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Öz 
Tarımdaki kapitalist ilişkilerin bir yansıması olarak ortaya çıkan 

toprak rantı konusunda, A. Smith, D. Ricardo ve K. Marx tarafından yapılmış 

olan çalışmaların etkisiyle ortaya çıkan tartışmalar günümüze kadar 

sürmüştür. Kent ve kapitalizm ilişkisi üzerine rant olgusu temel alınarak 

yapılmış olan çalışmalarda iki karşıt yaklaşım olduğu öncelikle 

belirtilmelidir. Bu kuramsal yaklaşımlardan ilki klasik ve neo-klasik tezler 

temelinde geliştirilen ve Ricardo’nun konum rantı kuramına dayanan 

yaklaşımlardır. D. Ricardo’nun katkısıyla saptanmış olan farklılık rantı 

kategorisi, konum ve yerleşme kuramları adıyla, neo-klasik kuramcılar 

tarafından kent kuramlarına uyarlanmıştır. Bu kuramlarda, çoğunlukla 

firmaların ve bireylerin yerleşim yeri seçiminde, merkeze uzak olmaktan 

kaynaklanan ek maliyetleri esas alınmakta, uygun yer seçimi konusunda 

kendilerine seçenekler sunulması amaçlanmaktadır. İkincisi ise Marx’ın 

mutlak rant ve tekelci rant kuramı temel alınarak geliştirilen ve konum rantı 

kuramını özel mülkiyet olgusunun varlığı ile eleştiren Marksist 

yaklaşımlardır. Marx, Ricardo’nun kuramına karşı kimi eleştiriler getirerek, 

topraktaki özel mülkiyet sahipliğinin etkisini mutlak rant kavramıyla 

açıklamıştır. Marksist yaklaşımın kullanıldığı kent kuramlarında ise rant 

olgusu 1970’li yıllardan sonra tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalarda 
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toprak sahiplerinin kentteki yapı sektörü üzerindeki etkisi ve kentlerde ortaya 

çıkan eşitsizliklerin toplumsal mücadele alanına taşınıp taşınamayacağı 

incelenmiştir. Bu yazıda hangi rant kategorilerinin kentsel alanlara 

uyarlanabileceği anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimler: Rant, Kentsel Rant, Mutlak Rant, Farklılık 

Rantı, Tekelci Rant 

 

Abstract 
 Discussions have been going on day by day, with the influence of 

the work done by A. Smith, D. Ricardo and K. Marx on the land which 

emerged as a reflection of capitalist relations in agriculture. It should be 

emphasized firstly that there are two opposing approaches in the studies 

made on the basis of rent on the relation of city and capitalism. These are 

approaches based on classical and neo-classical theses and based on Ricardo's 

positional rationale. The difference determined by the contribution of D. 

Ricardo was adapted to urban theories by neoclassical theorists, in the name 

of the runaway category, location and settlement theories. In these theories, it 

is mostly based on the additional costs of firms and individuals in choosing 

the settlement, due to the distance from the center, and it is aimed to give 

them options about the appropriate location. The second is Marxist 

approaches that developed on the basis of Marx's theory of absolute rent and 

monopoly rent and criticizing the theory of positionality with the existence of 

private property. Marx, by raising some criticisms against Ricardo's theory, 

explains the effect of ownership of private property in the land with the 

concept of absolute rent. In the urban theories where the Marxist approach 

was used, the rant was started to be discussed after the 1970s. In these 

studies, the effects of the landowners on the urban construction sector and the 

inequalities emerged in the cities have been investigated to move to the field 

of social struggle. This article will attempt to explain which rent categories 

can be adapted to urban areas. 

Keywords: Rent, Urban Rent, Absolute Rent, DifferentialRent, 

Monopoly Rent 

 

Giriş 

Kentsel toprakların kullanım biçimi ve bu kullanım biçimleri 

sonucunda ortaya çıkan rant türleri akademik yazında oldukça önemli 

bir yer işgal etmektedir. Bu konudaki en önemli zorluk tarımsal 

topraklar için geliştirilmiş olan rant kuramlarının kentsel topraklara 

uyarlanmasıdır. Klasik iktisadın öncü kuramcılarından D. Ricardo ve 

A. Smithin temsil ettiği liberal rant kuramı ile K. Marx’ın temsil ettiği 

Marksist rant kuramı arasındaki çatışmaların kentsel toprak rantına 

uyarlanması ile onların takipçileri tarafından sürdürülmüş olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Öte yandan aynı ekolleri referans olarak 

kabul edenler arasında da kentsel rant konusunda anlaşmazlıklar 



bulunmaktadır. Bundan dolayı tek bir rant kuramı değil kentsel rant 

kuramları bu yazının tartışma konusu olarak ele alınmıştır.  

Tarımda kapitalist ilişkilerden yola çıkılarak ortaya atılan ve 

geliştirilen rant kavramının kapitalist sistemde farklı alanlarda 

görüldüğü ve benzer yasallıklar izlediği görülmektedir. Marx’ın 

çalışmalarında özellikle de Kapital Üçüncü Cilt’te doğal güçlerin 

tekelleştirildiği her yerde artı karın rant biçiminde kapitalist 

sanayiciden alındığı yazılıdır. Bu durum, arsa ve madencilik rantı diye 

belirtilir. Yine Marx’ın yukarıda anılan çalışmasında, sınırlı ve adı 

konmamış da olsa kentsel ranttan söz edilir. Ancak Marx, yapı 

amacına yönelik bu tür toprak rantının tarımsal rant tarafından 

düzenlendiğini ve bu durumun özellikle büyük kentlerdeki arsalarda 

önemli olduğunu vurgular. Özellikle nüfus artışıyla birlikte ortaya 

çıkan barınma talebinin dışında, ya toprağa katılan ya da tüm sınai 

yapılarda ortaya çıkan ve ona dayanan sabit sermayenin gelişmesinin 

yapı rantını artırdığını, arsaya olan bu talebin yer ve temel olarak 

toprağın değerini yükselttiğini, böylece yapı malzemesine olan talebin 

arttığını belirtir. Bunun için dönemin Londra’sındaki yapı 

spekülasyonu örneğini verir (Marx, 2006: 679-680).1 Bu 

açıklamalardan sonra, kapitalizmde toprak rantının, iki katlı toprak 

tekelinin varlığından kaynaklandığı söylenebilir (Hoell, 1979: 27). İki 

katlı toprak tekelinden birisi mutlak rant, diğeri de farklılık rantıdır. 

Bu durumda, kapitalist toplumda rant kapitalist toprak işletmesi tekeli 

olarak adlandırılan farklılık rantı ve özel büyük toprak mülkiyeti 

tekelinden kaynaklanan mutlak rant şeklinde ortaya çıkmaktadır 

diyebiliriz. Bu ortaya çıkışta en önemli unsur da nesneleşmiş insan 

emeğidir.2 Harvey ise Marx’ın çizdiği çerçeve içinde üç rant biçimini 

                                                           
1Marx, Londra’daki büyük yapı spekülatörünün esas karının gelişen toprak 

rantlarından oluştuğunu belirtir. Çünkü Marx’a göre, “hızla büyüyen kentlerde, 

özellikle inşaatın bir sanayi olarak sürdürüldüğü Londra gibi yerlerde, yapı 

spekülasyonunun amacı konut değil, toprak rantıdır.” (Marx, 2006: 679-680). 
2 Doğal güçlerin tekel altına alınması, yani onların ürettiği emek gücündeki artış ve bu 

doğal güce sahip olunması, ona sahip olanın elinde bir tekel oluşturur. Bu, yatırılmış 

sermayenin üretkenliğinde, bizzat sermayenin üretim süreci ile yaratılamayacak bir 

artışın koşuludur. Bu biçimde tekel altına alınabilen doğal güç her zaman toprağa 

bağlıdır. Marx, bunu çağlayan örneği ile açıklar ve şöyle der: “ … sermaye kendi 

başına çağlayan yaratamaz. Bu nedenle bu çağlayanların kullanılmasından doğan artı-

kar, sermaye yüzünden değil, sermaye tarafından tekel altına alınabilen ve tekel altına 

alınmış olan doğal gücün kullanılması yüzündendir. Bu koşullar altında artık kar 

toprak rantına dönüştürülür, yani bir çağlayanın sahibinin eline geçer.” Toprak 

mülkiyeti Marx’a göre, “artık karın yaratılmasının nedeni değil, onun toprak rantı 

biçimine dönüştürülmesinin ve dolayısıyla karın ya da meta fiyatının bu bölümünün 

toprağın ya da çağlayanın sahibi tarafından mal edinilmesinin nedenidir.” Bkz. (Marx, 

2006: 569-571). 



açıklar. İlki tekelci ranttır. O’na göre tekelci rantMarx için yaşamsal 

önemdedir ve yoğun nüfuslu alanlardaki rantın tek açıklamasıdır. 

Ancak bu önemine karşın Harvey için, mekansal rekabette oluşan 

tekelci rant mutlak rantın klasik bir örneğidir ve mekansal rekabetteki 

yetersizliklerin sonucunda ortaya çıkar (Harvey, 2003: 165-166). 

İki ana bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde kentsel 

topraklardaki özel mülkiyetin varlığını analiz etmek üzere mutlak rant 

kavramı geniş bir çerçevede tartışılmaktadır. İkinci bölümde ise 

kentsel topraklara yatırılan sermayenin etkisiyle ortaya çıkan ve 

toprağın verimliliği ile konumuna doğrudan müdahaleyi içeren 

farklılık rantı ele alınacaktır. Çalışma esas olarak literatür taraması 

yöntemiyle kuramsal tartışmalar ekseninde hazırlanmıştır. Amaç bu 

alanda yapılacak olan çalışmalara bir temel oluşturmaya çalışmaktır. 

 

1. Kentsel Toprakta Özel Mülkiyet: Mutlak Rant 

Çalışmada ele alınan ilk rant kategorisi mutlak rant 

kategorisidir. Ancak mutlak rant ile bir diğer rant biçimi olan tekelci 

rant arasındaki ayrımının da belirginleştirilmesi gerekmektedir. 

Bundan dolayı öncelikle bu ayrıma dikkat çekilecektir. 

 

1.1. Mutlak Rant–Tekelci Rant Ayrımı 

Yukarıda, Marx’ınrant kuramına en büyük katkılarından birinin 

mutlak rant kavramı olduğunu ancak mutlak rant kategorisinin 

Ricardo tarafından görmezden gelindiğini belirtmiştik. Harvey, mutlak 

rantınMarx’ın benzersiz ve belirgin değer kuramlarına dayandığı 

halde sonraki kuramcıların bunu yok saydığını ya da yanlış 

yorumladığını söyler (Harvey, 2003:170). Bu duruma en çok Ben Fine 

itiraz eder. Fine, mutlak rant üzerindeki limitlerin tarımın yeni 

topraklar üzerinde yayılmasına karşılık yoğun gelişmesinden 

çıkarılabileceğini gösterir (Fine, 1979; Bottomore 2002: 588-589). Bir 

başka kuramcı olan Michael Ball (1977) ise rantın genel bir teorisinin 

olamayacağını ancak sermaye ve toprak arasında gelişmiş olan tarihi 

ilişkinin bu kuramın temelini oluşturması gerektiğini yazar. Murray da 

(1977)  rant kuramının toprak mülkiyetine uyarlanabileceğini 

varsayarak farklılık ve mutlak rantın varlıkları ve rollerinin toprak 

mülkiyeti türünden bağımsız olabileceğini belirtir. Marx’a göre (1999: 

118-120, 228), mutlak rant, en yalın haliyle, topraktaki özel mülkiyet 

tekelinden kaynaklanmaktadır ve “ham ürünün ortalama fiyatı 

üzerindeki fazla değer” olarak kapitalizmin asli unsurudur. Marx, 

toprak mülkiyetinin var olageldiği ve kapitalist üretimin, bunun 

üzerine yükseldiği yani toprak mülkiyetini kapitalizmin yaratmadığını, 

önceden var olduğunu söyler. Mutlak rantın bu yönü ekonominin 



çeşitli sektörleri arasındaki rekabetin de önemli bir konusudur. Çünkü, 

mutlak rant, toprak üzerindeki salt hukuki mülkiyetin yanı sıra, özel 

toprak mülkiyetindeki tekele bağlı ve onun nedeni olarak ortaya çıkan 

tekel fiyatının, değerinin ve üretim fiyatının oluşmasından 

kaynaklanmaktadır (Bottomore,2002:588-589).Lenin de mutlakrantın 

toprak tekelinin sonucu olduğunu belirtir ve Bulgakov’un, mutlak 

rantın farklılık rantının özel bir biçimi olduğu biçimindeki tezine 

şiddetle karşı çıkar (Lenin, 1996:59, 74-75). Lenin’e göre, toprağın 

kıtlığı, toprağın mülkiyet haklarının konusu olmasından değil, 

ekonominin bir konusu olarak tekelleşmesinden kaynaklanmaktadır. 

Yani toprak ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki toprağın kıtlığına 

yol açmaktadır. O halde toprak mülkiyeti bir tekeldir; toprak sahibi bu 

tekele dayanarak çiftçiden rant alır ve rant çeşitli sermaye 

yatırımlarının üretkenliklerindeki farklılıkla ilgisi olmayan ve 

topraktaki özel mülkiyetten kaynaklanan mutlak ranttır (Lenin, 1996: 

80). Harvey ise, mutlak rant ile ilgili olarak Marx’ın yazdıklarını şöyle 

ifade eder: “Kapitalist üretim özel mülkiyet kurumunu (birçok feodal 

kurumu yıktığı gibi) yıkacak durumda değildir, çünkü kendi varlığı 

üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanır. Bu yüzden kapitalizm, 

kendi varlığının yasal dayanağını sürdürebilmek için, üretimde bir 

vergi (kira) ödemek zorundadır. Böyle bir vergi kuşkusuz üretim 

giderlerine dahil edilmek zorundadır ve bu bakımdan mutlak rant (ve 

tekelci rant) farklılık rantından ayırt edilmelidir.” (Harvey, 2003:168). 

Buradaki zorluğu Harvey, Marx’ın çalışmalarına bağlar ve zorluğu 

aşmak için tekelciranta3 bireysel düzeyde işleyen ve mutlak ranta da 

belli bir sektörde üretimkoşullarından doğan bir şeymiş gibi 

bakılmasını önerir. Böylece tekelci rant birininbir başkasının ihtiyaç 

hissettiği şeye sahip olması, mutlak rant ise, bütün tarımsaltoprak 

sahiplerinin, bütün düşük gelirli konut sahiplerinin koşullarını 

belirleyen sınıftekeli olgusu gibi görülerek açıklanabilir ve mutlak 

rantta tekelci fiyatı belirleyenranttır. Yani tekelci fiyat rantı 

belirlemez.4 Bu nedenle mutlak rant, Harvey’in ençok önem verdiği 

                                                           
3 Kentsel altyapı hizmetlerinin finansmanı ve bu altyapı hizmetlerinde devletin doğal 

tekelinin çeşitli biçimlerde özel sektöre devri konusunun incelenmesi için bir başka 

rant biçimi olan tekel rantı kavramı kullanılabilir. Bkz. (Güler, 1998, s. 239-240). 
4Harvey, mutlak rantın toprağa bağlı mülkün getirisi olduğunu ama ortaya 

çıkabileceği teknik koşulların Marx’ın hayal ettiği ya da açıkladıklarından çok fazla 

olduğunu iddia eder(Harvey, 2003: 168-169). Marx, toprağın fiyatının tekel yaratması 

ve tekelin toprağın fiyatını yaratması gibi iki duruma da değinir. Tekel fiyatının rant 

yaratması yeryüzünün eşsiz özelliklerle donanmış bir parçasına tasarruf hakkı 

sayesinde sahip olan bir toprak beyinin titiz bir şarap içicisi için ürettiği şarabı 

satmasından kaynaklanmaktadır. Rantın tekel fiyatı yaratması da tahıl yalnızca üretim 

fiyatının üzerinde değil, ama toprak mülkiyetinin ekilmemiş toprağa rant 



rant biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutlak rant ile tekelcirant 

arasındaki ayrım, Harvey’e göre, mutlak rantın tekelci fiyata 

dayanmasıdır vebağımsız olarak belirlenen tekelci fiyat da tekelci rant 

elde edilmesini sağlar. Harveytarımdaki aşırı karların, özel mülkiyetin 

tekelci gücü nedeniyle mutlak rant olarak kurumsallaştığını belirtir 

(Harvey, 2003: 167). 

Yine tarım topraklarından yola çıkarsak, toprağın sahibinin 

topraktan elde edebileceği rantı sonuna kadar elde etmeye çalıştığını, 

bu aşamadan sonra da kiraya vererek gelir elde etmeye yöneldiğini 

daha doğrusu toprağı sömürebildiği oranda sömürmeye çalıştığını 

söyleyebiliriz. Bu nedenle mutlak rant üretkenlikten ayrı olarak ortaya 

çıkar. Ancak farklılık rantı aynı toprak üzerinde süre gider ve bunu bu 

kez devlet yaratmış olur (Hoell, 1979:27, 40-46). Öte yandan mutlak 

rantın ele alındığı Kapital’in ilgili bölümünde toprağın salt hukuki 

sahipliğinden dolayı sahibine rant getirmediği yazılıdır. İktisadi 

koşullar toprağın bir rant getirinceye kadar kullanım dışında 

kalmasına izin verir. Bu durum toprağın artmasına ya da azalmasına 

yol açmazken, piyasa unsuru haline gelen toprak miktarını 

değiştirebilir. Dolayısıyla rantı önceleyen toprak mülkiyetidir ve 

mutlak rant topraktaki özel tekel mülkiyetidir.  

 

1.2. Mutlak Rantın Kentsel Topraklara Uyarlanması 

Rantın belirleyici olması kentsel topraklardaki özel mülkiyet 

tekeli açısından oldukça önemlidir ve kendisini daha çok toprak 

spekülasyonu biçiminde gösterir. Harvey’e göre, rant bir kez ortaya 

çıktıktan sonra toprağın kullanıma ayrılmasına yaramaktadır. Eğer 

kullanım, toprağın değerini belirliyorsa, tahsis mekanizması için 

toplumun ödeyeceği bedel yüksek olmasına karşın bu durum 

toplumsal açıdan ussaldır. Ancak değer kullanımı belirliyorsa, tahsis 

mekanizması, yaygın spekülasyon, yapay olarak oluşturulan kıtlık vb. 

biçimlerde ortaya çıkar. Harvey, bu durumun üretim ve dağıtımın 

etkin örgütlenmesiyle ilgisi olmadığını belirtir (Harvey, 2003: 

175).Kuşkusuz, Marx’ın kentsel rant konusundaki görüşleri bu kadar 

sınırlı olmasına karşın kuramı, kendisinden sonra bu konuda 

çalışanları, farklı açılardan yorumlansa da etkilemeye yetmiştir. Tarık 

Şengül’e göre, “Marksizmin kent mekanı ile olan tarihsel ilişkisi 

oldukça karmaşık ve sorunludur. Marx’ın çalışmalarında kent 

mekanının sınıf bilinci açısından önemine yer yer atıflar 

yapılmaktaysa da, çalışmalarının bütünü gözden geçirildiğinde, 

                                                                                                                             
ödenmeksizin sermaye yatırılmasına koyduğu sınırlar yüzünden, değerinin de 

üzerinde satılması durumunda ortaya çıkar. Bkz. (Marx, 2006: 681). 

 



sistematik bir değerlendirme ya da kuramsallaştırmaya rastlanmaz.” 

(Şengül: 2001:9-31). Aynı değerlendirme kentsel rant için de 

geçerlidir.  

Marksistlerin kentsel rant konusuna olan ilgisi 1960’ların 

sonundan itibaren canlanmıştır (Ball vd., 1985: 3-24). Özellikle, 

üçüncü dünya ülkelerini hammadde ve enerji kaynakları bakımından 

sömüren kapitalist sistemin, krizini açıklamak üzere geliştirilen 

bağımlılık ve azgelişmişlik kuramların darant olgusuna yer verilmesi 

bu ilginin canlanmasına katkıda bulunmuştur. Öte yandan gelişmiş 

kapitalist ülkelerde, kentsel alana yapılmış olan yatırımlara karşın bu 

refahın emekçilere yansımaması, tam istihdamın 

gerçekleştirilememesi, kentsel alanda eşitsizliklerin gittikçe artması, 

kapitalist sistemin yeniden yapılanması sırasında arsa 

spekülasyonunun ön plana çıkması ve konut talebinin 

karşılanamaması gibi nedenlerden dolayı kentsel rantolgusuna ilgi 

artmıştır.  

1970’li yıllarda kapitalizmin merkezileşmesi, uluslararası 

niteliği ve karmaşıklığı, mali sermayenin etkisinin artması ve 

kentlerinprestijli alanlarına olan talep, konut finansman sisteminde 

kredi kuruluşlarının devreye girmesi ile ortaya çıkan konut fazlalığının 

mali sistemi tehdit etmesi üzerine ortaya çıkan çelişkilerin sınıf 

mücadelesine nasıl dönüştürüleceği, rant analizlerine yol açmıştır. 

Ancak, başlangıçta rant analizleri tarımsal rant kategorileri üzerine 

temellendirilmişse de daha sonra yapılan çalışmalarda bu kategoriler 

yeni siyasal stratejiler oluşturulması amacıyla kentsel ranta 

uyarlanabilmiştir. Örneğin, mutlak rant, emek yoğun sanayilerinin 

geliştiği inşaat sektörüne uyarlanarak kentsel mutlak rant olarak ele 

alınmıştır.  

1980’li yıllarda ise sermaye birikimi ile kentsel rantarasında 

doğrudan bir ilişki kurularak bu çalışmalar daha anlamlı hale 

getirilmiştir. Marx’ınrant kuramının kente uyarlanıp uyarlanmayacağı 

konusu 1980’li yıllarda daha yoğun bir biçimde tartışılmaya 

başlanmıştır. Marksist düşünürler arasında bu tartışma farklı 

biçimlerde sürdürülmüş ve kimi zaman aralarında derin görüş 

ayrılıklarına yol açmıştır. Kentsel rant kuramını düzenleme okulunun 

yaklaşımıyla açıklayan Johannes Jäger’e göre, o dönemde yapılan 

tartışmalar anlamlı olsa da ekonomi-politik açıdan yetersizdir (Jäger, 

2003: 233-249). Örneğin, M. Ball ve B. Fine, 1980’li yıllarda yapmış 

oldukları çalışmalarda, toprak sahiplerinin rolünü analiz etmek için 

farklılık rantına yönelmişlerdir. Ancak Ball, Marx’ın mutlak rant 

dışındaki kuramının kentsel alanlara uyarlanmasının olanaksız 

olduğunu belirtmektedir. Ona göre, Marx’ınrant analizinde mekansal 



farklılaşmaya yer verildiği halde, kentsel alanlardaki rekabetten 

kaynaklanan yüksek rantların sanayi üretimi üzerindeki etkisi dikkate 

alınmamıştır. Ball, bunun nedenini Marx’ınrant analizini kısmi 

biçimde ele almasına bağlamaktadır. Marksist kuramın Ricardocu ve 

neo-klasik iktisat kuramlarından, toplumsal ilişkiler ve toplumsal 

çelişkilere verdiği önemden dolayı üstünlüğü konusunda bir çekincesi 

bulunmamakla birlikte, Marx’tan sonra gelenlerin bu boşluğu 

doldurmaya çalışmaları ise yetersiz bulunmaktadır; çünkü tarımsal 

rant kategorileri doğrudan kentsel alana uyarlanmaz. Ball, rant 

kuramına göre, toprak mülkiyetinin üretim sürecindeki mücadeleyi 

doğrudan etkilediğini ve bu anlamda toprak sahiplerinin üretim 

sürecine müdahalesinin önemli sonuçlar doğuracağını belirtir. Kentsel 

alanda üretim sürecini yapı sanayinde gören Ball, sonuçta toprak 

rantının yapım süreçleri üzerindeki etkisinden yola çıkarak bu 

süreçteki toplumsal ilişkilerin analiz edilmesi gerektiğini savunur 

(Ball, 1985: 71-86). Ball’ın bu yaklaşımından dolayı Marksist rant 

kuramının hatta birikim kuramının dışına çıktığı söylenebilir (Kerr, 

1996: 59-88). Ancak, Ball’ın, toprağın gerçek anlamının sınıflı 

toplumun doğasından kaynaklandığı, rant hakkında evrensel bir kuram 

olmadığı, özel mülkiyetten kaynaklanan bir toplumsal kurumlar 

kategorisi olduğu ve toprağın mülkiyet sahipliğinden kaynaklanan bir 

mülkiyet hakkı ödemesi olduğu yönündeki anlamlı açıklamaları, rant 

kuramı dışında olsa da Marksizm ile örtüşmektedir. Bunu kendisi de 

yadsımamakta ve rant kuramının yerine, sınıflı bir toplumda toprak 

mülkiyetinin ekonomik yeri üzerine geliştirilen kuramların 

kullanılmasını önermektedir. Kendi yaklaşımında rant yalnızca toprak 

mülkiyetinin ekonomik işlevinin bir öğesidir, toprak mülkiyetinden 

kaynaklanan çelişkilere ve çatışmalara odaklanılarak rant olgusu 

analiz edilebilir(Ball, 1985: 71-86).Ben Fine ise topraktaki mülkiyetin 

ekonomik ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkisinin önemini kanıtlamak 

üzere İngiltere kömür sanayini incelediği çalışmasında sorunun 

kuramsal değil pratik yönlerine ve bölüşüm ilişkilerine odaklanılması 

gerektiğini belirtmektedir (Fine, 1985: 107-126).Jäger’in kentsel rant 

konusunda yer verdiği diğer bir yaklaşım da kentsel rantı sosyal 

ilişkilerden yola çıkarak ele alan Anne Haila’nın görüşleridir (Jäger, 

2003: 233-249). Haila, 1980’li yıllarda yapılan tartışmalar üzerine, 

rant kuramının henüz çözülemeyen yapısal sorunlar içerdiğini bu 

yönüyle kuramın bir yol ayrımında bulunduğunu belirtmektedir (Kerr, 

1996: 59-88). A. Haila, rant kuramı üzerine yapılmış olan tartışmaları 

üç aşamaya ayırarak ele almaktadır.5 

                                                           
5 Anne Haila’nınrant kuramına ilişkin üç önemli çalışması bulunmaktadır: Anne 



Bu anlamda 1970’li yıllar, rant kuramı konusunda Marksistler 

arasında görüş birliğinin olduğu, Marx’ın görüşlerinden yola çıkılarak 

neo-klasik kuramın eleştirildiği ve yeni bir rant kuramının 

geliştirilmesinin denendiği yıllar olmuştur. Bu yıllarda, tekelci rant ve 

mutlak rant kategorileri, farklılık rantından daha önemli görülmüş, 

rant daha çok kapitalizm öncesi ve kapitalist olmayan unsurların 

kapitalizm içindeki yeri bağlamında değerlendirilmiştir. Öte yandan 

bir sosyal ilişki biçimi olarak ele alınan rant, sermaye birikiminin 

önünde engel olarak da görülmüştür. 1970’li yılların sonunda ise rant 

olgusuna bakış açısı değişmiştir. Bu dönemde farklılık rantının 

varsayıldığından öte karmaşık bir yapıya sahip olduğu anlaşıldığından 

Marx ve Ricardo’nun rant konusundaki tezleri yeniden gündeme 

gelmiştir. Bundan dolayı rant kapitalizmin içsel bir çelişkisi olarak 

kapitalist sistem içindeki işlevleri bakımından ele alınmıştır. Önceki 

dönemin aksine rantın sermaye birikim sürecinin önünde engel 

olmadığı, aksine sermaye birikimine katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Öte yandan bu dönemde türdeş bir grup olan toprak sahipleri arasında 

da ayrışma başlamıştır. 

1980’li yıllarda ise rant kuramı iki farklı kuramsal yaklaşım 

biçiminde ele alınmıştır. Etkileri günümüze kadar süren bu 

yaklaşımlardan ilki, kuşkucu bir tutumla olsa da genel rant kuramı 

üzerinde durmuş, bu kuramdan yola çıkmış, diğerleri ise rekabetçi 

kapitalizmin anlaşılması için genel kuramın yeniden düzenlenmesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Örneğin A.Haila genel rant kuramının bir 

yol ayrımında bulunduğunu, ya eski dogmalara geri dönüleceğini ya 

da nesnel bir tavırla kuramın geliştirileceğini belirtmiştir. Tartışmada 

Harvey’in yaklaşımının Ball ve Haila’nın yaklaşımından daha tutarlı 

ve Marksizme daha yakın olduğu söylenebilir (Kerr, 1996: 59-88). 

Gerçi Jäger, Harvey’inbile ekonomi politik gelişme ile kentsel toprak 

ve yerleşme farklılıkları arasındaki ilişkiyi açıklayamadığını 

belirtmektedir. Bu konuda Harvey’e, benzer bir eleştiri de T.A. 

Broadbent tarafından yöneltilmiştir. Broadbent, Harvey’in kullanım 

değeri, değişim değeri, farklılık rantı ve mutlak rant kategorilerini 

kullanarak Marksizm’e önemli katkılar yaptığını, ancak Marx’ın 

analizlerini kullanma konusunda yeterince özen göstermediğini 

düşünmektedir. Kendisi, Marx’ın kuramının doğrudan kullanılarak 

modern kent ekonomisinin anlaşılabileceğini belirtmektedir. Çünkü, 

                                                                                                                             
Haila, “Land as a Financial Asset”, Antipode, Vol. 20, No 2, 1988, s. 79-101; Anne 

Haila, “MisguidedRhetoric on Rent: A Comment on BallandClark”, Environment 

andPlanning, Vol. 21, 1989, s. 1525-1532; AnnaHaila, “TheTheory of Land Rent at 

theCrossroads”, Society&Space, Vol. 8, 1990, s. 275-296. 

 



ona göre, sermaye rant kavramı olmadan da anlaşılabilir ancak, 

modern toprak rantı sermaye olmadan anlaşılamaz (Broadbent, 1975: 

8-10). Öte yandan Jäger, H. Lefevbre’nin kentsel mekanın yeniden 

üretilmesi ve A. Lipietz ve C. Topalov’un kentsel mekandaki sosyal 

ayrışma ile kentsel rant arasındaki ilişkiyi konu edinen çalışmalarının 

rant kuramının tartışılmasına katkıda bulunduğunu 

söylemektedir(Jäger, 2003: 233-249).Tartışmada M. Ball’ın 

yaklaşımına daha yakın duran Alan W. Evans (1992: 81-96; Evans, 

1999: 2305-2315) tarafından konut piyasasını analiz etmek üzere 

önerilen minimum rant kavramı da bulunmaktadır. Evans, ödenen 

rantile talep edilen rant arasında önemli bir fark olduğunu kendi 

yaklaşımının Marx’ın kuramına dayandığını belirtmektedir. 

Marksist kuramı kente uyarlayan, kullanım değeri ve değişim 

değeri arasındaki diyalektik ilişkiden yola çıkarak kentsel toprak 

kullanım kuramını inşa eden Harvey, toprağın ve üzerindeki yapıların, 

güncel kapitalist iktisatta mal olduğunu ama sıradan mallar olmadığını 

belirtir. Harvey’e göre (2003: 146-148), bunların sıradan mallar 

olmadığı kimi özelliklerinden dolayıdır. Bu özellikler şunlardır:  

 

(1) Toprak ve yapıların yeri istenildiğinde değiştirilemez,  

(2) Toprak ve yapılar kimsenin vazgeçemeyeceği mallardır,  

(3) Toprak ve yapılar göreli olarak daha seyrek el değiştirirler. 

Bazı girişimlerde (özellikle ağır sabit sermaye yatırımları söz 

konusu olduğunda), birçok kamu hizmetinin görülmesinde 

(yollar, okullar, hastaneler vb.) ve konutların sahiplerince 

kullanıldığı durağan sektörlerde toprak ve yapılar, sürekli 

kullanımda olmalarına karşın, seyrek olarak mal biçimini 

alırlar,  

(4) Toprak kalıcıdır ve çoğunlukla yapıların yaşam süresi 

hayli uzundur. Tarihsel olarak toprak ve yapılar en önemli 

değer biriktirme depoları olmuştur, (5) Piyasa değişimi zaman 

içinde bir anda oluşur, ama kullanım bir zaman dilimine 

yayılmıştır, (6) Kapitalist ekonomide kentsel toprak ve mülk 

piyasasının işlevsel olabilmesi için mali kurumlar önemli bir 

rol oynamalıdır,  

(7) Toprak ve yapıların, kullanıcı için, birbirini dışlamayan 

çok sayıda kullanımı vardır. Barınak, mahremiyet alanı, servet 

biriktirme aracı vb.  

 

Harvey, kullanım değerini benimseyen yaklaşımların toprak 

kullanımına ilişkin sorunlara katkıda bulunduğunu ancak bu konudaki 

araştırmaların ekonomi politiği dışladığını, ancak kullanım değeri ve 



değişim değerini Marksizm ile birlikte ele almanın kentsel toprak 

kullanımı sorunlarıyla mekânsal ve iktisadi yaklaşımlar arasında bir 

köprü oluşturduğunu belirtir (Harvey,2003: 146). Ancak 

TomBottomore (2002: 588-589) Harvey’in çalışmalarında, 

Marksizm’de rant kuramının kentlerde oluşan krizlerde toprak 

varlığının analizi amacıyla tercih edildiğini ancak çoğunlukla Marx’ın 

mutlak rant kuramının reddedilerek onun yerine tekel rantı kavramının 

kullanıldığını belirtir. 

 

2. Kentsel Toprakta Sermaye: Farklılık Rantı 

Kentsel topraklarda rantın etkisini açıklamak üzere kullanılan 

diğer bir rantkategorisi farklılık rantıdır. Marx, farklılık rantını, 

verimli topraklarda üretilen ürünün pazar fiyatının, gene o 

topraklardan çıkarılan ürünün değeri üzerindeki fazla ve toprağı 

işleme tekelinden kaynaklanan rant olmak üzere iki biçimde inceler 

(Marx, 1999: 118-120). Farklılık rantının ilk biçimi konum ve 

verimlilik rantı olarak ikiye ayrılırken; farklılık rantının ikinci 

biçiminde böyle bir ayrıma gidilmez. Bu rant kategorisinde aynı 

toprağa yatırılan farklı oranlarda sermayenin topraktan elde edilen 

ranta etkisi önem taşımaktadır. 

Çoğunlukla, Ricardocu iktisatçılar, onun kuramıyla sınırlı 

olmak üzere kentsel topraklar açısından farklılık rantı konusunda 

öneriler geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımlarda Marx’ın katkısı 

görmezden gelinmiş, ancak Marksistler bu görüşlere karşı çeşitli 

eleştiriler geliştirmişlerdir. Yine de kent kuramlarında egemen 

yaklaşımların bu görüşlere dayandığını söyleyebiliriz. 

 

2. 1. Toprağın Konumu ve Verimliliği 

Marx’a göre, farklılık rantının birinci biçimi toprağın 

verimliliği ve konumuyla ilgilidir. Verimlilik rantı, aynı ölçüdeki 

farklı toprak parçalarına uygulanan eşit oranlardaki sermayenin eşit 

olmayan sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Yani ölçüleri aynı olan iki 

farklı toprağa aynı oranda sermaye yatırımı yapılsa bile ortaya çıkan 

rant farklı olur. Bunun nedeni bu topraklarının verimliliklerinin 

birbirinden farklı olmasından dolayıdır. Konum rantı ise, eşit olmayan 

toprak parçalarının eşit olanlara dayanılarak hesaplanan sonuçlarıdır 

(Marx, 2006:573-575).Verimlilik rantının Marx tarafından bir dizi 

varsayımla birlikte tartışıldığı Kapital Üçüncü Cilt’te başlangıç 

noktası en fazla rant getiren topraktır. En verimsiz topraktaki üretim 

fiyatı ise piyasayı düzenleyen fiyattır. Topraktaki doğal verimlilik 

farkından doğan bu rant türünde, eşit olmayan toprağa eşit oranda 

sermaye yatırıldığı halde, ortaya çıkan rant farklıdır. Başlangıç noktası 



en fazla rant getiren verimli toprak olmakla birlikte ortaya çıkışı her 

iki yönde de olabilir. Yani en verimli topraktan en verimsiz toprağa 

doğru ya da tersi, her ikisi de mümkündür. Bu açılım West, Malthus 

ve Ricardo’nun zorunlu olarak rantın gittikçe daha verimsiz topraklara 

doğru yöneldiği ya da toprağın veriminin sürekli olarak azaldığı 

biçimindeki savlarının çürütülmesi anlamına gelmektedir (Marx, 

2006:581-582). Kentsel topraklarda yalnızca en verimli topraktan en 

verimsiz toprağa doğru gidiş söz konusu değildir. En verimsiz 

nitelikteki topraklardan en verimli toprağa doğru gidişin de olanaklı 

olduğu görülmektedir. En verimsiz toprak çeşitli tahsis mekanizmaları 

veya plan kararlarıyla en verimli toprak haline kolayca dönüşe 

bilmektedir.O halde, farklılık rantının birinci biçimi toprağı işleme 

tekelinden kaynaklanmaktadır. Bu tekel, farklılık rantının oluşmasının 

nedenidir; kaynağı değildir. Çünkü bu rantın kaynağı ödenmemiş 

emektir. Verimli toprakları işletenle rverimsiz toprakları işletenlere 

göre daha fazla artı değer elde ederler. Burada ortaya çıkan ve 

toplumsal üretim fiyatının üzerinde kalan bu ek farklılaşmış gelir, 

farklılık rantına dönüşür (Hoell, 1979: 31).Farklılık rantının bu 

biçiminin konum rantı ve verimlilik rantı olarak ikiye ayrıldığı, ilkinin 

tarımın yaygınlaştırılması, ikincisinin tarımın yoğunlaştırılması ile 

ilgili olduğu ve genel olarak yaygınlaştırmanın yoğunlaştırmadan önce 

geldiği ayrıca belirtilmelidir (Hoell, 1979: 31). Çünkü farklılık 

rantının bu yönü imar ve planlama kararlarıyla kentsel alanların 

gittikçe genişlemesinden dolayı kentsel rant kuramı için önem 

taşımaktadır. Verimlilik rantı arttıkça ve sermaye buna bağlı olarak 

yaygınlaştıkça toplam rant artar. Öte yandan rantı az olan toprak 

genişledikçe, bu genişleme rantı yüksek olan toprak miktarından daha 

fazla olmakta ve ortalama rant oranını azaltmaktadır. Tersi olursa, 

ortalama rant artar (Marx, 2006: 588).Kentsel topraklarda da rantı 

yüksek olan alanlar yaratıldıkça, ortalama rant daha yüksek olacaktır. 

Bu nedenle kentteki her alanın metalaştırılmasına ve verimli hale 

getirilmesine dönük politikaların yaygınlaştığını görmekteyiz. 

 

2.2. Toprakta Sermaye Yatırımı 

Farklılık rantının ikinci biçiminde ise -birincinin aksine- farklı 

üretkenlikteki sermayelerin art arda aynı toprak parçasına ya da yan 

yana farklı toprak parçalarına yatırılması söz konusudur. Böylece, 

yarattığı sonuçlar da farklı olmaktadır. Aslında Marx, bu durumun artı 

karın oluşum yasası açısından önemli olmadığını, ancak artı karın 

toprak rantına dönüştürülmesi açısından önemli olduğunu vurgular 

(Marx, 2006: 594-595). 

 



Farklılık rantının birinci biçiminde, farklı verimlilikteki çeşitli 

topraklara toplumsal sermayenin yatırılmasının söz konusu olduğunu 

belirtmiştik. Bu nedenle, farklılık rantının birinci biçimi ikincisinin 

temelidir ve özünde onunla özdeştir. Farklılık rantının ikinci 

biçiminde ise, aynı toprağa, farklı parçalar halinde arka arkaya 

sermaye yatırımı gerçekleştirilmektedir. Yani, toprak sermaye 

yatırımından dolayı farklılık gösterir (Marx, 2006: 597). Böylece 

topraktaki farklılık sermaye yatırımından kaynaklanmaktadır. Farklılık 

rantının ikinci biçiminde sermaye açısından daha fazla kar getireceği 

düşüncesiyle verimli topraklar tercih edilmektedir. Farklılık rantının 

azalan bir kar oranı ile artacağını belirten Marx, farklılık rantının 

ikinci biçimini birer varsayım niteliğindeki üç durumda inceler. İlki 

üretim fiyatının sabit olduğu, ikincisi üretim fiyatının düştüğü ve 

sonuncusu üretim fiyatının yükseldiği durumdur. Böylece, rant her üç 

durumda üretim fiyatı dolayısıyla ele alınmaktadır. İlk durumda rant 

yalnızca toprakta artan bir sermaye yatırımının sonucunda ve bu 

artışla orantılı biçimde yükselir. Ek sermaye yatırımları, rant getiren 

topraklardan herhangi birinin üzerinde artı kar getirmekte ama bu artı 

kar sermayedeki artış miktarına göre azalan bir kara yol 

açmaktadır.6Çünkü Marx’a göre (2006: 610) “kapitalist üretim tarzı ne 

kadar gelişirse, aynı toprak alanı üzerinde sermayenin yoğunlaşması 

da o kadar gelişir ve bu yüzden de akr (0.404 hektar) başına 

hesaplanan rant da o kadar artar. Rantın büyüklüğündeki farklılık 

burada çeşitli toprakların verimliliğindeki farklılığın bir sonucu ya da 

kullanılan emeğin miktarındaki farklılığın bir sonucu olarak 

açıklanamaz, yalnızca sermayenin yatırıldığı farklı biçimlerin bir 

sonucu olarak açıklanabilir.”7 Bu durumda farklılık rantı, üretim 

fiyatlarının düştüğü durumlarda ek sermaye azalsa bile, her zaman 

yükselen rantın nedeni olur. O halde Marx’a göre (2006: 648) farklılık 

rantı, artı karın ranta biçimsel olarak dönüşümüdür ve toprak 

mülkiyeti yalnızca bu durumda toprak sahibinin, çiftçinin artı karına el 

koymasını mümkün kılar. Ancak buna karşın, aynı topraktaki art arda 

                                                           
6Marx bunu şöyle ifade eder: “Bütün topraklar üzerinde rant, yatırılan ek sermaye ile 

orantılı olmasada mutlak olarak artar. Artı kar oranı, gerek ek sermaye, gerekse 

toprağa yatırılan toplam sermaye göz önünde tutulursa azalır; ama artı karın mutlak 

büyüklüğü artar.” (Marx, 2006: 606–607). 
7Marx, üretim fiyatlarının ve toprak tipindeki farklılıkların özdeş olduğu ve aynı 

miktarda sermayenin yatırıldığı –ama bir ülkede daha çok sınırlı bir toprak alanı 

üzerinde artarda harcamalar biçiminde olduğu halde, ötekinde daha çok, daha büyük 

bir alana düzenli harcamalar biçiminde yatırıldığı- iki ülke verildiğinde, toplam rantın 

her iki ülke için aynı olsa bile, akr başına rant ve dolayısıyla toprağın fiyatının birinci 

ülkede daha yüksek, ikincisinde daha düşük olacağını belirtir (Marx, 2006: 610). 

 



sermaye yatırımı ya da aynı toprağa yatırılan sermayedeki artış 

(farklılık rantının ikinci biçimi), sermayenin üretkenlik oranı azaldığı 

ve düzenleyici fiyatı aynı kaldığı anda sınırına daha hızlı ulaşır. 

Üretim fiyatındaki artış yalnızca farklılık rantındaki artışın nedeni 

olmanın dışında genel üretim fiyatındaki hızlı artışın da nedeni olur. 

Böylece farklılık rantının her iki biçimi birbirlerini de sınırlarlar. Bu 

yolla bazen aynı toprağa art arda sermaye yatırımı, bazen de ek 

toprağa yan yana bir sermaye yatırımı yapılır.  

Aynı toprak parçası üzerinde ek sermaye yatırımlarının 

yapılması toprağın rantını artırır. Daha düşük üretkenlikte rant 

getirmeyen ama üretim fiyatını ayarlayan toprağa değil de daha 

yüksek üretkenlikte aynı toprağa yatırılan ve birbirlerini izleyen 

sermaye birimlerinin farklı üretkenliği temeli üzerinde ortaya çıkar. 

Bu rant toplumsal ve bireysel üretim fiyatı arasındaki farka dayanır. 

Toplumsal üretim fiyatı görece en verimsiz topraktaki üretim fiyatınca 

belirlenir. Bireysel üretim fiyatı ek sermaye yatırımının maliyet 

fiyatına bağlıdır. Farklılık rantının bu biçimi insanlarca değiştirilen 

toprak verimliliğine dayandığı ve aynı toprak üzerinde birbirini 

izleyen sermaye yatırımlarının farklı verimliliğine bağlı olduğu için 

tarımın yoğunlaştırılması kavramıyla açıklanmaktadır (Hoell, 1979: 

34-37). Bu kavram kentsel topraklardaki yoğunlaşmayı ifade etmek 

içinde kullanılabilir. Bir kez kent toprağı haline geldikten sonra aynı 

toprak üzerinde kullanım biçimini değiştirmeye dönük kararlar 

alınması ve ek sermaye yatırımlarıyla toprağın rantının artırılması söz 

konusu olmaktadır. Farklılık rantının birinci biçimi sadece verimli ve 

konumu iyi olan topraklarda ortaya çıkar. En verimli toprakta bu rant 

ortaya çıkmaz. Ancak farklılık rantının ikinci biçiminde en verimsiz 

toprakta bile rant ortaya çıkar (Hoell, 1979: 39). Bu nedenle kentsel 

toprakların en verimsiz olanı da piyasa açısından karlı bulunmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda, değer, artı değer ve rant kuramları 

arasındaki ilişki gösterilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere en 

verimsiz toprakta bile mutlak rant söz konusudur ve her koşulda artı 

değer elde edilmesi olanaklıdır. Farklılık rantı ise en verimsiz toprak 

esas alınarak belirlenmekte ve verimli topraklar kullanıma açıldıkça 

farklılık rantı artmaktadır. Öte yandan farklılık rantının ortalama kar 

üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmakla birlikte, verimli topraklara 

doğru gidildikçe üretim harcamalarının azalmasından dolayı aslında 

ortalama kar oranında bir azalma olmamaktadır. 

 

 

 

 



Tablo: Mutlak Rant ve Farklılık Rantı 

 
 

Kaynak: Nikitin, 1978: 155. 

 

Öte yandan farklılık rantının kentsel rant kuramlarına 

uyarlanması konusunda oldukça önemli tartışmalar süregelmiştir. Bu 

kavramın neo-klasik ekonomi anlayışında vonThünen-William Alonso 

modeli ile açıklandığı bilinmektedir. Bu modelde genel olarak, 

ortasında merkezi iş bölgesi bulunan dairesel bir kentin öngörüldüğü, 

burada her yönde aynı ulaşım kolaylığı bulunduğu ve kentsel arsa 

sunumunda bir sınır olmadığı kabul edilmektedir. Burada kentte 

yaşayanların ödediği rant ile ulaşım masraflarının toplamı eşit olur. 

Kentte, toprak sahibinin aldığı farklılık rantı toprak sahibinin hiçbir 

katkısı olmadan kentin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak 

kendiliğinden oluşmaktadır (Tekeli, 1992:48-58). 

Von Thünen, marjinal fayda kuramını hem üretimin bölgesel 

yerleşmesini hem de bölüşümü açıklamak için kullanmıştır. Thünen 

şöyle bir sorudan yola çıkmıştır: “Dünyanın geri kalan kısmından 

çetin arazi şartlarıyla ayrılmış bir devletin tüketim merkezi etrafında 

toprak kullanışı nasıl belirlenecekti? Thünen bu soruya dayalı olarak 

geliştirdiği yerleşme modelinde üretimin tüketim merkezlerinden 

uzaklığına bağlı marjinal maliyeti üzerinde durmuştur (Kazgan, 

1991:133). Bu nedenle, von Thünen’in kuramında rantın, tarımsal 

toprağın pazar kentine olan uzaklığından kaynaklanan farklı ulaşım 

maliyetlerine göre oluştuğu kabul edilir. Pazar kentine yakın olan 

tarımsal toprak sahipleri bundan dolayı konum rantına sahip 

olmaktadırlar (Ertürk, 1997:174-175). Alonso’nun kuramı ise önerilen 

rant fonksiyonuna dayanmakta ve bu kuram yoluyla bir firmanın kent 

içinde yer seçimi kararları ve bunun firmaya olan etkisi incelenmek 

istenmektedir. Buna göre belirleyici olan firmanın merkeze olan 



uzaklığına göre ödemeye razı olduğu rant miktarıdır. Bu kurama 

dayanılarak ortak merkezli bölgeler kuramı geliştirilmiştir (Ertürk, 

1997:173-174). Neo-Ricardocu W. Alonso, Marx’ınrant konusundaki 

görüşlerine başvurmadan geliştirmiş olduğu kuramında, rant 

konusundaki yaklaşımları da sınıflandırmıştır. Ona göre, kentsel rant 

kuramı von Thünen ile başlamaktadır. Diğer kuramcılar ise, kentsel 

ulaşımı temel alan Richard. M. Hurd (1903), marjinal maliyet 

yaklaşımını kullanan Alfred Marshall (1920), ulaşım maliyetlerinin 

etkisine yönelen Robert M. Haig (1926), ekolojistler ya da Chicago 

Okulunun temsilcileri olan Robert E. Park Ernst W. Burgess (1925), 

Amos H. Hawley (1950) ve daha sonra bu konuda çalışma yapan 

RalphTurvey (1957), Paul F. Wendt (1958), Lowdon Wingo’dur 

(1960). Alonso, yerleşmeye ayrılmış kentsel toprağın değeri ve 

kullanımı arasındaki ilişkiyi Amerika kentleri üzerinde yapmış olduğu 

çalışmalarla analiz etmektedir. Ona göre, yerleşime açılmış olan 

toprakların seçilmesinin birinci nedeni bu tür topraklarınbaskın 

olması, ikinci nedeni kentsel rant kuramlarında bu tür yerlerin ihmal 

edilmiş olmasıdır. Alonso, sonuçta kentsel topraklar ile tarımsal 

toprakları aynı kuramsal yaklaşımla bütünsel bir biçimde ele almaya 

çalışmakta ve tarımsal topraklardaki rantolgusu için Ricardo’dan 

yararlanmaktadır (Alonso, 1968: 1-15; Ratcliffe, 1976: 2,14-

15).Dolayısıyla Alonso, kentsel toprak konusunda vonThünen’in, 

tarımsal topraklar konusunda Ricardo’nun görüşlerini birleştirerek, 

ancak özel mülkiyet olgusunu göz ardı ederek, yerleşmeye dayalı yeni 

bir rant kuramı inşa etmeye çalışmaktadır. 

Harvey (2003: 149-171), klasik politik iktisatçıların rantın 

iktisadi büyümeyle olan ilişkisini gördükleri halde neo-klasiklerin 

bunu göremediğini yazarak bu tür kuramları eleştirir. Harvey’e göre 

farklılık rantını analiz eden yaklaşımlar ya kullanım değeri ya da 

değişim değerinden yola çıkmışlardır. Kullanım değerini temel alan 

yaklaşımlarda, nüfus yoğunluğu, toprağın merkezden uzaklığı ve 

yaşam destek sistemlerinin etkisi ön plandadır. Öte yandan neo-klasik 

mikro iktisattan türetilen ve değişim değerini esas alan yaklaşımların 

da bireylerden azami yararı çıkaracak türden analizler yaptığını 

belirtir. Bunlar da konut sorunu üzerinde durmuş olan Alonso, Mills, 

Beckmann ve Muth’un çalışmalarıdır. Özellikle Alonso, Mills ve 

Muth’darant kavramı önemli bir yer tutar. Bunlarrantı üretimin kıt bir 

etkenin getirisi olarak görmekte, toprağı emek ve sermayeden pek 

farklı olmayan neo-klasik görüşü temel alarak açıklamaktadırlar. 

Alonsorant ve konum kuramlarının ikiz olduğunu ve aralarındaki 

bağların anlaşılmaz olduğunu; Mills de kentsel toprak rantının 

toprağın marjinal üretkenliği tarafından ve tarımdaki gibi toprağın 



üretkenliğinin onun belirleyici özellikleri ve ilgili piyasalara ulaşım 

maliyetlerince belirlendiğini yazar (Alonso: 1967:39; Mills, 1969: 

223). Harvey, bu kuramları konum kuramı olarak nitelendirir. Bir 

diğer neo-klasik kuram da bir toprak parçasının yerleşim yeri olarak 

getirdiği rant ile tarımsal olarak getirdiği rant arasındaki farka 

dayanan ve yerleşim yeri rantı olarak adlandırılan kuramdır (Ertürk, 

1997: 177-178).Muth’unmarjinal ulaşım maliyeti ve marjinal konut 

maliyetine göre geliştirdiği modelde ise, merkezden uzaklaşıldıkça 

ulaşım maliyetlerinin artmasına karşın konut edinim maliyetinin 

azaldığı varsayılır. Mekan Dengesi adıyla anılan bu model yardımıyla 

yüksek gelir düzeyine sahip olanların ulaşım maliyetlerine katlanarak 

kent dışı alanlara yerleştiği varsayılır.Harvey (2006), vonThünen türü 

modellerin tamamen farklılık rantı kavramına dayandığını ve bu 

modellerin analizlerini göreli mekanda kurduklarını belirtir. Bu 

modellerde mutlak ve tekelci rant önemsiz görülmekte ve bireysel 

toprak parselleri üzerinde bireysel tekelci denetim öngörülmesine 

karşın, Ricardo’nun yaptığı gibi özel mülkiyetten kaynaklanan mutlak 

rantın etkisi ihmal edilmektedir. Harvey, bunların ampirik olarak 

anlamlı göründüğü için tercih edildiğini, ama bu modelleri genel bir 

toprak kullanımı kuramı açısından kullanmanın elverişli olmadığının 

altını çizer. Bu modellerin ampirik gücü kent merkezinden uzaklığın 

ulaşım ve iletişim maliyetine neden olması gibi bir varsayıma dayanır 

ki Harvey, “toprak değerlerinin kent merkezinde tepe noktasına 

erişmesinin farklılık rantı ve marjinal üretkenlikle ilgisi olması 

gerekmeyen güçlerin bir sonucudur” diyerek bu varsayıma itiraz eder. 

Örneğin tekelci rantların ve mutlak rantların da merkez ya da 

yakınında yerleştiğini söyler. Sonuçta, Harvey, farklılık rantının ancak 

göreli bir mekan tasarlanarak kavramsallaştırılabileceğini yazdıktan 

sonra Marx’ın bu konudaki görüşünü şöyle ifade eder: Farklılık rantı, 

“özel mülkiyet kurumu bağlamında kapitalist üretim tarzının işlemesi 

yoluyla yaratılır.” 

 

Sonuç 

Aktarılan yaklaşımlardan anlaşıldığı üzere 1970’li yıllardan 

itibaren Marksist kuramcılar arasında tartışılan ve geliştirilen kentsel 

rant kuramının en belirgin özelliği mülkiyet sahipliği ve konut sorunu 

üzerine yoğunlaşılmış olmasıdır. Bu verimli tartışma zemininden bu 

çalışma açısından çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan birisi 

topraktaki mülkiyet sahipliğinin iktisadi, siyasi ve toplumsal yapı 

üzerindeki etkisidir. Devletin mülkiyetinde olan toprakların özel 

mülkiyete konu olması ise batılı Marksist kuramcıların ilgi alanının 

dışında kalmıştır. Türkiye’de bu kuramcıların değindiği sorunlar 



bulunmaktaysa da bundan daha önemli olan devletin mülkiyetinde 

olan toprakların özel mülkiyete geçmesidir. Dolayısıyla ancak bu 

süreç analiz edildikten sonra topraktaki özel mülkiyet sahipliğinin rant 

oluşumu ve bölüşümü sürecine etkisi ele alınabilir. Toprakta özel 

mülkiyet bir tür metalaşma veya ilkel birikim süreci olarak da ele 

alınabilir.8 Ancak Türkiye’de yaşanan süreç, metalaşma veya ilkel 

birikim sürecinin ötesinde, doğrudan mali sermayenin aracılığıyla 

ranta el koyma biçiminde gerçekleştirilmektedir. Bu süreç gelişmiş 

kapitalist ülkelerde olduğu gibi sermaye sınıfı arasında olan 

mülkiyetin el değiştirmesi süreci değil, mülkiyetin nitelik 

değiştirmesidir. Bu nitelik değişimi ise mutlak rant olgusuyla 

açıklanabilir. Mutlak rant ile topraktaki mülkiyet arasındaki ilişkinin 

önemli olduğu daha önce belirtilmişti. Üretim ve bölüşüm ilişkisinin 

niteliği mülkiyet ilişkisiyle örtüşmektedir. Şöyle ki, üretim ilişkisi 

değiştiği zaman mülkiyet ve bölüşüm ilişkisi de değişir. Toprağın 

mülkiyet sorunu olarak ortaya çıkması, toprağın bir üretim aracı 

olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle toprak 

mülkiyetine sahip olanlar ile olmayanlar arasında sınıfsal bir 

farklılaşma ortaya çıkmıştır (Aksoy, 1969: 6). Güler’e göre (1998: 

242-243), toprakta üretkenlikten bağımsız olarak yaratılan özel 

mülkiyet tekeli ile boş alanlar iktisadi varlık haline gelmekte ve bu 

süreç birikim olanaklarını genişletmektedir.  

Öte yandan Ricardocurant kuramını kentsel alanlara uyarlayan 

kuramcılar topraktaki özel mülkiyet olgusunu ikinci planda tutarak 

daha çok farklılık rantının konum ve verimlilik rantı kategorileri 

üzerinde yoğunlaşmışlardır. Amerikalı kuramcıların daha fazla ilgi 

gösterdiği bu yaklaşımları aslında daha çok bir yerleşme kuramı 

olarak nitelendirebiliriz. Özel mülkiyetin varlığı bir veri olarak kabul 

edildikten sonra kentsel toprak üzerinde gerçekleştirilen yatırımların 

kentsel toprağın konumunu ve verimliliğini değiştirebildiği somut 

olarak gözlenebilmektedir. Bir alanın yerleşime açılması, o alanda 

gerçekleştirilen plan değişiklikleri, ulaşım politikaları, kentsel 

dönüşüm alanları, büyük ölçekli projeler gibi uygulamalar bile konum 

ve verimlilik rantının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bu 

ilişkilerin anlaşılması bakımından neo-Ricardocurant kuramlarına da 

başvurulması gerekmektedir. 

 

 

                                                           
8 M. Özuğurlu’ya göre, ilkel birikim, yeni liberal stratejinin, sermayenin genişleyen 

yeni yayılmacı eğilimine konulan sınırlamaları ve direnişleri tasfiye etme çabası 

olarak görmektedir. Bkz.  (Özuğurlu, 2005; Özuğurlu, 2003). 
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