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THE TURKISH CO-OPREATIVE AS'SOCIATION was founded at İ stanbul University in the year 1931, under the neme of the Turkish Co-operative Society (Türk
Kooperatifçilik Cemiyeti).
Its headquarters was moved to Ankara in late 1933. and at the beginning of
1934 amended its Statutes ı n conformance with the cond ı tions prevailing at that
date.
The Society changcd its neme ı nto the «Turk ı sh Co-operative Assocition ı In
1948, and modified its Statutes ı n 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 23 years of exprience and in accordance with
the requirements of the planned economy ero, the Statutes of the Association
Should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed an ı'
adopted by the General Assemly et ite meeting on 27th June, 1965.
The Government declurer it as an association serving public interest in 1946.
Tho subject with which the Association ,s conserned, is theoretical and pratical
co-operative work. Its object is to propagate co-operative idees in theorectical and
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support
activities in this direction.
In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association
engages in the following activitied
a. Conduct or cause to be conducted resecrch on the subject of co-operative
movement, commission its members or other scholars, experts and authors to
wrlte articles and books and prepare summar ı es of articlee and books on subjects
pertaining to co-operative movement and publish th.em.
b. Prepare or cause to be prepared standard states for the various types of
co-operatives.
c. Make contacts nationally or internationally among aIl types of public and
private agencies, organizations, assoc ı ations and persons on the subjects related
to co-operative movement, legislat ı on and applications, and express its opinion on
these subject either elirectly or on request.
d. Convene academie meetings and arrcnge co-operative weeks, festivals and
general co-ope ı'ative conventions.
e. Conduct leCtures, courses. scm ı nars and ger.ercl knowledge competit İ ons
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives.
f Join as member those international organizction and associations whose
objects are similar to its own.
g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected
with the co-operative movement concept, legislation and application and comFıOsed of books, periodicals and .brouchures in Turk ı sh and foreing languages.
h. F->articipate in the con ı ertions of international co-operative organizations,
ottend 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 İapplication of the cooperativo movement is w ı dely diffused, that it develcps and takes, root, that it
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative
movement are instituted in the uniİversities, academies, schools and that InstItutes
spezializing in the co-operat ı ve movenı ent cre founded.
k. Support and sustain the activities and enterpriscs of existing co-operatives
net as guide ta them in every respect, and at the resguest of the member cooperatives in solving their management problems.
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Baş yazo
KOOPERATİFÇİ LİĞİN GELI ŞMESI VE YAYGINLA ŞMASINDA
LİDERLİĞİN YERI VE ÖNEMI
Doç. Dr. Celal ER
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Bilindiği gibi bugün kooperatifçilik, hemen bütün toplumlarda önemde
üzerinde durulan en esaslı ekonomik sektörlerden biri haline gelmi ş tir. Herhangi bir toplumda kooperatifçiliğin geliş mesi ve yayg ınlaş masında toplumdaki fertlerin eğitimi kadar liderliğin de büyük önemi vard ır. Asl ında liderlik
sadece kooperatif teşkilatlanına için değil, fakat hemen bütün iktisadi, sosyal,
siyasi ve hatta kültürel geliş me ve organizasyonlar için de fevkalade büyük bir
ehemmiyete sahiptir. Kooperatifçili ğ in geliş mesi ve yayg ınlaş masında liderliğin yeri ve önemini gere ği gibi açıklayabilmek için konudan fazla uzakla şmadan lider ve liderlik, diderliğin toplumlardaki önemi üzerinde durmakta büyük
y ararlar vardır.

İçinde ya şamdan toplumun bir parçası olarak herhangi bir sosyal grupta
üyelerce istekli ve gönüllü olarak takip edilen bir ferdin, ünü, gücü veya sosyal
mevkii dolay ısıyla öncülük etmesi, sosyal, siyasi ve ekonomik sahadaki ilk
davranışı (hareketi) haş latabilmesi; başkaların ın, daha doğrusu mensubu
bulunduğ u grupta diğer üyelerin gayretlerini sevk ve idare etmesi, onları
teşkilatlandirması , kontrol etmesi olay ına sosyolojik anlamda liderlik denilmekte ve böyle fertlere de lider (öncü) ismi verilmektedir. Genellikle liderlik
küçük toplumlar ve grup dinamizmi içinde, büyük toplumlardan daha etkili
bir şekilde ortaya ç ıkmakta ve kendini hissettirmektedir. Durum böyle olunca
etrafı tarafı ndan sevilen, say ılan, kendisine itimat edilen lider diyebilece ğimiz

kişilerin özellikle topluma her sahadaki yeniliklerin götürülmesindeki görevi
gerçekten çok büyük bir mana ve önemi ifade etmektedir. Kooperatifçili ğin
geliş mesi ve yayg ınla ş ması nda bu vasıflara sahip olan liderlerin rolü konusunda ne kadar çok yaz ılsa ve söylense lay ıkt ı r.

Kooperatifçiliğ in geliş mesi ve yayg ınlaştırılması yetenekli, bilgili, karakter sahibi liderlerle daha ileriye götürülebileceği gibi, bu günkü duruma gelmesinde de büyük n ıesafeler bu şekilde katedilmi ş tir. Kooperatifçiliğin tarihi
geli ş mesine bak ıld ığı vakit, hatta herhangi bir toplumda muhtelif konulardaki
başardara bir gözatıld ığı zaman, bu durum kolayl ıkla kavranabilmektedir.
Bilindiği gibi kooperatifçilikte esas amaç, istekle ve kar şılıklı yardımlaş ma
maksad ıyla bir araya gelmiş gönüllülerin ekonomik ihtiyaçlar ın ı tatmindir. Bu
şekilde muhtelif sahalarda az varlıkh ve dar imkanl ı kimseler, üretim ve sat ış ları nı daha iyi ve teknik şartlara uygun bir tarzda yapabilmek için lüzumlu
krediyi temin veya üretimde kullanacaklar ı çe şitli maddeleri daha ucuz ve
emin bir şekilde sat ın alma imkan ın ı bulmaktad ırlar. Kooperatifçiliğin ruhu,
ekonomik yönden zay ıf olan bir grubu veya kitleyi sa ğ lam bir şekilde birbirine bağ lamasındadzr. Kooperatifçilikte esas amaç ticaret şirketlerindeki gibi
kazanç ve kar elde ederek üyelere da ğıtmak değil, ortaklartn ihtiyaçlarını
daha kolay ve ucuza sağ lamaktır. izah edilmeye çal ışılan bütün bu fonksiyonların yerine getirilmesinde bu , durumu etraflı bir şekilde kavrayan liderlere ihtiyaç vard ır.

Kooperatif te şkilâtlanmada öncülük edecek liderlerin en önemli vasıt7arı
ş unlardır. ülkemizde kooperatifçili ğ i geliş tirecek ve yayg ı nlaştıracak olan bu
fedekdr ve vefakar insanlardan öncelikle planlama, koordine etme, hedef
belirleme, çalıştıkları konuyu iyi bilme, mensup oldu ğu topluluğu d ışarıya
karşı üstün bir şekilde temsil etme, kooperatifteki iç düzeni ve ili şkileri iyi
bir şekilde kontrol etme, ba şarılı ve çalışkan üyeleri mülı dfatlandırma, kaide
ve mü şterek menfaatlere ayk ırı hareketlerde bulunanları tecziye edebilme,
anlaş mazl ıklara hakemlik yapabilme, davranış ları ue icraatı ile kooperatif
üyelerine "örnek" olabilme, temsil etti ğ i kooperatifin sembolü haline gelebilme gibi kabiliyetlerin olmas ı beklenmelidir.
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Demokratik toplumlarda liderlik sempatiye ve ho şgörüye büyük ölçüde
ihtiyaç göstermektedir. Kooperatifçilikte de bu ana espiri hiç bir şekilde
gözden uzak bulundurulmamal ıd ır. Hatta uygulamada özellikle k ırsal kesimde
yeteri kadar eğitim nimetinden yararlandıramadık :mu fertler itimat ettikleri
öncülere her şeyleri ile teslim olabilmektedirler. E ğer kooperatifçilik öncülerimiz ve liderlerimizde, yukar ıdan beri izah etmeye gayret gösterdi ğimiz
vasıflar varsa başarı zor olmayacakt ır. Bu sayede kooperatifçilik geli şecek
ve ülke sath ında arzulanan şekilde yay ılacak tır, Bunun aksi durumlarda ise
sarfedilen çabalar heba olacaktı r. Kabiliyetli liderlere olan ihtiyacı m ız kooperatifçiliğimizin en büyük eksikleri nden ba şta gelenidir.
Sadece kooperatifçilik konusunda de ğil, fakat her sahada yetiş mi ş insana, örnek önderlere ihtiyacım ız defalarca dile getirilmiş tir ve nekadar tekrar
edilse azd ır. Ancak bu i ş nası l yap ılacaktır sorusu karşı m ıza ç ıkmaktad ır. Elbetteki bunun tek ç ıkar yolu da eğ itimden ve kooperatifçili ği iyi anlatabilmekten geçmektedir. Asl ında Türk insanı fıtraten yüksek karakter ve seciyeye
sahiptir. Ancak bu karakter -ve seciyenin eğitimle geli ş tirilmesi ve teminat
altına alınması gereklidir. Yard ımla ş ma duygusu, dayan ış ma ve birbirine
destek olma arzusu insanlarım ız ın en belirgin vasıfland ır. Bu vasıfların özellik
le öncülerde iş lenerek kemale ula ş tırılması kooperatifçiliğimizin geli ş mesi ve
yayg ınlaş ması nda, sağlıklı hukuki ve ekonomik yap ı kazanmasında en önemli
görevimiz olmal ıd ır.
Türk Kooperatifçilik Kurumu olarak bu mukaddes-görev 54 y ıld ır büyük
bir sabır ve metanetle b ıkmadan ve usanmadan yerine getirilmeye gayret
edilmektedir. Bu amatör ruh ve heyecan elbetteki kooperatifçili ğimize büyük
mesafeler aldırmış tir. Bu vadideki çalış malarım ız Kurum olarak devam edecektir. Bu duygu ve dü şünceler içinde bütün kooperatifçilerin ve okuyucularım ız ın daha büyük başarıları için Yüce Allaha niyaz ediyorum.
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CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAREKET İ

"Iktisadi ve Sosyal fonksiyonlar ı
yanında kooperatifler, vatanperverlik
vazifesi görmektedirler" Celal BAYAR
(İzmir, 16.7.1973
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Nurettin HAZAR
Türk Kooperatifçilik Hareketinin, bundan 123 y ı l önce Ni ş Vali ş i Mithat Paşa ile baş lat ı l ı p, Milli Mücadele ve Cumhuriyetten sonra Yeni Türk Devletinin genç Ba ş kan ı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile devam ettirildi ğ ine bakarak, Kooperatifçili ğ imizi talihli saymak gerekir.
Mithat Paşa ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü omek alarak kooperatifçilikle ilgilenen, kooperatifleri yard ı mcı olan tarihimizde, daha birçok vali, bakan. parlamento üyesi, parti yetkilisi gibi Devlet Adam ı m ız vard ır. Bunlar ı n başı nda Mahmut Celal BAYAR (16 May ı s 1883-22
Ağustos 1986) gelir.
Genç Mahmut Ceral'nin hayata at ı l ı r-atı lmaz Bursa'da intisap etti ğ i ve meslek edindi ğ i
bankac ı l ıkta içinde yeti ş tiğ i Ziraat Bankas ı Mithat Pa ş an ı n kurdu ğu Memleket Sendikalar ı n ı n
(kooperatiflerin) devam ı idi. Orada çal ışan ve yeti şen her fert gibi, Celal Bey de muhakkak
ki bunun şuuru içinde idi. Hayatı boyunca kooperatifçili ğe duydu ğu yak ı nl ı k bunun ı sbatı
olsa gerektir.
T.C. Ziraat Bankası Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü ş ülmesi s ı ras ı nda
(10/5/1937) Celal Bayar, Mithat Pa şayahayranl ığı n ı ifade eden ş u sözleri söylenmi ş tir: "Hatiplerden kiymetli bir arkadaş (x) Bankamn kurulu ş tarihinden bahsettiler ve bu vesileyle de
Büyük Mithat Pa şay ı hat ırlattılar. Bendeniz de Ziraat Bankasının temelinde bir himmet pay ı
bulunan bu büyük zat ı , aynı zamanda, bir ink ılap şehidi olmak sıfat ıyla huzurunuzda takdir
ve tebcil ederim". (Bravo sesleri.) (1).
Bu sözler, ayn ı zamanda C.Bayar' ı n, Mithat Pa şa'n ın ş ahs ında kooperatifçili ğe olan sempatisinin bir delili de ğ il midir?

1 Celal BAYAR' ın Kooperatifçilik Dü şünceleri
-

Celal BAYAR Atatürk gibi kooperatifçili ğe candan inanm ış bir Devlet Adam ı m ı zd ır.
Onun kooperatifçlikik hakk ındaki fikirlerini ş öylece özetlemek mümkündür:
(*) İzmir Milletvekili Halil Mente ş e kastedilmektedir.

N URETTiN HAZAR

Kooperatifler ülkemiz için çok lüzumlu bir müessesedir. Çünkü kooperatifler vas ıtas ıyla
birçok i ş in baş arıya ulaş tı rı lmasubirç ok zorluklar ı n yenilmesi kaabildir.
Kooperatifler yaln ız iktisadi fonksiyon yapmakla kalmazlar, ayn ı zamanda sosyal faydalar da sa ğ lar. Bundan ba şka kooperatifler vatanperverlik vazifesi görmektedirler. Ayn ı zamanda kooperatifler; ortaklar ına içtimatterbiye verir.
Kooperatifler bünyesinde binlerce ailenin geçiminin sa ğland ığı n ı hatı rlarsa, onlar ın
önemini daha iyi anlar ı z.
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Kooperatiflerin önemini ortaya koyan ba ş ka hizmeti de, onlar ı n d ış ticaretimizi te ş kalâtland ı rmas ı d ı r.
Kooperatif yapmakla hem kendi ş ahsi ç ı karlar ı m ı z ı ve hem de memleket ç ı karlar ı n ı karşı lam ış oluyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki, ortaldarm kooperatiflerine kar şı ahlaki borcu vardır. Bu borç, ortağın kooperatife sadık kalması ve kooperatif bir sene zarar etse de
orta ğı n arkas ı n ı dönmemesidir. Orta ğı n kooperatifine daima destek olmas ı laz ı md ır. Ahlaki
borcun ortak tarafı ndan mutlaka yerine getirilmesi laz ı md ı r.
Kooperatifçilikte hiçbir suretle husumet yoktur, ba ş kas ı n ı n menfaatlerine sedd çekmek
yoktur. Esas maksat kendi ç ıkarlar ı m ı z ı korumaktı r. Kooperatifler müsbet kurulu ş lard ı r, onlar ı n menfi tarafı yoktur.
Kooperatifin içinde demokrasi hâkim olmal ı d ı r. Ortaklar, kooperatif organlar ı nda görev
alacak arkada ş lar ı n ı seçmede mutlak bir hürriyet ve serbesti ile hareket etmelidirler. Bunun
yan ı nda, i ş in ehli olan, güvenilen ve dürüst arkada ş lar ı n seçilmesinde ortaklara büyük sorumluluk dü ş tüğü unutulmamal ı d ır.
Kooperatiflerin ba şar ı sı iç in Devletin yard ımc ı olması ş artt ır.
Görülüyorki C.Bayar' ı n kooperatifler hakk ındaki görü ş leri çağ daş kooperatifçilik telâkkisine ve Milletleraras ı Kooperatifçilik ilkelerine uygun dü ş mekten ba ş ka, ülkemiz ve toplu
mumuz ç ı karlar ı na parelellik arz etmektedir.
Türk iktisadi hayat ı n ın geli ş mesi için Bayar da, Atatürk gibi, kooperatifçili ğ i gerekli
görmektedir.
C.Bayar' ı n, Atatürkle İsmet Inönü'nün kooperatiflere duydu ğu yakı nl ığı belirtme ğ i ihmel etmediğ i dikkatleri çekmektedir. iktisat Vekili bulundu ğu s ı rada, Bayar ş unlar ı söylüyor:
"Büyük Şef Atatürk kooperatiflerin candan taraftar ıdır. Başvekilimiz İnönü kanaat getirmi ş -

CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERATİFÇİ Lİ K HAREKETİ

tir ki, kooperatifler harici ticaretimiz için en iyi te ş kilat ve vasıtad ır." (İzmir, 16/7/1937)(2)
2- Cel a- l Bayar' ın Kooperatifçilik Alan ındaki Faaliyetleri
2.1- Egede Sat ış Kooperatiflerinin Doğu şu
İ kinci Me ş rutiyetin ilan ından sonra İ ttihat ve Terakki F ı kras ı Mes'ul Kâtibi s ıfatıyla İ zmir'e gelen (1912) Celâl Bey, arac ı lar ı n üzün fiyatlann ı keyiflerine ve kendi ç ı karlar ı na göre
tayin etmeleri yüzünden Ege çiftç isinin çare aray ışı içinde oldu ğ unu gördü. Bölgede yeti şen
kuru incir, kuru üzüm, pamuk, palamut, ya ş sebze ve meyvenin değ er pahas ın ı bulmamas ı
kaygı s ı çiftçilerin ileri gelenlerin' kooperatifle ş me fikri etrafı nda birle ş tiriyordu.
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İş te tam bu s ı ralarda Izmir'e gelen M.Celâ1 Bey, meseleyi kavramakta ve derde te ş his
koymakta gecikmedi. Ona göre "M ı ntı kada yeti ş en muhsullerin sat ış bedellerini müstahsil
tayin etmeliydi." Bunun için w orada kuvvetlenmekte olan kooperatifçilik cereyan ı n ı te şvik
etmek ve ta şı d ığı otoriyetle bunu desteklemek yolunu tuttu. Mahmut Celal Beyin kooperatifçili ğ in fiilen içine girmesi bu suretlegerçekle ş mi ştir. Celal Bayarla öteki destekleyicilerin
rolünü anlayabilmek için o tarihteki piyasa durumun bilmek laz ı md ı r.
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Fiyatlar ı n yükselmesini önlemek ve kuru inciri kendi tayin edecekleri dü ş ük fiyatla sat ı nalabilmek için 1911 de İ zmir'deki 45 ihracatc ı tacir aralar ı nda 100 bin alt ı n ihgiliz liras ı
sermayeli "Smyrna Fig Packers Limited" ad ıyla bir tröst (ihracatç ı lar Birli ğ i) te ş kil etmi ş lerdi. Bu Birlik, İ zmir'de incir çar şı sı na uygun gördü ğü fiyatı tebli ğ ediyor, çar şı da bu fiyattan mal topluyordu.
S.Fig Packers'in yan ında, bununla paralel bir ş ekilde hareket eden, bir de incir komisyoncular ı tarafı ndan meydana getirilen " İncir Anonim Şirketi" ad ıyla bir komisyoncular ş irketi ortaya ç ı km ış tı .
ihracatç ı lar Birli ğ i ve Komisyoncular Şirketi ile mücadele edebilmek üzere mukabil bir
te ş kilat olu ş turulmasi dü ş üncesinden hareket eden incir çiftçilerinin ileri gelenlerinden alt ı sı
tarafı ndan Ayd ı n'da ayn ı y ı l (1911) "Ayd ın İncir Himayeei Zürra Anonim Şirketi" kuruldu.
Bu ş irket İ zmir'de Yemi ş Çar şı sı nda bir komisyoncu dükkan ı açrn ışsa da, kaydede ğer bir
faaliyet göstermemi ş ve k ısa süre sonra kapanm ış tı r.
Ziraat Bankas ı n ın, mahsul zaman ı nda incir üzerine avans vermesi veya piyasaya arz edilen mahsul miktar ı n ın s ı n ı rland ır ı lmas ı fikirleri de ortaya at ı l ı p tartışı l ıyordu. Ancak
kar şıdaki rakip ş irketlerin muazzam mali güçleri ve çiftçilerin al ışveri ş ve kredi münasebetleriyle İ zmir Yemi ş Çarşısındaki tüccarlara ba ğ l ı bulunmas ı yüzünden, ileri sürülen tedbirlerin
derde deva olmayaca ğı sonucuna var ı llyordu. Çare, modern bir silah olan Kooperatifçilik

olabilirdi
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Kurulacak kooperatifin malen desteklenmesi ve müstahsilin tüccar kredisinden kurtulmas ı için önce bir finansman kurulu şuna ihtiyaç vard ı . Bu bakı mdan, kooperatiften önce,
Ziraat Bankas ı ile çiftçilerin ortakl ığı ile gerçekle şen "Milli Ayd ı n Bankası " kuruldu (13 Şubat 1913).
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Milli Ayd ın Bankas ı çiftçiye ikrazata ba ş lam ış tı . Kurulması düş ünülen kooperatifin esas
mukavelenamesi henüz tastik edilmedi ğ inden, kooperatif faaliyete geçememi ş ve dolay ısıyla
vadesi gelen Banka alacaklar ı n ın, umulduğ u ş ekilde kooperatif eliyle tahsili gerçekle ş memi ş tir. Bu durum kar şı sı nda Milli Ayd ın Bankası , 1914 y ı l ı nda, İ zmir'de "Kooperatif Ayd ın
İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi" ad ıyla açtığı bir Komisyoncu Mağazasıyla alacaklar ın ı
tahsile çal ış m ış tı r. Bu' mağazan ın unvan ı , sonradan küçük bir de ğ iş iklikle kooperatifin ad ı
olmu ştur.
Böylece nüvesi at ı lan kooperatif, statüsünün onaylanmas ıyla 30 Kası m 1915 tarihinde
"Kooperatif Ayd ın İ ncir Müstahsilleri Ortakl ığı " ad ıyla resmen kurulmu ş tur. Baş langı çta
10 bin Osmanl ı lirası olan kooperatifin sermayesi, 1916 da dört kat art ırı larak 50 bin liraya yükseltilm i ş tir.
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İş te Ege'de başl ıyan ilk Tarı m Satış Kooperatifçili ğ i Hareketinin ba şı n ı çeken uyan ı k
çiftçilerden Mehmet Nazmi (Topçuoğlu) (1888-1956), 1912 den itibaren Ayd ın Mebusu
Kazım Nuri (Çöriş ), Ahmet Sarı ,Ahmet Germen ve arkadaş ları n ı n yan ı nda, Hareketi destekliyen ve te ş vik ve yard ım edenler, İ zmir Valisi Rahmi Bey (Evrenos), Mu ğla Mebusu Halil
Menteş e (1874-1946) ve ittihat ve Terakki F ı rkası İ zmir Katibi Mes'ulü Celal Bayar'd ır.(3)
Celal Bey, bundan baş ka İ zmir'de "Türkiye Palamutçular Ortakl ığı Anonim Şirketi"
(*) ve "Balçova Sebze Sat ış Kooperatifi" ad ıyla iki tarı m satış kooperatifini kurarak, palamut ve sebze üreticilerin i ferahl ığ a kavu ş turmu ş tur.(4)

2.2 Kooperatif Şirketler Kanun 1;ayihast
-

27 Eylül 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetince (Bakanlar Kurulunca)
Meclise, "Kooperatif Şirketler Kanun Layihas ı" adl ı bir tasar ı sevkedilmi ştir ki, Celal Bayar
bunu kendisinin haz ırladığın ı söylemektedir. Nitekim tasar ıy ı Meclise sevkeden Vekiller
Heyeti üyeleri aras ı nda, Nafıa Vekili ve iktisat Vekaleti Vekili s ıfatıyla Mahmut Celar ı n de
imzası vard ır. Kararnamenin altı nda tabiatiyle en ba ş ta "Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa
Kemal" imzası bulunmaktad ır.

(*) O zamanki Ticaret Kanunda "Kooperatif Şirketler " e yer verilmedi ğ inden, kooperatifler
anonim ş irket statüsünde vücut bulunmu ştur.
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77 Maddeden ibaret olan Kanun Layihas ı ; iktisat Encümeninde (Komisyonunda) kabul
edildikten sonra, 28 Aral ı k 1920 günü genel kurul gündemine al ı narak müzakere edilme ğe
baş lanm ış tı r. Fakat k ısmen Meclis genel kurulunca da benimsenen lâyiha ne yaz ı k ki, kanunlaş mam ış tı r.
Kooperatif Şirketler Kanun • Layihas ı , bundan 66 y ı l önce haz ı rlanmas ı na bakm ıyarak,
bugünkü çağ daş kooperatifçilik anlay ışı na yak ı n bir metindir. Ayn ı zamanda bunun, ülkenin
ihtiyac ı na da uygun dü şen maddeler ihtiva etti ğ i görülmektedir.
Mesela, Meclisten geçen 1 nci amaç maddesinde, kredi verilmesi, hammadde, alet ve edevat ve tüketim maddelerinin toptan sat ı nal ı nmas ı , müşterek makina ve alet kullanılması ...
gayesiy le kooperatif kuru labilece ğ i belirtilmi ş tir.
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Gene Millet Meclisinde kabul edilen 5 nci maddede "Ziraat Müdür ve memurlar ı ile Ziraat ve Ticaret ve Sanayi Odalar ı ve bilumum muallimler kooperatiflerin teşkili hüsüsünda
muavenet etmek ve malumat ı lâz ımeyi ifa eylemekle mükelleftir. Bunu ifa etmiyen memurlar ve muallimler vazfilerini ifa etmemi ş addolunurlar" gibi kamu görevlilerinin kooperatifç il ikle ilgilenmelerini mecbur k ılan ş iddetli bir hüküm yer alm ış tı r.

pe

Safi kar ı n (müsbet fiyat fark ın ın) dağıtı m ı na dair olan 20 nci madde; ihtiyat akçeye
ayr ı lmas ı gereken miktardan sonra, ortakl ı k paylar ı nesbetinde olmak ve yüzde be ş i geçmemek üzere ortaklar aras ı nda dağıtı m yap ı laca ğın ı (*) artarsa bunun sermayeye eklenmesi
veya umumi menfaatlara harcanmas ı yolunda anasözle ş mede bir kay ı t yoksa, yapt ı klar ı
iş lemleri misbetinde ortaklara da ğıt ılacağını (risturn) öngörmektidir.
65 inci madde, iki veya daha çok kooperatifin biraraya gelerek "Birlik" te ş kil edebilece ğ i aç ıklanm ış tı r.
68-71 inci maddeler kooperatiflere tan ınan muafiyetlere dairdir.
75 inci madde, " İş bu kanun hükümlerine göre kurulmu ş olan her nevi kooperatif ş irket iktisat Vekâletinde te ş kil olunacak kooperatifler ş ubesinin tefti ş ve murakebesine tabidir" denilmektedir.
(*) Sermaye s ınırlı faiz verilmesi Kooperatifçilik ilkelerindendir. Tasar ıdaki ortakl ık paylarına göre mesbet fiyat fark ından % 5 nisbetinde da ğıtım yap ılmasını ise, esas itibariyle

1969/1163 sayılı Kooperatifler Kanunundaki (md.38) "sermayeye faiz" i şlemi saymak
mümkündür. Şu kadar ki sermayeye faiz sâfi kârdan de ğil giderlerden ayr ıldığı halde,
1920 lâyihası ve 1963 Kooperatifler Kanunu bunun müsbet fiyat fark ından karşılanmasını öngörmüştür.

NURETTİN HAZAR

Görülüyor ki, söz konusu Kooperatif Ş irketleri Kanun Lâyihas ı ; şimdiki kanun metinlerinden pek farkl ı olmad ığı gibi, Milletleraras ı Kooperatifçilik ilkelerine de ayk ı r ı bulunmamaktad ı r.
Tasarı n ın kanunlaş mamas ı bir talihsizlik olmu ş tur. Böylece ülkemizin bir Kooperatifler
Kanununa kavu şması yarı m as ır gecikmi ş tir.
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Celal Bayar, Kooperatif Şirketler Kanun Lahiyas ı ile ilgili hatı raları n ı anlatırken, şu
bilgileri veriyor: "Atatürk, (Celal Bey baz ı kanunlar haz ırlıyormu ş , bu kanunlar sosyal kanunlard ır, arkadaşlar, sizden rica ediyorum, Celal Beye yard ım ediniz) diyerek beni destekliyordu. Kanunu haz ı rlad ı m, Meclise verdim. Ogün s ı ras ı gelen Meclis Reis Vekili, sonradan
Şer'iye Vekili olan Konya Mebusu Vehbi Hoca'n ı n gidip kar şısı na oturdum, bakal ı m bizim
kanun nası l Meclise sevkedilecek diye. Hem onun zevkini ya şamak istiyorum, hem hocay ı
görmek istiyorum. Hoca önüne gelmi ş olan kanun layihaların ı , al ı yor, okuyor, ilgili buldu ğu
encümenlere havale ediyordu. S ı ra bizimkine gelince kooperatifi (kooperkatif) diye okudu
ve bunu bir hastal ı k çe şidi veya t ı pla ilgili bir konu sanarak S ıhhiye Encümenine havale etti.
Sonradan izahat vererek durumu d üzelttirdim." (5)
2.3- Havzai Fahmiye Kanunu
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Türkiye Büyük Millet Meclisin in kooperatifçilikli ilgili ilk kanunu, Ere ğli Kömür Havzas ı
hakk ı ndad ır.
Celal Bayar, 27 Şubat 1921 tarihinde iktisat Vekilli ğ ine seçilince (*) yurdun bütün ekonomik kuvvetin i harp potansiyelini art ı rmak hedefine yöneltme ğ i sağl ıyacak tarzda çal ış malar yapmağa baş lad ı. Bir yandan Vekaleti te ş kilatland ırı rken, bir yandan da toprak verimini
artı rmak, yerli ürünlerimizi de ğrlendirmek, madenlerin i ş letilmesini daha rantbl hale getirmek için gayret harc ı yordu.
Bu s ı ralarda, Zonguldak Mutasarr ıfından, Ere ğ li Kömür Havzas ı ndaki i ş çilerimizin, i ş
letmeyi elinde tutan biri büyük (Frans ız) ötekisi küçük <italyan) iki yabanc ı ş irketçe elveri ş siz şartlar alt ı nda çal ış tı r ı ld ığı ve emeklerinin kar şı l ığı n ın verilmediğ i hakk ında bir ihbar
geldi. Mahmut Celal Bey durumu yerinde incelemek üzere görevlendirildi. M.Celal Bey, kat ı r
sı rt ı nda yorucu ve zahmetli bir yolculuktan sonra Havzaya ula şarak, ş irketlerin incelenmesi
ne yard ı mcı olmaları na rağmen, ocaklarda çal ışan Türk i ş çisinin ac ı kl ı durumunu ve.yabanc ı
ş irketlerin onlara reva gördü ğü mumeleyi gördü.

(*) Bu görev 14 Ocak 1922 gününe de ğin devam etmi ş tir. Yurtd ışına giden hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in bulunmadığı 9 Şubat- 3 Nisan 1922 tarihleri arasında iki
aya yakın bir süre M.Celal Bey, Hariciye Val ıaleti Vekilli ği yapmıştır.

CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERAİ FÇ İLİK HAREKETİ

Bu gezi ve inceleme sonunda C.Bayar taraf ı ndan haz ı rlanan tasar ı , Sakarya Maydan Muhaberisinin ş iddetle cereyan etti ğ i bir s ırada, 10 Eylül 1921 günü, 151 say ı alt ı nda Büyük Millet Meclisince kabul edildi. "Ere ğ li Havzai Fahmiye (*) Maden Amelisinin Hukukuna Mütealik Kanun" ad ın ı taşı yan bu kanunun 4 üncü maddesi konumuzla ilgili olup, Kömür Havzas ı nda "Ilıtiyat ve Teavün Sand ıkları " yani kooperatifler te ş kilini öngörmekte idi.
Celal Bayar, 1945 y ıl ı nda, sahip oldu ğu T. İş Bankası hisse senetlerini ve bunlar ı n nemas ı n ı , ad ı geçen san d ıklara (kooperatiflere) ba ğış lam ış tı r.(6)

2.4 Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifleri
-

ve Bunların Bankası Halk Bankas ı
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Lozan Bar ış Heyeti Üyeli ğ i ve Mübadele, imar ve iskan Vekilli ğinden (6 Mart-30 Temmuz 1924) sonra 26 A ğ ustos 1924 günü hizmete giren Türkiye İş Bankası Umum Müdürlü ğüne getirilen Celal Bayar, 9 Eylül 1932 tarihinde tekrar iktisat Vekili olmu ştur.
Bu göreve gelir gelmez, el att ığı konulardan birisinin de kooperatifçilik oldu ğ u görülmektedir. CBayar, daha T.i ş Bankas ı ndayken özel bir fon kurarak, esnaf ve sanatkâr kesiminin kredi ihtiyac ı n ı karşı lama ğa çal ış m ış tı . Vekil olunca bu i ş i derinle ştirme ğe karar vererek, Halk Bankalar ı konusunda inceleme yapmak üzere, Vekalet Mü şavirlerinden Burhan
Zihni Sanus (1902-?) baş kanl ı § ı n da bir heyeti Belçika, Fransa ve Almanya'ya gönderdi(1933).
İ nceleme ortaya koydu ki, ileri Bat ı ülkelerinde esnaf ve sanatkar ı n ihtiyaç duydu ğu yabanc ı kaynağı ki buna "Halk Kredisi" (**) deniyor Halk Sand ıkları ve Halk Bankaları yani
Volksbanken" veya "Banque Populairs" ad ı verilen finans kurumlar ı nca sağlanmaktatı r.
Buna benzer bir uygulamaya, imkân vermek üzere Celal Bayar taraf ı ndan haz ı rlattı rı lan
kanun tasar ı sı , 8 Haziran 1933 gün ve 2284 say ı l ı "Halk Sandıklar ı ve Halk Bankası Kanunu"
ad ıyla parlemontodan geçerek 18.6.1933 gün ve 2434 say ı l ı Resmi Gazetede ilan edildi.
Ne var ki, ad ı geçen kanuna göre Halk Sand ı klar ı ve Halk Bankas ı n ı n vücuda getirilerek
faaliyete geçirilmesi için be ş y ı l beklenilmi ş tir. Banka ancak 1 Haziran 1938 tarihinde, C.
Bayar' ı n Başbakanl ığı s ıras ı nda aç ı lm ış t ı r.

(*) Havzai Fahmiye, "Kömür Havzas ı " demektir.

(**)Halk Kredisi "kavram ı hakkı nda bu kısmı n sonunda verilen dip notunda ad ı geçen Nam ı k
Zeki Ar ı l ile Harun Pastano ğlu'nun makalelerine bak ılabilir. Kaanat ımrıca, bunu en
veciz ş ekilde anlatan H.Pastano ğlunun yaz ısının başına aldığı , tanı nmış Italyan fikir ve
iktisat adam ı Luigi Luzzatti'nin "Non molte a pochi, ma poco a molti = Az kimseye çok
de ğil, çok kimseye az" sözüdür.

NURETTINHAZAR

Bunun yan ında 250 şer bin lira sermayen Ankara ve Istanbul Halk Sand ıkları da,
sı rasıyla ayn ı y ıl ı n 5 Eylül ve 16 Aral ı k günleri kurulmu ştur. İ zmir Halk Sand ığı A. Ş. ise
1957 Ocağında hizmete girmi ş tir.
Baş langı çta 1.200.000.- lira sermayele olarak ve Ankara, İ stanbul ve İ zmir Hal Sand ı kları n ı finanse etmek üzere çal ış ması düzünülen Halk Bankas ı ; sonradan sermayesi art ı rı lmak ve
ad ı geçen Halk Sand ıkları n ın kald ırı larak Bankan ın ş ubeleri haline getirilmek (24.12.1963358 say ı l ı kanun) suretiyle büyüyerek hizmet verme ğe devam etmi ş tir.
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Esasen Cumhurbaş kan ı Kemâl Atatürk de 1 Kas ı m 1937 günü T.Büyük Millet Meclisini
açarken verdiğ i nutukta "Küçük esnafa ve büyük sanayi erbab ına muhtaç olduklar ı kredileri
kolayca ve ucuzca verecek bir teşekkül vücude getirmek ve kredinen normal şartlar alt ında
ucuzlat ılmasma çal ış mak laz ımd ır" direktifini vermi ş bulundu ğu için, be ş y ı l önce ç ı kan
kanunun uygulama alan ına konulması daha fazla geciktirilemezdi.
T. Halk Bankası n ın baş l ı ca kurucu ve ortaklar ı ; Ba şta Hazine olmak üzere T.I ş Bankası ,
Ziraat Bankası , Sümerbank, Etibank Türk Ticaret Bankası ve T.Emlâk Kredi Bankas ıdır.
Halk Bankas ı Kanunu, be ş defa de ğ iş ikli ğe u ğ ram ış tı r. 24 Mart 1950 gün ve 5652 say ı l ı kanun ile yeni ş eklini alan 5 nci maddeye göre, "Halk Bankas ın ı n gayesi ve görevi, esnafı n ve esnaf dernekleri ve küçük sanat kooperatifleri gibi esnaf te şekkülrerinin kredi ihtiyaçları n ı karşı lamak ve Halk Sand ıklar ı na kredi açmakt ı r."
(.)

Bu süretle Halk Bankas ı n ı n esnaf ve sanatkar ı n ve onlar ı n kooperatiflerinin bankas ı
oldu ğu aç ı kça belirtilmi ş oluyordu.
Öte yandan 1949 y ı l ı nda kabul ediben 5373 say ı l ı "Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri
Kanunu" da esnaf ve sanatkar ı n te ş kil âtlanmas ı n ı kolayla ş tı rm ış bulunuyordu.
Bu tarihe kadar, Bankadan, guruplar olu ş turmak süretle kredi alan esnaf ve sanatkârlar,
bundan sonra tekilâtlanmak yani kooperaitfler te ş kil etmek yoluna gitmi ş tir. Bankan ı n verdiğ i kredilere kefil olacak bu kooperatiflerin ilki, Fransa'daki "Societes a Caution Mutuelle
= Karşılıkl ı Kefalet Kooperatifleri" örnek al ı narak Ankara'da kuruldu. Bu; Halk Bankas ı yla
i ş birli ğ i yapan Ankara Esnaf Dernekleri Birli ğ inin 117 üyesinin, 18 Ekim 1951 günü 8,405
lira sermaye ile meydana getirdi ği Ankara Esnaf Kefalet Kooperatifi idi.

(*) 24.12.1963 358 sayılı Kanundan itibaren Bankanı n ad ını n başına "Türkiye" kelimesinin
eklenmiş oldu ğu görülmektedir.
-

CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERA İFÇ İ Lİ K HAREKETİ
Hı zla say ı lar ı artan bu kooperatiflerden 27 tanesi taraf ından 1954 y ı l ı nda Esnaf Kefalet
Kooperatiflerinin ilki Birli ğ i, gene Ankara'da te şekkül etmi ştir.
7 Ağ ustos 1970 günü de 8.000.-lira sermaye ile "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli ği" merkezi Ankara'da olmak üzere, kurulmu ş tur.
Kurulu ş u 56 Kefalet Kooperatifini temsil eden 8 birlik (Marmara, Ankara, Ayd ı n, Çorum,
İ zmir, Denizli, Konya ve Malatya Birlikleri) gerçekle ştirmi ştir.
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Celal Bayar; esnaf ve sanatkarlarla bunlar ı n dernek ve kooperatiflerinin ve Halk Bankası n ı n çal ış malar ı ve geli ş meleriyle yak ından ilgilenmi ş , kanunlar ı n ç ı kar ı lmas ı ndan baş ka,
bunlar ı n te ş kilâtlanmalar ı ve malen güç lenmeleri için yard ı mc ı olmu ş tur.
C.Bayar, zaman zaman Ankara'da Halk Bankas ı Genel Müdürlü ğü ile Ankara d ışı nda
Bankan ın ş ube ve ajanslar ı n ı ziyaret etmek suretiyle hem çal ış malar ı n ı takip etmi ş , hem de
onları te ş vik etmi ş tir. Bankan ı n Anafartalar caddesinde edindi ğ i kendi mal ı yeni Genel Müdürlük binas ı n ın aç ı l ı sı nda Cumhurbaş kan ı Celal Bayar da bulunmu ş tu- (10 Temmuz 1050).
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C.Bayar 24 Eylül 1952 günü Halk Bankas ı Genel Müdürlü ğ üne gelerek çal ış malar hakk ı nda Genel Müdür Nusret N. Uzgören'den bilgi alm ıştı r. Bu geli ş inde Devlet Ba ş kan ı Bayar;
Halk Bankas ı n ı ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerini, esnaf ve sanatkar ı n toplantı halinde bulundu ğ u salona geçerek, orada yaptığı konu ş mada ş u sözlerle taltif etmi ş tir.
"Halk Bankasını , büyük bir istikbale namzet bulundu ğunu bildiğim ve feyizli bir müessese olduğunu taktir etti ğim için ziyaret ettim. Bana verdikleri malümattan çok memnun
olduğumu ifade edebilirim. Bankan ın kökleş miş çok sağlam temellere isninat etti ğini müşahede ettim. Bu müessesenin memleketin iktisadi inki şafiyle muvazi vazifeler görmesi laz ım
gelmektedir. Bu bazifenin ne suretle yap ılaca ğından ve ara şt ırd ıkları tedbirlerden bahsettiler.
Bu tedbirlerin esnaf ın ve küçük sanatkar ın kredi ihtiyac ını ş imdidekinden daha iyi surettte
temin edecek mahiyette oldu ğunu gördüm. Kendilerini tebrik ederim. Bu bankan ı n a ğabeyleri mesabesinde olan Merkez, Ziraat, İş Bankalar ı gibi büyük müesseseler de, bu müesseseye
müzaharete karar verdiler ve vaadettiler.
" Şu hale göre, sizlerin daha çok istifadede bulunaca ğın ız ı ve Bankanın daha çok inkiş af edece ğini gördüm ve buna kaani oldum. Bundan dolay ı aranızdan iyi intibalarla ayr ılacağını .
" Bana ayr ıca sizlerden yani Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden bahsettiler. Bu,memlekete
mumune olması laz ımgelen iyi bir te ş ebbüs ve kurulu ş tur. İş münferit kredi ş ekilnden kurtuluyor, memleketin muhtelif topluhı klarma dayanıyor; bütün bunları büyük bir zevkle ifade
ediyorum. Bu davay ı ele ald ığınızdan ve burada sizleri toplu halde gördü ğümden dolay ı te-

NURETTİN HAZAR
ş ekkür ediyor ve muvaffakiyetler diliyorum."
Cumhurba ş kan ı s ı fatı yla Celal Bayar 1 Kas ı m 1953 günü Büyük Millet Meclisini açarken,
esnaf ve küçük sanatkar ı n kredi ihtiyaçlar ı konusunda Hükümeti verdi ğ i direktif ve gösterti ğ i
hedif ş öyledir:
"Küçük sanatkâr ve esnaf ın kredi ihtiyac ı üzerinde de durmak, halk için çal ışan hükümetlerin en esasl ı vazifesidir. Bu mevzuun da iktisadi ehemmiyeti kadar içtimai ehemmiyeti
olduğu ş üphesizdir. Memleketin geni ş bir tabakasını teşkil eden bu çal ışkan ve hay ırlı vatandaş larım ıza süratle el uzatma ğa mecburuz. Halk Bankas ı ile halk sandıklarına bu vazife verilmi ş tir. VE muvaffak olmas ı için geniş ölçüde yeni imkanlar temin olunacakt ır."
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Cumhurbaşkanı Bayar 16 Ocak 1953 günü yap ı lan Halk Bankas ı Beypazar ı Ajans ı n ı n
aç ı l ışı nda bulunarak ilgisinin devam etti ğ ini göstermi ş tir.
Celal Bayar' ı n önemini çok iyi takdir etti ğ i esnaf ve sanatkar kesimine ve bu kesimin
te ş kilatlanmas ı na kar şı sürdürdü ğü olumlu tav ı r bu zümre taraf ı ndan hiçbir zaman unutulmam ış tı r. Onlar, kendi Bankalar ı olan T.Halk Bankas ı n ı n kurucusunun ve esnaf kefalet
kooperatiflerinin koruyucusun C.Bayar oldu ğ unu çok iyi bilmekte ve ona kar şı ş ükran
duygular ı içinde bulunmaktad ı rlar.
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Netikim Bayar' ı n aram ı zdan ebediyen ayr ı lmas ı n ı n üzüntüsünün ya ş and ığı bir s ı rada,
25 Ağ ustos 1986 günü, Türkiye Esnaf ve Sanatkara! kefalet kooperatifleri Merkez Birli ğ i
Genel Ba ş kan ı Kasım ÖNADIM, ş unlar ı söylemi ş tir:
"Hat ı ras ı n ı her zaman ş ükranla anaca ğı m ı z Celal Bayar' ı n Türkiye'ye yapt ığı hizmetler
say ı lmakla bitmez. O; Türkiye İş Bankas ı 'n ı n oldu ğ u kadar, Türkiye Halk Bankas ı 'n ı n da kurucusudur. Esnaf Kefalet Kooperatflerinin kurulmas ı n ı , 1951 y ıl ı nda Bayar te ş vik ve himaye
etmi ş tir. Bayar, her zaman esnaf ve sanatkar ı n yan ı nda olmu ş , adete hâmilik yapm ış tı r."(7)

2.5 Milletlerarası Halk Kredileri Konfederasyonu Fahri Üyesi Celal Bayar
-

Halk Kredilerine konu olan esnaf ve sanatkâra ve onlar ı n kooperatifleri ile Halk Sand ı klar ı ve Halk Bankas ı na koruyucu yard ı m ve hizmetlerinden ötürü k ı sa ad ı "CICP" olan ve
Halk Bankam ı z ı n da 1950'den yani kurulu ş undan itibaren üyesi bulundu ğ u "Confederation
Internationale du Credit Populaire---Milletlerarasi Halk Kredileri Konfederasyonu" Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurba ş kani Celal Bayar'a Fahri Üyeli unvan ını vermi ş tir(1951).
12 Haziran 1952 günü Amsterdam'da toplanan CICP Genel Kuruluna Merkez Komitesince sunulan Çal ış ma Raporunda, geçen Genel Kurulun verdi ğ i yetkiye dayan ı larak, te ş kil atı n muhafaza ve geli ş mesini sağ lamak gayesiyle, Konfederasyona himayelerini esirgemi-
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¥en seçkin ş ahsiyetlere Fahri Üyelik teklif edildi ğ i ve kendilerinin bu unvan ı kabul ettikleri
belirtilmi ş tir. Bu şahsiyetlerden birisi de Celal Bayar'd ı r.
Ayn ı raporda Bayat'ta birlikte Fahri Üyelik verildi ğ i bildirilen öteki ş ahsiyetler ş unlard ı r:
" CIC A" k ı sa ad ı yla an ı lan "Confederation Internationale du Credit Agricole -Milletlerarası Zirai Kredi Konfederasyonu" Ba ş kan ı , Fransiz ilim adam ı ve iktisatc ı Prof.Louis Tardy,
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Yar ı m as ı rdan fazla Novara ( İ talya) Halk Bankas ı na Baş kanl ı k eden, Senatör Erneteo
Ciardini.
Belçika Halk Bankalar ı Ba ş kanlar ı ndan Van Ackere

Konfederasyonun 1953, 1965 ve 1985 kongreleri (Genel Kurul Toplant ı lar ı ) Türkiyede
yap ı lm ış tı r.
2- 11 Eylül 1953 günlerinde Istanbul'da Teknik Üniversite Salonlar ı nda, sonra Ankara'da Dil Tarih ve Co ğrafya Pakiltesi Salonlar ı nda ve tekrar İ stanbul'da Suadiye Otelinde
cereyan eden Kongreyi Cumhurba ş kan ı Celal Bayar himayesine alm ış t ı r. Ba ş bakan Adnan
Menderes ve Kongre Fahri Ba ş kanl ığı n ı kabul etmi ş tir. Ayr ı ca Celal Bayar, 80 ki ş ilik Kongre
Heyetine kö ş kte çay ziyafeti vermi ş tir.
Kogre Ba ş kan ı Prof. J .Basyn Istanbul'dan Bayar'a te ş ekkür etlgraf ı çekmi ş , Bayar da
buna cevap vererek ba şar ı lar dilemi ştir.
Her iki telgrafı n metni a şağı dad ı r.

İstanbul, 2/9/ 1953
"İstanbulda toplanan Milletlerarası Halk Kredileri Konfederasyonu 5 inci Kongresi Say ı n
Reisicumhura Kongreyi himayelerine almak lutfunda bulunduklar ından dolay ı ş ükranların ı
arzeder. Kongre mesaisinin Türkiye Cumhuriyetinin tealisine hizmet etmesini diler Türkiye'nin refah ve saadetini ye Say ın Reisicumhurun afiyetleri hakk ındaki temennilerini takdim
ve yüksel ye hâkimane idareleri alt ında Türkiye'n ın kaydetti ği terakkileri hayrınlıkla mü şahade ettiklerini arzeyler."
Milletlerarası 5 inci Halk
Kredileri Konfederasyonu
Kongresi Reisi Basyn
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Resicumhurun Cevab ı telgrafı
Ankara, 2/9/1953
"Ek selans Basyn
"Milletlerarası 5 inci Halk Kredileri
Konfederasyonu Kongresi Reisi
"Telgrafın ız ı muhabbetle ald ım. Halk kredisi &detleri çok ve el uzat ılmağa ladyık insanları alakadar ettiği için hususi bir ehemmiyeti haizdir. Ayr ıca sosyal k ıymetleri bak ı m ından
da üzerinde durulmağa diğer bir mevzudur.
"Kongrenizin mesaisini büyük sempati ile kar şıkı r muvaffakiyetler temenni edirim."
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Resicumhur
Celal Bayar

Ankara 'da Cumhurbaş kanl ığı kö ş kündeki Çay Ziyafeti kabulünde C.Bayar'la tan ışan
tan ı nm ış kooperatifçi ve bankac ı lar aras ında, Belçikal ı eski Bakanlardan Ba şkan Prof. J.
Basyn'dden ba ş ka, Fransı z Prof. Luifs Tardy, Avusturyal ı bilgin ve "Genossenschaftliche
Selmsthilfe = Kooperatifçilik Yard ım ı " eserinin yazar ı Dr. Wilhelm Flatz, Alman Alfred
Baumann, İ sviçreli Arnhold Vogelin vb. bulunmaktad ı r.
Türkiye Posta idaresi, Kongre vesileyisle, üzerlerinde Mithat Pa ş a, Hermann Schülze
Delitzsch ve Celal Bayar' ı n resimleri bulunan iki de ğerde posta pulu ç ı karm ış t ı r.(8)

2.6 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurucusu Celâ1 Bayar
-

Mithat Paşa tarafı ndan meydana getirilen Mmemleket Sand ı klar ı gelene ğ ini devam ettiren Zirai Kredi Kooperatifleri -ki 5 Haziran 1929 gün ve 1470 say ı l ı kanun hükümlerine göre
kurulup faaliyet gösteriyorlard ı - yaln ı z kredi i şiyle me şgul oluyordu. Kredinin yan ı nda, bir de
sat ış yani ürünün pazara haz ı r hale getirerek elden ç ı kar ı lmas ı i ş iyle u ğ raşacak ikinci bir kooperatif türü yarat ı lması lüzumu ileri sürülüyordu. Meydana getirilecek yeni sistemde, kredi
kooperatiflerinde yaln ı z sı n ı rs ız sorumluluk esas ına yer verilecek ve bu kooperatiflerin ortaklar ı -varsa-bölgelerindeki i ş tigal konular ı na giren sat ış kooperatflerine de mecburi ortak olacaklard ı . Böylece kredi kooperatiflerince da ğı tı lan kredilerin daha sağlam teminata ba ğ lanm ış bulunacağı ve satış kooperatifine teslim edilen ürün bedelinden kooperatifin alaca ğı n ı n
kesilmesi suretiyle s ı k ı ntı yaratan tahsilat dü ş üklü ğünün önlenmi ş olacağı savunuluyordu.
İş te bu gerekçeye, Celal Bayar' ı n iktisat Vekilli ğ inin ikinci y ı l ı nda Tar ı m Kredi ve Tarı m Satış Kooperatifleri için iki kanun tasar ı sı haz ı rland ı .
Tarı m Kredi Kooperatifleri Kanun Tasar ı sı 28 May ı s 1934 günü Bakanlar kurulunca benimsenerek, ayn ı tarihte T.Büyük Millet Meclisine sunulmu ş tur. ilgili Meclis komusyonlar ı ndan, 12 Haziran 1935 günü, baz ı küçük de ğ iş ikliklerle geçen tasar ı , Meclik Genel Kurulu gün-
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demine al ı narak görü ş me ğe baş lanm ış tı r.
İ ksisat Vekili s ı fatıyla Celal Bayar Meclis Genel Kurulunda tasar ıyla göüdülen maksad ı ve
umulan faydalar ı ş öyle dile getirmi ştir:
"Meseleyi k ı saca arz edebilirim. Biliyorsunuz ki, Kredi Kooperatfleri için Meclise bir
kanun layihas ı gelmi ş ve kanun haline geçerek tatbikat ı na geçilmi ş tir. Bilhassa İ zmir havalesinde ve Karadeniz havalesinde Kredi Kooperatifleri vücuda getirilmi ş tir. Kredi Kooperatiflerinin ş imdiye kadarki i ş leme tarz ı üzerinde iktisat Vekaleti ve Ziraat Bankas ı tetkikat yaptı.
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"Gördüğ ümüz noksanlar ı ı slah etmek ve bundan sonra kooperatiflerin ar ızas ı z i ş lemesini
temin etmek için kanaat getirdi ğ imiz hususat ı tesbit ederken ş imdi huzuru âlinize gelen kanun layihası nda yer verdik. Bu iki kanunu yanyana getirdi ğ imiz zaman aralar ındaki farklar
tamamen görülür. Baz ı teferruata ait olan k ıs ı mlardan bahsetmiyece ğ im. Yaln ı z esasl ı gördü:
ğ ümüz nokta ş udur: Zirai Kredi Kooperatiflerinin arzu edildi ğ i veçhile muntazam yürümemesinin sebeblerinden birisi tahsilattaki mü ş külâtt ı r. Borçlunun vaktü zaman ı nda borcunu eda
etmemesi veya edememesidir. Bu nereden ileri geliyor? Di ğer baz ı memleketlerde ve hatta bizim memleketimizde di ğer bir kooperatifle, sat ış kooperatiflerile ba ğ lanm ış olması n ı n büyük
tesiri olmas ı keyfiyetidir. Bizim Kredi Kooperatifleri, Sat ış Kooperatiflerile alakadar bir teşekkül olmad ığı ndan dolay ı tahsilinde ve mallar ın sat ış lar ında müş külat olmu ştur. Bundan
dolay ı Kredi Kooperatiflerine dahil olacak ş irketler ayn ı zamanda Sat ış Kooperatiflerine i ş -
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tirak edeceklerdir. Bu suretle Sat ış Kooperatifi te şekkül etti ğ i zaman Kredi Kooperatifi
azalar ı n ı n ayn ı zamanda Sat ış Kooperatiflerinde de aza olmas ı n ı ş art koymu ş bulunuyoruz.
Bu lâhiyadaki en mühim fark budur. Di ğ er hususat teferruatt ı r. Arzetti ğ im gibi tatbikatta
görülen ufak tefek noksanlar bu suretle ikmal ediliyor. Kooperatife dahil olan kimselerin arzu ettikleri ıslahât da bunlard ı r."
Tasar ı , parlamentoca 21 Ekim 1935 günü kabul edilerek kanunla ş tı ve 2836 say ı l ı "Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu" ad ı altı nda 2 Kas ı m 1935 tarihinde Resm? Gazetede ne ş redildi.
Onun Bakanl ığı sı ras ı nda ve O'nun te şebbüsüyle gerçekle ş tiğ i için, temeli 1929 y ı l ı na
dayanmakla birlikte, Tar ı m Kredi Kooperatiflerinin olmas ı bile, bu kooperatiflere ait kanunun Celâ1 Bayar'a mal edilmesini tabii kar şılamak gerekir.
2836 say ı l ı kanun, haz ı rlanan Tar ı m Kredi Kooperatifleri Anasözle ş mesinin 19 Mart
1936 gün ve 2/4242 say ı l ı Bakanlar Kurulu Karar ı yla onaylanmas ı yla yürürlü ğe girdi.
L

1935 y ı l ı sonunda 661, yeni kanunun uygulanma ğa baş land ığı Mart 1936 sonunda 667
Zirai Kredi Kooperatifi vard ı . Bunlardan 91'i yeni kanuna uyma (intibak) karar ı almad ığı
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için, Tarı m Kredi Kooperatifleri toplulu ğu içinde yer almad ı . Ancak 1937 y ı l ından itibaren
bu kooperatiflerde h ızl ı geli ş meler görüldü ğünden, kapanan bu kooperatiflerin, yeri h ı zla ve
fazlas ıyla dolduruldu.
Yeni düzenlemelerden ve kaydedilen ilerlemelerden memnun kalan Cumhurba ş kan ı
Mustafa Kemâl Atatürk, 1 Kas ı m 1936 günü Büyük Millet Meclisini açarken ş unlar ı söylemi ş tir:
"Kooperatif te şkilatı her yerde sevilmi ş tir. Kredi ve sat ış için oldu ğu gibi istihsal
vasıtalarmı ö ğretip kulland ırmak için de kooperatiften istifadeyi mümkün görüyoruz."
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Kemal Atatürk kooperatifleri yaln ı z övmekle ve te şvik etmekle kalmam ış kendisi de
bizzat bir Tar ı m Kredi Kooperatifi Kurmu ştur. 1925 y ıl ından beri sahibi bulundu ğu Silifke
Kazas ı na bağla Tekirçifteli ğ ini de içine alan, Arkaras ı , Persinti, Avşar, Karadereli, Tekir,
Tekirkoyuncu, Türkmenli, Türkmenu şağı ve Tozara köylerinde 30 Haziran 1936 günü kurulan 683 say ı l ı Tekirçiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'nin kurucular ı aras ı nda bizzat Atatürk de
yer alm ış tı r.
TL Ziraat Bankası Kanununun T.Büyük Millet Meclisinde müzakeresi s ı ras ında (10/5/
1937) Iktisat Vekili Celal Bayar ş unları söylemektedir:
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"... E ğer büyük çiftçi kendi muhitinde te şekkül eden kredi, kooperatiflerine dahil olur ve
orada diğer kooperatiflerle beraber çal ış mağa raz ı olursa istihsali nisbetinde kredi alabilir.
Nitekim bunun en güzel misalini Atatürk bize vermi ştir. Hepimizin bildi ği Büyük Zat büyük
bir tevazu ile köylülerin içerisine girerek kooperatif kanununun hükümlerine göre, koylülerle
beraber beyanname imza ederek Silifke'de kurulan bir kooperatifte müessis olmu şlardır."
Atatürk'ün ç iftçilerle birlekte bir kooperatif kurmas ı Celal Bayar', sevindirmi ş tir. Bu durumu Kooperatifler için bir ş eref vesilesi sayan Bayar, Atatürk'e ş u telgraf' çekmi ş tir:

K.ATATÜRK

1.VII.1936

Cumhur Reisi
İSTANBUL

"Kurtarıc ı dehâların ın nuru altında yürüdüğümiiz yolda yüksek ir şatlarının yeni bir ilham! olan Tarı m Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ilk olarak Tekirçiftli ğinde kurulmu ş
kooperatife (1) say ılı kurucu üye şerefimi bağış laması Büyük Kurtar ıcının yurd ve ulusa kutsal yeni bir işaretidir.
"Aszrların ışığı kalacak olan bu büyük i şaretin de manasint, Bakanlık ve Kooperatifler
adına, hayranlık ve sayg ı ile seldmlarnıya ko şar ve ,ş iikranlarım ı ve bağ lılık duygularım ı bu vesile ile de tekrarları m. Tekirçiftli ği Tarım Kredi Kooperatifinin kurulu ş formalitesi bugün

CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERATIFÇILIK HAREKET İ

bitmi ş tir. Saygı ile ellerinizden öperek arzederem.
Ekonomi Bakan ı
CELAL BAYAR"
Buna karşılık verdi ği cevapta Atatürk de sevinci bildirmekte ve "Tar ım Kredi Kooperatiflerinin az zamanda bütün yurdu kaplamasınz" dilemekte ve beklemektedir. Telgrafm tam
metni ş öyledir: (9)

"Celöl Bayar'a;
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13.v ıı .1936
Tarı m Kredi Kooperatiflerinin ilki olan Tekir Kooperatifi muamelesinin bitti ğini, sevinerek
öğrendim. Bu kooperatifte 1 say ılı ortak olarak bulunmamı, muhabbetle yadetmenize te şekkür ederim. Tarım Kredi Kooperatiflerinin az zamanda bütün yurdu kaplamas ını , başarıcı
gayretinizden bekliyoruz. Gözlerinizden öperim.
K.ATATÜRK"

2.7- Celâ1 Bayar Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu ç ıkarıyor
Tar ı m Kredi Kooperatifleri Kanun Tasar ıs ı yla birlikte ve birbirine dayal ı olarak haz ı rlanmış bulunan Tar ım Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanun Tasar ı s ı da, ayn ı tarihte, 21
Ekim 1935 günü, 2834 say ı alt ı nda T.Büyük Millet Meclisince kabul edilerek, ötekisi gibi
2 Kası m 1935 tarihli Resmi Gazetede ne ş redildi.
Celal Bayar, bu kanunun, uzun incelemelerden ve çiftçilerle öteki ilgililerin görü ş lerinin
al ı nmas ı ndan sonra Devletin maddi ve manevi sorumlulu ğ u dikkate al ı narak haz ı rland ığı n ı
söyleme kted ir.

Ta, .m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun düzenlenmesini öngördü ğ ü Tar ı m Sat ış
Kooperatifleri Anasözle ş mesi ile Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Birlikleri Anasözle şmesi 27
Ocak 1937 gün ve 2/5936 say ı l ı Bakanlar Kurulu Karar ı yla kabul edildi.
Böylece, kökü 1914 y ı l ı na kadar geriye giden Tar ı m Sat ış Kooperatifleri için bunlar ı n
Birliklerinin yarat ı lması na da imkân veren ilk defa bir kanun ç ı kar ı lm ış oluyordu. Bakanl ığı
sı rası nda gerçekle ştirildiğ i için bu kanunun Celal Bayar ve çal ış ma arkada şlar ı n ı n eseri olduğ unu söylemek do ğ ru olur.
Gerçi Ayd ın çevresindeki 5 İ ncir Kooperatifi ile Ödemi ş İ ncir Müstahsilleri Kooperatifi
ve Ala şehir ve Salih!! Üzüm Müstahsilleri Kooperatiflerinin yani 8 kooperatifin bir araya getirilmesi suretiyle Ayd ı n'da 25 Mayis 1933 günü kurulmu ş "Aydın Zirai Sat ış Kooperptifi
İttihad ı " ad ı yla bir birlik oldu ğ u biliniyor idiyse de, bu tür kooperatiflerin ist te ş kilatlanmas ı nda ba ş kaca bir geli ş me olmam ışt ı .
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2834 say ı l ı kanunun yürürlüğe girmesiyle gerekli haz ı rl ı klara geçilmi ş ve arka arkaya
Tar ı m Sat ış Kooperatifleri ve Birlikleri te şekkül etme ğe ba şlam ışt ı r.
Üç y ı l içinde meydana gelen ilk Sat ış Kooperatifleri Birlikleri ş unlard ı r:
S ı ra Birli ğ in Ad ı

Kurulu ş
Tarihi

Kurucu
Koop.

1
2
3

28.6.37
28.6.37
26.7.38
24.4.40
2.8.40
15.1040

7
7
5
3

Giresun Find ı k T.S.B.
Bursa Koza T.S.K.B.
Gaziantep F ı st ı k T.S.K.B.
Çukurova Pamuk T.S.K.B.

6
4
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4
5
6

İ zmir İ ncir T.S.K.B.
İ zmir Üzün T.S.K.B.

Kurulu şta
Ortak say ı sı
2.683
4.510
13.364
2.626
3.308
3.340

28 Haziran 1937 günü resmen kurulan İ zmir'deki İ ncir Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Birliğ i ile Üzüm Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Birli ğ inin kurucu ve idarecilerinin kat ı lması yla 16
Temmuz 1937 günü, İ zmir Ticaret Odas ı Salonunda yap ı lan toplant ı da Celal Bayar, bu kooperatiflerden beklenen fonksiyonlar ile genel kooperatifçilik konusunda önemli fikirler ileri
sürülmüştür.
Bayar' ı n konu şması özetle ş öyledir:
"Arkada ş lar,
" İ ntihap etti ğ iniz arkada ş lar çok a ğı r ve mesuliyetli i ş leri üzerlerine alm ış lard ı r. Kendilerine candan muvaffakiyetler d ilerken vazifelerinin a ğı rl ığı üzerinde bilhassa nazar ı d ikkatlerini celbetmek isterim. Kooperatifçilik memleketimizde art ı k bir münaka şa mevzuu olmaktan ç ı km ıştı r. Kooperatifçilik, ş imdiye kadar bir ikisi müstesna olmak üzere,amatörce yap ı lm ış i ş lerden mürekkepti.
Biliyorsunuz ki, kooperatif haddi zat ı nde çok iyi çok faydal ı bir te şekküldür. Ortaklar ı n ı n menfaatlerini korur, içtimai terbiye verir ve kendine mahsus ahlaki düsturlar ı vard ı r.
Kredi Kooperatifleri Kanunu ç ı kt ı ktan ve tecrübelere müsteniden tediller yap ı ld ı ktan
ve kredi kooperatiflerinin sat ış kooperatifleriyle hemahenk olarak yüremesi imkanlar ı haz ırland ı ktan sonra kooperatif i ş i çok ehemmiyet kesbetmi ştir. Böylece kooperatifçilik art ı k
amatör ve heveskarane yap ı lan bir i ş olmaktan ç ı km ış çok ciddi ve ehemmiyetli bun şekil alm ıştı r.
Bunun ehemmiyetini size ş u şekilde hülâsa edebilirim:
1- Burada kooperatife dahil binlerce ailenin mai şetlerinin temini ve kazançlar ı ,
2- Hükümet cephesinden harici ticeretimizin te ş kilatland ı r ı lrnası,
Gibi mühim i şler mevzuu bahistir.(10)

CELAL BAYAR VE TÜRK KOOPERATİFÇİ LİK HAREKETİ

2.8 T.C. Ziraat Bankası Kanunu ve Celâl Bayar
-

1888 Ziraat Bankası Nizamnamesi, 1914 Ziraat Bankas ı Kanunu Muvakkat ı , 1916 Ziraat Bankası Kanunu ve 1924/444 say ı l ı Ziraat Bankas ı 1340 (1924) Senesi Bütçe Kanunundan
sonra, önemli kooperatifçilik hükümlerini ihtiva eden, Bankan ı n son kanunu olan 4 Haziran 1937 gün ve 3202 say ı l ı T.C. Ziraat Bankası Kanunu Celâl Bayar' ı n iktisat Vekilli ğ i
zaman ı nda haz ı rlanm ışt ı r.
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iktisat Vekili Celâl Bayar' ın kanun tasar ı sı n ı n Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görü ş meleri s ı rası nda (10 May ı s 1937) verdi ğ i izahattan kanun çal ış malar ı na, Hükümetin ve Ba ş vekilin dolay ıs ı yla Atatürk' ı n verdiğ i direktif üzerine 1934 y ı l ı nda ba ş lan ı ld ığı ortaya ç ı kmaktad ır. Gene bu izahata göre, ön tasar ı iktisat Vekaleti taraf ından haz ı rlanma şt ı r. Haz ırl ı k
çal ış malar ı sı rası nda Balkanlar ı n ve ileri memleketlerin Ziraat Bankalar ı na ait olan bütün statüler ve kanunlar incelenmi ş ve kendi tecrübebelerimizle memleketin milli bünyesindeki ihtiyaçlar gözönünde tutulmu ştur. Ziraat Bankas ı İ dare Meclisi ile Umum Müdürlü ğ ünün görü ş leri alı nm ışt ır. Ayrıca, o sı ralarda Türkiyede etüdler yapmakta olan Amerikan heyetine-dahil, bütün finans âlemince tan ı nm ış Maliye bilgini Edwin Walter Kemmerer'in tenkit ve dü
ş ünceleri istenilmi ştir. Celâl Bayar haz ı rlı kları son safhası n ı Mecliste ş öyle anlatmaktad ı r :
"Bütin bu k ı ymetli mütalâlar bir araya geldikten sonra memleketin en hakiki ihtiyaçlar ı na cevap verecek şekil ne ise onu yapt ı k ve Büyük Millet Meclisine taktim etmek cesareti ıı i
kendimizde bulduk. Yüksek huzurunuzda ş uras ı n ı da arzetmek kadir şinasl ı k olur ki, kanun
en iyi şeklini, encümenlerden geçtikten sonra alm ışt ı r. Ş unu da huzurunuzda arzedeyim ki,
en cümenlerdeki arkada ş ları mı n kı ymetle mesaileri, bütün dikkat ve hassasiyetle çal ış malar ıylad ır ki bu kanun, ş imdiye kadar gelen kanunlar ı n en çok i ş lenmi ş i ve hiç olmazsa en az noksan ı olan ı d ır diyebilirim."
.

Yeni Kanun; Türkiyenin özellikleri aç ı sı ndan ülkemiz tar ı m ı n ı n ihtiyac ı na cevap verecek
seviyede olmaktan ba şka, gerek çağda ş hukuk ve iktisat anlay ışı , gerek kanun tekni ğ i ve
gerekse güzel dili bak ı m ı ndan mükemmel bir eser olmu ştur. (Bundan sonra yap ı lan değ iş ikliklerde kanunun güzel türkçesinin korumas ı gerekirken 1979/7227 say ı l ı kanunda ne
yaz ı k ki buna dikkat edilmemi ştir.)
T.C. Ziraat Bankası Kanununda kooperatiflerimizin ihtiyac ı n ı kar şı layacak ve onlar ı n
geli ş mesine yard ı mcı olacak hükümler buldu ğ umuz için bu alanda kazan ı lanlar ı , Bayar' ı n
kooperatifçili ğ i ile birlikte de ğerlendirmek yerinde olur.
Kanunun getirdiğ i sisteme göre, esas itibariyle, Banka Çiftçilerin te şkalâtlanması n ı
destekler ve kredilerini mümkün oldu ğ u kadar bu kurulu ş lar aracı lığı ile kullan ı r, kooperatif
ortaklar ına kendisi kredi açmak durumunda kal ırsa maddi kar şı l ı k arar. Bu konudaki Kanun
hükümleri şunlard ır:
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"Zirai kredinin tevziinde evvela küçük çiftçinin ihtiyaçlar ı kar şı lan ı r. Zirai kredinin tan-

ziminde de bunların te şkilâtland ınlması gözetilir"(Md.4)
Maddedeki "te ş kilatland ı rmadan" kastedilen, çiftçilerin tar ı m kredi ve sat ış kooperatifleri bünyesinde biraraya gelmeleri oldu ğ unu söyleme ğe lüzum olmas ı gerekir. Nitekim T.C.
Ziraat Bankas ı Tüzüğ ünün aç ı klama ve yorumu da bu yoldad ır. (Md. 13).
Tanm Kredi Kooperatifleri olan yerlerde, zirai krediler kooperatif ortaklar ına bu kooperatifler vas ıtasıyla tevzi edilir. Ancak bu te şekküllere ortak olanlara 8 inci maddenin (b) ve

a

(c) f ı kralar ı ndaki ihtiyaçlar ı için verilecek kredilerde maddi kar şı l ı k aran ı r. Ş u kadir ki, kooperatif ortaklar ı n ı n kooperatifin faaliyet mevzuu içindeki ihtiyac ı temin edilmedikçe di ğer
kredi muameleleri yap ı lmaz.
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"Banka, kooperatif olm ı yan mahallerdeki zirai kredileri 11 inci maddede gösterilen karşı l ı klarla temin eder" (Md.12).
Kooperatifleri ilgilendiren ba ş ka bir hüküm de ş udur:

"Banka, 2834 ve 2836 numaral ı Kanunlara göre kurulmu ş kooperatiflere, ortaklar ı nı n
istihlakine ve zirai istihsaline lüzumlu olan e şyay ı , maddeleri ve her nevi istihsal vas ıtalar ı n ı
dahilden ve hariçten temin ve tedarik edebilmeleri maksad ı yla kredi verebilir. Henüz kooperatif bulunmı yan mahallerde çifçilerin bu maksatlar etraf ında ve kar şılıklı yard ım ve mesu-

liyet esasına müsteniden yapacaklar ı mü şterek te ş ebbüsleri krediliyebilir ve bu gibi te şebbüslere resen giri şebilir" (Md. 16).
Tarı m Kredi ve Tar ı m Satış Kooperatiflerine aç ı labilecek krediler aras ı nda, ortaklar ı n
istihlâk ihtiyac ı n ı n da gözönünde tutuldu ğ u görülmektedir. Bu hükümden faydalan ı larak,
üretim araç ve gereçlerinden ba ş ka; her çe ş it tükftim maddesinin de Banka kredisiyle toptan tedarik edilerek köylere kadar götürüp çiftçinin aya ğı nda, ucuz ve elveri ş li şartlarla dağı t ı lması ve sat ı lmas ı imkan ı sa ğ lanmışt ı r.
Maddenin son cümlesinde yer alan "çiftçilerin bu maksatlar (istihlake, zirai istihsale
lüzumlu e şya ve maddeleri dahilden ve hariçten tedarik) etraf ı nda ve kar şı l ı kl ı yard ı m ve
mes'uliyet esas ı na müstenit me şterek te şebbüsler"den de, gene kooperatifleri anlamak gerekir. Yani çiftçilerin say ı lan gayelerle kurduklar ı tüketim ve tedarik kooperatiflerini de
Bankan ın kredileriyle destekleyebilece ğ i belirtilmi ş olmaktad ı r. Maddede "henüz kooperatif
bulunmayan mahallerde" kayd ı bulunmakla birlikte, tar ı m kredi ve sat ış kooperatifleri olan
yerlerde de ayn ı deste ğ in yapı labilece ğ ine ş üphe yoktur. Say ı lan maksatlar ı n, ayr ı koopera-

tifler yerine, mevcut kooperatifler bünyesinde gerçekle ştirilmesine de bir engel yoktur.
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Hatta kanunla bu gibi te şebbüslere, Bankan ı n resen de giri şmesine yetki verilmektedir.
Bandan ba ş ka Kanunun 13 üncü ve Tüzü ğ ün 28 inci maddesine; mahsullerin i şlenmesi,
haz ırlanmas ı ve ambalajı için — en çok yirmi senede safi gelirleriyle ödenebilmek şart ı yla —
gerekli tesislerin Bankan ı n kendi hesab ı na veya tar ı m sat ış kooperatifleri birlikleri hesab ı na
yapt ı rabilece ğ i, kredilendirebilece ğ i ve lierde kooperatiflere devredebilece ğ i belirtilmi ştir.
Kanunun 24 üncü meddesinde Tar ı m Kredi kooperatifleriyle Tar ı m Sat ış kooperatifleri
ve Birliklerinin Bankan ın kontrol ve denetimine tabi oldu ğ u yaz ı l ıd ı r.
30 uncu madde, Tar ı m Kredi Kooperatiflerini temsilen bir üyenin banka İ dare Meclisine girmesini öngörmektedir.(11)
2.9- Pancar Kooperatifleri ve Celal Bayar
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Bugün "Pankobirlik" k ı sa ad ı yla an ı lan Pancar Ekicileri İ stihsal Kooperatifleri Birli ğ inin
etrafı nda birli ş mi ş bulunan ve say ı lar ı 24'e ula ş mış olan "Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifleri" nin ülkemizin iktisadi hayat ı ndaki ağı rlığı bilinmektedir.

Pancar ziratı n ı n geli ştirilmesi, bu arada ortaklar ı nı n ihtiyaç duyduğ u her türlü tar ı m alet
ve makinaları n', ta şıtlar ı n ı , gereci, gübreyi, i ş ve gelir hayvanlar ı n ı toptan ve elveri ş li şartlarla tedarik ederek da ğıtmak ve pancar ekicileri ile Şeker Ş irketleri aras ı nda âhenk kurulmas ı
amacı yla vücude getirilen bu kooperatiflerin olumlu faaliyetleriden birisi de, sermayelerinin
bir kısmı n ı Şeker Fabrikalar ın ı n kurulmas ı n ı ay ırmakt ır.

pe

İ lk Pancar Ekicileri İ stihsal Kooperatifleri, 1951 y ı l ı nda Adapazar ı ve Eski şehir'de te şkil
edilmi ştir.

Bu kooperatiflerin finansman ı maksad ı yla kurulan Şekerbank' ı n kurulu ş tarihi ise 1953 '-

dür.

Sözü edilen tarihlerin Celal Bayar' ı n Cumhurba şkanlığı dönemine raslad ığı görülmektedir. Bu duruma göre bu te şebbüslerin C.Bayar taraf ından te şvik ve destek gördüğ üne ş üphe
yoktur.
Ülkenin sanayile ş mesinde rolü sözgötürmez bulunan C.Bayar' ın, Ba şbakan ı n pek istekli
olmaması na rağ men 1934 y ı lı nda istihsale geçen Turhal Şeker Fabrikas ı n ı n yapı mı n ı gerçekle ştirdiğ ini kendi sözlerinden anl ı yoruz. Şeker sanayi kesimiyle yak ı ndan ilgilendiğ ine göre,
Bayar' ın 1951 den itibaren geli şen pancar kooperatifçili ğ i ve Ş ekerbank Hareketine kar şı kay ıts ı z kald ığı düş ünülemez.
Celal Bayar' ın Cumhurba ş kan ı sıfat ıyla 1 Kası m 1953 günü Büyük Millet Meclisini açar.en verdiğ i söylevde söyledi ğ i ş u sözler de buna delildir.:
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" Şeker Sanayii için takip etti ğ imiz politika; bir taraftan sermaye sahibi vatanda şlar ı n
i ştirâkini temin di ğer teraftan esas olarak pancar müstahsillerinin birle ştikleri kooperatiflere
krediler açarak fabrikalar ın ilk envestimanlar ın ı temin etmek ve ileride müstahsilin pancardan
alaca ğı paradan taksit bedelini kesmek suretiyle, onu ayn ı zamanda fabrikan ı n sahibi yapmakt ı r."(12)

2.10 Türk Kooperatifçilik Kurumu Bahri Ba şkanı Celâ1 Bayar
-

cy
a

Ülkemizde kooperatifçili ğ in yayı lmas ı nda ve ilmi kooperatifçilik çal ış malar ı n ı n kökle ş •
mesinde büyük rolü olan, Gazi Mustafa Kemal'in direktifleriyle 20 May ı s 1931 günü İ stanbulda kurularak 15 Aral ı k 1933'de Ankara'ya ta şı nan Türk Kooperatifçilik Kurumu ile -o
zaman iktisat Vekili olan-Celal Bayar' ı n yakı ndan ilgilendiğ i ve Kurum'a yard ı m ı n ı esirgemed iğ i görülmektedir.
Celal Bayar, Türk Kooperatifçilik Kurumunun Ankara'da Halkevi binas ı nda 29 Mart
1935 günü yap ı lan 2 nci Genel Kuruluna Ba şkanl ık etmi ştir.

pe

Bu olay ı , Kurumun organ ı "Kar ı nca" dergisi, "Kurumun Fahri Ba ş kan ı Ekonomi Bakı m'
Celal Bayar' ı n ba şkanl ığı alt ı nda topland ı " dedi ğine göre, Yusuf Kemal Tengir şenk'in Yönetim Kurulu Ba şkanl ığı n ı yürüttüğ ü Mart 1934 - Mart 1935 döneminde Bayar'a Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Ba şkanl ı k verildi ğ i anla şı lmaktad ı r.

CeiârBayar; bu genel kurul toplant ı s ı nda y ı lda iki defa ilmi bir dergi ç ı karmak için Kurumun ihtiyaç duydu ğ u paran ı n, Devlet Bütçesinden kar şı lanmas ı için Meclis Bütçe Komisyonu Ba ş kan ı ile görüşece ğ ini söylemi ştir. Gerçekten, bundan sonraki y ı llarda Türk Kooperatifçilik Kurumu, günümüze de ğ in zaman zaman, az da olsa, Devlet yard ı m ı ndan faydaland ı r ılm şt ı r.
Bayar' ı n Kuruma kar şı duyduğ u ilgi eksilmeden devam etmi ştir. Nitekim 1953 y ı l ında
yap ı lan IV Türk Kooperatifçilik Kongresi s ı ras ında, Kongreden bir heyeti Kö şk'te kabul ederek resim çektirmi ştir.
Kurumun kurulu ş unun 50. y ı ldönümünde Celal Bayar T.Kooperatifçilik Kurumunun
muhabirleri ile görü şerek, kooperatifçilik hakk ı ndaki görü ş lerini, Milli' Mücadele ve Kooperatifçilik hat ı ralar ı n ı an latm ı ş ve tarihi ayd ı n latacak aç ı klamalarda bulunmu ştur.(13)
3- Sonuç: Yukar ı daki açıklamalardan anla şı laca ğı üzere, Türk Kooperatifçilik Hareketinde Celal Bayar ad ı önemli bir yer tutma ktad ı r.
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Denebilir ki, asl ı nda Milli Mücadele ile ba ş l ı yan Türkiye Cumhuriyeti Siyaset ve iktisat
Tarihinde oldu ğ u gibi, Kooperatifçilik Tarihinde de, C. Bayar, ya şad ığı ve görev ald ığı dönemlere damgas ı n ı vurmu ştur. Bu damgay ı silip yoketme ğ e imkân yoktur. Devlet Adamlar ı \ m ı z aras ı nda Atatürk'ten sonra, Kooperatifçili ğ imz geli ş mesine en çok hizmet eden şahsiyet in kim oldu ğ u sorulacak olursa, buna verilecek cevap "Celal Bayar" dan ibaret olacakt ı r.
Dİ PNOTLARI
(1)

Yusuf Sami Atasagun, T.C. Ziraat Bankas ı 1888-1939, "Mevzuat İlavesi", sf. 238,
İ stanbul-1939;
İ smet Bozda ğ , Celal Bayar, sf.1-52, Tercüman yay ıru, İ stanbul-1986.
İ mzasız, Celal Bayar' ın Kooperatiflerimiz .Hakkındaki Görüşü, "Karınca", 1947/
1, 29-130 sf. 13-15.

(3)

N.Hazar, T.C.Ziraat Bankas ı 1863-1983, sf. 468.469 Ankara 1986;

a

(2)
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Aynı yazar, Tarım Satış Kooperatiflerimiz ve Meseleleri sf.11-13,Ankara-1964;
I. Bozda ğ a.g.e.sf. 18-20;

Yusuf Saim Atasagun , Zirai Kredi Kooperatifleri 1929-1939, sf. 14-18 istanbul1940;
Mennan Yi ğitler, Ege'de Kooperatifçili ğin Do ğu şu "Yüzüncü Y ılda Tarım Kooperatifçili ğ imiz" kitab ı sf. 86-90, Ankara 1964,
Zafer Toprak , Türkiye'de Milli iktisat (1908-1918) sf. 224-232, İ stanbul 1982 .

(4)

(5)

İrfan ünver Nasrattino ğ lu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Fahri Ba şkanı Celal Bayar'la Sohbet, "Karunca" 1981/533, sf. 49-55;
Cemal Kutay (Yayı na hazırlayan), Talat Pa şanın Gurbet Hat ıraları "Terciiman"
gazetesi sf. 6,10 Ş ubat 1983, Say ı 7552.
İrfan ünver Nasrettino ğ lu, a.g. makale,
Cemal Bora, 1920 Tarihli Kooperatif Ş irketler Kanun Tasar ısı . "Karınca" dergisi,
1973/437-441 ve 443-444;
Vehbi Sarıdal, Sosyal Ekonomi sf. 148-149, Arkada ş Matbaası İstanbul 1941

(6)

İ . Bozda ğ , a.g.e., sf. 32;
İ .Ü. Nasratt ıno ğlu a.g.m.sf. 52;
N. Hazar, 19 May ıs ve Türk Kooperatifçilik Hareketi, "Kooperatif Dünyas ı ' ' dergisi,
1983/146 sf. 2-4 Ankara.

(7)

B.M.Meclisini Aç ış Nutkundan, "Karınca", 1954/207, sf. 12,
Halk Bankası Yeni Binası aç ıldı , ,"Karınca" 1950/163,sf. 15:17;
Cumhurba şkanı Halk Bankasında, "Karınca", 1952/190 sf. 9;

(
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Namık Zeki Aral, Halk Kredisi "Kar ınca", 1952/190 sf. 10 - 11;
Harun Pastano ğlu, Dünya Halk Bankac ılığı ve T.Halk Bankası , "Karınca" 1958/258259, sf. 1-6 ve 1-4;
Aynı yazar, Halk Bankac ılığı ve T.Halk Bankası , Karınca" 1964/333, sf. 4-7;
Nurettin Seçmeer-Güngör Uras, Türkiyede Kefalet Kooperatifleri (tebli ğ ), 1963/319,
sf. 10;
C. Bayar, (Haber) Tercüman, 26.8.1986, sf. 3;
T. Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Merkez Birli ği Hizmetler Rehberi sf. 96,
Ankara 1983.
İmzasız, Milletleraras ı Halk Bankalar ı Konfederasyonu Genel Kuruluna Sunulan Rapor,
"Karınca", 1952/190 sf. 6-7;

a

(8)

N.N. Uzgören, Van Ackere, "Kar ınca" 1953/196, sf. 1-2;
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İmzasız, Be şinci Halk Kredisi Kongresi, Kar ınca 1953/200, sf. 16-23, 1953/201, sf. 918, 21-22, 1953/202 sf. 22-23 ve 1954/207 sf. 1-3, 10-12, 36-37 ve 41;
N. Hazar, Kooperatifçilik Pullar ı , Karınca 1982/549 sf. 6-9;
(9)

N. Hazar, Atatürk ve Türk Kooperatifçili ği, sf 29 ve 32-33; Ankara - 1981;
Aynı yazar, Tanm Kooperatiflerinin Kooperatifçili ğimizdeki Yeri, sf. 9-20 ve 41, Ankara - 1967;
Y.S. Atasa ğun, a.g.e. sf. 287;

Aynı yazar, 3 sayılı notta adı geçen eser sf. 48-75 ve 308-358.
(10)

N. Hazar, Atatürk ve Türk Kooperatifçili ği sf. 29 ve 30-31;
Ihsan Gürsan, Türkiyede Tar ım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri (Tebli ğ ), "Karı nca"
1963/315 sf. 4-9;
imzam, C. Bayar' ın Kooperatifçilik Görü şleri, "Karınca", 1947/129-130 sf. 13-15.

(11)

N. Hazar, T.C. Ziraat Bankası 1863-1983, sf 160-161 ve 191-197;
Y.S. Atasagun, 1 say ılı notta, a.g.e. "Mevzuat İlavesi" sf. 283-290;
İ . ü. Nasrattino ğlu, a.g.m.

(12) imzam, Bayar' ın Millet Meclisini Aç ış Konuşmasından Paraçalar "Kar ı nca", 1953/203
sf. 24;
N. Hazar, Kooperatifçilik Tarihi sf. 174-275, Ankara 1970.
(13) İmzasız, T. Kooperatifçilik-Kurumu Kongresi, "Kar ınca" 1935/10 sf. 3-5;
Imzam, Dördüncü T. Kooperatifçilik Kongresi "Kar ınca" 1954/205 sf. 1-9;
İ .Ü. Nasrattino ğlu, a.g.m.
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KOOPERATİFCİ LİK

SAYI: 74
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KOOPERATİFOLİĞİN TÜRKİYE'DE GELİŞİMİ
VE MESELELERI*
Prof. Dr. Serpil CANBA Ş**
Kooperatifçili ğ in Türkiye'de geli ş imi ve meselelerini aç ıklamadan önce kooperatiflerin tan ı m ı ve kooperatif ilkeleri hakk ında kı sa bir giriş yararl ı olacaktı r.
1- Kooperatifçili ğ in Tan ı m ı ve Kooperatif ilkeleri
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İ nsanlar, topluluk halinde ya şamaya baş lad ı kları ndan bu yana ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar ı n ı giderebilmek için birlik ve beraberlik içinde bulunman ın zorunlulu ğunu duymu şlard ır. Tarihi dönemler boyunca bu birle şmeler ve ortak çabalar de ğ iş ik nitelikler göstermi ş tir. Mesela; ilkel toplumlarda toplumsal ya şantı n ın bir ürünü olan bu birle ş meler daha
çok dinl bir nitelik ta şı maktad ır. Zamanla gelenekler ve ahlak kurallar ı etkili olmaya baş lam ıştı r.
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Orta çağın ekonomik ve sosyal hayat ı na uzun süre hakim olan korparasyonlar veya
Loncalar ile Gild ve Hansa gibi mesleki' örgütler de bugünkü anlamda olmamakla birlikte ilkeleri, amaçlar ı ve yaptı kları faaliyetler yönünden bir tür kooperatif kurulu ş lar olarak kabul edilmektedir. Ancak bütün bu ortak çabalar ço ğu zaman geçici bir ihtiyac ı gidermeye
yöneliktir, ve hepsi kendili ğ inden olagelen bir kar şı l ıkl ı dayan ış ma ilkesinin ürünüdür.
Çağdaş kooperatifçilik hareketinin do ğu şunun ve yay ı lmasın ın kökenini 18. yüzy ı l ı n
sonunda ve tüm 19. yüzy ıl boyunca Avrupa'da görülen çok etkili ekonomik, toplumsal ve
siyasal de ğ i ş imlerde, özellikle endüstri devriminde ve feodal düzenin y ık ı lması nda aramak
gerekir.
Bugünkü anlamda ilk kooperatif 1844 y ı l ı nda İ ngiltere'de Lancashire yöresinde pamuk
ipli ğ i ve yünlü tekstil endüstrisinin merkezinde 28 i ş çi taraf ı ndan "The Rochhale Pionners
Equitable Society" (Rochdale'in Haksever Concüleri) ad ı alt ı nda bir tüketim kooperatifi ola=
rak kurulmu ştur.

* XI. Türk Kooperatifçilik Haftas ı 'nda Hatay da verilen konferans.
** Çukurova Üniversitesi Iktisadt ve Idari' Bilimler Fakültesi Ö ğretim üyesi
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Geçen yüzy ı l ın ortalar ı nda Rochdale denemesiyle tüketim kooperatifçili ğ i biçiminde
İ ngiltere'de ba ş layan kooperatifcilik hareketi, ayn ı dönemde, üretim kooperatifçili ğ i olarak Fransa'da ve kredi kooperatifçili ğ i olarak Almanya'da görülmü ştür. Daha sonra kooperatifçilik hareketi İ sveç, Danimarka ve İ sviçre'ye geçmi ş tir. Bugün kendi ekonomik ve sosyal yap ıs ına göre ekonomisinde kooperatifçili ğe az çok yer vermemi ş hiçbir ülke yoktur,
denilebilir.
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Kooperatifi yasal yönden tan ı mlamak oldukça kolayd ır. Yasa yap ı c ı lar kooperatifleri,
devletçe önemi olan baz ı özelliklerini belirterek tan ı mlayabilmektedir. Ancak kooperatifin
ekonomik yönden evrensel bir tan ı m ı n ı yapmak güçtür. Çünkü, ekonomik tan ı mda kooperatifin bütün ekonomik özelliklerini ihtiva etmesi beklenmektedir ki bu da kolayl ı kla
yap ı lamamaktad ır. Güçlü ğün as ı l sebebi kooperatifin çok de ğ iş ik amaçlara ve birbirinden
çok ayrı ekonomik ve toplumsal sistemlere kolayca uyabilen esnek bir te ş kilat olmas ı d ı r.
Ço ğu iktisatç ı lar kooperatifin bir sonuç de ğ il, belirli amaçlara ula ş mak için bir araç
olduğu görü ş ünde birle ş irler.
Kooperatif kurulu ş lar üretim, tüketim, kredi, konut sa ğ lama gibi baş l ı ca ekonomik gereksinmeleri kar şı lamak amac ıyla kendi istekleri ile bir araya gelen ve bu ihtiyaçlar ı kar şı lamak için kendi ekonomik çabalar ı ile bir iş yeri ve i ş letme meydana getiren insanlar ı n
birle ş meleridir.
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Baş ka bir tan ı ma göre kooperatif;

Üyelerine maliyetine mallar ve/veya hizmetler sa ğlamak ve/veya pazarlamak amac ıyla üyele ı=ce te ş kilâtlanan sermayesi sa ğ lanan ve yönetilen bir i ş letme kurmak için, tar ı m
i ş letmesi, endüstri i ş letmesi ve ev i ş çili ğ i gibi bağı ms ız ekonomik birimlerin gönüllü olarak
olu şturduklar ı ortakl ı ktı r.
Kooperatifler her şeyden önce, kendi kendine yard ı m ilkesi üzerine kurulmu ş giriş imlerdir. Kooperatiflerin temelinde üyelerin kendi kendine yard ı m yolu ile, ekonomik durumlar ı n ı düzeltme ve koruma ülküsü yatmaktad ır. Bu noktadan hareketle bütün türlerini kapsamak üzere kooperatifleri en geni ş anlamda ş öyle tan ımlayabiliriz.
Kooperatif, belirli bir amaca ula ş mak için, bağı ms ız ekonomik birimlerin e ş itli ğe dayal ı ve gönüllü olarak kurduklari bir te ş kilattı r. Bu tan ı mda aç ı kça görüldü ğ ü gibi kooperatifler üyelerinin özel mülklerini, i ş letme bütünlüklerini yok etmeyen aksine onlar ı ortak bir
amaç u ğruna birle ştiren ve ekonomik ba ğı msızl ı klar ı n ı koruyan kurumlard ı r.
Kooperatifler arac ı l ığı ile küçük ve s ı n ırl ı imkanlar ı biraraya getirerek bireylerin çok
çe ş itli ekonomik ve sosyal meselelerini çözümleyebilmek, onlara kabul edilebilir bir hayat
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seviyesi sağ layabilmek mümkün oldu ğu gibi serbest 'rekabetin iyi i ş lemedi ği kapitalist ekonomilerde gelir düzeyi farklar ı n ı azaltmak ve de ğ iş ik gelir düzeyine sahip gruplar aras ı nda
olabilecek sürtü ş meleri büyük ölçüde önleyebilmek mümkündür.
Kooperatiflerden çok şey beklenebilir.
Kooperatifler;
—İ nsanlar aras ı nda i ş birli ğ i ve dayan ış may ı geli ş tirir.
—Küçük sermayelerle büyük ölçekli i ş lerin yap ılması n ı sağ lar.
—Piyasa ekonomisi ve kapitalist sistemin ortaya ç ıkard ığı bozukluk ve tekelcilik e ğ i-
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limlerinin zararlar ı n ı giderebilir.

—Al ı m ve satışı organize ederek ekonomideki en zay ıf kesim olan tar ı m kesimini arac ı lardan korur.
Bu gerçe ğ i çok daha iyi görebilen geli ş mi ş ülkelerde kooperatifçilik az geli ş mi ş ülkelere göre çok daha yayg ı n ve yo ğun bir ş ekilde uygulanmaktad ır. Kooperatifçili ğ in geli şebilmesi ve kendisinden beklenilen fonksiyonlar ı yerine getirebilmesi;
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—Kooperatifçilik hareketinin iyi bilin mesine,
—Kooperatifçilik e ğ itiminin ve ö ğretimin in geli ş mesine,
—Devletin kooperatiflerle ilgili yasal mevzuat' ve ortam ı yeterli bir düzeyde haz ırlayabilmesine,ve
—Devletin kooperatiflerin fonksiyonlar ı n ı yapabilmelerini sağlay ı c ı yard ı mlar ı yapabilmesine bağ l ı bulunmaktad ır.
Ekonomileri ço ğunlukla tar ı ma dayal ı , geli ş mekte olan ülkelerde devletin kooperatifçili ğ i desteklemesi kaç ı n ılmaz bir mecburiyettir. Çünkü bu ülkelerde kooperatifler arac ı l ığıyla;
—Tarı m kesiminde en yüksek verimi elde edebilmek
—Ekonomik ve sosyal kalk ınma planlar ı n ı uygulayabilmek
—Hı zl ı nüfus art ışın ı n neden oldu ğu i şsizli ğ i azaltabilmek
—Üretici tüketici aras ı nda arac ı olarak her iki kesimin ç ıkarlar ı n ı koruyabilmek
—Kı t kaynaklar ın rasyonel kullan ım ın ı sa ğlamak
—Nihayet demokrasi düzeninin kurulması n ı ve i ş lemesini sa ğlayabilmek mümkündür.

Kooperatiflerin 'unan? tan ım ı n ı Kooperatifler Kanunumuza göre yapabiliriz. 1163 say ı l ı kooperatifler kanununa göre "Tüzel ki ş ili ğ i hâiz olmak üzere ortaklar ın ın belirli ekono-
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mik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlar ı n ı kar şı l ı kl ı yard ı m,
dayan ış ma ve kefalet suretiyle sa ğ lay ı p korumak amac ıyla gerçek ve kamu tüzel ki ş ileri ile
özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler taraf ından kurulan de ğ iş ir ortakl ı
ve değ iş ir sermayeli te şekküllere kooperatif" denir (Md. 1).
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Bu tan ı m incelendi ğ inde görülür ki kooperatif tüzel ki ş ili ğ i olan bir te ş kilâttı r. Te ş kilatta kar şı l ı kl ı yard ı m ve dayan ış ma, belirli ekonomik ç ı karlar ı n temini temel amaçt ı r. Bu
bak ı mdan kooperatifler, kar ı n temel amaç oldu ğu ş irketlerden ayr ı lmaktad ı r. Buna kar şı n
kooperatifler ne bir yard ı m ne de ı rksal, dinsel ve siyasal dayan ış ma dernekleridir. Kooperatif bak ı m ından güçsüz olanlar ı n güçlerini birle ş tirerek güçlendikleri, gerçek bir ekonomik
i ş letmedir. Bu i ş letmenin kendine özgü yap ı sı , kurulu ş unda ve i ş leyi ş inde izlemek zorunda
oldu ğu ilkeler, vard ır. Bu yap ı sı ve izledi ğ i. ilkeler kooperatifi öteki i ş letmelerden ay ı n ı- .
Ancak hir özel i ş letme olmas ı nedeniyle, genel olarak öteki i ş letmeler gibi i ş letmecilik ilkelerine ve bilgilerine göre yönetilirler.
Kooperatiflerin izlemek zorunda olduklar ı ilkeleri k ı saca aç ı klayal ı m.
5- Eylül 1986'da Viyana'da toplanan 23. Uluslararas ı Kooperatifler Birli ğ i Konferansı ndz. kabul edilen 6 ilke,
—Serbest giri ş ilkesi
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—Demokratik yönetim
— Sermayeye s ı n ı rl ı faiz
— İşletme fazlalar ı n ı n oranl ı olarak dağı tı lması
— Kooperatif e ğitiminin geli ş tirilmesi
— Di ğer kooperatiflerle i ş birli ğ idir.
— Serbest giri ş ilkesi

Buna gönüllü ortakl ık, aç ık kap ı ilkesi de diyebiliriz. Burada serbest giri ş kooperatif
üyeli ğ inin, her isteyene de ğ il, ana sözle ş mede belirlenmi ş ş artlar ı sağlayan herkese aç ı k oldu ğunu ifade etmektedir. Üyeli ğe kay ı tta din/ ve siyâsT tarafs ızl ı k esastı r. Öte yandan hiç
kimse bir kooperatife girmeye zorlanmaz.
—Demokratik yönetim
Kooperatiflerin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir orta ğa bir
oy şeklinde aç ıklanabilir. Kooperatif orta ğı ne kadar çok art ı kl ı k pay ı na sahip olursa olsun Genel kurulda yaln ızca bir oy hakk ı vard ı r. Kooperatifte en az taahhütte bulunan da
(100.-T L) en çok taahhütte bulunan da (30.000.- TL) bir oy hakk ına sahiptir.
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—Risturn ilkesi
Kooperatifler gelir gider fazlalar ı ndan ortaklar ı n ı kooperatifle yapt ığı al ış -veri ş oran ında yararlandw ı rlar.
—Sermayeye s ı n ırl ı faiz
Kooperatiflerde y ıl sonunda elde edilen gelir fazlas ı ortaklar ı n sermayesi oran ı nda dağı tı lnaz. Ancak 1163 say ıl ı kooperatifler kanununa göre anasözle şmede hüküm bulunmak
kayd ıyla en çok % 7 oran ında faiz verilebilir.
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—Kooperatifçilik e ğ itiminin geli ş tirilmesi
Tüm kooperatifler ekonomik ve demokratik yönleriyle kooperatif ilke ve yöntemlerini
ortaklara, yöneticilere, tüm halka ö ğretmek amac ıyla bir e ğ itim fonu olu ş turmal ı ve kooperatif e ğ itiminin geli ş tirilmesine katk ı da bulunmal ı d ır.— İş birli ğ i ilkesi

Kooperatifler birbirleriyle, üst kurulu ş lar ıyla ve diğer ülkelerdeki kooperatiflerle, ortaklar ı na ve topluma yarar sa ğlayacak ş ekilde, i ş birli ğ i içinde çal ış mal ı d ı rlar.
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Kooperatifler Türkiye'nin ekonomik ve sosyal meselelerini uygulanan ekonomik sisteme ters dü ş meden çözümleyebilecek, kalk ı nma planlar ı n ı n uygulanması nda ve bunlardan
başar ı l ı sonuçlar al ı nması nda devlete büyük ölçüde yard ı mc ı olabilecek en tutarl ı ve en
etkin kurulu ş lard ır.
2- Kooperatifçili ğ in Türkiye'de Geli ş imi ve Meseleleri:

Onüçüncü yüzy ı ldan beri Anadolu'da faaliyet gösteren AhT Birlikleri ve ötedenberi
Türk toplumunun bünyesinde varolan imece gelene ğ ine dayan ı larak gerçekle ş tirilen dayan ış ma örnekleri d ışı nda, Türkiye'de kooperatifçilik dü şünce ve hareketlerini 19'ncu yüzy ı l ı n ortalar ı na kadar göremiyoruz. Mithat Pa şa'n ı n 1863 y ı l ı nda N İ Ş valisi bulundu ğu sı rada
Şehirköyü (Pirct) kasabas ı nda deneme niteli ğ inde kurdu ğu ve memleket Sand ığı ad ı n ı verdiği kurum, o dönemde çiftçilerin kredi al ı m ı nda karşı laş tı kları güçlükleri gidermek için
meydana getirilen bir örgüt olmakla birlikte kooperatifçilik ülküsünün bir ba ş langı cı n ı da
olu ş turuyordu.
Ülkemizde tar ı m kredi kooperatiflerinin ilk örne ğ i diyebilece ğ imiz memleket sand ı klar ı n ın kurulu ş u Dünya'da ilk çağdaş kooperatif olan Rochdale öncüleri Tüketim Kooperatifinin kurulu şundan 19 y ı l sonraya ve Friedrich Wilhelm Raiffcisen'in kendi ad ıyla an ı lan
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kredi kooperatiflerinin kurulu şundan dokuz ay önceye rastlamaktad ı r.
Memleket sand ıkları n ın sermayesi ba ş langı ç döneminde imece usulü ile sa ğlan ıyordu.
Bu usille göre devlete âit arazi köylüler taraf ı ndan ortakla şa olarak i ş letiliyor ve bu ortak
çal ış ma sonunda elde edilen ürünler kaza merkezinde hükümet organlar ı n ı n denetimi alt ı nsatı larak kar şı l ığı memleket sand ıkları na sermaye olarak yat ı r ı l ıyordu. İ mece usulü baş langı çta çok iyi sonuç vermi ş se de giderek köyün nüfuzlu kimselerinin i ş leri zay ıf ve sessiz kimselere yüklemesi sonucu, bir nevi angarya haline dönü ş mü ş ve sonuçta imece usulü
kald ır ı larak bir nev'i vergi usillü kabul edilmi ş tir. Bu yeni useı le göre sand ı klara sermaye sa ğ lamak amac ıyla bir çift öküzü olandan, 15 kilo bu ğday al ı nmaya baş lanm ıştı r.
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Sermayesi en az 200 alt ı na ulaş an memleket sand ı klar ı çiftçilere ş ahsi' kefaletle ve rehin esas ı na göre k ısa süreli kredi vermekte idiler. Kredi i ş lemi en az 3 ay, ençok bir y ı l
içinde yap ı lmaktayd ı . Bir kiş iye verilecek borç ençok 20 alt ı n ile s ın ırland ır ı lm ışt ı . Verilen
paraya % 1 faiz yürütülüyordu. Faizlerden dolay ı elde edilen gelirlerden sand ığı n masrafı
ç ı ktı ktan sonra geri kalan gelir fazlas ı n ı n 1/3'ü kredi alanlara risturn olarak da ğı tı l ı yor,
2/3'ü ise okul, yol çe ş me ve köprü i ş lerine harcan ıyordu.
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Daha sonralar ı çift hayvan ı başı na 15 kilo bu ğ day toplama usCilünün hem güç hem de
pek adil olmad ığı görülerek yeni bir gelir sa ğ lama yolu aranm ış ve bu amaçla a şar Vergisinin bir miktar ço ğalt ı lmas ı na karar verilmi ş tir. 1883 y ı l ı nda a şar Vergisi % 10'dan % 11'e
ç ı kar ı lm ış % ilik ilaveye "Menafi Hissesesi" denildi ğ inden buna dayanarak memleket
sand ıklar ı na da "Menafi Sand ıklar ı " ad ı verilmi ş tir.
Tarı m kesiminde kredi ihtiyac ı n ın sürekli artmas ı yeni bir kredi örgütünün olu ş turulmas ı n ı gerektirmi ş ve 1888 y ı l ı nda say ı ları 250 kadar olan sand ıklar kald ı rı larak yerine bugünkü Ziraat Bankas ı kurulmu ş tur. Ancak Ziraat Bankas ı da, birçok ilçe ve sancakta te ş kilatı
olmad ığından, ço ğ unlu ğ u köylerde oturan gerçek üreticilerin kredi ihtiyaçlar ın ı karşı lamada
yetersiz kalm ışt ı r.
Ziraat Bankas ı n ı n yetersizli ğ i karşı sı nda 1913 tarihli vilayetler idaresi Kanunu'na
Teavün Şirketlerinin" kurulmas ı na ili ş kin bir kay ı t konulmu ştur. Yine o y ı llarda incir üreticisini mali yönden tüccar ı n elinden kurtarmak amac ı yla baş langı ç olarak "Millt Ayd ı n Bankas ı " ad ıyla bir banka kurulmu ş ve banka üreticilere yard ı m amac ı yla "Ayd ı n incir" Müstahsilleri Kredi ve Sat ış Kooperatifi" ad ıyla Türkiye'de ilk Tar ı m Satış Kooperatifi'nin olu şumuna destek olmu ş tur. Bu kooperatif Birinci Dünya Sava şı s ı ras ı nda faaliyetlerini 1924'den sonra yeniden ba ş lamak üzere durdurmu ş tur.
1913 y ı l ı nda Ahmet Cevat ad ı nda ayd ın bir Türk "iktisatda ink ı lâp" adl ı bir kitap
yay ı nlam ış ve bu kitapta çok aç ık olarak tüketim ve sat ış kooperatiflerinden bahsederek
arac ı lar ve yabanc ı tüccarlar taraf ı ndan istismar edilen Türk köylüsnün o zaman "Teavün"
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denilen kooperatiflerden ne kadar çok yarar ba ğ layabilece ğ ini örneklerle aç ı klamaya çal ış m ış tı r.
Kooperatifçilik konusu Cumhuriyet dneminde büyük Atatürk'ün önderli ğ inde çe ş itli
ş ekillerde özendirilmi ştir.
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Cumhuriyetinden ilân ından bir y ı l sonra 1924 y ı l ı nda 498 say ı l ı " İ tibârT ZirST Birlikleri Kanunu" ç ı kar ı lm ış tı r. Bu kanunla ortaklara s ı n ı rs ı z sorumluluk ve zincirleme kefllet
esas ı na göre kredi verecek ba ğı ms ı z kredi örgütleri kurulmas ı öngörülmü ş , ayn ı zamanda tar ı m kredi ve tar ı m satış kooperatifi ihtiyac ı bir elden kar şı lanmaya çal ışı lm ış tı r. Ancak, bu
kanuna dayal ı olarak yap ı lan çal ış malar olumlu sonuç vermedi ğ inden 1929 y ı l ı nda 1470
say ı l ı kanunla İ tibâri Zirât Birlikleri kald ı r ı lm ış , yerine Ziraat Bankas ı n ı n denetimi alt ı nda
Zirât Kredi Kooperatifleri kurulmu ş tur. Bugün çal ış makta olan Tar ı m Kredi Kooperatiflerinin en eskileri bu 1470 say ı l ı kanuna göre kurulmu ş kooperatiflerdir.
Bu arada 1926 y ı l ı nda ç ı karı lan 865 say ı l ı Türk Ticaret Kanununda sermaye ş irketlerine ayr ı lan k ı sma kooperatiflerle ilgili bir fas ı l konulmu ştur.
Cumhuriyet döneminde kooperatifçilik alan ında önemli bir geli ş me Atatürk'ün te şvikiyle 1935 tarihinde 2834 say ı l ı Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836
say ı l ı Tar ı m Kredi Kooperatifleri Kanunu'nun ç ı kart ı lması d ı r.
Bu dönemde yine Atatürk'ün direktifleriyle 1931 y ı l ı nda "Türk Kooperatifçilik Kurumu" kurulmu ş tur. Büyük önder Atatürk sadece konu ş malar ıyla ve görü ş leriyle de ğ il, bizzat
kendisi 1935 y ı l ı nda kurulan Ankara Memurlar İ stihlak Kooperatifine ve 1936 y ı l ı nda Silifke'de kurulan Tekir Çiftli ğ i Tar ı m Kredi Kooperatifine ortak olarak uygulama alan ı nda da
öncülük etmi ş tir.
Çe ş itli konularda çal ış an kooperatiflerin finansman aç ı sı ndan desteklemesinin önemi
de kavranarak daha Cumhuriyetin ilk y ı llar ı nda Tar ı m Kredi Kooperatiflerinin T.C. Ziraat
Bankas ı arac ı l ığıyla, Esnaf Kooperatiflerinin Türkiye Halk Bankas ı arac ı l ığı yla finansman ı n
n ı n kar şı lanması dü ş ünülmüş tür. Yine bu dönemde ilk olarak 1935 y ı l ı nda Ankara'dan Bahçelievler'de Yap ı Kooperatifi kurulmu ş tur.

İ kinci Dünya Sava şı nedeniyle 1950'lere kadar Kooperatitçili ğ inizde önemli bir geli ş me görülmemi ş tir. Bu tarihten sonra çe ş itli bölgelerde Pancar ekicileri istihsal, Esanf
Kefalet, Toprak-Su Kooperatifleri kurutmaya ba ş lanm ış tı r.
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1956 y ı l ı nda ç ıkarı lan Türk Ticaret Kanunu'nda da Ticaret Ş irketleri ile ilgili k ısm ı n
sonunda Kooperatiflerle ilgili düzenlemelere yer verilmi ş tir.
Ülkemizde 1960'lardan sonra ilk kez tabandan gelen bir kooperatifçilik hareketi çok
amaçl ı köy kalk ınma kooperatiflerin in kurulmas ıyla ba ş lam ış tı r. Özellikle 1965 y ı l ı nda "D ış
ülkelere i ş çi Göndermede Kooperatif Kuran Köylülere Öncelik Tan ı ma Projesi"nin
uygulamaya konulmas ı ndan sonra köy kalk ınma kooperatifleri h ızl ı bir geli ş me göstermi ştir.
Uzun u ğraş lardan sonra 1969 y ıl ı nda ç ıkartı lan 1163 say ı l ı Kooperatifler kanunu ile
kooperatifler TTK.'dan ç ıkarı larak kendilerine özgü yasal bir düzenlemeye kavu ş turulmu ş lard ır. Bu kanun özellikle kooperatiflerin üst örgütlenmesine imkan vermesi yönünden ve kooperatifçilik konusundaki da ğın ık mevzuat' k ısmen de olsa birle ş tirmesi aç ı sı ndan önemlidir.
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1972 y ı l ında 1581 say ı l ı Tar ı m Kredi Kooperatifleri ve birlikleri kanunuyla ç ı kar ı lan
2836 say ı l ı kanuna göre T.C. Ziraat Bankas ın ın gözetimi ve denetimi alt ı nda çal ışan Tar ı m
Kredi Kooperatiflerin in mevduat toplamalar ı na izin verilmi ş ve bankaya ba ğı ml ı l ı ktan bir ölçüde kurtulmalar ı sağlanmış tı r.
1961 ve 1982 Anayasalar ı m ı zda da devletin kooperatifçili ğ in geli ş mesini sağ layacak önlemleri alaca ğına ili ş kin hükümler mevcuttur.
Ülkemizde 1980 rakamlar ıyla kooperatiflerin say ı sı 4272'ü ortak say ı sı ise 5.5 milyonu
bulmu ştur. Kooperatiflerin;
% 37.8 Tar ı msaF amaçl ı
% 45.2 Yap ı
% 11.2 Tüketim
% 5.8 ise Esnaf Kefalet, Küçük Sanat ve ta şı mac ı l ık kooperatiflerinden olu ş maktad ır.
Ortaklar ı n ise;
% 76.9 Tar ı msal amaçl ı
% 9.1 Yap ı
% 3.3 Tüketim
% 11.7 Esnaf kefalet, küçük sanat ve ta şı mac ı lar kooperatiflerinde toplanmaktad ı r.
Bu say ı lar ülkemizde kooperatifçili ğ in, küçümsenmeyecek bir geli ş me içinde oldu ğu
izlenimini vermekte ise de bütün yönleriyle incelendi ğ i zaman ileri ülkelerde oldu ğu gibi
henüz özgür ve ça ğ daş kooperatifçilik a şamas ı na gelinemedi ğ i görülmektedir. Hatta bugün
birçok kooperatifimizin kooperatifte uygulanmas ı gereken ilkeleri tam anlam ıyla uygulamad ığı için gerçek anlamda kooperatif oldu ğunu kabul etmek bile güçtür.
1966'larda ülkemizdeki tar ı m kooperatiflerinde yap ı lan bir ara ş tırma bu kooperatiflerimizde, kooperatif ilkelerine pek az uyuldu ğunu göstermi ş tir. Araş tı rma sonucunda sadece
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serbest giri ş ilkesinin bütün tar ı m kooperatiflerinde uygulanmakta oldu ğu sermayeye s ı n ı rl ı
faiz verilmesi ve risturm ilkelerinin k ı smen uyguland ığı , demokratik yönetim, kooperatif e ğ itiminin geli ş tirilmesi ve diğer kooperatiflerle i ş birli ğ i ilkelerinin ise, tüm tar ı m kooperatiflerimizde hemen hiç uygulanmad ığı görülmü ş tür.
ilkelerin uygulanmas ı yönünden, tarı m d ışı kooperatiflerimizde ise durum pek farkl ı değ ildir.
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Genel olarak de ğerlendirildi ğ inde ülkemizde kooperatifçilik devletin müdahalesi ve
kontrolü ile geli ş tirilen yukar ı dan aşağıya doğru baş latı lm ış bir haraket olarak görülmektedir. Devletin veS'a'yeti alt ı nda bulunan, mâli aç ı dan devletçe desteklenen, güdümlü kooperatifler yaygı nlaşı p geli ş mi ş tir. Oysaki esas arzu edilen tabandan gelen bir hareketle ba ş layan a şağı dan yukar ıya do ğru geli ş mesi istenen gönüllü kooperatifçiliktir.
Kooperatifçili ğ in geli ş me a ş amas ı nda devletçe desteklenmesi ve denetimi zorunludur.
Ancak devletle kooperatifler aras ı ndaki ili ş kinin çok iyi ayarlanmas ı gerekir. Çünkü
devlet güdümü bir yerde kooperatifçili ğ in esas ı n ı olu ş turan karşı l ı kl ı dayan ış ma ve güç
birli ğ i düş üncesini zedeler. Devletin kooperatifler üzerindeki ves:ayeti ülkemizde özellikle
tarı m sektöründe çiftçinin kooperatifi kamu kaynaklar ı ndan yararlanmay ı sağlayan bir
kamu kurulu şu olarak görmesine neden olmu ş tur.
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Ayrı ca bu uygulama kamu i ş letmelerinin yap ı sı ndan kaynaklanan baz ı rahats ı zl ı klarm,
örne ğ in "Bürokrasi gibi", kooperatiflerde de görülmesine neden olmu ş tur. Örne ğ in; 2834 say ı l ı kanuna göre çiftçilerimizin ürünlerinin iç ve d ış pazarlarda satışı n ı sağ lamak için kurulan
tar ı m satış kooperatifleri zamanla devletçe yönetilen bir "Pazarlama Ofisi" niteli ğ ini kazanm ış tı r.
Öte yandan, Tar ı m Satış Kooperatiflerinin devletçe destekleme al ı m politikas ı n ı n arac ı
olarak kulan ı lmalar ı ço ğ u kez bu kooperatiflerin m'aliyetlerini art ı r ı c ı yönde etkili olmu ş tur.
Önemli bir baş ka konuda, tar ı m satış kooperatifleri ve birliklerinin yönetimleri ile ilgilidir. Bu kooperatiflerin yönetim kurullar ı genel kurullar ı tarafı ndan seçilmekle beraber, Genel
Müdürlerinin ilgili bakanl ı kça, "Sanayi ve Ticaret Ba ş kan ı ", atanmalar ı ve yönetim kurullar ı n ı n do ğal üyesi say ı lmalar ı , birlik ad ı na imza koymaya yetkili memurlar ı n atma ve i ş lerinden
ç ı karı lmalar ı n ı n yine bakanl ığı n onay ı na ba ğl ı olmas ı , genel kurallar ı n yapacaklar ı seçimlerin
verecekleri kararlar ı n, bakanl ığı n izniyle kesinle ş mesi uygulamada çoğ u kez yönetimin bürokrasiden ar ı nd ı r ı larak dinamizm ve esnekli ğe kavu ş turulmas ı na, yönetime giri ş imci uzman
yöneticilerin getirilmesine bunlara karar serbestisi ve sorumluluk verilmesine engel olmaktad ı r. Ço ğ u kez atamalarda bir yöneticide bulunmas ı gereken niteliklerden çok politik e ğ ilimlerin dikkate al ı nmas ı ve buna ba ğ l ı olarak yöneticilerin s ı k s ı k de ğ i ş tirilmesi gibi meseleler
kooperatif i ş letmelerin ekonomik hayattaki de ğ iş melere uyumlar ı n ı engellemi ş tir.
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Kooperatif kurmada kamu kaynaklar ı ndan yararlanma amac ı tüketim alan ı nda kurulan
kooperatiflerde de kendisini göstermi ş , çal ıştı klar ı i şyerlerinin imkanlar ı ndan yararlanabilen
"Kapal ı Kap ı " tüketim kooperatifleri d ışı nda geniş tüketici kitlesinin güç birli ğ ine dayanan
büyük kooperatif i ş letmeleri kurulamam ış tı r.
1965'lerden sonra yayg ı nlaşan Köy Kalk ı nma Kooperatiflerden birço ğu Almanya'ya
gitme avantaj ı ndan yararlanmak amac ıyla kurulmu ş oldu ğundan gerçek anlamda bir varl ı k
gösterememi ş tir.
Ülkemizde yap ı kooperatifçili ğ i de üstten gelen bir örgütlenme ve kamu kaynaklar ı ndan
yararlanmak için bir araç olarak geli ş mi ş tir. 1966 y ı l ı nda yürürlü ğe giren 775 say ı l ı kanun
çerçevesinde dü ş ük gelir gruplar ı n ı n yap ı kooperatifçili ğ i desteklenmeye çal ışı lm ış tı r.

cy
a

1981 y ı l ı nda yürürlü ğe giren 2487 say ı l ı Toplu Konut Kanunu ve daha sonra 1984 y ı l ı nda ç ı karı lan 2985 say ı l ı Toplu Konut Kanunu ile de konut sektöründeki kooperatiflerin
kredi imkanlar ı art ı r ı lm ış tı r.
Türk Kooperatifç ili ğ in in geli ş mesini h ı zland ı rmak yap ı sal sorunlar ı n ı gidermek için
fikrimizce tedbirlerin al ı nmas ı gerekmektedir.
Öncelikle mevzuatla ilgili önlemler al ı nmal ı d ı r. Ülkemizde kooperatifcili ğ i düzenleyen
tek bir kanun yoktur. 1163 say ı l ı Kooperatifler kanununun günün ş artlar ı na göre eksiklikleri giderilerek, tüm kooperatiflerin bu kanuna tabi olmas ı sağ lanmal ı d ı r. Ayr ı ca söz
konusu yasaya kooperatiflerin denetiminde etkinlik sa ğ layacak esaslar konulmal ı d ı r.

pe

Kooperatiflerin finansman ıyla ilgili tedbirlerde gereklidir. Kooperatifler genellikle
finansman güçlükleri ile kar şı laş maktad ı r. Kendi öz sermayeleri yetersiz kalmaktad ır. Bunlar ı n kredi bulma imkanlar ı yla k ı ttı r. Verilen kredilerin faizleri de kooperatiflerin ba ş ar ı lar ı n ı engelleyecek derecede yüksektir.
Kooperatiflerin finansman meselesini çözmek üzere bir "Kooperatifler Bankas ı " kurulmal ı d ı r. Bu banka bir devlet bankas ı olarak de ğ il, finansman ve yönetimine kooperatiflerin
ve üst te ş kilatlar ı n ın egemen olacaklar ı bir şekilde te ş kilatlanmal ı d ı r. Böylece bu banka
tarafı ndan kooperatifler üzerinde gerçekle ş tirilecek denetim öz denetim olacak ve ba ğı msız
ve demokratik kooperatifcili ğe ters dü ş meyecektir. Bugün say ı lar ı 2.000'in üzerindeki tar ı m
kredi kooperatiflerinin de olu şturulacak kooperatifler bankas ı sistemi içerisine al ı nması ve
bankaya mevduat toplama imkan ı n ı n verilmesi ile kooperatifler Bankas ı n ı n tar ı m kredi kooperatif ıerini, tar ı m kredi kooperatiflerinin de çiftçileri finanse etmesi sa ğ lanabilir.
Üst örgütlenmeyle ilgili tedbirlerde al ı nmas ı gereklidir. Üst te ş kilatlanma kooperatiflerin birim kooperatiften ba ş layarak, birlik federasyon ve konfederasyon meydana getirerek
dikey ve piramit ş eklinde te şkilatlanmalar ı n ı ifade etmektedir. 1163 say ı l ı Kooperatifler Kanunu ile ba ş layan üst te ş kilatlanma henüz tam anlam ı yla tamamlanmam ış tı r. Çe ş itli bölge bir!ileri ve merkez birlikleri kurulmu ştur. Kooperatifler Kanununda öngörülen "Türkiye Mili?
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Kooperatifler Birli ğ i" ise henüz kurulaMam ışt ı r.
Üst te şkilatlanması n ı tamamlam ış bir kooperatif hareket ancak büyük arac ı ve tefecilerle rekabet edebilir, d ış ticarette ve sanayile ş mede etkin rol oynayabilir. Bu nedenle
ülkemizde üst te ş kilatlanma özendirilmeli ve desteklenmelidir. Kooperatiflerin üst te ş kilar ı
geli ştirilerek kooperatifler üzerinde devletin veslyeti azalt ı lmal ıd ı r.
Al ı nması gereken tedbirlerden bir di ğ eri de kooperatifçilik e ğ itim ve ara şt ırmalar ın ı n
geli ştirilmesi ile ilgilidir. Kooperatifçilik e ğitiminin geli ştirilmesi amac ı yla kooperatif ilke ve
metodlar ı n ı n ortaklara, yönetici ve memurlara ve halka ö ğ retilmesi kooperatifçili ğ in temel ilkelerinden biridir.
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Eğ itim ilkesinin az, geli ş mi ş ve geli ş mekte olan ülkeler için büyük önem ta şıd ığı ve di ğer
kooperatifçilik ilkelerinin uygulanabilmesinin de ancak bu ilkenin uygulanmas ı na bağ l ı olduğ u genel olarak ileri sürülmektedir.
Bu konuda devletin alacağı tedbirlere gerek vard ı r. Ancak eğ itim sadece devletten beklenilmemeli, kurulmu ş ve kurulacak kooperatif üst te ş kilatlar ı n ı n da hizmet için ve ülke ölçüsünde eğ itim yapmalar ı sağ lanmal ı d ı r.
Ancak, bütün bu tedbirler al ı nd ığı takdirde Türkiye'de de kooperatifler istenilen düzeye
gelebilecek ve kendilerinden beklenen ekonomik ve sosyal faaliyetleri etkinlikle yerine getire-

bileceklerdir.

Daha çağdaş ve daha güvenli bir kooperatifle ş me sürecine girilmesi dile ğ iyle sayg ı lar sunar ı m.
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GİRİŞ

a

Cumhuriyetin ilan ı , Türk Devleti'nin en önemli iç olaylar ı ndan birisidir. Cumhuriyetin
ilan ı ile birlikte, devlet hayat ı mı zdan yeni bir sahife aç ı lmış, yeni bir devlet anlay ışı doğ mu ştur. Hepimizin bildi ğ i gibi, Cumhuriyetin ilan ı , Büyük Atatürk'ün bir eseridir.
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Cumhuriyet fikrinin Atatürk'ün zihninde yer almas ı , gedçlik y ı llar ı na kadar uzanmaktadı r. Ancak Atatürk bu fikrini, yaln ı zca çok güvendi ğ i arkada şlar ına açm ışt ır.
Burada konumuz aç ısı ndan önem ta şıyan husus, Atatürk'te Cumhuriyet fikrinin geli ş mesinden ziyade, bu fikrin uygulamaya konulmas ı oldu ğ undan, "Atatürk'te Cumhuriyet
fikrinin geli ş mesi" üzerinde fazlaca durmak istemiyoruz.
A. ATATÜRK'ÜN CUMHUR İ YET F İ KRİ N İ GERÇEKLE Ş T İ RME ÇALI Ş MALARI
Atatürk, Cumhuriyet fikrini üç safhal ı k bir çal ış ma sonucunda gerçekle ştirmi ştir. Bu
safhalar ş unlard ı r.
1- Milli Egemenlik İ lkesinin İ lan ve Kabulü
2- T.B.M.M.nin Aç ı lması
3- Cumhuriyetin ilan ı

Şimdi bu safhalardan Cumhuriyetin İ lan ı na kadar olan 2 safhay ı teker teker inceleyelim.
1- Milli Egemenlik İ lkesinin İ lan ve Kabulü
19 May ıs 1919'a gelinceye kadar Cumhuriyet bir siyasi rejim olarak aç ı kça savunulmam ış , baz ı Osmanl ı dü şünürleri sadece Cumhuriyeti telaffuz etmekle yetinmi ş lerdir. Yeni Türk
Devletinin kurucusu Mustafa Kemal ise, 19 May ıs 1919'da Samsun'a ç ı karken, Cumhuriyet
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yeni Türkiye'nin siyasi rejimi olarak O'nun idealinde yer alm ışt ır. 19 May ı s 1919'dan itibaren Mustafa Kemal, Cumhuriyetin milli egemenlik prensibini ileri sürerek gerçekle ştirmeçal ış m ışt ır(1).
Samsun'dan Anadolu içlerine do ğru ilerleyen Mustafa Kemal, 21-22 Haziran günü
Amasya'dan tüm askeri ve mülki makamlara gönderdi ği tarihi tamiminde, "Milletin istiklalini
yine milletin azim ve kararı kurtaracakt ır" demek suretiyle, milli egemenlik yolunda ilk ad ı m ı atıyor ve "milletin azim ve karar ın ı ortaya koymak üzere Sivas'ta milli bir kongrenin toplanmasın ı " öngörüyordu.

a

Sivas Kongresinin haz ırl ı klar ı yap ı l ı rken, do ğ u vilayetlerini içine alan bir konrge de
Erzurum da yap ı lm ışt ı r. 23 Temmuz-7 Ağ ustos 1919 tarihleri aras ı nda Mustafa Kemal'in
ba ş kanl ığı nda 14 gün çal ış an Kongre, "Kuvay' Milliyeyi amil ve milli iradeyi hakim k ı lmak
esast ı r" prensibini kabul ederek milli egemenlik ilkesini aç ı kça ilan etmi ştir.
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Mustafa Kemal, Kongrenin sona erdi ğ i gece, elde etti ğ i sonuçtan memnun olarak
uyumam ış ve arkada ş lar ı ndan İ brahim Süreyya (Yi ğ it) ve Mazhar Müfit (Kansu) beylerle
sabaha kadar kongre üzerinde konu ş mu ştur. Bir ara Mustafa Kemal, yazd ı raca ğı notlar ı n gizli
kalaca ğı n ı ve üçünden ba ş ka kimsenin bilmeyece ğ ini şart ko ştuktan sonra, Mazhar Müfit
Beye, not defterine önce tarih koymas ı n ı söylemi ş ve sonra ş unlar ı yazd ı rm ıştı r: "Zaferden
sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacakt ır. Bunu size daha önce de bir sorunuz üzerine
söylemiştim. Aç ıkça söyliyeyim hükümet şekli, zaman gelince Cumhuriyet olacakt ır.,
(2) O gün Mazhar Mufit Beyin bile gerçekle şeceğine inanmad ığı bu sözler, Mustafa Kemal'in
Cumhuriyet fikrini gerçekle ştirme yolunda ilk ad ı m ı n ı attığı n ı bize göstermektedir.
Erzurum Kongresini Sivas Kongresi takip etmi ştir. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi
kararlar ı n ı ve milli egemenlik prensibini onaylamakla kalmam ış, bu kararlar ı bütün ülkeye
te ş mil etmi ş ve kararlar ı yürütmek üzere bir "Heyet-i Temsiliye," seçilmi ştir. Mustafa Kemal,
Heyeti Temsiliyenin ba ş kanl ığı na getirilmi ştir.
Erzurum ve Sivas Kongreleri Cumhuriyete giden yolda birer temel te ş kil etmi ş lerdir.
2- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aç ı lması
Sivas Kongresi kararlar ı , hem Osmanl ı Hükümetine hem de İ tilaf devletlerinin tutumuna
tesir etmi ştir. Damat Ferit Kabinesi çekilip, Ali R ıza Pa şa Kabinesi ba şa geçer. Ali R ı za Pa şa
(1)

EROĞLU, Hamza: "Atatürk ve Cumhuriyet" Uluslararas ı Atatürk Konferans ı Tebli ğleri,
C.LBo ğ aziçi Üniversitesi, Yay ın ı , İstanbul, 1981, sh. 275-276

(2) SEL EK, Sabahattin: Milli Mücadele, Ulusal Kurtulu ş Sava şı , C.I. 1970, sh.244-245;
AFETİ NAN, A.:Tıirkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi Ankara, 1977, sh.34-35
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kabinesinin Heyeti Temsiliye ile yapt ığı anla ş ma sonucu 12 Ocak 1920'de İ stanbulda
toplanan ve Misaki Milli'yi ilan eden Osmanl ı Mebusan Meclisi 16 Mart 1920'de i şgal kuvvetleri taraf ı ndan da ğıt ı ld ı.
Art ı k Mustafa Kemal'in ad ı m ad ı m ilerleyerek savundu ğ u milli egemenlik prensibinin
uygulanmas ı n ı sa ğ layacak imkan ortaya ç ı km ıştı r. Bunun için Mustafa Kemal, hemen
Ankara'da bir "Kurucu Meclis" toplanmas ı için harekete geçti. Ancak arkada ş lar ı n ı n bu
tabirin yanl ış anla şı lacağı ikazlar ı üzerine, Kurucu Meclis yerine "Selahiyeti fevialadeyi haiz
bir meclis" tabirini kulland ı .

a

T.B.M. Meclisi 23 Nisan 1920 Cuma günü büyük bir merasimle aç ı ld ı Böylece milli
egemenlik prensibi uygulamaya konulmu ş olunuyordu.
Meclis ilk toplantı s ı nda program ı n ı tayin ederek i şe ba ş lad ı . Atatik- k, Meclis'in bu
program ı hakkı nda "bu prensiplere dayanan bir hükümetin mahiyeti, kolayl ıkla anla şılabilir,
Böyle bir 'Hükümet, milli egemenlik esas ına dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyettir" (3)
demek suretiyle, ilk T.B.M.M'nin aç ı lması yla Cumhuriyetin temelinin at ı ld ığı n ı belirtmek
istemi ştir.
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Asl ı nda T.B.M.Meclisi, bilmeden gelecekteki Cumhuriyetin temelini atm ış bulunuyordu
(4). Meclise ve hükümete hukuki bir şekil verebilmek için, Meclis içinden seçilen bir komisyon bizzat Atatürk taraf ı ndan haz ı rlanan projeye dayanarak Anayasa önerisi haz ı rlad ı ve bu
öneri 20 Ocak 1921 de kanunla ştı . Bu Anayasa da "milli egemenlik" prensibin. _emel esas
olarak kabul ediyor, -1- 1..!kiye Devletinin B.M.M. taraf ı ndan idare olunaca ğı n ı belirtiyordu.
Bu Anayasan ı n türlü yorumlara sebep olmas ı yla ba ş layan gurupla ş malar ve tart ışmalarda
ilk kez aç ı kça "cumhuriyet" ten sözedilmeye ba ş land ı . Bu tartışmalarda ş öyle düş ünülüyordu: Anayasa'da padiş ahlıktan söz eden bir madde yoktur. O halde, devlet ş eklinin cumhuriyete çevrilme ihtimali vard ır. Bu ihtimal önemli bir tehl ıkedir. Bu sebeple, bu tehlikeyi
doğuracak olan Cumhuriyet ş eklinden sak ınmak gereklidir (5). Atatürk bas iret I i da vra n ı şı yla
bu tart ış malar ı daima önlemeye ve gidermeye çal ı ş mı ştı r.
Avrupa devletlerinin Lozan Bar ış görü ş melerine İ stanbul Hükümetini de çağı rmalar ı
üzerine, 1 Kas ım 1922 de T.B.M.M. nin saltanat ın kald ırılmasına dair ald ığı karar, milli
egemenlik ilkesini peki ş tiren bir karar olmu ştur. Böylece Cumhuriyete giden yolda önemli
bir baş ka ad ı m daha at ı lm ışt ı r.
(3)
(4)
(5)

NUTUK, C.II, Kültür Bakanl ığı Yay ını , İ stanbul, 1975, sh. 9.
Kİ NROSS, Lord: Atatürk, Bir Milletin Yeniden Do ğ usu, İstanbul, 1981,sh. 343.
GOLO ĞLU, Mehmut: Cumhuriyete Do ğru(1921-1922), Ankara, 1971, sh. 233.

CUMHURIYETIN İ LANI VE ÜLKEDE UYANDIRDIĞI YANKILAR

Görülüyor ki, Atatürk, ba ş tan itibaren kademe kademe hedefe varm ıştı r. Atatürk bu
hususu şu şekilde ifade etmektedir: "Devlet idaresini, Cumhuriyetten bahsetmeksizin, milli
egemenlik esasları dairesinde her an Cumhuriyete do ğru yürüyen rejim etrafında merkezileş tirmeye çal ışıyorduk."(6)
B. CUMHUR İ YET İ N İ LANI
23 Nisan 1920 den beri Türkiye Devletinin mukadderat ı n ı idare eden T.B.M.M. Hükümetinin şekli esasen bir Cumhuriyetti. Ancak bu rejimin ad ı henüz aç ı kça konmam ışt ı .1
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Cumhuriyeti ilan fikri, 1923 yaz ı nda, daha Lozan Konferans ı sürup gitti ğ i s ı rada Atatürk'ün kafas ı nda kesin bir biçim alm ış tı . Atatürk bu dü ş üncesini dolay ı yoldan yak ı nlar ı na
açmaya baş lad ı. Çankaya'da Falih R ıfk ı'n ın ve kendilerine gövendi ğ i birkaç gazetecinin daha
bulundu ğu bir ak şam yeme ğ inde, Fransız İ htilali Tarihini okumaktan sözederek
"Republique" kelimesi ile, Türkçedeki kar şı l ığı "Cumhuriyet " üzerinde baz ı notlar alm ış
oldu ğunu bildirdi ve "Türkiye, Cumhuriyet usulü ile idare olunan bu halk devletidir" dedi

22 Eylül 1923'de Meclis Ba ş kan ı olarak Gazi Mustafa Kemal Viyana'da ç ı kan "Neue
Freie Presse" gazetesi muhabiri Hanz Lazar' ı n ricas ı üzerine verdiğ i demeçte, "Yeni Türkiye
Devleti Anayasasınm ilk maddesi şöyledir: Egemenlik kay ıtsız ş artsız milletindir. Yürütme
kudreti ve kanun yapma yetkisi memleketin tek ve hakiki temsilcisi olan T.B.M.M.'nde, toplanmış t ır. Bu iki maddeyi bir tek kelime ile özetlemek gerekirse, bu bir devlet şekli olan Cumhuriyet idaresidir." demi ş ti (8)

Bu demeç Ankara ve İ stanbul bas ı n ı nda oldu ğ u kadar mecliste de heyecan yarat ı nca tart ış malara neden oldu.
13 Ekim 1923'de Anayasaya konan ek bir madde ile, Ankara'n ı n Türkiye Devletinin idare merkezi olarak kabul edilmesi, Devlet merkezinin İ stanbul olaca ğı yolundaki münaka şalara son verdi ğ i gibi, Cumhuriyetin ilan ı için de bir ad ı m ı n daha atı lmas ı na sebep olmu ş tu. Bu
karar ayrı ca Milli Mücadelenin ba şı ndan beri uygulanan Ankara'n ı n İ stanbula hakim olaca ğı
fikir ve karar ı n ın da bir sonucu idi (9).
(6) ÖZER, Atilla: "Atatürk'ün Egemenlik, Hükümet ve Devlet anlay ışı " 100. Y ıl Atatürk
Konferansları , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ığı Yay ını , sh. 148.
(7 GIRITLi, İsmet: Kemalist İdeoloji, Siyasi ve Ekonomik Yönleri,1981,sh. 22;JASCHKE,
Gotthard (Çev. ARSAN, Nimet): "Türkiye Cumhuriyetinin ilan ı , Atatürk Devriminin
Ba şlangıcı " Makaleler, Atatürkçülük ve Devrimler, Atatürk Üniversitesi Yay ın ı , Ankara,
1978, sh. 50.
(8) Bk. AFETİ NAN, A.: a.g.e., sh. 130; Gİ Rİ TLİ , 1.: a.g.e., sh. 22.
(9) EROGLU, Hamza: Türk Ink ılap Tarihi, İ stanbul, 1982, sh. 270.

DOÇ. DR. SÜLEYMAN ARSLAN

25 Ekim 1923'de kabinede ortaya ç ıkan anla ş mazl ı k 27 Ekimde kabinenin istifası ile sonuçland ı . 28 Ekim 1923 günü ak şam kabine kurma çal ış ması ndan ayrılan Atatürk Çankaya
köşkünde ki ak şam yemeğ i sı rasında arkada şlar ına, "Yarın Cumhuriyet ilan edece ğiz" diye-,
rek fikrini aç ıklad ı . Orada bulunan arkada ş lar ın ın Atatürk'ün fikrine kat ılmaları üzerine derhal bir program yap ılarak çal ış maya baş land ı .
Yemekten sonra Mustafa Kemal ile İ smet Pa şa başba şa kalarak 1921 Anayasas ın ı deği ş tiren bir kanun teklifi müsveddesi haz ırlad ılar.
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29 Ekim günü parti gunibunda, kabine te şkili üzerinde çal ışı l ı rken, genel ba şkan sıfat ıyla, meselenin halli için Mustafa Kemal'e yetki ve görev verildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal
guruptan bir saat izin alarak, gece haz ı rlad ıkları müsveddeyi, baz ı milletvekillerine gösterdi.
Gurup toplant ısı nda da bir konu şma yapan Mustafa Kemal Anayasan ı n deği ştirilmesi gereğini belirttikten sonra haz ırlanan tasar ıy ı okuttu. Tartış malardan sonra oylanan tasar ı Parti gurubunda kabul edildi. Bunun hemen ard ı ndan yap ılan Meclis toplant ıs ında da tasar ı kabul
edilerek, "yaşasin Cumhuriyet" sesleri aras ı nda gece saat 20.30'da Cumhuriyet ilan edildi.
Aynı gün T.B.M.M. oybirli ğ i ile Mustafa Kemal'i T.C.'nin ilk Cumhurba şkanı olarak seçti.
C. CUMHURIYETIN İ LANININ YANKILARI

Cumhuriyetin ilan ı kaç ın ılmaz bir sonuç, tabii geli ş menin bir zaferi idi ve bütün yurtta
yüzbir pare top at ışıyla kutland ı .
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Cumhuriyetin ilan ı bütün milletçe sevinçle kar şı land ı ve her tarafta parlak sevinç gösterileri yap ı ld ı .
29/30 Ekim gecesi Istanbul'da geçmi ş olan bir olay, bütün millet gibi Istanbul halk ı n ı n
da gerçek duygular ın ı n ne oldu ğ unu ortaya koymaktad ı r. Cumhuriyetin ilan ı gecesi, İ stanbul
Komutan ı Ş ükrü Naili Pa şa, İ stanbul halk ı n ı n temsilcileri taraf ından verilen bir ziyafete davetli idi. Paşa ziyafet sı rası nda Ankaradan ald ığı şu.tebli ği İ stanbul halk ı nı n temsilcilerine okudu: "T.B.M.M. Cumhuriyet ilanını kararla ştırmışt ır. Bunu yüzbir pare top at ışıyla ilan ediniz!" Temsilciler bu müjde ve tebli ğ i büyük sevinçle ve alk ış larla kar şı lad ı lar ve derhal bütün
İ stanbul halk ı ad ı na Komutan Paşay ı ve birbirlerini tebrik ettiler (10).
Cumhuriyetin ilan ı, memleket içinden çok, d ışarıda ve tüm dünyada çok, çok geni ş akisler yapt ı : Cihanın büyük bölümü, Türkler'in demokratik devlet düzeni, bir sistemi böylesine
gönülden ve kolaylı kla benimseyebilece ğ ini tahmin etmiyordu. Olaylar bunun aksini ispatlad ı . Manevi değerlerine bağ lı Türk milleti, rejiminin selametini ve ayd ı nl ığı nı temin etmi ş olan
Cumhuriyet'ine, ilk günden ba ğ l ı l ığın ı ispatlad ı . Olaylar birbirini koval ıyordu. Asl ında, 1910'
dan beri devam eden seferberlik kald ı rı lmıştı . Vatan ı n erkek nüfusu, yüreklerde sizi uyand ı ra(10)ATATURK, Nutuk, C. IL, sh. 448.

CUMHURIYETIN İ LANI VE ÜLKEDE UYANDIRDI ĞI YANKİLAR

eak kadar azalm ıştı . Memleket harapt ı . imkanlar çok s ın ı rl ı idi. Lozan' ı n kabulü ile d ış dünya
ile ili ş kiler geni ş lemi ş , uzak yakan devletlerle maziyi tasfiye eden ve yeni dostluk ufuklar ı
açan anla ş malar imzalan ı yordu. 26 Aral ı k 1923'de genel af ilan edildi. (11)
Cumhuriyetin ilan ı na bütün yurttan yükselen olumlu yank ı lar ın yan ı s ı ra, zaman zaman
olumsuz yank ı lar da olmu ştur. İ stanbulda birkaç gazete ve yine İ stanbulda toplanan baz ı
kimseler, milletin genel ve samimi olan sevincine kat ı lmakta tereddüt etmi ş , endi şeye düş müş
ve Cumhuriyet ilan ı na önayak olanlar ı tenkide ba şlamış lard ı r.
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Rauf bey gibi Mustafa Kemal'in en yak ı n arkada ş lar ın ı n da kat ı ld ığı bu ele ştirilerde
Cumhuriyetin kimseye dan ışı lmadan ve halk oyuna sunulmadan bir olup bitti, halinde ilan
edildiğ i ileri sürülmüştür. Bu fikre Hüseyin Cahit gibi daha çeyrek as ı r evvel Cumhuriyet rejimini istemi ş olanlar ı n da kat ı lmalar ı dikkati çeker (12). Gerçekten, Cumhuriyetin ilan ı na İstanbul basın ında Tasviri Efkar sahibi ve ba şyazarı Velid Beyin kar şı ç ıkması bir dereceye kadar tabii ise de Hüseyin Cahit Yalç ın' ı n Tanin'de, Lütfi Fikri Bey ve. Ahmet Emin Yalman' ı n
Vatan'da muhalefet gösterircesine yay ı nda bulunması anla şı labilir değildi. Bununla beraber
Velid Bey ile Hüseyin Cahit aras ı nda Cumhuriyet ilan ı meselesinde bir fark vard ı : Velid Bey,
Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklinin oldu ğ u gibi muhafazas ı n ı istiyordu; Hüseyin Cahit
Yalç ın cumhuriyet ilan ın ı n aceleye getirildi ğ ini, adeta Büyük Millet Meclisinde hiçbir münakaşa ve müzakere edilmedi ğ ini yaz ıyordu. Atatürk İ zmir'de Hüseyin Cahit Yalç ı n' ı n ve Ahmet Emin Yalman' ı n bulunduğ u bir bas ın toplant ıs ı nda Cumhuriyet ilan ın ı n zannedildi ği
gibi aceleye getirilmedi ğ ini ve çok uzun münaka şalar neticesinde karar verildi ğ ini izah etmi ş ti. (13).
Cumhuriyetin ilan ı na kadar ba ş lang ı çta olumsuz tav ı r tak ınanlardan birisi de Rauf Bey
olmu ştur. Rauf Beyin cumhuriyetin ilan ı ile ilgili olarak İ stanbulda yay ı nlanan iki gazeteye
verdiğ i demeç T.B.M.M.nde sert bir tepkiye yol açm ış bu demecin Cumhuriyeti gözden düş ürme amac ıyla verildiğ i ve kendisinin muhalif bir parti kurmak yolundaki niyetini ortaya
ç ıkard ığı ileri sürülmü ştür. Sonuçta Rauf Beyin ikna edici konu ş ması üzerine mesele tatl ıya
bağ lanm ıştı r.
Di ğer yandan, Atatürk'ü otoriterlikle suçlayan ve Cumhuriyet ilan ı n ı n aceleye getirildiğini ileri süren bir İ stanbul Gazetesi "Cumhuriyetin ilan ı ve tesbit tarzm ın garip oldu ğunu,
bunda sıkbo ğaza getirilmi ş bir hal bulundu ğunu" ilan ediyordu. Bu gazeteye göre Gazi'ye verilmi ş yetkiler, padi şahlara bile 'verilmemi şti. George Washington'un, nas ı l çiftli ğine çekildiğ i, Meclisin Anayasay ı 6 y ılda nası l haz ı rlad ığı ve ondan sonra nas ı l Washb ı gton'a ba şkanl ı k
verilmi ş oldu ğu bu gazetede hikaye ediliyor ve sonuçta Anayasan ı n deği ştirilmesine Mustafa
Kemal'in önayak olmas ı ho ş karşılanm ıyordu.

Fethi: üç Devirde Bir Adam, İstanbul, 1980, sh. 346-347.
(12) IRMAK, Sadi: Atatürk Devrimleri Tarihi, 1981, sh. 183.
(13)US, Asım: Gördüklerim, Duyduklar ım, Duygularım, İstanbul, 1964, sh. 95.
(11)OKYAR,
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Cumhuriyet ilan ın ın Mustafa Kemal'in otoritesini artt ı rmak için bir vas ı ta oldu ğ u fikrini
savunanlara kar şı denecek ş udur ki, Reisicurnhur olmak Mustafa Kemal'e meclis reisi olmaktan daha fazla bir yetki getirmemi ş tir. O sadece kendi zaman ı n ı de ğ il, milletin ebedi olan
ömründeki ihtiyaçlar ı n ı düş ünerek ş ahsiyetini ortaya koymu ş tur. (14).
SONUÇ:
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Sonuç olarak, Atatürk, milli ve askeri ba şarı y ı Cumhuriyetle mühürlemi ş tir. Padi ş'ah olmak kendisi için kolay bir ş ey oldu ğ u halde buna iltifat etmemi ş tir. Milli mücadele, zafer ve
Cumhuriyet Atatürk'ün şahs ı nda iradesinde ve bütün çal ış malar ı nda bir ideal şeklini alm ış tı r.
Buna ra ğ men onu ele ş tirenler de ç ı kmış tı r. O devrin ele ş tiri ve tart ış maları na zaman en do ğ ru cevab ı vermi ş tir. Bugün Cumhuriyet rejiminin Türk Milleti için kabul edilecek tek rejim
oldu ğu fikri millete mal olmu ş tur.

(14)IRMAK, Sadi: Atatürk Devrimleri Tarihi, 1981 sh. 183-184.

MILLI EĞITIM, GENÇLIK VE SPOR BAKANLI ĞI
YAYIMLAR DAIRESI BA ŞKANLIĞINDAN

Tarih: 23.5.1985
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SAYI : 660. Yar.Drs. Kit. Şb. Md.- 03766
KONU : "Karınca Kooperatif Postası",
"Kooperatifçilik" adli dergiler.

Türk Kooperatifçilik Kurumu (Mithatpa şa Cad. 38/A Yeni şehir-Ankara) tarafmdan yay ımlanan aşağıda adı yazılı dergiler, 1739 say ılı "Milli
Eğitim Temel Kanunu"nun 55. maddesi gere ğince incelenmi ş , ortaöğretim öğretmen ve ö ğrencilerine duyurulması eğitim ve öğretim aç ısından
sakmcah bulunmamışlardır.
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II. Dünya Savaşmdan sonra, özellikle geliş miş ülkeler, yeni bir enflasyon tipiyle kar şılaşmıştır. Bu dönemde hükümetler daha önce uygulanan ücret ve fiyat kontrollerini kald ırarak
talep yetersizli ğini ortadan kald ırmak ve tam istihdama ula şmak için kamu harcamalarm ı
artt ırma yoluna gitmi şlerdir. Tam istihdama yak ın bir istihdam durumunda fiyat istikrar ın'
sağlamak, ödemeler dengesini gerçekle ştirmek ve kalkınmayı ve milli gelir art ışını hulandırarak mi11S refah ı artt ırmak isteyen hükümetler, bu hedeflere ayn ı anda ulaşmak isteyince önemli sorunlarla karşılaşmışlardır.
Demokratik sistem içinde geli şip kuvvetlenen sendikal gücün ve serbest toplu pazarl ık
sisteminin etkisiyle ücretler önemli ölçüde yükselirken, monopolistik güce sahip olan i şverenlerin de fiyatlar ı yükseltmesi, ekonomide ücret-fiyat yar ışma dönüşerek enflasyonun hızlanmasına yol açmıştır. Tam istihdam, fiyat istikrar ı, ekonomik kalkınma ve dış ödemeler dengesine ulaşma hedefi; hükümetleri ve politikac ıları geleneksel para ve maliye politikalar ımn
dışında politikalar aramaya yöneltmi ştir. Çünkü para ve maliye politikalar ı , yapısı gereği birbiriyle çat ışan bu hedeflere ula şmada ve piyasa noksanlıkları ile tarafların enflasyon beklentilerinin h ızlı bir şekilde değiştirilmesinde yetersiz kalmaktad ır. Bundan dolay ı tam istihdam
ile makul bir fiyat istikrar ı n ı birlikte gerçekle ştirecek ve enflasyon ile i şsizlik aras ındaki tradeoff'u iyileştirecek ekonomik politikalarm uygulanması amaç olmuştur. Ücret ve fıyatlarm
doğrudan kontrolünü öngören gelirler politikas ı , bir ekonomideki enflasyonist bekleyi şleri
h ızlı bir ş ekilde olumlu yönde de ğiş tirebilir ve enflasyonist resesyonun maliyetleri yükseltici
unsurunu ortadan kald ırabilir. Enflasyonist bekleyi şler firma ve sendikaların —fiyat ve ücretlerin tesbit edilmesinde— davran ışlarını beklenen enflasyon oran ına göre belirlemeerine yol
açar. Firma ve sendikalarm enflasyon beklentisine göre davram şlarmı belirlemelerinde para
ve maliye politikalar ımn rolü sözkonusu de ğildir. Ekonomik birimler enflasyon beklentisine
göre davranışlarını belirledikten sonra, para ve maliye politikalar ı değiştirilse bile, bu birimlerin kararlarını değiştirmek hayli güç olmaktad ır. İşte bu noktada enflasyon bekleyi ş lerini
hızla de ğiştirebilecek olan ve ücret ve fiyat art ışlarının doğrudan kontrol edilmesini öngören
gelirler politikası önem kazanmaktad ır.
* Ara ş. Gör.; Uludağ üniversitesi, iktisâcli ve idari Bilimler Fakültesi

MUSTAFA AYKAÇ

Gelirler politikası , enflasyonun kaymakam mâliyetlerde aramaktad ır. Maliyeti olu şturan
faktör paylarının, arzu edilebilir bir istihdam-enflasyon seviyesini sa ğlayacak şekilde belirlenmesi, aynı zamanda nisbI gelir da ğılımının da belirlenmesi anlam ına gelmektedir. (1)
Bir tanıma göre gelirler politikası , ücretlerle tüketici fiyatlar ındaki art ış arasında devaml ı
bir mutabakat sağlanması manasma gelmektedir. (2)
Bir diğer tanıma göre gelirler politikasının gayesi, parasal ücretler ve kazançlarm büyümesinin sınırlanması ve enflasyon h ızının kontrol edilmesidir. Gelirler politikas ının iki metodu vardır. Ikna ve kontroller. (3) '

a

Gelirler politikası için kısaca merkeâle ştirilmiş ücret politikası veya dolaysız zorunlu ve
gönüllü fiyat ve ücret kontrolleridir, denilebilir. Makul bir fiyat istikrar ı ile tam istihdamın
bağdaştırılabılleceğine dair kanaat , gelirler politikası uygulamalarmm sebebi olmu ştur.
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Gelirler politikası ile ilgili genel aç ıklamalardan sonra, iktisat politikalar ı içindeki yeri ve
önemine ili şkin teorik tart ışmalara geçebiliriz. Gelirler politikas ının etkinliği konusunda
birbirinden farkl ı görüşler ileri sürülmü ştür. Bu alandaki tart ışmalar, ampirik çal ışmalarla ispatlanmamakla beraber, gelirler politikas ının avantaj ve dezavantajlarmdan bahsetmek, tartışmaların daha iyi de ğerlendirilmesine yard ımcı olacakt ır. (4)
1. Gelirler Politikası Uygulaması nı Savunan Görüş ler

Bu konuda ileri sürülen ilk görü ş , gelirler politikas ının enflasyonun h ızıni düşürdüğüdür.
Bundan başka gelirler politikalar ı , standart para ve maliye politikalar ı uygulamalarından kaynaklanan enflasyon ve i ş sizlik trade-off (tercih)'unu iyile ştirebilir ve firmalar ın aşırı ücret artışlarına karşı direncini artt ırabilir. Kısıtlayıcı para ve maliye politikalar ı enflasyonun hızını
iş sizlik sorununu ortaya koyarak yava şlatabilir. Öte yandan gelirler politikas ı, enflasyonist
bekleyişleri de azaltabilir. Bu etki faiz planlar ına, ücret anla ş malarına ve diğer ekonomik kararlara yansıyacağından; enflasyon ve genel ekonomik faaliyet hacmi de değişikliğe uğrayacaktır. Gelirler politikası özellikle, savaş dönemlerinde kaynak ve kapasite
kullanımları ile ilgili problemlerin çözümünde faydal ı olmuştur. Ücretler, fiyatlar, krediler
ve karların selektif kontrolü yoluyla toplam talep k ısıtlamrken, bu politikalar sava ş için gerekli olan kaynakların tahsisinde ve üretimin teşvik edilmesinde yararl ı olmuştur. Diğer taraftan bu tip politikalar, vergi sistemi yoluyla gerçekle ştirilecek olandan ba şka bir şekilde, gelirin yeniden dağalımma ilişkin alternatif bir araç saklar. Bu son durum, baz ı Avrupa ülkelerinde benimsenmişken, ABD uygulamasında dikkate almmamıştır.
Genel olarak, gelirler politikası uygulamasını savunanlar iki grupta ele al ınabilir: (1) Bu
tip politikalar ın geçici ve değişik uygulamalarm bir kompozisyonu olmas ı gerektiğine inananlar ve (2) bu tip politikaların sürekli olması gerekti ğini düşünenler.

GELIRLER POLİTİKASININ IKTISAT POLITIKALAR IÇINDEKI YERI VE ÖNEMI
İlk gruba dahil olanlar ücret-fiyat kontrollerinin sadece belirli kriz durumlar ında kısa dönemde uygulanacak bir tedbir oldu ğuna inanmaktad ır. Bu görüşte olanlar kontrollerin, uygulama süresinin uzamasıyla etkinli ğinin azald ığını ileri sürmektedirler.
Ayrıca gelirler politikasının uzun devrede başarılı olabilmesi için sendikalarm ve işçilerin; sadece ücretlerin de ğil, gerçek anlamda tüm fiyatlar ın, kar, rant ve benzeri diğer gelirlerlerin etkin ve adil biçimde kontrol edildi ğini görmeleri gerektiği öne sürülmektedir (5) Enflasyonist bekleyi şler ortadan kald ırıld ıktan ve ekonominin ücret-fiyat performansı iyileştirildikten sonra, kontrollerin kald ırılması gerektiğini ileri sürmektedirler.
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Bununla beraber di ğerleri, ücret-fiyat kontrollerinin zorunlu oldu ğunu düşünmektedir.
Bu gruptakiler, enflasyonun sürekli kontroller olmaksız ın ortadan kaldırdamayacağını iddia
etmektedir. Enflasyonun önemli unsurlar ından oldu ğunu kabul ettikleri genç i ş çilerin
meslek ve ücretlerle ilgili bekleyi şleri, toplumun rekabet eden gruplara bölünmesi, sendika
monopol gücündeki art ış ve ç ıktı karışımının hizmetler lehine de ğiş mesi gibi psikolojik, sosyolojik ve yap ısal faktörlerin sürekli ücret-fiyat kontrolleri olmadan zararl ı yönde gelişebilece ğine inanmaktad ırlar.
Gelirler politikasını savunanlar, bu tip politikaların enflasyonun kontrol edilmesinde
"ikinci en iyi" yakla şım olduğunu kabul etmektedirler. Piyasalardaki rekabetin yeniden i ş ler
hale getirilmesiyle enflasyonist bask ıların azaltilacağına inanmaktadırlar. Fakat rekabeti te ş vik edici ideal bir politika olmad ığından, bu konuda, ikinci en iyi politika olan gelirler politikasının uygulanması gerekti ğini ileri sürmektedirler.
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2. Gelirler Politikas ı Uygulaması na Karşı Olan Görü ş ler

Bu görü şlerin merkezinde, gelirler politikas ının başarısızlığına yol açan problemler vardır. Genel olarak, gelirler politikasın ın enflasyonun h ızın ı , özellikle sava ş döneminden sonraki programlarda geçici olarak azaltt ığı görülmektedir. Şartlar değiştiğinde kıtl ıklar ve fazlalıklar ortaya ç ıkmakta, yönetim problemleri do ğmakta ve maliyetler çok kompleks hale gelmektedir.
Gelirler politikas ına yap ılan itirazlar şu temel noktalarda toplanmaktad ır:
1)
2)
3)
4)

Serbest piyasa mekanizmas ının iş leyiş ine engel olmak.
Enflasyonla mücadeleyi geciktirmek.
Serbest toplu pazarl ık sistemine sınırlamalar getirmek.
Ücret kontrolleri yoluyla gelir da ğılımının çal ışanlar aleyhine dönüşmesine yol açmak.

Gelirler politikasının düzenlenmesinde karşılaşılan temel sorun standartlarm, program
kapsamlarm ın (bazı programlarda) ve te şvik ve/veya cez'alar ın belirlenmesidir. Birçok durum-
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da uygulanabilecek özellikte olan spesifik standartlarm uygun herhangi bir setini olu şturrnamn
kolay olmadığı görülmektedir. Kurallar spesifikse, esneklik kaybolmakta ve sapmalar ve haksızlıklar ortaya ç ıkmaktadır. Kurallar çok genelse, uygulanması zorlaşmaktad ır. İlâveten kurallar genellikle, enflasyonist ve anti-enflasyonist ücret art ışları arasındaki farklılığı dikkate
almamaktadır Kuralların ücret art ışlarmın bir tabanının oluşmasına yard ım ettiği de ileri sürülmektedir.
Kapsam derecesi, gelirler politikasmm plânlanmasmda kar şılaşılan bir diğer problemdir.
Ne tür bir gelirler politikas ının, ekonominin ne kadar ını kapsaması gerektiği açık değildir.
Tüm gelirlerin kapsanmas ı durumunda programın oluşturulması zordur. Bu tip bir programda
gelirler politikası , mIliyeti yüksek bir yönetimi ve genellikle, fazla zaman al ıcı gayretleri zorunlu kılmaktadır. Mâliyetler genellikle özel sektörden kaynaklanmakta ve bütçe harcamalarına da yansımaktadır.
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Çok daha önemlisi, gelirler politikas ı (özellikle zorunlu kontrol şeklinde olanı) mal ve
emek piyasalarını bozabilir. Çünkü, normlarla piyasa güçlerinin davran ışı arasında çok zay ıf
bir ilişki vardır. Diğer taraftan, gelirler politikas ı —belli bir endüstrinin ç ıktı talebi, veri bir
programın fiyatlama politikasıyla tutarl ı olmayacağından— kaynaklarm yanlış dağılımma yol
açabilir. Bundan baş ka, deneyler bazı gelirler politikası tiplerinin üretimde etkinsizliklere yol
açtığını göstermiştir. Çünkü fiyat art ışlarmın sonucu ürün k ıtlıkları ortaya ç ıkabilir ve dolayısıyla gelirler politikalar ı arz art ışlarmı ertelemiş olabilir. Firmalar daha yüksek kârl ılıktan
dolayı arzlarmı artt ırmayı düşünmeyebilirler. Bundan başka, nisbi fiyat hareketlerini engellemesi dolay ısıyla, gelirler politikas ı nisbi kıtlıkları gösteren göstergelerin ortaya ç ıkışını zorlaştırabilir. Dolay ısıyla piyasanın etkin kaynak tahsisini sa ğlaması engellenmiş olmaktadır.
Bu durumda, talep ve arz şartlarına ilişkin fiyat düzenlemeleri ertelenmektedir. Bununla beraber fiyatlar eninde-sonunda dengelerini bulacakt ır. Düzenlemeler, program iptal edildikten
sonra bir fiyat sıçrayışma yol açabilir. Di ğer taraftan, politikanın yol açtığı sapmalar, (bozulmalar) haksızlıklara da yol açabilir. Politika, emek ve yönetim ya da ekonominin farkl ı
sektörleri arasmda tarafsız bir şekilde uygulanmamaktaysa, haks ızlıklar ortaya ç ıkmaktadır.
Proğramm bizzat kendisinin yaratt ığı düzenlemeye engel olan sonuçlar ın da ortaya ç ıkması
muhtemeldir. Bu tip politikalarda ücretlerin, fiyat ve kârlardan daha s ıkı biçimde kontrol edildiği görüşü de sözkonusudur. Aynı zamanda gelirler politikası serbest piyasa felsefesini geçersiz hale getirebilir. Bu politikalar sermaye birikimi ve yat ırımlarda bozukluklara yol açabilir. Çünkü bunlar kâr motifini reddetmektedir.
Gelirler politikaları genişletici para ve maliye politikalarmm uygulanmas ını teşvik edebilir. Gelirler politikaları enflasyonist eğilimler geçici olarak kontrol alt ına alırsa, talep politikaları normalden fazla geni şletici olabilir. Bundan ba şka gelirler politikaları talep enfiasyo-,
nunu dikkate almamakMd ır. Çünkü emek ve firma, emek piyasalar ında sorun ç ıktığında işbirliğine yönelmemektedir. Sonuç olarak da, nisbi fiyatlar ın gerekli alanlarda yükselmesine
imkân sağlanmazsa, üretim t ıkamklıldarı ortaya ç ıkabilmektedir. Öte yandan, büyük oranda
eksojen fiyat şoklarmm sözkonusu oldu ğu dönemlerde gelirler politikas ının etkisi azalmak-

GELIRLER POLİTİKASININ IKTISAT POLITIKALAR IÇINDEKI YERI VE ÖNEMI
tadır. Fiyat şokları ücret fiyat spiralini başlatabilir; genellikle de bu tip geli şmeler toplam talep tedbirleriyle kontrol edilememektedir. Böyle dönemlerde, gelirler politikalar ı sendikaların bir kısmını hükümetin olu şturduğu standartları aşan ücret art ışları için greve sürüldeyebilir. Gelirler politikalan enflasyonun reel nedenlerini gizler ve yap ısal reform ihtiyacını maskeler; son olarak gönüllü kontroller direkt kontrollere yol açaca ğı endişesini doğurabilir. Bundan başka, ekonomik ve sosyal rijiditleri artt ırabilir.
Ancak gelirler politikasına karşı ileri sürülebilecek itirazlarm birço ğunun, uygulama sırasında tanınan esnekliklerle giderilebilmesinin kabil oldu ğunun dikkate alınması gerekir.
Genel olarak, gelirler politikasının enflasyonu durdurmak amacıyla kullanılmasına karşı
olanlar 3 grupta toplanabilir. Monetaristler, neo-enflasyonistler ve anti-monopolistler.
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Monetaristler, enflasyonun, özde parasal bir olgu oldu ğunu ve para stokunun büyüme oranın uygun bir kontrol aleti olabilece ğini ileri sürmektedir. Mâliyet enflasyonu olgusunu kabul etmemekte ve maliyet enflasyonunun monopol gücüyle fiyat enflasyonunun bir sonucu
olduğunu kabul etmektedirler.
Neo-enflasyonistler kronik enflasyonun, önemli bir sosyal tehdit olmad ığını ileri sürmektedir. Tabii ki, bu durum tüm anlaş malarda satınalma gücünün uygun şekilde düzeltilmesi durumunda geçerli olacakt ır. Neo-enflasyonistlere göre, enflasyonun durdurulmas ı= yaratacağı sosyal mâliyetler, enflasyonun varl ığmda ortaya ç ıkacak sosyal mâliyetleri a şacaktır.
Anti-monopolistler ise gelirler politikalarm ın gereksiz olduğunu iddia etmektedir. Çünkü, rekabeti te şvik edici politikalar daha etkili olarak ve daha az sosyal maliyetli şekilde enflasyonu durdurabilir. Anti-monopolistler devletin bizzat kendisinin uygulamalar ı yoluyla
(minimum ücretler, destekleme al ımları , kotalar, tarifler diğer korumalar) enflasyonu teşvik
ettiğine inanmaktadır. Bu üç grubun farklı ve ortak yanları vardır.
SON UÇ

Gelirler politikası konusundaki bu değişik görüşler, fiyat ve ücretlerdeki art ışlarm sınırlandırılmasmda bazı şartların yerine getirilmesi gerekti ğini göstermektedir. ilki uygun bir gelirler politikasının oluşturmak için, taraflar arasında iyi bir ilişki ve gerekli onay bulunmal ıdır. İkincisi, gelirler politikas ı ekonomide kullanılmayan önemli miktarda kapasite bulunduğu dönemlerde daha başarılı olmaktadır. Öte yandan, kısa dönemde çok etkin bir şekilde iş lemektedir. 'Üçüncüsü, gelirkr politikas ı mal fiyatlarında önemli eksojen şoklar sözkonusu olmadığmda ve bu politika di ğer ekonomik politikalarla koordine edildi ğinde, enflasyonun
kontrol edilmesinde hayli etkili olmaktad ır.
Artan iş sizlik, ödemeler dengesinde güçlükler, yat ırımlarda durgunluk ve iktisâcll büyümenin yavaşlaması halinde uygulanacak en etkili politika gelirler politikas ıdır. Talebi kısıtla-
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yıcı politika olarak para ve maliye politikaları , talep enflasyonun önlenmesinde etkili olmasına karşılık, maliyet enflasyonunun önlenmesinde ayn ı başarıyı gösterece ği şüphelidir. Zira
maliyet enflasyonunda ücret ve fiyatlar talep de ğişikliklerine karşı , talep enflasyonuna göre
çok daha az duyarlıdır. Onun için talebi kısmayı amaçlayan talep yönetimi politikalar ı , fiyat
artışlarını kontrol etmede arzu edilen sonuçlar ı vermemenin yanında, üretim ve istihdam art ışı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilir.
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Yine bu durumda da en iyi ilave politika gelirler politikas ıdır.
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HA Ş HA Ş EKİ Mİ YASAĞ ININ KALDIRILMASINDAN BERİ HA Ş HA Ş
TARIMI VE PROBLEMLER İ

1. GIRI Ş
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Haşhaş ası rlardan beri Anadoluda kültürü yap ılan tıbbi bir bitkidir. Yurdumuzun fazla yağış l ı Doğ u Karadeniz ve fazla s ıcak Güneydoğ u Anadolu Bölgeleri hariç hemen her yerinde yeti ştirilebilmektedir. Bununla beraber en iyi ekolojisini ise bat ı geçit ve göller bölgesinde bulmu ş tur. Türkiye'de haş haş ekimi 1933 y ıl ı na kadar belirli bir s ı n ırlamaya gidilmeden yap ı lm ıştı r.
1933 y ı l ı nda ç ı karı lan 2253 say ı l ı kanun ile haş haş ekimine ilk s ı n ı rlama getirilmi ştir. Daha sonra 1938 y ı l ı nda yürürlü ğe giren 3491 say ı l ı Toprak Mahsülleri Ofisi Kanunu ile ha ş haş ekimine
izin verilen illerin y ı ll ı k kararnamelerle tesbit ve ilan ı yoluna gidilmi ş tir.
Afyon kaçakç ı l ığn ı n ı milletleraras ı seviyede kontrol alt ı na al ı nması na ili ş kin çal ış malara
Türk Hükümetinin de kat ı lmas ı sonucu, 1959 y ı l ı nda haş haş ekiminin denetimi için yeniden
7368 say ı l ı kanun ç ı karı lm ış tı r. Dünya TEK (Single Convention on Narcotic) sözle ş mesincE
1961 y ı l ı ndan itibaren s ı n ı rl ı üretime geçilmi ştir. Türkiye'de Birle ş mi ş Milletlere karşı olar
taahhütlerine uyarak ha şhaş tarı m ı na ayr ı lan co ğ rafi alanları daraltmaya baş lam ış ve 1962-1962
ekim y ı l ı nda 42 ilde ekimi ve üretime izin vermi ştir.
Türkiye TEK sözle ş mesi paralelinde 1966 y ı l ı nda 852 say ı l ı kanunla lisansl ı •ekimine uymu
ve 1967-1968 y ı l ı nda haş haş üretimi yap ı lan il say ı sı 21'e, 1969-1970 y ı l ı nda da 11'e indirilmi ş
tir.

(1) Ankara üniversitesi ZiraatFakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü.
(2) Tarışn, Orman ve Köyi ş leri Bakanlzğı
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1971'de yürürlü ğe konulan 1470 say ı l ı kanunla lisansl ı haş haş üretiminin yap ılma esasları
)elirlenirken, haşhaş tarı m ı yap ılan il say ısı 7'ye, 1971-1972 ekim döneminde de 4'e dü ş ürülıniştür. Ayn ı y ı l ç ı karı lan 29 Haziran 1971 tarih ve 7/2654 say ıl ı hükümet kararnamesi ile 1972
ıasad ından sonra haş haş ekimi tamamen yasaklanm ış tı r.
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Haş haş ekiminin kontrol alt ına al ınd ığı 1933 y ı l ı ndan yasakland ığı 1972 tarihine kadarki
lönemde en fazla ekim alan ı 50.600 hektarla 1953 y ı l ı nda olmu ştur. Ayn ı y ı l elde edilen 469
ton afyon ve 30.000 ton tohum üretimi de bu dönemde ula ş ı lan en yüksek de ğerlerdir. 19601972 y ı lları arası nda en fazla afyon ihracat ı 303 tonla 1966'da, en fazla kapsül ihracat ı 145 tona 1971'de ve en fazla tohum ihracat ı da 2875 tonla 1970 y ıl ı nda gerçekle ş tirilmi ştir.

HAŞ HAŞ EKIMI YASAĞININ DOĞURDUĞU PROBLEMLER VE YASAKALDIRILMASI

2.

pe

Haşhaş dünya için ne kadarsa, Türkiye için de o kadar hayati öneme sahip bir bitkidir. Zi•a ekonomik ve sosyal hayat ı m ıza öylesine girmi ş tir ki, bir kararname sonucu yasaklanması ve
ıunun kamu oyuna, özellikle as ı rlard ır haş haş tarı m ı yapan çiftçilere benimsetilmesi bir türlü
nümkün olamam ış ve büyük meselelerin ortaya ç ıkması na sebep teş kil etmi ştir. Çünkü haş haş.
!kiminin yasaklanması öncelikle bölge çiftçisinin bu bitkiden sağ lad ığı geliri ortadan kald ırm ış ir. Haş haş tarı m ı yapan çiftçiler ha ş haş kapsüllerinin çizimi ile elde ettikleri afyon ba şta olnak üzere, ha ş haş tohum ve kapsülünden büyük gelir sa ğlamakta, ayrıca haş haş sapların ı da ya:2(2k olarak kullanmaktaydrlar. Ha şhaş tar ı m ı n ı n yasaklanması sadece bölge çiftçilerini büyük
ıir gelir kaynağı ndan mahrum etmekle kalmam ış , ayn ı zamanda birçok olumsuz yan etkiyi de
ıeraberinde getirmi ştir. Ş öyleki;

I.

Haş haş yeti ştirilen bölgelerde bitkinin çapalanmas ı , seyreltilmesi, kapsül çizimi ve afyon
toplanması nda çal ış anlar i ş lerini kaybetmi şlerdir.
L Yasaklaman ı n baş lad ığı tarihte kapasitesi 25 bin ton dolay ı nda olan bölgedeki yağ haneler
at ı l duruma düş müş , buralarda çal ış anlar ve yağ çı karı lmasında kullan ılan k ı l torba imal
edenler i ş siz kalm ış lard ı r.
Haş haş yetiş tiren bölgenin yegane yemeklik ya ğı olan haş haş yağı üretimi ve ticareti de ortadan kalkm ıştı r.
i.

Yağ elde edildikten sonra geriye kalan küspe bölge hayvanlar ına yedirilen tek ve önemli ke
sif yem durumundayken, yasakla beraber bu yem kayna ğı da ortadan kalkm ıştı r. Meş hur
afyon kayma ğı ve kaymakl ı lokumunun kendine has tat, aroma ve lezzetinin bu yeme
bağ l ı olduğu ileri sürülmektedir.
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4.

5.

Tohum, kapsül, yağ , sap, küspe ve afyon olmak üzere toplam 90 bin ton civar ı nda olan ürünün nakliyesi, afyon hariç ticareti ile me ş gul olanlar önemli ölçüde gelir kay ıpları na uğram ış lard ı r.
Toprak Mahsulleri Ofisinin bölgede ha şhaş tarım ı için yaptığı yat ı rı mları boşa gitmi ş ve
verimsiz, atı l yatı rı mlara dönü ş müştür.
Haş haş ekiminin yasaklanmasıyla Türkiye dünya afyon ticaretindeki yerini kaybederken
önemli bir döviz kayn ğı ndan da mahrum kalm ış tı r. Halbuki 1953 NEW YORK protokolüne göre Türkiye dahil yedi ülkeye (Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Hindistan ve Yugoslavya) ihraç hakk ı tan ınmış tı .

7.

Bilindi ğ i gibi uyuş turucu maddeler sadece tabii kaynakl ı olmay ıp, sun'i olarakta imal edilerek piyasaya sürülmektedir. Türkiye izah edilen ş ekildeki bir yasaklamaya giderken, suni
olarak uyuşturucu madde üreten sanayi kurulu ş ları herhangi bir yasaklamaya gitmed ğ i gibi bilâkis batı ülkelerinde ilaç sanayi hammaddeleri piyasas ı na suni uyu şturucu yapan firmalar daha büyük ölçü ve etki-de girmi ş lerdir.

8.

Türk Hükümetlerinin oldukça etkili say ı lan denetimi alt ında kanuni üretim yapan Türk çiftçisinden yasakla birlikte büyük fedakarl ık beklenirken, kaçakç ı l ı k piyasası n ın devam
etmesi, geli ş mi ş ülkelerin uyu şturucuları imal etmeye devam etmesi Türk kamu vicdan ı n ı
ş iddetli bir ş ekilde rahats ız etmi ş tir. Zira 1964'den beri Dünya Narkotik Büro Merkezince
resmi olarak tutulan uyu ş turucu madde istatistik bülteninde Türkiye'nin ad ı hiçbir zaman
ön s ı ralarda olmamr şt ı r.

9.

3/3999 say ı l ı kararname uyar ı nca kurulan "Geli ş tirilecek haş haş ikâme Bölgesi Koordinasyon Kurulu" nisan 1972'den itibaren çal ış malar ı na baş lam ışt ı r. Koordinasyon kurulunun
teklifleri do ğ rultusunda geli ştirilen "Ha ş haş ikâme Bölgesi Ana Plan ı " Ekim 1973'de tamamlanabilmi ştir. Bu plana göre bölgede yap ı lacak yatı r ımlar ı n toplam ı o zaman ı n paras ı
ile 10.5 milyar TL's ı n ı buluyordu. O tarihlerde yap ılan toplam tazminat ödemeleri ve ikâme projeleri yat ı rı mları n ı n çok düş ük oldu ğu ve bölgenin geli ş mesine gere ğ i gibi yard ı mc ı
olunamad ığı , haş haş yasağı ile ortaya ç ı kan kay ı pların karşı lanması n ı hedef alan sosyoekonomik tedbirlerin tam ve sürekli olarak al ı nması uygulamaları n büyük ölçüde geleceğe
b ı rak ı ld ığı görülmü ş ve yasaklama ile k ı sa zamanda netice al ı namayacağı , çiftçilerimizin bir
çok güçlüklerle karşı karşıya kald ığı ortaya ç ı km ış tı r.
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6.

10. Türkiye'de haş haş tarı m ı n ı yasaklayan 7/2654 say ı l ı kararnamenin 3 ve 4. maddeleri haş haş çiftçisine verilecek tazminata ait hükümleri ihtiva etmekteydi. Buna göre•1971 y ı l ı nda
TMO'ne teslim edilen afyon miktar ı esas al ı nmak suretiyle bölgede haş haş ekiminden kendi isteğ i ile vazgeçenlere tazminat verilmesi kararla ş tı rı lm ışt ı r. 14.2.1972 tarihinde ç ı -
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karı lan 7/3813 say ıl ı kararname ile 1972 y ıl ı için tazminata hak kazanacaklara yap ılacak
ödemeler öngörülmü ş , 1971 y ı l ı tazminat ı da Ofise teslim edilen afyonun kilosuna 525 TL'sı olarak belirtilmi ş tir. Tazminat olarak 1971-1973 y ı l ı nda 11 milyar TL's ı ödeme yap ı lm ış
ve may ıs 1972 tarihli hibe anla şmas ı uyar ı nca A.B.D. 20 milyon dolar vermeyi kabul etmi ş
ve bunun 10 milyon dolar ı da transfer edilmi ş tir. Bölgede uygulanacak "Geli ş me Ana Plan ı "
haz ı rlan ı rken öncelikle tesbit edilen 14 tip projede "Acil i şler Program ı " ad ı altı nda yürürlüğe konulmu ştur.
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Fakat yukar ıda izah etmeye gayret edilen meselelerin halli bir türlü mümkün olamad ığı için
nihayet 1.7.1974 tarih ve 7/8522 say ı l ı hükümet kararnamesi ile Afyon, Denizli, Burdur, Isparta, Kütahya ve U şak illerinin tamam ı ile Konya İ linin Akşehir, Bey şehir, Doğanhisar ve Ilg ı n ilçelerinde 1974-1975 ekim y ı l ı ndan itibaren haş haş ekimine yeniden izin verilmi ş , ancak 6.12.
1974 tarih ve 7/9204 say ıl ı kararname ile de ha şhaş kapsülü çizimi yasaklanarak yeni bir üretim
dönemine girilmi ştir.

3. EKIM YASAĞININ KALDIRILMASINDAN SONRA HA Ş HAŞ ÜRETIMI

pe

VE BU KONU İ LE ILGILI I Ş LEMLER

3.1. Haşhaş üretimi Yapilan Bölgenin Özellikleri:

Haş haş üretimine izin verilen Afyon, Denizli, Burdur, Isparta, Kütahya, U şak ve Konya ile
4 ilçesinin toplam alan ı 65 bin km 2 olup Türkiye toplam yüzölçümünün % 6.4'ünü olu şturmaktad ır. Bu bölge Türkiye Haritas ı n ı n B2 diliminde yer almakta, 37-40. kuzey enlemleri ile 29-32. .
doğu boylamları arası nda bulunmaktad ı r.
Bu bölgenin y ı ll ık yağış ortalaması 440 mm (Burdur) ile 614 mm (Denizli) aras ı nda, ortalama sıcakl ığı 10.6°C(Kütahya) ile15.0°C (Denizli) aras ı nda değ i ş mektedir. Bölgede kapal ı (bulutlu) günler say ıs ı 60-86, aç ı k (güneş li) günler say ısı 97-148 aras ında değ iş mekte ve zaman zaman don olaylar ı görülmekte, bölge k ısmen mutedil kara iklimine sahip bir özellik arzetmektedir.
Haşha ş ekimi yap ılan bölgede 2.5 milyon hektar arazi tar ı ma elveri ş li olup, bu arazinin
değişik tar ı m kesimleri aras ındaki dağı l ışı tablo 1 de verilmi ştir.
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Tablo 1. Haşhaş Ekim Bölgesindeki Tar ı m Arazisinin Dağıl ışı
Tarı m Ş ekli

Miktarı
Bin Hektar
1.900
289
611
215
90

76.2
11.6
64.6
8.6
3.6

2.494

100.00

pe
cy
a

Kuru Tar ı m Alan ı
a) Nadassız Kuru Tar ı m Alan ı
b) Nadasl ı Kuru Tar ı m Alan ı
Sulu Tarı m Alan ı
Bağ -Bahçe Alan ı
TOPLAM

3.2. Üretimin Kontrolü

Haş haştan elde edilen alkaloidlerin ilaç sanayinde insanl ığa yararl ı bir ş ekilde kullan ı lma
d ışı nda, kaçakç ı l ığ a ve uyu şturucu piyasas ı na gitmemesi ancak çok s ı k ı bir kontrol sistemi il
mümkün olabilmektedir. Ülkemizde ha ş haş ekimi ve afyon alkaloidleri üretimi denetiminden s ı
rumlu organizasyon TMO te ş kilatıd ı r.

3.2.1. üretimini Verilmesi

Türkiyede haş haş üretimi yapabilmek için mutlaka önceden izin al ı nmas ı gereklidir. Ha ş ha
üreticisi izin belgesi alanlar ha ş haş ekicisi say ı lmakta olup bu belgenin geçerlik süresi bir y ı ld ı
Haş haş üreticisi izin belgesi almak için hery ı l Temmuz-Ağ ustos-Eylül aylar ı nda TMO'nin ha
haş ekim bölgesindeki mahalli te ş kilat ı na bir dilekçe ile baş vurur. Dilekçe sahibinin aile rei
olması , üretimi bizzat kendisinin kendi arazisinde ve ikâmet etti ğ i mahalde yapaca ğı n ı belirtmı
si, ayrıca kaçakç ı l ı k suçunun olmamas ı gereklidir. Ekim izni istenilen dilekçede ekim yap ılaca
alan ı n miktarı n ın ve bu alan ı n basit bir krokisinin belirtilmesi ş artt ı r.
Bu dilekçeler TMO yetkilileri taraf ı ndan incelenir, Ofis inceleme sonucunda ha ş haş ekin
için izin belgesi verip vermemekte yetkili ve serbesttir. izin belgeleri köylere ve köylerdeki ekicilerin isimlerini tanzim edilerek dağıtı l ı r. Bu i ş lemler için Tar ı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı Mahalli Teşkilat ı , İ çi ş leri Bakanl ığı Mahalli Te şkilat ı (Emniyet veya jandarma) ve köy
muhtarlar ından yararlan ı lmaktad ı r. Bu ekiciye 1-5 dekar alan için ekim müsaadesi verilirse
de, lüzumu halinde ekilecek alan ı n üst sı n ı rı 3 dekara kadar indirilebilmektedir.
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3.2.2. Ekiliş lerin Kontrolü
Fiili ekim alanları n ın izin belgelerinde kay ıtl ı miktara uyup uymad ığı n ı n kontrolü bizzat
mahallinde tarlalar ölçülerek yap ı lmakta ve fazla ekim yap ı lm ış sahalar imha edilmekte, baş ta iklim olaylar ı olmak üzere herhangi bir ş ekilde hasar gören alanlar kay ıttan dü ş ülmektedir.
Ayrıca helikopterlerle havadan denetim yap ı lmakta ve hava foto ğ raflarıyla kaçak ekim yap ı l ı p
yap ı lmad ığı tesbit edilmektedir. Yap ı lan bu kontroller neticesi 1981-1985 y ı lları aras ı nda imha
edilen alanlar tablo 2'de görülmektedir.

Y ı llar
1981
1982
1983
1984
1985
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Tablo 2.1981-1985 y ılları Aras ı nda imha Edilen Alanlar (da)
Kaçak Ekim
26
5
0
0
0

Beyan Edilenden Fazla Ekim
589
123
77
93
49

Toplam
615
128
77
93
49

Ekili ş lerin kontrolü esans ı nda herhangi bir sebeple kaçakç ı l ığ a meydan verilmemesi için
•
m2 , ye isabet
eden dal ve kapsül say ısı esas al ı narak verim tahminleri yap ı lmaktad ı r. Kontrol sistemi oldukça masrafl ı olup y ı ll ı k maliyeti 15 milyon dolara ula ş maktad ı r.

3.2.3. Hasat ve Ürünün Ahnması

Haş haş hasad ı TMO'nin verdi ğ i kapsül k ı rı m belgelerinden sonra baş lamakta, hiç bir üretici
kendili ğinden hasada baş layamarn..,ktad ır., Haşhaş kapsülleri k ı rı ld ı ktan sonra, çizilmemi ş olan
bu kapsüller kesilerek tohumlar ı al ı nmaktad ı r. Tohumlar ı al ı nan küpseller çuvallara doldurularak TMO'nin tesbit etti ğ i sabit veya seyyar al ı m merkezlerine 'getirilerek teslim edilmektedir.
Tesellüm esnası nda kapsüllerin çizilip çizilmedi ğ i, yabanc ı madde durumu, hasad ı n uygun
biçimde yap ı l ı p yap ı lmad ığı kontrol edilerek teslim edilen kapsüllerin tart ı m ı yap ı lmaktad ı r.

4. HALEN DÜNYA VE TÜRKİ YE'DE HAŞ HAŞ VE ALKALOİDLERİ
ÜRETIMI VE BUNLARIN PAZAR VE PİYASASI
4.1. Dünyadaki Durum

HA ŞHA Ş EKIMI YASAĞININ KALDIRILMASINDAN BERI HA ŞHA Ş
TARIMI VE PROBLEMLERI

Tablo 3'de ha ş haş tarımı yap ı lan ülkelerde son be ş y ıll ık ekiliş ve üretimi« görülmektedir.

Tablo 3. Dünyadaki Haşhaş Ekimi ve Mahsüldeki Morfine E şdeğer
Uyu şturucu Madde Üretimi
y ı llar

ÜLKELER

1982

1983

1984

31.166
106.6

35.378
127.8

31.958
108.0

31.359
113.8

18.620
47.7

1531
9.5

3.742
31.1

2459
19.0

5.273
39.9

5.738
38.8

18.400
49.4

15.330
36.5

8534
13.3

16.987
11.5

12.569
18.4

4.597
16.5

2.615
10.2

4450
21.0

3.731
14.8

3.705
21.4

2.153

—
—

1.602
—

3.380
—

5.829
—

—
28.4

—
19.2

—
15.5

—
23.9

19.5

a

1981
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H İ ND İ STAN
Ekili ş (ha)
Üretim (ton)
AVUSTRALYA
Ekiliş (ha)
Ekili ş (ha)
TÜRKIYE
Ekili ş (ha)
Üretim (ton)
FRANSA
Ekili ş (ha)
Üretim (ton)
İ SPANYA
Ekili ş (ha)
Üretim (ton)
D İĞ ER ÜLKELER
Ekili ş (ha)
Üretim (ton)

1980

Tablo 3'den de anlaşı ld ığı gibi 1984 y ı l ı dünya morfine e ş değer uyu şturucu madde üretiminin % 29.8'ini Hindistan, % 24.3'ünü Avustralya ve % 11.5'ini de Türkiye olmak üzere, bu üç
ülke toplam üretimin % 65.6's ı n ı vermektedirler. Geri kalan k ı sm ı ise Fransa, İ spanya, Macaristan, Afganistan, Rusya ve benzeri ülkeler taraf ı ndan üretilmektedir.
1984 y ıl ı milletlerarası uyu ş turucu maddeler kontrol organlar ı n ın verdiğ i bilgilere göre dünyan ın son be ş y ı ll ı k toplam haşhaş ekili ş i, morfine e şdeğer uyu şturucu madde üretimi ile talep
ve üretim fazla ve noksan ı tablo 4'de verilmi ş tir.
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Tablo 4. Dünya Haş haş Ekili ş i, Morfine E şdeğ er Uyu şturucu Madde Üretimi,
Talep, Üretim Fazla ve Noksan ı

Dünya

y ı llar
1982

1983

1984

61.847
215.6
189.3

57.065
224.8
197.8

49.013
179.6
182.8

60.730
215.2
191.7

46.461
159.9
192.0

26.3

a

1981

27.4

—3.2

—23.5

-32.1
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TOPLAM:
a) Ekili ş (ha)
b) Üretim (ton)
e) Talep (ton
d) Üretim Faz.
ve nok. (ton)

1980

Tablo 4'ün incelenmesinden anlaşı lacağı gibi son y ı llarda dünya morfine e şdeğer uyu ş turucu
madde talebinde önemli miktarlarda noksanl ıklar görülmektedir. Fakat bu noksanl ı kları n önceki
stoklarla bir dereceye kadar kar şı land ığı düşünülebilir.
Burada daha önceleri ülkemizin dünya afyon ve kapsül piyasas ı ndaki önemli yerini belli bir
zamandan beri Hindistan'a kapt ı rd ığı ve Hindistan' ı n bugün bu sahada rakipsiz . denilebilecek bir
durumda oldu ğunu söylemek mümkündür. Hindistan halen dünya afyon piyasas ın ı n % 95'ine,
kapsül piyasas ın ı n da % 75'ine sahiptir. 1983 y ı l ı nda dünya piyasalar ı na ihraç edilen 651.3 ton
afyonun 619.5 tonunu Hindistan sevketmi ştir. Afyon al ı c ı ülkelerin başı nda ABD, İ ngiltere,
Fransa, Rusya, Japonya, Federal Almanya ve İ talya gelmektedir. Kapsül al ıc ı ülkelerin başı nda
ise Hollanda bulunmakta ve daha az miktarda da F.Almanya, İ spanya, Fransa ve di ğ er ülkeler
yer almaktad ı r. Son y ıllarda haş haş üretiminde görülen art ış lar fiyatlar ı da etkilemi ş ve 19751977 y ı l ı fiyatlar ı 3 ile 7 kat dü ş mü ştür.

4.2. Türkiye'deki Durum

Haşhaş ekimi yasağı kald ı r ı ld ığı ndan beri yurdumuzdaki haş haş ekim alan ı , kapsül ve tohum üretimi ile bunları n verimleri tablo 5'de verilmi ş tir.
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HA ŞHA Ş EKIMI YASAĞININ KALDIRILMASINDAN BERI HA ŞHA Ş
TARIMI VE PROBLEMLERİ

Tablo 5. Türkiye'deki Haş haş Ekim Alan ı , Kapsül ve Tohum Üretimi ile Bunlar ı n Verimleri

Üretim (ton)

Verim (kg/da)

(ha)

Kapsul

Tohum

Kapsül

Tohum

8.570
22.077
72.072
50.647
17.868
19.460
15330
8.532
7.003
12.570
4.902

5.757
14.577
36.436
28.255
11.174
13.734
10.147
5.844
3.709
8.029
2.471

6.491
16.000
41.087
31.862
13.207
15.488
11.462
6.590
4.182
9.054

67.2
64.7
50.6
55.8
65.6
70.7
66.2
68.5
53.0
63.9
-

75.7
72.5
37.0
62.9
73.9
79.7
74.6
77.2
59.7
72.0
-
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1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Ekim Al.

a

Y ı llar

Tablo 5'den de anlaşı lacağı gibi ekim yasağı n ın kald ı rı lması ndan sonraki ilk y ıl 8570 hektar olan ekim alan ı 1977 de 72 072 hektara yükselmi ş , ayn ı y ı l kapsül ve tohum miktarlar ı da en
fazla de ğ erlere ula ş m ış , daha sonraki y ı llarda ekim alan ı ve buna paralel olarak kapsül ve tohum
üretimi de giderek düş mü ş tür.
Türkiye'de halen ha ş haş ekimi her ne kadar yedi ilimzde yap ı l ıyorsa da en fazla ekim alan ı na Afyon ilimiz sahiptir. Tablo 6'da 1984 y ı l ındaki haş haş ekim alanları n ın illere göre
dağıl ışı verilmi ştir.
Tablo 6'n ı n incelenmesinden görüldü ğü gibi Türkiye'de haş haş ekiminin % 78.8'ini Afyon,
Denizli ve U ş ak olmak üzere üç ilimiz vermektedir. Geri kalan % 21.2'sine ise di ğ er dört ilimiz
sahiptir.
Haş haş ekimine tekrar baş land ığı ndan günümüze kadar y ı llara göre ekici say ısı ve bunları n
toplam ve dekara elde ettikleri gelir tablo 7'de görülmektedir,
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Tablo 6. Türkiye Haşhaş Ekim Alanları n ın İ llere Göre Da ğı l ışı ( 1984)
İ LLER

AFYON
BURDUR
DEN İ ZL İ
ISPARTA
KONYA
KÜTAHYA
U Ş AK

4.625
674
3.477
492
1.001
494
1.837
12.570

36.8
5.4
27.4
3.9
8.0
3.9
14.6
100.000

Verim (kg/da)

Kapsül

Tohum

Kapsül

Tohum

3.144
526
2.095
366
650
302
946

3.545
593
2.362
413
733
341
1.067

68.0
78.0
60.8
74.4
64.9
61.1
51.5

76.6
88.0
68.5
83.9
73.2
69.0
58.1

8.029

9.054

63.9

72.0

a

TOPLAM

Üretim (Ton)

Ekim Alan ı %
(ha)

Y ı llar

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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Tablo 7. Y ı llara Göre Ekici Say ısı , Ortalama Her Ekicinin Ekti ğ i Alan, Toplam ve Dekara
Gelir

Ekici Say ı sı
(adet)

56.778
109.175
255.069
172.922
91.978
96.389
74.016
42.623
34.763
64.879
27.879

Bir Ekicinin
Ekti ği Alan (da)
1.509
2.022
2.826
2.929
1.443
2.019
2.071
2.002
2.014
2.031
1.758

KAPSÜL GEL İ Rİ (TL.)
Dekara
1306
1304
1095
1297
2079
2326
2482
3066
2584
3225
3628

Toplam
1971
2637
3095
3795
3000
4697
5140
6140
5207
6541
6379

Tablo 7'den anlaşı ld ığı gibi haşhaş ekimi yasağı n ı n kald ı r ı lmas ı ndan günümüze kadar geçen
devrede bir ailenin ekti ğ i saha 1.5 ile 3.0 dekar aras ı nda değ i ş mi ş ve toplam kapsül geliri 2.000
ile 6.500 TL. aras ı nda seyretmi ştir. En az bir bu kadar da tohum ve di ğer gelirler sözkonusu olsa bile dekra 12-15 bin lira gelir çiftçi için pek fazla cazip de ğildir.

Yenidenhaşhaş üretimine geçildi ğ inden beri haşhaş ve ürünleri ihracat ı na ait de ğerler tablo
8'de görülmektedir. Bu de ğerler bize ülkemizin d ış ticaretinde haş haş ve ürünlerinin öneminin
giderek azald ığı n ı göstermektedir.
Tablo 8. Haş haş ve Ürünleri ihracat ı
Tohum
(ton)

Kapsül
(Ton)

Afyon-morfin
(Ton)

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

578.8
1616.9
1455.5
1089.9
966.0
2225.1
4362.1
3135.4
1874.8
1709.0
1038.0

127.
14004.6
11062.1
11627.1
2393.1
3947.4
301.2

15.0
30.0
—
0.6
—
—
—
1.4
21.1
2.5
6.0

a

Yı llar

11.2

—
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82.5

Toplam G.
(Dolar)
1.429.715
18.334.463
12.959.239
12.199.549
2.926.401
5.285.860
3.827.304
3.971.653
7.079.478
2.061.551
1.810.079

Tablo 8'de mutlak de ğer olarak, tohum, kapsül ve afyon ihracat ı ve elde edilen döviz miktarı verilmi ş , tablo 9'da ise y ı llara göre ihracattaki ha ş haş ürünlerinin pay ı görülmektedir. Tablo
9'da 1970'li y ı llarda ihracatta tohum ve kapsül pay ı n ı n yüksekoldu ğunu, 1980'li y ı llarda ise to•
hum ve afyon-morfin pay ı n ın yüksek oldu ğunu görmekteyiz.
Türkiye'de haş haş üretimine yeniden izin verilmesinden ve ha ş haş kapsülü çiziminin yasaklanması ndan sonra, kapsülden do ğ rudan do ğ ruya alkaloid elde etmek amac ı ile 1976 y ı l ı nda
Afyon ilinin BOLVAD İ N ilçesinde bir afyon alkaloidleri fabrikas ın ı n temeli at ı lm ıştı r. 4 milyar
liraya yak ı n bir yat ı rı m yap ı larak tamamlanan tesisin aç ı l ışı öngörülen tarihten daha geç olmu ş tur. Y ı lda 20 bin ton çizilmemi ş kapsül i ş leyebilen fabrika tam kapasitesine 1982 y ı l ı nda ulaş abilmi ş tir.

5. HAŞ HAŞ TARIMININ BUGÜNKÜ PROBLEMLERI

Halen haş haş tarı m ı nda kar şılaşı lan problemleri ş u ş ekilde özetlemek mümkündür:

5.1. Stok ve Pazar Problemi
Y ı llardan beri arzulanan bir afyon alkaloidleri fabrikas ı kurulmu ş , ancak projelendi ğ i tarih
ten 4 y ı l sonra (1981) ticari üretime geçebilmi ş tir. 1981 üretimi bile ş artnamelere uygun olarak
gerçekle şememi ştir.
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Tablo 9. Y ı llara Göre Haş haş Ürünlerinin ihracattaki Paylar ı (%)
Ü r ünler
Tohum
49.1
13.8
14.6
4.3 '
18.2
25.3
92.1
96.6
32.1
• 72.5
30.0

8.9
76.4
85.4
95.3
81.8
74.7
7.9
0.0
0.1
0.0
4.6

pe
cy

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Kapsül

Afyon-Morfı n

a

Y ı llar

42.0
11.8
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
3.4
67.8
27.5
65.4

Hem fabrikan ı n i ş letmeye aç ı lması n ı n geçikmesi, hem de baş lang ıçta üretimin yüksek tutulması , ayrıca kapsül ihracat ı n ı n dahilde i ş lenebilece ği düş üncesi ile durdurulmas ı gibi sebeplerden dolay ı elde fazlaca stoklar meydana gelmi ştir. 1982 y ı l ı nda 2.871 tonu TMO'ne ait depolarda, 27.452 tonu aç ı k arazide polietilenle kapat ılm ış toprak y ığı nlarda ve 21.867 tonu da diğer kapal ı depolarda olmak üzere toplam 78.060 ton stok birikmi ş bulunuyordu. Daha önce
tablo 8'de de belirtildi ğ i gibi 1975-1985 y ı llar ı arası nda üretilen toplam 140.374 ton kapsülün
43.537 tonu ihraç edilebilmi ş , fabrikan ı n i ş lediğ i kapsül d ışı nda kalan kı sım ise stok edilmi ş tir.
Yap ılan bu stoklar depolama ve muhafaza masraflar ı ndan dolay ı maliyeti olumsuz yönde etkilerken, özellikle aç ı k arazide depolanan kapsüllerde fiziki ve kimyevi bozulmalar olmu ş ve zaman zaman kapsül imhas ı mecburiyetinde kal ı nm ış tı r. Imha edilen kapsül miktarı na ait kesin ve
sağ l ı kl ı bilgiler elde olmamakla beraber, bu miktar ı n en az_ 15 bin ton dolay ı nda oldu ğ u tahmin
edilmektedir. Bilhassa 1981'den sonra kapsül ihrac ı ileride bize rakip olunur dü şüncesi ile oldukça sı n ı rl ı tutulmu ştur.
Alkaloid fabrikas ı faaleyete devam ederken, bu kere de i ş lenmi ş ürünün sat ışı nda baz ı tı kan ı kl ı klar ortaya ç ı kmış tı r. Bir defa en büyük al ıc ı olan ABDAretimimizin kendisi için yeterli olmad ığı gibi son derece sudan bir derece sudan bir gerekçe ile yakla şı k 50 ton civar ında
morfin ve ilaç hammaddesi oldu ğ u halde Hindistan'a yönelmi ş durumdad ı r. Uzun y ı llardan
beri bizden kapsül ve Afyon alan ülkelerde de kurulmu ş tesislerin bu şekilde ürün(kapsül)
i ş lemeye elveri ş li olması ve bizi vu sanayide kendilerine rakip görmeleri pazarlamadaki
güçlüklerin ba ş l ı ca sebepleridir.

ŞHA Ş EKIMI YASA ĞININ KALDIRILMASINDAN BER İ HA Ş HA Ş
TARIMI VE PROBLEMLERİ

Pazarlamadaki bu aksakl ı klar üretme yans ı m ış ve devaml ı bir ş ekilde ekim alanlar ı daralm ış t ı r.
Elimizdeki mallar ı n bir türlü ihraç edilemeyi ş i TMO'ni haş haş al ı mları nda zarara u ğ ratm ış , bunun üzerine Bovadindeki müessese 1983'de önce Tekel i ş letmeleri, 1984'de Türkiye Ş eker Fabrikalar ı A. Ş . Genel Müdürlü ğ ü'ne bağ lanm ış , daha sonra tekrar TMO'ne verilmi ş tir. Bize göre bu
durum, konunun idari mekanizmaya yans ıyan ekonomik olumsuz etkilerden kaynaklanmaktad ı r.
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Üretici bir ülke olmas ına rağ men, uyu ş turucu kontrolünde en ba ş ar ı l ı sonuçlar ı alan memleketimizin bu konuda güç duruma sokulmas ı , gelecekte arzulanmayan neticelere var ı lnı as ı na
sebep olursa bundan zararl ı ç ı kacak olanlar ı n başı nda, bugün bu konuda Türkiye'ye kapal ı bir
ambargo uygulayanlar bulunacakt ı r. Sat ış ve ihracat zorluklar ı yan ı nda, fabrikada kapsülde
bulunan kodein, papaverin ve tebain gibi alkaloidlerin al ı namamas ı , morfinin tamamen tüketilememesi gibi üretimle ilgili meseleler de vardn'. Ayr ı ca günlük 80 ton olan kapasitede i ş lenmi ş
kapsüller nemlendi ğ i çin 3-4 misli art ı k haline dönü ş mekte, bu art ı kları n de ğ erlendirilememesi
de ş imdiden problem haline gelmi ş tir.

5.2. Üretim ile İlgili Problemler.

Ha ş haş üretiminin çe ş itli problemleri ile ilgili olarak Ankara Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü ile Birle ş mi ş Milletler Narkotik Bürosunun ortak çal ış malar ı olmu ş ve olmaktad ı r. Bu
cümleden olarak ekim zaman ı , bitki ğ i s ı kl ığı , dekara at ı lacak tohum miktar ı , gübre ve olum devresi denemeleri gibi konularda ara şt ı rmalar yap ı lm ış ve al ı nan sonuçlar raporlar halinde TMO'ne
bildirilmi ştir. Ayr ıca daha önce seçilmi ş 13 çe ş it ve üretilen materyalden toplanan hatlarla
denemeler yap ı lm ış , bunları n alkaloid ve tohum verimleri, koza irilikleri ve k ış a dayan ı kl ı l ı klar ı
dikkate al ı nm ış t ı r.
Türkiye'nin de ğ i şik yerlerinden toplanan 6-7 bin numunenin ayn ı ş artlarda morfolojik
özellikleri, k ışa dayanma durumlar ı , kapsülde alkaloid nisbeti üzerinde durularak 20 bin civar ı nda analiz yap ı lm ış t ı r. Fakat i ş birli ğ i yap ı lan kurulu ş lar bu konulara yeteri kadar önem
vermedikleri için bu çal ış maları n sonuçlar ı al ı namam ış t ı r. Ayr ı ca İ zmir Ziraat Fakültesi'nde de
bu konuda baz ı çal ış malar yap ı larak ortaya yeni çe ş it adaylar ı konulmu ş ve hatta bunlar için
üretim izinleri, dahi al ı nm ış t ı r.
Di ğ er taraftan muhtelif üniversiteler yabani ha ş haş lar üzerine çal ış malar yapm ış lard ı r. Bizim bölümümüzde bu konuda yap ı lan bir çal ış mada yurdumuzun do ğ usu taranarak oldukça geni ş ve k ıymetli bir materyal toplanm ış t ı r. Özellikle tebain oran ı bak ı m ı ndan zengin olan
Papaver brakteatum L. üzerinde durulmu ştur. Fakat kültüre al ınması n ı n güçlüğ ü ve Papaver
niferum L ile rekabet edemeyece ğ i anlaşı lm ış t ı r. Çünkü;
a) Yeti ştiriciler ha ş haş ' büyük ölçüde tohumu için ekmektedirler, bugün için P. brakteatum'un tohumlar ı ndan yararlanmak mümkün de ğ ildir.

NE ŞET ARSLAN — CELAL ER — HÜSEYIN CAMCI
b) P. brakteatum çok y ı ll ı k bir bitkidir, bunun tar ı m ı n ı yapmak, P. somniferuma göre son
derece güçtür. Bu bak ı mdan çiftçi bununla u ğraşamaz.
c) P. brakteatum un kapsülleri ve tohumlar ı çok küçük, ayr ıca tohumlar kendili ğ inden
dökülmektedir, bunlar ı n sonucu birim alan verimi az olmaktad ı r.
d) Bunlar ı n d ışı nda, tebainden kodein elde edilmesi halinde rand ıman, morfinden kodein
elde edilmesine göre daha dü ş üktür.
Son y ı llarda TMO'ne teslim edilen kapsüllerde alkaloid nisbetinin dü şük oldu ğu görülmü ş ve
konunun üzerine tekrar e ğilme durumu ortaya ç ı km ış tı r. Yap ı lan çal ış malara göre haş haş ekimi
yap ı lan illerimizden elde edilen kapsüllerdeki morfin oranlar ı tablo 10'da verilmi ştir.
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Tablo 10. Haş haş Kapsüllerindeki Morfin Miktar ı (%)
Y

ILLER
Afyon
Burdur
Denizli
Isparta
Konya
Kütahya
U ş ak

Ortalama

ı

llar

1979

1983

0.4847
0.4804
0.4535
0.4753
0.3951
0.4607
0.4613

0.3799
0.3296
0.3132
0.4017
0.3481
0.3365
0.3643

0.4592

0.3533

Bilindi ğ i gibi kapsülden çizim yap ı larak afyon elde edildi ğ i zamanlarda Türkiyede üretilen
afyonlar ı n morfin oran ı oldukça yüksekti (% 0.8).
Bu konuda dünyada bizimle rekabet edebilecek ülke de yoktu. Bize göre bugün yeti ş tirilen
haş haş kapsüllerinin morfin oran ı düş üklü ğ ünün baş l ı ca sebepleri şöylece özetlenebilir:
1) Haş haş ekim alanlar ı sürekli bir ş ekilde daralt ı ld ığı ndan haş haş yeti ştirilmeyen illerimizdeki genetik kaynaklar elden ç ı kmış , bunlardan bir gen stoku yoluna da gidilmeMi ş tir.
2) Ekimin tamamen yasakland ığı sı ralarda elde bulanan tohumun tamam ı ihraç edilmi ş
veya iç piyasada tüketilerek ı slah çal ış malar ı için gerekli olan yar ıyasyon kaynakları iyice azaltı lm ış tı r.

HA ŞHA Ş EKIMI YASAĞININ KALDİRİLMASİNDAN BERI HA ŞHA Ş
TARIMI VE PROBLEMLERI

3) Yeniden üretim izni verildikten sonra, özellikle kar şı laşı lan darbo ğazlar ı n etkisi ile düzenli bir ıslah program ı yap ıl ıp devam ettirilememi ştir.
4) Morfin oran ın ı n azalması n ı n di ğ er çok önemli bir sebebi de; çizim yap ı ld ığı zamanlarda,
özellikle tecrübeli çiftçiler tarlada dikkati çekecek derecede bol süt veren bitkileri i şaretleyerek
bunlardan tohum al ıyor, bir nevi devaml ı bir ş ekilde seleksiyon ı slah ı yap ıyorlard ı , bu da populasyonun morfin oran ı n ı n daima yüksek kalması n ı sağ l ıyordu. Çizimin yasaklanması ile çiftçi
bu pratik uygulamadan mahrum kalm ış ve elde edilen tohumlar dejenere olmu ş tur.
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5) Morfolojik, biyolojik ve fizyolojik olarak bitkilerin farkl ı k ı sı mlar ı nda morfin oran ı değişik oldu ğ u gibi, farkl ı olgunluk devreleri de morfin oran ı na etki etmektedir. Ancak uygulanacak planl ı ve sistemli ı slah programlar ı ile olgun kapsülde "morfin oran ı yükset hatlar" her zaman bulunabilir ve geli ş tirilebilir. Ş ayet haş haş tarı m ı n ı n sorumlulu ğ unu yüklenen müesseseler
yukar ıda belirtilen çal ış malara destek ve kolayl ı k sağ l ıyabildikleri takdirde bu durum süratle düzelecektir. TMO Afyon alkaloidleri ,bünyesinde bir ara şt ı rma ünitesi kurulmas ı n ı planlam ış ve
üretim bölgelerinden elde edilen materyalle yeniden çal ış malara baş lam ış t ı r. Ayr ıca Ank. Ün.
Araş t ı rma Fonuna Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde haz ı rlanan bir haş haş projesi teklif edilmi ş ve kabul görmü ş tür. Bu proje ile k ışa dayan ıkl ı , alkaloid oran ı ve kalitesi yüksek,
tohum verimi iyi ve iri kozal ı haşhaş hatlar ı elde etmek amaçlanm ış tı r.

pe

Bu'gibi çal ış malar ı TMO'nin de desteklemesi daha k ı sa zamanda netice al ı nmas ı na yard ı mc ı
olacakt ı r.

Üreticilerin kar şılaştı kları di ğ er önemli bir problemde, toplanan kapsüllerin kesilerek tohu
munun al ı nması nda kullan ı labilecek bir makinan ı n olmay ışıd ı r. Asl ı nda bu konuda baz ı çal ış malar yap ı lm ış ve SANDIKLI ilçesinde prototip bir makina geli ştirilmi ş se de, ilgili kurulu ş bu
konuda yap ı lan giri ş imlere olumlu bir cevap vermemi ştir. Eğer böyle bir makina geli ştirilir ve
TMO al ı m merkezlerine seyyar veya sabit olarak monte edilirse, kapsüllerin kesimi buralarda yap ı labilecek, üretici tohumunu, ofis de kapsülü kolayl ı kla alabilecektir. Böyle bir uygulama üründe kontrolün derecesini art ı rd ığı gibi daha temiz mahsül al ı nması n ı da sağ layacakt ı r.
Bilindiğ i gibi haşhaşı n sadece kapsülünden de ğ il, tohumu, yağı , küspesi ve sap ı ndan faydalan ılmaktad ı r. E ğer bir binzetme yapmak gerekirse ha ş haş tohumu haş haş bölgesi için susam gibidir. Ayrı ca haş haş tohumu önemli bir ihraç kaynağıd ı r. TMO kapsüle verdi ğ i fiat ı oldukça düşü tutrnas ı na rağ men, üretim izni verldi ğ i takdirde tohum için üretim geni ş bir alanda geli şecektir. Stoklar ı eritmek için haş haş üretim izni fevkalade k ı s ı lm ış , böylece de haş haşı n di ğ er ürünlerinden çiftçinin yararlanmas ı en alt seviyelere indirilmi ş tir. Bu durum bölge çiftçisinin s ızlanmaları na yol açm ış ve haş ha şı n bölge ekonomisine katk ı s ı n ı azaltm ış t ı r. önümüzdeki y ı llarda
TMO haşhaş politikası n ı belirlerken bu hususu mutlaka gözönüne almal ı d ı r. Zira üretici 10 y ıl-

NE Ş ET ARSLAN — CELÂL ER — HÜSEY İN CAMCI

dan beri lisansl ı ekime al ış m ış ve kontrol mekanizmas ı da oturmu ş tur, ürünün herhangi bir ş ekilde kaçağa gitmesi mümkün değ ildir. Fazla ve ucuz kapsül al ı m ı fabrikan ı n üretim maliyetine
de olumlu etki yapabilir.
Tohumu ile birlikte dikkate al ı nd ığı takdirde ha şhaş tar ım ı yap ı lan ekolojide haş haş la rekabet edebilecek bir di ğ er tarla ürünü yok gibidir. Bu durum tablo 11'de görülmektedir.
Tarı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı kay ı tlar ı esas al ı narak tanzim edilen tablo 11'den anlaşıld ığı na göre bölge çiftçisi pamuktan sonra en fazla dekara netgeliri iha ş haş tan sağ lamaktad ır. Kapsüle verilen fiyat çok dü ş ük oldu ğ u halde, üreticiler ba şta tohum olmak üzere ha ş haşı n

cy
a

diğ er yan ürünleri için tar ım ı n ı yapmaktad ı rlar. Çiftçiler aras ı nda yap ı lacak bir anket bu
görü ş ün doğ rulu ğ unu ortaya koyacakt ı r.

Talat.° 11. Baz ı tarla ürünlernin Ha şhaş Bölgesinde maliyeti ve Gelirleri (1984)
Verim
(Kg/da)

Ort.Sa. Fia.
(kg/TL.)

Brüt Ge.
(da/TL.

10.478
39.306
16.576

30
250
351

95
180
55

12.350
45.000

5.821

191
80
80

46
50

5.162
4.000
12.000
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Ayçiçeğ i
Pamuk
M ı sır
Bu ğday
Ha şhaş Küpsülü
Haşhaş Tohumu

Masraf
(Da/TL.)

12.834

150

19305

Net Ge
(da/TL
1.872
5.695
2.729
1.139
3166

Son olarak üretimde dikkat edilmesi laz ı m gelen hususun da tohum renkleri oldu ğ u ifade
edilmelidir. Bilindiğ i gibi haş haş tohumlar ı beyaz, sar ı , mavi, kahve ve pembe renklerde olabilmektedir. Bunlardan mavi renkli tohumlar ın ihraç de ğeri daha yüksetir. İ ç piyasada ise sarı veya devetüyü renkli ha şhaş tohumu daha fazla tutulmakta fakat bunun da ihraç ede ğeri
düşüktür. Mavi tohumlarda ya ğ oran ı dü ş ük sar ı tohumlularda ise yüksektir. Beyaz renkli tohumun ise gerek ihracatta gerek iç piyasada her zaman ş ansı mevcut olup fazla riskli herhangi bir yan ı yoktur. Dengeli bir üretimde ve çe ş it geli ştirmede yukar ıdan beri üzerinde durduğ umuz hususlar gözden uzak.tutulmal ıd ı r.
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"TE ŞKİLAT LİDERLİĞİ VE HALKLA İLİŞKİ LER"

Alaaddin KORKMAZ

GIRI Ş :
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Bürokratik yap ıdaki büyüme, karma şıklık, i şbölümü ve uzmanla şma, çağdaş "örgütlerin önemli özellikleridir.' Bu yap ın ı n sürekli de ği şme ve yenile şme içinde bulunması ; yani
amac ı n ı tâyin eden ihtiyaçlardaki de ğ i ş melere an ı nda intibak etmesi gerekmektedir. Bu vazife de yönetimin kendisine aittir. 2 Hem, te ş kilât ı n amaçlar ı n ı n yerine getirilmesi, hem de yönetimin geli ştirilmesi bak ı m ından "önderlerin rol ve önemi aç ı kt ı r.
"Liyakat" esas ı na dayal ı bir idari- sistemde liderli ğ in yeri ş üphesiz, çok büyüktür. Mesela Osmanlı Devleti'nin iclarT yap ıs ında bu tür liderler önemli bir yer tutmu ştur. M. Weber'in
"karizmatik lider" ad ı n ı verdi ğ i, bu "tedvin edici" önder tipi, bugünkü klasik bürokrasilerde pek görülmemektedir. Çünkü te şkilat liderli ğ i ("örgütsel liderlik") nden kas ı t, küçük grup
dinamiğ i içindeki önderliktir.".. örgütler tek ba ş lar ı na, soyut olarak var olmazlar. Onlar ın
bir temsil sorunu ve bu sorunun çözümü sonunda ortaya ç ı kan bir tak ı m temsilcileri vard ı r.
bir temsil sorunu ve bu sorunun çözüm sonunda ortaya ç ıkan bir tak ı m temsilcileri vard ı r.
Bu temsilcilerin birlikteki davran ış lar ı ise, çe şitli komiteler, kurullar biçiminde olu ş ur. (Bunlar ı n) i ş leyi ş i sı ras ı nda, sözkonusu olan sorunlar ı n önemli bir bölümü 'Liderlik' sorunu ad ı
alt ı nda çözümlenen konular ı kapsar." 3
Bu çal ış mam ızda, "Te ş kilat Liderli ğ i Halkla İ li ş kiler" münâsebetini incelemeye çal ış acağı z "te ş kilât"tan kası t, kamu bürokrasisidir.* Dolay ıs ıyle,. kamu yönetiminde önderlik ile
halkla ili ş kiler hizmeti, kaynaklar ı tarama ve mevcut gözlemlerin de ğerlendirme yoluyla incelenecektir.

Turgay Ergun, Türk Kamu Yönetiminde önderlik Davran ışı , Ankara. 1981,1.s
Kenan Sürgit, Organizasyon ve Metod Hizmeti, Ank. 1976,6.s
Emre Kongar, örgütsel Aç ıdan Liderlik Modern Yönetim Semineri (TÜRK-/ Ş ve H.D.)
Ank. 1982, 59. s.
Esasen, bürokrasinin evrensel niteli ği ve yönetim sanat ı , yönetimin iç görünü şünde, kamu ve özel kesimdeki "önder"li ği birle ş tirmektedir.
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ALAADDİN KORKMAZ
r.

ÖNDERLIK YAKLA Ş IMLARI
insanl ığı n var-oldu ğ u günden beri, herhangi bir gurup sözkonusu oldu ğ u zaman, ortaya
mutlaka "lidir"lik de ç ıkmaktad ı r. Bu itibarla, önderlik, yönetimin tabii bir unsurunu olu ş turmaktad ı r.
"Çok genel çizgileriyle, önderlik, insanlar ın planlar ı ve al ı nan kararlar ı eyleme dönü ştürmelerini sağ layan bir sanat, bir insan becerisidir."' Modern yakla şı mlar, önderli ğ in çe ş itli
boyutlar ı na eğ ilip önderlik davran ışı için baz ı teklifler getirmi ş olmakla birlikte, liderli ğ in
temelinde, şahsi hüner/sanat bulunclü ğ u yolundaki "tabit lider" yakla şı m ı önemini korumaktad ı r. 2

pe
cy
a

Kongar'a göre, bir liderin özellikler'i ş unlard ı r: "Yetenek (zeka, dikkat, rahat konu ş ma,
özgün olma, karar verme gücü); Ba şarı (Bilimsellik, bilgi, fizik baş ar ı lar); Sorumluluk (güvenilirlik, görü ş kenlik, sebat, at ı lganl ı k, kendine güven, mükemmele ş tirme arzusu); Kat ılma
(etkinlik, sosyallik, i ş birli ğ i, uyum, yetene ğ i, espri gücü)"
Ergun'a göre, "...öncü yazarlar, önderli ğ i; 1) Grup süreçIerinin ve grup etkinliklerinin
odak noktas ı ; 2) Uymay ı özendiren bir sanat; 3) Ba ş ar ıya ula ş mak içni, enaz uyu ş mazl ı kençok i şbirli ğ i ile insanlar ı kullanma yetene ğ i; 4) Bir güç ili ş kisi, farkl ı laş m ış bir rol ve rol
yap ısı n ı n harekete geçiricisi" 4 dir.
Can'a göre, "... hiçbir örgüt şemas ı ,ı siyaset ve usuller kitab ı , tüm faaliyetleri sayamaz
ve karma şı k bir örgütte kar şı la şı labilecek tüm olas ı l ıklar ı belirleyemez. (...) örgütsel önderliğ in temeli, örgütün günlük emirleriyle mekanik uyu ş umdan daha ötede, etki yönünden bir
fazlal ı k yaratmakt ı r. (...) önder, etkisel bir art ış yarat ı rken, baz ı araçlardan yararlanarak, i ş lerin yürütülmesi için, teknik, insansal ya da kavramsal becerilerini kullanma yoluna gider."'
Sosyal ilimciler, liderlik konusunda çe ş itli teoriler geli ştirmi ş lerdir. Bir k ısm ı yukardaki
tariflere yans ı m ış olan bu teorilerin, yakla şı m noktalar ı hakk ı nda bir fikir vermesi bak ı m ından, sadece ba ş l ı klar ı n ı vermekle yetiniyoruz: Ki ş isel-durumsal önderlik kuramlar ı ; Etkileş im-beklenti kuramlar ı ; İ nsanc ı l kuramlar. 6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

7n

Ergun, age, 7.s
ibid ve ayrıca, Halil Can, Modern Yönetim Ilkeleri, Modern Yönetim Semineri (TÜRKİŞ ), Ank. 1982, 41.s
Kongar, age, 61.s.
Ergun, age, 7-8 s
Can, age, 40-41.s
Ergun, age, 10-16. s

TE ŞKILAT LIDERLIĞI VE HALKLA ILI ŞKILER"
ÖNDERLIK ÇE ŞITLERI:
Teori, etkili önder ara şt ı rmalar ı sı rası nda, belli-ba ş l ı üç grupta toplanan önderlik tipleri tesbit etmi ş tir. Genellikle kabul gören bu tasnife göre, lider: 1) Ya, otokratik (müstebit),
2) Ya, demokratik, 3) Yahut da müsaadeei (laissez-faire: b ı rak ın ı z yapsı n, b ı rak ın ı z geçsin)'dir. 1 '
Blake ve Mouton'un görev ve insan ili şkilerine göre geli ştirdikleri "Yönetim ölçe ği" (veya, Yönetsel Diyagram önderlik Tarzlar ı ) ile be ş önder "tip"i gösterMekte 2 ve modern yönetimde gittikçe benimsenmektedir. (Grafik-1) Blake-Mouton, önderlik davran ış lar ın ı : 1) insan ili ş kilerine verilen önem, 2) insanlarla aahenkli ili ş kiler, 3) Astlarla çat ış ma durumu, 4)
üstlerle çat ış ma durumu, 5) i şle ilgili durumlarda, karar verirken i şti ş are (dan ış ma), 6) Mükafaatland ı rma ve cezaland ırma" noktalar ı ndan incelenmektedir. 3
1
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YÖNETİM ÖLÇE Ğİ

Bu ölçeğ i önderlikle ilgili klasik yakla şı ma çevirersek:
Otokratik: 9.1 (Görev/Komutan)
--Demokratik: 5.5 (Ortayol/kurnaz) ve 95. (U:ip/ba şaran)
Müsa adeci: tl (korkak) ve 1.9 ( Şehir Kulübü/arkada ş ) ş eklinde ifadelendirmek mümkündür.
—

—

(1) Ergun, 18.s; Kongar, 60.s
(2) Ergun, 17-18.s ; Can, 43.s vd.
(3)Can, 45-46.s; Turgay Ergun ve Aykut Polat, Kamu Yönetimine Giri ş , Ank. 1978,156.s
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ALAADDIN KORKMAZ

Blake ve Mouton'un bu tasnifi, do ğ u ştan gelen kaabiliyetlerle, yöneticilik e ğ itimleri sonunda kazan ı lanlar ı n bir terkibini olu şturmakta ve idâreci yeti ştirme pro ğ ramlar ında
kullanı lmaktad ı r.

BÜROKRASI VE ÖNDERLIK
Sosyologlar ve psikologlar, "ayr ı sosyal yap ı lar ı n ayr ı önderlik davran ış lar ın ı ortaya
ç ıkaracağı " görüşünde birle ş mektedirler.'
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Önderlikte, bir etkileyen, bir de etkilenen yan vard ı r. Etkilenen olmazsa önderlik de olmaz. Etkileme kapasitesi "pozisyon" da bulunmayabilir. Bu, ba ş olma ile önderlik aras ı ndaki
fark ı belirler. önderlik sözkonusu olmadan hiçbir grup, amaçlar ı n ı gerçekle ş tirmede elle tutulur bir ba şar ı elde edemez. Önder, hem komuta, hem rehberlik eden ki ş idir.
Hiyerar ş ide büyüdükçe (yükseldikçe) siyasi rol artar, idari uzmanl ık görevi azal ı r. Siyasi
kararlar ı veren, (sadece) en üstteki (siyasi) yönetici de ğildir; bu, ortak bir süreçtir. üst yönetici, astlar ı n ı n gerçekle ştirdi ğ i bir karar ı şekli olarak tasdik eder ve (gerekirse) karar ı etkiler.

ted ir.

pe

Birbiri üstüne sıralanm ış , sı n ıflanmış veya derecelenmi ş insan grubu olan hiyerar şi, baş kalar ı n ı n dü şünce ve hareketlerini etkileme demek olan otorite ile kendini belli eder' otoritenin demokratik (kat ı l ı mc ı ) olması , örgütün i ş dinami ği ve verimlilik bak ı m ı ndan da önem
taşı r. Ancak, bu durum, şekli (sun'i) örgütlerin önemli bir özelli ğ i olan, "otoritenin ki ş iden
çok büroda toplanmas ı na" ve böylece, otorite-büro aynile ş mesine yol açacakt ı r. Nitekim
Bradburg'un Türk bürokrasisi ile ilgili ara şt ı rması nda bu ayntle ş me gözlenmi ştir. 3 Türk kamu bürokrasisinde kararlar ı anonimle ştirme temâyülü -bütün otokrat görünü ş Wre rağ menağı r basmakta, kurul, komisyon gibi "kat ı l ı m" ortamlar ı âdetâ bunun için istismar edilmek-

C. Mıhç ıoğ lu, Türk kamu yöneticilerinin özellikleri, tutum ve davran ış lar ı ile ilgili olarak
yabanc ı ve yerli ilim adamlar ı n ı n tenkidlerini ş öyle özetlemektedir: 4
1) Eyleme yönelmez; te şebbüs gücü zay ı ft ı r; ataerkil aile düzeni ve ezberci bir e ğitimle ye-:
ti ş mi ştir.
2) Otoriter bir şahsiyete sâhiptir. Ast-üst münasebetlerinde ileti şim eksiktir (Ordü-Millet
vasfı ndan).

(1) Ergun, age, 17.s
(2) Ergun ve Polat, age, 148-49.s
(3) İbid, 167.s

(4) (Zikreden) İ bid, 168-169.s
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3) Aşı rı merkezci oldu ğu için teferruâta bo ğulmakta, gerçek görevine zaman ay ı ramamaktad ı r.
4) Kanunlar ı n riihundan çok, metine ba ğ lıd ı r; kanunlar ı araç olarak de ğ il, amaç olarak görür (kâidecidir.)
5) Zaman ı rasyonel kullanamamaktad ır.

HALKLA ILI Ş KILER VE BÜROKRATIK ÖNDERLIK

a

K ı saca, "sunulan hizmetin geli ştirilmesi maksad ıyla örgütle kitle aras ı ndaki bilgi ak ışı ve
iknâ" şeklinde târif edebilece ğ imiz halkla ili şkiler, toplumdaki "kitlele ş me"ye parelel olarak
geli şen bir hizmet biri midir.
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Her meslek ve s ınıftan, her kültür seviyesinden, örgütsilz veya gev şek örgütlü , birbirini
etkileme seviyesi dü ş ük, isimsiz bir grup' olarak târif edilen kitleye bilgi verme ve ondan
bilgi alma -târifteki unsurlar ı n derin farkl ı l ı kları rı a paralel olarak- son derece güç ve
karmaşı kt ı r. İşte örgütlerde halkla ili ş kiler hizmetini do ğ uran şartlar bu noktada aç ığa ç ıkmaktad ı r. Başta özel sektör olmak üzere, üretimle ilgili örgütlerin bu hizmet birimine, <eklama dayal ı olsa bile- daha önce gerek duymalar ı bu yüzdendir.
Sanayile şme ve demokratikle şmenin getirdi ğ i tabir bir netice olarak kamu bürokrasisinin de bu süreç içersinde yerini almas ı zararidir. Esasen, demokratik toplumlar ın yap ı sı nı n
gereğ i, bilgi alma-bilgi vermeye dayanmaktad ı r. Fakat, "Hükümet i ş lerinin, monark ın bir meselesi oldu ğu veya bu i ş lerin, kendilerini di ğer bütün insanlardan daha zeki, daha olgun ve
daha vatansever gören politikac ı ve memurların te şkil etti ğ i küçük bir grubun i şi sayı ld ığı ,
tarihlere kadar uzan ı r."'
Kitle haberle ş me araçlar ındaki büyük ilerlemeler ve "aç ı k toplum" olma yolundaki
geli ş meler, berokrasinin "kapal ı bir elit" vasfından ç ıkmasın ı da, bir ölçüde, sağlam ış ; art ık,
yönetici sınıf "fildi şi kule"den ç ıkar ı lm ıştı r. Bir bak ı ma, halkla ili ş kiler hizmeti, halk ı n
gittikçe artan zorlamalar ı neticesinde sistemle ştirilmi ştir, diyebiliriz. Fakat, kamu yönetiminde bu hizmet de "k ı rtasiyecilik"e bo ğulmu ş ; "...halkla ili ş kiler, ilgili hizmetin niçin yapı ld ığı n ı değ il de nası l yap ıld ığı n ı halka ula ştı rmaktan ileri gidememi ştir." 3

(1)Yikel Ertekin, Halkla ili şkiler, Ank. 1983, 15.s
(2) Brian Chapman, İdare Mesleği (Çev. Cahit Tutum), Ank. 1970, 313.s
(3) İbid

ALAADDIN KORKMAZ
Bürokrasinin "kapal ı " oldu ğ u devirlerden gelen bir al ış kanl ı kla, halk, daimâ yönetime
aç ık veya gizli- bir ş üphecilik ve güvensizlikle bakar. "( İ spanya ve İ talya'da) İ dare ile ili ş ki
kuran vatanda ş lar ı n bir miktar korkusu vard ı r. İ talyanlar, ayr ı ca, kamu görevlilerini irtikaba
elveri ş li ve ara-s ı ra ay ı rt ı lan bir hizmet birimi mensublar ı olarak görürler. Vatanda ş , kamu
hizmetlerinin, bâzen özel ç ıkarlar için manipüle edilmekte oldu ğ una ve politik manevralar
için bir arena olarak kullan ı ld ığına inan ı r....vb"'
öyle ise, müessesenin otorite yap ıs ı içersinde ve bilgi verme/ikna/kabul görme; bilgi
alma/de ğerlendirme/ kullanma 2 esası na dayal ı hizmetleri sistemli olarak görecek birimlere
ihtiyaç vard ı r. Aksi halde, bu tür kanaatler sürüp gidecektir.

a

"Hükümetin halktan bilgi saklamas ı n ın üç sebebi olabilir: Mesele gerçekten gizlidir;
hükümetin hareket ve motifleri son derece kötüdür; nihâyet, hükümetin halka itimâd ı yoktur."'
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Bu üç sebepten sâdece "gizlilik" kabule de ğ er bir sebep te ş kil eder. Fakat, demokratikle ş menin bir gereğ i olarak bu kavram ın târifi de oldukça de ğ i ş mi ş bulunmaktad ı r. Bugün,
askeri' bak ı mdan gizlilik ta şıyan birçok bilgi ile birtak ı m mahfillerce aç ı kça ne ş redilebilmektedir. Bu itibarla, bugün, yönetimin halktan saklayacak pek az ş eyi bulunmaktad ı r.
Durum böyle olmakla birlikte, Türk kamu bürokrasisi, Osmanl ı 'dan tevârüs etti ğ i (der-Gni (içrek)li ğ ini muhafaza etmektedir. (içreklik, yönetimin karma şıklaş ması , çevreden farkl ı
usullere sayg ı nl ı k göstermesi, farkl ı bir zaman anlay ışın ı n yönetimde yerle ş ik olması na bağ l ı olarak ortaya ç ıkan ve yönetici taraf ı ndan kendine yarar sa ğ layacak biçimde kullan ı lan
yönetsel evreni tüm ögeleriyle koruyucu bir kabuk" 4 tur. "yönetim, siyasi erkten yap ı olarak ayr ı ise, bunun bir nedenini de yönetimin daha ivedi davranmak zorunda olmas ı ile aç ı klamak olanakl ı d ı r. Ancak, görünen odur ki, yönetim yap ı ve i ş leyi ş i ile çabuk davranmaya
reddetmektedir. (...)Kamu görevlilerinin zamanlar ı n ı ne yapt ıklar ı n ı değ il, yaln ı zca örgüt
içindeki varl ı klar ına göre de ğerlendirmeyi amaç edinmi bir anlay ış içinde yönetsel örgütler,
amaç sapması n ı n en aç ı k ve belirgin örne ğ ini verirler. (...) Üst düzey yöneticileriyle, ancak,
siyâsi nitelikli ki şiler ve üst gelir kümeleri ili ş ki kurabilmektedir.(...) Süzme i ş levi gören altbirimler, alt-sı n ı flar ı n üst-yöneticilerle ileti ş imini engellemektedir. (Bu engel), halk ın, politikac ı lar ın arac ı l ığı na ba şvurması na ve toplumsal örgütlenmede bir ba ş ka grubun (avukatl ı k,
müş avirlik gibi arac ı kurumlar ın) do ğ ması na sebep olmu ştur."'

(1) ibid, 305.s
(2) Birkan Uysal, Halkla Ilişkiler (Ders notlar ı )
(3)Chapman, age, 313.s
(4)Metin Kazanc ı , Yönetimde Büyüme Olay ı ve Yönetilen, Yönetim Sosyolojisi (Ed. Ömer
Bozkurt), Ank. 1976, 207.s
(5) İbid, 210.s
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TE ŞKILAT LİDERLİĞİ VE HALKLA İLİŞKİLER"

Böyle bir "içreklik" gösteren ve otokrat görünü ş lü şekli liderlere sahip olan Türk Kamu
bürokrasisinde halkla ili ş kiler biriminin yeri nedir? Hemen, tereddütsüzce söylenebilir ki:
Halkla ili ş kilerin böyle bir yap ı içerisinde yeri yoktur!
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Evvela: Bu "içrek yap ı ", demokratikle ş menin icâbât ına uymak zorundad ı r. Demokratikle ş me, "anahtar"d ı r; di ğer bütün aksakl ı k ve eksiklikleri ortadan o kald ı racakt ır. Serbest
seçimlere dayal ı hükümetler sı rası nda bir ölçüde "içrek"li ğ ini kaybeden bürokrasinin "ara
rejim"ler sı rası nda derhal "ceberrurlu ğ una bürünmesi ve "kal ın duvarlar" ard ına çekilmesi
bunun çok aç ı k bir delilidir. öyleyse, halkla ili ş kiler, halk ın kat ı l ı m ına gerçekten inanma ile
olur. "örgütsel lider" için birinci şart budur. İ kincisi, iç-kat ı l ı mdan Izami ölçüde istifade
edebilmesini bilmek, gerçek yetki devri ile bir ekip çal ış ması ortam ına geçebilmektir. Üçüncüsü, uzmanl ığa inan ı p değ er vermek (kasdedilen (teknostrüktürdür; uzmanl ı k ad ı alt ında spekülasyon üretenler de ğ il) ve onlar ı çal ış t ı rması n ı bilmektir. İşte, bu noktada, kurulu ş un
varl ı k sebebini kitlelere duyurup benimsetecek; kitlenin "kalb"ini dinleyerek kurulu ş a istikamet verici bilgiler toplay ı p de ğerlendirecek halkla ili ş kiler birimlerine ihtiyaç vard ı r.

pe

Bütün bunlar ı n olu ş umuna "lider" karar verecek ve uygulanmas ı n ı isteyecektir. Bunlar,
mevcut statü içersinde, kabahati "mevzuat hazretleri"nin s ı rt ı na yükleyerek "yap ı lamaz"
damgası vurulacak şeyler de ğ ildir. Bütün mesele, idarecinin "bürokratik davran ış "tan "önder davran ışı "na geçebilmesindedir. Yap ılan bütün ara şt ı rmalar, Türk bürokratlar ın ı n
"otokratik" yap ıda oldu ğ unu gösteriyor. ° Peki, bu otorite hangi yönde kullan ı lı yor? "olmaz" ı ara ştı rmak için: "Bakanl ı klar, ho şlanmad ı kları kanunlar ı uygulamaman ı n bir yolunu
bulurlar. Bunun için, bu kanunlar ı kendilerine göre yorumlayan genelgeleri hiyerar ş ik yolla
yay ı nlamak isterler." 2

SONUÇ:

Netice olarak ş unu söyleyebiliriz ki: Bugün, Türk, kamu yönetiminde halkla ili ş kiler hizmeti ve birimleri, d ış zorlamalar ı n tesiriyle, birtak ı m klasik hizmetlerin isim de ği ş mesinden
ileri gidememi ştir. Bunun sebebini de, idârenin, demokratikle ş me sürecinin d ışı nda ve
gerisindeki kapal ı ve kâideci yap ısın ı muhafaza etmesi te ş kil etmektedir. idareciler de statükonun bozulmas ı na pek taraftar de ğ ildirler.

(1) Örnek için, en son ara ş t ırma, bkz. Ergun, ag< , 106.s
(2) Chapman, 305.s
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TARİHİ GELI ŞIMI IÇERISINDE INCELENMESI
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I- GIRIŞ
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Günümüzde ekonomik hayata hakim olan ekonomik dü şünceler tarih boyunca yap ılan
inceleme ve çal ışmaların, tarih boyunca geli ş en ve de ğişen düşüncelerin bir ürünüdür.
Bu nedenle bugünkü ekonomik dü şünceleri anlayabilmek için bu dü şüncelerin tarih içindeki
gelişme seyrini bilmekte yarar vard ır.
Tarih içinde Iktisadi Geli ş meler ve İkdisadi Düşünceler gözönüne al ındığında insanlığın
var olu şuyla ikdisadin do ğdu ğu görülecektir. Cemiyetler geli ş tikçe ikdisadi olaylar daha karmaşık bir yap ı almış , çeşitli ikdisatç ılar ikdisadi olayların çözümüne ili şkin öneriler ortaya
atmışlardır.
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Kalkınmanın sa ğlanabilmesi, toplumların yeterli refah seviyesine ula şabilmesi eldeki imkanların de ğerlendirilmesine bağlıdır. Bu kategoriden hareketle iktisadç ılar kalkınmanın ana
sektörlerine de (Tarım, sanayi, hizmetler) gözönüne alarak dü şüncelerini aç ıklamışlardır.
iktisadi düşüncelerin tarihi geli ş imi incelendiğinde "Sektörler de öncelikle ele al ınması
gereken sektörün başlangıcından beri çeşitli düşüncelere göre farkl ılıklar arz etti ği görülecek,
birçok ikdisatç ıya göre farklı farklı yorumlanacaktır.

II- TARİHİ GELI ŞIM

A- İkdisat İlminden önceki İkdisadi Düşünceler

1- Eski Ça ğlar
a) Yunanistandaki İkdisadi Düşünceler
Eski Yunanistan'daki ikdisadi hayat ın en eski bilgisine Sair Homer' ınr "İliade" ve -"Odyssee"de rastl ıyoruz. Bu devirde üretti ğini tüketen, tüketti ğini üreten bir ev ikdisadi sistemi ge-

çerli idi.
Tarım Reformu Genel Müdürlü ğü Şube Müdürü
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Yunanlılar ziraat önem vermekle beraber şehirlerde yaşıyorlardı . Ticaret yabancıların
ve esaretten azad edilmi ş olan kimselerin elinde idi. Bu ça ğlarda ikdisadi dü şünceler üzerinde
etkili olanlar Yunanl ı filozoflard ır.
Bunların kurdukları "Sistematik Felsefe"de eski Yunan ın iktisadi görüşünü belirten birçok mesele vard ı r.
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Eflatunun ikdisadi düşünceleri yaşadığı devrin stat ık ekonomi zihniyetine uygundur. Eflatunun ikdisadi fikirlerini "Cumhuriyet" veya "Devlet" ismindeki eserinde buluyoruz. Hükümdar Filozoflar taraf ından idare edilecek olan bu Devlet zirai ve aristokrat ık bir devlettir.
Eflatunun "Kanunlar" ismindeki ikinci eserinde "Hususi Mülkiyet esas ı kabul edilmekle beraber yalnı z zirai mülkiyetin tam bir musavvat ink ısamının lüzumlu oldu ğu fikri hakimdir.
Sosyolojinin babası sayılan Aristo "Zaruri ihtiyaçların teminine muteallık ekonomi ile
gayesi sırf kâr olan ekonomiyi birbirinden ay ırt eder. Aristoya göre hakiki servet ev ekonomisinde aranmalıdı r. Iptidai maddelerin istihsali için sarfedilen emekle elde edilen istihsal hakiki servettir.
b) Roma'daki firdisadi Dü şünceler
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Yunanistan'da oldu ğu gibi Roma'da da iktisat zirai bir karekter arz ediyordu. Roma'n ın
muhtelif devirlerinde ziraat hükümetlerin kuvvetli kaynaklar ından birini teş kil ediyordu.
Cumhuriyet devrinde ziraat hakim olma ğa başlayan sermaye küçük arazi sahiplerinin azalmasına yol açmış tır.
Romalı düşünürler Fizyokratlar gibi ziraate, ticaret ve sanayiden daha fazla önem vermiş lerdir. Bunlar arasında "CATO, VARRO, COLUMELLA ve Ç İÇERO'dan bahsedilebilir.
Bunlardan CATO'de AGR İCULTURA".adh eserin de inkiş af halinde bulunan para ticaretini
şiddetle tenkit ettikten sonra Romal ı ş airlerin hasret çektikleri küçük çiftliklerden ve bunlar
için gerekli faaliyet sahalar ından bahsetmektedir.
Cato'ya göre "Zirai hatlar" en me ş hur kazançlard ır. Toprak mahsullerinin piyasada en
rasyonel bir ş ekilde sat ılması tabii ve adil telakk ı edilmelidir.
2- Orta Ça ğlar
a) Skolastık Doktrinler.
Iktisadi düşünce ve Doktrinler Ortaça ğ Avrupası 'nda uzun müddet be şeri dinlerin etkisi altında kalmıştır. Bu devirde iktisadi problemler daima dini mulahazalar çerçevesi içinde
incelenmiş tir. Ortaça ğ ekonomisinde ziraat birinei derecede rol oynayan bir faaliyet ş ubesi
idi. Bu devrin ananevi ekonomi zihniyeti para ve ticaret rnuamelelerine tesir etmi ş ve hatta
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bunların gerilemesinde önemli rol aynam ıştır.
Skolastık Düşünürler kazanç ve hususi mülkiyeti kabul etmekle beraber bunun hududunun tayinine taraftard ırlar.
Bu hudut sosyal düzenin muhafazas ına hizmet edecektir. Ortaça ğ hıristiyan doktrinlerinin en esasl ı ve en muhim prensiblerinden bir tanesi de kazanc ın bir kimsenin içtimai mevkisi ile mütenasip bir şekilde yaşamak imkanını sağlayacak miktarda olmasını temin düşüncesidir.
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b) İslam Dünyasındaki iktisadi Düşünceler.
Ortaçağ Avrtipası 'nda oldu ğu gibi İslam Dünyasında da iktisadi zihniyet ve iktisadi ya şayışta Dini fıkır ve tesirlerin etkisi olmu ştur.
Ancak islâm düşünürleri çağ larındaki duruma k ıyasla eski Yunan filozoflar ının eserlerini tercüme ederek yayg ınlaşmalarını sağlamışlar ve ortaça ğ Avrupasfna etkili olmu şlardır.
İslam Düşünürleri arasında Farabi, İbni Rüşd ve İbni Haldun eh başta gelenleridir.
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Bunlardan "Halduna göre" cemiyetlerin geli şmesi sanayileşme hareketiyle ba şlar. Sanayinin inkişafi başlangıçta parlak neticeler verir. Fikir ve sanat geni şler. Fakat bu hal bir
müdet sonra insanları içinden ç ıkılmaz ihtilaflara dahili mücadelelere ve ahlaks ızlıklara sürükler. Nüfusun normalin fevkinde artmas ı durumu vahimleştirir. Ve gerileme emareleri gün geçtikçe artmaya ba şlar. Bu durumdan kurtulman ın çaresi iradeli bir çoban hayat ına dönmektir."
Haldun "Cemiyetlerin geli şmelerinde iki merhalenin bulundu ğunu kabul eder. Bedevilik birinci merhaledir. Bu merhaleden ikinci merhaleye yani medenili ğe geçerken bütün kültür müesseseleri derin de ğişikli ğe u ğrar. Haldun "Ticari te şebbüsün serbest hareketine mani
olan ve ticari fikirlerin inki şafına sed çeken devletçili ğin aleyhindedir.Haldun'a göre Devletin vazifesi hususi te şebbüsün faaliyetini art ıracak ve ticari fikri geli ştirecek tarzda tedbirler
almak olmal ıdır.
3-Yen Zaman Ba şlangıcı
a) Merkantılızm.
Bu sistem serveti paradan ibaret sayan
bir. XV. yüzyılın ortalarından XVIII
sistemdir.
yüzyılın başlarına kadar Bat ı Avrupa'da uygulanan ekonomik sistem ve ekonomi politikalarının tümüne merkantilizm denmektedrir.
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Bu sistemin. ana ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür.,—Devletin gücü ülkenin zenginli ği ile artar. ;
—ülkenin zenginli ği sahip olduğu kıymetli madenlerle ölçüler. Bir ülkene kadar alt ın ve
gümüşe sahip ise o kadar zengin olur.
—Ülke altın ve gümüş miktarını artırmak için; sömürgeler elde edilmeli, ticaret blançosu
lehte çevrilerek aradaki fark ı ülkeye kıymetli maden olarak kazand ırmah, sanayi geliştirilerek, dışarıya sanayi malları satarak altın ve gümüş kazanmalı, nüfus art ışını teşvik etmeli,
altm ve gümüşün ülkeden dışarıya çıkması yasaklanmalıdır.
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—Sanayinin geliştirilmesi ve ticaret blançosunun lehte çevrilmesi için; sanayi üretimine
prim verilerek te şvik edilmeli, yabancı ülkelerden nitelikli i ş çi ve usta gelmesi kolayla ştırılmalı, Kral tarafından numune işletmeler kurulmal ı , yerli malları kullanılması teşvik edilmeli,
ücretlerin yükselmesi önlenmeli, deniz ta şımacılığını geliştirmek için tedbir alınmalıdır.
Merkantalisler para ve zenginli ği aynı görmektedirler.
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Ortaçağ ekonomisinin tüketim maddelerinin ihrac ını men eden ve d ış arıdan zirai
mahsullerin gelmesini te şvik eden tedbirlerine mukabil "Merkantilizim" hammaddelerin ithali ile fazla miktarda istihsal edilen zirai mahsüllerin bilhassa s ınai mamüllerin ihrac ını gözönünde tutan bir ekonomi politikası takip etmi ş tir.
Bununla beraber "Merkantilizim" ticaret ve sanayiye önem vermekle beraber ziraati oldukça ihmal etmi ştir. Nitekim zirai bir sistem olarak Fizyokrat okulunun, sinan ve ticari bir
karakter ta şıyan merkantilizme kar şı kuvvetli bir tepki şeklinde ortaya ç ıktığı bir gerçektir.
b) Neo Merkantilizim:

Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda ve bilhassa büyük iktisadi buhran ın ortaya ç ıktığı 1930 yıllarında, baz ı geliş miş ülkelerin izledi ği iktisat politikası , aradan geçen iki buçuk
asırlık birfasıladan sonra, Merkant ılıst düşünce ve politika uygulamasının, yeniden moda haline gelmesine yol açan bir yön alm ıştır. Bilhassa bu uygulama Almanya ve İtalya'da uygulanan devletçi, kontrollu, otar şık iktisat politikası baz ılarınca Neo-Merkant ılızim akımı diye
adlandırılmıştır. Bu idarelerin a şırı, yabancı aleyhtarlıkları , altın biriktirme, ihracat ı primlerle teşvik etme ithalat ı yasaklama, ücretleri sınırlama, sermaye kaç ısını önlemek için a ğır döviz kontrolu sisteminin uygulanmas ı , kliring ve iki tarafl ı ticaret usullerine ba şvurma aktif bir
nüfus politikası izleme, iktisadi devlet te şekkülleri ve kamu yat ırımlanyla tam çalış mayı
sa ğlama te şebbüsleri, Bat ı Dünyasında 16. ve 17. asırlar arasında uygulanan iktisat politikalarını çok andıran bir uygulama olmu ştur.
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B- Iktisat İlmi Içindeki iktisadi Dü şünceler,-.
1-FizyokratSsem
Fizyokrası Merkantil ıstlerin himayeci ve faydac ı düşüncelerine tepki olarak do ğmuş,
ferdi hürriyet ve mübadele serbestisini savunmu ştur. Merkantilistlerin sanayi ve ticarete önem
vermelerine karşılık fizyokratlar tar ıma önem vermiş lerdir. Bu sistemin kurucusu Dr. Ouesnaydır. Bunun çevresinde toplanan ve ayn ı ekonomik düşünceyi savunan kimselere fizyokrat
ve bunların meydana getirdi ği okulada fizyokrası denmektedir.
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Fizyokratlara göre üretim madde yaratmakt ır. Madde yaratan, harcanandan fazla veren,
başka bir deyimle safi hasıla sa ğlayan saha ise tar ımdır. öteki faaliyet alanları örne ğin, ticaret ve sanayi harcanandan fazla bir şey vermemekte, başka bir deyimle sadece maddenin şeklinde, yapısında veya yerinde de ğişiklik meydana getirmektedir. Bundan hareketle fizyokratlar üretken ve üretken olmayan faaliyetler diye ay ırım yapm ışlardır. Fizyokratlara göre
yalnız tarım üretkendir. Çünkü harcanandan fazla vermektedir. Toprak kendisine ekilen bu ğdayın 5-10 kat ı fazlasını vermektdir. Fizyokratlar safi has ıla düşüncesine bağlı olarak toplumu
a) Toprağı işleyenlerin (çiftçilerin) meydana getirdi ği üretken (Pröduktif) s ınıf,
b) Sanayi ve ticaretle u ğraşanlan kapsayan i ş çiler dahil üretken olmayan (verimsiz s ınıf)
c) Toprak sahipleri ve hükümdarlar ın olu şturdu ğu dağıtıcı sınıf olmak üzere üç sosyal s ınıfa ayırmışlar, mevcut politik düzeni iyi görmü şler, toprak mülkiyetini savunmu şlardır.

III. KLASIK SISTEM

Klasik sistem veya klasik okul tabiri ile fizyokrat yazarlar ve Adam Smit taraf ından at ılan iktisadi görüşler ve uygulama neticeleri gibi temeller üzerinde ekonomi ilminin ve serbest,
doktrinin prensiplerini inki şaf ettiren bir iktisatç ılar zümresi kast edilir. Bu sistem ba şka bir
ifade ile "Iktisadi Liberalizm" bundan önce görülen "Merkantilist" sistemlerin bir reaksiyonu olarak XVIII. Yüzy ılın sonlarına doğru yani Adam Simitin ilk eserinin bas ıldığı (1776)
zamanlarda ortaya ç ıkmıştır. Bu devirde iktisat süratle derin bir bünye de ğişikli ğine u ğramış ve Alman iktisatcisi "Werner Sombart' ın ismini verdi ği yüksek kapıtalizm do ğmuş tur.
Erken kapitalizim yani merkantilizim yerine geçen Yüksek Kapitalizim devrinde seri halinde
imalat sistemi, modern niite şebbis tipi büyük sanayi, Dünya Piyasası ve Dünya Ekonomi faaliyetleri do ğmuş tur.

A — ADAM SMİTH (1723 - 1790)
Klasik Doktrinin kurucusu Adam simith 1776 y ılında önemli kitabı olan "Ulusların
zenginliklerinin sebepleri ve nitelikleri üzerinde•ara ştırma" adlı kitabını yayınlamış tır. Smith
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eserinde; kendinden önceki yazarlar ın düşüncelerini inceliyerek, genel bir de ğerlendirmeye
tabi tutmu ş , zenginliğin nitelik ve kaynağını sistemli bir biçimde aç ıklamağa çalışmış , belli
varsayımlara dayanarak, iktisadi olaylar aras ında sebep sonuç ili şkilerini araştınnağa çalışmıştır. Sanayi geli şiminin başladığı bir dönemde yaşayan Adam Smith bu geli şme ile birlikte
başlayan kapitalizmin etkisinde kalm ış , liberal kapitalizmin, merkant ılızme nazaran daha
ileri bir ekonomi düzeni oldu ğunu savunmu ş tur. İlk kez onun iktisat politikas ında şu veya
bu sınıfın (sanayi ve çiftçi) ç ıkarlarını değil, toplumun müş terek ç ıkarlarını esas ald ığı söylenebilir. Ona göre gerek Merkant ılistlerin ve gerekse Fizyokratlann ulusal zenginli ğin kayna ğı
hakkındaki görüş leri do ğru değldir.
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Merkantilistler para ile serveti birbirine kan ş tırmışlardır. Bir ki şinin sahip olduğu para
onunservetinin (Zenginli ğinin) bir bölümünü te şkil etsede, toplum bakımından servet de ğildir. Çünkü toplumun elindeki para miktar ı artsada toplum aç ısından para bir mübadele aracından başka bir şey de ğildir.
Fizyokratlann toplumun zenginli ğinin kaynağını tarımsal faaliyetlerde görmeleri, sadece tarımsal faaliyetlerin produktif oldu ğu yolundaki düşünceleri yalnış tır. Yalnız tarım de ğil
öteki ekoomik sektörlerde özellikle sanayide produktiftir.
A. Smithe göre ulusal zenginli ğin kayna ğı ulusal emektir. Bir ulusun y ıllık eme ği o
ulusun yaş aması için yılda üretimini gerekli k ıldığı malları kendisine sağlayan ana kaynaktır. Bu mallar ya doğrudan ulusal eme ğin ürünü olan mallardan yada ulusal eme ğin ürünü olan
malların mübadelesinden d ış ülkelerden satın alınan mallardan olu şur.
A. Smithe göre yalnız tarımda kullanılan emek de ğil, sanayide kullanılan emekte aynı biçimde prodüktiftir. Bir ulusa mensup insanlar çe şitli meslek ve i ş alanlarında çalışırlar. Ulusal üretim bunların ceh ve çabalar ının iiriinildür. İnsanlar u ğraşlannda birbirlerini tamamlarlar. Toplumda insanların uğraşlan ile birbirlerini tamamlamalan insanlar aras ında iş bölümünün bir sonucudur.
O mal ve hizmetlerin geni ş bir iş bölümü ve işbirl ği içinde üretilmesi olay ını temel
düşünce olarak ele almış , milli hasılanın yan yana, içiçe faaliyette bulunan çok say ıda teşebbüs ve işletme tarafından meydana getirildi ğini, bunlar arasında geniş bir alışverişin var olduğunu ileriye sürerek i ş bölümünün miibadeleyi, mübadelenin paray ızorunlu kıldığını görmüş ,
paranın Merkantilistlerin iddia etti ği gibi ülkenin zenginli ğinin ölçüsü değil, bir mübadele aracı ve de ğer olma vasıtası olduğunu aç ıklamış tır. Ona göre banknot tedavülü alt ın ve gümüş
gibi paralardan tasarruf sa ğladığından tercih olunmalıdır. Çünkü ihtiyaçtan fazla alt ın ve gümüş karşılığında dış ülkelerden iş makineleri ithal edilerek, ekonomik geli şmeyi kolaylaştırmak mümkündür.

NAF İZ İMAMOĞ LU

Yine A. Smith i ş bölümü hakk ındaki dü şüncesi ile ulusal zenginli ğin yalnız tarıma bağlı
oldu ğu, ulusal zenginli ğin yalnız safi hasılanin artt ırılması ile artınlabilece ği yolundaki fizyokratık düşüncenin do ğru olmadığın ı göstermi ş tir. 0 bu yüzden fizyokratlann tek vergi sistemi düşüncelerine de kar şı çı kmış tır. Ona göre vergi bütün gelir kaynaklarından alınmalı,
herkes ekonomik gücü oran ında vergi vermelidir.
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Buna rağmen, A Smith Fizyokratların Prodüktif olan ve olmayan s ını f ayrımı düşüncesinin etkisinden kendini tamamen kurtaramam ış tır. İş bölümü ilkesini bir yerde unutarak, oda
prodüktif olan ve olmayan ayrımı yapmış , yaln ız maddi ş eyleri üreten eme ği prodüktif sayarak, maddi olmayan ş eyleri (hizmet) üreten eme ğin prodüktif olmad ığını ileri sürmü ş tür.
Ona göre tarımda, sanayide çal ış anların eme ği produktif oldu ğu halde hakim, asker, avukat,
doktor, yazar gibi hizmet üreten kimselerin emekleri produktif de ğildir.
Yine fizyokratlann etkisiyle A. Smith tar ımda çal ış an eme ğin sanayide çal ış an eme ğe
göre daha prodüktif oldu ğuna öne sürmü ş tür. Çünkü tarımda doğ al faktör insanla birlikte çalış makta, tarımda kullanılan sermayenin ve eme ğin ücret ve karma ilaveten arazi sahibine bir
rant bırakmaktadır.
A. Smith'in bu ayrımı kendisinden sonra gelen jan Babtiste Say, Davit Riccardo, ve Jan
Stuart Mill tarafından eleş trilmi ş , maddi şeyler gibi maddi olmayan şeyleride üreten eme ğin
prodüktif oldu ğu, arazi rant ın ın insanlarla birlikte çal ış masından de ğil ayni nitelikteki arazinin ihtiyaçlarını karşılayamaması ndan ileri geldi ği ortaya konulmu ş tur. Gerçekten
milli hasılaya katkısı olan bütün hizmetler prodüktiftir. Do ğal faktörler yaln ız tarımda de ğil,
sanayidede insanla bitlikte çal ışır.

A. Smith ulusal zenginli ğin artırılmasında iş bölümünün yararlann ı önemle belirtmi ş tir.
Geri toplumlarda herkes çal ış tığı , ileri toplumlarda pek çok çal ış mayan bulundu ğu halde,
ileri toplumlarda refah seviyesinin daha yüksek olmas ının sebebini o i ş bölümünde görmektedir.

Kiş isel ç ı karla toplum ç ıkarı arasında ahenk bulundu ğ unu kabul eden A. Smith, fertlerin ekonomik faaliyetlerindeserbest b ırakılmaların ı baş ka bir deyimle liberalizmi savunmu ş tur. Esas itibariyle ekonomiye devlet müdahalesine kar şıdır. Ona göre devlet iyi bir giri ş imci
olamaz. Çünkü kamu yarannı korumakla yükümlü olan devlet kâr amac ıyla halka hizmet
amacını birlikte yürütmek isteyecektir.

KALKINMADA ÖNCELIKLI SEKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜ ŞLERİN
TARİHİ GELİŞİMİ IÇERSINDE İNCELENMESİ

A. Smith ulusal zenginli ğin kayna ğını ulusal emekte görmekle beraber sermayenin üretimin verimini artırıcı fonksiyonunu aç ıklamıştır. Ona göre toplumun belli bir anda sahip oldu ğu mal stoku, tüketim malları stoku ve sermaye mallar ı stokundan olu şur. Sermaye malları
stokuna yaln ız üretilmiş üretim araçlarını dahil sayarak, do ğa vergisi maddi üretim araçlar ını
(araziyi) aynbir üretim faktörü olarak ele alm ış tır. A. Smith'e göre mallar ın de ğeri üretimde
kullanılan eme ğe, üretim maliyetlerine göre olu şur. Piyasada arz ve talebe göre olu şan fiyat
rekabeti serbestisi sayesinde emek, üretim maliyetine göre olu şan do ğal de ğere yaklaşır.

13- JEAN BABTİ STE SAY (1767 - 1832)
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Adam Smite naza
Adam Smite nazaran sanayiye öncelik tan ıyın bir iktisat bilimcisidir. Ekonomik faaliyetleri üretim, mübadele, bölü şüm ve tüketim safhalan içinde incelemi ş , iş bölüşümteorisini üretim ve mübadele teorisine ahenkli' bir şekilde bağlamıştır. Say; gayri maddi mallar ı da üreten
eme ğinde produktif olduğunu ileri sürmü ş tür. Onu göre hakim, avukat, doktor, yazar ve ö ğ
retmeninde hizmetleri produktiftir. Çünkü bunlar mübadele konusudurlar. Bu hizmetlerde
insanlara mddi mallar gibi yararlar sa ğlamaktadırlar. Say; rant hakk ında "Rant istihsal masraflann ın fevkinde bir hasıla yaratır. Ve bu hasıla topra ğa yatırılan sermayenin bir faizi mahi,yetindedir" Fikrini ortaya koymu ş tur.

C - ROBERT THMOS MALTHUS (1766 - 1834)

Üretim faaliyetlerinin gerçek talebe dayand ığını söyleyerek modern konjöktür teorisine
başlangıç olacak görü ş ler ortaya atmış tır. Ona göregerçek talep üretim faktörleri fiyat ı ve
müte şebbisin normal kkından oluş an gelire tekabul eder. Malthus arazi rant ından söz etmi ş ,
azalan verim ilkesini izah etmi ş, ücretlerin olu şumunu aç ıklamağa çalışmış tır.
—Malthus Ekonomi düşünceleri tarihinde daha çok nüfus teorisi ile ün yapm ıştır. Maltuhsa göre nüfus geometrik diziler halinde, yiyecek maddeleri aritmetik dizi halinde artar. Bu
durum nüfus ile beslenme imkanları arasındaki dengeyi bozur.
Maltusun nüfus teorisi hakk ındaki dü şünceleri şöyle özetlenebilir.
—Nlifus artışı beslenme imkanları ile sınırlı dır.
—Nüfus yiyecek malları üretiminden daha h ızlı artmaktad ır.
—Nüfusun beslenme imkanlar ı üstündeki artışı savaşlar, bula şıcı hastalıklar ve sefalet gibi afetlerle ortadan kalkar.
D— David R ıccırdo; 1817'de yay ınlamış oldu ğu "Ekonomi Bilminin ilkeleri" adlı eserinde düşüncelerini ortaya koymu ştur. David Riccardo üretimden çok. müabedele ve bölüşüm konuları , yanı de ğer, fiat, ücret, rant, kar gibi konular ı incelemi ştir. Riccardo de ğeri;
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kullanma de ğeri ve mübadele de ğeri olmak üzere ikiye ay ırarak incelemektedir. Kullanma değeri fayda ve k ıtlık belirler. Mübadele de ğerini belirleyen ö ğe ise emektir.
David Rıccardo'ya göre Arazi için mutlak bir rant (kira) sözkonusu de ğildir. Ancak verimli arazi verimsiz araziye nazaran difransiyel rant Sa ğlar. Ona göre rant de ğere birşey katmaz. De ğer rantı yaratır. Yani bu ğday rant oldu ğu için pahal ı satılmaz. Pahalı satıldığı için
rant meydana gelir. Çünkü bu ğday fiatının yükselmesi daha az verimli arazilerin ekilmesine
neden olur. Bu ğdayın değeri az verimli arazide bu ğ day üretimi için harcanan emek miktanna göre olu şaca ğından aynı miktar ürünün daha az emekle elde edild ği verimli arazilehine
bir rant meyd'ana gelir.
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Ekilebilen aynı kalitede arazi miktarı talebe nazaran bol oldu ğu sürece araziyi üretimde
. kullanmak için bir fiyat ödemek gerekmez. Çünkü arazi serbest bir mald ır. Ne zamanki tanm ürünlerine ihtiyaç artar, iyi kalitede arazi miktar ı talebi karşılamaz duruma gelir. O
zaman çiftçiler ikinci, yetmezse üçüncü kalitede arazi i şlemeye başlarlar.
Çe şitli kalitedeki arazinin i şlenmesi yüksek kaliteli arazinin rant getirmesine yol açar.
Bu rant belli miktarda emekle i şlenen bir birim yüksek kaliteli bir araziden elde edilen
ürün arasındaki farka e şittir.
D. Riccardo uluslar aras ı mübadeleyi nisbi maliyetler arasındaki farkla aç ıklamış tır. İki
ülke ele alarak bu ülkelerde yaln ız iki mal üretildi ğini var saymış , bu malların her iki ülkede i ş
saati olarak ifade etti ği maliyetleri arasındaki nisbi farklara göre ticaretin yararlann ı
aç ıklamıştır.
D. Rıccardonun gelirlerin geli şme seyri üzerindeki dü şünceleri onun ekonomi dü şünceleri tarihine karamsar görü ş lü bir ekonomist olarak geçmesine neden olmu ştur. Ona göre ücret
haddi asgari geçinme haddine yeten bir düzeyde olu şacağından de ğişmeyecektir. Buna karşılık nüfusun artarak daha az verimli topraklar ın ekilmesini daha uzak yerlerdeki arazilerin i şlenmesini zorunlu kılacağından bu ğday fiyatları yükselecek bu ise.bir yandan ücretin artmas ına
öte yandan rantın yükselmesine neden olacak; sanayici ücretlerdeki yükselmeyi fiyatlara yansıtamayaca ğından kâr ve temettünün azalan bir şeyrı izlemesine yol açacakt ır. Bu ise sermaye birikimini ve üretimi olumsuz yönde etkileyecektir. R ıccardo bu duruma çare bulunmas ı
için dış ticaretin serbest b ırakılmasını önermi ştir.

E- JOHN STUART M1LL - (1806- 1873)
Klasik okulun en mühim simalanndan biri olarak bilinen Mill İngiliz iktisatç ı Jame'
Mill'in o ğludur. Mili, klasik doktrinleri kendine has bir hünerle izah etmi ş ve bunların esas ve
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şekil itibariyle sistemle ştirmek için azim ve mesai sarfetmi ş tir.
Mill'e göre; bir mal ın kıymetli olmasının sağladığı iki amil vard ır. Bunlardan biri malın
sağladığı fayda, diğeri onun temininde çekilen güçlüktür. Mallanda aras ında üç grupta
toplamıştı r. Bunlar miktan mutlak olarak mandut olan mallar, miktan çogalmak suretiyle
arzu edildi ği kadar ço ğaltı labilen -mallar, miktarlan istihsal faaliyetleri artmak şartı ile
ço ğaltılabilen mallard ır.
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Mill ferdiyetçidir. Ki ş i ç ıkarlarını en iyi biçimde sağlayaca ğına göre gidece ği yolun
seçimi kendisine b ırakılmalıdır. Ona göre fiyat piyasada arz ve talebe göre olu şur. Mill, D.
Riccardo gibi emek ve arz talebine göre piyasada olu şan ücret hadd ının işçinin asgari geçim
haddine e ş it olan emek maliyetine e ş itlenece ğini aç ıklamıştır. Mill, Rıccardonun rant
teorisini kabul etmekle beraber sanayi sektöründe de rant te şekkül eebilece ğini ileri sürerek
bu teoriyi tamamlam ış tır.
A. Smithle baş layarak J.B. Say, R. Malthus, D. R ıccardo ve S. St. Mill taraf ından geli ştirilen klasik iktisadi dü şünce sanayile ş menin meydana getirdi ği gelişmenin de etkisiyle
devletin ekonomik hayata müdahalelerinin azalmas ında ve liberalizmin her yerde hakim
olmasında etkili olmu ştur. Yukarıda da ifade edildi ği gibi A. Smith Merkantilistlerin müdahaleci politikalarını ele ştirerek " İnsanların adalet kaidelerini ihlal etmedikçe ç ıkarlarına göre
hareket etmekte, emek ve sermayelerini ba şkalarının emek ve sermayelerine rekabette
bulundurmakta serbest olmasın ı " savunmu ş , ekonomik faaliyetlere devlet müdahalesi kaldırılınca do ğ al özgürlüklere dayanan aç ık ve sade bir sistemin ortaya ç ıkaca ğını ileri
sürmü ştür.
Hayatının ikinci yarısında bir takım sosyal islahat tedbirleri ileri süren J.S. Mill'e göre
her insan iyiyi arar, zengin olmak ister. Fenal ıktan kaçar. Herkes kendi ç ıkarım en iyi bir
biçimde sağlayacağı na göre gidece ği yolun seçimi kendisine b ırakılmalıdır. "B ırakınız
yapsınlar bırakını z geçsinler" prensibi pratik bi prensiptir. Çal ışma hirriyeti te şebbüs ve
rekabetin serbest olmas ı bu prensibin zorunlu bir sonucudur. Rekabet serbestisi tüketiciye
maddi refah sa ğlar. Üreticiyi daha iyiye te şvik eder.
Klasik iktisadi Dü şünce ile iktisat bilimi belli bir süre için yerle şmiş ve tamamlanm ış
görünmektedir. Ancak bu sistemi savunan ekonomistler aras ında tam bir fikir birli ği olmadığı
gibi ortaya atılan düşünceler tart ışmaya aç ıktır. Nitekim bu ekonomistler tarafından meydana getirilen çat ı kendilerinden sonra çat ırtama ğa başlamış tır.

QC
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IV—

Müdahaleci

Ekonomistler:

A. Simonda Simoni (1773-1842)
Simonde "Ekonomi ilminin kapsamı bakımı ndan klasik dü şünceyi yetersiz bulur. (
göre ekonomi insan ınmaddi refah ını inceleyen bir bilim olarak bir refah ekonomisi olm
insanlann mutlulu ğuna hizmet etme ği amaç edinmelidir. Simoni, müdahaleci düş ünceye 5;
bir ekonomisttir. Geli şmenin mütedil ölçüde ve bir kararda olmas ını , bunun için devk
ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmesini,
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—Küçük çiftçi ve sanatkarlann korunmas ını ,
—I şçilere sendika kurma ve hafta hakk ının tan ınmasını,
—Kad ın ve çocuk i şçilerin a ğır işlerde çalış tınlmamasını , iş çilere yard ıma zorlanma:
istemektedir.
B. Alman Tarihçi Okulu

XIX. Yüzy ılın ortalarında Wilhem Rocher, Bruno Hilder Brano ve Karl Knies'in yay ın
ile kurulan Alman Tarihçi Okulu Klasik Dü şünceye bir tepki olarak ortaya ç ıkmış tır. Tari
okula mensup ekonomistler ço ğunlukla ekonomiye devletin müdahale etmesinden yana
lar. Onlara göre liberalizmi yaratan ko şullar her zaman her yerde mevcut de ğildir. Liber
zim her ülkeninç ı karlarına uygun de ğ ildir. Bu yüzden modern devletlere ekonomide ve E
yal yaş antı da milli üreticilerin korunması , sosyal sigortalann kurulmas ı sosyal adak
sa ğlanması gibi bir çok görevler dü ş mektedir.

1 - Adam Müller:

Müller toplumcu görü ş aç ısından hareketle mutlak mülkiyet kavram ına karşı ç ıkmış
Toplu ve Kollektif mülkiyeti temel alan feodal toprak düzenini savunarak "ayd ı nlıkçağrnı
öncesini ortaça ğ düzenini tercih etmi ş tir.

Iktisadi geli şme seviyesi ayn ı olmayan, kültürel ve manevi hayat ı farklı düzeyde olan,
rihi ve siyasi bak ımdan ayrı köklerden gelen ülkelerin hepsine uygulanabilecek genel bir
tisadi politika mümkün de ğ ildir.

2- Friedric Lis
List'e göre bir ulusu zengin yapan o ulusun belli bir zamanda sahip oldu ğu mal mikt
de ğil, bu malları üreten, üretim gücüdür. Üretim gücüne maddi ve he ş erli üretim kaynak!
yanında hukuk düzeni, insanlann manevi inanc ı , bası n özgürlü ğü gibi de ğerlerde dahildir.

KALKINMADA ÖNCELIKLI SEKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜ ŞLERIN
TARIHI GELI Ş IMI IÇERISINDE INCELENMESI
Iktisatma göre toplum a şa ğı daki merhaleleri geçirmi ş tir.
—Avcılık ve balı kç ılık merhalesi
—Hayvanları Evcilleş tirme merhalesi
—Tarım merhalesi
—Tarı m Sanayi merhalesi
—Tarı m, Sanayi ve Ticaret Merhalesi
Bir ulus için ideal merhale son merhaledir.Çünkübumerhalede büyük bir nüfus beslenebi. Bilim ve sanatta ilerlenebilir. Ülkelerin ba ğımsızlıkları güven altına alınabilir.

a

V- Sosyalist 1:Xişünce
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Sosyalizmin tam bir tanımını yapmak güçtür. Kamu mülkiyetinin kapsam ı , sosyalizmi
rmak için izlenecek yolları, üretim ve tüketim organizasyon biçimleri bak ımından de ğiş ik
;yalist düşünceler düşünmek mümkündür. Bunanla beraber ekonomide sosyalizimden söz
ildi ği zaman, en azı ndan büyük çapta üretimde kullan ılan maddi üretim araçlar ı kamu mülkitinde olarak üretim, tüketim, bölü şümün merkezi otorite taraf ından haz ırlanan planlarla dürılenerek yürütülen bir sistem anla şılmaktadır.
Sosyalistler özel mülkiyete ekonomik faaliyetlerin ki ş isel ç ıkar ve kâr motifine göre zekat serbestisi içinde yürütülmesine kar şıdırlar. Onlara göre özel mülkiyet ve giri şim serbestisine
yanan kapıtalist iktisadi düzen gelir bölü şümünde eşitsizliğe neden olmakta, eme ğinin geliri
geçinen işçi sını fın ın sömürülmesine yol açmaktad ır. Bütün kötülüklerin kayna ğı ise özel
ikiyettir. Bu nedenle maddi üretim araçlar ının mülkiyeti özel ki şilerden alınarak topluma
d edilmelidir. Rekabet kaynak israf ına yol açtığı ndan kaldırılmalı dır.
Bu düşünürlerin başlangı cında kollektivist dü şüncelerin ba şlangıcı Sait-Simon ve Saint Six
mallar gelmektedir.
Saint Simonizm şöyle özetlenebilir. Bunlara göre "Bütün mallar ın ve refah ın kaynağı olan
ı ayiye yönelik bir sosyal düzen" önem ta şımaktad ır. Simona göre toplum hükümetsiz ya ş aAUL Fakat yüksek nitelikli üretken insanlar ın kaybı kötü sonuçlar do ğruru. Ülkeyi yöneten
tkenlerdir.

1. Birlikçi (Kooperatifçi) Ekonomistler
Ekonomik düş ünceleri tarihinde kooperatifçi ekonomistler ad ı altında anılan Charles
urier, Louis Blanc, Robert Owen gibi iktisatç ı lar sosyal proplemlerin çözümünü toplumlap
nada de ğil kooperatifle ş mede aramış lardı r. Kooperatifçiler ferdiyetçidirler. Küçük grupları oluş an birliklere dayanarak problemlerin çözülebilece ği inancındadırlar.
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Bunlardan Charles Fourier tar ıma sanayiden daha çok önem vermektedir. Tar ımda bahçecilik caziptir. Sinai üretim mümkün oldu ğu kadar bahçe i ş i ile ikame edilmelidir. Louis Blanc
ise ekonomide rekabete kar şı ç ıkmış tır. İngiliz Robert OWEN fabrikalarda i ş yerlerinde işçilerin çalışma ş artlarını iyile ştirme yönünde faaliyetlerde bulunmu ştur. Rekabete kar şıdır.
Fierre Josep Proudhon (1809-1865) hareket noktas ı özel mülkiyeti ele ştirmesidir. Fikir
olarak özel mülkiyetin ortadan kald ırılmasına de ğil iyileştirilmesine taraftard ır. Bunlar dışında Rodbertus, Ferdinand Lassarle ve Karl MARKS sosyalist dü şünce görü şlerini ortaya koymuşlardm
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2- Karl Marx:
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1918 tarihinde do ğan Marx Pariste Engels'le birlikte iktisat üzerine makaleler yay ınlayarak fikirlerini ortaya atma ğa başlamış tır. Daha sonra yazd ığı "Das Kapital" isimli eserinde düşüncelerini belirtmi ş tir. Marx "Manifest" isimli eserinde ülkelerin uygulayabilecekleri ortak hedefleri a şağıdaki ş ekilde sıralamaktadır.
a- Toprak mülkiyetinin ortadan kald ırılıp, toprak kiras ının kamu maksatlan için kullan ılması

b) Artan oranda bir gelir sistemi vergisi
c- Miras hakk ının kaldırılması
d- Dışarı kaç anlannve karşı koyanların mülkiyetinin zorla ellerinden al ınması
e- Devlet sermayesiyle kurulan ve tekel statüsünde olan bir milli banka yard ımıyle, kredi
dağıtımının devlet elinde toplanmas ı
f- Haberle şme ve ulaştırman ın devlet elinde toplanmas ı
g- Devlet elindeki üretim araçlar ı ve fabrikaların geni şletilmesi bakır topraklar ın ekime
açılması, genel bir plan gere ğince topra ğın ıslah edilmesi
h- Herkese e ş it i ş mükellefiyeti uygulanması , bilhassa tarımda endüstri k ıtalann ın kurulması
1- Tarı mla, imalat sanayiinin bir araya getirilmesi, nüfusun memleket içinde dengeli da ğılımının sağlanmasıyla, köy-kent fark ının kaldırılması
k) Bütün çocuklara, devlet okullar ında bedava e ğitim imkanlarm ın sa ğlanması , çocukların fabrikalarda çalışmasının önlenmesi, endüstri üretimiyle e ğitimin birle ştirilmesi.
mesi.
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Manea göre kapitalistler; aras ındaki rekabet dolayısıyle ve kâr hadlerinin dü şmesine mani
olmak üzere yeni teknikler uygulamakta ve gittikçe daha sermaye-yo ğun üretim metodlanna
geçmektedirler. Az geli şmiş ülkelerde bünyesel i şsizlik genellikle tarım kesiminde gizli i şsizlik
olarak ortaya ç ıkmaktadır. Bünyesel i şsizlerin bir kısmı aç ık işsiz olarak piyasaya emeklerini
arz etmektedirler. Ancak i şçiler genellikle tarım alanından gelmeleri ve tar ımda elde ettikleri
gelirin çok dü şük olması veya sıfır olması dolayısıyle, düşük bir ücret seviyesini de memnunlukla karşılamaktadırlar. Bu sebeple az geli şmiş ülkelerdeki küçük ücret seviyesi çok büyük bir
sosyal tehlike olarak ortaya ç ıkmamakt-adır. Kald ı ki az geli şmiş ülkelerde sendikalar, devlet
ve sosyal mevzuat i şçi ücretlerinin asgari fizyolojik geçim seviyesi üstüne ç ıkmasını sağlamaktadırlar. Sanayile şmeyle beraber ihtiyaç maddelerinin üretilmesi daha az bir zaman alacakt ır.
Bu suretle makinalar i şçinin sömürülme oranının artmasına yardım eder. Makinan ın geniş ölçüde üretimde kullan ılması bir kısım iş gücünü lüzumsuz hale sokmakta ve i şsizli ğe yol açmaktadır. i şsizli ğin artması ve uzun sürede kar hadlerinin dü ş mesi Marx'a göre i şçi sınıfının ihtilaline neden olacakt ır.
Görülmektedir ki sosyalist dü şünceyi benimsiyenler ihtilalin olabilmesi için sanayile şmenin gelişmesi ve neticesinde do ğacak işsiz sınıfın ihtilali yapaca ğı görüşündedirler. Sektörler
arasında a ğırlık daha ziyade sanayi lehine olmaktad ır.

VI - Neo Klasik Düş ünce:

1870'lerde Avusturyada Karl Menger, ingilterede Stanley Sevons ve İsviçre'de Leon
ros tarafından ortaya atılan marjinal de ğer teorisi ile ba şlayan bu geli ş meler ekonomi bilimine
yeni boyutlar kazand ırmış , ekonomi doktrunleri tarihinde "Neo-Klasik" dü şünce adı altında
toplanan ve ekonomi ilminde zaman ımıza kadar süregelen geli şmelere neden olmu ş tur.
Neo-Klasikler Klasikler gibi teorilerini İnsanların zahmetten kaçan hazine arayan bir tutum içinde oldukları " en düşük maliyete en yüksek ürünü elde etme çabas ında olduklarını varsaımına dayandırırlar. Baş ka bir deyimle ekonomik olaylar aras ında sebep sonucu ili şkilerini
izah ederken insanların iktisadi davrandıklannı varsayarlar, rekabet serbestisini insanlar ın ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde tatmin için gerekli görünen
Neo Klasikçiler uzun dönemde ekonominin tam istihdam dengesinde büyüme gösterece ğ ini tasavvur etmektedirler. Keynes ise uzun dönemde tam istihdam ın sağlanması imkanlarının
büsbütün ortadan kalkaca ğına ve kronik i şsizlikle karşılanılacağına inanmaktadır.
Neo Klasikler Malthusun nüfus nazanyesini reddetmektedirler.
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A-Keynes:
Keynes 1. Dünya harbi sonras ı dönemde İngilteredeki sürekli i şsizlik ve etkileri bütün dünyaya yayılan 1929 Büyk Deprasyonunun etkisi altında düşüncesini geliştirme imkanı bulmuştur. Keynes, Klasik ve Neo Klasik iktisat okullann ın "kendili ğinden tam istihdam dengesine"
dayanarak teorik temellerini ve bununla bir arada giden baz ı temel ilkelerini alt üst etmi ş iktisat teorisinde bir ihtilal yaratm ış tır.

a

Keynes, paray ı kapitalist sistemin temeli yapm ış tır ki i şçi nakdi ücret, kapitalist te şebbüscü nakdi kar için çal ışır. Sistemin geli ştirdi ği para kurumları, daha fazla para kazanmak h ırsına dayanır. öyleyse para bireylere yol gösteren bir pusula niteli ğindedir. Kapitalizimde iktisadi faaliyet, para kazanmak ve para harcamaya dayand ığına göre milli refah ın artışı da bunlara dayandırılabilir. Keynes Genel Iktisat teorisi ile Para teorisini birle ştirerek ve paran ın iktisadi sistemdeki rolünü ortaya koymakla kap ıtalizmin gerçekçi bir tahlilini yapmay ı sağlamıştır.
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B- Domar ve Harrod modeli: Bunlardan Domar, temelde bir zaman siiresinde tam istihda. mı muhafazamn gerektirdi ği milli gelir büyüme haddinin ara yat ırım artışının bir yandan milli geliri, bir yandan da üretim kapasitesini art ırıcı niteliği üzerinde durur. Harrod olgun Kapitalist ülkelerde iktisadi büyümeyi dinamik birteori içinde incelemektedir. Harrod büyüme teorisinde ba şlıca üç sorunla ilgilenir. Birincisi kapital/has ıla oranı sabit iken gerçekle ştirilebilecek sürekli büyüme haddidir. İkincisi sürekli büyüme devresinde istikrars ızlıkla ilgilidir. Üçüncüsü de uzun dönemde ekonominin stirdikebilece ğ. i maksimum büyüme haddidir.
dürebilece ği maksimum büyüme haddidir.

C- Ranıs-Fei iki kesimli geli şme modeli: Gustav Ran ıs ve John C.H. Fei mü şterek kurduk•
lan geli şme modelinde bir arada ve birbirlerinin etkisiyle ele alm ışlardır. Tek kesimi! analiz ye•
rine iki kesimli bir geli şme modeli sunmu şlardır. Böylece s ınırsız emek arzı, sınırsız emek arzı
nın bitimi ve ekonominin dönüm noktas ı iç ticaret hallerindeki de ğişmelerin dönüm noktası
na etkileri aç ıklık kzanmış tır. Rans-Fei modeli yard ımıyla ekonominin dengeli büyümE
yolunu tespitte mümkün olmaktad ır. Gelişme süresince tarım ile sanayi kesiminin ahenkli şe
kilde geliştirilmesi gere ği kesin kıstaslarla ortaya ç ıkmaktadır.

•

VII Günümüzdeki mali kurumla ırın düşünceleri
-

Güümüzde faaliyet gösteren uluslararas ı kurulu şların tümü 11. Dünya sava şından sonra ku
rulmuş tur. Kurulu ş yıllanna bakılacak olursa önce Uluslararası Para Fonu ( İMF) ve Düny,
Bankası gibi evrensel kurulu şların teşekkül etmi ş oldu ğu, altılar, Avrupa Kömür-Çelik Birli ği
Avrupa Ekonomik Birli ği ve Avrupa Atom Birli ği, Avrupa Para Anla şması, Enter-Amerikaı
Kalkınma Bankası ve Orta Amerika Ekonomik Ertegrasyon Bankas ı gibi bölgesel genişliktek
kuruluşlann ise daha sonraki y ıllarda tesis edildiği görulmektedir.
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KALKINMADA ÖNCELİ KLİ SEKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜ Ş LERİN
TARİ Hİ GELİŞİMİ İ ÇERİSİNDE İNCELENMESİ

Birleşmiş Milletler Özel Fonu istisna edilirse, di ğer uluslararası Kuruluşlar genellikle Dünya Bankası 'nın çalış malarını tamamlayıcı özelliklere sahiptirler. Yönetmenlik hükümlerine aykırı düşmesi veya de ğişik finansman usullerinin tek bir kurulu şa yüklenmeden kaç ınılma
eğilimleri nedeniyle Dünya Bankas ınca kabul edilmeyen finansman görevleri tamamlay ıcı
nitelikteki bu kurulu şlar tarafından yerine getirilmektedir.
Evrensel yada bölgesel nitelikte olsun bütün uluslararas ı Mali Kurulu şlar öncelikle a şağıda
belirtilen amaçlann gerçekle ş tirilebilmeleri için tesis edilmi şlerdir.

a

1- Milletlerarası mal alış-verişindeki ödeme guçlüklerinin ortadan kald ırılması ve uluslarararası likitide yarat ılması,
2- Az gelişmiş veya geli şmekte olan ülkelerin ekonomik kalk ınmalannın sağlanması,
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3- Ekonomik birle şme, serbest ticaretve i şbirliği ilişkilerinin pekiş tirilmesiyle ülkelerin ortak iktisadi karar alma ğa veya daha sıkı iktisadi iş birli ğine teşvik edilmesi,
Birinci hedefin desteklenmesi amac ı ile aç ılan kısa veya orta vadeli krediler bir bak ıma ülkelerin döviz rezervlerini yeniden zenginle ş tirmeyi amaçlayan mali yard ımlar niteli ğindedirler. Zira bu krediler uluslararas ı ödeme ve mali hareketleri canl ı tutma ğa yardımcı olmaktadır.
Di ğer iki hedefe ula şılma ancak uzun vadeli kredilere ve geçici ödemelere ba ğlıdır. Önce ikinci hedef ele al ınarak normal şartlarda sa ğlanan mali ygd ımlar müsait ş artlarla verilen yard ımları veya geçici ödemeleri birbirinden ay ırt etmek gerekecektir.
Birinci Dünya Sava şı 'na kadar ve ondan sonraki 20 y ıl içinde sermaye temini; yada sermaye ithali ülkeler tarafından do ğrudan özel yatırımlar biçiminde veya bu ülkelere sermaye ihraç
eden ülkelerin sermaye piyasalanndan borçlanmak suretiyle mümkün olabilmekte idi. Bu imkanlar dünya ekonomik buhran ından sonra hayl ı zayıflamıştır. Bugün dahi sermaye ithal eden
birçok ülkeye dahi özel yat ırımlarda bulunmak evvelce oldu ğu gibi büyük bir politik nzikoyu
göze almay ı gerektirmektedir. Bilhassa II. Dünya Sava şı 'ndan sonra ba ğımsızlığına kavu şmuş
az geliş miş ülkelerde bu husus daha belirlidir. Ve bu nitelikteki ülkeler dünya ço ğunlu ğunu
te şkil etmektedirler. Henüz yeni kavu şulmuş olan politik bağımsızlık ve bazı uluslarda görülen
aşırı milliyetçilik hareketleriyle bu ili şkiler yabancı özel yatırımlara karşı çoğu kez büyük bir
duyarl ılık göstermekte, yabanc ı yatırımları koloni idaresinin bir devamı saymaktadır. Kısmen
veya tamamen belirlenmi ş kalk ınma planlanna dayal ı bir ekonomi düzeni, serbest piyasa ekonomisine nazaran bu ülkelerce genellikle daha uygun mütalaa edilmektedir. Bu görü şler do ğrudan özel yatırımları engelledi ği gibi geliş miş ülkelerin sermaye piyasalanndan geli ş memiş ülkelerin kendi hesaplar ına borçlanabilmeleri için müsait bir ortamada mani olmaktad ır. Bu görüş
ve akımlar dikkate alınmayarak insani, politik ve ekonomik nedenlerle sermaye ihracaat ı yine-

t

NAFİZ İMAMOĞ LU

de gerçekle ş mesi icap ediyorsa da bu takdirde bunun geriye nas ıl organize edilece ği meselesi
kalmaktadır.

pe
cy
a

Sermaye ihrac ı önce do ğrudan do ğruya devletten devlete kredi aç ılması ş eklinde iki taraflı yada belirli yatı rımlar için sermaye ihraç veya sermaye ithal eden devlet taraf ından verilmi ş
garanti şeklinde olabilmektedir. Bir di ğer imkanda dolayl ı yollardan veya çok tarafl ı finansman usulune uygun olarak uluslararas ı mali kurulu ş larca yap ılan mali yardımlardır. Bu
kuruluşların emrine bir yandan mali kurulu şlar tahsis edilirken di ğer taraftan da bu kurulu şlar
aracıl ığıyle geliş mekte olan ülkeler, geli şmi ş ülkelerin sermaye piyasalanndan ilave olarak
ödünç kaynaklar temin etmek mümkün olabilmektedir. Çok tarafl ı finansman usulleri giderek
daha kuv-vetle ön plana geçmi ş ve günümüzde ola ğanüstü önem kazanmasını iki tarafl ı finansman usullerine k ıyasla taşıdığı' olumlu özelliklerde aramak laz ımdır. Çok tarafl ı finansman
yardı mlarıyla ilgili olarak bu usulu tavsiye edenler taraf ından aşağıda belirtilen noktalar ı n üzerinde durulmaktad ır.
1- Proje seçiminde ço ğunlukla politik görü şlerin etkilerine mani olunulmaktad ı r.

2- Uluslararası kurulu şlar vası tasıyle geli şmekte olan ülkelerin iktisadi bak ış aç ılarını
olumlu bir şekilde etkilemek mümkün olmaktad ır.
3- Geli ş mekte olan ülkelerin genel ekonomik durumlar ı ve gelecekteki muhtemel ödeme
bilançolann ın detaylı olarak incelenmeleri sayesinde bu ülkelerin a şırı borçlanma e ğilimleri
kontrol altında tutulabilmektedir. Piyasa şartlarından daha müsait kredi imkanlar ı organize ihracaatyolu ile gerçekle ş tirilmektedir. Normal şartlar yerine organize sermaye ihracaat ı yönteminin tercih edilmesinde iki sebep vard ır. Birincisi kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik
yönden ilerleyebilmeleri için faiz ve anaparay ı geri ödeyebilecek verimli yat ırım projelerinin
finans edilmesi ve bu ülkelerin yeterli miktarda kaynak ay ıramadığı alt yap ı yatırımlarına da
kaynak transfer edilmesinin sa ğlanmasıdır. İ kincisi normal ş artlar ile aç ılacak krediler dikkate
alındığında az geli ş mi ş bir çok ülkenin döviz üzerinden borçlanma imkanlar ının son smınna
ulaş mış oldukları görülmektedir. O kadar ki ilave olarak yap ılacak mali yardımların sadece
ödeme blançosxna yük vermeyecek musait şartlar altında yapılması sözkonusu olmaktadır.
Mevcut uluslararası mali kurulu şların çalış ma alanları çok çe şitli olup bu sınırlar altı birleş miş ülkenin topraklarından başlayarak do ğu bloku dışında kalan dünyan ın bağımsız tarafsız bütün ülkelerini kapsam ına alacak ş ekilde yayılabilmektedir.

1

Çalışma alanlarını kıstas olarak al ıp uluslararası mali kurulu şları bir tasnife tabi tutacak
olursak.

KALKINMADA ÖNCELIKLI SEKTÖRLER HAKKINDAK İ GÖRÜ ŞLERIN
TARIHI GELI ŞIMI IÇERISINDE INCELENMESI
1- Altılann te şekkül ettikleri mali kurulu şlar

- Avrupa Kömür Çelik Birli ği, Ortak Pazar Kalk ınma Fonu, Euratom Araştırma Bütçesi,
Avrupa Yatınm Bankası
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OECD'nin Mali Kurulu şları
Avrupa Para Andla şması
III-Avrupa Parlamentosunun Mali Kurulu şları Mülteci Fonu
IV-Diğer Bölgesel Mali Kurulu şlar Ente Amerikan Kalk ınma Bankası, Asya-Afrika ve İslam
Kalkınma Bankaları
V-Uluslararası Mali Kuruluşlar
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankas ı, Uluslararası Finansman Kurulu şu, Uluslararası
Kalkınma Birli ği, Birleşmiş Milletler Özel Fonu
Bölgesel olarak faaliyet gösteren kurulu şların hemen hemen tümünün tamamlay ıcı nitelikte
olmalan dikkati çekmektedir. Örne ğin altıların teşkil etmiş oldu ğu mali kuruluşların önde
gelen görevleri gösterecekleri bölgesel faaliyetler sonucu üye ülkelerin ekonomik entegrasyonunu- sağlamaktır. Bunların dışında önemi aç ısından Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasını
inceleyecek olursak;
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF):

Bu fon savaş sonrası dönemde uluslararası mali düzeni sa ğlamak amacıyla 1944'de "Brelton Woods" konferansında kurulmu ş tur. Bu fonun diğer bir amacıda "Dış ödeme güçlükleri bulunan üye ülkelere kredi sağlayarak d ış denkle şmeye yard ımc ı olmaktır" Fonun kredileri k ısa
sürelidir.
IMF üyelerine ikiçe şit kredi vermektedir.
1. Normal krediler,
2. Stand by (destekleme) kredileleri,
Bu kredilerle IMF üye ülkelerdeki istikrar programlar ına destek sa ğlar. Fakat programın
uygulanışı fonun sıkı denetimine tabidir. Stand by kredilerinde kademeli uygulama k ıstası geçerlidir. Buna göre, istikrar program ının yürütülmesi birçok döneme ayrılmakta ve ancak ülke fon
tarafından başarılı bulunursa krediler dirdürülmektedir. Fonun öne sürdü ğü tedbirler üye ülkelerin kamu harcamalarını kısmak, para hacmini daraltmak, maa ş ve ücretleri dondurmak d ış ticaret ve devaluasyon gibi tedbirlerdir.
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Uluslararası Para Fonu andlaşmasının ilk maddesi birinci fonksiyonla ilgili olarak fona a şağıdaki temel görevleri yüklemektedir.
1. Para politikası sahasında devaml ı faaliyet gösterecek bir kurulu ş yardımı ile uluslararası
işbirli ğini geliş tirmek,
2. Uluslararası ticaretin geli şmesine yard ımcı olmak,
3. Paraların değerlerini sabit tutmak, üyeler aras ında, düzenli para ili şkileri kurmak, rekabetin olumsuz yönlerini ortadan kald ırmak,
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4. Çok taraflı ödeme sisteminin te şkilinde ve döviz sm ırlamalarmın giderilmelerinde yardımcı olmak,
İ .B.R.D. (Dünya Bankası): 1944 Bretton Woods konferans ının ortaya ç ıkardığı ikinci kuruluş ise Dünya Bankası (İ .B.R.D.) oldu. Dünya Bankası kuruluşundan bugüne kadar hem
amaçları hemde i şleyişi bakımından büyük de ğişiklikler gösterdi. Dünya Bankas ının kurulmuş
olduğu zaman yüklendi ği görev uzun vadeli sermaye hareketlerini düzenlemekti. Kurulu ş yılları
içinde önelikle sava ştan zarar gören Avrupa ülkelerinin yeniden eski ekonomik güçlerine kavu şmaları için gerekli olan uzun vadeli kalkınma fonlannı sa ğlamaktı.
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1960'larda Bat ı Avrupa ülkelerinin sava şın etkilerini ortadan kald ıracak şekilde gelişme göstermeleri ve uzun vadeli d ış kaynak ihtiyaçlannın ortadan kalkması Dünya Bankası 'nın az geli şmiş ekonomilerin gelişme sorunlarına daha büyük önemle e ğilmelerine imkan sa ğlamıştır.
Dünya Bankası az gelişmiş ekonomilerle ilgili olarak iki önemli görev yünitmektedir, Bunlar;

a- Uzun vadeli kalk ınma kredileri sağlamak,
b- Kalkınma Stratejileri ve politikalar ı ile ilgili olarak tekliflerde bulunmak ve teknik i şbirliği yapmaktır.
Bugün Dünya Bankas ı geli şmekte olan ülkelere sulama, enerji, yol, tar ım ürünleri konusunda, geliş tirme projeleri gibi alanlarda kredi sa ğlamaktadır. Kredilerin verildi ği alanlar imalat sanayinden çok alt yap ı yatırımlarına ve bazı geliştirme projelerine yöneliktir. 1970'li y ıllardan
sonra daha ziyade tar ımsal ürünlere a ğırlık verilmesi konusunda çaba harcand ığı görülmektedir.
"Ye şil Devrim" olarak adland ırı lan stratejisi, Dünya Bankas ı tarafı ndan pek çok az geli şmi ş
ülkeye önerilmi ştir.

KALKINMADA ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER HAKKINDAKİ GÖRÜ ŞLERIN
TARİHİ GELİŞİMİ IÇERISINDE İNCELENMES İ

Kredilerin verili ş biçimi bakımından hemen hemen tamam ının "Proje kredisi" oldu ğunu
görüyoruz.

V- Uluslararası Mali Kuruluşlarm Ekonomik Kalkınmada Öncelikli Sektörler
itibariyle Türkiye Hakk ındaki Görüşleri:
—Türkiye'nin bugünkü geli şme seviyesinde sektör öncelikleri ile proje seçimi konular ının
birbirinden ayrılması mümkün de ğildir.
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Dünya Bankası uzmanları bir raporlarında kendi ifadeleriyle "Tarımda artan kamu yannnmı tahsisleri do ğru yönde atılmış adımlardır. Bunun yan ında büyük sulama projeleri özellikle
yeni olanlar azalt ılmalı ihracaatı destekleme faaliyetlerine daha çok ilgi art ınlmalıdır. Pazarlama ve ulaşım tesislerinde büyük iyile şmeler gereklidir. Her şeyin ötesinde çiftçilerin özellikle
ihracaata dönük olanlanna artan ölçülerde destek sa ğlamalıdır, "Görü şüne yer vermektedirler.
Görülmektedir ki bu görü şte" tarımsal altyapı yatınmlanndaki zamanlama ve koordinasyon eksikliği ve DSİ programlann ın yükü gerekçe gösterilerek öngörülen şey, bugünü kurtararak gelecekte Türkiye tarımını üretimi artıracak temel bir unsurdan, sulamadan yoksun b ırakma tehlikeleri ile yüklüdür.
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Dünya Bankası Uzmanları sanayi sahasındaki görüşlerini özetle şu şekilde belirtilmektedirler. Türkiye'de işlenmiş gıda, dokuma ve giyim, deri, ayakkab ı, deri ürünleri, mobilya ve orman
ürünleri, hafif mühendislik sanayi ürünleri, sanayi cihazlar ı gibi karşılaştırmal ı üstünlükden
yararlanabilen sanayilerin geli ştirilmesi için kayda de ğer bir potansiyel bulunmaktad ır. Bütün
busanayilerin ortak özellikleri vard ır. Bunlar bir tak ım yardım (iş, yöntem, hareket) gerektirmeyen sanayilerdir. Küçük ve orta ölçek ve dolay ısıyle mevcut i şletmelein geli ştirilmesi ile olu şturulabilirler. Sermaye yo ğunluklan dü şük olup, istihdam yaratma özellikleri yüksektir. Pek çoğu ustalık veya ince el eme ği, basit montajla ştırma ve son i şlem gibi birbirinden ayrılabilen imalat faaliyetlerinden olu şur ve büyük sanayileri tamamlay ıcı niteliktedir.
Yukarıda anılan üretim dallarında, mühendislik sanayileri d ışındakilerin öbür sanayi
faaliyetlerini tamamlay ıcı niteli ği çok zay ıf oldu ğu ve raporun yazarlarının makina imalat sanayinde kamu kesiminin ileri teknoloji büyük ölçek ve dü şey entegrasyon öngören bütün projelerine kesinlikle karşı ç ıktıkları görülmektedir. Dünya Bankas ı ülkemiz için hafif tüketim mal ı
sanayiini, çok uluslu ş irketlerin taş aronlu ğunu ve hafif mühendislik sanayiini öngörmektedir.
Bu durumun ülkemizin gelece ği açısından ne anlam ifade edece ği bir gerçektir.
Görülmektedir ki, Dünya Bankas ı uzmanları "Ağır Sanayi" özentilerinden kurtulunarak,
Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlü ğe sahip oldu ğu iddia edilen tarım, tarıma dayal ı işlenmi ş
ürünler ve di ğer tüketim mal ı sanayilerine yönelmesinin gerekli oldu ğunu öne sürmektedirler.

NAFiZ İMAMOĞLU

SONUÇ:

Yapılan araştırmada klasik ekonomistlerin ve günümüz mal ı kuruluşlarının kalkınmada öncelikli sektörler olarak kesin bir sektörü belirlemi ş olmadıkları görülmü ştiir. Klasik ekonomistlerden Adam Smith, kalk ınmada ziraat sektörüne daha fazla önem verilmesi görü şündedir. Bunun yan ı sıra Smith, bazı sahalardaki çal ışmaları prodüktif olarak kabul etmemektedir. Ancak
di ğer klasik ekonomistlerden say, kalk ınmada sanayie daha fazla a ğırlık verilmesi görü şündedir.
Görülmektedir ki kalkınmada öncelikli sektörlerden, klasik ekonomistler taraf ından hangisinin
öncelikle ele alınaca ğı konusu bir fikir birli ği içinde ele alınmış de ğildir.

IMF bir ülkeye ödemeler dengesindeki aç ıklannı kapatmak amac ıyla imkan sa ğlaması sözkonusu olduğunda, ülkenin sosyal ve politik ko ş ullarını dikkate almaksızın ve değişik ülkelerin
toplumsal ve ekonomik farkl ılıkları gözetmeksizin, ba şta devalüasyon olmak üzere yurt içi
harcamalarının kısılması, aşırı istihdamın önlenmesi, çeş itli sektörlere verilen te şvik primlerinin
düzenlenmesi gib itedbirleri içine alan bir istikrar program ı öngörmektedir.

pe

r

cy
a

Uluslararası mali kurulu şlar ise, yukarıda görülece ği üzere üyeleri aras ında kredi alış verişi
yaparak üyelerinin ekonomilerine katk ıda bulunmayı amaç edinmi ş görünmektedirler. Ancak
bunlar birçok halde az geli şmiş ülkelere kredi açarken kendi dü şünce ve politikalarını da bu ülkkelere kabul ettirmeye çal ışmaktadırlar. Bilhassa bu finans kurulu şlanndan IMF kesinlikle kredi
açtığı ülkelerin istikrar tedbirleri almas ını öngörmektedir. Fon, öne sürdü ğü tedbirleri almayan
ülkelere kredi açmamaktad ır. Kredi aç ılan ülkeler birçok hallerde fonun isteklerini kabul etmekte ve bir ölçüde ekonomilerini fonun kontrolu alt ına sokmaktadırlar. Bu durum kalk ınmada öncelikli sektörlerde, fonun öngördü ğü sahalar olmaktad ır. Bu sahalar ise, daha ziyade hizmet ve
tarımsal yatınmlardır.

Uluslararası mali kuruluşlar gelişmekte olan ülkelere kredi açarken o ülkeler hakk ında düşündükleri kalk ınma modelini de empoze etmeye çal ışmaktadırlar. Bu model bazen tar ım bazen
hafif imalat sanayi a ğırlı klı olmaktadır. Daha ziyade k ısa vadeli problemlere, i şsizli ği çare arama
şeklinde yatırımların yapılmasını teşvik etmektedirler. Kalk ınmakta olan ülkeler büyük çapta
sulama ve sanayi entegrasyonlu büyük tar ım yatırımları ve ağır sanayi için kredi taleplerine
karşılık alamamaktad ırlar. Dolay ısıyle bu kurulu şların ekonomik kalkınmada tercih ettikleri
sektör geli şmekte olan ülkeler için daha ziyade tar ım ve hafif sanayi sahasıdır.
Geli şmiş ülkelere baktığı mı zda her sahada (Tarım, hizmet, sanayi) dengeli bir kalkınmanın
mevcut oldu ğu görülmektedir. Zaten kalkınmada sektörler ilgi itibariyle bir birini tamamlay ıcı
bir özelli ğe sahiptir. Bu nedenle genelde ekonomistler dü şüncelerinde kalk ınmanın milli geliri artırıcı yönde ve ülke halk ınının refahını yükseltici şekilde meydana gelmesini benimsememektedirler.
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KALKINMADA ÖNCELIKLI SEKTÖRLER HAKKINDAK İ GÖRÜ ŞLERIN
TARIHI GELI Ş IMI IÇERISINDE INCELENMESI

Bazı ekonomistler tarım sahasını bazıları da sanayi sahas ını öncelikle olarak benimsemi şler
le esas itibariyle gelirin art ırılması gerekti ğ ini savunmu şlard ır.
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Bu nedenle her ülkenin kendi ş artlarından do ğan ve öncelikle o ülkeye döviz kazand ıracak
alardan başlayarak tarı m, hizmet ve sanayi alanlar ında koordineli ve dengeli bir kalk ı nma
ı tejisinin benimsemesi o ülkenin kalkmmas ında ve o ülkede ya şayanların refahnun yükseliesinde temel unsuru olu şturacakt ır.
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