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THE TURKİSH COOPERATİVE ASSOC İATİON was founded at Istanbul University
in the year 1931, under the neme of the Turkish Cooperative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning
of 1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing
at that date.
The Society chanqed its name ot the «Turkish Cooperative Association» in
1948, and amended its Statutes in conformance with the Law on Associations
No. 3512.
The General Assembly of the Association convened on 30th May 1964
and resolved that in the light of its 33 years of experience and in accordance
with the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association should be re-written. The new Statutes draw up accordingly were
reviewed and adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June,
1965.
The Goverrunent declared it as an Association Serving Public Interest in
1946. The subject with which the Association is concerned is theoretical and
practical cooperative work. Its object is to propagate cooperative ideas in
theoretical and practical fields, to promote the cooperative spirit and ideas,
and to support activities in this direction.
In order to achieve the objects outlined in its statutes, the Association
angages in the following activities :
a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of cooperative movements. commission its members or other scholars, experts and
authors to write articles and books and prepare summaries of articles and
books on subjects pertaining to cooperative movements and publish them.
b. Prepare or cause to be prepared standard statutes and balance sheets
for the various types of cooperatives.
c. Make contacts nationally or internationally among all types of public
and private agencies, organizations associations and persons on the subjects
related to cooperative movements legislation and applications, and express its
opinion on these subjects either directly or on request.
d. Convene academic meetings and arrange cooperative weeks, festivals
and general cooperative conventions.
e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions in different parts of the country on the subject of cooperatives.
f. Join as member those international organizations and associations
whose objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected with the cooperative movement concept, legislation and application and
composed of books, periodicals and brochures in Turkish and foreign languages.
h. Participate in the conventions of international cooperative organizations,
attend the conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish cooperative movement commonly known.
j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is widely diffuses, that it develops and takes root, that it is
included in the curricula of vocational schools, that chairs on the cooperative
movement are instituted in ',the universities, academies and schools of higher
learning and that institutes specializing in the cooperative movement are founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing cooperatives, act as guide to them in every respect, and at the request of the member
cooperatives and cooperative organizations have their balance sheets audited,
as well as assist cooperatives in solving their management problems.
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KOOPERATIF YÖNETICILERININ EĞITIMI (1

İ. Cevat AKYOL
T.C. Ziraat Bankas ı
Kooperatifler Müdürü
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GIRIŞ :

Bilindiği üzere, Kooperatifçilik, ki şilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak bir araya gelmeleri ve
karşılıklı yardımlaş ma ilkesi alt ında iş ve güç birliği yapmaları esasına dayanan bir harekettir.
O halde kooperatifçili ğin ilk, amacı , insanlar aras ında müşterek hedeflere ula şmada i şbirliği yapma al ışkanlığın ın doğmasına yardımcı olmaktadır.
Bu amacın gerçekle şmesinde bilhassa iki hususun önemine işaret etmek isteriz.
1 — Kooperatif hareket e ğitimsel olmalıdır.

2 — Eğitimin önemi, kooperatif mensuplar ınca anla şılmış
bulunmalıdır,

Kooperatif hareketin bünyesinden ve ihtiyaçlardan do ğan
ve kesinlikle birbirinden ayr ılması mümkün olm ıyan ba şlıca üç
özelli ği vardır.
Kendi kendini koruma
Kendi kendini yönetim
Kendi kendini yaratma

1.'1 26 Ocak 1973 tarihinde Türk Kooperatifçilik Kurumunda verilen konferans,
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Kendi kendini koruma :

Bu deyim kooperatif hareketi meydana getiren kurulu şların faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve geli ştirebilmesi gereğini ifade etmektedir.
Bunun için, kooperatiflerce yüklenilen hizmetlerin en a şağı
kooperatif dışı örgütlerde oldu ğu kadar iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak amac ı ile personelin e ğitilmesi şarttır.
Kendi kendini yönetim :
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Bu deyim, kooperatif ortaklar ının üyesi bulunduklar ı kuruluşun yönetimine kat ılabilmeleri güç ve imkân ına kavuşturulabilmeleri gere ğini ifade etmektedir.
Böylece e ğitimsel çal ışmalar yoluyla kooperatiflerin yönetimini üzerine alacak ortaklar ın yardımcı olmak ve dolayısiyle
kendi kendini yönetim sisteminin do ğuşunu te şvik etmek
mümkün olabilmektedir.
Kendi kendini yaratma :

Herhangi bir insani kurulu ş , devaml ı olarak varl ığını idare
ettiren şartları yenileme imkânlarını araştırma çabas ı içindedir.
Kooperatifler de bu çabalardan müsta ğni kalmamal ı ve
müstakbel kooperatifçileri şimdiden haz ırlamalıdır.
Kooperatiflerin ba şarısı, bu üç özelliğin varlığı ve gelişimi
ile mümkündür. Bu da ancak e ğitimsel çalışmalarla gerçekle ştirilebilinir.
Kooperatifçili ğin eğitim faaliyetine dayanan bir ekonomik
hareket oldu ğu söylenir. E ğer, kooperatifin, ekonomik: faaliyete dayanan bir e ğitim hareketi oldu ğunu ifade edersek gerçeğe daha fazla yakla şmış oluruz.
Eğitime önem vermiyen bir kooperatifçili ğin, en kısa zamanda, gerçek anlam ını kaybedece ği muhakkaktır.
İşbirliğ i ruhu, ancak kooperatifçili ği geliştirme faaliyetleri
yoluyla halka intikal ettirilir ve onlar ın kalplerinde yerleşir.
Kooperatifçilik E ğitiminin Amaçları :

Kooperatifçilik e ğitiminde amaçlar a şağıdaki şekilde özetlenebilir ;

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIMI
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a) Kooperatif hareket, halka, bütün yap ıcı taraflar ı, toplumun gelişimine katk ıları ve di ğer te şebbüslerden olan farkları ile anlatılmalıdır.
Böylece, halktaki bir tak ım yanlış anlamaların önü al ınacağı gibi, onların, kooperatiflere yard ımcı olmaları ve hatta
ortaklar saf ına karışmaları sağlanmış olur.
b) Kooperatifler, ortaklar ının malı olup, onlar taraf ından
yönetilir ve kontrol edilirler.
Kooperatifçili ğin en önemli ilkesi olan «Demokratik Kontrolun» gerçekten i şleyebilmesi için ortaklar ının görev ve sorumluluklarını bilerek kooperatiflerine sahip olmalar ı ile mümkündür.

a

Bu sebepten, kooperatif hareketin demokratik olma niteliğinin sürdürülebilmesi için ortaklar ın devamlı eğitilmeleri gereklidir.

cy

c) Bu günün karma ekonomi düzeni içinde var olma sava şı veren kooperatifler bilgili eller taraf ından yönetilmelidir.
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Kooperatiflerin di ğer te şebbüslerden olan bünye fark ı sebebiyle te şekküllerde çal ışan personele teknik konular yan ında, kooperatif ideal ve prensipleri hakk ında da bilgi vermek
gereklidir. Bu sebeple, Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve
memurlar ı teknik e ğitim kursları yanında genel kooperatifçilik e ğitim kurslar ından geçirilmelidir.
Bu konudaki çal ışmaları teknik ö ğretim ve e ğitim ve yetişkenler e ğitimi olarak iki bölümde inceleyebiliriz.

TEKNIK ÖĞRETIM VE EĞ ITIM
Teknik ö ğretim ve e ğitim
Kooperatifçili ğin doğuş yıllarına bir göz atarsak, önceleri,
Kooperatif personelinin kurslar veya s ınıflarda de ğil, özellikle
iş yerinde cidden önemli derecede bir e ğitime tabi tutulduğunu kabul etmek durumunday ız. İş yerinde, ya şlınm, genci e ğitmesi, kıdemlilerin, kıdemsizlere rehberlik etmesi normal olduğ u kadar zorunlu bir durumdur.

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIMI'
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Bu duruma göre, esas olan ö ğretici, e ğitim kollejindeki sınıf öğretmeninden fazla, ma ğaza veya i şyerlerindeki k ısım şefidir ve onun çal ışmaları, katlanacak zahmete de ğecek kadar
önemlidir. Bununla beraber, i şyerlerindeki e ğitimin önemli olmakla beraber yeterli olmad ığını ifade edebiliriz. Genellikle,
tecrübeli personelin, e ğitime ay ıracak boş zaman ı olmıyabilir
ve e ğitim seviyesi, işin detay ına inip gerekli aç ıklamay ı yapacak durumda bulunmayabilir.
Zamanımızdaki e ğitim kursları başlıca dört k ısımda ince -

lenebilir.
Başlatma kursları

b)

Yetiştirme kurslar ı

c)

Yönetici personelin e ğitimi

d)

Bilgi tazeleme kurslar ı

a)

Başlatma kursları :

cy
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a)

Kooperatif memurlar ına, öncelikle, i şinin ve sonra, kooperatif hareketin anlam ını öğretecek ba şlangıç kurslarına ihtiyaç
vardır.
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Bu kurslar, personelin kariyerinin te şekkülüne ve kooperatif hareket hakk ında gerekli bilgi sahibi olmas ına yardım
eder ve onu kısa bir süre içinde çevrenin sayg ısını kazanr
dıracak bir niteli ğe eri ştirir.
b)

Yetiştirme kursları :

Personeli mesle ğine haz ırlama faaliyetlerinin ikinci k ısmı ,
yetiştirme kurslar ıdır.
Örne ğin : Bir sat ış memuruna ortağı mağazada kar şılaması, onunla konu şma tarz ı ve satışı tamamlamas ı tekniğinin
verilmesi gibi,
Bunlar, Kooperatifler Birli ğinin düzenledi ği birkaç gün süreli «Ortaklara servis tekni ği» kurslarında esasl ı bir şekilde
incelenir ve memurlar ın bu konuda yeterli bilgiye sahip olmas ı
sağlan ır.
Böylesine bir e ğitim faaliyetinin her seviyede kooperatif
memurlarına uygulanmas ı mümkündür.

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIMI
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Yönetici personelin e ğitimi :

Eğitim faaliyetlerinin di ğer bir bölümü, müesseselerin, çok
kabiliyetli personeli için düzenlenen ve onlar ı mesle ğin ileri
kademedeki görevlerine haz ırlama amac ını güden, uzun süreli
olgunlaştırma kurslar ıdır. Bu kursları bitirenlere kooperatifler
Birliğinin Sertifika ve Diplomalar ı dağıtılmaktad ır. Bunlar,
ofis yönünden, Sekreterlik ve Ticaret Diplomas ı, mağazalar
yönünden, Satış memuru sertifikas ı, Şube yönetimi yönünden,
Servis yönetimi sertifikas ı veya Kooperatif Yönetimi diploma sıdır.

Yukarıdaki kurslardan bir k ısmı, kooperatif Kollejinde düzenlenmekte, bir k ısmı ise haberleşme yoluyla yürütülmektedir.

d)

cy
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Yukarıda da aç ıklandığı üzere, olgunla ştırma kurslarının
amacı, yüksek seviyede kooperatif idarecilerinin sorumlulu ğunu yüklendikleri i şleri, en iyi şekilde yapacak seviyeye eri ştirilmesidir,
Bilgi tazeleme kurslar ı :

Kooperatif memurlar ının eğitimi ile ilgili olarak düzenle nen meslek kurslar ının son bir çe şidi de «Bilgi tazeleme kursları » dır.
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Bu kurslar, tecrübeli yüksek yöneticiler için k ısa süreli
olarak düzenlenir ve ilgililere, meslekleriyle ilgili yeni teknik ve
gelişmeler hakkında bilgi vermek amac ını güder.
Yukarıda açıkanan dört çe şit Eğitim Kursu, k ısmen mahalli kooperatifler ve k ısmen de Kooperatifler Birli ğinin yönetim ve sorumlulu ğu altında uygulan ır.
YETİŞKİNLERİN EĞİTİMİ
Daha evvelki bölümlerde kooperatifçili ğin en önemli özelliğ i olan kendi yönetim sisteminin geli ştirilmesinde, mesleki
eğ itimin büyük ölçüde katk ıda bulunmas ının gerekli bulunduğuna işaret etmi ştik.
Bu bakı mdan, hareketin amac ına varabilmesi, için gerçek
anlam ını kavram ış kooperatörlerle mümkün olabilecektir. Bu
ise, ancak yeti şkinlerin eğitimi çal ışmaları ile gerçekle şebilecektir.
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Yeti şkinlerin e ğitimi faaliyetleri çe şitli formlar içinde tezahür eder. Bunlar a şağıdaki gibidir.

Eğlence formlar ı :
Tiyatro ve koro çal ışmaları gibi kültürel faaliyetler bak ımından cidden ba şarılı çalışmalar yapmış bir çok kooperatif
vardır. Bu çe şit faaliyetler yoluyla gerçekle ştirilmek istenen
iki amaç mevcuttur. Bunlardan birincisi kooperatif tecrübesi
ve prensipleriyle ilgili te şebbüslere kat ılmak, ikincisi ise halkı
kooperatif organizasyonlara çe şitli yollarla celbetmek ve böylece kooperatif faaliyeti onlara tan ıtmaktır.

Tüketicilerin e ğitimi :
Bu çalışma gittikçe geni şleyen ve gelecek için çok şey va-
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deden bir faaliyet konusudur. Bu tip e ğitimin amacı, tüketicilerin ev ihtiyac ı için yaptıkları günlük alışverişlerin en iyi şekilde yapmalar ını sağlamak ve onlara bu konuda rehberlik
edebilecek bilgiler vermektir.
Bu rehberlik, onlara kalite seçiminde veya s ıhhatlerine ve
sevklerine en uygun gelecek olan maddelerin alabilmelerinde
yardımcı olmakla mümkün olabilir.
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Özellikle, Tüketim kooperatiflerinin tüketicilerin e ğitimi
yönünde faaliyet göstermeleri zorunludur. Böylelikle kooperatifler, di ğer organizasyonlar ın te şebbüs etmedikleri bu çe şit
faaliyetleriyle ortaklar ı kendilerine daha fazla ba ğlıyabilirler.
,

Sosyal Kooperatifçilik çal ışmaları :

Bu deyim altında çe şitli faaliyet konular ı toplanmaktad ır.
Kısa ve uzun süreli e ğitim kursları , konferanslar, mevsimlik
sınıflar gibi.
Bu kurslar yoluyla, kooperatiflerin ve bunlara ba ğlı ortakların problemlerinin çözümüne yard ımcı olunmaya çal ışılır.
Kooperatifçili ğin, ekonomik, sosyal ve politik yanlar ının
incelenmesi bu i şle uğraşanların en önemli sorumluluklar ı
aras ındadır. Bu sebepten devaml ı olarak yeni tekniklerin incelenmesi ve bunların ortaklara duyurulmas ı gerekir. Bunun için
çalışma gruplar ı kurulur. Bu gruplarca resimli duvar gazeteleri ve çe şitli dergiler yay ınlan ır, personel ve yönetim kurulu
üyeeri için mesleki kurslar düzenlenir.

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIM'

Liderlerin E ğitimî :
Lider deyimi demokratik bir hareketin çok itibar etti ği bir
kavram değildir. Bununla beraber, kooperatif te şebbüslerin
başarıya ulaşabilmelerinde sorumluluk yüklenen kimselerin çabalarının büyük önemini küçümsemek mümkün de ğildir. Bu
bakımdan, hareketin geli şebilmesi için Yönetim K urullar ında
ve çe şitli yardımcı komitelerde görev alacak liderlere ihtiyaç
vardır.
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Yetişkinlerin e ğitiminde en önemli sorunlardan birisi, yetişkin kimselerin, takdim edilen e ğitsel faaliyetlere bir ö ğrenci
heyecan ı ve arzusu içinde kat ılmasını sağlayacak yolu bulmaktır. Bu sebepten, bu çe şit çalışmalarda hayalperest olmamal ı
ve gerçekçi bir davran ış içinde bulunmalıdır, Bunun için, öğrenci adaylarına, önceden, kendilerine verilecek e ğitimle neyin
gerçekle ştirilmek istendiğinin etrafl ı bir surette aç ıklanması
gerekir. Kooperatif faaliyetin özel konular ı için düzenlenen
kurslar, işte bu amaca hizmet etmektedir.
III — Kooperatifçilik E ğitiminin Temel ilkeleri
Kooperatifçilik e ğitiminin temel ilkeleri şunlard ır :
Kitlelerin mevcut anlay ış seviyesinin nazara al ınmas ı,

b)

Uygulama için öğretme,
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a)
c)

Eğitimin devamlılığı ,

a)

Kitlelerin mevcut anlayış seviyesinin nazara al ınması :

Eğitimin başarısı , ancak hitap edilen kitlenin seviyesine
inilebilmesine ba ğlıdır. E ğitimci, öncelikle, ele ald ığı toplulugun kültürel seviyesini tesbit edecek ve program ını ona göre
hazırlayacakt ır.
Bu konuda Kanada hükümetinin Eskimolar üzerinde uy guladığı e ğitim metodunu örnek vermek mümkündür. Bu
program, normal Kanadal ı çiftçiler için haz ırlanandan tama
men farkl ı bir şekilde ele al ınmış ve Eskimoların sosyal durumu ve e ğitim seviyesi nazara al ınarak düzenlenmi ştir.
b)

Uygulama içinde ö ğretme :

Kooperatif e ğitiminin, esas prensibi, yapt ırarak ö ğretmedir.
Nasılki yüzme veya bisiklete binme için bu i şi bizzat yapmaya

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIMI
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çal ışmaktan ba şka çare yoksa ayn ı durum, diğer işler için de
varittir.
Bir i şin en iyi şekilde ö ğrenilmesi o i şi bizzat yaparken
olur.
Bir kısı m memleketlerde kurulan kooperatifler, ortaklar ı
temsilen, hükûmet memurlar ı tarafından yönetilmi ş ve ortaklar, yönetimde, pasif duruma dü şürülmüş tür. Bu durumda,
ortaklar, bizzat faaliyete i ştirak edemediklerinden, e ğitimin,
yaparak ö ğ retme fonksiyonundan faydalanamam ışlardır.

c) Eğitimin devamhlığı :

a

Eğitim devaml ı olmalıdır. Aksi halde, yar ım kalan bir e ğitimin sonunda, ortaklar, kooperatiflerini, sadece, baz ı şahsi
faydalarma yar ıyan kuruluşlar olarak görmekten öteye gidemezler.

cy

Bunun yan ında, eğitim devaml ı olmazsa, müstakbel ortaklara, durumu anlatabilmek ve onlar ı da kooperatifin çat ısı altında toplamak imkan ı kaybolmu ş olur.
Devaml ı e ğitim kooperatife hayatiyet verir ve üyelerdeki
kooperatifcilik ruhunu ayakta tutar.
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IV — Kooperatifçilik E ğitimin Metodları :
Kooperatif hareket vatanda şlara, ekonomi kültürü veren
bir okuldur. Ortaklar ın, kurdukları kooperatifin çal ışmalarına
aktif bir şekilde katılmaları durumunda olmaları bu deyişi
doğrulamaktad ır.
Bu katılmanın metodlar ı başlıca üç şekilde gösterilir.

a)
b)
c)

Genel Kurul toplantıları,
Grup çal ışmaları ,
Kooperatif gençli ği çalışmaları

a)

Genel Kurul Toplantıları :

Kooperatif te şebbüsün y ıllık raporunun tart ışıldığı ve i ş
piyasas ının kararla ştırıldığı genel kurul toplantılarına, çok sayıda üyenin kat ılması büyük bir önem ta şır. Bu bak ımdan, ortakların bu toplant ılara katılmasını kolaylaştırıcı ve cezbedici
bazı tedbirler al ınır. Bunlar, y ıllık raporun tart ışıldığı toplantılarda, resim, şekil ve grafikler kullan ılmas ı , ortakları cezbe-

KOOPERATIF YÖNETICILERININ EGITIMI
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dici e ğitimsel ve eğlendirici filimler gösterilmesi ve hatta k ısa
artistik show programlar ı düzenlenmesi gibi hususlard ır.
b) Grup Çal ışmaları :

İngilizce lisaniyle, «Study Circle veya Study Group» olarak
adlandırılan, türkçeye, «çalışma grubu» olarak tercüme edilen
sistem, ilk önce, 1920 yılında Isveçli Awel Gjöres'in insiyatifiyle
başlatılmıştır.
«Çalışma Grubu» sisteminin amaçlar ı ş unlardır :

1 — Kooperatifin müstakbel yöneticileri olan ortaklar ı, ileride alacakları görevlere şimdiden hazırlamak ve mevcut yöneticileri görevlerini daha iyi yapmak amac ıyla yeti ştirmek,

a

2 — Mahalli Kooperatiflerin baz ı önemli sorunlarını ortak
grupları arasında tart ışılmasını ve çözüme ba ğlanmasmı sağlamak,

cy

Bu sistem şöyle çal ışmaktad ır :

pe

Gruplar eline, gerekli kitap ve e ğitim materyali ve tart ışma konuları verilmekte ve bu konular ın grubun üyeleri ara sında seçilen bir ba şkan aracılığı ile tart ışılması sağlanmaktadın Tartışmalar sırasında konuyu derinli ğine kavrayan 2 ilâ
4 sorun ele almmakta, bunlara üyelerin verdikleri cevaplar,
grup sekreteri taraf ından özetlenerek kooperatifler Merkez
Birliğinin eğitim şubesine yazılı olarak gönderilmektedir.
Eğitim şubesi yetkililerinin bu sorunlar hakk ındaki görüşlerini de kapsayan Merkez Birli ğinin cevabı, tekrar gruplara
gönderilmekte ve bu konular ın son bir defa tart ışılması yapı).dıktan sonra bir çözüme ba ğlanmas ı sağlanmaktadır.
Bu metod kooperatifçili ğin geliştirilmesi konusunda bilhassa aşağıdaki avantajları sağlar.
1 — Grup tekni ği, demokratik bir sistemdir. Demokratik

kontrolun sağlanması için çok önemli olup, ki şilere, serbestçe
tartışma, yeti şme tekni ği kazand ırır.
2
Mümkün olduğu kadar formaliteden uzak bir şekilde
yapılan toplantılar, ilgililerin dü şüncelerini rahatça aç ıklamasına imkan verir.
—

3 — Bizzat uygulamaya geçmeden önce, konunun tart ışıl-

KOOPERATIF YONETIC İLERIMN EÖ İ TIMI
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ması yoluyla, kooperatif orta ğı olmak durumunda bulunanlar ı,
hareket hakk ında esasl ı bir bilgiye sahip k ılar.
4 — Grup tekni ği, diğer resmi tip ö ğretim metodlar ına
men
daha ucuza malolan bir e ğitim yoludur.
ra ğ
yılında, İsveç'de bu şekilde çal ışan 3139 çalışma
grubu kurulmu ş olup, bu çal ışmalara kat ı lan kursiyerlerin sayısı 30.000'e ula şmış durumdadır.
1961

Bu 30.000 kiş inin % 30'u Yönetim Kurulu üyelerini, % 11,5'i
kooperatif personelini te şkil etmektedir.

c)

Kooperatif gençli ği çalışmaları :

a

Kooperatif gençli ği çal ışmalarının esas ı, çe şitli gençlik kuruluşları kurmak suretiyle gelece ğin kooperatifçilerini, kooperatif hareketi hakk ında eğ itmek ve onlara kooperatif ideallerini asılamaktır,

cy

V — Kooperatifçilik e ğitiminin araçlar ı :
Yukarda aç ıklanan e ğitim metodlarmın uygulanmas ı bir
takım eğitim araçlar ının kullan ılmasını gerekli k ılmaktad ır.
Bu araçlar ı şu şekilde özetleyebiliriz :
Kooperatif bas ın,

pe

a)
b)

Kitap ve bro şür şeklinde yay ınlar,

c)

Filmler:

d)

Eğitim materyali

e)

Kooperatifçilik okulu.

a)

Kooperatif basın :

Kooperatifçilik e ğitiminin en önemli araçlar ından biri olup,
bir çok e ğitimsel ihtiyac ın karşılanmas ına hizmet etmektedir.
b)

Kitap ve bro şür ş eklindeki yayınlar :

Bir çok memleketlerde kooperatifçilik konusunda her y ıl
yüzlerce kitap yaz ılmaktad ı r. Bu arada, kooperatif bas ın evleri dahi kurulmu ştur. Bu bas ı n evlerinde kooperatifçilik, sosyal ekonomi, ev ekonomisi ve çe şitli konularda kitaplar yay ınlanmakta ve ortaklar ın faydas ına sunulmaktad ır.

KOOPERATIF YÖNETICILERININ E ĞITIMI
c)
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Filmler :

Filim yoluyla kooperatifçilik e ğitimi faaliyetleri bütün dünyada büyük geli şme kaydetmi ştir.
Filimlerin bir kısmı doğrudan doğruya kooperatifçilik konuları üzerinde haz ırlanm ış bulunmakta, di ğerleri ise daha
ziyade e ğlendirici veya mesleki konular ı ihtiva etmekte ve dolayısiyle kooperatif çilikle ilgili bulunmaktad ır. (Müzikal çocuk
masalları, ev ekonomisi gibi)
d)

Eğitim materyal ı

e)

a

Özellikle çalışma grubu üyeleri için haz ırlanmaktad ır.
Bunlar ufak bro şürler halinde olup, belirli konular ı işlemekte
ve konunun esas noktalar ın' kavrayan sorunlar ı da kapsamak
suretiyle ilgililere faydal ı olmağa çal ışmaktadır.
Kooperatifçilik Okulu :

cy

Bir çok ülkelerde yöne'tim kurulu üyeleri çe şitli çalışma
grupları, kooperatif memurlar ı ve yetkili personeli için çe şitli
kurslar düzenleyen kooperatifçilik okullar ı veya enstitüleri
kurulmuştur.

pe

Bu kuruluşların en karakteristik taraf ı, teorik bilgilerle
pratik eğitimin kaynaştırılması ve ilgililerin her iki bakımdan
da gerekli bilgilerle teçhiz edilnıesidir.
—000000000—

Kooperatifçiliğin ortaya çık ışı
üzerine bir araştırma

KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DO ĞDU?

Harun PASTANO ĞLU

II

a

(Geçen say ıdan devam)
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Dr. William K İNG (1786 1865) ve «The Co-operator».
Rochdale öncesi devresinde OWEN'den sonra ikinci kooperatifçi
olarak ortaya ç ıkan Dr. K İNG, Brigthon'lu ( İngiltere'nin güneyinde bir liman şehri) bir tıp doktoru idi. Do ğduğu bu şehirde 40 y ıldan fazla bir zaman hekimlik yapm ıştır. 1825 de burada Mekanik
Enstitüsü'nü açm ıştır. Bu, onun çal ışan sınıflara yard ımcı olma
çabalarının örneklerinden birisi idi (27).
Dr. KING, Brigthon'da yaln ız fakir insanları n hekimi olarak
tanınmamış, fakat çal ışan sınıfların yararı na olan her tasavvurun
ve projenin en hararetli taraftar ı olmuştur (28).
1827 de Brighton'da kurulmu ş olan iki kooperatif örgüt vard ı :

«The Brighton Co-operative Benevolent Association», ve
Co-operative Trading Association».

«The

Birincisi, haftal ık küçük ödemelerle kooperatif ortakl ıklar kuracak kimselere yard ım etmek amac ı ile bir Fon te şkil etmek ve
Kooperatifçilik bilgisini yaymak için çal ışıyordu.
İkincisi, gelecekte bir birlik kurmak için kazanc ından sermaye
teş kil etmek üzere, perakende ticaret yapmak amac ını taşıyordu.
Bu iki teşekkülden daha önemlisi, Dr. KING'in 1828 - 1830
yılları aras ında «The Co-operator» adlı yayında ifade etti ği ve

(27) A. BONNER a,g.e. sh. 23.
(28) F, HALL - W.P. WATKINS, a.g.e. sh. 56.
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geliştirdiği fikir ve görü şler idi. The Co-operator aylık çıkarılıyordu, ve özellikle Ingiltere'nin kuzeyinde ve iç eyaletlerinde geni ş
bir sürümü vard ı . Okuyucularından baz ıları yayınlanmış olan sayılarını ciltletmek ak ıllılığını göstermi şlerdir. Ve bu ciltli say ılar
«Hareketin bir ders kitab ı » i şini görmekte devam etmi ştir (29).
James Smithies'nin (30) böye bir cildi vard ı.
0 ve diğer Rochdale Öncüleri bu cildi okur ve tart ışırlardı . Öncüler 1844 de kooperatiflerini kurduklar ı zaman, Dr. King'in fikirlerinden çok geni ş ölçüde etkilenmi şlerdir.

Dr. KING'in Kooperatifçilik Teorisi
Dr. KING, OWEN'in mevcut ekonomik ve sosyal sisteminin has-

pe
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a

talık ve sefaleti, fakirlik ve yoksullu ğu geniş ölçüde, artt ırdığı yolundaki düşüncelerini kabul etmi ştir. Dr. KING, çalışan sı nıfların koşullarının düzeltebileceklerine inanıyordu. Işçilerin bu kötü durumlarının düzeltilmesinin çaresi, onlar ın kendi ellerinde idi. Bu çare,
Kooperatifçilik idi. Birlik kuvvet demekti. Bir ki şinin yapamadığını , çok kişi kolayca yapabilirdi. «Fakat çok şey yapmadan önce,

elele vermeleri gerekli idi. Amaçlar ını bilmeleri ve ortak bir menfaat ve ortak bir ili şki duymaları lâzımdı» (31). Mevcut sistemde
işçiler birbirleri ile yar ışıyorlar ve birbirlerine dü şman gözü ile
bakıyorlardı. Makinanın uygulanmas ından, i şsizlikten ve ücretlerin
azl ığından ızdırap çekiyorlard ı . Çünkü kendileri için de ğil, başkaları için çal ıştyorlard ı . Şimdi kendileri için çalışmalıydılar. Ve
kendi emeklerinin bütün ürününden zevk almal ı idiler. Ellerinde
sermaye olmad ıkça, böyle bir i şe de girişemezlerdi. Ve i ş aramak
zorunda idiler.
OWEN gibi, KING de i şçi sınıfının sefaletten kurtulabilmesini, kooperatifler etraf ında toplanmas ında buluyordu. Dr. KING
kooperatifçilik, yolu ile insanlar ın, kendi çabalariyle, refah ve mutluluklarına yava ş yavaş varacaklar ına inanıyordu.
1828 mayı sında yay ınlamağa başladığı 4 sayfal ık «The Co-operator» (Kooperatifçi) dergisinde fakirlik ve sefaletin ortadan kaldırılması için fikirlerini yay ıyordu.

(29) A. BONNER. a.g.e. sh . 23.
(30) Sonradan, Rochdale Kooperatifini kuracak olanlar aras ında görünecektir.
(31) A. BONNER. a.g.e. sh. 24.

KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DO

ĞDU

17

«Kooperatif çili ğin büyük güzelliği» diye yazıyordu, «sermayesiz işe başlanabilmesindedir.» «Namuslu i ş arkadaşından başka bir
şey istememesindedir.»
«Eğ er kendileri ile birlik olacak bir üçüncü kimse bulunabilirse, iki kişi hemen üç misli kuvvetli, k ırılması güç bir sicim meydana getirirler, hastal ığa ve işsizliğe karşı bir fon teşkil edebilirler. Birbirlerinin pazar ı olabilirler. Bir defas ında geniş çapta yiyecek maddesi sat ın alabilirler, ve bu sebeple de fiyat indirimi saklarlar. ,Eğer bunlar çeşitli ticaret kesiminden iseler, birbirlerine
ev eşyası temin ederler, ve mübadele edebilirler.

cy

a

«Eğer bir i şçi grubu bu ilkelere göre i şbirliği yaparsa, sermayelerini büyütürler ve daha büyük i şler görürler. Kendilerinin sa- .
ı bir dükkan alabilirler ve burada istedikleri her şeyi hipolackr
temin edebilirler. Halka hizmette di ğer dükkanlarla rekabete girişebilirler. İşleri arttıkça kazançları ve sermayeleri de artar. Sermaye çoğahnca, ortakları daha yararl ı başka- işlerde de kullanabilirler. Eğer halk herhangi bir özel maddeye istek gösterirse, ortaklar bu mal ı bizzat imal , edebilirler. E ğer üretimin karı, üretime
devam olunacak seviyede yüksek de ğilse, bu takdirde ortaklar arazi
satın almak, ya da kiralamak suretiyle, yiyecek maddelerini kolayca elde edebilirler ve böylece, bir k ısım ortaklar imalatç ı olmaktan
tarımcı olma durumuna geçmi ş olur (32).

pe

Dr. KİNG işçilere, bir dükkan açmakta i şe başlama/armı öğütlüyordu. Buna küçük bir sermaye ve az bir tecrübe ile, ba şlamalı
idiler. Eğer peşin para ile sat ın alır ve satarlarsa, ve ortaklar ı kooperatife sad ık kahrsa, iflas etmezlerdi. Kazanç da ğıtılmayacak, fakat sermayeye eklenecekti. Öyleki, sermaye, her hafta yap ılacak
ilavelerle, ve kârdan devaml ı aktarmalarla artacakt ı. Sermaye arttıkça, kooperatifi!' yapaca ğı işler de elbette ço ğalaeaktı. Ortakları!'
istekleri s ınırlı olacağından, sermayenin ço ğalacağı ve istenilerkin
alınacağı zaman da gelecekti.
«Tek» kaldı kça, yeterli paray ı toplamalarma imkan yoktu. Kooperatif halinde, kendi kendilerinin kullanaca ğı sermayeyi sağla
maları mümkün idi ve bu sermaye, tasarrufla ve birlik olmakta
toplanabilirdi.
Bu suretle, bütün ortaklar kendi ortakl ıkları içinde, kendi kendilerini istihdam etmiş olacaktır. Ve sonra, kendi emeklerinin bü,

(32) F. HALL - W.P. WATK İNS a.g.e. s4. 57,
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tün ürünlerine sahip olacaklar ından, sermayeleri de çabuk artacak,
arazi satın alabilecekler ve kendi yiyecek maddelerini üretebilecekler, kendi evlerini yapabilecekler, kendi: okullar ını inşa edebilecekler, hasta ve ya şlı ortaklarına bakabilecekler ve ortaklar ın çocuklarını, yedirecek, giydirecek ve e ğitebileceklerdi. Ve ortaklar ı da
toplum içinde geNşeceklerdi (33).

cy
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Işçi sınıfının cehaletinden ileri gelen bu kötü durumlar ın giderilebilmesi için eğitim birinci derecede önemli ve gerekli idi.
«Kooperatifçili ğe doğru ilk adım, kooperatifçiliği başarıya ulaştıracak ilk ve son ad ım, ellerinden gelen bütün imkânlar ı ile bu cehaleti ortadan kald ırmaktır» (34). Bilgi sahibi olmak, kooperatifçiliğin ilk ilkelerinden biri idi ve Kooperatifçili ğin uygulaması bizzatihi eğitimsel idi. Fakat bunun için de bilgi gerekli idi. İnsanlar
kendi sorunlarını tartışmak ve iyi bir yola koymak için topland ıkları zaman yeni usuller, yeni görü şler, yeni tasavvurlar ö ğrenirler.
Kararlar ını uygulamak imkâniarını ölçmek, 'Ur ve zarar etmek,
ve insan karakteri hakk ında bilgi sahibi olmak zorundad ırlar. Bütün kooperatifçiler, i ş adamı olmak için bazı kapasiteleri Olması
gerekir. Ve belli bir seviyede bilgi sahibi olmadan da ba şarıya ulaşamazlar.

pe

Fiyat değişiklikleri, alıp sattıkları mallar hakkında bilgi elde
etmek zorundad ırlar. Ve sermaye yat ırımına ve fabrika imalat ına
geçtiklerinde «yüksek bilgi» sahibi olmak zorunlu ğu vardır.
Kezalik, iyi iş metodları öğrenmek ve uygulamak, yaln ız peşin
para ile satmak ve sat ı n almak, hesaplar ı doğru tutmak durumundad ırlar da..
Dr. KING, muhasebeden anlamayan bir orta ğın kooperatifi denetleyemeyece ğine işaret ediyor. Bu sebeple, hesapların dilinden
anlamak ve onlar ı okuyabilmek herhangi bir i ş için gereklidir.
Kooperatifçili ğin iyi tarafı, fertlerin serbestçe biraraya gelmelerinden ve gönüllü olmalar ından ileri gelmektedir. Dr. KING
bu konuda diyor ki : «Kooperatjfçilik gönüllü bir harekettir. Ve

(3 3) A. BONNER, a.g.e. sh. 24.
(34) «The first step towards co-operation and the first and last step to ma_
ke it successful is to remove this ignorance by every means in their
powero. A, BONNER. a.g.e, sh. 25.
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dünyadaki bütün güçler onu mecbur! yapamaz. Ve ne de o, kendinden başka herhangi bir kuvvete ba ğlanması istenemez. Hükümetlerin müdahalesi, kooperatif çili ğin şevkini kırmaktan ve yolundan
saptırmaktan başka bir işe yaramaz» (35).
Dr. KING,, sınıf mücadelesine kar şı idi. Kooperatifçilik toplumda bir «istikrar unsöru» = a stabilising element» olmalıydı. Ve
bütün ıhtilâl ve anla şmazlık sebeplerini ortadan kald ırmahydı . Fakirin zengine kar şı, işçinin patrona kar ı işbirliği yapması kooperatifçilik demek de ğildi. Kooperatifçilik «herkesin yaşama koşullarını düzeltmek için rasyonel bir uygulama» idi.
Dr. KING'in 28 say ı çıkan ve 1830 a kadar devam eden bu
dergideki yaz ıları , ona kooperatifçilik tarihinde önemli bir yer kazandırmıştır.
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İ ngiltere'de kooperatifçilik bir reform metodu olarak uygulanmadan önce, izah ve telkin ile yap ılmıştır. Gerçekten, bu ülkede
kooperatif dü şüncenin gelişmesine, kooperatif hareketin erken yayılması na. kooperatif yay ınların, özellikle kooperatif bas ının yardımcı olduğu mü şahade edilmektedir. Nitekim kooperatifçilik üzerine ilk teoriler yukarıda işaret edildi ği veçhile 1828 - 1830. yıllarında Brighton'da Dr, W. KING tarafından yayınlanan CO-OPERATOR (=Kooperatifçi) adl ı dergide ileri sürülmeğe başlanmıştır.
(36). 'O devrin önemli kooperatifoilik gazetelerinden biri de CO-0PERATİVE MAGAZINE (1827) ile LANCASHIRE AND YORKSHIRE CO-OPERATIVE (1832) idi.

OWEN'den ayrılan yönler

Dr. KING, OWEN'den bazı önemli noktalardan ayr ıhr. OWEN,
her türlü dini kuruluşları yerdi ği ve onlara karşı olduğu halde,
KING kooperatifçili ğini. açıkca Hıristiyanl ık doktrinine . dayandırmaktad ır. İncillerin ruh ve ahl'akının kooperatifçiliğin ruh ve ahlâki olduğunu iddia etmi ştir. THE CO-OPERATOR, birinci: sayısından son sayı sına kadar Dr. KING'in fikirlerini yaym ıştır. 26 ve 27
nci sayıları «INCIL» ve «HIRISTIYANLIK» üzerine idi. OWEN,
aileyi yeriyordu. Oysa KING, aileyi toplumun temeli ve ba şlangıcı
sayıyordu. OWEN bir hayalci sosyalist idi.. Çok ayrıntılı ideal bir

(35) A. BONNER. a.g.e. sh . 26.
(36) Desmond FLANAGAN, Britains Cooperative Press, Review of Intern ational Cooperation, no. 5, Eylül 1963, s. 264
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toplumun plânını çiziyordu. KING ise, geli şimci hınstiyan sosyalist idi. Çal ışan nüfusun mevcut ko şullardan nas ıl hareket edeceğini ve kooperatif te şebbüsün geli şmesi ile bir kooperatif topluma
nasıl ula şılacağını göstermi ştir. KING, çal ışan sınıfları n kendi güçleri ile bunu yapabileceklerine inan ıyordu. Sermaye toplayacak, gerekli bilgileri elde edecek ve pratik denemelerle kooperatiflerini
yöneteceklerdi.
Çalışan sınıfların karakterleri te ş ekkül etmedikçe, OWEN'in
onlara pek güveni yoktu. KING şöyle yazıyordu :
«Kooperatifçili ğin en büyük ve en yararl ı çabası, insanı n karakterini yaratmasıdır. Kooperatifçiliğin uygulaması, insanların
dinsel ve moral karakterlerini islâh eder. Davan ın nihai amacı ve
tamamlaylcı yönü de budur». (The Co-operator, No. 21) (37).

a

Modern kooperatif çili ğe geçiş

pe
cy

Bir sosyal ülküye inanmak ve bunun gerçekle şmesi için gösterilen çaba, kooperatif harekette dinamik bir dü şüncenin itici gücü
olmu ştur.
Örgütlenmiş tüketiciler taraf ından yöneltilen ve bilinçle hâkim
olunan bir ekonomik sistem anlay ışı , başlagıçta mevcut değ ildi. Ve
daha sonraki bir devrede ortaya ç ıkmıştır. Itici güç, önce kendi
ihtiyaçlar ını kendi topra ğında kendi çal ışma gücünü örgütleyerek
sağlıyacak olan bir topluluk fikrinden gelmi ştir.
KING'in THE CO-OPERATOR'u oldukça etkili oldu. Çal ı4.
şan s ınıfların dernek, birlik halinde bir araya toplanmas ı , haftalık küçük meblâğlarla bunları finanse etmeleri ve demokratik
yoldan yürütmeleri belirtiliyor ve onlara din ve aile hakk ındaki
görüşleri de kabul ettiriliyordu. 1828 y ılı bitmeden KING'in dokuz
Trading Association' ı vard ı. 1829 sonunda bunlar ın sayısı yüz olmuştu. THE CO-OPERATOR, 1830 da yay ımm kestiği zaman, Dr.
KING, üçyüz Association' ın mevcut oldu ğunu ileri sürer.
Bu arada pek çok üretim kooperatifinin de kurulmu ş olduğu
belirtilir. «Çuha, ipek, yün ve yünden mamul e şya, ayakkab ı, şapka,. sofra tak ımı (çatal, b ıçak) ev e şyası » yapan ve satan ortak-

(37) F. HALL - W.P, wxnuNs a.g.e. sh. 59.
A. BONNER. a.g.e. sh , 27,
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lıklardan bahsedilir. Bunlar, evlerinde çal ışan bakımsız sanatkâr lar tarafından kurulmuş tur. Bu sanatkârlara iptidai madde temin
ediyor ve onlar ın mallarını satıyorlardı.
Evde çal ışma ve küçük sanat metodlar ı, bu tip kooperatiflerin
kuruluşlarını kolayla ştırıyor ise de, tecrübe az idi. Ço ğu kere, bu
ortaklıklar piyasanın tıka basa dolu oldu ğ u, ya da grev, ya da lokavt oldu ğu ya da ondan sonraki devrede i ş sizlik dönemlerinde kuruluyordu. Onun için da ömürleri uzun olmuyordu.

a

Kooperatifçilik fikir ve usullerini yayan fazla say ıda kooperatif gazeteleri de mevcut idi. Bununla beraber, bunlar resmi organ değildi ve çok kere mahalli sürümleri vard ı. Ve genellikle de
fakir yaz ılı idiler.

Rochdale öncesi Kooperatif Kongreleri

M anchester
Birmingham
Londra

May ı s 26 -28
Ekim 4 - 6
Nisan 23 May ı s 1
Ekim 1 - 6
Nisan 8 - 10
Ekim 7 - 12
Mart 31 Nisan 4
Nisan 20 - 21

pe

Birinci
İkinci
Üçüncü.

cy

İngiltere'de ulusal bir kooperatif Hareketin doğuş una doğru
olan çabalar aras ında Rchdale Öncesi devrede yap ılmış olan kooperatifçilik Kongreleri de önem arzeder. Bu Kongreler şunlard ır (38) :

Dördüncü
Beşinci
Altınc ı
Yedinci
Sekizinci

Liverpol
Huddersfield
Londra
Barnsley
Halifax

1831
1831
1832
1832
1833
1833
1834
1835

Başkan : E. Dixon
R. Owen
»
R. Owen
»
»
»
»
»
»

T. Hirst
R. Owen
R. Owen
R. Owen
R. Owen

Birinci Kongre 56 ortaklıktan gelen 3000 delege ile toplanm ışt ı . Amaç, «Kuzeybat ı İngiltere Birle ş ik Kooperatif Ortakl ığı » nı
(The North West of England United Co-operative Company) kurmaktı . Kooperatif ortakl ıklara her çe şit fabrika mal ı satacak bir
toptancı mağaza —Liverpol'da— kurmak gaye idi. Ve « İngiltere'nin bu bölgesinde bütün kooperatifleri bir çat ı altında toplamak,
karşılıklı menfaatlarım korumak ve hay ırhah i şlere giri şmek» idi.

(38) A. BONNER a.g.e. sh. 28.
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1835 Nisanı nda Halifax'da toplanan kooperatifçilik Kongresi,
Rocdhale Öncesi. Kongreler dizisinin sonuncusu olmu ştur (39). Bununla beraber, R. OWEN, bundan sonra da kongreler düzenlemeye
devam etmiştir.
Başarısızhk sebepleri
Pratik sonuçlar ı bakımından Rochdale Öncesi Kooperatif Hareketi başarılı olamadı . Bu devrede kurulan kooperatiflerin hemen
hepsi 1840 da ortadan kalkm ıştır (40).

cy

a

Rochdale öncesi kooperatif Hareketinin ba şarılı olamamas ının
çeşitli sebepleri vard ır. Owen'ci hareketin 1835 - 1846 döneminde
dahili nifaklar yüzünden ba şarılı olamamıştı'', Bu nifaklarm ço ğu,
teolojik farklardan, Owen'in zay ıf karakterinden —ki bu safhada
artık ya şlanmıştı— geliyordu (41). Son kongresini 1835 de toplamı§ olan kooperatif Hareket, k ısmen iç zaygl ıktan ve kısmen de
dış olayların etkisinden yıkılmıştır.

pe

Kooperatiflerin dahili zaafiyeti ise, etkili bir yönetim eksikliğ inden ileri geliyordu. Dr. KING'in tavsiyeleri tutulmam ıştı . Kazanç dağıtılmıştı. Veı sermaye de toplanmam ıştı . Veresiye satış
yapılmış ve kooperatifler bu yüzden iflas etmi şlerdi. Hlesaplar da
düzgün tutulmuyordu.
Başarı sızlığın dış sebepleri de vard ı : Reform tasar ısına karşı
dayanma, fabrika mevzuat ına karşı ayaklanma, yeni fakirler kanununa başkaldırma, ve genel oy hakk ı için girişilen mücadeleler
(chartist hareketler) vb...

(39) A. BONNER. a.g.e. sh . 37.
(40) A.M. CARR - SAUNDERS, P. Sargant FLORENCES, Robert PEERS.
a.g.e. sh . 29.
(41) A, BONNER. a.g.e. sh. 39.
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ROCHDALE HAKSEVER ONCULERI KOOPERAT İFİNİN
KURULUŞU
«THE ROCHDALE SOCIETY OF EQUITABLE PIONEERS»
Rochdale'in genel görünümü
Lancashire ve Yorkshire hududunda bulunan Rochdale, Ingiltere'de XIX yüzy ılın birinci yarısında sanayi devriminin hem îyiliğini
hem de kötülü ğünü birlikte görmü ş eski bir şehir idi.
Fanila dokumacılığı asırlardan beri bu şehrin bir ticaret konusu
olmuştu, fakat pek çok eldokuma işçisi zamanla giderek artan güç-

a

lü bir dokuma rekabeti ve özellikle Amerikan ihracat politikas ı
karşısında kendini bulmuştu. Rochdale'in en önemli sanayiinden
biri olan şapka imalâtı çökmü ştü. Diğer yandan, XVIII inci yüzy ılın son on yılı içinde kurulan pamuklu sanayii geli şiyor, ve dolayı-

pe

cy

siyle maden kömürü çıkarnnı ve makina yapımı da ilerliyordu.
Yeni fabrikalar ve kömür ocaklar ı çok işçi çekiyordu. Bu işçilerin
çoğunluğu Irlandalı idiler. Bu durum, eltezgahlar ında çalışanların
memnuniyetsizliğini arttırıyordu. Bu memnuniyetsizlikler, s ık sık
vuku bulan ve şiddet hareketlerine kadar varan ve sonunda askeri
müdahaleye yol açan grevlerle tezahür ediyordu. Örne ğin; 1808
grevinde şehre binikiyüz kadar Halifax'll gönüllü getirilmi şti. Bu
durum, 1846 ya kadar, devam etti. 1829 da patlak veren bir ba şka
grevde, karışıkıklar son noktas ına varmıştı. Grev, asker ve atlarla
bastırılmıştı. Fakat liderlerden birisi, hayat boyunca sürgün cezası yemiş, bazıları hapsolmu ştu. Eldokuma işçileri genellikle ortadan kalkmışlardı (42).
Yün ve pamuk sanayii Yorkshire'in bat ı yakas ı ile Lancashire'in güney doğu çevresinde s ıralanmıştı. Her iki bölge de kar ışıklıklara ve çe şitli hareketlere sahne olmu ştur.

İlk kooperatif çabalar
Bu karışıklıklar ortasında kooperatif kurmaya da te şebbüs edilmiştir. Altmış fanila dokuma işçisi 1830 da «The Rochdale Friendly
Co-operative Society» adı altında bir kooperatif kurmu şlardı (43).
Kooperatif, küçük bir kitapl ığa sahip olacak, 1831 Birmingham
Kongresine bir delegasyon gönderecekti.

(42) A. BONNER. a.g.e. sh . 41.
(43) A. BONNER. a.g.e. sh . 42
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Muhtemelen bu ilk cüretkâr te şebbüsten, 1833 de bir satış
mağazasını açan kooperatif kurulmu ştur. Dükkân kurba ğa sokağında (Toad Lane) 15 No. da idi. Buras ı, Rochdale Öncülerin kendi
dükkânlarmı açtıkları yerden biraz a şağıda bulunuyordu. Ve mağaza 1835 e kadar faaliyetine devam etti ve pek çok kooperatif in
veresiye sat ış yapması yüzünden u ğrad ığı akıbete u ğradı. Bu kooperatifin ortaklar ı arasında sonradan Öncülerle birle şecek olan
Charles HOWART, James STANDRING ve John ASPDEN vard ı
(44).
Bu başarısızlığa rağmen, Owenist bir küçük grup, imanlar ını
kaybetmemişti. Toplantılar yapmaya devam ediyorlard ı. Çok kere,
James SMİTHIES'in evinde buluşuyor ve Owen'ci hareket ile ili şkilerini devam ettiriyorlard ı. Rochdale yalnız bir şube (24 no. lu)
tesis etmekle kalmam ış, fakat 1838 Nisan ında Yorkhire Street'te
«THE NEW SOCIAL INSTITUTION» kurmu ştur ki, buras ı, gelecek yıllarda, Owen'cilerin şehirdeki bir faaliyet merkezi ve Rochdale Öncülerinin ilk karargah ı ve doğum yeri olacaktır (45).

Kurtıluştan önceki y ıllar

Modern kooperatifçilik ıstıraptan doğdu. «History of the Rochdale Pioneers» (Bölüm XII) adlı eserinde. HOLYOAKE, 1840'larda
Rochdale şartlarını şöyle tasvir ediyor :

pe

«Resmi Makamlar, Rochdale'in ak ıl almaz derecede berbat
şartlarına karşı kayıtsadılar. Rochdale'in Sharman CRAWFORD
adında bir Parlamento üyesi, 20 Eylül 1841 de Avan ı Kamarasında
Rochdale'de haftada 6 peni ile ya şayan 136 kişinin, 10 peni ile geçinen 200 kişinin, 1 Sterlin ile ya şayan 508 kişinin, 1 Sterlin ve
6 peni ile geçinen 855 ki şinin ve haftada 1 Sterlin ve 10 peni ile
yaşayan 1.500 kişinin bulunduğunu söylüyordu. Bunlardan ancak
5 - 6 kişinin battaniyesi oldu ğundan, 85 ailenin hiç battaniyesi olmadığından, 46 ailenin de üzerine alacak hiç bir şeyi bulunmadığından ve saman yataklarda yatt ığından» bahsediyordu (46).
Rochdale'li i şçilerin bu durumları nın kendili ğinden düzenleneceği yoktu. Ne yapmal ı idiler? Baz ıları onlar için tek çözüm yolunun greve gitmek oldu ğunu söylüyordu. Fakat grevler ba şarılı ol(44) A. BONNER a.g.e. sh. 42.
(45) A. BONNER a.g.e. sh. 44.
(46) F. HALL - W.P. WATKINS, a.g.e. sh. 83.
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mamıştı . Grevde oldukları ve çal ışmadıkları zaman yiyecek satın
almaları için bir fon te şkil edecek yeterli paraya sahip de ğillerdi.
Bu s ıkıntılı durumdan kurtulmalar ını sağlıyacak bir ba şka plân
üzerinde dü şünmek gerekiyordu. 1843 de, bir pazar günü ö ğleden
sonra, Rochdale'de Chartist Reading Room'da, çal ışan kimselerden
bir grup, durumlar ını görü şmek üzere toplanm ıştı . Charles HO;
WARTH adlı biri, bir teklifi oldu ğ unu söyledi. Her biri haftada
ıki peni neden tasarruf etmesinler ve kendilerine ait olacak küçük
bir dükkanı açmak için bu paray ı neden kullanmasınlardı ? Dükkân
kooperatif biçiminde hepsinin mal ı olacaktı . Ve yiyecek maddelerini toptan fiyata alacaklar ı için, onlara daha ucuz gelecekti. Bu
da ücretlerinde ufak bir artış demekti.
Birisi «Bu yeni bir fikir de ğil ki» dedi.

a

«Kooperatif kurmak
isteyenler bunu daha önce denemi şler ve başarı kazanamamışlardır».

pe

cy

Bunda gerçek pay ı fazla idi. Filhakika ilk kooperatif ma ğaza
1769 da Fenwick'te (Iskoçya) bir kaç i şçi tarafından kurulmu ştu.
Diğerleri de XVIII inci yüzy ılın sonlarına doğru, çeşitli şehirlerde
faaliyete geçmi ştir. Ve 1830 y ılı dolaylarında yakla şık olarak 400
kooperatif ortakl ık mevcut idi. Bu kooperatiflerin hepsi iflâs etmişti, zira halk, kooperatiflere giden do ğru yolu bulamam ıştı.
Charles HOWARTH, «bu kooperatiflerin neden çabuk y ıkıldıklarını
biliyorum» diyordu. «Fakat biz dükkan ımızı bir başka yoldan yürüteceğiz ve bizim kooperatifimiz y ıkılmayacakt ır» (47).
Charles HOWARTH dü ş ündüklerini aç ıklamağa başlamıştı :
«Eski kooperatifler iflas etmi şlerdi, zira kredi ile mal sat ıyorlardı.
Borçluların bazıları borçlarını üdeyememişlerdi. Ve kooperatif de
toptancıdan ald ığı malların karşılığını veremez duruma gelmi şti.
Toptancıdan mal olamay ınca da kooperatifi kapatmk gerekmi şti».
Charles HOWARTH «biz bu güçlü ğün üstesinden gelece ğiz»
diyordu. «Her orta ğın malını peşin almak zorunlulu ğunu ilke olarak
koyacağızi. Toptanc ıdan mal satınalmak için elimizde her zaman
para bulunacakr. Getirece ğimiz bir başka iyi kaide daha var : Y ı l
sonunda işletme fazlalar ını ortaklar aras ında böleceğiz, fakat bunu
eşit olarak yapmayacağız. Kooperatiften en çok mal ı alan, karın
en büyük k ısmını alacaktır. Bu, sat ın almalar üzerinden bir da ğıtım olacakt ır».

(47)

Hebe SPAULL and D.H.KAY, The Co-operative Movement at Home and Abroad, Londra, 1947, sh. 18.
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Bu açıklamalar ı dinleyen bir iş çi birden elini dizine vurarak
«tamam» diye ba ğırır. «Herş ey halloldu. Neden fazla ödüyoruz, neden pahalı alıyoruz. Karım bunu beğenecek işte» (48).
Gerçekten toplant ıda bulunan herkes —aşağı yukarı yirmi sekiz kişi idiler— «bunu beğenmi şti». Ve herbirinin tasarrufu bir
Sterlin oluncaya kadar haftada iki peni bir kenara koyma ğa karar
verdiler. Bir Sterlin tasarruf olunca, bununla bir dükkan ı açabileceklerine inan ıyorlard ı . Fakat bu dükkanı açabilmek için bu paraya ne zaman kavu şabileceklerdi? 0 kadar fakir idiler ki, haftada
iki peni tasarruf etmek onlar için kolay bir i ş değildi.

a

Bu iki peni'den ibaret aidat ı toplamak için üç işçi ayrılmıştı.
Her birine bir mahalle verildi. 0 devirde zimmet suçunu cezalandıran bir kanun olmamasına rağmen, topladıkları paraların bir
kuruşuna bile el sürmediler (49).

cy

Bu ufak aidatı toplamak için, çamurlu ve bozuk yollarda, aylarca kilometrelerce gidip geldiler. Birgün kendileri ve çocuklar ı
için bir işe yarar umudiyle büyük bir irade, kuvvet ve cesareti
gösterdiler.

pe

Kısa zaman içinde öyle bir noktaya geldiler ve güvenleri o derece büyük oldu ki, ortakl ık paylarını kısa zamanda ödemek ve i şe
koyulmak için aidatlar ını haftada üç peniye ç ıkardılar. Herbiri
kendi fikir ve projelerini arkada şlarına açıyor, ve sonra tartışıyorlard ı . Nihayet, gelecek için bir hareket plan ı hazırlıyorlard ı . Bu
plan sonradan, bir çok kooperatif taraf ından benimsenecektir.
IŞE BAŞLAMA

Kooperatif faaliyete geçmeden önce, pek çok yönetim kurulu
ve genel kurul toplant ısı yapmış ve yeni ortaklar kaydetmi ştir.
Rochdale Öncüleri Kooperatifinin ilk normal genel kurul toplantısı 11 Ağ ustos 1844 pazar günü yap ılmıştır. Miles Ashworth
başkan seçilmiş tir. Ashworth bir dokuma i şçisi idi. Bir i şçinin
kooperatif ba şkanlığı na seçilmi ş olması, işçiler aras ında memnuniyet uyand ırmıştı r. Müteakip üçüncü üç ayl ık toplant ıda yerine
(48) H. SPAULL - D.H. KAY. a.g.e. sh. 20.
(49) Isa NICOLSON, İngiliz çocuklar ı arasında çok yaygın olan «kooperatifçiliğin şafağında» adlı kitab ın yazarı . Anthologie Coo$rative sh. 15-19.
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Charles Howart getirilmi ştir (50).
Bu ilk toplant ıda yapılan görev bölümü şöyledir : Miles Ashworth Başkan; John Holt Veznedar, James Daly sekreter; James
Tweedale, James Smithies, James Holt, James Bamford, William
Taylor Yönetim Kurulu üyesi; Charles Howarth, George Ashworth,
William Mallalieu mutemet, John Bent ve Joseph Smith denetçi,
James Wilkinson, Charles Barnish, George Healy, John. Garside,

John Lord hakem.
15 Ağustos 1844 perşembe günü yapılan İkinci toplantıda «ortaklığın 15 Ağustos 1844 tarihinde kuruldu ğu» tespit edilmiş (51)
ve Kooperatifin Anasözle şmesi aynı tarihte tescil edilmi ştir.

a

Bununla beraber, ortakl ık işe başlamadan önce yapılacak çok
şey vard ı., Sermaye toplanacakt ı. Bu para, haftalık ödemelerle temin edilecekti. Işçiler Derneğinden (Weavers' Association) 6 Sterlinlik istikraz yapılarak işe başladıkları zaman yaklaşık olarak 28
Sterlin toplanm ıştı.

cy

Anasözle şme her orta ğın katılma payları için haftada taksitle
3 penny ödenmesini, öngörüyordu. Üç ay borcunu ödemeyenler, alt ı
penny para cezas ı ödeyecekti. E ğer ortak alt ı ay borcunu ödernezse, ortakl ıktan çıkarılacaktı . Hiç bir ortak, elli paydan fazlas ına
sahip olamayacaktı.
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29 Ağustosunda yap ılan bir toplantıda daha süratli sermaye
toplamak için, ortakl ık faaliyete geçtikten sonra, ilk oniki ay için
yapılan işlemlerden hiç bir faiz, ya da kâr verilmeyecekti, fakat
«ilâve pay teşkili için herkesin tevdiat ına eklenecekti».
Işe yarayabilir bir kaç dükkân ı inceleyen yönetim kurulu, 25
Kasımda nihayet Kurbağa. Sokağında (Toade Lane'de), 31 numarada, bir e şya deposunun zemin katın' yıllığı 10 Sterlinden 3 y ıl
için kiralamıştı . Gerekli değişiklikler yapıldıktan ve basit bir tesis
kurulduktan sonra, malzeme sat ın almak için, küçük bir sermaye
kalmıştı.

16 Aralıkta yönetim kurulu, William COOPER'i veznedar ve
Samuel ASHWORTH'u da satış memuru tayin etmi ştir. Dört gün
önce de Kurul, kooperatifin stoklar ı için gerekli yiyecek maddele(50) A. BONNER. a.g.e. sh . 49.
(51) T. HALL W.P . Watkins a.g.e. sh. 84.
A. BONNER. a.g.e. sh . 49.
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rini almakla iki üyesini daha
görevli kılmıştı.
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)avid BROOKS ve John HOLT)

Kooperatif i şe 28 libre (52) ereyağı, 56 libro şeker, 6 ewt (53)
un, bir çuval yulaf ve bir kaç d n ya ğından mum.. ile ba şlamıştır.
Bütün bu malzemenin maliyeti 16 Sterlin ve 11 Shilling ve 11
penny idi.
Bu ilk malzeme stoku ne m ktar ve ne de mahiyet itibariyle
spekülatif de ğildi. Bu, bakkaliye üzerine sat ış yapmakta ve satt ıklarını toptancıdan satın almakta iç bir tecrübeleri olmayan insanlar için iyi bir şey idi.
çı ldı . Üç ay süre ile, yalnız euık tutuldu. Fakat, 1845 rnart ında
anıları açık olmuştur. Bu da kooi olmuştur.

a

Dükkân 21 Aral ık 1844 de
martesi ve pazartesi ak şamları a
salt hariç, haftan ın her günü ak
peratifin geli şmesinin bir i şare

cy

Bununla beraber, geli şme çok ağır olmuştur. Birinci faaliyet
yılını n sonunda kooperatif in ortaklar .say ısı 74 e çıkmıştır. 710
Sterlinlik sat ış yapılmış ve sermaye 181 Sterlin yükselmi ştir.
Sağ lanan kazanç ise, 22 Sterlin olmu ştur.
Kooperatifin aç ılışı

pe

Nihayet, bir kaç zaman sonra, dükkanlar ını açmak için yeterli paraya sahip olduklar ına kanaat getirdiler. Aralar ında yaklaşık olarak yirmisekiz İngiliz Lirası toplamışlardı , başka bir deyimle herbirinin dükkanda bir Sterlinlik bir pay ı olacaktı.
İngiliz Kooperatif Tarihçisi HOLYOAKE, 1844 y ılı 21 aral ık
günü Rochdale kasabas ının Kurba ğa Sokağında (Toade Lane'de),
kooperatifin aç ıl ışını şöyle anlatıyor :
«1844 de, Toade Lane Rochdale'de cazibeli bir sokak de ğildi.
Isminin ona hiç zarar ı yoktu. Toade Lane'de bir dükkan ın zemin
katı kooperatifin aç ılışı için seçildi.
«Lancastre Kontlu ğunun mağazalar ı o zamanlar, sonradan kazandıkları dikkate de ğer önemi haiz değ illerdi. Sözünü etti ğimiz
zemin katı, senede 10 Sterlin kar şılığı tutulmu ştu...
(52) Libre 352 graml ık bir vezin ölçüsüdür.
(53) 1 Cwt yüzoniki libre (takriben 50 kilo)dur.
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«Ümitleri kıran bir k ış gecesi, y ılın en uzun 21 Aral ık 1844
gecesi, kooperatifçilik tarihinin sonradan unutulmayacak bir gecesi, yeni mağazan ın önünde küçük bir kalabal ı k bekleşiyordu. «Meteliksiz dokumac ıların» bu akş am dükkanlar ı nı açacaklar ı haberi
şehrin tacirleri aras ında yayılmıştı. Ve şimdi meraklı gözler, dü şmanın ortaya çıkışını görmek için Toade Lane'e do ğru çevriliyordu, fakat tarihsel öne sahip baz ı mücadele adamlar ı gibi yeni düş'Ilanlar da görünmekten utan ır gibiydiler.
« Şüphesiz ki, kalabalık içinde dolaplar çevirme ğe haz ır çeteler
mevcuttu. Bunlar bilhassa, iplik fabrikalar ında istihdam edilen 10
ile 15 yaşlarındaki oğlan çocuklar «doffers» idiler.
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«Bir kaç kooperatifçi ma ğazan ın açılışında hazır bulunmak için
gizlice toplanm ışlar ve mağazamn arka taraf ında sefil bir odada,
Parlementonun mahzenlerindeki suikastç ılar gibi, ayakta duruyorlar ve pencere kapaklar ını kimin kald ı rmaya ve mütevazi mallar ı
dağıtmaya cüret edebilece ğini birbirlerine soruyorlard ı .
«Eh, haydi sen git», «Hayı r, sen, neden sen açm ıyorsun?» diyerek birbirlerini öne sürüyorlard ı.
«Birisi kepenkleri kald ırmak istemiyor, di ğeri dükkan ın içinde
görünmekten çekiniyordu. Bununla beraber, aç ılışı geri bı rakmak
çok geç idi. Nihayet aralar ından biri, cesur olan ı «ne diyecekler»
den hiç endi şe duymadan, pencerelere ko ştu ve bir kaç saniyede
Kurbağa Sokağını gürültüye bo ğdu» (54).
Dışarı da bekle şenlerin nas ıl debelendiklerini tasavvur edebiliyor musunuz? Soka ğı n köş esinden gözetliyorlar, yüzlerini ek şitiyorlar, pencerelerden bak ıyorlar, kap ının önünde dans ediyor ve
parende at ı yorlar, keskin ç ığlıklar çıkarıyorlard ı. Bir çok kad ı n
mağazaya girdiler ve orada bulunmas ı imkansız olduğunu bildikleri
bazı şeyler istediler. Çünkü bunlar ın niyeti mağaza= içini görmek, ne gibi mallar sat ı lıyor, sokakta bekleyenlere anlatmak ve
boş vitrinlere ve az mala gülmek idi. Nihayet kalabal ık dağılmışt ı,
ve herkes ınağazanın haftayı bile dolduramayaca ğına ağız birliği
etmişti» (55).

(54) HOLYOAKE, Historie des Equitablek Pionniers de Roehdale, Mme
Vve Gedin tercümesi, Paris, F.N.C.1923.4.ba şı Gaston DEFOSSE, La
Coop. de consommation, sh. 15.
(55) ISA Nİ COLSON. a.g.e. sh . 18.
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Cesur Öneüler, küçük sandallar ı nı kooperatifçilik denizine attıkları zaman, onlar için hava çok güzel de ğildi. Herşeyin aleyhlerine oldu ğu düşünülürse, bu te ş ebbüsün anlam ı daha iyi anlaşılır.
Gerçekte ma ğazalarının çekici hiç bir taraf ı yoktu. Malları
satın aldıkları tacirlerin cazip ma ğazaları vard ı . Kurbağa Sokağını n küçük fakir dükkân ından çok daha zengin idiler. Örne ğin, kalabalık bir aileye bakan ve bo ş vakti olmayan bayan Ashworth için
evi ile kooperatif aras ındaki yolda, vitrinleri ihtiyac ı olduğu her
şeyle dolu olan dükkânların önünden geçip bir, ya da iki kilometre
yol yürümek ve sonra «bugün peynir satmad ıklarım», «yarı n, ya

da übürgün bir ya da iki çuval un alacaklar ını sandıklarım» öğrenmek hiç de kolay bir i ş değildi (56).
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Sonra, o kadar az imkânlar ı vardı ki, aynı anda çok az mal
alabiliyorlard ı . Bu da onları diğer tacirlerden daha yüksek fiyatla
satmağa zorluyordu. Bununla beraber,
«meşhur yirmisekizlerin»
yi ğit kadınları , ve kooperatife giren di ğer kad ınlar, sars ı lmaz bir
imanla mağazalarına bağlanmışlardı . Çabalarının karşılıksız kalmayacağına inanm ışlard ı . Geceleri gelecek iyi günlerin rüyas ını görüyorlardı. Ve gündüzleri o günlere yakla şmak için çal ışıyorlardı .
Çocuklarına da müş terek davaya ba ğlı olmalar ını öğretmi şlerdi.

«Rochdale Equitable
Pioneers Society» = Rochdale Haksever öncüleri adı nı verdiler
(57).
Dokumacılar kurdukları teşebbüslerine

Kooperatifin aç ılışından sonra bir kaç ay, tenkitler devam
etti, herkes kooperatifin gerçekten ba şarılı olup olmadığını soruyordu. Fakat 1845 y ılı sona erdi ğinde, kooperatifin ba şarısı açıkca
belli olmuştu. Rochdale halk ı , öncülerin ve ailelerinin kooperatiften
aldı kları risturnlarla yeni elbiseler sat ın ald ıklarını görünce, kooperatifle ilgilenme ğe ba şlamışlardır.

(56) Toplanan Para ile fazla bir şey satın alamıyacaklar ından yalnı z yu.
laf, un, şeker, tereyağ ve mum satışı ile işe başlam ışlardı.
(57) «Pionnier,» ya da «Pioneer» kelimesi, aslında askeri bir eski deyim

olup, «kazmacı asker», kazma ile yol açan, yol gösteren asker anlam ına gelir. Mecazi manas ında «rehber», «öncü» demektir. Dikkat edilirse, ortaklar ın seçmi ş oldukları isimde «Co-operative .= Kooperatif»
kelimesi yoktur. «Soeiety
Ortaklık» deyimi vard ır. Bu durum tuhaf
karsılanmıştır. BK, Desmond FLANAGAN, aynı yazı . sh , 17.
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1851 de Kooperatif tezgahtarla bütün gün aç ık kalmağa başladı. Ve Rochdale' ın dışında diğer şehirlerde de ayn ı modelde yeni
kooperatifler kurulma ğa başladı. Rochdale kooperatifinin şimdi
ortak say ısı 74'e çıkmıştı . Haftal ık satışları 7 Sterlinden 30 Sterline yükselmi şti. 1851 y ılı işletme fazlası 22 Sterlin idi (58).

ROCHDALE ONCULERİ KOOPERATtFİNİ KAÇ KIŞI
KURDU?
Rochdale Kooperatifinin kurulu şu ile kaç kiş inin ilgilenmiş bulunduğu yani «Cıncülerin kimler» olduğ u hususu, tarihçilerin bugün
ve gelecekte u ğraşacakları gibi görünen bir bilmece konusudur.
Kooperatifçilik tarihinin en ünlü tarihçisi HOLYOAKE' ın, yirmi
sekiz üzerinde durdu ğu (59) ve hatta bu say ıyı «Holyeake'm me şhur etti ği» (60) belirtilmektedir. Me şhur Charles G İDE'd e 28 üzerinde durmakta (61) ve Öncüleri «28 havari» olarak takdim etmektedir (62).
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(58) H. SPAULL - D.H. Kay a.g.e. sh. 22.
(59) Desmond FLANAGAN, the Co-operative MovementW first 100 years,
Londra, 1844 - 1944. sh. 17.
(60) F. HALL - W.P. WATKINS, a.g.e. sh. 84, dipnotu.
(61) «Rochdüle tincülerinin hayranl ık uyandırdıkları husus, onların hareketin müjdecileri olduklar ından değil - onlardan önce baskalan kooperatif
hareketin habercileri olmu şlardır - bu 28 dokunıacının, her çeşit tüketim
kooperatifinin yan-resmi bir anayasas ı olan anasözleşmelerini kaleme
aldıran takdire sayan duygudur.» Aux Pionniers de Rochdale, Charles
GIDE, Le Coop.eratisme, Paris, 1929. sh. 208.
(62) Kooperatifçili ğin 100 öncü y ıl ı nı 1927 de kutlayan ve dolay ısıyle kooperatif Hareketi 1844 Rochdale ıjneülerinden evvel başlatan Ch.
Önciilerin tarihsel diikkanlarm ın 1931 yıl ında restore edilerek
«Kooperatifçilik Miizesi» haline getirilmesi vesilesiyle, ayn ı yılı n 28 Mart
tarihli, Frans ızların en yüksek bask ılı (halen, 1,5 milyon) kooperatifçilik gazetesi LE COOPERATEUR DE FRANCE'da şunları yazıyordu:
«Her dinin kendi efsanesi, kendi azizleri ve kendi Hacyeri vard ır. Onlardan
vazgeçemez. Kooperatifçili ğin de kendi efsanesi. kendi azizleri ve kendi hac.
yeri vardır, çünkü o bir dindir. Kooperatifçili ğin balıkçı değil, fakat dokumac ı
olan 28 havarisi vard ır. Kooperatifçili ğin Noel arifesinde dünyaya geldi ği be.

şik Toad Lane'de (=Kurbaga Sokagı)dır. Burası şimdi müze olmaktadır.
Orada, kutsal emanetler sergilenecektir. Roma'ya gidenlerden çok daha fazla sayıda, çeşitli ülkelerden gelecek uzun kuyruklar teskil edecek hac ı
adayları, işçilerin bu en büyük eserinin habras ını anmak için diz çökecektir. Ve bu, gelecek on yıl içinde kutlanacak muzaffer yıl döniimüne
bir hazırlık olacaktır Eğer bir ikinci hayat mevcut ise, ben de bu hayatta var olacağım.»

KOOPERATIFÇILIK NE ZAMAN DO ĞDU
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Fakat, daha yeni ara ştırmalar, daha de ğişik rakamlar vermektedir. Bu ara ştırmalar, ikinci derecede baz ı noktalarda HOLYOAKE'ın hikâyesini düzeltmi ş lerdir. Örneğin, böylece anla şılmış tır ki,
11 Ağustos 1844 tarihinde kurucu meclislerini te şkil ettikten sonra. Rochdale' ın «28 dokumacısı » asl ında 34 kişi idiler. Bunlar arasında dokumac ılar ço ğunlukta olmakta beraber, di ğer mesleklere
mensup olanlar da vard ı ; bir terzi, bir abonoscu, bir marangoz, bir
ayakkabıcı , bir şapkacı, bir matbaac ı ve hatta bir küçük' fabrikac ı
(63).
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A Century of Co-operation' ın yazarı G.D.H. COLE' ın bu husustaki nihai listesinde de «otuzdört» isim vard ır. Fakat buna ortak olmayan dört hâkim (arbitrator) dahildir. Bu isimlerin onbe ş
tanesi Owen'ci sosyalistler idi. Ezcümle : George ASHWORTH,
John BENT, John COLLIER, William COOPER, Jamıes DALY,
William MALLALIEU, James SMITHIES, James SMITH, William
TAYLOR, Charles HOWARTH, James TWEEDALE gibi faal liderler vard ı . Yalnız On kiş i dokumacı idi. Bunların çoğu iyi kazanan, baz ı sı kendi hesabına i şgören ustalar idiler. İyi bir sosyal
düzen ideali bu insanlar ı büyüleınişti. Ve fakat i şsizlikten ve düşük ücretten ıstırap çeken di ğerlerinin hiç bir şeyden etkilenmedikleri ve fakat yaln ız kendi ac ılarından duyguland ıklarını belirtmek yanl ış olur. Öncülerin yeni ve daha iyi bir sosyal düzene giden
yolu göstermek amac ıyle işe koyulmu ş olduklarını unutmaya do ğru
hazan bir e ğilim görülmektedir. Bu ideal olmadan, kooperatif hiç
bir vakit kurulamazd ı . İlk yılların güçlüğü olmadan başarı kazanılamazd ı . Diğer kooperatiflere yard ım etmek ve onlar ı te şvik etmek çabaları olmazd ı ve ulusal örgütlenmeyi yaratan geli şme düşünülemezdi. Kısacas ı ideal olmadan, kooperatif Hareket' do ğmazdı
(64).
Başlangıçta Hareket ile ilgili ki ş ilerin say ısının en az kırk
yedi» oldu ğunu söyleyenler de vard ır (65).
Holyoake' ın me ş hur etti ği sayının «yetersizli ği» üzerinde duranlar ve «bunun kooperatifin tescil edildi ği zamanki rakam» oldu-

(63)
(64)
(65)

DR. G. FAUQUET, «Les &p.litables Pionniers et leurs leaders, a.g.e. sh.
144 _146.
A. BONNER. a.g.e. sh . 45.
Desmond. FLANAGAN, a.g.e. sh. 17.
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ğunu belirtenler de olmu ştur (66). Hatta bu ilk kooperatifçiler
arasında bir de kadın bulunduğu yolundaki fikri ihtiyatla kabul etmek gerekti ğini açıklayanlara rastlanm ıştır (67).
«Öncüler arasında yaşlı kimse yoktu. Çoğu, yirmisinde ve otuzunda idiler. İkisi de onüç ile 19 ya şlarında idiler. Hiç birisi 30
yaşına varmamıştı . Halkın inancının tersine, bütün Öncüler fanila
dokumacısı değillerdi. Onlar, çe şitli iş kollarına mensup idiler.
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Görülüyor ki, Rochdale Haksever OncülerPnin 1844 y ılında bir
tüketim kooperatifi kurmak üzere harekete geçtikleri zaman kaç
kişi oldukları yolunda kesin bir görü ş mevcut de ğildir. öncülerin
sayısı 28 ile 47 arasında de ğişiklik göstermektedir. Bu belki de,
Hareketi vücuda getirenlerin say ısından ziyade, ortaya koyduklar ı
ilkelerin kısa zamanda tutulup yay ılmasına önem verilmesinden
ileri gelmektedir. Bununla beraber, bugün, genel olarak kabul edilen rakam 28'dir.

(66) F. HALL _ W.P. WATKINS. a.g.e. sh . 84.
(67) Desmond. FLANAGAN, a.g.e. sh. 17.

(arkas ı var)

KOOPERATİFLERİN IDARI YARDIM, TEKN İK YARDIM VE
KREDI KONULARINDAK İ İHTİYAÇLARI (*)

Ümit ÖZSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi

I — GIRI Ş
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Bilindiği üzere kooperatifçilik, sosyal yönleri yan ında temeli ekonomik olan bir harekettir ve kooperatif ula şılmak istenilen ekonomik te şebbüsün ba şarıya ulaşması için araç olarak kullan ılır.
Hal böyle olunca nerede bir kooperatif mevcut ise orada
giri şilen te şebbüsün gerçekle ştirilebilmesi için mutlaka bir takım ihtiyaçlar ın mevcudiyeti ve kar şılanmas ı gereği söz konusudur.
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Ekonomk her giri ş imde akla ilk gelen unsurlar olarak s ırayla, araştırma etüd-plânlama-finansman ve i şi yürütecek
organizasyon vazgeçilemiyen ihtiyaçlard ır. Eğer te şebbüs teknik bir yatırım maliyetinde ise yukardaki ihtiyaçlar yan ında
teknik problemlerin çözümlenmesi de ayr ıca büyük önem kazanmaktad ır.
Dünyada mevcut bütün kooperatifler gayelerini gerçekle ştirebilmek için bu ihtiyaçlar ını karşılamak zorundad ırlar. Ancak önemli olan husus bu ihtiyaçlar ın nas ıl ve hangi kaynaklardan karşılanabildiği meselesidir.
Bu suali cevapland ırabilmek için evvela meselenin genelliği içerisinde Devlet - Kooperatif ili şkilerinin kısaca incelenme
sinde fayda görmekteyiz. Zira dünyan ın her tarafında kulla nılan bir araç olan kooperatifin kurulmas ı , işleyiş şekli ve

('') 12 Ocak 1973 tarihinde Türk Kooperatifçilik Kurumunda verilen Konferans.
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ihtiyaçlarının temini gibi hususlar kooperatiflerin Devletle olan
ili şkilerinin şekli ile çok s ıkı olarak ba ğlantılı bulunmaktad ır.
Kooperatifçili ğin çok geni ş olan kapsam ı dolayısıyla Devlet-Kooperatif ili şkilerinde de de ğişik karakterlerde ve pek çok
sayıda faktörün rol oynad ığı bir gerçektir. Ancak burada konuyu dağıtmamak için bu faktörleri basite icra ederek kooperatifçilik literatüründe klâsikle şmiş bulunan en önemli ikisi
üzerinde durmak istiyoruz.

a

Kooperatiflerin şekillenmesinde, idare tarz ında ve giri şilen
ekonomik faaliyetin i şleyişinde bariz farkl ılıklar yaratan bu
iki faktör, Devletin idare şekli ve memleketin sosyo-ekonomik
yapısının gelişme durumudur.

pe

cy

Yine meseleyi basitle ştirmek için bu iki ana faktörün tesir
derecelerinin ayn ı oranda etki yapt ığı varsayımmdan gidilecek
olursa ortaya ç ıkan şema da, bir taraftan Devlet idaresinde
totaliter idare tarz ından demokratik idare tarz ına gidildikçe,
diğer taraftan memleketin sosyo - ekonomik yap ısı geliştikçe,
kooperatiflerin Devletle olan ili şkilerinde aradaki mesafenin
açıldığı , mahiyetlerinde farkl ılıklar meydana geldi ği görülmekte, başka bir ifade ile kooperatiflerin sosyal ve ekonomik yönden daha bağımsız hale geldikleri mü şahade edilmektedir.
Aksi takdirde, kooperatiflerin idaresi ve i şleyişi bu iki faktörün tesiri alt ında büyük nisbette s ınırlanmaktadır.
Filhakika, totaliter idarelerde, kooperatif arac ın kullanılması için Devlet kendisi harekete geçmekte, örgütü kurmakta
ve idaresinde sorumlulu ğu üzerine almaktad ır.
Kooperatifin idaresinde Devletin rolü demokratik idare
tarz ına doğru gidişte gitgide azalmakta ve geli şmiş demokrasilerde kooperatif örgütün kurulmas ı tamamen tabandan gelen ihtiyaçtan do ğduğu gibi kooperatif ve i şleyişinde de tamamen kendi insiyatifi ile hareket etmektedir. Burada Devlet .Kooperatif ili şkilerinin mahiyetinde de bir de ğişme olmakta ve
bizatihi idare etmek kavram ının yerine kooperatifin kurulmasında idaresinde ve di ğer ihtiyaçlar ında te şvik ve yardım fikri
hakim olmaktadır.
Memleketin sosyo - ekonomik yap ısının gelişme durumu da
aynı mekanizma içerisinde etki yapmaktad ır. Az geli şmiş eko-

TAR İMSAL KOOPERATIFLER İN IDARI YARDIM, TEKNIK
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nomilerde kooperatif te şebbüsün geli şebilmesi gerekli teknik
ve ekonomik olanaklar ı Devletin temin edebilmesi ile büyük
ölçüde ba ğımlıdır. Geli şmiş ekonomilerde i şe kooperatiflerin
Devlete muhtaç kalmadan bu ihtiyaçlar ını kendisi veya üst
organizasyonları yoluyla karşılamakta ve bu yönden Devlete
olan mesafesi aç ılmaktadır. Ili şkilerin mahiyeti bak ımından da
ekonominin geli şmesi nisbetinde Devletin mali ve teknik ihtiyaçları bizatihi temin etmesi mecburiyeti yerine yol gösterici
ve destekleyici bir hizmet şeklinin ağırlık kazanmas ı gösterilebilir.
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Daha evvel belirtildi ği gibi meseleyi basitle ştirmek için sadece iki ana faktör ele al ınmış ve tesir dereceleri ayn ı kabul
edilmişti. Bu faktörlerin tesir derecelerinin farkl ı olması halinde, şemada kooperatiflerin durumu a ğır basan faktöre do ğ•
nı yaklaşan kanatlardan olu şmuş bir yelpaze halinde da ğılmaktad ır.
Türkiye'deki Tarımsal Kooperatiflerin idari, teknik ve mali
yardım ihtiyaçlar ını belirtebilmek bakımından acaba memle ketimizdeki kooperatiflerin bu yelpaze içerisindeki yerleri
nedir?
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Bilindiği üzere, Memleketimizde Cumhuriyet idaresi 1923
yılında kurulmuş ve geçen 50 yıl zarfında demokrasi temel al ınarak demokratik idare tarz ı hızlı bir geli şme göstermi ştir. Ancak ekonomimiz yönünden vaki geli şmenin henüz arzu edilen
seviyeye ula şmamış olduğu bir gerçektir. Türkiye halen az gelişmiş bir ekonomik yap ıdan geli şmiş çağdaş ekonoınilerin düzeyine ulaşman ın çabas ı içindedir.
Bu durum muvacehesinde Türkiye'de Devlet - Kooperatif
ilişkileri yönünden ana politikalar ın aşağıdaki şekilde olması
icabetmektedir.
1 — Kooperatiflerin kurulu şu tabandan gelen bir istekle
kendiliğinden olmal ı , idare ve te şebbüslerinde kooperatifçilik
ilkelerine uygun olarak hür bulunmal ı, Devlet kooperatif idaresinde bizatihi sorumluluk alan bir tutum içersinde de ğil, hür
kooperatif idaresini bizzat kooperatiflere ve üst örgütlerine
devrederek geli ştirecek bir anlay ış içersinde te şvik edici ve e ğitici hizmetler götüren bir koruyucu olarak rol oynamal ıdır.
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2 — Az geli şmişlikten geli şmiş bir ekonomik düzeye vara cak yolun ortas ında bulunan Türkiye'de Devlet h ızlı gelişmenin ana problemlerini te şkil eden sermaye terakümü ve tekno loji temini yönünden kooperatiflere geni ş çapta yard ım yapmak zorundad ır. Ancak bu yard ım bir taraftan, gerek demok ratik idare tarz ının gerekse geli şmekte olan ekonomik yap ının
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icabı olarak, halkında gelişme çabalarına gittikçe artan bir
nisbette kat ılmasını öngören ve böylece kooperatiflerden gelecek ilk hareketi devam ettirip ba şarıya ulaştıracak bir destekleme anlayışı içersinde yapılmalı, diğer taraftan az geli şmiş
sosyal yap ının icabı olarak teknik yard ım temini hususunda
Devlet yol gösterici ve yard ımcı olarak çok geni ş görevler yük°
lenmelidir.

TI — TÜRKIYE'DEKI TARIMSAL KOOPERAT İFLERİN
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GENEL DURUM ÖZETİ VE ILGILI KURULU ŞLAR
Gelişmekte olan Türk ekonomisinin şartlar ı altında dahi
Türkiye'nin Tar ımsal bünyesi bu gün genel konjonktür içersinde a ğırlığını devam ettirmektedir.
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Türk tarımının belirgin bir diğer özelliği de hala nüfusumuzun % 64'üne iş ve ya şama düzeyi te şkil etmesidir.
Türkiye'nin sosyo - ekonomik yap ısında böyle önemli bir
yeri bulunan tar ım sektörünün ana problemlerini, çok k ısa
olarak, tar ım arazisinin çok dü şük üniteler halinde ve da ğınık
bulunuşu, yanlış arazi kullan ımı, tarımsal üretimin tabii şartlara bağlı oluşu, tarımsal i şletmelerin küçüklüğü, eğitim seviyesinin dü şük oluşu, teknoloji eksikliği sermaye terakümünün
yetersiz oluşu nedeni ile üretim girdileri ve i şletme sermayesi
temini imkânlarm ın kesitli bulunmas ı ve pazarlama problemleri gibi hususları te şkil eder.
Ayn ı zamanda az geli şmiş ekonomilerin genel sorunlar ını
da yans ıtan bu problemlerin çözümünde kooperatifçili ğin en
etkili araçlardan birisi oldu ğu gayet iyi bilinmekte ve dünyada olduğu gibi memleketimizde de bu sorunlar ın halli için tarımsal kooperatiflerden yararlan ılmaktadır.
Nitekim, tarihi geli şimi içersinde Mithat Pa şa'nın tarım
kredisi alanında 1863 yılında ba şlattığı «Memleket Sand ıkların-
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dan» itibaren özellikle Cumhuriyetin kurulu şundan sonra he nüz gerekli ortam ın kendiliğinden hazır olmamas ı nedeni ile

önce Devlet eli ile ba şlatılan «Tarım Kredi Kooperatifleri»,
«Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri» hamleleri ile tar ımsal kooperatifler geli şmeye ba şlamıştır.
Bu arada, Türk toplumunun sosyal ve ekonomik geli şmesinin tabiat ından ileri gelen bir husus olarak cemiyetin kendi
içersinde kooperatifle şme fikri ve ihtiyac ı gelişmeye başlamış
ve 1961 Anayasas ının 51. maddesinden sonra, bugün anladığımız kooperatifçilik politikas ının öncüleri olarak çe ş itli «Tarımsal Köy Kooperatifleri» kurulmaya ba şlamıştır.
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1969 yılında 1163 sayılı Kanunun neşri ile tarımsal kooperatifler bugünkü durumlar ına erişmişlerdir.

Halen «Tarımsal Kooperatifler» ad ı altında aşağıdaki Koo-
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peratifleri toplamak mümkündür.
Kooperatifin Cinsi

1 — Tarım Sat ış Kooperatifi
2
Tarım Kredi
3
Köy Kalkınma
4 — Topraksu
»
5
Orman Köy Teri Kalk ındırma
—

6
7
8
9
10

—

—

—

—

—

Kooperatifi
Hayvan tedarik ve pazarlama
Kooperatifi
Sebze ve meyve istihsal ve sat ış
Kooperatifi
Balıkçılar Kooperatifi
Çay Kooperatifi
Pancar istihsal kooperatifi

Adedi

Kanun

659
2079
3665
1037

2835
1581
1163
1163

267

1163

236

1163

190
148
78
19

1163
1163
1163
1163

8378

Bu kooperatifler içersinde, Tarım Satış ve Tarım Kredi
Kooperatiflerinin, Hükümetin zirai mahsullere ait taban fiyat
politikasının uygulamak gibi özel durumları , kurtuluş ve işleyişlerine ait Özel Kanunlar ı ve en nihayet konu şacak ayrı
yetkileri bulunduğ u için biz burada bu kooperatiflerin ihtiyaç-
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ları hariç tutarak konumuzu, evvelce belirtilen kooperatifçilik
anlayışı içerisinde ve 1163 sayılı Kanun kapsam ında kurulmu ş
«Tarımsal Köy Kooperatifleri» ile s ınırlıyoruz.
Bununla beraber, Memleketimizde Tar ımsal kooperatiflere
ilişkin temel politikalarıın bugün için dahi geli şmekte olu şu ve

konu ile ilgili kamu hizmetlerinde belirgin bir i şbölümü bulunmayısı nedenleri ile Devlet - Kooperatif ili şkileri söz konusu olduğunda ilgilî müessese olarak pek çok kamu kurulu şu ortaya
çıkmakta ve farkl ı anlayışlar içersinde hizmet yapmaktad ırlar.
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Nitekim, 1163 sayılı Kanuna göre kurulmu ş veya bu kanun
hükümlerine göre intibakını yapmış kooperatiflere sosyo ekonomik yönde geli şmeleri gayesiyle hizmet götürmeye çal ışan
kamu kuruluşlarını araştırdığımız zaman, Köy İşleri, Orman,
Tarım, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanl ıkları ile Şeker Şirketinin çeşitli çal ışmalar yapt ıkları ve Türkiye Ziraat Bankas ı
Odaları, İç İşleri Bakanl ığı Et - Bal ık Kurumu ve diğer baz ı
kuruluşlarında, bu çal ışmalara katk ıda bulunmaya gayret ettikleri görülmektedir.
Durum böyle olunca, kavram farkl ılıklarını ve çeşitli anlayışları bu nisbette kanalize etmek için, evvela, Tar ımsal kooperatif kavram ının bir genel tarifine ihtiyaç vard ır.

Bu hususta, tarımsal kooperatiflere hizmet götüren en
önemli kamu kurulu şlarından biri olan Köy İşleri Bakanl ığı
Tarımsal kooperatifleri; «Geçiminin tamam ını veya bir k ısm ını
kırsal alandan temin eden ve aralar ında sosyo - ekonomik ihtiyaçlara çözümlenmesi yönünden mü şterek fayda - hizmet ve
kom şuluk ilişkileri bulunan, çoğunlukla kırsal alanda oturan,
fiilen üretimde bulunan ortaklardan meydana gelmi ş , 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmu ş veya buna kanuna
göre intibak etmi ş Köy Kooperatifleridir. K ırsal alanlarda istihdamı ve geliri artt ırıcı nitelikte el, ev sanatlar ı ve benzeri
konulara dayal ı köy kooperatifleri de Köy Kooperatifleri kapsamına girer.» şekliyle tarif etmektedir.
Bu tanım ı, gerek 1163 say ıl ı Kanun ana esprisini havi olması, gerek tar ımsal kooperatiflerin çal ışma alan ve gayelerini
belirtmesi ve nihayet, tar ımın çeşitli konularına göre çal ışan
tek veya çok amaçla kooperatifleri kapsam ına alması dolayısiyle benimsiyoruz.
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Aksi halde, Tarımın geniş kavram ı içersinden bugün için
Türkiye'de faaliyet gösteren ve evvelce dökümü verilen kooperatifleri çal ışma konular ı yönünden tek tek incelemek icap
ederse Genel ihtiyaçlar ı yan ında bunlar ın özel ihtiyaçlar ı ve
bu kooperatiflerle ilgili çe şitli kamu kurulu şlarının farklı anlayışları sebebiyle idari, teknik ve mali yard ım konularındaki

ihtiyaçlarını bu kısa zaman içersinde belirtmek imkan ı olmayacaktır.
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III — TARIMSAL KOOPERATİFLERİN İDARİ YARDIM,
TEKNİK YARDIM VE KREDİ KONULARINDAKİ
İHTİYAÇLARI
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Tarımsal kooperatifler adı altında toplad ığı= kooperatifler kırsal alanda ya şayan kimselerden kürulmu ş olduğuna ve
burada yaşayan kimselerin de büyük ç ğunlukla geçimlerini
tarım sektöründen temin etmeye çal ıştıklarına göre, Tar ımsal
Kooperatiflerin idari, teknik ve mali yard ım ihtiyaçlarının da
genelliği ile kökeni Köy ve Köylü sorunlar ına dayalı olarak
tarım sektöründeki ihtiyaçlar paralelinde olaca ğı tabiidir.
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Daha evvel genel olarak k ısaca de ğindiğimiz tarımsal sorunlara, Tar ımsal Kooperatiflerin ihtiyaçlar ına ait kendi bölümlerinde, bu ihtiyaçlar ın kökeni olarak yine temas edece ğiz.
1 — TARIMSAL KOOPERAT İFLERİN İDARİ YARDIM
İHTİYAÇLARI

Konuyu aç ıklayabilmek için Tarı msal Kooperatiflerin idari
Yardım ihtiyaçlar ının nereden do ğduğunu ve bunun bir tan ımını yapmam ız gerekiyor.
Nüfusun % 52 nisbeti hala okuma yazma olanaklar ına kavuşamayan bir memleketle, özellikle temel e ğitim probleminin
en önemli sorunu te şkil etti ği kırsal alanda kurulmu ş bulunan
Tarımsal Kooperatifleri olu şturan ortaklar ın, bir kooperatifçinin malik olmas ı gereken 2 önemli vasıfa yani, sosyal yönden,
birlikte çalışma yetene ğine, ekonomik yönden ekonomik te şebbüs geli ştirme fikrine ve en nihayet kooperatifçilik kavram ın ın
icap ettirdi ği diğer özelliklere ne kadar uzak olaca ğı açıktır.
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Bu durum muvacehesinde geli şmekte olan bütün memleketlerin kooperatifçilik tecrübelerinde de görüldü ğü üzere Türkiye'de de Tarımsal Kooperatifçilik hareketinin ba şladığı andan itibaren Devlet, Kooperatiflerin kurulu ş ve idaresinde yardımcı olmuştur.
Bu yardım kavram ı, sosyo - ekonomik yap ının kooperatifçilik, için gerekli ortam ın kendiliğinden meydana gelmesine
yeterli olmad ığı devrelerde, Devletin Kurulu ş ve İdarede bizzat sorumlulu ğu üzerine almas ı şeklinde olmuştur.
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Türkiye'nin bugünkü sosyo ekonomik şartları altında, koo,
ği olarak tavsif edilebi- peratifdsnDvlmüaheci
lecek bu durum, miktar ı azalmakla beraber, o devrelerde kurularak mevzuatı buna göre düzenlenmis bazı tarımsal koope•
ratiflerde hala devam etmektedir.
Örneğin, Tarım Kredi, Tarım Satış , Pancar, Çay Kooperatifleri gibi tarımsal kooperatiflerde Devletin Kooperatif idare-
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sine yard ım, serbestçe seçilmi ş kooperatif yönetici ve memurlarının eğitimine ağırlık vermekten ziyade bu ki şilerin seçim
ve tayinlerine, Genel Kurul kararlar ının onaylanmasma ve
benzer hususlara müdahale şeklinde olmakta ve bir taraftan
yardım yap ılırken bir taraftan da kooperatifçili ğin ana ilkelerinden biri olan «Demokratik İdare» ilkesinin zedelendi ği görülmektedir.
Diğer taraftan, 1960 lardan sonra, yani memleketimizde
kooperatif hareketi için uygun sosyo - ekonomik ortamm geli şmesi ile kendiliğinden kooperatifler kurulmaya ba şlamas ından
itibaren, genel ad ı ile Köy Kooperatifleri ad ı altında kırsal
alanda kurulan, Köy Kalk ınma, Topraksu, Orman Köylerini
Kalkındırma Kooperatifleri, Tar ımsal Kooperatifler ise kuruluş ve idarelerinde tamamen ba ğımsız bulunmakta, Devlet bu
kooperatiflerin idarelerine kar ışmaktadır. Ancak bu defa k ırsal alandan gelen, e ğitim ve tahlil seviyeleri yetersiz ki şilerden kurulu oldu ğu için, kooperatif yönetimi kavram ından yoksun, gerekli kanun ve mevzuat ı bilmeyen, kooperatifin yapmaya mecbur oldu ğu ekonomik te şebbüsün nas ıl geliştirilece ği hususunda belirli fikirleri bulunmayan idare organlar ının yönetiminde Kooperatif bocalamakta ve bu nedenle Devletin Kooperatif idaresinde büyük çapta rehber ve yard ımcı olmasma şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir.

TARIMSAL KOOPERAT İFLER İN 'DAR İ YARDIM, TEKNIK
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Biz burada hangi durumun daha iyi oldu ğu münaka şas ına
girmeyerek 1163 say ılı Kanunun ana esprisi uyar ınca, Koope ratiflerin İdare ve Te şebbüslerinde bağımsı z olduklarını kabul
ile Devletin Kooperatiflere idari yard ımını ;
«Kooperatiflerin kurulu ş ve işleyişinde te şvik etmek rehberlik yapmak, eğitim hizmetleri götürmek ve bu hizmetleri

bizatihi kooperatif ve üst örgütlerine devretmek için gerekli
ortam ı geliştirmek» şeklinde tan ımlıyoruz.
Bu anlayış içersinde Tarımsal Kooperatiflerin a şağıdaki
hususlarda Devletin idari Yard ımlarına ihtiyaçları bulunmaktadır,

a

KOOPERATİFLERİN KURULUŞU İÇİN DEVLETIN
TEŞVIK'

cy

Bütün Kooperatiflerde olduğu gibi Tarımsal Kooperatiflerin
kurulmas ı ve gelişmesinde Devletin te şvikçi olmas ı çok önemli
birinci ad ımı te şkil etmektedir.
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Bu hususun gerçekle şmesi için herşeyden evvel Hükümetlerin programlar ı içersinde Kooperatif sektörün ve bunun içinde Tarımsal Kooperatiflerin yeri ve a ğırlığını aç ıkça belirtmeleri, bütçelerinde kooperatifleri destekleyecek mali imkanlar ı
getirmeleri ve kooperatiflerin giri şecekleri ekonomik te şebbüsleri özendirici ve te şvik edici tedbirleri aç ıklamaları gerekmektedir.
Devletin, daha evvelki y ıllarda sadece çiftçinin kredi ihtiyacım temini ile Zirai mahsullerin taban fiyatlar ının ayarlanmas ı açısından destekledi ği Tarımsal Kooperatifçilik anlay ışı
son yıllarda de ğişerek Tarım sektörünün genel giri şimleri yönünden Tar ımsal Kooperatifçili ğin geli ştirilmesi şekliyle İkinci
Be ş Y ıllık Plan ve uygulama dilimlerinde ve nihayet hükümetlerin programlarında yer alarak memnuniyet verici bir geli şme içine girmiştir.
2

—

KOOPERATİFLERİN KURULMASI İÇİN GEREKLI
ORTAMI HAZIRLAMAK

Devaml ı olarak ifade etti ğimiz gibi Demokratik bir idareye
sahip olan memleketimizde kooperatiflerin tabandan gelen bir
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hareketle kendiliklerinden kurulmas ı , bütün hakiki kooperatifçilerin benimsedikleri bir idealdir.
Ancak Koperatifi kuran kimseler hangi gayeyi gerçekle ştirmek için bir araya geldiklerini, bu hedefe ula şmak için neler
yapmaları , nas ıl hareket etmeleri gerekti ğini, kooperatiflerine
karşı vazife ve sorumluluklar ını açıklıkla bilmiyorlarsa kurulan kooperatifin başarilya ulaşması imkans ızdır.
Bu hakikat bütün kooperatif için oldu ğu gibi özellikle nüfusumuzun büyük çoğunluğunun yaşadığı kırsal alan için çok
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büyük önem ta şımaktadır. Hepimizin bildi ği eğitim seviyesine,
yaşama şartlarına ve ekonomik ko şullara sahip kırsal alanda,
ekonomik ihtiyaçların baskısı ile ister Devletçe ister kendiliğinden kurulu şun bütün Tarımsal Kooperatiflerde belirgin bir
husus olarak, temel e ğitim seviyesi dolayısiyle ortaklarm kooperatif yönetim ve i şleyişi için gerekli fikirlerden yoksun olmaları, kooperatif hareketin temeli olan vecibe ve sorumlulukları idrak edememeleri problemi ortaya ç ıkmaktad ır.
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Bu şekilde kurulmuş ve gerek yönünü tayin edemeyen gerek işleyişinde bocalayan bir kooperatifin, Koperatifçilikten
beklenen gayelere ula ştırılabilmesi son derece karma şık ve bazen çözümlenmesi imkans ız zorluklar do ğurmaktad ır.
Bu itibarla, toplumun her kademesinin Tar ımsal kooperatifçilikten, ne beklenildi ği hususunda ve kooperatifçili ğin özellikleri konusunda pe şinen aydınlatılarak Kooperatiflerin bu
bilgiler ışığında kurulması , Kooperatif idaresinde Devletin sonradan yapmaya mecbur kalaca ğı pek çok yard ımlardan daha
müessir bulunan bir yard ım ve çok önemli bir ihtiyaçt ır.
(devam ı var)

EVOLUTİON RECENTE DU MOUVEMENT COOPERAT İF
EN TURQUİE.
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Nous , avons joint â cet article un petit tablosu montrant
en nombres Pevolution enregistree par nos coope'ratives. Sans nous
arreter ici plus amplement sur ce tableau, nous dtudierons dans ce
chapitre brievement les phases les plus importants du mouvement
cooperatif au cours de Pannee preeedente.
Nous pouvons dire qu'en somme Pannee 1972 fut, au point de
vue du mouvement cooperatif dans notrei pays assez agitee. Le
trait le plus saillant de ce mouvement est sana aucun doute
rimportance relative que prenaient les cooperatives agricoles. Deux
facteurs principaux ont attire l'attention des interesses sur ces
organismes. Nous devons mentionner en premier lieu les discussions
qui ont eu lieu â l'Assemblee Nationale, relatives â la reforme
agraire et principalement au sujet de la distribution de terres â
ceux qui n'en possedaient par. D'autre part, le probleme des prix
des produits agricoles et la politique de soutien accorde aux
cultivateurs attirerent Pattention des interesses sur ces problemes
extr'Omements delicats et donnerent lieu â d'amples discussions
dans la presse. Le projet de loi relatif aux cooperatives de credit
agricoles et destine â la reorganisation de ces cooperatives fut
adopte par la Grande Assemblee. Nationale et entra en vigueur en
date du 28 Avril 1972. Cette loi porte le nom de «loi sur les cooNratives de crMit agricole et kurs unions». D'apres cette nouvelle
loi, les cooperatives en question sont autorisees â constituer de ş
unions regionales et â fonder une union centrale. Cependant les
organismes susmentionnes ne peuvent entrer en fonction, qu'
apres la preparation d'un statut principal et son approbation par
le Conseil des Ministres. Nous nous rendons compte que toutes ces
formalites ne purent "Otre accomplies au cours de Pannee sous revue.
La nouvelle loi porte des modifications tres importantes dans
la structure des organismes en question. D'un cöte ils deviennent
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des cooperatives â buts multiples et de l'autre, ils sont autorises
collecter Pepargne de leurs membres. D'autre part, ils seront
munis de certains priviliges et profitent ainsi de quelques
facilites soit pour payer leurs imp6ts arrieres, soit pour l'accomplissement des formalites douanieres, lorsqu'ils auront besoin de
faire des importations des pays etrangers. Dans les discussions
qui eurent lieu au sein de la Grande Assemblee Nationale et qui se
refleterent dans la presse quotidienne, ce sont toujours les cooperatives rurales qui accaperent la premiere place. Dans la mise en
application de la reforme fonciere et agraire ce sont aussi les
cooperatives agricoles qui sont prevues comme l'element principale
de ce grand changement structurel.
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Quoique les organes superieurs prevus dans la nouvelle loi
relative aux cooperatives agricoles ne furent pas fondes au cours
de l'annee 1972, nous devons convenir, que des unions de differentes
cooperatives dejâ constituees font des efforts tres louables en vue
d'agrandir leur champ d'activite.
Parmi ces unions nous devons citer en premier lieu l'Union
des cooperatives artisanales de cautionnement mutuel. Leur centre
cree le 7 Acı& 1972 a pu reunir sous son contr6le 337 cooperatives
de cautionnement mutuel sur un nombre total de 550 cooperatives
du meme genre.
L'union des cooperatives des producteurs de betteraves a ete
constituee le 30 Mars 1972. Cette union represente 19 cooperatives
de producteurs de betteraves dont les membres se montent â 440.
334. Disons â ce propos que cette union possede des moyens
financiers assez importants grâce â la contribution obligatoire
des cooperatives as soci:es. Des privileges speciaux sont prevus
pour les investissements executes par les organismes cooperatifs.
C'est ainsi qu'en vertu de la loi relative aux cooperatives agricoles
et â leurs unions ces organismes profiteront de la franchise
douaniere pour toute sorte d'importations qu'elles feront de
l'etranger.
Dans le systeme actuel mis en application par le gouvernement
en vue d'encourager les investissements et les exportations, les
cooperatives agricoles ains que leurs unions profiteront de facilites
plus grandes et jouiront meme de certains privileges en comparaison
avec d'autres investiteurs. La part incombrant â nos coop?;ratives
agricoles ainsi qu'a leurs unions dans Faccroissement de nos

Evolution r&ente du mouvement cooperatif en Turquie

47

exportations de produits agricoles tient une place tres importante.
A cöte de nos produits d'exportation traditionnels comme le coton,
les figues, et les noisettes, l'exportation de fruits frais et de
legumes a egalement, enregistre une evolution consid.4rable. Le ş
cooperatives villageoises, de developpement deployerent une actiyite
non negli.geable dans l'execution des projets qui les concernaient.
Ces projets se revelerent trs utiles pour promouvoir toute sorte
d'activites economiques dans les districts concernes.
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Dans le plan national de developpement dont nous avons parle
plus haut, nous voyons les lignes principales de la politique â suivre
dans le domaine cooperatif. Le plan prevoyait la constitution d'une
Banque Centrale pour les, Cooperatives. Cette nouvelle institution
aura comme tâche principale de coordonner l'aide financiere
accordee par les pouvoirs publics au secteur cooperatif.
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Avant de terminer ce article nous voulons mentionner les
efforts faits d'une façon generale en vue de propager de
cooperation dans notre pays. Nombreux sont les livres et lorochures
publies recemment et consacres â ce sujet. D'autre part, l'administration de la T.R.T. donne une place plus large au mouvement
cooperatif dans ses diverses emissions radiophoniques.

—0 00000000—

Le Mouvement Coop«atif en Turquie â fin 1971 et 1972
Nombre des
1972
Cooperatives agricoles de credit
1
2
Cooperative agricoles de vente
3 - Cooperatives des producteurs
de bettraves
4 - Cooperatives des producteurs du
the
5 - Coopratives forestieres
6 - Cooperatives des p& heurs
7 - Cooperatives de Consommation
8 - Cooperatives d'habitation et de
Consruction
9 - Cooperatives artisanales
10 - Cooperatives artisanales de
cautionnement mutuel
11 - Cooperatives villagoises de
developpement
12 - Cooperatives d' ırrigation
13 - Autres Cooperatives

2.079
659

TOT AL

2.032
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Nombre des Membres
1971
1972
1.313.000
242.000

1.309.00Q
240.000

19

19

440.344

430.202

78
262
148
493

30
54
74
234

37.650
18.992
16.000
30.000

36.400
15.722
14.000
26.500

5.121
584

4.033
543

216.500
157.700

212.300
157.350

500

486
._

228.728

211.486

3.665
1.037
1.347

2.263
979
877

535.900
57.050
1.155.276

339.450
50.450
150.058

15.992

12.263

3.449.140

3.192.918
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Neden
Türkiye
Halk
Bankası?

Emniyetli, sür'atli ve mü ş teriye
kolaylık sağlayan bir bankac ılık
servisiniz var.
Küçük Sanayi'yi kalk ındırmak gibi güzel bir gsyeniz var.
Hizmeti mü şterinin aya ğına götürebilmek için her y ı l bir çok yeni
şubeler açıyorsunuz.

TÜRKIYE
HALK
BANKASI
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