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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was fc. ■..inded at İ stanbul University in he year 1931, under the name of the Turkish Co-operative 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 changcd its name into the «Turkish Co-operative Assocition» in
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or
Associations.
The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and
resolved thct in the light of its 33 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association
should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed and
adopted by the General Assemly at its mecting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association is conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
engages in the following activitied :
a. Conduct or cause to be conducted research on the subject of co-operative
movement, 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 co-operative movement and publish them.
b. Prepare or cause to be prepared standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts 'nationally or interna:ionally among all types of public ana
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on
these subject either directly or on request.
d. Convene academie meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-operative conventions.
e. Conduct lectures, courses, sominars and general knowledge, competit ı ons
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organizction and associations whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected
with the co-operative movement concept, legislation and application and composed of books, periodicals and brouchures in Turkish and foreing languages.
h. Participate in the comertions of international co-operative organizations,
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish
co-operative movement commenly known.
j. Make endeavours to ensure that the concept and application of the cooperative movement is vvidely diffuse:d, that it develcps and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universitics, academies, schools and that institutes
spezializing in the co-operative movement are founded.
k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives
'Ict as guide ta them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
•
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_BA Ş YAZI

ONB İ RİNCİ TÜRK KOOPERATIFÇILIK
KONGRESI
Türk Kooperatifçilik Kurumu, ana gayesi olan nazari ve tatbiki alanda kooperatif fikrini yaymak, kooperatifçilik ruh ve zil ıniyetini aşılamak için her şeyden önce kendisini ilmi çal ışmalar
yapmakla görevli saym ış tır. Bunun bir icab ı olarak bir veya daha
fazla ana konu etrafında en yetkili ki şilerce haz ırlanan ilmi tebliğlerin sunulup tartışıldığı kongreler tertip edilmi ş tir.
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Kurumun bu çe şit ilmi kongrelerinden ilki, Ça ğ daş Kooperatifçiliğ in baş langıc ı say ılan Rochdale Öncüleri Tüketim Kooperatifinin faaliyete geçti ğ i 21 Aralık 1844 ün 100 üncü y ılına raslıyan 21 Aral ık 1944 tarihinde Ankara'da yap ılmıştı r. (1)
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Türk Kooperatifçilik Kongrelerinin üç y ılda bir tekrarlanmas ı
bir gelenek haline getirilmek istenmi ş tir. Bununla birlikte, ilk
dört kongreden sonra . bu geleneğ e uyulamadığı görülmektedir.
Gerçekten ilk dört kongre 1944, 1947, 1950 ve 1953 y ıllarında
tertiplenerek gelenek korunmu şsa da, bundan sonraki kongreler 1963, 1966, 1970 ve 1976 da yap ılabilmiş tir.(2) Böylece
sekizinci kongreye gelinmi ş .tir. Bundan sonra tekrar gelene ğ in
sürdürülmesine dikkat edilmi ş tir. 1979 y ılındaki dokuzuncu
kongreden sonra, kongrelerin Onuncusu, Atatürk'ün 100. Do ğ um
Yılı dolayısıyla, üç y ılın dolınası beklenilmeden 1981 de gerçekleş tirilmiş tir. Bu kongre, Atatürk'ün Do ğ umunun 100. Y ıldönümü
Kutlama Koordinasyon Kurulunca "100.'Y ıl Kooperatifçilik Kongresi" olarak adland ırılmış tır. (3)
1. Türk Kooperatifçilik Derneğ i—Türk Ekonomi Derne ğ i, "Birinci Türk
Kooperatifçilik Kongresi", •.C.Ziraat Bankas ı Ma tbaas ı—Ankara-1945.
2. Necmi Sönmez, "Türk Kooperatifçilik Kurumunun Tertipledi ğ i Bilimsel Kongreler", Kar ınca, sf. 14-30, A ğ ustos 1978/500.
3. 100. Y ıl Kutlama Koordinasyon Kurulu Ba ş kanlığı , "Atatürk'ün Doğ umunun 100. Yı ldönümü Kutlamalar ı ", sf. 64, Güven Ofset, Ankara-1981

Üç y ıl aradan sonra XI. Türk Kooperatifçilik Kongresine ula ş
mış bulunuyoruz. 19-21 Aral ı k 1984 tarihleri aras ında cereyan
edecek bu seferki Kongremizi, ölümünün 100. y ılına raslaması dolay ısı yla Büyük Devlet Adam ımız ve Kooperatifçimiz Mithat Pa şa'nın hahrası na adam ış bulunuyoruz. Bu sebepten Kongrenin aç ış
tebliğ inin "Mithat Pa şa İle Başhyan Türk Kooperatifçilik Hareketininde Kaydedilen Geli ş meler" ba şlığın' ta şıması uygun görülmü ş tür.
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Milletlerarası mahiyette olacak Kongrenin ana konular ı şunlardır:
1. Günümüz ekonomisinin meseleleri ve bu meselelerin Çözümünde kooperatiflerin rolleri.
2. Kooperatiflerin yatay ve dikey te şkilatlanmalan ve bunun
ekowomiye etkileri.
3. Kooperatiflerin gelece ğ i.
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Tebli:6,1er Türkçe,Ingilizce ve Almanca sunulabilecektir. Türkçe
tebliğ letin ayr ıca yabanc ı dilde bir özeti bulunacaktır.
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Çok say ıda yerli ve yabanc ı ilim adam ın ve uzman ın kat ı lacağı
Kongrenin. Kooperatifçili ğ e yeni fikirler getirece ğ i ve bazı problemlerin çözümlenmesine ışık tutacab umulmaktad ır. Bundan ba şka Kongrenin, milli ve milletleraras ı kooperatifçilik alan ında faydalı bilgi al ış -veri şine ve dünya kooperatifçileri aras ında dost1W£Iwn
geli ş tirilmesine hizmet edece ğ i muhakkaktı r.
Kongre sonunda bir ciltte toplanacak tebli ğ ve konu şma metinlerinin Kooperatifçilik Edebiyatımız ı zenginle ş tireceğ ine ve
ara ş tı rma yapacaklar ı temel kaynak te ş kil edeceğine inan ıyoruz.

Milletlerarası XI. Türk Kooperatifçilik Kongresinin ba ş arılı
ve Türk ve Dünya Kooperatifçili ğine hay ırlı olmasını dileriz.
Kooperatifçi Selâmlar ımızIa...
KOOPERATIFÇILIK
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EDITORIA L:

THE llth TURKISH COOPERATIVE
CONGRESS
The Turkish Cooperative Association considers itself as an organisation
entrusted with the tank of carrying out scientific research work in order to
bolster its primary function of propagating the theoretical and practical
cooperation ideas and ideals and to inculcate in the minds the cooperative
spirit and solidarity. As a means to achieve this objective, congresses have
been held to discuss the contributions presented by most authoritative
scientists in this field on one or more topics.
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The first of these scientific reunions was held on 21st December 1944
which is the first centennial of the day the First Equitable Pioneers of
Rochdale had opened their doors and introduced a wholly new way-of-life
to the world. (1).
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Though an attempt was made to repeat the Turkish cooperative
congresses every th ı-ee years, circumstances beyond the Association's control
prohibited the implementation of this decision intented to be made a
tradition. In fact, while the first four congresses esere held in 1944, 1947,
1950 and 1953, that is every three years, the following ones were possible
only in 1963, 1966, 1970 and 1976 (2). From the eighth congress on, a
greater attention was paid to the compliance with the so-called triennality
rule. After the ninth one held in 1979, it was decided that the third Y-e»
should not be awaited and the tenth congress was held in 1981 which was
the birth centennial of Atatürk. This congress was named the "Centennial
Cooperative Congress" by the coordinatior ı council (3).
(1) TÜRK KOOPERATIFÇILIK DERNE Ğİ and TÜRK EKONOMİ DERNEĞ I, " Birinci Türk Kooperatifçilik Kongresi" (The First Turkish
Cooperative Congress), Bank of Agriculture Printing Plant, Ankara
1945.
.

(2) NECM İ SÖNMEZ, " Türk Kooperatifçilik Kun ımunun Tertiplediğ i
Bilimsel Kongreler" (Scientific Congresses held by Turkish Cooperative
Association), in: Kar ınca, No. 500, Aug. 1978, pp. 14-30 .
(3) CENTENNIAL COORDINATION COU NCIL, "Events Organised in
the Birth Centennial of Atatürk" (Atatürk'ün Do ğumunun 100. Y ıldönümü Kutlamalar ı ), p. 64, Güven Ofset Printing House, Ankara 1981.

After an interval of three years, we have reached the tenth congress,
which we have dedicated to our great statesman and cooperator Mithat
PaSha on the occasion of his death centennial. For this reason, the inaugural
paper will deal with "the developments marked in the Turkish cooperative
movement founded by Mithat Pasha".
The basic themes of this congress, which will be an international event,
are the following:
1. Issues of the present-day economies and cooperatives' role in their
solution.
2.
Horizontal and vertical stratification of cooperatives and its effects
3.

on the economy.
The future of the cooperation.
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The papers may be in Turkish, English or German. MI papers in Turkish will be printed with summaries in the other congress languages.
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It is believed that this cöngress, bringing together a good number of
Turkish and foreign scientists and practicioners, will introduce new ideas
and cast a new light on the solution of some of its problems. Likewise, the
congress will certainly be a forum for a highly-profitable exchange of
experience in the field of cooperation and contribute to the improvement
of the cooperative solidarity an ı ong the defenders of its ideals.
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We likewise believe that the congress proceedings which will be printed

in book form will enrich the cooperative literature and constitute a basic
source of reference for those who will further investigate into the subjects
treated there.

We wish alI the success which deserves the 11th International Turkish
Cooperative Congress and nurture the hope that will contribute to the
enhancement of its spread.
With our cooperative greetings.
KOOPERATIFÇILIK
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KOOPERATIFÇILİĞİN GELI Ş MESI
VE TARIM KREDI VE SATI Ş KOOPERATIFLERINE
GENEL B İ R BAKI Ş
Doç. Dr. Rasih DEM İRC İ
ÖZET

1. GİRİŞ
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Eski toplumlarda iş birliğ i ve kooperasyon hareketlerine rastlan ı r. Ancak
modern kooperatifçili ğ in ba ş langı c ı 19. yüzy ı l olarak kabul edilebilir. Bu mânâda ilk kooperatifçilik hareketi Türkiye'de kredi kooperatifçili ği ile ba ş lam ış tı r. Dünya üzerinde kooperatifçilik geleneksel kooperatifçilikten sonra
muhtelif geli ş me kademelerini geçerek büyük i ş hacmine sahip, bütiinle ş miş
kooperatife do ğ ru bir geli ş me göstermiş tir.
Tar ı msal amaçl ı kooperatiflerden tar ı m sat ış ve tar ı m kredi kooperatiflerini yeniden düzenleyen kararnameler Türk kooperatifçili ğ inde, üyelerin yönetime kat ı l ı m ı n ı azalt ı c ı antidembkratik baz ı hükümler getirmi ş tir. Bu aç ıdan bu de ği ş iklikler kooperatifçilik ilkelerini zedeler mahiyette bulunmu ş tur.
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Tarihin çok eski dönemlerinde basit anlamda kooperasyon hareketlerine rastlanır. ilkel toplumlarda bile insanlar, tek ba şlarına yenemeyecekleri güçlükler kar şısında iş birliğ ine gitmişler ve bu suretle ekonomik mahiyette birçok i şleri baş arm ış lardır. Nüfusun artmas ı , ihtiyaçlann mevcut kaynaklara nazaran ço ğ ahnas ıyla toplumda
işbölümü geni şlemiş , meslekler ortaya ç ıkm ıştır. Toplumda farkl ı gelir grubları olu ş ması ve mesleklerin belirtmesi ile de insanlar aras ı i şbirliğ i faaliyetleri önem kazanmaya baş lam ış tır.

Eski çağ toplumlar ında su ürünleri ile u ğ ra şanlar ve özellikle aç ık denizlerde balıkç ılık yapanlar, büyük insan gücü ve sermaye isteyen gemi ve donanun ını temin etmek ve zorluklarla dolu bir faaliyeti yürütebilmek için i şbirliğ ine gitme ihtiyac ı duymuş lardı r.
Aynı cemiyette ya şayanlar ın, ormanlar ın aç ılarak tar ıma yaray ışlı arazi açmada,
ağaç ve odun kesme konusunda okul, yol, çe şme gibi ortak kullan ılan tesislerin yapilmasmdaki davranış müşterekliğ i, mallirnumuzdur. Eski Mezapotamya'da tar ımda
suyun düzenli olarak kullan ılması için bentlerin yap ılması , korunması ve bunlar ın
onarılmas ı ortak çalışmalara örnektir. Dünyan ın her tarafında, günlük hayatta s ık görülen, sıra ile sürü güdümü, harmanda kom şuların birbirine yard ım ı , kuyu kanal açma
çok eski devirlerden beri görülen bir yard ımlaşma ve iş birliğ i şekilleridir.

DOÇ. DR. RASIH DEMIRCI

Almanya, İ sviçre, Fransa, Avusturya ve hatta İ talya'da Alpler üzerinde görülen
ortak süthaneler eski bir maziye sahiptir. Anadolunun her yerinde görülen ve tarihin
eski devirlerinden beri varl ığını hala koruyan ortak süthaneler, ortak çarna şırhaneler,
ortak fırınlar, ortak çoban tutmalar, imece, kesik, saba ş gibi adlarla an ılan çeş itli
diğer i şbirliğ i şekilleri Türk Toplum gelene ğinde karşılıklı y ırdımlaşma ve i şbirliğ i ile
kooperasyon hareketinin esasen çok eski ça ğ lardan beri mevcut olduğ unun bir delilidir.
Teş kilatl ı kooperasyon hareketleri tarih içerisinde belirgin bir şekilde esnaf teş ekküllerinde görülür. Ahi Evran- ı Veli'nin XHI. Yüzyılda geniş bir kavray ış la geliş tirdiğ i ve Osmanlı Devleti'nin bütün ülkelerinde yüzy ıllar boyu büyük bir ba şarı ile
uygulanan Ahilik te şkilatı sosyal bar ış ve iktisadi' hayat tarz ı bakım ından ibretle incelenmesi gereken,zamamnda örnek bir i şbirliğ i lıareketidir.
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Bugünkü modern anlam ıyla kooperatifcilik hareketine geçen yüzy ılın sonlarına
.doğ ru 1844 y ıl ında İ ngiltere'de kuruldu ğu kabul edilmektedir. Bundan öncede İngiltere'de Peter Cornelgus Plockboy 1659 y ılında yayuılad ığı kitapta çe şitli mesleklerden kimselerin sermaye ve i şgücülerini birle ştirme!: suretiyle kendi aralar ında meydana getirecekleri iktisadi te ş ekküllerin kurulu ş lar ı hakkı nda bir teklif getirmi ştir. Bundan y ıllar sonra, 1995 de, John Bellers'de P.C. Plockboy 'an dü şüncelerini benimseyerek geliş tirmiştir. Bellers üretici ve tüketiciye ve çiftçi ile esnaf ı bir ortak teş ekkülde
birleş tirmeyi ve elde edilen ürünlerin sat ışı ile elde edilen gelirlerle i ş letmede kullanılan d ış kaynaklar ın faizini ödeme ği, öngörüyordu. Böylelikle; kendi kendine yardım, gönüllülük, demokratik idare ve e şitlik esasına dayanan iktisadi amaçl ı kuruluş ların temelleri at ılıyordu, Ne var ki P.C. Plockboy ve John. Bellers'in uygulama alan ına pek az etkileri oldu ğ unu görüyoruz. Ancak bunlar, kendilerinden sonra gelen dü şünürlere ışık tutmuş lardır. Nitekim J.Bellers'in görü ş leri Robert OWen taraf ından yine
aynı ülkede geli ş tirilmiş tir. Owen, hedef ald ığı kooperatifciliğ in geliş ebilmesi için,
işçilerin sosyal meselelerine çözüm getirebilecek, kapitalist dü ş ünceden uzak, bütün
çabalar ını karın en yüksek olmasına yönetmeyen kuruluş ların topluma benimsenmesi
gerekli giirmekte (1). Robert Owen'in görü ş lerinin temelinde çevre yani ortan nazariyesi vard ır. Buna göre; insan çevrenin eseridir, bundan dolay ı onun hayat ş artlarını
düzeltmek ve e ğ itimle mutlu kılrnak imkan dâhilindeclir. Bu hedefe ula şmak içinde
çeş itli yollar takip edilebilir. Bunlardan, devlete sosyal kapsaml ı kanunlar ç ıkartmak
çabası , kendi iş letmesinde bir tak ım sosyal bir dizi tedbirler uygulamak ve üretim ve
tüketim kooperatifi kurmak te şebbüsleri say ılabilir (2). Robert Owen'in başarısın ı ,
fikirlerini idealist kimselere ve entellektüellere aktarmalannda ve kendisinden sonra bu
konuda-gayretle çal ışan bir önderler grubunun yeti şmesinde aramalıdır.
(1) Haşmet Ba ş ar, Türkiye'de ve Dünya'da Kooperatif Kurulu ş ların Sosya-ekonomik
yapısı , Uludağ üniversitesi Yay ınlar, Yay ın No. 3, Bursa 1982 s. 44
(2) Nurettin Hazar, Kooperatifçilik Tar ım, Ankara, 1970, s. 61.
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KOOPER ATİFÇ İL İĞİN GELİŞ MESİ VE TARLNI KREDİ VE SATI Ş
KOOPERATİ FLER İNE GENEL B İ R BAKI Ş

Nitekim Dr. William King kooperatifcilikte ba şarılı geliş meler sa ğ lam ış , hatta
kooperatifciliğ in gelişmesinde dini kurumlardan yararlanmaya ç al ış m ışt ır. Ancak Dr.
King'in kurmuş olduğu kooperatifler de kredili sat ış ların büyük bir hacme ula şması
ve sermayenin azalmas ı sonucu iflas etmi ştir.
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İngiltere kooperatifçilikte merhale kaydederken Fransa, Almanya ve di ğ er ülkelerde de daha modern kooperatifcili ğ in öncüsü diyebilecegi ak ımlar geli şmiş ve kooperatif düş üncesi uygulamaya intikal etmi ştir. Bunlardan Pransa'da Charles Fourier
(1771-1837), Lowis Blonc (188-1882) ve C. Gide (1847-1932), Almanya'da F.
Raiffeisen (1818-1888), H. Sehulze Defiizch (1808-1833), Danimarka'da N.F.S.
Gruntvig (1783-1872) Irlanda'da Sir Harace Plunkett (1854-1932) zikredilebilir. Ancak Owen'in etkisinde kalan bir grup,ingilterenin Manchester şehri yakı nında küçük
bir dokuma kasabas ı olan Rochdale'de tarihte sa ğ lam esaslara dayanan ba şarılı bir
kooperatif kurmuşlar (1844) ve dünyada modern kooperatifcili ğin temelini atm ışlardır. 28 dokuma i şcisinin birer ingiliz lirası vererek kurduklar ı ve mütevazi tüketim
kooperatifinde; ileride kooperatifcilik ilkeleri olacak temel esaslar ı da ortaya koymuşlardır. Bu ba ş arıl ı denemeden sonra 1844 y ılından sonra İngiltere'nin birçok şehrinde Rochdale öncülerini örnek alan birçok kooperatif kurulmu ştur.
İngiltere tüketim kooperatifcili ğ i öncülüğ ünü yaparken Fransa üretim kooperatifciliğ in, Almanya ise kredi kooperatifcili ğ inin öncülüğünü yapm ış lardır.
2. TÜRKIYE'DE KOOPERATIFÇILIK

Tüikiye'de batı anlam ında kooperatifcilik hareketi Mithat Pa şa'nın 1863 y ıl ında
Tuna Valisi iken kurdu ğu "Memleket Sand ıkları" ile baş lar. Memleket sand ı klan'ndan
önce çiftçiler muhtaç o lduklan krediyi, yüksek faizli borç veren " mu rabahac ıla r"dan
alıyorlardı. Tabiatiyle bu, üreticilerin s ıkınt ı çekmesine ve tarımsal iirünün ıiikselmemesine sebep oluyordu. Bu hale çare bulmak üzere bu kredi te şkilat ı kurulmuş tur. Bu
kuruluş a sermaye temini için, her çiftcinin, devlet taraf ından gösterilen yerde, yar ım
dönüm arazi ekmesi mecburiteyi konuldu. İmece usillüyle ile yeti ştirilen mahsul, ilçe
merkezlerine götürülerek sanki- ve paralar oralardaki sand ıklara yat ırılırd ı . Bu yolla elde edilen paralar bu konduklar ın finansman kaynağını oluşturmuş tur (3, 4). Ancak
zenginlerin imecede çal ışmalar ı , bu usulün değişmesine neden olmuş ve bunun yerine, her çift öküze kar şılık, yarım kile, yani yakla şık 15 kilo buğday alınmasına baş lanm ıştır. Evvelki şekil, emeği ve bo ş araziyi kıymetlendirmek suretiyle, memlekette
tanmsal üretimi artırdığı ndan, daha faydal ı idi. 1867 y ılında bu sandıklar bütün illere
yay ıldı .
(3) Fahri, Z.Fı ndıko ğ lu, "Kooperatifçili ğ in Ekonomik ve Sosyal Temelleri T.K.K.
Kooperatifçilik Temel Bilgileri. Ankara, 1868 s.1.11.
(4) Z.Gökalp Mülayim, Genel ve Tar ımsal Kooperatifçilik, Bilgi Yay ınevi Ankara
1975. s.41-46.
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Memleket Sandıklarının çiftçiye verdiğ i azami borç miktar ı 2 000 kuru ş olup,
faiz ayda % 1 ve vade ise bir y ıl idi. Sand ıkların temin ettiği kar ın 1/3 i, her köye, sermayesi oranında, çeş me, yol, okul gibi kamu hizmetlerini yapmak üzere verilir ve 2/3
ol ise sermayeye ilave olunurdu. Ancak zamanla, alman borçlar ın vaktinde geri iade
edilmemesi, bu sandıkların çal ışmalarını zorlaştırd ı . Zira bu durum, sermayenin azalmasına sebep olmuştu.
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Aç ıklanan bu durumu düzeltmek amac ıyle, 1882 y ılından itibaren aşar vergisine
% 1 ilave edilerek, a şar % 11 oran ında almmağ a başlandı . Bu % 1 hisse Memleket
Sandıklarma verilmiş ve buna izafeten de sand ıklarm adı , "Menafi Sand ıkları " olmuştur. Alınan bu tedbirler de olumlu bir sonuç vermedi ğ inden, Menafi Sandıkları da,
çiftçinin kredi ihtiyac ım kar ş ilayamaz 'lale gelmiştir. Bunun üzerine bu sand ıklar da
lağ vedilerek yerine, 1888 senesinde, 10 milyon lira sermayeli Ziraat Bankas ı kurulmuş tur. Böylelikle tar ımda kredi temini amac ıyla kurulan bu ilk tar ım kredi kooperatifleri Ziraat Bankas ının nüvesini oluş turmuştur. Daha sonra 1914 ve 1916 y ıllar ında
ç ıkan Ziraat Bankas ı kanunlarında "itibari kooperatifler'e ikrazatta bulunabilece ğ i'
konusunda hükümler yer alın ışsada, bu tarihlerde bir zirai kredi kooperatifin varl ığından bahsedilemez, 1914 y ılında kurulan Ayd ın incir Üreticileri Kooperatifi, Kula
Palamutçular Kooperatifi ve Balçova Sebze sat ış kooperatifi savaş dolayısıyla faaliyetlerini durdurmak mecburiyetinde kalm ışlardır. Diğ er taraftan 1913 y ılından itibaren
Istanbul'un çe şitli semtlerinde kurulan tüketim kooperatifleri 1919 y ılında kapanm ış,
iki y ıl sonra yine Istanbul'da "Memurin Erzak Kooperatifi" aç ıhmş tır.
Daha Lozan anlaş ması imzalarırnadan önce 1923 y ılında Izmir'de toplanan Inci
iktisat Kongresinde Kooperatif dü ş ünceye yer verilerek, kooperatifcili ğ in geliş tirilmesi istenmiştir. Bunu takip eden günlerde "Kooperatif Ş irketler" adli bir kitapç ık neş redilerek Türk münevverleri, kooperatif kurmaya ve halk ı bu konuda ayd ınlatmaya
çai,Y"rılm ışlardır.
Cumhuriyetin arefesinde kooperatifçilik fikri sadece dü ş üncede kalmam ış , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde (1923) " İstihsal, Alım ve Sat ım Or,takl ık Nizamnamesi' ç ıkarilarak 1928 e kadar çoğ unluğu zirai karekterde 40 civar ın
da kooperatif kuruldu ğunu görüyoruz. Cumhuriyetin ilan ından sonrada "Itibart Ziraî
Birlikleri Kanunu" ç ı karılarak yürürlüğe konmuş , ancak bu kanun uygulama alanı bulamamış tır.
Cumhuriyet döneminde tarımsal amaçl ı kooperatifler için ayr ı bir kanun ç ıkarılırken, diğ er yandan 1926 da Türk Ticaret Kanununda da bir de ğiş iklik yapılarak
"Kooperatif Şirketlerin" kurulması imkanı sağ lanm ış tır. Esas itibariyle 'itibarı Zirai
Birlikleri" kanunundan arzulanan sonuç al ınamay ınca 1929 y ılında 1470 say ılı "Zi-
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rai Kredi Kooperatifleri Kanunu" ç ıkarılm ışt ır. Neticede kooperatiflerin yurt sathma
yayılması için hükümetler büyük gayret sarfetmi şler ve kısa sürede 2300 köyde 67000
ortağın kooperatif hareketine kat ıldığını görüyoruz. Kooperatif hareketin çerçevesini
çizme çabalar ı durmam ış , değiş en şartlar da dikk a te alınarak 1935 y ılında iki önemli
kanun tasar ısı Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alm ışt ır. 1935 y ıllarında yürürlüğe giren bu kanunlar "2834 say ıl ı Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu" ve "2836
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa" göre kurulan kooperatiflerin büyük bir
kısmı yeni kanuna intibak ettirilmi ştir. 1920 y ılından beri faaliyetini durdurmu ş olan
tarım satış kooperatifleri 1925 y ılından itibaren yeniden canlanmaya ba ş lam ışlar,
hatta 1933 y ılında Aydın bölgesinde 8 Tar ım Satış Kooperatifi "Ayd ın Zirai Sat ış
Kooperatifi" ad ıyla bir birlik teş ekkül ettirmi şlerdir. Bilahare bu tar ım satış kooperatifleri birliğinin de 2834 sayılı Kanuna intibak ı sağlanmIş t ır. Yurt sathma yay ılan
Tarım Satış Kooperatifleri daha sonraki y ıllarda üst birliklerini kurarak, te şkilatlarmı
tam amlam ış lardır.
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Cumhuriyetin kuruluş yıllarında sadece kooperatif mevzuat' konusunda çal ış malar yapılmakla kalmam ış , aynı zamanda kooperatifçilik ülküsünün fikri temellerini
kurmak üzere muhtelif faaliyetler de ba ş latılmıştır. Hiç şüphesiz bu kooperatifçilik
hareketi içerisinde 1931 y ılında Istanbul'da kurulan ve iki y ıl sonrada Ankara'ya nakledilen Türk Kooperatifçilik Kurumunun pek müstesna bir yeri vard ır. Kurumun kooperatifçilik fikrinin yay ılması kooperatif mevzuat' ve tatbikat' ile ilgili çal ış maları
takdir edilmeye değ er niteliktedir. Diğ er taraftan kooperatifcili ğin ülke sathma yay ılması ve Türk kooperatifçilik hareketini desteklemek amac ıyla kooperatiflere baz ı
muafiyetler de tan ınm ış tır. Ayrıca Devlet Büyükleri ba ş ta Atatürk olmak üzere kooperatiflerin kurulmas ını te şvik gayesi ile kooperatiflerin bizzat orta ğı ve kurucusu olmuş lardır. Atatürk 1925 y ılmda kurulan Ankara Memurlar İstihlak Kooperatifinin
ortağı olmuş tur. İsmet Inönü, Kaz ım Karabekir ve Celal Bayar'da bu kooperatifin
üyeleri arasında yer alm ışlardr. Ayrıca 1936 yılında kurulan 'Tekirçiftliğ i Tarım
Kredi Kooperatifleri"nin kurucusu ve 1 say ılı ortağı olarak Atatürk'ü göstermekteyiz.
Çeşitli konularda çal ışan koopratiflerin finansman aç ısından desteklenmesinin
önemi de kavranarak, daha cumhuriyetin ilk y ıllarında tar ım kredi kooperatiflerinin
T.C. Ziraat Bankas ı vasıtasıyla, Esnaf Kooperatiflerinin Türkiye Halk Bankas ı vasıtasıyla finansmanı= karş ilanılması düş ünülmüştür. Daha sonraki yıllarda ise diğ er kooperatiflere müli kaynak sa ğlamak için muhtelif Bankalar görevlendirilmi ştir.
Bu izahlarmuzdan anla şılacağı üzere, Türkiye'de Iktisadi kalk ınma dengesizliğini gören seçkin gruplar ve önderler, iktisadi kurtulu ş hamlesinin ilk kıvılcumlaruu
yakarak, kooperatifçilik hareketini kitlelere mâl etme, konuyu fikri tart ışma zemininin ötesine götürerek icraat safhas ına koymaya çal ışm ışlard ır. Bu haliyle Türk kooperatifçilik hareketi devletin müdahalesi ve katk ısı ile geli ştirilen yukarıdan aşağıya
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başlatılm ış bir hareket olarak görülmektedir. Buna göre devlet, belli kesin ı lerde kalkınmanın halandir ılması çabalar ına yard ımc ı olmak maksad ıyla, kamu imkanları ile
farkl ı konularda kooperatifçilik hareketini ba şlatmış , kurulu ş y ıllarında sosyal ve
'ekonomik ş artlar ın etkisiyle karar ve yönetim hususunda ele ald ığı insiyatifi b ırakm ıyarak sürdürmeğ e devam etmiş tir. Tabanda, genelde-baz ı istisnalar hariç-gönüllü ve
ş uurlu kat ılma henüz sa ğ lanamam ış tır. Meselenin sosyo-psikolojik yönü ciddiyetle
ele alınmam ış tır. Bu konuda ara ş tırma yap ılarak geleneksel i ş birliğ i şekilleri, halk ın
örf ve adetleri ilmt bir ş ekilde incelenip meseleye yakla şılamad ığından y ıllardır olumlu sonuç almak mümkün olmam ış tır.
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Bu yüzy ıl ın başından beri bağımsı z bir kooperatifler kanunu yap ılması gerektiği
savunulmuş tur. Bu dilek 1969 y ıl ında "Kooperatifler Kanunu" ad ı yla 1163 say ılı kanunu kabulu ile gerçekle şmiştir. Bu kanun, Ticaret Kanununun "Kooperatif Ş irketler" ba şlıklı onsekiz maddelik bölümünün yerine geçmek üzere ç ıkarılm ış , kendi bağımsız kanunlar ı olan tarım satış ve kredi kooperatifleri d ışındaki bütün diğ er kooperatifleri için uygulanmaktad ır.

3. KOOPERATIFÇILIK T 4.NIM KAPSAM VE ILKELERI
Kooperatifçilik, geni ş anlamda ekonomik i şbirliğ ini ifade eder. Kooperatifçilik
faaliyeti özellikle üretim, pazarlama, sat ın alma, hizmet alanlar ında daha s ık görülür.
Bununla birlikte her ekonomik i ş birliğ i kooperatifçilik anlam ına gelmez. Kooperatifin var olması için, bu hareket oluş turan fertler aras ı nda ortaliktan do ğ an bir dayanış ma olmal ı dır. Ortaldarm belirli bir amaca ula şmak için oluş turduklar ı bu dayanış ma ve güçbirli ği kooperatifin varolu ş nedenini, faaliyetleri için gerekli temeli meydana getirir.
Kooperatifin değ i şik tarumlari vard ır. Prof.GKessler'e göre, "ortaklar ına üretim
veya tüketime yönelik konularda yard ım etmek amac ıyla, kendilerine ait ortak i şletmderinde çalışmak için, insanlar ın serbestçe iktisaden birle şme ve bir araya gelmesine kooperatif denir." Prof.Z.Fahri F ı ndı koğlu ise kooperatifi ı stihsal, kredi, tüketim ve mesken temini gibi ba şlı ca ekonomik ihtiyaçlarm tatmini maksad ı yla kendi
arzu ve iradeleriyle bir araya gelen, bu ihtiyaçlar ı karşılamak için kendi iktisadi' gayretleriyle bir işyeri ve iş letme vücuda getiren insanlar ın birleş me te ş ebbüsü" olarak
tammlamaktad ır (5).

(5) Z.Fahri F ındıkoğ lu; Kooperasyon Sosyolojisi, Nazar! ve Tatbiki Kooperatifçilik .
denemesi,
Yayınları 1967, İ stanbul. s.119.
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KOOPERATİFÇ İLİĞİ N GEL İŞ MESİ VE TARDI KREDI VE SATI Ş
KO OPERATIFLER İNE GENEL BİR BAKI Ş
Türk Ticaret Kanununun 485.maddesinde kooperatif şirket ş öyle tarif edilir:
"Kooperatif ş irket, ortaklarnun iktisadi menfaatleri ve husüsiyle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ını karşılıklı yard ım ve kefalet sayesinde sa ğlay ıp korumak maksadiyle bir ticaret unvan ı altında kurulan de ğişir sermayen bir şirkettir".
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Bu tariflerin ışığı altında kooperatifçilik, "Benzer ekonomik şartlara sahip bir
grup fertlerin kar şıl ıkl ı yardımlaşma ilkesine dayanarak te şkilatland ırd ıklar ı ekonomik işbirliğidir" şeklinde tarumlanabilir. Sosyo-ekonomik anlamdaki bu tanım ı biraz
daha aç ıklamak imkanı vardır. Buna göre, kooperatif te ş ebbüsü, ortaklarnun hisse
sat ın alarak, kolayca ve gönüllü olarak girebildikleri, kooperatiflerin ana sözle şmesine göre istedikleri zaman ç ıkabildikleri bir kuruluş tur. Bu bak ış aç ısından ve sosyal
nedenlerle, kooperatiflere, insana de ğer veren ve hizmet eden kurulu ş lar olarak bakılır.
Baz ı kooperatifçileri, sermaye yerine insana de ğer veren yönleriyle, kapitalist kar ı
elimine eden kurulu ş lar olarak da görürler.
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Bu aç ıklamalardan, işbirliğ i olan her yerde, bir kooperatif ruhunun geli ştiğ i anlaşılmaktadır . Kooperatifler TTK nun tarifine göre derneklerden kolayca ayr ılabilmektedir.
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Dernekler veya cemiyetler kazanç elde etme amac ım gütmezler. Yard ım Sevenler
Derneği, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme ve benzeri kurumlar buna birer örnektirler. Bu derneklerin ortaklar ı , faaliyetlerinden kendilerini de ğ il, ba ş kalarinı faydalandınrlar. Kooperatiflerin ana ilkesi, bir ki ş i herkes için ve herkes bir ki şi
içindir.
Kooperatifleri diğ er şirketlerden ay ıran bazı önemli özellikler şunlardır:

1. Kollektif, komandit, anonim ve limited şirketlerde ortaklar, sermayelere tutarım göre, kardan bir par al ırlar. Halbuki kooperatiflerde, ortaklann yapt ıkları alışveriş tutanna göre kar payla şılır ve buna risturn ad ı verilir.
2. Kooperatiflerde ortaklar ön planda olduklar ı halde, özelfikle anonim ve limited ş irketlerde sermaye önde gelmektedir. Anonim şirketlerde ortaklar birbirini her
zaman tanımad ı kları halde, kooperatiflerde böyle de ğildir.
3. Şirketler, ortaklar ına sermayelerinde kar şıhk kar pay ı (temettü) dağıtırlar.
Kooperatiflerde ise, sermayeye faiz ya hiç verilmez veya s ınırlı bir faiz verilir.
Rochdale öncülerinin tüketim kooperatifi kurmalanyle ilk kez ortaya ç ıkan kooperatifcilik ilkeleri dünya kooperatifli ğ inin geli şmesine büyük katkılarda bulunmu ş tur. Bugün milletleraras ı kooperatifçilik ilkelerinin kayna ğı olarak bilinen Rochdale
ilkeleri, bu işçilerin kaleme ald ıkları ilkeler değildir. Ancak bu ilkeler Rochdale tüketim kooperatiflerinde uygulanan esaslardan ç ıkar ılm ıştır.
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Bu ilkeler, de ğ iş ik ş ekilde yorumlanarak yanl ış anlaşılmasnun önlenmesi için,
Milletlerarası Kooperatifler Birliğ i (International Cooperative _killiance) taraf ından
yeniden ele al ınm ış ve 1937 de 7 ilke, 5-7 Eylül 1966 tarihleri aras ında Viyana'da
yapılan 23. Kongrede ise 6 ilke olarak bütün ülkelerde kabul edilmi ştir.
İlk 7 ilki arasında yer alan, peş in alış -veri ş ilkesi, daha sonra kald ırılmış , siyasi
ve dini tarafsızlık ilkesi, serbest giri ş ilkesine dahil edilmiş ve kooperatiflerin lokal,
milli ve milletlerarası seviyede seviyede i ş birliği yapmaları için kooperatiflerle i şbirliğ i ilkesi konmuş tur.
1966 da tesbit edilen 6 ilke bir bütün olarak bul edilmi ş , mutlak ve ikinci derecedeki ilkeler ayrıım ından vazgeçilmi ş tir.
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Bu 6 ilke sırasıyla şunlard ır:
1. Serbest Giri ş İlkesi (Aç ık Kapı İlkesi)

cy

- Kooperatif e giri ş te sosyal, politik, dini veya ırk yönünden bir ay ırım yap ılamaz.
Kooperatif hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve üyeli ğ in getirdiğ i sorumluluklar ı
kabul edilen herkes kooperatife gönüllü olarak girebilir ve istedi ğ i anda ç ı kabilir.
Kooperatiften ç ıkış larda, genel kurul veya yönetim kurulundan izin al ınarak veya belirli bir süre ortakl ık şartı kooperatif iç tüzüğünde yer alabilece ğ inden, bu ş artlar ortak tarafından peşinen kabul edilmiş olup, ilkenin ihlali anlam ına gelmez.
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Aynı şekilde giri ş te de baz ı istisnalar olabilir. Mesela, kredi kooperatiflerine tefeciler, pazarlama kooperatiflerine, ayn ı ürün üzerinde ticaret yapanlar, ortak olarak
kabul edilmezler.
Bu ilke bulunmadıkça, kooperatifin kar amac ı ta şıyan ve belirli bir topluluğa
hizmet eden ş irketlerden farkı kalmaz.
2. Demokratik idâre İlkesi

Kooperatif belirli bir amaca ula şmak için bir araya gelen bireylerin olu ş turduğ u
bir te şkilat ş ekli olduğ undan, yönetimin, kooperatifi meydana getiren ki şilerce yap ılması gerekir. Bu sebeble, kooperatifin faaliyetleri, ortaklar taraf ından seçilen yönetim kurulu ile, bu kurulca tayin edilen ki şiler tarafından yiirütülür. Kooperatiflerde
yönetim, demokratik olarak kontrol edilir. Bu kontrol, kooperatifteki sermayesi ne
olursa olsun, her ortağın sâhip olduğ u bir oyla sağlanmaktad ır.
Kooperatifi yöneten ki şiler, ortaklarm oylar ı yla işbaşına geldiklerinden, onlara
karşı sorumludurlar.
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Demokratik idâre ilkesine, bir orta ğa bir oy ilkesi de denilir ve bu ilke, birim
(lokal) kooperatiflerde mutlak olarak uygulan ır. Bölgesel ve milli kooperatiflerde, ortak say ısı , iş hacmi gibi göstergelere göre, bunlara bağlı birim kooperatiflerin oy hakkı deeğişebilmektedir. Bu nedenle, daha çok ortağ a mâlik veya daha fazla i ş hacmine
sahip bir birim kooperatifin, bölge kooperatif birli ğ inde daha çok say ıda oy (kişi)
ile temsil edilmesi normal olup, demokratik idâre ilkesinin ihlali anlam ına gelmez.
Bir bak ıma bu temsil şekli, nüfusu fazla olan illerin parlamentoya daha çok parlamenter göndermesine benzer. Bilindi ğ i gibi, o ildeki parlementerlerin seçiminde, her seçmenin oy hakk ı birdir.

cy
a

Demokratik idare ilkesi, kooperatifçili ğ in temelini oluş turan, yönetimde insan
faktörünün önemini ortaya koyan ilke oldu ğ undan, kooperatifleri ticaret ş irketlerinden ay ıran önemli bir özelliktir.

3. Risturn Dağıtılması ilkesi
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Bu ilke, kooperatifin y ıll ık işletme faaliyetleri sonucu do ğan fiyat farklannın,
ortaklar taraf ından kooperatife teslim edilen ürün, kooperatiften sat ın alman araç ve
gereç veya kooperatif hizmetlerinden yararlanma oran ında üyelere da ğı tılmasını öngörür. Hiçbir üye diğerleiinin zarar ına bu dağıt ım dan bir kazanç sağlayamaz. Uygulamada risturn dağıtmaya en müşahhas şekilde tüketim kooperatiflerinde rastlanmaktadır.
Kooperatifler kar pe şinde ko şmayan; hizmeti amaç edinen kurulu şlar olmalarına rağ men, iyi yönetilen bir kooperatifte y ıl sonunda işletme fazlası elde edilebilir.
Bu fazlal ık, maliyetin üstünde bir fiyatla ortaklar ına sat ış yapmadan veya ortaklar ını n
ürününü, satabileceğ i fiyattan daha düş ük bir fiyatla sat ın almadan doğ ar. Eğ er kooperatif mâliyetine hizmet yaparsa, i şletme fazlası meydana gelmez. Ancak, kooperatifler, muhtemel zararlardan korunmak ve sermaye birikimi sa ğ lamak için işletme
fazlalar ı bir aç ıdan kooperatifin sigortas ıdı •. Ayrı ca risturn sayesinde ortaklar da bir
nevi para biriktirmiş olmaktad ır.
iş letme fazlalar ı veya risturnun kullan ılması üye kararlaima göre olur.
Kooperatif, i şletme fazlalannm hepsini ortaklara da ğıtmaz. Bunlardan bir k ısm ı
kooperatifin geli ştirilmesi için, bir kısm ı genellikle % 5-20 aras ında yedek akçe için
ve bir kısmı sermayeye fâiz olarak ayr ılır. Üyelere dağıt ılacak k ısım ise, yani risturn,
sermayeye göre de ğil, kooperatifle olan al ış verişlerin oranına göre ortaklar aras ında
payla şıhr.

15

DOÇ. DR. RAS İH DEM İ RC İ

Risturn dağıt ılması ° kooperatifleri özel firmalardan ay ıran en önemli özelliktir.
Yedek akçe ihtiyat fonu olarak ayr ıldığından, ortaklar kooperatiften aynlsalar dahi,
bu fondan bir pay isteyemezler. Hatta kooperatifi feshinde bile, ortaklara da ğıtılmaz;
kooperatifin ba ğlı olduğ u üst örgütlere devredilir veya sosyal amaçlar için kullan ılır.
Risturn, bir nevi mecburi tasarrufdur ve sermayeye te ş ekkülüne yard ım eder.
Kooperatife ortak olmayanlarla yap ılan işlemlerden doğ an fiyat farkları , genellikle ortaklara da ğı tılmay ıp, ihtiyat fonuna eklenir.

4. Ortak Sermayesine S ınırlı Fâiz Verilmesi Ilkesi

cy
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Sermaye şirketlerinde karlar, sermaye sahiplerine hisseleri oran ında dağı tıld ığından, ayrı ca faiz ödeninez. Kooperatifte ise, kar yerine, sermayeye s ınırlı bir faiz verilir. Böylelikle, kooperatifin sağ lad ığı müsbet fiyat fark ının dağıt ılmasında, sermaye
sahipleri bir avantaj sa ğ layamazlar ve kooperatifle en çok alış verişte bulunan ortaklar, risturndan en çok yararlanm ış olurlar.
Bu ilke, kooperatife yat ı rdan sermayeye mutlaka bir fâiz verilecek anlam ında
değ ildir. Eğ er sermaye birikimini h ızlandırmak için, bir faiz verilmesi dü şünülüyorsa,
bu faiz düş ük tutulmal ıdır. Akv halde, kooperatifle sermaye şirketleri arasındaki fark
ortadan kalkar. 10,5.1969 gün ve 1163 sayd ı Kooperatifler Kanununda bu faiz oran ı
en çok elr. 7 olarak sm ırlandir ılrn ış t ır.

pe

5. Kooperatifçilik E ğitimi ilkesi'

Bu ilkenin amac ı , kooperatiflerin ortaklarına, memurlanna, i ş çilerine ve halka
kooperatifçilik ilkeleri ve yararlann ı ekonomik ve demokratik aç ıdan öğ retmekdir.
Özellikle, kooperatifin hareketin devlet taraf ından ba şlat ıldığı ve himaye gördüğü
geli ş miş ülkelerde, kooperatifçilik e ğitimi büyük önem kazanmaktad ır. Çünkü bu ilkelerde kooperatifler ortaklann ın genel eğ itim seviyesine katkıda bulunabilir. Kooperatif üyelerinin belirli bir e ğ itim seviyesine sahip olmas ı , yönetimde, kooperatifin etkinliğ ini art ırı cı olumlu bir faktördür. Bu ş ekilde kooperatiflerin ana süzle ş mesini
okuyabilme, hesapları anlayabilme imkan ı doğ ar. E ğer ortaklann eğ itim durumu yeterli değ ilse, kooperatiflerin ortaklarca denetimi gerçek anlamda söz konusu olamaz.
O halde, temel .eğ itim veren kurumlar ın, kooperatiflerin geli ş mesinde önemli rolleri
vardır. Bu konuda kooperatiflere dü ş en görevler de çoktur.
Kooperatif, devlet tarafından desteklenmek suretiyle faaliyete geçmi ş se, ortaklaruun ilk eğ itimine (özellikle okuma yazma ve aritmetik) de yard ımcı olabilir. Çünkü
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ilk eğitimden geçmemiş olan ortaklann, kooperatifçilik ilkeleri ve metodlar ı konusunda eğitilmeleri oldukça güçtür.
Kooperatifler, ortaklar ına ve yöneticilerine, kurslar, seminerler tertip etmek,
konferanslar vermek suretiyle, kooperatifçilik d ışındaki, ekonomi, işletmecilik, organizasyon, pazarlama, lisan, edebiyat ve sanat gibi konularda da e ğitim faaliyetinde
bulunuriar.
Kooperatifçilik eğitimi özellikle eğitim seviyesi düşük olan az geliş miş ülkelerde
önem kazanmakta ve diğ er ilkelerin uygulanabilmesi için de, bir ön şart olmaktadır.
6. Kooperatiflerle İşbirliğ i Ilkesi

a

Ortaklarına yararl ı hizmetler yapabilmek amac ıyla, bütün kooperatiflerin diğer
kooperatiflerle mahalli, bölgesel, milli ve milletleraras ı seviyelerde i şbirliğ i yapması
gerekir.
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-Üst örgütlenme yoluyla, birim kooperatiflerin, bölge birlikleri ve milli birliklerle
işbirliği yapmaları mümkün olur. Milli seviyedeki i şbirliği ile de yetinmernek, milletlerarası ili şkilere ve bir birlik alt ında toplanmaya önem vermek şarttır. Milletlerarası
Kooperatifler Birliği (ICA), bu işbirliğinin en güzel örne ğidir. Bu suretle kooperatifler kanaliyle dünya ticaretinin geli şmesi ve sulhun gerçekle şmesi kolaylaşır ve mümkün olabilir.

4. KOOPERATİFC İLİKTE GELI Ş MELER
Başlangıçda komşuluk gibi belirli bir dayan ışma ve kader birliğ i içinde olan kişilerin ürettikleri ürünler daha iyi de ğ erlendirmek ve pazarlayabilmek amac ıyla kurulan geleneksel kooperatiflerin, kooperatif olmayan i şletmelerle rekabet edebilmeleri
için rasyonalizasyona gitme ihtiyac ım duymaları , tamamlama ve bütünle şmeye giderek ekonomik büyüklükte işletmeler kurmalar ı zorunlu hale gelmi ştir.
Bugünkü anlamda kooperatifçili ğ in baş langıcı bilindiği Roehdale ö- neüleri tarafından kurulan Tüketim Kooperatifidir. Kooperatiflerin ilk ortaya atild ıklan bat ı ülkelerinde, kooperatifler zamarum ıza kadar de ği şik tiplerde geli şme göstermişlerdir.
Kooperatiflerin en ilkel tipi "geleneksel kooperatif"tir. Bu geleneksel kooperatif tipinde kooperatiflerle ortaklar aras ında bir piyasa ilişkisi henüz geli şmediğinden, kooperatifle ortaklar bir bütün te şkil ediyordu. Mesela bir tedârik kooperatifi; piyasadan
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temin etmiş olduğ u girdileri ortak i şletmelere dağıtır tedârik i şi, tedârik piyasasında
başlar, ortak i şletmelerde biterdi. Böylelikle kooperatifle ortak i şletmeler arasında
bir piyasa ilişkisi söz konusu olmamaktadır. Kooperatifin tedârik i şini, ortak birimlerin ihtiyacını tespit etmeden veya tecrübelerine dayanarak sat ın alınacağını bilmeden yürütmeyi geleneksel kooperatif i şletme özelliğinde bir değişiklik ortaya ç ıkar-,
maz.
Aynı şekilde pazarlama (sat ış) kooperatifi de, ortak i şletmeler taraf ından üretilen
malların satışı işini üstlendiklerinden, paiarlama faaliyeti ortak i şletmelerin kooperatife mal sevki ile ba şlar ve sat ış piyasasında biter. Burada da ortak i şletmelerle, kooperatif işletme arasında bir piyasa ili şkisi yoktur.

cy
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Pazarlama kooperatifleri, ortak ekonomik birimlerin sevkedecekleri ürünlerin
miktar ve cinsi hakk ında tam bir bilgiye sahip olmayabilirler, ancak bu tedarik kooperatiflerinde olduğu gibi geleneksel kooperatif i şletmenin nitelendiğ inde bir değiş iklik hâsil etmez (6). Ancak burada pazarlama kooperatifleri, ortak i şletmelerin mallar ının piyasaya sürülmesinde özel i şletmeler gibi riske katlanmak durumundad ırlar.

pe

Geleneksel kooperatifin, yalnız bir "yardımcı işletmesi" bulunur. Yard ımcı işletmeli geleneksel kooperatife ortaklar ın kararlarına ve bizzat çal ışmalarına dayanan
bir te şebbüs gözüyle bak ılabilir (7). Yard ımcı işletme, dışardan gerekli bütün hizmetleri piyasadan sağlamakta, ancak bütün çalışma ve kararlar kooperatif ortaklan tarafından gerçekle ştirilmektedir. Yöneticilikte ilgili i şler ortaklar tarafmtan fahri olarak
yürütülmektedir. İşletmede işbölümüne gidilmemi ş , ortak say ısı az olduğ undan, ortaklann tamam ı bizzat kararlara kat ılabilmektedir.
Kooperatifte kâr amac ı esas olmay ıp mâliyeti kar şılama esas bulunduğ una göre;
bu tedarik kooperatiflerinin ortaklar ı= ihtiyaç duyduklar ı malları fiyatın en düşük
olduğu yer ve zamanda sat ın alarak, böylelikle kendi hizmet maliyetlerini en düşük
seviyede tutmalar ına; pazarlama kooperatiflerinin de ortak i şletmelerinin mümkün
olduğu kadar yüksek sat ış hasılatı elde etmeleri, ortak i şletmelerin mallar ını fiyatın
en yüksek olduğu yer ve zamanda satarak, kendi hizmet müliyetlerini en dü şük seviyede tutmalanna bağlıdır. Tedarik kooperatifinde ortak i şletmelerin sat ın aldığı mala

(6) Avni Zarako ğlu, Ülkemizde kooperatif i şletmeler ve Ana Sorunlar ı X.Türk Kooperatifçilik Kongresi, Ankara, 1981 s.8.
(7) Cemil Kıvanç, Türkiye Ekonomisinde Tarımsal Amaçl ı Kooperatifeilik İşletmeleri, T.K.K. Yay ın No. 48 Ankara, 1982 s.133.
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ödediği fiyat, mal ın piyasa fiyat ı ile kooperatif i şletmenin birim tedârik mâliyeti;
pazarlama kooperatiflerinde ortak i şletmelerin sat ılan maldan elde ettikleri sat ış hasdat ı , malın satış fiyatı ile kooperatifin birim satış maliyeti arasmdaki farkt ır. Buna
göre piyasada tam rekabet şartlar ının hüküm sürdüğü kabul edilirse, kooperatif ürün-

a

leri piyasa fiyatından satacak, dolay ısıyla satt ıkları malları mümkün olduğu kadar en
yüksek sat ış hâsılatı sağlamaları kooperatiflerin hizmet ma'liyetini asgariye indirecek
bir organizasyona sahip olması ile mümkün olabilecektir. Bu ise belirli bir i ş bölümü
ve ihtisasla şmayı gerektirmektedir. Bu safhada, yard ımcı işletmeli kooperatifin gelişmesini ve iş hacminin artmasıyla yardımcı işletmelerin "organ i şletme" hâline dönüş mesini görüyoruz. Diğer bir deyi şle, yard ımcı işletmeli kooperatif, sadece ortaklara
yardımcı olma neteliğinden ç ıkarak, ayrı bir teşebbüs olarak, i şletmecilik kurallar ına göre çalışan, ortak i şletmelerde ayrı , dışa dönük çalışan, fakat ortaklara hizmet
götürücü yönde fonksiyonunu sürdüren "bir kooperatif te şebbüs organi'ş eklini almaktadır (8).
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Organ işletmeli geleneksel kooperatif, kooperatif bünyesinde, ihtisasla şmış ve
teknik çalış an bir organizasyonun geli şmesiyle meydana gelir. Bu gelişme safhasında
yönetim kurulu iyice temâyüz eder. Kooperatifin i şletme faaliyetlerini (tedârik, üretim, pazarlama, finansman vs) işbölümüne göre dağıtır. işletmecilik faaliyetleri art ık
bizzat ortaklar tarafından değil, işletme iç birimler taraf ından fonksiyonel bir şekilde
yürütülmektedir. Yönetim kurulu karar organ ı haline; dönüş müştür. Dışardan mal ve
hizmet alımı veya sat ımı işletmenin ihtisasla şm ış teknik birimleri taraf ından yürütülmektedir. Ortaklar taraf ından seçilen yönetim kurulunca, ortak-i şletmelerin kooperatifle olan kar şılıklı katkı-hizmet ili şkileri düzenlenmekte uyum sa ğ lanmaktadır. Denetim kurulu su safhada da yer almakta olup, ortaklardan olu şmaktadır.
Çe şitli ülkelerde görülen, bir geli şme de, de ği şen ekonomik ş artlar sonucu; kooperatiflerin büyük sermaye isteyen i şletmelere sahip olmaları zorunluluğunun ortaya
çıkmış olmasıdır. Bu gelişme, ortak i şletmeler aras ında mevcut dayanışma bağ larmın
zay ıflamasına yol açmaktad ır. Her ortak birim kooperatifle münasebette bulunurken,
dayanışma amacı ile değil,' iktisadi menfaatini dikkate alacakt ır. Dayanışma, eğer
ekonomik menfaat devamlı olacaksa kooperatif geli ştikten sonra bir gaye de ğil, işletmeyi yaşatacak bir ruh olarak kalacakt ır. Yoksa serbest rekabete dayanan piyasa
şartlar ı içerisinde belirli bir amac ı gerçekleştirmek için kurulan kooperatif ya varl ığını koruyamacak veya sadece toplu davran ış yaratıcı kısır bir organizasyon halini
alacaktır. Bu duruma piyasa rekabetine dayanan ekonomik sistemi benimsemi şğelişmiş ülkelerde sık &arslanmaktad ır.

(8) C.Kıvanç a.g.e s.133
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Kooperatiflerin, özel i şletmelerle rekabet edebilmeleri için büyük i şletme olma
gereği olarak; kooperatiflerin pazarlama hizmetlerini, ortak i şletmeleiie sınırlı tutunamıyatak, ortak olmayan i şletmelere de geni ş letmelerine, bir yönden eski ortaklar ını muhafaza ederken, di ğer taraftanda yeni ortaklar kazanma çabas ı göstererek birim
hizmet maliyetin! düş ürmeye çalışmaları lüzumlu olmuştur.
Işletmelerin büyümesi, kooperatif i şletme ile ortak i şletmelerin piyasada tarafm ış gibi bir davranış içine itilmelerine sebeb olmaktad ır. Bu geli şme sonucu-kooperatif işletme iki tarafl ı bir piyasa ili şkisine girmektedir (9). Buna göre kooperatifler
bir yanda değişen say ıda ortak işletmelerle ilişkilerde bulunurken; di ğer yan da alıcı
ve satı cı olarak piyasa ili şkileri içerisindedirler. Bu durum kooperatif i şletmeye bir
te şebbüs niteliği kazand ırmakta ve ortak i şletmelerin de kendilerini kooperatif ruhu-

a

na bağ lı bir kooperatjf i şletmenin ortağı değil, piyasa kurallarına göre çalış" bir
kooperatif te şebbüsün ortağı olarak görerek, kooperatifle münasebetlerinde piyasada
bir tarafm ış gibi davranmalanna yol açm ışt ır.
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Gelişmesinin bu safhas ında piyasa ili ş kileri ön safa ç ıktığından "piyasa kooperatifi" tipi ortaya ç ıkrnaktad ır.(10)
Bu gelişme safhası nda kooperatif te şebbüs, ortak i şletmeleri organizasyon d ışında bırakırken, tamamen "organ i şletme"den oluşmaktadır. Piyasa kooperatif tipinin
ortaya ç ıkışı , yoğ unlaşan piyasa rekabetidir. Bu sebeple, kooperatif bünyesinde de ğişikliğ e yönelerek piyasa rekabeti kar şısı nda risk ve tehlikeleri azaltmak ve yönetim
kademesinde artan yükü teknik kadrolara aktarmak amac ını taşımaktad ır. Bu geli şme
safhasında kooperatifin yönetim kadrosunun çok geli şip, daha teknik bir hale geldi ğ i
görülmektedir.
Kooperatif işletme, ortak i şletmelerin geli şmelerin! ve rekabete kar şı korunmalarmı ana görev olarak üslenmi ştir ve ayrıca ortak birimlerle ili şkilerini ayrı ayrı plânlama durumundad ır. Çünkü bu ölçekteki bir kooperatif i şletme, i ş hacmini ortak dışı
alana kayd ırm ıştir. İş letme organizasyonu yönetim kurulunun belirlediğ i çerçeve içerisinde düzenlenmiş , ve işletme faaliyetleri ilgili yönetim birimlerine (finansman personel v.$), aktarılmak suretiyle, i şletme yönetimi, yönetim kurulu d ışındaki bölüm-

(9) R.Henzler, Die Genessensehaft eine forednde wirtschaft. Essen 1957 s.80(Zikreden Ayni Zarako ğ lu a.g.e s.11).
(10)Cemil K ıvanç, Kooperatifcili ğ in Ekonomik Teorisi, Fınd ıkoğ lu Armağ anı ,
İstanbul 1977 s,333
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lere kaycl ırılm ış tır. I şletmenin genel politikas ı yönetim kurulunca belirlenmekle beraber, i şletmenin alt yönetim birimlerince yürütiildiiğiinden, piyasa rekabetinde ortaya ç ıkacak tehlikelere kar şı bu yönetim birimlerince gö ğüs gerilmektedir.
Piyasa kooperatifi, rekabet sistemi içinde çal ış mak zorunda kalan ve ya şama şansım geliş tirdiği teknik organizasyon yap ı sına borçlu bir i şletme durumuna geldi ğ inden, ortak i ş letmelerle zay ıflayan ili şkilerin kooperatif te şebbüsün faaliyette kalabilmesi için daha fazla ve yo ğ un hizmet sağ layarak telifi etmesine ba ğ lı kalmaktad ır.
Diğ er bir ifade ile, kooperatif i şletmenin varlığın ı devam ettirip geli şebilmesi, onun
piyasada verimli çal ış masına bağ lıdır.

a

Piyasa ekonomilerinde en çok ba şansalığı yaratan husus, serbest rekabetin ortadan kalkması dır. Bu bakımdan serbest rekabete dayanan ekonomilerde kooperatifler esas olarak ortak ekonömilerin rekabet gücünü art ırıcı ve ekonomik yapılarını geliş tirici bir fonksiyon ifade etmektedirler.
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Kooperatif i ş letmeyi kuran ortak i şletmeler, kooperatif kurma te ş ebbüsünden
önce aralarında rekabet yapan i ş letmelerdir. Herhangi bir mal ı üreten bir i ş letme,
bir faaliyet basamağında, yapt ı klar ı rekabet dolay ısı yla belirli baz ı teş ebbüslerin etkisi alanına girebilirler. Özel i şletme olarak ifade edece ğimiz bu te şebbüsler, ayni konuda faaliyet gösteren ekonomik birimlerin çok fazla olmas ı dolay ısıyla, onlar ın piyasa gücünü azaltmakta, kirlarnu asgariye indirmekte ve kendi kirm ı izamileş tirrnektedir.
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Günümüz ekonomik şartları içerisinde büyük firma ölçe ği yaratan özel te ş ebbüs,
.piyasaya hakim olmakta, rekabetle kirlar ım izamile ş tirme yoluna gitmektedir.
Buna karşılık dağını k ve küçük çapta i ş hacmine sahip çok say ıda işletme, piyasa
şartlarına tesir edememekte, bundan faydalanan özel te şebbüs piyasa rekabetini kendi kimin izamfieş tirilmesi için kullanın aktad ır.

Böyle bir durumda ekonomik birimlerin piyasa rekabetini kendi menfaatleri yönünde de ğiş tirmeleri için, yukarı dan beri izah ettiğ imiz şekilde "kooperatif i şletmeyi" kooperatif te şebbüs yoluyla gerçekleş tirmeleridir (Il). Kooperatif te şebbüste bulunanlar kooperatif i şletmenin ortaklar ıdır. Piyasa ekonomilerinde bu tip kooperatiflerin en bâriz özelli ğ i belirmektedir ki; bu da ortak i ş letmelerin ekonomik bağımsızl ığını siirdürnı eleridir. Kooperatif, te şebbüste iki tür i şletme ortaya ç ıkmaktadır. Bunlardan biri, ortaklarm kendi i şletmeleri, diğ eri ise ortak i şletmelerin müşte-

(11)Cemil K ıvanç, Kooperatifçili ğ in Ekonomik Teorisi, a.g.e. s.333
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reken kurduklar ı kooperatif işletmedir. Her ortak kendi i şletme faaliyetlerine devam
ederken, aynı zamanda da kooperatif i ş letmeden de ekon9mik menfaati için yararlanmaktad ır. Bu ekonomik ç ıkar, kooperatif i şletmenin sağladığı büyük ölçek ekonomisi dolay ısıyla temin edilmi ş olmaktad ır.
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Kooperatif işletme (Kİ) ile özel iş letme (Ö İ) birbirleri için iki rakip kuruluş tur.
Özel işletme, kooperatif ortaklar ın mallarını belirli şartlarla sat ın almaya hazırdır. Bu
duruma göre hem kooperatif i şletme ve hem de özel iş letme ortak i ş letmeler için birer mü şteridirler, kooperatif i şletmenin i ş hacmi ise ne kadar geni ş olursa, kooperatif
o nisbette baş ard ı saydacakt ır. İş hacmi bir huniye benzetilirse bu huninin a ğ zı ne kadar geniş olursa kooperatif o ölçüde ba şarılı olacakd ır. Tabii ki bu durumda ortak
işletme say ısının fazlalaşması ve ortaklann kooperatifle münasebetlerinin s ıkılaşarak
artması piyasa kooperatifi tipi için önemli bir husus olarak ortaya ç ıkmaktadır.
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KoOperatiflerin "piyasa kooperatifi" geli şme safhasmdan sonra diğ er bir tip daha vard ır. Bu, günümüzde sanayileşmiş ekonomilerde ve hem de geli ş mekte olan ülkelerde yaygın basan bir tiptir. Bunlara, organizasyonlanndaki özelliklerinden dolay ı
bütünleş miş kooperatif denmekte olup, literatürde geli şme safhalar ı itibariyle bilinen
en son uygulama şeklidir. Bu geli şme safhas ında ortak i şletmeler kooperatif i şletme
ile bütünleşmişlerdir. Geleneksel kooperatiflerde yard ımcı işletme ortaklar grubunda
alınan bütün kararlara uymak mecburiyetinde idi ve bu kararlar ın dışına ç ıkamazd ı .
Halbuki bütünleş miş kooperatifte, ortaklar merkezile şmiş olan kooperatif i şletmenin
kararlarına uymak zorundad ırlar. Kooperatif i şletme çok büyüdü ğünden ortaklar i ş letme çalışmalarına kat ılıp sıhhatli bilgi karar alabilecek bilgi seviyesinden yoksundurlar. Ortak işletmeler, kooperatif i şletmeye nazaran küçülmekte kararlar ın alınması kooperatifte merkezile ş mekte, ve ortaklar artık kooperatifin tam bağımsız bir birimi değil, aksine piyasada varl ığını kooperatifin ba şarılı çalışmasına yani kooperatife
bağlamış ve onun bir organı haline dönüş müş lerdir.

5. TARLMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER
5.1. Tarımsal Kooperatifçiliğin Amaçları ve Önemi
5.1.1. Ekonomik Amaçlar ı ve Önemi
Tarımsal kooperatifçilikte ekonomik amaclar, tar ım ürünlerinin miktar ve vasıf
bakımından milli ekonominin ihtiyaçlar ı doğ rultusunda gerçekleş tirilmesi, pazarlanması ve fiyat istikrar ı ile ürün piyasalarm ın düzenlenmesidir.
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Kooperatifçilik politikasının amac ı , tarım ın milli ekonomiye katkısını en yüksek
seviyeye ç ıkarmaktır. Kooperatifler üretimin ve gelirin art ırılması ile, üretimde görülen yıllık dalgalanmalann önlenmesine yard ımcı olur. Ayrım kooperatifçilik, ihracata
konu olan ürünlerin, miktar ve vas ıf yönünden geli şmesini gerçekle ştirmeyi de amaç
edin ir.
Kooperatifçiliğin en makro seviyedeki bu amaçlarına, genellikle milli seviyedeki
kooperatif üst örgütleri ve devletin kooperatiflere sa ğladığı yardımlarla ulaşabilir.
Halbuki mahalli kooperatiflerin de kendi yörelerinde gerçekle ştirmek istedikleri bir
takım amaçlar vard ır. Bunlar mikro seviyede oldu ğu için tabii olarak müşahhas ve
ekonomik amaçlard ır. Bu amaçlar ve hizmetler, kooperatiften kooperatife de ğişirse
de, genellikle aş ağıdaki şekilde özetlenebilir (12).

a

1, Kooperatif, tarım ürünleri ve üretim girdileri piyasas ında ortaklar ına daha elveri şli şartlar sağlayabilir. Çiftçiler, kooperatifler şeklinde te şkilatlanmad ıkları zaman, üretim girdilerini yüksek fiyatla sat ın ald ıkları gibi, ürünlerini de düşük fiyatla
satmak durumunda kalabilirler.
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2. Kooperatifçilik, çiftçinin üretim girdilerinin daha rasyonel kullan ılmasına im•
kan sağ lar. Mesela ortak kullan ılan tarım malcinalarından daha iyi yararlan ıhr.
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3: Işletme ve pazarlama yönetimi aç ısından da kooperatifçilik gittikçe önem kazanmaktad ır. Ekonomik hayatta çiftçinin, herbiri ayr ı bir ihtisaslaşma isteyen yönetim (işletmecilik) fonksiyonlar ını (teknik, idari, mali i şleri, sat ış ve satın alma v.b.)
iyi bir şekilde yürütmesi imkansad ır.
4. Kooperatifçilik, tarım kesimine mali imkanlar sağlamada önemli role sahiptir. Tar ımsal üretimin finansman ı , uygun kredi şartları (vade, faiz nisbeti v.b. gibi)
ile kooperatifler kanaliyle sa ğlanabilir.
. 5. Çiftçiler, tarımsal araş tırmaların yürütülmesi ve sonuçlar ının uygulamaya konulmasında teş vik unsuru olabildikleri gibi, yeti ş tirme, islâh, ve üretim v.b. teknik
konularda ortaklar ım eğiterek önemli yay ını hizmetlerinde de bulunurlar.
6. Kooperatifçilik ile çiftçiler, dereceleme, depolama kalite kontrolü gibi pazarlama fonksiyonlanndan daha iyi yararlan ırlar.

(12)F.Höfkens, "Agricultural Cooperation", A ğricultural Cooperation Services
Belgian Boerenbond. s. 10-12
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5.1.2. Sosyal Amaçlar ve Önemi
Kooperatifçili ğin sosyal amaçlar ı nı , kırsal kesimdeki gelir farkl ılıkların' düzekmek, küçük üreticilerin gelirini art ı rmak, hayat seviyelerini yükseltmek, ş ehirlerde
kırsal kesim arasındaki gelir eş itsizliğ ini ortadan kald ırmak, tar ım kesiminde yeni iş
imkanları sağlamak, i şgücünün verimliliğ ini art ırmak ve fazla nüfusun planl ı ş ekilde
şehirlere göçünü gerçekle ş tirmeğ e yard ımc ı olmak şeklinde özetleyebiliriz.
Kooperatifçilik ayn ı zamanda sosyal güçlenmeye de imkan sa ğ lar. Ş ah ıslar bir
araya gelince devletten her türlü hibe, kredi, teknik yard ım da temin etmek hatta anayasa ile devletin himayesini temin etmek gibi hususlar ı gerçekle ş tirebilirler.

a

5.2. Türkiye'de Tar ımsal Amaçl ı Kooperatifler
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Tarımsal kooperatifler de ğ iş ik ş ekilde suufland ırdrnaktad ır. Genellikle faaliyete
veya hizmete göre kooperatiflere isim verilir ve bu hizmet ço ğ u kez kooperatifin ekonomik amacıdır. E ğ er kooperatif kredi, girdi al ım ı , pazarlama gibi konulardan birinde
faaliyet göstermeyi amaç edinmi ş se, diğ er konularda daha s ınırl ı olarak hizmet yapsada, bunlar tek amaçl ı kooperatif olarak and ırlar (13). Ancak kooperatifler birden fazla konuda (sözgelimi, kredi temini girdi al ım ı , arazi veya makinalar ın ortak kullan ım ı)
faaliyet gösteriyorsa, çok amaçl ı kooperatif ad ını al ır. Türkiye'de Tek Amaçl ı Koperatiflere örnek Tar ım Sat ış ve Tarım Kredi Kooperatifleri gösterilebilir. Bunlar özel
kanunlarla kurulmu ş lardır. Çok amaçl ı Kooperatiflere örnek ise Köy Kalk ınma Kooperatifleri ile Pancar Ekiciler İ stihsal kooperatifleridir.
5.2.1. Tarım Sat ış Kooperatifleri

Tarım Sat ış Kooperatiflerinin amac ı , ortaklar ına ürünlerini en iyi şekilde değ erlendirerek, perakendeci fiyat ı nın mümkün olduğ u kadar fazla kesimini üreticiye döndürmek ve ürün piyasasuu düzenleyerek, gerek üretici ve gerekse tüketici fiyatlar ına
istikrar kazandırmaktı r (17). lireticiler sat ış kooperatifi kurmakla, çözümü güç ve ihtisas isteyen fiyat ve benzeri meselelerini kooperatife b ırakarak, zamanlar ının daha
kaliteli ve bol ürün yeti ş tirmeye sarfederler. Yeterli i ş hacmine sahip olabilen kooperatiflerin piyasaya kontrol etme imkanlar ı artar ve satt ığı ürünlerin kalitelerini garanti ederek, iç ve d ış piyasalarda tutunmas ı nı sağ lar.

(13) Ziya Gökalp Millayim, a.g.e. s.170
(17)A.F.Aç ıl, R.Demirci, Tarım Ekonomisi Dersleri, Ankara 1984 s.308
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Pazarlama kooperatifleri ortaklann ın ürününü değ erlendirmenin yanı sıra, onlara
ürün standardizasyonu, kalite kontrolu ve i şletmenin modernizasyonu konular ında da
yard ımcı olur ve gerekirse kredi sa ğlar.
Ülkemizde pazarlama konusunda çal ışan Tar ım Satış Kooperatifleri 2.11.1935
gün ve 2834 say ılı yasaya göre kurulrnuş lardır. Bu kooperatiflerin kurulu ş amaçlar ı
arasında, yukarı da aç ıklandığı üzere, ürünün i şlenmesi, devamlı sürüm ve sat ışı , piyasanı n düzenlenmesi, ihracat ile, iç ve d ış ta, üretici ve tüketici aras ındaki anı cıhı n kaldırarak, elde edilen faydalar ın üreticiye intikalinin temini, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve maliyeti düş ürmek, ortaklara üretimde ihtiyaçlar ı olan her çe şit alet ve
araçlar ı ucuza sağ lamak (18) gibi önemli ve çe şitli konular yer almakta ise de, bu
kooperatifler, pazarlama fonksiyonlar ıncian sadece biri olan sat ış hizmetine daha fazla ağırlık vermi şlerdir.
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Tanin Satış Kooperatiflerimiz, pamuk, üzüm, incir, zeytin, zeytinya ğı , fındı k,
fıstık, kolza, gül ve gülyağı , turunçgil, yaş meyve ve sebze, hasankeyf tütünü, ya ğ lı
tohumlar, süt ve mamülleri, tiftik ve yapa ğı konularında faaliyette bulunmak tad ırlar,
Pamuk ve fındı k üzerinde çalışan Tarım Sat ış Kooperatifleri say ı ca en çok olanıd ır.
Tarım Satış Kooperatifleri finansman yönünden büyük sorunlarla kar şı kar şıyadr. Yetersiz öz sermayeleri ve i ş letme sermayeleri nedeniyle, yat ırım ve i ş letme faaliyetleri için, daima d ış finansmana ihtiyaç duyulmaktadir. Bu kooperatiflere destekleme al ımları için T.C. Merkez Bankas ınca, reeskont yoluyla verilen kredilerin büyük
bir kısm ı vklesinde ödenememektedir.
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Kooperatif işletmecilik yönünden de bir çok zorluklar vard ır. Kuruluş yeri ve i ş
hacmi yetersiz koo'peratiflerde, a şırı memur istihdam ı da varsa, zarar kaç ınılmaz olmaktad ır. Ürünün tesliminde sat ışında; piyasanın takip edilmesindeki aksakl ıklar birim pazarlama ve i şleme masraflarını art ırmaktad ır.
Bütün bunlara ilaveten kooperatifçilik ilkeleri, gere ğince uygulamamaktad ır.
Kooperatifçilik eğitiminden yoksun olan memur, yönetici ve ortaklar, kooperatifi
devletin alım yeri olarak göstermektedirler. Devletin kooperatiflere katkısı , yard ım
ş eklinden çok müdahale ş eklindedir. Üst seviyedeki yöneticiler devlet taraf ından
atanmakta, bu sebeble de normal memur zihniy etinde çali ş maktadırlar. Kooperatifçilik ilkelerinden idare, risturn da ğıtma ilkeleri tarafs ız uygulanmad ığ, ından, gerçekte
bu kurulu ş lan kooperatif olarak nitelemek bile yerinde de ğildir.

(18)a.g.e. s.308
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Tarım sat ış kooperatiflerinin say ılan 1000 civarında olup, yaklaşık 500.000 ortağı bulunmaktad ır. Bu kooperatifler 21 birlik şeklinde te şkilanmışlardır. Birlikler
arasında organik bağ kurularak, üreticilerin temel girdi ihtiyaçlar ını sağ lamaya yönelik yatırımlar yerine, destekleme al ımlanyla sağ lanan kaynaklar ın birlikler tarafından
münferiden çe şitli simi' tesislere yatırılması tarım satış kooperatiflerinin disiplinsiz
ve sağlıksız büyüme sebebi olmu ştur.
8 Haziran 1984 gün ve 238 say ılı Tarım Sat ış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluş u Hakkında Kanun Hükmünde Kararnâme ile, Tar ım Sat ış Kooperatifleri yeniden düzenlemi ştir. Kararname 2834 say ılı kanunun 4 maddesi hâriç bu kanunu yürürlükten kald ırmaktadır.
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Bir tarım satış kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Sat ış kooperatifleri birliğinin kurulması için ise en az üç Tarım
Sat ış Kooperatifmin.bulunmas ı lâzımdır (md. 1). Satış Kooperatiflerimiz birçok bakımdan devletin idaresi alt ındadır. Nitekim Kooperatifler ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımdan yapacağı inceleme sonunda, müsaadesi ile kurulabilecek (m6. 1). Di ğ er taraftan kooperatifm çal ışma ve işleyişini düzenleyen ana sözleş meler T.C. Ziraat Bankasının görüşü de alınarak Sanayi ve
Ticaret Bakanl ığınca hazırlanarak Bakanlar kurulunca kabul edilmektedir.
Kooperatif ve birlik Organlar ı , Genel Kurul, Yönetim Kul-Ulu, Denetim Kurulu
ve Müdürlük—Genel Müdürlüktür.
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Genel kurullar en yetkili organ olmakla beraber, burada al ınan kararlar belirli
bir süre içerisinde onaylamrsa kesinle şir (md. 8)
Yönetim kurullar ı , genel kurula üyeleri aras ından seçilecek dört üye ile kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya vekilinden te şekkül eder. Kooperatiflerde
müdür, birliklerde genel müdür yönetim kurullanna ba ş kanlık eder. Ayrıca seçimle gelen üyeler aralar ından, başkan vekili seçerler. Ayr ıca devlet adına destekleme ahmlar ı
yürütmek üzere görevin verildiğ i tarihten desteklemeye konu olan ürünün sat ışını tamamen yapılmasına kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , Hazine ve D ış Ticaret Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankas ının Yönetim kurullarına birer temsilci ile kat ılması öngörülmüştür. Seçimle gelen yönetim kurulu üyelerinin kooperatiflerde en az ilkokul
ve birliklerde ortaokul mezunu olmalar ı şartı getirilmiştir (md. 9).
Denetleme kurullar ı, kooperatiflerde genel kurula kat ılan ortaklar arasında veya
dışarıdan seçilecek iki iiyeden, birliklerde ise; genel kurulca temsilciler aras ından veya
dışardan seçilecek iki üye ile, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı ve T.C. Ziraat Bankası mensupları arasından görevlendirilece ği birer temsilciden te şekkül eder.
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Seçimle gelen denetcilerin, kooperatiflerde en az ortaokul, ve birliklerde lise mezunu olmaları şart koşulmuş tur (md. 10).
Yönetim kurulu üyeleri ile Denetcilerin ve Birlik Genel Müdürlerinin ücret veya
huzur hakları Sanayi ve Ticaret Bakanl ığınca belirlenmektedir. (Md. 9 ve 10).
Kooperatif müdürleriyle birlik ve kooperatiflerde imzaya yetkili personelin tayini ilgili b,akanl ıkca yap ılır. Birlik Genel Müdürleri ise ortak lçararnâme ile tayin olunmaktadır. Genel müdür yard ımcıları , genel müdürün teklifi yönetim kurulunun karar ı
ve Sanayi ve Ticaret . Bakanlığının onayı ile atanır.
Genel müdür ve yardımcılarının yüksek öğrenimli ve ekonomi ve kooperatifcilik
konularında yeterli tecrübe sahibi olmalar ı şartı bulunmaktadır (Md. 11).

a

Seçimle işbaşına gelen Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinden, göreve son
verme, çekilme, ve herhangi bir nedenle görevi sona erenlerin yenileri S'eçilinceye kadar Bakanl ık geçici üyeler tâyin edebileceklerdir. (md. 14). Yönetim ve Denetim ku-
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rulu ile personelin görevine Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı veya- görevlendireceği kuruluşlar ile T.C.Ziraat Bankas ınca yap ılacak soruşturma sonucuna göre gerekirse son verilir.
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Ayrıca Kooperatif ve Birliklerin Bakanl ığın ve T.C. Ziraat Bankas ının teftişine
tâbidirler. Bu kere getirilen bir hükümle (md. 16). Kooperatif ve birliklerin en az
% 51 hissesine sahip olduklar ı kuruluş ların teftiş ve denetiminin Sanayi ve Ticaret
Bakanl ığ mca yapılacakt ır. Ayrıca birliklerde bağlı kooperatiflerin tefti ş ve denetim
görev yetkisini taş ımaktadırlar.
Ortak ile kooperatifleri, kooperatifler ile ba ğlı oldukları birlikler, yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük aras ındaki ihtilaflarm Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliğ i ve tâlimat ına göre çözinnleneceği hükmü yer almaktadır (m6. 24).
Kooperatif ve birliklerin ekonomik ve idari zaruretler gere ği olarak birle ştirilmeleri,
ayylmaları , çalışma alanlarının genişletilmesi veya daralt ılması , merkezlerinin ba şka
bir yere naklinde Sanayi ve Ticaret Bakanl ığının talimat ına göre işlem yapılması esastır.

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile ilgili bu mevzuat hükümlerinden anla şılıyor ki, tabandan idarenin temeli olan genel kurul hiçe say ılmakta önemli kararlar ın
verilmesi ve idari tâyinlerin yap ılması Sanayi ve Ticaret Bakanliğ nıca teftiş ile ilgili
hususlarda T.C. Ziraat Bankas ı etkili kılmmaktad ır.
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Tarım Satış Kooperatifleri ile birliklerinin esas görevi, ortaklar ın teslim ettikleri
ürünleri değ erlendirmek ve pazarlamakt ır. Ancak hükümetçe görülecek lüzum üzerine
koruma amacıyla da kooperatifler ortak olmayanlarm ürünlerini alarak pazarlayabilirler. (m6. 27). Alnnla görevlendirilen birliklere bir "hizmet komisyonu" ödenmesi söz
konusudur. Bu hükme dayanarak devlet destekleme al ımlannı kooperatifler arac ılığı
ile yürütmektedir. Bu durum kooperatifcilikle tamamen ters bir i ş leyiş olduğu halde,
devletin güdümlü kooperatifciliği devam edecek demektir. Devletin geli ş en ülkelerde,
tarımı koruma çal ış maları gerekli kar şılanabilir, fakat öncelikle ortaklar ın menfatini
gözetmesi beklenen kooperatiflerin, devletin talimat ı ile ortak olmayanlara hizmet
götürmesi, ortak olup, olmamak aras ı ndaki fark ı ortadan kaid ırd ığından, ortak, kooperatif iliş kisi zayıflamakta ve kooperatif çal ışmalarına ilgisiz kalmaya yöneltmektedir.

a

Tanm Satış Kooperatiflerinin her ne kadar yönetim kurullar ı genel kurullarla seçiliyorsa da, yöneticilerin Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı nca, tayin, terfi, azil ve takdir
edilmeleri, genel kurullarca verilecek kararlar ın bakanl ık onay ı ile kesinle ş mesi, idari
tasarufun hukuki tasarufun üzerine ç ıktığı şeklinde de ğ erlendirilmektedir.
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5.22. Tarım KredilCooperatifleri
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Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklar ına mümkün olduğ u kadar ucuz kredi sa ğ lamak amac ıyla kurulan kooperatiflerdir. Genellikle küçük çiftçilerin ortak oldu ğ u
kooperatifler, ortaklar ı= tek ba şına alamad ığı krediyi onlara, maliyetine temin etmeğ e çal ışırlar. Bankalar daha çok büyük çiftçilere, tüccarlara ve sanayicilere kredi
vermeyi tercih etme küçük çiftçilere kredi vermekte güçlükler ç ıkarmaktad ır. Ancak
1979 y ılında T.C. Ziraat Bankas ı kanununda yap ılan bir değ iş iklikle, teminat aç ısı ndan büyük kolayl ık getirilmiş , projeye dayal ı orta •ve uzun vadeli yat ırım ve işletme
kredilerinin kullandır ılabilmesi için, projenin geçerliliğ i, işletnı ecinin güvenirliğ i
prensibi kabul edilmiş tir. Çiftçiler bankaya güven vermediğ i takdirde ipotek yolu ile
kredi açma yoluna başvurmaktad ırlar. Yeni kanunla getirilen uygulaman ın sonuçları nı değ erlendirmek için yeterli süre geçmemi ş tir. Fakat sağlanan bu kolayl ıklara rağ men, bankalarca yeterli plasman sa ğ lanamaması dolayı sıyla kredi kuruluş larından
kredi alamayan çiftçiler, özel ki ş ilerden yüksek faizle borç alma yoluna giderler. Genellikle % 40-60 aras ında olan y ıllık faiz ora ıu, baz ı durumlarda % 100 ü de aşar. Bu
yüksek fâiz nedeniyle çiftçi borç tan kurtulamarnakta, tasarrufta bulunarak i şletmesini geli ş tirememektedir.
Bankalardan ve ş ah ıslardan elveri ş li ş artlarda ve yeteri miktarda kredi sa ğ layamayan çiftçilerin ba ş vurabilecekleri tek kurulu ş Kredi kooperatifidir. Tar ım Kredi
Kooperatifi, ortaklanyla tasarruf sahipleri veya kredi kurulu şları arası nda arac ılık yaparak, ortak üreticilerine ucuz kredi teminine çal ışır.
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KOOPERATİ FÇ İL İĞİN GELI Ş MESI VE TARLM KREDI VE SATI Ş
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Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifleri genellikle 1847 de Almanya'da kurulmuş olan Raiffeisen kredi kooperatiflerinin prensiplerine göre çal ışırlar. Kooperatifin hisse senetsiz kurulu şu, sınırsız sorumluluk bulunması , çalış ma alanının darlığı ,
memurların ücretsiz çal ışması , yedek akçe toplanmas ı , yönetim ve kredi vermede aranan özel şartlar olarak anılan bu prensiplerde, bu kooperatiflerin kurulu ş undan bugüne kadar, önemli bir de ğişiklik olmam ışt ır.
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Türkiye'de üreticiye kredi sa ğlayan ana müessese, olarak bugünkü bünyesine
1939 yılında, 3202 say ılı kanunla kavu ş an T.C. Ziraat Bankas ı ile„ ilk olarak 1929
da kurulan ve daha sonrada 1935 y ılında 2836 say ılı Raiffeisen prensiplerine göre tâdil edilen Tarım Kredi Kooperatifleridir. Ancak memleketimizde 2836 say ılı Tar ım
Kredi Kooperatifleri Kanunu 35 y ıl uygulanmaktan sonra 1972 de kald ırılm ış , yerine
1581 sayılı Tarım kredi kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ç ıkarılm ıştır. Daha sonra
1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunun Baz ı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakk ındaki Kanun hükmündeki 27.7 say ılı kararlane (18) ile bu kooperatiflere yeni bir i ş leyiş ve çal ışma
ş ekli verilmiş tir.
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Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticiler taraf ından aralar ında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlar ını sağ lamak amac ıyla kar şıl ıklı yardım ilkesini dayanan ve tüzel ki şiliğ i olan değiş ir ortaklı , değ işir
sermayen kuruluş lard ır. Ortaklar ına, iş ci temini, tohumluk, fidan, fide zirai âlet ve
edevât sat ın alma gibi iş letme masraflar ı ve diğ er tar ımsal üretimle ilgili giderleri karşılamak üzere kredi açarlar. Aynca kanunda; el sanatlar ın ı geliş tirmek, ortak ürünleri
de ğ erlendirmek, ortaklann mü ş tereken yararlanabilecekleri her çe şit makina, ekipman ve tesisleri edinmek ile mevduat toplamak, bunkac ılık hizmetleri ve sigorta acenteliğ i yapmak (md. 3), bu kooperatiflerin çal ışma konuları arasında zikredilmektedir.
Her ilde veya bir kaç il dahilindeki kooperatiflerin kurduklar ı bölge birliğ i'de
bu çal ış ma konularını düzenlemeye yard ımcı olmak yanında, kooperatifleri denetlemek görevini de yiiklenmişlerdir.
En az beş bölge birliğ i de Merkezi Birliğini kurmaktad ırlar. Merkez birliğ i, kooperatif ve kooperatifçilik ilkekerine uygun olarak çal ış ması nı sağ lamak, onlara finansman kaynakları temin etmek, üretim ve tüketim maddelerini toptan sa ğ lamak,
imal etmek gerekirse ithalat ve ihracat yapmak, kooperatif ve bölge birliklerini denetlemek, personel politikalarını tespit etmek gibi birden fazla amac ı gerçekle ş tirmek
ile yükümlüdürler (Md. 3).

(18)18.6.1984 gün ve 18435 say ılı mükerrer Resmi Gazete.
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Kooperatif, bölge ve merkez birliklerinde i şlerin kanununa sözle şme ve diğ er
mevzuat hükümleri ile Tarım, Orman, ve Köy İşleri Bakanl ığı ve kooperatif üst kuruluşlarının talimatları genel kurid ve yönetim kurullar ı kararına uygun olarak müdür,
bölge müdürlüğü ve genel müdürlük tarafında• yürütüleceği hükme bağlanmıştır. Genel müdür ortak kararname ile, genel müdür yard ımcıları ile bölge müdürleri ise genel
müdürün teklifi Merkez Birliği yönetim kurulunun görüşüne dayanarak Tar ım Orman
Köy İşleri Bakanı onayı ile tayin edilir. Imzaya yetkili personel Genel müdürün teklifi ile yönetim kurulunun onay ı atanırlar, Diğ er tayin işlemleri Genel Müdürlükçe yürütür.
Kooperatifin organlan genel kurul, yönetim kurullar ı ve denetim kurulu ile müdür, bölge müdürü, ve genel müdür gibi yürütme kademelerinden oluşmaktad ır.
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Kooperatiflerde yönetim kurulu, genel kurulca seçilen dört üye ile kooperatif
Müdürü veya vekilinden te şekkül eder. Bölge birliklerinde yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler aras ından seçilerek be ş üye ile T.C. Ziraat Bankasının bir temsilcisi
ve bölge müdürü veya vekili olmak üzere yedi kişidir. Merkez birliğ inde yönetim kurulu ise genel kurul temsilcilerinin aralar ından seçecekleri alt ı üye ile Tarım Orman ve
Köy İşleri Bakanl ığı , Hazine ve Dış Ticaret Müsteş arlığı ve T.C. Ziraat Bankas ı mensupları arasından görevlendirilecek birer temsilci ile genel müdür veya vekilinden teşekkül eder (Değişik md. 10). Kooperatiflerde müdür, bölge birliklerinde bölge müdürü, merkez birliğinde genel müdür yönetim kurullanna ba şkanlık eder. Diğ er taraftan
kooperatiflerde bir, bölge ve merkez birliklerinde seçimle gelenlerden iki şer üye, yönötim kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle gelenlerden iki ş er üye, yönetim kurulu
üyeleri aras ında yapılan secimle ba şkan vekili olur. Yönetim kurulu üyelerine seçilecekler, kooperatiflerde okur yazar, bölge birliklerinde en az ilkokul, Merkez Birli ğinde ise en az lise lezunu olmalar ı , tâyinle gelenlerin ise yüksek tahsilli olmalar ı şarttır (Değişik Md. 4).
Yönetim kurulu ve deneticiler ile personel Tar ım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
veya bu bakanl ığın görevlendirilmesi halinde T.C. Ziraat Bankas ınca yap ılacak soruşturma sonucu, görevleri ilgili suçlu veya kusurlu olduklar ı görülürse, görevlerine son
verilir. Göreve son verme i şlemi, kooperatif ve bölge birlikleri de üst kurulu şca, Merkez birliğ inde ise Tarım Orman Köy İşleri Bakanl ığınca yerine getirilir. Bakanl ık temsilcisi, bu bakanlıkca Hazine ve D ış Ticaret Müste şarlığı ve Banka temsilcilerinin görevlerine ise bakanl ığının talebi ile bu kurumlarca son verilir.
Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili ana sözle şmenin ilgili kuruluşlarında görüşü
alınarak Tanm Orman Köy İşleri Bakanlığınca haz ırlanarak, Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

KOOPERATIFÇILI ĞIN GELI Ş MESI VE TARIM KREDI VE SATI Ş
KOOPERATIFLERINE GENEL B İR BAKI Ş

Kooperatiflerde, bölge birlikleri genel kurullarm verecekleri kararlar Merkez
Birliğinin tasdiki ile kesinle şirken, Merkez Birliğ i genel kurullanıun verecekleri kararlar ilgili Bakanl ığın onayı ile kesinlik kazanmaktad ır. Kooperatiflerle Bölge birliklerinde ve Merkez Birliğinde işlerin, kanun, anasözle şme, üst kuruluş talimatlar ı ve yönetim kurulu kararlar ı yanında, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığnun talimatiyle
yürütüleceği hükme bağlanmış ve Bakanl ık talimatına uymayanlann sorumlu tutulacakları belirtilmiştir.
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Kooperatif ve bölge birliklerinde genel kurullarda iki denetçi seçilirken, Merkez
Birliğinde denetçi say ısı dört olarak belirlenmiş tir. Bunlardan ikisi seçimle gelecek,
diğ er ikisi ise bakanlar ve T.C. Ziraat Bankas ı tarafında oturacaktr.
Kooperatifler bağlı bulundukları bölge birliğ i ve merkez birliğinin, bölge birliği
merkez birliğ inin teftiş ve denetimine tâbidir. Ayr ıca kooperatifler, bölge birli ği ve
Merkez Birliği Bakanl ığın teftiş ve denetime tabidir. Bakanl ık Ziraat Bankasını bu
işle görevlendirilebilir. Kooperatif bölge ve Merkez birlikleri denetim sonucu verilecek Miimata uymak zorundad ırlar.
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izahlardan anlaşılacağı gibi bakanlıkların tâyin yetkilerinin Genel Müdürle s ınırlandırilmayıp, daha alt kademelere kadar geni şletmesi, kooperatifcilik ilkeleri ile
bağdaş madığı gibi, bu kuruluşları hür kooperatif olmaktan da ç ıkarır. Tarım kredi
kooperatiflerine Bakanl ığın talimatlanna uymağa mecbur eden hüküm (237/md 10)
devlet müdahalesini en kesif bir şekilde ortaya koymaktad ır. Zira kooperatifcilikte,
kooperatiflerin kendi yetkili organlan d ışında herhangi bir merciden talimat almas ı
kabul edilemez. Bakanl ığın talimat verme yetkisinin ancak tefti ş ve soruşturmalara
inhisar ettirmek do ğrudur ki, bu da esasen kararnamede (Ek md. 2) yer almaktad ır.
Kooperatiflere bu ş ekilde yoğun devlet müdahalesi sonucu, kooperatife kay ıt
olan ortağın bir devlet müessesesine kay ıtlı olduğunu, kuruluşun kendi kuruluş u
olarak benimsemediği söylenebilir. Bu durum ortak-kooperatif ili ş kilerini zayıflatmaktadır. Devletin kooperatifcili ğe fazlası ile müdahalesi, eğer smırlan belli edilmezse, organisyon içinde dengesizlere sebep olmaktad ır. Bu dengesizlikler ortaklar ın
menfaatlerini azaltmakta, dolay ısıyla kooperatife katılmayı önlemektedir. Bu problemin halli için devlete en azından yönetimden çekilmesi sadece d ışardan ve üst kuruluşlar aracılığı ile desteklemesi gerekir.
Tarım Kredi kooperatiflerinin kuruluşlarından bu yana uzun bir süre geçmi ş olmasına rağmen, bu kooperatifler hala devletin tar ımda uygulayacağı kredi politikasının bir aracı olmaktan kurtulamam ışlard ır. Kooperatifcilik ilkeleri çerçevesinde
çalışan kooperatifler hükümetlerin kredi politikas ının yürüten gönüllü kurulu şlardır.
1581 sayılı Kanunla tar ım kredi kooperatifleri çok yönlü çal ışan (mevduat, toplama,
banka işlemleri yapma, sigorta v.b.) kooperatifler haline dönmü şlerdir. Ancak haliha-
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zır durumlarında T.C. Ziraat Bankas ına bağ lı kredi dağıtma niteliklerinde bir de ğ iş me olmam ıştır. Yeni kanunda yönetim ve denetleme kurullar ının görevlerine son
verme ve nihayet genel kurul kararlar ının yürürlüğ e konması Bakanl ık- 1nm onayına
bağlıdır. Bu husus kooperatifçilik ilkelerini zedeler mahiyettedir.

Z USA NIMENFA SSUN G
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Man begegnet die Zusammenarbeit und Kooperationsbewegungen in
alten Gesellschaften. Aber kann das Beginn der modernen Genossenschaftlichen Bewegung in 19. jahrhundert angenommen werden. In diesem Sinne wurde die genossenschaftlichen Bewegung in der Türkei mit kreditgenossenschaften begonnen. Die genossenschaftlichen Bewegung zeigte sich in der welt eine
Entwicklungsphase von traditionellen Gen essenschaften zu den integrierten
Genossenschaften, die durch grasseren Geschaeftsvolumen charekterisiert sindDie von der Regierung erlassene Bestimmungen, die auf die in der landwirtschaftstaetigen Waren-und kreditgenossenschaften abzielt, verringert die
Beteiligung von Mitgliedern in den \;erwaltung der Genossenschaften. Ausserdem findet man dieser Regelungen antidemokratisch.
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SERBEST İ KTİ SAT POLİTİ KASI
1950 ve 1980 Sonrası Uygulamaların
Bir Mukayesesi
Alâaddin KORKMAZ
ÖZET
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Türkiye'de 24 Ocak 1984'den sonra tatbike ba şlanılan iktisadi siyâset, bugün de büyük bir alâka ile münaka şa edilmektedir.
Yeni Iktisâdi Politika'ya yöneltilen tenkidlerden biri de,
bu politikanm "yeni" olmadığı, 1950 sonras ında bir müddet denendiQi ve muvaffakiyetsizlik neticesinde k ısa zamanda terkedildiği yolundadır.
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Bu kısa araş tırmada, zikredilen iddiâ "varsay ım" olarak ele
alınmış ve Türkiye'de 1950 ile 1980 sonras ında uygulanan liberal
iktisat siyâsetlerinin anahatlanyla incelenmesine ve n ı ukayesene teşebbüs edilmiş tir.
Incelemede, Dünya (Bat ı ) ve Türkiye'deki iktisâdi geli ş meler bir bütün olarak mütâlaa edilmi ş ; her iki devrede, liberal
memleketlerin model tercihleriyle Türkiye'nin gerçekle ş tirdikleri
arasında parelellikler aran ımş , farklıhklar gösterilmiş ve son olarak
da Türkiye'nin her iki devredeki iktisâdi siyâsetinin.kar şılaş tınlması yapılm ış tır. Mukayese sonnunda; Türkiye'nin, her iki dönemde de Batı'daki umumi iktisâdi buhranlar ın tabii bir neticesi
olarak, liberal memleketlerin sistemlerini esas alan model tercihleri yaptığı; lakin, bâz ı önemli eksiklik•ve farklıhklarla ve gecikerek bir model te ş ekkül ettirmeye çal ış tığı sonucuna vanl ımş -

tır.
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1950 ve 1980 sonras ı liberal iktisat politikalann ın ise —mahiyetleri farklı krizlerden doğ duğu için— tamamen farklı bir
karakter -taş adf<Y,1 tesbit edilmi ş tir. Buna göre, 1950 sonras ının
para arzını genişletici, faiz hadlerini dü şürücü dövizde, 50'yi
geçen "narh" sistemi ile ticari sektöre kaynak aktanc ı ve neticeten te şekkül eden sermayeyi ithal ikaamesi yolu ile yat ırımlara
dönüş türücü rnali politika ve hizmetler sektörüne a ğırlık veren
yatırım siyâsetinin yerini, 1980 sonras ında, esası "sıkı para"
politikası ve Türkiye ş artlarının elverdiği "serbest pazar" ekonomisi olan bir modelin tercih edildi ği görülmüş tür. Bu modelde
başlıca hedef, enflasyon ve i ş sizliği (stagflasyon) kald ı rmak, emisyonu daraltmak,faizleri yüksek tutarak tasarruf meylini art ırmak;
dövizde narh ve ekonomide sübvansiy onlar ı kaldırarak ve dış
ticarette tam bir liberasyona gidilerek ekonomiyi serbest piyasa
kâidelerine göre işletmek esas al ınmaktadır.

SERBEST İKTİ SAT POL İTİ KASI
1950 ve 1980 SONRASI UYGULAMALARIN B İR MUKAYESESİ •

GIRI Ş
Türkiye'nin iktisadi hayat ına Ocak 1980'den sonra veri>en 'yeni istikamet,
o tarihten itibaren hemen her platformda geni ş tart ış malara sebep olmu ş tur. Bu
tart ış malar bugün de bütün canl ı l ığı ile devam etmektedir.
Tart ış malarda, "Uygulanan politikan ın Türkiye için yeni olmad ığı , 1950
sonrası ndaki birkaç y ı ll ı k devrede benzer bir iktisadi siyasetin denendi ğ i; baş arısı zI ığı sebebi ile sonradan terkedildi ğ i" yolundaki iddialar da yer alm ış tı r.

a

Çal ış ma, mukayese devrelerini ayr ı ayrı ele al ı p özelliklerini tesbit etmeye
çal ış an iki bölümle, mukayesenin yap ı ldığı üçüncü bölümden meydana gelmi ş tir.
İ lk iki bölümde, öncelikle o tarihte dünyan ı n ekonomik durumuna k ısaca bak ı ld ı k-
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tan sonra Tirkiye'nin durumu özetlenmi ş ve son olarak da inceleme konusu olan
polikalar ı n ana çizgileri ortaya konulmaya çal ışı lm ış tı r. Son bölümde ise bu devrelere ait politikalar ın benzer ve farkl ı yanlar ı belirtilmiş tir.
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1.1950 SONRA.SI SERBEST İ KTİSAT

1.1 Genel olarak D ış Ekonomik Geliş meler

xx.yy, hemen her bak ımdan oldu ğu gibi, iktisadi sahada da milletleraras ı
etkile ş melerin çok fazla geli ş ti ğ i bir yüzy ı ld ı r. I.Umumi Harb'den sonra belirgenle ş en "entegrasyon"lar, Il. Harb'den sonra hemen hemen milli ekonomilerin
yap ı sı n ı tayin eden en önemli unsur olma özelli ğ ini taşı r olmu ş tur. Ş üphesiz,
devletlerin geli ş me seviyelerine göre bu entegrasyonun rolü de artmaktad ı r. Bu
itibarla milli ekonomilerin dünyada görülen konjontürel dalgalanmalardan de ğ ilse
bile, bu dalgalanmalar ı n doğurdu ğu "olgu" olan "buhran" (Bunal ım, kriz) lardan
tecrid edilmesi mümkün olamamaktad ı r. "En genel anlam ı ile 'bunal ı m', ekonomik
geliş me sürecinde mal ve hizmet etkile ş imiyle tüm ekonomik unsurlar aras ı ndaki
iliş kilerin kopuklu ğa u ğraması d ı r." 1

1 Enver Özcan, Ekonomik Bunalımlar, Ank. 1981, 1.s
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Büyük bir üretim fazlas ı ve talep azl ığından kaynaklanan 1229/30 Buhrân ı .n ı n geliş miş kapitalist ülkeler için fevkalade ş iddetli olan neticelerinin Türkiye'ye
ayn ı ölçülerle aksetmemi ş olması n ı n önemli bir sebebini, "c ı l ız" bir ekonomiye
sâhip olması nda aramak icâbetmektedir. 2
SiyasI ve ideolojik tercihler bir yana b ı rak ı lacak olursa, "entegrasyon" olarak
belirtilen dünya ekonomisine, geli ş miş Bat ı l ı kapitalist ülkelerin yön verdi ğ i bir
vâk ıad ı r. Bu sistemde, iktisadi' hayat ı , serbest bir ş ekilde (arz ve talebe göre) te şekkül eden "fiyatlar meydana getirmektedir. Fiyatlar ın seyrine göre, âzami 40-50
senelik bir müddeti içine alan ve daima bir evvelkinin tersi bir karekter ta şı yan
"devreler periyodik olarak vukii bulmaktad ı r. Mesela, kabaca sanayile ş meden
itibaren,
1800-1840 Fiyatlarda azalma temayülü görülen devre
1840-1870 Fiyatlar ı n yükseldi ğ i devre

a

1870-1900 Fiyatlarda dü ş me temayülü görülen devre
1900-1947 Fiyatlar ı n yükseldiğ i devre (kriz y ı lları hariç)
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ş eklinde bir tasnif yap ı lmaktad ı r. 3 Bıi "devre"lerin özelliklerine göre getirdi ğ i
problemler veya buhranlar sözkonusudur. Teoride, devreyi belirleyici faktörler
de farkl ı farkl ı gösterilmiş tir. Klasik iktisat teorisi, bir "buhran" kabul etmedi ğ i
için, "devrevi hareket" lerden farkl ı olarak zuhür eden 1929/30 krizini ş aş k ınl ı kla karşı lam ış ve liberal iktisat tarihinde ilk defa klasik anlay ışı n d ışı nda farkl ı
bir teori geli ş tirilmek suretiyle, ay ı rdedici özelli ğ i (arz-talep kanununa ayk ı r ı olarak)
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"üretimle birlikte fiyatlar ın da dü ş mesi" olan - kriz, "müdaheleci" bir anlay ışla
atlat ı labilmi ş tir.
2 "(Bu hran) ülke içinde fiyat ve üretim dü şü şlerin e, iş sizliğ e ve genel olarak ekonomik durgunlu ğa neden olmu ş tur." (Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ank.

1984, 62.$) Bu yüzdendir ki, ülkeyi yönetenler "ekonomik politika aray ışları "
içine girmi şlerdir. ( İ. Tekeli S. İlkin, 1929 Dünya Bunal ı m ında Türkiye'nin iktisadi Politika Aray ış ları , Ank. 1977'den zikr. Kepenek,.85.$) "Te ş ekbbüs-i ş ahsi"ye
istinad eden serbest F ı kra denemesi hat ı rlanırsa bu "aray ış lann çe ş itli yollardan
sürdürüldü ğü anlaşı lı r. Dolay ısı yle "Devletçilik" yolundaki tercih (gösterge olarak 1933 L BYSP kabul edilebilir) "buhran"a kar şı bir iktisadi politika say ılabilir. Ancak, "kriz"in Türkiye için sı n ı rlı olan tesirleri dü şünülürse "devletçili ğ in
Türkiye'ye has ş artlardan do ğ du ğu" yolundaki görü ş lere (mesela, bkz. Kepenek,
64.$) kat ılmak daha doğ ru olacaktır.
3 A.H. Hansen, Para Teorisi ve Maliye Politikası (Çev.Ahmet Kılı çbay), İ st. 1959
5-6.s Keza, Keyder'in yorumuyla, kapitalist dünya ekonomisi, tarih içindeki
seyri ile devrevi‘ hareketlerle doludur. Uzun süren büyüme devrelerini uzun
bunal ım devrelerini takip ediyor. Her büyüme devresi öncekine göre farkl ı bir
dünya i ş bölümü, farklı teknolojik ba ğ lar, farkl ı kontrol ve aktanm mekanizmaları , farkl ı kurumsal yapı getirir. (Biz bunu "birikim tarzlar ı" diye alg ılayabiliriz)
Bir devre 50 yıl sürüyor, yarısı büyüme, di ğ er yarısı bunal ı m... Her büyüme farkl ı
bir "teknoloji" veya "metâ" etrafı nda geli ş iyor. (Ça ğlar Keyder, Kriz üzerine
Notlar, Toplum ye Bilim, Yaz-1981, s: 14,14. s)
-
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Keynes'in geli ş tirdiğ i "Genel Teori" "... en k ısa bir tan ı m ı yla, ülke devletinin
piyasası n ı n iş lemesi sonucu olu ş an gelir da ğı l ı m ın ı değ iş tirici; geliri, dolay ısı yla
talebi yeniden da ğı tı c ı iktisadi politika" 4 va'zetmektedir. "Genel teori, asl ı nda
bir dizi de ğiş kenler (yat ı rı m, gelir, tüketim, birikim, istihdam) ve bunlar aras ı ndaki
iliş kiler teorisidir. Amaç, bu ili ş kilerin tam istihdam ı nası l gerçekleş tirebileceklerini araş tı rmaktı r." 6 Keynes'e göre:
Ekonomi (veya toplum) kendi kendine, arzulan ı r sonuçlar ı ç ı karamaz;
bu yüzden de müdahele gerekir. (Ama) bu müdahele ekonomi ilminin çizece ği
çerçeve içinde olur. Nihai amaç, ekonominin büyümesidir. Büyüme ve ekonomik
denge (tam istihdam, alt ı muvazene hali) devlet müdahelesi meticesinde ortaya
ç ı kar. "Doğ ru te şhis ve doğ ru metodlar . problemleri ortadan kald ı rı r". O halde
teknotrat ı n dedi ğ i yap ı lmal ı d ı r.6
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a

Keynes, bütün bu hedefleri, a ş ağı yukarı, "para" üzerine kurulacak politikalara dayand ı rm ış t ı r. Ona göre, insanlar "likid para" y ı üç sebeple tercih ederler;
Mübade ► e ihtiyac ı (ticari sebep), ihtiyat sebebiyle ve spakülasyon amac ıyla (psikolojik sebepler) ? "Halk, milli gelirin muayyen bir k ı sm ın ı at ı l nakit halinde muhafaza eder ve faiz haddi muayyen psikolojik asgarinin üstüne ç ı kmadı kça milli
gelirle at ı l depolar arası ndaki nispet sâbit kal ı r."

Keynes, bu tesbitten sonra, "para otoriteleri"nin arz yönünde yapacaklar ı
de ğiş ikliklerle faiz oran ı na tesir edebilecekleri ve kamu harcamalar ı ile talebi
canland ı rarak istihdam seviyesini yükseltebileceklerini söyler. 9 Böylece, Keynes,
toplam efektif (gerçek) de ğeri dü şüren "birikim"e karşı ç ı kar; devletin, müdahe
lesi ile "tam istihdam", sa ğlay ı p (devlet bütçesinde "denge için denge" anlay ışından vazgeçerek) "ekonomiyi canland ı rmas ı " gerekti ğ ini söyleyerek. "klasik"larden ayr ı l ı r. 19

4 Key der.8.s
5 Özcan, 85.s
6 Keyder, 24-25. s
7 'Özcan, 9.s

8 Keyder, İbid
9 Özcan-, 92-94.s
Keynes'in genel denge sistemi, üç temele dayan ır: Kullan ılabilir gelirle tüketim
arasındaki ba ğı ntıyı kuran harcama meyli (tüketim fonksiyonu), faiz haddi ile
elde tutulan para aras ındaki ba ğıntıyı kuran likidite meyli (likidite fonksiyonu),

faiz haddi ile yat ınm arasında ba ğıntıyı kuran yatırım talebi sedülü (veya sermayenin marjinal etkinliğ i/Yatınm fonksiyonu)... bozulan denge bu unsurlardan
hangisinde ise usulune uygun müdahele edilerek netice al ınabilir. (Nuri Karacan,
1950-67 Aras ında Türkiye'de Para Talebi, Türkiye'nin iktisadi Geli ş me Meseleleri, c:1, İst. 1971, 221.$)
10 Özcan, 95-96. s
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Keynes'in 1930 öncesinde ortaya atma ğa ba ş ladığı .ve 1936'da sistemle ş tirdiğ i görüş ler, harb sonras ı nda kesin olarak tatbik edilme ğe ba ş lan ı r ve 1946'da yeni
bir "devre" (büyüme devresi) te ş ekkül etme ğ e baş lar. Bu devre, son "kriz"in ba ş langı c ı say ı lan 1971 °e kadar devam edecektir.

1.2 Dönemin Türkiye'deki Görünü şü

1946'da "çok partili demokrasi"ye geçmeye karar veren Türkiye'de de iktisadi' politikan ı n yavaş yavaş de ğ iş meye ba ş ladığı görülür. Dünyada "laisez faire.."ci
anlay ıştan "miidaheleci" anlay ış a geçilirken, Türkiye de "devletçi" anlay ışı n,
tashih ederek, "özel sektör"e do ğ ru yönelme ğe ba ş lar. "Devletçi" CHP'nin 1946
Hükümet Proğ ram ı nda: "Devlet te şebbüslerinin hustisl te ş ebbüslerce ba ş ar ı labiley ız." 11 denilmekteydi.

a

cek sâhalara yay ı lması n ı önlemek ve buna ayk ı rı durumlar ı gidermek karar ında-
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"Il. Dünya Sava şı 'ndan sonra milletleraras ı ticaretin geli ş tirilmesi dünyaca
hedef olarak kabul edilmi ş , Türkiye'de ayn ı gayeyi ad ı m ad ı m takip etmi ş tir.
Nitekim, 1946 y ı l ı nda Türk paras ı devalüe edilmiş , dış ticaret çok yanl ı hale getirilmiş , takas ve kliring usâlü ise tandit edilerek.. çok yönlü d ış ticaret rejimi geli ş tirmek üzere yeni ad ı mlar at ı lm ış tı r. ilginçtir ki devalüasyona ra ğ men ödemeler
dengesi 1946 y ı l ı ndan itibaren aç ı k göstermeye ba ş lam ış ..herhalde, çok yanl ı dış
ticaret ve liberasyon ile bir arada al ı nm ış olan 1946 devalüasyon karar ı etkili bir
tedbir olmaktan uzak kalm ış t ı r." 12

1947 ve sonrası nda Truman doktrini ve Marshall Yard ı m ı çerçevesinde "en-

tegrasyon"a dahil olan Türk ekonomisinin, umi:ı mi olarak kabul edildi ğ i gibi,
1950'den itibaren de ğ il, daha evvelki tercihlerle "yap ı sal" değ iş ikliklere girdi ğ ini
gösteren ba ş ka geliş meler de vard ı r. 1947'de hükümet, bürokratlardan meydana
gelen ve daha sonra ba ş kan ı n ın adı ile an ı lan ("Vaner Plan ı ") bir komisyona Türkiye iktisadi Kalk ı nma Plan ı 'm haz ı rlatı r. "Plan, madencilik, enerji, demir-çelik,
ve demiryollar ı dışında kalan ekonomik giri ş imlerin zamanla özel kesime devrini
öngörüyordu... Doğ rudan uygulanmamakla birlikte.. öngördü ğü geliş me anlay ışı
dönemin egemen ekonomi politikası oldu." 13 Zaten ayn ı y ı l CHP pro ğram ı nda
11 Kepenek, 140.s
12 Mükerrem Hiç, Türkiye'de Para Politikası ve Ekonomik Geli ş menin Anahatları ,

Türk iyenin iktisadi Geli ş me Meseleleri, İst. 1971, 200. s.

13 Kepenek, 140.s
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yap ı lan değ iş iklik de partinin "Yeni Devletçilik" ad ı verilen bu de ği ş iklikleri resmileş tirdiğ ini göstermektedir.
1948'de İ stanbulda toplanan "iktisat Kongresi"nde bu "Yeni Devletçilik"in
ilkeleri tesbit edilmiş tir. Buna göre, "hükümet özel giri ş imcili ğ i aç ı kça desteklemeli.. geliş menin yerli ve yabanc ı ögelerine gerekli önemi verrneliydi." 14
Aynı devrelerde Türkiye'de "inceleme" yapan yabanc ı "uzmanlar"da uygulanan "kat ı" devletçi politikadan, özel sektöre "önem" verilmemesinden ve d ış
ticarette yeteri kadar "serbestt" uygulanmad ığı ndan bahisle tenkidler yönetirler.
Neticede "Marshall Plân ı "na Türkiye de dahil edilir. imzalanan anla ş maya göre,

a

Türkiye "..rekabeti s ı n ı rlayan, pazarlara ulaşım ı engelleyen ve tekelci nitelikte
olan uygulamalardan kaç ınacak"t ı. 15
Bu konuda son bir örnek de "zengin" yeti ş tirmek gibi "mâsum" bir tercihi
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ilk bak ış ta akla getiren 3 Haziran 1949 tarihinde ç ı kar ı lan 5421 say ı l ı Gelir Vergisi Kanunu'dur. Kanun, "100 bin TL'na kadar olan gelirleri kademeli olarak
% 45'e kadar vergilendirmesine karşı l ı k, bu miktar ı aş an gelirler için % 35 bir
vergi uygulaması " getiriyordu. 16

1.3 Serbest iktisat Politikas ı (1950-57)

Adnan Menderes, 29 May ıs 1950'de okudu ğu Hükümet Program ı 'nda,
devraldı Mar, "ekonomik miras" ı ş öyle de ğ erlendiriyordu:

"Tek parti hükümetinden intikal eden neticeler..miisdit say ılmaz... imkdrılar beyhude israf edilmiş.. hatta tabii inkişaf seyri hatalı politikalarla engellenmiş (tir).
Tek parti.. görüş ve kanaatleri, iktisdcli ve mali politikas ı na da aksetmiş tir.
Vatandaş iktisticlf sahada da nüfuz altında (tutulmu ş); böylece zamanla, müddheleci, kapitalist, bürokratik ve inhisarcr bir devlet tipi ortaya ç ıkm ış tı r. Bu
tip bir devletin masrafları..artırarak, memleketi borçlanma yoluna sokmu ş
olmasını; iş ve istihsöl hayatı n ı k ısırlaş tırıp iktisâdi kaynak Zammı= geliş mesine
engel olmu ş bulunmas ın ı tabii görmek lözzmd ır.
" 17

14 İ bid, 93.s
15 İ bid, 141.s
16 İbid
17 izahlı DP Kronolojisi (1950-58) c: II İst. (?), 4.s
'

,
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Menderes, konu ş mas ı n ı n devam ı nda, "gümrük duvarlar ı ve her türlü imtiyazlar
himayesinde..pahal ı imal edip pahal ı ya satan ve buna ra ğmen ekonomiye yük olan,
inhisarc ı zihniyet mahsulü olan KiT'ler"den söz eder, geçmi ş iktidarı "yerli sermaye terâkümüne mâni olmak", "kredi imkanlar ı nı daraltmak"la suçlar. O'na
göre, istihsali art ı racak tedbir al ı nmam ış , borçlar 2,5 milyara yakla ş m ış , zirai
istihsal 15-20 sene evvelki seviyede kalm ış , d ış ticaret yeldinu 1934.36 n ın alt ına
dü ş müş , 214 tona yükselen alt ı n stoku 30 tonun alt ı na inmiş , bunların neticesinde yüksek maliyet ve hayat pahal ı l ığı , "geni ş halk kütlelerini içtimâî sefâlete
mâruz b ı rakm ış tı r." 18

Buna karşı l ı k, Menderes iktisadi ve mali politikada "dört esas"tan hareket

a

edeceklerini ifade ediyordu; bunlar:

1) Muvazeneli bütçe, tasarruf zihniyeti, devlet masraf ve külfetlerini asgariye

pe
cy

indirmek;
2)

iktisadi cihazlanma : a) Bütçenin envestisman k ı sm ın ı geniş letmek ve bunun

d ışında bütün imkanlar ı yaln ı z istihsale tevcih; b) Hustı si te ş ebbüsü hukCı ki,

fı ilî

emniyetine ikna edip süratle geli ş mesine yard ı m; c) Mevcut sermayenin istihsale
akmas ı n ı kolaylaş t ı rmak; ç) Yabanc ı sermaye te ş ebbüs ve tekni ğ inden geni ş ölçüde
faydalanman ı n ş artlar ı n ı tahakkuk ettirmek, kaplar ı n ı yerine getirmek.
3) Bütçeden envestisman olarak ayr ı lacak tahsisât ı , memleketin tabii ş artlar ı na uygun plana ba ğ lamak.

4) istihsal hayat ı n ı devletin zararl ı müdahalelerinden ve bürokrasiden kurtarmak. 19

Hükümet, bu hedefler çerçevesinde icraat ına hemen ba ş lam ış gerek Merkez
Bankası kaynakları kullan ı larak, gerekse "senetlerin yeniden iskonto edilmesi"
yolu ile kredi geni ş lemesi sa ğlam ış , ;do ğ rudan para arz ı n ı art ı rm ış ; 1951'de ticari
banka faizlerin' %12'den %8.5'a indirilmi ş tir. Meydana getirilen büyük kredi art ışın ı n sektörlere da ğı l ı m ı incelendi ğ inde, kredilerin dörtte üçünün tar ı m ve sanayii-

18 İbid, 5.s
19 ibid, 5-9.s
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nin dışı nda kullan ı ld ığı görilimektedir. 20 1950-60. döneminde gerçek gelir art ışı
% 30'dur. Tar ı m ın pay ı azalm ış , sanayiin nisbr pay ı de ğ iş memiş , ulaş tı rma, hizmet
ve di ğer sektörlerin pay ı artm ış tı r. 21

Bu durum, aç ı kça "tar ı mdan sanayiie kaynak alctar ı m ın ı dolayl ı mekanizmalarla
gerçekleştirmek", bunun için de "döviz kurum yüksek tutarak tar ı mc ıy ı cezalandı rmak" 22 ş eklinde yorurnlanm ıştı r. Asl ı nda ticarl kesime aktar ı lan kaynak, belli
bir "birikim" meydana getirmi ş , daha sonraki "ithal ikame"ci ekonomi politika
esnası nda ise bu birikim "sanayi" için kullan ı lm ış tı r.
"Sürâtli kalk ı nmada lehte bir.faktör de d ış ticaret olmu ş tur. Kore Savaşı

a

dolay ı sı yla d ış ticaret hadleri Türkiye lehine geli ş miş , böylece ithalat imkanlar ı
ve piyasada mal arz ı geliş miş tir. ...D ış ticaret rejimi de ğ iş tirilmiş ve EP.11 ve OEEC
nizamları m(icibince liberasyon geni ş letilerek ithalat ı n % 60'1 bu rejime tâbi tu-
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tulmuş tur (neticesinde) „ithalat ihracattan çok' daha büyük bi( h ızla yükselmiş tjr. ... ödemeler aç ığı özel bankalardan sa ğlanan yüksek fâizli kredilerle kar şı lanm ış t ı r." 23 Neticede, 22 Eylül 1952'de liberasyondan tabi mallar ı n "tescil"
ş art ı getirilmi ş , 20 Nisan 1953`ten itibaren de serbest ithalat sistemi terkedilmi ş tir.
1953-58 aras ı ndaki dış ticaret 4 liste üzerinden ve "kota" esas ı ile yürütülmü ş-tür. 24 Liberasyon döneminde, °bedeli. TL olarak Merkez Bankas ı 'na yat ı rdm ış
olan ithalat ı n döviz karşı l ı kları yabanc ı ülke ihracatç ısı na ,ödenememi ş ve bu
borçlar ancak 1959'da yap ı lan anlaşma ile "ödeme plan ı "na ba ğlanabilmiş tir.25
ı l boyunca devam eden "serbest iktisat" yerini tekrar "güdümlü ik-Böylecik

tisat"a b ı rakm ış tı r.26

Kepenek, 99.s
21 Gülten Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Strüktlirel De ğ iş me, iktisat Fakültesi
Mec., e: 22, 167-193.s
20

22 Keyder, 39.s
23 M.Hiç, 202.s
24 İİTİ A, Türk Ekonomisinin,50 y ılı , İst. 1979,240.s

25 İ bid, 295.s
26 Rasih Demirci, Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Geli ş meler Üzerine bir
İnceleme, Karınca Der., s: 533, Mayıs 1981, 42-43.s
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2. 1980 SONRASI SERBEST IKTISAT
2.1 Genel Olarak D ış Ekonomik Geliş meler
1946-71 Arası ndaki "büyüme" devresinin birikim tarz ı "üretici sermayenin
serbestçe dolaşı m ı" prensibine dayan ıyordu. Bunu temin edebilmek için ABD
1946'da 1/Ons'35 $ üzerinden alt ı n ı sâbit kıymete ba ğlam ış ve milletleraras ı sermaye dünya çap ı nda rasyonel bir i ş bölümü ile üretimin ülkeleraras ı yerleş mesini
gerçekle ştirrn iş ti. 27
1968 Vietnam savaşı, arkası ndan Arab-Israil harbi ve 1970 sonras ı nda petrol

a

fiyatlar ı ndaki sı çrama! ı fiyat art ış ları ve AB D'nin dolar/alt ı n konvertibilitesini kaldı rması ile crıinya ekonomisinde de yeni bir "devre" aç ıl ıyordu.
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Başlangı çta bunun bir "kriz" oldu ğu pek düş ünülmüyordu. "Sekizler" diye
an ı lan geliş rı iş kapitalist ülkelerin, problemin ciddiyetini kavramalar ı ve müş terek
kararlar almak için toplanmalar ı 1975'lerdedir.

Bu yeni krizin göstergesi, yüksek üretime ra ğmen enflasyon ve bunun yan ı nda

iş sizliktir. Ş aşırtı c ı olan enflasyon ve i ş sizli ğ in bir arada bulunmas ı dı r. Bu yüzden
"durgunluk" yaratan bu yeni "olgu"ya "stagflasyon" ad ı verilmi ş tir. 28
Keynesçi politika, stagflasyon olgusu karşı sı nda tesirsiz kalm ıştı r. Bunun se-

bebi "böyle bir olgunun düş ünülmemiş , öngörülmemiş olması d ı r. Dolay ı sı yla
"kriz" Keynesçi politikan ı n tasfiyesi anlam ı na gelmektedir. Bu tasfiye, Friedmanc ı l ı k ad ı n ı alan ve Keynesçili ğ in "devletin meş rulaş tı rı c ı ideolojisi" (teknostrüktür) ne hücumla ba ş layan yeni "teori" ile yap ılmaktadı r.
Friedmanc ı l ı k, basit bir yakla şımla, "1945 sonrasm ı n devletçi ve teknik ak ı lcığı vurgulayan ideolojisi" yerine, X I—.yy liberalizminin bir "versiyon"u olarak
klasik "serbest piyasa ekonomisi"ne dönü ş ten ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. Fakat, bu
teorinin "kriz"in as ı l teorisi oldu ğ unu söylemek güçtür. 28
27 Keyder, agm, 14.s vd
28 Özcan, age, 128.s vd
29 Keyder, 25.s
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"Sosyal maliyeti, hemen hemen, hiç dikkate almadan, "müdahele"ci bütün
politikalardan vaz geçerek, esas ı "sı k ı para politikalanyla enflasyonu önlemek"
olan bunahmdan ç ı k ış stratejisi bugün bütün geli ş miş Bat ı l ı ülkeler taraf ından
tatbik edilmekle, ba şta IMF olmak üzere milletlararas ı finans kurulu ş ları arac ıl ığı ile de di ğer bütün ülkelere "empoze" edilmektedir.
Geli şmiş ülkelerde olumlu sonuçları al ı nmaya ba ş lanm ış olan ve temeli "devletçilik düş man ı " siyasi ve ideolojik politikalardan meydana gelen bu, bunal ı mdan
kurtulu ş siyasetine "Monetarizm" (yeni Muhafazakar Sald ı r ı ) ad ı da verilmektedir.

2.2 Dönemin Türkiye'deki Görünü şü
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Türkiye, 1970 devalüasyonu ile krizin henüz birikmen ı iş olan problemlerine
karşı erken tedbir alm ış tı . Bu, bunal ı m ı erken sezmekten de ğ il, birikmiş olan
kendi ekonomik meselelerinden kaynaklanan bir erkencilikti. Bu karar, bütün siyasi
istikrarsı zl ı klara, petrol fiyatlar ı ndaki art ış lara, K ıbr ı s Harbin in getirdi ğ i ekonomik yüklere ra ğmen 1976 y ı l ı na kadar, önemli s ı kı ntı ların do ğ mamas ı n ı temin etmi ş tir.

Seçim dönemi ve ard ı ndan gelen istikrars ı z hükümetler, esas göstergesi "enflasyon" olan krizin, hem de çok ileri boyutlarda ortaya ç ı kmas ı na sebep oldu.

pe

Devaml ı yükselen enflasyon çift rakamlara t ı rmand ı , döviz tiikendi, d ış ödemeler
dengesi bozuldu, art ı k vazgeçilmez bir finansman kayna ğı olan "d ış borç/yard ı mlar" durdu. TL üzerinde yap ı lan küçük operasyonlar ba ş ta olmak üzere ekonomiye yöneltilen müdahaleler" ba ş ar ı sı z kald ı . Enflasyonun zorlad ığı fiyatlar
"narhiarla zaptedilme ğ e çal ışı ld ığı için yokluk, kuyruk ve karaborsalar alabildiğ ine artt ı. Art ı k, ekonomi bir yeni karar, bir " ş okistiy ordu.

2.3 24 Ocak 1980 İ stikrar Tedbirleri

An ı lan tarihte, Baş bakan taraf ı ndan ilan edilen " İ stikrar Tedbirleri", " ..yalnı z bunal ı mdan ç ı kış ile ilgili düzenlemeleri de ğ il, yeni bir ekonomik geli ş me
anlay ışı n' da içine almaktad ı r." 31 Bu, beş y ı ! önce "Keynesçi" politikay ı tasfiye

30

Ocak: Bir Dönemin Perde Arkas ı, 3.b., İ st. 1983, 8.s. (197779 aras ında dört "tedbir" uygulamaya konuldu)
31 Kepenek, 459, s.
Emin Çölaş an, 24
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etmeye karar veren Bat ı l ı ülkelere iltihak etmekten ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. (1950'de
de zaman ı n geçerli politikas ı olarak Keynesçili ğ i de birkaç y ı l gecikme ile uygulamaya ba ş ladığı m ız hat ı rlanmal ı dı r). Bu ekonomik kararlar ı n gerisinde "teknokrat" olarak bulunan Turgut Özal, önceki politikalar ı "modası geçmi ş , gerçek d ışı,
devletleş tirmeci" olarak târif ederek, "kriz"in ideolojisine uygun politikalar ı n
uygulanması n ı ve IMF ve benzeri kurulu ş lar ı, "gerçekçi ve tutarl ı politikalar uyguladığı m ı za, özel bir gayret göstererek inand ı rmam ız" mecbtiriyetini ifade etmi ş tir. 32
Yeni ekonomi politikas ın ı n ay ı rdedici özelli ğ i, serbest piyasa ş artlar ı nda
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oluş acak "fiyatlar ı n iktisadi hayat ı tayin etmesinden ibarettir. 33

Bu tercih istikametinde —bir k ısm ı birikmiş olan problemleri halletmek, bir
kı sm ı da yeni politikay ı yerle ş tirmek amac ıyla— bir dizi tedbir al ı nm ış tı r. DPT'ye
göre, yeni kararlar ın al ı nmas ı n ı gerektiren ortam ş öyle do ğmu ş tur: Petrol krizi
ve siyasi amaçl ı dış kı sı tlamalar (ABD ambargosu) ödemeler dengesini bozmu ş tur.
Bunun sonunda, borçlar ödenemez ve ertelenemez olmu ş tur; döviz kaynaklar ı
azalm ış t ı r; geni ş lemeci politikalar ın devam ı enflasyonist bask ı ve ödemeler dengesi
bask ı sı n ı art ı rm ış tı r. Bu yüzden de, spekülatif faaliyetler artm ış , k ı tl ı k baş lam ış ,
tasarruf azalm ış , üretim yavaş lam ış , tüketim kamç ı lanm ış , çift fiyatlar olu ş muş ,
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iş sizlik artm ış .. ve nihâyet ekonomi kontrol edilemez olmu ş tur.34
Yine DPT'ye göre al ı nan tedbirler de ş u özellikleri ta şı maktad ı r: Fiyatlar ın

idari kararla tesbitinden vaz geçilmesi, temel mal ve hizmet kapsam ın ı n daralt ı lması , (Bunun) d ışındaki mallar ın fiyatı nı n piyasa ş artları na bı rak ı lması ; gerçek
değerinin de üstünde bir k ıymetle " ş ok"a tâbi tutulan TL'n ı n piyasadan çekilmesi (daralt ı c ı para politikası ), aç ı k finansman yolunun terkedilmesi, esnek kur
uygulanması , dış kaynak ihtiyac ı n ı n kapat ı lması , tasarruflar ı art ı rmak için yüksek
faiz (1 Temmuz'dan sonra) uygulaması , talep yap ısı k ı rı lmak suretiyle d ış talebin
ikaame edilmesine çal ışı lmak, Garantisiz ticari borçlar ı n lasfiyesi ile) yabanc ı

32 Emin Çölaş an, 301 ve 296.s
33 Kepenek, İ bid
34 DPT, 1981 Program ı, Ank, 1981, 39.s
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sermayeyi özendirmeye çal ış mak, vergi adaleti.. ve gelir da ğı l ı m ı n ı n düzeltilmeye
çal ışı lması .35 Ayrı ca önemli baz ı "kurumsal" değiş iklikler de getirilmiş tir. Bunlardan en önemlisi, ekonomiyi yönetme i ş inin "tek şef'e ba ğl ı bir ekip taraf ı ndan
yürütülmesinin uygulamaya konulmas ı dı r.
Ekonomik politikan ı n olumlu neticeleri aynr y ı l içersinde görülme ğe baş lanm ış ; fakat, —ekonomik siyaseti yörüten Ozal' ı n aksine— hükümet, politikan ın
getirdi ğ i "sosyal mâliyetleri göze alamad ığı için, "Banker" ve " Ş irket kurtarma"
iş lemlerine devleti sokmu ş ; böylece ana politikalardan "sapmalar meydana gelmi ştir. Nitekim, Ba ş bakan olarak yeniden ekonominin ba şına geçen (ize!, 1984'e
tekaddüm eden günlerde okudu ğu hükümet program ı nda, "enflasyonu a ş ağı çekici"
eski politikan ın uygulanaca ğı n ı , "serbest pazar ekonomisinin kâidelerine riayet
edilece ğini, 'ş irket kurtarma' gibi müdahelelere imkân verilmeyece ğini" 36 ilan
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etmiş tir. Ayr ıca, "Ekonomik Yap ıy ı Güçlendirme Program ı " ad ı ile "teş kilat
ve mevzuat" bak ı m ı ndan birtak ı m tedbirler getirilmi ş ; ba ş ta döviz olmak üzere
teş ekkülü tam olarak serbest piyasaya b ı rakı lmayan hususlar ın da "iktidar" döneminde halledilece ği ifade edilmiş ve ithalat ı yasak veya müsaadeye ba ğl ı az miktarda
mal "ilan" edilerek d ış ticarette liberasyon geni ş letilmiş tir. Baş ta karaborsa konusu
olan sigara, içki gibi maddeler olmak üzere lüks ithalat yüksek vergilere ba ğlanm ış ,
bu yolla "konut fonu"na kaynak yarat ı lmak istenmi ş tir. "Y ı llardan beri devam
eden ithal ikamesi anlay ışı terk edilerek, ihracata dönük ve dünya sanayi ve ticaretine entegre olabilecek bir sanayile ş me 'politikas ı " benimsenmiş .. nihayet, "s ı kı
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para" politikas ı en kat ı şekilde tatbik edilmi ş , K İ T'lerle ilgili olarak hiçbir sübvansiyona müsaade edilmemi ş , bunun neticesinde büyük zam dalgalar ıyla enflasyonda
ciddi say ı labilecek sı çrama meydana gelmi ş tir. Baş bakan'a göre bunun seh?bi,
1983'de al ı nmas ı gereken tedbirlerin al ı nmaması ve ana politikalardan sapmalard ı r.
Fakat, K İ T'lere yap ı lan zamlar, "monoter" karekterli olan enflasyonu gittikçe
"maliyet enflasyonu"na do ğru götürrnekte, "ara mallar" zinciri ile bütün ekonomiye yansı ma tehlikesini getirmektedir. 37 Böyle bir durum ise, "psikolojik" sebeplerle de beslenince fevkalade güç düzeltilebilir neticeler yaratabilecektir.
"Piyasa mekanizmas ı n ın düzenleyici gücüne b ı rakı lmak istenen ekonomitnizin, bu alanda olgunlu ğa ulaşı l ıncaya kadar, sa ğ lam bilgiye dayal ı , hedefi belli,
sistematik müdahelelere ihtiyac ı vard ı r." 3d

35 İ bid
36 Resim Gazete, s: 18262, 18.s
37 Ahmet Kılı çbay, Enflasyonun Aş a ğı Çekilmesi, Tercüman Gaz. 26.4.1984
38 Ahmet Kılı çbay, Sıkı Para Politikas ı , Tercüman Gaz., 12.4.1984
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3. MUKAYESE

Her iki "serbest iktisat" politikas ı n ı n önemli özelliklerini ortaya koyduktan
sonra bunları n farkl ı yönleri üzerinde dural ı m:
Bir defa, 1950 sonras ı "liberal" politikalar ı n temelinde psikolojik "tepki"lerin
önemli bir yeri vard ı r. Bu yüzden devrin gerektirdi ğ i iktisat "teori"sinin oldukça
dışı ndad ı r.
Her iki devre ile ilgili olarak ifade edilebilecek en büyük farkl ı l ı k, birincisinin
hedef almalar ı dı r.
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"emisyonu geni ş letmgk", ikincisinin ise bunun aksine "sı k ı para" politikalar ı nı

1950 liberasyonu, dahili piyasan ın "derhal massetme" özelli ğ i dolay ı sı yla
ödemeler dengesini bozmu ş tu. Halbuki, art ı k iç piyasan ı n "açl ığı n ı çektiğ i, talep
etti ğ i kalemlerin say ı sı mandut oldu ğundan liberasyonun getirebilece ği "aç ı k"
sözkonusu de ğ ildir. Kezâ, 1950'de gerçekçi bir döviz kuru mevcut de ğ il ve narh
koyulmu ş iken, son devrede "esnek kur" politikasr ile nispeten gerçekçi kur politikas ı yürütülmektedir. Hükümet, "iktidar devresinde (yani en geç (1988)" konver-
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tibiliteye geçece ğ ini ilan etmi ş tir.

1950'lerde kalk ı nma hamleleri ön planda iken ve büyük enflasyon problemi mevcut degilken,bugiin ba ş problem enflasyondur ve bütün politikalar bu mihver çerçevesinde te ş ekkül etmektedir. Bugünkü tedbirlerin ayr ı lmaz bir parçası "yüksek
fâiz" oldu ğu halde, Menderesin ilk yapt ığı icraatlardan biri kredi faizlerinin dü ş ürülmesi olmuş tu. Çünkü, onun kalk ı nma hamlesi için "take off"a ihtiyac ı vardı .
Bu yüzden 1950'lerde K İ T mâmülleri maliyetlerinin alt ı nda satı lmaya devam
ediyordu. Bugün ise devlet, (bir ikisi hariç) K İ T'lerdeki bütün sübvansiyonlan
H alan için ikazda bulunmu ş kaldı rm ış , bunlara, kendilerini piyasa ş artlar ı na uydurrT
tur. Neticede bu kurulu ş lar çok büyük oranlarda zamlar yapmaktad ı rlar.

Netice itibariyle denilebilir ki, 1950 ve 1980 "serbest iktisat politikalar ı nin
adı ndan ba ş ka benzer bir tek yönü -kezâ mahiyetleri farkl ı olmakla beraber—
dış ticaretin libere edilmesidir. Her iki politika aras ı nda evvela amaç, sonra da
mâhiyet bak ı m ından büyük farklar vard ı r.
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SUMMARY
The new economic policy of Turkey, which was put into practice on
January 24,1980, are stili subject to discussion.
One of the discussion points is that the "new economic policy" is not
new, but it had been tried for some time after 1950 and was left as a result
of its failure at succession.

a

This short research takes the point as a "hypothesis" and compares
the mainlines of the liberal economic polices which were put into practice
after 1950 and 1980.
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The economic developments in Turkey and in the world (esp. West)
have been studied as a whole in this research, and the parallel points between
the liberal countries and of what Turkey has realised during these two periods
have been shown, the differences are pointed out and finally, the comparison
of the Turkish economic policies in these two periods have been made in
this research. The comparison showed that Turkey preferred models that
are founded on the systems of the liberal countries, but that the models
that were formed had some important points missing in them, tl.ere were
some differences and the model was formed late.
The research showed that 1950 and 1980 liberal economic policies
were of different characteristics, due to their sources being of different
crisis. According to this, 1950 economic policy was founded on points such
as; expanding the currency flow, decreasing the interest rates, a "tax" system
which was over 50 Tc, transferring sources to the commercial sector and
turning the capital got as a result of it to investments, and giving importance
to services sector. After 1980, a Turkey better have been preferred, instead
of the investment policy of the 1950's. The main purposes of the new policy
are; to decrease inflation, stagflation, and emission, to keep interest rates
high to encourage saving, to eliminate the subventions at economy and the
taxes on foreign exchange, to practice whole Iffieration at foreign trade and
to work economy according to free market rules.
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Irfan Ünver NASRATTINOĞ LU
GIRI Ş :
Hal ı c ı l ı k, sanat ve folklor bak ı m ından oldu ğu gibi, ekonomiye ve özellikle
kooperatifçili ğ e etkileri bak ı m ı ndan da önemli bir u ğraş alan ı dı r.
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Günümüzde, baz ı ülkeler, hali sat ış ları ndan dolay ı , ekonomilerine büyük ölçüde
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girdi temin etmektedirler. Mesela, Çin Halk Cumhuriyeti, Do ğu Türkistan hal ı ları
sayesinde ekonomisini olumlu yönde etkilemekte; İ ran ve Afgan hal ı lar ı hala
Avrupa piyasalar ı n, ellerinde tutmay ı baş armaktad ı r.
Ancak, Avrupa'n ı n birçok ş ehirlerinde büyük iş yerleri açm ış olan İ ranl ı lar
ile Afganistanillar ı n Türkçe konu ş makta olduklar ı da hemen dikkati çekmektedir. Çünkü, bu ş ah ı slar aslen Türk'türler.

GEÇMI Ş TEN GÜNÜMÜZE :

Daima Türklerin yaş ad ığı ülkelerde ortaya ç ı kan hal ı n ın tarihi sı k ı sı kı ya
Türkler'e ba ğl ı oldu ğu gibi Büyük Selçuklu Sultanl ığı devrinde kurulan devletlerle, bunun tekni ğ ini önce islam alemine sonra bütün dünyaya tan ı tan da Türkler
olmuş tur. Bununla beraber Büyük Selçuklulardan hali kalmam ış , Anadolu Selçuklular ı 'ndan gelen Konya hal ı ları yirminci yüzy ıla kadar geliş en hali sanatı n ı n
temeli olmu ş , yedi as ı r boyunca Türk hali sanat ı aral ı ksı z, daima yeni tiplerin
yarat ı ldığı parlak bir geli şme göstermi ş tir.
Bilinen en eski dü ğümlü hali, 1947-1949 y ı lları arası nda Altay Da ğları 'mn
Biisk Ş ehri y a kı nları ndaki Paz ı r ı k Kurgan ı 'nda, buzullar aras ı ndan çakar ı lmi ş nr.
Milattan önce 5-3. yüzy ı llara ait oldu ğu san ı lan 183-200 cm. eb'ad ı ndaki bu hal ın ı n
Gördes-Türk hal ı sı dü ğümüne benzeyen bir teknikle dokunmu ş oldu ğu kanaatinde
olan Türk ve yabanc ı uzmanlar ın say ısı çoktur. Nitekim Alman bilgini Prof.Dr.K.
Erdman da bu kanaatte oldu ğunu yazm ıştı r.
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Halen Leningrad Müzesi'nde te ş hir edilen Paz ı rı k hal ısı n ın Türk dü ğümü ile
dokunmuş olması , Türk hali sanatı ve Türk hal ı c ı l ı k tarihi bakı m ı ndan son derece
önemlidir. Asl ı nda bu hali bulununcaya kadar, eldeki hal ı c ı l ı kla ilgili belgeler
ve bilgiler de bizi Doğu Türkistan'a, yani Türklerin anayurduna götürmektedir.
Milattan Önce 34. yüzy ı llara tarihlendirilen baz ı hal ı lar, Sir Marc Aurel Stein
taraf ı ndan, Doğu Türkistan'da Lou-Lan ve Lop-Nor'da 1906-1908 y ıllarında yap ı lan
kaz ı lar sonucu elde edilmi ş tir.
Eldeki bütün bilgiler göstermektedir ki; hal ı c ı l ı k tarihinde Türk Milletinin
önemli bir yeri vard ı r; dünya hal ı c ı l ı k sanat ı nda bir "Türk Halisi" gerçe ğ i bulunmaktad ı r.
Müzelerimizde ve baz ı özel kolleksiyonlarda Selçuklu hal ı ları vardı r. Osmanl ı
dönemi hal ı lar ı nı n say ı sı n ı ise, binlerle ifade edebilmek mümkündür. Gerek Sel-

cy
a

çuklu, gerekse Osmanl ı dönemi hal ı ları hakk ı nda ciltler dolusu kitaplar yaz ı lm ış tı r.
Bu sebeple biz hal ıc ı l ı k tarihimiz üzerinde daha fazla durrnayaca ğız.
BUGÜNKÜ DURUM :

Bugün, Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde, hatta ş ehir ve kasabalarında hal ı c ı l ı k yap ı lmaktad ı r. Zira hal ı c ı l ı k Türk milleti için sadece ekonomik
bakı mdan de ğ il, sanat yönü ve sosyal aç ı dan da önemlidir. Türk iç ve d ış ticaretini
etkileyen hal ı c ı l ı k, "Türk el sanat ı " olarak da önemini sürdürmektedir. Ancak,
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konunun bir de sosyal yan ı vard ı r ki, folklorik aç ı dan incelenmeye de ğer.
K ı rsal kesimde ya ş ayan Türk k ızları n ı n en önemli çeyizi halidir. Bir k ı z ın
çeyizinde ne kadar çok hali varsa, o k ı z ı n gurunı e kadar büyüktür. Bu sebepledir ki, k ı z çocu ğ unun doğumu ile birlikte çeyizinin ve bu çeyiz içerisindeki hakların haz ı rlanmas ı i ş i de ba ş lamaktad ı r.

Türkiye'nin her yerinde, gerek el dokumac ı l ığı, gerekse fabrikasyon üretim
yolu ile hal ı c ı l ı k yap ı lmaktad ı r. Ancak belli baş l ı hal ı c ı l ı k merkezlerimiz; Hereke,
Isparta, Lâdik, Bünyan, Bergama, Milâs, Gördes, U şak, Demirci, Kula, Sivas,
Yağc ıbedir, Yahyal ı, Ta ş p ı nar (vb)'d ı r. Bu merkezlerde üretilen hal ı lar, üretildikleri şehrin-kasaban ı n ad ıyla an ı l ı r ve bilinirler. Mesela, Burdur İ li'nde dokunan
bir hali "Isparta Hal ı sı " olarak adland ı rd ı r. Ş üphesiz, desimetre kare (10X10)'ndeki
ilmek (dü ğüm) say ısı , kullan ı lan ipli ğ in cinsi ve kalitesi, renk ve desen, hav yüksekliğ i (hal ı n ı n kal ı nl ığı ) gibi hususlar, hal ı n ı n genel kalitesini belirleyici unsurlard ı r.
Ama Türkiye'de, mesela "Isparta Hal ısı " ya da "Bünyan Hal ı sı " denilince, akla
çok iyi bir hali cinsi gelmektedir.
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TÜRK HALISINDA BIÇIM VE MUHTEVA :
Türk halisi ile ilgili olarak çeş itli tasnif denemeleri yap ılm ış tı r. Bunlar tabii
olarak, biçime ve muhtevaya göre yap ı lm ış tı r. Bize göre, hal ı ları m ız ş öylesi bir
tasnifle de ğerlendirilebilir:
1. Geometrik desenli haklar :
Üçgen, dörtgen, alt ı gen, sekizgen, madalyon, y ı ldı z motifi i (vb) gibi geometrik
ş ekiller, hali üzerine serpi ş tirildiğ i gibi, hal ı n ı n göbeğ ine iş lenen geometrik ş ekillerde görülmektedir.
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2. Hal ı Seccade :
Bir ucunda "Mihrap" şekli bulunan ve namaz k ı lmak amac ı ile dokunup,
kullan ı lan ve "Seccade" adi verilen hak biçimidir.
3. Bitkisel desenli haklar :

Üzerinde herhangi bir bitkinin bulundu ğu bu hali türü bir hayli yayg ı nd ı r.
Çe ş itli çiçekler (daha çok lale, karanfil, gül, Sümbül, zambak, y ıldız çiçeğ i), elma,
nar, üzüm gibi meyvaiar, selvi, salk ı m sö ğüt gibi a ğaçlar ve me ş e yapra ğı gibi motif-
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ler bitkisel desenli hali biçimini olu ş turmaktad ı r.
4. Hayvan resimli haklar :

Türk hal ı lar ı üzerinde daha çok güvercin, serçe, bülbül gibi ku ş larla, y ı lan,
horoz ibiğ i ve ördek 'aya ğı gibi hayvani motifler görülmektedir. Ejderha motifi
haklar ı n, orta asya kökenli oldu ğu, 1983 y ı l ı nda Kuzey Azerbaycan' ın ba ş kenti
Bakü'de toplanan I. Milletlerarası Doğu Halça Sanat ı Sempozyumu'ndaki tart ış malardan sonra ispatlanm ıştı r. Ermeni uzmanlar ı n bu tür haklar ı n Ermeni kökenli
olduklar ı n ı iddia etmeleri üzerine, Azeri uzmanlardan Dr.Latif Kerimov ile Dr.
Mirali Seyidov, ilmi verilerle bu Ermeni iddialar ı n ı çiirilmüş lerdir.
5. Manzaral ı Haklar :
Orman, gül, nehir, köy, cami, Kâbe (vb) gibi manzaral ı haklar üzerinde insan
ş ekilleri de vard ı r. Ne var ki, İ slâmiyetin, insan resminin yap ı lması n ı yasaklam ış
olması , üzerinde insan eklinin bulundu ğu hali yap ı m ı n ı engellemi ş tir. Buna ra ğ men,
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milli ve dini özelliğ i olan kiş ilerle, özellikle Devlet Ba ş kanlar ın ı n portrelerinin
iş lendi ğ i hal ı lar da vardı r.
BOYUTLARA GÖRE TASN İF :
Haklar ı m ız ı boyutları na göre de tasnif etmek mümkündür. Belli ba ş l ı haklar ım ız göz önüne al ı n ı nca, ş öyle bir tasnif yap ı labilir:
1. Yast ık ve Minder Hal ıları :
Ortalama olarak 0,45 metrekare eb'ad ı nda olan bu haklar, yast ı k ve minder

2. Hali Seccade :

a

yüzü olarak dokundu ğu gibi, bugün, koltuk ve sandalye üzerine de konulmaktad ı r.
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Namaz kı lmak amac ıyla dokunan "Hah Seccade"nin eb'ad ı ortalama bir
metrekaredir.

3. Duvar ve karyola hal ısı :

Karyola üzerine, yatak örtüsü gibi örtülen ve tablo gibi duvara as ı lan bu tür
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haklar ı n eb'ad ı , ortalama 2,90 metrekaredir.
4. Sedir ve Yer-Taban Hal ısı :

Bu tür hal ı lar ın belirli bir eb'ad ı yoktur. Sedirin boyutlar ı na, serilecek taban ı n
(alan ı n) geni ş li ğ ine göre özel olarak dokunulabilece ğ i gibi; birkaç hal ı n ı n yan-yana
serilmesi suretiyle de amaca ula ş ı lm ış olacaktı r.

HALI ÜRETIMI YAPANLAR :

Türkiye'de hali üretimi, Devlet kurulu ş ları eliyle yap ıldığı gibi, özel kurulu ş lar ve ş ah ı slar taraf ı ndan da gerçekle ştirilmektedir. Ayr ı ca, çe ş itli kamu kurulu ş ları,. bu konuda çal ış ma yapan ki ş i ve kurulu ş ları maddeten desteklemektedirler.
Mesela, Kültür ve Turizm Bakanl ığı , Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı , Tarı m, Orman
ve Köyiş leri Bakanl ığı gibi Bakanl ı klar kendi bünyelerindeki ilgili Daireler eliyle
hali üreticilerine e ğitim ve finansman yard ı m ı yapt ı kları gibi, üreticilerin pazarlama
sorunlar ı n ı n çözümüne de katk ı da bulunmaktad ı r.
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Ayrı ca; Devlet bankas ı olan T.C.Ziraat Bankas ı , Türkiye Halk Bankas ı , Sümerbank gibi bankalar da üreticilere kredi vermek suretiyle, üretim art ışı na katk ı da
bulunmaktad ı r. Bu bankalardan Sümerbank birçok hali fabrikalar ı kurmu ş olup,
çok miktarda halt üretip, iç ve d ış piyasaya satmaktad ı r.
Hali üretiminin yoğun oldu ğu yörelerdeki evlerde, elle hali dokuyan ki ş iler
kurulan kooperatiflerde birle ş miş ler, böylece kredi-finansman ve pazarlama gibi
önemli sorunlar ı n ı n büyük ölçüde çözümlenmesini sa ğ lam ış lard ı r.
Hah üretiminin bilinçli yap ılması n ı sa ğlamak amac ıyla, Devlet Planlama Te ş kilat ı ve Türk Standartlar ı Enstitüsü'nde ayr ı birimler olu ş turulmu ş tur. Bir yandan
Tarı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı öte yandan Milli E ğitim, Gençlik ve Spor
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Bakanl ığı 'na ba ğl ı Halk E ğ itimi Merkezleri taraf ından il, ilçe, kasaba ve köylerde
hal ı c ı l ı k kurslar ı aç ı lmaktadı r. Bu tür e ğ itim çal ış malar ı na Yap ı ve Kredi Bankas ı
gibi baz ı milli bankalar da fiilen kat ı lmakla, hal ı c ı l ığı n Türk ve dünya standart-
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lar ı na ve kal itesine uygun bir biçimde yap ı lması na katk ı da bulunmu ş lardı r.

MALZEME TEMNI

Hali üretimi için gerekli yün, pamuk ve ipek ipli ğ i sı k ı nt ı sı yoktur. İ pli ğ in
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boyanmas ı iş i fabrikasyon hale getirilmi ş ise de, k ı rsal kesimde bu görevi halen,
köylü k ızlar ı yapmaktad ı r. Zira, köylü k ı z ı, hal ı n ı n desenine oldu ğ u gibi, renklere
de kendi iç dünyas ı n ı , zevkini, sevincini ve ac ı lar ın ı yansı tmaktad ı r. Hal ı n ı n bu
yönüyle incelenmesi de folklor ara ş tı rmac ı lar ı = görevi olsa gerek!...
Gerek tezgâh temini, gerekse iplik (vb) gibi ihtiyaç duyulan malzemeler için

yukar ı da adlar ı ndan söz edilen resmi kurulu ş lar kredi vermektedir. Ayr ı ca, mesela,
Sümerbank, üretilecek hal ı ya mahsuben üreticiye kredi vermekte, sonra da hal ı y ı
sat ı n almak suretiyle, hali üreticilerine iki yönlü yard ı mda bulunmaktad ı r.
TE Ş Kİ LATLANN1A SORUNU :
Hal ı c ı l ığı n mucidi biz oldu ğumuz halde, bugünkü hal ı c ıl ı k sanat ı n ı n nimetlerinden ba ş kalar ı n ı n istifacle etmeleri ve bizim, bilhassa ekonomik aç ı dan, hal ıc ıl ı ktan bekledi ğ imiz yararlar ı sa ğ layamamakta olu ş umuz, ihmalden ba ş ka bir ş ey
değ ildir!
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BAKIMINDAN TÜRK HALICILI ĞI

Hal ı cı l ı k ticareti yapan özel sektör temsilcileri günlük kazançlar ı ön plana
alarak hareket ederlerken, devlet kesiminin konuyu ciddiyetle ele almay ışı , dünya
hali piyasası nı ba ş ka ülkelere kapt ı rmam ıza sebep olmaktad ı r.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tam alt ı Bakanl ığı nda hal ı c ı l ı k
birimleri vard ı r. Bu bakanl ı klar ş unlard ı r:
1.

Kültür ve Turizm Bakanl ığı

2.

Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı

3.
4.
5.

Milli' Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanl ığı
Tar ı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı
Adalet Bakanl ığı

6.

Sağ l ı k ve Sosyal Yard ı m Bakanl ığı

a

Bu ,bakanl ı klar ın, baz ı ları n ı n, iki-üç Bakanl ığı n birle ş mesinden olu ş tuklar ı
ve yak ı n bir geçmi ş te tam dokuz bakanl ığı n, el sanatlar ı birimlerine sahip bulundu ğu göz önüne getirilirse, hele hele bu bakanl ı klar aras ı nda, konuyla ilgili hiç bir
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koordinasyonun bulunmay ışı da düş ünülürse, ihmalin boyutlar ı daha iyi anlaş dacaktı r.
Bakanl ı klar aras ı koordinasyonun bulunmay ışı da bir yana; ayn ı bakanl ı k
içerisinde dahi koordineli bir çal ış man ı n olmaması , bizim hali piyasası n ı , neden
baş kalar ına kapt ı rm ış oldu ğ umuzu aç ı k bir ş ekilde ortaya koyacakt ı r. Mesela',
Kültür ve Turizm Bakanl ığim ızda halen iki tane "El Sanatlar ı Ş ubesi" vard ı r.
Bu ş ubelerden birisi Milll Folklor Ara şt ı rma Dairesi'ne di ğeri ise Pazarlama Genel
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Müdürlü ğü'ne ba ğl ı d ı r!

Yap ı lacak: i ş ş udur: Kültür ve Turizm Bakanl ığı bünyesinde bir "El Sanatlar ı
Dairesi" olu ş turulmal ı ; öncelikle, Bakanl ı k bünyesindeki iki ş ube bu Daire bünyesinde birle ş melidir. Sonra, bu daire dünya hal ı piyasalar ı nda, teknik bir ara ş tı rma
yaparak, al ı c ı n ı n hangi tür hal ı lara itibar etti ğ ini tesbit etmelidir. Bildi ğ imiz kadarı
ile, geleneksel Türk motifleriyle dokunmu ş olan hal ı lar ra ğbet görmektedir. Ama,
Türk hal ı piyasası nda dokunan hal ı ların çok az ı Türk motifleriyle bezelidir! Maalesef, özellikle makina hal ı ları m ı z ı n ço ğ u, acem hal ı lar ın ı n çirkin birer taklididir
ve yukar ı da da belirtti ğ imiz gibi, günlük ticari' politikayla hali dokumas ı yap ı lmaktad ı r! '
Kurulacak bir "El Sanatlar ı Dairesi" bir motif katalo ğ u haz ı rlamal ı ; gerek
kamu kesiminde, gerekse özel sektörde dokunan ihracata yönelik hal ı lar ı n motifleri, mutlaka o katalogda belirtilen motiflerden seçilmelidir. Bunun için de zorlay ıcı yönetmelikler, hatta kanun ç ı karı lmal ı dı r. Bizce, Türk hal ı sı n ı n, dünya
hali piyasası ndaki yerini almas ı için, öncelikle yap ılması gereken i ş budur.
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SONUÇ :
Hal ı c ı l ı k, milli bir halk sanat ı d ı r. De ğerlendiremedi ğ imiz büyük iş gücünü,
kooperatifler vas ı tasiyle hal ı c ı l ı k sanatı na yöneltebilmem iz mümkündür. Bunun
için, özellikle k ı rsal kesimde ve hatta ş ehirlerde i ş siz (ama kabiliyetli) yurtta ş lar ı m ıza birer tezgah verilip, gerekli malzeme de sa ğlanarak, hem bu halk sanat ı m ı z ı n yayg ı n bir ş ekilde yaş atı lması , hem de ekonomiye katk ı sa ğ lanabilir.
Çok amaçl ı Köy Kalk ı nma Kooperatifleri, ortaklar ı na sa ğl ı yaca ğı imkanlarla,
hal ı c ı l ı k sanat ı n! yönlendirebilir. Esasen, ülkemizin baz ı yörelerinde yap ı lan bu
çal ış ma, bütün ülke sath ı na yay ı labilir. Ama her şeyden önce, ihracata yönelik
faaliyetler ön plana al ı nmal ı ve bu yap ı l ırken de, dokunacak hal ı n ı n milli özellik-
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lerimizi ta şı ması na önem verilmelidir.
1983 y ı l ı nda Bakü'de, 1984 y ı l ı nda da İ stanbulda düzenlenen Milletleraras ı
hüviyetteki ilmi Kongreler, dünya hali uzmanlar ı n ı n ve piyasan ı n dikkatlerini Türk
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hal ı lar ı n ın üzerine çekmi ş tir. Bu havadan da istifade ederek, Türk hal ı c ı l ığı ile
ilgili olarak h ızl ı bir propaganda çal ış ması içine de girilerek, dünya hah piyasas ı ndaki gerçek yerimizi alabiliriz...
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Yazanlar : Gene Wilson*
Geneve D. Sullivan

Türkçesi : Ismail Orhan Türköz

a

Çevirenin aç ıklaması : Kendi öz ve muhtevas ı bak ı m ı ndan zaten dikkat
•çekici olan bu makalenin Türkçeye çevrilmesi iki ek sebebten dolay ı daha da
faydalı görülmüş tür.
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Bunlardan birincisi, makalenin, dünyanı n belirli bir miktarı aş an bir
nüfusu barı nd ı ramıyacağı, dolay ıs ı yla nüfusun sm ırlandı rı lması gerekeceği
görüşünü nakzeden bir öze sahib olu ş udur. Bu görü ş, çe ş itli ciddî incelemelerle
reddedilmiş fakat her nedense bu incelemeler, nüfusun planlanmaszn ı savunan
görüş ler kadar reklam edilip yoygml ı k kazanamam ış tır. Nüfusun sı n ırlandırilması gereğini savunanlar, herş eyden önce, mevcut tabii' kaynaklar ı n artan nüfus
için gerekli ürünleri verebilecek bir potansiyele sahip olmadığı fikrini savunmu ş lardır. Bunlar gelecekte belki daha inand ı rıc ı bir sebeb üzerinde duracak,
yeryüzünün, mücerred alan olarak bile artan nüfusa yeterli plamıyacağı n ı
ileri sürebileceklerdir.

* Genetik Mühendisli ğ i alan ında kaydedilen geliş meleri inceleyen bu makalede
yazarlar, bu alana yat ınlan büyük kaynakları ve geçen sene kaydedilen ilerlemeleri
gözönlinde tutarak genetik yönünden önemli ölçüde de ğiş tirilmi ş ilk bitkilerin
1990 yılından önce ticari' tarıma al ınabileceğ ini ileri sürmektedirler.
Gene D. Sullivan Atlanta Federal Reserve Bank'ta ekonomist ve bölge ekonomisi araş tı rmacasıdır. Gene Wilson ayn ı kuruluş ta 'ekonomik analizleri uzman ıd ır.
Bu Makale "Biyoteknolojide Ilerlemeler' ve Bunlar ın Güney-doğu Tar ımına Etkileri" başl ığını taşıyan bir makalenin k ısalt ılmışıdır. Asıl Makale, Atlanta Federal
Reserve Bank tarafından yayınlanan "Economic Review"nün Mart 1984 say ısında
neş redilmiş tir.
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Buna karşı lı k, bundan 15 y ıl kadar önce, A.B.D. ba ş kan ı n ın emriyle
çalış malar yapan 15 kişilik bir bilim adamları grubu, dünyanın, mevcut teknolojiyle 40 milyar insan ı barınd ırabileceğini ortaya koymu ş tur.
Keza, bir süre önce Birle ş mi ş Milletler ad ına Vasili Leintief taraf ı ndan
yürütülen bir çalış ma da ekonomik büyümeyi tabii' kaynaklar potansiyelinin
değil, mevcut sosyal müessese yap ısı n ın sın ırlandırdiğın ı ortaya koymu ş tur.
Mücerred alandan kaynaklanan sı n ırlamaları n, kesin bir ş ekilde hissedilir
hale gelmesinden önce, bu sahada büyük rahatlzklar getirebilecek olan geliş melerin tuz kazand ığ um i şaret etmekle yetinmek ş imdilik yeterli olacakt ır.
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Bugüne kadar ekonomik büyüme h ız ı n ın nüfus artış h ız ın ın önünde gitmesi,
bir yandan bilinen ürünlerin daha verimli ve etkin bir ş ekilde üretilmesinin
sağlanması, diğ er yandan aynı ihtiyaçları n değiş ik yeni üriinlerle karşılanmasın ın imIdin &zihnine sokulmaszyla tahakkuk ettirilmi ş tir. En geniş anlamıyla,
tabiatta mevcut unsurları n birbirinin yerine ikame edilebilmesi hadisesi gittikçe
artan bir hızla geliş mekte; bu unsurlar arası ndaki farkl ı lığın özden daha ziyade
tertip ve tanzimden kaynakland ığı fikri güç kazanmaktad ır.
Element atomlarında mevcut elektron, pozitron, nötroil gibi birimlerin
say ı tertip ve tanziminin de ğ iş tirilmesi yoluyla bu elementin di ğer bir elemente
dönüş türülebilmesi hiç de ğ ilse teorik bak ımdan mümkün görülebilecektir.
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San ırım ki bu noktada bu makalenirz bizim için ilgi çekici gözüken ikinci
yönüne geçmi ş oluyoruz.
Fizik ve kimya gibi cans ızlarla uğraşan bilim dalları, atomu te şkil eden

unsurları n say ı tertip ve tanziminde de ğ iş iklik yaparak bir elementten diğ erine

geçiş i veya arada melez elementler üretmeyi mümkün kalmaya çal ışırken
biyoloji de paralel bir çalış may ı canlı lar aleminde gerçekleş tirmek için çaba
sarfetmekte; canl ı ların gen say ıları n ı, bunları n tertip ve tanzim tarzlar ı nı
değiş tirmek suretiyle ayn ı tür içindeki de ğiş ik varyetelerin özelliklerini birle ştirmeyi hedef almaktad ır. Bütün bu çalış malar zahirde çeş itliliği artırırken
özdeki beraberliği ortaya koymakta ve çe ş itli inanç sistemlerinin özünü te şkil
eden umdelere aç ıkl ık getirmektedir. Dü şük bir meyille do ğrusal bir grafik
çizen baz ı geliş melerin, kürnülötif etkilerle, eksponantel fonksiyonlar ın temsil
ettiğ i eğ rilere dönüş tüğü dönemleri ya şıya]ı neslimiz, çok kasa bir zaman araliğı nda çok büyük geli şmelere şahit olacak bu güne dek idrakimizi aşan bazı
sistemler idrak hudutlarım ız içine girecektir.
Bu makale, muhtemelen daha s ı n ırlı bir entellüktüel kitlenin ilgisini çeken
bu yönüyle de dikkat çekicidir.
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1983 y ı l ında hem erken hem geç donlar A.B.D. nin güney do ğu bölgesindeki
meyve ve sebze üreticilerine büyük zararlar vermi ş tir. Y ılbaşı na bir hafta kala
cereyan eden donlar ı n, normal ş artlar alt ı nda k ış l ı k ürünlerin emniyetli bir ş ekilde
yeti ştirildi ğ i Florida Eyaletini bile tesir alt ı na alması , bütün hassas ürünlerin elden
ç ı kmas ı na sebeb olmu ş tur. Domatesler, hiç olmazsa yak ı n akrabalar ı (kuzenleri)
olan Irlanda patatesieri kadar so ğu ğa dayan ı kl ı olmuş olsayd ı lar bu zamansı z
donlardan kaynaklanan zararlar büyük ölçüde azalt ı lmış olacaktı. Asl ında, soğu ğa
dayan ı kl ı l ı k yönünden (domates ve patates gibi de ğ i ş ik cinsler arası nda oldu ğu
kadar) patates varyeteleri aras ı nda da büyük farkl ı l ı klar mü ş ahade edilmektedir.
Bu konuda mahalli bahç ıvanları n farkedemedikleri husus, ayn ı sı rada yer alan bütün
bitkilerin dondan karar ı p kendini koyvemı elerine kar şı l ı k birkaç bitkinin, hiçbir
ş ey olmam ışcası na sa ğ lam kalabilmesidir. Bu farkl ı l ı k, muhtemelen, her canl ı
meden ileri gelmektedir.
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organizman ı n bünyesinde yer alan ve onun özelliklerini belirliyen genetik malze-
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Bu genetik malzemenin ve ara ş tı rmacı lar ın bu malzemeyi de ğ iş tirme konusunda kaydettikleri ilerlemelerin; bir gün gelip donlar ı n domates gibi hassas bitkilere verdi ğ i zararlar ın azalt ı lması na sebeb olaca ğı yolundaki ümitler kuvvet
kazanmaktad ı r. Asl ı nda, Güney Amerikan ı n da ğ l ı k yörelerinde so ğu ğa mukavim
yab'ânl domates bitkilerine rastlanm ış tı r. Ne varki bu bitkilerden, küçük, sert ve
yenilmesi mümkün olm ıyan meyveler elde edilmektedir. Her ne kadar ehli domatesler
bu yabani çeş itlerle melezlenebilirse de elde edilecek çe ş itlerin meyveleri yemeye
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elveri ş li olmad ığı takdirde bu yeni melezlerin soğ u ğa mukavim olu ş lar ı n ı n bir
faydası olm ıyacaktı r. Yeti ş tirici ve ara şt ı r ı c ı lar ı n, say ısı z denecek kadar çok say ı da
nesil üzerinde yapacaklar ı ; eleme, seçim ve melezlemelerle ehli domates meyvelerinin arzulanan özelliklerinin çok büyük bir k ı sm ıyla, yabani domateslerin, so ğu ğa
dayan ı kl ı l ı k özelliğ inin bir bitkide toplanmas ı mümkün olabilecektir. Ayr ı ca;
biyoteknolojinin, özellikle genetik mühendisli ğ inin, heyecan verici geli ş meleri;
bu uzun, sı kı ntı l ı ve genellikle hayal kı rı kl ığı yla sonuçlanan seçme, eleme melezleme ameliyelerine kestirme bir alternatif te ş kil edebilecek imkanlara da ulaş m ış
bulunmaktad ı r.
Araş tı.rmac ı lar, eninde sonunda, yabani domateslerde soğ u ğa dayan ı kl ı l ığı
sa ğl ı yan geni tesbit edebileceklerine ve bu genetik materyali do ğrudan do ğruya
kültür domateslerinin hücre çekirde ğine aktarabileceklerine inanmaktad ı rlar.
Ortaya ç ı kan yeni domates bir yandan ehli domatesiNarzulanan meyve özelliklerini korurken di ğ er yandan yabani- domatesin so ğu ğa dayan ı kl ı l ı k özelliğ ini
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bünyesinde topl ıyabilecektir. Daha sonra, arzulanan asit özelliklerle birlikte so ğu ğa
dayan ı kl ı l ı k özelli ğ i de, tabiî yolla, yeni nesillere intikal ettirilebilecektir.
Domates bitkisiyle ilgili bu münferit ba ş arı n ın ekonomik sonuçlar ı bile, tek
başına, k ış l ı k sebze ile ilgili sektörde önemli sonuçlar doğuracaktı r. Fakat, bu,
tar ı m alan ı nda ortaya ç ı kmakta olan biyoteknolojik geli ş melerin sadece bir habercisinden ba ş ka bir ş ey değ ildir.
Hayat Teknolojisi
Biyoteknolojinin kayna ğı olan genetik ilmi, 1866 y ıl ı nda "Geneti ğ in Kanunları " adl ı kitab ı n ı yay ı nl ıyan Avusturyal ı Rahib Gregor Mendel taraf ı ndan geliş tirilmi ş tir. Mendelin müş âhadeleri, birbirini takib eden bitki nesilleri üzerinde yap-
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tığı y ı llar süren çal ış malar ın ı n bir sonucudur. O zamandan bu güne kadar geçen
yüz y ı ll ı k dönem zarfında ilim, tabiat ı n, genetik bilgileri nesilden nesile nas ı l aktardığı nı keşfetmiş bulunmaktad ı r.
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Biyoteknoloji kelimenin tam anlam ıyla hayat teknolojisi olarak tan ı mlanabilir.
Bu bilim dal ı, insanlardan mikroorganizmalara var ı ncaya kadar, bütün canl ı lar ı n
özelliklerinin de ğ iş tirilmesini oluş turmaktad ı r. Biyoteknoloji doku kültürü gibi
doğ rudan do ğruya metotlardan mevcut hücrelerin klanlar ı n ı n elde edilmesine,
deoxyribonucleic asidin (DNA) yeni kombinasyonlar ı n ı n elde edilmesi gibi daha
esrarengiz sahalara ve nihayet genetik mühendisli ğ inin hücrelerin temel yap ı lar ı nı n
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değ iş tirilmesiyle ilgili özel alanlarına kadar uzanmaktad ı r.
Halen, doku kültürü, biyoteknolojinin en önemli uygulama alan ı n ı te ş kil

etmektedir. Bu teknik uzun zamandanberi bilinmekle beraber sadece son y ı llarda
uygulamaya ak'tar ı labilmi ş tir. Domates, tütün, patates ve ş eker kam ışı gibi kültür
bitkileri için doku kültürü uygulamas ı günlük basit bir iş haline gelmi ş bulunmaktadı r. Buna karşı l ı k bu metot, tah ı llar gibi diğ er ürünlere henüz uygulanabilmi ş
değ ildir. Özü, itibariyle bu i ş belirli bir bitkiden küçük bir doku parças ı n ı n al ı nması ve bunun, ideal bir sun'i ortamda, kültürünün al ı narak istenen safhaya kadar
geli ş mesinin sa ğlanması ndan ibarettir. Nihat sonuç, tamamen geli ş miş bir bitkinin
elde edilmesi olabilece ğ i gibi, iş lerin bu noktaya gelmeden herhangi bir safhada
durdurulması da mümkündür.
Doku kültürünün yararlar ı çok fazlad ı r. Mesela, birbirinden farkl ı binlerce
hücre kültürü laboratuvarda deneye al ı narak kurakl ı k gibi istenmiyen de ğ iş kenlere
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maruz b ı rakı labilmektedir. Bu de ğ iş kenlere ra ğmen hayatlar ı n ı sürckirebilenlerin,
muhtemelen, di ğ erlerine nazaran kura ğa karşı daha mukavim olabilecekleri sonucuna var ı labiimektedir. Kültürü yap ı lan tohumun tam bir bitki halini al ıncaya kadar
büyümesi sa ğlandığı nda, yeti ş tiricilerin yeni çe ş itler bulmasma yar ıyan seçilmiş
malzemeler sa ğlanm ış olmaktad ı r. Ayr ı ca, laboratuvarlarda doku kültürü yoluyla
müş ahade edilebilen farkl ı genetik özelliklerin tarlada yeti ş tirilen bitkilerde müş ahade edilmek is-tenmesi halinde, hektarlarla ifade edilen bir araziye ihtiyaç duyulmaktadı r. Doku kültürü metodu, orrnanc ı l ı k alan ı nda özellikle yararl ı olmaktad ı r.
Ötedenberi bilindi ği gibi ağaç yeti ş tirilmesi yavaş cereyan eden bir faaliyettir.
Bu dalda ,yeti ştiricilikle ilgili deney sonuçlar ın ın formüle edilebilmesi için bir kaç
on y ı la ihtiyaç duyulmaktad ı r. Doku kültürü metodu bu i ş lemin gerektirdi ğ i zaman ı
büyük ölçüde k ı sartabilmektedir.
Genetik mühendisli ğ i, biyoteknolojinin en önemli alan ı olabilecek bir potan-
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siyele sahib olmakla beraber çok karma şı k ve ihtilafl ı bir alan olarak da bilinmektedir. Genetik mühendisli ği, esas itibariyle, bir organizmaya bir genin aktar ı lması
veya bir organizmada mevcut bir genin dumura u ğrat ı lması yoluyla o organizmaya
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olumlu özelliklerin kazand ı rı lması ve bunlar ı n gelecek nesillere aktar ı lması ndan
ibarettir. Domatesler üzerinde yap ı lan çal ış malar araş tı rmac ı ları n arzulanan baz ı
özelliklere ula ş mak amac ı yla canl ı hücreleri nas ı l değiş tirebildiklerini ortaya koymu ş bulunmaktad ı r. Genetik özelliklerin aktar ı lması , araş tı rmac ı lara, mevcutlardan
tamamen farkl ı karekteristiklere sahib yeni bitkiler elde etme imkan ı bah ş etmek-
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tedir.

Biyoteknolojiye romantik bir bakış tarz ı ile, onu, cereyan etmekte olan haberleş me ihtilalinin bir parças ı olarak mütalea etmek de mümkündür. Bu haber aktarma i ş leminin yap ı smdak: karma şı kl ı k kompüter teknolojisindeki karma şı kl ığı
ziyadesiyle aş maktadı r. Genetik özelliklerin ebeveynden çocuklara aktar ı lması ,
insanoğ lunun halen bildi ğ i her türlü metotla yap ı landan daha kompleks bir ş ekilde
kodlanm ış olafi bilgilerin birbirini takib eden iki nesil aras ı nda aktar ı lması ndan baş ka bir ş ey de ğ ildir. Bu bilgiler, ayn ı türden olup birbirini takib eden organizmalara
ait hücrelere hayatta hangi maksada hizmet edeceklerini söylemektedir.
Bu bilgi aktarma i ş leminde bir kesinti görülmesi halinde, bilgi alan organizma
ebeveyninden farkl ı bir yap ı kazanmaktad ı r. Mulasyon denilen bu de ğiş iklik
iyi ve kötü istikamette cereyan edebilecek; di ğer bir ifade ile yeni şahsiyet arzu
edilen veya hayatı tehlikeye sokan baz ı yeni özelliklere sahib olabilecektir. Mutasyona tabiatta sı k sı k rastlanabilmekte ve bu olay bazan türlerde de ğ iş ikliklere
sebeb olabilmektedir.
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Uygun genetik yap ıya sahib olm ıyan organizmalar çevredeki de ğ iş ikliklerin
tesiriyle ölüp gitmekte; buna kar şı l ı k yararl ı mutasyonlara u ğ ram ış olanlar veya
gerekli özelliklere sahib bulunanlar hayatlar ı n ı idame ettirebilmektedirler.
Biyoteknoloji ilmi normal bilgi aktarma iş leminde tabiata yard ı mc ı olmaktadı r. Araş tı rmac ı lar kendine has, elementlerine ayr ı lm ış bir organizmada mevcut
kodlanm ış bilgiyi al ı p ba ş ka bir organizmaya monte etmektedirler. Bilgiyi alan
organizmalar sadece eski bilgileri de ğ il kendilerine aktar ı lan ve art ı k türün bir özelliğ ini teş kil eden yeni bilgileri de kendi nesillerine aktarabilmektedirler. Biyoteknolojinin, genetik bilgilerin tabii olarak aktar ı lması hâdisesine üstünlü ğü, sahib
oldu ğu h ızdan ve ayr ı ca ba ş ka yolla kazan ı lması mümkün olamayabilecek bilgi-
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lerin bu yolla elde edilmesi imkan ı n ı n mevcudiyetinden ileri gelmektedir. insano ğ lu, bitkilerin adaptasyonunda sadece tabiata dayanman ı n riskli ve uzun vadeli
bir i şlem oldu ğunu çok önceden ö ğrenmiş bulunmaktad ı r. Hattâ, filmin yard ı m ı na
ra ğmen, an'anevi ı slah pro ğramlar ın ı n yeni elde edilen bitkilerle amortize edilmesi
için y ı lları n geçmesi gerekmi ş tir. Bir gün gelip, biyoteknolojinin uygulanmas ı yla,
arzulanan genetik özelliklerin de ği ş ik türlere aktar ı lması hadisesinin bir kaç ay
içinde baş ar ıyla sonu çlanabilece ğ ine kuvvetle inan ı lmaktad ı r.
Biyoteknolojinin Geliş mesi
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1971 y ı l ı nda genetik mühendisli ğ ini ticari' hayata intikal ettermek amac ıyla
ilk ş irket (Cetus Corporation) kurulmu ştur. Bu konuda üniversite laboratuvarlar ı nda da yaygı n bir ş ekilde ara ş tı rma çal ış malar ı n ı n baş latı ld ığı görülmüş tür.
1975 y ı l ında dünyan ı n önde giden bilim adamlar ı ndan te ş ekkül eden bir grub,
Kaliforniya'da Montereyde, biyoteknoloji ile ilgili laboratuvar çal ış malar ında
güvenlik k ı lavuzunu haz ı rlamak üzere bir araya gelmi ş lerdir. "Asilomar Konferansı " olarak bilinen bu konferansta bilim adamlar ı kesin laboratuvar kaideleri
tesbit ederek bilim câmias ı n ı bu kaidelere uymaya davet ve te ş vik etmiş lerdir.
Daha sonra MillI Sa ğ l ı k Enstitüsü (National Institutes of Health - NIH), destekledi ğ i bütün araş t ı rmalarda kullan ı lmak üzere bir temel rehber haz ı rlam ış , diğ erlerinin de bu rehbere uymalar ın ı telkin ve te ş vik etmiş tir.

-.

1970 lerin sonuna kadar bu konuda faal olarak ara ş tı rmalar yapan firmalar ı n
say ısı birkaç ı geçmemi ş tir. Elde edilen sonuçlar ın patent haklar ı na konu edilip
edilemiyece ğ inin bilinmeyiş i bu konudaki tereddütlerin sebeblerinden birini teskil etmiş tir. Firmalar elde ettikleri geli ş meler üzerinde münhas ı r bir kontrol kuracaklar ı na ve böylece çabalar ı ndan kaynaklanan olumlu sonuçlardan esas itibariyle
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kendilerinin yararlanaca ğı na inanmadan gerekli olan büyük harcamalarda bulunmaya istek göstermemekteydiler. 16 Haziran 1980 günü A.B.D. Yüksek Mahkemesi
(Bizdeki Anayasa ve Yarg ı tay Mahkemelerinin fonksiyonlar ı na benziyen ve bir
ölçüde bu fonksiyonlar ı birle ştiren mahkeme) laboratuvarda elde edilen yaratı kları n patentlere konu olabilece ğ ine karar verince bu mesele bir çözüme ula ş t ı r ı lm ış oldu. Mahkemenin bu karar ı n ı takiben, bu çabalarla ilgili bütün alanlarda
meş gul olan biyoteknoloji firmalar ı h ızla ço ğald ı . Bugün, bu konuyla me ş gul
firmalar ı n say ı sı 100'ü rahatl ı kla a şm ış bulunmaktad ı r. Muhtemelen kamuoyunun
ye t erli bilgiye sahib olmay ışı ndan dolay ı , genetik, genellikle komplike ve teknik
bir bilim alan ı olarak tasavvur ve kabul edilmektedir. Fakat bu alan, basit ifadelerle
kolayl ı kla anlaşı labilir bir hale sokulabilecektir.

İ ster hayvan ister bitki olsun
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her canl ı , hücre denen yap ı bloklar ı ndan olu ş maktad ı r. Her hücrede, di ğ er hususlar meyan ı nda, onu esas görevini ifaya zorl ıyan, kendine has bir tarzda kodlanm ış
bir bilgi sistemi mevcuttur. Mesela mideyi te ş kil eden hücreler bir görev ifa ederken beyni teş kil edenler de ba ş ka bir görevi ifa etmektedirler. Bununla beraber,
her normal hücrede, ayr ı ca, vücudun fonksiyonlar ın ı ifa edebilmesi için gerekli
bütün bilgiler de mevcut bulunmaktad ı r. Organizman ı n ebeveyninden tevarüs
etti ğ i bu bilgi binlerce birimde depolanm ış t ı r.

Genler tek ba ş lar ı na kesin bir karakterin olu ş ması nı sa ğ lamak yerine, bu
karakter için bir alan veya aral ığı n belirlenmesini sa ğ lamakta, çevrenin etkisiyle, bu
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alan veya aral ı k içinde kalmak kayd ıyla, de ğ iş ik karakterler te ş ekkül etmektedir.
Di ğ er bir ifadeyle bu genler, ait olduklar ı canl ı lar ı n ideal çevre ş artlar ı nda üst sı n ı r ı na ulaşı lacak, daha az müsait ş artlar alt ı nda alt sı n ı ra yak ı n bir yerde kalacak
bir boy sı n ı rı belirlemektedirler. Birgün m ısı r bitkisine, ideal ş artlar altı nda alt ı
metrekil yüksekli ğ e ulaş abilmesini sa ğ l ı yan, fakat olumsuz şartlarda, mesela yetersiz rutubetin hüküm sürdü ğü yerlerde, büyümenin, bir buçuk metrelik normal
sı n ı rda veya benzer bir yükseklikte tutulmas ı na sebeb olan bir genin a şı lanması
mümkün olabilecektir.

Tarım Üzerindeki Etkileri
Tar ı m ihtilal' 19. asr ın sonlar ında baş lam ış olup bu günlere kadar uzanm ış
bulunmaktad ı r. Bu dönemde bitki ıslah ı, makinele ş me, ticari gübrelerin geli ş tirilmesi, mücadele ilaçlar ı nı n keşfi sayesinde pek çok üründe verim iki veya üç
misli art ı r ı labilmi ş tir. Bunun tabil bir sonucu olarak bu gün daha az bir tar ı m
arazisiyle daha fazla bir nüfus beslenmektedir.
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Tarı m, ş u anda geçen as ı rdaki kadar önemli olan bir ihtilâlin e ş iğ inde bulunmaktadı r. Bu yeni ihtilâl, tarı m ve tar ı mla ilgili alanlara muhtemel katk ı sı düş ünülemiyecek' miktarlara ula ş acak olan, biyoteknoloji sayesinde gerçekle şecektir.
Arzulanan özelliklere sahib bitkilerin üretilmesi hâdisesl, ıslah yoluyla, büyük
ölçüde haland ı r ı labilecektir. önümüzdeki çeyrek as ı rl ı k dönemde tarım ı n, tarihinde görülmedik ölçüde büyük sonuçlar do ğuracak olan de ğ iş ikliklere konu
olması mümkün görülmektedir. Bu de ği ş iklikler, hem üreticileri hem de tüketicileri etkil iyecektir.
Biyoteknoloji tar ı m ürünlerinin ticârl maksatla üretimine çe ş itli şekillerde
yardı mc ı olabilecektir. Azot tesbiti ve fotosentez in ı ldn ve özelliklerinin artt ı rı lması ; tuza karşı hassasiyetin azalt ı lması , protein muhtevas ı yüksek; hastal ı klara,
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böceklere, kurakl ı k, ve zararl ı otlara mukavim yeni türlerin geli ş tirilmesi bu meyanda zikredilebilecektir. Bitkilerin büyümek için azota ihtiyaçlar ı vardı r. Hernekadar
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toprak içindeki havada bol miktarda azot mevcut bulunmaktaysa da bitkiler bu
azotu do ğ rudan do ğ ruya kullanamamaktldı rlar. Baklagillerin kölerinde ya şıyan
azot bakterileri, bu havay ı tesbit edip di ğer maddelerle birle ştirerek onlar ı bitkilerin
kullanabileceğ i nitratlara dönü ş türebilmektedir. Bu yetenekten mahrum olan bitkilere gerekli gı da maddelerini sa ğ lamak amac ıyla azotlu gübreler kullan ı lmaktadı r. Ancak, bu tür gübrelerin kullan ı m ı n ı n gittikçe artmas ı sonucunda; akış
halinde geçen sular ı n bunlar ı eritip götürmesine ba ğ l ı olarak, kirlenme problem-
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leri ortaya ç ı kmakta; büyük miktarlara eri ş en tabii' gaz kullan ı m ı dolay ı sı yla,
gübre fiatlar ı nda büyük art ışlar görülmektedir.
Bitkilerin fotosentez mekanizmas ı nda kaydedilecek bir etkinlik ve verim

art ışı, tarı mda büyük geli ş melerin ortaya ç ı kması na da yol açacaktı r. Bitkiler,
halen aldı kları güneş enerjisinin sadece % 1 ini ş ekere dönü ş türebilmektedirler.
Bu dönüş türme oran ı n' % 2 ye ç ıkarmalar' halinde çiftçiler bitkilerin büyüme
imkâniann ı da iki misline ç ı karm ış olacaklard ı r. Normal ıslah ve seçme ameliyeleriyle bu art ışı n sa ğlanması y ı llarca sürecek büyük bir i ş tir. Buna karşı l ı k bunu
sa ğ l ıyan genetik bir özelli ğ in aktar ı lması yoluyla fotosentez veriminin yükseltilmesi derhal gerçekle ş tirilebilmektedir. Enerji dönü ş türme etkinlik ve veriminde
sa ğlanabilecek küçük geli şmeler bile gı da maddeleri ve elyaf üretiminde, büyük
art ışlar sa ğl ıyabilecektir.
Bilim adamlar ı , ı slah yoluyla, gı da maddesi üretimine yar ıyan çeş itli bitkilerin
tuzlulu ğa karşı toleransl ı türlerini elde edebilmek için büyük gayretler sarfetmi ş lerdir. Genetik mühendisli ğ inin, bu yolda elde edilen baş ar ı ları h ızlandı rması
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beklenmektedir. Deniz suyundaki kadar yüksek tuz yo ğunluğ una tolerans gösteren bitkilerin say ı sı çok sı n ı rl ı oldu ğu için, ananevi bitki ı slah ı teknikleri yoluyla
yakı n bir gelecekte gı da maddeleri üretimine yar ı yan çok say ı da bitkinin tuza
mukavim yeni türlerini elde edilmesi güç olacakt ı r. Buna karşı l ı k genetik mühendisli ğ inin bu konuda kolay ve h ızl ı bir baş ar ı kazanmas ı mümkün olabilecektir.
Araş tı rmac ı lar ı n, baz ı bitkilerin tuza karşı tolerans göstermesini sa ğ l ı yan genleri
belirliyebilmeleri halinde, bunlar ın ticari bitkilere aktar ı lması mümkün olabilecektir. Bu aktarmalarla ilgili teknoloji tam bir geli ş me yolundad ı r. Konuyla ilgili olarak
ortaya ç ı kan en ciddi güçlük belirli özellikleri ta şıyan genlerin tesbit edilmesidir.
Tuza kar şı gösterilen toleransı n artt ı r ı lması üreticiler için ne ifade etmektedir? Herş eyden önce, hiç bir i ş e yaram ıyan veya sı n ı rl ı bir kullan ı ma konu olan
sahildeki arazi kesimi ticari ürünlerin üretimine tahsis edilebilecektir. Gerçekten,
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bütün dünyada, tuzlu sular ı n hemen yan ı nda yer alan milyonlarca hektar kurak
toprak tarihte ilk defa g ı da maddeleri üretimi için kullan ı labilecektir. Bu geli ş me,
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tek ba şı na tar ı m üretiminde büyük art ış lar ı n gerçekle ş tirilmesine sebeb olacakt ı r.
Di ğ erlerine nazaran daha k ısa bir süre içinde sonuç verebilecek olan projelerden birisi, baz ı ürünlere, zararl ı otlara karşı mukavemet sa ğl ı yan özelliklerin
kazand ı rı lması dı r. Zararl ı otlara kar şı mukavim oldu ğ u bilinen bir türden tek bir
genin aktar ı lması al ı c ı bitkiye gerekli mukavemetin kazand ı rı lması için yeterli
olabilecektir. Hal böyle olunca, nisbeten basit olan bu proje, zararl ı ot ve çay ı r
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kontrolünde k ı ymetli bir "kestirme yol" olarak mütalea edilebilecektir.
Bütün bu potansiyel geli ş meler, g ı da maddeleri ve elyaf üretiminde dünya

çap ı nda h ızl ı bir geli ş menin gerçekle ş ebilece ği ş eklinde yorumlanabilecektir.
Bu geli şmeler, rakiblerine göre bir s ı çrama yapabilecek ve ürün art ış larından ilk
olarak yararlanacak olan üreticiler için bir iyi haber olarak yorumlanabilecekse de,
durum, dünyan ı n her taraf ı ndaki marjinal üreticiler için pek parlak gözükmemektedir. Genetik mühendisli ğ i yoluyla elde edilen pahal ı türlere ulaş abilmek için
gerekli imkanlara sahib olam ıyan üreticilerin, kendi önemsiz ürünlerini de ğerlendirdikleri pazarlar ı n, yeni teknolojinin avantajlar ıyla elde edilen bol mahsullere
kapt ı rı ldığı n ı görmeleri mümkün ve muhtemel görülmektedir. Ayn ı şekilde ihraç
pazarlar ı için üretim yapan çiftçilerin eskiden i ş lenmiyen alanlardan elde edilen
yeni ürünlerin, ötedenberi d ışarda sat ı n al ı nmakta olanları n yerini ald ığı n ı görmeleri
de ihtimal dahilindedir. K ısaca, tar ı m ürünleri için mevcut talebin, artan üretim
kadar h ızl ı bir art ış göstermesi mümkün görülmemekteclir. Bunun en tabii' sonucu
hayat ı n ı idame ettirebilmek için yeni imkanlar ar ıyan marjinal üreticilerin, eskilere
ilâveten, ba ş latacaklar ı yeni yer ve iş değ iş iklikleri olacakt ı r.
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Geliş miş ülkelerin çok önemli bir bölümü, tar ımda makinalaş may ı sa ğ l ıyan
yeni bir teknolojinin, mevcut nüfusa yeterli g ı da maddeleri ve elyaf üretimi için gerekli üretici say ı sı n ı azaltt ığı sı ralarda, buna benzer bir yeniden uyum dönemi ya ş am ış t ı r. Her nekadar bu yeniden uyum sa ğlama ı zdı rabsı z bir ş ekilde atlat ı lamam ış sa da eski çiftlik i ş çilerinin önemli bir bölümü, sonunda, bütün insanl ığı n hayat standard ı nda art ışlar sa ğ l ı yan yeni ürünlerin üretiminde kendilerine istihdam imkan ı
bulabilmiş lerdir. Yeni bir dal olan biyoteknolojinin insanl ığa sa ğ ladığı imkanlar,
dünyan ı n, halen, gı da maddeleri üretiminde güçlüklerle kar şı laşan ve hatta mevcut
nüfusun ihtiyaçlar ı n ı karşı lamaktan âciz kalan bölgelerinde buna benzer geli ş meler
sa ğ liyabilecektir.
Bu gelecek bize ne kadar yak ındır?
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Biz bu imkanlar ı n hiç de ğ ilse baz ı lar ı na ne kadar yaklaş m ış bulunuyoruz? Azot
tesbitiyle ilgili belirli bir ara ş t ı rma alan ı n ı n, meyvelerini, di ğ erlerine nazaran, daha
kı sa bir zamanda elde etmek mümkün görülmektedir. Allied Corparation, soya fasul-
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yesinde azot tesbitinde verimli! ik ve etkinli ğ i art ı rmaya gayret sarf etmektedir. Soya
fasulyesi azotu tabii olarak tesbit edebildi ğ i için bunun, m ısı r gibi azot tesbit etme
özelli ğ i olmayan bitkilere k ı yasen, oldukça kolay bir ş ekilde baş ar ı labilece ğ i san ı lmaktad ı r. M ısı r bitkisinde, azot tesbit yetene ğ ine sahib yeni türlerin, ticari amaçlara
hizmet edebilecek, lehum stoklar ı n ı n teş kili için on y ı ll ı k veya daha uzun bir sürenin geçmesi gerekebilecektir. Buna ra ğmen bu konuda da ara ş t ı rmalar ba ş lam ış t ı r
ve k ı sa bir süre içinde sonuç al ı nması mümkündür. Mesela' Biotechinica International
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firması , k ı sa bir süre önce, azot tesbitini sa ğl ı yan bakterilerin de ğ iş tirilmiş bir türünün özelliklerini yonca bitkisinde tesbit edebilmek amac ı yla tarla deneyleri yapabilmek için müracaatta bulunmu ş tur. Ne var ki, mevcut ve bilinen yüksek verimi koruyabilmek için büyük miktarlarda azotlu gübre kullan ı m ı n ı gerektiren, dolay ısı yla
azot tesbiti konusunda dikkatleri üzerinde en çok topl ıyan ve bu konuda büyük bir
potansiyele sahip bulunan bitki, m ı sı r bitkisidir.
Baz ı mü ş ahitler, kendi azotunu tesbit yetene ğ ine sahip bulunan m ısı r türünün,
mevcut verim potansiyelinin %30'a ula ş an bir bölümünü yitirebilece ğini işaret
etmekte ve ihtiyatl ı olmay ı tavsiye etmektedirler. Ne var ki pahal ı ticari gübre kullan ı m ı ndan vazgeçilmesinin mümkün k ı l ı nması veya bu kullan ı m ın büyük ölçüde
azalt ı lması halinde maliyette gerçekle ş tirilen azalmalar ın verimdeki dü ş ü ş leri karşı lamas ı mümkün olabilecektir. Herhangi bir andaki gübre fiyatlar ı, tabiat ıyla, kay ı plarla kazançlar aras ı ndaki ili ş kiye büyük ölçüde tesir edebilecektir. Bu geli ş melerin ilk yararlar ı ndan; muhtemelen, üretim masraflar ı n ı azaltan ve kendilerini
karars ı z petrol pazarlar ı na ba ğ l ı oldu ğu için temin edilmesi garantiye al ınam ıyan
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yüksek maliyetli gübrenin çe ş itli risklerinden koruyabilen çiftçiler yararlanabileceklerdir.
Asl ı nda, bir tak ı m konularda beklenen gelecek, halen içinde ya ş adığı m ız zamandı r. Kaliforniya Üniversitesine ,mensup iki bilim adam ın ı n, bitkileri, sı cakl ı k normal
seviyenin oldukça alt ına düş ünceye kadar dondan koruyabilen, genetik yolla de ğ iş ikliğe u ğ rat ı lm ış bir mikroorganizma ile ilgili olarak yapt ıklar ı denemeler buna
güzel bir misal teş kil etmektedir. Kimyasal olarak de ğ iş ikli ğe u ğ rat ı lm ış bir bakteriyle bu iş halen yap ılabilmekteyse de bilim adamlar ı, arzulanan bu özelli ğ e sahip
olan ve kendiliğ inden üriyebilen de ğ iş ik bir bakteri türü geli ş tirdiklerini ileri sürmektedirler. Ş u anda onlar ı n amac ı bakterinin, tabii olarak ço ğalarak kendinden
beklenen fonksiyonu ifa etmesinin sa ğ lanmas ıd ı r.
Bütün bunlara ilaveten, hem kamuya hem de özel sektöre ait müesseseler bitkilerin geli ş tirilmesini sa ğ lamaya yönelik biyoteknik ara ş tı rmalarla meş gul olmak-
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tad ı rlar. Amerika Birle ş ik Devletlerinde mevcut ve muhtemelen en büyük bir firman ı n bir bölümünü te ş kil eden Cetus Madison Corperation, patates, domates, pa-
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muk, tütün ve soya fasulyesini de içine alan genetik özellikleri de ğ i ş tirilmiş bir dizi
bitkiyle ilgili tarla denemeleri yapabilmek amac ı yla izin istemiş tir. Bu araş t ı rmalara
daha çok enerji ve para tahsis edildi ğ inde, yak ın bir gelecekte, bitkilerde küçük geliş melerin kaydedildi ğ ine dair haberierıal ınabilecektir. Bitki geneti ği konusunda daha önemli geli ş meler daha uzunca bir süreye ihtiyaç gösterecektir. Bununla beraber
içinde bulundu ğumuz on y ı ll ı k dönemde oldukça ciddi ilave geli ş melerin sa ğlanmas ı
da mümkün görülmektedir. Di ğerleri meyan ında The International Plant Research
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Institute (Milletleraras ı Bitki Araş tı rma Ensitüsü)nün bitkilerde tuza kar şı tolerans,
Calgene'nin pamukta zararl ı otlara karşı mukavemet, Agrigenetic'in çe ş itli bitkiler ve Cetus Madisonun pamuk ve tütün üzerinde çal ış malar yapt ı klar ı bildirilmektedir. Calgen firmasm ı n baş kan ı Norman Goldfarb, müessesesinin, 1989 y ı l ı na kadar
yabanc ı otlara mukavim bir pamuk türünü ticari alana sunaca ğı n ı söylemiş tir.
Bitkilerle ilgili araş t ı rmalar sadece genetik mühendisli ğ i firmalar ı na da münhası r kalmamaktad ı r. Stanford ve Cornell Üniversitelerine mensub bilim adamlar ı, genetik de ğ iş ikliklere u ğrat ı lm ış m ı sı r, domates ve tütün bitkileriyle ilgili olarak tarla
denemeleri yapabilmek için izin istemi şlerdir. Pek çok laboratuvar projesi henüz
tarlada deneme yapmay ı gerektirecek bir safhaya eri ş miş de ğ ildir.
Belli baş l ı baz ı firmaların masraf tahminlerini ihtiva eden 1981 tarihli bir yay ından, bu firmalar ı n, tar ı m alan ı nda, bitkilerde azot tesbiti gibi uzun dönemi' projelere 450 milyon dolara eri ş en yatı rı mlar yapabilecekleri anla şı lmaktad ı r. Ayn ı y ı l
içinde Agrigenetics firmas ı n ı n araş t ı rma için 19 milyon dolar harcad ığı bildirilmiş tir. Â.B.D. hükümeti de biyoteknolojik ara ş t ı rmalarla aktif bir ş ekilde meş gul olmaktad ı r. A.B.D. Tar ı m Bakanl ığı mesela 1979 y ıl ı nda, bu alanda 5 milyon dolar
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harcam ış t ı r. National Institutes of Health (Milli Sa ğl ı k Enstitüsü) konuyla ilgili
717 projeji desteklemi ş tir. Di ğ er yandan National Science Foundation (Millt ilim
Vakfı ) genetik mühendisli ğ i ile ilgili ba ğış mahiyetinde 194 ödemede bulunmu ş tur.
1983 y ı l ı nda, National Science Foundation, bitkilerle ilgili temel bilim dallar ı ndaki
araş t ı rmalar için 43 milyon dolar harcam ış t ı r. A.B.D. Tar ı m Bakanl ığı nı n bir bölümünü teş kil eden, Cooperative State Research Service, 1980'den 1982'ye kadar
ba ğış gibi yollarda biyoteknolojik ara ş tı rmalar ı n finansman ı nı sa ğlamak için 9
milyon dolar sarfetmi ş tir. Bu para üniversiteler ve tar ı mla ilgili deneme istasyonlar ı
marifetiyle kullan ı lm ış tı r. Devlet Deneme istasyonlar ı n ı n da biyoteknolojik ara ş tı rmalar ı, yaklaşık 45 milyon dolara ulaş an bir fonla destekledi ğ i tahmin edilmektedir. Avrupa ve Japonya da bu konuda büyük harcamalar yapmaktad ı r.
Teknoloji
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Yeni bir ternoloji, genellikle, sadece birkaç hünerli ki ş inin icra edebilece ği bir
görevin ifası n ı gerektirmektedir. Söz konusu teknoloji, zamanla; daha az hünerli
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kiş ilerin de ayn ı görevi ifa edebilecekleri bir hale dönü ş türülmekte ve ilgili ürünlerin
üretim ve arz! ço ğalmaktad ır. Biyoteknolojinin de ayn ı yolu takib etti ğ i anlaşı lmaktadı r. 1970'li y ı llarda yavaş bir ş ekilde geli ş ti ğ i sı ralarda, araş tı rma ve geli ş melerin
gerektirdi ğ i deneyler; sadece oldukça hünerli bir kaç ki ş i yerine getirebilmekteydi.
A.B.D. Yüksek Mahkemesinin, patentler konusundaki müsbet karar ın ı verdiğ i 1980
y ı l ı na kadar daha çok say ı da araş t ı rmac ı , bu araş t ı rmalar ı yapabilmek, için gerekli
hünerleri kazanabilmi ş tir. 1981 y ı l ı nda deoxyribonucteic asidin (DAN) baz ı seg-
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mentlerini imal etmek ve genlere aktarmak için programlanabilen gen makinesinin
geliş tirilmesiyle konu ile ilgili baş vurular daha da artm ıştı r. Bu makinenin yapt ığı
iş ler daha önceleri yüksek hünere sahib bir kaç ilim adam ın ı n itinal ı çabalar ıyla ifa
edilebilmekteydi. Gen makinesi baz ı hünerlerin türden türe aktar ı lması n ı zaman ve
maliyet bakı m ı ndan %80 oran ında kolaylaş tı rmış tı r. Çok aç ı k olan ekonomik etkinliğ ine ilâveten, bu makine, firmalar ı n genetik mühendisli ğ iyle iş lere giri ş meierini daha çabuk ve kolay bir hale getirmi ş tir.
Bitki geneti ğ i ile ilgili bu araş tı rmalar ı n sonuçlar ı ndan çiftçiler ne zaman yararlanabileceklerdir? Bu alana tahsi ş, edilen paralar ın büyük miktarlara bali ğ oldu ğu
ve geçen sene bu alanda h ızl ı adı mlar at ı ld ığı hat ı rlanacak olursa, genetik yönden
dikkati çekecek derecede de ğ iş tirilmiş ilk bitkilerin 1990 y ıl ı ndan önce ticart olarak üretilebilece ği anlaşı lacakt ı r. 1987 y ı l ı na kadar küçük de ğ iş ikliklere u ğrat ı lm ış
bir dizi bitki piyasaya ula ş tı rı labilecektir. 20 y ı ll ı k bir süre içinde baklagiller d ışındaki bitkilerin azot tesbit edebilmesi konusunda önemli merhalelerin katedilebileceğ i muhtemel görülmektedir. önümüzdeki çeyrek veya yar ı m ası r içinde tar ım ın
büyük bir de ği ş ikliğ e u ğraması kesinlik kazanm ışt ı r.
Kaynak: Economic Impact' ın 1984/4 Sayı sı ndan al ınmış tır.
Orjinal adı : Biotechnology Implications for Agriculture
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Türkiye Emlak Kredi Bankas ı yüksek üretim düzeyinin
ülkenin ekonomik gelişmesindeki yaşamsal önemini ve
banka kredilerinin yüksek üretimini sa ğlamak için
ne kadar gerekli olduğunu bilen bankada.
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Ne de olsa,
özel kanunla kurulmu ş bir devlet bankasıdır.

1^

gma ıııın-:

Emlak Kredi
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TÜRKIYE
EMLAK KREDI
BANKASI
"Güçlü Devlet Bankası"
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Bugün
arkadaşınız Ayselin
nikahı var...

pe

Biriniz paralar ı
toplas ın...Biriniz koşsun
Iş Bankas ı'na... Alsı n
bir "Mavi Armağan".
Sunun Aysel'e. Arkadaşça...
en iyi dileklerle.
O, beğendiği gibi değerlendirsin "Mavi Armağan" ını...
Ister balayında... İster
döndükten sonra.
Aysel' in bugün
en mutlu günü.
Paylaşın bu mutluluğu.

I ş 13ankas ı 'nda hesabı
olsun olmas ı n, herkes
"Mavi Armağan"dan
yararla ı bilir.
Armağan edeceği parayı Mavi Armağan
olarak sunmak isteyen, bir i ş Bankas ı na
uğrar... Sunacağı kimsenin ad ı m, soyad ı n ı
özel "ödeme çeki"ne yazda ı r... Armağan
etmeyi düş ündüğü parayı yat ı rı r... (İzel zarfı
içinde Mavi Armağan ı al ı r.
Sunulan kimse, MaM Armağan' ı n ödeme
çekini dilediğ i Iş BaiSkasfna
Parasını gönlünce değerlendirir.

TÜRKIYE BANKASI
"Paramın, istikbalinizin emniyeti."
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