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G ir iş
Türkiye uygarlığın ilk geliştiği, tarımsal faaliyetlerin ilk gerçek
leştiği eski dünya karaları üzerinde yer alan bir ülkedir, insanlık tarihi
ve toprağa yerleşme tarihi bakımından gösterdiği eskilik ekonomik
faaliyetler için de aynıdır. Yerleşmedeki bu eskilik tarım topraklarına
ve tarım türüne az veya çok etki yapmıştır. Ekili ve dikili topraklar,
tarımsal nüfusun yoğunlaşması, satışlar, veraset, tarihi ve sosyal olay
ların süratli bir şekilde değişiklikler göstermesi gibi çeşitli nedenlerle
genel olarak küçük parsellere bölünmüş durumdadırlar1.
Nüfus arttıkça ekili ve dikili topraklar üzerindeki kırsal yoğunluk
artmakta, yerleşme merkezlerinin sayısı ve ekili-dikili toprakların
yüzölçümleri genişlemektedir. Ancak son istatistikler gözden geçiri
lecek olursa, tarım topraklarının genel yüzölçümlerindeki genişleme
olanağının ortadan kalktığı görülmektedir. H atta bazı araştırıcılara
göre, esasen bu sınır ve oranın uzun yıllardan beri bir hayli üzerine
de çıkılmıştır. Ekime ve dikime elverişli arazinin arttırılma olanak
larından mahrum bulunması, fiziki yetersizlikler, erozyon, verim
düşüklüğü, iklim istikrarsızlığı v.b. gibi sorunların yanı sıra, artan
nüfusun baskısı da tarım topraklarının bölünmesine, işleme biriminin
küçülmesine neden olmaktadır. Bu durumun çok belirli hal aldığı
ve henüz almadığı bölgeler ve bölümler vardır. Buraları göç veren ve
1

T Ü M E R T E K İN (E .)-T ürkiye’de T o p ra k R eform u H a k k ın d a D üşünceler: Z ira a t Sa
h a la rın ın Birleştirilm esi (K onsolidasyon). İst. Ü niv. Goğ. Enst. Dergisi. C ilt: V II.
Sayı: 13 Sayfa: 64-82 Istan b u , 1963.
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göç alan iller olarak sonuçlarına göre saptamak mümkün olmaktadır1.
Bazı ülkelerde görüldüğü gibi Türkiye’de tarımsal ürününü arttırmak
için ekili dikili topraklarını genişletme olanağını oldukça gerilerde
bırakmış olduğundan, bu sorunu, randımanı arttırma, pazar ve pi
yasada değer taşıyan ürünler üzerine yönelerek çözümlemek zorunda
dır.
Genel olarak bütün gelişmekte olan ülkelerde ortak bazı sorunlar
vardır. Sermaye ve yatırım yetersizliği, teknik noksanlık, sosyal ve kül
türel özelliklerin yanı sıra, Türkiye’nin tarım topraklarındaki parsel
dağınıklığı ve küçüklüğü nedeniyle üretim olanaklarında bazı olumsuz
özelliklere de sahip olduğu anlaşılmaktadır. Toprak yüzünden beliren
veraset ve sınır itilâfları, ülke kadastrosunun tamamlanmamış olması
yüzünden her yıl biraz daha artmaktadır. Dikkat edilecek olunursa
arazi ile ilgili suç istatistiklerinde son yıllarda devamlı bir artış görül
mektedir1.
Ayrıca, tarım topraklarının genel olarak küçük ve dağınık olm a
ları, kır nüfusunun tarımsal faaliyetlerinde ilk ve birinci plânda kendi
ihtiyaçlarının giderilmesi amaciyle faaliyette bulunmalarını zorunlu
kılmaktadır. Bu durum, kır yerleşme merkezlerinde yapılan üretimin
pazarlarla, kasaba ve şehirlerle ekonomik yönden ilişkilerine etki yap 
makta, kır yerleşme merkezlerinin kapalı karakter taşımalarına yol
açmakta ve teşvik etmektedir.
Coğrafi bölgelerimiz arasında köylerin yüzölçümleri, parsel sa
yıları, genişlikleri ve bunların ortalamaları arasında büyük farklar
bulunmaktadır. Bu farklılıklar üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Ancak, elde istatistik rakamlarının bulunmaması bu sonuca genellikle
tahmini olarak varılmasına ve bilimsel nitelik taşımamasına yol aç
maktadır. Y apılan araştırmaların diğer bir kısmı da münferit köy ça
lışmalarına inhisar ettiğinden, Türkiye ve Türkiye’nin bölgesel yerleş
melerinde ekonomik (tarımsal) faaliyet alanlarının özellikleri hakkında
bu açıdan bir bilgi edinme olanağından yoksundur. Bu farklılıkların
en doğru ve ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkartılabilmeleri, belirli bir
duruma getirilmeleri için Arazi kadastrosunun tamamlanması, köy
lerin yüzölçümlerinin, parsel sayılarının ve parsellerinin genişlikle
rinin tesbit edilmiş bulunması gerekmektedir. Bundan sonra yapıla
cak hesaplar bizi kesin sonuçlara götürebilir.
2 E M lR O Ğ L U , (M .)-T arım sal R eform ve Şehirlerim iz, ille r ve Belediyeler Aylık ilim
dergisi. Sayı. 227 Sayfa: 459-463. A nkara, 1964.
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Türkiye’ de toprak veya tarım reformunun biran önce uygulam a
zorunluğu yeni ortaya çıkan bir olay değildir. Son sayımlar Türkiye
tarımsal topraklarının yoğun bir kır nüfusu tarafından kullanıldığını
göstermektedir. Bu durumda olan birçok ülke, yıllarca önce tarım
reformu yapm a zorunluğunu duymuşlardır. Türkiye’de de aynı konu
zaman zaman aktüel bir nitelik kazanmaktadır. Ancak, Toprak re
formu 1961 Anayasasının bir gereği olduğundan, hiçbir dönemde
bugünkü kadar resmi bir niteliğe erişip üzerinde olumlu çalışmalar
yapılmamıştır.
Toprak reformu yapılırken toprak mülkiyeti en önemli konu ola
rak ortaya çıkmaktadır. Bölgeler arasında büyük farklar olmasına
rağmen, küçük ve büyük mülkiyetin etkisi yerel değildir. Bütün ülkeyi
etkilemekte, dolayısiyle ilgilendirmektedir. Nüfus, yerleşme ve ekono
mik faaliyetlerle mülkiyetin yakın ilişkileri mevcuttur.
Türkiye’de tarımsal toprakların illere göre değişik durumlarda
özelliklere sahip olduğunu, Köyişleri Bakanlığınca yaptırılan köy
envanteri araştırmalarına dayanan sonuçlardan öğrenmek mümkün
olmaktadır, tdari sınırlar içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla
coğrafi özelliklerin ve etkilerinin saptanması beklenilemez. Biz,
coğrafi özelliklerle tarımsal topraklar arasındaki ilişkileri ortaya
koymak amaciyle arazi kadastrosu çalışmalarından yararlanarak bazı
sonuçlara varm ayı denedik. Türkiye’deki genel ortalamalarla,
coğrafi bölgelerimizdeki köylerin büyüklük ortalamaları, parsel sa
yıları, parsel büyüklüklerini ortaya koyup karşılaştırmalı olarak fark
lılıkları belirtmiye çalıştık. Bunu yapabilm ek için T apu ve Kadastro
Genel M üdürlüğünün yirmi yılı aşan arazi kadastrosu faaliyetinden
yararlandık. Arazi kadastrosu çalışmalarının coğrafi bir amacı olma
makla beraber, yapılan tesbitlerin coğrafî yönden değerlendirilmeleri
mümkündür.
Tapulam a faaliyetinin yurt çapında gerçekleşmemiş bulunması,
kesin bir sonuca varmamızı engellemektedir. Fakat 8ooo’i aşan muh
tarlığın yüzölçümleri, parsel sayıları ve parsellerinin yüzölçümlerinin bilinmesi, ankete dayanan bir çalışmanın çok üzerinde esaslı bir
materyal niteliğini taşımaktadır. Bu materyalin coğrafi bölge sınırları
içerisinde dökümü yapılıp, ortalamalarının alınması, farklılıkları or
taya çıkarmak bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmamızla,
toprak reformu hazırlıkları içinde bulunduğumuz şu sırada, tarım
topraklarının bölgelere göre bölünüşü bakımından, coğrafi bölgeleri
mizin özelliklerinin ortaya konmasında yararı olacağı kanısındayız.
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Bu araştırmamızın gerçekleşmesi T apu ve Kadastro Genel M ü 
dürlüğü yetkililerinin büyük anlayış, yardım ve katkılariyle mümkün
olmuştur. Burada kendilerine teşekkürü bir borç bilirim.
A r a ş t ır m a n ın K a p s a m ı v e M e to d u
Bundan bir süre önce1 Türkiye tarımsal topraklarını incelerken de
bu konuya değinmiştik. Ancak o zaman ( 1958) tapulam aları sonuç
lanmış köylerin sayıları, dolayısiyle oranları çok azdı. M uhtarlık
larm 1 /ıo una yakın (3131 köy) bir kısmında tapulam a sonuçlanmıştı.
Başlangıç dönemi olması nedeniyle tapulam a faaliyeti, merkeze yakın
ve çalışma koşullan kolaylık gösteren köylerden seçilmekte idi. Bu
nedenlerle güvenilir bir sonuca ulaşmak olanağı kısıtlanmıştı. Bugün
aradan 13 yıl geçmiş, tapulam a faaliyetleri aerofotogrametri metodu
nun uygulanmasiyle, 5 yıllık kalkınma plânlarının öngördüğü oran
larda hızlandırılmış, tapulamaları tamamlanan köylerin toplamı 8009
ve yüzölçümleri de 83,593,624 Dönüm’e erişmiştir. Halen 650 ye yakın
köyde de tapulam a faaliyetine devam edilmektedir2.
Bilindiği gibi arazi kadastrosunun uygulam a alanı, kır yerleşme
merkezlerinin sadece ekonomik faaliyetlerinin yapıldığı tarlalar, bağ
lar, bahçelikler, sebze ve meyvelikler değildir. Bu alanların yanı sıra,
yerleşme merkezinin konutlarının bulunduğu kesimlerin de tesbitleri
yapılmaktadır.
K ır yerleşmelerinin kasaba ve şehirlerden en büyük farklarından
birisi de, yerleşme ve ekonomik faaliyet alanları arasındaki birbirine
zıt düşen durumdur. K ır yerleşmelerinde yerleşme alanı, ekonomik
faaliyetin yapıldığı tarım topraklarına oranla çok küçük bir yer kap
lamaktadır. Diğer bir deyimle, köyü teşkil eden alanın içerisinde yer
leşmenin kapladığı alan pek ufak bir kısmı teşkil etmektedir. Şehir
lerde ise, durum tamamen tersinedir. Buralarda ekonomik faaliyetler
şehrin tümüne nazaran ufak bir kesime inhisar etmektedir.
Tapulam anın, dolayısiyle araştırmanın yapıldığı kır yerleşme
lerinin, yani muhtarlıkların yüzölçümleri, parsel sayıları ve parselle
rin ortalama büyüklüklerine tarımsal toprakların yanında bu konut
ların yer aldıkları kesimler de dahil bulunmaktadır.
Bilindiği gibi coğrafi konum ve koşullar (iklim, toprak, denizden
uzaklık, eğim, yükselti) yanında, tarihi, sosyal ve ekonomik özellikler
1 Em iroğlu, (M .) - T ürkiye Z ira î T o p rak ların ın N üfus ve İskân Ü zerindeki Tesirleri
(Basılmamış D oktora tezi), A nkara 1958.
2 1970 yılı h a ziran ayı başındaki d u ru m a göre
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geniş bir ülke olan Türkiye’de büyük farklılıklar meydana getirmiş
bulunmaktadır. Bunların konumuzla ilgili olanlarını şu şekilde özet
lemek mümkündür. K ır yerleşme merkezlerinin yoğunlukları, nüfus
ortalamaları farklıdır. Yükseltileri, ekonomik faaliyetleri, yapı mal
zemeleri, yerleştikleri yerlerin topoğrafik özellikleri, coğrafi çevreleri
farklıdır. Örneğin kasaba ve şehirlere yakın bulunan köylerin diğerlerine
nazaran nüfus, konut şekli ve sayısı, ekonomik faaliyet, tarım türü ya
nında, inceleme konumuzla da ilişkili farklılıkları bulunmaktadır.
Toprağın bölünüşü ile ilgili olarak, yerleşme yerleri ve ekonomik
faaliyet türlerinin bölünüşte, dağınıklıkta etkileri görülmektedir. G e
nellikle iklim koşulları ve topoğrafik yapı nedeniyle toplu, gevşek
ve yarı dağınık, dağınık yapı gösteren yerleşme yerlerinin bu özel
liklerini ekonomik faaliyet alanlarında da görmek mümkündür. Bu
farklar kadar önemli olan, kullananların yoğunluğu, ekonomik, sos
yal ve kültürel durumları, ailelerin büyüklükleri, köylerin yüzölçüm 
leri, toprakların bölünüşü, parsellerin ortalama büyüklükleri, tarım
türü ve verimliliğini etkilemektedir.
Biz bu yazım ızda sadece olayı saptamak ve ortaya koymakla ye
tindik. Bu am açla uyguladığım ız metod sayesinde köylerimizin
coğrafi bölgelerimize göre büyüklük, parsel sayısı ve genişlik orta
lamalarını saptamış bulunuyoruz.
Bundan önce tapulaması biten (3131 köy) daha az sayıdaki köyler
üzerinde yaptığım ız çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlarla1, bunun
2,56 katım teşkil eden bugün tapulaması biten (8009 köy) köylerin
bölgesel ve genel ortalam aları arasında önemli farklılık bulunma
yışı, ileride genel sonuçlar alındığında büyük farklılıkların orta
ya çıkm ıyacağı hususunda çalışmalarımıza ümit vermiştir. Eski ve yeni
ortalam alarla ilgili aşağıdaki tablo, durumu açıkça göstermektedir.
TABLO: 1
Parsellerin o rtalam a yüzölçüm ü Dö.
K öylerin ort. yüzölçüm ü Dö.
Bölgeler

K arad en iz
M a rm a ra
D .A nadolu
G .D .A nadolu
Ege
A kdeniz
î ç A nadolu

(Eski)

(Yeni)

(Eski)

3786
4459
7778
8828
9629
10055
16638

4865
8484
7649
13904
10054
10953
15960

4.8
4 .9

T ürkiye ortalam ası.
1 a.g. D oktora tezi.

10437.4

12.0
3 5 .0
12.7
2 4 .0
14.6

(Yeni)
5 .5
7 .3
9 .0
5 1 .0
8.2
1 3.4
12.6
10 0(10,47)
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Türkiye’de genel bir ifade halini almış bulunan tarım toprakla
rının fazlasiyle bölündüğü, küçüldüğü -b a zı büyük arazi sahiplerinin
bulunmasına rağmen - bu çalışmamız sonucunda da ortaya çıkmak
tadır. Türkiye’nin 35382 köyünden (muhtarlık) tapulama faaliyeti
sadece % 22.1 inde (8009) sonuçlandırılmıştır. Ancak coğrafi böl
gelerde tapulam aları sonuçlanan kır yerleşmelerinin sayıları arasında
önemli farklar vardır. Bunlar kadastro örgütünün program ve koşul
larına göre seçilmişlerdir. Bölgelere göre sayı, yoğunluk, karakter
v.b. bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Kesin özellikler ancak
tapulama faaliyetinin sonuçlanmasından sonra belli olabilecektir.
Şimdilik 1 /4 üne yakın bir oranda bir örneklem e1 ile coğrafi bölge
lerimizdeki köylerin parsel sayıları, parsel büyüklükleri hakkında
bilgi vermiye çalıştık.
Tapulam a Türkiye’nin hemen bütün illerinde yapılmaktadır. 67
ilin sadece birisinde (Hakkari) bu çalışmalara başlanılmamıştır. Buna
mukabil, illerimizdeki ilçelerden bir veya birkaçında bu faaliyete baş
lanmışsa da pek az köyün tapulaması bitirilmiş veya yeni başlanıl
mıştır. 1970 yılı V I. ayı başındaki duruma göre, 637 ilçenin (Merkez
ilçeleri dahil) % 52, 1 inde bu faaliyete başlanmış, bir kısmı sonuçlan
mıştır. Büyük idari bölümlerden köy birimine inildiğinde, bu faali
yetin henüz % 77,9 unda, yani 3/4 ünden fazlasında tapulamanın
sonuçlanmadığı görülmektedir. Ayrıca M arm ara, îç Anadolu ve Ege
bölgelerinde oranın daha yüksek, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu coğrafi bölgelerinde ise bu oranın bir hayli düşük olduğu
görülmektedir. Bazı il ve ilçelerimizde de köylerin büyük çoğunluğu
veya tamamı tapulanmış durumdadır. Bu kesimlerde ortalamaların
anlamı daha kesinleşmiş, dolayısiyle daha güvenilir bir duruma gel
miştir. Buna örnek olarak Ankara ilini göstermek mümkündür.
Genel M üdürlük halen 650 civarında kır yerleşmesinde tapulama
faaliyetini sürdürmektedir. Biz, tesbiti tamamlanan kır yerleşmelerine
ait istatistik rakamlarının değerlendirilmesi, ortalamalarının alınması
ve bunların coğrafi bölgelere göre dökümlerinin yapılması işleriyle
uğraştık. Bu sonuçların sağlanması Tapu ve Kadastro Genel M üdür
lüğünden temin edilen köylere ait rakamlar üzerinde uzun kişisel
çalışmaları gerektirmiştir. A yrıca sonuçları bir Türkiye ve coğrafi
bölgeler haritasına uygulamak suretiyle, grafikler yaparak daha an
laşılır ve karşılaştırılabilir duruma getirmeye çalıştık.
1 G oode, (W . J .)-H a tt, (P.K .) Çev. Keleş, (R.) Sosyal Bilim lerde A raştırm a M etodları.
S: 262-290. S. S. Y. B. Y ayını, Sayı: 40 A nkara, 1964
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Yukarıda sayılan sakıncalarına rağmen, 1958 yılında daha düşük
oranda (% 9) köy üzerinde yapmış olduğumuz çalışma ile, bugün
% 22,1 oranında ki köye göre alınan sonuçlar arasında büyük farklar
görmediğimizden, böyle bir çalışmanın coğrafi açıdan olduğu kadar,
yakında uygulanacak olan toprak reformu bakımından da yararlı
olacağına inanıyoruz.
K ırsa l Nüfus, T a rım T o prak ları İlişkisi

Bugünkü durumu ile Türkiye nüfusunun çoğunluğunu kırsal
yerlerde, yani köylerde yaşıyanlar teşkil etmektedir. K ır nüfusunun
genel nüfusa oranla gerilediği görülmekle beraber, son sayımda (1970)
bunun 2/3 dolaylarında olduğu izlenilmektedir (■% 61,1 kır, % 38,9
şehir). Bu oranlar 1927 sayımında % 75,8, 1935 sayımında % 76,4
1940 sayımında % 75,6, 1945 sayımında % 75, 1950 sayımında 74,9,
1955 sayımında % 71, 1960 sayımında % 68,1, 1965 sayımında ise
% 65,6 dır. K ır nüfusu oram 3/4 ten 2 /3’ e inmiştir. Görüldüğü gibi
oran değişikliği 1950 sayımından sonra şehirler yönünde gelişme gös
tererek belirli bir durum alm ıya başlamıştır. 1927-1970 sayımları
arasında genel nüfusta 2,6 (13,650,000 den 35,666,550 ye), kır
nüfusumuzda ise 2,1 lik bir artış olmuştur (10.345,700 den 21,848,832 ye). Bu durum hızlı bir artış bindesine sahip olan genel nüfusumuz
içinde şehirlerimiz kadar olmamakla beraber, tarım topraklarımızın
da küçümsenemiyecek bir nüfus artışı ile karşı karşıya kaldığını
göstermektedir.
Türkiye’de çalışan nüfusun halâ büyük çoğunluğu tarım sektötöründe toplanmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, dış ticaretimizden
elde edilen gelirin çoğunluğunu tarımsal üretim türleri sağlamaktadır.
Bütün çabalara rağmen Türkiyenin endüstrileşme yönündeki atılma
ları henüz başarıya ulaşamamıştır. Bu durumu ile ülkemiz, ekonomik
faaliyetleri içinde tarımsal baskının büyük olduğu kırsal bir toplum
olma özelliğini koruyan, gelişmekte olan bir ülke görünümündedir.
Ülkenin önemli bir kısmı tarım toprağı olarak kullanıldığı halde,
Türkiye’nin kır kesiminde ekonomik ve sosyal niteliklerin yetersizliği
bütün çabaların yüzeyde kalmasına, derinine köklü bir etki yapmasına
engel olmuştur.
Bugün Türkiye’nin temel sorunlarından birinin toprakla ilişkili
olduğu tartışmasız olarak kabul edilmekte ve çözüm yollarının top
rakla ilgili reformların uygulanmasına bağlı bulunduğuna inanılmak
tadır.
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Artan nüfusun şehirlerde toplanarak dengenin gerçekleşmesi
olanağı çok uzun süreye ihtiyaç göstermektedir. Ayrıca, şehirsel faali
yetlerin buralara yönelen nüfusa paralel bir gelişme gösterebilmesi
için şehir-kır dengesinin ekonomik olarak kurulması, yâni iş gücü ile
iş alanının orantılı olarak artması gerekmektedir. Buda, kır yerleşme
merkezlerinin kasaba ve şehir pazarlariyle ilişkili bir üretim yapması,
üretimlerinin bu pazarlara akması, dolayısiyle şehirsel faaliyetleri
ve gelişmeyi desteklemesi ile mümkündür. K ır nüfusunun faaliyetleri
nin açık ekonomik bir karaktere dönüşmesi ile tarımsal reform ara
sında sıkı bir ilişki mevcuttur. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelerde bu durum çeşitli tarihlerde uygulanan reformlarla düzene so
kulmuştur. Türkiye’ de de on yılı aşan bir süreden beri toprak reformu
ile ilgili olarak ciddî çalışmalar ve hazırlıklar yapılmaktadır.
Ekonomik durumumuzla ilgili olarak yerli ve yabancı uzman
ların yaptıkları incelemeler ve verilen raporların genellikle ülkemiz
deki şehirlere akın olayım tarımsal alandaki gelir düşüklüğüne ve
gizli işsizliğe bağladıklarını görmekteyiz1. Bilindiği gibi, şehirlere akın
olayı endüstri inkilâbı ile birlikte önce A vrupa ülkelerinde İngiltere,
Fransa ve A lm anya’da başlamıştır. Bunun en önemli nedeni endüst
rinin fazla sayıda işgücü istemesi ve karşılığında temin edilecek gelirin
kır kesimindekinden daha fazla oluşudur. îş gücü talebi ile paralel
olarak artan şehirsel çekim gücü, bu ülkelerin nüfuslarında kırsal nü
fusu azaltmış ve oranda şehirsel nüfus ekseriyete geçmiştir. Türkiye’de
ise şehirlerin iş hacmi, dolayısiyle çekim gücü kırsal nüfusun akmının
oldukça altında ve yetersiz kalmaktadır. Bu durum, sorunların kır
kesiminde bulunduğunu ve kırsal nüfus-tarımsal toprak ilişkilerinin
aksaklıklarının giderilmesiyle ülke ekonomisinde bir ferahlığın beli
receği inancını doğrulamaktadır.
Gelişmiş ülkelerin tarım sektöründeki nüfuslarının çok azınlıkta,
tarımsal üretimin milli gelirdeki payının ikinci plânda kalmasına
rağmen toprak reformu uygulayarak ekonomik bir düzen ve denge
içinde kalkınmışlardır. Tarım sal üretimin temelini teşkil eden
toprağın, verimliliğini engelliyen özelliklerden kurtarmadan kal
kınma olanağı çok zordur. Rasyonel ve ileri bir üretime geçmek
için tarım topraklarının günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden
düzenlenmesi, geleneksel tarım türlerinin ve metodlarının değiştiril
mesi, iç ve dış pazarlara açık duruma getirilmesi gerekmektedir.
1 Ö rn eğ in : BAA DE (F.) F. A. O . T ürkiye R a p o ru , A nkara, 1962.
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Şehir nüfusunun artması, iş alanlarının genişlemesi demek de
ğildir. Şehirsel faaliyetlerin nüfus akımına paralel bir gelişme göste
rebilmesi için, şehir-kır dengesinin kurulması, yani iş gücü ile iş alanım
dengeleyen çalışmalara tarım topraklarından başlanması zorunluluğu
belirmiştir.
İlk zam anlar artan kırsal nüfus, toprağın daha iyi işlenmesine
yardımcı olmaktadır. Tarım sal nüfus yoğunluğu arttıkça toprak ye
tersiz kalmıya başlamıştır. En iyimser tahminlere göre 1/4 ü tarıma
elverişli Türkiye toprakları, bu baskı ile sınırın birhayli üstüne çıkarak,
bugün 1 ¡ 2, gibi yüksek bir oranın tarım toprağı haline gelmesine yol
açmıştır. Bu artışta tarım makinalarmm, bilhassa traktörlerin etkileri
olmuştur. 1950 yılından sonra ekili ve dikili toprakların yüzölçümleri
hızla artm ıya başlamıştır. 1944 yılında ekili ve dikili toprakların mem
leket yüzölçüm üne oranı % 18,4 iken, bu oran 1954 te % 31,3’e çık
mıştır. 1951 yılında 24.000 adet traktör mevcutken, bu rakam 1955
te 40282 ye, 1960 ta 42136 ya, 1965 te 55000’e ve 1969 yılında da
96400’e yükselmiştir.
1951 yılında traktörle işlenen arazinin alanı 1,8 milyon hektar
iken, bu alan 1969 da 7 milyon hektarı aşmıştır (7231000 H .). Bu
durum günümüzde tarım topraklarımızın 1 /3’e yakın kısmında makinalı tarımın uygulandığım göstermektedir1. Türkiye’de, makineli
tarımın uygulanmasının olumlu, olumsuz yönleri, ekonomik ve sosyal
açıdan yapılmış olan bazı araştırmalarda ortaya konmuştur2. Bir
zam anlar boş toprak bırakılmaması, her yıl daha fazla alanın tarım
altına alınması teşvik ve tavsiye edilirken, traktörlerin de yardım ı ile
sınır çok çabuk aşılmış, nadas yüzdesi artmış, bilhassa tahıl randımamsınırın ekonomik olmıyan alanlara yayılması nedeniyle-düşmüştür.
Toprakların daha fazla ekim altına alınması Türkiye’nin her tara
fında aynı oranda gerçekleşememiştir. Bazı bölgelerimizde (bilhassa
Karadeniz, M arm ara ve Ege coğrafi bölgelerinde) genişleme çok kı
sıtlı kalmıştır. Genişleme bir kısım hazine arazisine ve çayırlara, mera
lara inhisar etmiştir. Iç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu A na
dolu coğrafi bölgelerinde büyük toprak sahipleri ekim alanlarını biraz
daha genişletmişler ve makinah tarımı uygulayabilmişlerdir. Eski
1 T a rım istatistikleri Ö zeti 1969, B. D . I. E. Y ayını N o. 615, S. 8. A nkara 1970 ve is ta 
tistik C ep Yıllığı 1969, B. D. I. E. Y ayın N o. 604, S. 71. A nkara, 1970.
2 T ürkiyede Z ira î M akinalaşm a: Z ira atte M ak in a K ullanılm asının D oğurduğu T eknik,
Ekonom ik ve Sosyal M eseleler Ü zerinde Bir A raştırm a, S. B. F. Y ayını, A nkara, 1954.
M . Sencer, T o p ra k R eform u, M illiyet G azetesi, 18-23 N isan, 1971.
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tarım ve yerleşme alanlarında tarımsal nüfus ve ekili dikili alanlar
uzun bir süreden beri maksimum sınırına varmış, hatta bunu aşalı
epey bir süre geçmiştir. Türkiye, yerleşmenin, toprağa bağlılığın ve
tarımın ilk uygulandığı eski dünya ülkelerinden biridir. Özellikle ta
rımsal kapasitesi yüksek kesimlerinde ekili dikili topraklar, dolayısiyle
tarımsal nüfus yoğunluğu birhayli yüksektir. Buralardaki tarım top
rakları çok uzun bir süre kullanma sonucunda veraset, satış ve nüfus
artışı gibi nedenlerle çok küçük parsellere bölünmüş durumdadırlar.
Toprak sahiplerinin tarlaları ufak, birbirlerinden ayrı, uzak ve değişik
karakterlere sahiptir. Varisler aralarında tarlaları bölüşürlerken
genellikle verimli ve verimsiz kesimleri eşit bir şekilde taksim etmek
te, bu da tarım arazisinin birçok küçük kısımlara ayrılarak en az
varis sayısının 2-3’ü kadar ayrı parçaya bölünmesine yol açmaktadır.
Bazen ekili topraklar evlenmelerle diğer köylerin sınırları içerisinde
de yer alabilmekte veya köyden çok uzak alanlara dağılabilmektedir.
Bu durum tarımsal faaliyetleri zorlaştırmakta, bakımı gerektirmeyen
türlerin seçilmelerine veya ekim dikim işlerinin olanaksız duruma
gelmesine de yol açabilmektedir. Bu yüzden tarımsal faaliyette
ihtiyaçların başında gelen türün, yani buğdayın seçilmesi zorunlu
olmaktadır. A yrıca köyden uzak olmayan parsellerin genellikle ufak ve
birbirine girmiş, ara yollardan mahrum bir şekilde olmaları bura
larda makinalı tarımın yapılmasını önlemektedir.
Veraset sisteminin yol açtığı dağılma, parçalanma ve ufalma
yanında, geniş toprakların satış zorluğu ve az gelir getirmesi nedeniyle,
satıcıların bunları ufak parsellere bölerek satış kolaylığı ve fazla
gelir temini maksadiyle başvurdukları ifrazların da tarımsal işlet
melerin küçük parçalara bölünmesinde etkileri olmaktadır. Bütün
bu ufalmalar, dağılmalar ve parçalanmalar kapalı ,kendine yeter ve
tek tip tarım türünün seçilmesine yolaçm akta ve pazarlar için üretim
yapan işletmelerin sayılarım azaltmaktadır. Tarım içi ve dışı iş hac
minin azalması ile işsizlik, gizli işsizlik ve göç sorunları ortaya çık
maktadır.
Tarımımızın, nüfus yoğunluğu, iklim istikrarsızlığı, tahıl türünün
hakimiyeti, makinalı tarımın ve randımanın azlığı, gübreleme, sula
ma, nadas, tohumların islâhı, zararlılar ve hastalıklar v.b. gibi halli
gereken birçok sorunları olduğu inkâr edilemez. Fakat bütün bunların
üstünde en önemli sorun olan toprak reformunun hallinden sonra
bunların çözümü kolaylaşacaktır. Ancak toprak reformunun mülki
yetin tesbitinden önce yapılması bizce olanaksızdır. Toprak mülkiye
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tinin tesbitinden yoksun olarak ele alınacak toplulaştırma ve dağıt
maların tapulamanın gerçekleşmesine kadar eski durumlarına dö
nüşmeleri mümkündür. Bunun için ençok ihtiyaç duyulan bölgelerin
tapulamasına hız vererek, reformu öncelikle buralarda uygulamak
yerinde olacaktır.
Son yıllarda ülkemizde bazı tarımsal üretim maddelerinin tüke
timi karşılıyamadığı izleniliyorsa, bunun, tarım sektöründe yapılması
gereken reformik hareketlerin gecikmesi belirtileri olarak yorum lan
ması yerinde olacaktır.
T ü rk iye ’de O rtalam a K ö y Büyüklüğü

Arazi kadastroları tamamlanan kır yerleşme merkezlerinde ya
pılan çeşitli tesbitlerden yararlanm ak suretiyle önce, köylerin büyüklük
ortalamalarım ele alalım. Sonra bu ortalamaların coğrafi bölge ve
illerimizdeki özel durumlarını saptamıya çalışalım.
Çalışmalarımıza başladığımız tarih te1 tapulamanın uygulanıp
sonuçlandığı köy sayısı (muhtarlık) 8009 adetti. Bu muhtarlıklarda
tesbit edilen arazinin yüzölçüm ü toplamı ise 83,593,624 dönümdür.
Bu alan köy sayısına (8009 muhtarlık) oranlanırsa kır yerleşmeleri
mizde ortalama büyüklüğün 10437,4 dönüm olduğu anlaşılmaktadır2.
Bu genel ortalamanın, tarımda tahıl türünün, özellikle geniş alan
isteyen tahıl türünün hakim olduğu bir ülke için bir hayli düşük
olduğu dikkati çekmektedir. K ır yerleşme merkezlerimizin (bucak ve
muhtarlık) nüfus ortalamalarının da az olmasına rağmen3 köy sınır
ları içindeki her kişiye (yerleşme yeri, nadas, köy ortak malı araziler
dahil) 18 dönüm arazi isabet etmektedir.
Türkiye kır yerleşmelerinin nüfusa oranla sayılarının fazlalığı
ortalama köy nüfusunun düşmesine sebep olmaktadır. Bu ortalamalar,
coğrafi bölgelere göre çok değişmekte, muhtarlıkların bazı kesim
lerde çeşitli köy altı kır yerleşmelerini de kapsamalarına rağmen, yine
de küçük kalmaktadır4. Bunda, tarıma elverişli arazinin devamlılık
göstermemesinin, arızalarla, boş ve tarıma elverişli olmayan kesim
1 1 H a zira n 1970.
2 1945 yılında y ürürlüğe giren çiftçiyi to p rak lan d ırm a k an u n u ile b ir dön ü m ü n 1000 m2.
olduğu kabul edilm iştir.
3 M u h ta rlık ve bucak m erkezlerinin o rtalam a nüfusları 578 kişidir.
4 Çiftlik, m ezraa kom , divan, yayla, oba, ağıl, m a n d ra v.b.
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lerle bölünmüş bulunmalarının etkileri vardır. A yrıca tarım toprak
larının bölünmüş, ufalmış, parçalanmış ve dağılmış oluşunun yanı sıra,
toprağın cinsi, eğim, yükselti, karasallık, iklim elemanlarının dağılış
özellikleri gibi fiziki faktörlerinde tarım türlerini tayinde, tarla geniş
likleri üzerinde, dolayısiyle köy büyüklükleri üzerinde etkileri vardır.
Ancak bütün bu etkilerin önemleri, bölgeden bölgeye göre, hatta bö
lümlerde ve yörelerde de değişik orandadır.
Tarım sal faaliyetleri içinde tarla tarımının hakim olduğu bir
coğrafi bölge ile, ekonomik faaliyetinde bağcılık, bahçecilik, meyve
ve sebzeciliğin hakim olduğu bölgelerin tarım toprakları ve köy geniş
likleri arasında bazı farkların bulunuşu normal bir sonuçtur.
Coğrafi bölgelerimizde tapulamaları tamamlanan kır yerleşme
lerinin durumu şöyledir:

T A B L O : II
Coğrafi bölgeler K ır yerleşmelerinin ortalama büyüklükleri
tç Anadolu ...................................
Güneydoğu Anadolu ...................
Akdeniz .........................................
E g e ....................................................
M a r m a r a ............... .........................
Doğu Anadolu
............................
K aradeniz
.................................. ..
Türkiye ortalaması ........... ..........

15960Dönüm
I39°4
”
I0 953
”
10054
”
8484
”
7649
”
4865
”
I0437
”

Görüldüğü gibi coğrafi bölgelerimizdeki kır yerleşme merkez
lerinin yüzölçümleri-ileride ele alacağımız idari sınırlar içerisindeki
kadar fazla olmamakla beraber-arasmda oldukça büyük farklar bu
lunmaktadır. Örneğin Karadeniz coğrafi bölgesi ile Türkiye ortala
ması arasındaki fark yandan fazladır (% 46). Aynı bölgenin, orta
lamanın en üstünde olan î ç Anadoludan farklılık ortalaması 1 ¡2, tür
(% 34)' Diğer bir deyimle Karadeniz bölgesinde 3 köyün yüzölçümü,
bir iç Anadolu köyü kadar alan kaplamaktadır.
Türkiye kır yerleşmelerinin ortalama büyüklüğü (10437 Dönüm)
100 kabul edilecek olursa, coğrafi bölgelerimiz arasındaki farkın daha
açık olarak ortaya çıkması mümkündür.
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TABLO: III.
C oğrafi Bölgoler

Ortalam aya Oram

tç Anadolu ...........
Güneydoğu Anadolu
Akdeniz .................
E g e ............................
M a r m a r a ...............
Doğu Anadolu
Karadeniz
...........
Türkiye ortalaması

I 53
I 33
105
96
80

73
46
100

Yazım ızın sonuna, illere göre tapulanması biten kır yerleşme
merkezlerinin ortalama büyüklükleri, ortalama parsel sayıları ve
parsellerinin ortalama yüzölçümlerinin bir tablosu eklenmiştir (Tablo:
IX ). Bu ayrıntıların illere göre uç noktaları ile ilgili olarak kısaca açık
lam alar yaptıktan sonra köylerimizin parsel sayıları ve büyüklükleri
konusunu yeniden ele alacağız.
Yukarıda da söylendiği gibi 8009 köyün ortalama büyüklüğü
10437 dönümdür. 66 ilimizin (Hakkari ilinde tapulama faaliyetine
geçilmemiştir) otuzu bu ortalamanın üstünde (% 45’i), 36 sı ise, bu
ortalamanın altında (% 55’i) değer taşımaktadır. Örneğin farkların
(büyüklük açısından) en fazla olduğu illerimiz, sırası ile Nevşehir
(28908 Dö.), K onya (25472 Dö.), Niğde (24363 Dö.), Diyarbakır,
Edirne, Kırşehir ve K ayseri’dir.
Ortalam a köy büyüklüğünü 100 kabul edecek olursak, bazı
illerimizin coğrafi bölgelerimizde gördüğümüz farkların oldukça üze
rinde değerler taşıdıkları görülecektir. Örneğin Nevşehir 277, K on ya
244, Niğde 233, Diyarbakır 172, Edirne 170, Kırşehir 165, K ayse
rinin ise 160 Dönüm ile ortalamayı en fazla aşan illeri teşkil ettiği
görülmektedir. K ö y yüzölçümleri, ortalamanın altında bulunan illerin
başında ise sırasiyle Denizli, Bitlis, Rize, Bolu, Trabzon, Zonguldak
ve Kastamonu gelmektedir. Ortalam a 100 kabul edildiğinde bu illerin
oranları 10, 17, 18, 25, 26, 35 ve 40 tır. Görüldüğü gibi uç noktalar
arasındaki fark oldukça büyüktür.
T ü rkiye K öylerinde Parsel Sayıları

Yüzölçüm ü bakımından büyük köy niteliği taşıyan kır yerleş
melerinin çoğunlukta olduğu coğrafi bölgelerimizde, fazla sayıda
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parsel bulunduğu samlırsada, durum böyle değildir. Tapulam a çalış
maları tamamlanan 8009 kır yerleşme merkezinin parsel sayılarının
toplamı 7987376 dır. Toplam parsel sayısını köy sayısına bölmek su
retiyle elde edilecek ortalama köy parsel sayısı 997,3 tür. Türkiye için
(8009 köy esasına göre) genel bir ortalama olarak kabul edebileceği
miz 1000 parsellik köyler coğrafi bölgelerimiz arasında bu açıdan bü
yük farklılıklar göstermektedir.
T A B L O : IV .
C oğrafi bölgeler

Köylerin ortalama parsel sayısı

î ç Anadolu ...................................... J3 i5
Ege ....................................................... 1233
M a r m a r a ............................................ 1170
K aradeniz
........................................ 878
Doğu Anadolu
............................ ... 842
Akdeniz ............................................ 814
Güneydoğu Anadolu ................... ... 272
Türkiye ortalaması ......................... 997>3
Baş sırayı alan ve ortalamadan fazla parsel ihtiva eden bölgelerde
kır yerleşme merkezleri daha büyük ve kalabalıktır. (Türkiye köyle
rinin ortalama nüfusu 578 kişi, tç Anadolununki ise 734 kişidir). Ege
ve M arm ara coğrafi bölgelerinde ise parsel sayısındaki fazlalık miras,
satış ve bağcılık, bahçecilik, sebzecilik gibi tarımsal faaliyetlerden et
kilenmektedir. Karadeniz bölgesinde dağınık ve küçük köylerin yer
aldığım, köylerin yüzölçümü bahsinde görmüştük. Türkiye ortala
masının % 46 sı kadar genişliğe sahip Karadeniz bölgesi köyleri kıyıya
paralel dağ sıraları nedeniyle, dar tarım alanlarına sahiptir ve topraklar
fazla bölünmüş durumdadırlar. Buna rağmen parsel sayıları Türkiye
ortalamasına oldukça yakındır. Ayrıca, çay, fındık, turunçgil ve tütün
gibi dar bir alandan fazla gelir temin eden ve kalabalık nüfus toplayan
tarım türlerinin mevcudiyeti, bu bölgede küçük, fakat çok parselli
ve dağınık kır yerleşmelerinin yer almasına sebep olmuştur.
Doğu Anadolu ve Akdeniz coğrafi bölgelerinin bazı bölümleri
dışında tarımın sınırlı olanaklara sahip bulunması, nadas, az çeşit,
düşük randıman yanında, büyük ve kalabalık köyler bulunmasına
rağmen, parsel sayılarının ortalamadan aşağıda kaldığını görmekteyiz.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde ortakçılık, yarıcılık,
kiracılık gibi toprak sahibi olmıyan kır nüfusunun mevcudiyeti bu
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rakamların anlam ve önemini arttırmaktadır. Bilhassa güneydoğu
Anadolu kır yerleşme merkezlerinin geniş bir alan ortalamasına sahip
olmalarına rağmen, parsel ortalamalarının çok az bulunuşu, nadasın
önemini, hemde büyük arazi mülkiyetinin ve bölünme azlığının ne
denlerini belirtmesi bakımından önemlidir.
K ö y büyüklüğü bakımından Türkiye ortalamasından % 33 daha
geniş olan güneydoğu Anadolu kır yerleşme merkezleri, Türkiye or
talamasına oranla (% 82,8 az) % 27,2 gibi az parsele bölünmüş bu
lunmaktadırlar. Bunda tarla tarımı, nadas zorunluğu yanında büyük
mülkiyetin de etkileri vardır.
Türkiye kır yerleşmelerinin ortalama parsel sayısını (997,3) 100
kabul edecek olursak coğrafi bölgelerimizdeki durumu daha ayrıntılı
olarak açıklamak mümkündür.
TABLO : V.
C oğrafi bölgeler

O rtalam aya (997,3= 100) oranı

Iç Anadolu ...................................
E g e ....................................................
M a r m a r a ............................ ............
K aradeniz
.....................................
............................
Doğu Anadolu
Akdeniz .........................................
Güneydoğu A n a d o lu ....................
Türkiye ortalaması ......................

131 .9
123 .6
1 17 .2
88.9
84.4
81 .6
27.2
100.0

İllerimizdeki tapulama faaliyeti ortalamaları ile ilgili
incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Türkiye ortalaması,
geler ortalaması ve iller ortalama parsel sayıları arasında
lılıklar vardır ve bu farklar alan daraldıkça daha belirli

tablo I X ’ un
coğrafi böl
büyük fark
olmaktadır.

66 ilin (Hakkâri dışında) % 46,7 si (31 il) bu ortalamanın (997
parsel) üstünde, % 53,3’ü (35 il) ise ortalamanın altındadır. U ç nok
taları gözden geçirecek olursak az parselden meydana gelen illerin
başında sırası ile Urfa (121), M ardin (141), A ğrı (220), Bitlis (243),
D.Bakır (270), Siirt (311) V an (329) gelmektedir.
Ortalamanın üstünde parsel ihtiva eden illerimizin başında sı
rası ile Nevşehir (6813), İsparta (4329), M alatya (4048), Çankırı
(4000), K ütahya (2468), Burdur (2193), Kırklareli (1918), Kayseri
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(1862) bulunmaktadır. Görüldüğü gibi uç noktalan teşkil eden iller
Türkiye ortalamasının altında ve üstünde parsel sayısına sahiptirler.
Tü rkiye Köylerinde O rtalam a Parsel Büyüklüğü

Arazi kadastrolan tamamlanmış bulunan 8009 adet kır yerleşme
merkezinde tesbit edilen parsel sayısı toplamının 7987376 olduğu ve
bunların toplam olarak 83593624 dönümlük bir alanı kapladıklarım
söylemiştik. Bu genel toplamdaki yüzölçümünü parsel sayısına bölecek
olursak, Türkiye ortalama parsel genişliğinin kır yerleşmelerinde 10,5
(10,47) dönüm olduğu anlaşılmaktadır. Tabiatiyle bir kır yerleşme
sinin parselleri tesbit edilirken bu toprakların içine tarım arazisi ol
mayan, konutların, köy tüzel kişiliğinin, hâzinenin ve halî arazinin
kapsadığı alanlar da dahil bulunmaktadır. Ancak, genel toplam içe
risinde her köy için bahis konusu olan ve yüzde oranı oldukça küçük
bulunan bu müşterek özelliğin, ortalamaları az ve eşit oranda etkile
diği kanısındayız.
Yukarıda elde edilen ortalama parsel genişliğine göre, Türkiye
kır yerleşme merkezlerinde arazinin çok küçük parçalara bölündüğünü
söylemek mümkündür. A yrıca ortalama içerisinde büyük toprak
sahiplerine, köy tüzel kişiliğine ait çayır ve otlaklarla, hâzineye ait
geniş parsellerin dahil bulunduklarını da unutmamak gerekmek
tedir. Bütün bunlara rağmen, coğrafi bölgelerimizin çoğunda (Güney
doğu, Akdeniz, îç Anadolu dışında) parsellerin yüzölçümleri bu or
talamanın da altındadır. Ekilen arazinin büyük bir kısmının (nadas
hariç % 49, nadas dahil % 80,7) tahıl tarımına ayrılmış bulunuşu1
ve kır nüfusunun büyük çoğunluğunun bu tür tarımla geçimini temin
etmesi, Türkiye’nin en büyük sorununu teşkil etmektedir. A yrıca nü
fusun büyük bir kısmının (% 6 1,1)2 yoğun bir şekilde ekili dikili top
raklarda ekonomik faaliyette bulunduğu ülkemizde tarımsal verimin,
dolayısiyle gelir azlığının bu bölünme ile yakın ilişkileri bulunduğu
kolayca tahmin edilebilir.
1 T ürkiye’d e 1969 y ılında 13475250 H e k tard a tahıl üretim i yapılm ıştır. Bu alan ekili ve
dikili top rak ların % 49 u n a eşittir. N ad asa bırak ılan ta rla la r d ahil edildiği tak tird e (8824
000 H ektar) işlenen ekili dikili arazinin (Ekilen ta rla nadas, sebze bahçeleri, bağlar,
m eyvelikler, zeytinlikler toplam ı 27743000 H ektar) % 80,7 sine eşit olm aktadır. T a rım
istatistikleri Ö zeti 1969, B. D. t. E. Y ayın N o. 615, S. 7 -9 A nkara. 1970’den h esaplan
m ıştır.
2 27 Ekim 1970 G enel N üfus Sayım ı T elgrafla A lınan G eçici Sonuçlar. B. D . I. E. Y ayın
No. 616, S : 7. A nkara, 1970.
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Bundan önceki bölümlerde köy büyüklükleri ve köylerin orta
lama parsel sayılarım gözden geçirirken bölgesel farklar maksimu
munun yüzölçümünde 3,3 kat, parsel sayılarında ise 5 kat olduğunu
görmüştük. Bölgelerin ortalama parsel yüzölçümleri ele alındığında
bu farkın 10 kata (9,3) yaklaştığı dikkati çekmektedir.
T A B L O : V I.
Coğrafi Bölgeler

Ortalam a parsel yüzölçümü (Dönüm)

Güneydoğu Anadolu ................... ...51
Akdeniz ......................................... ...13,4
Iç Anadolu ...................................... 12,6
Doğu Anadolu
............................ ...9
Ege .......................................................8,2
M a r m a r a ................. ....................... ...7,3
Karadeniz
..................................... ...5,
Türkiye ortalaması .........................10,5 (10,47)
Görüldüğü gibi en büyük parsel ortalaması güneydoğu A n a
dolu, en küçük parsel ortalaması da Karadeniz coğrafi bölgemizde
bulunmaktadır. Yüzölçüm ü açısından aralarında 10 misline yakın
(9,3) bir fark mevcuttur.
Türkiye kır yerleşmelerindeki ortalamayı (10,5 Dönüm) 100
kabul ederek yapılan oranlama sonucunda farklar daha açık olarak
görülmektedir.
T A B L O : V II.
Coğrafi Bölgeler

O rtalam aya oram (O rtalam a=100)

Güneydoğu Anadolu .......................4^5)7
Akdeniz ......................................... ...127,6
Iç Anadolu ..................................... 120
Doğu Anadolu
............................
85,7
Ege ....................................................
78 .1
M arm ara .........................................
69 .5
Karadeniz .....................................
52,3
Türkiye ortalaması .........................100,0 (10,5 Dönüm)
Yazım ızın sonundaki tablo I X ’da görüleceği gibi, parsel yüzölçümlerinin idari sınırlar içindeki ortalamaları arasında büyük fark
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lar bulunmaktadır. Sınırlar daraldıkça ayrıcalıklar daha belirli ol
maktadır.
Hakkâri ili dışında kalan 66 ilin 29 tanesi (% 44) Türkiye parsel
ortalamasından büyük, 37 tanesi ise (% 56) küçüktür. Parselleri or
talamanın üstünde bulunan iller sırasiyle U rfa ( m dönüm), M ardin
(84,4 dönüm), Erzincan (73 dönüm), Diyarbakır (67 dönüm), Siirt
(50 dönüm), Ağrı (35 dönüm), Adana (28,9 dönüm), V an (25,3 dönüm)
Muş (24,2 dönüm), Maraş (20,4 dönüm) tır. Parselleri ortalamadan
çok küçük olan illerimiz sırasiyle: Rize (2,1 dönüm), Çankırı (2,6
dönüm), M alatya (2,8 dönüm), Zonguldak (2,9 dönüm), Bolu (3
dönüm), K ütahya (3,1 dönüm), Trabzon (3,2 dönüm), Sinop (3,3
dönüm), İsparta (3,5 dönüm), Kastamonu (4,3 dönüm)dur.
Bağ, bahçe meyve ve sebze tarımının önem kazandığı coğrafi
bölgelerimizde ortalama parsel yüzölçümü küçülmekte, buna karşı
lık, tarla tarımının önem kazandığı ve nadas zorunluluğunun arttığı
coğrafi bölgelerimizde ise, ortalam a parsel yüzölçümleri büyümekte
dir.

SON UÇ
Tapulam ası bitmiş, il ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları dı
şında kalan kısımlariyle ,kır yerleşme merkezlerinden elde edilmiş
sonuçlar üzerinde yaptığım ız çalışmalar, coğrafi bölgelere ve illere
göre köylerin ve tarlaların (parsellerin) ortalama büyüklükleri ara
sında önemli farkların bulunduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bundan 12 yıl önce tapulaması tamamlanmış olan 3131 köy ortala
malarını ele alarak yaptığım ız çalışmalarla, 8ooo’ı aşan köy üzerinde
bugün vardığımız bölgesel ortalamalar arasında büyük farklılık bu
lunmamaktadır. Bu durum, tapulanma tamamlandığında elde edilecek
ortalamalarla, bugünküler arasında büyük farkların ortaya çıkmıyacağı hakkındaki kanımızı desteklemektedir. A yrıca tarım toprakları,
tarım türü, tarımsal yoğunluk ve parsellerin yüzölçümleri devamlı
değişmekte, sabit bulunmamaktadır. Tapulam ası tamamlanan bir
köyün arazisi üzerinde bile satış, veraset, ifraz ve tevhit gibi işlemler
devam etmektedir. Bu durum kırsal nüfus ve tarım toprakları arasın
daki ilişkinin doğal bir sonucudur.
Tapulaması tamamlanan 8ooo’i aşkın köyün coğrafi bölgeler
içerisinde dağıtımından sonra tesbit edilen bölgesel özelliklerinin ba
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şında, ortalama köy büyüklükleri gelmektedir. Türkiye ortalaması
ıoo kabul edildiği taktirde en küçük ortalama gösteren Karadeniz
coğrafi bölgesi 46 ile ortalamanın % 54 aşağısına inmekte, İç Anadolu
coğrafi bölgesi ise ortalamanın % 53 üzerine çıkmaktadır. Tesbit
edilen diğer özellik, illere ve bölgelere göre köylerin ihtiva ettikleri
ortalama parsel sayılarına aittir. Türkiye ortalaması (997,3 parsel)
100 kabul edildiği taktirde en küçük ortalama gösteren Güneydoğu
Anadolu coğrafi bölgesi 27,2 ile ortalamanın % 72,8 altında bir değer
taşımaktadır. Buna karşılık, İç Anadolu coğrafi bölgesi (1315 parselle)
ortalamanın % 31,9 üzerine çıkmaktadır.
Tesbit edilen diğer özellik illere ve coğrafi bölgelere göre orta
lama parsel genişliği ile ilgilidir. Bölgeler arasında görülen en önemli
farklılık, ortalama parsel yüzölçümündedir. Türkiye ortalaması (10,5
dönüm) 100 kabul edildiği taktirde Karadeniz coğrafi bölgesi 52,3,
buna karşılık Güneydoğu Anadolu bölgesi 485,7 gibi yüksek bir orana
çıkmakta, uçlar arasındaki fark on misline yükselmektedir. K ö y bü
yüklüğü, köylerin ortalama parsel sayıları ve ortalama parsel yüzölçümlerinin bölgelere göre farklılık göstermeleri doğal bir sonuç
olmakla beraber, farkların fazlalığı dikkati çekmektedir. Bölgeler ara
sında cok çeşitli fiziki, ekonomik ve sosyal farkların yanısıra, tarım
topraklarının cinsi ve oram tarım türlerine olduğu kadar randımana
da etkili olmaktadır. Ancak Türkiyenin bölgeleri arasındaki farklar bu
ölçülerin birhayli üzerinde bulunmaktadır.
Bu genel ortalamaların ve bölgesel özelliklerin ortaya koyduğu
gerçek, tarım sektöründe çalışan nüfusun artmasına karşılık gittikçe
küçülen, dağılan parseller üzerinde ekonomik faaliyette bulunulduğu
dur. Buna karşılık, Türkiye tarımsal topraklarının bölünüşünde tahıl
tarlalarının çok büyük alan kapladıkları görülmektedir. Ekonomik bir
tahıl tarımı için oldukça geniş bir araziye ihtiyaç vardır. Bu gerek
makinalı tarımın uygulanması bakımından da lüzumludur. Ayrıca,
tahıl tarımında verimin yüksek olması ve tarımsal yoğunluğun da
az olması ekonomik bir gerektir.Verim in Türkiye’de dünya ölçülerine
göre düşük kalışı doğal koşullara olduğu kadar, tarım topraklarının
işlenme birimlerinin küçüklük ve dağınıklığı ile de yakından ilişkilidir.
Toprak reformu, genellikle cüce işletmeler şeklindeki birimler
üzerinde yapılan tarımsal faaliyetlerin bünye bozukluğunu gidererek
randımanı arttıracaktır. Son yıllarda, yetersizliği belirli duruma ge
lerek dış ülkelerden ithal edilen tarımsal ürünlerin çeşitlenmesi ve
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artması yanında, şehirlere akın olayının hızlanması, bu sektörde ya
pılması gerekli reform hareketlerinde gecikildiğini göstermektedir.
Türkiye nüfusunun 2 /3si tarım sektöründe çalışarak milli gelirin
1 /3 ünü sağlaması bu sektörün verimsizliğini, gelir yetersizliğini ve
şehirlere akın nedenlerini belirtmektedir.
Toprak reformu, T ürk tarımını güçlü bir yapıya kavuşturup kal
kınması için gerekli reformların başında yer almalıdır. Bu reformun
uygulanmasında bölgesel özelliklerin dikkate alınması sonucun daha
olumlu ve yararlı olmasını sağlıyacaktır.
Sonuç olarak, toprakla ilgili sorunların çözülmesinin başında,
yukarıda saptanan bölgesel özellikleri de dikkate alarak, reforma,
öncelikle uygulanmasını gerektiren bölgelerden başlanılması ve buna
paralel olarak tapulam a faaliyetleri bakımından da bu bölgelere hız
verilmesi zorunludur.
TABLO: V III
C oğrafi bölgelerde tapulam ası b iten köy, parsel yüzölçüm ü ve parsel sayıları o rtalam a la rı
C oğrafi
Bölgeler

bölgede ta 
p u lam a n ın
uygulandığı
ilçe sayısı2

Bölgede
tapulam ası
biten köy
sayısı

Bölgede
K öy büyük
lüğü o rta la 
m ası (Dö.)

Bölgede
köylerin
o rtalam a
parsel sayısı

Bölgede
parsellerin
ortalaıfta
büyüklüğü
(Dö.)
12.6

îç A nadolu

55

1627

15960

1315

D oğu A na
dolu

36

1048

7649

842

Akdeniz

49

1139

10953

814

13.4

K aradeniz

50

1462

4865

878

5 .5

G üneydoğu
A nadolu

24

627

13904

272

Ege

64

1239

10054

1233

8 .2

M a rm a ra

54

867

8484

1170

7 .3

332

8009

10437,4

997

10.5
(10,47)

T ürkiye
ortalam ası
ve toplam ı

1 T ap u la m a n ın uygulandığı ilçe sayısı (Biten veya devam eden)

9
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