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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
lts 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 aTurkish Co-operative Assocition ı 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 that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with
the roquirements of the planned economy ero. the Statutes of the Association
Should be re-writton. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed an0
adopted by the General Assemly et its meet ı ng on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an cssociation serving public interest in 1946.
The 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-operat ı ve 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 resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
wrlte articles and books and prepare summories of orticles 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 internationally among all types of public ana
private agencies, organizations, associations and persons on the sut'.0cts related
to co-operative movement, legislation and opplications, and express its opinion on
these subject either elirectly or on request..
d. Convene academic meetings and arrange co-operative weeks, festivals and
general co-operative conventions.
e. Conduct lectures, courses, scminars and general knowledge competitions
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organization and associations whose

objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, clasely connected
with the co-operative movement conccpt, legislation and application and composed of books, periodicals and brouchures in T ıirkish 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 wideiy diffused, 'that it develops and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schoois, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the universities, academies, schools and that InstItutes
spezializing in the co-operat ı ve movement cre founded.
k. Suppört and sustain the activities and enterprises of existing co-operative ı ;
ı ct as guide to them in every respect, and at the resguest of the member co

operatives in solving their management problems.
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Bir mütefekkirimiz "Gençlik, gelece ğin tohunı udur. Bu tohumun özüne
bakarak yar ınınızı keşfetmek müşkül olmayacakt ır." demektedir. Her toplumun gençliği ictimai yap ıya uygun olarak, geli şmesini sürdürür ve her toplum
arzuladığı geleceğe göre, genç nesilleri e ğitir yeti ştirir ve onlar ı geleceğinin
teminatı sayar. Bu bak ımdan bat ı gençliği ile doğu gençliği arasında, müslüman gençliği ile hristiyan veya Buda gençli ği arasında yaşadıkları toplumlar ın
değerleriyle yo ğrulmu ş farklılıklar müşahaade etmek mümkündür. Bat ının
romantizm içinde ya şayan gençleri ile do ğunun mistizmi içerisinde hayat
sürdüren gençleri, geçmi ş hal ve gelecek telakkileri bakım ından farkl ı düşünce
ve yetişme uslubuna sahiptirler.
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Tarihi gelişim içerisinde içtima ı yapımızda gençlere en az yeti şkinler
kadar de ğer verilmi ş , onlara mesuliyetler yüklenerek, toplumun fonksiyonel bir unsuru olarak kabul edilmi şlerdir. Yönetime kat ılmayı, içtima ı yapını n bir gere ği olarak sosyal nizamı korumay ı gençler üstleniyor, gerek şehirler ve gerekse köylerde sosyal ve iktisadi yap ının taban ını te şkil ediyorlardı.
Selçuklu Türkiyesinde; şehirlerde her mahallenin mahalleba şısı, iğdişi
olduğu gibi her köyün de bir kethüdası vardı. Bütün köy gençleri bu kethüdaya ba ğlı olarak bir "gençlik oca ğı " teşkil etmekteydiler. Köyün en muhterem ve ya şl ısı olan kethüda, gençlerden birisini onlar ın üzerine "yiğitbaşı"
tayin ediyordu. Böyle bir köyde ya şayan gençler yi ğitba şılar ının emrinde
fiili bir kanun ifade etmekte, icab ında köylüler aras ındaki asayi ş ve nizam ın
mıthafazasına çal ışmaktaydılar. Hatta il dahilinde veya bir bölgede isyan
eşkiyal ık gibi hareketler oldu ğu zaman, devlet bu gençlik te şkilatından
yardım görürdü.

"■■•■■•\

Osmanl ı imparatorlu ğ unun yükselme devrinde köyün
karekteri
genellikle yerle ş ik oldu ğu icin, k ırl ı k kesimde ya şayan halk ı n, devletle
münâsebetleri, ekonomik hayatlar ı da önceki yazy ıllara göre bir hayli de ğ işikti. XIV. yüzy ılda daha da yay ı lan ve şehirlerde mahallf ;6‘reler kural ı
abi birliklerinin etkileri köylere kadar uzanm ış , hem abi ve hem de şeyh
olarak her köyde ortaya ç ı kan yeni tip şefler, bütün köyün gençlerini, şehirdeki ahilerin esnaf ve zanaatkar ç ı raklar ı nı bir yi ğ itba şı emri alt ında toplad ı klar ı gibi, ayn ı şekilde köy yi ğitba şılar ı kumandas ında kendi emiderinde
toplam ış idiler. Ş ehirlerde fityan yani ahili gençler, nas ı l 5sâyi ş korumada
da kullan ıl ı yor idiyseler, köy gençleri "il erleri" de ayn ı şekilde, bir köyün ve
hatta öteki kiiylerdeki "il" erleri ile birle şmek suretiyle, bütün bir ida('
bölgenin huzurun ve Siikeı nuriun teminat ım te şkil etmekteydiler.
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Bundan' da anla şıl ı yor ki, gençlik istisadi' yap ı n ı n temel ta şı , toplumdaki kurulu düzenin teminat ı durumundayd ı . Anadolu'da devlet k ııran müslüman Türk'ün simsı nı , hayat dolu gençli ğinde görüyoruz. Bu gençlik olgunta şıyor ve bütün insanl ığın hayranl ığı n ı kazan ıyor. Toplumdaki dinamizm
ve ruh dengesi sürdüğü sürece, gençlerde bundan nasibini al ıyor. Ne zamanki.
içtima ı yap ı bozuldu, toplumun öz de ğerleri yerine, yabanc ı degeder topluma hakim oldu i ş te o zaman gençler de bu geli şmeden kendilerini kuru
yamad ı , şahsiyet ciizük1ü, özüne yabanc ı bir nesil olarak ortada kald ı .
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Yar ım yamalak c ı rpm ış lar fayda vermedi, el eli, de ğdi ğ i yeri yakt ı.
Bizden olan, bir şey b ırakmad ı . Toplumda ya şayanlarla, o toplumun de ğerleri birbirine yabancda şt ı . Toplumun ve gençlerin e ğ itimi yabanc ıla ş m ı s
ellerde kald ı.
Gençlik meseleleri çözüm beklerken, bunlara yenileri eklendi. Gençler
önı ürleri boyunca etkisinde kalacaklar ı tesadüflerin eline b ırak ı ld ı .
Denilebilir ki, bugünün Türkiyesinde' bir gençlik meselesi, bütün a ğı r-,
l ıglyla, bütün ş iddetiyle ve bütün tehlikeleri ile mevcuttur. Bu mesele, devletimizin bugünü ve bilhassa gelece ğ i ile çok yak ı ndan ilgili ve son derecede
önemlidir. Hani için, günlük tedbirler yerine, konuya çok daha etrafl ı eğilerek, çok daha köklü tedbirler alarak yakla şılmal ıd ı r. Yapt ıklar ı m ız ın hir
muhasebesini yaparak, gelece ğ imizin, gençlerimizin pli'imm yapmak durumuM
day ı z. Memleketin içinde bulundu ğu şartlar ve sahip - oldu ğu imkanlar orta.
dad ır. - Bütün güc ve kuvvetleri birle ştirerek yeni, ııııı tlıı bir gelecek yaratacak
\rı

'■■

•••■•".

birlik zarureti de ortadadir. Bizce hangi ülkenin gencli ği her türlü bunal ımdan uzak, sa ğlam bir inanca ve birlik ruhuna sahip olmu şsa, o ülkenin geleceği aydmlık ve berrakt ır.
Gençler meziyet ve kusurlarla doludur. Nieziyet ve kusurlar ıyla genclik
geliş me öğrenme ça ğıd ır. Bir milletin yaşama ve ilerlemesi, insanl ığa büyük
eserler kazand ırması gençlerin iyi yeti şmesine ba ğlıdır. ilerleme ahlük, fazilet, çalışkanlık ile yak ından ilgilidir. 'Doğru istikamet verilmi ş bir irade,
insan ı ayn ı zamanda adil faziletli ve dürüst yapar. iradeyi terbiye etmek ise,
ancak genclikte mümkün olur."
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Yazı mıza rahmetli Peyami Sefa üstad ın cümlesiyle son vermek istiyoruz;
"Bugünün Türk genci: yabanc ı sistemlere ve nazariyelere kar şı ya alakasız,
yahut da körükörüne hayran olup kalmazsa şahsiyetinin yepyeni cevherle
dolu hazinesinden, beyneimilel k ıymette bir ruh fışkıraca ğını görecektir."
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I. G İ R İŞ
Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı , !Anya Gençlik
Y ı l ı dolay ıs'yk yurdun çe ş itli bölgelerinde, kooperatifçilik konular ı nda, üniver-
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sitelerle anla ş arak konferanslar verilmesini programlam ış bulunmaktad ır. Bu konferans, Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakfı r,n, Çukurova Üniversitesi ile birlikte
düzenledi ğ i bir konferanst ı r. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar ı m Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi olarak böyle bir konferans ı n taraf ı ndamdan verilmesini
düzenliyen Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakf ı na ve Çukurova Üniversitesi Rektör-
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lü ğüne te şekkür ederim.

"Gençlerin Ekonomik Kalk ı nma ile ilgileri Yönünden Türkiye'nin D ış Ticaret

Yap ıs ı ve Bu Yap ı da Kooperatiflerin Yeri" konulu konferansta önce dünya gençlik
y ı l ında bütün dünyada ve Türkiye'de, i ş lenen ana temalar üzerinde k ısaca durulacak
ve konumuzun bu ana tema içindeki yeri belirlenecektir. Bundan sonra, Türkiye'nin
ekonomik kalk ı nması n ı n önemli unsurlar ı ndan olan d ış ticaretin geli ş tirilmesinde
ya:Nnin özellikleri aç ı kalnaca':- bu yap ın ı n çe şitli unsurlar ında görev alacak gençlere
bilgi verilmeye çal ışı lacak ye yap ıda görülen aksakl ı klar belirtilecektir. Bu yap ı da
kooperatiflerin özel bir yeri olmas ı nedeniyle kooperatifler üzerinde daha çok durulacak ve tüm olarak bu yap ı n ın daha verimli çal ış mas ı nda gerek Türk idari hayat ı n ı
düzenliyenlerin ve gerekse siz gençlerin yapabilecekleriniz hususlar aç ı klanacakt ır.

Türk Kooperatifçilik E ğ itim Vakf ı 'nı n tertiplemis oldu ğu "Dünya Gençlik
Y ı lı Kooperatifçilik Konferansları " serisinden 8.4.1985 tarihinde Adana'da
verilen konferanst ı r. Müellif A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
öğretim üyesidir.

GENCLERIN EKONOMIK KALKINMA İLE ILGILERI YöNÜNDEN
TÜRKİYE'N İN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA
KOOPERAT İFLER İN YERI
II.

GENÇL İ K YILININ MAH İYETİ
İ çinde bulundu ğumuz yüzy ı l ın ikinci yar ıs ı nda dünyada meydana gelen ekono-

mik, sosyal ve ideolojik geli ş melerin gençlik kesimi üzerinde yapt ığı etkiler, uluslararas ı kurulu ş lar ın ve ülke yöneticilerinin gençli ğ in bakış aç ı lar ı na önemli de ğ i ş iklikler getirmi ştir. Yak ı n zaman ı m ızda; demografik yap ıs ı , sorunlar ı, beklentileri,
güçlü ve zay ıf yönleri ile gençlik kesiminin en fazla durulmas ı gereken toplum kesimini olu şturdu ğ u kavran ı lm ışt ı r. Birle ş mi ş Milletler Te şkilat ı Genel Kurulunun
1985 y ı l ı n ı Dünya Gençlik Y ı l ı olarak ilan etmesinde bu görü ş ler temel nedenler
olmuştur." )
Birle şmi ş Milletler Dan ış ma Komitesinin belirtti ği gibi, nüfusu h ızla artan,
buna kar şı l ı k içinde bulunduklar ı ekonomik zorluklar, sosyal hizmetlerdeki noksan-
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l ı klar, i şsizlik ve e ğ itim noksanl ığı gibi güçlükleri bulunan geli şmekte olan ülkelerde
gençlik y ı l ı daha çok önem ta şı maktad ı r. Atatürk'ün, milli harekete ba ş lama gibi
önmli bir günü, 19 May ıs Gençlik Bayram ı olarak kabul etmesi, y ı llar önce bu ihti-
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yac ı hissetmesinin en aç ı k delilidir.

Mevcut olanaklar ve yak ın gelecekte beklenen geli şmeler dikkate al ı n ı nca,
yurdumuzda da gençli ğin e ğitim, kültür, meslek sahibi olma ve i ş edinme gibi konular ı ile daha yak ından ilgilenme gere ği görülmektedir. 1985 gençlik y ı l ı nda, gençlere
yaln ı zca devletin götürece ği hizmetler ve yap ı lacak düzenlemeler yönünden de ğ il,
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fakat ayn ı zamanda, gençli ğ in toplumun ya ş ant ısı na ve geli ş mesine katk ı da bulunması n ı sa ğ layacak düzenlemelerin yap ı lmas ı yönünden de bakmak gerekecektir.
Bu hizmetler yaln ı z bir y ı la mahsus olmamal ı , gençlik y ı l ı bu hizmetlerin bir ba ş langı c ı olmal ı ve özellikle her y ı l Ondokuz May ıslar, gençlerin co ş kulu bayramlar ı
yan ı nda, kendilerini yeti ştirme çabalar ı n ı n ve devletin bu konuda yapt ı klar ın ı n,
gözden geçirilmesine vesile te ş kil etmelidir.
III.. GENÇ LİK YILINDA İŞ LENEN KONULAR
Devletin, gençlik kesime götürece ğ i hizmetler ve faaliyetlere ilâveten gençli ğin
toplum ya ş ant ıs ı na ve geli ş mesine katk ı da bulunmas ı n ı sa ğl ıyacak düzenlemelere
öncelik verilmesi şeklinde anlaşı lan gertçlfk y ı l ında tüm ülkelerde üç tema'n ı n iş lenmesi kabul edilmi ştir. (2) Bun)ar katılma, kalkı nma ve bar ış temalar ı d ı r. Kat ı lma,
gençli ğ in i şgücü, yetenek ve bilgi isteyen bütün toplumsal faaliyetlere ve i ş hayat ı na,
sahip olduklar ı nitelikler ölçüsünde i ştirakleridir. Bu amaçla gençlere her alanda fir-

(1) Vecdi Gönül, Gençlik Yil ında Neler İşlenecek, Milliyet, 14 Ş ubat 19B5, s.2
(2) Vecdi Gönül, A.g.e., s.2.
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PROF.DR. TURAN GÜNE Ş
s ı tlar yaratmak kadar, onlar ı bu olanaklar hakk ı nda ayd ı nlatmak, bilinçlendirmek
ve bu yolda e ğ itmek, beceri sahibi k ı lmak ana esast ı r. Kalk ı nma, toplumun ekonomik
ve sosyal geli şme çabas ı d ır. Ülkenin çok yönlü kalkı nmas ında, toplumun bu büyük
ve dinamik kesiminin katk ı lar ı sağ lanarak bunlardan geni ş ölçüde yararlan ı lmal ı d ır.
Ülkenin ihtiyaç duyulan beyin ve emek alanlar ı belirlenerek gençlerin buralara meyletmelerinin ve akmalar ın ı n sa ğlanmas ı nda büyük yarar vard ı r. Gençlik y ı l ı nda incelenecek bar ış temas ı ise, gençlik kavram ından ayr ı lmayan bir özellik gösterir. Gençlere devaml ı bir bar ış ortam ı haz ı rlamaya hep birlikte çal ışmak gerekir.
Gençlerin, kat ı lma ve kalk ınma fonksiyonlar ı n ı etkin bir şekilde yapabilmeleri
için bir bar ış ortam ın ı n yarat ı lması şartt ı r. Katı lma ve kalk ı nma fonksiyonlar ı içine
giren gençler, bar ışı n da devam etmesini sa ğ lamaktad ı rlar. Görüldü ğü gibi yurdun
ekonomik kalk ı nması ; gençlik y ı l ında ele al ınan temalar ile yak ından ilgili ve içiçedir. Bu bak ımdan önce yurdumuzun ekonomik kalk ı nmas ı ve gençlerin kat ı lma
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ve kalk ı nma fonksiyonlar ı n ı inceliyelim.
IV. TÜRKIYE'N İN EKONOM İK KALKINMASI VE GENÇ LER İN

cy

KATILMA VE KALKINMA FONKS İ YONLARI

Yurdumuzun önümüzdeki be ş y ı ldaki ekonomik kalk ınması n ın temel amaçlar ı Be ş inci Be ş Y ı ll ı k Kalk ınma Plan ı nda ortaya konulmu ştur. Be ş inci Be ş Y ı ll ı k
Plan ın temel amaçlar ı, hür, medeni ve güvenli bir ortamda Türk Milletinin refah ı n ı n
art ır ı lması , verimlilik ve ihracat art ışı nı te şvik eden, mevcut birikimi de ğerlendiren
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ve geli ştiren, tar ı msal geli ş me potansiyelini ve milli savunma gereklerini gözeten
bir yap ı içinde, sina ı üretimin pay ı n ı n yükseltilmesi, istihdam ı n art ı r ı lmas ı , genç
iş sizliğin azalt ılması , gelir da ğı l ım ın ı n dü şük gelirli gruplar lehine de ğ i ştirilmesi,
kalk ınmada öncelikli yörelerde geli ş menin h ızland ı r ı lmas ı ve ekonomik ve sosyal
altyap ın ı n geli ştirilmesidir. Kalk ı nma plan ı V. Plan döneminde GSMH'n ı n sabit
fiyatlar ile y ı lda ortalama % 6,3 oran ı nda artmas ı n ı öngörmektedir. Plan sabit sermaye yat ı r ımların ın y ı lda ortalama % 8,5 oran ı nda artaca ğın ı (.özel sabit sermaye
yat ı r ı mlar ı art ış h ız ı % 10,9 kamu sabit sermaye yat ı r ı mlar ı art ış h ız ı % 6,8), ihracat ın 1983 fiyatlar ı ile % 10,6 oran ı nda yükselece ğini kabul etmektedir."'
Plan, büyümenin istikrar içinde yürütülece ğ ini, enflasyonun kontrol alt ı nda tutulaca ğın ı , üretim faktörlerinin at ı l b ı rak ı lmayacağı nı ve verimli i ş alanlar ı nı n art ı r ı lacağın ı belirtmektedir.

Be ş inci Be ş. Y ı ll ı k Kalk ı nma Plan ı nda gençlerin i ş sahibi edilmelerine önemle
yer verilmi ştir. Gençlik dönemi 12-24 ya ş grubu olarak kabul edilirse 1980'de nüfusun
, -(1) DPT, Be ş inci Be ş Yıllı k Kalkı nma Plan ı , 1985-1989, Yayın No: DPT 1974,
Ankara 1985, s. 1-20.
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GENÇLERIN EKCNOMIK KALKINMA İ LE ILGILERI YÖNÜNDEN
TüRKIYE'N/N DI Ş TICARET YAPISI
2T.J YAPIDA
KOOPERATIFLERIN
% 27'si ile dörtte birinden fazlas ı genç nüfustur. Bunlar ö ğrenci ve okul d ışı genç
nüfus olarak bölündü ğü zaman, farkl ı imkanlara ve sorunlara sahip olduklar ı görülür.
Gençlerimizin % 20'si ö ğrenci gençliktir. % 80 kadar ı ise okul d ışı gençliktir. Bunlar
çal ışan gençler, k ırsal alan gençleri, gecekondu gençleri, asker gençler, yurt d ışı ndaki
gençler olarak gruplarA ı r ı lmaktad ı r. (1)
Gençlerimizin % 15 kadar ı okuyup yazma bilmemektedir. Bilindi ğ i gibi gençler
için en önemli amaçlardan biri çal ışmak, yani ekonomik bak ımdan olmakt ı r. 12,3
milyon kadar olan gençlerimizin 7,2 milyonu ile % 58,51 çe ş itli kaynaklardan ekonomik olarak gelir sa ğ lamakta, % 41,5'i ise i şsiz bulunmaktad ır. 7,2 milyon çal ışan
gençli ğ in 4,1 milyonu ile, % 56,8'i tar ı m.s1 i ş ler ile u ğra şmaktad ı r. Ülkemizde İş
ve i ş çi Bulma Kurumuna i ş için başvuranlar ı n % 62,0'i gençtir. Bu kuruma i ş için
ba şvuranlar toplam genç nüfusun % 4,2'sini olu ş turmaktad ı rlar. Sosyal Sigortalar'a

a

bağ l ı çal ışan sigortal ı genç say ıs ı hakk ı nda kesin bilgiler mevcut de ğ ildir. Fakat
devlet kesimi ve K İ T'lerdeki 1.238.282 memurun % 14,0'ü ile 171.000'i 18-24 ya ş
arası ndaki gençler olu şturmaktad ı r. K ı rsal kesim gençli ğ inin ise toprak ve i ş edinme

cy

kayg ı lar ı bulunmaktad ı r.

Kalk ı nma plan ı gençlik için aç ı k önerilerde bulunmaktad ı r. Önce yukarda da
belirtildi ğ i gibi temel amaç ve politikalar içinde genç i şsizli ğ in azalt ı lması , prodüktif istihdam ı n art ı r ı lmas ı , e ğ itim ve ö ğretimjn hayata dönük olmas ı , e ğitimin niteli ğinin yükseltilmesi önemle yer almaktad ı r. Plan "gençlik" için özel bir böliirti
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ay ı rm ışt ır. Gençlik kesimin bütün sosyal sektörler taraf ı ndan sunulacak hizmetlerde
niteli ğe ağı rl ı k verilece ğ i, gençlerin milli, manevi ve kültürel de ğerler ile yeti ştirilece ğ i, gençlik kesimine e ğ itim, sağ l ı k, bar ı nma, sosyal güvenlik ve çal ışma konular ı nda verilecek tüm hizmetlerde f ırsat e ş itli ğ i sa ğ lanaca ğı belirtilmektedir: Plan,
gençler için yap ı lacak hizmetleri aç ı klad ı ktan sonra, gençlerin kat ı lma, geli şme ve
hoşgörü ilkeleri çerçevesinde, toplum hayat ı ile bütünle şmesinin sağ lanaca ğı nı
öngör mektedir.. 1 21 )

Sosyal yap ım ız ı n en co ş kulu', etkilenen, etkileyici, at ı l ımc ı dinamik gücü, yar ı nla ı n umudu ve güvencesi gençler, gelenekler ve kültürümüzden ayr ı lmaks ı z ı n milli
amaçlar ve hedefler do ğrultusunda insanc ı l ve bar ışc ı görü ş ler etraf ı nda, dengeli,
ak ı lc ı, sorumluluk ve yükümlülükleri ba şar ı ile yüklenebilecek güçte yeti ştirilmelidir.
Buna ilâyeten gençlerimizin ülkemiz kalk ı nması nda gerekli olan bilimin geli şmesi
(1)

R ıdven Ege, A.g.e., 5.2.

(2)

DPT, Be şinci Be ş Yıllı k Kalkınma Plan ı 1985-1989 Yay ı n No: 1974, Ankara
1985, s. 149.
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üzerindeki yüksek potansiyeli de de ğ erlendirilmelidir. Di ğer bir ifade ile yurdumuzun ileri ülkelerdeki geli ş melere ayak Hydurabilmesi. için, bütün güçlükleri gö ğüsleyecek ve yenecek genç bir bilim ordusu kurmas ı zorunludur.
Bilim üretmede gereken insan gücünü elde edebilmek için, daha orta ö ğretimden ba ş lamak üzere, gençli ğ i bilim amac ı na co şturmak ve bütün milletin, ihtirasla
bilime sar ı lmas ı n ı sa ğ lamak gerekir. Türkiye halen bilim alan ı nda beklenen, istenen
ve özlenen seviyede de ğ ildir. Bilime, ara ş t ı rmaya ve bilim üretimine gereken önem
verilmedikçe ve gençlik ordular ı ndan bilim ordular ı kurulmad ı kça, kalk ı nm ış bir
ülke haline gelinemiyece ği art ı k iyice bilinmektedir." ) Tüm e ğ itim, ö ğ retim kurumlar ı m ı z, üniversitelerimiz, kütüphanelerimiz ve devletin tüm kurumlar ı bu anlay ışı n
içine girmelidirler.
Gençlerin büyük ölçüde görev ve yükümlülük alaca ğı yurdumuzun ekonomik
kalk ı nması nda d ış ticaret konusu da önemli bir konu ve ara şt ı rma alan ı haline gelmi ş -

a

tir. Geli ş en ülkemizde gençlerin d ış ticaretin yap ıs ı, özellikleri, kurumlar ı n çal ışma
ş ekillerini ve paylar ı n ı yakından takipedebilmeleri gereklidir.
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V. TÜRICWE'N İN DI Ş TICARET YAPISI

Ekonomik geli ş mesinde d ış sat ı ma a ğı rl ı k veren Türkiye gibi bir ülkede, gençler
için d ış ticaret yap ıs ı n ı n özellikleri ile bilinmesi büyük önem ta şımaktad ır.
Türkiye'nin d ış ticaret yap ıs ı , ekonominin genel karakteri olan "Karma Ekono-
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mi" kavram ı na uymaktad ır. Türkiye'nin ekonomik yap ıs ı na uyan karma ekonomi
denilince, içinde hem kamu sektörü ve hem de özel sektör bulunan; devletin ekonomik faaliyetlere - müdahalesi kuvvetli olan, ekonomik kalk ı nma için ortasve uzun
dönemi kaps ı yan ve hem emredici ve hem de yol gösterici niteliklere sahip bulunan,
kalkı nma düzeyi dü şük olan, d ış ödemeleri aç ı k veren, bölgesel kalk ı nmada dengesizliklet= bulunan, nüfus art ış h ız ı yüksek olan ekonomiler kastedilmektedir. (2)
Türkiye d ış ticaretinde, bu bünyeye uyan, özel şah ıs i ş letmeleri, ihracatç ı firmalar, ş irketler, ihracatç ı birlikleri, kooperatifier; kooperatif birlikleri ve kamu kurulu ş lar ı olmak üzere, karma bir yap ı mevcuttur. Bu yap ı da; kamu ve özel kesim ile
kooperatifler, üç ana unsuru meydana getirmektedirler. Bu üç grup, kendilerinin
d ış sat ım ı n ı yapt ı klar ı ürünlerin çe ş itli i ş lemlerinde çal ışı rlar. Ancak bunlar ı n aras ı nda genellikle bir organizasyon ve organik birlik mevcut de ğ ildir.
(I) Cafer Marangoz, Gençli ğ in Bilim Hedefine Koş ması Te şvik Edilmeli.. Milliyet
27 Ş ubat 1985, s.2
(2) Werner Gumpel; Atatürk'ün Devletçili ğ i ve Gelece ğ i, Atatürk ve Cumhuriyet
Dönemi Türkiyesi. Türkiye T icaret Odalar ı , Sanayi Odalar ı ve Ticaret Borsafari
Birli ğ i, Ankara 1981, s. 198-199.
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GENCLERIN EKONOMIK KALKINMA İ LE ILGILERI YÖNÜNDEN
TÜRKİYE'N İN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA
KOOPERAT İFLER İN YERI

Devlet sektörü, özel te ş ebbüs ve kooperatiflerin 1976-1980 dönemi ortalamas ı
olarak d ışsatı m miktar ve de ğ erleri ile nisbetleri Tablo 1'de birarada ve mukayeseli
olarak gösterilmi ş tir.
Tablo :1
Devlet Sektörü, Özel Te ş ebbüs ve Kooperatiflerin D ış sat ı mlar ı
(1976-1980 Ortalamas ı)
. Dışsat ı m
Değerinin
Toplamdaki
Dış sat ım
Nisbeti
Değeri
(Milyon TL)
(%)
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Dış sat ım
Miktarı
(ton)

Dış sat ı m
Miktarı nın
Toplamdaki
Nisbeti
(%)

Devlet Sektörü
Özel Teşebbüs
Kooperatif ler
TOPLAM

1

1.764.840
2.888.546
323.421

35,46
58,04
6,50

12.852
57.011
13.080

15.77
68,73
15,50

4.976.807

100,00

82.943

100,00

J

Kaynak: 19..İ.E. re Ticaret Bakanlığı dosyalarından ç ıkarı lan verilerden hesaplanm ış t ır.

D ışsat ım miktar ı bakı m ından en büyük pay % 58,04 ile özel te şebbüse aittir.
Özel te ş ebbüs d ışsat ı m de ğ;,rinin % 68,73'ünü sa ğ l ıyarak bu yönde de öndedir.
Devlet sektörü d ış sat ış milear ı n ı n % 35,46's ı n ı , kooperatifler % 6,50'sini yapmaktad ırlar. Devlet sektörü, d ışsat ım de ğerinin bu y ı llar ortalamas ı nda % 15,77'sini,
kooperatifler % 15,50'sini meydana getirmektedir.
Devlet, stratejik ürünlerde ve belirli dönemlerde do ğ rudan do ğruya ihracat
yapmaktad ır. Devlet bu ürünlerin d ış tcaretinde özel te şebbüse ve kooperatife müsaade vermeyebilir. Zaman zaman hububat, et, süt ve benzeri ürünlerde, devlet
iktisadi kurulu ş lar ı, özel te şebbüs ve kooperatiflerle, ayn ı anda ihracat yapabilmektedirler.
Bu bilgiler, d ışsat ımda görev alacak gençlere bu bünyeyi ayd ı nlatmaktad ır.
Devlet sektörü, özel te şebbüs ve kooperatiflerin, 1976-1980 dönemi ortalamas ı
olarak d ışal ım miktarlar ı ve de ğerleri ile nisbetleri Tablo 2'de birarada ve mukayeseli
olarak verilmi ştir.
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Tablo: 2
Devlet Sektörü, Özel Te şebbüs ve Kooperatiflerin D ış al ımlar'
(1976-1980)

Dış al ım
Miktar ı
(Ton)

Dış al ı m
Miktar ın ın
Toplamdaki
Nisbeti
(%)

D ışal ım
Değeri
(Milyon TL)

Dışal ım
Değerinin
Toplamdaki
Nisbeti
(%)

Devlet Sektörü

9.304.704

43,95

55.171

25,25

Özel Te ş ebbüs

9.368.625

44,26

160.823

73,57

Kooperatifler

2.945.823

11,79

2.584

1,18

21.945.823

100,00

218.578

100,00
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TOPLAM

Kaynak- D İ.E. ve Ticaret Bakanl ığı dosyalarindan çı karı lan verilerden hesaplanm ış t ır.

D ışal ım miktar ı nda özel sektör 9,4 milyon ton ile devlet sektörünü izlemektedir.
Kooperatifler 2,5 milyon ton d ış al ım yapmaktad ı r. D ış al ı m de ğeri bak ı m ı ndan
özel kesim, d ış al ı m ın % 73,57'si ve 160.825 milyon lira ile di ğer sektörlere göre
çok ilerdedir. Toplam d ışal ı m de ğerinde devlet sektörünün pay ı % 25,25 ve kooperatiflerin pay ı % 1,18'dir. Bu bilgiler d ış sat ım ve al ımda görev alacak gençlere d ış
ticaret bünyesini aç ı klamaktad ır.

Burada, ekonomik hayatta ve d ış ticarette yer alan kamu kurulu ş lar ı , şah ıs
firmalar ı , ş irketler ve kooperatifleri ayr ı ayr ı özlüce ele alal ım.

A- TÜRKİYE'N İN DI Ş TİCARETİNDE KAMU KURULU Ş LAR[
Günümüzde devlet, ekonomi ve t ı car ı hayat ı n ı n her safhas ı nda çok önemli
düzenleyici bir unsur özelli ğ ini göstermekte ve bu düzenlemede çok etkili olmaktad ır. Türk d ış ticaretinde de devlet kurulu ş lar ı, geni ş ölçüde yerlerini alm ış lard ı r.
Yurdumuzda d ış ticaret ile ilgili kamu kurulu ş lar ı çok çe ş itli Bakanl ı klara
da ğı lm ış bulunmaktad ı r (Tablo: 3). Bu nedenle d ış pazarlamaya yönelen i ş letmeler,
çok çe ş itli Bakanl ı klar ve ba ğ l ı kurulu ş lar ile i şbirli ği yapma durumunda olduklar ı n ı
bilmektedirler. Ancak örgütlenmedeki çe ş itli eksiklik ve aksakl ı klar nedeni ile devlet
ve kooperatifler aras ı nda e ş güdüm tam olarak sa ğ lanamamakta ve kopukluk cok ciddi
boutlara ula ş arak d ış ticaret özlenen daha ileri geli şmeyi göstermemektedir.
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GENÇLERIN EKONOMIK KALKINMA İLE ILGILERI YONUNTEN
TORKIYUNIN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA.
KOOPERAT İFLER İN YERI
Türkiye'de d ış ticaret ile ilgili kurulu ş lar ve bunlar ı n d ış ticaret ile ilgili konular ı n ı ş u şekilde sı raland ırmak mümkündür." )
D ış ticaret ile ilgili kamu kurulu ş lar ın ı n bir bölümü, d ış ticaretin yap ı lmas ı nda
tamamlay ıc ı i ş ler için hizmet görmektedirler. Di ğer bir bölümü, d ış ticaretin te şviki
ile ilgili devlet politikalar ı n ı yürütmektedir. Bunlar ı n içinde, bir ithalatç ı ve ihracatç ı
gibi fiilen d ışal ı m ve d ışsat ım i ş lerini yürütenler vard ı r. Mesela; TMO, temel bir g ı da
ve yem maddesi olan hububat ın d ış sat ım ın ı n devletçe yap ı lmas ı n ı sa ğ lar. Özel
te ş ebbüsce yap ı lmas ı önlenir veya müsaade edilebilir. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu,
süt ve peynir, Tekel Genel Müdürlü ğü, tütün ve sigara d ışsat ım, yapar.
Ülkemizde gerek yurtiçi ve gerek yurtd ışı ihtiyaçlar için mal üreten devlet

a

i ş letmeleri ve gerekse do ğrudan do ğruya d ışal ım ve d ışsat ım yapan, d ış ticaretle
ilgili devlet kurulu ş lar ı hem yurtiçinde uluslararas ı rekabete s ı msı k ı kapal ı i ş letme- .
lerdir ve hem de yurtd ışı nda uluslararas ı pazarlarda rekabet edecek kalite ve maliyet-
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te mal ve hizmet üretemez durumdad ırlar. Kamu kurulu ş lar ı d ış ticarette çe ş itli
özendirici tedbirlere ve kolayl ı klara sahiptirler. Mesela; Sümerbank, Makine Kimya
Endüstrisi Kurumu,. SEKA ve Orman Genel Müdürlü ğü gibi kamu kurulu şlar ı na,
d ışsat ı m süresine göre, fiyat garantisi verilmektedir. Sa ğ lanan bu kolayl ı klar, kamu
kurulu ş lar ı ndaki ağı r bürokrasi ile, yüksek verimlili ğini aç ığa ç ı karamamaktad ır.
Devletin belirli nisbetlerde i ştiraki ile, devletin ekonomi politikalar ın ı uygu-
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lamada amaç olarak yer alan ve önemli üretim ve ticaret alan ı nda çal ışan Kamu
iktisadi Te şebbüsleri (K İ T'ler), Türk d ış ticaretinde önemli paylara sahiptirler.
Son y ı llarda Türkiye ihracat ın ın % 25'e yakla şan k ısmi ve ithalat ı n ı n % 66's ı n ı bulan
k ısm ı , KiT'lerce yap ı lmaktad ır.
Yurdumuzda 1970'den beri devam eden h ızl ı enflasyon süresi boyunca, enflasyon h ız ı na ra ğ men, uzun süreler sabit tutulan fiyatlar ı ile devlet i ş letmeleri,
devlet bütçesi ile T.C.Merkez Bankas ı na gittikçe artan yükler yüklemi ştir (Aysan
1981, s. 177). D ış ticaret ile ilgili kamu kurulu ş lar ı n ı n çok fazla ve da ğın ı k olu ş u
ve bunlar ı n merkezi bir kurulu ş taraf ı ndan koordinasyonu etkili bir şekilde sa ğ lanmad ığı ndan, bu faaliyetlerde özlenen sürat ve verimlilik elde edilememektedir.
Devlet sektörünün 1976-1980 y ı llar ı nda ayr ı ayr ı ve dönem ortalamas ı olarak
baş l ıca kurulu ş lar ı itibariyle yapt ığı d ışsat ı m miktar ı ve de ğerleri ile nisbetleri
Tablo 4 ve 5'de verilmi ştir.

(1) TüSIAD, Ihracat Raporu, Yay ın No: T 181 A ğustos 1981.
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Tablo: 3
Türkiye'de D ış Ticaret İle ilgili Kamu Kurulu şları ve İ lgi Alanlar ı
Kuruluş

Hazine ve D ış Ticaret
Müste ş arl ığı

Diş ticaretle ilgili koordinasyon.
Dış ticaretten al ınacak primlerin saptanması
Genel olarak KIT yatırımları ve özellikle
ş ekir dış satım ı, Tar ım Sat ış Koop.
Dış ticaret rejiminin tesbiti, te şvikler, lisanslar, kotalar, vergi iadeleri tesbiti, ihracatta
bilgi akımı sa ğlanması gerekli maddeler
listesinin ihracat ı na meslek kurulu ş larınca
müsaade edilecek mallar listesinin ve geçici
olarak ihraç ve i ş lendikten sonra ithal edilecek mallar listesinin ilan edilmesi ve benzeri
hiz.
Döviz ödeme ve kabul şekilleri, malların
sevk ve kabul esaslar ı, çay dışsat ım'.
D ış ticaretli krediler, döviz tahsis ve kabulleri.
Dış satım ı geli ş tirme önlemleri.
Fiyat tescilleri.
Dış ticaret ile ilgili belgelerin verilmesi ile
ilgili iş ler, kaynak belgelerin verilmesi.
Orman ürünleri d ış satım ı.
Hububat d ış sat ım ve dış alım ı.
Tarımsal girdiler dışal ım ı.
Standardlar ı n saptanmas ı.
Dış sat ım karşılığı dövizlerin ödenmesi
ve d ış al ım için akred ıf aç ı lması
D ış sat ım.
Dış sat ım.
Dış sat ım.
D ış sat ım.
Dış satım ve dış alım.
Dış satım.
Dış satım.
Dış satım.
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Maliye, Gümrük Bakanl ığı

Te ş vikleri saptama ve uygulama.

a

Devlet Planlama Te ş kilatı
Teşyik ve Uygulama Dairesi
DPT Koordinasyon Dairesi
DPT Para ve Kredi Kurulu
Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı

İlgi Konusu

T.C.Merkez Bani,:,,sı
İ GEME
İhracatç ı Birlikleri
Ticaret Odalar ı
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C:^man Bakanl ığı
Topı ,:k Mahsulleri Ofisi
Türkiye Zirai Donat ım Kurumu
Türk Standartlar Enstitüsü
Bankalar
Sümerbank
Etibank
Et ve Bal ı k Kurumu
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
Türkiye Şeker Fab. A. Ş .
Türkiye Yapa ğı ve Tiftik A. Ş .
Tekel Genel Müdürlü ğü
Çay Kurumu (ÇAYKUR)
Devletin İştirakinin % 50'den
az oldu ğu kuruluş lar
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Dış satım.

GENÇLERIN EKONOMIK KALKINMA İLE İLG İLER İ YÖNÜNDEN
TÜRKİYE N İN DI Ş T İCARET V APISI VE BU YAPIDA
KOOPERAT İFLER İN YER İ
Tablolardan görüldü ğü gibi devletin d ışsat ı m yapan ba ş l ı ca kurulu ş lar ı ; Tekel
Genel Müdürlü ğü, Etibank, TMO, Et ve Bal ı k Kurumu, Ş eker Fabrikalar ı d ı r. Devletin % 50'den az hissesi bulundu ğu kurumlar ı n da küçük miktarlarda d ışsatım ı
vard ır.
Tüm devlet kurumlar ı n ı n d ışsat ı m ı 1976'de 1,2 milyon tondan 1980'de 1,9
milyon tona yakla ş m ışt ı r. 1976-1980 dönem ortalamas ı d ış sat ı m miktar ı 1,8 milyon
tondur. Devlet bu dönemde toplam d ış sat ım miktar ı n ı n % 45,46's ı nı yapm ış t ı r.
Devlet kurumlar ı içinde, bu kurumlar ı n yapt ığı toplam d ışsat ı m miktar ı n ı n
en büyük kism ı 1976-1980 döneminde % 42,91 ile TMO'na aittir. Toprak Mahsulleri Ofisinin dönem içindeki pay ı % 0,61 ile % 66,29 aras ı nda büyük ölçüde dalgalanm; ş t ı r. Dönem ortalamas ı nda ikinci s ı rada Etibank gelmekte ve d ışsat ı m miktar ı nı n
30,92'sini göstermektedir. D ış sat ım pay ı dönem içinde oldukça istikrarl ı d ır.

a

Ş eker Fabrikalar ı A. Ş . % 4,35 ve Tekel % 2,13 paya sahiptir. Di ğ er kamu kurulu ş lar ı % 19,13 nisbetinde d ışsiim,,yapm ış lard ı r. Devletin % 50'den az hisseli bulunduğu kurumlar ı n, devletin toplam d ışsat ı m miktar ı ndaki pay ı % 0,41 ile oldukça
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dü ş üktür.

Devlet kurumlar ı n ı n d ış sat ı m değerleri y ı llara göre yükselmektedir. Devlet
sektörü, toplam d ışsat ı m de ğerinin % 15,77'sini vermektedir. Devlet sektörü içinde
d ışsat ı m de ğerindeki en yüksek pay % 24,96 ile Etibank'a aittir. Bunu % 24,00
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ile TMO, % 20,62 ile Tekel ve % 17,92 ile di ğer kurulu ş lar izlemektedir.
Devletin d ış al ı m miktar ve de ğerleri de önemlidir. Toplam d ış al ı m miktarı nı n
ortalama % 43,95'i devlet kurumlar ı nca yap ı lmaktad ı r. D ış al ı m de ğerleri devaml ı
yükseliş içindedir. 1976-1980 döneminde toplam d ışal ı m de ğerinin % 25,25'i devlet
kurum lar ı nca yap ı lm ışt ı r.

B- TÜRK İYE DI Ş TİCARET İNDE Ş AHIS F İRMALARI
Türkiye d ış ticaretinde, d ışal ı m ve d ışsat ı m yapmak suretiyle yer elan özel
te ş ebbüs ş ah ıs i ş letmeleri; ş ah ıs firmalar ı olarak tan ı mlanmaktad ı r.
Ş ah ıs firmalar ı Türk d ış ticaretinde en geni ş yere sahiptirler. Gerek Firma olarak
adetlerinin çoklu ğu ve gerekse yapt ı klar ı d ış ticaret hacimleri bak ı m ından di ğer
d ış ticaret kurulu ş lar ı na göre daha ileri durumdad ı rlar.
Ş ah ı s firmalar ı d ış ticaretin de ğ i şen ihtiyaçlar ı na göre tescli olunmakta ve
ticaret hayat ı na kat ı lmakta veya ticari hayat ı n ba ş ar ıs ızl ı kla sonuçlanmas ı ile ticareti terk etmektedirler.
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Tablo : 4
Devlet Sekötrü Kurulu şlar ınca Yap ılan Dış Sat ım Miktarlar ında Kurumlar ın Paylar ı
Nisbeti :',',
1976

MVIet Sektörü

1- Devlet Kurulu ş ları
Tekel
Etibank
TMO
Et ve Bal ı k Kurumu
Ş eker Fabrikalar ı
Diğerleri
Toplam
2- Devletin %50 den az
h rasesi bulundu ğu
kurum lar
3- Toplam devlet
sektörü
4- Devlet Sektörü
dışı sektörler
dış sat ım ı
5- Genel Dış Sat ım
Toplam ı

2,16

1977

1979

1980

a
y

1976-1980
Ortalamas ı

1,47
13.95
66,29

5,01
34,94
49,01

1,94
48,03
26,72

2,13
30,92
42,91

0,00
3,99

0,44
0,77

0,16
4,47

0,15
4,35

14,29

10,16

17,78.

19,13

99,99

99,33

99,10

99,59

0,01

0,67

0,90

0,41

100,00 32,08 100.00

45,46 100.00

34,55

1,81
37.43

0,61
0,03
7,65

44,56
0,16
6,17

54,38

9,77

99,38

99,90

0,62

0,10

c
e
p

100,00 27,18

1978

29,84

100.00 37,95

100.00

25.46

72,82

67,92

54,54

70,16

62,05

54,54

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Tablo : 5
Devlet Sektörü Kurunlar ınca Yapılan D ış Satım] Değerinde Kurumlar ın Paylar ı
(1975 - 1980)
Nisbet (%)
Sektörler

1976

1977

1976-1980

1980

1979

1978

Ortalaması
1- Devlet Kurulu ş ları
Tekel
Etibank
TMO
EBK
Ş eker Fabrikalar ı
Di ğerleri
Toplam
2- Devletin % 50'den
az hisseli oldu ğu
kurumlar

32,79
22,97
7,06
1,29
2,11
31,99
98,21

p

1,79

3- Toplam Devlet
Sektörü

100,00 10,86

4- Devlet sektörü
dışı sektörler

- 89,14

Genel D ış Sat ım
Toplam ı

-100,00

27,07
26,54
30,84
1,76
1,48
11,25

23,93
13,16
51,70
1,86
1,53
7,68

29,59
25,49
20,57
9,50
0,36
11,59

14,23
38,02
17,44
1,53
2,42
22,96

20,62
29,96
24,00
3,17
1,79
17,92

98,94

99,86

97,60

96,60

97,46

1,06

1,06

0,14

2,90

3,40

100.00

19;39 100,00

17,11

100,00

80,61

82,89

84,5

a
y
c
e
100.00 13,17

-

86,83

-100.00

-

- 100,00

-

- 100.00

15,4 100.00

-100.00

15,77

84,23

-

100.00

GENÇLERIN E İ,ONOMİ K KALKINMA İLE ILGILERI YÖNÜNDEN
TÜRKİYE'N İN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA
KOOPERAT İFLER İN YERI
D ış ticaret ş ah ıs firmalar ı genellikle özel alanlara sahiptirler. D ış sat ım yapan!,
ayr ı ürünlerde çal ışı rlar. Yerleri ve adetleri ürünlere göre de ği ş mektedir. Narenciy
dış sat ı m ı nda 3 adedi İ zmir'de, 3 adedi Mersin'de, 1 er adedi Mu ğ la ve İ stanbul'c
olmak üzere 8 ihracatç ı mevcuttur. Tar ı m ürünleri ihracatç ı lar' ürünleri hasat dön'
minden önce, ald ı klar ı ihracat kredileri ile üreticiler ile ba ğı nt ı yaparlar ve ürünle ı
al ırlar, mahsul olgunla şınca toplarlar, s ı nıflarlar ve paketlerler. Ş ah ıs firmalar ı yöne
timde serbesttirler. Firmalar kendi isimleri ile an ı l ı rlar ve ürünleri bu isimlerle d ı :
pazara sevk ederler.
Türkiye'de d ış ticaret hayat ı ndaki canl ı l ı k, ş ah ıs firmalar ı n her y ı l tescil olunan
adedini devaml ı olarak art ırmaktad ır. Ticareti terk eden firma say ıs ı da dönemle,
arası nda artmakla beraber bu art ış, artan tescil olunmu ş firma say ı s ı na göre dahi
dü ş ük nisbettedir. ithalat ve ihracat firmalar ı nı n net art ışı y ı llara göre bariz ş ekilde
şekilde kendini göstermektedir. Y ı ll ı k ortalama 720 adet firma bu i ş alan ı na girmek

a

tedir.
Ülkemizde çe ş itli bölgelerde d ış ticaret yapan kurulu ş lar ı n incelemesinden
firma say ısı n ı n belirli bölgelerde önemli ölçüde artt ığı izlenmektedir.
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D ış ticarette yer alan firmalar içinde ş ah ıs firmalar ı en büyük bölümü olu şturmaktad ır. Burada bir örnek olmak üzere d ış sat ı m yapmak üzere 'Adana Ticaret
Odas ı na kaydolmu ş firmalar ı n hukuki durumu ele al ı nmaktad ı r (Tablo 6). Adana
Ticaret Odas ı na 1981'de kay ıtl ı firma say ı sı 390 olup, bunun % 66,15'i ile 258
adedi şah ıs firması d ı r. Bunu % 13,08 ile 51 adet anonim ortakl ı k, % 10,00 ile 39
kollektif ortakl ı k, % 8,72 ile 34 adet limited ortakl ı k, % 1,03 ile ad ı komandit ortak-
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l ı k, % 0,51 ile 2 adet adi ortakl ı k ve % 0,51 ile 2 adet kooperatif izlemektedir."'
ihracata yönelen firmz!?r ı n büyük bölümü ş ah ıs firmalar ı ve ortakl ı klar ı dı r.
Bu firmalar ı n çoğu küçük ve orta ölçekli firmalard ı r. Ancak Adana Ticaret Odas ı na
ihracat amac ı ile kay ıt yapt ı rm ış firmalar ı n ticaret unvanlar ı da incelendi ğ inde,
)-

bu konuda uzman olmayanlar ı n da ihracata yönelmi ş olduklar ı görülmekted ı r. (2
Yurdumuzda henüz düzenli bir d ış pazarlama organizasyonu kurulamad ığı ndan
ş ah ıs firmalar ı d ışsat ı m faaliyetini tamamen kendi ba ş lar ı na, kendi görgü ve bilgileri ile ve ferdi imkânlar ı ile gerçekle ştirmeye çal ışmaktad ı rlar." ) Bu yüzden d ış
sat ı mc ı firmalar zaman zaman ayn ı ürünle, ayn ı pazarda, ayn ı anda yer alabilmekte
ve dolay ıs ıyle kendi aralar ı nda keskin bir rekabet yaratmaktad ı rlar. Ancak son y ı llarda d ış sat ı mc ı ş ah ıs firmalar ı büyük bir firman ı n etraf ı nda toplanarak d ış pazarlama holdingleri ve merkez pazarlama organizasyonlar ı ile i ş birli ğ i yapmaya ba şlamaktad ı rlar.
(1) (2) Cemal Yükselen; Ihracat ı Ara ş tırmada Küçük ve Orta Ölçekli Firmalararas ı
İş biril ği Önemi, Çukurova Bölgesinin İhracat Potansiyeli ve İhracat Sorunlar ı
Seminer;. A İT İA, Adana 1981, s. 105-106.
(3) Tamer Erdem; Tar ımda İç ve Dış Pazarlama, Türkiye 2. Iktisat Kongresi, Tar ı m
Komisyonu, İzmir 1981, s. 409.
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Tablo : 6
İhracat Yapmak Amac ı İle Adana Ticret Odasına Kaydolan Firmalar ın Hukuki
İhracat Yapmak Amac ı ile Adana Ticaret Odas ına Kaydolan Firmalar ın' Hukuki
Yapılarına Göre Da ğılımı
Hukuki Yapı
Şahıs Firması
Anon im Ortakl ık
Kollektif Ortakl ık
Limited Ortakl ık
Adi Komandit Ortakl ık
Adi Ortakl ık
Kooperatif
TOPLAM
Kayan k: Cemal Yük

c
e
p

Firma Say ımı

Nisbet (%)

258
51
39
34
4
2
2

66,15
13,08
10,00
8,72
1,03
0,51
0,51

300

100,00

a
y

Kaynak: Cemal Yükselen, Ihracat ı Art ırmada Küçük ve Orta Ölçekli Firmalar Arası Iş birliği önemi, Çukurova Bölgesinin
İhracat Potansiyeli ve İhracat Sorunları Semineri, A İTİA, Adana 1982, s. 105.

GENÇLERIN EKONOMIK KALKINMA İLE ILGILERI YÖNÜNE' EN
TÜRKİYE'N İN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA
KC OPE RAT İFI ERIN YER İ

C- TÜRKIYE DI Ş Tİ CARETİNDE Ş IRKETLER
Türkiye d ış ticaretinde ş irketler, ş ah ıs firmalar ı ndan sonra geni ş bir yer almakta
ve önem ta şı maktad ı rlar.
Türk Ticaret Kanunu nun 136 inci maddesine göle ş irketler; kollektif, komandit,
anonim, limited ve kooperatif ş irketler şeklinde görülmektedir. Orünlerimizi d ış
ülkelerde satma i ş lerinde ş irketle şme devletçe desteklenmektedir. Bu durum . ş irketle ş mede art ış sa ğ lamaktad ı r. D ış ticarette kurulan ş irketler, tüccarlardan olu ş tu ğu

a

gibi, tüccar ve üreticiden de olu şmaktad ı r.
Yeni kurulan ş irketler; ticaret siciline tescil olunan ve Türkiye Ticaret Sicilli
Gazetesinde kuruldu ğu ilân edilen ş irketlerdir. Feshedilen ş irketler, ticaret kanununda fesih için de ğinilen hallerden birinin gerçekle şmesi sonucu kapanan ve durum-
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lar ı Ticaret Sicilli Gazetesinde ilân edilen ş irketlerdir.

Yeni kurulan ithalat ve ihracat ş irket nevileri içinde en çok art ış kollektif
ş irketlerdedir. Bunu anonim ş irket izlemektedir. Daha sonra limited ve komandit
ş irketler gelmektedir. Kouper.-Itif ş irke. !,urul ınas ı ise 1971 y ı l ı ndan sonra durmu ş tur
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Ticaret siciline tescil olunanlar ile, Ticaret Kanununda fesih için de ğinilen
hallerden birinin gerçekle şmesi ile kapanan ş irketler aras ı ndaki fark, bu ş irketlerin y ı ll ı k net art ışı n ı göstermektedir. Bu şekildeki ş irket say ısı nda y ı llara göre
de ğ i ş meler kadar, y ı ll ı k ortalama art ış da devreler itibariyle önemlidir. 1971-1975
dönemindeki 125 adet ş irket say ıs ı ndaki y ı ll ı k art ış , 1975-1980 döneminde 222
adede ç ı km ış t ır. Sermaye art ış lar ı ayn ı dönemlerde 86 milyon liradan, 315 milyon
liraya yükselmi ştir. Bu art ış lar en çok kollektif ş irketlerdedir. Bunu anonim, limited
ve komandit ş irket izlemektedir. Kooperatif ş irket art ışı yoktur. Belirli bir bölgede,
dış ticarete yönelen firmalar içinde ş ah ıs firmalar ı ndan sonra ş irketler adet olarak
ikinci sı ray ı almaktad ı rlar.
Hukuki yap ı lar ı bak ım ı ndan Adana Ticaret Odas ı na kay ıtl ı firmalar ı n durumlar ın ı ortaya koyan incelemeye göre; firmalar ı n % 33,34'ü yani üçte biri ş irketlerdir." ) Bunlar adet olarak daha az say ı da olmakla beraber, sermaye varl ı klar ı bak ı m ı ndan nisbi olarak daha güçlüdürler.
(1) Cemal Yükselen; A.g.e., s. 105.
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PROF.DR. TURAN GÜNE Ş

Yurdumuzda -tar ım ürenlerinin d ışsat ım ı nda ş irketle ş menin özel bir yeri oldu ğu
görülmektedir. Ya ş meyve ve sebze ve özellikle narenciye konusunda ş irketle ş me
daha çok dikkat çekicidir. D ış ticaret ile ilgili ş irketler, d ışsat ı m için ürünü tüccardan veya üreticilerden ambalajl ı veya ambalajs ız olarak sa ğ lamakta ve d ışsat ım hizmetlerini tamamlayarak yurtd ışı nda satmaktad ı rlar. Bu tip ş irketlere bir örnek olarak
anonim şirket şeklinde olu şan TÜDA Ş (Tar ı m Ürünleri De ğerlendirme. A. Ş .) verilebilir.
Firmalar ve ş irketler d ışsat ımda daha güçlü olabilmek ve fiyatlarda aralar ı nda
birlik sağ lamak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amac ı ile, İ hracatç ı
Birlikleri halinde örgütlenmektedirler. Memleketimizde ürün pazarlamas ı nda ve özellikle tar ı m ürünleri pazarlamas ında kurulan ihracatç ı lar ve birlikleri artmaktad ı r.
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Ş ah ıs firmalar ı ile ş irketlerden olu şan özel te şebbüs Türk d ış ticaretinde miktar
ve de ğer olarak daha önce de belirtildi ğ i gibi en büyük paya sahiptir. ihracat miktar ı
y ı llara göre dalgalanmakla beraber genel bir yükseli ş içindedir. 1976-1980 ortalamas ı
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Giarak yap ı lan 5 milyon ton civar ı ndaki ihracat ın, % 58,04'ü ile, 2,9 milyon ton
kadar ı özel te şebbüs taraf ı ndan gerçekle ştirilmi ştir. Ayn ı dönemde toplam 83 milyar
liral ı k ihracat de ğerinin % 68,73'ü ile 57 milyar liras ı özel te şebbüs i ş letmelerince
kar şı lanm ış t ı r. D ışsat ımda ş ah ıs firmalar ı ve ş irketlerden olu şan özel te şebbüs
faaliyetlerinin, ihracat miktar ı nı n toplam ihracat ındaki pay ı nı n y ı llara göre genellikle
% 50'nin üzerinde oldu ğu görülmektedir. Özel te şebbüsün sağ lad ığı ihracat de ğerinin
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toplam ihracattaki nisbeti ise, baz ı dalgalanmalarla beraber, genel bir yükselme
içindedir. 1976'da % 70,01 olan bu nisbet 1980'de % 73,83'e yükselmi ş tir.

D- TÜRKIYE DI Ş TİCARETİNDE KOOPERATİFLER
Çe ş itli konularda oldu ğu gibi, kooperatifler konusunda da, dünya gençlik y ıl ı nda gençlerin konu ile ilgilendirilmesi ve kendilerine kooperatifçilik hakk ı nda bilgi
verilmesi istenmektedir. Gerçekten 6-18 Ekim 1984 tarihleri aras ı nda yap ı lan Uluslararas ı Kooperatifler Birli ğinin 28 inci Genel Kurul Toplant ıs ı nda; bar ış , gençlik
y ı l ı ve kooperatfleraras ı ticaretin geli ştirilmesi ile ilgili karar tasar ı lar ı görü şülerek
kabul edilmi ştir. Gençlik y ı l ı nda gençlerle bar ış , kooperatif ve kooperatifler aras ı
ticaret konular ın ın i ş lenmesi önerilmektedir. Bu konu ş mada kooperatiflerle d ış
ticaret konusuna a ğırl ı k verilecektir.
Türkiye d ış ticaretinde çe ş itli tip kooperatifler yer almaktad ı r. D ış ticaret
yapan veya amaçlar ı aras ı nda, d ış ticaret yap ı lması da bulunan kooperatiflerin ba şl ıcalar ı ; Tar ım Sat ış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Tar ı m Kredi Kooperatifleri
Merkez Birli ği, Köy Kalk ı nma, Su Ürünleri ve Tar ımsal Amaçl ı Kooperatifler ve
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GENÇLERIN EKONMIIK KALKIND TA İLE ILGILERI YÖNÜNDEN
TÜRK İYE'N İN DI Ş T İCARET YAPISI VE BU YAPIDA
KOOPERATİFLER İN YER/
Birlikleri, Hayvan Üreticileri Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri, Temin ve Tevzi
Kooperatifleri, Tedarik Kefalet Kooperatifleri ve Turizm Geli ştirme Kooperatifleridir. Uygulamada d ış ticaret ile ilgili kooperatiflerin tamam ına yak ı n k ısm ı tar ımsal
faaliyet alan ı nda bulunmaktad ı rlar. Bunlar Tar ı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri,
Türkiye Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ği, Köy Kalk ı nma, Su Ürünleri
ve Tar ı msal Amaçl ı Kooperatifler ve Birlikleridir.
Türkiye d ış ticaretinde ayn ı ;günün; hem devlet ve hem de kooperatiflerce i ş lem
görmesi haline, çok nadir olarak raslan ı lmaktad ı r. Bu bak ı mdan kooperatifler ile,
kamu kurulu;iar ı cua.nda, d ış ticarette bir yar ış ma sözkonusu de ğildir. Buna karşı l ı k, ayn ı ürün d ış sat ım ı nda kooperatifler ve özel ş irketler bir arada bulunurlar
ve birbirleri ile yar ışırlar. D ış al ı mda da ayn ı durum görülebilmektedir. Özel firmalar
azâmi kâra ula ş may ı hedef alan kurulu ş lard ı r. Kooperatifler d ış ticaret faaliyetinde
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bulunsalar da, amaçlar ı kâr ı azâmiye ç ı !<armak de ğ il, ortaklar ı nı n ürünlerini zaman ı nda toplamak, bunlar ı en iyi şekilde i ş lemek ve de ğer kazand ı rmakt ı r. Böylece
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kooperatiflerin amac ı ortaklar ı na hizmet etmek olmaktad ı r.

D ış ülkelere sat ı lan tar ım ürünlerinin önemli bir bölümü, yurtiçinde Tar ı m Sat ış
Kooperatiflerince devlet deste ğ i ile al ınmaktad ı r. Bunlar ı n piyasada önemli etkinlikleri vard ı r. Üreticiler bu ş ekildeki kooperatiflere, adeta devletin al ım yeri gözü ile
bakmaktad ı rlar. ihracata dönük ürünlerin d ışı ndaki ürünleri pazarl ıyan kooperatiflerin piyasadaki etkinlikleri ise cok zay ıft ı r.
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Devletin kooperatifler yolu ile desteklemeye tabi tuttuklar ı ürünlerin kooperatiflerce al ı nan miktarlar ı, üretimin büyük bir bölümünü olu şturur. Örne ğ in 1980'de
fı nd ı k ve ayçiçe ğ i üretiminin % 48'e varan k ısm ı destekleme politikas ı ile kooperatiflerce al ı nm ışt ı r. (F ı nd ı kta da buna benzer bir büyüklük vard ı r). Bu nisbet gül çiçeğ inde % 88'e yükselmektedir. Kuru üzüm üretiminin % 35'i, antepf ıst ığı üretiminin
% 30'u, ya ş koza üretiminin % 15'i ve incir üretiminin % 10'u, devlet deste ğ ince
kooperatiflerce pazarlanmaktad ı r. Ancak son y ı llarda devletin fiyat yolu ile desteklemesi azalma e ğ ilimindedir.
Kooperatifler ülkemizin klasik ihraç ürünleri yan ı nda su ürünleri, ya ş meyve ve
sebze gibi yeni ürünlerde de faaliyet gösteren bir alana yönelmektedirler. Ancak
toplam ihraç miktar ı nda y ı llara göre önemli •Jalgalanmalar olmaktad ı r. 1976-1980
döneminde kooperatiflerce yap ı lan ihracat ı n y ı ll ı k ortalama miktar ı 324 bin ton kadard ı r. Türkiye'den ihraç edilen mallar aras ı nda kooperatiflerce ihraç edilenlerin
nisbeti % 3,36 ile % 8,91 aras ı nda deği ş mektedir. 1976'da bu nisbet % 8,91 iken,
di ğer y ı llar giderek azalm ış ve 1980'de % 3,36 nisbetine dü ş mü ştür. 1976-1980
y ı llar ı ortalamas ı olarak toplam ihracat miktar ı nı n % 6,50'sini kooperatiflerce yap ılan ihracat meydana getirmi ş tir.

Tablo : 7
Kooperatif ve Di ğer Sektörlerce Yap ılan ihracat Miktarlar ında, Sektörlerin Paylar ı (1976-1980)
1976

Sektörler
1- Kooperatifler
Tarım Satış
Kooperatifleri
Köy Kalkınma ve
Tar ımsal Amaçl ı
Kooperatifler

6,41

0,81

Toplam Kooperatifler

7,23

2- Özel Te şebbüsler

65,59

3- Devlet Sektörü
Devlet Kurumlar ı
% 50'den az hisseli
Toplam Devlet Sektörü
GENEL TOPLAM

p

27,01
0,17

1977

a
y
c
e

27,18'

- 100.00

1980

1979

1978

1976-1980
Ortalaması

7,95

6,56

5,65

2,89

5,87

0,95

0,46

0,57

0,48

0,63

8,91

7,03

6,24

3,36

6,50

59,01

47,51

63,92

58,69

58,04

32,05
0,03

29,64
0,20

45,46
0,05

37,61
0,34

35,32
0,14

32,08

45,46

29,84

32,95

- 100.00

-100.00

- 100.00

- 100.00

35,46
-

100.00

Tablo : 8
Kooperatif ve Di ğer Sektörlerce Yap ılan İh racat Değerlerinde Sektörlerin Paylar ı (1976-1980)
1976

Sektörler
1- Kooperatifler
Tarım Satış
Kooperatifleri
Köy Kalk ınma ve
Tarımsal amaçl ı
Kooperatifler
Toplam Kooperatifler
2- özel Teşebbüs
3- Devlet Sektörü
Devlet Kurumlar ı
Devletin % 50'den
az hisseli oldu ğu
kurulu şlar
Toplam Devlet Sektörü
GENEL TOPLAM

18,52

-

0,19

15,00

10,36

0•'7 8

0,48

0,78

1976-1980
Ortalaması

1980

0,50

0,35

19,14

17,66

20,18

23,68

10,71

15,50

70,01

69,17

60,42

59,22

73,83

68,73

p
10,65

a
y
c
e

22,90

19,70

16,88

0,62

1979

1978

1977

19,37

13,03
0,14

16,60

14,93

15,37

0,50

0,53

0,40

10,85

13,17

19,40

17,10

15,46

- 100.00

0,03 100.00

-100.00

- 100.00

- 100.00

15,77
-

100.00

GENÇLERIN EKONOMIK KALKINMA İ LE ILGILERI YÖNÜNDEN
TORKIYE'NiN DI Ş TICARET YAPISI VE BU YAPIDA
KOOPERAT İFLERİ N YERI

Kooperatiflerce yap ı lan ihracat ı n de ğeri 1976'da 5,9 milyar liradan 1980'de
23,7 milyar liraya ç ı km ış tı r. 1976-1980 dönemi ortalamas ı olarak y ı ll ı k ihracat
de ğeri 13,9 milyar lirad ır. Kooperatiflerin yapt ığı ihracat de ğerinde y ı llara göre
art ış olmakla beraber, bunlar ın toplam ihracattaki nisbetleri azalmaktad ı r. Gerçekten 1976-'da toplam ihracat ın % 19,14'ünü oluş turan kooperatif d ışsat ı m ı,
diğ er y ı llar devaml ı dalgalanm ış ve 1980'de % 10,71 oran ı na dü ş mü ştür. 1976-1980
dönemine y ı ll ı k ortalama olarak kooperatifler, toplam ihracat ı n % 15,50'sini yapm ış lard ır.
Kooperatiflerin çe şitli sektörler içinde, d ış al ı mdaki yeri de y ı llara göre de ği şmektedir.

a

Kooperatif d ış al ı m ı 1976'da 1,1 milyon tondan 1977'de 5,3 milyon tona ç ı km ış, bundan sonra azalarak 1980'de 71 bin tona inmi ştir. Toplam ithalat miktar ı
içinde kooperatif ithalat ın ı n pay ı 1976-1980 ortalamas ı % 11,79'dur. Kooperatiflerin
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yapt ı klar ı d ışsat ı m de ğerinde y ı llara göre bir art ış vard ı r. 1976'da bu de ğer 480
milyon liradan 1980'de 6,3 milyar liraya ç ı km ış t ı r. Dönem ortalamas ı d ışal ım
değeri 2,3 milyar lirad ı r. Kooperatifler toplam d ış al ım de ğerinin % 0,58 ile

%

2,05'-

ine vermektedirler. Dönem ortalamas ı olarak toplam d ış al ı m de ğerinin % 1,18'i
kooperatiflere aittir.

E- TÜRKIYE'N İN DI Ş T İCARETİNDE KOOPERAT İFLER İN

pe

ÜSTÜN LÜKLER İ

Karma bir ekonomide birlikte yer alan kamu, özel ve kooperatif kesimlerinin
herbirinin, belirli görevleri vard ı r. Ekonominin özelli ğine göre bu kesimler a ğı rl ı k
kazanmaktad ırlar. Ekonominin normal i ş lemesinde bu kesimlerin kar şı l ı kl ı uyum
içinde çal ış malar ı gerekir. Ekonomide belirli üretim ve da ğıt ım hizmetleri kooperatif biriminde örgütle şen ufak, ya da büyük kurulu ş larca ta şı n ı rken, belirli i ş lemler, özel kesimce etkin bir şekilde yürütülebildi ğ inden, bu kesimce yüklenilmektedir.
Kooperatifler ülkemizin yar ış mal ı pazar sistemi içinde iyi çal ışt ı klar ı, kooperatif esaslar ına göre i ş letilebildikleri takdirde, bu sistemin aksakl ı klar ın ı düzenleyebilecek kurulu ş lard ı r. Bunlar ekonomide ve toplumda, bu görevlerini yerine getirecek ş ekilde, belirli ölçülerde yerlerini aim ış lard ı r. Yurdumuzda rekabetçi sistemin ortaya ç ı kard ığı gelir dağı l ım ı dengesizli ği, kooperatiflerin olu ş turaca ğı ekonomik i ş letmelerle, toplumsal ilkelerin gözetilmesi suretiyle, giderilebilme imkânı na sahip olabilecektir.
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Tablo: 9
Kooperatif ve Di ğer Sektörlerce Yap ılan ithalat Miktarlar ında
Sektörlerinin Pay ı (1976-1980)
Sektörler

1976

1977

1978

1979

1980

1976-1980
Ortalamas ı

5,78

22,45

15,65

14,93

0,31

11,79

2. Özel Te şebbüs

54,44

47,07

49,68

47,29

25,57

44,26

3. Devlet Sektörü

37,78

30,48

34,64

37,78

74,12

43,95

GENEL TOPLAM

100,00

100,00

100,00

'00,00

100,00

100,00

1. Kooperatifler

Kooperatif hareketinin temelde, sermayenin, kooperatifin çal ışma alan ı ndaki
ı âkimiyetini ve haks ı z kazançlar ı n ı ortadan kald ı rma için do ğ du ğu dü ş ünülürse,

a

nom- al olarak kuru!u şunda ve i ş leyi ş inde de, piyasada ayn ı hizmetleri yerine getirmesi beklenmektedir. Böylece d ış pazarlama için kurulan kooperatiflerde, d ış ticaret
hizmetlerinde çal ış an

ş irketlerin, bu pazarlardaki hâkimiyetlerini, monopolist
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güçlerini, haks ı z ve a şı r ı kârlar ı n ı ortadan kald ı rmaktad ı r. Kooperatifler, özel te şebbüs i ş letmesi ile rekabet ko şullar ı n ı daha aç ı k olarak yaratmakta ve a şı r ı kârlar ı
elimine etmektedirler. Kooperatifler ayn ı zamanda ortaklar ı n ı n ürünlerine daha
yüksek fiyatlar vererek, daha uygun paz'arlarda, bunlar ı n daha yüksek fiyatlarla
sat ış lar ın, yapmak suretiyle, elde edilen kârlar ı n ortaklar ı na dönmelerini sa ğ la-
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maktad ı rlar.

Türkiye'de kuru ve ya ş meyveler ile bakliyat gibi baz ı alanlarda, kooperatif
yoluyla d ış ticaret yap ı ld ığı halde, baz ı ürün alanlarda d ış ticaret henüz ba ş lamam ışt ır.

Türkiye'de d ış ticarette kooperatif hareketinin yay ı lmad ığı ve geli şmedi ğ i
di ğer bir alan, hayvan ve hayvansal ürünler pazar ı d ı r. Kooperatiflerin yer almad ığı
hayvan d ış sat ı m ı nda ihracatç ı lar, daha ziyade d ış piyasan ı n isteklerine göre hayvan
pazarlar ından ve komisyonculardan seçerek ald ı klar ı hayvanlar ı ihraç etmektedirler. Van, Ağ r ı , Kars ve Erzurum ilinde geli şen canl ı hayvan ihracatç ı birlikleri, iyi
bir d ışsat ım organizasyonu kuramamakta ve hayvan ve hayvansal ürünler Rusya,
iran ve Suriye'ye de ğer fiyat ı ile satamamaktad ır." ) Geni ş hayvan yeti ştiricilik
bölgelerimizdeki hayvan ve hayvansal ürün varl ı klar ım ız ı n iyi bir şekilde de ğerlenmesi ve yeti ştiricilerinin pazarl ı k güçlerine sahip olmalar ı ve piyasalar ı n düzenlenmesi, bu faaliyet alan ı nda kooperatiflerin kurulmas ı ile mümkündür. Amaçlar ı aras ı n(1) Ali R ı za Karacan; Do ğu Anadolu Bölgesinde Hayvan ve Hayvansal ürünler
Pazarlama ve ihracat ında Tarımsal Kooperatiflerin Rolü, Erzurum 1975, s.11.
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TÜRKIYE'NIN DI Ş T İCARET•YAPISI VE BU YAPMA
KOOPERAT İFLERİN YERI
-

da ürünlerin kalitesini iyile ştirmek, sat ış kapasitesini art ı rmak, ortaklar ı n ı n ürünlerini uluslararas ı piyasalarda en iyi fiyatlarla sat ışın ı n sa ğ lanması yer alan Tar ı m
Sat ış Kooperatiflerinin, bu alanda da kurulmas ı yararl ı olacakt ı r.
Ülkemizde ürünlerin üreticiden al ı n ıp i ş lendi ğ i ve d ış pazarlamas ı n ı n yap ı ld ığı
alanlarda kooperatif, üretici ortaklar ın ı n ürünlerini de ğerlendirmekte ve ayn ı zamanda
piyasada düzenleyici rolü oynamaktad ırlar. Buna örnek olmak üzere fınd ı k al ı m ı ve
d ış pazarlamas ı gösterilebilir. Tüm f ı nd ı k üreticilerinin % 92'sinin F ınd ı k Tar ım
Sat ış Kooperatifleri Birli ğ ine ortak olduklar ı ve birli ğin ihracat durumuna göre,
ürünün % 40-70'ini almak suretiyle, piyasalar ı tayin etti ği görülmektedir." )
Türkiye'nin d ış ticaretinde kooperatiflerimizin sa ğ lad ığı di ğer bir üstünlük,
yeni i ş alanlar ı açm ış olmalar ıd ı r. Üretici, kendi kooperatifinde i ş bulabilmekte

a

ve çal ışabilmektedir. Bugün yurdumuzda 10 milyonu a ş k ı n nüfus, geçimini kooperatifler sayesinde sa ğ lamakta veya ürünlerini kooperatiflerde de ğerlendirmektedir.
Uğraşı alan ı na giren tar ım ürünlerinin dörtte biri kadar ı nı n, kooperatiflerimizce
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ihraç edildi ğ i" ) düşünülürse, bunlara kazand ır ı lan değer yönünden kooperatiflerin
üstün yönleri belirtilmi ş olur.

. Türkiye'de kooperatifler, bir taraftan ortak ürünlerini d ış pazarlarda satmak,
diğer taraftan kooperatiflerin ve ortaklar için makina, teçhizat ve girdi sat ı nalmak
suretiyle d ış ticarete, hem d ışsat ım ve hem de d ış al ım yoluyla kat ı lmakta ve tica-

pe

retin geli şmesine etkili olmaktad ırlar. Türkiye'de kooperatiflerin, d ış ticaretin geli ş mesine etkisi geçmi ş y ı l verilerinin incelenmesi ile görülmektedir. Gerçekten 19761980 dönemi y ıll ı k ortalamas ı olarak ooperatiflerce yap ı lan d ış sat ım miktar ı, toplam
d ış sat ım miktar ı n ı n % 6,50'sini, d ışsat ı m de ğeri ise, toplam d ışsat ım de ğerinin
% 15,7'sini olu ş turmaktad ır. D ış sat ım de ğerindeki pay ı n, miktardaki paya göre yüksek olu ş u, kooperatiflerin ürünleri d ış ülkelerde de ğerlendirme yönünden genel
olarak etkili oldu ğunu göstermektedir.

Kooperatiflerin d ış pazarlamadakittesiri, pazarlama konusu ürün adedinin artmas ı nı da sa ğ lamaktad ı r. 1971-1975 döneminde Türkiye'de ba ş l ıca 19 tar ım ürünü,
kooperatiflerce d ışsat ı m konusu yap ı lmakta iken, çe ş it adedi 1976-1980 döneminde
26'ya yükselmi ş ve d ışsat ı m de ğeri artm ışt ır.

(1)

Dinçer Asena; Türk Tar ı mında Ana ürünler, Türkiye 2, iktisat Kongresi, Tar ı m
Komisyonu, İzmir 1981, s. 214.

(2)

Nurettin Hazar; Atatürk ve Türk Kooperatifçili ği, T.K.K. IX. Türk Kooperatifçilik Kongresi. Ankara 1981, s. 53.
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Önemi ve büyüklü ğü ülkelere göre de ğ i şen d ış al ımda kooperatifler, Türkiye
toplam d ış al ı m miktar ın ı n % 12 kadar ı n ı olu ş turmaktad ı rlar. 1976-1980 döneminde Türkiye toplam d ış al ı m ı n ı n Türk Liras ı olarak de ğerinin % 1,28'i kooperatiflerce sa ğ lanm ış t ı r.
Kooperatifler d ış ticaret yoluyla milli ekonomiye, ihraç ve ithal edilen mal ve
hizmet yönünden ve bunlar ın de ğerlendirilmesinde yarat ı lan i ş alan ı ve istihdam
(i ş lendirme) yönünden de önemli katk ı larda bulunmaktad ı rlar. 1976-1980 y ı llar ı
ortalamas ı olarak d ış sat ı m ı yap ı lan 4,9 milyon ton mal ı n, 26 kalem çe ş itten olu şan
323 bin tonu kooperatiflerce yerine getirilmekte ve bir önceki döneme göre y ı lda
ortalam.? % 1,25 fazlas ı ile toplam d ışsat ım ı n % 6,5'unu gerçekle ştirmektedirler.
Kooperatifler ayr ı ca, d ış piyasalarda ürünleri daha iyi tan ı tmakta ve devaml ı pazarlar
elde etmektedirler. Kooperatifler yapt ı klar ı d ışsat ı m ile, 1976-1980 döneminde
y ı ll ı k ortalama olarak, kooperatiflerce d ışsat ım ı yap ı lan ürün çe ş itlerinin bütün sektörlerce yap ı lan toplam d ış sat ım de ğerlerinin % 31,3'ünü sa ğlamaktad ı rlar." )

a

Ürünlerin iç ve d ış piyasalara haz ı rlanmas ı nda gerekli görülen makina ve girdilerin d ış ülkelerden, do ğrudan doğruya kooperatiflerce imal edilen yerlerinden
ucuz olarak sat ı nal ı nması ile milli ekonomiye katk ı lar yaratmaktad ı r. 1976-1980
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döneminde y ı ll ı k ortalama olarak 2,5 milyon ton ve 2,6 milyar liral ı k d ışal ı m kooperatiflerce gerçekle ştirilmi ş tir. Kooperatifler toplam d ış al ı m ı n % 11,79'unu yapmakla ve d ış al ı m de ğerinin % 1,28'ini ucuz olarak sa ğ lamakla milli ekonomiye
katk ı da bu lunm aktad ı rlar. (2)

Kooperatifler d ış pazarlar için daha kaliteli ve standard mal haz ı rlamaya çal ış -

pe

maktad ırlar. Ülkemizde daha kaliteli mal üretme fikri, kooperatiflerden ortaklara
ulaş maktad ı r. Kooperatiflerin standard mal haz ı rlamalar ı, ürünlere yeni de ğerler
kazand ı rmaktad ı r. Kooperatifler d ış ülkelerde devaml ı al ı c ı lar tutarak, d ış pazarlama
kanallar ı ndan mal ı n ak ı c ı l ığı n ı geli ş tirmektedirler. D ış ülke al ıc ı lar ı ile devaml ı temas
edlmesi, teknolojik yebiliklerin ve ileri pazarlama tekniklerinin yurda girmesi kooperatif!rce kolayla ş t ı r ı lmaktad ı r.

Sonuç olarak, yurdumuzda gençlerin de geni ş ölçüde i ş ve çal ışma alan ı bulaca ğı d ış ticaret kurulu ş lar ı, gerek aralar ı ndaki ili ş kiler ve gerek herbirinin geli ş tirilmesi yönünden yap ı lmas ı lüzumlu olan büyük i ş lere ve alanlara sahiptir. Bu hizmetlere, zaten tabiatlar ı nda giri ş imci olan gençlerimizin bilgi olarak girmeleri büyük
önem ta şı maktad ı r. Tüm d ışsat ım kurulu ş lar ı, ancak modern i ş letmecilik kurallar ın ı n i ş letilebildi ğı organizasyon yap ısı na kavu ş turuldu ğ u ve modern i ş letmecilikle
i ş let ı lc:i ğ i ve yönetildi ği zaman beklenenler elde edilebilir. Bu da bilgi ile sa ğ la ııı r.

(1) 2) Turan Güne ş ; Kooperatiflerin D ış Ticaret Aç ı sı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı . TKK Yay ı nları , No: 49, Ankara 1983.
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Gerçekten Türkiye d ış pazarlamas ı nda üretimden d ışsat ı m ve son pazarlamaya
kadar uzanan ve biribirini tamaml ı yan, biribirinin verimlili ğini art ı ran birçok hizmetlerin getirilmesi ve geli ş tirilmesi gereklidir. Bu hizmetlerin tüm taraflar ı n ortak men
faatlar ı doğ rultusunda, uyumlu bir biçimde ve bir bütünlük içinde ele al ı nmas ı ,
yurdun kaynaklar ın ı n kullan ı m ı ve etkinli ğ i bak ım ı ndan son derece önemlidir.
Bu bütünlük ancak uygun bir örgütlenme ve etkin bir d ışsat ım organizasyonu ile
sağ lanabilir. Bu amaçla gerekil mevzuat de ği ş ikli ği yap ı larak, d ışsat ım ile ilgili
kurulu ş lar derlenip toparlanmal ı, ikilemlere yol açan hususlar kald ır ı lmal ı ve kurulu şlar arası nda hayati ba ğ lar kurulmal ı d ı r. İ lgili kurulu ş larda; devlet, özel kesim, kooperatif ve üretici i ş birli ğ i temel kural ı na yer verilmelidir. Devletin önderli ğinde özellikle geleneksel d ışsat ım tar ı m ürünlerimiz için pazarlama kurumu veya bordu denilen
üç kesimin yer ald ığı ve d ış pazarlamay ı düzenleyici kurulu ş un kurulmas ı çal ışmalar ı-

a

na baş lan ı lması nda büyük yarar vard ır.
Beni sab ı rla dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim. Sorulacak sorulara cevap vermeye
çal ış aca ğım.
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Temmuz - Ağustos - Eylül 1985

Tarım Ekonomisi Bölümü Çalış malarından
KÖY GENÇLIĞ I VE KÖYLERIMIZDEK1 DEĞI ŞMELER
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Özet

a

Rauf ARIKAN*
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Gerek toplam nüfusun, gerekse faal nüfusumuzun yans ından fazlası kırsal
kesimde ve köylerde ya şamaktadır. Yasalarımıza göre nüfusu 2000'ne kadar
olan yerle şim yerleri köy addedilmekte ise de kalkınma planlanm ızda ve iktisadi raporlarda 10 .000'ne kadar nüfuslu yerler k ırsal kesim olarak adlan lınlmaktadır. Fonksiyonel olarak daha 'anlaml ı olduğu için bu ara ştırmada da
10000 'ne kadar nüfuslu yerler köy ve k ırsal kesim olarak alınmıştır. Kırsal kesimde halen 35 bin kadar köyle beraber toplam 80 bin civar ında da irili uf; klı
yerleşim yerleri bulunmaktad ır.
Köy- şehir farklılığı ve köylerimizdeki de ğişmeleri yönlendiren faktörler
köy gençliğini de etkilemektedir. Köylerimizde ya şayan 12 milyon kadar gencin, devam etmekte olan sosyo-ekonomik de ğişmelerden derin şekilde etkilendiği anlaşılmaktadır. İç ve dış kaynaklardan doğan sosyal, kültürel ve teknolojik değiş melerin kontrol edilebilmesi ve arzu edilen istikamette olmas ı
önem taşımaktadır. Spesifik olarak köylerdeki gençliğin işsizlik ve eğitim meselesi ile genç bayanlann k ırsal faaliyetlere kat ılmalannın sağlanması öncelik
taşımaktadır.

* Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Ö ğretim
üyesi (Doç. Dr.).
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Giriş
Gençlik dönemi muhtelif yazarlar veya bilim dallar ı nca değ i ş ik şekilde tan ı mlanmaktad ı r. T ıp dal ı için 12-24 yaş grubunu, sosyologlar 13-21 ya ş grubunu gençlik
dönemi sayabilmektedirler. Bu sebeple gençlik dönemi için kesin bir ya ş s ı n ı rı
koymak do ğ ru değ ildir. Ancak bir mukayese kolayl ığı sağ layabilmek ve mevcut
rakamları daha iyi yorumlayabilmek, ya da tak ıbedebilmek aç ısı ndan bir ya ş grubunu
ele al ı p incelemek mümkündür. Birle ş mi ş Milletler 1985 y ı l ı n ı gençlik y ı l ı olarak ilan
ederken, konunun tan ı mlanmas ı n ı da yapm ıştı r. Birle ş mi ş Milletlerin yapt ığı tan ı mlamaya göre 15 ya şı ndan 25 yaşına kadar olan ki ş iler genç olarak tasnif edilmi ştir.

a

(Swanson and Claar, 1984) Bu tasnif sosyolojik, ekonomik veya co ğrafik gerçekçiliğ i yansı tmaktan uzakt ı r. Ancak daha çok fonksiyonel bir amaç ta şı maktad ı r. Çünkü
bu yaş grubuyla daha somut ve problemleri daha belirgin ve problem yaratan bir grup
ele al ı nm ış olmaktad ı r. Zaten bu gruptak nüfusun, özellikle geli ş mi ş ülkelerde kar şı -
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laştığı ve ortaya ç ı kard ığı problemlerin büyüklü ğ ü 1985 y ı l ı nı n gençlik y ı l ı olarak
kabul edilmesini sa ğ lamıştı r. Alkol ve uyu ş turucu maddeler al ışkanlığı , i ş sizlik,
anarş iye e ğilim, aile, okul ve çevreyle sürekli çat ış ma hertürlü disiplin ve otoriteye
tepki bu 'problemlerden baz ı lar ıd ı r. Bu problemlerin azalt ı lmas ı veya ortadan kald ı rılmas ı için gençli ğe yönelik programlar ı n üç esas noktaya dayanmas ı uygun görül-
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mektedir. Bunlar da kat ılma, kalk ınma ve bar ış esaslarıd ı r.

Literatür Özeti

Köy gençli ği ve köydeki değ i ş meler konusunda ülkemizde çok s ı n ı rl ı say ı da
yay ı n bulunmaktad ı r. Ekle edilebilen ba ş l ıca literatürden aş ağıda k ısaca bahsedilecektir:

1979 y ı l ı nda köy gençli ğ ini sosyolojik yönü üzerinde bir ara ştı rma yay ı nlanm ış t ı r (Atalay, 1979).
Tezcan (1981) ise, gençli ğ i daha çok ku ş aklar çat ış mas ı yönünden ele alm ıştı r.
Kurtkan (1969), "Köy Sosyolojisi" adl ı eserinde, köy-şehir farkl ı l ığı ve köylerdeki sosyo ekonomik özellikler üzerinde durmaktad ır.
Türkiye'de aile yap ısı , köy kent farkl ı l ı kları üzerinde durularak geni ş şekilde Timur (1972) taraf ı ndan incelenmi ştir. Bu ara şt ırmada köyden şehire geçi ş in neleri
değ i ştirdi ğ i ortaya konulmaktad ı r.
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K ı rsal kesimde teknolojik de ğ i ş menin sosyal yap ı üzerinde etkisi ise Sofranko
(1984) taraf ı ndan dile getirilmi ştir.

Materyal ve Metod
Bu ara şt ı rmada materyal olarak Devlet istatistik Enstitüsünden al ı nan veriler ile
çe ş itli ara şt ı rmalardan sağ lanan sonuçlar kullan ılm ış tı r.
Bu şekilde elde edilen verilerin tabulasyonu yap ı larak mukayese yoluyla yorumlanmaya çal ışı lm ıştır.

Araştırma Sonuçları

a

Genç nüfusun ve gençliğ in ba ş l ı ba şı na ele al ı narak üzerinde önemle durulmas ı n ı
gerektiren birçok sebep bulunmaktad ı r. Bu sebepler gençli ğ in sahip oldu ğu özelliklerle yak ı ndan ilgilidir. Bütün cemiyetlerde gençlik dönemi, dü ş ünmenin ve gelece ğe
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yönetmenin geli ştiğ i ve kimlik arama çabas ıııı n yoğ unlaştığı bir geçi ş dönemidir.
Daha durağan olan yeti şkin hayata haz ı rlama bu dönemde ba ş lar. Kendi durumu ile
çevresindeki sosyo-kültürel de ğerler aras ı nda bir ba ğ kurmaya çal ışır. Gencin topturda kar ış ma olay ı devam ederken; kar şı gelme, meydan okuma ve ba ş kaları n ı n
yerini alma eylemleri ortaya ç ıkar.° halde gençler ve gençlik dönemi ile ilgili özellikleri aşağıdaki gibi özet olarak s ı ralamak mümkündür, (Tezcan, 1981):
Gençlik, ki ş iyi cemiyete haz ı rlayan bir olgunla ş ma ve geçi ş dönemidir.

b.

İ nsan hayat ı doğ umdan itibaren çocukluk, gençlik, yeti ş kin ve yaş l ı l ı k şeklinde
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a.

dönemlere ayr ı ld ığı takdirde, gençlik dönemi biyolojik, psikolojik ve toplumsal
olarak bir geli ş me ve olgunla ş ma çağıd ır. Biyolojik kurvenin en yüksek oldu ğ u
dönemdir.
c.

Gençlik, yenililere, de ği ş ikliklere, yeni tarzlara ilgi duyan ki ş ilerden olu ştu ğ u
için gelece ğe yönelik aray ış lar içerisindedir.

d.

Gençlik, genel olarak ekonomik bak ı mdan aileye bağ l ı bir dönemdir. Bunun
istisnalar ı olabilir.

e.

Yeti ş kinler realizm dedi ğ imiz gerçekçili ğ i temsil ederlerken, gençler için,
"gençlik idealizmi ve at ılganl ığı " denilen durum sözkonusudur.

f.

Gençlerde hayal gücü bollu ğ u ve macera havesleri di ğer yaş grupları na göre daha
fazlad ı r.

g.

Bu şekilde dinamik ve aray ış içerisinde olan gençli ğ in ona göre de çok yönlü ve
çok say ıda problemleri vard ı r.

32

KÖY GENÇLİĞİ VE KÖYLER İMİ ZDEKİ DEGI ŞNIELER

Ya ş veya çağdan ileri gelen bu özelliklere sahip gençlik, ülkenin veya toplumun
çe şitli kademelerinde yer alm ış olabilirler. Bu bak ı mdan öğ renci gençlik, k ırsal kesim
gençli ğ i, gecekondu gençli ğ i, askerlik yapan gençlik, sporla u ğra şan gençlik, çal ış an
gençlik, i ş siz gençlik, yurt d ışı ndaki gençlik gibi grupland ırmalar yap ı labilir (Ege,
1985). Erkeklerin olu ş turduğ u gençlik, bayanlar ı n olu ş turdu ğu gençlik de ayrı
karakteristiklere sahip iki gruptur.
Birle ş mi ş milletlerin kabulüne uyarak 15-25 ya ş grubunu gençlik nüfusu olarak
ald ığı mızda, 1980 nüfus varl ığı mızın %22,4 ü olan 10 milyon genç vard ı r. E ğer
12-24 ya ş grubunu al ı rsak, bu grup, nüfusumuzun %27,4'ünü te ş kil eden 12.3 milyon
kiş i gençlik kesimini olu şturmaktad ı r.

a

1980 nüfus say ı m; sonuçları na göre 15-25 ya ş aras ı nda 5 milyon kadar gencin
köylerde ya şad ığı ve k ı rsal kesim nüfusunun yakla şı k %20 kadar ı n ı olu şturduğ u
tahmin edilmektedir. (Cetvel 1). O halde, gerek tüm ülkede, gerekse k ı rsal kesimde
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nüfusun çok önemli bir bölümü gençlerden olu ş maktad ı r. Ça ğ ve sahip olduklar ı
özellikler gere ğ i, bu nüfusun önemi daha da artmaktad ı r.
Asl ı nda k ı rsal kesim gençli ğ inin önemi ve sahip oldu ğ u özellikler, k ırsal kesimin
-(köylerin) yap ıs ı ndan kaynaklanmaktad ı r. Nüfusumuzun önemli bir bölümü k ı rsal
kesimde bulunmakta ve köylerde ya şamaktad ı r. Son say ı ma göre 25 milyon kadar
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nüfus 35268 köyde oturmaktad ır. Gerçekte Icrsal kesimde köy, oba, mezra, kom
şeklinde yerle ş im yerlerinin toplam say ısı 80 bin ula ş maktad ı r.

Cetvel :1 —

15-25 Yaş Arasındaki Kırsal Nüfus ve Toplam Kırsal nüfusa Oran ı

15-25 Ya ş Kırsal
Kesim Nüfusu

Erkek

Kadın

Toplam

2.416.455

2.679.987

5.096.352

Toplam

kırsal
Nüfusa Oran ı (%)

20.04

21.70

20.88

Kaynak: DİE, 1980 Genel Nüfus Say ı m ızda 10000 'ne kadar nüfuslu yerler dikkate alı alınarak hesaplanmış tır.
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Bilindi ğ i gibi kırsal kesimdeki nüfusun ba ş lı ca geçim kaynaklar ı , topraktan
yap ılan (nebati) bitkisel üretim, hayvanc ı l ı k, ürün i ş leme şeklindeki mamüleciiik ve
köy el, sanatlar ı olmaktad ı r. Bunlar ı tümü zirai üretimdir ve temelde topra ğa dayanmaktad ı r. Toprakla u ğ raşarak insanl ığı n hayati ihtiyaç maddelerini temin etmek
toprak ile bitkideki kudreti insan eliyle bir araya getirmekle mümkündür. Bu özel
durumu dolay ısı yla tabiatla kayna ş mak demek olan zirai faaliyet, bunu yapan insanlar üzerinde derin izler b ırak ır ve onları n karakterlerini ş ekillendirir (Köylü, 1963).
Kı rsal alan ve şehirler aras ındaki farklar zamanla azalmakla beraber, - şehir köy farkl ı l ığı , ya da zirai faaliyetlerin di ğer mesleklerden ayr ı ld ığı bir çok noktalar vard ır:
1. Yap ı lan i ş in ve çal ışı lan çevrenin farkl ı olması . Köyde oturanlar bitkiler, hayvanlar ve taibatla herzaman kar şı karşı yad ırlar ve çoğ u zaman aç ı k havada çal ışt ı kları
için, iklim ve hava ş artlar ına daha mukavim ve sağ lam bünyeli kimselerdir. Şehirlerde

a

strese yolaçan birçok çevre faktörü köylerde yoktur.
2. Hane say ısı bak ımı ndan köylerimizin ortalama büyüklü ğ ü 100 hane kadard ı r
(Ar ı kan, 1983). Bu sebeple köylerde bir araya gelen nüfus kentlere göre az say ıda ve
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yoğ unluktad ı r. Köy toplulu ğ unun şehirden daha az nüfuslu olmas ın ı n iyi ve kötü
taraflar ı vard ı r. köyler daha da ğın ı k yerle ş im tarz ı , şehirler ise daha iç içe ve yo ğ un
yerle ş mi ş lerdi ı .

Cetvel : 2- Sayım Yıllarına

Göre Şehir ve Köy Nüfuslan, Y ıllık Artış Oranları ve

Köy Sayıları

1927

Toplam

Şehirler
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Yıllar

Nüfus

Şehir
Nüfusu

Yıllık
artış
oranı
(%0)

3306

Toplam
nüfusa
oranı
(%)
24.2

13648

Köyler

Köy
Sayısı

Köy
Toplam Yıllık
nüfusu Nüfusa Art ış
oram oranı
(% 0)
(%)

40999

10342

75.8

1935

16158

3803

23.5

17.50

34067

12355

76.5

22.23

1940

17821

4346

24.4

26.72

33134

13475

75.6

17.34

1945

18790

4687

24.9

15.10

33153

14103

75.1

9.12

1950

20947

5244

25.0

22A 7

33305

15703

75.0

21.49

1955

24065

6927

28.8

55.67

33857

17138

71.2

17A 8

1960

27755

8860

31.9

49.21

34548

18895

68.1

19.53

1965

31391

10806

34A

39.71

34740

20585

65.6

17.14

1970

35605

13691

38.5

47.33

35110

21914

61.5

12.51

1975

40348

16869

41.8

41.75

35228

23476

58.2

13.79

1980

44737

19645

43.9

30.47

35268

25092

56.1

13.29
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3. Köylerde nüfus, şehirlere göre daha homojendir. Şehirlerde çok dei ş ik sosyoekonomik tabakadaki insanlar bir araya geldikleri halde, bu farklillklar köylerde
hemen hemen yok gibidir. Gerçekten ziraat mesle ğ i, özellikle küçük tar ım i ş letmelerinde, her bak ımdan büyük farkl ı l ı klara Izin vermeyen bir meslektir. Herkesin yapt ı ğı i ş lerde ve kazanç seviyelerinde bir yak ınl ı k vard ı r. Sosyal tabakala ş ma ve farkl ı laş ma köylerde yok denecek kadar azd ır.
4. Nüfusun harekgtlili ğ i bak ı m ı ndan da köylerle şehirler aras ında farkl ı l ı klar vard ır. Doğ um, güçler ve meslek de ğ i ştirmeler nedeniyle nüfusta meydana gelen de ğ i ş iklikler nüfus hareketlili ğ i (mobilite) demektir.
5. Organik bir üretim olan tar ı msal üretim iklim ve toprak gibi tamamen kontrol

a

edilemeyen faktörlerin etkisi alt ında (ve ayr ı ca di ğ er bünye özellikleri nedeniyle;
sermaye yetersizli ğ i, örgütlenme noksanl ığı , sermayenin devir süratinin azl ığı ) olduğundan tar ı mdan elde edilen gelir di ğ er sektör-lere göre 1/3 ila 1/5 oran ında daha
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düş üktür (Ar ı kan, 1981).

6. Sosyal ili ş kiler ve sosyal dayan ış ma aç ıs ı ndan da köyler ile kentler birbirlerinden ayrı l ı r. Akrabalar, kom ş ular ve di ğ er köylüler aras ı nda belirli ili ş kiler vard ı r. Zamanla azalmakta beraber, köyde oturanlar kendilerini birbirlerine ba ğıml ı hissetmektedirler. Köyde öteden beri yerle ş mi ş ortak gelenekler ve kurallar, sosyal ili ş ikilerin
ba şl ıca düzenleyicisidir. Kar şı l ı klı yard ı mlaş ma, dayan ış ma, güçsüz ve zay ıflarm ko-
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runması , köy ve kom şu için bir çok fedakarl ı klara katlanma köylerde daha belirgindir ve bunlardan sapmalar derhal farkedilmerek ünlenmeye çal ışı l ı r. Bütün bunlar ın
sonucu olarak, k ı rsal kesim milli kültürün ve milli de ğerlerin daha bir yo ğunluk
kazand ığı ve korundu ğ u kesimdir.gelenekçi, muhafazakâr ve de ğ i ş melere kar şı daha
çekingen oldu ğ u için, tar ı msal nüfus ve köy halk ı her türlü sosyal çalkant ı lara, iktisadi ve içtimai buhranlara Kar şı daha dayan ıkl ı ve sağ lamd ı r. Payla şı lan ortak bilgi ve
deneyler köy halk ın ı n olaylar kar şıs ı nda sağ duyulu hareket etmesini sa ğ lamaktad ı r.

2. Kırsal Kesimde ve Köylerdeki de ğişmeler ve Bu De ğişmelerin Gençler
Üzerindeki Etkileri
K ı rsal kesim gençli ğ inin halihaz ı rdaki durumu ve sorunlar ı üzerinde en büyük etken köylerimizde vuku bulan ve devam etmekte olan de ğ i ş melerdir. Burada de ğ i ş me
kelimesi, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik alandaki tüm de ğ i ş meleri kapsamaktad ı r. Cemiyeti olu şturan bütün te ş kilat ve birimlerdeki de ğ i ş meler de kapsanmak
istenmektedir. Bu de ği ş meler sonucunda cemiyetteki bütün sistemler ve yap ılan bir
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farkl ı laş ma içerisine girmi ş olmaktad ı r (Güvenç, 1976, s.27).
Zaman ı mizda, islam dini hariç tutulmak şart ıyla, cemiyeti olu şturan bütün
normlar ı n ve değer sistemlerinin sabit kalmad ığı , değ i ş ti ğ i görülmektedir. İ nsanlar ı n
özis.,;-...;eri, ilham kaynaklar ı ve değ er yarg ı ları zamanla değ i ş mektedir. Yeni gruplar
(ekipler) olu ş makta, ba ş ka gruplar da ğı lmaktad ı r, liderlikler de ğ i ş mektedir, güç
etkiler ba şkaca yerlere kaymaktad ı r, davran ış standartlar ı ba şka şekle dönmektedir. Erkek ve kad ı n ı n, gencin rolü, çocu ğ un rolü tedricen de ğ i ş mektedir. Modern
cemiyetlerde makinala ş ma sebebiyle genç nüfusun i ş gücü olarak öneminin azalmakta
oldu ğ u ileri sürülmektedir. Bu de ğ i ş meler normla: ve kaç ın ı lma7d ı r. Ancak önemli
olan husus; bu de ğ i ş menin sür'ati, kasten veya kazaen (kendili ğ inden) vuku buldu ğ u

Değişmenin Temel Kaynaklan (Safranko, 1984, s. 56-96).

iç Kaynaklar,
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2.1.

a

ve cemiyet aç ısı ndan müsbet ve önemli olup olmad ığıd ı r.

Bir kültür veya köy içerisindeki normal güç lerce sa ğ lan ı r. Ya ş lana ve ölenlerin yerine yeni üyelerin do ğ um ya da göç yoluyla konulmas ı gibi. Bu nüfus olay ı , varolan kaynaklara olan talebi art ı m, ayrı ca da kültürel ayarlama ve benimsemeleri
de gerekli k ı lar. Yenilikler, çat ış malar, liderlikte de ğ i ş meler ve bayan tar ı mc ı lar
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lokal değ i ş melere yol açarlar.

Dış Kaynaklar:

Köyün d ışı ndan gelen güç lerdir. Bu güçler, haberle ş me, e ğ itim, ula ş tı rma bağ larıyla etkilerini yayarlar; yol ve sokak yap ı m ı , otobüs servisinin konulmas ı , sinema, radyo, TV ve video'ya sahip olma, okul, cami yap ı m ı , zab ıtan ın ve sağ l ı k
hizmelerinin kurulması konularında kentler köyleri yukar ı da belirtildi ğ i şekilde etkiler ve harekete geçirir. Bu hususlar özellikle geli ş mekte olan ülkelerin k ı rsal kesimindeki de ğ i ş imlerin kaynaklar ı aras ındad ı r.

2.2.

Değişme Çe şitleri:

a. Sosyal Değişme:
Sosy«! sistemin yap ısı nda ve i ş leyi ş indeki deği ş melerdir. Fertlerin yapt ı kları rollerinde de ğ i ş me, fertlerin köydeki statülerinde de ğ i ş me, sosyal ili ş kilerde değ i ş me, köydeki farkl ı grup ve kurumlar ı n görevlerinde de ğ i ş meler bu gruba dahildir.
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b. Kültürel De ğişme:
Köyde sanat,de ğerler ve inanaçlar,bilim ve teknolojide herhangi bir şekilde olan
değ i ş medir. Ki şilerin çevreyle ili ş kileri, gelenekleri, bulu ş ları ve yasalar ı , payla şı lan ortak bilgiler, davran ış lar, inançlar ve de ğerler bu sahaya dahildir.
Bunları n tümünü kapsamak üzere "sosyo-kültürel" de ği ş im kelimesi kullan ı lmaktad ı r. Sosyo-kültürel de ğ i ş me, kirsal kalk ı nman ı n bir gere ğ i gibi düşünülmektedir.
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Sosyo-kültürel de ğ i ş melerin ço ğ u, önceden planlanarak olmu ş şeyler de ğ ildir.
Tesadüfen ortaya ç ı kan bulu ş lar, kültürel ak ı mlar, kom ş u gruplardan veya kültürlerden sı zmalar, yeni teknolojilerin gelmesi, krizlerin, çat ış maları n ve tabii afetlerin yol
açt ığı sonuçlar örnek olarak verilebilir. Bu yol, tarih boyunca de ği ş melerin çoğ unun
vuku bulduğ u yoldur. Fakat, günümüzde halk ın hayat standard ın ı iyile ş tirmek, tanm ı
daha verimli hale getirmek amaçland ığı na göre, de ğ i ş me dedi ğ imiz şey art ı k kasdi,
yani planl ı olmak zorundad ı r.
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Planlı Değişme:

Planl ı de ğ i ş menin k ırsal kesim için üzerinde önemle durulmaya de ğer olmas ı 3
sebepten ileri gelir:

1. İ lmi bilgiler ile elde mevcut teknoloji aras ı nda bir bo ş luk vard ı r ve değ i ş me olmaks ı z ı n bu bo ş luğ un daralt ı lmas ı mümkün değ ildir.
2. Baz ı bölgeler, köyler, etkin gruplar ve tar ı msal yöreler aras ı nda de ğ i ş menin sür'
at ı ve seviyesi bak ım ı ndan farkl ı l ı klar vard ı r.
3. Arzu edilmeyen veya hesapta olmayan de ğ i ş melerin sonuçlar ı n ı düzeltmek, ya
da hiç bir ş ey yap ı lmad ığı ndan do ğacak daha a ğı r problemleri azaltmak için planl ı deği ş meler zaruridir.

c. Teknolojik Değişme:
Müşahhas ve belirgin amaca ula ş mak, belirli ihtiyaçlar ı kar şı lamak için çevrenin
manipulasyonunu yapmak üzere ilmi kanunlar ı n makinalara, alet ve edevata, bulu ş lara; i ş lem ve tekniklere dönü ştürülmesidir.
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Teknik alanda ortaya ç ıkan yenilikier vt, bunlar ı n uygulamaya konulmas ı köyleri
ve tüm toplumu her yöriüyle etkileyen faktörlerin ba şı nda gelmektedir. Modern tarı m, ilmi ziraate sister ıatik olarak uygulayan bulu ş çu yenilikçi bir teknoloji gerektirmektedir. Çünkü, yeni teknoloji eski teknolojiye göre birçok yönlerden üstündür.
Teknolojik de ği ş me çokgüç olup zaman isteyen bir husustur. Ancak uygun şekilde
yap ı lmayan teknoloji adaptasyonu (belirli yöreye uymay ış , ula şfirman ı n ve yard ımc ı
hizmetlerin olmay ışı , beklenmeyen kültürel mukavemet gibi nedenlerle) her zaman
ba ş arı l ı şekilde sonuç vermez.
K ı rsal kesimde elektrifı kasyon, üretimde makinala ş ma ve yeni girdilerin artan şekilde kullan ı lması , ula şı m ve haberle ş menin yayg ınla ş ması , yükselen okulla ş ma oran ı
köylerde teknolojik de ğ i ş meyi süratlendirmektedir. Halen köylerimizin %60' ı elektri-
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ğe kavu ş mu ş , 1985 sonuna kadar %50'sine telefon ba ğlant ısı sağ lanm ış olacakt ı r.
1960'larda yar ı n ı milyon tonun alt ı nda olan kimyevi gübre tüketimi 1983 de 8 milyon
tona ula ş m ışt ı r, Ayn ı dönemde traktör say ıs ı 40 binden 600 bine yükselmi ş tir, TV ve
benzeri haberle ş me araçlar ı n ı n köylerin sosyal ve ekonomik yap ı sı üzerinde etkisinin
büyük oldu ğ u ve k ı rsal kesimde talep yap ıs ı n ı önemli ölçüde değ i ş tirmekte oldu ğ u
görülmektedir.

SONUÇ VE TEKLİFLER

Türkiye'de k ı rsal kesim gençli ğ i, en çok etkilenen ve de ğ i şeme müsait bir nüfus
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grubunu olu ş turmaktad ı r. Türk toplumunun gelenekçi ve muhafazakar bölümünü
olu şturan köylerimizde, eskiden var olan forma! ve informel e ğ itimin, köy gençli ğ indeki dinamizmi etkileyecek ve yönlendirecek şekilde geli ştirilemedi ğ i gözlenmektedir
Di ğer yandan gerek tüketim maddelerine, gerekse üretim girdilerine olan talep art ışı ,
köylünün geliri ile kar şı lanamaz hale gelmi ştir. Bu yüzden refah seviyesi ve gelir düzeyi düş en ya da i ş siz kalan gençlerin, köylerden kaçmak arzulann ın önüne geçilemez
hale gelmektedir.

Gerek bu de ğ i ş melerin, gerekse şehir-/köy farkl ı l ığından ileri gelen ba ş l ıca sosyoekonomik sonuçlar a şağıdaki gibi maddeler halinde verilebilir:
1. Cumhuriyet dönemindeki büyük okulla ş ma çabalar ı n ı n sonucu olarak ülkemizde okulsuz köy hemen hemen kalmam ış gibidir. Ancak e ğ itim aç ıs ı ndan
köy-ş ehir farkl ı l ığı ve kad ın-erkek farkl ı l ığı devam etmektedir. Köylerde okuma yazma oran ı %40, kentlerde ise %70 kadard ı r. Köylerde kad ın nüfusun 2/3 ünün okuma
yazma bilmedi ğ i tahmin edilmektedir. Zaten Türkiye genelinde okuyan gençlerin
2/3'ü erkek, 1/3'ü de k ızlardtr. Ortaokul, lise, üniversite ça ğı nda da okulla ş ma oran ı
k ı rsal kesimde, kentlere göre çok daha dü ş ük düzeydedir.
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Di ğ er yandan, tar ı msal üretimle ilgili pratik e ğ itim, ev ekonomisi, grup çal ış malar ı ve k ırsal yaşayış konular ı nda köy gençli ğ inin yoğun bir e ğitime ihtiyac ı vard ı r.
Bu alanlarda daha yayg ın eğ itim sunabilmek amac ıyla tarı msal yay ı m te ş kilatı etkili hale getirilerek geni ş letilmelidir. Tar ı msal ö ğretim, e ğ itim ve yay ı m programları nda
köydeki genç k ız ve kadinlar ı n daha büyük oranda kat ılmalartn ı n sağ lanmas ı na özel
itina gösterilmelidir. Tar ı m okulları ve fakültelerine daha büyük oranda k ı rsal kökenli
öğ renci cezbetmeye gayret edilmelidir.
2, Aile biçim leri, aile büyüklükleri,beraber oturma, evlenme karar ı , evlenme ya şı ,
akraba evlili ğ i, ba ş l ı k gelene ğ i, nikah durumu, kad ı n erkek birlikte yemek vemegibi
durumlar da gençleri yak ından ilgilendiren olgulard ı r, Bu konularda rakamlar verebilmek amac ı yla Hacettepe Üniversitesinde yap ılan bir araşt ı rmadan faydalanarak a şağıdaki cetveller düzenlenmi ş tir. Cetvel 3'de görüldü ğ ü gibi köylerde büyükanne, büyük baba, çocuklar ve torunlar ın olu şturduğ u ataerkil aile biçimi yayg ın iken, kentler-
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de kankoca ve bir-iki çocu ğ un oluşturdu ğu çekirdek aile biçimi daha yayg ı nd ı r.

Aile Biçimi
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Cetvel 3. — Yerle şim Yerlerine Göre Aile Biçimleri (%)

Ank 1st .
İzmir

Büyük
kentler

Kent

Kasaba

Köy

Türkiye

67.9

65.8

63.3

61.5

55.4

59.7

4.6

9.7

9.5

20.0

25.4

19.0

Geçici Geni ş
Aile

12.4

11.6

15.0

12.7

13.3

13.1

Parçalanmış ,
eksik Aile

15.0

12.9

11.9

5.7

5.9

8.3

Çekirdek Aile
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Ataerkil Geni ş
Aile

Kaynak :S
S. Timur, Türkiye'de Aile Yap ısı , H .ü . Yay ınları No :D 15, Ankara, 19 72 ,s.31
-

Cetvel 4'de aile büyüklü ğ ü, evli o ğ ulları ile oturmak isteyen babalar, evlenme ka, rarı , nikah durumu, kızlarda ve erkeklerde ortalama evlenme ya şı , şehir-köy ay ı rı m,
dikkate al ı narak verilmi ştir. Cetvelde görüldüğ ü gibi, yerle ş im yeri büyüdükçe ailedeki
ki ş i say ısı azalmakta, k ırsal kesimdeki gelenekçili ğ i ve muhafazakarl ığı yansıtan özellikler ve davran ış lar azalmaktad ı r.
Ayn ı araşt ı rmada, akraba evlili ğ inin köylerde %35.7, kentlerde %1 7,1 -19,1 olduğ u, ba şl ı k geleneğini sürdürmelerin (ba ş l ı k veren) köylerde %63.3; kentlerde ise
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Cetvel : 4: Köy ve Şehirlerde Bazı Farkl ılıklar ve Değiş meler

Yerle şim Yeri

Erkeklerin Evlenmesinde
Ailede
Evli ogullar ı
son karar ı veren (%)
Kişi
ile beraber
Say ısı oturmak isteyen
Babalar (%)
Ebeveyn Kendi Diğer

3 Büyük Kent

4.1

30.8

Kentler

4.9

52.5

Kasaba

5.6

65.6

Köy

6.1

Türkiye

5.5

p

Kaynak: S. Timur, a.g.e., s. 34 yel.

88.7

73.0

Nikah Durumu
(%)

a
y
c
e

Medeni
Nikah

imanı
Nikah ı

Ortalam Evli Ya şı

İkiside

Kızlarda Erkeklerde
.

13.2

81.1

5.7

54.1

5.1

46.6

18.5

24.0

29.1

65.7

5.2

38.5

5.6

55.3

17.6

22.6 .

34.3

58.3

7.4

40.5

4.8

54.7

17.2

23.1

47.8

39.1

13.1

29.8

21.3

48.4

16.7

20.4

15.0

t
49.2

17.1

21.9

38.8

51.1

10.1

35.4

KÖY GENÇLİĞİ VE KOYLERIMIZDEKI DE ĞI Ş MELER

%19,1-41.1 oran ı na kadar azald ığı bildirilmektedir. Köylerde ailelerin %13.3'ü, gelinierin ise %2.4'ü yemeklerini ayr ı yemektedirler. Köylerimizde yemekleri ,ailedeki erkeklerin ayr ı ve önce yemeleri, çocuklar ın büyüklerden ayr ı olarak sonra yemeleri
gibi uygulamalara da rastlanmaktad ı r.
3. Yeni üretim tekniklerinin kirsal kesimde benimsenmesi ve dolay ı s ıyla üretim art ış lar ı sağ lanması na rağ men (Demirci ve Ar ı kan, 1984), milletimizin sosyal ve kültürel
gücünün geleneksel temsilcisi olan köylerimizde de ğ i ş meler kontrol edilememekte ve
istenen yönde olmamaktadtr. K ı rsal kesimde e ğitimsiz ve i ş siz kalan gençlerin ileride
çözümü daha güç meselelere yol açmas ı kaç ın ı lmazd ı r. Bu nedenle, k ı rsal kesimde alt
yap ıya ili ş kin yat ı rı mları n yan ı nda, köylerde sosyal organizasyonu güçlendirici, yeni

Summary
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i ş alanlar ı sağ lay ı c ı ve mesleki e ğ itimle ilgili çal ış malar ı n da yap ı lmas ı gerekmektedir.
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Rural youth and Changes in our Villages

More than the half of Turkey's population lives in the rural areas and and
villages. Although small settelements up to 2000 population are considered as
village in turkish laws, the units up to 10 000 population are to be taken as
ı ural according to the development plans. So, in the turkish rural area, there

pe

has been about 35 000 villages consisting of fast 80 000 small settelen ı ent
units.

Village and city differences as well as changes in the villages have been
influencial on rural youth which is oabout 12.3 millions in number. Controlling or directing of social, cultural and technological changes originated from
interior an exterior forces are of great importance. Especially, education and
training of rural youth (including young women) should be realized, and their
participation should be provided.
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GENÇLERDE UYU Ş TURUCU VE
MADDE BAĞ IMLILIĞI SORUNU

Doç.Dr.Erdal I Ş IK*
Gençlik veya delikanl ı l ı k dediğ imiz dönem, insan hayat ı n ı n en fırt ı nal ı devrelerinden biridir. Genç, bir yandan vücudundaki biyolojik de ğ i ş ikliklere uyum sağlamaya çal ışırken, diğer yandanda kendi de ğer yarg ı lar ı, dü şünce ve duygular ı ndaki
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değ iş imlerle d ış dünyan ı n gerçekleri aras ı nda uzla şnıa sağ lama çabalar ı içindedir.
Ancak bütün bu olaylar, her gençte ba ş ar ı ile çözümlenememekte ve baz ı durumlarda ki ş ileri ruhsal sı kınt ı lar içine itmektedir. Her insan ı n bu durumda gösterece ğ i tepkiler, kullanaca ğı savunma mekanizmalar ı farkl ı olmaktad ı r. Baz ıs ı ufak
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bunalt ılarla bu bunal ıml ı dönemi atlat ırken, baz ı lar ı psikiyatrik tedavileri gerektireş ek şekilde etkilenmekte, baz ı gençlerde ç ı k ış yolunu alkol veya uyu şturucu maddeleri kullanarak, bunlar ı n arkas ı na saklanarak aramaktad ı rlar, bu da günümüzde özellikle genç ku şaktaki "uyu ş turucu ve madde bağıml ı l ığı " sorununun gittikçe büyük
boyutlarda kar şı m ıza ç ı kması na neden olmaktad ı r.
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ilaç veya uyu ş turucu madde ba ğıml ı l ığı, bu maddelerin ki ş ide olu şturdu ğu
gevşeme, kendini iyi hisş etme gibi psikolojik etkileri yüzünden veya al ı nmad ı klar ı
zaman ortaya ç ı kan gerilim bunalt ı gibi rarahts ızl ı klar ı gidermek amac ıyla sürekli
veya zaman zaman al ınması d ı r. Ba ğıml ı l ığı , psikolojik veya fizyolojik bağıml ı l ı k
olmak üzere iki gruba ay ırabiliriz. Psikolojik ba ğı ml ıl ıkda ki ş i, bu maddenin zararl ı
etkilerini bildi ğ i halde bu maddeyi kullanmaktan vazgeçememektedir. Fiziksel
ba ğı ml ı l ı kta ise hem ald ığı maddeyi sürekli olarak artt ı rmak gere ğ ini hisseder hem de
almad ığı zaman çarp ınt ı terleme, titreme gibi fiziksel ya da s ı kı nt ı, uykusuzluk,
çöküntü gibi ruhsal belirtiler ortaya ç ı kar.
Bağı ml ıl ı k yap ı c ı maddeleri ba ş l ıca şu gruplarda toplayabiliriz.
a) Afyon alkoloidleri: Morfin ve eroin denen maddeler bu grupta yer al ı rlar.
Çok süratle ba ğıml ı l ı k olu ştururlar. Amerikadaki iç sava ş sı rası nda ağr ı kesici olarak
kullan ı lan morfinin askerlerde olu şturdu ğu bağıml ı l ı k "asker hastal ığı " olarak
isimlendirilmi ştir.

* Gazı un ıuersı tesi T ıp Fakültesi psikiyatri kliniği öğretim üyesi
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b) Esrar Türü: Bu grupta esrar, marihuana, ve ha şhi ş denen maddeler bulunur.
Ancak buradaki ha şhi ş ile morfinin elde edildi ğ i ha şha şı kar ıştarmamak gerekir.
c) Kokain Türü: Koka adl ı bitkiden elde edilir.
d) Barbitürat türü ilaçlar: Bunlar yat ış t ı r ı c ı ve uyku ilac ı olarak kullan ı l ırlar.
Ancak gereksiz sekilde ve belirli bir kontrol alt ı nda al ı nmad ı klar ı nda ba ğı ml ı l ı k olu ş turabilirler.
e) Uyar ıc ı (amfetamin) grubu ilaçlar: Lay ıflama ilac ı veya uyku kaç ı r ıc ı olarak
kullan ı lan bu maddelerde ba ğıml ı l ı k olu ş turup ruhsal rahats ızl ı klarada neden olabilirler.
f) Halusinojen maddeler: Görsel tipte daha fazla olmak üzere baz ı hayaller
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olu şturan LSD. Meskalin gibi maddeler bu grup içinde yer al ır.
Uyu ş turucu ve madde ba ğıml ı l ığı nda rol oynayan faktörlere göz atacak olursak,
ba ş ta ki ş isel faktörlerin yani ki ş ideki bu maddeye kar şı olan yatk ı nl ığı olu ş turan
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ve onun ki ş ilik yap ısı yla ilgili etkenleri görmekteyiz. Bu ki ş iler genellikle sürekli
bir iç huzursuzlu ğ u duyan, iç kontrollar ı nda yetersiz, gerçeklik ilkesi yerine haz
ilkesiyle hareket eden insanlard ı r. Yani "ben neyi, ne zaman, nerede ne şekilde
istersem o olmal ıd ır" prensibiyle hareket ederler. Duygusal yönden ba ğıml ı çocuksu,
olgunla ş mam ış, yetersiz bir ki ş ilik yap ı lar ı vard ı r. Engellenmeye kar şı tahammülsüzdürler, hayat ı n zorluklar ı na kar şı gerçekci çözümler bulma yerine, bu maddelerin
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yard ı m ıyla olu ş turduklar ı dü ş dünyas ı nda hayali çözümler bulma e ğ ilimindedirler.
Temelde yatan bu korkular ı n' cesaretsizliklerini bir ruhsal veya cinsel sorunu, ba şar ıs ı zl ı klar ı n ı, bu maddeler arac ı l ığı ile bast ı rmaya veya çözmeye çal ışı rlar. Baz ı lar ıda
topluma bir tepki olarak bunlar ın kullan ı rlar, örne ğ in hipi gruplar ı na girerler, baz ı lar ı
bir intihar yolu, bir kendini yoketme yolu olarakta bu maddeleri seçebilirler. Gençlerin içinde bulunduklar ı dönemin özellikleride burada çok önemli rol oynamaktad ı r.
Genç için art ı k aile bireylerinden çok arkada ş, arkada ş gruplar ı bu gruplar ı n de ğer
yarg ı lar ı önem kazanmaktad ı r. Genç bu gruplar arac ı l ığı ile kendi ba ğımsızl ı k çabalar ı nda destek aramaktad ı r. Ancak olumsuz bir grup içinde ise s ı rf bu grup içinde
kalabilmek d ış lanmamak, onlara benzemek içinde kendi istemedi ğ i zevk almad ığı
halde di ğer grub üyeleri kullan ıyor diye bu maddeleri kullanmaya ba ş layabilir. Aileyi
faktörler, ebeveynler yönünden bozuk bir aile düzeni, sürekli çat ış ma ortam ı, gençle
ebeveyn aras ı nda olumlu bir ileti ş imin olmaması veya ailede bu maddeleri kullanan
kötü örneklerin bulunmas ı da ba ğı ml ı l ı k konusunda önemli roller oynamaktad ı rlar.
Ayr ıca ekonomik problemler, toplumsal güçler, sava ş ortam ı toplumda bu maddelerin ticaretini yapan ki ş i veya grublar ı n provakasyonlara, toplumsal de ğ i ş imler,
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de ğer yarg ı lar ı ndaki zedelenmeler, toplumda dinsel ve ahlaki inanç kayb ı , kültür
yozla ş ması gibi çe ş itli toplumsal faktörlerde bu konuda olumsuz rol oynamaktad ırlar.
Bu maddeyle ilk tan ış may ı takibeden döneme "balay ı dönemi" denir. Ki ş i
kedini güçlü hisseder, sorunlar ı n ı karikatürize edebilir, sorunlar ı n ı hafife al ı r. Ancak
bir müddet sonra bu güçlülük yerini güçsüzlü ğe b ı rak ı r. Genç kendini daha zay ıf
daha bunalt ı l ı veya zay ıf hisseder ve bu durumu ortadan kald ı rmak için daha fazla
miktarda madde almak zorunda kalarak bir k ısı r döngü içine girer. Gitgide içinde
bulundu ğu toplumdan kopmaya ba ş lar, bunlar ı n kullanan ki ş ilerin olu ş turdu ğu
tekkelere kat ı l ı r, çal ış ma gibi geleneksel amaçlar terkedilir, bu maddeyi bulmak
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için h ırsı zl ı k, fuhu ş hatta cinayet gibi antisosyal davran ış lar ortaya ç ı kmaya ba ş lar
ve nihayet organizmadaki' çöküntü, sefalet, araya giren bir hastal ı k vb. gibi bir ne-
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denle ölüm meydana gelir.

ilaç ba ğıml ı l ığından kurtulmak zor, ancak mümkündür. Özellikle bir hastahane
ortam ı nda ve doktor denetiminde, ki ş i bu maddeden uzakla şt ı r ı l ır, gerekli medikal
veya psikolojik tedaviler uygulan ı r, özellikle altta yatan nedenler ortaya ç ı kar ı lmaya
cal ışı l ır. Ancak oldukça uzun sab ır ve inanç gerektiren bir tedavi olup hasta hekim
i ş birli ğ i gerektirmektedir.
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Sonuç olarak uyu ş turucu ve madde ba ğıml ı l ığı konusunda bilinmesi gereken
gerçekleri ş öylece özetleyebiliriz. Bilinmelidirki bu maddeler hiç bir zaman, hiç
bir sorunu halletmek için bir ç ı kış yolu değ ildirler. Bu maddeler bir bo ş zaman
de ğerlendirme arac ı da de ğ ildirler, zira sonuçta ki ş iyi y ı kıma hatta ölüme bile götürebilmektedirler. Bu maddeleri kendimiz kullanarak bizden sonrakilere kötü örnek
olmamam ız gerekmektedir. Gençlere yol göstereci olmal ı ancak ondan toplumda.
oynaması istenen rol, ona zorla kabul ettirilmeye çal ışı lmamal ı dı r. Zira bu gibi
durumlarda hissedilebilecek yetersizlik suçluluk gibi duygular bu maddelere giren
yolun kap ısı n ı kolayca açabilmektedir. Adli tedbirler yan ı nda gençlerin ve ebeveynlerin bu konuda e ğ itilmesi bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çok daha ucuz
emin ve sa ğ l ı kl ı bir yoldur. Bu maddeleri kullanan ki ş ileri toplumdan d ış lamak
onlar ı yarg ı lamak ve suçlamak yerine, bunlar ı kullanman ı n bir hastal ı k oldu ğu
gerçe ğini kabul ederek onlar ı tedavi etme ve topluma kazand ı rma yoluna gidilmelidir.
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A—TAKDIM
Bugün Türkiye'mizde Kooperatifçilik ad ı alt ı nda faaliyet gösteren çe ş itli maksat
Ve gaye ile kurulmu ş müesseseler olup; herbirinin kendine has ve ço ğ uda müş terek

a

olan e ğ itim, finansman ve yönetim gibi ba ş lı ca meseleleri vard ır.
Biz bu meselelerden yaln ı z "E ğ itim" konusu üzerinde durarak, e ğ itimin kültür
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yap ı ma içindeki yerini ve önemini belirlemeye çal ış acağız. Ayrıca, Cumhuriyet öncesi durumu de ğ erlendirirken Türk'ün kendi milli sistemi olan "AH İ "lik ve onun e ğitim anlay ışı ndan da bahsedece ğ iz.
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B—KOOPERATİFÇ İLİK EĞITIMININ KAVRAM OLARAK AÇIKLANMASI
Kooperatifçilik e ğ itimi kavramın ı aç ıklamadan önce, genel olarak e ğ itim nedir?
sorusuna cevap bulmaya çal ışalı m. Eğ itimin günümüze gelinceye kadar pek çok tarifi
yap ılmış olup, bunlardan baz ı ları ş öyledir;
E ğitim, "E ğ itme i ş idir."

Eğ itim, "Yeti şkin neslin sahip oldu ğ u kültürel k ıymetleri bir plan ve gaye dahilinde, genç nesillere a şılamakt ı r."
E ğ itim, istenmeyen insan davran ışın ı müsbet yönde de ği ş tirme ya da insana yeni
davran ış lar kazand ı rma i ş inin en verimlice nas ı l yap ı labileceğ iyle ilgili bilgi, beceri ve

(*) 3 May ıs 1985 de A_ Ü, Çank ırı Meslek Yüksek Okulu ile Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun mü ş tereken düzenledikleri "Kooperatifçilik Günü" 'nde sundu ğ u bu
tebliği, "Gençlik Say ı "m ızda genç bir ilim adam ı nı n çalış ması olarak neş rediyoruz
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uygulamaları kapsayacak ş ekilde de kullan ı lmaktad tr.
E ğitim kavram ı nı aç ıklarken, felsefi görü ş ler bak ımından eğ itimle ilgili tarifleri
de belirtmek faydal ı olacakt ır. Bunlar s ıras ıyla ş öyledir;
idealist anlay ış a göre e ğ itim, "Hür ve ş uurlu insanoğ lunun Allah'a olan yükseltici
uyum çabaları nın devaml ı faaliyetidir."
Realist anlay ışa göre eğ itim, "Yeni nesillere kültürel miras ı aktararak onlar ı n yeti şkinler toplumuna uyumlar ı nt sağlay ı cı faaliyettir,"
Pragmatist anlay ışa göre e ğitim, "Ferdin hayat ını yeniden in şa yoluyla yeti ştirme faaliyetidir."

a

Ralp W.Tyler'e göre e ğ itim, "Bir de ği ştirme faaliyetidir."

E ğitim sistemi ise, insan unsurunu ilmi şekilde ele alan, onu i ş leyen, yeti ş tirip
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şahsiyet ve meslek sahibi yapan bir mekanizma'd ır.

Yukar ı daki felsefi görü ş lere ve son aç ıklay ı c ı bilgilere göre e ğitim kavram ı , "Ferdin davran ış inda kendi hayat tarz ıyla ve arzu edilen de ğ i ş ikliğ i meydana getirmesi
i ş idir."

pe

Farkl ı görü ş teki e ğ rtimcilerin birle ştikleri noktadan ç ıkarı lacağı gibi eğ itim, bir
yeti ştirme faaliyetidir. Bu faaliyetten geçen ki ş inin davran ış larında bir değ i ş menin
olmas ı beklenir.

Sözkonusu olan de ğ i ş menin ş üphesiz istenilen yönde ve istikamette olaca ğı aç ı kt ı r. E ğ itim kavram ı yla ilgili yukardaki tarif ve aç ı klamalardan hareket ederek "Kooperatifçilik e ğ itimi'nden ne anlad ığ tm ı zı belirtmeye çal ışal ı m.
Bilindi ğ i gibi kooperatif kelimesi, Latince'de "Cooperatio" veya "Cooperari" kelimesinden doğmu ş ve bütün dünyaca kabul görmü ş tür. Bu kelime, kültür yap ı m ız
içinde "Birlikte i ş görmek" ya da "i şbirli ğ i" manası nda kullan ı lmaktad ır. Bunun da
ötesinde milli kültür yaptmtz incelendi ğ inde görülecektir ki, Türk milleti tarihinde birlik ve beraberli ğ i kendine ş iar edinmi ş ve bu sayede as ı rlarca ayakta kalabilen köklü
müesseseler meydana getirmi ştir, Bu aç ıdan kooperatifçilik, milli bünyemize hiç de,
yabanc ı olmayan bir harekettir. Bu hareketin geli ş mesi ve ya şabilmesi için e ğ itimin
önemi büyüktür. Konunun önemini ekonomi politikac ısı J.S. Mill'in ş u sözü dile getirmektedir. —E ğ itim, bütün insanlar için gerekli bir kavram, kooperatifler için de
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faaliyette bulunabilmenin tek ş art ıd ı r."
Kooperatifçilik e ğ itimi, yukar ıda sözü edilen e ğ itimle ilgili tariflerin ışığı nda,
"Kooperatiflerin kendilerinden beklenen fonksiyonlar ı n ı yerine getirebilmeleri için
ba şta kooperatif mensuplar ı olmak üzere, topluma temel kooperatifçilik bilgilerinin
verilmesini esas alan, milli yap ı ya uygun ve ş uurlu de ği ş iklik meydana getirme faaliyetidir." şeklinde tarif edilebilir.
Bu manada kooperatifçilik e ğ itimi konuyu iki yönlü olarak ele almay ı gerektirir.
1. Kooperatif ortaklann ı n e ğ itimi,
2. Toplum fertlerinin e ğ itimi.

a

Her iki durumda da e ğitim çal ış mas ı n ı n düzenli olması ve kendisinden beklenen
neticeyi verebilmesi için, e ğ itimde kullan ı lacak metod ve tekniklerin tesbit edile-
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rek belli bir modelin olu şturulmas ı gerekir.

Bu modelin olu şturulmas ı nda, dünyan ın di ğ er ülkelerindeki (Bilhassa kooperatifçilikte ba şarı l ı olanlar) tatbikatlar göz önüne al ı nabilir. Ancak bundan önce, genel
eğ itim kavram ındaki "millilik vasfı n ı n" kooperatifçilik e ğitimi içinde de dü ş ünülmesi
ve geli ş tirilmesi gerekir. O halde burada aç ıklanmas ı gereken di ğer bir kavramda
"milli model" kavram ı d ı r. Kooperatifçilik e ğ itiminde milli model olu ştururken, fay-
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dalanaca ğı m ız ana kaynak Türk kültürüdür.

Türk kültürünü bütün de ğerleriyle tan ı mam ız, ayn ı zamanda büyük Türk Milletinin milli varl ığı n ı ve öbür milletlere üstünlü ğ ünü daha yak ından görüp ö ğrenmemiz
için Türk tarihini dikkatle incelemerniz gerekecektir. Zira, Türk'ün hasletleri tarihin
derinliklerinde gömülü bir hazine olarak sakl ı bulunmakta olup, bizlere dü şen bunları
ara şt ı rmak ve yapaca ğı m ı z çal ış malarda bu de ğerlerin rehberli ğ inden yararlanmakt ı r.
Bilmeliyiz ki, milletçe ya şayabilmek ve büyüyüp geli ş mek için, tarihimizden, geleneklerimizden ve topyekün milli de ğerlerimizden alacağı mı z örnekler vard ı r.
Çünkü kooperatifçilik hareketinin karakteristik vas ıflann ı koruyabilmesi, bu incelemeler neticesinde tesbit edilerek uygulanacak, e ğ itim hedef ve politikalar ı sayesinde mümkün olacakt ı r. E ğ itim konusunun di ğer önemli yönü ise, "Kooperatif ilkelerinden birisi olmas ı d ı r."
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.

C — GENEL OLARAK KOOPERAT İFÇ İLİĞİN VE KOOPERATİFÇ İLIK
EĞİTİMİNİN TARİHÇES İ
1. Dünyada kooperatifçilik uygulamaları ve Eğitim faaliyetleri:
Tarihin çok eski dönemlerinde basit anlamda kooperasyon hareketlerine rastlanı r, İ lke! toplumlarda bile insanlar, ferdi olarak çözemedikleri zorluklar kar şı sı nda i ş birliğ i yoluna gitmi ş ler ve ekonomik manada birçok i ş leri ba şarm ış lard ı r. Nüfusun
artmas ı , kıt kaynaklara kar şı l ı k ihtiyaçların çoğalması iş bölümünü ve meslek kavram ın ı ortaya ç ı karm ıştı r,
Toplumlarda farkl ı gelir gruplar ı n ı n oluş ması ve mesleklerin belirmesiyle insanlar
aras ı i ş birli ğ i faaliyetleri de önem kazanmaya ba şlamış tı r.

a

Eskiçağ toplumları nda su ürünleri ile u ğra şanlar ve bilhassa aç ık denizlerde bal ı kç ı l ı k yapanlar, insan gücü ve sermaye ihtiyaçlar ı n ı i ş birliğ ine dayal ı olarak kar şı lam ış h, rd ı r. Mezopotomya'da tar ı m ın geli ştirilmesi bak ım ından, suyun düzenli bir şekilde
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kullan ılmas ı için bentlerin yap ı lmas ı , korunması ve bunları n onarı mlartyla ilgili çal ış malarda b , nzer niteliktedir.

Bütün dünyada, günlük hayatta s ı k görülen s ı ra ile sürü otlat ı m ı , tarlada ve harmanda kom ş uları n birbirlerine yard ı m ı , kuyu ve kanal açma gibi çal ış malar çok eski
devirlerden beri görülen yard ımlaş ma ve i ş birli ğ i şekilleridir. Avrupa'da (Almanya,
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İ sviçre, Fransa, Avusturya ve İ talya'da) Alpler üzerinde görülen ortak süthaneler oldukça eski bir maziye sahiptir. Anadolu'nun her yerinde görülen ve tarihin eski devirlerinden beri varl ığı n ı koruyan ortak süthaneler, ortak çama şı rhaneler, ortak f ı rı nlar,
ortak çoban tutmalar, imece uygulamalar ı n ı n gerek avc ıl ı k ve çobanl ı k döneminin yaşand ığı ça ğ larda ve gerekse yerle ş ik tarı msal hayat ın ya şand ığı dönemlerde dayan ış mac ı l ı k ruhunun ya şat ı ld ığı her dönemde örfi hukuka dayal ı ve ilkel kooperatifçili ğ ,i
temsil eden farkl ı müesseselerin Türk dünyas ın ı n di ğer bölgelerinde tatbik edildi ğ i b
lin me ktedir .
Müessesele ş mi ş kooperasyon hareketleri tarih'de belirgin bir şekilde esnaf kurulu ş lar ı nda (AHtlik) görülür. Bu kurulu ş ları n yapıs ı ve özellikleri çe ş itli yönleriyle daha sonra ele al ı nacakt ı r.
Dünyadaki kooperatifçili ğ in bilimsel ba ş langıc ı olarak kabul edilen, Rob ,ert
Owen'in (1844) kooperatifçilik uygulamas ı ve bu kooperatifin tesbit etti ğ i ilkeler,
bugün bile geçerli olan niteliklere sahiptir. Bu tarihten sonra di ğer Avrupa ülkelerine
(Fransa, Almanya gibi) yay ı lan kooperatifçilik anlay ışı ve uygulamalar ı zamanla or49
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tak prensiplerin olu şmas ı n ı sağ lam ışt ır. Bu tatbikatlar ı n hepsinin önem verdi ği ilkelerden birisi, "E ğ itim" konusu olmu ş ve geni ş topluluklara bu hareketin yay ı lmasın ın
eğ itimle mümkün olaca ğı gerçeğ i benimsenmi ş tir..Robert Owen`in görü ş lerinin temelinde ortam nazariyesi vard ı r. insan ı , çevrenin eseri olarak kabul eden nazariye'ye göre, insan ı n hayat şartlar ı n ı düzeltmek çe ş itli olup, devletin ç ı karacağı sosyal nnuhteyal ı kanunlar, üretim ve tüketim kooperatiflerinin kurulmas ı bu tedbirlerin ba ş l ı caları d ı r."
2) Türkiye'de Kooperatifçili ğin Tarihi Geli şimi ve Eğitimle ilgili Faaliyetler:
Türk kooperatifçilik hareketinin dünyadaki kooperatifle ş me faaliyetleri içinde
özel bir yeri ve önemi olup, bu konuyu milli kültür yap ı m ı z bak ı mından kendi seyri

a

içinde ele alacak olursak, ba şl ı ca dört dönem halinde s ı ralayabiliriz.
a) İ slamiyet öncesi dönemler,

b) İ slamiyetle birlikte Selçuklu ve Osmanl ı dönemleri,
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e) Osmanl ı imparatorlu ğ undan sonra ve Cumhuriyete kadarki dönem,
d) Türkiye Cumhuriyeti'nde kooperatifçilik ve e ğ itimi
Bu dönemlerin her biri ayr ı araştı rma konusu olmakla beraber, biz k ı saca ve ana
çizgiler halinde konuyu ele almaya çal ışacağı z.

a)

İslamiyet Öncesi Dönemler: Bu dönemin hususiyetlerini ve birlikte i ş görme
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anlay ışım en aç ık bir ifadeyle Göktürk Hakan ı Bilge Ka ğan dile getirmi ş ve "Ey Türk
Titre ve Kendine Dön, Sen Birlik olursan, üstte mavi gök çökmedikçe ve altta ya ğı z
yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir." demi ş tir.
Bu tarihi emrin yan ında, Türk milleti bilinen be ş bin y ı ll ı k yaz ı l ı tarihi içerisinde
ve yabanc ı hayranl ığı n ı n olmad ığı her dönemde, güçlü olmu ş ve büyük devletler meydana getirmi ş tir. Bu birlik ruhunun önemini bütün Dünya'ya hayk ı r ı rcası na ifade
eden milletimiz için, kooperatifin hiç de yabanc ı olmamas ı ve benimsenmesinin sebebi de budur. Öte yandan, Do ğ u Türkistan'dan geçen ve eski ve en canl ı Ticaret yolu
( İ pek yolu) nun yap ı mı da, insanl ı ktaki birlik ve beraberlik ruhunun di ğ er bir misalini
te ş kil eder. Ayr ıca Türkler göçebe hayat ı ya şad ı kları dönemlerde de, birlik ruhuna
göre hareket etmi şlerdir.
Günümüzün bilimsel anlamdaki kooperatifçilik dü ş üncesiyle benzerlikten de öte
ayn ı l ı k ta şı yan birlikte i ş görme anlay ışı , milli yapı m ı za uygun sosyo-ekonomik bir
modeldir. E ğitim konusunda ise, tarihin o dönemki şartları içinde baz ı çal ış maların
olduğ unu kabul etmek gerekecektir.
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b) İslamiyetle Birlikte Selçuklu ve Osmanh Dönemleri: Tarihte unutulmayacak
hadiseler vard ı r. Milli tarihimizin en önemli hadiselerinden birisi islamiyeti kabul edişimizdir. Zira, İ slamiyetin insanl ığa getirdi ği yüce esaslar ve bunlar ı n tebli ğinde Türk
Milleti kendini görevli Millet saym ıştı r. İşte bu anlayışla, bir ası r kadar devam eden
d ış ve iç mücadeleler sonunda Selçuklular ın Anadolu'da Türk medeniyetini lçurmaları mümkün olmu ştur, Bu medeniyetin tesisi için köklü müesseseler kurulmu ş ve ilim
adam ı , şeyh, dervi ş ve sayvaş ç ı insanları n faaliyetleriyle Türkle ştirme hareketi tamamlanmıştı r.
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a

Bu faaliyetler içerisinde, Ahiyan- ı Rum, Gaziyan-ı Rum Abdan-ı Rum ve Alpı;azileri ad ı verilen te şkilatları n Anadoluyu mâne ■A' yapısıyla Türkle ş tiren unsurlar
olarak ortaya ç ıktıkların ı görüyoruz. Sosyal hayat ı n içinde halk ın kültür hamurunu
yo ğuran bu guruplar Anadolu'nun Türkle şmesinde ve İ slamla ş ması nda askeri te şkilatlardan geri kalmayan hizmetleri ile ön safta yer alm ış lard ı r. Anadolu'nun fethini
gerçekle ş tirdiğ ini gördüğ ümüz Türkmen göçleri, ba şıbo ş , geli ş igüzel hareket, sald ı rı
ve ak ı nlar şeklinde olmam ış , Anadolu Vatan haline getirilmi ştir. Çünkü bir milletin
üzerinde ya şayacağ rtoprağı vatan yapabilmesi için, ona kendini vermesi gerekir.
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Oğ uz Türkleri Anadolu'da yerle ştikleri zaman, İ slam alemindeki Tasavvuf ceryan ı değ i ş ik şekil ve biçim alm ıştı . Selçuklu Devletinin kuvvetlenmesi ile birçok
Türk-İ slam merkezi temelle ş mi ş ve İ slam memleketlerinin genel ananesine uyarak,
buralarda tekkeler kurulmu ştur. Bu te ş kilatlara İ ran, M ısı r, Irak ve Suriye'den gelmi ş
umtasavvuflar ile Horasan ve Maveraün.nehir Türkleri aras ından yeti ş mi ş birçok dervisler, hatta orta Asya'dan gelme Hoca Ahmet Yesevi tarikatr mensuplar ı ruh ve canl ı l ı k vermi ş lrdir. Fetihlerle Anadolu'nun Türkle ş mesi ve İ sramlaş ması adl ı eserinde
Mehmet Ş eker bu konuyu şöyle dile getiriyor:
"Korkunun, me şakkatin siyasi ve içtimai kar ışı kl ığın, iktisadi ve sosyal buhran ı n
verdiğ i ş aşk ınl ıkla kendileri için bir dayanak ve ma'n'evi destek arayan Anadolu İ nsani, tarikat şeyhlerinin yanları nda sükuna kavu ş mu ş lar ve huzur bulmu ş lard ı r. Devrin
sosyal bünyesinde, Anadoluda çok önemli rolleri olan bu tasavvuf ne şesi yaln ı z toprağa bağlanmak şeklinde sonuçlanmam ış . Ayn ı zamanda büyük bir medeniyetin kurulmas ı na da muhakkak ki yard ı m etmi ş tir."
Tuplumları n huzuru için her zaman ki ş iler'de aranan ve istenen özellikler; iyi
huyluluk, eli aç ı kl ı k ve toplum yararı n ı düş ünmek gibi hususlard ır. "Tarih bize bu
alanda en üst seviyeye Türklerin ula ş mış olduğunu bildiriyor. "Bilhassa Arap bilginleri, ahlak ve sosyoloji alan ında yazd ı kları eserlerde bunu aç ıkca belirtmektedir, Nitekim büyük mutasavvuf ve sosyolog İ mam Kus-eyri (986-1072) Risaleivuseyriye adl ı
eserinde, "Fütüvvet Şamda; Lisan Irak'ta ve Do ğruluk Horasan'dad ı r." diyerek milletimizin karakterini "Do ğ ruluk"la ifade ediyordu.
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Türk milleti İ slam öncesi de ğerlerini islamiyetin yüce de ğerleriyle kayna şt ı rm ış
ve bir Türk- İ slam terkibini meydana getirmi ştir. İşte, bu terkibin en güzel örne ğ i olarak kabul edebilece ğ imiz AffPlik müessesesi (Bugünkü anlam ı yla sistem diyebiliriz.)
Xil I. Yüzy ı lda ba ş ta Ahi Evren (1172-1262) olmak üzere yukar ı da sözü edilen ş uur
lu çal ış malarla do ğ mu ştur. Ahi" ik nedir? Kooperatifçilikle ve onun e ğ itimiyle niçin
ilgilidir? Bu iki sorudan ilkinde Ahilik sisteminin tarifini ve mahiyetini di ğerinde ise,
eğ itim anlay ışı n! belirtece ğ iz. AHf, Arapça "Ahi"sözünün müfredi. olup, "Karde ş ",
"Karde ş im" manas ı na gelmektedir. Prof. M.Fuad Köprülü, bu te ş kilât ı n ismini
"Ahwye-i Fityan (Genç Karde şler) şeklinde kaydetmektedir. Ahiler, Anadolu'ya yer
le ş mi ş bulunan Türkmenlerin ya şad ıkları her yerde, ş ehir, kasaba ve köylerde bulunmakta ve memleketlerine gelen yabanc ı ları kar şı lay ı p onlarla ilgilenmekteydiler.
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Ahi evlenmemi ş , bekar ve sanat sahibi olan gençlerle di ğ erlerinin. kendi aralar ı da bir topluluk meydana getirip içlerinden seçtikleri bir kimseye denir. Bu toplulu ğa
da "Fütüvvet Gençlik" ad ı verilir. Karde ş ler gündüzleri gpçimlerini sa ğlayacak kazancı elde etmek üzere çal ışı rlar ve o gün kazand ı kları paray ı ikindiden sonra topluca ge-
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tirip öndere verirlerdi. Bu para ile tekkenin her türlü ihtiyac ı kar şı lan ı rd ı .
Ah ı ler, Fütüvvet mesle ğ ine ba ğ l ı olup, senetlerini Hazreti Ali vas ıtas ı yla Hazreti
Peygambere kadar ulu ştar ı rlard ı ve öteki mutasavvuflar ın h ı rka giymelerine kar şı l ı k
bunlar, Fütüvvet şalvar! giyerlerdi. Ahiyân- ı Rüm -Anadolu Ahileri ad ı ile kahramanl ı k
tarihimizde de önemli bir yer tutan Ahilerin birbirleriyle devaml ı münasebette bulun-
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duklar ı , şehrin ticari hayat ı ile s ı k ı sı k ıya alakadar olduklar ı ve hatta, kom ş u yabanc ı
devletlerin ticaret adamlar ı ile de i şbirli ğ i yapt ı kları n ı tarihi ( İ bn-i Batuta'nun Seyahatnamesi) kaynaklardan görüyoruz.

Bilgi, sevgi, kar şı l ı kl ı dayan ış ma, sosyal yard ı mla ş ma, yiğ itlik, kahramanl ı k gibi
insanlar için gerekli güzel vas ı fları kendilerinde toplamay ı ba ş aran Ahiler,_Anadolu'nun Türkle ş mesinde ve İ slamlaş ması nda "motor güç" görevi yüklenmi ş lerdir.
Zira, bugünde toplumumuzda "orta s ın ıf" diye isimlendirilen ve nüfusun büyük
bir çoğ unlu ğ unu olu şturan millî yap ı mı zı n kuvvetlendirilmesinin önemi, s ı k sı k belirtilmektedir. Fütüvvet yoluyla ba şlayan bu hareket, esnaf kesiminin tamam ı n ı içine
alan bir yap ıya kavu ş mu ştur. Bilindi ğ i gibi fütüvvet, "ba ş kaları n ı nefsinden yüksek
tutmak manas ı na gelmekte ve ayr ı ca cömertlik olarak da ifade edilmektedir."
Emekli Subay ve Kooperatifçi Refik Soykut'un ifadesiyle "Ahili ğ in bedeni, tarı mc ı l ı k, dericilik, madencilik, sanatkarl ı k, ta şı mac ı l ı k, i ş letmecilik, yöneticilik ve
kültür gibi Türklük de ğerleri, Ruhunu ise, İ slamiyet ve onun yüce de ğerleri meydana
getirmektedir." Yine ayn ı yazar ı n ifadesiyle; "Dünyan ı n en büyük ve uzun ömürlü
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imparatorluklar ı ndan Osmanl ı imparatorlu ğ u sadece keskin k ı l ı çlar, kuvvetli kol ile mi
kurulmu ştu ve ya şamıştı ? Avrupa rönesans ı nı n ilham kayna ğı ne idi? Reformlar ı nelerden renk alm ış tı ? Sosyal Güvenlik, sosyal adalet, kooperatifçilik, sendikac ı l ı k ve
sigortac ı l ık gibi kurumlar ı n kaynağı ne idi? "Bu sorularm hepsine verilecek cevap
AHI"liktir.
Bu genel aç ı klamaları mizdan sonra, Aht'li ğ in eğ itim anlay ışı m ve kooperatifçiliğe olan yak ı nl ığı n ı belirlemeye çal ış al ı m.
AErt'lik bilim sahibi olabilmek için e ğitimin yeterli, köklü ve devaml ı olması gerçeğ ini benimsemi ş tir, Ahi'lik e ğ itimi iki yönlü olarak ele. almaktad ı r:
1. Her meslek ya da sanat koluna ait olan ve kendi özellii ğ ine göre, kendi kalfa-
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lar ı , ustalar ı ya da ustalar meclisi (Lonca) taraf ı ndan verilen "i şba şı " eğitimi.
2. Toplum hayat ı nda aht ki ş iye, yani esnafa laz ım olacak genel bilgileri verme
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amac ın ı güden "i şd ışı e ğ itim" dir.

Ahi ki ş ilerin eğ itiminde, zorlama de ğil, isteklilik ve ho şnutluk, temel ölçü olarak
al ı nm ıştı r. Bilhassa, Çank ırı ve çevresinde halen canl ı l ığı nı koruyan "yâren" gelene ğ i
içerisinde, kendi hürriyetlerini her y ı l iki üç ay gibi uzunca bir süre ba şağalara teslim
eden sanatkar gençlerin de günümüz için dakkate de ğer bir içtenlik hakim olmu ştur
•
ki, bu tatbikatda ö ğretim ve e ğ itim faaliyetinin en bariz örne ğ idir
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.

Esnafl ı k, Osmanl ı İ mparatorlu ğ unda hükümdar ı dahi içine alan bir kurulu ş olmu ş , Osman Gazi'den en son Padi ş ahtna kadar hükümdarlar ı n pek çoğ u bir sanatı
hakk ı ile öğrenip hünerli bir usta ve bilgin olmu ş lard ı r.
Yine bu dönemde, esnafı n hile yapması halk ı aldatmas ı , sanat ın: kötü yönde kullanmas ı gibi fiiller için ağır cezalar öngörülmü ştü. Bu cezalar ı attılar denilen ihtiyar
heyeti tespit eder, yi ğ itba şt uygulard ı . Büyük cezalar ı ise belde kachs ı verirdi. Ancak,
cezalar ı n temel özelli ği y ı k ı m değ il, eğitici ve ıslah edici olmas ıd ır.
Herkese eme ğ ine göre nümanlanma (gelir da ğı l ı m ı ) tan ınm ış olan Ahi'lik, günümüzün kooperatifle ş me hareketlerine yukar ıdan beri say ı lan temel de ğer ve ölçüler
içinde ilgi duymu ş , tarihin o döneminde, bugün kooperatif kurulu ş ları n götürmeyi
planlacl ıklart hizmetleri en müessir şekilde yerine getirmi ştir. Topluma i ş ahlSk ın ı öncelikle telkin etti ğ i için kökle ş mi ş ve toplum yapıs ı n ı güçlendirmi ştir.
Konunun etrafl ı ca incelenmesi halinde kooperatif ortakl ı klarm Ahi'likteki "esnaf
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orta sand ı klan"ndan ba ş ka bir şey olmad ığı görülecektir. Avrupa'da böyle bir tatbikata ancak 1840'11 y ı llarda geçildi ğ i gözönüne al ı n ı rsa, dünyadaki ilk kooperatifle ş me
hareketinin de Türkiye'de ve Türklerde ba ş lad ığı n ı kabul etmek gerekecektir. Bizce
bu, gerçek bir de ğ erlendirme ve objektif bak ış aç ısı d ı r.
Ahlak ve ak ı l ile beslenen, bilim ve çal ış ma ile güçlenen Ahilikte; sadece Müslüman Türk toplumuna de ğ il, hatta bütünü ile insanl ık alemine mutluluk verecek ülkü
ve uygulamalar ı n mevcut oldu ğ u görülmektedir. Bu gerçe ğ i ş u sözler ne güzel dile
getirmektedir:
"Unutulmu ş ülkeler vard ır, koynunda nice uygarl ı kları n nice zenginlikleri yatar...
"Unutulmuş düzenler vard ı r, temelinde Dünya ve $hiret mutluluklann ı n sihirli
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formülleri sakl ıchr."
"Ve yine nice uyan ı k görünen uyurlar vard ı r; kendi öz de ğerlerini b ı rak ıp um-
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dukları n ı yabanda ararlar."

Biz ahtli ğ i . deniz gibi engin, ay gibi parlak görüyor isek, acaba ölçümüzde bir yan ı lma m ı oluyor, yoksa bir yakla ş ma m ı var?

c) Osmanlı İmparatorluğundan Sonra ve Cumhuriyete Kadar Olan Dönem: Osmanl ı imparatorlu ğ u döneminin E ğ itim Kurumları ndan birisi de, komple bir te şki-
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lat durumundaki "Medrese"lerdir.

imparatorlu ğ un gerilemeye ba ş lad ığı dönemden itibaren, yukar ıda karakteristik özelli ğ i belirtilmeye çal ışı lan güçlü esnaf te ş kilatı ve onun sahip oldu ğ u ruh, zay ıflamaya ba şlam ış ve giderek olumsuz cereyanlar toplum dengesini bozmu ştur. Nitekim, Osmanl ı devlet adamlar ı ; Il. Mahmut ve Tanzimat devirlerinde bat ı n ı n her
alanda kesin üstünlü ğ ünü kabul etmeyi çare olarak görmü ş ler ve devletin bütün mües- »
seselerinde ı slahat yapmak lüzumuna inanm ış lard ır.
Maarif alan ında yap ılacak yeniliklere en büyük engel medreselerdi. Bilhassa 1830'
dan sonra Il. Mahmut'un açm ış olduğ u reform döneminin kendisinden öncekilere nazaran daha ş uurlu ve cesaretli oldu ğ u söylenebilir. Bu geli ş melerin sonunda ve 1838'de, "Medrese"nin e ğ itim fonksiyonu kald ı r ı lm ış ve 1839 "Tanzimat Ferman ı `na kadar gelinmi ştir. Mustafa Re ş it Pa şa'n ı n gerçekle ştirmeyi dü ş ündüğ ü reformları ve bilhassa maarifle ilgili düzenlemeyi padi ş ah abdülmecit'de destekliyordu.
Giderek karma şı klaşan bu faaliyetler; 1854'deki İ ngiliz, Frans ız ve Avusturya el-
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çilerinin ağı rl ığında haz ı rlan ı p ilân edilen "Islahat Ferman ı " ile yeni bir safhaya gelmi ştir. 1869'dan itibaren Il. Abdülhamit devrinde e ğ itim konusunda önemli ad ı mlar
atı lmış ve yeni düzenlemeler yap ı lm ış t ı r.
Bilhassa eğ itim konusunda yukarıda verilen bilgilerden de anla şıld ığı gibi, Osmanl ı imparatorluğ u giderek zaytflam ış ve insan unsurunun gerekti ğ i şekilde yeti ştirilememesiyle kendini göstermi ştir. Bu dönemde Bat ı 'da geli ş meler aral ı ksı z devam
etmi ş ve büyük bir teknik patlama olmu ş tur. Yine XIX. asr ı n ilk yarısı nda Avrupa'da
bilimsel manada kooperatifçilik tatbikat! İ ngiltere'de (1844) ortaya ç ıkmış ve kapitalizme karşı bir hareket olarak Avrupa'n ın diğer ülkelerine yay ı lmaya ba ş lam ıştır.
Diğ er taraftan Selçuklu ve Osmanl ı döneminin en güçlü müessesesi durumundaki
Alitlik düzeninin unutulmak üzere oldu ğ u bir dönemde, ayn ı ruh ve heyecanla bat ı daki uygulamay ı da gözden geçirip sentez meydana getiren Mithat Pa şa, yeniden do-
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ğ uş diyebileceğ imiz şekilde kooperatifçilik hareketini MEMLEKET SANDIKLARI
ad ıyla tatbikata koymu ştur. (1863). İ lmi seviyede bu tarihten sonra, kooperatifle ş me
hareketleri ve e ğ itimle ilgili çal ış malar ele alınmıştı r. 1908-1918'li y ıllarda, koopera-
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tifçilik e ğ itiminin zaman ı n ı n üç yüksek öğ retim müessesesi durumundaki, İ stanbul
Ticaret Mektebi Alisi ile Hukuk Medresesi ve Mülkiye'de Teavün ş iirketleri bünyesinde i ş lendiğ ini görüyoruz. Ancak, bu dönemin sava ş yı lları na raidamas ı sebebiyle,
beklenen geli ş meler sağ lanamam ış ve yeni Türk devletinin kurulu şuna kadar gelinmi ştir.
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d) Türkiye Cumhuriyetinde Kooperatifçilik ve E ğitimi: Yeni Türk Devletinin kurucusu Atatürk ve onun kadrosu, milletin içinde bulundu ğu sı kınt ıları çok iyi etüd etmi şler ve bunun akabinde, köklü tedbirler almak suretiyle k ısa zamanda büyük reformlar yapm ışlard ır. Atatürk, yeni Türk devletinin güçlenmesi için i şaret etti ğ i muassı r medeniyet seviyesini, Türk kültüründe ve onun sosyal yap ısı ndaki öz değerlerinde görüyordu. Bunun için, müesseseler meydana getirmek gerekiyordu. Ancak, bu,
üesseselerin kurulabilmesindeki temel unsurlar belirlenmeliydi. Nitekim, kendi kültür
yapı m ı= tan ınması gerekti ğ ini ve kalk ı nma için aranan ilk şart ın ise, Milletin kendine güven duymas ı olduğ unu belirtmi ş ve bunu şu veciz sözcüyle dile getirmi ştir:
"Türk Öğ ün Çal ış Güven"
Bunun yan ında, ekonomiyi güçlendirmenin önemini de Atatürk ş u sözleriyle dile
getirmektedir:
"Siyasi ve askeri muzafferiyetler, ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetlerle tetviç edilmezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz az zamanda sö-
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ner. Bu itibarla, en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi temin edebildi ğ i ve de edebilece ğ i semeratt nafiayt tesbit için iktisadiyat ımı zın, hakimiyeti iktisadiyemizin temin,
tarsin ve tesii laz ı md ı r".
Ekonomik kalk ınman ı n belirli araçlar ı , kuralları ve temel ilkeleri oldu ğ undan,
bunları sistematik bir şekilde tatbik etmek gerekmektedir, İş te bu araçlar ı n en önemlilerinden birisi de kooperatifçilik'tir.
Atatürk bu konuda da engin bir görü ş sahibi olarak şöyle demi ş tir, "Kooperatif
yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birle ştirmektir. Yoksa bir
zay ıf ile kuvvetlinin birle ş mesinden bahsetmiyorum. Birle ş menin böylesi, zay ı f olan ı n kuvvetliye esir olmas ı demektir."
Kooperatifçilik ve e ğ itim konusundaki geli ş melerin bilhassa ele al ı nd ığı bu döcut,yap ıs ı n ı belirleyece ğ iz.

Plânh Kalkınma Öncesi Devre:

cy

a)

a

nemi, iki bölüm halinde inceleyerek ve günümüzdeki kooperatifçilik e ğ itiminin mev-

Cumhuriyet dönemi Türk Kooperatifçili ğ i, yukarıda i şaret edilen anlay ış çerçevesinde geli ştirilmi ş olup, genel ve özel kanunlara göre ele al ı nm ışt ı r. Bilhassa, zirai
krdi ve sat ış kooperatifleri sahas ında büyük geli ş meler olmu ş tur. 1923'de tatbikine
ba şlanan " İ stihsal, al ı m ve sat ım ortakl ık nizamnamesi, 1924'de " İ tibari Zirai Birlik-
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ler Kanunu", 1926'daki Türk Ticaret Kanunu", 1929'da 1470 say ı l ı "Ziraf Kredi
Kooperatifleri Kanunu" gibi düzenlemelerin yap ı lmas ı yla Türk Kooperatifçili ğ i giderek geli ş me gösteriyordu.

1930-1934 y ı lları aras ı nda " İstanbul iktisat ve Ticaret Mektebi" kooperatifçilik
konusundaki e ğ itim ve öğretim çal ış malarına hem tahsil hem de konferans gibi ilmi
çal ış malarla öncülük etmi ştir.

1934'den 1950'ye kadar geçen süre içinde kooperatifçilikle ilgili yeni kanunlar
ç ıkarı lm ış , 1934'de "Yap ı Kooperatifleri" cereyan, şehirle ş me hareketlerine paralel
olarak geli ş mi ştir. 1863 'den beri faaliyet gösterdikleri halde ba şarı l ı olamayan tar ı msal kooperatifçilik uygulamas ı için, 1935'de iki ayr ı ve önemli kanun ç ıkarı lm ış t ı r ki
bunlar, 2834 say ı l ı Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve 2836 say ı l ı "Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri"ne ili ş kin kanunlardtr,
1938'de Esnaf ve Sanatkarlart finanse etmek maksad ıyla 2284 say ı l ı "Halk Bankası ve Halk Sand ı kları " kanunu ç ı karılm ıştı r. Bu kanunla, tarihi geçmi ş inde dünya-
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n ın en ciddi ve olumlu kurulu ş u olan Ahrli ğ in temel nüvesi durumundaki; Türk esnafı 'mn canland ı rı lması sağ lan ıyor ve küçük sanat kooperatiflerinin kurulmas ı na imkân
tan ın ıyordu. Bu y ılları n önemli geli ş melerinden birisi de, 1931y ı l ında İ stanbul'da kurulup, daha sonra Ankara'ya nakledilen Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun kurulu ş udur,
E ğ itim alan ında ise, 1934'den sonraki y ıllarda Nazi Almanyastn ı terk etmek durumunda kalan ilim adamlara ve kooperatifçiler Türkiye'ye ça ğrı lm ış , bunlardan Prof.
G. Kessler İ stanbul Üniversitesi iktisat Fakültesinde kooperatifçilik dersi verirken,
Prof.E. Hirsch'de Ticaret Hukuku dersi bünyesinde kooperatif ş irketler konusunu i ş lemi ştir. Prof. Hirsch ayr ı ca, son Ticaret Kanunu'nun haz ı rlanmas ında da alâka gös-
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termi ştir.
Bunun yan ında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Süheyl
ERB İ L'de Fakültesinde kooperatifçilik dersleri vermi ştir. Yine ayn ı Üniversite'nin
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Ziraat Fakültesi ö ğ retim üyelerinden Prof,Dr. Ziya Gökalp MÜLAY İ M'in de Fakültesinde ve Türk Kooperatifçilik Kurum ıi kongrelerinde e ğ itim ve öğ retim konusunda
hizmetlerde bulunmu ş , halen de devam etmektedir.

Bu y ı llarda, özel kooperatif e ğ itimi ile ilgili herhangi bir te şebbüs mevcut de ğ ildir. Ancak, Ziraat Bankas ı 'n ı n Kredi Kooperatifleri memurlar ı n ın bilgilerini artt ı rmak
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gayesiyle düzenledi ğ i kurslar, daha sonra Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i'nin eğ itim çal ış malarıyla bütünle ştirilmi ş tir.
İ lk, Orta ve Yüksek ö ğretimde kooperatifçili ğ e yer verme hareketi, gerek kooperatifçilik yaymlarinda, gerekse Türk Kooperatifçilik Kongrelerinde tebli ğ konusu olmu ş , İ lk ve Orta ö ğ retim kurumlar ı nda "Okul kooperatifçili ğ i" şeklinde tatbikata geçilmi ştir.

Mnl ı kalk ınma öncesi dönemin etkili çal ış maları ndan birisi de, Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun Türkiye'de kooperatifçilik fikrini yaymak ve bu hareketi h ı zland ırmak için muhtelif zamanlarda seminer, kongre (1944, 1947, 1950,1953, 1960 Kongreleri) ve konferanslar tertip etmesi, ayl ı k "Karı nca Dergisi" ve yay ın hizmetleriyle
tan ıtma ve e ğitim çal ış maları n ı sürdürmesidir.
Koolıeratifçili ğ imiz ve onun e ğitimi konusundaki önemli geli ş melerin sağ land ığı
devre, 1961 Anayasas ı ve be ş y ı ll ı k kalk ı nma planları nın hazı rlan ı p, tatbikat ına geçildiğ i y ı llard ır.
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b) Plânlı Kalkınma Sonrası Devre:
1961 Anayasas ı , Kooperatifçilik ve e ğ itim konusunda getirdi ğ i hükümle bu konuda Devlete görev vermi ş tir. Anayasan ın 51. maddesi ş öyledir:
"Devlet, Kooperatifçili ğ in geli ş mesini sa ğ layacak tedbirleri al ı r."
Anayasan ı n bu emri istikametinde; Devlet, görevlerini daha rasyonel ş ekilde yerine getirmek gayesiyle, 1963 den itibaren tatbik etmeye ba ş lad ığı kalk ınma planlar ı nda, kooperatifçilik konusuna yer verilmeye ba ş lanm ış tı r. 19601 ı yı llarda kooperatifçilik e ğ itiminin resmi okullarda henüz ciddi olarak ele al ı nmad ığı n ı görüyoruz.
Birinci be ş y ı ll ı k plan ın uyguland ığı sı rada ve 1966 y ı l ında, Türk ve Federal Almanya Hükümetleri aras ı nda imzalanan anla ş mayla, Köyi ş leri Bakanl ığın ı n Koordinat ı r.
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törlüğ ünde Türk Kooperatifçilerinin Federal Almanya'da e ğ itim görmeleri sa ğ lanm ış -
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Diğer çal ış malar ise, yukar ı da verilen ana çizgiler dahilinde yürütülmü ş tür. Öte
yandan, 1969 y ı l ı nda kooperatifçilik bak ı mı ndan oldukça önemli bir "Ana Kanun'un (1163) ç ıkarı lm ış olmas ı ve bu Kanunun bünyesinde e ğ itim'e yer verilmesi yeni
bir geli ş menin ba ş lang ıc ı olarak görülüyordu.

Ayn ı y ı l, kooperatifçilik e ğ itiminin sağ lanmas ında önemli bir yeri olan T.C.Zi-
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raat Bankas ı Kooperatifler Müdürlü ğ ünün gayretleriyle, "Tanm Kredi Kooperatifleri
Yard ı mla ş ma Birliğ i E ğ itim Merkezi" faaliyete geçmi ş tir.
Kooperatifçili ğ e ikinci be ş y ı ll ı k kalkınma plan ı nda da özel bir önem verilmi ş ve
kooperatiflerin meseleleri Devlet Planlama Te ş kilat ın ın yapt ığı araşt ı rmayla, tesbit
edilmi ştir. Bu plan ı n 1970 y ı l ı pro ğramı nda, ilk defa "kooperatifçilik e ğ itimi"ne yer
verilmi ş ve 377 numaral ı tedbirlerde, Türk Kooperatifçilik Kurumunca olu şturulaCak
eğ itim merkezine yard ı m yap ı lmas ı , 579 numaral ı tedbirde Kooperatifler Dan ış ma
Kurulu'nun faaliyete geçirilmesi, 580 numaral ı tedbirde Ticaret Bakanl ığı bünyesinde
"Ara şt ırma ve E ğ itim birimi" kurulmas ı ve 581 numaral ı tedbirde ise, E ğ itim ve Tan ıtma Fonu'nun sarf şeklinin tesbiti hususlan yer alm ıştı r.
1969'da ç ı karı lan 1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu ve kalk ınma planları , kooperatifçilikte temel politikan ın Ticaret Bakanl ığı nca tesbit edilece ği öngörülmü ştür.
1163 Say ıl ı Kanunun 80. maddesinde "Kooperatifler Dan ış ma Kurulu"nun olu şturulmas ı , 94. maddesinde ise kooperatifçili ğ in tan ıt ı lması ve e ğ itimi için Kooperatiflerin y ı llı k gelir-gider fark ın ı n %1'ini, Ticaret Bakanl ığı emrindeki fona yat ı racaklanna
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dair bir hükümg etirmi ş ve ad ı geçen Bakanl ı k bir yönetmelik haz ı rlam ıştı r. Bu dönemin eğitimle ilgili faaliyetlerini, 1970'den sonra ilgili Devlet kurulu ş ları bakı mı ndan
şöyle sı ralayabiliriz:
1970'li y ı llarda kooperatifçilik konusunda Ticaret Bakanl ığı n ı n görev alan ındaki
yetki ve ağı rl ı k, 1965'lerden itibaren ülkemizde kurulup say ı ları y ıllar itibariyle h ı zla
artan. Köy Kalk ınma Kooperatifleri sayesinde, Köyi ş leri Bakanl ığı , yap ı kooperatifçiliğ i yönünden imar ve iskan Bakanl ığı , Sanayi Siteleri bak ı mı ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanl ığı , Su ve Orman ürünleri bak ımı ndan Tarı m ve Orman Bakanl ı kları ile diğer Devlet kurulu ş ların ın da bu alanda önemli görevler yüklendiklerini görüyoruz.
Ayrıca, 1970'de yürürlü ğe giren 1196 say ı l ı "Tütün Tarı m Sat ış Kooperatifleri Kanunu" ve 1972'de 2836 say ı l ı kanunun yerine ç ıkarı lan 1581 say ı lı Tarı m Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanunlar ı yürürlüğ e girmi ştir. Bilhassa 1581 say ıl ı Kanun ve bu
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kanunun getirdiğ i yeni hükümlerle, kooperatifçilik e ğ itimi Merkez Birli ğ i seviyesinde
ele al ı nm ış tı r.

Üçüncü be ş y ıll ı k kalk ınma plan ı nda ise, Devletin kooperatifçifi ğe büyük önem
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verdi ğ ini ve plan ı n muhtelif bölümlerinde konunun i ş lendi ğ ini görüyoruz. Plan ı n öngördüğ ü hedeflerde ı? birisi olarak, kooperatiflerin mevcut problemlerinin çözümünde
destek olarak "Kooperatifler Bankas ı 'n ı n kurulmas ıdı r. Bu planda, kooperatiflere te ş kilatlanma ve e ğ itim konular ında Devlet deste ğinin sağ lanacağı , kooperatif ortaklar ı nı n hak ve menfaatlartn ı koruyucu bir denetim düzeninin gerçekle ştirilece ğ i ve sun'i
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kooperatifle ş melerin önlenece ğ i belirtilmi ştir.

Üçüncü plan döneminin e ğ itimle ilgili en önemli icraatlar ı ndan birisi de, Orta ö ğ retim kurumlar ı nda ve Ticaret liselerinde kooperatifçilikle ilgili derslerin okutulmas ı
ve bran şlaş maya gidilmesidir.

Dördüncü be ş y ıll ı k kalk ınma plan ı nda, kooperatifçili ğe büyük önem verilmi ş ve
eğ itim konusunda, mesleki ve teknik ö ğ retim kurumlarında yeni düzenlemelerin yapı ld ığı n ı ve kooperatifçilik fikrinin geni ş kitlelere yay ı lmas ı n ı sa ğ layarak özel uygulamalara gidildiğ ini müş ahade ediyoruz. Bu y ı llarda kooperatif say ı lannda görülen art ış
ve devletçe sa ğlanan yard ı mların da artt ığı söylenebilir.
Dördüncü• plan dönemindeki bu geli ş meleru kubâbil, kooperatif kurulu şlar ın ideolojik huzursuzluklar içine girmeleri ve amaç d ışı faaliyetlerde bulunmalar ı da bu dönemin tesbit edilen problemlerindendir. E ğ itim ve öğ retim kurumlar ı n ı n faaliyetleri
de mevcut yap ı ları içinde devam ettirilmi ştir.
Üçüncü ye dördüncü plan dönemlerinde, Üniversitelerde ve 7334 say ı l ı kanunla
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kurulan iktisadi ve Ticari ilimler Akademilerindeki kooperatifçilik e ğitimi devam ettirilmi ş , bilhassa akademilerin bünyesinde olu şturulan "Kooperatifçilik Enstitüleri"
ile kariyer sahibi kooperatifçilerin yeti ş tirilmesine çali şı lint ş tı r. Bu arada Bakanl ı kla:
rın bünyesindeki kurulü ş lar, T.C. Ziraat Bankas ı , Türk Kooperatifçilik Kurumu ve diğer meslek kurulu şlar ı n ın seminer, konferans ve kongre çal ış maları nda konunun önemi dile getirilmi ştir. Öte yandan, daha önce sözünü etti ğ imiz Türk-Alman teknik i ş birli ğ i anla ş mas ı çerçevesinde, Köyi ş leri Bakanl ığı bünyesinde 1975 y ı l ı nda kurulan
"Milli' Kooperatifçilik E ğ itim ve Ara şt ı rma Merkezi"de, kooperatifçili ğ in geli ş mesine
temel olarak politika ve ilkeleri tesbit edecek şekilde çal ış malarda bulunmu ştur.
Ayrı ca, bu kurulu ş tarafı ndan 1980 y ı l ı nda yap ı lan genel ve teknik kooperatifçilik e ğ itiminin yan ında, Kooperatif Yönetici ve ö ğretmenleri semineri düzenlenmi ştir.
Bu kurulu ş un öncülü ğ ünde, Kooperatifler Bölge ve il Müdürlüklerince, Genel ve
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Teknik Kooperatifçilik e ğ itim programları düzenlenerek uygulanmakta olup, bu e ğitim faaliyetlerinden 189 675 ki ş i faydalanm ış tı r. Önem verilen konulardan birisi de,
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"H izmetiçi e ğ itim" olmuştur.

12 Eylül 1980 harekattyla ülkede sa ğ lanan huzur ve güven ortam ı ile, Kooperatifçili ğ in mevcut problemleri tesbit edilmi ş ve zararl ı faaliyetlere son verilmi ştir. Bu dönemde kabul edilen yeni Anayasa ile devletin kooperatifçili ğe bak ış aç ısı nda ,belirgin
de ğ i ş ikliklerin oldu ğ unu görüyoruz. 1982 Anayasas ı n ı n 171. maddesi ş öyledir:
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"Devlet Milli ekonominin yararlar ı nt dikkate alarak, öncelikle üretimin artt ı nlması m ve tüketicinin korunmas ı n ı amaçlayan kooperatifçili ğ in geli ş mesini sağ layacak
tedbirleri al ı r. Kooperatifler, Devletin her türlü kontrol ve denetimine tabi olup, siyasetle u ğ ra ş amazlar ve siyasispartilerle i ş birliğ i yapamazlar.
1985 y ı l ı ndan itibaren uygulanmaya ba ş lanan Be ş inci Be ş Y ı ll ı k Kalk ınma Plân ı nda, kooperatifçili ğ in tar ı msal üretimi artt ı rı c ı bir araç olarak geli ştirilece ğ i belirtilmi ş tir.
Bu dönemin önemli kanunlanndan birisi de ş üphesiz ki 2547 say ı l ı Yükseköğ retim Kanunu'dur. Üniversitelerin yeni usul ve esaslarla te ş kilatlanmalanna imkan tan ı yan bu kanunla, Yüksekö ğ retim kurumları birçok yönleriyle yenidendüzenlenmi ş tir.
Bu düzenlemeye göre, Türkiye'deki 27 üniversitenin 16's ı nda, çe ş itli Fakülte ve Yüksekokullarda kooperatifçilik e ğ itimi yapilmaktad ı r.
Bizde, A.O. Çank ı rı Meslek Yüksekokulu olarak, "Yüksekokul Kurulu"muzun
karar ı yla, iktisadi ve idari programlar bölümü "i ş letmecilik" program ı na "Koopera-
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tifçilik Bilgileri" dersini 1984-85 ö ğ retim y ı l ı ndan itibaren koymu ş bulunuyoruz.

D —NETICE VE TEKLİFLERİMİZ
Kooperatifçilik e ğ itimi, ve bu kurulu ş ları n toplum kalk ınmas ında faydal ı araç
niteli ğ ine sahip olması bak ı m ından son derece önemlidir Kooperatifçili ğ in dünya'da
ve Türkiye'de geli şmesinde, eğ itimin ilke ve hedeflerini tesbit etmek mecburiyeti vardrr.
Bilindi ğ i gibi, bugün memleketimizde Kooperatifçili ğ in pekçok problemleri
olup, bunları n ba şında "e ğ itim" konusu gelmektedir, Zira, e ğ itimi ele alma ve gerektiğ i şekilde düzenlemeden, kooperatiflerden kalk ınma arac ı olarak faydalanmak

a

mümkün değ ildir.
İ nsanlar ı n ferdis menfaatlerine olan ba ğ l ı l ığı , hakların ı zorbal ı kla elde etme istekleri, birlikte i ş yapmaların ı engelleyece ğ inden, bu noktada e ğ itilmeleri ve tam bir i ş -
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birliğ i havas ında kaynaş maları için e ğitim gereklidir. Kooperatifçilik e ğ itimiyle ilgili
tatbikat, günümüz ş artları bak ı m ı ndan istenenseviye'de olmay ıp, da ğın ık ve tutars ı z
bir yap ıya sahiptir.

Kamu kurulu ş ları n ı n yaptığı e ğ itim çal ış maları da dağ c ıl ı k ve yetersiz bir özelli-
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ğe sahip bulunmaktad ı r.

Bugüne kadar her seviyede, kooperatif e ğ itiminin ihmal edilmesinden dolay ı ;
Türkiye'de Kooperatif yöneticileri, pratik bilgi ve tecrübeyle hareket ettikleri
için olumsuz neticelerle kar şı laşı lm ış t ı r. Ancak, e ğ itimle ilgili tedbirlerin al ınması nda, diğer bölümlerde belirtti ğ imiz temel ölçülere uygun bir e ğitim politikasın ı n tesbiti ve uygulanmas ı gereklidir.

Zira, e ğ itimsiz bir kooperatifçilik hareketi, kooperatifçili ğ in özelliklerini ta şı maktan çok uzakt ı r.
Bugün art ı k birçok ülkede, kooperatifçilik ile e ğitim birbirinden ayr ı lmayacak
şekilde .kayna ş mıştı r. Kooperatifçili ğ in ba ş arıyla tatbik edildi ğ i ülkelerdeki sonucu'da e ğ itim temin-etmi ş tir.
Konuyu ülkemiz aç ısı ndan değ erlendirdiğ imizde, Türk Kooperatifçilik hareketinin geli ş mesi için e ğ itim sahas ı nda al ı nmas ı gereken tedbirleri ş öyle sı ralayabiliriz:
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1) Türk Kooperatifçilik hareketi'nin tarihi geçmi ş i çok eskilere dayanmaktad ı r.
Milli Kültür yapamaz içinde, Ahrlik olarak bildi ğ imiz sistemi ve bununla ilgili tatbikata çok iyi ve yeniden incelemek ve ba şarı n ın s ı rları n ı belirleyip, milli bir kooperatifçilik modeli olu şturmak hareket noktas ı olmal ıd ı r
2) Kooperatifçili ğ in başarısı için elzem olan insan unsurunu, bu model do ğrultusunda yeti ş tirmek gerekir,
3) E ğitim ve Öğ retimin etkinli ğini sa ğlamak için, müesseseler aras ındaki dağın ı kl ığı ortadan kald ı rmak ve bu hizmetleri belirli kurum veya kurulu ş larda birle ştirmek
gereklidir.
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4) Kooperatifçilik e ğ itiminin, dar manada kooperatif mensuplanm, geni ş manada ise, toplumun bütün kesimlerini dikkate alacak şekilde düzenlenmesine önem ve-
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rilmelidir,

5Y Ş uras ı iyice bilinmelidir ki, do ğruluk bir cesaret unsuru olup, milletimizin temel vasfı d ı r. Kooperatifçilik içinde bu ölçünün esas al ınması ve ya şat ı lması önem taşı r.

6) E ğ itime verilecek önem kadar, ekonomik ve sosyal hayat ı büyük ölçüde etki-
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leyen kooperatif türlerini ço ğaltmak yerine rasyonel' tedbirlerle bu kurulu ş ları güçlü
hale getirmek.

7) Kooperatif sektörde d ış yard ı mlardan faydalanman ı n usulleri bilinmediğ i
için, yanl ış bilgi aktarmaları olmu ş ve bu kurulu ş ları n problemleri azalmak yerine
artm ıştı r. Bu alanda, ölçülü olmak ve Milli Yap ı mı za uymayan anlay ış lardan uzak
durmak gerekir.

8) Memleketimizin dağın ık bir yerle ş im düzenine sahip olmas ı ve gelir da ğı l ı m ı '
n ın yetersizli ğ i, kooperatif kurulu ş ları n geli ştirilmesini mecbur k ılmaktad ı r. Bu münasebetle, milli kooperatifçilik politikas ı n ı n ülkemiz ş artlar ın ı ihtiva etmesi ve buna
göre düzenlenmesi gerekir.
9) Yukarı da say ı lan meselelerin, yap ı lacak kanuni düzenlemelerle göz önüne al ı nması ve kooperatiflerin ş ahsi menfaat arac ı olmaktan kurtar ılması ş artt ı r. Menfaate
dayal ı anlay ış , kooperatif dü ş üncenin ruhundaki i ş birli ğ i ve dayan ış ma gücünü hiçe
saymakt ı r.
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10) Eğ itimsizlik, ciddi' ve gerçek kooperatifçilik için büyük bir bo ş luktur. Zira,
Kooperatifçili ğ in kuvveti' insana, insan şahsiyetinin ekonomik ve moral de ğerine dayan ı r.
11) Geri kalm ış ve kendi kültür yap ıs ı na yabanc ı laş ma temayülü gösteren ülkelerde, kooperatifçili ğ in halk ın insiyatifine ba ğ l ı olarak geli ş mesi mümkün de ğ ildir.
12) Kooperatif yöneticilerinin, kooperatif ortaklarm ı n ve nihayet halk ı n eğitilmesi, merkezden' çevreye yay ı lan bir program dahilinde ele al ı nmal ı d ı r, Bu program ı
geli ştirecek olan yine devlettir

,

13) Kanaatimizce, Türk Kooperatifçilik hareketinin geli ş mesinde d ışarıda aray ış
:içinde olmak yerine, kendi kültür yp ı mı zı esas alan, cid" tutarl ı ve ahenkli bir mo-
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del üzerinde durmak daha faydal ı olacakt ı r. Mevcut kooperatifleri bu anlay ış içinde
yoğ urmak ve devletin büyük ölçüdeki finansman deste ğ ini de daha rasyonel hale ge-
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tirmek böylece mümkün olur.

14) Yap ı lması gereken i ş lemlerden birisi de, kooperatif kurulu ş ları n eğ itimsiz ve
ş uursuz ki ş ilerce içine dü ş ürüldükleri menfi propaganda ve cereyanlardan kurtar ı lması olup, bu alanda devletçe al ı nması gereken tedbirleri vakit geçirmeden belirlemektir.
15) Devletin gelece ğ i ve ya ş aması köklü müesseselerin y ı k ı lmamas ı na bağ l ı oldu-
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ğ undan, onlar ı ya şatmakta bu gün'ün gençli ğ inin ba ş ta gelen görevidii. . Gençlik ise,
bu müesseseleri tan ı yarak ve Millet hayat ı ndaki önemini kavrayarak görevini yapabilecektir.

16) Öyle ise, köklü müsseselerimizin tan ı t ı lmas ı ve ya ş at ı lması bak ı m ı ndan, devlet
gerekli ve en önemli tedbirini "E ğ itim" le yerine getirirken, hassasiyetini daha da
art ırmal ıd ı r.
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Say ı :69

Temmuz - Ağ ustos - Eylül 1985

IKTISADI, SOSYAL VE KÜLTÜREL
KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER
İsmail Orhan Türköz

I_ Genel Çerçeve ve Sistem

İnancımıza ve dünya görüşümüze göre yarat ılrn ışların en şereflisi insand ır,
diğer varlıklar ve bütünüyle kâinat onun yüzü s ıy ı hürmetine yarat ılm ışlardır. Bundan
ötürü her hadise insan etraf ında, insan noktai nazar ından ele al ınıp geliştirilmelidir.
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İnsan kavram ı belirli bir zaman aralağında, belirli bir bölgede yaşayan belirli
bir gurubu de ğil; bütün zamanlarda, yer yüzünün her yerinde ya şıyan her çeşit
insanı içine alan geni ş bir kavramdır. Yani yarat ıklarm en şereflisi olma vasf ı bütün
insanlara ş mildir. Bundan dolay ı bir kiş i veya gurubun diğerleri üzerinde tahakküm
kurması veya bütün insanlar için yarat ılan çevreyi münhas ıran kendisi için yarat ıl-'
mışçasına istismar etmesi söz konusu de ğildir.
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Nitekim Kuran'da da ”Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz" ibaresi yer alm ıştır.
Bundan dolayı insan-sosyal ve tabi çevre ili şkisi en geniş zaman ve mekan boyutu
içinde geliştirilmeli ve bu iliş ki üzerine kurulan her türlü sistem insan ı bütün boyuttan
içinde ele almalıdır.
Kişi veya gruplar ın birbirlerine tahakküm etmeleri söz konusu olmamakla
beraber birlikte ve ortakla şa gelişmeleri için organize olmalar ı da bir zarurettir.
Nitekim nimetlerin en büyüğü olan akılla teçhiz edilmi ş olan insanoğlu; ortak
güçlükleri yenmek, ortak kaynaklar ı nizasızca kullanabilmek için ili şkilerini bir
düzen içinde sürdürmektedirler.
Nüfus yoğunluğunun artması sonucu insanlar ın birbirleriyle kurduklari ili şki
dokusu yoğunla ştıkça bir kişinin, faaliyetlerinin di ğerlerini olumlu veya olumsuz
olarak etkileme ihtimali de artmakta, teknolojinin geli şmesine bağlı olarak hadiselerin etki alan ı büyüdükçe bu ihtimal kuvvet kazanmaktad ır. Bu durum ihtilaf
ve ittifaklara yol açmaktad ır.
ihtilaflar ın giderilmesi, ittifaldar ın güçlendirilmesi bir düzeni gerekli k ılnıakta,
bu düzen sonucu insan etraf ında insanlar taraf ından gruplar ve sosyal müesseseler

İ smail Orhan Türköz
teş ekkül ettirilmektedir.
Ancak, her ş eyin oldu ğu gibi düzenin amacı da insand ır: Diğer bir ifadeyle
insan düzen için değil, düzen insan içindir. Dolay ısı yla düzen insan şahsiyetini geli ş tirebildiği ve onu harekete geçirebildi ği ölçüde iyidir, maksada hizmet etmektedir
ve meşrudur. Bunun tabii bir sonucu olarak ekonomi sistemimizin temel çerçevesi
içinde kiş i şahsiyetini ve onun yarat ıcı gücünü tahrib eden komünist, fa şist totaliter
sistemlere yer yoktur. Ekonomimiz ki ş inin yarat ıcı gücüne dayanan, onu geli ştirmeyi hedef alan demokratik bir sistemdir.

a

İnsan etraf ında oluşan sosyal müesseseler zamanla say ı itibariyle ço ğalmakta
tesir alan ı itibariyle büyümektedir. Daha büyükleri de mevcut olmakla beraber halen
diğerlerini de içine alan en belirgin sosyal müessese devlettir. Dolay ısıyla önemli
bari sosyal hadiseler, ve bu ırada kalkmma had;sesi, pratik olarak, devlet ve ülke
ölçeğ i içinde ele al ınmaktad ır.
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İnanç sistemimize ve sosyal terbiyemize göre toplum ki şinin her türlü hakk ına
sonuna kadar riayet etmekle ve sayg ı gösterh..!de mükelleftir. Di ğer yandan ki şi
topluma yöneliktir. Mevcut baz ı mükellefıyetlerin ötesinde di ğer kişilere ve topluma karşı fedakarl ıkta bulunmaya ve feragat göstermeye te şvik edilmektedir.
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Başka bir ifadeyle sosyal bünyemizde hem ki şinin te şebbüs gücünü ve büyümeyi
teş vik eden hem de gelir ve servetin belli ellerde toplanmas ını sınırland ıran bir mekanizma mevcuttur.
B ır mekanizman ın korunması , ihyâ edilerek tekrar devreye sokulmas ı gerekmektedir.
Il- Kalk ı nman ı n Amac ı

En geniş çerçeve içinde milli' kalk ınman ın amacı "kiş ileri mutlu devleti güçlü
kılmakt ır."
Devletin güçlü olması bizâtilıt bir amaç olmaktan çok ki şi mutluluğunun bir
arac ıdır.
III- Mutlulu ğun Mekân Boyutu veya Mutlulu ğun Taban ı
Kişinin mutluluğu bir bakıma bu mutlulu ğun dayandığı taban ın geni şli ğine
ba ğlıdır. Taban genişledikçe zirve yükselecek de ğ işik bir ifadeyle mutluluk derinlik kazanacak ve güçlenecektir.
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Kişinin, mutlulu ğun kayna ğını sadece kendisinde aramas ı, yani dünyaya sadece
kedi aç ısı ndan bakması ölçüsünde bu taban daralacak, mutlulu ğun kaynağını kendisininkine ilâveten ba şkalarının mutlulu ğunda araması ölçüsünde bu taban geni şleyecektir.
Herkes kendisinden ve sadece kendisinden sorumludur. Herkesin kendi menfaatini takibetmesi sonucu toplumun menfaati de en iyi şekilde gerçekle ştirilmi ş olur
şeklinde özetlenebilecek olan kapitalist sistem bizim dünya görü şümüze uygun
değildir.

a

Bizim dünya görüş ümüzde müteselsil mesuliyet fikri hakimdir. Ki ş i, iyiliği.
ğü nehyedecek, kendisi için istedi ğini ba şkalar ı için de isteyecek, emrdkötül
kendisi için istemedi ğ ini ba şkalar ı için de istemiyecektir.

•
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Esasen bir yandan tekkonolojinin geli şmesiyle münferit hadiselefin etki alanlar ını n artması , diğer yandan kişilerin birbirleriyle daha yak ın ve daha yo ğun münasebetler kurması sonucu kişilerin hareketleri ba şkalar ını da etkilemeye ba şlam ışt ır. Art ık
kişi faaliyetlerini yararl ı veya zararl ı sonuçlar ının münhasıran bu ki şilere rasredilmesi mümkün değildir. Bu hallerin görüldü ğü durumlarda kapitalist sistem i şlememektedir. Bu husus kapitalist literatürde sistemin en zay ıf yönlerinden biri olarak gösterilmekte, externality denen bu hallerin yayg ınla şması ölçüsünde kapitalist sistemin
zay ıflayaca ğı belirtilmektedir.
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IV- Mutlulu ğun Tabana Ba ğl ı Kaynaklar ı

Yukar ıda bir nebze temas edildi ği gibi ki şi toplumdan tecrit edilmi ş münferit
bir hayat ya şamamakta, ya olu şmasına bizzat kat ıldığı veya sonradan kendisini
izafe etti ği gruplar içinde yer al ıp onlar ın bir parçasını olu şturmakta dolay ısıyla
onların toplum içindeki mutlak veya iâft durumlar ından mutluluk duymakta veya
müzdarip olmaktad ır.
Bazı durumlarda ki şi muteber bir ailenin mensubu bulunmaktan, zenginlikten
duyabileceği mutlulu ğa k ıyasen daha çok bir mutluluk duyabilmektedir.
Mensubu bulunduğu devletin, zengin fakat küçük dolay ısıyla veya orta halli
fakat büyük itibar sahibi olmas ı kişilerin mutlulu ğunu değişik derecelerde etkileyebilecektir.
Tuttuğu futbol tak ımının kazanması veya kaybetmesi bile ki şi mutlulu ğunu
etkilemektedir.
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Dolayısıyla mutlulu ğun kaynaklar ını nuinhasıran kişinin kendinde değil aileside, yak ın çevresinde mensubiyet izafe etti ği diğer sosyal gruplarda da aramak
gerekmektedir.
V- Mutluluğun Kişiye Bağl ı Kaynaklar ı
Mutlulu ğun kişiye bağlı kaynaklarını :
1- Maddi,
2- Maneviveya derUni,
kaynaklar olmak üzere iki ana grupta toplamak mümkündür.
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a

Kişiler hayatlar ını idame ettirmek için bir tak ım zaruri ihtiyaç maddelerine
sahip olmak durumundad ırlar. Zâuri ihtiyaç maddelerinin kar şılanmasından sonra
ikinci, üçüncü dereceden, daha sonrada bir tak ım sun'i veya lüks ihtiyaçlar ın giderilmesi söz konusudur. Bu ihtiyaçlar ın giderilmesi için gerekli imkanlarm para gibi
müşterek bir ölçüyle ölçülmesi mümkündür. Bunlar ın giderilmesi derecesi ki şi veya
toplumun refah seviyesini belli eder. Ki şi refahmın artması mutluluğa katkıda bulunabilirse de mutluluğun Yegane kaynağı refah ı değildir.
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Refah ın mutlulu ğa sağladığı marjinal katk ı giderek azalarak s ıfıra müncer olur.
Bu durum ekonominin en kritik meselelerinden birisi olan gelir da ğılımının
gündeme gelmesine yol açar. Yani toplumdaki marjinal üretimin, refah seviyesi
yüksek sınıflar yerine refah seviyesi düşük gruplara tahsisi yoluyla toplumun toplam mutluluğunun azami seviyeye ç ıkarılabileceği hususu üzerinde durmak gerekir.
Bu ise bizi değişik gelir düzeyine sahip de ğişik kişilere tahsis edilen marjinal
birimlerinin bu ki şilere sağladığı mutluluklar ın hangisinin daha büyük olabileceği
gibi çözümü müşkül daha ba şka bir meseleye götürür.
Bu meseleden de de ğişik kişilerin maddi imkanları mutluluğa çevirmedeki
müessiriyet ve verimliliklerine; baz ı insanların aç gözlü ve tamahkar, baz ı insanların
tok gözlü ve kanaatkar olu şlarına tahamkarlar ın maddi imkanları mutluluğa çevirme
kousundaki verimlerinin düşük buna mukabil kanaatkar insanlarda bu verimin yüksek
oluşuna geçmek gerekir. Di ğer yandan kanaatkâr olman ı n azla yetinmek dolay ısıyla
daha az çalışmak manasına gelmediği, fakat çal ışma sonucu ortaya ç ıkan ürünlerin
münhasıran çalışana değil, onun r ıza ve arzusuyla, ba şkalarına da tahsis edilmesi
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suretiyle de ki şi tatmininin artt ırılabilece ği hususu üzerinde durmak gerekir.
Bu hususlar bizi sosyal terbiye ve kültür meselelerine ve oradan da mutlulu ğun
manevi veya derhni kaynaklar ına götürür.
,

Bu gün, her nedense, mutlulu ğun manevi ve deruni kaynaklar ı büyük ölçüde
ihmal edilmiş ve hatta unutulmu ştur. Bunun, görme, hissetme, ölçme ve ifade etme
güçlü ğünden kaynaklanmısı mümkün ve muhtemeldir.
Mutluluğun manevi' kaynaklar ı işlenin devreye sokuldukça ki şinin mutlu olma
kapasitesi artar, yani maddi kaynaklar ı mutlulu ğa çevirmede verimlilik yükselir.

a

Bu durumu bir fabrikada teknolojik seviyeyi yükseltmek suretiyle girdiyi artfirmadan üretimi artt ırmaya benzetmek mümkündür.
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Teknolojiyi yükselterek üretimi artt ırman ın, kullan ılan hammaddeyi artt ırarak
üretimi artt ırmaktan daha ekonomik olmas ı gibi, mutluluğun manevi kaynaklar ını
devreye sokarak, maddi refah ı artt ırmaksız ın, mutluluğu artt ırmanın; manevi kaynakları devreye sokmaks ızın maddi refah ı artt ırmak suretiyle mutlulu ğu artt ırmaktan
daha ekonomik olması mümkündür.
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Meseleyi daha iyi aç ıklıyabilmek için h ırslı ve tamahkar bir insan ı teknolojik
düzeyi düşük oldu ğu için kullandığı her türlü hammadde ve insan gücünü çar-c ur
eden, buna kar şılık kanaatkar bir insan ı da teknolojik düzeyi yüksek, az da olsa,
kullandığı bütün girdileri en iyi şekilde değerlendiren bir fabrikaya benzetmek
uygun olacakt ır.
Tabiat ıyla ideali teknolojik düzeyi yüksek bir fabrikada mümkün oldu ğu kadar
fazla girdi kullanarak mümkün oldu ğu-kadar fazla ürün elde etmektir.
Kişi yarad ıl ış sebebini ve dünyadaki görevini anladığı, yaradanla ve çevresiyle
iliş kilerini düzenledi ği, daha de ğiş ik bir ifadeyle dünyadaki yerini bulup benimsedi ği,
çat ışma ihtimallerini uzlaşmaya çevirdiği ölçüde mutlu olur. Bu konuda ki şiye en
büyük yard ı m ı dinler sağ lamaktad ır. Bundan dolay ı mü'min kişinin mutlu olma ihtimali ve kapasitesi münkirinkinden daha yüksektir.
Diğer yandan ki şi, maddi imkanlara ilaveten, daha ba şka yollardan da mutlu
olma potansiyeline sahiptir. insano ğlu ki ş iyi mes'ut k ı lan de ğiş ik duygularla donat ılm ışt ır. Bu duygular ın dumura u ğratılmadan geliştirilmesi ölçüsünde ki şinin mutluluk kaynakları çe şitlenir, alternatifleri ço ğalır, dolay ısıyla mutlu olma ihtimali
yükselir.
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Kiş inin şiirden, edebiyattan, müzikten zevk almas ı ; taht manzaralar ı seyretmekten ho şlanması , ba şkasının mutlulu ğundan !na, dua ve illâclet etmekten huzur duyabilmesi hep kiş inin mutlulu ğunu art ıran faktörlerdir.
Bütün bu hususlar mutluluk ve milli kalk ınman ın maddi refah yerine ikamesi
de mümkün olan sosyal ve kültürel komporentleridir.
Maddi imkânlar ı n mutlulu ğa sa ğ lad ığı marjinal katk ı giderek azald ığı halde
mânevi ve deriini kaynaklar ı n mutlulu ğa sa ğ lad ığı katk ı n ı n giderek artmas ı mümkündür. Ki şinin sanata vukufu artt ıkça ondan duydu ğu zevkin, tanr ıya yakla şt ıkça
ibadetten duydu ğu huzurun, tabiat ın sırr ını , e şyam tabiat ını , kavrad ıkça onu
mü şahadeden ve ilimden ald ığı hazzı n ço ğalması buna birer güzel misal te şkil etmektedir.

a

Kişinin mutluluk kaynaklar ından baz ılar ını özellikle marjinal katk ıs ı giderek
artan kaynaklar ı dumura u ğratarak birinde, özellikle marjinal katk ısı giderek azalan
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maddi kaynaklar üzerinde, imkânlar ı nı toplaması akılc ı bir davran ış değildir.
Akılcı yol ki ş inin, kendisine mutluluk veren bütün kaynaklar ı canl ı tutarak,
imkânları ve kapasitesi ölçüsünde bunlar ı optimal bir terkip içinde devreye sokması dır.

VI- Mutlulu ğun Zaman Boyutu

pe

Ki şi faaliyetlerinin yararl ı veya zararl ı sonuçlar ı oldukça geni ş bir zaman ara-

l ığı nda ortaya ç ıkmaktad ır. Bunları n bir kısm ı kiş inin ömrü içinde bir k ısm ı ise ölümünden sonra hissedilmektedir. Ki ş inin hangi zaman aral ığı içinde ortaya ç ı kan
sonuçlardan dolay ı mükafat veya mücazaat görece ğ ini bilmesi onun mutlulu ğ unu büyük ölçüde etkiliyecektir. Ki ş inin yararl ı i ş görmesi ası l oldu ğuna göre bu zaman
aral ığı büyüdükçe ki ş inin mutlulu ğu da büyüyecektir. Bundan dolay ı âhirete inanan
insanlar ı n, çabalar ı n ı n bütün yararl ı sonuçlar ı n ı n kendi sa ğ l ı klar ı nda ortaya ç ı kmas ı
gibi bir endi şeleri yoktur. De ğ i ş ik bir ifadeyle bu insanlar ı n mutluluk duyacaklar ı i ş ler sadece yararl ı sonuçlara kendi ö ınürleri içinde ortaya c ı kacak faaliyetlere
münhasır değildir. Dolay ısıyla bunlar ın mutluluk ihtimalleri daha fazlad ır. Bu münasebetle inanç sistemimiz ve kültürümüzde yer alan ve insanl ığa yararl ı olan köprü,
yol, çe şme, mektep, medrese, cami, zeytinlik, ba ğ , bahçe gibi tesislerin kurulmas ına;
vakıf müessesesinin geli şmesine yol açan hayri cfiri kavram ına temas etmek yararl ı
ola cakt ır.
islâma göre prensip olarak ölümle ki şinin amel defteri kapan ı r. Ancak geride
hay ırl ı halef (evlât) ve insanl ığa yararl ı eser b ırakan ki şinin amel defteri aç ık kal ır.
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Bu eserlerin yarar ı devam ettikçe ölünün sevab ı artmaya devam eder. İslüma göre
zerre kadar hay ır i şleyen, er veya geç, bu veya öbür dünyada, mutlaka bunun kar şılığını görür.
Gelecekte iyi günlerin ya ş anaca ğı ümidi kiş inin haldeki mutlulu ğuna büyük
ölçüde tesir eder. ileride iyi günlerin ya şanması ise bu günkü düzenin istikrarl ı ve
güçlü olmasına bağl ıdır. Bundan dolay ı dirlik ve düzenlik ki ş i mutlulu ğunun ki ş i
çabası na ba ğ l ı bulunmayan önemli bir parças ı d ı r.
Kişinin dirlik ve düzenlik içinde bulunan, gelecekten iyi şeyler bekleyen bir
ülkede mütevazi bir maddi varl ıkla eri şeceği mutlulu ğu; dirli ği düzenlili ği bozuk
geleceğe karamsarl ık içinde bakan bir ülkede çok büyük maddi varl ıklara ra ğmen
eriş ememesi mümkündür.

a

Kiş inin çocuklar ına, torunlar ına olan sevgisi artt ığı ölçüde dirlik ve düzenliğin gelecekte de devam edece ği ümidinden sağladığı mutluluk artacakt ır.
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Milletlerin ömrü ki ş ilerin ömründen daha uzun; ki şilerin nesillerinin kesilmesi
ilı timali milletlerin yok olma ihtimalinden daha fazlad ır. Bundan dolay ı kişilerin
kendi yak ın çevrelerinin ötesinde milletlerin olan sevgisi artt ığı ölçüde bunlar ın
dirlik ve düzenli ğin gelecekte devam edece ği ümidinden duyacaklar ı mutluluk da
artacakt ır.
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Devletin gücü hem halde hem istikbalde dirlik ve düzenli ğin devam edece ği
ümidini güçlendirir. Bundan dolay ı güçlü bir devletin mensubu bulunmak ki şi mutluluğunu büyük ölçüde artt ırır.
VI L Ekonomik Kalkı nma-Hayat Standard ı n ı n Yükseltilmesi
Buraya kadar anlatt ıklar ımızla ekonomik kalk ınmanın hangi fon üzerinde gercekleştirilebileceğine, onun çeşitli irtibatlar ına ve nasıl bir zemine oturtuldu ğuna
işaret edilmek istenmi ştir.
Bu pragraftan itibaren al ışıla gelmi ş çerçeve içinde ekonomik kalk ınma üzerinde
durulmaya ve onun sosyal ve kültürel kalkınmayla olan ilişkilerine i şaret edilmeye
çal ışılacakt ır.
Bu anlamda ekonomik kalkınma mal ve hizmet üretiminin art ırılmasıd ır.
Mal ve hizmet üretiminin art ırılması ndan maksat da fizik üretinı den ziyade
bunların, sabit fiatlarla, para de ğerinin yükseltilmesidir.
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Mal ve hizmet üretiminin art ırılmasının ilk şart ı ekonomik kaynakların devreye
sokulup de ğerlendirilmesidir. Bunu tamaml ıyan ikinci şart ise, kaynaklar ın sadece
değerlendirilmekle kalmay ıp en ziyade fayda sağlayan alanlarda kullan ılmasına
imkân hazırlanması , bunun içinde onlara çok geni ş , hatta sınırsız bir alanda hareketlilik kazand ırılmasıdır. Harekete geçirilip değerlendirilecek ilk kaynak ise insangücüdür. Zira insangücü hem bizatihi en verimli kaynağı te şkil etmekte hem de di ğer
kaynakların devreey sokulup de ğerlendirilmesinde kilit rol oynamaktad ır.
VII I- İ nsangücünün Harekete Geçirilmesi-Çaba Semere ili şkisi

a

İnsangücünün harekete geçirilmesi bir ekonomik hadise oldu ğu kadar bir sosyal
ve kültürel hadisedir ve gerçekle ştirilmesi için çeşitli şartlar ın sağlanması gerekmektedir.
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Herşeyden önce milli vicdanda yank ı yaratan ve kabul gören bir ülkü ve bu ülkünün günlük hayata yansıtılmasını sağlayan bir amaçlar ve hedefler dizisi mevcut
bulunmalı, daha sonra da mevcut i ş gücü bu dizinin tahrik etti ği talebi kar şılamak
üzere düzenlenip e ğitilmelidir.
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İkinci olarak kişinin çabası ile elde ettiği semereler aras ında yakın bir ilişki
kurulmalıdıır. Zira çal ıştığı ölçüde kazanc ının artacağını bilmesi halinde kişi daha çok
çalışacaktır. Ne kadar çal ışırsa çalışsın kazancının sabit kalacağını bilen kişinin
kendi isteğiyle daha çok çal ışması söz konusu değildir. Zorla çalıştırma ise hem
insan haysiyetiyle kabil-i telif de ğildir, hem de verimli bir yol olmaktan uzakt ır.
Çabayla kazanç aras ında ilişki kurman ın en uygun yolu kişinen kendi nam ve
hesab ına çal ışmasıdır. Bu mümkün olmad ığı ölçüde i ş verimiyle ücret aras ında
kuvvetli bir bağlantının kurulması sağlanmal ıdır.
Yani insangücünü seferber etmek için uygun istihdam politikalar ı tesbit edilmeli bu politikalar da sosyal politikalar ın bir parçası olmalıdır.
IX- İ nsangücünün Harekete Geçirilmesi İ çin Temel Hukuk Düzeni-Mülkiyet Miras
Haklar ı
Çalışma gücü ve verimlilik kişiden kişiye değiştiği gibi ayn ı kişinin ömrü boyunca da büyük değişiklikler arzeder. Ayrıca kişilerin tercihlerinde, harcama e ğilimlerinde de büyük farkl ılıklar mevcuttur. Baz ı ki şiler hali istikbale, baz ıları istikbali hale
tercih etme ve harcamalar ını buna göre düzenleme durumundad ırlar.
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Diğer yandan kişiler normal ömürlerinin ba şında ve sonunda yer alan belirli
sürelerde, ayr ıca, hastal ık, sakatl ık gibi ar ız ı durumlarda üretken olamamakta bu
durumlarda ebeveynlerinin, evlâtlarm ın veya di ğer yakınlar ın ın himayelerine muhtaç
bulunmaktad ırlar. Birinci dönem için bir alternatif olmamakla beraber ya şklığında
ve arızı durumlarda kişinin gençliğinde çal ışma gücünün iyi oldu ğu y ıllarda yapt ığı
tasarrufa dayanması da mümkündür.
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a

Kişiye biriktirme ve biriktirdi ğini dilediği gibi kullanma hakk ının verilmesi
halinde onun, deriyi dü şünerek daha çok biriktirmeye, daha çok biriktirmek için
daha çok çal ışmaya te şvik edilmesi sa ğlanarak, çal ışma gücünün daha büyük bir
bölümü devreye sokulmu ş olacakt ır. Aksi takdirde ki şi ya harcayabilece ği kadar
kazanmay ı tercih edecek enerjisinin bir k ısm ı atıl kalacak veya daha çok çal ışmay ı
tercih etmesi halinde kazanc ının tamam ını harcama, daha doğru israf etme e ğilimi
gösterecek, toplumun üretim kapasitesini gere ğince ve mümkün olan ölçüde art ırmak
mümkün olam ıyacakt ır.
Tasarrufların ya para ya da mal şeklinde saklanması mümkündür.
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Para bizatihi üretken bir faktör olmad ığı için tasarruflarm para olarak i şletilmeden saklanmasında kişi ve toplum için, harcama zaman ının kaydırılmasının
şında, önemli bir yarar mevcut değildir.
Biriktirilen paralar ın banka gibi müesseselere aktar ılarak kamu eliyle yat ırıma
kaydırılması ve bu yolla üretim kapasitesinin art ırılması düşünülebilirse de bu çareye
başvurulması halinde kişinin tasarrufu ba şkalarınca kullanılacak, başkalar ının tasarrufunu değerlendiren kişilerin kendi tasarruflarm ı değerlendirirken gösterecekleri
ihtimamı göstermeleri mümkün olamayacakt ır.
Böyle olunca toplumun üretim kapasitesini gere ğince ve mümkün olan ölçüde
art ırmak mümkün olamıyacakt ır.
Bundan dolay ı kişinin tasar•uflarun sadece para olarak değil aynı zamanda
kullanımı kendi inhisarma. bırakılan mallar halinde de saklayabilmesi yararl ı olacakt ır. Bu ise ferdi mülkiyet hakk ının sağlanmasıyla mümkün olabilecek, değişik bir
ifadeyle ferdi mülkiyetin tan ınmasıyla kişi enerjisinin daha büyük bir bölümü harekete geçirilip de ğerlendirebilecektir.
Kişiye eşya üzerinde mülkiyet hakkının sağlanması insangücünü harekete getirmekte büyük bir merhale olmakla beraber bu da yeterli de ğildir.
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Mülkiyet hakk ın ın yakı nlar ı na inti:,a1 etmemesi veya sa ğl ığında tasarruf etti ği
mülkünün ölümünden sonraki kullan ış biçimi üzerinde ki şiye hiç bir yetki tanı nmaması halinde ki ş i ancak ömrü boyunca harcayabilece ği ölçüde biriktirme eğiliminde olacak; ya daha çok biriktirmek icin daha çok çal ışma ihtiyacım duymayacak veya tüm kazanc ın ı ömrü içinde harcamaya ve israfa te şvik edilecektir.
Özellikle ömrünün son günlerinde ki şi bütün tasarrufunu çar-ç ur etme e ğilimi
gösterecektir.
Bunu önlemek için ki şinin mülkiyet hakk ının yakınlar ına geemesini sa ğlayan
miras hakkının ve ayr ıca ki şiye ölüme ba ğlı tasarruflarda bulunabilme yetkisinin
tan ınması gerekmektedir.
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Bundan dolay ı insan enerjisini seferber etmenin şartlar ından bir ba şkası, mülkiyet ve miras haklar ına yer veren bir hukuk düzeninin kurulmas ıdır.
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Bilindi ği gibi S.S.C.B. dünyan ın en geni ş tar ım topraklar ına sahip bulunmaktadır. Buna ra ğmen bu ülke her y ıl A.B.D., Kanada ba şta olmak üzere di ğer ülkelerden y ılda ortalama 100 milyon tonun üzerinde tah ıl ve ayr ıca di ğer g ıda maddeleri
ithal etmektedir.
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Keza bilindiği gibi rejimin bir gereği olarak S.S.C.B. nde özel mülkiyet yasaklanm ış bulunmakta; ancak ailelere kendi ihtiyaçlar ın ı karşı lamak için bir dönem
kadar bir arazi tahsis edilmi ş bulunmaktadır. Buralarda üretilen ürünlerin fazlas ının
pazarlarda sat ılması na da izin verilmektedir.
Çeş itli kaynaklar ı n belirttiğ ine göre özel tasarrufa b ırak ılan bu arazilerin miktar ı
toplam tar ım arazilerinin % 3 ü kadar oldu ğu halde buralardan elde edilen ürün ülke
istihsalinin % 25 ine tekabül etmekte; baz ı türlerde bu nisbet % 50 ye kadar ç ı kmaktadır.
S.S.C.B. nin tah ıl başta olmak üzere insan g ıdası ve hayvan yemi aç ığın ı gidere- .
bilmek için yapaca ğı ilk i ş , ülkede tar ım topraklari ba şta olmak üzere kaynaklarla
ilgili tasarruf tarz ın ı değiştirmektir. Bu yola ba ş vurulması halinde üretimi bu günkü
teknolojiyle, ilave kaynak kullan ım ına da ba şvurulmaksızın en az bir kaç kat art ırmak mümkün olabilecektir.
A.B.D. televizyonlar ında son günlerde (May ıs 1985 ba şı) yer alan bir haberden
anla şıld ığına göre Ruslar bu yola yönetmekte ve özel tasarrufa b ırakılan parsel
miktar ı n ı art ırm ış bulunmaktad ırlar.
74

iktisadi, Sosyal ve, Kültürel
Kalkınma Arasındaki İlişkiler
Ayn ı şekilde Çin Halk Cumhuriyetinde de "Komiin" sisteminden "ferdt mesuliyet" sistemine geçmek suretiyle tasarruf sisteminde büyük de ğ i ş iklikler kaydedildiği ve bu şekilde tar ı mda dikkate değ er verim ve üretim art ışlar ı kaydedildiği
biinmektedir.
X-insangücünün Harekete Geçirlemesi-Mülkiyet, Miras Haklar ı nı n, Siyasi
istikrar ı n Korunması
Mülkiyet ve Miras müesseseleri sadeci i şgücünün sa ğlad ığı imkanlarm zaman
içinde kayd ırılmasını sa ğlamakta kalmamakta ayr ıca ki şi ile e şya arasında bir ba ğ
kurulmasın ı ve bu bağın süreklilik kazanmas ı nı sağlamaktad ır.
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İ nsan ile e şya arasındaki ba ğın süreklilik kazanması bir yandan ki şinin eşyay ı
tan ı ması na ve onun tabiat ına nüfuz etmesine dolay ısıyla onu daha iyi değerlendirmesine imkan bahsederken di ğer yandan onun geli ştirilmesini teşvik etmektedir.
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Mâliki bulunduğu bir şeyin kendi tasarruflar ı d ışında kendi elinden al ınmayaca ğı
kanaat ına sahip bulunan bir ki ş i o şeyden elde etti ği yararlar ı art ıran her türlü yat ırımlara ba şvurur. Mesela tarlasındaki ta şlar ı , çal ılar ı v.s. temizler, tesviye eder,
teraslar yapar, derince sürer taraf ını duvar veya çifterle çevirir yolunu düzeltir,
münı künse uzak mesafelerden su getirmek icin ar ıklar açar; uzun vadede semere
verecek a ğaçlar diker v.s. yat ır ımlara giriSir.
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Ne varki bütün ki ş inin bu te şebbüslere giri şebilmesi için mülkiyet ve miras
haklar ın ın sadece hukuken tan ınmış olması yeterli de ğildir. Ayr ıca bu haklar ı sistemin temeli olarak gören siyasi iktidarlar ın, halk iradesiyle veya halka ra ğmen, kaldırılmayaca ğı veya büyük de ğ işiklik ve sm ırlamalara-tabi tutulmayaca ğı kanaat ında
yerle şmiş olması gerekir. Ülkede mevcut siyasi partilerin bu temel tercihler yönünden
büyük bir farkl ıl ık arzetmesi bu temel haklar ı korumak veya kald ırmak yahut de ğiştirmek istiyen siyasi' kadrolar ın iktidar olma şanslar ının birbirine yak ın olnıası halinde ülkede siyasi ve buna ba ğlı olarak ekonomik istikrar ın sağlanması mümkün
olamaz. istikrars ızlık tereddüt . getirir. Tereddütse insan enerjisinin sefserber edilmesi
yönünden büyük bir engel te ş kil eder.
Yelpazenin neresinde olurlarsa olsunlar siyasi kadrolar ın kanaatlar ının kararlıl ık kazanmamas ı halinde de ayn ı sonuçlar ortaya ç ıkar.
Siyasi sistemlerin hukuk sistemlerince tan ınmış bulunan yollar dışında da
değiştirilebileceğ i ihtimal ve kanaatinin yayg ınlığı da büyük bir istikrarsızl ık kaynağı ve insangücünün seferber edilmesine engel te şkil eder.
?S'

İsmail Orhan Türköz
Bu bakımdan mevcut insangücünü mümkün ve gerekli olan ölçüde seferber
edebilmenin önemli şartlarından birisi de siyasi istikrard ır.
Xl- insangücünün Harekete Geçirilmesi-Mülkiyet Miras Haklar ı nı n Dirlik ve
Düzenli ğin Korunması
Ülkede mevcut siyasi kanaatlerde büyük bir fark ılaşmanın mevcut bulunmadığı
bütün kadroların mülkiyet ve miras haklar ını esas itibariyle benimsediği; siyasi düzeni
hukuk dışı yollardan bütünüyle de ğiştirmek isteyen te şebbüslerin söz konusu olmad ığı hallerde bile mülkiyet haklar ı her türlü taarruzlara kar şı korunmu ş olmayabilir.
Basit h ırsızlık, gasp, yağma olayları da kişilerin çal ışma şevk ve heyecan ını kırarak
enerjilerinin seferber edilmesine mani olabilir.
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Bunu önlemek için ülke çap ında en ücra kö şelere kadar asayi ş , dirlik ve düzenliğin kurulması ihlâl olaylarının önlenmesi faillerin hemen yakalanmas ı cezaland ırılması ve ferdi zararlar ın tazmin edilmesi gerekir. Aksi tardirde mülkiyet ve bunu tamamlayan diğer iktisadi haklar muhtevas ız bir kalıp olmaktan ileri gidemez.
XIL İ nsangücünün Harekete Geçirilmesi-Mülkiyet Hakk ı nı n ve

Emeğin Tabii Afetlere Kar şı Korunmas ı
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Bazı hallerde hukuk plânında çaba-semere ili şkisinin kurulması ; mülkiyet,
miras haklarının tanınması ; siyasi istikrar ın sağlanması, ülke çap ında dirlik ve düzenliğin teessüs ettirilmesi de insangücünün mümkün ve gerekli oldu ğu ölcüde harekete geçirilmesine yeterli olm ıyabilir. insanlar ın, hayvanlar ın ve zirai mahsullerin
salgın hastal ıklara maruz kalması ; mülklerin veya ürünlerin ta şkın, yangın, dolu gibi
tabii veya büyük buhranlar gibi ekonomik afetler sonucu fiziki veya iktisadi anlamda
harabolması veya değerini yitirmesi ihtimalinin büyük olmas ı da kişiyi ümitsizlik
ve atalete sevkedebilir.
Bunu önlemek için bir yandan tabii afet ihtimalini azaltan, mümkün oldu ğu
takdirde tamamen ortadan kald ıran yat ırımların yapılması ve di ğer tedbirlerin al ınması, diğer yandan ar ızi durumların heves kırıcı etkesini azaltan bir sigorta sisteminin
geliştirilmesi gerekir.
XIII- İ nsangücünün Harekete Geçirilmesi-E ğ itim
Yazımızın taa başında belirttiğimiz gibi yarat ıkların en şereflisi insand ır. Öyleyse
insanoğlu bu sıfata mazhar olabilmek için bir tak ım özöllikler ta şımakta ve gerekli
potansiyelle teçhiz edilmi ş bulunmaktadır. insanlara düşen bu potansiyeli anlamak
ve harekete geçirmektir.
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Kalkınma Arasındaki İlişkiler
Bunun yolu. eğitimdir. E ğitimin; ki şi potansiyeline ve özelliklerine uygun,
kişinin çevresiyle uyum sağlamasına elveri şli üretime yönelik, üretimde verimlilik
ve müessiriyet sa ğlamaya müsait bir özelli ğe sahip bulunması yani faydacı bir eğitim •
olması gerekmektedir.
Nitekim Peygamber efendimizin "yarars ız ilimden sana sığmınm ya rab" dediği
bilinmektedir.
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Yalnız bir hususu tasrih etmek, yarar kavram ı üzerinde bir parça durmak gerekmektedir. Burada kastedilen yarar sadece fiziki üretimle ifade edilen yarardan ibaret
olmayıp insanların birbirlerini sevmesini bir arada uyum halinde ya şamasını çevreye
intibak etmesini, yaradanm ı, yaratdış sebebini, hayat ın anlamını öğreten her türlü bilgileri de içine almaktad ır. Ancak bunlar ın hangi öncelik sırasına göre nasıl bir tertiple
verileceği hususu, zamana, mekâna ve şartlara göre de ğişen bir öncelik meselesidir.
İyi yönlendirilmiş ve öncelilderi iyi tesbit edilmi ş bir eğitim uyguland ığı takdirde harekete geçirilecek ki şi potansiyel ve yeteneklerine bir hudut koymak mümkün değildir. Diğer yandan tabiatta mevcut imkânlar ın da' bir sınırı yoktur. İnsan
enerjisi ve yarat ıcı gücü harekete geç irildikten sonra bunlar ın harekete geçirilip
değerlendirilmesi de imkân dahiline girecektir.
XIV- Ekonomik Kalk ınman ı n Ölçüsü-Gayri Safi Milli Has ı la-Kalkınma H ı zı
Ekonomik kalkınmanın ölçüsü y ıllık gayri safi milli hasıla (G.S.M.H.)dır. G.S.
M.H. yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin fıziki miktarlar ıtıın birim fiatlanyla
çarpılması sonucu bulunan toplam de ğerdir. Sabit fiatlaria bu miktar ın artması halinde ekonomik büyümeden bahsedilir. Bunun yüzde ile ifade edilen de ğeri y ıllık büyüme hızını verir.
Her sene nüfusa yeni ilaveler oldu ğu için G.S.M.H. milli büyümmiin bir ölçüsü
olabilirse de hayat standardmdaki art ışların iyi bir ölçüsü olamaz. Hayat standardmdaki artışların ölçüsü kişi başına düşen G.S.M.H. ve bunun artış hızıdır.
Gerek G.S.M.H. gerekse ki şi başına G.S.M.H.; üretimin yap ısını, ülkenin kendi
kendine yeterlik derecesini, gelir da ğıtımını gereğince yansıtmadığı için kalkınmanın
ideal bir göstergesi olmamakla beraber bu güne kadar daha iyi bir alternatifi bulunamadığı için kullandagelmekte ancak gelir da ğılımı, üretimi bile şimi, kendi kendine
yeterlilik, bölgelerarası farklılaşma derecesi gibi diğer göstergelerle takviye edilmektedir. Biz bu yazımızda bunlardan sade konu ile irtibatl ı alanlara değinmekle yetineceğiz.
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XV- E cınomik Kalk ı nman ı n Kalitesi:

a- Gelir Dağılımı nın Yap ısı :
Aileden ve yakın çevreden intikal eden mal varl ığının ve şahsi yeteneklerin
ve ayr ıca hayat süresi boyunca kar şıla şılan olumlu veya olumsuz şartlar ın farkl ılığı ndan dolay ı kişilerin hayat standardlar ın ın birbirine e şit olması beklenemez.
Hatta ki şi enerjisini sonuna kadar harekete geçirebilmek amac ıyla; ş ahsi yetenek
ve gayretlerin farkl ılığma parelel olarak hayat standard ı ve gelir da ğılım ının hiç bir
sınır tanı maksızın alabildi ğine farkl ıla şmasın ı tecviz ve te şvik etmek de mümkün
değildir. Bunun makul bir hudut içinde tutulması gerekmektedir.
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Gelir Da ğılımını n kalitesi en zengin ve en fakir ki şilerin yıll ık G.S.M.H. den
aldıklar ı paylar ın birbirine oranlanmas ı yerine, toplumun belirli bir yüzdesini olu ş turan en zengin kesiminin y ıllık G.S.M.H. den ald ığı pay ın ayn ı toplumun ayn ı
yüzdesini olu şturan en fakir kesiminin G.S.M.H. den ald ığı paya oranlanmas ıyla
bulunur.
Bu oranın ne olması lazım geldiğ i hususunda her ülke için geçerli olan tek bir
değer vermek mümkün de ğildir. Bu değer özelliklerine göre bir ülkeden di ğerine
büyük farkl ıl ıklar arzedebilecektir. Toplumun bütün kesimlerinin temel ihtiyaçlar ı
makul ölçüler içinde kar şılandıktan sonra bir de ğerin büyümesi makul kar şılanabilirse de bunlar ın karşılamadan bu değerin büyümesini uygun görmek güçtür.
Mütecanis sosyal dokusu ve birlikte ya şama arzusu gilçlü toplumlarda bu de ğerin büyümesi k ısa vadede ciddi bir tehlike yaratm ıyabilirse de gayri mütecanis sosyal
dokusu ve birlikte ya şama arzusu zay ıf toplumlarda bu de ğerin büyümesi k ısa vadede
de ciddi tehlikelere yol açabilecektir.
Bu de ğerin belirli bir haddi a şması uzun vadede her halukarda sosyal dokuyu
ve birlikte ya şama arzusunu büyük ölçüde zedeliyecektir.
Burada i şaret edilmesi gereken önemli bir husus, temel ihtiyaç kavram ının izafi
bir kavram olup hayat standard ındaki değişiklere göre toplumdan topluma ve ayn ı
toplum içinde zamandan zamana büyük de ğişiklikler arzetmesidir. Dolay ısıyla
toplumun temel ihtiyaçlar ı zaman ın bir noktasında bir defa kar şılandıktan sonra
gelir da ğılımındaki farkhla şmalara ald ırış etmemek söz konusu olam ıyacak temel
ihtiyaç kavram ına yeni giren mal ve hizmetlerin de kar şılanması gerekecektir.
Dolay ısıyla gelir dağıl ımındaki farkl ılığı sürekli olarak gündemde tutmak gerekecektir.
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XVI- Ekonomik Kalk ı nman ı n Kalitesi

b- Bölgeler Arası Farkl ıla şma:
G.S.M.H. nı n art ırılması önce mevcut üretim kapasitesinin tam olarak kullan ılması daha sonra da bu kapasitenin art ırılması yla gerçekle ş tirilir. Bunun için de yeni
yatırımlar yap ılması zarureti ortaya ç ıkar.
Büyüme h ızını mümkün olan en büyük de ğere eri ş tirebilmek için er kârl ı yat ırımların en önce ele al ınması gerekir.
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Yat ırımların karl ıl ığı, harcanan insangücü, mal ve tabii kaynaklar ın parayla
ifade edilen değerinden ibaret olan maliyetle, elde edilen ürünlerin para de ğerinin
çeşitli kıstaslara göre kar şıla şt ırılması sonucu tesbit edilir.
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Yat ırı mlarda yer seçimi, maliyet faydaya büyük ölçüde tesir eden faktörlerden
birisidir. Dolay ısıyla büyük ölçüde mekâna ba ğlı yat ırimlar ın her yerde yap ılması
kârlı ve dolay ısıyla mümkün de ğildir. Sulama şebekelerinin ancak uygun iklim,
toprak ve su kaynaklar ına sahip yerlerde yap ılabilmesi buna güzel bir misaldir.
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Tesadüfen bütün kârl ı yatırımların ülkenin belirli bölgelerinde temerküz etmesi,
buna kar şılık belirli bölgelerde ele al ınabilecek yat ırımların say ı ve kapasitelerinin
yeterli olmaması mümkündür. Bu gibi durumlarda mutlaka kötü niyet aranmamal ı
meseleye topyekün milli kalk ınmanın öncelikleri aç ısından bak ılmal ıd ır. Di ğer
yandan buralarda kal-M ıg- 1 mekândan ziyade ki şiye bağlı olan insangücüne dayal ı,
sağl ık ve eğitim gisi sosyal alanlarda yap ılacak yat ır ımlara öncelik verilmelidir.
Bu tip yat ırı mlar hem mahalli küçük ölçekli fakat kârl ı yat ırımlar ın belirlenmesine hem de insangücünün hareketlilik kazanarak daha iyi de ğerlendirilebilece ği
alanlara kayd ırılmasına imkan bah ş edecektir.
Sağlık ve eğitim yat ırımlarının, daha sonra, haberle şme ve ula şım yat ırımlarıyla
destenmesi düşünülebilecektir. Diğer yandan ekonomi ve teknolojide kaydedilen
kârl ıl ığı art ırıcı ve maliyeti düşürücü her türlü geli şme sonunda bölgedeki bütün imkânlar yeniden gözden geçirilmeli ve karl ı hale gelen projelerin belirlenip ele al ınması sağlanmalıdır.
Gelir dağılım ındaki farkl ıla şmayla özellikle bunun sınırıyla ilgili bütün mülâhazalar bölgeler aras ı farkbla şma için de geçerlidir. Ancak bölgeler aras ı farkl ıla şma baş ka unsurlar da ihtiva edebilmekte özellikle d ış istismar ve tahriklere aç ı k
bulunmaktadır.
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Gerek gelir dağılımındaki gerekse bölgeler arasındaki farkl ılaşmayla ilgili olarak
söylenecek en önemli husus, kontrol alt ında tutulamadıklar ı takdirde her ikisinin de
ülkenin-makro ve mikro düzeyde-sosyal dokusunu kenıirip tahrip edecek olu şudur.
Böyle bir tahribat ı önleme veya gidermenin maliyeti, baz ı durumlarda, mekan
bağlı yat ırımları en karl ı oldukları bölgeler de ele alman ın sağladığı ekonomik
yararlardan fazla olabilecektir.
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Bundan dolay ı milli kalkınma politikalarmın, büyüme ve farkhla şma gibi, iki
koordinat ın belirlediği bir düzlemde ele alınması gerekli olmaktad ır.
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