölçüde değiştirdikleri, toplumsal düzenin ne kadar 
katı ve değişmez olduğu düşünülürse, böyle bir değerler 
sisteminin ve inanışın normal (olağan) olduğunu kabul 
etmek gerekir. Toplumlar arası ilişkilerin en az olduğu 
feodal toplumda aynı inanışta olmayan toplumlar hoş
görüyle karşılanmazlar. Yakın köylerin bir araya getiri
lip birleştirilmesi söz konusu bile edilemez, çünkü top
rağın verimi sabittir.

Pazara açılıp, modem, teknoloji köye girince bir çok 
şeyleri değiştirmenin mümkün olduğu görülür. Başka yer
lere daha kısa zamanda gitmek mümkündür. Toprak 
verimsizse gübrelenir veya traktörle daha derin sürülür. 
Toplumsal yapı değişmektedir. Bu durumda, eski kader
ci inanışlar sarsılır ve yerini akılcı açıklamalar almaya 
başlar. Demek ki, değer sisteminin kaderci veya akılcı 
olması doğayı değiştirip yönetebilmekle belirlenmiştir.

Ortaya çıkan dertlere karşı olan tutum da değişmiş
tir; fakat burada yeni bir yabancılaşma ortaya çıkmış-
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F tır. Bu yabancılaşmayı Mübeccel Kıray çok açık olarak 
ortaya koyar. Köye gidip köylülere «dertleriniz nedir?» 
diye soruyorsunuz hemen her yerde ve herkesin söyledi
ği aynı klişeleşmiş dertler; yol, su, cami, elektrik. Bakı
yorsunuz, bunların değişmesi sonucu köyün toplumsal 
kutuplaşmasında hiç birşey değişmeyecektir. Su ve ca
mi için bu durum açıktır. Yol ve elektriğe gelince : köye 
endüstrileşme girmedikçe elektrik ne işe yarar? Yoldan 
da köyün çoğunluğu olan yoksulların kamyonları geçe
cek değil ya... Evet, bunlar da derttir, fakat, ikinci dere
cedeki dertlerdir. İnsanların çoğu, topraksızlıktan, işsiz
likten, geçim sıkıntısından ölüp giderken, dert olarak 
yolu, suyu ve camiyi dert olarak ileri sürüyorlar ki bu 
apaçık bir yabancılaşmadır. Yabancılaşmanın nedeni, ya 
köylülerin kendi kişisel dertleriyle ilgileneceğinden umut
larını kesmeleridir, ya da klişe dertler onlara denetle
me gücünü elinde tutanlar tarafından üstten indirerek 
öğretilmiştir. Elbette ki şu son yirmibeş yılın politikacı
ları da bu dertlerin başka yöne çekilmesinden sorumlu
durlar.

Biz bu yabancılaşma kabuğunu araladık ve gerçek 
dertlerin neler olduğunu araştırdık. (Tablo : 22), bu dert
lerin neler olduğunu ve dağılımını gösteriyor.

Tablo : 22 — Köylülerin Üzerinde Düşündükleri Dertler

I Köyü G Köyü
Dertler Sayı % Sayı %
Topraksızlık, işsizlik ve geçim
sıkıntısı 15 51,8 13 122
Araç-gereç yokkığu 4 14,0 — 0,0
Yol su ve câmi 5 17,1 4 223
Dert yok 5 17,1 1 5,6

Toplam 29 100,0 18 100,0
I

İşsizliğe karşı eski edilgen durum da değişmiştir. I 
köyünde örnekleme girenlerin yüzde elliye (% 50) yakmı 
işsizlikten şikayetçidir. G köyündeyse bu, yüzde yetmişi 
(% 70) geçmektedir. (Tablo : 23) kaç ay işsiz kalındığını 
göstermektedir.

Tablo: 23 — Kaç Ay İşsiz Kalırsınız

İşsizlik süresi
I Köyü G Köyü

Sayı % Sayı %

1 — 4 ay arası 6 20,6 5 27,9
5— 8 ay arası 10 34,5 8 44,4
9 —12 ay arası 7 24,3 3 16,6
Cevapsız 6 20,6 2 11,1

Toplam 29 100,0 18 100,0

(Tablo : 23) te görüldüğü gibi çoğunluk, 5-8 ay İş-
siz kategorisinde kümelenmektedir. Cevapsız kategorisi-
ne girenler, ya büyük çiftçiler ya da ticaretle uğraşan
kamyonculardır. Kaç ay işsiz kalındığının hemen arka-
sından «imkan olsa, işsiz kaldığınız aylarda ne yaparsı-
ruz?» sorusunu sorduk.

Tablo : 24 — İmkân Olsa Yapılmak İstenen İş

I Köyü G Köyü
Yapılmak istenen işler Sayı % Sayı %

Dinlenme ve araç onarımı 9 30,3 2 11,1
Köyde var olan işler 1 3,4 1 5,6
Yeni endüstriyel işler 8 28,0 2 11,1
Ticaret ve araç satınalma 4 14,0 6 33,3
Ne olursa olsun iş 7 243 .7 38,9

Toplam 29 100,0 18 100,0
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(Tablo: 24) de de görüldüğü gibi, her iki köyde de 
pazara ve şehirlere açılmakla öğrenilen işleri yapmak is
teyenlerin yüzdesi oldukça yüksektir.

Köylüler, şehirlere göçmeyi, şimdilik, pek düşünme
mektedirler; çünkü göçünce iş bulabileceklerine ve şart
ların onlar için daha iyi olacağına pek güvenmemekte
dirler. Öte yandan işsiz kalanların hemen hepsi, şehir
lerde ve kasabalarda çalışmayı istemektedirler.

Yeni doğan şartlar altında başka köylere olan tutu
mun değişip değişmediğini anlamak için «yakın köylerin 
birleştirilmesini ister misiniz niçin?» yönlü bir soru sor
duk; I köyünün yüzde altmışına (% 60) yakını ve G kö
yünün ise yüzde doksana (% 90) yakını hemen istedikle
rini söylediler. Niçinini de bazı değişik cevaplar olmak
la birlikte, hemen hepsi: köyler birleşince fabrikalar ya
pılıp iş alanının genişleyeceğinden, ticaret hayatının can 
lanacağmdan ve belki de hayat şartlarının düzeleceğin
den söz ettiler. İstemeyenler de, «Türkün sıkından sey
reği iyidir», «çokluk, bokluktur» gibi eski kapalı köy
den kalma nedenler ileri sürdüler.

Muzaffer Şerif, yeni yaptığı deneylerle göstermiştir 
ki: toplumlar arasında çatışma olunca tüm teknoloji bi
le bu çatışma da kullanılabilir. Fakat, bütün toplumla- 
nn bir araya gelmesiyle gerçekleşecek, her zaman olanın 
üstünde, toplumlar için yararlı ve büyük amaçlar orta
ya çıktığında, toplumlar çatışmayı bırakır ve bütün ça
balarıyla kendi araçlarını bu amacın ve taslağın gerçek
leşmesine yöneltirler (Şerif ve diğerleri, 1961).

Böyle bir büyük amaç olarak köylerdeki toplumlar, 
endüstrileşmenin gerçekleşmesi için şehirlerde toplana
bilirler. Yeter ki, yoksul halk çoğunluğundan yana 
olunsun. Bu, bütün dünya toplumları için de doğ

1'Sri

rudur. Dünya halkları, kendi hayatlarını iyileştir
mek için çabalarını birleştirebilirler ve sonra da 
ortak çabalarla uzaya doğru açılabilirler. Bu, olmayacak 
birşey değildir. Fakat herşeyden önce, bir toplumun baş
ka bir toplumu, sömürmesine bir son vermelidir. Az ■ 
gelişmiş toplumlar önce bunun için birleşmelidirler. Bü
tün bu işlerde bilim, zorlukları araştırıcı ve çözücü ye
rini alıp, yol gösterici olmalıdır.
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