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Abstract
Agriculture is an indispensable phenomenon of life and at the same time it is among the
important items of economy. These two phenomena, which persisted strongly throughout
human history, became more and more spoken in the modern world. When considered in
particular for Turkey, it can be seen that the rest of the Ottoman State in terms of agriculture
and economy is important. The Ottoman Empire, which has been active in a large
geographical area for centuries, has a strong and disciplined economic structure as well as an
agricultural state and society. Agriculture represented the only decisive force in the social,
political, military, administrative and economic spheres. The basis of this agricultural system
was small family businesses and small producers. When considered in this context, it is also a
known fact that many theories emerging from the economy are used to analyze the Ottoman
and Turkish agricultural structures. For example, it can be seen that, when evaluated in this
framework, many theories emerging from the Maltusian approach to Marxist thought,
moderating / developing approaches to ATUT and world system theories, to
underdevelopment and capitalism thinking are lacking in analyzing small producers, which
constitute an important point in Ottoman and Turkish agriculture. Particularly after the Second
World War, these discussions, carried out under the frame of 'capitalism', seem to defend the
essence: in the modern period the central countries exploit the periphery countries and the
capital is gathered in the hands of a small number of people with the spread of capitalism and
as a result, the peasantry rises, To take the farms. However, it can be seen clearly that these
claims are not supported much in the agriculture of Turkey.
In this study, which will be discussed in this context, it will be argued that the emerging
theories centered on economics are important but lacking in analyzing small producers,
especially those that have become established in Turkish agriculture. In this process, the
essence of these theories will be tried to be explained and it will be analyzed why this has not
happened in Turkey. In this respect, it will be revealed that besides economic factors, there is
an important determinant in cultural codes.
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Bir Kapitalistleşme Sorunsalı Olarak Türkiye'de Küçük Tarımsal
Üreticiliğin Varlığı

Özet
Tarım yaşamın vazgeçilmez bir olgusu olduğu gibi aynı zamanda ekonominin de önemli
kalemleri arasında yer almaktadır. İnsanlık tarihi boyunca varlığını güçlü bir biçimde devam
ettiren bu iki olgu modern dünyada daha çok konuşulur hale gelmiştir. Türkiye özelinde
düşünüldüğünde gerek tarımsal anlamda gerekse ekonomik anlamda Osmanlı Devleti'nden
kalan bakiyenin önemli olduğu görülebilmektedir. Yüzyıllar boyunca büyük bir coğrafyada
etkin olan Osmanlı Devleti güçlü ve disiplinli bir ekonomik yapıya sahip olmasının yanı sıra
bir tarım devleti ve toplumuydu. Tarım, toplumsal, siyasal, askeri, idari ve ekonomik
alanlarda tek belirleyici gücü temsil etmekteydi. Bu tarımsal sistemin temelini ise küçük aile
işletmeleri ve küçük üreticiler oluşturmaktaydı. Bu bağlamda düşünüldüğünde ise ekonomi
merkezli ortaya çıkan birçok teorinin Osmanlı ve Türkiye tarımsal yapılarını analiz etmede
kullanıldığı da bilinen bir gerçekliktir. Örneğin bu çerçevede değerlendirildiğinde Maltusçu
yaklaşımdan Marksist düşünceye, moderleşme/gelişmeci yaklaşımlardan ATUT ve dünya
sistemi teorilerine oradan azgelişmişlik ve kapitalizm düşüncesine kadar bu alanda ortaya
çıkan birçok teorinin Osmanlı ve Türkiye tarımında önemli bir noktayı oluşturan küçük
üreticiliği analiz etmede eksik kaldığı görülebilmektedir. Özellikle ikinci dünya savaşından
sonra 'kapitalistleşme' çatısı altında yürütülen bu tartışmaların öz itibariyle şunu savunduğu
görülmektedir: modern dönemde merkez ülkeler çevre ülkeleri sömürmekte ve kapitalizmin
yayılmasıyla birlikte sermaye az sayıda kişinin elinde toplanmakta ve bunun neticesinde ise
köylülük ortadan kalkarak küçük üreticiliğin yerini büyük tarımsal işletmeler ve çiftlikler
almaktaydı. Ancak bu iddiaların Türkiye tarımında pek desteklenmediği açıkca
görülebilmektedir.
Bu bağlamda ele alınacak olan bu çalışmada, ekonomi merkezli ortaya çıkan teorilerin önemli
olmakla birlikte özellikle Türkiye tarımında yerleşik hale gelmiş olan küçük üreticiliği analiz
etmede eksik kaldığı savunulacaktır. bu gidişat içerisinde ise bu teorilerin özü anlatılmaya
çalışılacak ve Türkiye özelinde bunun neden gerçekleşmediği analiz edilecektir. Bu bakımdan
ekonomik faktörlerin yanında kültürel kodlarında önemli bir belirleyiciliğinin olduğu ortaya
konulacaktır.
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