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Mecmuan ın Yeni İstikameti 

Kooperatifcilik mecmuas ı n ı  yeniden ç ı karmaya karar verirken 
bir hayli düşündük. 

Böyle bir mecmuaya lüzum var m ı  ? Neşredilecekse kime hitap 
etsin, buna ğöre ne gibi yaz ı ları  ihtiva etsin ? 

Cemiyet «Kooperatif postas ı » ismile, ayr ı ca ayl ık bir gazete 
çı karı yor. Bir ikinci organ olan kooperatifçilik mecmuasile birincisin-
den farkl ı  ne gibi fikirlerin tamimi isteniyor ? Gayemiz k ı saca şudur: 

1 — Ayl ı k kooperatif postas ı , kooperatif fikirlerini pratik bilgi 
halinde halk aras ı nda bilhassa kooperatif i ş lerile alâka-
dar olanlara yaymak. 

2 — Üç ayl ı k kooperatifçilik mecmuas ı  ise, kooperatifçilikden 
nazari şekilde bahseden bir dergi mahiyetini ta şı  makla 
beraber ayn ı  zamanda pooperatif tatbikat ı n ı  milli iktisat 
ve iş letme iktisad ı  zaviyesinden tetkik eden bir ilim mecmu-
ası  olacakt ır. Mamafi bu mecmuam ı zda da umumi nazari-
yat ı  ikinci plana al ı p, evvel emirde Türkiyeye has koope-
ratif fikir hareketleri üzerinde tetkikler yapmak istiyoruz. 

Bu cümleden olmak üzere bu mecmuada Rochdal prensipleri 
gibi daha evvel muhtelif kitap ve risalelerde söylenmi ş , iş lenmiş  
mevzulardan ziyade : 

Türkiyede istihlâk kooperatiflerinin inki ş afina mani olan amiller gibi 
Türkiyede ziraatte hususi kooperatif mi ? (Mesela zirai kredi koo-
peratifi gibi) yoksa Üniversal kooperatif mi ( Kredi, istihsal, müba- 
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yaa ve satış  faaliyetlerini nefsinde cemeden külli bir kooperatif ) 
tipine doğ ru mu gidelim ? Kooperatiflerimizin yeni bir kanuna ih-
tiyac ı  var m ı d ı r ? Bundan maada : 

Türkiye kooperatifleri finansman ı nda zati sermayenin mahiyeti; 
yapı  kooperatiflerimizin eksik taraf ı  nelerdir kooperatifleri mizi 
nası l bir mürakabe te ş kilatı na raptedelim, gibi tahsisi mevzular 
üzerinde durmaya çal ış acağı z. 

Gayet tablidirki bir taraftan Türk kooperatiflerile me şğ ul olur-
ken beynelmilel kooperatif hareketlerini ihmal etmiyerek, imkân 
buldukça, bunlar hakk ı nda da okuyucular ı m ı zı  tenvir etmeye 
çal ış açağı z. 

Muhatap olarak kooperatifcilikle me şgul olan her vatanda şı , 
fakat bilhassa ilim ve idare adamlar ı n ı , frenkce bir tabirle dirijan-
lar ı , nazara itibara al ı yoruz. 

Mütevazi mecmuam ı zla istihdaf ettiğ imiz gaye bu zümreye ak ı l 
öğ retmek de ğ il, bilakis bu k ı ymetli vatanda ş lar ı mı zın fikir ve 
tecrübelerinden daha geni ş  bir tabakayı  istifade ettirmekdir. Bu 
teşebbüsümüzle ayni zamanda ilim ve idare adamlar ı mı z arası nda 
bir köprü tesis etmek istiyoruz. 

Ilim adamlar ı m ı z idare adamlar ı m ı z ı n ortaya attığı  tatbiki me-
selelerle yak ı ndan meşgul olmak f ı rsat ı n ı  elde edecekler. idare adam-
ları m ı z da mahs ilme, derin nazariyelere daimadan da, tatbiki me-
selelerin ilmi bak ı mdan iş lenmesinde âmeli bir fayda oldu ğ u-
nu takdir edeceklerdir. 

Hem ilim, hemde idare sahas ı nda çal ış anlar zahiren bir birine 
yabanc ı  gibi görünen bu iki saha aras ı nda aç ı klığı  hissetmektedir. 
Bilhhassa kooperatifçilik mevzuunda ilim adamlar ı m ı zı n tatbiki 
meselelere çok yabanc ı  kald ı kları n ı  son ç ı kan bazı  eserlerde görü-
yor ve müteessir oluyoruz. 

Kooperatifcilik mecmuas ı  Türkiye için pek lüzumlu addetti ğ i-
miz bu faaliyet sahas ı nda taydal ı  olmaya çal ış acakt ı r. Mecmua, bu 
iki zümrenin te ş riki mesaisi nisbetinde kuvvet bulacak, koopera-
tif le yak ı ndan me şgul olması  laz ı m ğ elen zümrelerin alakasile in-
kişaf edecektir; 

Mecmuan ın hakiki bir ihtiyaca tekabül edip etmediğ ini zaman 
gösterecektir. 
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Profesör Cezmi Erçin 
1895 - 1940 

Eski Ticaret vekili, Antalya mebusu ve Siyasal Bilgiler okulu profe-
sörlerinden Cezmi Erçin'in bir müddettenberi müptelâ oldu ğu hastal ı ktan 
kurtulam ıyarak 24 Ilk Kanun 1940 tarihinde gözlerini dünyaya kapad ı . 

Türk Kooperatifçilik Cemiyeti Cezmi Erçin'in ölümiyle k ıymetli rei-
sini kaybetmiş  bulunuyor. Ölümüne takaddüm eden son günlerde bile ce-
miyet me,saisini filen idare etmek suretiyle kooperatifçilik davâsma olan 
bağ l ı lığı n ı  isbat etmi ş  olan merhumun hat ı ras ı n ı  derin ac ı  ile yadederiz. 

Henüz 45 ya şı nda vefat eden Cezmi Erçin'le memleket k ıymetli bir 
idare ve ilim adamın' kaybetmi ş tir. Cezmi Erçin'in meziyetleri say ı lamı -
yacak kadar çoktur. 

Cezmi Erçin yüksek tahsilini Mülkiye mektebinde ikmal ettikten sonra 
Maliye Vekületine intisap etmiş  ve burada s ırasiyle maliye müfettrış liğ 4 
varidat umum müdürlüğü, tefti ş  heyeti reisli ğ i, tetkik heyeti reisliğ i ve 
müste ş arlı k vazifelerini liyakat ve kudretle ifa ettikten sonra Ziraat Ban-
kas ı  umum müdür muavinli ğ inde k ısa hizmeti esnas ında Antalya mebus-
luğuna intihap olumnuş  ve az sonra yeni ihdas olunan Ticaret vekaleti-
nin ilk vekilliğ ini deruhte etmi ş tir. 

Bu mühim vazifede de mühim ba ş ar ı lar göstermekte oldu ğu bir s ı -
rada hastal ık kendisini fazla h ı rpalamış  ve s ıhhi vaziyetinin vehameti kar-
şı s ında Ticaret vekâletinden ayr ılmağ a mecbur kalm ış t ır. 

Cezmi Erçin kuvetli bir idareci oldu ğ u kadar k ıymetli bir ilim ada-
mi idi. 

Iktisadi ilimlerin bilhassa maliye sahas ında ihtisas' olan Cezmi Erçin 
Maliye meslek mektebinde senelerce hocal ık yapmış  ve Mügkiye mekte-
binin Ankara'ya naklinden sonra kendisinin de mezun olduğu bu tarihi 
yüksek mektepte „Bütçe ve •Istikrazlar" dersinin profesörlü ğ üne getir ı l-
miş tir. 

Cezmi Erçin'in ilmi faaliyeti yaln ız tedris sahas ına inhisar etmemiş -
tir. Kıymetli profesör sahip oldu ğ u yabanc ı  diller, maliye sahas ında edin- 
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diğ i tecrübelere istinaden maliye ilmine her biri bir k ıymet ifade eden 
eserler hediye etmi ş tir. 

Bir k ısmı  Cezmi Emiroğ lu ismiyle inti ş ar eden Cezmi Erçin'in mali 
eserleri şunlardır : 

Vergilerimizden vas ı tal ı  vergiler ; 1930 - 1931 ders senesinde Maliye 
meslek mektebinde verilen derslere ait notlar. 

Yeni vergilerin ana hatlar ı  : 1931 senesinde Hâkimiyeti Milliye gazete-
sinde neş rolunan makaleleri muhtevi risale. 

Türkiye'de vergi sistemi: birinci kitap - ves ı tas ız vergiler (ikinci tabi) 
ikinci kitap - vas ıtalı  vergiler üçüncü kitap - Inhisarlar ve devlet emlâki dör-
düncü kitap - mahalli idareler. 

Bütçe tevazünü para istikrar ı  : 1932 senesinde Ankara'da Orduevinde 
verilen iki konferans. 

Dünya iktisadi buhran ında para ve kredi politikas ını n tesirleri : 1933 
senesinde Hâkimiyeti Milliye gazetesinde ne ş rolunan makaleleri muhtevi 
risale. 

Londra para ve iktisat konferans ı  : 1933 senesinde Londra'da topla-
nan konferansa ait kontrandü. 

Bütçeler ve hazine : bütçelerle hazinenin kar şı lı klı  bmünasebat ını  be-
yan eder. 

Kazanç zvergisi kanunu üzerinde muhayeseli bir tahlil : yeni kanu-
nun, eskisiyle mukayeseli tahlil ve izah ı  (ikinci tabi). 

Maliye ilmi ve maliye mevzuat ı  : 1934 senesinde Maliye meslek inek-
tebinde verilen derslere ait notlar (ehemiyetli surette tevsi ve en yeni ne ş -
riyata göre ıslâh ve takviye olunmak suretiyle ikinci tabi derdesttir). 

Mali kanunlarda makable ş ümul ve müruruzaman: Hukuk Ilmini Yay-
ma Kurumunun tertip etti ğ i konferanslardan biri. 

Bütçe nazariyat ve tatbikat ı  ; Siyasal Bilgiler Okulu ne ş riyatından : 

Memleketimiz iktisat ve maliye kiitüpanesine hediye etmek üzere ha-
g ırlamakta olduğu „âmme kredisi" nam eserini ne ş redemeden "dul eden 
Cezmi Erçin'in 'hat ıram' yetistirdiğ i talebelerle vücude getirdi ğ i eserler 
ebediyete kadar muhafaza edecektir. 

M. E. 
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ETÜDLER:  

Türkiyede pamuklu ev dokuma sanayiinin 
kooperatifleş tirilmesi imkânlar ı  

Prof. Dr. Muhlis ETE, Ankara 

I - Türkiyede pamuklu ev sanayiinin mevkii. 
II - Türkiyede pamuklu ev sanayiinin tarihçesi. 

III - Türkiyede pamuklu ev sanayiinin hali haz ır vaziyeti ve inki-
şaf imkânlarina set çeken manialardan : 

A) Teknik manialar, 
B) Ekonomik manialar (iplik ve kredi ihtiyac ı  ) 

IV - Pamuklu ev dokuma sanayiinin kooperatifle ş ttrilmesi imkânlan. 

I — Türkiyede Pamuklu Ev Sanayiinin Mevkii 

Türkiyede pamuklu ev sanayiini yaz ım ıza mevzu ittihaz edi ş imizin 
mühim sebebi var. Türkiyede büyük sanayi davas ının tahakkuk ettirilme ğ e 
çalışı ldığı  ve baz ı  sanayiin yeniden tesis veya tevşii düş ünüldüğü sı -
ralarda üzerine ehemmiyetle durulmas ı  lâz ımgelen bir mevzu da hiç ş üp-
hesiz memleketimizde küçük sanayi ile büyük sanayi aras ındaki hat vas ı lı  
tayin etme keyfiyetidir. 

Bir çok sanayide mevzuubahs olan bu problemi en iyi lebarüz et-
tirebilmek için Türkiyede pamuklu ev (el) sanayii ile büyük pamuklu 
sanayii ş eklinde ifade edebilece ğ imiz ı pamuklu mensucat fabrikalar ı  ara-
sındaki münasebetlere k ısaca iş aret ederek mevzuumuzun mahiyet ve şu-
mulünü iraeye çalış alım: 

Türkiyede pamuk ipliğ i ve mensucat imalâtile me ş gul olan halen (15) 
büyük Fabrika vard ır. Bu fabrikalardan dördü Sümer Bank ın pamuk ipli-
ğ i ve dokuma müessesesine aid olan ı  Bak ırköy, Nazilli, Kayseri 4re Ere ğ li 
fabrikalar ı dır. Bundan maada Malatya Mensucat Ş irketine aid Malatyâ 
fabrikas ında iktisadi Devlet te ş ekküllerinden madud olan Sümer Bank ve 
Ziraat Bankasnun mühim i ş tirkâk hisseleri vard ır; diğer 10 u (hususi te-
şebbüslere aiddir. 

) Bu mevzu Türk iktisat Cemiyetinde konferans olarak verilmi ş tir. 
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Sümer Bank ın fabrikalarile beraber dokuma imalâtile i ş tigal eden 
diğ er milli fabrikalar ın senelik imalât ı , a ş ağı daki istatistikte görülece ğ i veç-
hile : 

1 938 	 1 9 3 9 

Tonu 	 Tonu 

Sümer Bank fabrikalar ı 	 4.963 	6.840 
Hususi fabrikalar 	 3.238 	7.316  

8.201 	14.156 tondur. 

Buna mukabil Ev sanayiimizin ayn ı  senelerde dokudu ğu bezler 12 -15 
bin ton aras ında tahavvül ediyor. Bu mikdara her sene imikdar ı  gittikçe 
azalan ithalât ı  da ilave etmek suretile memleketimiz dokuma istihlakini 
takribi olarak tayin edebiliriz : 

I – Türkiye pamuklu IsuhIöki : 

9 3 7 	1 9 3 8 	1 9 3 9 	1 9 3 9 
Nisbetleri 

1– İ plik  	13.701 	13.300 	11.480 	33,63 
2 – Dokuma [1] 	20.639 	21 800 	22.653 	66,37 

( İ stiblök= memleket imalöt ı +ithalöt ı ) 	34.340 	35.100 	34.133 	100,— 

II – Türkiye pamuklu ithaldtt : 

	

9 3 7 	1 9 3 8 	1 9 3 9 	1 9 3 9 

Ton 	Ton 	Ton 	Nisbetleri 
 

1 — İplik  	6.400 	6.300 	4.200 	32,56 
2 – Dokuma  	11.900 	12.200 	8.700 	67,44 

	

18 300 	18'500 	12.900 	100,— 

III – Türkiye pamuklu istihsali : 

	

9 3 7 	1 9 3 8 	1 9 3 9 	1 9 3 9 
Nisbetleri 

1 – İ plik [1]  	7.300 	7.500 	7 678 	35,16 
2 – Dokuma ( fabrika dokumas ı  ı 	8.700 	10.200 	14.156 	64,84 

16.000 	17.700 	21.834 	100,— 

[1.1 Bu ipliklerin k ı sm ı  azam ı  el tezgahlar ı = dokumalar ı  için sarfolunmu ş tur. 

Ton 	Ton 	Ton °I° 

Ton 	Ton 	Ton 	()G, 
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IV – Türkiye istihsalinde Sümer Bank, hususi fabrikalar ve el tez-
galar ınin hissesi : 

1 9 3 8 	1 9 3 9 

Ton 	Ton 

 

1 9 3 9 
Nisbetleri 

oi o  

     

I – Iplik : 
a) Sümer Bank .. 	 1.139 	1.342 	3,75 
b) Hususi fabrikalar 	 6.399 	6.336 	17,68 

2 – Dokuma : 
a) Sümer Bank 	4.963 	6.840 	19,09 
b) Husus": fabrikalar 	3.238 	7.316 	20,41 
c ) El tezgâlari (takribi) 	14.000 	14.000 	39,07 

29.739 	35.834 	100,— 

Demek oluyor ki, Türkiye Ev sanayii Devlet ve hususi fabrikalar ı n 
imâl ettikleri dokuma mikdar ına yak ın bir k ısm ı nı  dokumakla Türkiye 
istihsalinin takriben 0/0 50 sine i ş tirak edebilmektedir. 

Buna dair kat'i rakkamlar ın mevcud olmamas ı ndan dolay ı  çoklar ımı z ın 
maatteessüf bilmedi ğ i bu hakikati ti son zamanlarda tertip etti ğ imiz ista-
tistiklerle, Iktisat Vekâletinin yapt ırdığı  bir ankete medyunuz. (1) 

Ahval' haz ıra dolay ı sile idhalât ın gittikçe azalmasile mesele bir kat 
daha aktüalite kesbediyor. 

Bütün> memleket istihlâkini bizzat kar şı lamak mecburiyetinde oldu ğ u-
muz şu s ırada Ev sanayiinin ehemmiyetini bir kat daha 'takdir ederek 
küçük ve büyük sanayi aras ında bir i ş  bölümü yapmak zarureti has ı l 
olacakt ır. 

Pamuklu sanayiinde bundan sonra yap ılacak bir iş  bölümü, ba ş ka 
memleketlerde oldu ğu gibi, bilhassa iplik istihsalile ell tezgâhlarm ın do-
kıyamıyacaklar ı  dokuma nevini fabrikalara tahsis etmek, buna mukabil 
el tezgâhlarm kolayl ıkla dokuyabilecekleri bezlleri el tezgâhlar ına terket-
mektir. Bu suretle iki, ısanayi aras ı nda lüzumsuz rekabet ortandan kalkm ış  
olur. Yukar ı da isimlerini sayd ığı mız fabrikalardan baz ı lar ı  ilk senelerde 
el tezgâhlar ın dokuduklar ı  bezleri tamamen nazar ı  itibara almad ı klar ı  için, 
imal ettikleri baz ı  bez nevilerine, kendi sat ış  muhikalarında talep bula-
mamış lard ı , meselenin tetkikinde bu bezlere olan ihtiyaç o m ıntıkan ın el 
tezgâhlar ı  tarafından temin edilegelir ğ i anlaşı lmış hr. 

[1] El tezgahlar ı= hali hazır vaziyetlerini izah eden bahiste gelecektir. 
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Bu vaziyete göre memleket pamuklu mensueatm ın bir kerre bü-
yük sanayi zaviyeindesn bir kerre de ev veya el sanayii ş eklinde ifade 
ettiğ imiz küçük sanayi (Zanaat) cephesinde mütalaa edilmesi Laz ım ge-
liyor. 

Biz tetkimizi ev sanayii cephesine hasrederek bu meyanda ev do-
kuma sanayiinin k ısa bir tarihçesini yapt ıktan ve bu faaliyet şubesinin 
bugünkü vaziyetini gösterdikten sonra mezkür ev sanayiinin kooperatif-
letirilmesi imkanar ından bahsedece ğ iz. 

Il — Türkiyede el ve ev dokuma sanayiinin tarihi ehemmiyeti 

Türkiyede mensucat sanayii bilhassa pamuklu ev sanayiinin tarihi 
çok eskidir. P. Masson'un bir kitab ından mülhem olduğunu söyleyen 'O. 
C. Sarç (1) 1788 y ı lında Türkiyeden yaln ız Fransaya 2,3 milyon libre 
kıymetinde pamuklu bez ihraç edildi ğ inden bahsetmektedir. Bezden maada 
pamuk ipliğ i de ihraç edilmekte idi. 

Fakat bu tarihte ham pamuk 'ihracat ı  dokuma ihracat ından fazla 
idi. Bu devre Türkiye el sanayiinin Avrupada inki ş af etme ğ e ba ş layan 
makine sanayiine az çok müessir olma ğa ba ş ladığı  devredir. Daha ffl V-

velki devrelerde Türkiye pamuk ipli ğ i ve dokuma ihracat ın ı n (daha münke-
ş if olduğu anla şı lıyor. 

Fakat pamuklu ev dokuma sanayiinin asul inhitat ı  1825 y ı llar ın-
da müş ahede edilmi ş tir. Kapitalist ve emperyalist Devletlerin büyük sana-
yie geçmelerinden ve fazlai istihsallerini sair memleketlere sevketmelerin-
den sonrad ırki, Osmanl ı  imparatorlu ğu piyasalar ı  ucuz fabrika pamuklu 
emtaasile dolmu ş tur. 

Türkiye pamuklu mensucat emteas ı  ihracat ı  durmak şöyle dursun, 
bilhassa Ingiltereden vaki idhalât 1828 senesinde 10.834 İngiliz liras ında« 
1831 senesinde 105.615 İ ngiliz liras ına kadar yükselmi ş  bulunuyordu. Pa-
muklu sanayiimiz kuvvetli Avrupa rekabeti kar şı sında en ziyade müte-
essir olan sanayi şubelerindendi. 

C. Sarç, tanzimat kitab ı  sahife 423. 
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Mamafih Avrupa mamulat ı  ilk evvelâ ş ehirlerimize geldiğ i ve k ı s-
mı  mühimmi burada istihlâk olundu ğu için pamuklu küçük sanayiinin Ş e-
hirlerde çal ış an müstahsilleri daha evvel sars ı lmış tı . 

Osmanl ı  imparatorlu ğ unun münakale yollar ından ve vas ı talar ı ndan mah-
rum olmas ı  ve halk ın mühim bir k ı sm ı nın kapal ı  aile ve ayni ik-
tisad devrini ya ş amas ı  dolay ısile, piyasa iktisadiyat ından uzak kalm ış  
ve bu yüzden Ş ehir piyasas ı n ı  dolduran Avrupa mamulat ı  ile fazla tema-
sa imkân has ı l olamamış tır. 

Yine Tanzimat adl ı  kitapta Urquhart'e istinaden verilen malûmata 
göre Türkiyenin, Avrupa Türkiyesi ve bilhassa İ stanbul m ıntakalar ın ın ha-
ricinde kalan sair m ı ntakalar ı n bilhassa Ş ark eyaletlerinin daha çok pa-
muklu bez sarfetti ğ inden ve buralara İngiliz pamuklusu sürmek imkan ı  
olduğundan bahsedilmektedir. 

Netekim münakale imkanlar ı n ın mevcud olduğu diğ er baz ı  köy mın-
takalar ına bile Frenk mallar ı  sokulabilmiş tir. 

Bir hayli buhranl ı  seneler geçiren Osmanl ı  sanayiini inhidattan kur-
tarmak maksadile 1863 tarihinde kurulan (Islah ı  sanayi Komisyonu) nun 
(1) sanayii ihya maksadile ald ığı  tedbirlerden biri da İ stanbul küçük sa-
nayi erbab ın ı  Ş irketler dahilinde birle ş tirmekti. Daha ziyade kooperatif 
ş irket mahiyetini alan bu te ş ebbüslerin sermayesine Hazine de i ş tirak 
ediyordu. Bu Ş irkelerden biri de 1878 (1284) tarihinde tesis edilen is-
tanbul Kuma ş c ı  Esnafı  Ş irketi idi. Fakat di ğer esnaf ş irketleri gibi men-
sucat erbab ın ı  birle ş tirmeğe matuf olan bu te şekkül cle fazla ya şaya-
madı . ' 

Esasen tanzimat ı n (1839) ilânile beraber la ğvedilen gedik ve inhi-
sarlardan sonra esnaf aras ında her türlü sosyal ve ekonomik tesanüd ba ğ-
lar ı  çözülmüş  bulunuyordu. 

Bütün bu hadiseler neticesinde 18 inci asr ın sonunda yaln ı z İ stan-
bulda çal ış an bir kaç bin pamuklu tezgalun ın adedi 100 den a ş ağı  düş -
müş  bulunuyordu. 

Ecnebi memleketler ile akdedilen en ziyade mazhar ı  müsaade müa-
hedeleri, kapitülasyonlar ı n tevlit etti ğ i gayri müsait vaziyet Türk el sana-
yiini bilhassa ş ehirlerdeki küçük dokumac ı lar ı  bu faaliyetten yaz geçir-
meğ e mecbur etmi ş ti. 

[I] Osman Nuri, Mecellei Umuru Belediye. S. 765. 
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Memleketimizde ev dokuma sanayii neden geriledi ? 

Diğ er san'atlarda oldu ğ u gibi el dokuma sanayiinin gerilemesini muh-
telif sebeplere atfetmek mümkündür. Bunlar aras ında en mühim sebep, 
bilhassa 19 uncu asr ın yar ı sından sonra Avrupan ın mümasil sanayi ş u-
beleri el imalât ı ndan makine imalât ı na geçerken bizim makine sanayiin-
den uzak kah şı mızdır. Hattâ 19 uncu asr ın ortalar ında doğ ru bir hay-
li münke ş if bulunan sanayiimizden baz ıları  meselâ in ş aatı  bahriye müesse-
selerimizde her türlü teçhizatile in ş a edilen gemilerimizi s ırf makine ile 
teçhiz etmek üezre İ ngiltere tezgühlar ı na gönderiyorduk. 

Makineye dört elle sar ılmamaktan mütevellid hatam ız bizi bilhassa 
sanayi sahas ında Avrupaya nazaran 100 sene geri b ırakmağa sebep olmu ş -
tur. 

Netekim ki, nufusun, iş  bölümünün ve makine tatbikat ın ı n sür'atle 
inkiş af ettiğ i memleketlerde büyük sanayi dev ad ımlarla yürümü ş  ve büyük 
istihsal dolay ısile mahrecini geni ş letmiş  ve bu meyanda Osmanl ı  Imparator-
luğ unun piyasalar ını  istilâ etmeğ e ba ş lamış tır. 

Kapitülasyonlar dolay ısile de daha müsaid ş artlardan istifade eden 
gayri müslümler ve ecnebiler, Türkler elinde bulunan san'at ve ticaret 
iş lerile iş tigale ba ş lamış lar ve bu meyanda daha ucuz Avrupa mamulâ-
tın ın memlekete girmesini te şvik etmi ş lerdir. 

Dahili gümrük resimleri gibi manialar da, memleket sanayi ve ticaret 
hayat ı n ın sektedar etti ğ i de tabiidir. 

Nihayet ihtiyaçlar ın tahavvül ve tenevvüü gibi sosyal ve psikolojik 
âmiller yeni ihtiyaçlara daha kolay tekabül edebilen Avrupa emteas ı n ın ve 
mevaddın memlekete girmesine ve yerle ş mesine fırsat vermi ş lerdir. 

Bilhassa mensucat e şyas ında tecelli eden müterakki bir idhalât ar-
tışı  dokuma el ve ev sanayiinin inhitan ına sebebiyet vermi ş tir. 

Crtmhuriyetten sonraki vaziyet : 

Lozan müahedesile kabul etti ğ imiz şartlardan biri de 1916 senesi güm-
rük tarifemizi 1923-1928 seneleri zarf ı nda değ iş tirmemek ve yaln ı z pa- 
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ram ız ın k ı ymet sukutile mütenasip olarak 12 emsalile zarbederek tatbik et-
mekti. 

Yine kapitülasyonvari olan bu son ba ğ lı lık ecnebi e şyas ın ın ko-
layl ı kla piyasalar ımıza girmesini mümkün k ı l ıyordu; Bu idhalât, 1929 se-
nesinde tatbik edebilece ğ imiz yeni tarifenin resimlerini eskisine nazaran va-
safi olarak % 50 nisbetinde yüksek tutulaca ğı  anla şı lır anlaşı lmaz, 1929 
da iki misline ç ıkmış  bulunuyordu. Bu tezayüd idhalâtta pamuklu dokuma 
mühim bir mevki i ş gal ediyordu. 

Fakat dokuma sanayii 1931-32 senesinde Türkiye piyasalar ı nın maruz 
kaldığı  Japon dampingi (Dumping) nden sonra bir kat daha müteessir ol-
muş tu. Ucuz Japon dokumalar ı  memleketin iç piyasalar ına kadar sokulma ğ a 
muvaffak olmu ş  ve ayn ı  nevi bezz imalile me şgul bir çok dokuma tez-
gâh ı  böyle bir rekabet kar şı s ı nda iş lerini b ırakmağ a mecbur kalm ış t ı . 

Ancak idhalât ve döviz takdiyat ından sonrad ırki, hariçten gelen eenebi 
mallar ın rekabeti azalm ış  ve yerli dokumac ılara yeniden çal ış ma imkan ı  
has ıl olmuş tu. Eylül 1939 senesinde patlayan Avrupa harbinden sonra 
büsbütün azalan idhalât, büyük ve küçük sanayiimizi milli istihlâkin hemen 
hemen tamam ını  tatmin etmekle mükellef k ılm ış tır. 

FII — El tezgâh dokumac ı li ğı n ı n hali haz ı r vaziyeti ve 

inkiş af imkâniar ı  

Sanayi Umum Müdürlü ğ ünün a ş ağı daki hususi istatisti ğ inde dokuma 
el tezgâhlar ınıı  Ayd ın, Burdur, Denizli, Gaziay ıntap, Isparta, Istanbul, Kas-
tamoni, Mardin, Merzifon m ıntakalarile sair muhtelif m ıntakalarda da ğı nık 
olarak görmekteyiz. 

Istatistik Umum Müdürlü ğ ünün buna dair bir istatisti ğ i mevcud olma-
dığı  için Sanayi Umum Müdürlüğünün 1937 y ılında mahallinde tetkikat 
yapt ırarak elde etti ğ i bu rakkamlar ı  hakikate en yak ın olarak kabul et-
mek mecubriyetindeyiz: 
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Dokuma m ıntakalar ı  

Dokumacı lıkla 

uğ ra ş anlann 

adedi 

Tezgah 
adedi 

Bir senede 
kullan ılan 

iplik miktar ı  
Kg. 

Bir senede imal edilen bez 

Miktarı  
M. murabba ı  

Kıymeti 
Lira 

Ayd ın 	 4.000 1.500 450.000 2.500.000 575.000 
Burdur 	 9.000 3 500 1.200.000 6.800.000 1.564.000 
Denizli 	 21.000 6 400 5.000.000 31.000.000 7.130.000 
Gaziay ı n ı ap 8.000 3.000 1.000.000 6.000.000 1.380.000 
Isparta 	 4.000 1.600 500.000 3.000.000 690.000 
İ stanbul 	 4.000 3.500 1.200.000 7.000.000 1.610.000 
Kastamonu 	 12.590 4.000 2.100.000 12.500.000 2.875.000 
Mardin 	 3.000 1.000 350.000 1.800.000 414.000 
Muhte. m ıntakalarda 20.000 5.000 2.000.000 0.000.000 2.000.000 

Yekün 	 90.500 35.000 14.000.00011 83.000.000 18.780.000 

1937 senesinde tanzim olunan bu cetvele nazaran bütün Türkiyede 
pamuklu bez dokuyan takriben 30.000 el tezgât ıı  vard ır. Bu nevi dokuma-
cı lıkla uğ raş anlar ın adedi 90.500 ki ş iye baliğ ' olmaktad ır. 

Bir senede kullan ılan iplik mikdar ı  14.000.000 kiloya varmakta ve 
83.000.000 metre murabba ı na baliğ  olan bez mikdar ı  18.786.000 liral ık bir 
kıymet ifade etmektedir. 

Bu yaz ımn intişar ettiğ i 1941 yı lı  ortasında bu tezğ âh , adetinin elli ı  
bine çiktiğ i alâkadar makamamlarca tahmin edihnektedir. 

El dokumac ı lığı nın dokuduğ u bezler: Kaba bez, Astarl ık denen ince 
bez (örtü ve iç çama şı rlar ı  için) m ıntanluk alaca bezler, yollu minder 
örtüleri, yatak ve yorgan çar ş aflar ı , peşkir ve saireden ibarettir.(1) 

Memleketimizde bu dokumac ı lık ba ş lı  ba şı na bir san'at halinde ;icra 
edildiğ i gibi, köylülerin as ıl meş galelerini te şkil eden ziraat ın yani ba-
şı nda tali meş gale olarak yap ıı lmaktad ır. 

El dokuma sanayiinin maruz kald ığı  müsküliı t : 

A) Teknik sebeplerden, 

B) Ekonomik sebeplerden ileri gelmektedir. 

A) Teknik sebepler : 

Teknik sebepler: bilhassa tezgâhlar ın iptidailiğ inde ve imalât safha-
sındaki çözgü veya çözme ameliyesinin güçlü ğ ü şeklinde tecelli etmektedir. 

[*] Bu mikdardan takriben 2.000.000 kilogram el ı le bükülen ipliktir. 
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Memleketimizde el dokuma sanayiinde kullan ı lan tezgahlar, daha yu-
kar ıda k ısaca i ş aret edildi ğ i veçhile,kurma tezgahlar ve çukur tezgahlar 
denilen gayet iptidai tezgahlardan terekküp eder, en fazla kullan ı lan çukur 
veya gömme tezgahlar ın umumiyetle tercih edilmesinin sebebini, Tevfik 
Eşberk (1) bunlar ı n imalinde kullan ılan malzemenin bir kaç a ğ açtan olma-
s ı  ve kabili nakil olmas ı ' diğ erinin ise uzun ve kahin a ğ açlardan terekküp 
etmesi ve daha külf etli olmas ı  suretile izah etmektedir, 

Köylü bu tezgahlar ı  bizzat imal etmekte yahut Nahiyedeki ve Kazadaki 
ustalara cinsine göre 25 ila 50 liraya imal ettirmektedir. 

Memleketimizdeki mevcud tezgahlar ı n vasati istihsal kabiliyetini, tez-
gahlar ın muhtelif olmas ından, dolay ı , tesbit etmek güçtür. Kapasite tez-
gah ın ve dokuduğu kuma şı n nevi ve eb'ad ına göre tehalüf eder. 93una 
rağmen memleketimizde umumiyetle müstamel olan mezkür iptidai dokuma 
tezgahlar ın ı  imal ettikleri muhtelif eb'addaki kuma ş lar ı n mikdar ı  günde 
10 ila 15 metre aras ındad ır. 

Atk ı  mikdar ı n ı n artmas ına müsaid olan tezgahlarda daha fazla bez 
dokumak kabildir. Netekim Istanbulda hanlarda çal ış an ve bir kaç yüz 
liraya mal olan pedall ı  tezgahlar daha fazla atk ı  almağ a müsaiddir. 

Türkiyede bilhassaa köylü ev dokuma sanayiinin duçar oldu ğ u en 
mühim teknik mü ş külât dokuma ameliyesine takaddüm' eden çözme ,ame-
liyesindedir, tezgahlar ı n basit, çalış ma ş eraitinin pek s ıhhi olmamas ına ra ğ -
men dokuma iş i iş ciyi pek fazla yormamaktad ı r. Tezğ ahIarın tedricen islande 
vasati rand ımanın artaca ğı  tabiidir. 

Sair memleketlerde bilhassa kom şumuz Bulgaristanda da Hükümetin 
köylüye daha fenni ş ekilde imal edilmi ş  tezgah tevzi etti ğ i gibi, Iktisat 
Vekâletimizin de son seneler zarf ında köylüye bir hayli tezgâh tevzi etti-
ğ ini memnuniyetle öğ rendik. Bu tevziin temadisi ş üphesiz ki Türk doku-
mac ı sının rand ıman ın ı  artt ıracakt ır. 

As ıl halledilme ğ e lay ı k olan mesele, köylü müstahsili en 'fazla me ş -
gul eden çözme i ş idir. Köylü yerde, tavanda ve dolapta icra ettiğ i bu 
çözme iş inde hem fazla vakit zayi etmekte hem de hususi aletlere çal ış a-
çalış amadığı ndan az muvaffak olmaktad ır. Çözme; ameliyesine takaddüm 
eden ha şı llama iş i de bir hayli' vakit yemektedir. 

[1] Türkiyede köylü el san'atlar ının mahiyeti ve ehemmiyeti: Tevfik E şberk An-
kara 1939. 

[2] Tevfik E şberk, zikredilen eser sahife ; 81. 
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Halbuki dokumac ı l ı kta ı  ev sanayiini idame ettiren ba ş ka memleket-
lerdeki dokumac ılar, bizzat imâl etmedikleri iplik gibi çözme ve ha şı l-
lama iş ini de makinelerle çal ış an ba ş ka müesseselere gördürmektedir. 
Kooperatifler bu faaliyetleri nefsinde cemeden en ideal te ş ekküldür. 

Türk ev sanayiinde dokumac ı , kendini en çok i şğ al eden çözme ve 
ha şı llama i ş inden bir türlü kurtaramam ış t ır. Piyasadan güçlükle tedarik 
ettiğ i pamuk ipliğ ini bizzat çözerek, çile, boya ve bobin haline geti-
rerek ve ha şı ll ıyarak dokumaya elveri şli bir ş ekle sokmağ a bir hayli za-
man sarfetmektedir. (Aintap müstesna baz ı  yerlerde çözgücü ve taharc ı  ola-
rak münferaden mütehass ı s ustalar faaliyettedir. 

Kald ı  ki, dokumac ın ın bu i ş i gayet basit bir halde yapmas ından do-
lay ı  iplikleri gayri muntazam bir surette sar ılmakta ve kuma şı z kalitesini 
müteessir etmektedir Rand ıman dü ş mekte ve pahahla ş makta ha şı l gayri 
mütecanis oldu ğundan kalite dü şmektedir. 

Bu hususta daha sarih bir fikir vermek için el ile yap ılan çözgü 
ıle, makine ile yap ılan aras ındaki nisbet 1: 14 olduğunu söyleyelim. Yani 
makine ile vasati olarak 14 misli daha fazla sür'atle çözülebilir. Makine 
kapasite ve büyüklü ğ üne göre bu nisbet daha da yüksektir. 

Demek oluyor ki ev sanayii ile me ş gul olan müstahsile teknik ba-
k ı m ı ndan yap ılacak yard ım dokumac ın ın üzerinden çözme, ha şı l ve boya 
iş lerini almak ve bunlar ı  ev sanayiinin tekasüf etti ğ i muntakalarda Kooperatif 
ş eklinde vücude getirilecek Dokuma ihzar santrallerine gördürmektedir. 

Yine dokumac ılar ın te şkil edecekleri bu ihzar kooperatif santralleri 
münferid mütehass ı slar ıı n bu uğurda sarfettikleri fazla zaman ve malze-
meden bir hayli tasarrufu temin edecek ve mü ş tereken yap ılacak büyük 
mikyasta i ş  sayesinde makine kullanmak çok karl ı  olacakt ır. Bıt santralierin 
çözme i ş ine ilâveten apre ve boyama i ş lerinin deruhte edilece ğ i tabilk. 

Dokumac ı , esasen orta ğı  olduğ u bu kooperatif te r  küçük bir bedel mu-
kabilinde ipliğ ini çözdürebilecek, sard ırabilecek, kuma şı nı  apre ettirebile-
cek ve boyatabilecektir. 

Yapt ığı mız tetkikata nazaran ufak çözme makineleri takriben 2000 
liraya mal olmakta ve be ş  makineli orta cesamette bir santral 10.000 liraya 
ç ıkmaktad ır? Içinde bulundu ğ umuz harp devrinde belki bunlar ın tedariki 

[1] Bilhassa ha ş il ve çözgü makinelerinden mürekkep. 
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güçle ş miş tir. Fakat tesis etti ğ imiz sanayie nazaran bedeli pek büyük ye-
künlar te ş kil etmeyen bu nevi santrallerin tesisi hususunda alâkadar mer-
cilerin muktezi etüdlerinin biran evvel haz ır bulundurmalar ı na ihtiyaç var-
dır. (1) 

B) Ekonomik mii şkilât : 

El sanayiinin kar şı la ş tığı  ,as ıl müşkülât bilhassa iktisadi sahada 
tecelli etmektedir. Bu iktisadi mü ş külât ı n en bariz cihetleri bir kerre 
iplik, bir kerre de kredi tedarikinde kendini gösterir. 

Iplik ve saire gibi iptidai maddenin tedariki kredi tedarikile alâka-
dard ır. Daha evvelce de i ş aret etti ğ imiz veçhile, memleketimizde bilhassa 
köylerde dokuma tezgâhlar ın k ı smı  azam ı  sermayedar (mültezimlerin) ma-
lı d ır. Bu seneyide 50-100 ve daha fazla olan müte şebbisler çoktur. Ham 
madde tedariki, i ş çilere ücret vermek hususunda yabanc ı  sermayeye muh-
taç olanlar yüzlerce tezgâh i ş leten bu sermayedarlar de ğ ildirler; Kat'i bir 
tasnif yapmak mümkün olmamakla beraber, 50 ve daha az tezgâbl olan 
küçük müte ş ebbislerdir. Bu küçük müte ş ebbislerin, bir k ı sm ı  bir vakitler 
mezkür büyük sermayedar patronlar ın emri alt ında çahşmış lar ve doku-
mac ılara efendileri nam ve hesab ına iş  tevzi etmi ş ler ve mal tesellüm al-
mış lar ve i ş çilere ustal ıı k yapmış lard ır. 

Mandud sermayesi olan sermayedarlar gerek iptidai madde bilhassa 
iplik tedariki, gerekse ücret ve sair masraflar ı  kar şı lamak hususunda kre-
diye muhtaçt ırlar. 

Dokuma ipliğ i imali için lâz ı mgelen ipliğ in tedariki bilhassa son se-
nelerde son derece güçle şmiş tir. Pamuklu dokumasile beraber iplik idha-
lâtı  azalmıış , Devlet fabrikalar ında eskiden sat ış  ipliğ i olarak istihsal et-
tikleri imalât ın mühim bir k ı sm ı  Ordunun bez ihtiyac ına tahsis edilmi ş , 
memlekette yeniden bir çok tezgâh çal ış mağ a ba ş lamak suretile ?mun-
zam bir iplik talebi ile daha kar şı laşıı lmış tır. (2) 

Bu fazla talep kar şı s ı nda hususi iplik fabrikalar ı, bu nevi ipliklere 
konan narhdan dolay ı , fiatlar ın ı  artt ıramamış  fakat tediye ve teslim ş art-

lar ını  istedikleri ş ekilde tesbit etmi ş lerdir. (Bilhassa pe ş in sat ış da ı srar 
etmek noktas ı nda). 

[I] Bu hatlar son harp ten evveiki fiatlard ır. 
[2] Hakikate bak ıl ırsa her numero iplik fabrikalara korumuyor. 
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Mamafih içinde bulunduğumuz harp konjonktüründen sarf ınazar etsek 
de Sümer Bank fabrikalar ı n ın el tezgâhtarlarm ın muhtaç olduklar ı  , mik-
ve kalitede ipliğ i tamamen temin etmekten uzakt ırlar. (Harice iplik yap ı l-
mas ı  yaln ız Ereğ li Fabrikas ı  için düşünülmüş tür. Diğ erleri anack kendi 
ihtiyaçlar ını  karşı lar. 

Mezkûr fabrikalardan el tezgâhlar ı n ı n istediğ i evsaf ta ipliğ i verebilen 
Ereğ li Malatya ve Nazilli fabrikalar ıd ır. 

Mütahass ı slar ın yaptıklar ı  bu hesaba göre Yedikule ve İzmir fabri-
kalar ı  4,531 kiloluk bir paket ipliğ i (650) kuru ş a satmaktad ırlar. Bu he-
saba göre ipliğ in bir kilosu (140) kuru ş a gelmektedir. Halbuki maliyetin 
pamuk fiat ı  32 kurusu geçmemek ş artile bunun yar ısına ,baliğ  ,olduğ u 'tah-
min edilmektedir. 

Dokuma ev sanayii bugün bir teakiffita raptedilmi ş midir? 

Pamuklu bez idhalât ını n asgari hadde inmesinden ve Ordu ihtiyaç-
larile beraber dahili talebin artmas ından ve fiatiarm yük,selmesinden. dolay ı  
memleketin b ır çok yerlerinde tezgâh adedi artm ış tır. Alâkadar ( Makam-
ların yaptıklar ı  tahminlere nazaran bu etüdün yaz ı ldığı  sıralarda pamuklu 
dokuma ile iş tigal eden el tezgâhlar ının adedi takriben 50.000 rakkam ın ı  bul-
muş tur. 

iktisat Vekâletinin ıalâkadar daireleri Halk Bankasile mü ş tereken bu 
evsanayi ile yak ından meşgul olmakta, m ıntaka m ıntaka, tez ğâh ve ç ıkr ık 
tevzi etmekte, bu küçük sanayi erbab ın ı  dokuma kooperatifleri etraf ında 
toplamakta, bu kooperatifler vas ı tasile dokumac ılara bilhassa iplik tevzi et-
mektedir. Diger taraftan Ankara Z ıraat Enstitüleri dokuma Evsanayiinin te-
merküz etti ğ i baz ı  m ıntakalarda seyyar dokuma huca ve ustalar sevketmekle 
köylüye dokumacil ık öğ retmektdirler. 

İktisad Vekâleti ile Halk Bankas ının müş terek te şebbüsile memlekette 
kurulan dokuma kooperatiflerin vaziyeti a ş ağı daki tabloda gösterilmi ş tir: 
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Memleketimizde Dokuma Kooperatifleri 	(Mayıs 1941 ) 

Kooperatifin 	 Ortak 	Tezgah 	Serma- 
İ smi 

bulundugu yer 	 adedi 	sayı sı 	yesi 

Akseti ( Antalya ) Dokumac ılar Koo. ( Yeni te şekkül etti ğ in den hak- 
kında hiç b ır malûmat yoktur. 

Babadağ  (Denizli) 55 	 75 720 	953 28.915 
Buldan 	55 Dokuma alım, satım Koo. 1015 	1892 28.315 
Burdur ,, 	yap ış , 	,, 797 	926 23.450 
Bursa 

Havlucu sanat. Koo. 169 	452 
55 

Çank ırı  Dokumac ı lar 	„ 39 	60 1.870 
Denizli Dokuma yap ış , satış  „ 452 	527 9.387 
Gaziantep 97 	Kooperatifi 231 	1214 50.675 
Güveçlik (Denizli) Dokuma al ı m, satım Koo. 132 	132 5.160 
Güney 	75 Dokuma Koo. 85 	123 3.100 
Hisar 	77 Dokuma yapma,satma K. 141 	158 6.308 
İstanbul El çorapç ıMrı  Koo. 64 	224 

( hali te ş ekkülde ) 

15 Yazma dokuma Ko. 296 	881 2.775 
Kad ı köy (Denizli) Dokumac ı lar Koop. 
Kale 	55 

Dokumac ı lar Istihsal ve 
İstihkak Koeperatifi 230 	412 12.210 

59 	 75 Çulhalar Koop. 303 	317 12.480 
Karacasu (Ayd ın Dokumac ı lar Koop. 208 	257 15.500 
Karahall ı  
Kütahya 75 	 51 235 	258 11.815 
Kızı lcabölük 
Denizli Dakuma yapma ve sat-

ma Koop. Ş irketi 
987 	1470 24.780 

Merzifon Dokumac ı lar Koop. 68 	878 4.760 
Semirkent 
Isparta 75 	 75 274 	633 15.770 
Ş ebinkarahisar 
Tamzara Koop. Dokuma Ş . 41 	82 12.688 
Tavas 	(Denizli) Dokumac ı lar Koop. 101 	247 5.740 
Tosya 
Kastamonu 51 	 75 536 	1208 20.960 
Yozgat (Hali te ş ekkülde) 
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IV — Pamuklu Ev dokuma sanayiinin kooperatiflestirilmesi 

El sanayiinin inki ş af ı  hususunda kooperatifle şme en muvaf ık bir te ş -
kilâtt ır. El sanayiinin mühim rol oynadığı  memleketlerde kooperatifler bir 
hayli inkiş af etmi ş tir. 

Esasen bizde de Hükümet bu ihtiyac ı  hissetmi ş  ve ihzar etmekte 
olduğu Küçük San'atlar Kanunu projesinde en sanayiinin te ş kilatland ır ı lmas ı nı  
kooperatiflere tahsis etmi ş tir. Projede el sanayii ile me şgul olan zümre-
nin kooperatiflere girmelerini mecburi k ılmış tır. Buna sebep müstehlike 
san'atkar aras ı nda mevcud olan mutavass ı tların bilhassa küçük sen'atkar ı  
istismar etmelerinin önüne geçmektir 

Kooperatif te ş kilinin ihtiyari olduğu hallerde dokumac ı n ı n vaziyetini 
düzeltmesi çok güçtür. 

Mamafih yaln ız kooperatif te ş kilini mecburi k ılmak suretile mesele 
halledilmiş  değ ildir. Gerçi bu nevi kooperatiflerin : 

1 - Iptidai maddelerin bir elden ve ucuza mübayaas ında, 

2 - I ş letme sermayesinin tedarikinde, 

3 - Ortaklar ın imal ettikleri dokumalar ın sürümünde, 

4 - Tezgahlar ın tecdidinde ve imalat tekni ğ inin tekemmülünde, 

5 - Çözme, ha şı l, boyama, i ş lerinin mü ş tereken ifas ı  hususlar ında, 
faydalar ı  aş ikard ır. 

Fakat iş  tatbikata intikal edince bir çok sosyal ve ekonomik mii ş -
külâtla kar şı laşı yoruz. Bir kerre te ş kil istediğ imiz dokumac ılar koopera-
tifinin ortaklar ı  kimlerdir. Yüzlerce tezgâha sahib büyük sermayedarm ı , 
10 ila 50 tezgâha sahib olan k ı smen müstakil k ısmen sermayedar emrinde 
çalış an patron veya ustalarm ı ; yoksa tezgâh ba şı nda çalış an dokuma I ş -
çisimi ? Mevzuu bahis kooperatiflerde patron ve i ş çi vaziyeti gözeltilmeden 
on tezgah' olan amilleri ortakl ığ a almaktad ı r. Ondan fazla tezga ğı  olan, 
lar, eğ er muvaaza şeklinde dahil olamazlarsa, kooperatif d ışı nda kalmakta-
dırlar. 

I ş te kooperatif te ş kilinden evvel bence gözönünde tutulmas ı  icabeden 
cihet bu sosyal farklar ın halline do ğ ru gitmektir. 

Gerçi ideal en zaif tabakay ı  yani dokumac ıyı  tezgâha 'sahip 'k ı lmak 
ve bu küçük müstahsili `kooperatife sokmakt ır. Ancak devlet yard ımile 
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mümkün olabilecek böyle bir hareket zannedildi ğ inden çok daha güçtür. 
Bunu te ş mil edersek elyevm yüzlerce, ve binlerce tezgaha sahip plan 
veya bunlar ın mübayaa ve imalât ve sat ışı n ı  finanse eden müte şş ebbisle-
rin (mültezim) lerin faaliyetine sed çekmi ş  olur. Sosyal adalete pek uygun 
olmasa bile, y ıllarca bu sahada çal ış makla ekonomik bir fonksiyonda bulun-
muş  olan bir zümrenin rolünü hiçe saymak bittabi do ğ ru olamaz. 

O halde Ev dokuma sanayiinin vaziyetine ı slah hususunda plânl ı  fa-
siyete geçmek ve müstakar bir siyaset takip etmek icabediyor. 

Kooperatif davas ı  bu siyasetin belki s ı klet merkezidir. Fakat bütünü 
değ ildir. Bütün cazibe ve faydalar ına ra ğ men Kooperatiflerin bizde istedi ğ iniz ş e-
kilde muvaffak olamamalar ı na en büyük sebep, faaliyet ş ubesinin sair umurni e-
saslar ın ı  hazz ırlamadan, halletmeden kooperatiflerin kurulmas ıd ır. Toprağı  mü-
said olmayan bir nebat ın ne ş vünema bulam ıyaca ğı  gibi, zemini, kmumi 
ş artlar ı  elveri ş li olmayan yerlerde de kooperatiflerin idamei hayat etmeleri 
mümkün değ ildir. 

Fazla umumile şmeden sarf ı nazar ederek tekrar mevzuumuza avdet ede-
rek dokuma kooperatiflerinin kar şı la ş t ı klar ı  bir mühim güçlüğe daha te-
mas edelim: Malümdur ki, bu nevi kooperatifler faaliyetlerin her uç saf-
has ında: mübayaada, imalâtta ve sürümde krediye muhtaçt ırlar. Bilhassa nak-
di ilçtisad ı n henüz hulfil etmediğ i köylerde çal ış an kooperatifler, kü - 
çük müstahsillerden terekküp eden, ortaklar bir tasarruf sermayesine ma-
lik olmad ıklar ı  için, daima yabanc ı  sermayenin yard ı mına muhtaçt ırlar. 

Mamafih mandud aza ile te ş ekkül eden baz ı  kooperatifler de zati ser-
mayenin f ıkdan ı ndan dolay ı  "munzam hisse senedi„ namile hususi bir is-
tirük sermayesi tesis etmektedirler. Asil ve munzam 'hisse senedlerinin k ı y_ 
meti her ortak için 500 liray ı  geçtiğ i takdirde ortaklara mütecaviz mik-
dar için "istikraz senedleri„ verilmektedir (1). 

Bu finansman usullerile kooperatif prensiplerine pek ,uygun hareket 
edilmediğ i muhakkakt ır.. Fakat ortada bir hakikat var, o da kooperatif 
sermayesinin ekseriyat halde ihtiyaca kiyafet etmedi ğ idir. 

Bu münasebetle ş uras ı n ı  tebarüz ettirmek lümmd ır ki, Türkiye ,gibi 
sermayesi k ı t olan bir memlekette bu gibi sosyal ve ekonomik te şeb-
büslerin daha ziyade yabanc ı  sermaye ile finanse edilmesinde bir zaruret 
vardır. 

(1) Merzifon dokuma kooperatifi ana mukavelesi madde 17, 18, 19. 
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Diğer kooperatiflere nazaran adedce faik olan ve adedleti takiben (600) 
i bulan zirai kredi kooperatiflerin kurulu ş  ve iş leyişlerini mümkün k ı lan en 
en büyük Limil bu te şekküllerin Ziraat Bankas ı  taraf ından finanse ı  edilmeleri-
dir. Hatta bu te ş ekküllerin sermaye terekküplerinde yabanc ı  sermaye dozu 
bazan çok fazla gelerek zati sermaye hissesini bununla kooperatif i ş lemesini 
müteessir etmektedir. 

Ş u halde dokuma kooperatifleri te şkilile beraber halledilmesi icabeden 
diğer mühim bir mesele, bunlara k ısa ve uzun vadeli yabanc ı  sermayeyi 
temin edecek bir kredi müessesesine raptetmektir. 

1 — Kredi ihtiyac ı, : 

Dokuma ev sanaylini hangi kredi müessesesi finanse etmelidir : 

Bilhassa kooperatif te ş kilât ına raptedildikten sonra ev sanayiini fi-
nanse edecek kredi müessesesi olan hat ıram ıza: 

1- Ziraat Bankas ı  

2 -Sümer Bank 

3 - Halk Bankas ı  dolay ı sile Halk Sandıklar ı  gelir. 

Bir devlet te ş ekkülü olan Ziraat Bankas ı, zürra ın, köylünün banka-
sıdır. Açtığı  kredilerin mühim bir k ı sm ı  ziraatte, diğ er kisimlar ınt zirai 
mahsullerin ticaretine ve ,k ıymetlendirilmesine tahsis etmektedir. 

Ziraat Bankas ı  ayn ı  zamanda bir kooperatif bankas ı dır. Hususi ka-
nununa göre kurdu ğu (60fl) zirai kredi kooperatifinden maada ticaret ka-
nununa göre ve Ticaret Vekâletinin vesatetile kurulan bir çok tar ım satış  
kooperatiflerine, ki (adedi 60) yine Ticaret Vekâleti tavassutile kredi aç-
maktad ır. 

Bunlar ın haricinde kalan kooperatiflerin adedi mandudtur. Küçük 
sanatlara aid kooperatiflere yukar ıda söylemiş tik. Demek oluyor ki fili-
yatta kooperatiflerin ekseriyetini finanse eden Banka Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankas ıchr. 

Sümer Banka gelince: Bu banka bütün sermayesini kurdu ğu ve Iş let-
tiğ i büyük sanayi müesseselerini finanse etme ğe hasretrni ş tir, 

Küçük sanayie ve bilhassa el dokuma sanayiine yapaca ğı  yardımı  daha 
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ziyade teknik sahada beklemek do ğ rudur. Halihaz ır sermaye vaziyetile Sü-
mer Bank ın ev sanayiini mali bak ımdan organize ve finanse etmesine im-
kan yoktur.. 

Bir Holding bankas ı  olan Halk bankas ı : Halk Sand ıklar ı  vasdasile 
halk ın ve bilhassa ticaret ve sanayi erbab ının küçük mikdarda kredi ih-
tiyacını  tatmin etmek üzere kurulmu ş  bir milli müessesedr 

Halk Bankas ı  isminden, bu müessesenin istihlak kredisile me ş -
gul olmas ı  lümmgeldiğ i anla şı lmamal ı dır. Halk Bankas ı  memleketin muh-
telif mıntakalar ında bulunduraca ğı  Halk Sand ıklar ı  vası tasile bilhassa küçük 
sanayi erbab ına muhtaç olduklar ı  kredileri kolayca ve ucuzca temin et-
mektir. Istihlük kredisile as ıl uğ ra ş acak müessese, bu gaye ile 1886 sene-
sinde Midhat Pa şa merhum taraf ından kurulan Istanbul Emniyet Sand ığı  
dır. Zamanla as ıl gayesinden inhiraf ederek bir tasarruf sand ığı  Ve ipo-
tek kredisi müessesesi haline gelen bu te ş ekkülün gayei asliyesine rticu et-
mesinden ve bu yoldaki faaliyetini memleketin sair ş ehirlerinde ş ubeler aç-
mak suretile artt ırmasile, istilllâk kredisile uğ raş acak müstakil bir te şki-
lâta malik olaca ğı mız şüphesizdir. 

Bu suretle Halk Bankas ı  (Halk Sand ıklar ı) Türkiyede "Le petit 'credit 
professionel„ küçük san'at kredisile resen me ş gul olan bir müessese haline 
gelebilecektir. Fakat bunun için Halk Bankas ının mali ve idari bünyesi-
nin daha fazla takviye edilmesine diğ er taraftan Halk Sand ıkları  vas ı tasile 
küçük Tâcir ve san'atkânn kendi aralar ında te şkilâtlanmalarma lüzum var-
dır. Küçük sanayi erbab ı  aras ındaki en muvaf ık teşkilâtın da yine koy 
operatif ş eklinde olaca ğı n ı  sair memleketlerdeki emsali göstermi ş tir. 

Halk Bankas ın ın sevki idare ve kontrolüne tabi Istanbul ve Ankara 
Halk Sand ıklar ı  sermayelerinin müsaadeler inisbetinde bu iki Ş ehir esna-
fta yard ım etmiş  bulunuyorlar. 

Halk Bankas ı  Idaresi bu hususta daha ileri giderek memleketimizde 
ev sanayiinin mütemerkiz olan bir merkezde, Denizli'de bir Ajans açmak 
suretile dokuma müstahsillerinin yak ından yard ımına ko şmuş tur. 

Memleketimiz el sanayiinin arzettiğ i vüs'at müvacehesinde Halk San-
dıklarm ın yard ımı  çok az ve mevzii kalmaktad ır. 

Bu yard ımları  arttırabilmek için ya Halk Sand ıklar ı  teş kilâtnıı  kü-
çük sanayiin az çok mütekâsif bulundu ğu diğer mıntakalara te şmil ptmek, 
yahut bu m ıntakalarda esasen çal ış makta olan Ziraat Bankaltırmâ bu iş i 
gördürmek. 
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Yahut da Ziraat Bankas ı n ı n mevcud te ş kilât ı ndan istifade ederek iki 
Banka (Zirat Bankas ı  ve Halk Bankas ı) aras ında bir iş  ı birliğ i vücude ger 
tirmek suretile meselenin halline do ğ ru gitmek laz ımdır.' 

Kald ı  ki, Halk Bankas ı  sermayesine Devletten maada Ziraat, I ş  ve 
Sümer Bankalar ı n mali iş tirâkleri de vard ır. Bu i ş tirakler sayesinde t.ıezkür 
müesseselerin Halk Bankasile ve onun gördü ğü iş lerle yak ı ndan :Makas' 
mevcud ohnal ıdı r. 

Halk Bankas ı  sermayesi 	  1.200.000 Lira 

Bunda hazinenin i ş tiraki 	  1.000.000 „ 

Sümer Bank ın iş tiraki 	60.000 „ 

Ziraat Bankas ını  iş tiraki 	65.000 „ 

Eti Bank ın i ş tiraki  	10.000 „ 

Emlâk Bankas ının i ş tiraki  	10.000 „ 

İş  Bankas ının iş tiraki  	60.000 „ 

2) .İptidai madde bilhassa iplik temini : 

Dokumac ı lar ın hemen ekserisi ba ş lı ca ham maddelerini te ş kil eden 
ipliğ i hariçten tedarik etmektedir. Piyasadan uzak kalmalar ı  dolay ı sile ipliğ i 
doğrudan do ğ ruya fabrikadan veya toptanc ı dan değ il, yak ın kasabalardaki 
tüccardan veya kendilerine ipli ğ i getirip dokumayı  alan ve ayn ı  zamanda 
para avans veren mutavass ı tlardan almaktad ırlar. 

Bu mutavass ı tlar dokumac ı nın kar şı s ına tek al ı cı  ve tek sanc ı  Dia-
rak ç ıkmakta ve bu suretlee hem mübayaa, hem -da sat ış  fiat ını  dikte 
etmektedirler. Bu meyanda dönen para dokunan kuma şı n metresi ba şı -
na verilen bir küsur kuru ş tan terekküp eden mandud bir •mebla ğ dır. 

Satned Ağ aoğ lu Denizli havalisinde 3 ki ş ilik bir dokumac ı  ailesinin 
haftal ık kazanc ını  150 kuruş  etraf ı nda döndüğünü kaydetmektedir. (1) 

"Ayn ı  müellife nazaran„ bir tezgah ın normal olarak bir haftal ı k ip-
lik ihtiyac ı  25 liraya kadar tahmin edilmektedir. Bu ipli ğ in bir hafta zar-
fında kuma ş  haline getirilmesi ve kuma şı n derhal sat ı lmas ı  laz ımdır ki, 
yeniden iplik tedarikine muktezi para elde edilebilmi ş  olsun. "Halbuki 

ili Küçük sanat meseleleri. Sahile 112; Ahvali haz ıra dolayisile azalan i ş ci neti-
cesinde biYzat tezgah ba şı nda çalış an bir iş cinin ücreti günde 50 kom şu aşmamış tır. 
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sürüm te ş kilatı  olmadığı  için mamulün satı lmas ı  gecikince, dokumac ı  aile-
sinin nafakasın ı  temin eden tezgah ını  dıı rdurmamak için çarünaçar tüccar-
dan hangi ş artla olursa olsun kredi ile iplik alacakt ır. 13u suretle sair 
köylü istihsallerinde olduğu gibi, dokumac ı lıkta da köylü daimi  olarak 
mutavass ıta borclanmakta ve böylelikle onun daimi bir istismar ( objesi 
haline gelmektedir.. 

Mübayaa ve sat ış  i ş lerini deruhte edecek bir kooperatif faaliyete 
geçer geçmez tüccar ın bu inhkisarl ı  vaziyetile kar şı laşacakt ır. Tüccar bir 
taraftan bizzat sahip oldu ğ u tezgâhlar ile, diğ er taraftan kendi rtezgâhla-
r ında fakat tüccar ın nam ve hesab ına çal ış an dokumac ılar ı n hakimiyetini 
elde etmi ş  kuvvetli bir blok olarak sahay ı  daha önce i ş gal etmiş tir. 

Yeni kurulacak bir kooperatif çok kuvvetli mali menabie ve gayet 
elâstiki bir idareye dayanmal ı  ki, bu sahaya ayak basabilsin ve mez-
cudiyet gösterebilsin. 

Kooperatiften meded umacak olanlar, bir vakitler tüccar evinde ça-
lışı p ustal ıı k etmi ş  olan ve be ş  on tezgâha bazan bir kaç misli daha 
fazla tezgâha sahip olan küçük müte şebbislerdir. 

Ş ayet kooperatif muvaffak olmaz ve da ğı lırsa, bu küçük müte ş eb-
bislerin eskiden az çok yard ım gördükler itüccardan yard ım görmeleri 
pek mümkün de ğ ildir. Bunlar ın mevcud yar ı  müstakil vaziyetlerini de kay-
betmeleri ihtimali fazlad ır. 

Fakat kooperatif muvaff ak olursa, ortaklar meyan ına bu küçük mü-
teş ebbislerden maada bir kaç tezgâha sahib olan münferid dokumac ı lar ı  
da almas ı  pek âlâ mümkündür. 

Hulâsa edecek olursak, bu sahada da kendine has bir 'nizamla kar-
şı la şı rız. Kökle ş miş  olan bu nizam ı n bugünkü modern sosyal ve ekono-
mik sistemle gayri kabili telif olan bir nizam ,oldu ğu aş ikârd ır. Bütün 
mahzurlar ına rağmen halen işleyen ve memleket iktisadiyat ında kendine 
göre ve fonksiyon olan bu müesses nizam ı  kooperatif [nizam ı  dediğ imiz 
bir ba şka sistemle ikame ederken, daha i ş in ba şı nda iken çok dikkat 
ederek tatbik etmemiz laz ımdır. 

Faaliyet ş ubesini sarsmamak için as ıl nizam ı  yan ında tatbikini tecrü-
be etti ğ imiz bu nizam ı  önce tüccar ın el atmad ığı  mıntakalarda tatbik et-
mek ve böylece bir kaç koldan yürüdükten ve muvaffakiyet gösterdik-
ten sonra tedricen di ğer m ıntakalara te ş mil etmek gerektir. Hususi bir 
iktisadi strateji istilzam edecek bu yeni kooperatif siyaseti yaln ız ev ve 
dokumac ı lık sanayiinde de ğ il, diğ er bütün küçük sanayi, küçük ticaret ve 
ziraat sahalar ında da mevzuubahistir. 
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Halihaz ırda iplik buhran ı  had bir vaziyet arzetmektedir. Hükûmet alâ-
kadar te ş ekküller vas ıtasile dokuma kooperatiflerine kredi ile iplik tevzi 
ettirtnektedir. 

Yaln ız dokuma tezg ğ hlar ı nda olduğu gibi, iplik tevziinin deekonomik 
ve sosyal bak ım ından adilane cereyan etmesi tabiidir. Mandut olan ve el 
altı ndan "narhtan„ daha fazla sat ı lmas ı  mümkün olan ipliğ i bilâhare tesel-
lüm edilecek dokumaya mukabil tevzi etmek çok yerinde olundu. Aksi: 
takdirde ipliğ in kumaş  imâl edilmeden sat ılmas ı  tehlikesile kar şı laş abillir. 

(Halk Bankas ı  da Ankara Halk Sand ığı n ın bi Ajans ını  Dokumac ı lığı n 
en mütekâsif oldu ğu Denizlide tesis etmek suretile o ,m ıntakan ın kredi 
dolay ısile iplik ihtiyac ını  kar şı lamak yolunu tutmu ş tur. 

Mamafih Denizlide bir hayli zamandanberi çal ış an Iktisad Bankas ı  
da dokumac ı lar ın finansmanile i ş tigal etmektedir. 

3 ) Scıtt şı n temini : 

Mübayaa ve imalât safhalar ı nda çekilen güçlükler mamulün sat ışı nda 
da mezuubahistir. Hele piyasadan uzak olan m ıntakalarda, dağ  köylerinde 
mamulün satışı  çok mü şkül bir vaziyet arzeder. Piyasal ık bez dokuyan 
müstahsiller mamullerini ş u ş ekillerde piyasaya ç ıkar ırlar: 

- Kendilerine iplik ve kredi veren tüccara, 
2 - Köy nahiye veya kazan ın hafta pazar ına, 
3 - Gezginciler vas ı tasile (Ş ile bezlerinde oldu ğu gibi) 
4 - Yerli Mallar Pazarlar ı  vas ı tasile. 

Nakdi iktisatla, dolay ı sile piyasa iktisadile münasebete• geçmemi ş  olan 
ve dokumac ı lar ın büyük bir k ısm ı  iplik ve kredi tedariki bahsinde de 
iş aret ettiğ imiz gibi mamulünü kendile iplik ve kredi veren tüccara satar 
daha doğ rusu teslim eder. Teslim eder diyoruz, çünkü , bu nevi dokumac ı -
lar kendilerine kredi ile verilen iptidai maddenin fiat ının, eğer biliyor-
'arsa, tayininde bir rolleri olmad ığı  gibi, cüz'i para avans ş eklinde ald ık-
ları  nakdi borçlara mukabil teslim etmekle mükellef olduklar ı  mamullerin 
satış  fiatını  tayinde de bir rolleri yoktur. Tüccar teslim ald ığı  mamule 
muayyen bir k ıymet takdir eder. Bu bir tarafl ı  takdir edilen "bedel„ den 
evvelce ikraz etti ğ i iplik ve kredinin, yine kendi taraf ı ndan takdir edilen 
bedeli ç ıkard ıktan sonra, geriye verecek bir kaç kuru ş  kal ırsa, bunu 
dokumac ıya verir. 
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Mamafih dokumac ı  serbest piyasada mal ını  satmakta serbestir. Bu tak-
dirde ele geçen para ile kendisine daha evvel iplik ve avans vermi ş  olan 
tüccar ın alaca ğı nı  tasfiye edebilir. Fakat bunun için bir piyasaya ve pa-
zara ulaş acak yola, nakil vas ı tas ına ve bu i ş lere tahsis edecek zamana 
muhtaçt ır. 

Köy, Nahiye ve kasabalarda kurulan hafta pazarlar ında kar şı lâna ç ı -
kan müstehlik değ il, yine tüccar ve komisyoncudur .Bir çok dokumaem ın 
bu pazarlara gidecek vas ı talar' yoktur, buralarda bekliyecek zamanlar ı  yok-
tur. Tezgah' ba şı ndan ayr ı lması  nafakas ına mal olabilir. Bu sebepten do-
layı , pazarda bulaca ğı  fiat borçlu oldu ğu tüccar ın verecceğ i fiattan !daha 
bile fazla olsa, bu rizikoyu ta şı yabilecek takat ı  yoktur. Binaenaleyh tüc-
cam emri altında çalış mak mecburiyetindedir. 

Gezginciler vas ı tasile mamulleri sürüme bilhessa büyük Ş ehirlere ya-
kın m ıntakalarda ve muayyen bezlerde mevzuubahis olmaktad ır. Bunun 
misalini bilhassa İstanbula gelen ve yatak ve yorgan çar şaflığı  için İs-
tanbula gelen ve yatak ve yorgan çar ş aflığı  için baz ı  semtlerinin evle-
rini dolaşan Ş ileli gezgincilerinde görürüz. 

Sümer Bank ın Yerli Mallar Müessesei de muhtelif ş ubelerinde doku-
macı ların bezlerini satma ğı  kabul etmiş lerse de, yukar ıda saydığı m 
küller iyenerek bu pazarlara mal satan dokumac ıların adedleri imandud 
kalmıştr. 

Geriye, dokumac ı lar ın kendi kooperatifler imarifetile yapt ıklar ı  sat ış lar 
kalıı yor. Istanbul, Denizli ve saire yerlerdeki kooperatiflerin sat ış lar ı  inki-
şaflar arzediyor. Esasen dokumac ılar ın en tabii safış  teşkilatı  koope-
ratiftir. Yaln ız biz bu kooperatifleri münhas ıran sat ış  kooperatifi !olarak 
değ il, dokumacılar ın müş terek mübayaa ve imalat (bilhassa çözme, has'', 
boya ameliyelerinde) ve sat ış  iş lerini de birlikte idare eden üniversel bir 
teş ekkül olarak çal ımasını  isteriz. 

Kooperatiflerin kurulu ş  formalitelerini (örnek nizamname, formüler;  iş ie-
yiş  ısafhalarini (örnek defterler, mizanlar, bilançolar v.s.) ve murakabe i ş lerini 
bir nizama rahtetti ğ imiz, bunlar ın idarelerine muktezi elemanlar ı  yetiş tir-
diğ imiz, bu meslek erbab ını  bir karyere rabtettigimiz gün kooperatifler i ş -
leyecek ve verimlerini verecektir. 

Evdokuma kooperatiflerin el ve evdokuma sanayiinde muhim hizmet-
leri olacağı  a ş ikardır. 
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Bizde Zira? Kooperatifler neden inkiş af 
edemiyor? 

Dr. yasal Saim ATASA ĞUN 

Memleketimizde zirai sahada Kooperatif te ş kilat ı n ın henüz matlub 
ş ekilde inki ş af edemedi ğ ini ve on senedenberi yap ılan te şebbüs ve 
hareketlerde mü şkilâtla kar şı la şı ldığı n ı  görüyoruz. Bu mevzu üzerinde 
fikir yürütenler umumiyetle şu amillerin tesirleri alt ında kal ınd ığı nda 
birleş iyorlar: 

Köylümüz okumak ve yazmak bilmiyor ve dolay ı sile cahildir. 
Kooperatifin mahiyetini ve faydalar ı n ı  takdir edemiyor. Köylümüz Ko-
operatifleri idare edebilecek vas ıflara henüz malik de ğ ildir. Köylümüz 
ferdiyetci bir karaktere sahibdir ve bu sebepden mü ş terek çal ış ma 
isteyen Kooperatif te ş kilat ına kar şı  yakınlık ve alâka göstermiyor. 
Hülâsa köylümüz henüz Kooperatif idare edebilecek bir seviyeye 
eriş memiş tir. Diğ er tarafdan Kooperatif prensipleri memleketimizde 
yanl ış  bir ş ekilde tatbik edilmektedir. Hatal ı  bir yola girilmi ş tir. Esasl ı  
bir reform'a ihtiyaç vard ı r. 

Bu mülâhazalarla Memleketimizde zirai sahada Kooperatif te ş kila-
tın ın vücuda getirilmesine hakikaten lüzum ve ihtiyac olub olmad ığı n-
da tereddüt edildi ğ ini de görüyoruz. 

K ısaca tesbit olunan bu mütalealar Ziraai Kooperatif siyasetimizin 
prensip mes'elelerini te ş kil etmektedir. Bu prensip suallerine memleke-
timizde zirai Kooperatif hareketlerinin geni ş  mikyasta ba ş landığı  1929 
senesinde kat'i cevab verebilmek belki bir'az güç olurdu. Fakat on 
seneden beri elde olunan tecrübeler zihinleri kurcalayan ve tereddüt-
ler dogrudan endi ş elere laz ım gelen cevablar ı  kendi kendine vermi ş  
bulunuyor. 

Memleketimizde zirai sahada faaliyette bulunan Kooperatifler 
sadece kredi ve sat ış  iş lerine inhisar etmektedir. Bugün kredi Koope-
ratiflerinde 140.000 ve Sat ış  Kooperatflerinde de 62.000 ortak vard ı r. 
Her iki te ş kilat yurdumuzun ekonomik mekanizmas ında mühim vazi-

feler görmektedir. 
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Bu yaz ı m ı zda mevzuu umumi mahiyette tetkik ederek memleketi-
mizde Kooperatif te ş kilatına olan hakiki ihtiyac ı , Zirai Kooperatiilerin 
inki ş af edememelerindeki esas sebepleri ve Kooperatiflerimizi islah 
ve ilerletme hususunda al ı nmas ı  icabeden ana tedbirleri tahlil ve 
tesbit etme ğ e çal ış aca ğı z. 

A 1 Memleketimizde zirai sahada Kooperatif te şkilâtınt vücuda ge-
tirmeğe hakikaten /üzum ve zaruret var m ıdır ? Bu ana sualin cevab ı n ı  
ara ş t ıralım : 

1 — Kooperatif ekonomik bir te ş kilatt ır. Te ş kilat, ba ş l ı  ba şı na 
yirminci asr ın en mühim ilerleme vas ı talar ı ndan biri olmu ş tur. Ziraatte 
de kredi temini, istihsal ve istihlâk madde ve vas ı talar ı n ın al ı m ı , elde 
olunan muhtelif nevi mahsullerin i ş lenmesi, de ğ erlendirilmesi ve sat ışı , 
diğ er taraftan bizzat istihsalin muhtelif sahalar ında Kooperatif teskin-
tından büyük mikyasta istifade edilmektedir. 

Hükümetimiz Ziraat politikam ı z ı n esas ı n ı  te ş kil eden köy kalk ı n-
mas ı  davas ın ı  çok ciddi bir ş ekilde ele alm ış  bulunuyor. Köy kalk ı n-
mas ı  köylerde ya ş ayan halk ın ekonomik ve sosyal kalk ı nmas ı , bunla-
rı n ya ş ay ış  ve içtimai seviyelerinin yükseltilmesi gayesini gütmektedir. 
Köylülerimizin bütün gayretlerine ra ğ men bir sene zarf ında ellerine ge-
çen vasati kazançlar ın ın miktar ı  memleketimizin muhtelif m ı ntakalar ı na 

göre de ğ iş mekle beraber umumiyetle pek azd ır. Bu kazançla köyleri-
mizde umumi ş ekilde içtimai kalk ınman ı n kolayl ıkla ve süratle temini 
mümkün görülmemektedir. Köylü ailelerimizin maddi kazançlar ın ı  
art ırmak ve medeni ihtiyaçlar ı n ın tamamen temin edilebilmesini müm-
kün k ılacak bir dereceye ç ı karmak köy politikam ı z ın esas ın ı  te şkil 
etmektedir. 

Köyün ekonomik geli şmesi ve köylünün maddi refah seviyesinin 
yükselmesi, milli ekonomimizin temellerini sa ğ lamla ş tıracak, istikbalin 
yo'unu geni ş leterek inki ş af hareketlerini kolayla ş tıracakt ı r. 

Köy kalkinmasına yarayacak resmi ve gayri resmi bütün çal ış malar ın 
yardımların müsbet bir semere verebilmes ı, için köylü ile sık ı  ve daimi 
aleikast bulunan bir te şkilâta ş iddetle ihtiyacımız vard ır. Gerek Devletin 
idari te ş kilat ı  ve gerek memleketimizde elliüç senedenberi köylü 
hiymetinde çal ış an Ziraat Bankas ı 'n ın kredi te ş kilat ı  ancak kazalara 
kadar girebilmektedir. Bize köylere kadar uzanan, bizzat köylerde 
ya ş ayan ve köylülerle beraber çal ış an bir te şkilat laz ımd ı r. Di ğ er taraf-
tan her ne ş ekilde ve kimim taraf ı ndan olursa olsun köye ve köylüye 
yap ılan bütün maddi yard ı mlar ın bir kanaldan geçirilmesi ve ciddi bir 
kontrola tabi tutulmas ı  ve ciddi bir ş ekilde takip edilmesi laz ı md ı r 
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Ziraat politikas ı  ile alâkadar mevzular üzerinde çal ış an muhtelif 
te şkilat tipleri düşünülebilir. Ancak ifa ettikleri hizmetler ve temin 
eyledikleri faydalar bak ı m ı ndan üzun senelerden beri muhtelif memle-
ketlerde tecrübe edilmi ş  bulunan kooperatifler, köylerde vücude geti-
rilecek te ş kilat nevilerinin ba şı nda gelmektedir. Kooperatifler, kendi-
lerine has olan hususiyetlerden dolay ı  küçük müstahsillerin benimse-
dikleri ve mütevazi bir ş ekilde çal ış tı rdıkları  basit mekanizmali bir 
te ş kilâttır. Köy kalk ınmas ı  davas ında köylülerimizin bir te şkilâta ba ğ -
lanmas ı  bahis mevzuu olunca Kooperatif mekanizmas ından istifade 
edilmesi imkanlar ın ın tetkik edilmesi icabeder. Köy kalk ı nmasında 
ifas ı  zaruri olan muhtelif ekonomik i ş lerin tahakkukunda Kooperatifler 
mühim vazifeler görebilirler. 

2 — Memleketimizde her nev'i büyüklükteki zirai i ş letmeler umu-
mi ekonomik düzen içine girmiş  değ ildirler, Memleketimizde zirai i ş let-
melerin normal ş artlar ı  haiz ekonomik düzene girmeleri ve hakiki 
bir zirai i ş letme bünyesini iktisap etmeleri muhtelif sebeplerden dolay ı  
kı sa bir zamanda mümkün olmayacakt ır. Köy ekenomisinin inki ş af' 
ve köylü hayat seviyesinin yükseltilmesi için evvel emirde ucuz istih-
sal kredisine kat'i ihtiyaç vard ı r. 

Köylerimizde ve kazalar ım ızda yüksek faiz ve a ğı r ş artlarla bütün 
ş iddetile çalış mas ına devam etmekte olan hususi kredi faaliyetine 
( mürabahacd ığ a ) nihayet vermek zaruridir. 

Küçük istihsal kredisinin organize edilmesinde Kooperatif siste-
minin en uygun bir te şkilat olduğu, muhtelif memleketlerde uzun 
senelerdenberi yap ı lan tecrübelerden elde edilen neticelerle tahakkuk 
etmi ş tir. Memleketimizde de küçük istihsal kredisi ihtiyac ın ın karşı lan-
mas ı nda Kooperatif te şkilat ından istifade edilmesi mümkündür. Kredi 
Kooperatifleri, muhtaç olduklar ı  krediyi yaln ız baş ları na münferiden 
gösterecekleri teminat ile tedarik etme ğe muvaffak olamayan istihsal 
kabiliyetleri zaif küçük müstahsillerin yekdi ğerlerine kar şı lıklı  ve mü-
teselsil kefil olmak suretile bir araya toplanmalar ından vücuta gelen 
bir te ş kilattir. Kooperatif mekanizmas ı , büyük kredi Müesseselerinin 
arad ı klak ı  sa ğ lam ve kâfi teminat esaslar ın ı  kar şı lamaktad ır. Yaln ı z ba ş la-
rına hiç bir ekonomik varl ı k te şkil etmeyen küçük müstahsiller, bir 
araya topland ı kları  ve el ele vererek yekdi ğ erlerine kefil olduklar ı  
takdirde ekonomik bir kuvvet te şkil etmektedir. 

Büyük kredi Müesseselerinden münferiden kredi almakta mü ş kilât 
çeken küçük müstahsiller, ortak olduklar ı  Kredi Kooperatiflerinden 
kolaylıkla kredi temin edebilmektedir. 
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3 — Kooperatifler, muhtelif istihsal ve istihlâk madde ve vas ı ta-

ların' ( tohum, gübre, ilaç, makineler, zirai aletler, irat ve ko ş um hay-

vanları , gaz, tuz, elbise, kuma ş , ayakkab ı  ve saire ) toptan sat ın almak 

suretile ucuz ve iyi evsafta tedarik e çal ışı rlar. 

Kooperatifler, ortaklar ının istihsal eyledikleri mahsulleri iş lerler ve 

piyasalardaki muhtelif derecelerde mutavass ı tların hizmetine lüzum 

b ırakmadan büyük al ı c ılara veya do ğ rudan do ğ ruya mustehlik piyasa-

lara arzetmek suretile kazanç nisbetini art ırma ğa ve müstahsil aleyhine 

fiat spekülasyonlar ına mani olma ğa çalışı rlar. 

Kooperatifler, istihsalin muhtelif safhalar ında, sürme, ekme, sulama 

hastal ıklarla mücadele, bak ı m, toplama, hasad, harman ve de ğ erlendir-
me iş lerinde büyük faydalar temin ederler. 

Kooperatifler, muhtelif in ş aat ve imar i ş lerinde münferiden ba ş a-

rı lması  mümkün olmayan i ş leri kolayl ı kla realize edebilmek imkânla-
rı n ı  yaratırlar. 

4 — Hususi bir karakter arzeden dahili iskân i ş lerinde de Koo-
peratif te ş kilat ından geniş  mikyasta istifade edilmektedir. 

Köylerde içtimai seviyenin yükselmesinde Kooperatif te ş kilâtından 
muhtelif ş ekillerde istifade olunmaktad ır. Memleketimizde de Köylerde 
okuyup yazman ın yay ılmas ı nda ve umumi kültür seviyesinin kalk ınma-
sında Kooperatiflerden büyük hizmetler beklenebilir, 

5 -- Bir çok memleketlerde muhtelif maksatlarla faaliyette bulu-
nan zirai Kooperatiflerin say ısı  binlere veya onbinlere, ortaklar ın say ı sı  
da yüz binlere veya milyonlara bali ğ  olmaktad ır. Bu hakikat Koope-
ratiflerin hizmetinden elde olunan faydalar ın büyüklüğünü, bu te şki-
latı n hakikaten i ş  gördüğ ünü ve menfaat temin etti ğ ini bariz bir ş ekilde 
isbat etmektedir. 

Kooperatif te ş kilat ı/ıl doğuran ihtiyaçlar ve bu organizasyonun 
temin etti ğ i ve edebilece ğ i faydalar hakk ında esas hatlar üzerinde 
verdiğ imiz kısa izahat Kooperatiflerin Türk köylüsü için de ne kadar 
lüzumlu ve faydal ı  olduğunu tebarüz ettirmektedir. 

B) Memleketimizde zirai, Kooperatiflerin inki şaf ma mani olan sebep-
ler varmıdır ve nelerdir? 

Ş imdi de bu sual ın cevab ın ı  verme ğ e çal ış alım 
1 — Kooperatif ba ş lı  ba şı na bir gaye de ğ ildir. Gayeye ula ş dı rı cı  

bir vası tad ır. Gaye, ortak nam ı  verilen ve ekonomik b ı r varl ık te ş kil 
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eden insanlar ın bir araya toplanmasile ve mü ş terek faaliyetlerile 
realize edilir. 

Kooperatif ş eklinde yap ı lan faaliyetin s ıklet merkezini ba ş l ı  ba şı na 
ekonomik bir varl ık olan insan te ş kil eder. Kooperatif bünyesi alt ında 
yap ı lan faaliyetin dayand ığı  esas prensiplerde, mü ş terek çal ış ma, kendi 
kendine yard ı m, kendi kendine idare ve mü ş terek mes'uliyettir. Ferd-
lerde mü ş terek çal ış ma hususunda serbest ve içten gelen bir arzunun 
mevcut olmas ı  aran ır. Bununla beraber mü ş terek çal ış ma karakteri 
ferdlerde umumi terbiye ve çal ış ma metotlarile de inki ş af ettirilebilir. 
Bir Milletin irsi karakterleri ferdlerinin ekonomik faaliyetleri üzerine 
müessirdir. Milletlerin umumi ekonomik inki ş aflar ında tabii ve maddi 
ş artlar yan ında ferdi ve milli karakterin de büyük bir tesiri vard ı r. 
Ş u halde bir Memlekette ya ş ayan fertlerin bariz olan umumi karakter-
lerini mütalea etmek laz ım geliyor. Acaba Memleketimizde umumi 
;laik karakterinin bugünkü bariz vas ıfları  Kooperatif te şkilât ım vücude 
getirme ğ e hakikaten müsait de ğ ilmidir ? 

Bu sualin kat'i cevab ı n ı  sathi bir mütalea ile vermek mümkün 
olam ı yaca ğı  kanaatindeyiz. Mes'ele esas itibarile cemiyetci ve ferdiyetci 
halk karakterlerini tetkik ve tahlil eden çok mühim içtimai bir mevzua 
temas etmektedir. Bu yaz ı mız ın dar çerçivesi içinde bu sosyolojik 
mevzuun etrafl ı  bir şekilde iş lenmesine imkân göremiyoruz. Bununla 
beraber pratik sahada mü ş ahade olunan bir çok tezahürlere istinaden 
Türk Köylüsünün mü ş terek ekonomik faaliyetlerin do ğmas ı na ve inki-
ş af etmesine mani olabilecek derecede ferdiyetci bir karaktere malik 
olmadığı  ve bilakis cemiyetci bir ruh ta şı dığı  tesbit olunabilece ğ i 
kanaatindeyiz. 

Türk köylüsü ekonomik sahalarda mü ş terek çal ış ma sisteminin 
muhtelif şekillerini kendi kendine yaratarak basit esaslar dahi-
linde inki ş af ettirmi ş tir. Ziraat tarihimizin muhtelif devrelerinde 
basit ş ekillerde müş terek çal ış ma ve mütekabil yard ım esaslar ına 
tesadüf edildi ğ i gibi yak ın mazide bu sahada canl ı  misallerde vard ı r. 

1863 senesinde Memleket Sand ı klarına sermaye temini maksadile 
tatbik olunan ve muhtelif m ıntakalarda zaman ımı za kadar devam 
eden imece usulü ziraat tarz ı  ve 1895 senesinden beri miiteselsil kefalet 
ş eklinde Ziraat Bankas ından yap ı lan ikraz usulü köylülerimiz aras ın-
da müş terek ekonom ı k faaliyetin en canl ı  birer tezahürüdür. 

Tarlalar ın müş tereken sürülmesi ve haz ırlanmas ı , tohumun müş te-
reken temini ve saç ı lmas ı , hasad ın müş tereken yap ılması  ve elde 
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olunan mahsulün bir elden sat ı larak gelirinin taksimi veya muayyen 
bir maksada tahsisi esaslar ı n ı  ihtiva eden İmece, bir çok köylerimizde 
alışı lmış  ve halen • de tatbik edilmektedir. 

Istenilen maddi teminata malik olmayan ve di ğer taraftan da 
krediye muhtaç bulunan küçük i ş letme sahiplerinin yaln ız ba ş larına 

müesseseden kredi temin edemediklerini nazar ı  dikkate alan Ziraat 
Bankas ı  1895 senesinde müteselsil kefaletle ikrazat sistemini ihdas 
etmiş  ve müteakkin senelerde de tatbik ş eklini inki şaf ettirmi ş tir. 
"Müteselsil kefalet„ sistemi gayri mandut ve zincirleme mes'uliyet 
prensipine ve dolay ısile Kooperatif te ş kilâtımn dayandığı  en mühim 

esasa « mü ş terek mesuliyet » e istinat etmektedir. Müteselsil kefaletle 
ikrazat usulü memleketimizde 1895 senesindenberi geni ş  bir saha 

dahilinde tatbik edilmekte oldu ğ undan yüz binlerce köylümüz mü ş te-
rek mesuliyet esas ına al ış mış tır. Bu sistemin 1929 senesinde te ş kil 

edilmege ba ş lanan Zirai Kredi Kooperatiflerinin kurulmas ında büyük 
yard ı mı  olmuş tur. 

Memleketimizde Kooperatif hareketlerinin inki ş af edememesindeki 
hakiki sebepleri köylü içtimai karakterinin hususiyetlerinden ziyade 
diğer sahalarda aramak laz ı m gelece ğ i kanaatindeyiz. 

2 — Türk köylüsünün okumak yazmak bilmemesi ve canil olu şu 
ekonomik inkiş af ın ın geri kalmas ında ve dolay ısile Kooperatif te şkila-
t ı n ın da vücuda getirilememesinde ve kolayl ı kla inki ş af edememesinde 

büyük bir amil olduğu iddia edilmektedir 
Bir milletin tahsil seviyesinin ekonomik inki ş dfına büyük bir tesir 

icra eyledi ğ inde şüphe yoktur. Fakat Kooperatif te ş kilatın ı  vücuda 

getirebilmek ve ya ş atabilmek için köylülerin evvela okumak ve yazmak 
öğrenmelerini beklemek laz ı m gelmiyeceğ i kanaatindeyiz. Di ğ er bir 
çok memleketlerde köylerde Kooperatif hareketleri ba ş ladığı  zamanlar-
da köydeki tahsil seviyesinin çok dü ş ük oldu ğu ve Kooperatiflerin 
tahsil seviyesini yükseltmek hususunda bizzat müsbet i ş ler gördükleri 
bir hakikattir. Di ğ er taraftan yine Kooperatif hareketleri ba ş ladığı  

zamanlarda köylüler aras ı nda cehalet saikasile bu gibi te ş ekküller aley-
hinde bulunuldu ğu ve bidayette engellerle ve muvaffakiyetsizliklerle 
karşı laşı ldığı  her memleketin zirai Kooperatif hareketleri tarihinde 
görülen hakikatlerdir. Bu mü ş kil ve gayri müsait şartlar içinde 

Kooperatif te ş kilat ının inkiş af edebilmesinde müessir olan en mühim 
amiller, bir taraftan Kooperatif hareketlerine ~yak olan rehberlerin 
ideallerini realize etmek hususunda yasattiklart sars ı lmaz imanlar ı , 
yorulmak ve tükenmek bilmeyen çal ış ma enerjileri ve di ğ er 
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tarafdan Kooperatif te şkilat ım köylüler için faydal ı  bir müessese 
olarak kabul eden devletin rehberlere ve te ş kilâta muhtelif ş ekil-
lerde yapd ığı  yardımlardır. Köylülerimizin tahsil ve ekonomik terbiye 
seviyelerinin henüz matlup derecede inki ş af edememi ş  olmasından 
dolayı  memleketimizde köylerde Kooperatif te ş kilat ı  vücuda getirilmi-
yece ğ i ve mevcutlar ın da geli ş emiyece ğ i ve bu itibarla evvela köyle-
rimizdeki tahsil seviyesinin yükseltilmesi laz ımgelece ğ i iddialar ın ı  dogru 
bulmayoruz. Kanaatimize göre memleketimizde Zirai Kooperatiflerin 
muvaffak olabilmeleri için mutlak olarak köylülerimizin okuyup yazmak 
bilmelerine kat'i zaruret yokdur. Her şeyden evvel köylü mant ı gmın 
ve sezi ş inin kuvvetli olmas ı , köylülerimizin ekonomik dü ş ünce ve mu-
kayese kabiliyetine malik olmalar ı  ve kendi menfaatlerine hizmet ede-
cek te ş ekküllere kar şı  samimi bir alaka gösterebilmelerinin temin edil-
mesi laz ımd ır. Bu ş artlar ise Türk köylüsünde mevcutdur. Türk köylü-
sünün sağ lam mantı lu, kuvvetli sezi ş i, anlayışı  ve metin bir seciyesi vardır. 
Umumiyetle cahil olarak kabul edilen köylülerimizin ekonomik menfaat/eri 
mevzubahis olduğu işlerde ne derece hassasiyet gösterdiklerini ve ne büyük 
çarık/t erkân ıharp olduklar ını  kendilerile yap ılan bir çok basit temaslarda 
kolaylıkla anlamak kabildir. Köylümüze lay ık oldukları  hakiki kiymeti 
vermek mecburiyetindeyiz. Türk köylüsü, kendisine müsbet i ş  göster-
ildiğ i ve kendi faydalar ı  için çal ışı ldığı  filen isbat edildi ğ i takdirde 
temiz ve dürüst karakteri ile her türlü ekonomik i ş lerde mü ş terek 
çalış acak ve gösterilen i ş leri ba ş arabilecek seviyeye malikdir. 

Her memlekette köylüler kendilerine söylenenlere kolayl ıkla 
inanmazlar, ancak gözlerile gördükten ve faydas ın ı  müş ahade ettikten 
sonra bir kanaat sahibi olurlar. Bir i ş in iyiliğ ine ve faydas ına bizzat 
ve kendi ak ı lları nca kanaat getirmedikce daima müstehzi ve çekingen 
davran ırlar. Köylülerdeki " sözden ziyade göze inanm ış „ ananesinin 
mevcudiyetine ra ğ men " görene ğ in „ de, yani birbirine bakarak fazla 
düş ünmeden iş  görmenin ve hareket etmekli ğ in, büyük bir tesiri oldu ğ u 
şüphesizdir. 

Memleketimizde Cümhuriyet idaresinin teessüsüne gelinceye ka-
dar iktisadi i ş lerde baz ı  müte ş ebbislerin ciddi olmayan hareketleri 
ve idaresizlikleri ve di ğer taraftan bu gibi menfi netice veren 
te ş ebbüslerin kontrolsüz kal ışı  yüzünden ekonomik te ş ebbüslere kar şı  
hakl ı  olarak umumi bir itimats ı zlı k uyanm ış tı . Devlet te ş kilatının 
yaptığı  te ş ebbüslere kar şı da. "Acaba bu i ş in arkas ında bize ne zarar 
gelebilir ?„ endi ş esile alakas ı zlık gösterilmekte idi. Iktisadi faaliyetlere 
karşı  zehirlenmi ş  olan mühitte pratik sahada i ş  ğörmek imkanlar ı n ın 
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azl ığı  ve güçlü ğü a ş ikard ır. Köylülerimizin sözden ziyade gözlerine 
inanmalar ı  bir çok fena misallerin b ırakt ığı  menfi tesirlerin kolayl ı kla 
unutulmas ı  mümkün olmad ığı n ı  gösterir. 

Bu sahada da yirmi seneden beri vaziyet tamamen de ğ işmiş tir. 
Köylümüz Cümhuriyet Hükümetine ve idaresine kar şı  tam bir itimat 
ve emniyet beslemektedir. Köylümüz, Devlet taraf ından gelen, Devlet 
eli veya yard ı m ı  ile yap ılacak olan her i şe dört elle sar ılmaktad ır. 
O, 1920 denberi ba ş ar ı lan bir çok büyük eserleri bizzat yaratm ış , 
görmü ş  ve ya ş am ış tır. Türk köylüsunün Kooperatif te şkilat ın ı n ideal 
ortaklar ın ı  te ş kil edece ğ ine tereddüt etmemelidir 

3 — Bir Milletin hususi bünyesine uyabilecek tarzde nazari ve 
pratik Kooperatif esaslar ı= ve ş ekillerinin tesbit edilmesi ve tatbikine 
çalışı lmas ı  her ş eyden evvel Memleketin münevverlerine dü ş en bir 
vazifedir. Ziraat Bankas ının 1888 senesinde kurulu ş undan sonra 1929 
senesine gelinceye kadar memleketimizde nazari ve ameli Koope-
ratifcilik sahas ında ciddi ve azimle çal ış arak muvaffakiyet gösteren 
münevverlerimiz yokdur. Mithat Pa ş an ın 1863-1888 senelerinde mem-
leketin her taraf ında kurma ğ a çal ış tığı  ve az çok Kooperatif kokusu 
ta şı yan Memleket Sand ı klar ın ın 1888 senesinde Ziraat Bankas ı na isti-
halesinden sonra yak ın zamanlara gelinceye kadar köylü te şkilatı  
tamamen unutulmu ş  ne münevver ziraatcilerimiz ve nede devlet adam-
ları m ı z köylü ile ciddi olarak me şgul olmam ış lard ı r. Uzun seneler-
den beri devam eden ve aleyhimize neticelenen muharebelerin ekono-
mik sahadaki tesirleri de büyük ve ş umullu olmuş tur. 

Millî istiklalimizin bil kayd ı  ş art kazan ı lmas ından ve Cümhuriyet 
idaresinin teessüsünden sonrad ır ki devletin köylünün ihtiyaçlar ı  ile 
yak ı ndan ve ciddi olarak me ş gul olmağ a ba ş lad ığı n ı  ve münevverleri-
miz aras ında da Kooperatif hareketlerile u ğ ra şanlarm belirdiğ ini ve 
baz ı  sahalarda müsbet neticelerin al ındığı n ı  görüyoruz. Ş u halda 1888-
1929 yı lları n ı  ihtiva eden 40 senelik bir devre zarf ında memleketi-
mizde Kooperatif hareketlerinin inki ş af edememesinin en büyük se-
beplerinden biri, devlet adamlar ın ın ve münevverlerimizin Kooperatif 
mevzuu ile uğ ra şmamalar ı  ve köylüye rehberlik edecek ş ahsiyetlerin 
yeti ş memi ş  olmas ı dı r. 

Muhtelif memleketlerdeki Kooperatif hareketlerinin tarihi tetkik 
olunursa milli Kooperatif hareketlerinde inki ş af' temin eden amillerin 
ba şı nda bütün hayatlar ın ı  inand ı klar ı  davan ın ve tahakkukuna çal ış -
dı kları  idealin uğ runda feda etmi ş  olan büyük rehberlerin geldi ğ i görü-
lür. Bugün büyük bir takdirle mütalea eyledi ğ imiz yakın ve uzak bir 
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çok memleketlerdeki geni ş  Kooperatif hareketleri, ideallerine taparcas ı -
na bağ lı  olan ve hayatlar ını  tamamen bu sahadaki büyük ve küçük 
iş lere hasreden mütevaz ı  ruhlu, yüksek meziyetli ve bilgili hakiki 
vatanseverlerin büyük bir sab ır ve metanetle devam ettirdikleri uzun 
ve yorucu faaliyetlerile meydana gelmi ş tir. 

Memleketimizde de bu mikyasda büyük Kooperatif rehberlerine 
muhtaç ı z. Köyde yaşamağı , köyde çalişmağı , köylü için ugra ş mağı  kendine 
bütün Ölnriblü dolduracak bir ideal edinen, aslinda çok büyük ve fakat 
pratik sahada küçük ve basit gibi görünen Kooperatif i ş lerine kendini 
veren hakiki ve bilgili vatan severlerin hasretini çekiyor ve yoklugunun 
acı sı nı  duyuyoruz. Ne kanun hükümleri, ne nizamname maddeleri ve 
nede memur zihniyetile büyük mikyasda ve memleket ölçüsünde 
Kooperatif hareketlerini inki ş af ettirmek mümkün olamaz. Her ş eyden 
evvel hayat ını  tamamen Kooperatif i ş lerine verecek ve tam b ı r hüsnü-
niyetle çal ış açak büyük ve küçük i ş  adamlar ını  aray ıp bulmak, onları  
yetiş tirmek, korumak ve onlara yard ım etmek, hulasa Kooperatif 
misyonerleri yaratmak mecburiyetindeyiz. 

4 — Hiç bir memlekette Kooperatif hareketleri kendi kendine ve 
sadece alakadarlar ı n bir araya gelivermes ı le ba ş lamış  ve inkiş af etmi ş  
de ğ ildir. Muhtelif memleketlerdeki Kooperatif hareketleri tarihi tetkik 
olunursa "kendi kendine yard ım„ esas ına göre kurulan Kooperatiflerin 
devlet yard ı m ı  olmadan ve yaln ız hususi gayretlerle arzu edildi ğ i 

ş ekilde inki ş af edemedikleri görülür. Devlet, hukuku, mali, idari ve 

te şkilat bak ı mlarından yard ım ını  esirgememektedir. Memleketimizde 
Cümhuriyet idaresinin teessüsüne gelinceye kadar devletin Kooperatif 
hareketleri ve te ş kilat ı  ile yak ından alakadar olmad ığı nı  görüyöruz. 

Kooperatif hareketlerini tanzim ve muayyen istikamette ve 
prensipler dahilinde yürümesini temin edecek hukuki mevzuatt ı r. 
Memleketimizde Kooperatifler hakk ında umumi mahiyette bir nizam-
name ancak 1923 senesinde [`] ve hususi karakteri haiz kanun ve 
nizamnamelerde 1924, 1926, 1929 ve 1935 senelerinde ne ş rolunmuş tur. 

Ziraat Bankas ı  te şkilâtım islah etmek gayesile 1916 senesinde 
kabul edilen Ziraat Bankas ı  kanununun meclisi mebusandaki müzake-

resi esnas ında Zirai Kooperatiflerin te şkili hakk ında da münaka ş alar 

cereyan etmi ş tir. Bu müzakereler neticesinde devletin memlekette 

[*] iktisat Vekâleti taraf ından 1923 senesinde muhtelif ziraat ve el sanatlar ı  
şubelerinde vücuda getirilecek Kooperatiflerde tatbik edilmek üzere doksan yedi 

maddeyi ihtiva eden " istihsal, al ım ve sat ım ortakl ık nizamname nümunesi , , vucuda 

getirilmiş tir. 
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Kooperatif te şkilatı  vücuda getirilmesi için ayr ıca hususi mevzuat 
tanzim edece ğ i düşünülerek Ziraat Bankas ı  kanunu içine Kooperatifler 
te şkili hakkında hususi maddelerin derci muvaf ık görülmemi ş , ancak 
Kooperatif senetlerinin Banka taraf ından teminat olarak kabul edilerek 
iskonto edilebilecekleri esas ının kabul edilmesile iktifa edilmi ş tir. 
Umumi harp senelerinde ve istiklal sava şı  yıllarında Kooperatifler 
hakkında hususi kanun ve nizamname tanzimi mümkün olamam ış  ve 
1929 senesine gelinciye kadar da bu sahada, ciddi ve şümullü bir 
hareket gösterilememi ş tir. 

5 -- 1863 den 1888 senesine kadar memleketimizde zirai kredi 
teş kilat ı  Mithat pa ş an ın kurduğu Memleket Sand ı klarından ibarettir. 
Memleket Sand ı klarm ın oldukca uzun bir zaman i ş  görmeleri, mem-
leketin her taraf ına da ğı larak adetlerinin 250 yi bulmas ı  ve sermaye 
mevcutlar ı n ı n iki milyon liray ı  tecavüz etmesi bu te şkilatın köy bünye-
sine uygun ve iş  görmeğ e muktedir olduklar ını  göstermektedir. 

1888 senesinde Memleket Sand ı kları  kaldırılarak yerlerine Ziraat 
Bankalar ı  kurulduktan sonra memleketimizde zirai kredi tevziat ı  
tamamen Ziraat Bankas ı  te şkilatı  tarafından idare edilmi ş tir. 1929 sene-
sine gelinceye kadar da Ziraat Bankas ının yan ında hususi bir teş kilatın 
vücuda getirilmesine lüzum hissedilmemi ş  ve çalışı lmamış tır. 

Memleketimizde on sen evveline gelinceye kadar zirai kredi tevzi-
at ının yaln ız bir Müessese taraf ından idare edilmesinin ve zirai 
sahadaki Kooperatif te şkilatın ın en mühimmini teşkil eden Kredi 
Kooperatiflerinin vücuda getirilmi ş  olmasının ba ş lı ca sebebi, Ziraat 
Bankası  te ş kilât ımn memleket dahiline da ğı lmış  olmas ı  ve zirai sahada 
kredi ihtiyac ının temin edilmesine Banka te ş kilatının kâfi gelece ğ i 
kanaatinin izhar edilmesidir. Bu sebepten memleketimizde zirai kredi 
Kooperatifleri hareketi geri kalm ış tı r. 

6 — Memleketimizin ekonomik bünyesi tamamen zirai karekter 
arzetmektedir. Memleketimizde zirai mülkiyet esaslar ın ı  ve iş letme 
büyüklüklerini tesbit eden istatistikler henüz tanzim edilmemi ş tir. Bu-
nunla beraber memleketimizin zirai bünyesinde küçük i ş letmelerin 
hakim olduklar ı  ve büyük bir ekseriyet te ş kil ettikleri kabul edilmekte-
dir. Küçük i ş letmeler ve dolay ısile köyler memleket içinde giniş  bir saha 
üzerinde az bir kesafetle da ğı lmış lardır. Nüfus azl ığı , köylerin da ğı nık 
oluş u ve diğer taraftan hususi ekonomik ş artlar ın noksanlığı  memleke-
timizde zirai Kooperatiflerin vücuda getirilmesine ve kolayl ıkla inkiş af 
etmesine mani teşkil eden umumi sebepler olarak mütalea edilebilir. 
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Bu amillerin tesiri alt ında memleketimizin bir çok m ı ntakalar ında Ko-

operatif kurma ğ a maddeten imkân yoktur. bununla beraber Ege, Çu-

kurova, Tarakya m ıntakalarile Marmara ve Karadeniz sahillerinde kâfi 

derecede zirai nufusu mevcut ve icabeden ekonomik ş artlar ı  haiz köy, 

nahiye ve kazalar ı n sayı sı  da pek çoktur. Buralarda muhtelif maksat-

larla Kooperatif te ş kilâtı n ı  vücuda getirmek ve inki ş af ettirmek müm-

kündür. 

Buraya kadar verilen k ı sa izahattan kolayl ı kla anla şı laca ğı  üzere 

yak ın zamanlara gelinciye kadar memleketimizde zirai sahada ve köy-
lüler aras ında Kooperatiflerin te ş ekkül ve inki ş af edememi ş  olmasında 

müş tereken müessir olan muhtelif sebepler vard ı r. 

C : — Ş imdide Memleketimizde zirai Koo-Nratifleri inki şaf ettirebil-

mek için alınmasını  zaruri gördüğümüz tedbirler hakk ındaki düşünceleri-

mizi izaha çalış alım. 

Evvela ş unu tesbit etmek ihtiyac ın ı  duyuyoruz. Kooperatif eko-

nomik iş lerde her derde deva olarak tavsiye edilecek bir ilaç de ğ ildir. 

Kooperatif tamamen ekonomik ş artlara ve zaruretlere tabi ve tamamen 
ekonomik imkanlara göre inki ş af eden bir te ş kilatur. Kooperatifi 
ekonomik gayelerin istihsalinde sadece bir vas ıta olarak kabul ve 
mütalea etmek mecburiyetindeyiz. Yirminci asr ın ekonomik hayat ında 
ve ekonomik görü ş ünde Kooperatifin bizzat bir misti ğ i yokdur. Bu 
esas daima göz önünde tutuldu ğ u takdirde memleketimizde de zirai 

Kooperatiflerin te ş ekkül ve inki ş af edebilmeleri için ne ş ekilde iş e 

baş lamak ve hangi yollar üzerinde çal ış mak icabedece ğ i kolayl ı kla 

tesbit ve izah olunabilir. 

1 — Her i ş te oldu ğ u gibi Kooperatif te ş kil ederken de muayyen 
bir plan dahilinde i ş e ba ş lamak ve bu te ş kilât ın dilinden anlayan, 
bünyesini ve faaliyet esaslar ın ı  iyice bilen kimselerin i ş  ba şı nda bu-
lunarak direksiyonu idare etmeleri icabeder. Aksi takdirde direksiyo-
nun iyi kullan ı lamamas ı  yüzünden idare edilen makinenin sa ğ a sola 

çarpmas ına ve ar ızalar tevlit etmesine mani olamay ı z. İ ki kerre ikinin 
dört edercesine sarih olan bu hakikat, Kooperatif i ş lerinde Eleman 
mes'elesinin en ba ş da gelen en büyük bir amil oldu ğ unu ifade etmek-

tedir. İş in mahiyetini ve pratik hususiyetlerini iyice kavram ış  olan 

ve kendisini bütün varl ığ ile i ş e vererek çal ış an elemanlar ba ş lar ında 

bulunduklar ı  makinenin düzgün bir ş ekilde ve muvaffakiyetle i ş lemesi-

ni temin ederler. Yaln ız birinci derece ve planda vazife gören 
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elemanlar de ğ il, ikinci ve ücüncü planda gelen elemanlar için de 
iş inin ehli olmak zarureti a ş ikard ır, Kooperatif i ş lerini bir kül 

halinde mütalea edersek büyük ve küçük vazife deruhde etmi ş  
olan bütün elemanlar ın yeti şmiş  olmaları  veya yeti ş tirilmeleri laz ım 
gelece ğ i neticesine var ır ı z. 

Kooperatiflerin muntazam ve müsbet çalişabilmeleri için ilk şart, idare 
elemanlarının iş  görme kabiliyetleri ve ahlâk seviyelerinin yüksek olma-
sıdır. Bu ş artlar ı  haiz olmayan elemanlar ın idare ettikleri Kooperatif-
lerden müsbet i ş  beklemek imkans ı zdır. 

Ş u halde her ş eyden evvel faaliyette bulunan Kooperatiflerde ça-
lış makta olan elemanlarla istikbalde kurulacak Kooperatiflerde vazife 
alacak olan elemanlar ı  maksada en uygun bir şekilde yeti ş tirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Kooperatiflerde çal ış an ve çal ış acak elemanlar ın yeti ş tirilme 
esaslar ının tesbiti ayr ı  bir tetkik mevzuu te ş kil etmektedir. Burada sa-
dece eleman meselesinin ilk planda ve ehemmiyetle ele al ınmas ı  icab 
ettiğ ine i ş aret etmekle iktifa ediyoruz. 

2 - Kooperatif i ş lerini muayyen bir plan dahilinde tanzim ve ida-
re etmek laz ımd ır. Memleket ölçüsünde ve geni ş  esas dahilinde tanzim 
ve tatbik edilmesi icab eden bu planda, Kooperatif i ş lerinin esas ve 
tali meseleleri tesbit edilmelidir. Plan çerçevesine girmesi laz ı mgelen 
esas mevzular ı  ş öylece hülasa edebiliriz: 

a ) Kooperatif kurulacak m ıntakalarm ve hangi zirai mahsullerin 
ve mevzular ın te ş kilat dahiline al ınaca ğı nın tesbiti, 

b ) Kooperatiflerin vazifeleri, idare ve faaliyet makanizmas ın ın 
bünyesi. 

c ) Kooperatiflerin müsait ş artlarla finansman ı , 

ç ) Kooperatiflerin ciddi ş ekilde ve daimi surette kontrolü, 

d ) Devlet te şkilatı  - Ziraat Bankas ı  - Zirai Kooperatifler aras ında-
ki münasebetler. 

3 — Memleketimizde klasik Kooperatif nazariyelerini ve prensip-
lerini yüzde yüz tatbik etme ğ e kalkış mak do ğ ru ve mümkün olam ıya-
ca ğı  kanaatindeyiz. Türk köyünün hususî biinyesine ve Türk köylüsüniin 
hususi karakterine uygun gelecek Kooperatif makanizmas ı  vücuda getir-
mek mecburiyetindeyiz. 
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Klasik Kooperatif nazariyelerinin tesiri alt ında bulunanlar ve Koo-
peratifleri sadece kitaplardan tetkik ederek tesadüfen ve sathi bir 
şekilde bir kaç kooperatif binas ı  görmüş  olanlar pratik sahadaki husu-
siyetleri kolayl ıkla kavrayamazlar. Kooperatif hareketleri inki ş af etmiş  
olan bir çok memleketlerde de i ş in ameliyat ı  ile nazariyesi, kitaplarda 
yaz ı lı  olan ş ekli ile pratik sahada ya ş ayan ve yürüyen ş ekli arasında 
büyük farklar vard ır. Bu hakikat kar şı sında klasik prensiplerin aynen 
memleketimizde tatbikini istemek do ğ ru olam ıyaca ğı  gibi tatbik edile-
medi ğ i ve bin bir mü şkilata tesadüf edildi ğ i zaman da müteessir 
olmamak laz ı mgelir. Bize memleketimizin hakiki bünyesine, varl ığı na, 
inkişaf kabiliyet ve imlıanlar ına uygun gelecek bir te şkil& hizımdtr. Eğer 
klasik Kooperatif memleketimizin ş artlar ı na uyn ıuyorsa onu kendimize 
göre tadil etmek, memleket ihtiyaçlar ına uygun gelecek ve yeni bün-
yesile faaliyet gösterebilecek bir ş ekle sokmak icabeder. E ğer bu tadil 
neticesinde klasik Kooperatifin hüviyeti de ğ iş irse ne zarar ı  vard ır ?. 
Bize laz ım olan, Türk köylüsüne ve müstahsiline ekonomik fayda 
temin edecek te şkilat ş eklidir. 

Münevverlerimize ve pratik sahada çal ış an rehberlerimize dü ş en 
vazife, memleketimizde ya ş ayabilecek ve müsbet faaliyet gösterecek 
Kooperatif te ş kilat ın ı  vücuda getirmektir. E ğer memleketimizin bu 
günkü ş artları  klasik manada Kooperatif kurulmas ına ve ya ş at ılmasına 
müsait de ğ ilse nevmid olma ğ a mahal yokdur. Köyde faydal ı  olacak 
ve iş  görecek nas ıl bir te ş kilat kurmak mümkünse onu ara ş d ırahm 
ve yapal ım, yeterki maksada ve hedefe ula ş al ı m. 

Diğ er tarafdan şu noktaya da k ısaca iş aret edelimki, klasik Koo-
peratif prensipleri, baz ı  alakadarlarca iddia olundu ğu veçhile memle-
ketimizde tatbik edilmiyecek mahiyette mulak esaslar de ğ ildir. Türkiye-
de de klasik Kooperatif prensiplerini tatbik edebilmek imkanlar ı  mevcut 
olduğ una kaniiz. 

4 — Eleman yeti ş tirilmesi kadar mühim olan tetbirlerden biri de 
Kooperatiflerde çal ış makta olan memurlar ı n korunmas ı  ve bir te ş kilâta 
ba ğ lanması d ır. Zirai Kooperatiflerimizde Müdür, Muhasip Kâtip, depo 
memuru ve saire namlarla muayyen bir ücret mukabilinde vazife 
gören memurlar ın say ısı  bugün binden fazlad ı r. 

Bir memura sadece ay sonunda ücretini tediye etmek maksad ı  
temin etmez. İş  münasebetlerinin ve muhtelif sosyal mes'elelerin mu-
ayyen esaslara göre tesbit ve tanzim edilmesi bir vazife oldu ğu kadar 
memurların iş  verimini ve çal ış d ı kları  Müesseseye ba ğ lı lığı nı  da artı rır. 
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Memleketimizde iktisadi sahada i ş  verenlerle i ş  alanlar aras ındaki 
umumi ve hususi i ş  münasebetlerinin ve sosyal ihtiyaçlar ının Devlet 
elile ve muayyen esaslar dahilinde tanzim ve kontrol edilmesi henüz 
yenidir, Memleketimizde on senedenberi faaliyette bulunan zirai 
Kooperatiflerde çal ış an memurlarla Kooperatifler aras ında her hangi 
bir iş  mukavelesi mevcut de ğ ildir. Her hangi bir sebepden dolay ı  
memurlar ın vazifelerine nihayet verilebilece ğ i gibi memurlar da iste-
dikleri zaman vazifelerini b ırakarak daha istifadeli gördükleri ba ş ka 
iş lere gitmekte serbestirler. Her iki taraf ın tamamen serbest hareket 
edebilmelerinin bir çok mahzurlar ı  vard ır. Vazifesine kolayl ıkla niha-
yet verilebilece ğ ini ve herhangi bir müdafaa imkan ı  olmadığı n ı  düşünen 
bir memur, daimi huzur içinde çal ış amaz. S ı kışı k iş  zamanlar ında vazi-
fesini terkeden bir memur da çal ış tığı  müesseseyi müşkil bir durumda 
bırakabilir. Bir Kooperatifte mes'ul vaziyette çal ış an memur adedinin 
azlığı  nazar ı  dikkate al ın ırsa bu cihet daha ziyade ehemmiyet kazan ı r. 

Kooperatiflerde çal ış an memurlar ı  Kooperatif i ş lerine ba ğ lamak 
için evvela ihtiyaçlar ına kifayet edecek mikdarda ücret vermek ve 
saniyen emniyetle bakabilecekleri bir istikbal haz ırlamak mecburiyeti 
vard ır. Bundan ba şka memurları n vazifeleri, mes'uliyetleri ve Koope-
ratiflerle olan münasebetlerinin tesbit ve tanzim edilmesi icabeder. 

Memurlar ı  ş ahsan alâkadar eden muhtelif içtimai muavenet husus-
ların ın da nazar ı  dikkate al ınmas ı  faydal ı  ve zaruridir. 

Bu maksatlarla zirai kooperatiflerde çal ış an memurlar ın vaziyetini 
iş  ve sosyal yard ım bak ımından ehemmiyetle ele almak icabetti ğ i 
kanaatindeyiz. Kooperatif memurlar ın içine alan ve onlar ın her nevi 
mes'eleleri ile meşgul olan bir te şhiltit vücuda getirilmesi leıztındir. 

Zirai Kooperatifleri ve memurlar ı  alakadar eden ve muayyen 
esaslara ba ğ lanmas ı  laz ı mgelen hususlar ın esas hatlar ın ı  a ş a ğı da tesbit 
ediyoruz : 

1 — Kooperatif i ş lerinde çal ış acak memurlarda aranacak umumi 
ve hususi vas ı flar, 

2 — Memurlar ın Kooperatiflerle olan vazife, mes'uliyet ve sair i ş  
münasıbetleri , 

3 — Memurlarla Kooperatifler aras ında mütekabil i ş  mukavelesi-
nin tanzimi, 

4 — Memurların terfi ve terfih ş ekilleri ve imkanlar ı , 
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5 – Memurlara yap ı labilecek muhtelif içtimai yard ı m ş ekilleri. 

Devlet, Kooperatif memurlar ı n' ele alarak münasip görece ğ i te ş -
kilit ş eklini tesbit etmelidir. Kooperatif memurlar ı  için vücuda getiri-
lecek te ş kilâtı n ana hatlar ı  ve esas vazifeleri hususi kanunla ve te ş ki-
lât ın idare makanizmas ı  da ayr ı  bir nizamname ile tesbit edilmelidir. 

5 – Zirai Kooperatifler Ziraat Bankas ından ald ı kları  kredilerle 
çalış maktad ırlar. Kredi Kooperatifleri 1. 9. 1939 tarihinden itibaren 
Ziraat Bankas ından ald ı klar ı  kredilere % 5,25 faiz vermekte ve ortak-
lanndan da % 6 faiz almaktad ı rlar. Buna nazaran Kredi Kooperatiflerine 
% 0.75 faiz fark ı  kalmakta ve bu suretle temin olunan varidat masraf 
karşı lığı n ı  temin etmektedir. 

1, 9. 1939 tarihine gelinciye kadar Kredi Kooperatiflerine ait faiz 
fark ı  % 1 idi. Ve bu % 1 faiz fark ı  gelirlerile idare masraf ının karşı -
lanmas ı  mümkün olamiyordu. 

Kredi Kooperatiflerinin İdare masraflar ını  karşı lamağa tahsis edile-
cek başka esaslı  gelir kaynak/an mevcut olmad ığı ndan fredi muameld-
bilin hacmi büyük olmayan orta ve küçük hooperatiflerde faiz fark ı= 
% 1 den % 0.75 indirilmesi çok müşkil bir vaziyet ihdas etmi ş tir. 

Orta büyüklükte ve küçük Kooperatiflerin ya ş ayabilmesi için 
Ziraat Bankas ından al ınan kredilerdeki faiz fark ımn miktar ı  kat'i bir 
rol oynamaktad ı r. Bu faiz fark ı  bilhassa yeni kurulmu ş  Kredi Koope-
ratiflerinde masraf kar şı l ığı n ı  temin eden yegâne gelir kayna ğı dı r. İki 
senedenberi ve faiz fark ın ın % 0.75 ş e indirilmesinden dolay ı  küçük ve 
orta Kooperatiflerden bilânçolanm zararla kapatmak mecburiyetinde 
kalanları n say ısı  ço ğ almaktad ı r. 

Zirai krediler faizinin mümkün oldu ğ u kadar azalt ı lmas ı n ın müs-
tahsil lehine temin edece ğ i faydalar şüphesiz büyüktür. Zirai kredi 
faizinin % 6 dar ı  daha a ş a ğı  indirilmesi dahi arzu olunur. Ancak 
tatbik olunacak faiz politikas ının memleketimizde yeni inki şafa ba şlayan 
ve hususiyetleri olan Kredi Kooyeratiflerinin inki şafına zarar vermiyecek 

şekilde tanzim ve tesbit edilmesine dikkat ve itina gösterilmesi /rizimdir. 

Kredi Kooperatiflerinde tatbik edilmekte olan faiz politikas ı nın 

yeniden tetkik edilerek Kooperatifler lehine icabeden tadilât ın yap ı l-
ması  Kredi Kooperatiflerinin müsbet bir sahada inki ş af' için elzemdir. 

Faiz fark ı  mevzuunun tetkikine imkân görülemezse bu yüzden zarar 
etmekte olan Kooperatiflere zararlar ını  karşı layacak miktarlarda di ğer 

yard ım kaynaklar ı  temini icabetmektedir. 
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Satış  Kooperatiflerinin kredi faizlerine gelince; 

1.9.1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankas ı  Satış  Kooperatiflerine 
ve Birliklerine açt ığı  ve miktarlar ı  milyonları  bulan rehinli kredilerde 
% 5.25 ve aç ı k kredilerde % 6 faiz almaktad ı r. 

Satış  Kooperatiflerinin muhtelif maksatlarla 'kulland ı kları  kredile-
rin faizleri umumi masraflar meyan ına girmektedir. Ticari icablara göre 
çal ış mak imkânlar ına malik olmayan ve zati sermayeleri de henüz 
pek cüz'i olan sat ış  Kooperatifleri ve Birlikleri bir kampanya zarf ında 
uzunca bir müddet kredi kullanmak mecburiyetinde olduklar ından 
ödedikleri faiz miktarlar ı  de ehemmiyetli yekûnlar te şkil etmekte ve 
dolayı sile sat ış  te ş kilât ımn maliyetini yükseltmektedir. 

Kredinin temin olundu ğu kaynaklar ın esas ında yap ılacak de ğ iş ik-
liklerle Sat ış  Kooperatifleri ve Birliklerine daha ucuz faizle kredi 
verilmesi mümkün ve rakabet kabiliyetlerini art ı rmak için de zaruri 
olduğ u kanaatindeyiz. 

6 — Zirai Kredi Kooperatiflerinin inki ş afı nı  kolayla ş tırmak mak-
sadile al ınacak tedbirlerden biri de, Kooperatiflere faizsiz işletme ser-

mayesi teminidir. Ortaklar ı n sermaye taahhütlerinden toplanan ve top-
lanacak paralar ın mikdar ı  cüz'idir. I ş tigal mewuu ne olursa olsun bir 
zirai kooperatifde öz sermaye i ş  baş arma ğa kâfi gelmemektedir. Kredi 
yolile temin olunan i ş letme sermayesi ise yüksek faiz tediyesinden 
dolayı  Kooperatife masrafl ı  olmakta ve bilhassa Kooperatiflerin ser-
best ticaret rejiminde rekabet kabiliyetini azaltmaktad ır. Bu itibarla 
Kooperatiflerin öz sermayelerini çogaltma ğı  istihdaf eden tedbirlerden 
müessir faydalar bekliyebiliriz. 

7 — Zirai Kooperatiflerin faaliyetini arzu edilen istikamette yü-
rütebilmek için büyük bir ehemmiyetle üzerinde durulmas ı  icabeden 
hususlardan biri de kontrol iş idir. Kontrol, yap ılan bir iş in tesbit edil-
miş  olan usuller ve esaslar dahilinde ifa edilip edilmedi ğ ini ara ş tı r-
makt ır. Kontrol keyfi hareketlere ve muamelelere mani olur. Hatal ı  
iş ler kontrol sayesinde k ısa bir zamanda meydana ç ı karılarak vakit 
geçirilmeden tashih olunur. Kooperatifin zarar ın ı  mucip olan ve fena 
niyetlerle yap ılan ayk ırı  iş ler kontrol sayesinde tesbit olunarak sebe-
biyet verenler tecziye edilir. Hülâsa, i ş lerin usul ve mevzuat dahilinde 
yürütülmesi ve zarardan korunmas ı  hususunda ciddi bir kontrolun 
büyük faydalar ı  vard ır. Kanaatimize göre bir yerde Kooperatif kurar-
ken ve kooperatif çal ış maga ba ş layınca arkas ından vakit geçirmeden 
kontrol makinesi de beraber i ş lemelidir. Memleketimizin hususi ş art- 
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ları  göz önünde tutulursa kontrol i ş inin ehemmiyeti daha ziyade artar. 
Memleketimizde on senedenberi faaliyette bulunan Zirai Kredi Koo-
peratiflerinde ve dört senedenberi çal ış an Sat ış  Kooperatiflerinde 
iş idilen ş ikayetlerin ve görülen hatalar ın ba ş l ı ca sebeplerini ara ş d ırı r-
sak bu te ş ekküllerin uzun seneler ve hala ciddi bir kontrola tâbi 
tutulmam ış  ve tutulmamakta olduklar ı nı  görürüz. E ğer zirai kredi ve 
satış  Kooperatiflerinin faaliyetleri, kontrol i ş lerini tam bir ehliyetle 
ifa edecek yeti şmiş  kontrolörlerle ve çok s ı kı  bir çal ış ma planı  dahi-

linde ciddi bir ş ekilde kontrola tâbi tutulmu ş  olsa idi bugün faali-
yette bulunan bu Kooperatiflerin verimleri çok daha müsbet olurdu. 

Burada i ş aret etmek istedi ğ imiz nokta, kontrol i ş inin ehliyetle 
ve ciddi bir ş ekilde ele al ınmas ı  zaruretidir. Kanaatimize göre mem-
leketimizde zirai Kooperatiflerin kontrol i ş ini, ba ş ka memleketlerde 

görüldüğ ü gibi Kooperatiflerin kendi aralar ında vücuda getirdikleri 

" Reviziyon Birliklerine „ b ı rakamay ız. Yurdumuzun hususiyetleri var-
dır. Bu hususiyetler tetkik olunursa ba şka memleketlerdeki ş ekilleri 

aynen memleketimizde tatbik etme ğ e, yani taklit yapma ğ a, imkân 
olmadığı  görülür. Esasen taklit yapma ğa lüzum dahi yokdur. Di ğ er 

memleketlerdeki her usul, her faaliyet ş ekli, mutlaka en iyisi, en fev-
kalâdesi de ğ ildir. İyi ve fena taraflar ı  vard ır. Bu itibarla tetkik ederek 
tahlil ve mukayeseler yaparak bir neticeye varmak lâz ı md ı r. 

Biz, 2834 ve 2836 say ı l ı  kanunlar ın ve Anamukavelenamelerin 

tesbit etti ğ i esaslar dahilinde kalarak memleketimizde zirai Koopera-
tiflerin kontrol i ş lerinin Ziraat Bankas ı  ve Ticaret Vekâleti taraf ı ndan 

ifa edilmesine ve bu esasda de ğ iş iklik yap ılmamas ına taraftar ı z. Sade-

ce mevcut kontrol faaliyetine daha ziyade h ız verilmesi ve daha ciddi 
bir çal ış ma plan ı  tanzim edilmesini temenni ediyoruz. 

8 — Bu yaz ı m ı zın son temennisi de ş udur : 

Memleketimizde zirai sahada Kooperatif hareketleri geni ş ledikce ko-

operatif bünyesi ve faaliyet sahas ı  içine al ı nan ve al ınmak istenen vatan-

da ş lar ın ayd ınlat ı lması  vazifesi daha ziyade ehemmiyet kesbetmektedir. 

Bu ayd ınlatman ın hedefi sadece kooperatifin maksatlar ı  ve faydalar ı  
üzerinde nazara izahat de ğ il, ayn ı  zamanda sene sonlar ında yap ı lan 

işlere ait hesap vermek hususunda fili de olmal ı dı r. 

Her i ş de olduğu gibi iktisadi te ş ebbüslerde de en büyük ve mües-
sir propaganda, alakadarlara müsbet ve faydal ı  iş  göstermektir. 

Eğ er memleketimizde zirai sahada kooperatif hareketlerini yaymak ve 
bu te ş kilâtın faydalar ın ı  geniş  bir müstahsil tabakas ına te şmil etmek 
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istiyorsak, kag ıt üzerinde ve lafla propaganda i ş ine fazla ehemmiyet 
vermeyelim. Bütün enerjimizi az lak ırd ı , az yaz ı , fakat çok ve müsbet 
iş  üzerinde toplayal ım. Kooperatiflerin faydalar ını  uzun uzad ıya lafla 
ve yaz ı  ile izaha kalkış aca ğı mıza pratik misallerile ve her zaman 
bizzat gözle görülecek ve elle tutulacak bir ş ekilde isbat edelim. 
Iddia olunan faydalar ın hakikaten mevcut oldu ğu pratik bir ş ekilde 
gösterilince ve devam ettirilince hareket kendilerinden büyür ve 
geniş ler. 

Zirai Kooperatif mevzuu üzerinde yaz ı  yazanlar ı mı zın yaz ıları nı  
ve söz söyleyenlerin fikirlerini okuyor ve duyuyoruz. 

Bize umumiyetle yabanc ı  memleketlerin metdahl ığı nı  ve yabanc ı  
eserlerin tercümanl ığı m yap ıyorlar. Filan alim ş öyle demiş , filan adam 
böyle yapmış  .. hepsi doğ ru ve hepsi güzel .. Fakat bize bunlar kâfi 
değ il ve bize laz ım olan misaller bunlar de ğ ildir. Hayat ı , yani ya ş ayan 
ve yürüyen pratik hayat ı  ve sadece kendi içinde hudutlanm ış  ve ancak 
dar bir sahada müessir olan nazariyat ı  bir birinden ay ıralım. Evvela 
dünden ziyade bu günü ve memleketimizin topra ğı n ı , insanlar ın ı , ekono-
mik ş artlar ını  ve ekonomik imkanlarm ı  taniyal ım ve bundan sonra kitap-
ları  bir tarafa b ırakarak ve hatta unutarak prati ğ in içine girelim. Köylerde 
ve köylülerle beraber çal ış al ım. Tüccarla beraber dü ş ünelim. Sözün 
kı sas ı , iş  yapalım ve i ş  gösterelim. Eğer iş  yapamtyorsak, eğer iş  yapmak 
kabiliyetimiz yoksa, Kooperatif sahas ında ve mevzuunda söz söylemek 
ve fikir yürütmek hakk ımız ve salâhiyetimiz de yoktur. Zira Türk köy-
lüsüne yap ılacak hakiki hizmet onun için ameli olarak çal ış makd ı r. 
Nazmi temennilerle ona faydal ı  olamay ız, ve nazari me ş galelerle ona 
faydal ı  olduğ umuzu zannetmeyelim. 

Bütün dünyada Kooperatif sahas ı nda faydal ı  olan insanlar pratik 
hayat içine girmi ş , senelerce, bizzat çal ış mış , iş  görmü ş  ve iş  göstermi ş  
olanlard ır. Biide de Kooperatiflerin memleketimizde inki ş af etmesini 
istiyorsak hakiki i ş  adamlar ını  yeti ş tirmeğ e çal ış ahm. Ve memleketi-
mizin kendi dertlerini ele alarak bütün mesaimizi milli mevzular ın 
iş lenmesinde kullanal ım. 

Bugün Türkiyede on senedenberi çal ış an ve ortak say ı sı  140.000 i 
bulan ve milyonlarca liral ı k ikrazat yapan Kredi Kooperatifleri hare-
keti vard ır. Ve yine bugiin Türkiyede dört senedir faaliyette olan ve 
ortak say ı sı  62.000 ni bulan ve milyonlarca liral ık mahsul satan Sat ış  
Kooperatifleri hareketi vard ır. Kooperatifei olduğunu iddia edenlerin 
ve Kooperatif mevzuu üzerinde vatanda ş lara oğüt vermek selâhiyetini 
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kendinde görenlerin aras ında kaç ki ş i bu büyük milli hareketi yakından 
tanıyor ve biliyor? Daha uza ğa ve ba ş ka mevzulara gitme ğe lüzum 
yoktur. Bugün Türkiyede Zirai Kredi ve Zirai Sat ış  Kooperatifleri 
bizi senelerce me ş gul edecek mevzular ı  ihtiva eden Kooperatif mese-
lelerini sinesinde ta şı yor. Ba ş lam ış  ve yürüyen bir hareket içindeyiz. 
Evvelâ bizim olan bu hareketi tetkik edelim, bu gidi ş in doğ ru ve yan-
lış  taraflar ın ı  ara$t ıral ı m, tesbit edelim ve düzeltme ğe çal ış al ım. On-
dan sonra da ba ş ka mevzulara ve ba ş ka sahalara geçelim. Müsbet ve 
faydal ı  iş , enerjiler ı  israf etmemek ve as ı l hedef ve gayeyi tesbit ede-
rek ona do ğ ru azami gayretle çal ış makla elde olunur. 

Biz Türkiyemizde Zirai Kooperatiflerin inki ş af edece ğ ine ve Türk 
köylüsüne faydal ı  olaca ğı na inan ıyoruz. Bu sahada al ınacak tedbirle-
rinde kolayl ı kla ba ş arılabilece ğ ine kaniiz. 
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Kooperatifler, yeni bir iktisat nizaminin unsuru 
olabilirler mi? 

Prof. Dr. Dobre ıtsberger, Istanbul 

Tercüme eden : Dr. A. O Ğ UZ 

Kooperatifler ilk te şekkül devresinde yani 19 uncu as ırda, kapitalizm 
iktisadırlın müteessir etti ğ i mesleklerle iktisaden zaif olan halk tabakastn ı  
korumağa matuf bir müdafaa te ş kilât ından başka bir şey değ ildi. 

Raiffeiseun zirai kredi kooperatiflerini kurarken zirai istihsali piyasa 
ekonomisinin sermaye ceryan ı na ula ş t ırmaktan ba şka bir gaye gütmiyordu, 
zirai kredi büyük bankalara kârl ı  bir .meyzu te ş kil etmiyordu; adet ti-
barile çok fakat miktar itibarile mandut olan zirai kredi muameleleri ban-
kalara fazla masraf tevlit ediyor, bir çok ımuamelatte teminatlar ın ı  nezaret 
ve murakabe alt ına al ı nmas ı  hemen imkan haricinde oluyordu. Bu mü ş -
külleri bertaraf etmek üzere kredi kooperatifleri meydana ç ı kmış tı . Kred1 
kooperatifleri mahalli vaziyetlere a şı na olmak ve ortaklar ı  yak ından tan ımak 
itibarile bu mü ş külleri yenecek bir iktidara ve bu itibarla banka kredinin 
ziraat ş ubesi netevziinde vazife almak imkan ı na malik idiler. 

Schulze - Delitzch, küçük sanat kooperatiflerile yine ayn ı  gayeyi is-
tihdaf ediyordu; gayri münke ş if küçük sanayii (zanaat ı) büyük sanayiin 
ezici rekabetinden kurtarabilmek için, bu san'atlar ı  piyasa iktisad ına yak-
laş lart ı rmak emelini güdüyordu. 

İ lk istihlak kooperatiflerini kuran Rochdale pi ş tarlar ı , ayn ı  gayeleri 
güdüyorlard ı ; Müstehliki, ister amele, ister "köylü, ister memur olsun tüc-
car taraf ı ndan aldat ılmaktan siyanet etmek. İ stihlak maddelerini pahala ş tı -
ran ticaret pay ını  (marjun) müstehlike terk ettirmek ,kfooperatiflerin 
lıca amaçlar ı  idi, 

İngiliz yap ı  - tasarruf birlikleri de ilk zamanlarda, küçük irat sahible-
rine, kapitalistlerini kendilerine temin ettikleri gibi, mesken in şa ettirmek 
imkan ı n ı  bahsetmek, bu surette kira seviyesine , tes ir etmek ve kirac ı ları  
ev sahibine ba ğ lı  kı lmaktan kurtarmaktan ba şka bir gaye istihdaf etmi-
yorlard ı . 

Velhas ıl bidayette kooperatiflerin faaliyetleri hiç bir yerde kapitalist 
iktisad ın çerçevesini a şm ıyordu: olsa olsa kapitalist iktisadm o ana kadar 
ihata etmediğ i küçük faaliyetleri — gayri unünke şif istihsal-sürüm ve 
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kredi tedariki i ş lerini toplu ve birlikte yamak suretile piyasa iktisad ına 
ula ş tırmak gayesini güdüyorlard ı . 

Kooperatiflerin bugüne de ğ in inkiş af neticesinde, kapitalist iktisada 
karşı  koyacak yeni gayeler meydana getirmi ş tir. 

Buna da sebep olarak kapitalizmin rekabet iktisadmdan inhisarc ı lığa 
meyl etmi ş  olmasıdır. 

Bu yeni gayelerin ilk önce istihlak kooperatifinde temin etti ğ ini gö-
rüyoruz. Hususi sanayi kartel halinde birle ş erek, mamullerine monopoI fiat ı  
tayin ettirmekle u ğ ra şı rken, istihlak kooperatifleri de kendilerine muktezi 
istihlak e şyas ını  art ık fabrikadan mübayaa edip cüz'i bir ticaret pay ı  ile 
ortakc ı ları na satmakta iktifa etmiyor, kendilerine lüztunlu olan istihlak e ş -
yas ı n ı  bizzat kendi sermayelerile vücude getirdikleri fabrikalarda istihsal 
etmekte ve böyle kapitalist müesseselerin rekabetinden kurtulmaktad ırlar• 

Bu cümleden olmak üzere Isveç istihlak kooperatifleri, memleketlerin-
de istihlak edilen e ş yan ı n yaln ız 010 30 hisbetindeki perakende sat ışı n ı  de-
ruhte etmekle kalmay ıp, ayn ı  zamanda umum istihlak maddelerinin 0/0 14 
ini bizzat imal etmektedirler. 

Ingiltere istihlak kooperatifleri umum istihlak e şyan ın % de 23 ini 
satmakta ve bu maddelerin % de 6 Es ını  bizzat imal etmektedirler; Alman-
yada perakende ticaretin % 11 i istihlak i{ooperatifierine isabet eder, bu 
eş yan ı n 00 1,5 ığı  mezkûr kooperatifler taraf ından istihsal edilir, Bu ba-
kımdan istihlak kooperatifleri istihlak maddeleri sanayiinde mühim bir mev-
ki iş gal ederler. 

Kibrit tröstinin inhisar siyasetine kar şı  koyabilmek için istihlak ko-
operatifleri hususi kibrit fabrikalar ı , Margarin ya ğı  kartelerin itakip etti ğ i 
fiat siyasetine kar şı  hususi margarin-ya ğı  fabrikalar ı  'kurmuş lardır; istihlak 
kooperatifleri bunlardan maada hususi mensucat, konserve ve mutbak le-
yaz ımı  fabrikalar ı  tesis etmi ş lerdir. 

Müteakiben istihiâk kooperatifleri büyük mübayaa mahalleri tesisile 
hususi inhisar kapitalizmine kar şı  mücadeleye geçtiler. Istihffik kooperatif-
leri birliklerinin bütün mübayaalar ı  bir merkez taraf ından yaparak o ane 
kadar taraf ından istenilen fiatlardan daha dü şük mübayaa fiatlar ı  empoze 
etmeğ e muvaffak olurlar. 

Nihayet istihlâk kooperatifleri, bu mücadelede kapitalizm kudretine kar-
ş i, tarım kredi kooperatiflerile birle ş tiler. Bunlar ile te şriki mesai>  ederek zi-
rai mahsullerin işlenmesini hususi fabrikatör ve yahut mutavass ıtın elinden 
alarak teş kilâtlandırdılar, mezbahalar kurdular. Sadeya ğ  ve peynir imalini 
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tanzim ettiler, şehirlerde süt sat ışı nı  nizama koydular. Bu surette kapitalizme 
karşı  mücadele cephesi ehemmiyetli suretde geni şdi. 

Bu günkü iktisatda istihlâk kooperatifleri kapitalist olm ıyan kuvvetli 
bir sektör arz eder. Bu kapitalizmi yok etmek için onun en modern yeni-
liklerini kullan ır. 

Istihsal kooperatifleri de ziraatde yeni bir siyaset takip ettiler. Istih-
sal masraflar ının düşürtmek suretile zirai istihsalin artmas ı, ziraat i ş letme-
lerinin muayyen mahsul nevileri üzerine ihtisasla ş tır ılması, mahsullerin ye-
tistirilmesi, makinalar ın büyük ölçüde kullan ı lmas ı  irva 've iska i ş leri su 
kuvvetinden ve elektrikden istifade gibi i ş ler büyükce m ıntakalar için mev-
zu bahistir. Mamafi modern zirai istihsal tekniğ inin bu zaru'retleri zirai 
mülk taksimat ın ın engellerine çarpar. Küçük ve orta halli köylüye ait 
mülk daha fazlad ır. Buna mukabil modern teknik daha büyük mülk bir-
likleri ister. Bu mübayeneti hal ve fasletmek ve topra ğı n mani olan tak-
simat ına rağmen modern tekni ğ i mümkün k ılmak istihsal kooperatifi 
mühim bir vas ı tad ır. Yaln ız küçük çiftçiler için verimsiz ve gayri kabili 
fstimal zirai bir makina bütün bir birli ğ i sinesinde ta şı yan çiftcilerin bir 
kooperatifi taraf ından kullan ılabilir. Bu tabiatiyle mü ş terek bir istihsal pl-
Mn ı n ı n tanzimini lüzumlu k ılar, münferit mülk sahiplerinin serbestisini teh-
dit fakat buna mukabil mü ş terek gelirde ona büyük bir hisse temin eder. 

Zirai ihracat memleketlerinde ayn ı  gayeyi zirai ihracat kooperatifleri 
takip eder. Ihracat, mahsulât ı n standardizasyonunu, muayyen sevk müddet-
leri, bir defada sat ı labilir büyük emtia partilerini ve yaln ız iş  devresinde 
bir çok müstahsillerin mü ş terek faaliyetini icap .,ettirir. Münferit küçük 
kftci bu vazifelere henüz yeti şmemiş tir. O, mahsullerile ihracatda hissedar 
olmak isterse kendini ihracat kooperatifine ba ğ lamal ı dır. Bu kooperatiflerin 
muvaffakiyetlerini memleketimizde (tütün), incir ve f ındık ihracat ında mü-
şahede ,edebiliriz. 

Kooperatiflerin antikapitalist vechesi en ziyade mesken kooperatifle-
rinin bahis mevzuu olur. Bu kooperatiflerin hedefi ş ahsi mesken '41.5asıle 
yüksek ş ehir rant ını  bertaraf etmektir. 

Bu kooperatifler, uygun ş ekilde inkişaf ettikleri takdirde yaln ız arsa 
fiatlarına, kiralara ve in ş aat masraflarma icray ı  tesirle kalmay ıp, ayn ı  za 
manda seri halinde in ş a edilen evler sayesinde yeni bir tasarruf hu-
kuku doğ rururlar. Fakat kooperatif taraf ından ayr ılan sera ev için karar 
veren 'kirac ı  dahi kendini bir nevi istihI ğ k mecburiyeti alt ına koyar. 

nar ölçüde tar ım ve san'at kredi kooperatifleri ve s ınai istihsal, 
mübayaa ve sat ış  kooperatifleri, büyük i ş letmeye , doğru inkişaf müvace- 
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hesinde orta hallilerin himayesi ve kapitalizme takaddüm eden bu i ş letme 
sekillerinin modern iktisad ın sermaye cereyan ına bağ lanışı  gibi, sermaye 
esas ı n ı  reddeden bir durum al ırlar. Ayn ı  ş ey, perakende ticaretin mübayaa 
kooperatifleri için de vaki'dir. 

Bunlardan, Hükümetin te ş rikile kurulmuş  olan baz ı  satış  kooperatifterile 
Avrupa büyük ş ehirlerindeki modern sütcü kooperatifleri- bir istisna te şkil 
eder. Köylüler südü do ğrudan doğruya müstehlik veya sat ıcılara değ il yal-
nız kooperatife satma ğ a mezundur. Kooperatifler sütün ya ğ  muhteviyat ını  
birle ş tirir, pastörize eder ve ş ehirli müstehlike yaln ız muayyen miktarda 
taze süt sevk ederler ki, tespit edilen sat ış  fiatını  çt,ehlikeye koymaz. 
t ı lam ıyan süt kooperatif i ş letmelerinde sadeya ğ , peynir, kutu sütü olarak 
imal edilir ve bu ş ekilde memleketin dahil ve haricinde sat ı l ır. Böylece 
Fiat te ş ekkülü istihsal miktar ı , nakil, imal ve sat ış  ınüstahsilden nez' Ve 
koop ıeratife terkedilir. 

Her ş eye rağmen kooperatifin, mahiyetine göre kendiliğ inden yeni bir 
iktisadi nizam güden ve kapitalizmi reddeden bir unsur oldu ğunu tekit 
edemeyiz. Kooperatif daha ziyade her iktisadi nizam kar şı s ında bitaraf 
bir te ş ebbüs ş eklidir. Mamafi (husus! kapitalist) te ş ebbüs ş ekillerinden far-
kı , hattâ kapitalist olm ıyan, iktisat rejimlerine nazaran anonim ş irket 
gibi, büyük bir intibak kabiliyeti arz etmesidir. Buna uygun olarak ko- 
operatifleri, ş üphesiz muhtelif i ş lerin ba ş ar ı lmas ı nda, Almanya ve Italya'da 
nihayet Rusya'da oldu ğ u gibi Amerika müttehit cumhuriyetleri ve İngil-
tere'de dahi bulunur. 

Bu vazifeler son on sene inki ş af ın ın seyrinde tamamen de ğ iş di. Bu 
gün men ş ei hedef, orta tabakan ı n himayesi, ikinci dereceye geçmi ş tir. Bu 
gün kooperatifin gayeleri aras ında ilk safda istihsalin, sat ışı n ve kredi 
tedarikinin rasyonelle şmesi bulunur. Bunlar, toprak veya sermayenin olsun, 
bilhassa eski zamanlardan sürüp gelen mülk taksimat ı nın engellerine çarpar. 
Bu surette ilk zamanlar ihtilâlc ı  cereyanlar dahi kooperilcilikte kayboldu-
lar ve yerlerini yeni pratik gayelere verdiler. 

Siyasi partiler bir çok defalar kooperatif hareketine hâkim ol ınağ l 
tecrübe ettiler. Iptida muhafazakâr partiler Kooperatifcili ğ i liberalizm aley-
hine müdafaa kalesi olarak ilan ettiler. Mamafi (Proudhon) danberi sos- 
yalist partiler dahi kooperatifcili ğ i, sosyalist iktisadi nizama mahsus yollardan 
biri olarak propaganda yapma ğ a ba ş ladı lar. 

Kooperatifler umumiyetle politikan ın bu müdahalesine kar şı  sıralar ın-
da kendilerini müdafaa ettiler. Belçikada istihlâk, Avusturya'da in ş aat, Al-
manya'da kuvvetli parti nufuzu alt ındaki tar ım kooperatifleri buna kar şı  
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hareket ettiler. Politika ve Kooperatifin politikaya alet olmas ı  kooperatilf 
hareketinin rı ef'ine icray ı  tesir etmedi. Politika ile i ş tigal kooperatifleri 
hakiki hedefinden uzakla ş tırd ı . 

Türkiyede kooperatifçili ğ i, belki sair ş ekillerde ba ş ar ılam ı yan büyük 
vaziielerin ifa edebilir. Bu meyanda zirai istihsal tekniğ inin iyi istismar 
edilmesi, ihtisasla ş t ır ı lmas ı , makinele ş tirilmesi ve modernle ş tirilmesi ve mem-
leketin dahil ve haricinde zirai mahsullerin sat ışı  ilk safda gelir. Fiat 
kontrolü ve müstehlik himayesinin hali haz ırdaki sualleri nazar ı  itibara 
al ınd ı kda kooperatiflere, perakende ticaret sahas ında büyük bir me ş guliyet 
sahas ı  aç ı lır. Ithalat, hali haz ırdaki güçlükler müvacehesinde dahi maksada 
en uygun ş ekilde bir vas ı ta ile emniyet alt ı na al ınabilir. (Zaten kredi ko-
oneratifleri sermaye hareketinin müvezzii s ıfatiyle faaliyetletini tanzim etti-
ler) üzerinde az çal ışı lan ve fakat ikamet zaruretleri yüzünden fevkal'âde 
mühim bir saha yap ı  kooperatiflerine aç ık duruyor. Bunlar ucuz mesiten 
bak ı mından olduğu kadar ş ehirlerin plânla ş mas ı  bak ım ından ,da, takdire 
sayan görünürler. El sanatlar ında da kooperatifin vazifesi, sa'yin müsmeri-
vetini temin etmek ve teknik terakkiyetten i ş çileri istifade ettirmek husu-
Qi ı rı cia yard ım ı  olabilir. Nakil vas ı talar ı n ın hali haz ırdaki durumu müvace-
hesinde kooperatiflere depolar, nakliyat ve saire sahas ında dahi büyük 
vazifeler dü ş er. 

Kooperatifler gerek devletci bir iktisat sistemi, gerek kapitalist, gerek 
müdahaleci bir iktisat politikas ı  takip eden devletlerde plânl ı  bir iktisat 
Politikas ı  güden devletlerde kabili tatbik olan bir te ş ebbüs ş eklidir. 

F. — 4 
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Kooperatiflerin zay ıf taraflar ı  

Nusret UZGÖREN 

Bir kooperatif âzas ının ahldk seviyesi kooperatifin 
muvaffak olup olmaınasinda müessir olan en mühim 
amildir. 	 (Dr. Cevdet NASUH! —1929) 

Kooperatif hukukunun plânit bir surette vucüde geti-
rilmesini köyde ve kentte Türk Milli Dıtisadiyattnin 
serpilmesine yüksek bir mikyasta yard ım edebileceğ i 
de şüph esizdir. Prof. Dr. G. Kessler — 1940 

Kooperatiflerin bir çok zay ıf taraflar ı  olmasayd ı , insalar ın büyük bir 
ekseriyeti kooperatifci olurdu. (1) Bununla beraber ileri memleketlerdeki 
inkişaf derecesini görüp hayran olmamak kabil de ğ ildir. 

1944 de yüzüncü y ılını  idrak edecek olan kooperatif cillk alemi maalesef 
pek parlak bir bayram yapam ıyacakdı r. Çünkü 19 uncu asrın son y ıllarında 
koopeeratifciler pek büyük ümitler besliyorlard ı. Halbuki bu gün ortada 
bariz bir inldsari hayal mevcuddur. 

* * 

Kooperatifleri y ıpratan ba ş lıca iki amil vard ır. 

Dış  amiller, iç amiller. 

D ış  amilleri, kooperatifliğ in inkiş afından ş u veya bu suretle ho ş lanma-
yan zümre ve te ş ekküllerin muhtelif şekillerde tezahür eden hücumlar ır 

 dil.. Mesela, menfaatlarma halel gelen Ticaret erbabı  evvela istihza ile baş -
layarak taarruzlerini çok ileriye vard ırmak suretile Kooperatif mağza ve 

[I] Beynelmilel kooperatif ittihad ına dahil olan 40 memleketin istihlak koopera-
tiflerinde 100 milyon kooperatifci bulundu ğu tahmin edilmektedir. 

Bu kooperatiflerden muntazam hesap verenlere nazaran 1932 y ı lında, 18 milyon 
orta ğ anın alış  veriş i : 56 milyar franga yani takriben 4,5 milyar Türk liras ına baliğ  
olmu ş , Rusya hariç olmak üzere, Avrupaya münhas ır olan bu rakkrm ın üçte biri yani 
takriben 1,5 milyar Türk liras ı  Ingiltereye aittir. (Essor et Decadence du capitalisme 
Sayfa 176 ) 

pe
cy

a



- 51 - 

Idare hanelerinin ya ğmas ınakadar gittikleri görülmü ş tür. (2) (Gid')in (Le 
coop&atisme) de verdi ğ i rakamlara göre fransada 100.000 bakal, 53.0O0 
ekmekci, 50.000 kasaap ve bu nisbetlerde di ğer ticaret erbab ı  say ıs ı  1 500 000 
kiş iyi bulmakla ve aile efradile 5 milyona varmakta imi ş . Bu 'kadar kailla-
balık bir kitlenin kooperatif aleyhdarl ığı  Fransada mühim rol oynam ış , koo-
peratif ,aleyhdar ı  görünmelerine, intihabat esnalar ında baz ı  siyasilerin koo-
peratif laleyhdarl ığı  sayesinde rey kazanmalar ına sebeb olmuş tur. 

(Inventaires) de (2), Gaston Prache, 1906 patenta kanununu ve(Laval) 
ın baz ı  kararnamelerini misal olarak zikretmekte ve buna benzer hadise-
lerin Belçika, Isviçre, Çekoslavakya ve Ingilterede de cereyan etti ğ ini yaz-
maktadır. 

Bundan ba ş ka İ talya, Almanya ve Rusyada, rejim dolay ısile koopera-
ratiflerin maruz kalm ış  oldukları  çe ş iti ölciiierde darbelerden k ısaca bah-
etmek üzere bir kaç yerden iktibaslar yapal ım. 

(Prof. Dr. G. Kessler. Kooperatifcilik 1940) 173 d sayfas ından : 

(Zirai kooperatiflerin ana yurdu olan Almanyada son zamanlarda koo-
peratifin muhtariyeti idealinden yuz çevirdi ğ ini görmek dikkate sayan de-
ğ ilmidir ? Filhakika Nasyonal Sosyalist rejimin Diktatörce tanzim etti-
ğ i kanunlar "Alman Zirai kooperatifleri Rayh Birli ğ i„ ni ve zirai kooperatifle-
re ait revizion Birliklerini bir darbede inhilale sevk etmi ş  ve (onlar ın yerine: 

(Rayh köylü şefi), yani bu günkü ziraat Naz ırı  Dr. R. Darre'yi ikame 
eYlemiş tir. Bu 'surette diktatörlük sistemi kooperatiflerin muhtar idaresi 
yerine geçmi ş  oluyor. Halbuki bu Muhtar İdare üç nesil devam ınca de-
ğ erini tasdik ettirmişti. . . Alman Köylü şefi olan Darre ise, 
kooperatif cilikie zerre 'kadar alâkadar de ğ ildir, sadece ırk ıc ılık etraf ındaki 
yaz ılarile tan ınmış  'bir muharrirdir.) 

Rusyadaki kooperatiflerin halinden bahseden (Gaston Prache), 1935 de 
(600) şehirdeki kooperatiflerin bir kalemde lavedilerek bütün mevcudlarile 
Devlet mağ zalar ına devir edildiğ ini yazıyor. 

* * * 

Kooperatifleri sarsan iç amiller : 

Yukarda k ısaca bahsi geçen amiller, daha ziyade Avrupa kooperatifle-
rinin tarihini tetkik ederken rastlanan hadiseleri do ğ urmuş tur. Ş ükranla 

[ 2 ) ( Bonnvais ) ve ( Chartres ) de ( 1932 — 33 ) zürra galeyan ı  esnas ında tahrik 

edilmi ş  halk sürülerinin ma ğ azalara hücum ve taarruzlar ı , keza İ talyada tüccarlar ın ve 

ve çifcilerin tahrikile, kooperatiflere kar şı  ika olunan cürümleri yak ın zamana 

ait misâller aras ında sayabiliriz. ( İnventaires 11 Sayfa 172, 173. 174 Librairie 

F. Alcan 1937 ) 
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kay ı t etmeliyizki, Yurdumuzda bu kabil kooperatif dü ş manlığı  hemen he-
hemen yok gibidir. Bunu ise, kanaatimce, Ciimhuriyet Hükümetinin taipti-
dadan beri kooperatiflere kar şı  göstermi ş  olduğu alâkaya borçluyuz. 

25 Teş rin Sani 1929 tarihli Samsun Ticaret Gazetesinde inti ş ar eden 
bir yaz ı  ile bu noktaya temas etmi ş tim. Bir kaç sat ı rını  aynen tekrarlamak 
isterim. : 

(Iktisaden yükselmemiz bir çok amillerin tesirine tabidir. Tam s ıh-
hatte ya ş ayabilmek için bir insan vücudunun bile, yemek içmek hava al-
mak istirahat etmek ve yiprat ı cı  olmamak ş artile çal ış mak gibi kül te ş kil eden 
bir çok ihtiyaçlar ı  olduğu gibi milletlerin hayat ı nda da birbirinin laz ımı  
gayri müfar ıki olan ve cümlesi bir kül te ş kil eden çok mütenevvi hadiseler ve 
hareketler oldu ğu malumdur. Bu hareketler ayni seviyede ve hem ahenk 
olursa ayni kuvvette ve ayni zamanda içtimai bünyeye tesirini yaparsa o'  
milletin hayatı  lamüss ıha olur. Bu hakikati çok iyi bilen hükümetimiz 
Cümhuriyetin teessüsünden beri at ı lan her tecedud ad ım ında cezri hareket 
ederek bir birine ş umulü olan mesaili birden kavrad ı  birden halletti. 

Siyasi, içtimai ve iktisadi mesail, hayat ım ız ın esasat ını , ana hatt ı -
nı  te şkil ettiğ ine nazaran bu uç yol üzerinde birdenveayni kuvetle hareket 
etti. 

. burac ıkta as ıl mevzuumuza girece ğ iz, ve di- 
yeceğ izki : 

Iktisadi terekki ve refah yolunun anahtar ını  da 1340 tarihli kanunu ta-
dil eden 5/6/929 tarihli ve 470 numaral ı  zirai kredi kooperatifleri kanunu 
bize bahş etmektedir• 

Köylü bütün kazanc ım muhtekirlere vermekten kurtulacakt ır. Milleti-
mizin ekseriyeti zürrad ı r. 

Ekseriyete refah yolunu açan bu yolda yürüyebilmek için büyük ko-
laylı klar gösteren (Kooperatiflere bahsetti ğ i vergi ve rusum maafiyetle-
rile büciee varidat ından fedakarl ıklara katlanan) durendi ş  hükümetimize teş ek-
kür etmek ve bu kooperatif harekat ında, (samimi ve şuurlu) yard ımımızı  
esirğ ememek hepimizin vazifesidir. 

Bu mukaddemeden maksad ımız kooperatiflerin, siyasi ve içtimai inki-
laplar ımızı  müteakip iktisadi inkilab ımızda oynama ğ a namzed olduklar ı  rolün 
ehemmiyetini k ısaca ve sübjektif olarak nazar ı  dikkate koymakt ı). 

1340 "Itibari Zirai Birlikleri kanunu 1926 da ticaret kanununun' ihtiva et-
tiğ i kooperatif bahsi, 1929 da kredi kooperatifleri kanunu ve bunlar ı  takip 
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eden bir çok sat ış  kooperatifleri kanunlar ı  ; hükümetin müstemiren koope-
ratif mevzuile yak ından alâkadar oldu ğunugösteren i şaretlerdir ? 

Diyebilitizki, belki Bulgaristan müstesna, dünyan ın hiç bir yerinde 
kooperatifler bizde oldu ğu nisbette, resmi yard ım ve alâkaya mazhar olma-
mış lard ı r. 

Kooperatifcilik alemimiz için bu pek büyük bir niymet idi. 

Acaba bununla mütenasip bir muvaffakiyete eri ş ildimi ? 

Bu sualin cevab ın ı  büyük bir doğ rulukla verebilmek için bir çok mi-
saller ele almal ı, tahliller yapmalı  yani kooperatif mevzuile gerek nazari 
bir surette alâkadar olanlar gerekse filen i şin içinde bulunanlar nezdinde 
(Anket) aç ılmal ıdı r• 

* * * 

'Sahsi kanaatim şudurki : içtimai meseleler pek k ısa bir zaman için-
de köklü bir ş ekilde hallolunamazlar. Hüsnüniyet ve kanun gibi amiller 
yava ş  yavaş  muhitte ilerleme yollar ı n ı  açalrar. 

Bütün mesele (yava ş  yavaş ) tabirinin ifade etti ğ i (tempo) ya tabidir. 

1927 den beri az çok yak ından alâkaland ığı m (biri itibar ı  zirai Bir-
liğ i olmak üzere) çe ş itli cinsten ve be ş  mıntakadan yirmi kadar koopera-
tifin tarihini gözümün onüne getirdikce, daha parlak neticelere neden eri-
ş ilemedi ğ ini ara ş tırmak mecburiyetinde kaliyorum. 

Fakat (Tempo) dan memnunum. Bazi ş artlar dahilinde kooperatifeili ğ i-
mizin atisi içün de nikbinim. 

Ş imdiye kadar kooperatif sahas ı nda yapt ığı m ı z tecrubelerin baz ı lar ı  ba-
halıya mal olmuş  bulunsalar bile bunu ziyan telekki etmemek gerektir. 

Elveririki bunlardan derin dersler alm ış  olabilellm. 
İş te bu dersler sayesindedirki kooperatifleri y ıpratan amillerden iç amil-

leri te şhis etmek kabil olur. 
Va'kaa kitaplarda 'bunlar ı  sayan, tasvir eden, ve bunlar ın fe-na te-

sirlerinden kurtulmak için çamlar gösteren yaz ı lara tesadüf olunur. Fakat 
ne de olsa insanlar ın en ziyade gözlerile görebildikleri ş eylere inan ı l ı r. 

Öyle bir vaziyet oluyorki, bir k ısmı  ürbek, çekingen bedbin, diğ er k ısm ı  
at ılgan, ve a şı rı  ümitler besleyen fazla nikbin iki çe ş it haleti ruhiye kar-
şı s ı nda kalıyoruz. Birinciler her türlü te ş ebbüsün d ışı nda kal ıyorlar. 

'Sonuncular ise hemen elini ate şe uzatan çocuklar gibi gözleri kapak 
her tarafa sürüklenebiliyorlar. 
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Ikisinin ortas ında kalabilenler pek az. I ş te kooperatiflerimizin bir nu-
maralı  zayıf taraf ı . 

* * * 

Kooperatifler muazzam i ş lere giriş irler. Büyük paralarla oynarlar. Kala-
bal ık bir kÜtlenin menfaatlar ı  ile oynarlar. Bunca i şleri kim İdare ede-
cektir ? 

Ya hasbi olarak ortaklar ın içinden bir kaç feragal ı ür kimse, veyahut 
ücretle çal ış tır ılacak becerikli veya beceriksiz memurlar. 

Hasbi çalış anlar ya o i ş in ehlidir veyahut de ğ ildir. Fakat her iki 
ihtimalde de en ufak tenkide tahammülleri yoktur. En bariz hatalar bile 
tashih olunamaz. Çünki gücenirler. Ciddi i ş lere hat ır, gönül ve hissiyat 
karışı r. 

Ocretle çal ış an kooperatif müdürleri de üç derecelidir. 
Çok muktedir ve ciddi olanlar : bunlar piyasa mucibince yüksek 

ücret ararlar. Kooperatiflerin ise buna maddeten olmasa bile manen taham-
mülleri yoktur. Ho şnudsuzluk ba ş lar ve zihniyet birinci şı kka kayar. Yani 
hasbi çal ınacak bir öz orta ğ a iş i yüklemeğ e. 

Çok muktedir olan ücretli memurlardan baz ılar ı , ufak maa şla iktifa 
eder gibi görünerek i ş e giri ş irler fakat bir çok suiistimallere saparlar. 

(Bu vaziyete hasbi çal ış an ortaklarda da bazen tesadüf olunur). 
Bir de üçüncü çe ş it ücretli memurlar vard ırki bunlar esasen aciz ol-

duklar ından az bir ücretle çal ış maya raz ı  olurlar fakat beceriksizlikleri yü-
zünden yine kooperatif büyük ziyanlar görür. 

Hulâsa kooperatiflerin en büyük zaaflar ından biri de idareci bulmak 
husuusndaki büyük zorluklard ır. 

Üçuncu zay ıf nokta ortaklar ın büyük bir ekseriyetinin tamamiyle ol-
gun bir topluluk te şkil edememesidir. Partizanl ık, dostlnk, akrabalık, memur-
luk ve amirlik gibi çe ş itli rab ı talar ın, kooperatiflerde mevcudiyeti me ş rut 
olan. (Demokratik) ruhu öldüldürdü ğ üne ve zaman ile fena neticeler do ğ -
duğ una çok kerre ş ahit olunmuş tur. 

Keza Mürakabe Hey,etlerinin vazifelerini bihakk ın ifa etmek kabili-
yetinde bulunup bulunmad ıklar ı  da derin meselelerden biridir. 

Bütün bunlaru ı  yan ında gerek umumi Hey'etlere hükümetin gönder-
diğ i minnessillerin ve gerekse kooperatiflerin icraatn tetkik salâhiyetini 
haiz olan resmi makam ın iş leri yak ından takip etmek için vakit 'bulup bu-
lamamast gibi noktalarda son derece ehemmiyeti haiç ve kooperatifcili ğ imizin 
atisini tayin eden mahiyette meselelerdir. 
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Bu vadide söylenehilen uzun sözleri k ısa kesebilmek için, 1940 da ne ş -
rettiğ i (Kooperatifcilik adl ı) değ erli kitabı nın mukaddemesinde yaz ı ldığı  veç-
hile: yirmi senelik zat ı  tecrübelerinden kooperatiflerimizi istifade ettirme ğe 
amade bulunan Profösör Dr. Kessler in yaz ı ar ından bir kaçiktibassta bu-
lunacağı m ? 

(Murakaba hey'etinin mevcudiyeti kooperatif için büyük bir ehem-
mivetı  haizdir Idare hey'etinin diktatörce bir vaziyet tak ınmas ına mani olur. 

Bu maksadın tahakkuku için, gerçekten tecrübe içinde pi şmiş  ve (müs-
takil) insanlardan te ş ekkül etmiş , (zaman ında toplantılar ını  yapan ve koo-
peratif uğ runda çal ış an bir murakabe hey'etine ihtiyaç vard ır. Gerçi Ano-
nim Ş irketlerde de murakabe heyetleri mevcuddur. Fakat bu hey'etler ek-
seriya faydas ız kalırlar. Çiinki adeta bir süs mahiyetindirler, Idare Hey'-
etini kontrol etmenler . 

Bu gibi murakaba hey'etlerine hiç bir kooperatifin ihtiyac ı  yoktur. 
Vakide Kooperatiflerin mürakaba hey'eti kaideten daha iyi hizmet görmek-
tedirler. Fakat bunun için mürakabe hey'eti azalar ının iş  içinde pi şmiş  ; müs-
takil zihniyetli insanlardan seçilmesi ve böylece te ş ekkül eden heyetin to-
plantılarını  yayıp kooperatif u ğ runda çalış mas ı  ş arttı r. 

Bir çok Anonim Ş irketler bazen altüst olmu ş lard ır. Bunun sebebi kendi 
murakabe heyetlerinin senelerce gaflet içinde uyu şup kalmas ıd ır. 

Bu neviden murakaba hey'etine hiç bir kooperatif ş irketi muhtaç de-
ğ ildir. Sayfa : 82,83). 

(Murakaba hey'eti ile umumi toplant ı nın mevcudiyeti, kooperatiflere 
esasl ı  bir demokratik seciye temin etmektedir. Fakat demokrasinin bu sa-
hada kuvveden Hile ç ıkar ılmas ı  nazari demokrasiden daha güçdür. Bir kaç, 
yüz insandan müte ş ekkil kooperatif toplant ılar ını  idare etmek ve makul 
kararlara sevk etmek ameliyata pek kolay de ğ ildir. Bu vesile ile birdaha 
işaret edeyim ki vaziyet çok sab ır ve so ğ uk kanl ılı k ister. Bizzatiçinde muha-
lefet azalar ının yedi saat devam eden nutuklarile çmlayan kooperatif toplan-
tı lar ın ı  idare etti ğ im için söylediklerim ş ahsi tecrübelerin mahsülüdür. In-
tihap esnas ında İdare ve murakaba hey'etine daha az elveri ş li ıı nsurlair ın 
seçildiğ i görülür. Bu yüzden Türk Kooperatif hukuku bütün ı ntihaplar ın Z ı -
raat Bankas ı  ile iktisad Vekâletinin tasvibinden geçmesi lüzümunu !ihtiva 
etmektedir. 

Bütün ortaklar demokratik bir ana yasa sayesinde kooperatif i ş lerine 
kar şı  alâkalanacaklar bütün azalar kendi kanaatlerini serbestce beyan tedebi-
feeektir. Bazen keskin tenkitler vap ılsa bile, iyi ve namuslu bir idare bu 
tenkitlerden hiç çekinmeyecek korkmayacakt ı r. (Sayfa : 86,87). 

* * * 
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Nazariyat kitaplar ında pek tesadüf olunmavan ince ve ruhlu nokta-
Tara Profösör Kesler husus' bir itina ile temas etmektedir. Uzun tecrübe-
lerin mahsülü olan intibalar ı m ortaya koymakla kooperatif nazariyatc ılar ı-
mıza değ erli bir eser sunmu ş  bulunuyor. 

Kooperatiflerimizi zay ıflatan amilleri bertaraf edece ğ ine kani bulun-
duğ um mühim bir tedbire müteallik yaz ı lar ı  da (Kooperatifcilik) kitab ın ın 
88 inci sayfas ından okuyal ım : 

(Revizyon : Kooperatiflerin zaman zaman faaliyetlerinin topunu bir-
den göz önünden geçirmeleri 1 üzumu hakk ı ndaki fikir, kendisinden evvel-
ce bahsetti ğ imiz (Ş ulçe-Deliç) e aiddir. Bütün Alman Koöperatifleri gru-
plar ı  bu prenş ibi kabul etmiş lerdir. Alman Kooperatif kanunu da bu (göz-
den geçirme - r,evizyon) prensibinin tatbikat ını  mecburi bir ş ekle sokmu ş -
tur. Revizyon ne demektir ? Bu prensibin manas ı  kooperatifin bütün hiz-
met ve müesseselerinin, kooperatife mensup olmayan hukuki malumat ile 
mücehhez, iş e vak ıf kooperatif mütehass ı slar ı  taraf ı ndan teftiş  edilmesi göz-
den geçirilmesidir. Bu i ş i yapan adam ı n — ki buna gözden ğeçirict, revi-
zör — mühim vazifesi kooperatifi, kooperaif kantunu ile as ı l kendi ini-
zamnamesine riayet edüp etmedi ğ i, ticari usule ve kooperatif temellerine 
göre i ş in idare edilüp edilmesini tesbit etmektedir. 

Ş imdi Almanyada bu gibi revizyonlar her iki sene de bir mecburi ad-
dedilmektedir. 

Gözden geçirme ile mükellef zat, kontrolünün sonunda İdare ve mü-
rakabe hey'etlerile birlikte müzakere münaka ş a suretile yaz ı l ı  bir mü-
rakabe raporu tanzim eder. Bu revizyon vesikas ı nın ayr ıca ait olduğu 
m ı ntaka mahkemesine verilmesi mecburidir. Mürakabe heyeti müteakip 
umurni toplant ıda bu revizyon i ş i hakk ı nda azaya rapor vermek 'necburi- 
yetindedir. 

Sonunda umumi toplant ı  gözden geçirme i ş ine ait olan rapor hakk ın-
da bir karar ittihaz eder. Her halde bütün ortaklar gözden geçirmenin 
ehemmiyeti hakk ında tenvir edilmiş  olmalıdırlar. Gerçekten bu müessese 
(yani mürakabe Müessesi) kooperatifin hayat ı  bak ımından büyük bir ehem-
miyeti haizidir. 

Gözden geçirme i ş ini yapan kimse, bir çok kooperatiflerle alâkadar-
lığı  itibarile onlar ın tecrOelerinden edinilmi ş  derslerden, i ş ini yoklad ığı  
kooperatifi de istifade ettirir ve kooperatif dostu ve mütehass ısı  olmak sı -
fatile bitaraf davranarak kooperatifin reel alâkalar ı m düşünür. 

Vereceğ i rapor, İdare ve mürakabe hey'etileri için, bütün ortaklar için 
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bir vuzuh ve maltiı mat kayna ğı d ı r. Türkiyede bu i ş , yani revizyon yaptam 
iş i, devlet memurlar ına aittir.) 

* * * 

Hayatta bir kerre olsun bir tek kooperatifte alakal ı  bir ortak s ıfa-
tile yaşamış  olan insan, profösör (Kesler) in yukarki yaz ılar ım okur oku-
maz, kooperatif mevzuat ımızda büyük bir bo ş luğ un mevcudiyetini derhal 
hisseder. Bu itibarla (Revizyon) müessesesi üzerinde ehemmiyetle durulma-
sın ı  bir kooperatif muhibbi sifatile, candan diler ve bu vadide ciddi bir mü-
nakaş a açılmasına delaletini (Türk kooperatifcilik cemiyetinden) beklerim. 

* * * 

Revizyon i ş i ticaret kanunumuzun (378) inci maddesi hükmünce her 
ne kadar yap ı lırsa da tatbikatta pek çok mü ş kiratla kar şı laşı lmakta ve her-
halde pek tats ız neticelere var ılmaktad ır. 

(379 inci madde : 	 hissedarlar ın son iki sene zarf ın- 
da Ş irketin tesisine veya idaresine mütaallik bir suiistimaiin vukubuldu-
ğunu veya kanun veya Ş irket mukavelenamesi ahkam ının ehemmiyetli bir 
surette ihlal edildi ğ ini iddia ettikleri surette bunlar ı  veya plançonurı  sıhhat ı  
takkik için hususi mürakipler tayinini heyeti umumiyeden talep edebilir-
ler. Bu talep red olundu ğu surette masar ı f ı  lazune berveçhi pe ş in 'tesviye 
ve malik olduklar ı  hisse seneclat ını  muteber bir bankaya tevdi etmek yar-
tile mahkemeyem üracaat hakk ını  haizdirler. Talebi mezkür mahkemece terviç 
olunabilmek için iddia olunan hususat hakk ında delail ve emarat ı  kafiye 
gösterilmek 'laz ımdır). Görülüyorki bir kooperatifin ya ş amas ı ; ve iyi idare 
edilmesi sadece bir ş ans, bir tali meselesidir. Harikulade yüksek ve n ı etin 
bir ahlaka sahip kimselerin eline clü ş erse ve bu kimselerde y ıllarca tüken-
mez bir feragatla geceli gündüzlü çal ış arak bütün bilgilerini kooperatife has-
rederlerse, o Ş irket muvaffak olabilir. 

Aksi takdirde on dört senedenberi ş ahidi olduğumuz bir çok nawaffa-
kiyetsizliklerin tekerrüürüne mütemadiyen ş ahit olabilirizki bunun neticesi 
de kooperatiflerin matlup derecede ilerlemesine muhitimizin henüz müsait 
olmadığı  kanaatinin do ğmasıd ı r. 

Ş üphesiz bunu kimse istemez. Ş u halde kooperatifciliğ imizin zay ı f ta-
raflar ını  iyice tesbit edüp, bo ş luklar ı  biran evvel do'ldurmak için çal ış ma 
zaman ı  gelmiştir. 

Çünkü acemilik ve tecrübe devresini geçirmi ş  bulunuyor. Profösör Kes-
ler'in dediğ i gibi: (Ticaret kanununun, kooperatifi, sermaye ş irketleri silsi-
lesi içinde k ısaca mevzu bahis eden ftnaddeleri, ş üphesiz vazii kanununun 
da kasd ve tasavvur etti ğ i gibi sadece muvakkat birseciye,arzetmektedir). 

pe
cy

a



— 58 — 

Son Söz: 

Kooperatifcilik her memleketin seviyesine göre çe ş itli şubelerde ve 
çeş itli nisbetlerde yüz y ıldanberi inkişaf etmektedir. (3): 

Istihlâk kooperatiflerinde umum nufusa göre 1930 da kooperatifcile-
rın nısoen ve Defter kooperanicin ın kooperatifden senevi şintibayeası  : 

Memleketler Yüzde Türk Liras ı  Frank F. 

İngiltere 	  13,10 takriben 400 4.242 
İ sviçre 	  9,75 » 350 3.739 
Danimarkada 	 9,07 » 340 3.708 
Finlandiyada 	 6,62 » 120 1.440 
Fransada 	  6,25 » 150 1.800 
Almanyada 	  5,87 » 200 2.245 
İsveçde 	  5,87 » 450 5.076 

Diğer bir tahmine göre bakkaliye muamelat ında Ingilterede koope-
ratifler yüzde (30) nisbetindeki al ış  verişe hakimdir. 

Fransada da bu nisbet yüzde (10,5) d ır. (4). 
Yurdumuz için bu nisbet her halde pek azd ır. Ve belki de hep böyle 

kalacaktır. Bunu atı  gösterecktir. Ancak mukayesenin bir mana ifade ede-
bilmesi için ş artlar ın mehmaemken ,müsavile şmesi lümmdır. Bir yandan ka-
nuni mevzuat tekemmül ettirilir, di ğer yandan da kooperatiflerle ıalâkadar 
olan kimseler gerek tatbikat sahas ında, gerek ne ş riyat vadisinde itina ile ça-
lışı rlarsa, mükemmel cihazlara ve olgun bir zihniyete dayanacak olan koo-
peratifciliğ imiz belkide çok parlak muvaffakiyetlere iri ş ir. (5). 

Ankara : 13. I. 1941 

(3) Les Formes d'Entreprises par E. James s : 328 
(4) Le Commeree et l'organisation des marches. s. : 48'9 par Laufer ı burger. 

(5) (Ihtisadi Yürüyü ş ) un 15-7-1940 tarihli (Kooperatif Fevkalade) say ıs ı nda 
bas ı lan Prof. (Muhlis Ete) nin (Murakabete şkilat ı) adl ı  yaz ıs ından son bir kaç 
sat ı r ı  da ehemmiyetine binaen aynen al ıyorum : 

Sayfa 23 : Bu kisa izahat ı m ızdan da anlaşı laca ğı  veçhile, Almanya gibi te ş -
kilat eihetinden kuvvetli olan bir memlekette bile kooperatif ş irketleri biri dahil-
den diğ eri hariçten olmak üzre iki nevi birmurakabeye tabi tutulmaktad ı r. 

Binaenaleyh bizde de yap ı lan ş ey kooperatifleri daimi bir mürakabeye tabi 
tutacak mevzuat ın yarat ı lmas ı  ve bu sahada «mesleki mürakiplerin» yeti ş tirilme-
sidir. Aksi takdirde bir çok emek ve sermayeler heder olma ğ a mahkûmdur.) 
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Bizde arazi, kooperatif ş eklinde i ş lenebilir mi? 

Hasip AyTUNIII 
Tokat Meb'usu 

I. Bir müşahede : 

İ . Son zamanlarda, arazinin kooperatif te şkilatı  ile iş lenmesi; yani, 
bir nevi zirai — istihsal Kooperatifleri kurulmas ı  hakk ında, baz ı  memle-
ketlerde, s ık s ı k neş riyat yap ı lmaktad ır. Bu mevzu, ziraatç ılar ve koopera-

ratifçiler kadar resmi makamlar taraf ından da dikkat ve alâka ile mil<talea 
edilmekte ve köy kooperatiflerinin en yeni ve mükemmel ş ekli olan zirai 
— Istihsal kooperatiflerinin, en pratik bir te şekkül olmas ım temin eyieye-
cek yollar ara ş tırılmaktadır. 

Roçdal mürş itleri zeman ından beri kooperatiflerin, yaln ız erzak mağ -
zalar ı  ve gıda maddeleri satan birer istihlâk kooperatifi olarak kalmamas ı  
tıe çiftçilere, muhtaç olduklar ı  her türlü maddelerle ziraat aletlerini, el ve ev 
sanatlar ı  malzemesini yapan ve da ğı tan birer "istihsal kooperatifi„ ş ekline 
gelmesi için çal ışı lmış  ve bu tip kooperatiflerin kurulmas ı  ; gaye ittihaz 
ölurımuştu. 

Frans ız kooperatif âlimi ( Şarl Jid); o tarihlerden sonra kooperatiflarin 
geçirdikleri inkiş af safhalar ını  tayin ederken, birinci safhaya, ticareti; ikinciye 
Sanayii; üçüncü safhaya da ziraat ı  koymak suretile zirai istihsal kooperatifle-

rinin en mlitekâmil bir ş ekil olduğ unu göstermi ş tir. 

İngiltere ve onun müstemlekelerile dominyonlar ında Ingiliz istih-
lük kooperatifleri, bir as ırdan beri en çok muvaffak olmu ş  bir koopera-
tif şeklidir. Mamafih, bu tip kooperatiflerin yan ı  ba şı nda Ziraat i ş lerle ve 
Hayvan yetiş tirmekle uğ raş an istihsal kooperatifleri de kurulmu ş tur. Bun-
lar; pek büyük iş ler görmüş  ve muvaffakiyetler elde etmi ş  ise de, istihrak 
kooperatiflerinin temin ettiğ i muvaffakiyeti göstermemi ş lerdir. 

R. Fakat, o tarihlerden ve ilk tecrübelerden sonra, zirai -- istihsal 
kooperatifleri, hayli inkişaf etmiş tir. Bu gün ise, medeni ve ileri memleket- , 

 ierde zirai — latilısal kooperatifleri, bütün zirai i ş letmelerde, büyük ve mü-
him roller oynamaktad ır. Buna ra ğmen bu kooperatiflerin ş imdilik, daha 
fazla kredi, toptan mübayaa ve sat ış , zirai makineleri getirme ve bun-
lardan umumi surette istifade gibi sâhalara taallük ettiklerini görmekteyiz. 
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Zirai istihsal kooperatifleri; bu gün, hakiki manada ve geni ş  ölçüde 
yalnız Sovyet Rusyada, k ı smen birer serbest kooperatif Müessesesi gibi 
faaliyet göstermekte olan kolhozlarda tatbik sahas ı  bulabilmiş tir. 

Sovyet Rusyadan ba ş ka memleketlerde mevcut olan zirai-Istihsal koo-
peratifleri; münferit birer Müessese mahiyetinde kalmaktan ve birer te-
crübe olmaktan ileri geçememi ş lerdir. 

A 	Bizde, Zirai-istihsal kooperatiflerine dair, ş imdiye kadar hiç bir 
tecrübe yap ı lmış  değ ildir. Buna ra ğ men biz, memleketimizde, Zirai-Istihsa4 
kooperatiflerinin inki ş af etmesi için müsait ş artlar ın fazlasile bulunduğuna 
inan ıyoruz. Meselâ : 

1) Çiftçilerimiz, umumiyetle fakirdir. Hattâ pek ço ğ u borçludur. 
2) Çiftçilerimiz, az toprakl ı dı r. Fakat, aile efrad ı  kalabal ı kt ı r. 

Çiftçilerimiz, kâfi, iyi ve kuvvetli çift hayvanlar ından ve ta şı ma 
vas ı talarından mahrumdurlar. 

4) KöylÜlerimiz; çift hayvanlar ı nı  iyi besleyememekte, bunlara iyi ba-
kamamaktad ırlar. 

5) Arazisini iptidai vas ı talarla iş lemekte; küçük ve büyük sulamalar ı  
tatbik edememektedirler. 

6) Çiftçilerimiz; faydalar ın ı  anlad ığı  halde, yeni ziraat aletlerile maki-
nelerini tek ba şı na tedarik edecek vaziyette de ğ ildirler. 

7) Çiftçilerimiz, mütenevvi mahsul yeti ş tirememekte ve çe ş itli ziraat 
yaparnamakta ve kendilerini tek mahsule bağ lamaktpd ırlar. 

Bu yüzden hemen her sene; çiftçinin eme ğ i, tabiat ın müsbet veya men-
fi tesadüflerine bağ l ı  kalmaktad ı r. Çiftçinin mukadderat ı ; güne ş in, gökle-
rin, bulutlar ın, bir sözle tabiat ın elindedir. 

8) Çifçilerimiz, ihtiyaçlar ı  nisbetinde kredi bulaman ıakta ve çok defa 
borcunu vaktinde ödeyememektedir. 

9) Ilzerinde ziraat yapt ığı  ve mukadderat ın ı  bağ ladığı  toprağı nı  iyi 
ve fenni surette gübreleyememekte; sun'i ve kimyevi gübre tedarik ede-
memektedir. 

10) Ziraata; hayvan ve mahsül sigortas ı  tatbik edilmediğ i için, çiftçi-
nin mahsülleri kadar yar ınları  da her an tehlikelerle kar şı  kar şı yad ır. 

11) Çifcilerimiz, istihsal ettikleri mahsulü, hangi pazarlara, ne zaman 
satacağı m bilmemekte ve bu yüzden mahsüllerini k ıymetlendirmemekte ve 
sataca ğı nt bilmemekte ve bu yüzden mahsüllerini k ıymetlendirememekte ve 
çok defa, sik ış dığı  zaman, kendisine para temin eden mutavass ı tlar ı n veya 
toptanc ı ları n nam ve hesab ına çal ış maktan kurtulamamaktad ı r. 
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5. Bunlardan ba şka, daha baz ı  menfi ş artlar ,da say ı labilir. Fakat 
onlar üzerinde durmaktansa Zirai-Istihsal kooperatifleri te şkiline yard ım ede-
cek baş ka âmiller ara ş t ıralım. Mesela 

II. Memleketimizde Zirai–İstihsâl kooperatifleri te şkil etmek için ikti-
sadi şartlar varm ı dır 

1. Zirai-istihsal kooperatifleri, küçük ziraatle u ğ ra ş an âzalara 
büyük ziraat yapan çiftçilerin mazhar olduklar ı  nimetled temin etmek, me-
sela çiftçilere muhtaç olduklar ı  Ziraat alat ve vas ı talar ını  toptan tedarik ve 
tevzi eylemek, istihsal edilen mahsüllere — do ğ rudan do ğ ruya; yani muta-
vassıt ve ıt optanc ıya hacet kalmadan — en elveri ş li pazarlar ı  buImak ve 
toptan sat ışı  kolayla ş tırmak; yani hem istihsal etmek, hem de mahsuliii sa 
tarak ticaret yapmak gayesini takip eder. Bu kooperatifler; kooperatbriere 
ait araziyi, bir arada ve makine ile i ş lemeğ i de gayeleri aras ı na alm ış -
lardır. Bu sebebden, zirai-istihsal kooperatifleri; Iktisadi ş artlar' içinde çal ı -
ş acak birer müessese olmaktad ı r. 

2. Bizzde, ziraat ve zirai-istihsal davas ı ; üzerinde en çok 'durulma ğ a 
lay ık olan büyük mevzulardan biridir. En iyi ve en faydab bir hal suret 
bulamazsak; köylümüzle beraber Memleketimiz iktisadiyatnu yükseltmek; 
hayat ı n ı  topra ğ a ve zirai-istihsale vakfetmi ş  olan köylü ve çiftçi müstah-
sillerimizi, refaha kavu ş turmak; halli beklenen bir dava olmaktan kurtu-
aatınıyacaktır. 

Şukranla kaydedelirn ki, devletimiz bir kaç seneden beri, köy kal-
kınma davas ın ı  kudretli eline alm ış ; memleketimizin bükük ve iddialı  iş le-
rinin ön s ınıfına koymuş tur. Son senelerde ise, köyün ve köylünürt kültü-
rünü yükseltmek, refah ve saadetini temin için çok feyizli ve pratik te ş eb-
bilslere giri şmiş  bulunmaktad ır. 

3. Hükümetimizin giri ş tiğ i bu te ş ebbüslere ilâve olarak bizzat çift-
çllerimizin de baz ı  tedbirlere ba ş  vurmas ına, yani te şkilâtlanmas ına ihti-
yaç vardır. Ve bu arada, küçük veya büyük zirai i ş letmelerimize taa.14ik 
eden üç mühim meselenin halledilmesi laz ınuhr : 

Birinci mesele; zirai i ş letmelerimizin her k ısmında, yap ılmakta olan 
istihsal masraflar ını  azaltmak; 

İkinci mesele; ayni ekim sahas ına sarf olunan emek ve para ile, bu 
saban ın verim kudret ve kabiliyetini art ırmak; 

Uçüncü mesele; istihsal masraflar ını  art ırmak; fakat buna mukab4 
yap ı lan masraflarla mütenasip olacak derecede ve mümkün oldu ğu kadar 
fazla mikdarda mahsul elde etmek. 
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Bu meseleler, ayni zamanda her istihsali te şebbüsün iktisadi prensiple-
rinden ibarettir. Mahiyeti ne olursa olsun, bu iktisadi prensipleri tatbik ede-
bilmek için daha baz ı  ş artlar temin edilmesine ihtiyaç vard ır. Zirai istih-
sali art ırmak için temini zaruri olan ba ş lıca ş artlar, şunlardır : 

Birinci Ş art: Zirai istihsalde asri ve farm' zirat, alât ve makineterile 
her türlü teknik istihsal vas ı talar ı nı  kullanmak; 

Ikinci şart: Topraktan elde edilebilecek geliri, emniyet alt ına almak; 
mahsulün keyfiyet ve kemiyetini ve gelirin mikdar ını  yükseltmek için zaruri 
olan sulama ve fazla sular ı  akı tma, batakhklar ı  kurutma gibi (Meliorasyon) 
ameliyelerini yapmak; 

Üçüncü şart; istihsal edilmi ş  olan mahsullerin iyi muhafazas ı  ve sevki 
için lâz ım olan ambar, bina ve saire gibi bir çok tesisat ı  yapmış  bulun-
mak. 

Bunlardan ba şka, zirai iş letmeler sağ lam temellere istinad ettirilmiş  
olmak için rekabete muktedir olmal ı ; yani bu i ş letmeler için de "zimmet,,, 
"matlup„ gibi muhasebe prensipleri tatb ikedilmi ş  bulunmalı ; bütün masraf-
ların hesabı  tutulmuş  olmalıdır. Bu hesab ı  tutmayan ve fazla masraf yapt ığ  
halde bu masrafla mütenasip istihsakle bulunmayan; fazla kâr temin ede-
meyen her zirai I ş letme; değ il yalnızz Milletler aras ı  pazarlarda, Memleket içi 
pazarlarda bile rekabet temin etmi ş  olamaz. Ve bu yüzden iflâsa doğru 
gider. 

III. Yukarıdaki şartlar ziraî i şletmelerimize tatbik olunabilirmi ? 

P.; Bu mevzu etraf ında muhtelif görü ş  tarzlar ı  olabilir. Meselâ; baz ı  
kimseler, küçük ziraat ın fayda vermeyece ğ inden bahseder ve büyük sermaye, 
ziraat ımıza girmedikçe; zirai inkişaf ın mümkün olamayacağı nı  iddia edebi. 
lirler. 

Baz ıları  da, başka bir ifrata düş erek ş u iddiada bulunabilirler : Küçük 
zirai i ş letme yani küçük çiftçilik; en , hayati ve iktisadi olan ı dır. Küçük 
ziraatle uğ raş an çiftçilerimiz; Milli iktisad ımı zın bel kemiğ ini teşkil eder. 
Çiftçinin bu karakterini bozmamal ı dır; kanaat ın ı  beslerler. 

2. Hiç ş üphesiz, yukar ıda i ş aret etti ğ imizz iktisadi hâllere tamamen 
uyan bizim baz ı  istihsali hayat ve iş  şartlar ım ız yok değ ildir.Fakat, ş u nok-
tay ı  da unutmamak lâz ımıdır: 

a ) Bu gün, o iktisadi ş artlar, çok de ğ iş miş tir. 
b) Ona ba ğ l ı  olan istihsal şartlar ı n ın da değ iş mesi zaruret haline gel-

miş tir. 
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e) Bu ş artlara uyarak zirai istihsal hayat ı m ızda da baz ı  büyük de-

ğ iş iklikler yapmak lilzumu duyulmaktad ı r. 

ç) Bütün zirai mahsüllerimiz de ğ ilsebile; bular ın mühim bir k ısmı ; 
Milletler aras ı  rekabetin tesiri alt ı ndadır. 

d) Baz ı  mahsüllerimiz dünyan ı n siyasi ve iktisadi anormal ş artlar ı  de-

vam ederken müSait pazarlar bulabilmi ş  ve bu suretle tutunabilimi ş tir. 
Bu ş artlar; hiç ş üphesiz, uzun müddet bu halde devam etmeyecek ve ş ek-
len, normal zamanlar avdet edecektir. Lâkin, harbler bittikten sonra dahi, 
uzun müddet, pazarlar ın iş tihas ı  kolay kolay kesilmiş  olm ıyacak; doyun-
mak ve giyinmek isteyen memleketlerin ihtiyaçlar ı , az zamanda kar şı lan-
mıyacakt ı r. 

Bunun içindirki, topraklar ım ı z ın ve zirai i ş letmelerimizin verim ve istih-
sal kudretini en yüksek derecesine ç ıkarmak ve en ciddi tedbirleri almak 
lâz ını  gelmektedir. 

3; Faal nüfusumuzun yüzde 81,8 gibi mühim bir k ısm ı n ın toprak 
mahsüllerile uğ ra ş t ığı  istatistik kay ı dlar ı ndan anla şı lmakta ise de, istatistikler-
de bu nüfusun aile itibarile taksimat ın ı  ve dolay ısile herailenin i ş lediğ i topra-
ğı n orta hesab kaç dekara bâli ğ  olduğunu gösterir bir kayda tesadilf edi-
lememi ş tir. Tahmin edildiğ ine göre, toprak mahsüllerile u ğ ra ş an ailerin üst 
üste 20 dekardan fazla topra ğı  ancak vard ı r. Fakat, son derece az toprakl ı  
ciftçilerimizin toprak vaziyetlerini muhafaza edemedikler ide görülmek-
tedir. Zira; köylerimizde ve zirai istihsalle u ğ ra ş an halk ım ı z aras ı nda nü-
fus; günden güne artmakta ve aile mal ı  olan arazi; evladlar aras ında tak-
sime uğ ramakta; biltünler, küçük küçük parçalara bölünmektedir. Dolayi-
sile, ziraatla u ğ ra ş an ailelerin say ıs ı  her sene artmakta; buna mukabil, 
ailelerin iş ledikleri topraklar; dekar hesabile azalmaktad ı r. 

Bu vaziyeti göz önünde tutan nukümetimiz; ziraatle u ğ raş an toprak-
.R ı z halk ı , toprak sahibi yapmak için pek ciddi tedbirler alm ış  ve bir de 
kanun lâyihas ı  haz ırlam ış t ır. Bu kanun ç ı kt ığı  ve tatbik edildi ğ i gün; zira-
atle uğ ra ş an halk ı mı z ın yüzü gülecek; köylümüzün ve köylülerimizin refah 
ve saadet güne ş i doğmu ş  bulunacakt ır. Fakat, bu kadar ı  kâfimi ? 

21, Bir mesele daha var: Topraks ız vatanda ş ları n toprakland ır ı lmas ı  
ve az toprakl ılara daha bir mikdar toprak verilmi ş  olmas ı  kâfi değ ildir. 
Bu topraklar ın en müsait ş artlar içinde i ş lenmesi için de tedbirler al ınmak 
lâz ı rrıd ır Hatta, topra.k mahsüllerile u ğ ra ş an vatanda ş lar ım ızın mühim bir 
meseleyi de halletmeleri icab eder. O mesele şudur : Ziraat tarzun ız ın de-
ğ iş tirilmesi; zirai mahsÜllerimizin çe ş itlendirilınesi ve yetiş tirilecek mahsül 

pe
cy

a



— 64 - - 

çe ş itlerinin , salahlyetle tayin olunmas ıd ır. Bu mühim iş ; memleketimizin 
yeni iktisadi şartlar ına, yeni dünya pazarlar ına ve bu pazarlar ın en yeni ve 
zaruri ihtiyaçlar ına göre ayarlanmazsa ; toprak mahsüllerimiz; revaçland ı -
rılamamak ve kâfi derecede k ıymetlendirilememek gibi tehlikelere maruz 
kalmaktan kurtulamaz; çiftçilerimizin de refah ve saadetlerine hizmet edil-
miş  olunamaz. 

Hiç süphesiz, zirai mahsüllerimizi çe ş itlendirmek ve bir çiftçinin çe-
ş itli ziraat yapmaya ba ş lamas ın ı  temin etmek gibi bir gaye arkas ından 
yürürken fazla Istihsale ve mahsulün cinsini iyile ş tirmeğ e, yani istihsal; 
ıslaha da k ıymet vermek laz ımdı r. 

Bu gün, ekilen topraklar ı m ı z ın 00 50 sinden fazlas ı  g ı da maddelerine 
tahsis olunmuş tur. Halbuki bir tarafdan da memleketimizde, büyük sanayi 
günden güne k'nki ş af etmekte, fabrikalar ımıza ham madde yeti ş tirmek lâ-
zmı  gelmektedir. Zirai i ş letmelerimiz ve çiftçilerimiz, bu ciheti de göz 
önünde tutmak mecburiyetindedirler. 

F Bütün bu şartlar ı  hesaba katacak olursak; ziraat ı mıza ve zirai 
fsletmelerirnize, bu günkünden çok daha kudretli bir istihsal karakteri 
vermek laz ım gelecektir. 

Halbuki, küçük arazi parçalar ı  üzerinde küçük ve keyfi ziraatle u ğra-
san halk ı m ız, hattâ daha büyük zirai i ş letmelerimiz bile, memleketimizin zi-
raat siyasetine kendi vas ıtalarile yard ım edecek, yani yüksek bir istihsal 
kudreti gösterecek vaziyette de ğ ildirler. Çünki bunlar, teknik ziraat maki-
nelerile her türlü fenni vas ı talardan ve fazla olarak büyük ölçüde ve ge-,  
niş  sâhalar üzerinde verimli ziraat ve istihsal yapabilmek için muhtaç 
olduklar ı  büyük sermayeden de mahrumdurlar. Bundan ba şka, bu küçük 
çiftçiler; topraklar ının gelirini ve verimini yükseltme ğe yarayacak her türlü 
(meliorasyon) te şebbüslerine de gire şemezler. Ayni zamanda, modern i ş letme-
lerde bulunması  lâz ım gelen anbar, tamirhane, sevk ve ambalaj yerleri 
gibi tesisat' da kendi kuvvetlerile yapamazlar. 

Fakat; yap ı lamayacak ş eyler yaln ız bukadar m ı ? 
Misal vermeğ e hacet kalmadan, kendi kendine anla şı lırki, küçük zirai 

iş letme sahipleri, kendi hayat ve faaliyetleri üzerinde müessir olan pazarlara 
uyabilmek için daha bir çok vas ı talara ve yard ı mlara muhtaçd ırlar. Bunla-
rı n ba şı nda kredi ve mümkün oldu ğu kadar fazla kredi ihtiyac ı  durmaktad ır. 

Halbuki, kuçük çifciler, muhtaç olduklar ı  bol krediyi bulamamaktad ı rlar. 
Fazla olarak i ş ledikleri arazinin dekar mikdar ı  azald ıkca; kendilerine zi-

raat bankas ı nın sald ığı  kredi mikdar ı  da o nisbette azalmaktad ır. 
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Küçük arazi sahiplerine, muhtaç olduklar ı  krediyi ipotekl ve saire gibi 
Banka muamelelerile temin etmek için, Ziraat Bankas ı  'da bu günkü mev-
zuat ın dar hududlar ı  içinden bir türlü ç ıkamamaktad ır. Vas ı ta, yani kredi 

olmayınca da, küçük zirai i şletmeler, normal bir surette inki ş af edememekte 
ve yeni iktisadi şartlara uygun faaliyet gösterememektedirler 

Iste, bu yüzden; küçük zirai i ş letmeler; modern teknik vas ı talar' te-
min edemedikler ı  gibi, seneden seneye daha çok küçülmektedirler. Bilhassa 
kulland ıklar ı  eski ziraat aletlerile iş lemek ve görenek ziraat' yapmak mec-
buriyetinde kaldıklar ı  ; beklenilen irad ı  temin edemenı ekte ve bu sebeb-
den, küçük iş letme sahipleri, bir çift öküzü besleyemiyecek ve topraffin ı  
iş leyemiyecek kadar irads ız kalmaktad ır. Hatta çok defa, bu gibi küçük 
çiftçiler; topra ğı n verdiği mahsülün mühim bir k ısmını  öküzlerine ve hay-
yanlar ına vermek 've bir k ısmını  da kendileri yemek mecburiyetindedirler. 
R ıı  vaziyet kar şı s ı nda çift hayvan ı  besleme ğ i bir yük telâkkietmekte; yaln ız 
bir boğ az tokluğu için çalış maktan .ztırap duymaktad ır. 

Ba ş ka bak ımlardan da tetkik edilecek olursa, küçük zirai i ş letm elerin 
irad verici birer te ş ebbüs olmadıklar ı  neticesine vard ır. 

IV. Netice : 

1. Yukarda yürüttü ğ ümüz mülâhazalardan sonra varaca ğı m ız netı ke ş u 
olabilir. Memleketimizde Ziraat siyasetinin ilk vazifesi, zirai i ş letmelerin 
hölünmesinin ve arazinin bir çok küçük parçalara ayr ılmas ının önüne geç-
mek olmal ıd ır. Bunun için de al ınacak ilk tedbir, arazinin hamurlanmas ı  yani 
(komasasiyon) yap ılmasıdır. 

Bu gün, arazinin hamurlanarak i ş lenmesi ile elde edilecek fayday ı , kimse 

inkar ,etmemektedir. Zira, bu tarz i ş letme ile arazinin geliri, yüzde yirmi-
ye kadar, hatta daha fazla artm ış  olmaktad ır. 

Mamafih, baz ı  memleketlerde yap ılan tecrübeler göstermi ş tirki, yal-
nız arazinin hamurlanarak bir bütün halinde i ş lenmesi, devaml ı  neticeler 
vermemi ş tir. Eğ er, hamurlama cihetine gidilemezse, ba ş ka iktisadi ıslahat ted-
birlerinin al ı nmas ına ihtiyaç vard ır. Bu islahat ın başı nda gelen ilk tedbirler 
şunlar olabilir : 

a) Köyde, iş siz kalan kollaya iş  bulmak ve iş  vermek 
b) Topraks ızlarm arazi sahibi olmalar ını  ve bu araziden makul ve 

müsait bir tarzda istifade etmelerini temin eylemek; 
c )Araziyi, hiç olmazsa kooperatif prensiplerine uygun olarak i ş letmek; 
ç) Nihayet; zirai-Istihsal kooperatifleri te şkil ederek araziyi müş tere-

ken iş lemek. 

F. — 5 
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Aksi takdirde, yani bu tedbirler al ınmıyacak olursa; bütün faaliyetler; 
boş u, hiçle doldurmak gibi manas ız bir gayretten ileri geçemeyecektir. 

d) Keza, (Komasasyon) denli enaraziyi hamurlama tedbirlerinden son-
ra, iş lenen topraklar ın, evlenme veya miras neticesi, küçük parçalara bölün-
mesine ve iş letmeleirn ço ğ almas ına yard ım eden daha baz ı  sebebler orta-
dan kaldırılmıyacak olursa, alman ve al ınacak olan başka her türlü ted-
birlerle yap ı lmak istenilen iyi i ş ler; çok geçmeden y ıkı lmış  olacakt ır. Nite-
kim, baz ı  memleketlerde (Komasasyon) dan sonra, yukarda kaydetti ğhniz 
tedbirler al ınmad ığı  için, I ş letmelerde ş ahsi mülkiyet; tekrar ve küçük par-
Palar halinde bölünmekte; bunu önleyecek ciddi ,tedbirler al ı nmad ığı  za-
man, tekrar eski vaziyete, fakat bu defa çok daha a ğı r haller içinde avdet 
edilmektedir. 

9 Bunlar ı  düş ünerek ve al ı nacak tedbirlere ıehemmiyet vererek ara-
Linin (Komasasyon) u i ş inin iyi neticeler verece ğ ine inandığı m ız ı  söyle-
mek mecburiyetindeyiz.. Çünki; 

a) Küçük zirai iş letmelerin komasasyonundan has ıl olan iyi neti-
celeri görenlerin ve kooperatif esas ına müstenit zirai i ş letmeler teş kili tavsiye-
sinde bulunanlar ın say ısı  günden güne artmaktad ır. 

b) Zirai iş letmeleri, kooperatif esaslar ı na göre idare etmek için bir 
araya toplarken, komasasyon esnas ında husule gelen baz ı  nahoş  vaziyetler 
ve ufak, tefek anla ş mazlıklar da betaraf edilmi ş  olacakt ır. Çünki, »operatif 
tarz ındaki iş letmelerde arazi de ğil, yaln ız mülkiyetler inkisarna u ğ rayacak; 
fakat bu; istihsal ş artlar ını  fenala ş tırm ıyacak; bilâkis iyile ş tirecektir. Çünki, 
arazi umum taraf ı ndan müş tereken i ş lenecektir. 

Kooperatifle şme sayesinde, küçük iraat tarz ı nın zay ıf ve fena 
tarzlar ı n ın mühim bir k ısmi da bertaraf edilmi ş  olacakt ır. 

e) Yine kooperatifle şme sayesinde, tarlalar; çiftçiye yük olmaktan kur-
tulacak; arazinin sahibinin geliri artacak ve eminle şecek; yer, gök ve su 
tehlikeleri ve çe ş it aletlerin zararlar ı  da önlenmiş  olacakt ı r. 

d) Yine bu sayede, ziraat çe ş itlenecek; kol yerine makine ziraat ı  baş -
layacak ve muayyen bir arazi parças ına harcanan eme ğ in azalmas ı  nisbe-
tinde bu parça arazinin geliri artacakt ı r. 

Zirai iş letmelerimizin kooperatif prensiplerine ve kooperatifle ş me esa-
sına göre i ş letilmesinden daha bir çok faydalar elde edilecektir. 

V. En yüksek kooperatif şekli 

1. Kooperatifler, mademki aalar ına ve kooperatörlere bir çok fay-
dalar temin etmekte ve kooperatifle şme; kooperatifle ş en zümrenin iktisadi 
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yükselmesine hizmet eylemektedir; o halde zirai i ş letmeler için mümkün 
olduğu kadar en iyi ve en yüksek bir kooperatif şekli bulmak lâzund ır. 

Kooperatifin en yüksek ş ekli, istihsali olanıd ır. Fakat, baz ı  yabanc ı  
memleketlerde yüz senedenberi yap ılan tecrübelerden sonra, bu ş eklin ; 
en güç tahakkuk ettirilen ve hattâ en a ğı r iş leyen bir kooperatif oldu ğ u 
neticesine Varilmi ş tir. 

Eğer kooperatifler tarihi tetkik edilecek olursa, kurulduktan sonra uzun 
seneler ya şamadan ölen kooperatifler aras ında istihsali olanlar ın büyük 
bir kabristan vü,cude getirdikleri görülür. 

Teş kilâtland ır ılmalar ı  daha basit ve mallar ı  aras ındaki nisbet ve mü-
nasebetleri tanzim etmek nisbeten kolay olan ,sanat kooperatifleri bile, 
uzun müddet ya şayamam ış lar ; bunlar ın bir çokarı  dağı lmıslard ır. 

Zirai istihsal kooperatiflerinin ölümüne sebeb olan ,ântiller üze-
rinde k ısaca durmak lüzumunu hissediyorum. Bu duru ş ; bu mevzuun daha 
çok itimat verici bir vuzuhla anla şı lmasına da yard ım edecektir. 

Hepimiz bilirizki, bizde araziye ait ş ahsi mülkiyet; çiftçinin ruhun-
da kökle şmiş tir. Bu ise; zirai istihsal k..operatifinde çok mühim ı  ol oy-
nayan bir amildir. Bir kari ş  toprak, bir hudud meselesi veya bir ataç; 
çok defa, yaln ız iki mini< sahibinin kavgala şmasına detil, onlar ın oğulları, 
aileleri ve bazan nesilleri taraf ından güdülen düşmanlıklara da sebebolar• 

Rundan ba şka; bir tayin, bir danan ın sat ı lışı  veya ölümü ; çok 
defa, aile içinde haftalarca süren hüzün tve matem tevlid eylemektedir. 
Bunları  ve bunlar ın sebeblerini hep biliriz. 

Ş ahsi mülkiyet hususunda kökle ş miş  olan bu kanaatler de göz 
önünde tutulacak olursa; tam bir zirai istihsal kooperatifinde; ferdlerin arazi 
iizerindeki ş ahsi mülkiyetine dokunmamak; prensip olarak kabul edilebilir; ve 
netice de, ş ahsi mülkiyet kaidesini muhafaza ederek tam bir zirai-Istihsal ko-
operatifi kurmak mümkün olur. Esasen, ş ahsi mülkiyet fikrinin münakaş asi 
bile Türk Köylüsünün ve Türk vatanda şı nın tahammül edemeyece ğ i veya-
hut kolayca alış amıyacağı  bir mevzudur. 

4. Anla şı ldığı  veçhile, zirai istihsal kooperatifi kurmakta bir çok 
zorluklarla kar ş ilasılmaktad ırki bunlar ın halli; ancak kooperatife inamann ı , 
kooperatife güvenmenin eseri olacak ve nihayet kooperatifin kuvvetine ve 
muvaffakiyet derecesine ba ğ lı  bulunacakt ır. Bu ciheti .de göz önünde tuta-
cak olursak, tam bir zirai-Istihsal kooperatifi te şkil etmek isterken, Itizu-
mundan fazla tedbirli ve ihtiyath olmak lâz ım gelecektir, 
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Mahiyeli ve ş ekli ne olursa olsun, bir kooperatif muvaffak olabilmek 
için, onun kurulmas ında amil olan ş artlar ı  ve ihtiyaçlar ı  iyice öğ renmek 
ve kooperatif te şkil edecek ,azaya, bütün bu şartlarla ihtiyaçlar ı  ve koope-
ratifin iş lemesi ve inki ş af ı  esnas ında kar şı la şı lacak zorluklar ı ; etrafile anlat-
mak, azay ı , bütün menfi ihtimaller ve mü ş killer karşı s ında tedbirli ve me-
tin olmağ a haz ırlamak lazımdır. 

Kooperatife inanan ve ona hüsnüniyetle ba ğ lanan kimse, onu her tür-
lü bozgunluklardan korumak için azami gayret göstermekten çekinmemeli 
ve bilmelidirki; kurulmu ş  ve işlemekte olan bir zirai -Istihsal kooperatifinin 
muvaffakiyetsizliğ e uğ ramas ı  ve dağı lmas ı ; bütün zirai kooperatif hareket-
leri için itimats ızlık telkin eden tehlikeli bir âkibet olur. I ş te bu gibi teh-
likeli sonuçlar ı ndan dolay ı  biz, bütün ş artlar ı  iyice öğ renilmeden, arazinin 
kooperatif esas ına göre i ş lenmesi fikrinin cazibesine tutularak, zirai istihsal 
kooperatifleri te şkil etmek hususunda acele edilmi ş  hareketlere geçmekten 
çok korkuyoruz. 

mm-riafih, bu tip kooperatifler kurulam ıyacağı nı , ve zirai-Istihsal koo-
peratiflerinin iyi neticeler vermeyece ğ ini iddia edenlere de i ş tirak etmiyoruz. 
Çünki, böyle bir iddia, hem kooperatifin yeni bir iktisadi müessese oldu-
4unu inkar etmek manas ı na gelir; hem de çiftçimizin ac ıklı  halini görme-
mek gibi bir gaflet ifade eder. Bu sebebden biz; sadece zirai - Istihsal koo-
peratifleri bahsinde ihtiyat tavsiye lüzumunu hissediyoruz. 

Eğ er bu ihtiyatla beraber zirai - Istihsal kooperatiflerine — kendi kendine 
inkiş af edemeyen ve çok hususi ş artlar içinde bulunan — küçük zirai I ş let-
melerden baş lanırsa, bu hareketin çok faydal ı  neticeler verece ğ ine de i ş a-
ret etmek istiyoruz. 

N,. Ş ura= da kaydetmek laz ım ki, köylerimizin ve köylülerimizin bu 
gün içinde bulunduklar ı  — daha ço ğu— menfi olan ş artlardan kurtulmalar ı  ve 
refaha kavuş malar ı  için zirai istihsal kooperatifleri, biricik vas ıta değ ildir. 
Taloa" zirai istihsal kooperatifleri; köy kalk ı nma davas ında rol oynayacak 
Pn mükemmel bir vas ı tad ır; lakin, biricik vas ıta değ ildir. Bu sebebden biz; 
zirai istihsal kooperatiflerine do ğ ru tedricen yani ad ım-ad ı m ve kademe ka-
deme gidilmesini tavsiye ediyoruz. Ancak, böyle ihtiyatl ı  ve tedbirli bir yürü-
yüş türki zirai istihsal kooperatiflerine giden yolun dikenleri ve ta ş lar ı  te-
mizlenmiş  olur. 

Bunu temin için ş imdilik; zirai istihsal kooperatiflerine götüren bir ba ş -
langı ç hareketi olarak; arazinin fenni surette i ş lenmesi ve verimin !artır ılması  
için laz ım olan bütün modern teknik vas ı talar ı  temin etmek 've bunlardan 
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umumun — yani kooperatörlerin — istifadesini mümkün k ılacak koopera-
tifler kurmakla i ş e baş lanmalı  ve tedriceN zirai - istihsal kooperatiflerine do-
ğ ru gidilmesini tavsiye edebiliriz. Kurulacak ilk kooperatifler; topra ğı  fenni 
surette ve az masrafla i ş lemek; mahsulü yine az masrafla ve mümkün ol-
duğ u kadar sür'atle elde etmek; mahsüllerin, sat ış  zamanına kadar muhafazs ı  
için lâz ım olan anbarlar ı , toptan sat ış , hatta ihraç depolar ın ı , ve diğer bütün 
modern çiftlik tesisat ını  kurmak gibi faaliyetlerde bulunabilir. Yine bu ko-
operatifler sayesinde her türlü (Meliorasyon) te şebbüsleri de muvaffakiyetle 
tatbik olunabilir. 

Bütün bu kooperatif te ş ebüsleri yard ımile, küçük , zirai i ş letmelerin 
maruz kaldıklar ı  zorluklar halledilmi ş ; ayr ı  ayr ı  müstahsilllerm dü ş tükleri 
hatalar düzeltilmi ş  ve küçük çiftcilerin i ş letmeleri de büyük i ş letmelerde gö-
rülen üstünlüklere kavu şmuş  olur. 

Hiç şüphesiz, böyle nisbeten basit bir kooperatifte şme tarz ı  ile zirai 
istihsal kooperatiflerinin temin edecekleri büyük faydalar; elde edilmi ş  ola-
maz. Fakat, basit olan bu kooperatifle şmenin temin etti ğ i ve edeceğ i faydi-
lar da az de ğ ildir. Bilhassa bu tip kooperatiflerin kurulmas ı  ile sevk ve ida-
resi ve bütün te ş kilât ve tesisat i ş leri hakkında kooperatörlerin elde ede-
cekleri faydalar yan ında kooperatife ait bir çok amen fikirler ve bilgiler 
de vard ırki bunlar, zirai istihsali kooperatifcili ğ ini te şvik edecek ba ş lı  ba-
şı na, birer k ıymettir. 

Ayni zamanda, bu çe ş it ameli kooperatifler; köylüyü, zirai istihsal 
kooperatifleri kurmakla elde edece ğ i faydalar ı  görmeğ e ve ölçmeğe ve bu 
büyük davaya ruhan haz ırlanmağ a da alış t ıracak; zirai istihsal gibi en mü-
kemmel ve mürekkep olan bir kooperatifin yar ınki muvaffakiyetlerini, da-
ha bu günden hazırlamış  olacaktır. 

6.f Marnafih, istenirse, ş imdilik ve ilk tecrübe olmak üzere zirai-istihsal 
kooperatifleri te şkiline doğ ru da gidilebilir .Bunun için; arazi, ziraat ve mah-
sul şartlar ı nın b u tip kooperatif kurulmas ına en müsait olan yerleri seçmek 
ve iş e oralarda başlamak laz ımdır. 

Bize göre ş imdilik; zirai-istihsal kooperatifleri kurulacak ye (rler; buğ day 
tütün, pancar, üzüm, f ınd ı k, pamuk ziraat ı  `yapan, bol sebze ve meyve 
yetistiren 'm ıntakalar ımadır. 

Bu bahsi bitirmeden evvel tekrarlayahmki, zirai-Istihsal kooperatifle-
ri te şkilinden önce, bu kooperatife girecek kimselere — Kooperatörlere 
bu tip kooperatifin esas kaide ve prensiplerinin etrafh bir surette anlat ıltna-
s ı ; bu kooperatifden elde edilecek faydalar ın aç ıkça ve madde madde say ıl- 
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mas ı  Mzımd ır. Ancak, bu hareket tarz ı  ile kooperatif fikri; her çe ş it müstat-
sitier aras ı nda yay ı lır, sevilir, inan ılan ve pe ş inden ko ş ulan cazip bir iktisa-
di ideal haline gelir. 

Kooperatifte muvaffakiyetin s ırr ı : Evvela', bilmek; sonra inanmak ve 
daha sonra da bilinen ve inan ılan, fikirleri, cesaretle takibe ve tatbika 
hıaktır. 

Esasen çalış kan 'olan halk ımıza ve çiftçimize, kooperatif bilgisi ve 
koofperatif terbiyesi a ş dayabilirsek, memleketimizde en ileri kooperatifleri 
kurmak ve dünyaya, kudretli kooperatif örnekleri vermek; Türk Milstah-
sili için; tarlas ım kara sapanile sürmekten ve mahsulünü ta ş laşmış  toprak-
tan çelik kolunun gücile ç ı karmaktan çok daha kolay bir i ş  olacakt ır. 
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Kooperatifçiler, Klâsikler ve Sosyalistler 

Remzi SAKA 

1 - Kooperatif, iktisadi bir tesistir. Her iktisadi tesis, iktisat ilmi-
nin vilayeti alt ında çal ış maya ve inki ş af etmeye mecburdur. Demektir ki 
kooperatif, her ş eyden evet, ya bu filmin 'tabiidir yahut ta ayr ı  bir filmin 
mevzuudur. Kooperatifçiler ş imdiye kadar ayr ı  bir ilim tesis etmek id-
dias ında bulunrnam ış lard ır. O ;halde netice a ş ikar olarak şudur. Koope-
ratiflerde her iktisadi tesis gibi. iktisat ilminin tabiiyyetinde ya ş amaktad ır. 

2 - Iktisat ilmi, malümdur ki XVII ve XVIII inci as ırlarda ba ş layan 
merkantilizm ile do ğdu ve klasiklerle (liberal mektep) teessüs ve taaz-
zuv etti. Klasikleri de, bilindi ğ i veçhile merkantilizm'e kar şı  XVIII inci 
as ırda Ingilterede ba ş layan Opposition do ğ urmuş tu. Fizyokratlar ın tabii niza-
mmı  biliyoruz. 

Iktisadi hadiseler, ordre naturel'e ba ğ lıd ır. Ordre positif yani Devlet 
kanunlar ı , bu tabiat kanunlar ına intibak etmeğ e mecburdur. Devlet kanun-
larile insanlar şu veya bunu yapabilir. Fakat bir dirhem et fiat kanun-
ları  haricinde sat ılamaz.) 

Fizyo:,;ratlar, iktisat ilmine temel fikir terk etmi ş lerdir. Klasik mektep, 
bu temel fikirleri de ihtiva eder. 

Klasiklerin kanunlar ı  mukaddestir. Bu kanunlar, bir ar ı  kovan ındaki 
arıların rand ı man ı na esas te ş kil eden tabii nizam ifade eder. Ar ı , devamlı  
surette bal yapabilmek için gayret sarfetme ğe nasıl mecbursa fertler de 
cemiyet içindeki yaşama haklar ı n ı  muhafaza ve müdafaa için ayni su-
retle enerjisarfetme ğe ve şu kadar ki bu enerjiyi alehtlak de ğ il,, tabii 
nizama uygun olarak sarfetme ğ e mecburdur. Klasiklerin bu hareket nok-
tas ın ı  ve klasik iktisad ın ana kanunlar ın', kooperatifciler de hürmete ve 
iktidaya lay ı k görrmü ş ler ve filen de ittibâ etmi ş lerdir. Ancak baz ı  ihti-
raz': kayı tlar dermeyan etmek suretile 

fittisat kanunlar ı, en doğru fiat ı , en tabii kar ı , en zaruri hüriyeA 
mutlaka temin etmek suretile kayserin hakk ını  kaysere verir. Pek 
fakat insan zekas ı  ve insan iradesi, hayat şartlar ın ı  daimi ıslah ve in-
kişaf ettirmek için gayret sarfetmek ve tedbir almak hüriyetinden neden 
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mahrum telükki olunmalı ? Adem oğ lunu; hukukunu müdafaa gibi mukad-
des olmas ı  laz ı m gelen bir silah ı  ş ayet bulursa, kullanmaktan menetmek 
nas ıl kabil oabilir?.. Te ş kilâtlanmak suretile kuvvetini artt ırmak insan oğ -
lunu tabii haklar ından biri de ğ ilmidir? 

Ferdin te ş ebbüs kabiliyeti ve hüriyeti, klasiklerin de ana mesnedle-
lerinden  biridir. O halde, ferdin hukukunu müdafaa için alaca ğı  her te-
ş ebbüsün klasider taraf ından da takdir ve te şvik edilmesi icabetınez 
mi ? 

Ferd ; menfaatlerini koruyaca ğı na inand ığı  te ş ebbüsü al ıyorken; 

a - Te ş ebbüsün cemiyet menfaatlerile itilâilm, 

b - Te ş ebbüsün iktisat kanunlarile mutabakatini 
derpi ş  etmediğ i takdirde cemiyet veya kanunlar, te ş ebbüsü takbih ve tah-
rip eder. Ferd de bu suretle iktisat ilmine ve cemiyet hukukuna ayk ırı  
iş  yapmış  olmas ı nın >cezas ı nı  görmüş  olur. O halde mantı ki netice ş u 
olmayor mu ? 

Ferdin te ş ebbüs kabiliyetin izincirbent etme ğe ihtiyaç yoktur. Ko-
operatifçilerin hakl ı  olarak tesbit ettikleri ilk ihtiraz ı  kay ıt budur. Koope-
ratifçi, cebri ve zecri 'hareketleri kabul etmez. Fikir ve irade hüriyeti, 
kooperatifin temel ta şı d ır. i Bunun içindir ki milletler aras ı  kooperatif it-
tihacıı , mecburi olan kooperatifleri tan ı maz. Diğer taraftan iktisat kanun-
ları , tabiat kanunlar ı  gibi kati karakter arzetmekten henüz uzakt ır. Kal-
dı  ki iktisat kanunlar ın ı , tabiat kanunlar ı  kadar değ işmez karakterde de 
farz etmi ş  olsak, yine insan zekâ ve iradesinin yapaca ğı  iş ler yokmu-
dur ? Bir geminin muvazene kanunlar ına ve gemiye taallük eden bir 
ihtiyat tedbirine ra ğmen ayr ı ca yolcular ı n ın emniyetini istihdaf eden sair 
vas ı talarla mücehhez tutulmas ı  tabiat kanunlar ına muhalif bir ihtiyat m ı -
dır ? 

Kooperatifçilerin noktai nazar ı  ş udur (*); Tabii nizam ı  takdir ederiz. Fa-
kat müstehlik veya müstahsil s ıfatile de ,tedbir almaktan müsta ğni ka-
lamay ız. Kooperatif, müstehlikin veya müstahsilin müdahale kudretini art-
tırır; T ıpk ı  bir gemideki yolcunun emniyetine taallük eden müdafaa ci-
hazlar ı  gibi... 

3 -Bugünkü ticari nizam, kâr ve zarar mihveri etraf ında dönen ko-
operatif; kür ı  ilga edince klasiklerin en büyük 'tnesnedi de ifna edilmi ş  
oluyor. 

[*] Mehaz. 
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Klasiklerle kooperatifçiler aras ındaki bu büyük ihtilâf ı  Roma Üni-
versitesi eski profesörlerinden Panteleoni ş u suretle ifade ve izah etmek-
tedir. (Kooperatif ciler kar ı , ş ahsi menfaati kald ırmak istiyorlar ; Fakat han-
gi vas ıta ile,... Yine şahsi menfaatlere hizmet etmek suretile de ğ il 
mi ? (**) 

Kar ı  kald ırıyorlar amma, yerine de Boni'yi koyuyorlar. Hatta l3o-
nrIere Divi nam ını  da veriyorlar. Kooperatifler, azalar ın ın sabırsızhIrla bek-
ledikleri Dividant'lar ı  nisbetinde muvaffak olurlar. T ıpkı  sermaye ş irket-
lerinde olduğ u gibi...) 

Kooperatiflerin Boni nam ını  verdikleri ş ey malfinıdur. Boni, mal ın 
maliyet fiatile piyasa fiat ı  aras ındaki fark ı  ifade eder. Tekmil piyasan ın 
kooperatifler taraf ından bel'edilmi ş  olmas ı  halinde ise Boni ya maliyer 
fiatile tevzi fiat ı  aras ındaki fark ın ifadesi olur yahut ta bu fark refedi-
lecek maliyet fiat ı  ayn ı  zamanda tevzi fiat ı  Divi'de gerçi mal ın, 
maliyet fiatile piyasa fiat ı  aras ındaki fark ı  ifade eder. Kald ı  ki Boni'- 
ler ortaklara kooperatifle yapt ı klar ı  i ş  nisbetinde verildi ğ i halde Diviler 
hisse sahiplerine sermayeleri nisbetinde da ğı tıhr. PanteleonPnin arif ane te 
cahülünü bu noktada aramak caizdir. Esasen klasiklerle kooperatifçiler 
aras ındaki büyük ihtilâfm ruhunu da; kooperatifin sermayeye hiç bir ş ey 
vermemekte olu şunda aramak gayet tabildir. 

4 - Kooperatifçilerle klasiklerin aras ındaki esasl ı  ihtiMflardan biri de 
rekabeti kald ırmak ve yerine imece şuurunu ikame etmek tezidir., 

Klasiklere nazaran ; 
Rekabet, serbest piyasan ı n güne ş idir. Güneş , baz ı  mevsimlerde arz ı  

yakar. Fakat buna ra ğmen güne ş  yine arz ın en büyük hayat kayna ğı -
dır. Rekabet te serbest piyasada ufak tefek baz ı  mevzif tahripler yapa-
bilir. Fakat rekabetsiz b ırakılmış  piyasa ölmüş  sayı lır. Serbest piyasa ha 
yatiyetini rekabet denen mukaddes kanuna borçludur. 

Kooperatifçilerin » de muhalefetlerini şu suretle huffisa etmek müm-
kündür. 

t. Serbest piyasa, ister mahalli, ister milletler aras ı  olsun haddi 
zatında münhas ıran müte ş ebbislerin menfaatlerile dirije piyasad ır. Mahalli 
piyasalar ş ahsi menfaatlerin zimni anla şmalar ına zincirbenttir. Ş an Jid'in 
Paris f ırıncı ları  için yaptığı  bir tetkiki burada kaydetineğ e ihtiyaç var-
mıdır? 

(** Mehaz. 
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Bu z ımni anla şmalara var ılamıyan piyasalarda veya istihsal hadise- . 
e lerinde rekabet. bir imha mücadelesi ş eklini al ıyor. Müte ş ebbislerin nvest- 

man ve tesis hummas ı  bir çok k ı ymetlerin heder olmas ı n ı  intaç ediyor. 
Ayn ı  zamanda da ticaret ahlâk ı ; s ı f ıra kadar dü şüyor. 

TI. Bundan ba ş ka rantabilitesi ya olmayor yahut ta uzun y ı llarda an-
cak tahakkuk edebilen mevzulara müte ş ebbis el dokundurmamaktad ır. Za-
man ve mekân mefhumu bu müte şebbisin kârında esaslı  unsur olarak 
yer alıyor. 

III. Rekabet mevzuunda temerküz kanununun tesirlerine de i ş aret 
koymaya mecburuz. Temerküzün piyasaya müte ş ebbisin bel'etrnesini ve 
iktisadi idarenin muayyen ellerde toplanmas ını  istihdaf ettiğ i malûrndur. 

Klasiklerin temerküz için kulland ı kları  vas ı talar mandud mesullyet-
li ş irketlerdir. 

Holding Anonim Limited Ş irketleri gibi... 

Klasik iktisad ın hukuki nizam ı n ı  veren kanunlar mukavele serbestisine 
istinad eder. Bu serbest mukaveleler, taraflar ın rıza beyanlar ın ı n birle ş -
mesile meydana gelir. Kald ı  ki iktisadi bak ımdan hududsuz bir akit ser-
bestini zay ı flar ı n istismar ı  demektir. Temerküz kanunu ile bu istismar en 
geni ş  .‘ e eri tehlikeli ş eklini bir tarafl ı  olarak iktisab ediyor. Ve, muka-
vele serbestisi, tamamile nazari ve romantik bir mevzu halini al ıyor. Fi-
li vaziyet ve realite ş u oluyor. ,Serbest mukavele yoktur. Kartel veya 
tröstlerin dirije veya bel'ettikleri mukaveleler vard ır. 

Kartel ve tröst hem küçük şeriki ;ve hem de piyasay ı  bel'ediyor. 
Ve iktisadi idare muayyen ellerde, bazan da kekelde temerküz ediyor. 
Rekabet kanununun bu suretle de feci surette iflüs ına ş ahit oluyoruz.. 

Kooperatifçiler, bu hareket noktas ından şu neticeyi veriyorlar. Madem 
ki, serbest piyasa yoktur. O halde, müte ş ebbis Menfaatlerin yerine müs-
tehlik menfaatlerini ikame etmek suretile müstehliklerin menfaatlerile diri-
je bir piyasa elbette tercih olunmak lâz ımdır. Esasen piyasa müstehlik 
menfaatlerini koruyucu bir nizam de ğ ilmidir? 

Iş te istihlük kooperatiflerinin yegâne vazifesi de budur. littisatc ı  Bas-
tiya'nuı  -Her ş ey müstehlik için- düsturu, kooperatifçilerin de düsturu-
dur. 

Bir istihlûk kooperatifi nedir? 

Insanlar ı  ihtiyaçlar ı n ı  bizzat tedarik için elele vermi ş  olmalar ı  değ il-
midir? 
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Roçdeyl prensiplerine göre, >her istihlâk kooperatifi, kap ı larını  her 
müstehlike açmaya mecburdur. Bu, kooperatifçilerin aç ık kap ı  kanunudur-
Bunun içindir ki, bir istihlâk kooperatifi ayn ı  zamanda umumun menfaati-
ni temsil eder. Müstehlikin itimad ı n ı  kaybederek sukut ve iflas etmesi ve 
iktidardan dü şmesi suretinde telâkki edilmek lâz ımd ır. Diğ er taraftan, bir 
istihlâk kooperatifinde her ortak hem al ı c ı  ve hem de sat ı c ı d ır. Havari 
Sen Pol: "kimde mücadele eden iki insan var„ der. Istihlük kooperatif-
lerine dahil her orta ğı n da içinde 'iki insan ard ır. Bu insan; , yekdi-
gerinin hakk ı n ı , tek terazide, ayn ı  ölçülerle tartmaya ve tevzin etmege mec-
burdur. 

Iş te klasiklerin rekabet kanunlar ı  yerine kooperatifçilerin ikame et-
mek istedikleri tesanüd şuuru budur. 

Büyük piyasalara ve temerküze gelince; gerçi kooperatifler de fede-
ratif b ır rejimdir. Kooperatiflerde de temerküz as ıldır. Fakat bu temerküz 
kaidesi, müstehlik olsun, müstahsil olsun do ğ rudan doğ ruya ortakd ır. Ma-
lûmdur ki, sermaye ve i ş  kesafeti ne olursa olsun, kooperatifin idaresinde 
her ortak, ancak ve ancak tek rey sahibidir. Hukuk bak ımından olduğ u 
kadar iktisadi bak ı mdan da temerküzün kaidesi ve k ıymetidir. Kooperatifte 
her ortak, ektiğ ini ektiğ i kadar kooperatiften al ır. Ne bir fazla ne de 
bir eksik olacak... 

Fiat farklar ı ; ortaklar ın ısermayelerine göre de ğ il fiat fark ın ı  tevlid 
etmiş  olan kuvvetlerle mütenaz ır olarak tevezzü eder. Bu tevezzü, ale- 
mi, illiyet (kozalite) vas ı tasile anl ıyan bugünkü ekonomik metoda da uy- , gun 

Bu neticeye nazaran müte ş ebbis kalkıyor ve yerini de istihlâk veya 
istihsal kooperatiflerine yahut ta her iki kooperatifin izdivac ı  neticesinde 
vücudâ getirilecek istihsal ve istihlâk kooperatifleri umumi federasyonu 
almış  oluyor. Bu suretle de istihsalin istikameti ve veçhesi, müte ş ebbisin 
kazanç şansına göre )değ il müstehlikin ihtiyaçlar ına göre taayyün etmi ş  
oluyor. Bu hareket noktas ın ın, cemiyet ekonomisi esaslar ına da uygun 
olduğunu ayr ıca iş aret etmek lâz ımd ır. Kald ı  ki, burada klasiklerin mas-
raf teorisile kar şı laşmaya mecburuz. (1) 

6- Kooperatif rejimde idare ve i ş letme masraflar ın ı  frene edecek ci-
hazlar ın serbest piyasa ekonomisine nazaran müessiriyetini ve müsmiriye-
tini ne suretle izah ve isbat etmek Mümkündür. Istifha,m bu olmak lâ-
zımd ır. 

(1) Mehaz 
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Evvelâ klasiklerin frenlerini k ısaca arzedelim. 

`Klasiklerin fren mekanizmas ı , klasik teorilerin s ıklet merkezidir. Bu 
mekanizman ın tarifini yapmaya hiç ihtiyaç yoktur. Hem de mevzuun ta-
hammülü yoktur. Ancak mevzu ile alâkas ı  derecesindeki izahat ı  zaruri gör-
meye mecburuz. 

Klasiklere gelinceye kadar a ş ağı  yukar ı  iki bin yı ldanberi üdem o ğ lu 
fiat arad ı . Eski felsefe, Yunan feylesoflar ı , Aristo ve Eflatun, skolastik-
ler doğ ru fiat arad ı . Bütün tarih boyunca her devir, do ğru fiat ı  arad ı . 

Doğru fiat ı , iktisat ilmi teessüs ettikten sonra klasikler kanuna ba ğ -
lad ı . Normal fiat, istihsal masraflar ına göre taayyün eder. Piyasa fiat ı , 
normal fiann daimâ etraf ı nda döner. Gerçi, mavi semay ı  dolduran daima 
geniş  ihtiraslar vard ır. Fakat bu ihtiraslar' z incirleyen tabiat kanunlar ı  ka-
dar ezeli ve müessir kuvvetler de vard ır. Kürlar ın azalmas ı  kanunu gi-
bi. 

Riziko Demosteakin k ı l ı nc ı  gibi, naz ım bir kuvvet olarak her za-
man müte ş ebbisin ba şı  ucunda as ı lı  durur. Mesuliyet ve riziko, modern 
ekonomide otomatik i ş ler. Alınan her tedbir, yap ılan yanlış lığı n büyüklüğ ü 
nisbetinde ve otomatik bir surette cezas ını  görür. Iflüslar, modern ekono-
mide daimi regülâtör rolünü yapar. (2) 

Sahsi menfaat, kiitleyi en faideli şekilde idare eder. Ş ahsi menfaat ın 
derecesi umuma yap ı lan hizmetin derecesile mütenasihdir. Kimsenin istemi- 
yece ğ i veya ba ş kas ı n ın daha ucuza istihsal edece ğ i daha iyi bir mal ı , bir 
ba ş kas ın ın daha pahal ıya mal etmesi bu mal mahreç bulam ıyaea ğı ndan zâ-
rara uğramak suretile piyasadan çekilir. Spekülâtör, bittabi zarara uzun 
müddet mukavemet edemiyerek bekler ve piyasada m ırmal fiat tekrar 
teessüs eyler. Her i ş i piyasa k ıymetlendirir. i ş  piyasada tutunabil-
mek için müstehlikin takdirini kazanmaya veya ölüme mahkümdur. 

Klasiklerin bu otomatik freninin yerine kooperatifçiler neyi ikame ede-
bilmişlerdir? 

Iş letme ekonomisi bak ım ı ndan kooperatiflerin rasyonel çal ış malar ın ı  
temin edecek tek vas ıta ortaklar ının kontrol kabiliyetidir. Tatbikat, bu kon-
trolun en ileri memleketlerde bile kiyafetsizli ğ ini göstermi ş tir. Mevcut hu_ 
kuk rejimleri de; ciddi, devaml ı  ve otomatik bu kontrol ınekanizmas ı ni 
vücude getirmemi ş lerdir. 

Serbest piyasa bePedilince kooperatifler kontrolsuz' kal ır. Iş letme mas-
raflar ı n ı  frene edecek emniyet supab ı  ortadan kalk ınca masraflar zamanla 

(2) Mehaz 
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kartopu gibi büyür. Müstehlikler de bu topun a ğı rlığı  altında ezilir kal ır. 
Bu suretle müstehlik, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak-
tır. Ş ayet kooperatif hareketinin mihver siyasi ise, rizikolar da siyasile-
ş in Ve siyasi rizikolar ın tahribat ı  da ,feci olur. Ihtilül olur. Klasiklerin 
hakl ı  olduğu noktalardan biri de budur. (3) 

7 - Kooperatifçilerle klasikler aras ındaki esasl ı  ihtilaflı  noktaları  aşağı  
yukar ı  arzetmi ş  bulunuyoruz. Bu noktalar klasiklerle kooperatifçileri ikti-
sadi hayatın her noktas ında elele vermiş  yanyana yürürgörmekteyiz. Bu 
noktalardan bir kaç ı ; 

Klasiklerin piyasa geni ş liğ i kanunu, Malümdur ki, milletler aras ı  
iş  bölümüne, milletler aras ı  iş  ve eşya rnübadelesine istinad eder. Ve hima-
yeciliğ i reddeden (4) 

Kooperatifçiler ' de piyasa geni ş liğ i kanununa minnet ve Ş ükran borç-
ludurlar. Onlar da, hayat pahal ı lığı n ın serbest mübadele rejimi ile önlene-
bileceğ ine inan ırlar. 

II. Kooperatifçiler, klasikler gibi cemiyet nizam ının devrilmesine ta-
raftar olmazlar. Ihtilâle de ğ il tekümüle inan ırlar. 

TII Kooperatifçilerin din ve siyaset haricinde kalma ş iar ı , klasiklerin 
de ş iarıdır. 

IV. Müş terek vas ı flar ın en mühimmi olmak üzere kooperatif rejim, kla-
sik rejim gibi sermaye terakümüne ve şahsi rnülkiyete istinad eder. 

Kooperatifçilerle klasikler aras ındaki münasebetlerin bu k ısa mukaye-
seli tetkikinden sonra kooperatifçilerle sosyalistler aras ındaki karabet(veya 
komşuluk münasebetlerine geçebiliriz. 

8 - Kooperatifçilerle sosyalistler, tarih boyunca kap ı  komşu olarak ya-
sad ı lar. Hatta bu iki sistemin, ayn ı  apartman ı n iki dairesini iş gal etmekte 
olduklar ı  kanaatinde olanlar da çoktur. Hatta, bugün de baz ı  memleketlerde 
sosyalistlerle kooperatifçileri elele vermi ş  görmekteyiz. Bilf arz, Belçikada, 
kooperatifler, siyasi cereyanlar ı  idare eder. 

Bu Istifhamm çözülrnesine hizmet edecek mal ı:iman arzetmeden evvel 
ş u noktay ı  iş aret etmemiz icabeder. 

Mukayeseli tetkik yapabilmek için her ş eyden evvel sosyalistlerin üni-
formas ın ı  tesbit etmek lüz ımd ır. Halbuki, üniforma bir sosyalizm'de mev 
zuubahs edilemez. O halde, muhtelif sosyalist cereyanlar ını  ayrı  ayrı  tet- 

(3) Mehaz 
(4) Mehaz, mesela Röpke, Cemiyet iktisadi kanunu Ist. 193.... sahif. 	 
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kik ederek kooperatiflerin bu cereyanlar kar şı sındaki vaziyetini görmek 
Mzmmelecektir. Ancak mevzuu bu kadar geni ş letmeden maksad ı  temin ede-
bilmek için sadece Marks ve Engels taraflar ından kurulmu ş  bulunan il-
mi-modern sosyalizmi esas ittihaz etmeyi Mil görebiliriz. 

I. Kooperatifçileri, klasik nizam ın adaletsizliklerini tenkid noktas ın-
da sosyalistlerle birle şmiş  görmekteyiz. Her iki hareketi de; serbest pi-
yasanın adaletsizlikleri tevlid etmi ş tir. 

II. Rekabetin k ı s ı rl ığı  noktas ı nda; sosyalistlerle kooperatifçiler tek cep-
helidir. Sosyalistler, rekabet kanununun bir defi ve tenkil kanunu olarak 
kabul ederler. Kooperatiflerin bu kanun hakk ı ndaki noktai nazarlar ı n ı  yu-
kar ı da arzetmi ş  bulunmaktay ı z. 

(5 numaraya müracaat) 

III. Kooperatifçileri sosyalistlerle hafif surette yakla ş tıran en esas-
lı  unsur; sermaye mevzuudur. Kooperatiflerin sermayeye faiz veya kür nam ı  
alt ı nda hiç bir hisse tefrikine taraf dar olmamalar ı  elbette sosyalistleri ııı em-
nun eden bir esastır. 

IV. Istihsal kooperatiflerinin fiat politikas ı  rnaliandur. Bu kooperatif, 
 lerde kafi fiat; muhtelif satış ların vasatisidir. Fiat politikas ının bu mahi-

yeti; rizikolar ın bir nevi sosyalizasyonu demektir. Kooperatifler; bu ka-
rakterlerile de sosyalistlerin sempatilerini celbetmi ş  bulunmaktad ı •lar. 

IT Iktisadi nizam ın müte ş ebbise istinad ettirilmemesi J'az ımgeleceğ l 
noktas ında da kooperatifçilerle sosyalistler birle ş mektedirler. Ancak, müte ş eb-
bisin rolünü sosyalistler Devlete, kooperatifçiler de kooperatiflere vermek-
tedir. Şu var ki, iktisadi nizam ı n kâmilen kooperatifler taraf ı ndan idaresi, 
Fransada Ş arl Jid'in mektebince tesbit olunmu ş  bir hedefdir. Milletler 
arası  kooperatifler ittihad ı , pevletin tabiati iktizas ı  el koymad ığı  iş lerin 
kooperatiflere mevzu te ş kil edebilmesini tervic eder. 

Devletin el koymamas ı  lâzımgelecek mevzular ı  da her memleket, milli 
ihtiyaçlar ın ın menşurundan geçirmek suretile tesbit etmektedir. Mevcut tat-
bikata nazaran totaliter ,devletlerin ferdlere b ırakmakta olduğu mevzular ı  
şu suretle hulâsa etmek kabildir. 

a) Toprak istihsali, 
b) Küçük sanatlar, 
c) Esnafl ı k, 

Ri ı  üç nevi iktisat hadiselerin en elveri ş li bir surette i ş lemek istida-
dını  da kooperatifler haiz bulunmaktad ır. Bu noktai nazardan müte şebbisin 
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elinden al ı nacak olan iktisadi nizam ı  devletle kooperatifleri en uygun ş e-
kilde aralar ı nda pek ülü taksim edebilirler. 

VI. Kooperatifleri, sosyalistlere yakla ş t ıran diğ er mütenevvi esaslar ı  ş u 
surette hulâ sa etmek kabildir. 

Kooperatifleri din ve siyaset haricinde tutmak, 
II. Kooperatiflerin idaresindeki demokratik karakter, 
III. Kooperasyonun federatif bünyeyi haiz olmas ı  
9 - Kooperatifçileri sosyalistlerden kafi surette ay ırmakta olan esas 

ta malûmdur. 

Tekmil istihsal vas ı talar ı n ı  sosyalize ederek s ını fs ız bir Devlet kurmak 
gayretini güden modern veya ilmi sosyalizm; tekmil istihsal vas ı talar ın ın 
sosyalize edilmesi esas ına istinat eder. Halbuki kooperasyonda ş ahsi serma-
ye, ş ahsi tasarruf ve mülkiyet esasd ır. Bu Suretle kooperatifçiler sosya-
listlerden ana noktalarda tamamile uzakla ş mış  bulunuyorlar. Bunun içindir 
ki Şarl Jid; Kooperasyonun k ız ıl hastal ığı  tedavi eden en müessir va-
sı ta olduğu iddias ında israr eder. Bu mukayeseli tetkikte, kooperatifçilerin 
Roçdeyl prensiplerini esas t ittihaz etmi ş  bulunmaktay ız. Malümdur ki mil-
letler aras ı  kooperatif itt ıhadı  da Roçdeyl prensiplerini bugün için de ko-
operatiflerin ittiba etmeye mecbur olduklar ı  en kuvvetli ve en zaruri esas-
lar te lükki etmektedir. 

10 - Roçdeyl kooperatifçili ğ ine istinat etmek demek ; bu kooperatif ı erden 
ayrı  tiplerin de mevcud olaca ğı nı  ifaade etmek olur. 

Filhakika Roçdeyl mur ş itlerinden ba ş ka peygamberler de kooperatif 
tarihi kaydediyor. 

A - Siyah gömleffli Italyan kooperatifleri 
B - K ız ıl renkli Rus ,kooperatifleri 

I. Fa ş istlerin kooperatiflere yeni kaideler getirmedi ğ ini bilhassa arz-
etmek icabeder. Italyan ve fa ş ist kooperatifçiliğ i hakkmda "kooperatif ha-
reketleri„ adl ı  kitab ında geniş  tafsilât bulmak kabildir. Kitab ın bu fasla 
Ş an Jid'in "lâtin memleketlerinde kooperatif (La cooporation dans les 
pays Latins)„ adl ı  eserinden al ınmış tır. 

Faşist1Pr kooperatifler için ,yeni esaslar tesis etmemi ş ler, ş u kadar 
ki; kooperatiflere siyah gömlek giydirmi ş lerdir. 

Münhas ıran idare bak ımı ndan fa ş ist kooperatiflerini Roçdeyl koope-
ratiflerinden ay ırmak ve ayr ı  bir tip olarak irae etmek kabil olabi-
lir. 
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II.Kızıl renkli Rus ' kooperatiflerine gelince ; Ş arl Jid; Moskova ti-
pinin üç safha geçirmiş  olduğunu ifade etmektedir. 

a - Birinci safha Bol ş evizm inkilğ bından evvelki kooperatifler. Çar re-
jimi altında; binbir izt ırap ve zahmetle Rus kooperatif hareketini bunlar 
idare etti. Bu ;tip kooperatifler, Roçdeyl karakterini- mahalli ihtiyaçlara 
intibaktan mütevellid fen farkarla- muhafaza etmi ş lerdir. 

b - İkinci safha, k ız ıl kooperatiflerdir. Bunun orijinal karakteri, mecbur! 
olmak ve tekmil Rus halk ın ı  kucaklamak vasf ı dır. 

20 Mart 1919 kanunu bu mecburiyeti 
"Bütün nüfusu ihata edecek ve her vatanda ş  kaydolunmağ a mecbur 

tutulacakt ır„ hükmü ile tesis etmi ş  bulunuyor. 

Jid, cebri kayd ını  ihtiyatla telâkki ediyor ve fakat bu büyük ha-
reketi de hayret ve heyecanla takip ediyor. 1918 kanunu kooperatif sis-
temini ilga etmiyor. Bilğkis ıslah ederek yeni cemiyetin esas ını  te şkil et-
mesini, her şehir ve kasabada bir tevzi müessesenin teesstis etmesini is-
tihdaf ediyor. Bu tevzi müessesesinin ismi bil ğhare "amele ve köylü ko-
operatif ş irketi„ oluyor. 

Jid, bu mecburi 've umumi kooperatif te şkilâtına "Kooperatif cum-
huriyeti„ diyor. 

Bu kooperatifler ticareti ve istihsali, şehir ve kasabay ı  bünyesinde 
topluyor ve hatta k ı smen milletler aras ı  ticaretini de,.. bunun için harici 
ticareti de kısmen hükümet, kooperatiflere terkediyor. 1918 kanunu, bu ko-
operatiflerden şunları  hariç tutuyor. 

I. Infita maksadile amele kullanan ş ah ıslar 

II. "sai„ den ba şka bir menba ı  olanlar -yani sermaye faizi ve ran-
tı  ile geçinenler- 

III. Rahipler 

Jid, bittabi bu kay ıtlara i ş tirak etmiyor. Ve "hem umuma Ş amil ol-
mak, hem de sadece ameleci kalmak isteyen kooperatif tipi„ diyor. 

e - Üçüncü safhada mecburi olmak kayd ı  kalk ıyor. Bu kay ı t kalkt ık-
tuktan sonra da Rus kooperatifleri; milletler aras ı  kooperatif ittihad ına 
dahil oluyorlar. Kooperatiferin bu safhada muhafaza ettikleri karakterler 
şunlard ır. 

I. Tahsisen ameleyi kabul ediyor. 
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II. Ş ehir ve köy aras ında tesanüt (Devlet fabrikalar ı ndan ald ığı  mad-
deleri köylüye tevzi ediyor, köyden ald ıkların ı  ş ehre getiriyor. 

III. Büyük ithalât ve ihracat evi olmak k ız ı l kooperatifler; zamanlg 
hay ırlı  istihaleler geçirmek suretile k ısmen olsun Roçdeyrciler istikametinde 
inkiş af yoluna girmi ş  bulunuyorlar. 

Roçdeyl kooperatiflerine gelince; bu kooperatiflerin karakterlerini, mu-
kayeseli tetkiklerimizin verdiğ i imkân nisbetinde yukar ıda arzetmi ş  bulun-
maktay ız. Ş imdi de kı zıl kooperatiflerden ayr ı ld ıklar ı  noktalar ı  kısaca arz-
etmeye çalış aca ğı z. 

a - Roçdeyl kooperatiflerini k ı zıl kooperatiflerden ay ıran esaslı  karak-
ter; Roçdeyl kooperatiflerinin (her kese aç ı k olmak) vasf ıd ır. Aç ık kap ı  
kanunu; istihlâk kooperatiflerinin belkemi ğ ini teşkil eder. Aç ık kap ı  ka-
nunu; hiç bir milsteblikin hariçte kalmas ını  tecviz etmez. 

Herkese aç ı k, öyle ise Burjuvalara da, zenginlere de mi? Jid, tered-
dütsüz "evet„ demek lâz ımgeldigi noktas ında israr ederek mucip sebeb-
lerini ş u suretle hulâsa ediyor. Haks ızlığ a maruz kalm ış  her insan gibi 
onlar ın da müdafaa edilmek haklar ın ı  tan ımak lâz ımdur. Madem ki rnüsteh -, 
liklerin istismar ı na kar şı  mücadele etmek mevzuubahistir. Zengini de bur-
juva da tıpkı  fakirler gibi sat ı c ılar taraf ından istismar edildi ğ i için is-
tihlük kooperatiflerinin müdafaa kabiliyetinden istifade etmelidir. 

Burjuvay ı  ihrqc etmek isterken orta tabakay ı  da ihmal etmek müm-
kün olabilir mi? orta s ı nıf -classe muoyenne- küçük rantiye, küçük me-
mur, mütekaitler çok defa ameleden de çok izt ırap içinde ya ş arlar. Ame-
lenin haklar ı  mukaddestir. Ammena..,. Fakat onun da fevkinde be ş erin hu-
kuku vard ır. Herkes am ele olamaz. Karl Marks dâhi bir Burjuva idi. () 
da şu tarife tetabuk ediyordu. (Bo ş  vakti —loisir) k ılacak kadar servete 
malik adam. 

Lâyemut eserini bu bo ş  vakitlerine medyunuz. 

b- Roçdeyl kooperatiflerini k ı z ıl kooperatiflerden ay ıran ikinci karak-
ter de, siyaset haricinde kalmalar ı dır. 

RocdeyPciler, Milletler aras ı  kooperatif ittihad ının politika yanmamak 
prensibini takip ederler. Bu suretle azalar aras ında inkisam imkan ı  ber-
taraf edilmi ş  olur. 

- Roçdeyl kooperatiflerini, k ı zı l kooperatiflerden ay ıran diğ er bir karak-
ter de; ihtilâle de ğ il; tekâmüle inanmakta olmalar ıdır.,  

Roçdeyrciler; hatta bir kooperatif idaresi kurmak için de olsa; Lenin 
gibi; mevcudu yere 'sermek lüzumuna inanmazIar. Insan kan ına, isterse 

. — 6 
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Burjuva kan ı  olsun kıymet atfederler. Ve bir kaç y ıl kazanmak için kan 
dökmeye taraftar olmazlar. 

d - Roçdeyl kooperatiflerini • k ızıllara en fazla yakla ş tıran karakter de 
(beynelmilel olmak) vasf ıdır. 

Roçdeyl kooperatifleri; şüphesiz ki en çok azaya malik olan tiptir-
Sebebi de a ş ikârdır. Herkese aç ık olmak vasf ı . Ancak burada şu noktayı  
tavzih etmeye lüzum vard ır. En çok azaya Malik olmak kooperatif ha-
reketinin fazileti ve istikbali için ölçü say ılamaz. Istikbal kazanacak olan 
kooperatifçilik zaman ın en müstacel ve en mühim meselelerine bir hal 
tarz ı  bulan' olacakt ır. Iş te o meseleler,. 

Aınelelere, müstandemlere kooperatör ,olduklar ın ı  ve sadece (üc-
retle müstandem salarie) olmaktan ç ıktıkları  hissini vermek. 

IL Köy halk ına, ;köylere yaln ız müstahsil değ il; fakat ayn ı  zaman-
da müstehlik olduklar ı n ı , bu s ıfatla da müstehlik menfaatlerini nazara al-
mak ş uurunu vermek. 

III. Ş imdiye kadar ikâr mücadelesinden ibaret olan milletler aras ı  
ticaret yerine, milletler aras ındaki hakiki ve müsmir bir kooperasyon 
kame etmek. 

Fazla aza ve geni ş  adetler ne ifade eder? Kuvvetli kooperatif, mut-
laka fazla azaya malik kooperatif olarak mütalea edilemez. Adet, (iki! 
olamaz. 

Burada Isa'n ın ş u sözünü bilhassa iş aret etmek icabeder. 
tl... Insan ın dünyayi istilâ etmesi neye yarar. E ğer böylece ruhunu 

laybediyorsa,...,, 

Bunun içindir ki hakiki kooperatifçiyi; "kooperatifin ruhunu muhafaza 
ve inkiş af ettirmesini bilen insan„ olarak tarif etmek do ğru olur. Bu ruh; 
içtimai tekâmülün mihverini (te şkil eder. Hakiki 'kooperatifçi; bir koope-
ratif mağ azas ı  gibi mütevazi bir höcrede kapitalist dünyas ından koyulan 
faziletlere yer vermek gururunu her zaman muhafaza etmeye mecburdur-
Iş te o faziletler; 

a - Mubadelede samimiyet 
b - Inkisamda adalet 
c - Müş terek mesaide tesanüd 

Iş te bunun içindir ki kooperatif; bütün gayretlerimize lâyik telâkki 
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Netice : 
Yukar ıki tetkiklerimizi ş u iki neticeye ba ğ lamak suretile bahsi kapa-

mak kabildir. 

I. Kooperatifçiler bir taraftan klasik nizam ın spekülatif cereyanlarm ı , 
diğ er taraftan da sosyalizmin ferdi bel'eden ifratlar ı n ı  önlemek vazifesini 
deruhte etmek suretile zaman ım ız ı n en büyük içtimai meselesine istikamet 
vermiş  bulunuyorlar. 

II. Türk kooperatifcilik cemiyeti, nazari bakımdan kooperatif telek-
kisini 	ihtiyaçlar ım ı z ın da men ş urundan geçirmek kaydile- milletler 
aras ı  kooperatif ittihad ının telakkilerile ayarlamay ı  prensip ittihaz tede-
bilir. 

Not: Bu tetkikler için a şağı daki eserlerden istifade edilmi ş tir. 

Ch. Gide 
G. Kessler 

Kooperatifci program ı  
Kooperatifçilik İstanbul 1939 

3. W Röpke (M. Ete) Ekonomi ilminin tekâmül tarihi İst. 1936 
4. W. Röpke (M. Ete) Cemiyet ekonomisi İstanbul 1937 
5. J. Dobrestsberjer Ekonominin hususi ş ah ıslar taraf ından idare 

edilmesinden do ğ an mahzurlar 
(Iktisat Fakültesi mecmuas ı) 	1940 

6./ Baul Ramadier Les principes generaux de la cooperation 
(Revue des etudes cooperatives) 

7. Bernard Lavergne Socialisme d'etat et socialisme cooperatif 
(Revus des etudes cooperatives) 

8. Ch. Gide Rochdal et moscou pe
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ı stihlâk kooperatifleri 

ilişki Naili EREN 

Haziran 940 sonu itibarile adetleri (541) ve ortaklar ı  (138.390) mü ş -
tahsilden mürekkep olan zirai kredi kooperatifleri 1939 senesinde Türkiye 
Ziraat Bankas ı  taraf ından te şkil ve tesis ;edildikten ve bu te ş ekküller 
semerelerini verme ğe ba ş lad ıktan sonra (2-11-935) tarihli ve '(2834) numa- 
ralı  kanunla da "Sat ış  kooperatifleri„ te şkülât ına ba ş land ı . Halen adetleri 
(58) e baliğ  olan bu sat ış  kooperatiflerinden 'de ayni kanuna müsteniden 
faaliyet sahas ına giren atideki Birlikler te ş kil edilmiş  bulunmaktad ı r : 

1 - Merkezi Izmirde olmak üzere Üzüm ve Incir sat ış  kooperatifleri 
birliğ i.. 

2 - Merkezi Giresonda olmak üzere F ındık satış  kooperatifleri Bir- 
lig; 

R - Merkezi İstanbulda olmak üzere ya ş  meyve ve sebze sat ış  koope-
ratifleri Birliğ i 

4 - Merkezi Bursada olmak üzere Ipek sat ış  kooperatifleri Birli ğ i 
5 - Merkezi I ğ d ırda olmak üzere Pamuk sat ış  kooperatifleri Birli ğ i 
6 - Merkezi Adanada olmak üzere Pamuk sat ış  kooperatifleri Birli ğ i 
7 - Merkezi G. Antepte olmak üzere F ıst ık satış  kooperatifleri Birli ğ i 

Ru yedi Birlikten ilk üçü ihracat yapmakta olduklar ından tam ve ge-
niş  kadrolarla, diğ erleri de kendi idarelerine kâfi gelecek memur kadro-
larile çalış maktad ırlar. 

Satış  kooperatiflerine dahil aza ekseriyet itibarile zirai kredi koopera-
lerini te ş kil eden azadan mürekkep bulunduğuna göre Birlik azas ı  da tabii 
olarak bunlardan terekküp etmektedir. 

Burada ne sat ış  kooperatiflerinin ve ne de birliklerinin i ş lerindeki 
faaliyet ve muvaffakiyet derecelerini tetkik edecek N ıe ölçecek de ğ iliz. 
Ancak bunlar ı n gayeye vusulleri için fikrimizce lüz ımı  gayri müfarik say ı l- 
mas ı  icab eden birer istihlük kooperatifinden mahrumiyetlerinin tesirat ı ndan 
bahsedeceğ iz. 

Filhakika satış  kooperatifleri ve Birlikleri mensuplar ın ın istihsal için 
filzumlu say ılan baz ı  mevadd ın toptan temini salühlyetleri vard ır ve k ıs- 

pe
cy

a



— 85 — 

men de bunu yapmaktad ırlar. Bu meyanda Izmirdeki Birli ğ in 1939 senesin-
den beri üzüm müstahsillerinin mübrem ve zaruri ihtiyaçlar ından olan 
gözta şı  ve potasay ı  hariçden temin ve tedarik ederek ortaklara tay -al 
ettiğ ini biliyoruz. Fakat müstahsilin ihtiyaçlar ı  bundan ibaretmidir ? Mu-
hakkak ki hay ı r. 

Bu halde kooperatifler di ğ er bir çok ihtiyaçlar ını  hariçden tedarik et-
mek zaruretinde kal ıyorlar demektir. Memieketimizin müstahsillerincien lüks 
yaş ayan ve bunu arayan yoktur, fakat zaruri ve mübrem ihtlyaçlardan 
da vareste kalam ıyaca ğı  tabiidir. 

Bu ihtiyaçlar mevsimlere göre de ğ i ş ir, köylünün elinde her mevsimde 
para bulunmayaca ğı na göre bu paray ı  tedarik zarureti kar şı s ında mecbur! 
olarak baz ı  tüccara müracaatla yüksek faize katlanmaktad ır. Bu vaz ıyete 
göre müstahsilin (havayici zaruriye) sini ucuza temin etmenin faydas ı  in-
kar edilemez. 

Kooperatifçilik ilerlemi ş ; inkiş af etmi ş , bir çok Avrupa memleketlerin-
de bu ihtiyaç takdir edilerek köylere kadar nüfuz eden istihlak koope-
ratif ş ubeleri de aç ı lmış tır. Etüd ettiğ imiz bazı  yerlerde bu i şe pek kü-
çükten ba ş lanarak tekâmül ettirilmi ş tir. Istihlak kooperatifleri ufak birer 
dükkan içinde mandud bir kaç kaleme inhisar eden baz ı  e şyay ı  bulundu-
rarak bunlar ı  ortaklara tevzi etmekte, bu surette köylünün zaruri ihti-
yaçlar ı  temin edildikten ba şka kasabaya kadar gidip gelmesi için vakit 
ziya ına ve masrafa girmesine de meydan b ırakmamaktad ır. 

Havayici zaruriye nelerdir? Bu ş umullü cümle her yerin hususiyetine 
göre değ iş ir. Bunun için evvela umumiyetle mübrem olanlar ın ele ala-
lım: 

1 -Edavat, tohum, gübre ve mualece. 
2 - Müstahsilin kendisi ve ailesi için laz ım olan e şya. 

Birinci madde muhteviyatun tahlil edemeyiz, çünkü her m ıntakaya ve 
her cins mahsule göre de ğ iş ir. Ikincisi ise umumidir ve basittir. (öylünün 
mübrem ve zaruri ihtiyaçlar ı  manduddur, bu arada say ı labilecekler ise 
Seker, tuz, tütün, sabun, petrol, kaput bezi; kuindura„ köylüye &-e yiyecek 
1re içecek kaplar ı  ki sekiz kalemden ,ibaret ve memleketimizde ekserisi 
Inhisara tabi maddelerden mürekkebdir. , 

Yurdumuzun muhtelif mintakalarmin hayat ş ekilleri, pek değ iş ik oldu-
ğ undan bu i ş i de nazar! de ğ il fakat ameli olarak kabiliyeti tatbikiyesi olan 
ve tatbikinde faide muhakkak olan hususlar ı  nazar ı  itibara almal ıyız. Bunun 
için de istihlak kooperatiflerinin lüzumunu ileri sürerken akla hemen bunun 
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güçlüğ ü gelmemeli, izam etmeyerek hüsnüniyetle i şe küçükten ba ş lamal ı dı r, 
ve ba ş larken de masrafa bo ğulmamal ıdır. 

Satış  kooperatifi olan yerlerde, m ı ntakan ın ihtiyac ına göre bu mad-
deler iki veya üç ki ş ilik bir hey'et vedaatile mübayaa ve depo edilir, 
d birliğ ile çah ş ilarak, zirai kredi kooperatifleri merkezinin ihtiyaçlar ı  nisbe-
tinde bu mallardan gönderilerek tevzi ve bedelleri ortak elindeki hesab ı  
cari cüzdanlar ın ı n zimmet hanesine kay ı d edilir ve mahsul devresi nihaye-
tinde mahsuplar ı  yap ı lır. 

ivfandud kalemlerdeki havaici zeruriyeyi temine matuf olarak te ş kil edi 
lecek bu istihlak kooperatifleri için ayr ı  t eş ekküllere, binaya, personele, 
ve dolay ısile bir çok masrafa ihtiyaç yoktur, bunlar mevcut sat ış  koope-
ratifleri elemanlarile pek "ela tedvir edilebilir. 

Satış  kooperatifleri merkezlerinde aç ılacak mağ azada yukar ıda zikre-
dilen kalemlere ilâveten bir kaç cins e şya daha ve mesela': köylü haz ır 
erkek elbisesi, kasket, basma, ip, çuval, sapandemiri, su kovas ı , çay, kahve 
gibi maddeler de bulundurulur ve icabettikce bunlara her sene birer veya 
ikiş er kalem ilave edilebilir. 

Bu ş ekildeki istihlak kooperatiflerinin fonu, ba ş lang ıçda her ortakdan 
mahsul idraki zaman ında toplanacak pek ufak (mesela be ş  lira) bir meb-
lağ la temin edilerek bu hususda tanzim edilecek bir nizamname ile tedvir 
edilebilir. 

Hulasa: istihlak koöperatifsiz sat ış  kooperatifleri muhakkak ki noksan 
birer te ş ekkül, matlup ve , ınaksud olan gayeye iri ş ebilınek irnitânlar ın ı  
noksan olarak temin edecek birer kurum, büyük menfaatler teminine ça-
lışı lan müstahsillere tam manasile müfit olmaktan uzak bir yard ım vas ı tası  
ve nihayet esas gaye olan az masrafla lstihsali art ırmak ve bunu daha 
verimli bir surette inki ş af ettirmek imkanlar ım bah ş edemez. Istihlak koope-
ratifleri, müstahsile gösterilen di ğ er kolayl ıklarla birlikte köylünün varl ığı n-
dan ve zaman ı ndan tasarrufu temin etmi ş  olacaktr ı ; köylü yorucu ve üzü-
cü bir derdden daha lturtulacak, daha çok ekebilecek, kendi varl ığı nı  
coğ altacak, ya ş ayış  tarz ını  değ i ş tirerek, ıslaha ve refaha daha fazla yak-
Ta ş acak ve binnetice daha salim bir vaziyette memleket istihsalini de ar-
tırmak suretile vatana daha müfit olabilecektir. 
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TERCOMELER:  

Balkanlarda Zira? kredi hareketleri o 

yazan : M. Degou 	 Tereilime eden • Hasan ~İÇ 

1. — HARPTEN EVVEL 

Ziraatle i ş tiğ al eden Balkan ahalisinin sefalet arzeden vaziyeti XIX 
cu asrıı ' ortalar ından harb ı  umuminin baş langı c ına kadar olan devre zar-
fında, bu ,ahalinin krediye muracaat etmesi suretile, zirai vaziyetinin islahm ı  
son derece güçle ş tiriyordu. Müteaddit harpler, milli akalliyet tabakalar ının si-
yasi bölümü ve ziraatç ı  s ı n ı flar ı n olduğu kadar toprak mülkiyeti tarz ve 
usullerinin de geri olan vaziyeti, normal bir zirai inki ş afa mani te şkil edi-
yordu. Bundan ba şka, cari olan tefecilik de, ziraatçilerin fakir ş erait tahtmda 
çalış malar ını  mucip oluyor ve iktisadi faaliyet vas ı talar ından kolayca is-
tifade edebilmekten onlar ı  mahrum ediyordu. 

Bununla beraber, Bulgaristanda küçük toprak sahiplerinin, miktar iti-
barile nisbeten daha fazla olmalar ı  dolayisile. Bulgaristan bu kaideye is-
tisna te şkil etmiş tir. 

Bulgaristana intikal eden eski Türkiyenin bir eyaletinde (Tuna vilaye-
ti) Avrupa zirai kredi kooperatiflerinden elde edilen neticeleri cazip bulan 
vali Mithat Pa ş a, bu kooperatiflere benziyen bir te şkilat meydana getirme-
yi düş ündü. 

M ı llı a t Pa ş a 	zirai mülkiyet ihtiva eden bu havalide, ayni kler- 
gilerle Sand ık sermayesinin (1) te ş kiiini mecbur' k ılmak suretile, ziraatçi-
lerin 'kollektivist temayüllerini insicam ettirmek istedi. Bu hareket sayesinde 
mezkûr sermayenin te ş kili için icabeden paray ı  temin edemiyeeek vaziyette 
olan Hazinei Devlete muracaata lüzum b ı rakmad ı . 

Mamafih, kurucusunun güttü ğ ü gayede, bu sand ıklar ın rolü, Almanya-
dahi Rayfayzen sand ı ldarm ın oynad ı klar ı  role benzer mahiyyette olmas ı  la- 

(*) Madeleine Degon'un « Le Credit Agricole » Paris 1939, eserinin 143 - 158 
inci sahifeleri. 

(I) Mahsulün 01 0  5 ine baliğ  olan ilk verginin, ayn ı  olarak, 1864 senesi son ba-
har ında tapland ığı  tahmin olunmaktad ır. İlk Menafii Umumiye Sand ığı = 1865 senesi 
ditidas ında aç ı lmış  olmas ı  ihtimâl dahilindedir. 
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zım geliyor idi isede, kurulan bu sand ıklar Rayfayzen prensiplerini tatbik 
etmemiş lerdir. Esasen pek mühim bir muvaffakiyyet elde edememi ş e benziyor-
lar. Hakikaten, bu sand ıklarm teknik sahibi olan bir personeli yoktu ve 
sand ığ a tehacüm göstererek kendilerini derakap aza kaydettirmek için ijs-
ticâi etmemi ş  olan müş terileri borçlar ını  tediye hususunda ne hassas ve ne de 
dürüst davranam ıyorlard ı . 1878 senesinde Bulgaristana hürriyet bah ş edil-
mesi üzerine, bu sand ıklar ın faaliyetleri nihayete ermi ş  bulunuyor. 

Mamafih, Bulgar Hukûmeti mevzuubahis sand ıklara esas te ş kil eden 
mevzuatı  değ iş tirerek onlar ı  yeniden ele al ıyor. 

Yeni Zirai 'kredi sand ıklar ı , istikraz kap ılar ını  kendilerine bizzat kapa-
tıyorlar ve sermayesizlikten faaliyetlerini k ısa vadeli krediye ve bilhassa ke-
falet mukabili avanslara inhisar ettirmeye mecbur kal ıyorlar. 1889 da ser-
maye temini hususunda bu sand ı klara daha geni ş  bir selâhiyet ve serbest' 
veren yeni bir statünün kabulünü müteakip, ikraz edilen paralar ın teminatı  
hakk ında daha s ık ı  bir tak ım ahkâmın vaz'edilmesi üzerine has ıl olan vazi-
yet, ilk tedbirden do ğ an neticelerin k ıymetini s ı fıra indirdi. 

Bu sebepten dolay ı , Kredi sand ı klar ı  ziraatle i ş tigâl eden halk nezdinde 
müessir bir ş ekilde vazifesini ifa edemiyordu 

Vaziyet bu merkezde iken, Hukûmet, bu çok iptidai olan kredi mües-
seselerini cezri bir surette yeniden te ş kilâta tabi tutmaya karar veriyor. 
Hakini olan zihniyet, bütün zirai kredi muarnelât ının ahenkli bir ş ekilde bir 
elden idaresini temin edecek bir Banka müessesesinin kurulmas ı  idi. Bu 
suretle, 1895 senesinde sand ıklar ın idaresi ve müdürlükleri Ticaret ve Ziraat 
nezaretlerine tevdi olundu 31 Kânunu evvel 1903 tarihli kanun, sözü ge-
çen merkezile ş tirme eserini, halen zirai kredi te şkilâtı mn en kudretlisi olan 
Bulgaristan Ziraat Bankas ını  vücuda getirmek suretile takip elti. Bu milli te-
ş ekkül, bütün ziraat sand ı klar ın ı  bir tek ş ahsiyeti hükmiyye alt ında topla-
maktad ır. Sand ıklarm her birinin sermayesinden te ş ekkül eden asil sermayesi, 
35 milyon levaya baliğ  olmaktadır. 

Mamafih, 1898 den itibaren kooperatif zihniyeti do ğmaya ba ş lad ı . 

Bu fikir, hemen hemen bütün orta Avrupa memleketlerinde oldu ğu gibi, 
Bulgaristanda da rahip ve muailimler taraf ından tamim edilmi ş ti. 

Filhakika, bu te ş ekkül, prensip itibarile her ne kadar bütün ziraatçi 
kitlenin kredi ihtiyac ını  temin etmek için vücuda getirilmi ş  ise de, ta ş radaki 
şubeleri, memleketin her kö ş eSile kâfi derecede direkt münasebetler tesi-
sine müsait de ğ ildi. 
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1Vlüstekrizlerin şahsi evsaf ve vaziyetlerini takdir etmek ve sermayenin 
kullanılan k ısımlar ını  nezaret alt ında bulundurmak için icap eden ş eraiti yaln ız 
kooperatifler haiz bulunmakta idi. Mahalli olan karakterleri ve azalar ının 
müteselsil bir ş ekilde olan bağ hlıklar ı  ile bu kooperatifler, merkezi bir te-
ş ekkülün istifade edebilece ği en uygun bir mutavass ıt vaziyetinde idiler. 
Bunun için Ziraat Bankas ı  : "Hususi kredi tevziinde mahalli birlikler tara-
fından elde edilen neticeleri bizzat takdir etmi ş  olmakla, hipotek mukabill 
ikrazat yapmak ve istikraz ettikleri mebali ğ in hususi teminat mukabilinde 
tevzi vazifesini kooperatiflere terk etmek suretile bu kooperatiflere ikrazatta 
bulunmak hakk ını  kendisine verecektir„ ş eklinde bir karar verdi (1). 

Binaenaleyh, daha ilk tesis edildi ğ i zaman Ziraat Bankas ı , ziraat kredi 
kooperatiflerile birlikte te ş riki mesai etmeyi kabül etmi ş  ve bu sayede, 'onla-
rın kuvvetli bir ş ekilde inkiş aflar ına yard ım etmi ş tir (1). 

1907 de kooperatifçili ğe hukuki bir ıstatü bah ş edildikten sonra, 1910 
da Kooperatifçilik te şkilatı  hususi merkezi olan bir müessese haline külbedi-
liyor. Bu müessesenin sermayesinin (Be ş  milyon leva) yar ı sı  Bulgar Milli 
Bankas ı  ve diğ er yar ısı  da Ziraat Bankas ı  taraf ından temin ediliyor. Bu 
miiesseseyi vücuda getirmekten as ıl maksat, kooperatif hareketlerine daha 
esaslı  bir istikamet tayin etmektir. Yeni kooperatifleri, kendi sermayelerini 
arttırmaya te şvik edeceğ i yerde, bu kooperatiflere pek fazla miktarda ikra-
zatta bulunmak suretile onlar ı  kredi tevzi cihazlar ı  rolüne dü şürdüğ ünden 
dolayı  Bulgar Ziraat Bankas ının bu husU.staki hareketi hatali telâkki edildi, 
Esasen Ziraat Bankas ı , art ık kooperatiflerin bütün taleplerini kar şı layamıyor-
du. Zira, k ısa vadeli ikrazatta ihtisas kespetmi ş  olan Kooperatif Merkez Ban-
kası, mezkûr Ziraat Bankas ına, kooperatiflere yaln ız hipotek kredisi açma-
ya müssaade ediyordu. 

Bu suretle, H ıikümet te ş ebbüslerinin kombinezonu ve zirai mahafilden 
doğan gayretler, harb ı  umumiden evvel idari servislerin ve hususi kredi 
teş ekküllerinin müş terek mesaisile neticeleniyordu . 

ROMANYADAKI neticelere gelince, daha az memnuniyetbah ş  olmala-
rına rağmen, bu neticelerde muvazi bir tekâmül mü ş ahede edece ğ iz. 

8 Haziran 1881 tarihli bir kanun, sermayesinin prensip itibarile, hem 
Devlet ve hem de ziraatç ılar taraf ından temini laz ımgelen bir Ziraat Kredi 
Sandığı nın her vilayetfe vücuda getirilmesini âmir bulunuyor. 

(1) Ziraat Bankas ın ın bir tamiminden ç ıkar ı lmış t ır. 
(1) 1899 ile 1910 seneleri aras ında kooperatif miktar ında tezayüd: 

1899 da 	4 kooperatif 1906 da 147 kooperatif 
1902 de 17 » 1909 » 492 » 

1904 > 	24 > 1910 » 564 > 
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Filhakika, mezkur sand ıklar ı n sermayesi hemen hemen münbas ıran 
Devlet ve Vilayetler taraf ından temin edilmi ş tir. Esasen, köylü kitlesince 
meçhıtl bulunan bu te ş ekküller, kuruluş  gayelerine uygun bir ş ekilde fonk-
siyonlarını  yapmamış lar ve müş terileri hemen hemen kamilen büyük mülk 
sahiplerinden ibaret kalmış tır. 

Bulgaristanda olduğu gibi, 1892 de eski Zirai kredi sand ıklar ını  şube 
haline getiren bir Merkez Bankas ın ın kurulmas ı  suretile, zirai kredi organi-
zasyonunun bizzat kendisini bile yeniden organizasyona tabi tutan bir is-
lâhat yap ı lmış tır. Merkezi te ş kilat iki k ıs ımdır. Bunlardan birincisi, eski Zi-
rai kredi sand ıklar ımn sermayesini temsilen Devlet taraf ından verilen 20 
milyon ley ile techiz edilmi ş  bulunmaktad ı r. 

Ikincisi ise, Milli Banka taraf ı ndan kendisine 3 milyon leylik bir cari 
hesabın açildığ uu görmüş tür. Bu k ısım, eraziye müteallik ilk islahat ı  nat ık 
7 Nisan 1883 tarihli kanunun tatbiki neticesinde, Devletin köylüye satt ığı  
topraklar ın iktisab ı  için bunlara ikrazatta bulunmak vazifesile mükelleftir. 

Kredi Merkezinin umum müdürü, Maliye naz ı rı  taraf ından seçilir. Bir 
müfettişler heyeti taraf ından nezaret alt ında bulundurulan şubeleri, rehin 
mukabili ödünç para ve müteselsil kefalet mukabili (1) avans verirler, 
mevduat kabul edebilirler ve Milli Bankan ın şubeleri olm ıyan yerlerde bu 
bankan ı n yaptığı  bütün muameleleri yapabilirler. 

Bununla beraber, bu te ş kilat, Kredi sand ı klar ın ın arzetmekte oldu ğu 
mahzurlar ı  bertaraf etmiyor, köylü =Ille temas etmek imkân ım dahi ver-
miyor ve bundan ba şka, yap ılmış  olan bilcümle avanslarm yükünü de Dev-
lets ediyordu. Bu sebeplerden dolay ı , 1907 senesinde rnezkur te ş kilat ı, 
Halk Bankalar ı  üzerine ald ı . 

Bulgar kooperatifleri gibi, bu Bankalar da, o zaman ın icabat ına en uy-
gun birlik şekli olan Ş ultse Deliç sistemini, Romanyal ılar ın naturas ına intibak 
ettirmeye te ş ebbüs eden bir kaç ş ahsiyet taraf ından köylü s ınıfına ithal edil-
miş tir. Filhakika, e ğ er o zamanlar cahil ve fakir olan zürraa birlik pren-
sibini anlatmak çok müşkül bir şey idise, müteselsil kefalete dayanan ve 
manevi vas ıf ta şı yan mesuliyet prensibini kabul ettirmek ise bittabi daha 
güçtü. 

Ticaret kanununun ahkâmı  umumiyesine tevfikan, te şkil edilen toplu-
bildar kontrol edilmiyor ve bu topluluklarda kooperatif prensiplerine riayet 
olunmayor. Bu prensiplerin tesir ve nufuzu da bati oluyor. Muallim ve pa- 

(1) lkrazdt m ıktarlar ı  umumiyetle 1000 leyi geçmez ve faiz nisbeti °I e  10 olarak 

tesbit edilmi ş t r. 

pe
cy

a



91 

paslar ekseriya sosyalist bir ruh ve inkilâpç ı  bir tavra malik olduklar ından 
murabahacilarm ve Hukûmetin mukavemetile kar şı la şı yorlar. 

Mamafih kooperatif hareketinin, hakiki faaliyet vas ı talarma malik bu-, 
lunmas ı  dolay ı sile, Spiru Haret ad ında bir maarif Naz ı r ı , kooperatifciliğ in, 
sosyalizmi inkişaflandıraca ğı  yerde ona mani olabilece ğ ini anlıyor. 

Bunun üzerine, 1900 den itibaren kooperatif fikrini yaymak ile mükel-
lef olan muallimler izam olunarak kooperatifçilik hareketi resmen te şvik gö-
rüyor. Bunun neticesi olarak, daha 1902 de 250.000 ley sermayeli ve 69800 
azas ı  olan 700 Halk Bankas ı  saymak mümkündü. 

Bu seri geni ş leme, hukûmet kontrolunun yerinde oldu ğ unu hemen 
göstermektedir. 23 Mart 1903 tarihli kanun, Halk Bankalar ının; Müteselsil 
mesuliyet, meccani idare, ihtiyat akças ı  te şkil' ve Hukûmete tabi bir Mer-
kez sand ığı  ile teminat alt ına almmalar ından ibaret olan prensiplerini vaz'- 
ediyor. 

Bu aynı  prensiplere dayanarak, müteakiben, 1907 senesinde Mutavass ıt 
sandiklar te ş kil ediliyor. Bu devirde Zirai Kredi bankasile şubeleri kapa-
tılıyor, ve bunlar ın sermayesi Halk Bankalar ı  Merkezine tahsis olunuyor. 

'Demek oluyorki, Bulgaristanda hadis olan vaziyetten farkl ı  olarak, ida-
rı  sand ıklar, ilk kooperatif kredilerine yard ım etmek için kafi derecede kuv-
vetli bir te ş ekkül vücuda getirememi ş lerdi. 

Diğer balkan milletleri olan Yugoslavya, Yunanistan ve Arnavutlukta * 
 Harpten evvelki vaziyet, bundan da müş küldü. Kooperatif tekâmülü hak-

da lusnien bir etüt yapmak, ancak Yugoslavyay ı  teşkil eden vilayetlerin 
nazar' itibara almmasile 

Yugoslav kooperatiflerinin inki ş af', Yugoslavyada hâdis olan siyasi ıre- 
selelerin tahtı  nufuz ve tesirinde cereyan etmi ş tir. S ıilh muahedeleri, macar 
(HrivatiStan, 'Slovonya ve Voyvadina) vilâletleri ile Bosna-Hersek'i S ırbista- 
na ilave etini; olduklar ı  cihatla, bunlar ın harb ı  umumiden evvel üç k ısma 
ayr ılmış  bulunmas ına binaen, Yugoslav kredi kooperatifçili ğ inin etüdü o 
zamanki her siyasi vandete taall ılk eden hususat üzerinde yap ılmak laz ımdır. 

/S ırbistan istildalini kazand ıktan sonra, hukiimet, ziraatç ı  s ınıfın 
mukadderat ını  tahfife te ş ebbüs etti. Mamafih, Zahire Anbarlar ın ın ve hipo- 
tek ve kefalet mukabili para ikraz eden "Menafii Umumiyye Sand ıkları„ nın 
yaptığ , ,avanslardan yaln ız büyük mülk sahipleri müteneffi oluyorlard ı . Bu 
teş ebbüslerin akim kalmas ı  keyfiyeti, XIX cu asr ın sonunda Rayfayzen kredi 
kooperatifçili ğinin doğmasau kolayla ş tı rd ı . Daha 1895 den itibaren, 'rp bir 
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Zirai Kredi Sand ı klar ı  Federasyonu (1) te ş ekkül ediyor. Onu müteakip bir 
Kooperatif kanunu vücuda getiriliyor. Zaten Devletin müdahalesi de bu 
mevzuatla tandit edilmi ş  gibidir. Osmanl ı  ve Avusturyal ı lar ın tehdidi altın-
da, Hukûmet, hakikaten her ş eyden evvel milli müdafaas ını  dü ş ünmeye nı ec-
burdu. Kred: kooperatif çili ğ i gerek köylülerin cehaleti ve gerekse muave-
neti umumiye f ıkdan ı  yüzünden vüs'at kesbedemeyor, fakat, buna n ıu-
kabil müstakil vaziyetini muhafaza ediyor ve mücerret hali, bu koopeatif-
çiliğ i bizzal kendi menabiinden istifade etmeye mecbur b ırak ıyordu. 

Umumi harbin sonuna kadar kredi kooperatifçili ğ inin siyasi bir alet ola-
rak yer ald ığı  Macar vilayetlerile Bosna-Hersek için vaziyet tamamen ba ş -
kad ır. 

Macar Hükûmeti bu vas ı ta ile ilhak edilen vilâyetlerin köylü s ın ıf ı  üze-
rindeki nufuzunu teyit ve takviye etmek istemi ş tir. 

Kendi cephelerinden milliyyetçlier, bizzat kendi kooperatif faaliyet ocak-
lar ını  vücuda getirerek "Macarla ş tırılma„ siyasetine mukavemet etmeye ça-
lışı yorlar. Fakat, muvaffak ıyet derceleri zaiftir. Mamafih, Budape ş te Merkez 
Sand ığı  taraf ından icra edilen faaliyetin ısiyâsî vasfi, kooperatifçili ğ in manevi 
taraf ını  ve iktisadi rolünü ihmale u ğ ratıyor ve netice itibarile Merkez, 1922 
senesinde faaliyetini tatile mecbur kald ığı  zaman yaln ız, her türlü müte-
kabiliyyet ideolojisinden mahrum ve mali bak ımdan zaif olan topluluklar 
bırak ıyor. 

Bosna-Hersekte zirai kredi i ş lerinin idaresini Avusturya Hükümeti ele 
almaya te ş ebbüs ediyor. Bu maksatla, eski Umumi Zahire Anbarlar ın ın satı -
şı ndan has ıl olan para ile "Kazalara muhassas sermaye„ ler vücuda getiriyor-
Avusturya Devlet Bankas ı, onlara ayr ı ca, tediye edilmi ş  sermayeleri tutar ı-
nın 5 6nisline kadar ikrazatta bulunuyor. Banka bu ikrazata 1918 de nihayet 
verdiğ i zaman, mezkür Kaza Sermayeleri, menabi f ıkdan ından dolay ı  mua-
melerini durdurmaya mecbur kald ılar. Mamafih, bu idari te ş kilâtın yanın-
da hükümetin de rekabetine maruz kalan bir milli kooperatif te ş kilât ı  inki-
ş af bulmuş tu. 

ış lovonyaya gelince, orada harb ı  umumiden evvel müstakil, kâfi de-
recede rab ıtah ve inki ş af etmiş  bir kooperatif hareketi mevcuttu. Fakat, 
Sloven erazisinden bir k ı smını  Italyaya terk eden Rappallo muahedesi, koo-
peratif taraftarlar ından mühim bir k ısmını  Kooperatif İ ttihadma kaybettirdi. 

(1) 1895 den ba ş l ı yarak S ırp kooperatifçili ğ inin Yugoslav kooperatiçiligine ithâl 

edildiğ i tarih olan 1922 senesine kadar mevcut kooperatifler : 
1895 de 13 1910 da 	699 
1900 da 219 1922 de 1538 
1905 de 508 ( Radivoye, Yugoslavyada Zirai Kredi ) 
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Muhtelif ahkâm ve ş eraite tevfikan vücuda getirilen bu te ş ekküllerin, 
milli bir te şkilât içerisinde toplanmas ı  hassaten mü ş kül olmuş tur. 

Hulâsa olarak, Umumi harpten evvel yaln ız Bulgaristan ve Roman-
yada hukümefierin ve kooperatifçilerin sayü gayretleri faideli bir şekilde 
birleş ebilmiş ti. Muhasamatın terkini müteakip, bütün hukfunetlerin gayret-
leri, zirai reform sayesinde elde edilen neticelere istikrar vermek maksadi-
le, kredi kooperatiflerinin yeniden tesisine,' yeniden organize edilmesine do-
ğ ru bir meyii gösterecektir. Bu tekâmül, Zirai Kredi Enstitülerinin i ş leme 
tarz ında devlet nufuzunun artmasm ı  mucip olacakt ı r. 

Bu sonuncular ın elde ettikleri muvaffak ıyetin büyük bir k ısmı  yeni hu-
kumetlerden her birinin mali kudretine vabeste bulunacakt ı r. 

2.— HARPTEN SONRA 
Kooperatif te şkilat ının evvelden mevcut olmas ı  dolay ı sile en eyi kredi 

tevzii Bulgaristanda yap ılabilecektir. 

Filhakika, bir tevakkuf devri te şkil eden Umumi Harbi müteakip zi-
raatçinin kendi vesaitini yenilemeye ve onu modern bir ş ekle koymaya 
mecbur olduğu bu memlekette, kredi kooperatifçili ğ i tekrar mühim bir rol 

Bir taraftan kooperatiflerin adedi (1) mütemadiyen art ıyor, diğ er ta-
raftanda, kooperatif prensiplerine daha fazla riayet ediliyor ve bilhassa şahsi 
müteselsil ve gayri mandut mesuliyete gittikçe muracaat fazlala şı yor. 

Bununla beraber, Kooperatif Merkez Bankas ı  1929 da zati menabiinin a-
zald ığı nı  görerek kendisine ba ğ lı  bulunan ziraat kooperatiflerini art ık geniş  
mikyasta finanse edemiyor. 

Ziraat Bankas ı , mezkûr tarihten itibaren yine kredi kooperatifçili ğ inde 
mühim bir yer al ıyor (2). Meselâ, 1929 da, 1490 kooperatife 1.200 milyondan 
fazla bir meblâg tahsis ediyor. 

Esasen, ş ahsi faaliyeti tali derecede kalmaya ba ş layan ve ancak devlet 
yard ımları  sayesinde faaliyetine devam edebilen Kooperatif Merkez Banka-
s ı , kendisini 18 Te ş rini evvel 1935 tarihli kararname ile Ziraat Bankas4a, 
raptedilmiş  gördü. 

(1) 1921 de 781 Kooperatif 
1924 de 1063 
1930 da 1386 	» 	mevcuttur. 

(2) Kredi kooperatifçiligine yeni faaliyet vas ı talar' temin etmek için Bulgar hü 

kfimeti, 1928 senesinde Cemiyeti Akvamda akded ı len bir anla şma ile harici piyasalar-

da istikrar ad ı n ı  ta şı yan bir istiknı z aktetmi ş tir. Kooperatif Merkez Bankas ı  bu saye-

de £ 150.000 lik ve Ziraat Bankas ı  da £ 500.000 lik birer krediye mazhar olmu ş lardır 
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Bulgar Ziraat ve kooperatif Bankas ı , asil sermayesinden maada fon ş ek-
lindeki mevduat ı , kendi portföyünün iskonto has ılat ını , istikrazlara rehin te ş , 

 kil etmiş  olann emvali gayri menkule mukabili teminatl ı  tahvilât emisyon-
lar ı  has ılatını  ve Devlet taraf ından teminat alt ına alınan tahvilât emisyonlar ı  
has ılat ın ı  kullanmaktad ır. 

Mezkûr Banka, ziraatle i ş tiğ âl eden kitleye, gerek do ğ rudan doğ ruya 
ve gerekse imzal ı  senet mukabilinde k ısa vade ile faaliyet görmekte olan 
kredi koopeartiflerini delâlet ettirmek suretile her nevi ikrazat yapabilecek 
vaziyettedir (1) 

Hukümetin faaliyeti Bulgaristanda hassaten geni ş  mikyasta olmuş tur. 
Kredi sand ıklar ı= sermayesini ayni vergilerle te ş kil etmek için ziraatle me ş -
gül sı n ıfı  icbar ve müteakiben bu sermayeyi Merkez organizminin kurul-
mas ına tahsis etmesi oldukçazikre sayan hususlard ır. Köylüsünün Koope-
ratif prensiplerine kar şı , bu derece aç ık bir zihniyetle hareket etmedi ğ i bir 
memlekette, böyle bir te ş ebbüs belki de akim kal ırdı . Burada, bilâkis, hükü-
met inisyatifi istisnai bir zeminle kar şı laşmış tı r. 

1930 ,senesinden itibaren, Devlet müdahalesinin artmas ı  zaruret halini 
almış sa da, köylü s ını f ının kooperatifçilik zihniyeti, bu müdahalenin ifade 
ettiğ i tesirin en emniyetli kef ili olarak kalmaktad ır. 

Romanya ve Yugoslavyada elde edilen neticeler bu derece memnu-
niyet bahş  olmayacakt ır. 

Bununla beraber, Rumen idarecilerinin kooperatifçilik otonomisine riayet-
Itâr davranmalar ı  hususundaki niyetlerini zikretmek gerektir. Umumi harp-
ten sonra yap ılan islâhat ın istihdaf ettiğ i gaye esas toplul ırklar ı , koope-
ratifçi hareketin idaresine i ş tirâk ettirmekle beraber, onlar ı  devletin geniş  
yard ı mlar ından istifade ettirmektir. 

Bu zihniyetdir ki, Temmuz 1921 tarihli Erazi islâhat kanunu, bir tak ım 
küçük iş letme sahipleri vücuda getirmekle beraber, Halk bankalar ı  Mer-
kez sand ığı nı, Köylü kooperatifçilik sand ığı na kalbetti. 

(1) 1934 senesi sonunda Bulgar Ziraat ve Kooperatif Bankas ının bilânçosu âtide-

ki rakamları  vermektededir : 
Aktifin mühim fas ı lları  : 	 Leva 

Emre muharrer senet mukabili ikrazat 670.500.000 
Rehinin mukabili ihrazat 	  1.169.500.000 
ipotek mukabili ikrazat 	  385.000.000 
Esham mukabili ikrazat 	  155.500.000 
<ooperatiflere yap ılan ikrazat 	 2.617.400.000 

Pasifin mühim fas ılları  : 
Sermaye.  	 873.000.000 
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Mamafih, kooperatifçilik hareketinin kontrolu, yine, Maliye nezaretine ait 
olacağı  yerde, hep Ziraat nezaretine merbut kalmaktad ır. Mahaza, teknik ba-
kı mından Merkeze kontrol selâhiyeti bah şedilmiş tir. Bundan ba şka, Mer-
kezin ayn ı  zamanda, bütün kooperatif ş ebekesinin bankas ı  ve propaganda 
ofisi rolünü de icra etmesi laz ımd ır. Sözü geçen Merkez, be ş  k ı sma ayrd-
mış tır (1). _ 

Bunlardan birincisi, as ıl kredi ile, ikincisi ve üçüncüsü, kooperatifçilik 
hareketini te şvik ile ve iki sonuncusu ise, daha ziyade erazi i ş lerini alâkadar 
eden islahatle mesgill olmaktad ı r. Mezkûr k ıs ı:1111am her biri, müdür Ne 
azafar ın ın ekseriyeti naz ır ve mütebakisi kooperatifler taraf ından tayin edi-
ten bir meclis marifetile idare olunmaktad ı r. 

Bununla beraber, her merkezi k ıs ı m, ticari ve mali fonksiyonlarm-
dan başka kontrol, nezaret, propaganda ve saire vazifelerini de daimi su-
rette muhafaza etmi ş tir. Bu suretie her sahada selâhiyet bak ımından tedahill 
husule gelmiş tir. Diğ er taraftan kredi verilmesinde siyasi nufuzun rolü 
ve Merkezin büro hayat ındaki bataeti bir çok tenkitlere kap ı  açmış t ır. 

Bu sebeplerden dolay ı , 1928 senesinde yeni bir islâhat ın yap ılmas ı  fai-
deli görüldü. Hürriyetçiler taraf ından vücuda getirilen bu islâhat, koo-
peratifçilik hakk ında ve bilhassa a ş ağı daki üç hususu cami olan bir kodun 
tahririle neticelenmi ş tir : Kontrol, Kooperatif prensipleri, ihtisas yolu ile 
teknik islâhat ın vücuda getirilmesi. 

Bundan böyle, Romanyada bir birinden ayr ı  olan iki organizm mev-
cut olacakt ır. Bunlar, Kooperatif Merkez Bankas ı  ile Kontrol ve propaganda 
iş lerile muvazzaf Kooperatifçilik Milli Ofisidir. 

Bu yeni banka, bir yar ı  ticari ve yar ı  kooperatifçi bir ş irketin şeklini' 
haizdir. 4 Nisan 1929 tarihli kanunun tatbiki neticesinde ınevz ımbahis ban-
kanın ;sermayesi, n ısfı  Devlet ve di ğ er n ısf ı  da mahalli kooperatif ş irketleri 

Leva 

Ihtiyatlar  	107.400.000 
oi o  5 faizl ı  1896 Bulgar istikraz ı 	116.400.000 
Vadeli mevduat 	  3.400.000.000 
Tasarruf mevduat ı  	  995.000,000 
Cari hesaplar 	  1.510.000.000 
Kooperatif mevduat ı  	  300.000.000 

(1) 1 — Halk Bankalar ı  Merkez Federasyonu 
2 — İstihsâl ve İstihlâk Kooperatifleri Merkez Federasyonu 
3 — Toprak ve Ziraat İş letme Birlikleri » 
4 — İporek Kredisi Arazi Müdürlü ğ ü, 
5 — Kadastro Müdürlü ğ ü. 
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veya bunlar ın federasyonlar ı  taraf ından temin olunmak suretile te ş kil olu-
nacakt ır. Hakikatte ise, bu ş irket veya federasyonlar ın temin eylemi ş  ol-
duklar ı  miktar, hukûmetin temin ettiği sıras ında mali bakimdan ziyade 
idari bakımdan bir hayli muhtariyete nail olmu ş tur. 

Hali haz ır sistemde kooperatifler, kooperatifçilik milli ofisine tevdi 
olunan ve f iliyatta ise, ittihatlarm tavassutile icra edilen kontrol te ş kilâtına 
iş tirâk etmektedirler. 

Mezkür hususattan başka, ayrıca, 1929 tarihli kanun, "Kooperatif ittihat-
lar ı , işbu kanunda Kooperatifçilik milli Ofisi hakk ında zikredilen vazif e ve 
selâhiyyetlerini haiz bulunmak üzere bir Kooperatif Merkezi vücuda 
getirebilirler,,. demektedir. Binaenaleyh, kooperatifler kendi kendilerini kon-
trol edebileceklerdir. 

Bu suretle, idari sahada has ıl olan idare tecavüzleri, Hukûmeti lkoope-
ratiflere baz ı  serbesti bah ş etmeye sev'ketmi ş tir. Ayni tecavüzler Yugos-
lavyada ayn ı  mahzurları  arzetmekte b ıtlunacaklard ı r. 

Yugoslav kooperatifleri umumi federasyonunun vücuda getirilmesi su-
retile Kooperatif ittihad ını  kurmak için semeresiz kalan bir te ş ebbüsü imü-
teakip, hukûmet, Devlete ba ğh bir zirai kredi te ş kilât ı  vücuda getirmek 
hususunu derpi ş  etti. 

12 Haziran 1925 tarihli kanun, Frans ız zirai kredisile teorik bak ımdan 
çok mü ş abehet arzeden bir te ş kil& projesi tesbit etmektedir (1). 

Mahaza, mahalli sand ıklar yalnız =teka sand ıkiarmdan ve bunlar ın 
da, ancak, müdürlükten istikraz yapabilmeleri bak ımındanâ frans ız vazn 
kanununun prensiplerine muhalefet var demektir. 

Bu hüküm, Devletin m ıntaka sand ıklar ını  takviye edecek derecede kâ-
fi m ıktarda menabii olsayd ı, temamen makill görülebilirdi. Halbuki, mena-
bisizlikten m ıntaka sand ıklar ı  iş leyemeyeeek bir hale dü ş müş lerdi. 

Zaten, kanun, yeni te ş ekküllerin mururu zaman dolayisile hükümden 

(1) •  A ş a ğı  ve vasat kademede, tercihan sendikaya dahil ziraatçilerden mürekkep 

mahalli ve m ıntakaya ba ğ lı  sand ıklar faaliyet görmektedir. Ba ş  organizm olan zirai 
kredi müdürlü ğü, ayni zamanda Ziraat Nezareti memur ve mii,uessilh-ri ve m ıntaka 

sand ıklarınca intihap olunmu ş  mümessillerden müte ş ekkil bir meclis tarafı ndan idare 

edilmektedir. Mezkür müdürlü ğ e, devlet bütçesinden 500 milyon dinar ile Milli Pi-

yangonun her senekikazanun ın o/0  50 si tahsis edilmektedir. Bundan ba şka, bu 

müdürlük tasarruf mevduat ı  kabul etmeye ve mukabilinde ikrazat yapt ığı  ernvâ1 ile 

temin edilmi ş  obligasyonlar ç ıkarmaya mezundur. Bu prensipler, . frans ız kar şı l ıklı  
zirai kredi sand ık lar ınca riayet edilen prensiplerin ayn ı d ır. 
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sak ı t kalan kanunlarla kurulmu ş  ve Hükümete dü şman olan siyasi ve dini 
zihniyetle alevlenmi ş  bulunan eski kooperatiflerle çal ış malar ını  men'ediyordu. 

Eski ittihatlar kredi i ş lerinde ihtisas sahibi de ğ illerdi ve vaz ıı  °karın; 
dahili siyaset hususundaki istifadeden gayri, kooperatifçilik sahas ında bir 
bir organik salah elde etmeyi ümit ediyOrdu. 

Filhakika, mevcut kooperatiflerin tesir ve nufuzlar ını  nazar' itibare 
almamak ve siyasi sahada bir iktisadi 'meselenin hallile- u ğ raşmak !isterlerkerr, 
1925 tarihli kanunun yap ı lmas ını  derpi ş  edenler, çift hata i ş lemi ş  vaziyetine 
duşmüş lerdir. Netekim, iki sene muddetle hiç bir icraata bulunmak imkân ı  
hasıl olamamış  ve ancak, 1929 senesi sonlar ında haddi zatinde zaif baz ı  neti- - 

 ()alar elde edilebilmiş ti. 

16 Nisan 1929 tarihli kanun (1) Zirai Kredi Müdürlü ğünün yerine imti-
yazlı  Ziraat Bankas ım ikame etti. Bu enstitüde, devlet nufuzunun, hakim bir 
vaziyet iktisap edememesi için sermayesinin (2) ayn ı  zamanda Devlet (120 
milyon olarak) ve Devlet sermayesile kurulmu ş  teşekküler (Milli Banka, 
Devlet Hipotek Bankas ı , Posta Tasarruf Sand ığı , Milli Piyango idaresi), Zi-
raat ikooperatifterile bunlar ın federasyonlar ı , Nahiyeler ve nihayet husus"' mali 
müesseseler taraf ından temin edilmesi takarrur etmi ş tir. 

Meclisi İ dare azalar ı , (3) kendileri taraf ından intihap edilmi ş  bulunan üç 
azadan mürekkep icra komitesine mevdu muamelühn idaresinden mesül de-
ğ ildirler, fakat, ittihaz ettikleri kararlar Reis taraf ından talik edilebilir. Bu zat, 
ilıtllâf zuhurunda meseleyi Naz ıra aksettrir, Naz ır da meseleyi halleder (4). 

Binaenaleyh, her ş eye rağmen, neticede karar ittihaz etmek selahiyetint, 
Idare, yine kendisinde bulunmaktad ı r. Diğ er taraftan, aksiyonerler nazari bir 
şekilde Meclisi idareyi seçiyorlarsa da' ancak' en az 100 aksiyona malik olan 
kimselerin rey sahibi olabilmeleri ve her türlü temsil hakk ının menedilmiş  
olmas ı  dolayısile, mevzuubahis aksiyonerleri bu husustaki nufuzlar ı  ihmale 
değ er derecede zay ıf tır. 

Bittabi, bu şeraiti haiz bulunan cüz'i miktarda aksiyoner vard ır. Niha-
yet, Devletin kontrolu da kendisine geni ş  selâhiyetler verilmi ş  bulunan bir 

(I) Bu kanun 25 Ş ubat 1930 ve 27 Mart 1931 talihli kanunlarla tadil edilmi ş tir. 

(2) Kanun bunu 300 milyon dinar olarak tesbit etmi ş ti. Müessesan heyeti umu-

miyesi taraf ından 700 milyona iblag edildi ve müteakiben defaatla zam gördü 

(3) Bu meclis 15 azadan mürekkeptir.. Üç sene müddetle devlet taraf ından tayin 

edilen reisi, ayn ı  zamanda imtiyazl ı  Ziraat Bankas ın ın da reisidir. Azalardan 7 si ba ş  
vekil ve 7 si aksiyonerler heyeti umumiyesi taraf ından seçilmektedir. 

(4) 25 Ş ubat 1930 tarihli kanunla yap ı lan tadilat. 

F, — 7 
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Komiser taraf ından icra edilmektedir. Ilk zamanlar yaln ız 700 milyon di-
narlik bir sermayeye malik bulunmas ı  dolayisile Banka, buhran yüzünden 
diğer para ticaretile i ş tigal eden enstitülerle derhâl te ş riki mesai etmeye 
mecbur 'kald ı . 1930 senesinde, Milli Banka nezdinde 200 milyonluk bir kredi 
ile ayn ı  derecei eherrınnyette olan diğ er iki tanesini de, Kredi Fonsiye ille 
Tasarruf sandığı nda elde etti. Fakat, bu müesseselerin bizzat mali mü ş külâta 
maruz kalmalar ı  yüzünden, 1932 de bu kredilere nihayet verildi. Binaenaleyh, 
bu devirden itibaren imtiyazl ı  Bankan ın faaliyeti bataet kesbetti. 

Mezkür Banka, camialar muvacehesinde, Zirai Kredi Müdürlü ğ ünün 
takibetmiş  olduğu siyasetin ayn ına malik olamamış t ır. 

Her ne kadar eski kooperatifler Bankan ın avanslar ından cüz'i miktarda 
istifade edebilmi ş lerse de, bu Banka onlar ı  sistematik bir tarzda medeni", 
dan uzakla ş tır ıp ifna edememi ş tir. 

Fakat bir taraftan, Imtiyazl ı  Ziraat Bankas ı, kendisinden evvel faaliy-
yette bulunmuş  olan müessesenin takip etti ğ i siyaseti idameye mecbur ol-
duğundan yeni kooperatifleri terk edemezdi. Di ğ er taraftan, eski kooperatif-
ler, Ziraat Bankas ına karşı , evvelce enstitünün bu eski kooperatifler Maya 
cehesinde takumu ş  olduğu hasmane hareketin ay/mu beşliyhrlardı . Mama-. 

 fih, Devletin selâhiyettar organları  kooperatiflerin bu hatt ı  hareketlerini ya-
vaş  yava ş  değ iş tireceklerini ümit eder gibi idiler. 

/Bu surette, Romanyada, oldu ğu gibi, Yugoslav kredi kooperatifçiliğ i 
mali otonomiye naili olmadan önce, nisbi bir siyasi istiklale n ıazhar ol-
muş tur. 

Ziraatin hemen hemen tamamen menabiden mahrum oldu ğu bir mem-
leket olan Yunanistan ın, zikredilen diğ er memleketlerden daha pek az müte-
rakki bulunmas ına rağmen orada bu memleketlere mü ş abih bir tekümül 
kaydedilebilir. 

Yunanistanda kredi kooperatifçili ğ inin inkişaf', diğ er Balkan memleket-
rinde olduğ undan ziyade eraziye müteallik islâhata ba ğ lı  kalmış tır. 

1914 senesine kadar Yunan ziraat, hiç bir ziraat kredi merkez te ş ek-
külü ile techiz edilmiş  değ ildi. Ancak bu tarihtedir ki, Yunan Milli Bankals ı  
toprak sahibi müş terilerine seneliğ i 25 milyona baliğ  olan bir kredinin a-
çılmas ım ve müsavi taksitlerle ödemek suretile Zirai Kredi organizasyonu 
'senmayesinin teşkilini kabul eyledi. 

!Bunu müteakip bir kaç kooperatif vücuda getirildi. Fakat, bunlar ın in-
kiş af', as ıl Anadolu ve Bulgaristandan gelen yunan muhac ırlar ın ın iskün ta- 
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rihi olan 1922 .senesinden itibaren h ızla ş tı . Vücuda getirilen topluluklar ın 
ekserisi karşı lıklı  kredi ş irketleridir (1). 

'Bu kredi kooperatiflerinin yan ında, 29 Kânunu Evvel 1917 tarihli erazi 
islâhat kanununun tatbiki neticesinde kurulan "Mecburi Kooperatif„ ler 
hali faaliyettedir (2). Milli Banka, bu mecburi kooperatiflerle alâkas ı  ol-
mayan zürraa ancak büyük güçlüklerle ş ahsi kredi açt ığı ndan, vaz ıı  kanun bu 
ziraatçileri bir araya toplamak için mutavass ı t vazifesi görerek ve mun-
zam bir garanti verebilecek olan mecburi kooperatifler te ş kil etmek lûzumunu 
hissetmiş ti (1). Bu rolden ba şka, mezkûr kooperatifler, mü ş terek sat ış  ve 
mubayaa organizmi vazifelerini de görmektedirler. 

1923 senesinden i tibaren Milli Bankan ın ziraate yapt ığı  avanslar gittikçe 
ehemmiyet kesbediyor : 

Sen elr 	 Yap ı lan ikrazat 

1915 	Drahmi 	4.700.000 
1918 	 20.600.000 
1920 	 27.000.000 
1923 	 220.000.000 
1925 	 905.000.000 
1928 	 1.303.900.000 
1929 	 1,600.000.000 

Bununla beraber Milli Bankanı n zirai kredi siyaseti bir çok tenkitlere ma-
ruz kal ıyor. Ihraç müessesesi hemen hemen hiç hususi kredi açmayor (3). 

(1) Kredi Kooperatiflerinin adedi : 
1917 	 439 
1918 	1.287 
1025 	2.472 
1927 	3.392 
1929 	3.912 

1929 senesinde cem'an 4481 adet ziraat kooperatifi vard ı . 

(2) istimlük edilen araziyi ziraate tahsis edecek olan ziraatçiler, Ziraat Naz ırı  ta-

rafından kontrol edilen ve tevzii güç olan ve uzun suren topraklar ın devredildigi bir 
mecburi kooperatifte toplanm ış lardı . Bu suretle, yeni arazi sahipleri, topra ğı n alış  fia-
tının faizile 01 0  1112 nisbetindeki senelik amortismandan ba ş ka bir şey ödemeden top-
raklarının sahibi oluyorlard ı . 

Mecbur ı  kooperatiflerin lagv ını  müteakip, umumi heyet halinde toplanan şe-
riklerin 3/5 nin reyi ile bir karar ittihaz ı  takdirinde, mezkür kooperatiflere 1930 da zira-
at kredisi açmak selâhiyeti verilmi ş tir. Hatta arazi islâhat ı  için dahi kredi verebilirler. 

(2) Eserin 279 uncu sayfas ı nda M. Allivisatos Babis'in verdigi rakkamlar. 
(3) Meselâ 1927 de hususi kredi kü ş adı , zirai ikrazat yekünunu yalnız ojo  6,23 

üne bali ğ  olmaktad ı r. 
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Bir çok ziraatçiler, hakiki (maddi) teminat arzedemedikleri için mü ş terileri 
meyanmdan ihraç edilmi ş  vaziyete dü şüyorlar. Bankan ın almakta olduğu 
0/0 8 faizin çok yüksek olduğu kanaati hakimdir. 

Bundan başka, işletmelerin ekserisi esasen hipotek edilmi ş  olduğ u ci-
hetle, ziraatçiler ancak hayvanlar ını  ve mahstillerini teminat olarak yerebil-
mekte ve bu yüzden, Banka, ikrazat ının k ısmı  küllisini k ısa vadeli (4) yap-
maktadır. Binaenaleyh, Ziraat i ş letmesi sahibinin orta Veya uzun vadeli 
kredi temin edebilmesi hemen hemen gayri kabildir. 

/Nihayet, te ş rii metinler, mevzuubahis bankay ı  (kooperatiflerle müna-
sebete giri ş meye mecbur etmi ş lerse de, Bankan ın mahalli servisleri mezkûr 
kooperatiflere kar şı  umumuyetle hasmane bir tavur tak ınmış lar ve Banka 
onlar ın matalibat ını  hüsnü niyetle tetkik etmemi ş tir. 

Esasen, Harpten sonra, hemen kurulan kooperatifler, ekseriya fena or-
ganize edilmi ş lerdir. Buna istisna olarak, kâfi derecede bir mazisi olan Ma-
kedonya, Peloponez ve baz ı  adalardaki müesseseler, muayyen bir derecei 
kemale vas ıl olmuş  olduklar ından kooperatif prensiplerine pek az riayet et-
mektedirler. Halbuki, rolü mürebbilik olmayan Milli Bankan ın mezkür koo-
peratiflere ikrazda bulunmas ı  için hiç bir sebep ve mecburiyet yoktur. 

Binaenaleyh, bir tek çare kalmaktad ır. Bu da, mürebbi rolünü oyna-
mak için kâfi derecede vas ıta ile mücehhez ve zirai ihtiyaçlara sureti mah-
susada intibak eden bir organizmin tesis edilmesidir. I ş te bu teş ekkül, 27 
Haziran 1929 (1) da kurulan Yunanistan Ziraat Bankas ıdır. 

Bu yeni Bankan ın sermayesi 811.000.500 drahmi ile te ş kil edilmiş tir. Diğer 
4.‘araftan, 20 ş er milyonl ıik senelik taksitlerle, 180 milyon drahmiye bali ğ  
olacak olan paray ı  Yunan Milli Bankas ından kabül ve dört bankan ın ser-
mayeleri yekfinu olan 90.700.000 drahmiyi bel'etnesi laz ımdır. 

Bu müessesenin vücuda getirilmesi sayesinde kredi politikas ına daha 
eyi bir istikamet verilmi ş  gibi bir vaziyet has ıl oluyor. Ziraata tahsis edilen 
avanslar, daha yüksek bir miktara bali ğ  olmuş  (2) ve umumiyetle daha eyi 
bir şekilde tevzi olunmu ş tur. Bu avanslar ın kı sm ı  azam ı  kooperatiflere (takri-
ben 900 milyon), 4'00 milyonu hususi ziraatle i ş tigal edenlere, 120 milyonu 
hububat ıstoklarm ın finansman ına verilmiş tir. 

(4) 1927 de orta ve uzun vadeli avanslar, umumi avanslar ın yaln ı z 01 0  1 112 nu 

te şkil etmektedir. 

(1) Yunan hukümetile Yunan Milli Bankas ı  aras ında aktedilen bir anla şma muc-

ibince. 

(2) En yüksek rakkam, 1935 milyon drahmi olarak 1930 senesinde elde edilmi ş -

tir. 1934 de muamelât yekûnu 1500 milyon drahmiyi bulmakta idi. Nikolayides'in «10 

senelik çabalama >> adl ı  eseri. 
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D ıerecei saniyede, Ziraat Bankas ı, kooperatifleri daha eyi kullanmakta 
(3) ve bahsettiğ i kredilerin 0/0 65 ini onlar ın vesatetile tevzi etmektedir. Ay-
r ıca hususi kredilerin nisbeti de daha mühim miktara ç ıkmaktad ır. 

Bu yeni Tesis, Devlet nufuzuna fazla tabi olan bir müessese ş eklini ha-
la', muhafaza ıediyorsa da, onun için en mühim ş ey menabi meselesidir. 3 ııniltı  
halletmek için, 75 milyon drahmilik bir avans vermeyi kabül 'etmi ş  olan 
Beynelmilel Tediyat Bankas ına muracaatta bulunmu ş , fakat bu para çabuk 
tilkenmiş tir. Müteakiben, Beynelmilel hipotek kredisi Ş irketine ş erik olmuş , 
fakat tamamen te şukkül etmi ş  bir vaziyete gelmeyen bu Ş irket, Bankaya, 
ancak hipotek kredileri verebilirdi ki, esasen, Bankan ı n bizzat kendisi bile 
bu nevi avanslardan az yapmakta idi. 

Ziraat Bankas ı  harici piyasalardan sermaye temin edebilece ğ ini pek 
ümit edemediğ i cihetle, Devlet veya Milli Bankan ın yakında kendisine yeni 
disponibi'liteler temin etmek kudretini gösteremedi ğ i takdirde, faaliyetiniln 
bataet kesbetmesinden korkulur. 

(3) Halen merkezi te şkilâtlarl olmayan ve 64 ittihat içinde toplanan 5750 adet 

mevcuttur. 
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Finiândiya'da Kooperatif Te ş kilât ı  

Tercüme eden : y. TUNAIL 

Profesör V. Totomiyantz' ı n, Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ i dergisinde 
çıkan yaz ı s ı ndan terceme: 

1939 senesi umumi harbine kar ış arak cihana bir kahramanl ı k nunı u-
nesi veren ve 4 milyon nufusa malik Finlandiya, ,kooperatifcilik sahas ında. 
gıptaya de ğ er mevkide bulunmaktad ır. Bu hususta bu memleketten bir çok 
öğ renilecek şeyler vard ır. 

Isveç muharrirlerinden Forsten Ode ".kooperatifler memleketi Finlandi-
ya„ adl ı  eserinde (Berlin - 1931), "Hiç bir memlekette halk ın manen ve 
maddeten kalk ı nmas ı  ve milli kuvvetlerin makul bir ş ekilde kullan ı lmas ı  
için her halk s ı n ı f ında kooperatifcilik fikrinin bu derece ra ğ bet bulduğ u 
görülmemi ş tir„ demi ş tir. Ve ancak bu sebebledir ki 1921 senesinden iti-
baren milli tasarruflar ı n mikdar ı  ehemmiyetle artm ış  ve Kooperatif mües-
seselerine yat ır ılan tasarruflar bu gün 15-7 misli büyümü ş tür. 

iDevlet yard ımından ayr ı  olarak, kredi kooperatiflerinin faaliyet ve 
emeğ ile, Finlandiya bu gün bir küçük Ziraatciler memleketi olmu ş tur. Bugün 
Ziraat erbab ının adedi umum nufusun 0/0 70 ini te şkil: etmektedir. 

Muvaffak olmayan bir kaç istihlâk kooperatifi müstesna, Merkezi Hel-
sinkide bulunan umumi Kooperatif hareketi "Palervo„ kurumunun tertip ey-
lediğ i bir plan dairesinde inki ş af etmi ş tir. Mezkar kurum, Helsinki Üniver-

sitesi Profösörlerinden H. Gebhard taraf ından 1899 senesinde tesis olun-
Muş tur. Gaye, kredi kooperatifleri ile di ğer nevi kooperatifleri muntazam 
bir plân dairesinde kurmakt ır. Ayn ı  sene zarf ında Profesör Gebhard, ta-
Iebesinden 150 ki ş iyi, ziraat ı  yak ından görmek, köylüye „kooperatif fikrini 
a şı lamak ve te ş kilâtin iyilikleri ile ehemmiyetlerini ö ğretmek üzere köylere 
gönderiyor. 1908 senesinde Moskovada toplanan Rus Umumi Kooperatif 
Kongresinden sonra, Finlandiya kooperatif cereyan' daha serbest bir ş ekil 
almış t ır. Finliler tam bu vaziyetten istifade ile geni ş  bir propaganda faali-
vetine giri ş mişlerdir. Palervo kurumu 1905 senesinde mali vaziyetini iyice 
'ouvvetlendirilerek gayet büyük bir propaganda makinesi kurma ğ a muvaf-
fak olmu ş tur. Misyonerleri diplomah ağ ronomlar (Ziraat Mühendisleri) ilk 
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,-nektep muallimleri ve kooperatif ö ğ retmenleri memleketin muhtelif yer-
lerine yay ı larak vazifelerine ba ş layor. Binlerce nusha olarak bas ı lan küçük 
el ilanlar ı  ve "Palervo„ mecmuas ı  memleketin en ücra kö ş elerindeki köy 
evlerine kadar girerek halk ı n biricik okunacak kitab ı  haline geliyor. Mec-
mua, rnezkür Profesör taraf ından Fin lisan ı  üzerine, kar ıs ı  taraf ından da 
Isveç lisam üzerine çtkar ı lmaktad ı r. Mecmuan ın 1938 senesindeki tiraj adedi 
90.000 nushaya bali ğ  olmuş tur. Kurumun ne ş riyat ı  meyanmda bast ır ılan 
"Finlandiya Kooperatifli ğ i„ nam ındaki ders kitab ı , Üniversitenin ilk s ın ı flar ı  
ile bilumum Ziraat mekteplerinde okutulmaktad ır. 

Bundan başka kooperatif memurlar ına ve köylülere tahriri ders veren 
bir Palervo mektebi de kurulmu ş tur. 

Son seneler zarf ında iş in ağı rlığı , te şekkül etmi ş  olan (muhtelif ko-
operatif birliklerine verildi ğ inden kurumun faaliyeti nisbeten azalm ış tır. Buna 
rağmen Palervo, Kooperatiflerin umumi ve milli bir birli ğ i haline gelmiş tiri 

 1937 senesi nihayetinde Palervonun Idaresinde 228 alım sat ı m kooperatifi, 
314 süt kooperatifi 717 yard ım ve tasarruf sand ığı  ve 291 sair koopera-
tif vard ı . Bunlardan ba ş ka Palervonun faaliyeti, adedi 5000 den fazlaya ba-
liğ  olan bilumum zirai kooperatiflerine de ş amildir. 

Muhtelif nevi kooperatifle 10 merkezi Kooperatif te ş ekküle bağ lan-
tnış tir. Bunlardan en eskisi, Finlandiya Parlementosunun te şviki üzerine Rus 
Hükümeti taraf ı ndan, zirai kredi te ş ekküllerine mali yard ımlar ın yapılmas ına 
karar verildiğ i 1902 senesinde te şekkül eden kredi kooperatifler Merkez 
Enstitüsüdür. Rus Hükümeti 1903 senesinde Finlandiya kooperatifleri için 
2o0.1000 İ sviçre frankl ı k ilk avans ı  vermiş tir. Son seneler zarf ında Finlandi-
ya kooperatifleri, toplad ıkları  mevduat fazlah ğı  dolayısile Devlet yardımına 
katiyen muhtaç de ğ illerdi. 

Bu kooperefifierde, Rayfayzen prensiplerine tamam& riayet  edilliğ iıı -
den, kredi avanslar ı  ancak istihsal gayesile verilmektedir. Tevzi edilen 
avanslar ı n mahalline sarf olunmas ı nı  teminen her kooperatifin iki şer müfet-
tisi vard ı r. Bu müfettiş lerin raporlar ında verilen malurnata nazaran 1928 
senesinde 17500 (Akr) mesahas ı nda tarlaya ısahip 600 köy Ziraat i ş letmesi 
kurulmuş  ve evvelce mevcut 3000 i ş letme için de '50.000 akr mesahas ında 
arazi sat ın alınmış tı r (1). Bundan mada 3000 mesken ve 11000 di ğ er in -
saat ikmal edilmi ş tir. 

enstitünün verdiğ i avanslarla, kooperatif ortaklar ı  için 27000 
ak- arazi kabili istifa& bir hale getirilmiş , 3750, mil kanal açdma ş , 12000 
baş  hayvan ve 126000 çuval gübre ve mühim miktarda tohum ve gıda 
temin edilmiş tir. 
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Ilk istihlâk kooperatifi 1900 senesinde Yosterboten şehrinde kurul-
muş tur. 1 903 senesinde 20 köy istihlâk kooperatifi Ineveuddu. 

Ertesi sene ilk istihlâk kooperatifleri mübayaa enstitüsü kurularak 
bütün köy ve ş ehir istihlâk kooperatifleri bir araya toplanm ış t ır. Enstitünün 
akteyledi ğ i kongreye 37 kooperatif i ş tirak etmi ş tir. Bunlar meyan ında Abo 
sehri istihlâk kooperatifi, delege olarak Voyno Taner'i göndermi ş tir. Bilâhara 
mumaileyh Elanto kooperatifi Müdürlü ğ ünü yapmış , geçen sene de Finlandiya 
Hükûmeti kabinesine girerek bir nezaret alm ış t ır. Ayni zamanda Milletler 
aras ı  kooperatifcilik Birli ğ i Reisi de bulunmaktad ır. 

1916 senesine kadar Fin istihlâk kooperatifleri yaln ız birbirinin etra-
fında toplanm ış  bulunuyordu. Köy ve ş ehir kooperatifleri aras ı nda has ıl 
olan bir itilâf dolay ı siyle mezkûr senede bir ikinci birlik meydana geti-
rilmiş tir. 

Fakat her iki birlik de her hangi bir siyasi F ırka ı  ile alâkas ı  olmay ıp 
Beyn ıelmilel Kooperatifcilik ittihad ı nda aza bulunmaktad ır, 

`Bunlardan birinciye bağ lı  olan kooperatiflerin daha 1928 senesinde 74 
istihsal müesseseleri vard ı . Ba ş ta süthaneler, marangozhaneler Maden Su-
ları  tasfiyehaneleri olmak üzere bir çok imalâthaneler kurulacak müstehlik 
ortaklara temiz ve ucuz g ıda ve malzeme temin edilmi ş tir. Gene eski tbir-
liQe bağ l ı  kooperatiflerin umumi sanayi merkezlerinin daha 1914 senesinde 
meydana getirilmiş  fırça fabrikas ı , elbise imalâthan ıeleri, kibrit, margarin, 
Seker, muhtelif meyve su ve ezmeleri fabrikalar ı  ile Finlandiyan ın en 
büyük değirmenine malik bulunduklar ı nı  söylersek; bu kooperatiflerin daha 
memleket Rus hakimiyetinden ç ıkmadığı  bir s ırada ne kadar iyi inki ş af 
etmis olduğunu anlayabiliriz. 

sonradan te ş ekkül eden iki birli ğe bağ lanmış  bulunan kooperatiflerin de 
faaliyeti birincilerden a ş ağı  değ ildir. Bu birliğ in 1938 ısenesindeki devri nak-
ti yekilnu 2 milyar fin mark ını  tecavüz etmektedir. Yukarda dedi ğ imiz 
gibi bu birliğ e intisap edea kooperatifler ş ehirlerde bulunan istihlâk koope-
ratifleridir. Helsinki ş ehrinin me şhur ve 45000 ortakh Elanto kooperatifi de 
bunlar meyanındad ır. 

Büyük Kooperatifler bilumum ortaklar ı n ı  Hey'eti umumiye ictimalarma 
davet etmeyip yap ı lmas ı  Laz ım gelen iş leri ortaklar ı n mümessillerile ifa et-
mektedirler ki, bu suretle umumi toplant ı lar ı  ancak 50-60 I ki ş i murahhas 
ortağı n i ş tiraki ile yap ı lmaktadır. 

'kinci Birli ğ e tabi olan kooperatifler, birincilerden daha modern ve 
daha kuvvetli esaslar üzerine kurulmu ş  istihsal müesseselerine malikdirler. 
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Bilhassa Fin Ş ehir halk ına ucuz ve iyi ekmek temin eden de ğ irmen ve 
fırınlar' kayda değ er muvaffakiyetlerdir. 

Finlandiyada perakende ticaretin (vo 25-30 u istihlâk kooperatiflerinin 
elinde olduğu keyfiyeti bu kurunrilar ın faaliyet ve inki ş af mı  bariz bir sItu-
rette göstermektedir. 

"Ş imal kooperatifcilik hareketi„ nam ındaki eserinin (Viyana 1936) ni-
hayetinde, Vayno Taner şoyle demektedir. "Istihlâk kooperatiflerimiz ne 
hükümetten ne de her hangi bir kimseden yard ıma muhtaç dieğ ildir4 
Onların istediğ i, ticaret serbestisile di ğ er iktisadi te ş ekküllerle birlikte ayni 
muameleyi görmesidir. Buna mazhar olduklar ı  gün gayelerini tahakkuk ettir-
mek imkânlar ına sahib olmuş  gündür„ 

Ş imdi de FinlandiYa için büyük bir ehemmiyeti haiz ;bulunan süt 
istihsal ve ihraç i ş inin kooperatifler sayesinde nas ıl hal edilmiş  olduğ unu 
görelim. 

Bu istihsal ve ihraç maddesi memleketin ihracat maddelerinden birinci 
mevkide bulunan odun ve keresteden sonra gelir. 1934 senesinde 70.000 
ortakl ı  684 süt kooperatifi vard ı . 451.000 inek sahibi bulunan bu koopera- 
tifler ayni senede yaln ız 23.000 kilogram tere ya ğı  istihsal etmi ş lerdir. 
Bunlar meyan ı nda "Valio „kooperatifi bütün şehirlerin süt ihtiyac ını  temin 
ettikden sonra imal olunan tere ya ğı n 0/0 93 ünü ve peynirin de % 58 
ini ihraç etmektedir. 

Bay (Ode) nin mütaleas ı na nazaran Fin Kooperatiflerinin Halk taraf ı n-
dan sevilmesi ve benimsenme keyfiyeti ba şka bir memlekette görükmez. 

Pin köylüsünün kooperatife kar şı  gösterdiğ i alâka ve ba ğ lı lık fevka-
lâde büyüktür. Siyasi F ırkalar matbuat ı  da onlar hakk ında .daima 

bahsetme'ktedir. Esasen bu F ırkalar, memleketin nef'ine yap ılacak iş -
lerin daima kooperatif bayraklar ı  altında tasarlanarak karara al ı nan iş ler 
olduğuna kanidirler. Bu itibarlad ı r ki, kooperatif hareketine f ırka enti-
rika ve mücadelesi kar ış madan Fin Milletinin az zamanda (Iktisaden kal- 
kınmas ı  temin edilmi ş tir. 

Ekser kooperatifkrin Idarecileri yüksek Mektep meztu ılarıdır. Bu tahsil 
sahibi Idareciler köy kooperatiflerini İdare ederken halka ve köylüye kati- 
yen yabanc ı  kalmamaktadırlar. Buna binaen kooperatiflerie halk aras ın-
daki münasebetler daima samimi, dürüst ve sağ lam vaziyette bulunmak- 
tad ır. 

Fin kooperatif çili ğ inin muvaffakiyet andllerinden biri de Fin kad ın-
lar ı n ı n her memleketten üstün bir alâka ile kooperatiflere i ş tirakleridir. 
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Palervo kurumu ba ş  katibi Bay Umar Rahola'n ın verdiğ i malümattan, 
1918 senesinden itibaren, evvelce tamamile topraks ız olan köylüye, toprak 
verilerek ziraat i ş letmesi sahibi olanlar ın adedi 120,000 e baliğ  olması  en 
fazla kooperatiflerin de ğ ersiz te şebbüs ve yard ımları  ile temin edildiğ i gö-
rülmektedir. Dahili iskan i ş lerinde bu derece muvaffakiyet hakikaten şayanı  
dikkattir. 

1938 senesinin nihayetinde Finlandiya da da 5500 Kooperatif meveud-
da. Bunlardan 5091 i köy kooperatifi oldu ğ una göre , nufusun üçde ikisi 
kooperatif te ş kilatına alınmış  demektir. 

Biltimum Kooperatifler 1.400 milyon Fin ırnarkı  sermaye ile be ş  mil-
yar marklık devir yapmış lard ı r. 

verimizin müsaadesizli ğ inden ba ş  kâtiplik taraf ı ndan verilmiş  olan bir 
cok rakamlar ı  derç edemiyoruz. Yaln ı z, tabiat ı n kendisine kar şı  gayet k ı s-
kanç davrand ığı  bu milletin kooperatifcilik sahas ında mazhar oldu ğ u bü-
yük muvaffakiyet muvacehesinde hayran olmamak kabil olmad ığı nı , bunun 
da ancak el ve iş  birliğ i, mütekabil itimat, azim ve iman gibi has-
letler sayesinde elde edilebilece ğ ine kani bulunmam ız icab ettiğ ini kayde-
deriz. 

En nihayet, büyük muvaffakiyetin s ırr ını  ifş a eden FM Şairi iz. To-
nellus'un sözlerini ilave edelim bu "Biz kendi kendimize ve ayr ı  ayr ı  birer 
hiciz, fakat asr ın hakkı m ızdaki i ş ini tamamlamak gibi umumi ve milli bir 
emel pe ş inde bir araya geldi ğ imiz zaman kar şı mıza ç ık ılamaz bir kuvve-
tiz„. 
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Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ inin Kongresi 

ve Bulgar Halk Bankalar ı  Birli ğ i 

Tokat Mebusu : Hasip llYTUNA 

A. Hareket ve Sofya'ya yar ış  : 

Bulgar Haliç Bankalar ı  Birliğ i; yirmi be ş inci faaliyet y ılını  tes'id anak-
sadile geçen sene; 30 Haziran 1940 tarihinde Sofya-da yirminci alelâde 
kongresini aktetme ğ i kararla ş t ırm ış ; ve bir bayram mahiyeti verilen bu 
kongreye, Türk Kooperatifçilik Cemiyeti de davet edilmi ş ti. 

Türk Kooperatifçilik Cemiyetinin bu davete, üç ki ş ilik bir hey'etle 
icabeti, tensip edilince; Trabzon Mebusu S ı rr ı  Day' ın Reisliğ i alt ında, Türk 
Kooperatif cilik Cemiyeti Umurni kâtibi Tokat Mebusu Hasip Aytuna ile 
Ankara Halk Bankas ı  Genel sekreteri Mithat Gürsu'dan ibaret heyet, hazira-
n ın 27 inci günü Ankaradan hareketle 29 haziran cumaertesi günü ö ğ le-
den sonra saat 15 de Sofya'ya vâsil oldu. 

Hey'etimiz, Sofya gar ında, Sofya Eiçimiz Ş evki Berker ve Sefaret Er-
kân ı  ile Halk Bankalar ı  Birli ğ i İ dare Meclisi Reisi olan Prof. Dr. Mi ş ayko 
Halk Bankalar ı  Umumi Müdürü Doktor İ liya Palazof ve di ğ er Birlik Mü-
dürleri ile Kooperatif te ş ekküllerine mensup zatlar taraf ından, pek samimi 
bir surette istikbal ve kooperatifin kendi mal ı  olan "Koop„ oteline mi-
safir edilmi ş tir. 

Otele vardığı mızda, Otelin ş eref direklerine Türk Bayra ğı  çekilmiş  ; 
yanı  başı na da, bu Kongreye mürahhas Hey'etier göndermi ş  olan Yugos-
lavya; Romanya, Macaristan ve Sovyet Rusya Bayraklar ı  de as ılmış  bu-
klnYordu.; 

Yugoslavya, eski naz ırlardan (Voya Jorjeviç) in Reisli ğ i alt ında 17 
kiş ilik; Romanya, 4 ki ş ilik, heyetler göndermi ş ler; Macaristan ile Rusya 
da Sofya Üniversitesindeki Macar ve Rus Profesörlerle kendilerini tem-
sil ettirmiş lerdi. 
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B. Sofyada : Kongrede : 

30 haziran pazar sabah ı , bir kooperatif binas ı  olan "Yeni Bul-
garya„ otelinin konferans salonunda, saat tam onda, Kooperatif erkekler 
Korosunun söylediğ i Bulgar milli mar ş larile aç ı lmış t ır. Bundan sonra, Birlik 
Idare Meclisi Reisi Profesör D. Mi ş aykof taraf ı ndan, Birliğ in 25 senelik 
faaliyet hayat ı  ve ba ş ardığı  muvaffakiyetli i ş ler hakk ında mufassal bir ra-
nor okunmu ş ; bunu müteakip; Ticaret Naz ır ı  ile resmi te ş ekküller, Milli 
Bankalar, Ziraat Bankas ı , Milli Kooperatif Bankalar ı ; Mümessilleri ile Kon-
greyi tebrik etmi ş ; kooperatifçili ğ in inki ş af ından dolay ı  memnuniyetlerini 
izhar eylemi ş ; Birliğ in mesaisini takdirle anmış lard ı r. 

Hey'etimiz nam ına, Trabzon mebuusu S ırr ı  Day, Frans ızca ve Tokat 
Mebusu Hasip Aytuna da Bulgarca konu ş arak Birliğ in muvaffakiyetli ça- 

hsmalar ı nı  ve Türk Kooperatif cili ğ inin, Bulgar Kooperatiflerinin hayat ve 
faaliyetlerini pek yak ı ndan ve ciddi bir alğka ile takip ettiklerini tebarüz 
ettirmiş ler ; Birli ğ e; Türk Kooperatif cemiyetinin tebrik ve takdirlerini 
tekrarlayarak muvaffakiyetler dilemi ş ler; iki karde ş  te ş ekkülün kar şı lıkl ı  
yard ım ve s ı k ı  temaslardan çok hay ırlı  neticeler do ğ acağı nı  ve iki Millet 
aras ında daha s ı k ı  bir bağ lı lı k teessüs edebilece ğ ini i şaret eylemi ş lerdir. 

Tebrik nutuklar ı  bittikten sonra, kongreyi idare edecek bir Reis 
bir reis Vekili ve kâtipler seçilmi ş ; buunu müteakip; a ş ağı da gösterilen 
ruzname etraf ında çal ış mak için Kongre, ö ğ leden sonra saat 15 de toplan-
mak üzere tatil edilmi ş tir. 

Kongre Ruznamesi : 

1) Birlik İ dare Meclisi Raporunun okunmas ı  ve kabulü; 

Birlik Kontrol Hey'etinin raporu ve 1939 senesine ait muva-
zene ile kâr ve zarar hesablar ın ın tetkik ve tasvibi; 

0) İ dare Meclisi ile Kontrol Hey'etinin vazifelerinden affedil-
mesi ve yeni seçim yap ılması ; 

4) Birliğ in 1940 senesi bütcesinin kabulü; 

5) "Kooperatif Mücahidi„ nam ındaki fondun raporunun okunmas ı  
ve bu Fond talimatnamesi mucibince yeni İdare Hey'etinin 

kontrol Komisyonunun seçilmesi; 

Birlik İ dare Meclisine S ıra ile rey alm ış  olan - âzan ı n inti- 
hab ı  ile kontrol heyetine iki âza seçilmi ş tir. 

- Yabanc ı  memleketlerden gelen Mümessiller için Birlik; aş a ğı daki 
proğ ram ı  haz ırlam ış  ve tatbik eylemiş tir: 
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29 Haziran Cuma ertesi : 

n ğ leden evvel gelecek mürahhaslar ın kar şı lanmas ı ; saat ;13 de Bul-
garya otelinin "Bir hale„ salonunda ö ğ le yemeğ i; akşam saat 21 de Bul-
garya Otelinin bahçesinde ak ş am yemeğ i; saat 23.30 da Yugoslava'dan 
gelecek mürahhaslar ın istikbali; yeni gelen mürahhaslarla "Ha ş inger„ lokan-
tas ında ak ş am yeme ğ i. 

30 Haziran Pazar : 

Saat 7,30-9 aras ı nda "Koop„ oteli holünde kahve alt ı ; Yeni Bulgarya 
salonunda saat 10 da Kongrenin aç ı lış  merasimine i ş tirak. "Ünyon Palas„ 
ta saat 13 de ö ğ le yemeğ i. Bunu müteakip; Boyana, Kmajevo, Gornabanya 
sayfiye mahallerine gezinti, "Vito ş „ Lokantas ında kahvealt ı  ile bira içilmesi-
Saat 16.30 da otele dönü ş . Gece saat 21 de Halk Bankalar ı  Birliğ i ta-
raf ı ndan Yeni Bulgarya oteli Salonunda resmi ziyafet; 

1 Temmuz Pazartesi : 

saat 7-9 aras ında, Koop Oteli holünde kahvealt ı ; Saat 9 da Kongre 
ictima ı na i ş tirak. Saat 10-12 aras ı nda Sofya içinde gezinti. Saat 13 de Bo-
,°is park ındaki "Maryalüiza„ yaz banyosunda (plâj ında) Öğ le yemeğ i. Oğ -
► eden sonra serbest zaman. Gece saat 21 de Halk Bankalar ı  Birliğ i Binas ı  
salonlar ı nda Kongreye gelen bütün yerli ve yabanc ı  mürahhaslar ın iş tirakile 
(Halk Sofras ı) ak şam yemeğ i ve koronun konseri. 

2 Temmuz salı  : 

Saat 7-7,45 aras ında Koop oteli holünde kahvealt ı . Saat 8,15 de (Ri-
la manast ırı ) na hareket. Dupnitsa'da ö ğ le yemeğ i. Rila manast ırında ak-
ş am yemeğ i ve otelde yatma. Rila da gezinti. Manast ır' ziyaret., 

3 Temmuz Çarşamba : 

Sabah saat 9 da Rila manast ır ından hareket, "Çam Koru„ yolile Sof-
vaya dönü ş . Çam Koruda ö ğ le yemeğ i. 

*** 
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C. Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ i ve Faaliyeti Hakk ında : 

1  - Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ inden evvel, Halk Bankalar ının nas ı l 
birer müessese (olduklar ına k ısaca iş aret etmek faydal ı  olacaktır. 

Hemen kaydetmek laz ı m ki, Bulgaristandaki Halk Bankalar ı ; bizdeki 
Halk Bankas ına ve ş ubelerine hiç benzemez. Çünki, her ikisinin sermaye 
leş ekkülleri ayr ı  ayr ı dır. Bulgar Halk Bankalar ı , ,birer kooperatif Ş irketi 
halindedir. Sermaye; kooperatörlerin hisselerinden te ş ekkül etmiş tir. Bu su-
retle, Halk Bankalar ı ;Mahalli ihtiyaçlardan vücud bulmu ş  birer halk kre-
di müessesesinden ibarettir. 

Bulgar Halk Bankalar ı ; faaliyet gösterdikleri yerlerde ve o mahal-
lin piyasas ı nda, kooperatörleri olan çiftcilerin, esnaf ın, tüccar ın, serbest 
meslek sahiplerinin; mütekaidlerin, askerlerin; i ş çilerin ve bunlara benzer, 
Halk tabakalar ı n ı n kredi ihtiyaçlar ı n ı, çok basit ve salim ş artlarla gideren 
ve çeş it mesleklerin inki şaflar ına hizmet eden birer iktisadi te şekküldür. 

Bu tip Halk Bankalar ı , Bulgaristan'da umumun itimad ını  kazanm ış  ol-
dugu gibi, Milli ekonomide birinci derecede mühim bir mevki alm ış  bu-
lunmaktad ırlar. Bu Bankalar; çok kuvvetli iktisadi te şkilat ı  ve faaliyet-
leri itibarile örnek olarak al ı nabilecek birer müessese haline gelmi ş lerdir. 

Bulgar Halk Bankalar ı nın ekserisi, mutad kredi muaınelelerinden ba ş ka, 
ce ş it ticari muameleler de yapmaktad ırlar. Ticari muameleler aras ında, bil-
hassa zirai mahsüllerin kollektif sat ış lar ı ; dikkati çekecek mahiyettedir. 

Rulgaristandaki 207 Halk Bankas ından 58 inan tevzi ma ğ azas ı  vard ır. 
Bir k ı s ı m Halk Bankalar ı  da, Elektrik Fabrikalar ı , F ır ı nlar ı ; Ş eker Fabrika- 

nebati ya ğ  fabrikalar ı , süthaneler, şarap mahzenleri ve saire i ş letmek-
tedirler ki, bu vaziyet göz önüne getirilecek olursa, bu müesseselerin ne 
mühim ticari muameleler yapt ıklar ı  anla şı lır. 

Bütün bu te şebbüslerle faaliyetlerin i ş  hacimleri; 1939 muamelât se-
ne.si zarf ı nda 1.659.876.734 leva varidat ve 1.497.324,383 leva sarfiyat ile 
ifade edilmektedir. 

nemek oluyorki, Bulgar Halk Bankalar ı , bizdeki gibi yaln ız esnaf, 
küçük ticaret ve sanayi erbab ının faaliyetlerile değ il, fakat, ayni zaman-
da ve daha fazla olarak çiftcilere kredi vermekle de s ıkı  bir surette alâ-
kadar olmaktad ırlar. 

Bulgar Ziraat Bankas ı  da çiftcilere kredi açmaktad ır. Fakat bunlar, 
daha ziyade tesis - kredisi mahiyetindedir. Çiftcilerin acil ve devaml ı  kredi 
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ihtiyaçlar ı  azami üç sene vade ile Halk Bankalar ı  taraf ından temin edil-

mektedir. 

9 - Bulgaristan ın geçirdiğ i büyük iktisadi buhrandan sonra, mahalli ih-
tiyaçlardan do ğ arak birer birer te ş ekkül eden ve faaliyete geçmi ş  bulunan 

Halk Bankalar ı  ço ğ alınca, aralar ında sık ı  bir münasebet tesis etmek mak-
sadile Sofyada, bir "Halk Bankalar ı  Birliğ i„ tesis etmek ihtiyac ı  duyulmuş -
tur. Bu Birli ğ e dahil olacak bütün Halk Bankalar ı ; (Birlik) taraf ı ndani 
finanse, kontrol ve - umumi hatlar ı  itibarile - İ dare edilecek; bu suretle "Bir-
lik„; Halk Bankalar ı  aras ında nâz ım bir rol oynayacakt ı . Bu tasayvur 
tahakkuk etmi ş  ve "Birlik„, hakikaten böyle mühim bir rol ifa eylemi ş tir• 

Bu k ı sa kay ı tlarclan sonra; ş imdi; Halk Bankalarm ın te ş ekküllerine ve 
Birliğ in tarihçesine dair bir kaç noktaya i ş aret edelim: 

1 — Bulgaristanda İ lk Halk Bankas ı  ve Halk Bankalar ı  Birliğ i : 

1) Bulgaristanda, Kooperatif esas ı na müstenid Halk Bankas ı  1903 se-
nesinde aç ı lmış t ır. Halk Bankalar ı  Birliğ i de, 26 may ı s 1915 de tesis edil-
► nistir. Bu vaziyete göre, aç ı lan ve ço ğalan Halk Bankalar ı ; 12 sene 
avrı  ayr ı  ve kendi kendilerine faaliyet göstermi ş ler ve ancak bu 12 se-
nelik tecrübeden sonra, Birlik kurulmas ına ihtiyaç hissetmi ş lerdir. 

2) Birlik tesis edilirken, umumi harb ba ş lamış  bulunuyor. Bu sebeb-
den, Birliğ in faaliyeti ba ş lang ı çta zay ıf gidiyor. l4kne.ak harp sonlar ında 
yani 1918 senesinde, Birlik; te şkilât ın ı  kuvvetlendirmeğe ,ve daha enerjik 
faaliyet gösterme ğ e ba ş l ıyor; ve o zaman, Birliğ e dahil olan Halk Ban-
kalar ı , birle ş menin ve Birli ğ in hakiki manasını  Çdaha iyi kavram ış  ve 
anlamış  oluyorlar. 

3) Halk Bankalar ı , çok az zamanda, sür'atle inki ş af ediyor. Adetle-
ri çoğ alıyor. Ba ş lang ı çta; say ı lar ı  az ve i ş leri ehemmiyetsiz görünen Halk 
Bankalar ı na kimseler ehemmiyet vermiyor. Hattâ Bulgar Merkez Koope-
ratif Bankas ı  müfetti ş leri; Bu yeni te ş ekküllere muhalefet ediyor; Halk 
Rankalar ı n ı  birer kooperatif Müessesesi olairak tan ımak istemiyorlar. Buna 
rağmen; Halk Bankalar ının iş leri ve inkiş afları ; Halk ın, Cemiyetin ve me-
8'111 Devlet adamlar ı nın dikkat ve alâkalanm çekmeğ e ba ş layor. 

4•1 Halk Bankalar ı ; dahil olduklar ı  Birlik sayesinde; Halk ın itimadı n ı  
kazan ıyor; az zamanda, memleketteki bütün kredi i ş lerini 115 ini temine 
muvaffak oluyor. Halk Bankas ı n ı n mevduat, tasarrufat, çocuk biriktirmeleri 
havale gibi i ş leri; Halk Bankalar ı  Birliğ inin tesisinden sonra baş lıyor ve 
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süratle inki ş af ediyor. Bundan ba şka Birlik; eskiden beri, ham maddelerle 

baz ı  mahsüller etraf ında yap ılmakta olan ihtikâra mâni olmak için muvaf-
fgkiyetle çal ışı yor; ihtikâr yolunu kapama ğ a muvaffak oluyor. 

5) Çok geçmeden, Halk Bankalar ı  aras ında daha s ıkı  bir intibak tesisi 
ihtiyac ı  duyuluyor. Birli ğ in; Halk.  Bankaları  Bankas ı  .haline kalp edilmesi 
fikri ileri sürülüyor. 

Bu fikrin münaka ş as ı  yap ı ldıktan sonra, sat ın alma ve satma gibi ik-
tisadi faaliyetlerin "Zadruga„ ad ında müstakil bir cemiyete verilmesi, 
Birli ğ in de bir kredi merkezi ve bir manevi mümessillik olarak ipkas ı  
kararla ş t ır ı l ıyor. Bu; 1924 senesinde oluyor. Ve, o tarihden bu güne ka-
dar Halk Bankalar ı  Birliğ i; ş imdiki ş eklini alm ış  ve te ş kilâtlanmış  oluyor. 
Bu gün, bir kredi Merkezi s ı fatile Birliğ in Halk Bankalar ı  üzerinde çok 
ciddi ve onlar ı  inkiş af ettirici tesirler yapt ığı , bütün Halk Bankalar ı  tara-
fn ı da ıı  teslim olunmaktad ır. 

2 — Bir ıiiğı n âza vaziyeti : 

), 1939 senesi sonuna kadar 207 Halk Bankas ı , Birliğ e âzâ olarak 
girmi ş tir. 

1 915 de yani tesis edildiğ i zaman, Birliğ e aza olan Halk Bankalar ı -
nın sayı sı  14; bunlara dahil kooperatörlerin , yekünu da 3137 iken; bu 
say ı  az zamanda büyük bir ilerleme ve artma göstermi ş tir. Bu hususta bir 
fikir verebilmek için, Birliğ in senelik raporundan, ,beher on sene zarf ın-
daki artışı n ı  gösteren, bir kaç rakam verme'ğ i muvafık bulduk: 

Birlikte aza 	Kooperatarler 
Sane 	 Halk Bankalar ı 	 say ı s ı  

1919 45 10,750 
1929 150 96,017 
1939 207 142,949 

3 — Halk Bankalar ının âza vaziyeti : 

Halk Bankalar ı nda aza olan kooperatörlerin azal ış  ve art ış  vaziyetle-
ri a ş a ğı daki rakamlardan anla şı lmaktadır. 
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t) 31 kanunuevver 1938 de aza say ı sı : 	135,474 idi. 
2) 1939 senesi içinde yeni aza say ısı  : 	12,182 din 
R) Bu say ı , Birliğe giren Halk Bankalar ı  ile. 	95 artm ış tır. 

Yekün 147,751 olmu ş tur. 

4) Fakat 1939 senesi içinde Halk Bankalar ı  4,802 kiş iyi muhtelif 
Sebeblerle ve meselâ borçlar ını  muntazam surette _ödemediklerinden, ta-
Ilmata uygun hareket etmemekten ve kendi arzularile terk etmek gibi 
sebeblerden dolay ı  - azal ıtkan ç ıkarm ış t ır. Bu surette 31-XII-939 tarihinde 
aza say ı sı  142,949 olarak kalm ış tır. 

4 — Azamn meslek ve i ş  vaziyetleri : (1939 senesinde) 

Say ı  

Köy ziraatile u ğ raş anlar 	  42,333 30 

Sanatç ılar ve küçük esnaf 	  23,718 18 

Tüccarlar 	  15,240 10 

Serbest meslek sahipleri 	  4,162 3 

Memurlar 	  29,231 21 

Iş çiler 	  7,637 5 

Ev han ım ı  kad ı nlar 	  9.801 7 

Mütekait, irad sahipleri, muallimler 	  7,797 5 

Meslekleri kat'i surette muayyen olm ıyanlar 2,122 1 

Kooperatifler 	  225 — 

Devlet müesseseleri ve di ğ er intihapl ı  müesseseler 174 

Diğ er ş irketler 	  509 — 

Yekün .. 	. 142,949 100 

Yukarı ki cedvelin tetkikinden anla şı lacakt ırki, Halk Bankalar ının 2 se- 
nelik hayat ı  esnas ı nda köy ziraatile u ğ raşan kooperatörlerin say ısı  üç mis- 
li artmış t ır. Çünki Halk Bankalar ındaki aza say ısı  1919 da.  21,600 iken 
1939 da bu yekün 142,949 say ı sına baliğ  olmuş tur. Bundan ba şka, Halk 
Bankalar ın ın temel ta şı nı , köy ziraat ı  ile uğ raş anlar yani çifciler, küçük es- 
naf ve tüccarlar te şkil etmektedirler. 

F. – 
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5 — Bulgar Hal Bankalarının mali vas ıtalar! : 

Sermaye ve ihtiyatlar: Halk Bankalar ı  Birliğ inin tesis tarihi olan 1915 
senesinden itibaren Birli ğ e bağ lı  Halk Bankalar ın ı n sermayeleri mütezayit 
olarak artmış t ır. 

1915 senesinde 14 Halk Bankas ının sermayesi 2.184.000 leva iken 
1939 senesinde 207 Halk Bankas ının sermaye yekûnu, beher Bankaya va-
safi. olarak 2.424.000 leva sermaye ile 578.069.0001evaya yükseldi ğ i görül-
mektedir. 

Bu vaziyete göre, 1939 da Birli ğe dahil Halk Bankalar ı  sermayeleri-

nin umumi artışı  24 milyon levayı  buluyorki, bu yekûn, Birliğ in hisse 
sermayesinin 8 milyon dört yüz bin (leva artmas ından ve fonellar ser-
mayesinin de 15 milyon alt ı  yüz bin leva artış mdran husule gelmi ş tir-
Bu sermaye; yaln ız yeni kabul olunan azan ın hisselerinden dolay ı  113,808 
levalık bir artış  kaydeylemiş tir. 

Halk Bankalar ı n ın hisselerden mütevellit sermayeleri de kuvvetli bir 
artış  kaydeylemi ş tir: Meselâ, geçen sene, Halk Bankalar ın ın umumi ser-
mayesi; Birlik azal ığı na yeni kabul olunan Bankalar dahil olmamak ş ar-
tile 6,634,000 leva iken, 1939 da bu yekün 8.281.000 levaya ç ıkmış t ır. -  

6 - Fondlar 

Avrupada ba ş lamış  ve her tarafa sirayet istidad ı  göstermi ş  olan harb-
lerin tabii bir neticesi olarak iktisadi gerginlik ve buhran ba ş  göste-
receğ ini ve kredinin emniyeti ile istikrar ı  üzerinde menfi tesirler yapa-
cağı n ı  tahmin eden Birlik; Halk Bankalar ın ı  bu tehlikeden korumak için 
hususi tedbirler almak lüzumunu hissetmi ş tir. 

Bu tedbirlerden biri ve belki en mühimi, Halk Bankalar ın ın kendile-
rine mahsus birer fond tesis etmesi için çareler ara ş tırmak Ve bulmak 
olmuş tur. 

Birlik taraf ından yap ılan bu te ş ebbüsün rnanas ını  ve k ıymetini iyice 
anlam ış  olan Halk Bankalar ı , bu cihete ehenımiyet vermi ş ler ve bu su-
retle 1921 senesinde 2.815.727 levadan ibaret olan bütün Halk Bankalar ı  
fondları ; 1939 da 232.434.758 levaya bali ğ  olmuş tur. 

Bu son yekûn, büyük bir art ışı  göstermekte ise de fondlar ın büyüme 
derecesi hakk ı nda vâzih bir fikir vermemektedir. Bunun için ş u kayd ı  yap- 
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mak laz ımdır: Fondlar, sermayeleri nisbetinde 1921 de % 70 iken, 1939 
de olo 67 ye baliğ  olmuş tur. 

Halk bankaları  Birliğ i; kendisinin Halk Bankaları  ,nam ve hesabına 
böyle bir emniyet tertibat ı  almas ın ı  ve kuvvetli fondlar tesis ettirmesini 
çok yerinde ve mühim bir hizmet telâkki etmektedir. 

2) 1921 senesinde, Birlik Idare Hey'eti, bir çok Halk Bankalar ının 
kültür fondu içinde pek az para ay ırdıklarma dikkat etmi ş ;bu hususta da 
faaliyete geçmiş tir. Mesela, 1921 de Halk Bankalar ının kültür fondu 132,846 
leva idi ve bu yekünun üçde biri (Suhindol) Halk Bankas ına ait bulunu-
yordu. Bu vaziyet; Birliğ i harekete getirmi ş  ve kültür fonduna daha çok 
ehemmiyet verilmesi hususunda yap ılan te ş ebbüs; çok iyi neticeler vermi ş -
tir. Mesela, az zamanda bu fond yekünu tedricen büyümü ş  ve 1939 da 
24,745,014 leveya baliğ  olmuş tur. 

3) Cetvelde, muhtelif fondlar nam ı  verilen fondlar; Halk Bankalar ımn 
hususi maksadlar için tesis ettikleri fondlardr ı . Bu fondlar ın yekünu 
53.565.559 levaya kadar yükselmi ş tir. Bu fondlar aras ında, memur ve ha-
demelerin sigorta edilmesi; hisselerin kefaleti (temini); Banka binas ı  inş as ı ; 
ölüm yard ımı ; zirai iş letmelerden mütevellit ar ızi zararlar ın kar şı lanmas ı , 
esnaf kredileri, zirai i ş letme te şebbüsleri, t ıp hizmeti, çocuk kamplar ı , fakir 
ataya yard ım; kooperatif hastahanesine yard ım; lay ık olanlara mükâfat; 
kooperatif tedbirleri ve saire gibi k ı sımlar vard ır. 

Al 1928 senesinde Birlik, bir çok konferanslar ;tertip etmek suretile 
halk bankalar ı  nezdinde te ş ebbüslerde bulundu ve emlak ve akar amortisma-
mn ın, onların k ıymetlerinden dü şülmek suretile yap ılmas ı  yerine, amortizasyon 
icin hususi fondlar tesis edilmesinde israr eyledi. Bu; -  amortizasyonlar ın 
kontrolünü kolayla ş t ırm ış  oluyordu. 

•R ondan ba şka Birlik; bu fondlara, yaln ız , menkul ve gayri menkul 
mülkler ve mallar için değ il; ş üpheli ve toplanamam ış  alacaklar için de 
amortizasyon yat ır ı lmas ını  tavsiye etmi ş ti. 

malk Bankalar ı , Birliğ in bu tasviyesini hüsnükabul ettiler ve bu su-
"amortizasyon fondu„ nun temeli atl ımış  oldu. Bu fondda bu gün; 

73.844.960 leva vard ır. Birliğ in bu hizmeti de kayda lay ıkt ır. 
Bize yap ılan beyanattan anla şı ldığı na göre, Halk Bankalar ı  fondlar ı  ; 

Bankalar ın inki ş af ı  ve istikrar ı  ile büyümüş tür ' ve bu inki ş af, hiç bir 
zaman gev ş ememiş  ve zay ıflamamış tır. 

Valc ı a baz ı  seneler, fondlarda baz ı  hareketler ',görülmektedir. Fakat, 
bunlar; baz ı  yekünlar ı n bir fonddan diğerine naklinden ve bilhassa muh- 
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telif fondlar nam ı  alt ında toplanmış  olan baz ı  fondlar ın tasfiyesinden ileri 
gelmi ş tir. 

5) Halk Bankalar ı= kültür fondlar ı ; ancak hususi hallerde kulla-
nı lmaktad ır. Meselâ bu sene yaln ız Svilengrat Halk Bankas ı ; kasaban ın 
(okuma yurdu) na ve (Lise) binas ı  inş as ına yard ım olmak üzere bu fond-
dan 70 bin leva vermi ş tir. 

Kültür fondlar ı ; Maarif meselelerine ait maksatlara :tahsis olunmak- 
tad ır. 

7 — Başkalarına ait vas ıtalar : 

a) Mevduat 

Halk Bankalar ı  taraf ından ve Birlik azalar ından toplanmış  olan mev-
duat yekünuna, do ğrudan doğ ruya Birlik taraf ından al ınmış  olan 222.352.000 
leval ı k mevduatta ilâve edilecek olursa, Halk Bankalar ı  organizasyonuna 
ait umum yekûnun 1.958.162.000 levaya bali ğ  olduğu görülür. 

Ayrı  ayrı  ş ah ıslar ve cemiyetler taraf ından doğ rudan do ğ ruya Birli ğ e 
yatırı lmış  olan yukar ıki mevduat haricinde, Halk Bankalar ı ' taraf ından ve 
onların fazlalar ı  olmak üzere 375.644.526 leva da yat ır ılmış tır. 

vukarıki izahlardan anla şı lmaktad ırki; geçen sene, eylül ay ında baş  
göstermi ş  olan Avrupa harbinin ortal ığ a saldığı  iheyecana ra ğmen, Halk 
Bankaları  Birliğ ine dahil te ş ekküller ve azalar; mevduat ın' 87.478.000 leva 
mikdar ı nda art ırmak imkân ı n ı  bulmuş lard ır. 

Eğ er bu harb heyecan ı  olmasayd ı , Birlik; mevduat ın bir kaç misli 
artm ış  olacağı nı  tahmin ediyordu. 

b) Diğ er yabanc ı  vas ı talar: 

Halk Bankalarmm ba ş ka yabanc ı  vas ı talar ı  da vard ır. Meselâ bulgar 
Ziraat ve Kooperatif bankas ı ndaki kredi yekûnunda, küçük esnaf ı n kredisi 
ve zelzele m ı ntakalar ı nı  imar kredisi olmak üzere 64.327.000 leva vard ı r. 

,Halk Bankalar ı= Birlikten ve Bulgar Ziraat ve Kooperatif banka- 
sından yapt ıklar ı  istikraz d ışı nda; Halk Bankalar ı  1939 senesinde a ş a ğı daki 
yabanc ı  vas ı talardan da istifade etmi ş lerdir. 

Husus' ve vadeli hesabl ı  saldo 
	

80.505.720 leva 
Zirai i ş letmeler faaliyetinden artan krediler 	538.928 leva 
Halk Bankalar ı= kürlar ı 	 14.697.425 leva 
1939 senesi muvakkat faizleri 

	
5.278.295 leva 
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Görüldü ğü veçhile, 1939 senesinde Halk Bankalar ı= menabii 2.825.744.312 
levaya baiiğ  olmuş tur ki bu yekûn; 1938 senesine nazaran 194.399.338 leva 
fazlal ı k arz etmektir. 

Bu yek ılna, Birliğ in menabiini de ilave edecek olursak; Halk Banka-
lar ı  Birliğ i etraf ındaki hareket; hey'eti umumiyesile 3.376.624.321 levaya 
haliğ  olurki bu yekûn, 1938 senesine nazaran 293.249.175 leva daha faz-
lad ır. 

8 — Plasman : 

as, Kredi 

yukar ı da yektirm gösterilen mevduat ile Halk Bankalar ı  çok büyük 
bir yarat ı c ı  i ş  görmüş ierdir. Banka olmak s ıfatile, Halk Bankalar ın ın baş -
l ı ca faaliyeti, her ş eyden evvel, azalar ının ve halk ın zirai iş letme hayat ı -
na yardım etmek, memleketin ve halk ı n istihsal kudretini yükseltmek ol-
muş tur. 

1939 senesi esnas ında Halk Bankalar ın ın muntazam kredi plansmani 
134.332.000 1 eva artm ış ; borçlular say ı sı  da 8177 kiş i fazlal ık göstermi ş tir. 

1939 senesi esnas ında Halk Bankalar ı nın kredi faaliyeti, ehemmiyetli 
mikdarda artm ış t ır. 

Fakat, Devletin ç ıkardığı  (Borçlular ı  koruma) kanunu; Halk Banka-
ları= kredi faaliyetini hissedilir derecede sarsm ış  ve bankalar ın zarar ın 
mucip olmu ş tur. 

Aş ağı daki cedvel, Halk Bankalar ında aza olan koopera'törlerin vasati 
sermayelerile vasati kredi yekünlar ım göstermektedir. 

	

B eher azan ı n 	 Beher azamn 
Seneler 	vasati sermayesi 	 vasrti 	kredisi 

1920 978 2.695 
1925 2.701 9.105 
1929 3.420 11.970 
1930 1.437 10.803 
1931 3.411 11.492 
1932 3.074 10.296 
1933 2.994 9.567 
1934 2.910 8.675 
1935 2.888 6.610 
1936 2 790 6.820 
1937 2.620 6.140 
1938 2.496 9.194 
1939 2.418 9.054 
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Ş u halde 1938 senesi, borçlu ba şı na 12.411 leva dü ş erken 1939 da bu 
yekün 12.102 leva olarak küçük bir tenezzül kaydetmi ş tir. 

9 — Halk Bankalar ının diğ er faaliyetleri 

Halk Bankalar ı n ı n umumi muvazenesine göre; Bankalar ın diğ er faali-
gvetleri a ş a ğı daki hesablarla ifade olunmaktad ır: 

Nevi 1 9 3 6 1 9 3 7 1938 1939 

Kasa 	  18.363.000 22.076.000 23.006.000 20. 560.003 

Mallar 	  12.667.000 16.401.000 19.109 . 000 22 . 682.000 

Umumi satış lar 	. 23.896.000 36.240.000 26.828.000 30.361.000 

Te ş ebbüsler 	 105.870.000 97.103.000 98.123 . 000 110.684.000 

Hisseler 	 48.330.000 49.707.000 57.951000 ,58.812.000 

Muhtelif plasmanlar . 93.508.000 83.413.000 104.308 .000 130.892.000 

Menkul mallar 	 24.410.000 27.795.000 29.733 .000 32.248.000 

Gayri menkul mallar. 107.518.000 116.870.000 122.430.000 141.637.000 

Birlik emrinde fazlalar 277.109.000 303.434.000 372.634.000 362.416.000 

10 — Halk Bankaları  Birliğ i : 

1) Halk Bankalar ı  Birliğ i; Bulgaristandaki Halk Bankalar ı nın hemen 
hepsini idaresi alt ında bulunduran ve Bulgaristan ın iktisadi hayat ında bi-
rinci derecede mühim bir rol oynayan merkezi bir te ş ekküldür. Bu Mües-
sese, Halk kredi te şkilât ını  temsil etmekte ve memleket dahiline yay ılmış  
bulunmaktad ır. Bu birlik; kendisine ba ğ l ı  bulunan Halk Bankalar ının kredi 
ve moral bir merkezidir. Birli ğ in; kasabalarda, istasyonlarda ve köylerde 
olmak üzere 207 ş ubesi vard ır. , Bu te ş ekkülün ehemmiyetini ve maddi 
kuvvetini ş u rakamlarla ifade etmek mümkündür. Birli ğ in 142.949 kooperatör 
azas ı  vard ır. Birliğ in 1939 senesi nihayetindeki aktifi 2 milyar 800 milyon 
fevadan fazlad ır. 

Birliğ in; 62 milyon küsür leva sermayesi ve 97 milyon küsür leva 
Mevduat ı  olup diğ er menbalarile birlikte bütün menbalar ı  yekünu 936 mil-
yon küsür levaya bali ğ  olmaktad ır. 
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Halk Bankalar ı  Birliğ i de, diğ er Halk Bankalar ı  gibi, her türlü Ban-
ka muamelelerini yapar; kredi salar, fondlar ın ı  kullan ır; mevduat kabul 
eder; Halk Bankalar ı nın fazlalar ı n ı  al ır ve i ş letir. Halk Bankalar ından mer-
kez emrine verilen fazlalar; bu sene ve harb dolay ısile geçen seneye 
nazaran 32 milyon fazlasile 377 milyon levaya bali ğ  olmuş tur. 

2) Birliğ in kredi servisi : Halk Bankalar ı  Birliğ i, kendisine bağ lı  bu-
lunan Halk Bar ık alanna üç nevi kredi vermektedir. : 	Yevm1 ihtiyaçlar 
için borçlu hesab ı  carisi. 2) Halk Bankalar ının ticari merkezi rolünü ifa 
etmekte olan "Zadruga„ Ş irketi vas ı tasile istimal edilen vadeli kredi ve 
3) Hususi krediler. 

Bu tarzda verilen krediler 31-12-938 de 332.324.681 leva ve 31-12-939 
de 375.961.317 levaya bali ğ  olmu ş tur. Bu krediye 1938 senesinde hububat 
inhisar ı  Müdürlüğ üne yap ılan 238.118.740 leva „ve ayni Müdürlü ğ e 1938 
senesinde verilen 346.873.755 leva kredi ile umumi kredi yekûnu 1938 sene-
sinde 570.443.421 leva ve 1939 senesinde 722 835.072 levaya yükselmi ş tir. 

Son seneler zarf ında bu kredilerin; hububat inhisar ı  Müdürlüğ üle bir 
likte, Halk Bankalar ı  Birliğ inin Memleket iktisadi faaliyetine daha fazla 
iş tirak etmesi neticesi olarak artm ış  bulunduğu görülmektedir. 

3) Birliğ in havale ve tahsil servisleri : f,1939 senesi nihayetinde bu 
servis muamelât ı nda mühim bir yükselme kay ı t edilmiş tir. 1924 Senesinde 
56 Halk Bankas ı mm 2666 adet ve 57.179.000 leval ık havale muamelât ı na 
mukabil 1939  senesinde 207 halk bankas ın ı n 224.107 adet Ve 4.711.133.000 
havale muamelât ı  kaydedilmiş tir. 

Tahsil muamelelerine gelince 1924 senesinde 11.077 adet ve 
65.599.000 leval ı k tahsil muamelesi yap ı lmış t ı r. 

Birlik; 1939 senesi içinden 1.700.000 milyon leva temiz kâr kayd-
eimi ş tir. Bu yekün geçen seneye nazaran 54.378 milyon leva fazlal ı k 
göstermektedir, 

11 — Bütçe : 

1939 senesi, Birli ğ in bütçe masraflar ı - 5.604.000 levadan ibaretti. Bu 
yekün, geçen sene, kongrede kabul edilen yekündan 246.000 leva daha 
azd ı r. 

Bunun sebebi, Birlik tdaresinin tasarrufa fazla ehemmiyet vermesi; 
personel fazlal ığı  yapmamas ı  ve daima ve mümkün oldu ğ u kadar daha 
ucuz bir idare temin etmek hususunda gösterdi ğ i itinada aramak lâ- 
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zımd ır. Maddi masraflar ı n da seneden seneye azald ığı n ı  ve fazla per-
sonel kullan ı lmas ı nı  icab ettirmeyen hesap makinelelerinin geni ş  ölçü-
de kullan ıldığı n ı  da yukarki sebebe yani ucuz idarenin sebepleri 
aras ına almak laz ı md ı r. 

12 — Milletler aras ı  kooperatif ler te şkilatına iş tirak : 

Birlik; Bulgar kooperatifi Milli Komitesine, Yugoslav - Bulgar koo-
peratif Birli ğ ine ve Milletler aras ı  kooperatif Birli ğ ine girmiş tir. Bu 

te ş ekküllerle s ı k ı  temas halindedir . 

Geçen sene, muhtelif bulgar kooperatifleri te ş ekkülleri; milli komi-
te etraf ı nda toplanm ış  ve bu te ş ekkülle birle ş miş  bulunmaktad ı r. 

1939 senesi sonlar ı nda. bu milli komiteye a ş a ğı daki kooperatifler 
dahil olmu ş tur. 

1 - Halk Bankalar ı  Birliğ i, 
2 - Zirai kooperatifler umumi Birli ğ i, 
3 - ( Napred = İ leri ) kooperatif merkezi, 
4 - Memurlar sigorta kooperatif cemiyeti, 
5 - Milli kooperatif Bankalar ı  Birli ğ i, 
6 - Zanaatç ı lar kooperatifleri Umumi Birli ğ i, 
7 - Eczac ı lar kooperatif cemiyeti, 
8 - Tütün kooperatifleri Birli ğ i, 
9 - Muallimler kar şı l ı kl ı  sigorta ve yard ım sand ığı , 

10 - Bulgar diş  doktorlar ı  kooperatif cemiyeti, 
11 - Bulgar ziraatcileri cemiyeti, 
12 - ( Geula ) ad ındaki yahudi kooperatif Bankas ı , 
13 - Orman Kooperatif Birli ğ i, 
14 - ( Vı rş açka ) = harman makinesi ) kooperatif merkezi, 
15 - Bulgar ş ekeri kooperatifi, 
16 - (Nekter = ar ı  pete ğ i ) ad ı ndaki ar ı c ı lık kooperatifi. 

Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ inin, Milletler aras ı  Kooperatif te ş ki-
lat ına girmesi fikri, 1930 da Viyana Kongresinin bir içtima ında ileri 
sürülmü ş  idi ise de bu fikir, ancak 4 nisan 1937 de Sofyada yap ılan 
teş kilatı  esasiye kongresinden sonra tahakkuk edebilmi ş tir. 

Bu gün ; Halk Bankalar ı  Birli ğ inin bir çok meselelerde Yugoslav 
kooperatiflerile çok aç ık bir anla ş ma hudutlar ı  içinde samimi müna-
sebetler tesis etti ğ i anla şı lmış t ır. Bu münasebetler neticesinde ; ş imdiye 
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kadar, iki mü ş terek ihracat enstitüsü vücuda getirilmi ş tir ki, bunlar; 

her iki memleketin ithalat ve ihracat ında mühim roller oynamaktad ı r. 

Bulgaristan ile Yugoslavyada ; zirai i ş letmeleri tetkik etmek; itha-
lat ve ihracat meselelerinde i ş  beraberli ğ i tanzim eylemek maksadile 
tali komisyonlar da te ş kil olunmu ş tur. 

Bu sene, bu enstitünün kongresi, Belgrad'da yap ı lacakur. Bu kon-
gre pek a ğı r ş artlar içinde toplanacakt ı r. Fakat buna mukabil; Birlik 
muhitinde, bu Kongrenin; her iki memleket ve milletin sulh içinde 
yaş amak arzular ı  etraf ında büyük tezahürler yap ılmas ına vesile olaca ğı  
söylenmektedir 

Bu sene; söylendi ğ ine göre, Milletler aras ı  Kooperatif Birli ğ i, çok 
gayri müsait ş artlar içinde çal ış mak mecburiyetinde kalm ış tır. Harp 
tehlikesi, hemen bütün sene, sulh içinde ya ş ayan milletlerin ba ş ları  
üstünde dola ş tı; ve nihayet, son baharda, harp ate ş i alevlendi. Avru-
pada harbin ba ş lamas ı , millerler aras ı  kooperatif muvazenesini bozdu. 
Bu te ş ekkül; bir çok yollar ve vas ıtalarla sulh lehinde ehemmiyetle 
çalış t ı . Bu hususta Birli ğ in Sekreteri olan Henri Mey'in gayret ve 
faaliyetleri takdirle an ı lmaktad ır. Bütün bu çal ış malara ra ğmen sene 

içinde, sulh ile beraber bu çok çal ış kan ve çok bar ış çı  zat ı  da 
kooperatif alemi kaybetti. Milletler aras ı  Kooperatif Birli ğ i, bu zatla 
beraber, Birli ğ in temel ta ş larından birini de kaybetmi ş  oldu. 

Bu gün, bu Birli ğ in faaliyeti, çok daralm ış  vaziyettedir. Buna 
ra ğmen her gün, bu te ş ekkülün; harbin mucib oldu ğ u enkaz ın 
külleri altından sapa sa ğ lam ç ıkaca ğı na ve dünya yüzünde, hayat ı nı  
çalış arak kazanan halk ın imdad ına ko ş aca ğı na, Birlik muhitinde derin 
bir kanaat hüküm sürmektedir. 

13 — ( Kooperativen Ratnik = kooperatif mücahidi ) fondu ile 
yardım ve ölüm sandığı  : 

1 – Kooperatif mücahidi fondunun tesisi hakk ındaki karar; Halk 
Bankaları  B ırliğ inin 30/6/1922 tarihinde aktetti ğ i dördüncü Kongrede 
ittihaz olunmu ş tu. 

Bu kongrede, Halk Bankalar ı  Birliğ i İ dare Meclisi azas ından 
doktor Aleksand ır İ vanof taraf ından okunad bir referattan sonra; bu 
namda bir te ş ekkül vücuda getirilmesi müttefikan kararla ş tı rı lmış t ı . 
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Birlik İ dare Meclisi, Halk Bankalar ında ve Birlikte çal ış an memur-
lardan malûl ve muhtaç olanlara yard ım maksadile bir encümen te ş kil 
edecek; bu 'encümenin ilk sermayesini yani "kooperatif mücahidi „ 
fondunu tesis için laz ım olan sermayeyi temin maksadile bir Piyango 
tertip eyleyecek idi. 

Bu karar, 1922 senesi 5 temmuzunda tahakkuk etmi ş ; bir fond 
nizamnamesi haz ı rlanm ış , bu nizamname dahiliye ve s ıhhat ve ictimai 
muavenet nezaretleri taraf ından tasdik edildikten sonra, Encümen 
faaliyete geçmi ş tir. 

Bu nizamname de, fondun takip edece ğ i gaye hakk ı nda şu kayd 
vard ı r : 

a) Fondun gayesi, Halk Bankalar ında ve Birlikri çal ış an bütün 
memur ve müstandemler; ihtiyarl ı k veya malüliyet dolay ı sile iş  kudret 
ve kabiliyetlerini kaybettikleri zaman, kendilerine münasip bir yard ı m 
temin etmek, 

b) Bu yard ım; memur ve müstandemin en zaruri ihtiyaçlar ın ı  
karşı layabilmesi için kendisine, bir defaya mahsus olmak üzere yap ı -
lacak para yard ım ı ndan veyahut memurun veya ailesinin zaruri ihti- 
yaçlar ı n ı  karşı layabilmesi için tekaüdiye ş eklinde yap ı lacak para yar-
d ı mlar ından ibarettir. 

e) Yard ıma hak kazanma ş artlar ı  : Yard ım kaydından istifade 
hakk ı  ve yard ı m ın mikdar ı  ve yap ı lma ş ekli ile bunlara taallük eden 
meseleler, Encümen taraf ından işlenecek ve Halk Bankalar ı  Birliğ i 
İdare Meclisi taraf ından tasdik olunacak hususi bir talimatnamede 
gösterilecektir. 

2 - Bu fondun varidat membalar ı  ş unlard ı r : 

a) Muntazam büdce yard ımları ; b) memur ve müstandemlerin 
aylı klarından tutulan yüzdeler, c ) teberrüler, ç, müsamere, konser gibi, 
vasıtalardan toplanacak paralar; d) Piyangolar ve e) mütenevvi 
gelirler. 

Ilk sene, yani 1922 senesinde tertip edilen bir piyango; bu fonda bir 

milyon leva safi varidat — sermaye temin etmi ş  olunea;Fond;Idare Meelisinin 
kararile 1/1/925 tarihinden itibaren faaliyete geçmi ş  ve bir kaç sene içinde 
büyük bir inkiş af göstermiştir. 

1939 senesi sonunda bu fondun 47.207.649 leva kadar mühim bir ser-
mayesi olduğu görülmü?tür. 
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14 — İstihbarat ve Adliye vazifesi : 

Birliğ in bir lInı  - Iktisadi ara ş tırmalar ve istihbarat Bürosu ile bütün 
Halk Bankalar ı= ve Birliğ in Hukuk iş lerini takip eden Adliye Bürosu 
►vardı r. 

15 — Kültür faaliyetleri 

Halk Bankalar ı  Birliğ i, Büyük bir iktisadi te ş ekkül olarak inki ş af eder-

ken ayni zamanda bir kültür merkezi de olma ğ a çalış maktad ır. Geniş  r-lalk ta-
bakas ı  aras ı na, kooperatif fikir ve idea'lini, tesanüdü, kooperatifle ş me ş uuru-
nu, kooperatif ahlâk ve psikolojisin yaymak hususunda diger bütün te ş ek-
küllerden fazla çal ış mış  ve hizmet etmi ş tir. Bundan ba ş ka, Halk Bankal!an-
rın hayat ve faaliyetleri; iktisadi ve içtimai Bulgaristan ın hayat ı  üzerinde du-
rulacak ve dü ş ünülecek tahlil ve tenkitleri yap ı lacak, nihayet halledilecek, 
tek fikre ve karara var ılacak o kadar çok meseleler ortaya atm ış t ırki ;bun-
lara yaln ız iş aret etmekle iktifa eylememi ş ; bunlara en do ğ ru ve ilmi çare-
leri de bulma'ğa çalış mış ; Birliğ in ne ş rettiğ i " Halk Bankalar ı  Birliğ i mec-
muası„ nda bu hususda bir çok ne ş riyat yapm ış tır. 

Bu gün, bu mecmua on bin nüsha olarak bas ı lmaktad ı rki, bu karakterde-
ki mecmualar ı n en çok tiraj ı  olanıdır. 

Birliğ in, 1929 chnberi yani 12 senedenberi "Kooperatif Bil ğ isi„ ad ında 
bir mecmuas ı  daha vard ırki bu; baş lang ı çda ve bir ►sene "ayl ık” olarak ne ş re-
dihniş  ; isonralan 15 günde bir ç ıkar ı lm ış  "Halk Bankalar ı  Birliğ i„ mecmuası  
da ayda bir ç ıkar ılmağ a ba ş lanmış tı r. 

Bu gün "Kooperatif Bilğ isi„ 19 bin nüsha olarak bas ı lmaktad ı r. Bu mec-
mua, Bulgar genç muharrirleri ve çocuk edebiyat ı  ile kooperatifçilik saha-
sında tan ınmış  yaz ıcılardan (Angel Karailiyçef) in Idare ve yaz ı  Müdürlüğü 
altında ç ıkmaktadır. 

Bunlardan başka Birlik; her sene kooperatifcili ğ e ait s ı rf ilmi mahiyette 
bir çok eser ne ş rettiğ i gibi Halk için bir çok bro ş ürler de basgruş  ve teviz 
eylemiş tir. 

Geniş  ve zengin ne ş riyattan ba şka; Halk Bankalar ı  Birliğ i; 1939 sene;s1; 
zarfı nda 110 konferans tertip etmi ş ; bunlara 25 bin dinleyicinin geldi ğ i tesbit 
dımmuş tur. 

Ayrı ca; Halk Bankalar ı  Kütüphanelerinde 1.400.000 leva k ıymetinde 23 
bin cild kitap oldu ğu da tesbit edilmi ş tir. Yaln ız Sofyadaki Birlik Kütüpha- 
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nesinde Bulgarca ve yabanc ı  dillerle yaz ı lmış  3.500 cild kitap vard ır. Bu Kü-
tüphaneye, geçen sene zarf ında (500) kitap al ınmış  ve Bulgarca ile; Alman-
ca, Fransızca, Ingilizce, Italyanca gibi muhtelif dillerle yaz ılmış  150 mecmua 
ve gazete gelmi ş tir. 

16 — Zadruga — Halk Bankalar ı  Birliğ i Cemiyeti 

Zadruga Cemiyetinin 3.300.000 leva sermayesi vard ır. Bu kapitalin 
1.040.000 levas ı  Birlik taraf ı ndan; 2.260.000 levas ı  da Birliğ e dahil 114 Halk 
Bankas ı  taraf ından temin oiunmu ş tur. Bu cemiyet; iç ve d ış  pazarlara sat ış  
yapmakla meşguldur. Bir sat ış  kooperatifdir. Bu cemiyetin ba ş lıca ş ubeleri 
şunlard ır: Merkezdir ki, bunun hububat ve g ı da maddeleri; yumurta, mey-
veler ve sebzeler, hesablar ı  tasfiye, gibi tâli ş ubeleri vard ır. Eylülden 
beri de yumurta şubesine bağlı  bir "ambalaj„ şubesi aç ılmış tır. 

A — Merkez : 

Merkez ; 1939 senesi zarf ında, ş ubelerinin umumi faaliyetlerini sevk 
ve idareden ba ş ka, Halk Bankalar ı  taraf ından yap ılan çimento, çocuk kum-
baralar ı , çuval, hububat ölçekleri; burgu ve sondaj aletleri gibi daha bir çok 
malzeme sipari ş lerini de ifa eylemi ş tir. Bu iş ler aras ında 171 vagon çimento 
sevk ve sarf etmi ş ; 2999 çocuk kumbaras ı  ve 70 adet saat kumbara tezi ey- 

B) Hububat ve g ıda maddeleri ş ubesi : 

Bu şube, başlıca üç istikamette faaliyet göstermektedir. 

a) Halk Bankalarm ın "Gı da Maddeleri Ihraç Direktörlii ğ ile,, olan mü-
nasebet ve faaliyetlerini te ş kilâtlandırmış tır. 

b) Gıda maddelerinin iç pazarlarda sat ışı nı  temin eylemiş tir. 

c) Gıda maddelerinin dış  pazarlara ihrac ım ve satışı nı  temin e t 
Miş tir 

Bu Şubenin son iki sene zarfindalti mumalelerini gösteren ş u hesap, faa-
liyeti hakkında açık bir fikir verebilir : 

1938 de 103.3134.819 kilogram g ıda maddesi : 352.181.245 leva değe-
rinde; 1939 da 125.'40.032 kilogram gıda maddesi : 423.9J38.403 leva değe-
rinde. 
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1939 senesindeki fark ın ve yükseliş in sebebi; Halk Bankalar ı  say ıs ının 
ve gıda maddeleri Ihracat Direktörlü ğü ajanlarınm fazlalaşmas ında ara-
mak lâzımdır. Bu fazlal ı k, bu • şubenin iş lerini de geni ş letmiş tir. 

Bu şube; iç pazarlarda da muhtelif hububat olmak üzere ı  11.461.000 kilo-
gram hububat satışı  yapmış tır. 

Ecnebi memleketlere sat ılan buğday, mısır, ay çiçe ğ i tohiomu, arpa, 
ve soya miktar ı  da 13.914.734 kilograrna baliğ  olmuş tur. Bir sene evvele 
nazaran bu miktarda 19.213.019 kilogram azalma vard ır. Bunun sebebi; 
ikidir 

Biri, bu mahısülün biraz zayıf olması  ; digeri de Avrupa pazarlar ınm 
Harb dolayısile karış mas ı  ve diğ er taraftan g ıda maddeleri ihracat Direktör-
lüğünün bazı  maddelerin ihrac ına müsade etmemesidir. 

C) Yumurta Ş ubesi : 

(Son iki sene zarf ında bu şube ; ecnebi memleketlere a ş ağı da mikdarı  
gösterilen sat ışı  yapmış t ı r : 

1938 de 18.910.800 adet yumurta, yahut 132 vagon ki, bunun k ıymeti 
26.405.652 levadır. 

1939 da 19,658.160 adet yumurta, yahut 178 vagond ı r ki, bunun kıymeti 
41.589.377 levad ır 

Iç pazarlarda da şu satış  yap ılmış tır : 

1938 de 2.426.795 adet yumurta 

1939 da 1.560.872 adet yumurta 

En çok yumurta ihraç edilen memleketler ş unlardır : 

1938 senesi 1939 senesi 

Almanya 10.830 960 13.314.960 

İ sviçre 7.806.240 6.120.000 

İ talya 144.000 223.000 

Çekoslovakya 129.600 

18.910.800 19.658.160 
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C — Meyveler ve sebzeler ş ubesi : 

Avrupada harbin ba şlaması  üzerine 1939 senesi zarf ında bu ş ubenin 
mesaisi felce uğ ramış tır. Bilhassa üzüm ihracat ı  çok müş kil anlar geçirmiş -
miş tir. Kafi mikdarda vagon bulunamamış  ; gönderilen vagonlar yollarda 
kalmı $ ; irzü ıler çürümüş  ve üzüm satışı  tehlikeler geçirmi ş  ; üzüm ihra-
cat esasl ı  sarsıntılara maruz kalm ış tır. Diğer daha baş lı  ve büyük firmalar; 
Birlik kadar sars ılmamış ; maruz kald ığı  müşkilleri daha kolay atlatabihni ş tir. 

Uzümdeki sarsınt ıya mukabil, şubenin diğ er maddeler ihrac ı  hususunda-
ki faaliyeti geni şlemiş  ve büyük bir tenevvü göstermi ş tir. 

Bunlara bir bak ış  : 

1938 de 863 vagon -- k ı ymeti: 40.679.634 leva 
Üzüm: 

; 1939 dâ 201 „ — „ 	13 431.985 „ 
662 vagon ve 27.247.661 leva eksik. 

Domates: 

Üzüm: 

1938 de 88 vagon 	k ı ymeti : 2.372.461 leva 
1939 da 81 	„ — „ 	1.846.121 
7 vagon ve 526.340 leva eksik 

1938 de 26 vagon — k ı ymeti : 1.085.684 leva 
1939 da 75 „ 5.420.075 
49 vagon fazla; 4,334,391 leva fazla 

35 vagon ve 4.702.056 leva fazla 

Kay ı s ı  : 

Taze çilek 

Ayva : 

1938 de 4 vagon — k ı ymeti : 261.953 leva 
■ 1939 da 5 „ 	„ 	291.543 „ 

1 vagon, fazla, fakat 42.410 leva eksik 

1938 de 2 vagon — k ı ymeti : 73.948 leva 
1939  da 13 	I/ 	 9) 	 999.620 „ 
11 vagon ve 925.672 leva fazla 

1938 de 1 vagon — k ıymeti : 59.529 leva 
1939 da 10 	ıı  - 5) 	 698.208 „ 
9 vagon ve 638.679 leva fazla 
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1938 de 
Biber : 

1939 da 10 vagon — k ıymeti : 433.033 leva 

1938 de 
K ı rm ı zı  biber : 

1939 da 1 vagon — k ı ymeti : 220.000 leva 

1938 de 
Ş arap : 	? 1939 da 119.134 litre — k ıymeti : 899.704 leva 

1938 de 
Ihlamur çiçe ğ i:  

1939 da 1 vagon — k ı ymeti : 197.987 leva 

Kuru erik : 
1938 de 660.729 kg.—k ıymeti: 8.207.275 „ 

? 1939 da 1.095.000 „ — „ 	13.830.573 „ 
434.271 kilogram ve 5.637.298 leva fazla 

Bunlardan ba şka ; çilek, kay ısı , erik, üzüm konservelerile erik 
marmelâd ı, sarımsak üzerine de mühim yekünlara bali ğ  olan satış lar 
yap ı lmış tır. 

Bütün bu ihracat ı n vagon ve k ıymet itibarile yekünları : 

1939 senesi zarf ında 448 vagon üzüm, domates, elma, ceviz, kay ı sı , 
çilek, ayva, biber, k ı rm ı z ı  biber, ıhlamur çiçe ğ i, sar ımsak ile 119.154 
litre ş arap ve 2.416.648 kilogram kuru erik. çilek, kay ı s ı, erik, üzüm, 
konservelerile erik marmelâd ı  ihraç edilmi ş  olup bunlara mukabil 
56.993.321 leva al ınm ış tı r. 

Zadruga Cemiyeti, kendi i ş lerini kolayla ş t ırmak ye ayn ı  zamanda 
bir iktisadi merkez gibi çe şit iş lerini gördü ğü Halk Bankalarile daha 
sıkı  temasta bulunmak için, Varna, Burgaz, Lom, Pilevne, Rahva ve 
Filibe'de aianl ı klar açmış t ır. Bundan ba şka, Berlin'de de bir ajanl ığı  
vard ır. Muhtelif ecnebi memleketlerinde bir çok ticaret firmalarile 
ticari mücasebetler tesis etmi ş ; bunlar vas ıtasile sat ış lar ın' yapmakta 
bulunmuş tur. 

Zadruga sat ış  kooperatifinin i ş leri, 'günden güne inki ş af etmekte; 
ihtisasla ş makta ve cemiyet; kendi te ş kilât ve faaliyetlerini Halk banka-
lar ını n ihtiyaçlar ı na ve zaman ın icab ına uydurmakta; bu suretle, Halk 
Bankaları  Birliğ i de, daha hususi rehberlikler, bilgiler ve haz ı rlı klar 
isteyen Halk Bankalar ın ı  iktisadi faaliyetlerinin kontrolü i ş ini, tedricen 
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Zadruga Cemiyetine b ırakmaktad ır. Bu suretle Zadruga Cemiyeti, 
Birli ğ e dahil ve onun haricinde kalm ış  Halk bankalar ı n ın hakiki ve 
iktisadi merkezi halini almaktad ı r. 

* * 

Yap ılan kı sa izahlar; Bulgar Halk Bankalar ı  Birliğ inin 1939 senesi 
zarf ı ndaki faaliyeti hakk ında basit dahi olsa, bir fikir vermi ş tir san ı -
yorum. Bütün i ş lerile Birliğ in, çok sa ğ lam iktisadi esaslara istinaden 
inki ş af etti ğ i anla şı lmaktad ı r. 

Birliğ in ve ona ba ğ lı  Halk Bankalar ın ın normal faaliyetine mani 
olan bir vaziyete bilhassa i ş aret edildi ğ i için, onu burada kaydetmek 
lüzumunu hissediyorum. O, Devletin ç ı kardığı  ( Borçlular ı  koruma ) 
kanununun Birli ğ e ve Halk Bankalarma, 300 milyon leval ı k mühim bir 
borç yekûnunun tedahülde kalmas ı  gibi çok bahal ıya mal olmas ı d ı r. 

Birlik İ dare Hey'eti, bu kanunla dü şülen hatan ın çok geçmeden; 
bunu tamamlayan ayr ı  bir kanununla tashih ve telâfi edileçe ğ i 
ümüdini beslemektedir. 

Netice : 

Bulgar Halk bankalar ı  ve Birli ğ in teş ekkül maksatlar ı  ile Memle-
ket iktisadi hayat ındaki rolleri hakk ında k ı saca verilen istatistik malû-
mat ından da anla şı laca ğı  üzere, bu te ş ekküller; bizim Ziraat ve Halk 
Bankam ı zı n mevzuu ve gayesi olan mevzu ve gayeyi ele alarak faaliyete 
geçmi ş  olmaları  nazar ı itibare al ın ınca, esas te ş ekküllerindeki e ş kâl ve 
tatbikat sahas ındaki pratik faaliyetlerile bu iktisadi mevzuu, bizden 
çok kuvvetli olarak ve en geni ş  manada i ş lemi ş  ve muvaffak olmu ş  
bulunduklar ı  tebaruz etmektedir. 

Görüldüğü veçhile, Bulgar Halk Bankalar ı , mahalli ihtiyaçlardan 
doğmu ş  birer kooperatif, te ş ekkül olup bunlara; baz ı  ş artlar alt ında, 
her fert, aza olabilmektedir. 

Bu bankalardan kredi almak ve bunlar ın iktisadi te ş kilânndan 
istifade etmek mevkiinde bulunanlar; aza olmak mecburiyetindedirler. 

Halk Bankalar ı , mutat kredi muamelelerinden mada, azalar ına 
temin etti ğ i menfaatlar meyan ında, bunlar hesab ına iptidai maddelerin 
imali; istihsalâtta kulland ı kları  alât ve edevat ve makinelerin tedarikini 
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te şkilâtland ırmalarn talep vukuunda sanatkâr azalarma imalâthaneler 
açmalar ı  ve saire gibi bir çok iktisadi kolayl ıklar vücude getirmeleri 
ve bilhassa çiftçilerin faaliyetlerile çok yak ından alâkadar olmalarile 
çiftçilerin; ve iktisadi kolayl ı klar temin ettikleri di ğ er halk s ı n ı flar ı n ı n 

bugünkü ileri vaziyetinin temininde en mühim bir amil olmu ş lard ı r. 

Halk Bankalar ında aza bulunan Bulgar ç ı ftcilerinin, Bulgar ziraat 
bankas ından ald ı klar ı  tesis kredisinden sonraki kredi ihtiyaçlar ı ; Halk 

Bankalar ı  taraf ı ndan üç seneye kadar vade ile temin edildikten sonra 
mahsüllerinin sat ış  iş leri; alâkal ı lar ın menfaatlerine en uygun ş artlar 
alt ı nda halk bankalar ı nca tedvir edilmekte ve bu suretle çiftçiler; 
mahsülünü idrakten sonra, sat ış  i ş lerinde u ğ r ı yabilecekleri mü ş külât-

tan ve ar ı zi ve kasdi fiat dü ş üklüklerinden de korunmaktad ı r. 

Bulgar Halk Bankalar ı n ı n, memleket iktisadiyat ı nda pek mühim 
bir rol ifa etmi ş  olmalar ı n ın sebeblerinden birisi de, bu bankalar ın, 
memleketin her taraf ı nda te ş kil edilmi ş  bulunmalar ı d ır. Bu itibarlad ırki 
bu bankalar, Halk kredisinin ve bu kredi mütemmimat ı ndan olan ikti-
sadi te ş kilât ın ve bunlar ı n aralar ı ndaki münasebetlerin bütün memle-
kette ayn ı  ahenk içinde yürütülmesine yard ı m etmekte ve bundan 
dolay ı  bu bankalar; çok geni ş  ve seri bir inki ş afa mazhar olmu ş  
bulunmaktad ı rlar. 

F.9 — 
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B İ BL İ YOGRAFYA : 

Prof. Dr. G Kessler'in 

"Kooperatifçilik„ 

Kitab ı n ı  kritik 

Yazan : Dr. Yusuf Saim ATASAdUN 

İ stanbul Üniversitesinde Prof. Dr. G. Kessler'in verdi ğ i Kooperatifçilik 
dersleri almanca asl ından Dr. F ınd ıkoğ lu Ziyaeddin Fahri taraf ından türkçe-
ye çevrilerek kitap halinde inti ş ar etmi ş tir. 

204 sahifeyi ihtiva eden bu kitap, müellifin üniversite profesörü ve ter-
cüme edenin de keza bugün üniversitemizde profesör olmas ı  ve eserin muh-
teviyat ını  te ş kil eden mevzular ın üniversite talebelerine ders olarak okutturul-
mas ı  bak ımından, ciddi bir tetkike de ğ er. 

Eserin üniversite ne şriyat ı  aras ı na kar ış mış  olmas ı  da müellif ve müter-
cimin yüksek ş ahsiyetlerine ilâveten esere ayr ı ca bir ciddiyet ve ehemmiyet 
vermektedir. (*) 

Prof. Dr. Kessler'in kitab ın ı  dikkatle okudum ve muhteviyat ı n ı  

1. Plân ve sistemde noksanlar 
2. Muhteviyattaki noksanlar 
3. Fikir ve mütalâalara ait izahat ın kritiğ i 
4. Tercüme hatalar ı  
5. Umumi netice 

olmak üzere be ş  esas dahilinde tetkik ve tahlil ettim. Kritik mütalâalar ımı  
alâkadarlarm dikkat nazarlar ına arzediyorum: 

Plân ve sistemde noksanlar : 

Üniversitede okutulan bir ders kitab ı  olmas ı  itibarile Prof. Kessler'in 
"Kooperatifçilik" eserinin evvelâ ve bilhassa plân ve sistem bak ımından tet-
kik edilmesi icabeder. Kitab ı n plân ı  dört fasla ayr ılmak suretile tertip edil-
miş tir. Her fasl ın muhteviyat ı  ve tahsis edilmi ş  olan sahife adedi şöyledir: 

[*1 İstanbul Üniversitesi yay ınlar ından No. 120 Iktisat Fakültesi No. 11 1940. 
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Sahile adedi 

I. Fasıl: Kooperatifçiliğ in tarifi  	11 
Kooperatif çlli ğ irı  nevileri  	8 

II. Fas ıl: Kooperatifçiliğ in tarihçesi ve bugünkü vaziyeti 	44 
III. Fas ı l: Kooperatif hukuku  	35 

Türk Kooperatif kanunlar ı na toplu bir bak ış 	16 
IV. Fas ıl: Kooperatifin ana tipleri 	 51 

165 

Kitab ın plan ı  bu suretle ve dört fas ı l esas ı na göre tanzim edilmi ş , fakat 
her fas ıl kendi içinde ayr ıca tali k ı sımlara ayr ılmak suretile i ş lenmemi ş tir. 
Sadece ve basit bir ş ekilde yap ı lan fas ı l taksimat ı  ile iktifa edilmesi kita-
bın planına sistematik bak ımdan zay ıf bir mahiyet vermektedir. Kitabın 
muhteyiyat ı  plün ın ın esas ve tali k ıs ı mlara ayr ı lmak suretile ve teferrüatli 
bir şekilde tanzim edilmesi icab ederdi. 

Bu lazimenin sadece "Kooperatif hukuku" bahsinde ve mevzuun sekiz k ıs-
ma ayr ılmak suretile i ş lenerek nazar ı  dikkate al ındığı nı  görüyoruz. Plan ve 
sistem bak ımından kritik etti ğ imiz noktalar ş unlard ır: 

t Kooperatifçili ğ in tarifine tahsis edilen sahife adedi azd ır. 165 sahifelik 
bir etüdde tarif k ı sm ına ancak be ş  sahifelik yer tahsis edilmi ş tir. Yüksek 
mektep kitab ı  ve bilhassa üniversite talebelerine mahsus bir ders kitab ı  olma-
sı  itibarile Kooperatifçili ğ in nazara esaslar ını  izah edecek olan tarif k ı smına 
daha ziyade ehemmiyet verilmesi laz ımdı . Burada Kooperatifçilik sahas ın-
da ameli ve nazari eserlerile tan ı nmış  olan ş ahsiyetlerin kooperatifi ne ş ekil-
de tarif ettiklerinin, bu te ş ekkülden ne anlad ıklar ının ve hangi gayelerle nas ıl 
çalış malar ını  istediklerinin isimlerile ayr ı  ayr ı  tesbit ve izah edilmesi faydal ı  
olurdu. Halbuki sadece müellifin ş ahsen mülâyim gördü ğ ü bir tek tarif yap ı l-
mış  ve bu tarife göre be ş  esas prensip izah edilmi ş  ve nihayet müellifin 
kabul etmek istemediğ i baz ı  esaslar ın tetkik ve tenkidleri ile iktifa olunmu ş -
tur. 

Kooperatifin mahiyeti ve tarifi hakk ı nda talebeye kuvvvetli bir fikir ve-
rilmeden evvel baz ı  kooperatif esaslar ın ın kritiğ ine geçilmesinin (Sahife 
8-11) ve müellifin ş ahsi kanaatine uygun gelmedi ğ i için de umumiyetle ko-
operatif prensipleri meyan ına ithal edilerek mütalaa edilmekte olan bu esas-
ların reddedilmesinin faydali bir tedris metodu olabilece ğ inde tereddüt edi-
yoruz. 

2. Kitab ın baş  taraf ında "Kooperatifin nevileri" hakk ında toplu bir ma-
lûmat verildiğ i halde (Sahife 14-21) kitab ın sonunda "Kooperatifin ana tip- 

pe
cy

a



-- 132 — 

Teri" hakk ında ayr ıca mufassal izahat verilmi ş tir. Kanaatimize göre evvela 
"nevileri" ve sonra da "ana tipleri" olarak verilen izahat , biri toplu ve di-
ğeri mufassal dahi olsa, lüzumsuz bir tekerrüre sebebiyet vermi ş tir. Bu iki 
bahsi birle ş tirerek Kooperatifin tarifinden sonra bir fas ı l olarak mütalaa et-
mek maksada daha uygun olurdu. Di ğ er taraftan 14-21 inci sahifelerde ko-
operatifin nevi hakk ında verilen toplu maltımat daha ziyade mevzua yabanc ı  
olmıyan kimselere hitap eder mahiyette yaz ılmış t ır. Mevzuun yabanc ısı  o-
lanlar için bu k ı sımdaki izahat kolayl ıkla anla şı labilecek ş ekilde değ ildir. 

3. Kooperatiflerin inki ş af tarihleri ve belli ba ş lı  memleketlerdeki bugün-
kü vaziyetleri hakk ında verilen izahat hiç şüphesiz faydal ı d ı r. 44 sahifeyi 
ihtiva eden bu fas ıl bütün kitab ın en ziyade istifadeli olan k ı sm ın ı  te ş kil 
etmektedir. Ancak bir tek serlevhan ın arkas ında 44 sahifeyi bilâ inkita ve 
tali k ı sımlara ay ırmadan devam ettirmek mevzuun bilhassa yabanc ı sın ı  yor-
makta ve anlamay ı  güçle ş tirmektedir. Kanaatimize göre ikinci fasit te ş kil 
eden tarihi inki ş af ı , muhtelif devrelere ve ayn ı  zamanda muhtelif memleket-
lere ve kooperatif nevilerine göre tali k ı s ımlara taksim ederek mütalaa et-
mek daha faydal ı  olur. Bu suretle yüz sene zarf ı nda Ingiltere, Fransa, Al - 
manya ve sair memleketlerde hangi nevi kooperatiflerin ne zaman ve r‘ a-
s ıl ve kimler taraf ından kurularak inki ş af ettiklerini kolayl ıkla tesbit ve ta-
kip etmek mümkündür. 

4. "Kooperatif hukuku" hakk ı nda verilen izahat 

I. Tesis, hukuki ş ekil ve nizamname 
II. Aidat ve kazanç 

III. Kooperatif organlar ı  
IV. Revizyon 
V. Ortaklar ın ayr ılmas ı  

VI. Kooperatifin inhilâli 
VII. Iflas mesuliyeti 

VIII. Kooperatif hukukunda cezai maddeler 

olmak üzere sekiz k ısma ayr ılmak suretile i ş lenmi ş tir. Bu fas ı lda verilen 
izahat ve yap ılan tesbitler istifadelidir. Bu fas ıldaki izahat için alman koope-
ratif kanunlar ı n ın esas ittihaz edildiğ i anla şı lmaktad ır. Ancak hukuki mevzu-
lara temas etmesi itibarile fas ı l muhteviyat ının hangi yabanc ı  memleketle-
re ait kanunlara göre tanzim edilmi ş  ve i ş lenmiş  olduğunun sarih bir ş ekil-
de ifade edilmesi icab ederdi. 

Bu fas ılda memleketimizde tatbik edilmekte olan kooperatif kanunlar ın-
dahi hükümlerin +d,e alâkadar bahislerde, k ısmen yanlış  bir ş ekilde olmak- 
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la beraber, tesbit ve tahlil edilmesi yerinde ve faydal ı  olmuş tur. Memleketi-
mize ait kooperatif mevzular ına bütün kitap içinde en ziyade bu fas ı lda yer 
verilmiş tir. 

Biz bu fas ılda bilhassa üç noktaya i ş aret etmek istiyoruz: 

a) Kooperatif hareketleri inki ş af etmi ş  olan belli ba ş lı  memleketlerde-
ki kooperatif mevzuat ı nın esasl ı  bir ş ekilde ele al ınmamış  olmas ı . Mesela 
bilhassa Almanya'da, Fransa'da, İ ngiltere'de ve Amerika'da ne şredilmiş  koo-
peratif kanunlar ının mahiyetleri, esaslar ı  ve tadil sebepleri hakk ında faydal ı  
izahat verilmesi mümkündü. Prof. Kessler'in kitab ında k ısa bir ş ekilde ter-
tip edilerek i ş lenebilecek olan böyle bir bahis çok enteresan ve faydal ı  olur-
du. Kooperatiflerin tarihçesini ve inki ş af seyrini de daha kolay ve aç ı k bir 
ş ekilde anlamağ a ve takip etme ğ e imkan verilirdi. 

b) Hukuki prensipler esas itibarile her memlekette mü ş terek olmakla be-
raber muhtelif memleketlere göre de ğ iş en ve birbirine uymayan ehemmiyet-
li birçok hususiyetler de vard ır. Ehemmiyeti haiz hukuki mevzular ın muka-
yeseli bir ş ekilde mütalaas ı  mümkün ve okuyuculara temin edece ğ i istifa-
de de büyüktür. Mesela kooperatifin kurulu ş unda asgari ortak adedinin Al-
manya'da 7 olarak tesbit edildi ğ i ifade edilmi ş tir. (Sahife 72) Ve bu cüm-
le aynen şöyledir : 

"Hukuk, kooperatife i ş tirak edecek *aza= asgari miktar ın ı  Almanyada 
7 olarak tesbit etmi ş tir." 

Fakat memleketimizdeki mevzuata göre kurulan ve kurulacak koopera-
tiflere asgari ortak adedinin kaç oldu ğunu tesbit etme ğ e lüzum görülme - 
miş tir. Diğ er taraftan muhtelif memleketlerde tatbik edilmekte olan asgari 
ortak say ı sı  hakk ında izahat verilmesi faydal ı  olmaz m ıyd ı ? 

Kooperatif hukukunun muhtelif memleketlere nazaran mukayeseli bir 
tarzda mütalaas ı  hiç ş üphesiz ba ş l ı  ba şı na uzun bir tetkik mevzuudur. Ce-
niş  bir esas dahilinde mukayeseye giri şmeden en mühim memleketlerdeki 
kooperatif kanunlar ının en esasl ı  noktalar ın ın kı sa bir ş ekilde gösterilmesi 
imkan ına ve bunun faydas ına iş aret etmek istiyoruz. Üniversite kürsüsünde 
okutulan bir ders kitab ında da bir tarafl ı  izahat yerine mandut da olsa mu-
kayeseli bir izahat beklemek hakk ı mızd ır. Talebeler veya di ğ er alakahlar 
böyle bir mukayeseyi bizzat yapmak imkanlarma malik de ğ ildirler. Fakat 
hocam ehemmiyeti büyük olan böyle bir mukayeseyi 'göstermesi icab 
eder. 

c) "Türkiye'nin bugün henüz hiç bir umumi kooperatif kanununa sahip 
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olmad ığı na, her iki hususi kanunun yeni bir Türk kooperatif kanununa ze-
min haz ırladığı na" kitab ın ilk sözünde i ş aret edilmektedir. Di ğ er taraftan 
müellif kitabında bu kodifikasyonun tekemmül ettirilmesi hususunda ı bazi 
yollar gösterdiğ ini de ifade etmi ş tir. Biz gösterilen bu yollar ı  165 sahife 
içinde çok arad ık, fakat bulamad ık. Türkiye'de bir kooperatif kanununa e-
sas te ş kil etmek üzere tavsiye olunan prensipler nelerdir? Türkiye'de umu-
mi bir kooperatif kanununun lüzumuna i ş aret edildi ğ i halde bunu icabettiren 
mucip sebepler izah edilmemi ş tir. Bugün Türkiye'de zirai sahada kredi ve 
satış  mevzular ında tatbik edilmekte olan hususi kanunlar vard ır. Acaba ni-
çin bu kanunların da tadili isteniyor? Bu mevzu hakk ı nda sarih bir hüküm 
ve kanaat izhar edilmemi ş tir. Kitab ı  karış tıran merakl ı  bu suallere cevap ar ı -
yor fakat bulam ıyor. 

d) "Kooperatif hukuku" bahsinde tetkiki faydal ı  olabilecek mevzular-
dan biri de, memleketimizdeki iki zirai kredi kooperatifi kanununun (1929/ 
1470 tarihli ve 1935/2838 tarihli) hukuki bak ımdan mukayeseli tetkik ve 
tahlildir. Böyle bir mukayese yap ı lmamış tır 

2. Muhteviyattaki  noksanlar : 

Kitab ın plân ı  hakk ında yaptığı mız kritik i ş aretleri, kitab ın muhteviya-
tında tesbit etti ğ imiz noksanlar tamaml ıyacakt ır. Prof. Kessler'in kitab ı nda 
aray ıp bulamad ığı mız mevzular ı n baz ı ları  ş unlard ır: 

1. Türkiye'deki kooperatif hareketleri hakk ında hiç bir istatistik malü-
mat verilmemi ş tir. Memleketimizde zirai sahada 1929 senesindenberi faa-
liyette bulunan kredi ve 1937 senesindenberi faaliyette bulunan sat ış  koope-
ratiflerinin inki ş af seyirlerini rakamla tesbit etmek mümkündür. Ehemmi-
yetsiz dahi olsa zirai saha haricindeki baz ı  kooperatif hareketleri hakk ında 
da 1940 senesinde inti ş ar eden bir kitaba girebilecek mevzular vard ır. 

2. Fransa'daki kooperatif hareketlerini izah eden k ı s ım (Sahife 34-36) 
çok basit ve noksan bir ş ekilde haz ırlanmış tır. Kitapta Fransa'daki koope-
ratif hareketleri hakk ında kâfi derecede malâmat edinmek mümkün olam ı -
yor. Fransa'daki kooperatiflerin nevileri, adetleri, iş  hacimleri, ortak adetle-
ri ve saire hakk ında verilen istatistik maliımat da pek basittir. Müellif bu 
mevzularda istatistik bulamad ığı n ı  yaz ıyor. Arandığı  takdirde Fransa'daki ko-
operatif hareketleri hakk ında kâfi derecede istatistik mahlmat bulmak müm-
kün olabileceğ i kanaatindeyiz. Bilhassa zirai sigorta ve <kredi sahas ında mü- 
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him bir kooperatif memleketi olan Fransa'da bu te şkilât ın rakamlara isti-
naden izah edilmesi ve tan ı t ılmas ı  faydal ı  olurdu. 

3. Fransa hakk ındaki tenkitlerimizi Amerika hakk ında da yapmak ITI İIIII-
kündür. Ingiltere, Almanya ve Fransa'dan sonra Amerika'daki kooperatif ha-
reketlerini de izah etmek ve rakamlarla inki ş af seyrini göstermek mümkün-
dür ve böyle bir tesbit çok faydal ı  olur. Amıprik,P,?„ k ooperatifçilik hareket-
lerinde gerek ameli sahada ve gerek fikir sahas ında çok ileri gitmi ş  bir 
memlekettir. Amerika'da 1925 senesinde kurulmu ş  olan ve mahiyeti itiba-
rile diğ er memleketlerdeki emsdine nazaran büyük M ı' hfususiyet arzeden 
kooperatif enstitüsünün (The American Institute of Cooperation) kurulu ş u-
nu ve faaliyetlerini tetkik etmek faydal ı  ve hattâ zaruridir. Burada sade,3e 
Amerika'daki kooperatif hareketlerinin büyük ehemmiyetine ve Prof. ! ,(ess-
ler'in kitab ında tamamen ihmal edilmi ş  ve unutulmu ş  olan bu mühim nokta-
ya iş aret etmekle iktifa ediyoruz. 

4. "Kooperatifçilik" kitab ının muhtelif yerlerinde verilen istatistik malü - 
matin mahiyeti umumiyetle çok basit ve eski senelere aittir. Nazan izahat-
ün ve inkişaf hareketinin daha kolayl ıkla anla şı lmas ına ve takip edilebilme-
sine yard ım edecek olan istatistik malümata daha ziyade ehemmiyet ver-
mek icabeder. Ciddi bir kitapta istatistik rakamlara kar şı  gösterilen alaka-
sızlığı  ma'zur görmek mümkün de ğ ildir. Diğ er taraftan kitapta mevcut is-
tatistik malümat ın da muayyen bir sistem dahilinde i ş lenmesi mahiyet, ne-
vi ve tarih s ırasına göre tanzim edilmesi beklenirdi. Kitapta temas edilen 
Muhtelif kooperatif nevileri ve muhtelif memleketler hakk ında kâfi dere-
cede istatistik malümat tedarik edilmesi de mümkündü. Ancak aramak ve 
ara ş t ırmak zahmetinde bulunulmad ığı  anla şı lmaktad ır. 

5. Kitab ın muhtelif yerlerinde Schulze-Delitzsch ve Raiffeisen'in faaliyet-
leri, vücuda getirdikleri te şkilâtın doğuş u, kuruluş u, geçirdiğ i inkiş af ve te-
kamül safhalar ı  hakk ında verilen izahat faydal ı  olmakla beraber ınevzuun 
ehemmiyeti ile münasip de ğ ildir. Kooperatif sahas ında tarihe intikal etmi ş  
büyük ş ahsiyetlerin eserlerini daha esasl ı  bir ş ekilde ve tam olarak tan ı t - 
mak icabeder. 

6, Dünya kooperatifçiliğ i hakk ında umumi mahiyette bir fikir verilme-
miş tir. Umumi mahiyette istatistik malümat toplanmas ı  suretile ve birkaç 
sahile içinde (Dünya kooperatiflerine umumi bir bak ış ) serlevhas ı  alt ı nda 
toplu malümat verilmesi mümkündü ve böyle bir toplama okuyucular için 
çok faydal ı dır. 

7. Nazmi esaslar ın m ütalaas ında kooperatiflerin iktisadi politikadaki mev-
kilerinin, vazifelerinin ve devletle kooperatifler aras ındaki münasebetlerin 
müstakil birer bahis olarak tetkiki faydal ı  olurdu. 
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3. Fikir ve mütalâalara ait izahat ı n kritiğ i :  

Prof. Kessler kooperatifin tarifini ve esas ı n ı  be ş  prensibe istinat ettir - 
mektedir : 

1. Iktisadi karakteri olmas ı , 
2. Sermayeden ziyade iktisadi i ş  gören insanlar ın birle şmesi, 
3. Ortaklar ın girme ve ç ıkma serbestisi, 
4. Müş terek çal ış ma, 
5. Hodgâmlık yerine içtimai prensip 

Burada bu esas prensiplerin do ğ ruluğunu veya yanl ış lığı n ı  inceleyecek 
değ iliz. Kooperatiflerin mahiyeti, gayeleri ve prensipleri üzerinde uzun se-
nelerdenberi yüzlerce kitap yaz ılmış  ve fikirler söylenmi ş tir. Baz ı  müellifler 
şu veya bu prensibi esas olarak mütalâa etmekte ve di ğ erleri ba şka pren-
siplere daha ziyade ehemmiyet vermektedirler. Bu görü ş  farklar ında alâka-
darlar ı n ya ş ad ığı  memleketin hususiyete göre orada inki ş af etmi ş  koopera-
tif fikirlerinin nevinin ve politika cereyanlar ın ın tesirini görmemek müm-
kün değ ildir. Ilmi çalış malarda ve mütalâalarda izhar olunan her fikir ve 
kanaate hürmet etmek bir vazife oldu ğundan bizde kooperatiflerde esas ad-
dedilen prensiplerin kendisini ele almay ıp izahat aras ı nda tesadüf etti ğ imiz 
mütalâalar ı  incelemeyi daha faydal ı  görüyoruz: 

1. Kooperatifin tarifinde mütalâa edilen unsurlar aras ında sermayeden 
ziyade şahıslara ehemmiyet verilmektedir. İzahat aras ında ş ahıs ve sermaye 
aras ında mevzula alâkadar olarak yap ılan 'mukayeselerde tesadüf edilen 
şu mütalâalar tetkike muhtaçt ır. 

"Anonim ş irket için mühim olan nokta, tediye edilen sermayedir, yok-
sa hissedarlar ın ş ahsi değ ildir. Halbuki kooperatifte mesele tamamile ba ş ka-
dır: Burada sermayenin mikdar ı  değ il, âzalar ın say ıs ı  sabit kal ıyor. Bütün 
âzalar, bir idare taraf ından tanzim edilen bir listeye dahildirler. Kooperatife 
girme ve ç ıkmalar ı  bir çok formalitelerle mukayyettir. Mesel'â ç ı kma, yal-
nız faaliyet senesi sonunda, yahut daha uzun bir zaman sonra mümkündür. 
iş e konan sermaye, kooperatifte, sabit de ğ ildir. Yeni 'bir âza dahil olunca 
sermaye de artar. Çünkü bu yeni âza tediyeye mecbur oldu ğ u bir aidat 
taahhüt etmi ş tir. Hiç bir anonim ş irket idaresi, hissedarlar ın isimlerini bil. 
mez, çünkü bu isimler vaki'de, borsa muamelesi neticesinde her gün de ğ iş -
mektedir. Ş irket idaresinin tan ı d ığı  yegâne ş ey umumi sermayedir. Buna 
mukabil kooperatif ş irket, ister bir, ister birkaç i ş tirâk sermayesine sahip 
olsun, bütün âzan ın ismini iyice bilir." (Sahife 4-5) 
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Bu mütalâalar ı  tahlil edelim: 

"Kooperatiflerde sermayenin mikdar ı  değ il as zan ın say ısı  sabit kalir." de-
nilmektedir. 

Biz kooperatlflerde üza say ıs ın ın da sermaye mikdar ı  gibi sabit olmadığı  mü-
taraas ındayız. Zira hiç bir kooperatif âzas ı mn adedini evvelden tandit et-
mez. Böyle, bir tandit e;sasen kooperatif prensibinin ruhuna uymaz. Her koo-
peratif, esas itibarile, âza adedini imkân nisbetinde art ırmaya çal ışı r. Koo-
peratiflerde sermayenin sabit kalmay ışı  da iki sebepten ileri gelir: Biri, ta-
ahhüt olunan hisselere ait tediyelerin muayyen bir zaman zarf ı nda takside 
yap ı lması , diğeri de, kooperatife iltihak eden yeni âzanın sermaye, taahhüt 
ve tediyeleri. Esasen bu nokta yukarda aynen yaz ı lmış  olan izahat içerisin-
de "yeni bir âza dahil olunca sermaye de artar." cümlesinde ifade edilmi ş -
tir. Ş u halde kitab ı n 5 inci sahifesinde birbirini takip eden cümlelerde bariz 
bir tezat mü ş ahede edilmektedir. 

Kooperatif mevzuat ı nda sadece ortak say ı s ın ın asgari haddi tesbit edil-
miş tir. Kooperatiflerde sermaye mikdar ı  gibi ortak say ısı  da esas itiharile 
gayri manduttur. Tandit ancak kooperatifin faaliyet imkanlar ı  darald ığı  za-
man veya faaliyet hacminin ve sahas ı n ı n daha ziyade geni ş letilmesi arzu 
edilmeyen hallerde umumi heyet kararile yap ılabilmektedir. 

"Hiç bir anonim ş irket idaresi, hissedarlar ının isimlerini 'bilmez. Çünkü 
bu isimler, vaki'de, borsa muamelesi neticesinde her gün de ğ işmektedir" de-
nilmektedir. Bu mütalâaya i ş tirâk etmek mümkün de ğ ildir. Anonim ş irket 
idareleri de hissedarlar ından bir k ı sm ın ın ve baz ı  hallerde tamam ın ın isim-
lerini pek ülü bilmektedirler. Anonim ş irketlerde hisse senetleri nama mu-
harrer ve hamIline ait olmak üzere iki nevidir. Nama muharrer olan hisse 
senetlerinin üzerinde sahibinin ismi yaz ı lı  olduğu gibi ş irketin idare merke-
zindeki hissedarlar defterinde de isim ve adresleri yaz ı lıd ır. Nama muhar-
rer hisse senetlerinni sahip de ğ iş tirmesi halinde keyfiyet ş irket kay ı tlar ına 
işaret ve tescil olurum Şu halde nama muharrer ve hamiline ait olmak ü-
zere iki nevi hisse senedi ihraç etmi ş  olan anonim ş irketlerde hissedarlar-
dan bir k ısm ı  daima malûmdur Anonim ş irketlerin umumi heyet toplant ıla-
rındon muayyen bir müddet evvel nama muharrer hisse senetleri sahipleri-
ne davetiye gönderilmesi de kanuni bir zarurettir. Di ğ er taraftan hisseclar-
lar ı  mandut ve muayyen olan anonim ş irketler de vard ır. Hamiline ait his-
se senetleri sahipleri de anonim ş irket idarelerine tamamen yabanc ı  değ il-
dirler, Müessislerin isimleri ise her zaman malûmdur. Hamiline ait hisse 
senetleri sahiplerinin umumi heyet toplant ılar ında rey hakk ın ı  kullanabilme-
leri için toplant ıdan muayyen bir müddet evvel ş irket veya ş irketçe muteber 
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diğ er müesseselere müracaatla sahip olduklar ı  hisse senetlerini tevdi etmele-
ri ve mukabilinde bir vesika almalar ı  icab etmektedir. Umumi heyete i ş ti-
râk edenlerin bir listesi de tanzim edilmektedir. 

Bu mevzuda Türk Ticaret Kanununun 370, 371, 374, 399 407, 409 uncu 
maddelerini tetkik eylemek kâfidir. Bu izahattan sonra kooperatifin tarifin-
deki izahatta "hiç bir anonim ş irket idaresi, hissedarlar ın ın isimlerini bil-
mez" cümlesindeki mutlak ifade tarz ı nın doğ ru olam ıyaca ğı  tesbit edilmiş  
olur. Şunu da ilave edelim ki, say ılar ı  binleri aş an büyük isdhlâk koope-
ratiflerinde ortaklar ın mahiyeti ve rolü çok defa anonim ş irket hissedarla-
rından farks ızdır. 

2. Kooperatiflerde sermayeden ziyade ş ahıslara ehemmiyet verilmesi do ğ -
rudur. Kooperatiflerin sermayeden ziyade e ş has birliğ i olduğu umumiyetle 
kabul edilen mümeyyiz vas ıflardan biridir. Ancak kooperatiflerin "e şhas bir-
likleri" karakteri üzerinde fazla israr edilmemesi icabedece ğ i mütalâas ı n-
day ız. Mesela' izahat aras ında müsadif olunan "Anonim ş irket ekseriya bü-
yük bir sermaye sahibi olduğu takdirde en çok i ş  görür. Kooperatif ise 
en çok faaliyeti özös ının çokluğ u nisbetinde gösterir." cümlesinde biraz lira-
ta gidilmi ş  olduğu kanaatindeyiz. Baz ı  nevi kooperatifler en fazla faaliyeti 
özasının çokluğ u nisbetinde de ğ il, bilâkis ve maalesef sermayesinin çoklu ğ u 
nisbetinde gösterebilmektedirler. 

Bir kredi kooperatifi iptidai ş ekilde oldu ğu gibi en rnütekâmil ş eklinde 
de sadece ortaklar ının duhuliye ve iş tirâk hisselerinden toplanm ış  veya top - 
lanacak sermaye ile müsbet ve müessir bir faaliyet gösterecek kabiliyet ikJ 
tisap edememi ş tir. 

Kooperatifin faaliyetini mümkün k ı labilmek için ortaklardan veya ortak 
olmayanlardan mevduat kabul edilerek ikrazatta kullan ı lmış t ır. Kooperatifte 
mevcut mevduat ın kâfi gelmediğ i hallerde ise di ğ er kredi müesseselerin 

-den büyük miktarlarda istikraz yapmak mecburiyeti hasıl olmuş tur. M ınta-
ka bankalar ımn, kooperatif merkez bankalar ının kurulmas ı  sebeplerinin ha-
kiki âmilleri münferit kooperatiflerdeki sermaye imköns ızlığı nı  gidermek-
tir. Mevduat ve istikraz i ş letme sermayesinin unsurlar ın ı  te ş kil ettiğ ine gö-
re her memlekette kredi kooperatiflerinde yabanc ı  sermayenin büyük rolü-
nü tebarüz ettirmek icabeder. 

Istiblâk kooperatiflerinde de kredi almak ihtiyac ı  aş ikârd ır. Ortaklar ın 
verdikleri küçük sermayelerden toplanan paralarla g ıda maddelerinin imali, 
satış a hazırlanması  ve satış  yerlerinin tesis ve idaresi mümkün de ğ ildir. 
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Yap ı  kooperatilef yabanc ı  sermayeye en ziyade ihtiyaç gösteren hoope-
ratiflerdendir. Ortaklar ın koyduğu sermayelerle her âzaya ev yap ı lmas ı  müm-
kün olam ıyacağı  gibi ev sahibi olabilmek için bir orta ğı n uzun seneler tak-
sitleri pe ş in ödeyerek beklemesi icabeder. Büyük kredi yard ımlar ı  iledir ki 
yapı  kooperatifleri k ısa bir zamanda inki ş af gösterebilmi ş lerdir. 

Yabanc ı  sermayenin kooperatiflerin faaliyetinde ve inki ş aflar ındaki rolü-
nü tebarüz ettirmek için daha fazla izahat verme ğ e lüzum görmüyoruz. 
Işaret etmek istediğ imiz hakikat şudur ki, kooperatifler sadece ortak çoklu-
ğu nisbetinde faaliyetlerini art ıramazlar. Mutlak surette ve geni ş  mikyasta iş -
letme sermayesine ihtiyaçlar ı  vard ır. Kendi sermayeleri ise ihtiyaçlar ı  olan 
işletme sermayesine tekabül edememekte ve yabanc ı  sermayenin yard ımını  
istemek mecburiyetinde kalmaktad ırlar. Bir i ş letmede kullan ılan sermayenin 
yabanc ı  veya öz olmas ında esas itibarile ve bahse mevzu prensip noktas ın-
da bir fark göremiyoruz. Netice sermayeye olan ihtiyaçt ır .  

3. "Kooperatife girme ve ç ıkma hürriyeti, hakiki kooperatifin ana Lün-
yesine dahildir" (Sahife 6, No. 3) denildi ğ i halde be ş inci sahifede ve ser-
mayeden ziyade şahsi bağ lı lığı n ı  göstermek üzere yaz ı lan "kooperatife gir-
me ve ç ıkma birçok formalitelerle mukayyettir. Meselâ; ç ıkma, yaln ız fa-
aliyet senesi sonunda, yahut uzun bir zaman sonra mümkündür." cümlesi 
bir tezat te şkil etmiyor mu? 

Prof. Kessler baz ı  müelliflerce kooperatifin esas ını  te ş kil ettiğ i ileri sü-
rülen baz ı  prensipleri de anlatmakta ve fakat bu prensiplerin do ğ ru olma-
dıklar ını  tebarüz ettirme ğe çalış maktad ır: 

4. Prof. Kessler'in kabul etmek istemedi ğ i prensiplerden birisi "Koo-
peratiflerin iktisadi bak ımdan zay ıf insanlar ın" birle ş mesi esası d ır. (Sahife 8) 

Kooperatiflerde köylüler, küçük esnaf ve dükkân sahipleri ve amele faz-
la miktarda görülmekle beraber müreffeh olanlar ın da kooperatife girme-
lerinin yasak edilmemi ş  olmasi, istiklâk ve in ş aat kooperatiflerinde fakirie-
rin yan ında ayn ı  zamanda büyük gelirli âzamn ve zirai kooperatiflerde zen-
gin zürra ın görülmesi, bu prensibin do ğ ru olmad ığı na delil olarak gösteril-
mektedir. 

Kooperatiflerin bugünkü vaziyetleri göz önünde tutulmay ıp ilk kuruluş -
larında âmil olan prensipler nazar ı  dikkate al ındığı  takdirde "iktisadi bak ım-
dan zay ıf insanlar ın" kooperatiften bir fayda ümit ettiklerini ve kooperatif-
lerin de bu gruba dahil insanlara yard ım etmek, onlar ı n iktisadi durumlar ı n ı  
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Inkiş af ettirmek maksadile kuruldu ğ unu ve çal ış t ıklar ı nı  kabul etmek kirm 
gelir. Eğ er 1770 senesinde kurulma ğ a ba ş lanan "Landschaft" lar (*) veya 
diğ er bankalar köylWere de kredi vermi ş  veya verebilmi ş  olsalard ı  belki Raif-
feisen 1862 senesinde tasarruf ve ikraz sand ı klar ını  kurmağ a lüzum görmez 
ve belki de Almanya'daki zirai kredi kooperatifleri bugünkü ş eklile inkişaf 
etmezlerdi. 

Istihlâk kooperatiflerinin kurulu ş una âmil olan sebeplerin en mühimmi, 
İngiltere'de amelenin daha ucuz ya ş amas ını  temin etmek dü ş üncesi iJi. Iş -
siz kalan âzaya i ş  bulmak düş üncesile de ilk defa istihlâk kooperatiflerinin 
istihsal faaliyeti ba ş lamış tı . Keza istihlak kooperatiflerinde de münferiden 
çalış ma ile bir netice alam ıyan ve alam ıyacak olan ekonomik kuvvetle;rij 
zay ı f insanlar ın mü ş terek çal ış ma ile faaliyetlerini inki ş af ettirmek irakünla-
m ı  temin ettikleri görülmektedir. 

Kitab ı n (26) ı nc ı  sahifesinde ve kooperatiflerin kurulu ş  tarihi izah edilir-
ken yaz ılan "....... iş te on dokuzuncu as ırda küçük esnaf ı , köylü ve emekçi-
ler ı  bu gibi sefaletlere dü ş mekten kurtarmak maksadile liberal memle'et - 
lerde modern kooperatifçilik cereyan' do ğmuş tur" cümlesi de (8) inci sahi-
fedeki mütalâ. ile bir tezat te ş kil etmiyor mu? 

Kredi kooperatifleri küçük müstahsil ve köylü için kurulmu ş tur. 

Istihlâk kooperatifleri amele ve memurlar için dü ş ünülmüş tür. 

Isfhsal kooperatifleri de küçük esnaf için vücuda getirilmi ş tir. 

Yap ı  kooperatifleri de derhal ev yapabilecek vaziyette olm ı yan ınüteva-
zi varlıklı  insanlara mesken temini için kurulmak tad ır. 

Fakat sonradan her nevi kooperatife hali vakti yerinde, zengin insan -
lar da ortak olarak girme ğ e ve kooperatif te ş kilat ını n temin ettiğ i faydalar-
dan istifade etme ğe ba ş lad ı lar ve yahut kooperatif orta ğı  iken zengin oldu- 

Zengin olan insanlar ekonomik faaliyet sahas ında münferiden çal ış mak 
imkanlar ına her zaman maliktirler. Ve herhangi bir gaye için kooperatif 
kurmay ı  dü şünmezler. Fakat ekonomik varl ı klar ı  kâfi olm ıyan insanlar için 
vaziyet böyle de ğ ildir. Bunlar için kooperatif kurmak birçok ahvaide bir 2.a-
ruret olmaktad ır. şu halde "iktisadi bak ı mdan zay ıf insanlar ı n birle şmeleri-
ni" kooperatifin umumi karakterlerinden birisi olarak mütalâa etmek do ğ ru-
dur. Istisnai haller umumi prensiplerin esas ı na tesir etmezler. 

(*) aLandschaft> lar Almanyada büyük çif ı lik sahiplerine kredi temin edebilmek 

maksadiyle kurulmu ş  zirai kredi ruiiessesaleridir. 
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5, Prof. Kessler "azan ın ayn ı  hak ve ayn ı  mesuliyete sahip olmalar ı" 
prensibinin kooperatifin esas ına ait olmad ığı  kanaatindedir. Ve bunun için 
ileri sürülen mütalaa ş udur: (Sahif e 9). 

"Kooperatif, i ş tirak sermayelerini tamamen tediye etmi ş  bulunan, ya-
hut kendisine uzun zamandanberi mensup olan azay ı  imtiyazt ı  addede-
bilir. Yap ı  kooperatifleri, mesela, elveri ş li evleri daha dün girmi ş  azala-
ra değ il, e kseriya faaliyet göstermi ş  azalara ay ır ırlar. Keza, henüz hiç ser-
maye vazetmemi ş  olanlar yan ı nda bir veya birkaç i ş tirak sermayesini 
tamamile vermi ş  azay ı  tercih ederler. Ayn ı  surette idare heyetine men-
sup azan ın mesuliyeti daima, idare heyeti haricindeki azan ın ınesuliye-
t ınden büyüktür. En mühim kararlar, kaideten umumi toplant ılarda de - 
ğ il, bilâkis idare ve kontrol meclisleri taraf ından ittihaz edilir. Mükel-
lef olduklar ı  tediye vazifesini henüz hiç ifa etmemi ş  olan aza, umumi 
toplantılarda rey hakk ına malik de ğ ildir. (Halbuki demokrat devletler-
de vergisini vermemi ş  vatanda ş lar intihap hakk ın ı  kullanmaktad ırlar) 
O halde kooperatif dahilinde hudutsuz bir müsavat ın daima mevcudiye-
ti hiç bir surette ileri sürülemez." 

Kooperatiflerde aza= ayn ı  hak ve ayn ı  mesuliyete sahip olmad ıklar ını  
izah etmek üzere ileri sürülen bu mütalaalara i ş tirak etmek mümkün de-
ğ ildir. Cümleleri 'b irer birer tahlil edelim: 

Kooperatifin iş tirak sermayesini tamamen tediye etmi ş  bir orta ğı  ay-
nı  tahhüdü ifa etmemi ş  olan diğ er ortaklara tercih etmesi, yap ı  kooperatif-
lerinde eski âzaya daha iyi evlerin verilmesi prensibe taalluk etmese gerek. 
Zira esasen kooperatife kar şı  ortaklar ın vaziyetinde müsavat yoktur ki koo-
peratif de ortaklara kar şı  müsavi tarzda hareket etsin! Yap ı  kooperatifine 
bidayette girmi ş  bir ortak elbette çok sonra girmi ş  ortağ a nazaran rüçhanl ı  
vaziyettedir. I ş tirak sermayesini henüz ödememi ş  bir ortak nas ıl olur da i ş -
tirak sermayesini ödemi ş  olan ortaklarla ayn ı  ş ekilde muameleye tabi tutul-
mas ın ı  istiyebilir. Evvela. ortakl ı k vazifelerinde mevcut fark ın izalesi icabe-
der. Kooperatife kar şı  olan taahhüt vazifelerini ayn ı  derecede ifa etmi ş  ortak-
lar aras ında tercih yap ı lmas ı  ve bunlar aras ından bir k ı smının imtiyazl ı  ad-
dedilmesi ise katiyen mevzuubahs olamaz. 

İdare heyetine mensup âza ile idare heyetine dahil olmam ış  aza aras ın 
da mesuliyet bak ımından esasta hiç bir fark yoktur. Fark ın doğmas ı , idare 
heyeti azas ın ın mesuliyetinin daha büyük olmas ı , bu kabil Aza= ifa ettikle-
ri vazifenin hususiyetinden mütevellittir. Burada muhtelif derecede rnesuli - 
yet yüklenen ortaklar mevzuubahs de ğ ildir. Böyle bir mütalâada mukaye-
se esaslar ında mjiisavat yoktur. Zira bir tarafta alelade ortaklar ve di ğ er 
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tarafta ise fia ısusi bir vazife gören idare heyeti azas ı  vard ır. Mesuliyetin 
çoğ almas ı  ise ifa edilen idare vazifesi icab ı dır. 

Taahhüt ettikleri i ş tirak sermayesini henüz hiç ödememi ş  olan azaya 
umumi toplant ılarda rey hakk ı  verilmemesi de gayet tabii görülmelidir. Bu, 
demokratik prensibin mevcut olmad ığı nı  gösterecek bir delil olarak mütalaa 
edilemez. Zira iş tirak sermayesini vermeyen aza, kooperatife kar şı  ilk vazi-
fesini ifa etmemi ş  olduğ undan esasen ortak olmak hakk ını  kazanmış  değ il-
dir ki rey sahibi olabilsin. Vergisini vermemi ş  vatandaş lar ın intihap hakk ı -
nı  kullanmalar ı  ise tamamen ayr ı  bir mevzudur. Kooperatiflerdeki rey hakk ı  
ile mukayese edilemez. Zira intihap hakk ı  bir hak olduğu kadar vatanda ş la-
r ın bir vazifesidir de. 

Kooperatiflerde azan ın ayn ı  hakka ve ayn ı  mesuliyete sahip olmalar ı  
prensibine yap ılabilecek itirazlar ı  yerinde görmüyoruz. Burada demokratik 
mânada ayn ı  haktan anla şı lan, her orta ğı n bir tek rey sahibi olmas ı d ır. I ş -
tirak hissesinin adedi her ne kadar çok olursa olsun kooperatiflerin umumi 
heyet toplant ı lar ında ortaklar ın ancak bir tek reyi vard ır. Halbuki anonim ş ir-
ketlerde bir hissedar ın sahip olabileceğ i rey adedi i ş tirak sermayesinin mik-
tar ına tabi olarak birden fazla olabilir. İş te mevzubahis olan "ayn ı  hakk ın" 
esas ı  budur: her orta ğı n bir tek reyi olmas ı . Aynı  mesuliyete gelince: bu, 
kooperatifin borcundan dolay ı  üçüncü ş ahıslara kar şı  ortaklar ı n müsavi de-
recede mesul olmalar ı dır. Bu mesuliyet, kooperatifin bünyesine ve kabul edi-
len mesuliyetin neyine göre her ortak için .qilaistisna ayn ı  derecedir. Mesu-
liyet gayr ımandut olduğu takdirde her ortak gayr ımandut mesuliyet alt ına 
girmi ş tir, Mesuliyetin mandut olduğ u takdirde de her ortak tesbit olunan 
hudut dahilinde mesuldür. 

Prof. Kesselr'in kooperatiflerin "kendi kendine yard ım" esas ı n ı  devam 
ettiremedikleri, kazanç temini esas ı  üzerine kurulmu ş  olduklar ı  ve hay ır te ş -
kilat ı  olmad ıklar ı , tatbikatta sosyalist gayelere hizmet etmedi ğ i, kooperati-
fin müstakil bir iktisadi sistem olmad ığı , ve yalnız ba şı na sulh ‘Te sülı fı n 
temin edemiyece ğ i, kooperatiflerin serbest ticaret rejiminde ve ticari raanada 
mücadelesiz mevcudiyetlerini muhafaza edemiyecekleri hakk ındaki kanaat 
ve miltalaalar ına tamamen iş tirak ediyorum. (Sahife 9-13). 

Kooperatifçilik kitab ın ın birinci fasl ı n ın 11 inci k ısmın ı  te ş kil eden (koo-
peratiflerin nevileri) (Sahife 14-21) ve ikinci fasit te ş kil eden kooperatif- 
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çilik tarihçesi ve bugünkü vaziyeti) bahislerindeki (Sahile 24-67) 
lar üzerinde durmuyoruz. Bu fas ı llara ait kritik a ş ağı da (sistem ve muhte-
viyatta noksanlar) k ısmında yap ı lmış tır. 

Eser:n üçüncü fasl ı  (kooperatif hukukuna) tahsis edilmi ş tir. (Sahile 71- 
122). Bu fas ılda ve lahikada tesadüf olunan bilhassa memleketimizde zirai 
kooperatiflere ait baz ı  fikir ve mütalâalardaki sakatl ıklar a ş ağı da tesbit ve 
izah olunmu ş tur: 

6. "Kooperatifler, kendilerini resmi bir daireye kay ıt ettirmeğe mecbur-
durlar. Türkiye'de zirai kooperatiflerin iktisat Vekaleti ile çok s ı k ı  fl,ir su-
rette bağ lı  olduğu yerlerde bu daire iktisat Vekâletidir. ( Ş imdi Ticaret Ve-
kaleti)." denilmektedir. (Sahile 73). 

Bu izahat Türkiyedeki vaziyeti tam olarak ifade etmemektedir. Türki-
yede kooperatiflerin kendilerini ve faaliyetleri esnas ında baz ı  hususat ı  kay ı t 
ettirmek mecburiyetinde olduklar ı  "resmi daire" Ticaret Vekaleti de ğ ildir. 
2836 say ı lı  kanunun 4 üncü maddesinin (e) f ıkras ı  hükmüne göre, Ticaret 
Vekâletinin yaptığı  muamele, anamukavelenamenin müessis ortaklar taraf ı n-
dan imzalanmas ını  ve Ziraat Bankas ı  taraf ından tasdik edilmesini müteakip 
kurulu ş  muamelelerini tasvip etmektir. Ticaret Vekaleti taraf ından sadece 
tasdik muameleleri icra edildikten sonra üç nüsha anamukavelename tescil 
edilmek üzere kooperatifin faaliyet m ıntakas ında bulunan notere gönderil - 
mektedir. 2836 say ı lı  kanunun 28 inci maddesinin birinci f ıkras ına nazaran 
(kitab ın 122 inci sahifesinde vard ır) ortaklar taraf ından imza edilmi ş  olan gna-
mukavelenameler kurulu ş  safhas ı nda noterler taraf ı ndan tescil ve ilan edil-
mektedir. 

2834 say ılı  kanunun 23 üncü ve 2836 say ı lı  kanunun 28 inci !maddesi 
mucibince sat ış  ve kredi kooperatifleri ticaret kanununun 482, 501, 502 inci 
maddeleri hükümlerine tabi de ğ ildirler. Tescil ve ilan hususunda zirai koope-
ratiflerin memleketimizde haiz oldu ğu muafiyetlerin nazar ı  dikkate' al ı nmas ı  
icabeder. 

Kredi kooperatifleri anamukavelenamesinin 26 ınc ı  maddesine göre koo-
peratif nam ına imza koymağa salâhiyetli olan kimselerin isimleri ve imza 
örnekleri (sirküler) noter veya ihtiyar heyetleri taraf ından tasdiki müteakip 
sicil ticarette ilan edilmektedir. Di ğ er taraftan imza sirkülerleri tescil için 
ticaret odalar ına gönderilmektedir. Sat ış  kooperatifleri için de ayn ı  hüküm-
ler caridir. 
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7. "Türkiye'de zirai kooperatifler, nizamnamelerini yaln ız İ ktisat Vekâle-
tinin müsaadesile değ iş tirebilirler." 

"Avrupa'da nizamname tebdili için yaln ız umumi toplant ı  salâhiyettar - 
d ır. Türkiye'de ise bu salâhiyet meselesi bamba ş kad ır. Zirai sat ış  kooperatif-
leri ve zirai kredi kooperatifleri için laz ım nizamnameler Ziraat Bankas ı  
taraf ı ndan tanzim edilmi ş  ve İ ktisat Vekâletince de tasvip olunmu ş tur. Eğ er 
nizamnamede değ iş ikliğ in olması  icab ediyorsa bu, ancak ve ancak bu iki 
makam ı n (yani Ziraat Bankas ı  ve İ ktisat Vekaleti) taraf ından yap ı labilir. 
Türkiye zirai kooperatifleri bu surette, mahiyeti bak ım ı ndan, devlet taraf ın-
dan yap ı lan zirai siyasetin ve zirai kredi siyasetinin organlar ı ndan ba şka bir 
ş ey olmuyor." (Sahife 74). 

Bu ifadede gördüğümüz küçük bir tezada evvela i ş aret etmek faydal ı  
olur. Birinci cümlede anamukavelenamenin (yaln ız Iktisat Vekâletinin müsa-
desile) de ğ iş tirilebileceğ i yaz ı l ı  olduğu ve birkaç sat ır a ş ağı da tadilât ın (an-
cak iki makam) taraf ı ndan yap ı labileceğ i tasrih edilmektedir. 

Bu izahatta tashih edilecek as ı l esasl ı  nokta ş udur: 

Zirai kooperatiflerin anamukavelenamelerinin tadili salâhiyeti ne Ziraat 
Bankas ına ve ne de Iktisat Veâkletine verilmi ş tir. Tadil salâhiyeti doğ rudan 
doğ ruya İ cra Vekilleri heyetine aittir. 2384 say ı lı  kanunun dördüncü ve 
2836 say ılı  kanunun üçüncü maddesi bu hususta kafi derecede sarili hükümle-
ri ihtiva eder. Dördüncü madde ş öyledir: 

"Bu kanunda yaz ılı  Tar ım Satış  Kooperatiflerile birliklerinin ortaklar ı n-
ca imzalanacak anamukavelename formülleri Ziraat Bankas ınca haz ırlan ır, 
Ekonomi Bakanlığı nca onan ır (tasvip edilir) ve İ cra Vekilleri Kurulunca ka-
bul edilir. Anamukavelename formüllerinde yap ı lacak de ğ iş iklikler de böy-
lece yap ı lır." 

Diğer taraftan Prof. Kessler'in izah etti ğ i ş ekilde anamukavelenamele - 
rin tadilinde kooperatiflere yani ortaklara hiç bir hak ve imkan verilmemi ş  
değ ildir. Satış  ve kredi kooperatifleri anamukavelenamelerinde umumi heye-
tin vazifeleri aras ı nda anamukavelenamenin tamamlanmas ı  veya değ iş tiril - 
mesi hakk ı nda Ziraat Bankas ı na veya Ticaret Vekaletine teklifte bulunmak 
salâhiyeti de vard ır. Ş u halde zirai kooperatiflerin umumi heyetleri lüzum ha-
linde anamukavelenamelerinde tadilat yap ı lmas ı  hakk ı nda karar ittihaz ede-
bileceklerdir. Böyle bir karar ın tatbik edilebilmesi için Ziraat Bankas ı n ın ve 
İktisat Vekâletinin muvafakat etmesi ve İ cra Vekilleri Heyetinin tasvibine 
arzolunmas ı  icab etmektedir. Verilen bu izahattan anla şı lacağı  üzere "Koo- 
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para tifçilik" kitab ının (74) üncü sahil esindeki ifade hakiki vaziyeti göster-
memektedir. 

8. 75 inci sahifede (11 Aidat ve Kazanç) k ı smında ş öyle bir ifade var- 
dır: 

"Almanya'da kooperatif kanunuu, aidat ın yüzde onunun verilmesini mec-
buri k ılar. Türkiye zirai sat ış  kooperatifleri ise bunu yüzde be ş  olarak tayin 
etmi ş tir. Fakat nizamname, aidat ın tam olarak verilmedi ğ i zamanlarda aidat 
taksitlerinin mikdar ve müddetini tasrih etmelidir. Aidat ı nı  tediye hususunda 
kooperatif organlar ın ın her hangi bir müsaadesi olmaks ı z ın, teel ıhür eden 
kimse kooperatif dairesi içinde hukuki tandidata maruz kalmal ı d ır. Mesela 
böyle bir aza toplant ıda rey hakk ı ndan mahrum b ırak ı labilir. Türkiye zirai 
kredi kooperatiflerinde kanun, bu gibi ihmalci âzaya, şu ınüeyyideyi tetbik 
ediyor: Kooperatif ten ç ıkan veya ç ıkar ılan bu gibi âza ilkin verdiğ i aidat 
miktar ıa ı  da geri alacakt ır." 

Bu izahat ın, ve bilhassa son iki cümlenin ifade etmek istedi ğ i manayı  
anl ıyamad ı k. Diğ er taraftan ayn ı  mevzu ile alakaclar kitab ın 90 ı nc ı  sahife-
sinde ise ş öyle bir ifade vard ır: 

"Türkiye'deki kanuna nazaran kendili ğ inden ç ıkan ortak e ğ er tediyat ın 
taksitlerini vaktinde ortakl ığ a vermemi ş  ise ve k ooperatife olan borçlar ını  
tediye eylememi ş  ise, bütün mathlbat ı n ı  kaybetmektedir." 

Bu iki ifade aras ında bir tezat mevcut oldu ğu göze çarpmaktad ı r. 

Bahse mevzu kanuni müeyyide ş udur: 

2836 say ılı  kanunun 6 ınc ı  maddesi "Sekiz y ı l ortakl ık yapt ıktan sonra ta-
rım kredi kooperatiflerinden ç ı kan ortaklarla bulunduklar ı  kooperatif bölge-
sinden ba ş ka yere ta şı nmaak veya o bölgede çiftçilikten yaz geçmek se - 
beplerile ölüm halinde bu vakti doldurmadan ç ı kan ortaklara ve ölenin mi-
rasç ılar ına ortakl ık paylar ı  üremelerile (faizlerile) birlikte geri verilir. 

Sekiz y ı l ortakl ık yapt ığı  halde yükendiğ i (taahhüt ettiğ i) ortakl ı k pay ı -
nın tam ın ı  ödemeden veya sekiz y ı lı  doldurmadan ç ıkan ortaklar ın ortakl ık 
paylar ından ödedikleri geri verilmez. Bu paralar yedek akçeye mal edilir" 

Diğ er taraftan kredi kooperatifleri anamukavelenamesinin 13 üncü mad-
desine göre, ortaklar taahhüt ettikleri ortakl ı k pay ını n en az onda birini pe-
ş in ödemeğ e mecburdurlar. Geri kalan k ısm ın yedi senede ve müsavi tak - 
sitlerle ödenmesi mümkündür. 

F. — 10 
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9. 105 inci sahifede ş öyle bir ifade vard ır: 
	 sonra 5 haziran 1929 da zirai kredi kooperatifleri için hususi bir 

kanun isdar edilmi ş tir. (1470 numaral ı  kanun) Bu kanun yerine 21 te ş rini-
evvel 1935 de ilan edilen 2836 ve zirai kredi kooperatiflerine taallak eden 
2834 numaral ı  kanun ikame olundu. Ayn ı  günde zirai sat ış  kooperatiflerile 
birlikleri için ikinci bir hususi kooperatif kanunu ne ş rolunmuş tur." 

Bu cümlenin do ğ rusu ş öyle olmak icabeder: 

"1929 tarih ve 1470 say ılı  kanun yerine 21110.1935 tarih ve 2836 say ı lı  
tar ım kredi kooperatifleri kanunu kabul edilmi ş tir. Ayn ı  tarihle ve 2834 sa-
y ı  ile de ayr ı ca tar ım sat ış  kooperatifleri ve birlikleri hakk ında ikinci husu-
si bir kanun ne ş rolunmu ş tur." 

Üçüncü fas ıl için tanzim olunan lâhikada (Sahile 107-122) iki zirai koo-
peratif kanununun metinleri yaz ı l ı d ır ve ayr ıca da baz ı  iş aretler yap ı lmış t ır. 
Bu lahikan ın yap ı lmas ına sebep olarak, her iki kanunun resmi lisan ın ın ve 
yanlış  tarz ının metinlerin anla şı lmas ına mâni olduğ u ileri sürülmektedir. An-
cak iyi bir niyetle yap ılmak istenen bu iş  maalesef bir çok maddelerin iza-
hında tamamen aksi bir netice vermi ş tir. Daha anlay ış lı  olmas ına çalışı lan 
baz ı  maddelerin ne ş ekilde yanl ış  ifade edildiğ ini aşağı daki misallerde tes-
bit ediyoruz: 

1. 2834 say ılı  tar ım sat ış  kooperatifleri kanunu. 

1.— 2834 say ılı  kanunun birinci maddesinin son f ıkras ı  tamamen yanl ış  
bir ş ekilde ifade edilmi ş tir. Yeni metin olarak yaz ılan f ı kra ş öyledir. "Bir 
mahaldeki iki kooperatif birbirlerile rekabet edemez." (Sahile 108) Bu f ı k-

ran ın kanun metindeki aslı  ise şöyledir: 	 ı : 
Ayni ürünün ( mahsulun ) sat ışı  için bir yerde birden çok Sat ış  Kooperatifi 

kurulamaz. » 

Kanunun ruhu bir yerde ayn ı  mahsulün satışı  için ancak bir kooperati - 
fin kurulabilece ğ idir. 

Aynı  hata yeni metin olarak yaz ı lan ikinci maddede vard ır. 

2.— Kanunun sat ış  kooperatiflerile birliklerinin kurulu ş  maksatlar ını  tes-
bit eden üçüncü maddesinin baz ı  f ı kralar ı  hatal ı  bir şekilde ifade edilmi ş tir. 
Mesela (ç) f ıkras ında tesbit olunan "Piyasada düzen verici bir yer alarak fi-
atların zararl ı  dalgalanmalar ın ın önüne geçmek, ürünlerin (mahsullerin) yo - 
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ğ altımı  (istihlâk) piyasas ında en iyi fiatlarla sat ışı nı  başarmak" gayesi yeni 
metinde "Hayat sars ıntılar ına kar şı  mücadele ve iyi fiat ın teminat alt ı na abn-
mas ı" ş eklinde (Sahife 108) ifade edilmi ş tir ki sakatt ır. 

3.— Kanunun 5 inci maddesi olarak vücuda getirilen yeni metin ş öyledir: 
(Sahile 109) 

"Nizamname azas ın ın iş tirak sermayesi, bunlar ın tediye tarz ı , kaza i ş ti-
rak sermayesi miktar ının en son yüksekliğ i ile kooperatife olan senevi tesli-
mat hakk ındaki maddeleri ihtiva ekler. Miktar ı  yükseltilmi ş  teslimat, oto-
matik surette i ş tirak hisselerinin say ıs ı nı  ç ıkartır. Be ş  yüz liray ı  tecavüz et-
tiğ i takdirde Ticaret kanununa nazaran sermayenin 20 de 1 i tesis esna-
sında tediye edilmi ş  bulunmalı dır. 

Ortaklar iş tirak sermayeleri ve senevi teslimat miktar ınca kefalet altma 
girerler." 

« Tar ım Satış  Kooperatiflerinin kapitalleri ortaklar ı n ın yükenecekleri ortakl ık 

paylar ı ndan meydana gelir. Bu kapitalin en az haddi ile bir ortakl ık payın ın tutar ı  ve 

ödeme ş ekilleri ve bir y ı lda teslim edecekleri mallarla uygun olmak üzere orta ğı n yü-

kenece ğ i pay derecesi kooperatifin çal ış aca ğı  alan ı n (m ıntakan ın ) ekonomik durumuna 

ve i ş leme ve ç ı kat ( ihraç ) lüzumuna göre anamukavelename ile saptanir (tespit olunur). 

Orta ğı n teslim edece ğ i mal artt ıkca yükenece ğ i pay say ı sı  da ona göre artar ve 

Ticaret Kanununda yaz ı lı  500 liral ık en yukar ı  haddi de a ş ab ı lir. Kooperatifin kurula-
bilmesi için yükenilen kapitalin yirmide birinin al ı nmış  olmas ı  şartt ır. 

Ortaklar ın üçüncü şah ı slara kar şı  soravı , (mes'uliyeti) yükendikleri ortakl ık pay ı  
ve Sat ış  K ooperatiflerine her y ı l vermeyi yükendikleri ürünün duru tutar ı  ile buçludur 

(manduttur ). 

Her iki metin aras ında yap ılacak basit bir mukayese yeni metindeki ha-
talar ı  bariz bir ş ekilde anlatma ğa kâfidir. Burada en ziyade göze çarpan 
bir hataya i ş aret etmekle iktifa ediyor ,ve di ğ erlerinin tesbitini okuyuculara 
bırakıyoruz 

Kanunun be ş inci maddesi, ticaret kanununa göre alelumum kooperatifler 
için tesbit edilmiş  olan 500 liralık azara' ortakl ık hissesini sat ış  kooperatif-
lerine te şmil etmemektedir. 2834 say ı l ı  kanuna göre kurulacak kooperatif-
lerde ortaklar 500 liradan fazla ortakl ık hissesi ödeyebileceklerdir. Ortak-
lık hisselerinden yirmide birinin pe ş in olarak ödenmesi mecburiyeti ise his-
senin be ş  yüz liray ı  tecavüz etmesi halinde de ğ il, hisse miktar ı  ne olursa ol-
sun kooperatifin kurulabilmesi içindir. 

4.— Kanunun 11 inci maddesi olarak vücuda getirilen yeni metin Oy-
ledir (Sahife 110) : 
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"Reis, idare heyeti, mürakabe heyeti, memurlar ve kooperatifler birli ğ i-
nin mütehass ıslar ı , kendilerine emanet edilen para ve mamelek hususat ında, 
keza bilânço ve protokol, rapor ve di ğ er her nevi mukavele, defter ve vesi-
kalar hususunda mükellefiyet ve vazifelerini lây ı k ı  ile ifa etmezlerse kendile-
rine tıpk ı  devlet memurlar ı  gibi icabeden cezai maddeler tatbik olunur. 
sat Vekâleti, yapt ıracağı  tahkikat neticesinde, kooperatif organ ına i ş ten el 
çektirtebilir. Yine Iktisat Vekâletince tayin edilen muvakkat bir idare he-
yeti, umumi toplant ı  taraf ından seçilecek yeni bir idare heyeti i ş e ba ş lay ın-
caya kadar kooperatifi idare edecektir." 

Kanunun 11 inci maddesinin asl ı  ise ş öyledir: 

« Tar ım Sat ış  Kooperatiflerinin veya Birliklerinin para ve mallar ı , bilânço, zab ı t-
name, rapor, ve ba şka bütün evrak, defter ve belgeleri ( vesika ) üzerinde suç i ş leyen 

yönetim ( idare ) ve kontrol kurullar ı  ( heyetleri ) ba ş kan ve üyelerile ( âza ) i ş yarlar ı  
( memur ) ve eksperleri bu suçlardan dolay ı  Devlet i ş yarlar ı  gibi ceza görürler. 

Ekonomi Bakanl ğı nca yapt ı r ı lacak kontrol sonucunda suçlar ı  anla şı lanlar ın iş le-

rine son verilebilir. Yönetim kurulu ba ş kan ve iiyel,klerind-n ç ıkar ı lanlar ı n yerine ge-

nel kurulca seçim yap ı lı nc ı yadek ayn ı  ödev ( vaz ı fe ) ve yetke ( salâhiyet ) ile Ekonomi 

Bakanl ığı  taraf ından ba şkalar ı  atan ır ( tayin olunur ) . 

Burada hangi maddenin daha düzgün ifadeii ve do ğ ru olduğunun ve yeni 
metinde yap ılan hatalar ın tesbitini okuyuculara b ırak ıyoruz. 

5. — Kanunun 14 üncü maddesi olarak vücuda getirilen yeni metin ş öy-
ledir (Sahile 111) : 

"Kooperatifin ve kooperatif birliklerinin çal ış ma tarz ı , defterlerinin tutul-
mas ı , hesaplar ını n tanzimi Iktisat Vekâletince düzene sokulacakt ı r. VekMet-
çe, bu hususta tanzim edilen talimat Ticaret kanununun 66 ve 487 inci mad-
delerinde bulunmaktad ır, (Bu cihet, umumi ticaret kanunundan ba şka ve ya-
rı  bir kooperatif hukukunun do ğmas ı  lüzumunu göstermektedir.) " 

Kanunun 14 üncü maddesinin asl ı  ise şöyledir: 

Tarı m Satış  Kooperatiflerile birliklerinin i ş  ve hesap usullerini ve tutacaklar ı  
defterleri Ekonomi Bakanl ığı  saptar. Bu defterler Ticaret kanununun 65 ve 487 nci 

maddelerinde yaz ı l ı  defterlerin yerine geçer > . 

Esas kanun metnini basitle ş tirmek ve anla şı lmas ı nı  mümkün k ıimak mak-
sadile büyük gayretlerle vücuda getirilen yeni metinlerdeki fecaatin büyüklü-
ğ ü 14 üncü maddede bilhassa göze çarp ıyor. Yeni metin kar şı s ı nda insanin 
zavall ı  14 üncü madde diyece ğ i geliyor— Kanun metn ı ndeki on dördüncü 
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madde gayet sarihtir. Hiç bir şüpheye mahal b ırakmamaktad ır. Bu hükme 
nazaran: 

Satış  kooperatiflerile birliklerinin i ş  ve hesap usullerini ve tutacaklar' def 
terleri Iktisat Vekaleti tesbit edecektir. Ve bu defterler ticaret kanununun 66 
ve 487 inci maddelerinde yaz ılı  olan defterlerin yerine geçecektir." 

Ticaret kanununun 66 ve 487 inci maddeleri ş öyledir: 

Madde 66 — Her tacir, mevcudat ve muvazene defteri ve yevmiye defteri ve 

kopye defteri namlarile üç defter tutma ğ a ve umur ticariyelerine dair resen ve cevaben 

ahiz etti ğ i mektuplar ve telgrafnameler ile tediyat ı nı  mutazammin evrak ı  muntazaman 

muhafaza etme ğe mecburdurlar, 

Madde 487 — Kooperatif ş irketler bir eiireka defteri tutma ğa me burdurlar. Bu 
defterin ba ş  taraf ına ş irket mukavelesi yaz ı lır. Mukaveleyi müteakkip şürekan ı n isim ve 
meslek mahal ikametleri, ş irkete girdikleri, ç ı kt ı kları  veya ç ıkarıld ı kları  ve her ş erikin 
verdiğ i veya çekti ğ i paran ın hesabat ı  dercolunur. 

Bu defteri ş irket ikametkahm ı n tabi bulundu ğu mahalde muamerat ticariyeyi rü-

yetle mükellef olan muhakeme reisi ve muhakeme bulunmayan yerlerde nahiye müdü-

rü alelusul imza ve tasdik eyler. Muhakeme veya nahiye müdürünün mühür resmisi de 
imza yerine geçebilir. 

Bir ş erik hissesini istirdat edecek olursa def tere yaz ı larak kendisine imza ettirilir. 

Ş imdi tekrar yeni metine gelelim: 

"Kooperatifin ve kooperatif birliklerinin çal ış ma tarz ı , defterlerin tutul - 
mas ı , hesaplar ın tanzimi iktisat Vekaleti taraf ından düzene sokulacakm ış . 
Vekâletçe bu hususta tanzim edilen talimat ticaret kanununun 66 ve 487 inci 
maddelerinde varm ış !" Muhterem okuyuculardan 14 üncü maddeler hakk ın-
daki hükümlerini bizzat vermelerini rica ederim. Di ğ er taraftan yeni 14 ün-
cii maddenin son cümlesinde (Bu cihet, umumi ticaret kanununda ba ş ka ve 
ayr ı  bir kooperatif hukukunun do ğmas ı  lüzumunu göstermektedir) deniyor. 
Bu kehanete diyecek yoktur. 14 üncü madde metni dolay ısile ayr ı  bir koo-
peratif hukukunun do ğmasına lüzum gösteren sebeplerin ne oldu ğ unu anla-
makta mü şkülât çekiyoruz. Muhterem profesör ve mütercim bu • rnü şkülâtı -
mızi gidermek lutfunda bulunurlar m ı ? Burada k ısaca ifade edelim ki hesap 
usulü ve tutulacak defterler hakk ında Iktisat Vekaletinin tanzim etti ğ i tali-
mat ticaret kanununun 66 ve 487 inci maddelerinde mevcut de ğ ildir! 

6. — Kanunun 16 ınc ı  maddesi olarak vücuda getirilen yeni metinde mü- 
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him bir dikkatsizlik göze çarpmaktad ır. Yeni metin ş öyle tertip edilmi ş  -
tim. (Sahile 112): 

"Iyi olm ıyan satış tan mütevellit zararlar ın kapanmas ı  için kooperatif ve 
birlik ikinci bir yedek akçe kayna ğı na maliktir. Bu ikinci yedek akçeyi, sa-
tılan mahsullerin net k ıymetinden binde dört üzerine al ınan mebiâğ  te ş kil 
eder." 

Kanunun 16 ınc ı  maddesinin asl ı  ş öyledir: 

« Tar ı m Satış  Kooperatifleri birliklerinde y ıllık i ş lerinden dolay ı  yı l sonunda ç ı -

kacak zararlar ı  kar şı lamak üzere ikinci bir yedek akçesi ayr ı l ır. Bu yedek akçe 

birliğ in bir y ı l içinde satt ı g ı  ürünlerin duru tutar ından kesilecek binde dört nisbetinde 

ki paralardan toplan ı r » . 

On altınc ı  maddenin çok sarih bir ifade ile ayr ı lmas ını  mecburiyeti k ıl-
dığı nı  ikinci yedek akçe, sadece kooperatiflerin vücuda getirdikleri birlikler 
içindir. Kooperatiflerde ikinci yedek akçeye lüzum görülmemi ş tir. 

7. — Kanunun 17 inci maddesi olarak vücuda getirilen yeni metin de 
hatal ıdır. Yeni metnin birinci f ıkras ı  ş öyledir (Sahife 112) : 

"Sat ış  kooperatifi, kendisine iltihak eden kooperatiflerin yard ı mı  ile âza 
olmıyanlar ın mahsulünü alıp satabilir. Bundan güttü ğü maksatlar şunlard ır." 

(Tesbit olunan dört maksad ı  burada tekrara lüzum görmüyoruz). 

Kanunun as ıl metninin birinci cümlesi ise ş öyledir : 

"Tar ım satış  kooperatifleri birlikleri ana ödev (vazife) olarak ortak koo-
peratiflerinin teslim ettikleri ürünleri de ğ erlendirirler ve satarlar. 

Şu kadar ki, a ş ağı da yaz ılı  hallerde ortak olm ıyanlar ın ürünlerini de al ıp 
satabilirler." 

Kanunun as ıl metninde çok sarih olarak ifade edildi ğ i halde yeni metin-
de hata olarak tesbit etmek istedi ğ imiz nokta şudur: 

Ortak olm ıyanlardan mahsul sat ı n al ınmas ı  salâhiyeti sadece birli ğ e ve-
rilmiş tir. Kooperatifler ise birli ğ in gösterece ğ i lüzum üzerine ancak mutavas-
sı t rolünü ifa edebilirler. 

Buraya kadar yap ılan mukayese ve tahlillerde 2834 say ı lı  kanunun mad-
delerini daha iyi anlatabilmek maksadile vücuda getirilen lâhikadaki belli 
baş lı  hatalara i ş aret edilmi ş tir. Burada kay ıt olunmıyan diğer baz ı  madde-
lerde muhtelif hatalara tesadüf olunmu ş tur. 
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2. 2836 sayılı  tarım kredi kooperatifleri kanununa gelince: 

1;. — 2836 say ı lı  tar ım kredi kooperatifleri kanununun 13 üncü maddesi 
olarak yaz ılan cümleler şöyledir: 

"Satış  kooperatiflerinin kendi m ıntakalar ındaki faaliyetlerinin mevzu o-
lan mahsulleri, kredi kooperatifi âzalar ı , bu satış  kooperatifine satmal ıd ırlar. 
Diğ er her nevi mahsuller için ise kredi kooperatifinin yaz ı lı  müsaadesine 
ihtiyaç vard ır, Bu maddeye muhalif hareketler bir aydan bir seneye kadar 
hapis cezas ın ı  istilzam eder. (Bu madde de ortaklar ın himayesi nam ına çok 
büyük bir k ıymeti haizdir. Bu suretle pek a ş ağı  fiyatlarla sat ışı n önüne ge-
çilmiş  olacaktır.) " 

Bu maddenin asil ise şöyledir: 

Tar ım Sat ış  Kooperatifi bölgesinde bulunan Kredi Kooperatiflerinin ortaklar ı , 

Satış  Kooperat ı finin kurulmas ı n ın esas ı  olan sataca ğı  bütün ürünlerini, bu Satış  Koope-
ratifine teslim yükümündedirler ( mecburiyetindedirler ). 

Bu ürünler d ışı nda kalan ürünlerini borçlu ortaklar, on-J( olduklar ı  Kredi Koo-

peratiflerinin yaz ı lı  izinini almadan satamazlar. 

Tar ım Kredi Kooperatiflerinin bölgesinde Sat ış  Kooperat•fi yoksa borçlu or-
taklar Kredi Kooperatiflerinin yaz ı l ı  iznini almadıkça ürünlerini satamazlar. 

Yukar ı daki f ıkralar hükmüne ayk ırı  harekette bulunanlar Kredi ve Satış  Koope-

ratillerinden yaz ılacak bitik üzerine sulh mahkemelerince bir aydan bir seneye kadar, 

hapis cezasile cezaland ır ı l ırlar ». 

Her iki madde birbirile mukayese edildi ğ i takdirde daha kolay anla şı l - 
ması  maksadile vücuda getirilen yeni metnin esas maddenin mânas ın ı  k ı s -
men tahrif etti ğ i ve kısmen de ifadede noksanl ık olduğu kolayl ıkla görülür. 
izah edelim: 

Bir ortak sat ış  kooperatifine mahsulünü satmaz ancak teslim eder. Di ğ er 
mahsullerini satabilmek için kredi kooperatifinin yaz ılı  müsaadesini alma-
ğa mecbur olanlar bilâistisna her ortak olmay ıp ancak borçlu bulunan ortak-
lard ır. Diğ er taraftan 13 üncü maddenin göz önünde tuttu ğu gaye ortaklar ın 
himayesi ve a ş ağı  fiyatlarla sat ışı n önüne geçilmesi de ğ ildir. Bu madde ile 
takip olunan maksat, ortaklar ın mallar ı nı  kooperatiften kaç ırmamalar ı  ve ko-
operatif vas ı tasile satışı n yap ı lmas ına mecbur tutulmalar ı dır. Borçlu ortakla-
rın diğ er mallar ı nı  satabilmek için kooperatiften izin alma ğ a mecbur tutul-
malarma ba ş ka türlü mâna verme ğ e de imkân yoktur. Cezai müeyyidede 
mal kaç ırmağ a mâni olmak içindir. Bu itibarla bu maddenin ortaklar ın hi-
mayesi bak ımından büyük bir k ıymeti haiz oldu ğu iddia edilemez. 
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2.— Kanunun 14 üncü maddesi olarak yaz ılan cümleler ş öyledir: 

"Eğer kredi kooperatifi âzalar ı , kendi borçlar ını  kooperatife tam vaktin-
de iade edemez ve sat ılabilecek menkul rehinler de bu borcu kapatmazsa, 
kooperatif, borçlu âzan ın gayri menkulünü haciz tarikile satt ırabilir. Bu mu-
amele, gayri menkulün kooperatife devredilmesi ş eklinde olduğu gibi mec-
burl sat ış  suretile de vuku bulabilir. Borcunu veremiyen borçlunun kefilleri-
ne kar şı  da ayn ı  muamele yap ı lacakt ır. Gayri menkulluri kooperatifin ken-
disi de satın alabilir. Bu takdirde kooperatif sat ın aldığı  gayri menkulü iki 
sene içinde satamaz. Bu müddet içinde as ıl eski sahip, i ş ini düzeltir, bor-
cunu faizlerile ve bütün masraflar ıle birlikte tediye edebilirse gayri menkul 
kendisine iade olunur." 

Bu maddenin aslı  ise ş öyledir: 

Kooperatife olan borçlar ı n ı  gününde ödemiyen ve kendilerile kefillerinin 
haczolunabilecek ta şı d ı  ( menkul ) mallar ı  bulunmayan ortaklar ın ta şı ts ı z 
( gayri menkul ) mallar ı na ba ş  vurulur, Kooperatif bu ta şı ts ı z mallar ı  satt ı rabilece ğ i 
gibi satt ı rmay ıp kendine ipotek yap ı lmas ı nı  da istiyebilir. 

Borçlunun sat ı lan mali borca yetmezse veya ipotek edilen ta şı ts ız mal 
borcu karşı lamazsa kentin ta şı ts ız mal ı na da ayn ı  muamele yap ı labilir. 

Borç için eat ı lan ta şı ts ı z mallar ı  kooperatif kendi üzerine alabilir. Ş u kadar ki 

iki yı l içinde böylece üzerine geçen mal ı  ba ş kas ı na satamaz ve bu vakit içinde koope-

ratifin alaca ğı  ile ürem (faiz) ) ve masraflar ı  ödenirse o ta şı ts ı z mal sahibine geri verilir». 

Her iki madde mukayese edildi ğ i takdirde, vücuda getirilen yeni metin-
de as ıl maddenin ifade etti ğ i mânan ın verilemediğ i ve esas maddenin ilk 
cümlelerinin eksik olarak ifade edildi ğ i kolayl ıkla anla şı lır. Diğ er taraftan 
kanunun esas maddesi ifade bak ım ından çok sarihtir. Anla şı lmas ı  müş kiil 
olan bir iki yeni kelimenin mânalar ı  mutar ıza içinde yanlar ına koyduktan son-
ra esas metin hiç bir tereddüde mahal b ırakm ıyacak kadar aç ı kt ır. 

3.— Kanunun 15 inci maddesi olarak yaz ı lan cümleler ş öyledir: 

"Kooperatif reisi, kooperatif organlar ı nın âzalar ı , memurlar ve müstah-
demler, vazifelerinden mütevellit meselelerden dolay ı , tıpkı  devlet memurlar ı  
gibi tecziye edilebilirler ve iktisat Vekâleti, yahut Ziraat Bankas ı  taraf ından 
kendileri i ş ten el çektirilebilir. Yeni seçilecek olan organ ve memurlar i ş e 
baş lay ıncaya kadar, Iktisat Vekâleti veya Ziraat Bankas ı  kooperatif âzalari 
aras ı ndan seçilmiş  üç kiş iden mürekkep muvakkat bir idare meclisi tayin 
eder." 
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Bu maddenin asl ı  ise ş öyledir: 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin para ve mallar ı  ve bilânço, zab ımame, rapor ve 
ba şkaca bütün evrak, defterler ve belgeleri ( kay ı tlar ı ) üzerinde suç i ş leyen yönetim 
(idare) ) ve kontr,1 kurullar ı  ( heyet ) ba şkan ve üyeleri ( aza ) ile i şyarlar ı  ( memurlar) 
ve eksperleri bu suçlardan dolay ı  Devlet memurlar ı  gibi ceza görürler. 

Ekonomi Bakanl ı gı  veya Ziraat Bankas ınca yap ılacak inceleme sonocunda suçlu 
oldukları  anla şı lan yönetim kurulu üyeleri ve murakipleri ve i ş yarlar ı  Bakanlık veya 
Bankaca i ş ten ç ıkarılabilirler. Bunlar ın yerine yenileri seçilip i ş e ba ş lay ıncaya kadar 
kooperatif genel kurumu ( umumi heyet ) ad ına Ekonomi Bakanl ığı  veya Ziraat ;Bankas ı  
ortaklardan üç ki ş ilik süreksiz ( müddetaiz ) bir yönetim kurulu seçerek i ş leri buna 
gördürürler. 

Her iki madde mukayese edildi ğ i takdirde kanunun as ı l maddesinin (ba-
zı  kelimelerden sarf ı  nazar) rd eğ iş tirilmesine lüzum olmadığı  ve vücuda ge-
tirilen yeni metinde ise bundan evvelkilerde oldu ğu gibi ifade noksanl ıkları  
ve mâna eksiklikleri mevcut oldu ğu kolayl ıkla tesbit olunabiar. 

4.— Kanunun 17 inci maddesi olarak yaz ı lan yeni metin ş öyledir: 

"Kooperatiflerin ortaklardan istedi ğ i faiz ve komisyonculuk hisseleri, Zi-
raat Bankas ınınkilere üstün olamaz." 

Bu maddenin asl ı  ise ş öyledir: 

...Tarım Kredi Kooperatiflerinçe ortaklar ına verilecek ödünç paran ın ürem ı  (faizi) 

ve komüsyonu, Ziraat Bankas ının kooperatiflerden ba şkas ına yapt ı gı  tar ı nı  ( zirâi ) ödünç 
iş lerindeki ürem ve komüsyonu geçemez. 

Kanunun 17 inci maddesinin metninde anla şı lmıyacak ne vard ır? Anla şı l-
mas ını  kolaylaş tırmak maksadile vücuda getirilen yeni metin vaz' ı  kanunun 
maksadını  tamameni fade etmedi ğ i gibi ekonomik mânada da acaip bir çe-
kil göstermiyor mu? Kooperatifin ortaktan istedi ğ i faiz ve komüsyondur. 
Faiz ve komüsyonculuk (?) hisseleri (?) olamaz. 

5.— 20 inci madde olarak vücuda getirilen yeni metin ş öyledir: 

"Eğ er kooperatif, âzalar ı nın dolu, sel, kurakl ık, yangın, nebat hastal ık-
ları ... gibi âfetlere mâruz kalmas ı , yahut fiyat dü şmesi yüzünden ikt ısach za-
rarlara uğ rarsa, idare heyeti, Ziraat Bankas ının müsaadesile alacak taleple-
rini talik edebilir, Fakat bunun için hususi ve s ıhatli ara ş t ırmalarda bulunmak, 
muhtelif sebeplerden dolay ı  hakikaten zarar ın vuku bulup bulmadığı n ı  yok-
lamak lâz ımd ır." 
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20 inci maddenin asl ı  ise şöyledir: 

Kuraklık, dolu, sel, hayvan ve bitkilerde ( nebatlarda ) ba ş  gösterecek bula şı k 
hastalı klar gibi afe lerle hat dü ş üklüğü gibi ekonomik sebepler ve yang ın dolay ı siyle-

Tarı m Kredi Kooperatiflerinin gününde al ı nam ıyan alacaklar ı  Ziraat Bankas ını n onamile-

( müsaadesile ) Kooperatif Yönetim Kurulu ca (idare heyetince ) her orta ğı n durumu 
ayr ı  ayr ı  incelenerek tümü ( tamam ı  ) veya biraz ı  sonrat ı lır ». 

Her iki madde aras ında mukayese yapt ığı m ız takdirde kanunun esas met-
ninin neden de ğ iş tirilmesine lüzum görüldü ğ ünü anlamakta müşkillat çektik. 
Kanunun esas maddesi sarihtir. Hangi hallerde nas ıl ve ne gibi kararlar ve-
rileceğ i hiç bir tereddüde meydan vermiyecek ş ekilde aç ık olarak tesbit et-
miş tir. Eğ er baz ı  kelimelerin manas ı n ı  anlamak mümkün olmuyorsa buna 
da mukabillerini mutaraza içinde göstermek suretile en k ı sa yoldan çare 
bulunabilirdi. Yeni metindeki birinci cümlede ifade itibarile sakatl ı k vardır. 
Dikkatle mütalaa edildi ğ i takdirde yeni metindeki birinci cümlenin türkçe 
tam ana ifade etmedi ğ i kolayl ı kla görülür. Di ğ er taraftan kanunun 
verdiğ i müsaade vaziyete göre alaca ğı nın tamamen veya k ısmen tecilidir. 
Mühim bir nokta olan bu k ısmen tecil hususu yeni metinde hiç nazar ı  dik-
kate al ınmamış tır "Sonrat ı lır" kelimesinin mukabili olarak kullan ı lan "talik" 
kelimesi de iyi intihap edilmemi ş tir. Bu cümlede kullan ılacak tabir "tecil" 

6. — Kanunun 21 inci maddesi olarak yaz ı lan metin ş öyledir: 

"Gününde tediye edilmiyen, talik edilmemi ş  olan borçlar ın faizlenmesi 
alelade surette verilen kredilere tatbik edilen faizin iki misli olacakt ır. (Aza- 
yı  vaktinde tediyede bulunma ğ a zorlamak için bu sert maddeye ihtiyaç var-. 
dır." 

21 inci maddenin asl ı  ise şöyledir: 

Gününde ödemeyüpte sonrat ılmayan borçlardan geçmiş  günler icin alınacak 

ürem ( faiz ) ödünç vermede al ınan ürem haddi iki artt ı rı larak al ı nır 

Kanun maddesini daha kolay anla şı lır bir şekle sokmak maksadile yap ı -
lan gayretlerin as ıl fecaati bu maddede görülmektedir: 

Evvela, al ınacak fazla faiz vadenin hitam ından sonraki geçmi ş  günlere 
aittir. Saniyen, ceza olarak al ınacak fazla faiz miktar ı  tatbik edilmekte olan 
faizin iki misli değ il, alınmakta olan faiz haddine iki ilavesi suretiledir. Yani 
% 6 faiz tatbik ediliyorsa ceza faizi 0/0 8 olacakt ır. Yüzde 12 de ğ il. 

faiz haddi iki artt ır ılarak al ınır" ifadesinden hemen "iki misli" ma - 
nas ını  ç ı karmak ilk bak ış ta acele ile verilmi ş  bir hüküm olur. Kanun met- 
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nini tahlil ve tef sir ederken bir tereddüde dü şüldiı  ise bu tereddüdün izalesi 
maksadile kanunu tatbik etmekte olan alâkadar makamlardan sorulmas ı  
mümkündü. Diğ er taraftan 2836 say ı l ı  kanunun tatbikat ı n ı  ve kooperatifle-
rin ve ortaklar ın tabi olacaklar ı  esaslar ı  tesbit eden 19.3.1936 tarihli "anamu-
kavelename" vard ır. Bu ananıukavelenamenin 51 inci maddesinin ikinci f ık-
ras ı nda bahis mevzuu faiz haddi ş u suretle izah edilmi ş tir: 

"Gününde ödenmeyipte sonralt ılmayari borçlardan geçmi ş  günler için 
alınacak ürem, ödünç vermede al ınan ürem nisbeti o'o 2 artt ır ılarak al ın ır." 

2836 say ılı  kanunu tetkik ve tahlil ederken 19.3.1936 tarihli anamukave-
lenameyi de birlikte mütalâa etmek zarureti vard ır ki bu hususta "koopera - 
tifçilik" kitab ında tamamen ihmal edilmi ş tir. 

7'. -- 25 inci maddenin yeni metninin alt ında mutaraza içinde ş öyle bir 
mütalâa vard ır. "Normal olarak bir köydeki küçük kredi kooperatifi ne mü-
dür, ne de imzaya salâhiyetli bir memura muhtaç de ğ ildir." (Sahif e 120) Bir 
köydeki küçük kooperatifin idaresinin dahi muayyen bir vazifesi, salahiyeti 
ve mesuliyeti olan bir kimseye tevdi edilmesi zarureti yok mudur? Koopera-
tifin küçük olduğu için müdür kullanmas ı  doğ ru görülmiyebilir. Fakat koo-
peratif kendi kendine nas ıl yürür ve çal ışı r. Her ne ş ekilde ve hangi dere-
cede olursa olsun muamelât ın tedviri için imza koymak salâhiyetini haiz bir 

memura mutlak ihtiyaç vard ır. Kooperatifin mesul bir idarecisi olmas ı  zaru-
ridir. Bu bir köydeki kooperatifin olmaz da mücavir bir kaç köydeki bir 
kaç kooperatifin mü ş terek olarak kulland ı klar ı  aynı  kimse olabilir. Bunun 
esasa hiç bir tesiri yoktur. Şu halde normal olan her kooperatifin imzaya 
salâhiyetli bir memuru olmas ıd ır. 

8. — Kanunun 29 uncu maddesinin asl ını  buraya aynen dercetme ğ e lü-
zum görmüyoruz. As ıl madde, birlikler hakk ında yukarda yaz ı lı  ve metne 
alınmıyan bir çok hususat ı  ihtiva etmektedir. Bizim burada i ş aret etmek is-
tediğ imiz nokta, as ıl maddenin metninde yaz ı lı  olan bir hükmün yukardaki 
yeni metninde tashih edilmesine lüzum görülmesi ve ayr ıca da kanun met-
ninde hatal ı  hareket edilmi ş  olduğ una i ş aret edilmi ş  olmas ı dır. Kanunda ya-
z ı lı  olan doğ rudur. Mevzuubahis olan üçüncü madde de, be ş inci madde de-
ğ ildir. Yap ılmak istenen tashihe katiyen lüzum yoktur. ,  Kredi kooperatifleri 
birlikleri için yap ılacak anamukavelename kanununun 4 üncü maddesine ta-
bi olarak tanzim edilecektir. Yani evvelâ Ziraat Bankas ı  taraf ı ndan haz ırla-
nacak sonra Ticaret Vekâletince muvaf ık görülecek ve bilâhare de Icra Ve-
killeri Heyetince tasdik edilecektir. 29 uncu maddenin cümleleri aras ında il-
çüncü maddeye atf en yap ılmas ı nı n esas maksad ı  birlik anamukavelenamesi- 
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nin tanziminde de bu merasime tâbi olunaca ğı na iş aret etmektir. Binaena 
leyh kanunun esas ı  kısmen doğ rudur. 

Esas itibarile otuz maddeyi ihtiva eden 2836 say ı lı  kanunun en ziyade 
göze çarpan hatalar ı  ihtiva eden sekiz maddesini yukarda mukayese ve tah-
lil ettik. Üçte bire yak ın olan bu hatalar büyüktür. 

Iyi bir niyetle yap ılmak istenen basitle ş tirme ve daha iyi anlatabilme ar-
zusu maalesef muvaff ak olamam ış tır. Elde olunan netice tamamen aksidir. 
Kanun maddelerinden bir k ısm ının esas ruhu de ğ iş tirildiğ i gibi bir çok ifade-
ler de metin içine al ınmamak suretile mânaya sad ık kalınmamış t ır. Bu itibar-
la alâkadarlara hiç bir suretle faydal ı  olmıyan ve bilâkis zihinleri kar ış t ı rma-
sı  ve eksik makı mat vermesi bak ı mından zarar ı  dokunacak olan bir lahika 
vücuda getirilmi ş tir •  Kanun metinlerinin aynen derci ve anla şı lmas ı  mümkün 
görünmiyen baz ı  kelimelerin yerine kullan ı lmakta olan mukabil:erinin muta - 
raza içinde yanlar ına yaz ı lmasile iktifa edilmesi daha faydal ı  olurdu. Büyük 
bir gayretle tertip edildi ğ inden ş üphe etmediğ imiz bu yeni hakikaten acaip 
metinleri nazar ı  dikkate almamalar ını  ve kanunun esas metnini tedarik ede• 
rek okumalar ın ı  alakadarlara tavsiye etmek zaruretini duyuyoruz. 

4 — Tercüme hatalar ı  : 

Aslı  almanca olarak yaz ılmış  olan "Kooperatifçilik" kitab ın ı n almancas ı  
birlikte ne ş redilmediğ i cihetle türkçe tercümesini mukayese etmek mümkün 
olamamış t ır. Bu itibarla türkçe metinleri oldu ğu gibi kabul etmek zarureti 
has ıl olmaktad ır. 

Ancak kitap içinde ayn ı  zamanda almanca as ı llar ının da beraberce yaz ıl-
mış  olduğu baz ı  k ı sımlarda asil tercümelerin almanca ile mukayese edilmesi 
mümkün olabilmi ş tir. Burada bu imkânlardan istifade edilerek tesbit olunan 
baz ı  tercüme hatalar ına iş aret etmek istiyoruz: 

1. 4 üncü sahifedeki kooperatifin tarifi tamamen yanl ış  bir ş ekilde ter-
cüme edilmiş tir 

4 üncü sahifedeki almanca asl ı  ş öyledir: 

( Freie wirtschaftliche Personenvereinigunzen mit eign-m gemeinsamen Geschlt-

sbetrieb zur Förderung der Mi ı glieder in ihrem Erwerb oder in ihrem Verbrauch». 

Bu ifade kitapta şu suretle tercüme edilmi ş tir:. 

"Azas ına istihsale, yahut istihlake müteveccih hususlarda yard ım etmek 

pe
cy

a



- 157 - 

maksadile, kendi zati mü ş terek i ş letmeleri etraf ında çal ış mak için insanlar ın 
serbestçe ikt ı saden birle ş meleri, bir araya gelmeleridir." 

Tarifin türkçesini anlamakta ve bir mana vermekte bir hayli mü şkülât 
çektik. Almanca metninin tesadüfen yaz ı lmış  olmas ı  imdada yetiş ti ve yap ı -
lan tercümenin hatal ı  olduğ unu hayretle gördük. 

Tercümenin do ğ rusu ş öyledir: 

"Kooperatifler, azas ın ın istihsal ve istihlak faaliyetlerini inki ş af ettirmek 
maksadile kurulmu ş  ve zati mü ş terek i ş letmeye malik serbest iktisadi e ş has 
birlikleridir." 

Daha ilk ad ımda tarifte yap ılan bu mühim hatay ı  tesbit eyledikten son-
ra insan bütün kitab ın tercümesinin do ğ ru yap ı lıp yap ı lmadığı na gayri ihti-
yani büyük bir tereddüt içinde kal ıyor. Bütün metni almanca aslile muka-
yese edebilmek imkan ına malik olamad ığı m ı zdan dolay ı  tercümenin heye-
ti umumiyesi hakk ında bir mütalaa serdi mümkün de ğ ildir. Kitab ı n bir çok 
k ı s ı mlar ında sarahat ve fikir bak ımından tereddüt olunan cihetlerin çoklu ğ u 
tercümelerde ehemmiyetli sakatl ıklar ın mevcut olduğu intiba ı n ı  kuvvetlen-
dirmektedir. Bu itibarla kitab ı n dikkatli bir revizyondan geçirilmesi fayda-
lı  olur. 

Tesadüf olunan diğ er tercüme hatalar ından baz ılarına a ş ağı da iş aret e-
dilmiş tir: 

2. 58 inci sahifedeki: 

<Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften—Raiffeisen» 

cümlesi, 

"Alman zirai ikt ısadiyat ına ait Raiffeisen Kooperatifleri Rayh Birli ğ i" ş ek-
linde tercüme edilmi ş tir. Doğ rusu ise ş öyledir: 

"Alman zirai kooperatifleri Rayh Birli ğ i - Raiffeisen" 

Burada esas olan alman zirai kooperatifleri Birli ğ idir. Bütün Almanya-
ya ş amil umumi bir birle şme yap ılırken Raiffeisen'in hizmetlerini yâdetmek 
ve unutturmamak maksadile isminin bir (—) den sonra esas unvana ilave e-
dilmesi münasip görülmü ş tür. 

3. 88 inci sahifede "Wilde" kelimesi "yabani" olarak ifade edilmi ş tir. Lû-
gat manasi bak ım ı ndan doğ ru olan bu kelimeyi aynen kooperatiflere de te ş -
mil ederek "yabani kooperatif" demek do ğ ru bir türkçe olmaz. "Yabani" ke- 
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limesini kullanmağa mutlak lüzum yoktur. Bir birli ğ e dahil olm ıyan "ser - 
best" kooperatifler ifadesi maksad ı  temine kâfidir. 

4. 142 inci sahifede "veredeln" fili "asille ş tirmek" olarak ve "sütün asil-
leş tirilmesi" ş eklinde tercüme edilmi ş tir. Südün peynir veya tereya ğı  haline 
kalbedilmesini südün asille ş tirilmesi olarak göstermek ekonomik bir ifade 
olmaz. Burada yap ı lan muameleyi "de ğerlendirme" veya "de ğerini art ırma" 
kelimelerile ifade etmek lümmd ır. 

5 — Umumi netice : 

Türk Üniversitesinde okutulan ictimai bir kitab ın bariz vasf ı , iş lenen 
mevzuun diğer memleketlere ait tarihi ve bugünkü vaziyetini tetkik etmekle 
beraber en geni ş  yerin milli mevzulara verilmesi mecburiyetidir. Prof. Kess-
ler'in kooperatifçilik kitab ında bu mühim noktaya kâfi derecede riayet edil-
mediğ ini görüyoruz. Gerek tarihi k ıs ımda ve gerek bugünkü faaliyetin ve 
vaziyetin tetkikinde memleketimizde kooperatif bünyesi altında tetkik edile-
bilecek mevzulara ya hiç temas edilmemi ş  veya icab ı  kadar ehemmiyet ve-
rilmerniş tir. 2834 ve 2836 say ı l ı  kanunlar tetkik olunurken bu kanunlarla a-
lâkalı  ve pratik bak ımdan büyük bir ehemmiyeti olan anamukavelenameler 
nazara dikkate al ınmamış t ır. Bugün Türkiye'de zirai sahada kendinden hah-
settirecek kadar ehemmiyetli bir kooperatif hareketi vard ır. Kredi ve sat ış  
sahalar ında görülen bu hareket esasl ı  bir ş ekilde tetkik edilme ğ e ve tan ı t ı l-
mağ a değ er. Yüksek mekteplerde okuyan talebe, bugün kendi yurdundaki 
kooperatif hareketlerini tan ımak ve bilmek mecburiyetindedir. Bu me ı7u ü-
zerinde yaz ı lacak ders kitaplar ı n ın en mühim noktalar ından biri de budur. 

Kitab ın ilk sözünde: 

"Türkiye kooperatif çiliğ ini pratik sahada yürütenlere, Türk vaz'i kanunu 
ile Türk hükümetine kooperatifçilik sahas ındaki tecrübelerinden istifade et-
tirmeğe âmade olduğunu" beyan eden müellifin Türk talebelerine kar şı  nazari 
sahadaki ilk vazifesini lây ık ı  veçhile yapmam ış  olduğuna iş aret etmek isti-
tiyoruz. 

Prof. Kessler'in "Kooperatifçilik" kitab ı  tam mânasile ne bir öğ retici ki-
tap (Lehrbuch) dir ve ne de (Manüel) veya (Handbuch) dedi ğ imiz kitap -
tır. Burada sadece basit bir şekilde baz ı  malümat geli ş i güzel bir ara _ 
ya toplanm ış tır. Kitab ın istifadeli olan taraflar ı  da Almanya'da ve İ ngiltere-
de kooperatiflerin geçirdikleri inki ş af safhalar ı  hakkında verilen malümatt ır. 
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Universitemizin umumi neşriyatı  ve Iktisat Fakültemizin de husus' ne ş ri-
yatı  aras ında yer almış  olan bir kitab ın daha esasl ı  ve daha ciddi bir çal ış -
ma mahsulü olmasını  gönül arzu ediyor. Memleketimizde iktisadi kütüphane-
miz esasen çok fakirdir ve okumaya susam ış  binlerce gencimiz vard ır. On-
lar ın taze dima ğ lar ına fikri g ı da verirken o g ı daları  çok titiz bir çal ış ma ile 
haz ırlamak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Prof. Kessler'in burada büyük bir hüsnüniyetle ve objektif bir 
görüş le yaptığı mız kritikleri memnuniyetle kar şı lıyacağı na şüphe etmiyoruz. 

Kitab ını  dar bir zamanda haz ırlamak mecburiyetinde kald ığı na ve bu iti-
barla arzu etti ğ i veçhile mevzuu i ş leyemediğ ine ve diğ er taraftan do ğ ru ter-
cüme yapacak ve memleketimize ait malümat ın toplanmas ında • kendisine 
yard ım edecek mesai arkada şı  bulamadığı na hükmediyoruz. Ve bu görü şü-
müzün hakikate uygun olmas ını  da temenni ediyoruz. 

Muhterem Prof. Kessler'den kitab ın ı  ciddi bir revizyona tâbi tutmas ını  
ve daha geni ş  bir esas dahilinde ikinci bir tabi haz ırlamas ını  ve takrirlerinde 
de burada yapt ığı mız temennileri nazar ı  itibara almas ın ı  samimiyetle rica 
ederiz. 

pe
cy

a



KOoperatifcilik 

Yazan : Kessler G. 

(Istanbul Üniversitesi, Ne ş riyatından No. 11 İ stanbul 1940; sahife 
205. 

Istanbul Üniversitesi içtimaiyat, içtimal siyaset ve kooperatifcilik 
Ordinaryüs Profesörü Dr. Kessler geçen sene « K ooperatifcilik » ismile 
bir eser ne ş retmi ş tir. Eserin tercümesini içtimaiyat Profesörü Ziyaeddin 
Fahri F ı nd ı ko ğ lu yapmış t ı r. 

204 sahifeden mürekkep olan Kooperatifcilik kitab ı n ın birinci 
fasl ı  kooperatifin tarifi ve nevileri, ikinci fas ıl kooperatifcilik tarihi 
ve vaziyeti, üçüncü fas ı l kooperatif hukuku ve lahika, dördüncü fa-
sı l kooperatiflerin ana tipleri, kooperatif plân ı , kooperatifcilik kitabi-
yan, türk ce kitabiyat ve ecnebi kitabiyat ve kooperatifcilik istilahlar ı n ı  
ihtiva etmektedir. 

En son söylemek istediğ im bir noktayı  malesef ilk evvelâ zikre-
dilmek mecburiyetindeyim. Tercümenin iyi olmamas ından dolayı  ki-
taptaki bir çok fikirler tam ifadesini bulmam ış t ır. Buna üçüncü sahife-
de kooperatif tarihinden ba ş l ı yabiliri ı  : Bu tarifin almancas ı  : 
Freie wirtschaftliche Personenvereinigungen mit eigenem gemeinsamen 
Geschftsbetrieb zur Förderung in ihrem Erwerb oder in ihrem Ver-
hrauch » ş eklindedir. Mütercim bu ibareyi kooperatifler azas ı na istih-
sale veyahut istihlâke müteveccih hususlarda yard ı m etmek maksadile 
kendi zati mü ş terek i ş letmeleri etraf ında çal ış mak için insanlar ın ser-
bestce iktisaden birle ş meleri ve bir araya gelmeleri » suretinde Türk-
çeye tercüme etmi ş tir. 

Tercümeyi tenkitten evvel derhal ş unu itiraf etmek isterim ki mezkûr 
tarifi türkceye aynen tercüme etmek güçtür. Müellifin bununla istihdaf 
etti ğ i gaye ş udur: Kooperatif istihsal ve istihlâklerini teshil maksadile 
ortakl ı k s ı fat ı n ı  iktisap eden bir tak ı m kimselerin serbestçe birle ş erek 
iktisadi bir i ş letme ile me ş gul olmalar ı d ı r. 

Biraz serbest dahi olsa koopertifin tarifini daha vazih tercüm etmek 
mümkün olabilirdi, netekim Y. S. Atasa ğ un kritiğ inde daha iyi bir 
tercüme verme ğ e çal ış mış tı r. 
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6 ıncı  sahifenin ortalar ına do ğ ru müellif kooperatiflerin devletin 
zorile kurulan bir te ş ekkül olam ıyaca ğı na iş aret ederken « e ğ er baz ı  
modern Devletlerde köylülerin tâbi tutuldu ğ u « mecburi, te ş ekkiiller » 
kooperatif » ismi alt ı nda yadediliyorsa, buradaki bu tesmiye tarz ı , 
kooperatiflerin esas seciyesini te ş kil eden ve ş imdi anlad ığı mı z serbest-
ligin mevcudiyetini de ğ il, ancak Hukuk gözile kooperatif e benzedi ğ ini 
gösterir demektedir. 

Burada üzerinde durulacak bir nokta vard ır : Bir te ş ekkülün 
Devlet taraf ından kurulmas ı  demek, alâkadar zümrenin bunu zorla 
kabul etmesi demek de ğ ildir. Mesela Türkiyede Ziraat Bankas ı  bir 
m ı ntakada zirai kredi kooperatifi te şkil ederken bunu köylünün r ı zas ı  
hilâfina kurmamaktad ı r. Bilâkis köylü, gün geçtikçe, bu nevi koopera-
tiften memnundur. Fakat kandi haline b ırakacak olursan ız o daha çok 
uzun seneler kooperatif kuracak bir hale gelmiyecektir, O halde ş im-
diki halde köylü kooperatif prensiplerinin hakiki manas ı n ı  anlamad ı  
diye kuraca ğı mı z teş ekküle kooperatif ad ı  vermiyelim mi ? 

Sahife 7 de yine bir kaç tercüme hatasile kar şı la şı yoruz: 

15 inci satırda kooperatifler daima i ş letme te ş ebbüsü olarak görü-
nürler, tüccar gibi hesap defteri tutma ğa, zarar ve kazanc ı  göz önünde 
bulundurmaga mecburdurlar» deniyor. 

İş letme te ş ebbüsü ne demek, hesap defteri tutmak mefhumlar ından 
maksat galiba ticari hesaplar yapma ğ a, tüccarca hareket etme ğ e, zarar 
ve kar ı  göz önünde bulundurmak ise riziko yu yani muhataray ı  naza-
rı  itibare almak ş eklinde ifade olunacak. 

Ayn ı  sahifenin 19 uncu sat ı rı nda ise «Kooperatifin» zati bir iktisa-
di Iş letme yeri «vard ır, deniliyor ; bu cümleden bir mana c ı km ı yor. 
Almanças ı  önümüzde olmad ığı  için medlulünü istihraç edemedik. 

Sahife 9 da İ dare ve kantrol meclisi «diye iki tabirle kar şı la şı yo-
ruz. Kooperatifin idare organ ı na, bizde idare hey'eti Anonim sirketle-
rinde idare meclisi derler. Kontrol meclisi tabiri Almanca» Aufsichts-
rat « kelimesi mukabili kullan ılmış  olacak, bu organ ın bizim ş irketler-
de tam yeri yoktur. Bu i ş  kısmen mürakipler veya mürakipler hey'eti 
tarafından görülmektedir. 

Fakat te şebbüsleri ve bunlara ba ğ l ı  iş letmeleri murakabe eden 
harici bir te ş kilat daha vard ı ' buna Almanlar Revisions verband de-
dikleri» mürakabe birli ğ i derler. 

F. — li 
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Sahife 10 da kazanç yerine kâr, daha altta sarfiyat ile tahsilât ke-
limeleri yerine masraflarla gelirler demek do ğ rudur. 

Sahife 14 de Kooperatif tasnifinde: 

Bir ve ikide, kazanç kelimelerini hasfetmek daha muvaf ık olur 
çünki Türkçede kazanç kooperatifleri bir mana ifade etmez, 3 de «pa-
ra iktisadi» tabirini de hasfetmek lâz ımd ır. 

Tercüme hatalar ı n ı  burada keserek mevzuun tetkikine geçelim : 

Profesör Kessler istihlâk keoperatiflerinin sonunda (sahife 20) 
Kooperatigere ortak olm ıyanlar ın alış  veri ş ini yasak etmi ş  « demekle 
bu te ş ekküllerin ortak olm ıyanlarla münasebetine k ı saca i ş aret etmi ş -
tir. Kooperatifcilikte kat'i bir hal suretini bulm ıyan ve uzun uzad ı ya 
münaka ş a edilen bu mesele üzerinde müellifin bilhassa tevakkuf et-
mesini ve mesele hakk ında vaziyet almas ını  beklerdik ! 

Kredi kooperatifleri bahsinde ( sahife 21 ) mütercimin umumi' ko-
operatif veya kulli kooperatif ismini verdi ğ i üniversal kooperatiflerine 
bir kaç cümle tahsis edilmi ş tir. Halbuki bu mesele bilhassa Türkiye 
gibi ( bilhassa ziraatte) muhtelif kooperatif nevileri birden ya ş atm ıya-
cak bir memleket için mübayaa, istihsâl ve sat ış  safhalar ında köylere 
yard ım edecek bir kooperatif tipi olmak itibarile üzerinde durulma ğ a 
değ erdi. 

Bu bahisde göze çarpan iki tercüme hatas ı  daha var : 	2 
nin sonunda, Merkez Bankas ı  her halde merkezi banka ve 21 inci 
sahifenin sonlarında tesadüf etti ğ imiz, faiz ve murabahac ı sı  sadece 
murabahac ı  olacak... 

İkinci ;tamil: Kooperatifcili ğ in tarihcesi ve bugünkü vaziyeti ser-
levhas ın ı  ta şı maktad ır. 24 üncü sahifeden ba ş layarak 67 nci sahifeye 
kadar temadi eden ve 43 sahife tutan bu bahis bütün enteresanl ığı na 
ra ğmen, 30 sahifelik bibliyografya kanun k ısmı  tarh edildikten sonra, 
heyeti mecmuas ı  net 174 sahife tutan bir eserin dörtte biri gibi bü-
yük bir k ı smına bali ğ  olmas ı  itibarile bir az fazla görülebilir. 

Burada muhtelif memleketlerin kooperatifcilik tarihinde bahsedil-
diğ i halde Mithat Paşa'n ın kurdu ğu menafi ve memleket sand ı klarile 
kooperatifçilik tarihinde enteresan bir safha arzeden memleketimiz 
tarihinden hiç bahsedilmeyi ş ine bir hayli üzülmek lâz ımdı r. 

Bu kadar tetkikat yapan muhterem hocam, Türk gençli ğ ine hediye 
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etti ğ i bu eserde k ısa dahi olsun, Türkiye Kooperatifçilif tarihi hak-
k ı nda bir kaç cümle ilave edecekdi. 

Üçüncü f as ı l : Kooperatif hukuk iyat ına tahsis edilmi ş dir. Bu fas ı l-
da yine yaz ı  tercüme hatalar ı  göze çarp ıyor. Sahife 72 de i ş tirak 
sermayesi ve kazanç deniliyor. Kazanç yerine Kâr olacak; uzuvlar 
meyamnda ; idare hey'eti mürakabe meclis ve aza toplant ı s ı  tabirleri 
kullanm ış t ır, do ğ rusu idare hey'eti mürak ıplar hey'eti ve umumi hey-
etdir. Dördüncü nokta revizyon'a mukabil gözden geçirme deniliyor ki 
buradaki revizyondan maksad kooperatif harici, mesleki bir mürakaba 
müessesesinin yapt ığı  bir mürakabedir. Sahile 73 de yine hukuk 
bak ı mından birbirinden tefriki gayet mühim olan, mezkûr mefhumlar 
birbirine kar şı layor. Bu meyanda " Kooperatifler kendilerini resmi bir 
idareye kaydettirme ğ e mecburdurlar ş eklinde „ garib bir cümleye de 
tesadüf ediliyor Sahifa 24 de Zirai sat ış  kooperatifleri nizamnamesinin 
Ziraat Bankas ı nca tanzim edilece ğ inden bahsediliyor ki, bu varit 
de ğ ildir. Bu i ş i halen ticaret vekaleti yapar. Sahife 75 de; Aidat ve 
kazanç'a dair bir ba ş l ı k vard ır. Bu hisse ve kâr olacakd ır. Sahife 87 
deki " Scheingenossenscnaft'a „ mukabil Gölge Kooperatif tabiri biraz 
cig kaç ıyor. Zahiri Kooperatif tabiri maksad ı  daha iyi ifade etmezmi ? 

88 inci sahifada enteresan bir bahse, revizyon yani mürakabe 
k ı sm ına geçiyoruz. Mütercinin en az anl ıyarak tercüme etti ğ i k ı sım-
lardan biri de bu bahisdir. Revizyon tabiri gözden geçirmekle ifade 
oluyor. Gözden geçir mek belki revizyon kelimesinin ğ eniş  manas ı n ın 
tercümesi olabilir. Fakat buradaki revizyon yani mürakabe büsbütün 
baş ka, hukuki ve iktisadi bir mefhumdur. Gerce mütercim sahifenin 
alt ı na koydu ğ u notta Revizyon'un kontrol, tefti ş len ve hattâ umumi 
manasile murakabeden ba şka bil ş ey olduğ unu söylüyorsa da, reviz-
yonun bunlardan fark ın ı  tebarüz ettiremiyor. 

Diğ er bir çok ş irketlerde oldu ğ u gibi, kooperatiflerde, umumi 
heyetin, murakipler heyetinin murakabesinin maada bir de koopera-
tif dışı nda çal ış an murakabe müessese ve birlikleri taraf ından yap ı lan 
bitaraf bir murakabe i ş i vard ır. Mütercim tercümede, bu üç saf hah 
murakabenin mahiyetini tebarüz ettirme ğ e muvaffak olamam ış sa. bunda 
müellifin de kabakati vard ı r. Bilhassa Türkiye gibi revizyonu daha 
yeni yeni tatbik etme ğ e ba ş layan bir memlekette ve bu hususda ter-
minolojisi henüz mandut olan bir lisana terüme edilmek üzere yaz ı -
lacak bir kitapta, bu orijinal mefhumu daha iyi izah etmek icabederdi. 

Sahife 88 de ho ş  bir tercüme daha var: Almanlar hiç bir birli ğ e 

mensup olmayan kooperatiflere « Wilde Genossenschaft » derler, gerci 

pe
cy

a



— 164 — 

« wild • sıfat ı nın türkcesi «yabam vah ş idir . Fakat bunu türkçeye ay-
nen yabani diye almak biraz gülünç oluyor, bu mahiyetteki te ş ekküllere 
olsa olsa « serbest kooperatif » demek belki daha muvaf ık olur. 

Sahife 92 de, yine ba ş l ı k olarak. Kooperatifin inhilâli tabiri kul-
lan ı lı yor, bu galiba infisah ı  olacak; Sahife 98 de iflas heyeti yerine tas-
fiye heyeti ve biraz daha a ş a ğı da fazla tediye yerine « munzam tediye 
denecek! Kooperatif hukuku ba ş lığı  ta şı yan fasılda daha düzeltilecek 
bir çok noktalar vard ı r. 

Kooperatif hukukiyeti ve üçüncü fasl ın lahikas ı  hakk ı nda arkada şı -
mız Dr. Y. S. Atasa ğ un bir hayli tenkit de bulundu ğu için bu fası l 
üzerinde fazla durmayaca ğ' ı z. 

Dördüncü fas ı l: Kooperatiflerin ana tiplerine tahsis edilmi ş tir. 
50 sahif e tutan bu fas ılın ilk k ı smın az çok bir tekerrür te şkil etmek-
le beraber, bu kitab ın en iyi i ş lenmi ş  bir k ı sm ı d ır. 

Yaln ı z 137 inci sahifede «Werkgenosenschaft» kelimesi tesisat ko-
operatifleri ş eklinde tercüme edilmistir. Mamafih bu mefhumun inti-
hab ında mütercim dahi memnun de ğ ildir. Çünki tesisat kelimesinin 
almanca mukabili «Anlage» dir. Bu nevi Kooperatifleri istihsal vas ı -
talar ı  tedarik eden kooperatifler suretinde ifade etmek mecburiyeti 
vard ı r. 

Prof. Kessler bu fas ılda istihsal, istihlak ve kredi kooperatifleriniri 
muhlelif nevileri hakk ında enteresan izahat vermektedir. Bu meyanda 
yap ı  kooperatifleri hakk ı ndaki bahisden bizim için istifade edilecek 
çok ş eyler vard ır. Diğ er kooperatiflerin inceliklerinede temas edilmi ş -
tir. Yaln ı z 1,4 üncü sahifede ilmi bir kitapta bulunmamas ı  icabeden 
siyasi bir «k ıymet hükmüne» tesadüf ediyoruz. 

Bu fasl ı  müteak•p « kooperatif nevilerini gösterir bir plan ile 
Türkçe ve yabanc ı  dillerde çıkan eserler hakk ındaki kooperatif bibli-
yografyas ı  cidden faydal ı  bir ilave olmu ş  oluyor. 

Kitabin en son sahifecinde « kooperatifcili ğe ait olan istihlak cet• 
veli hem çok noksan hem de baz ı  tercüme hatalar ını  ihtiva etmek-
tedir. 

Netice: 

Muhterem hocam profesör Kesslerin Kooperatifcilik adl ı  kitab ın ı , 
mecmuam ızda, bir hayl ı  tenkit etmi ş  bulunuyoruz. Bütün bu tenkitlere 
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ragmen Kessler'in eseri Türk Kooperatif Literatürüne yeni bir k ıymet 
ilâve etmi ş  oluyor. Yaln ız bir mecmuadai ki arkada ş  taraf ından inceden 
inceye tahlil ve tenkit edilmesi, kitab ı n üzerinde durulmaga de ğ er bir 
eser oldugunu gösterme ğ e kafidir. Kooperatifcilik hakk ında dilimizde, 
Kessler'in kinden bir kaç misli kal ın kitaplar ne ş redilmi ş , fakat bundan 
birço ğu bir orijinalite arz etmedikleri için, fazla alâka celbetmemi ş dir. 
Diger tarafdan Türk Kooperatifciligine dair sistematik malümat veren 
kitaplarda inti ş ar etmi ş  bulunuyor. Mecmuam ı zın di ğ er nüshalar ında 
bizde Kooperatifcilige dair yaz ılmış  sair kitaplar ın da tahlilini yapma ğ a 
çal ış aca ğı z. 

Kesslerin bu ne ş riyatdan, bu ne ş riyat sahiplerin de Kesslerden 
istifade edecekleri bir çok noktalar oldu ğ u kaniğ  buluyoruz. 

Dr. Muhlis Ete 
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Türkiyede Zirai Kredi Kooperatifleri 

Memleketimizdeki zirai kredi kooperetifleri te ş kilat ı  (1941) sene-
sinde on iki ya şı na bas ıyor. Ticaret kanunumuzda ismi ve yeri olan 
bu cins ş irketin ilk teessüsü Cümhuriyetin feyizli devrinde Ziraat 
Bankas ı  taraf ından (1929) da temellendirilmi ş tir. Bu tarihe kadar Ziraat 
Bankasınca Türk çiftçisine müteselsil kefaletle yap ılan para yard ımı  
Zirai kredi kooperatifleri te ş kil edilen yerlerde kald ı rı lmış  ve bu vazi-
fe bu te şekküllere b ırak ılm ış tı r. İ lk te ş kilâtın onuncu senesinde, yani 
1939 senesinde memlekette zirai kredi kooperatiflerinin nas ıl te şkil 
edildiklerini, ne i ş ler gördüklerini ve daha ne gibi faideli i ş leri göre-
bilece ğ ini, bu husustaki mevzuatile birlikte (379) sayfal ık serlevha itti-
haz etti ğ imiz isimle k ı ymetli arkada şı m ız Iktisat Doktoru Yusuf Saim 
Atasa ğun çok değerli bir eserinde mükemmel bir surette te ş rih etmiş tir. 

Milli kütüphanemiz için mühim bir eksikli ğ i tamamlayan bu eser, 
memleketin ziraat ve ekonomi sahalar ında alâkal ı  her vatanda ş  tara-
fı ndan okunmas ı  tavsiyeye cidden ş ayand ır. Derin tetkikata istinat 
eden bu kitap, aç ı k ve vazih ifadesile, mevzuu güzel bir s ıraya koy-
masile, hakiki ve rakkaml ı  istatistiklerile ve nihayet nefis tab' ıle insa-
na zevk veriyor. Müellif bu eserini (1) Türkiyede kücük zirai kredi-
yi teşkilând ı rmak hususunda yap ılan te ş ebbüsler, (2) zirai kredi koo-
peratifleri 1929-939, (3) Ziraat Bankas ı  ile kredi kooperatifleri aras ın-
daki münasebetler (4) kredi kooperatifleri 'ile sat ış  kooperatifleri ara-
sındaki münasebetler mevzular ına taksim etmi ş tir. 

Müellifin derin etüdünün mahsülü oldu ğu, bu eserin etüdü hakk ın-
daki ilk sözünden a ş a ğı daki ş u fıkra ile sabit olmaktad ı r. 

Memleketimizde ekonomik faaliyetin, Devlet idaresinin ve bilhas-
sa köylü içtimai hayat ının çok yak ı ndan alâkadar oldu ğ u büyük bir 
zirai kredi meselesi vard ır. Daha ileri giderek iddia edebiliriz ki, Tür-
kiye Milli Ekonomisinin umumi kalkınmas ında, zirai kredi en mühim 
manivelâlardan birisidir. Ekonomik bünyemizin geliş mesinde zirai kre-
dinin gördüğ ü ve daha do ğ rusu ifa edebilece ğ i büyük vazife vard ır. 
Türkiyede zirai krediyi ilmi mevzu olarak ele al ınca ve ilmi bir etü-
dün icap ettirdiğ i esaslara göre inceleyince, memleketimizde zirai kre-
di meselesinin memleketin ekonomik faaliyetinin inki ş afına müessir 
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olan köylü içtimai bünyesini için için kemiren büyük milli bir dert 
oldu ğ u ve davas ın ı n da basit idari tedbirlerle ve münferit ş ahsi gay-

retlerle temin edilmeyece ğ i, en mükemmel kanuni mevzuat ın ve idari 

esaslar ın dahi kâfi olmad ığı  bütün aç ı kl ığı  ile tezahür eder. 

Müellif bütün açı klığı  ile büyük bir hakikati bildirmekte ve zirai 
kredinin bir umde halinde enerjik bir ş ekilde idaresini tavsiye etmek-

tedir. Bundan sonra yine etüdleri hakk ındaki ilk sözlerinin en son 

fı kras ı  olarak a ş a ğı daki veciz mütalaay ı  serd etmektedir. 

"Kredi kooperatiflerinin hareketlerinin büyük bir memleket i ş i 

olarak ele al ı nmas ı  ve yeti ş miş  elemanlarla idare edilmesi lâz ı md ı r. 
Kooperatif i ş lerinde muvaffakiyet temini, kooperatiflere hiç bir yerden 
maddi yard ı m yap ı lmadan kendi ba ş lar ına inki ş af etme ğ e b ı rak makla 

mümkün olam ıyacakt ır. Köy edonomisinin kalk ınmas ı nda en esasl ı  bir 
manivelâ olan kredi kooperatiflerinin inki ş afı n ı  kolayl ı kla ve emniyetle 
temin edebilmek için Devlet Büdcesinden yard ım yap ı lmas ı  lâz ımd ı r. 
Devletin yak ı ndan ve maddi müzahereti, Ziraat Bankas ı n ı n sistematik ve 

alâkal ı  çal ış ması  ile kredi kooperatiflerinin faaliyetlerini k ısa bir za-

manda ı slâh etmek ve istenilen inki ş af yolunda yürütmek mümkün 

olabilecektir. 

Yusuf Saim yukarki f ı kras ında da iki hakikati ortaya koymaktad ı r. 
Bunun birincisi eleman i ş i, ikincisi Devletin ya do ğ rudan do ğ ruya 
veya Ziraat Bankas ı  kanalile maddi yard ım ve müzahereti meselesidir. 
Filhakika yukarda kaydetti ğ imiz gibi on iki senedir faaliyette bulunan 
zirai kredi kooperatiflerinin inki ş af seyirlerini takip eden alâkadarlar 
bunca senelik ihml edilmi ş , yard ı m ve müzaheret görmemi ş  müstah-
sillerimizin bir çok sebebler taht ı nda ve bilhassa unutulmamas ı  lâzun 
gelen bitip tükenmek bilmiyen muharebeler dolay ı sile gözlerini açma ğ a, 
iş lerini yoluna koyma ğ a, az çok bir sermaye edinmelerine, ilmi ve fenni 
ziraat usullerini ö ğ renmelerine meydan bulamad ı klar ın ı  da itiraf etmek 
lâz ı md ı r. Türk Köylüsünün ancak Cütnhuriyet devrinin ba ş lamas ı ndan 
sonra alâka görme ğ e ba ş ladığı n ı  biliyoruz. Her ne kadar zirai kredi 
kooperatifleri te ş kil ve idame etmi ş  memleketlerde sermaye bizzat 
köylü tarafından vazedilmi ş , terakki ad ı mları  da kendileri taraf ından 
at ı lmış  bulunduğu görülüyorsa da, bizde bu i ş i köylünün s ı rt ı na yük-
lemek dogru olmaz, kesesi bo ş  ve bilgisi az olan Türk müstahsili bu 
a ğı r yükün alt ından kendi kendine kalkamaz, bunun için müzaherete, 
bilhassa devlet müzaharetine arz ı  iktiyaç eder, bu müzaheret de iki 
türlü olabilir; biri maddi yard ım, diğ eri bu te ş ekkülleri idareye mek-
tedir elemanlar yeti ş tirmek. Filvaki maddi müzaheretin devletce ve 
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Ziraat Bankas ınca yap ı lmadığı n ı  iddia etmek haks ı zlık olur, bu yap ı l-
mış tı r, fakat ne dereceye kadar kafid ır? Bunu uzun tecrübelerle bu 
gün görüyoruz, yeti ş mediğ ini anl ıyoruz. Eleman vaziyeti de cidden 
mühimdir. Tarlas ında çalış makla me ş gul ve henüz cahil olan müstah-
silin bu gibi te ş ekküleri idare yükünü üstlerine almakta mazurdur, 
bunun bir müddet tecrübesi yap ı ld ı , Ziraat Bankas ın ın büyük bir k ı ya-
setle haz ırlad ığı  ve tabettirerek tevzi etti ğ i hesab defterleri ve cüz-
danlar ın matlup intizam dahilinde tutulmalar ı  mümhün olamad ı , 
kâtipler ve Muhasebeciler tayin edildi, fakat bunlarda bu i ş in ehli 
olmad ı klar ından tam bir muvaffakiyet gösteremelidirler. Kendi i ş le-
lerile mahmul olan Ziraat Bankasi Ş ubeleri de bu i ş leri lay ı kile tetkik 
ve murakabe edemedi, bunun üzerine bir kaç sene evvel Ziraat 
Bankas ı  yeti ş mi ş  kendi memurlarından kontrolörler seçerek bunlar ı  
muhtelif m ıntakalara gönderdi ve bu suretle zirai kredi kooperatifleri-
nin kayı t ve muhasebe i ş leri yoluna girme ğe ba ş lad ı . Baz ı  zirai kredi 
kooperatifleri bu intizam ı  temin edinceye kadar çok bocalad ılar. hatta 
maalesef bunlardan baz ı lar ı  doğ rulam ı yacak kadar sars ıld ı lar. Fikrimizce 
yap ılmas ı  laz ım gelen ve hatta bu gün için de vakti geçmemi ş  oldu-
ğ una kanaat ı m ız olan bir ş ekil vard ır: mütekâsif kooperatifler m ınta-
kalar ın ı n merkezi bir ş ehir veya kasabas ı nda, tarla i ş lerinin olmadığı  
zamanlarda isteyen köylulerin de i ş tirak edebilecekleri, orta tahsil 
görmü ş  gençlere kurslar açarak zirai kredi kooperatiflerinin esaslar ın ı , 
idare ve muhasebelerini ögreterek bunlar ı  bir imtihana tabi tutmak 
ve muvaffak olanlar ı  istihdam ederek çal ışı p muvaffak olanlar ın terfi 
ve terfilıleri için de bir asas vazetmek yegâne kurtulu ş  çaresidir. 

Yusuf Saim Atasa ğun, bu k ıymetli eserinde çok de ğerli tahliller 
de yapmaktad ı r. Merhum Mithat Pa ş an ın (1863 ) senesinde kurdu ğ u 
"Memleket sand ı kları ., hakk ında malûmat verme ğ e ba ş l ıyarak (1929) 
da zirai kredi kooperatifleri te ş ekkülüne kadar geçen safhalar ını  çal ı -
ş arak, arayarak, elde etti ğ i bir çok vesikalarla te ş rih ediyor. Bu arada 
(1924) de kurulan "itibari zirai Birlikleri hakk ında çok müfit malûmat 
veriyor ve bu hususdaki kritik görü ş lerini de izah ediyor. (1888 ) 
senesinden, yani Ziraat Bankas ın ın te ş ekkül tarihinden (1929) senesine 
kadar zirai kredi kooperatiflerinin te ş ekkül ve inkiş af edememesindeki 
sebebleri te ş rih ederken, memleketimizde zirai kredi tevzi etmek için 
kooperatif te ş kilat ı  vücude getirilmesine zaruret olup olmad ığı nda 
iş tibah edildi ğ ini ve binnetice "Nüfus azl ığı  köylerin da ğı nık o'u ş u 
ve ekonomik ş artlar ın noksanlığı , memleketimizde zirai kooperatiflerin 
vücude gelmesine ve kolayl ı kla inki şaf etmesine mani te ş kil eden 
umumi sebebler „ oldu ğ unu ilave ediyor. Daha A ş ağı da da şu fı kra 
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ile te şrihini itman ediyor : 1888-1929 devresi zarf ında memleketimizde 
kooperatif hareketlerinin inki ş af edememesinin en büyük sebeblerin-
den biri devlet adamlarnn ı zm ve münevverlerimizin kooperatif mevzuu 
ile ugra şmamaları  ve köylüye rehberlik edecek ş ahısların yetiş memiş  
olması d ı r. 

Köylünün bizzat bu i ş i idare edememelerine sebeb olarak göste-
rilebilecek cehaletleri hakk ında da ; " Kooperatif te ş kilât ı  vücude 
getirebilmek ve ya şatabilmek için köylülerin evvelâ okumak ve yaz-
mak öğ renmeleri laz ı m gelmez „ mütelaas ını  serdediyor ve bu ifadesini 
aş a ğı daki güzel bir görü ş le tamamhyor " Cahil olarak kabul etti ğ imiz 
köylülerin ekonomik menfaatleri mevzuubahis oldugu zaman ne büyük 
Erkan ı  harb olduklar ını  kendilerile yap ılan bir çok basit temaslarla 
anlamak kabildir. 

Türk köylüsünün saglam mant ığı , kuvvetli sezi ş  ve anlay ışı  vard ı r. 
Türk köylüsünün temiz ve samimi karakteri ile kooperatif te ş kilat ın ı n 
ideal ortaklar ın ı  te şkil edece ğ inde tereddüd edilmemelidir„ . Bu ifade-
deki hakikati inkâr edebilir miyiz ? 

Müellif' kitab ının diğer kıs ımları nda zirai kooperatiflerin te ş ekkül-
leri hakkındaki kavanin ve mevzuat ı  dercediyor, bir çok gayretler ve 
zaman sarfile elde ettigi rakamlara müstenid istatistikler yap ıyor, mem-
leketin ba ş lı ca istihsalât ım birer birer ele alarak vukuflu malMnat ver-
dikten sonra da gezüp görerek edindigi malinnat ve intiba ğ ları , fikir 
ve mütalaalar ın ı  pek açık ve pek güzel yaz ıyor. 

Milli ziraatimiz kadar milli ekonomimiz için de bir varl ı k ifade 
eden « Türkiye de zirai kredi kooperatifler » ismindeki bu eseri vücu-
de getirmesinden ve muvaffakiyetinden arkada şı m ı z Yusuf Saim 
Atasagunu candan tebrik ederken bu mevzula alâkal ı  her Türkün bu 
eserden edinerek okumalar ı n ı  tavsiye etmek pek yerinde bir hareket 
olur. 

Aşki Naili Eren 
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Mecmuaya gönderilecek yaz ı lar 

Kooperatifcilik hakk ında yaz ı lacak ilmi yaz ılara sahifelerimiz aç ı ktı r. 

Her mecmuada ç ıkacak yaz ı lar aras ında bir ahengin temini icap 
ettiginden yaz ı  yazacak meslekda ş ların etüd ve tercümelerin mahiyet 
ve vüstatı  hakkında tahrir heyetine müracaat etmelerini rica ederiz. 

Adres : 

Dr. MUHLIS ETE - Ankara - Yenişehir Ataç Sokak No.: 29 

Telefon : 6086 

Gelecek nüshalara yazı  vadeden yaz ıcı lar : 

Dr. Yusuf Saim ATASAGUN 

Prof. Dr. Dobretsberger 

Prof. Dr. Muhlis ETE 

Prof. Dr. HIRSCH 

Süreyya ILOĞLU 

Prof. Dr. ISAAC 

Prof. Dr. G. KESSLER 

Prof. Fr. REUTER 

Dr. Cevdet Nasuhi SAVRAN 

Nusret UZGÖREN 
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Fiat ı  50 Kuruş  
Taşra için 5 Kuruş  Posta ücreti al ın ı r. 

LHavaleler Ankara Halk Sandığı  10043 Hesab ına gönderilme/idir 

■■■■■■■■■■■■•,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Kooperatifcilik Mecmuas ı  gelecek nushalarından birini 

Mithat Paşa merhuma ithaf edecektir 

Bu nushada Mithat Pa ş a ve Kooperatifler, Mithat Pa ş a ve 
Ziraat Bankas ı, Mithat Pa ş a ve Emniyet Sand ığı  gibi 

Etütlerle Mithat Pa ş an ın Türk iktisad ın ı n sair 
sahalar ındaki eserlerinden bahsedilecektir 
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OKUYUCULARIMIZA : 

Cemiyetimizin her ay neşretmekte olduğu «. Kooperatif 
Postas ı  » n ı  tavsiye ederiz. Fiat ı  15 kuruş  olan bu mecmuay ı  
münasip göreceğ iniz hakiki ve hükmi ş ahıslara tavsiye ediniz. 
Ş imdiye kadar 3 say ı  çıkmış tır. 
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imtiyaz Sahibi: Türk Kooperatif Cemiyeti 
Umum Neş riyat Müdürü: Dr. Muhlis ETE 
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