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THE TURKISH CO-OPREATIVE ASSOCIATION was founded at İ stanbul Uni-
versity in the year 1931, under the name of the Turkish Co-operative Society (Türk 
Kooperatifçilik Cemiyeti). 

Its headquarters was moved to Ankara in late 1933, and at the beginning of 
1934 amended its Statutes in conformance with the conditions prevailing at that 
date. 

The Society changed its name into the «Turkish Co-operative Assocition» in 
1948, and modified its Statutes in conformance with the Law No. 3512. or 
Associations. 

The General Assembly of the Association convened on 30 th May, 1964 and 
resolved that in the light of its 33 years of exprience and in accordance with 
the requirements of the planned economy era, the Statutes of the Association 
should be re-written. The new Statutes drawn up accordingly were reviewed and 
adopted by the General Assemly at its meeting on 27th June, 1965. 

The Government declurer it as an association serving public interest in 1946. 
The subject with which the Association is conserned, is theoretical and practical 
co-operative work. Its object is to propagate co-operative ideas in theorectical and 
practical fields, to promote the co-operative spirit and ideas, and to support 
activities in this direction. 

In order to achieve the objectives outlined in its Statutes, the Association 
engages in the following activitied  : 

a. Conduct or cause to be cond ıı cted research on the subject of co-operative 
movement, commission its tnembers or other scholars, experts and authors to 
write articles and books and prepare summaries of articles and books on subjects 
pertaining to co-operative movement and publish them. 

b. Prepare or cause to be prepared standard states for the various types of 
co-operatives. 

c. Make contacts nationally or internationally among all types of public and 
private agencies, organizations, associations and persons on the subjects related 
to co-operative movement, legislation and applications, and express its opinion on 
these subject either directly or on request. 

d. Convene academic meetings and arrange co-operative weeks, festivals and 
general co-operative conventions. 

e. Conduct lectures, courses, seminars and general knowledge competitions 
in differerent parts of the country on the subject of co-operatives. 

f. Join as member those international organization and associations whose 
objects are similar to its own. 

g. Set up a library in the headquarters of the Association, closely connected 
with the co-operative movement concept, legislation and application and com-
posed of books, periodicals and brouchures in Turkish and foreing languages. 

h. Participate in the convertions of international co-operative organizations, 
attend conferences to be arranged by such organizations and make the Turkish 
co-operative movement commenly known. 

J. Make endeavours to ensure that the concept and application of the co-
operative movement is widely diffused, that it develops and takes root, that it 
is included in the curricula of vocational schools, that chairs on the co-operative 
movement are instituted in the universities, academies, schools and that institutes 
spezializing in the co-operative movement are founded. 

k. Support and sustain the activities and enterprises of existing co-operatives 
act as guide to them in every respect, and at the resquest of the member co-
operatives in solving their management problems. 
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Baş yaz ı   

REMZI SAKA 
ÖZEL SAYIMIZ 

Nurettin HAZAR 

Yurdumuzun gelmi ş  geçmi ş  ülkücü kooperatifçilerinden birisi olan 

Remzi SAKA'n ı n evvelsi sene elim kayb ı , bütün samimi Türk Kooperatifçi-

lerini derinden üzmü ş tür. 

Remzi SAKA, insan olarak, Dünyam ı zda az raslanan sayg ı değer bir ş ah-

siyetti. Nusret N. UZGÖREN, O'nun için «O bir melekti» derken anlatmak 

istedi ğ i budur. 

Remzi SAKA, alçak gönüllülük ve nezaketini ölüm an ı nda bile terk-

etmemi ş tir. Gerçekten Merhum, ba ş kalar ı na rahats ı zl ı k verir dü ş üncesiyle, 

ölümünden kimseye haber verilmemesini ve bizzat kaleme ald ığı  ölüm 

ilân ı n ı n gezetelere geç verilmesini vasiyet etmi ş tir. 

Remzi SAKA, asr ı m ı z ı n az raslanan bir feragat örne ğ i idi. O'nun be ş  
ay kadar bulundu ğ u Kurum Yönetim Kurulu Ba ş kanl ığı n ı , daha hay ı rl ı  ve 

Kurumun ç ı karlar ı na uygun hizmet verilmesini sa ğ lamak maksad ı yla, bu 

görevden kendi arzusuyla çekilerek, yerini nüfuzlu bir ş ahsiyet olan Ankara 

Milletvekili Mümtaz ÖKMEN'e b ı rakmas ı  buna güzel bir misaldir. 

Remzi SAKA, fani dünyam ı zdan göçmekle bizi, pahabiçilmez bir Bilgi 

ve Hat ı ra Hazinesinden yoksun b ı rakm ış t ı r. O, 1924 den 1948 e kadar, çey-

rek as ı rdan fazla, Ticaret Bakanl ığı n ı n çe ş itli kademelerinde hizmet ver-

mekle ve 1932 den 1981 e kadar, yar ı m as ı r Kooperatifçilik Kurumu üye-

liğ inde, Yönetim Kurulunda ve Ba ş kanl ığı nda bulunmakla kooperatifçili ğ i-

mizi ilgilendiren bir çok hareketin içinde olmu ş  ve bir çok olay da kendi-

sinin gözleri önünde cereyan etmi ş tir. Bu özelli ğ i dolay ı s ı yla Rahmetli, bi-

linmiyen bir çok meseleyi ayd ı nlatmak imkân ı na sahip idi. O'nun kayb ı yla, 

ba şı m ı z darda kald ığı  zaman ba ş vuraca ğı m ı z Kaynak - Adam' ı  da yitirmi ş  
olduk. 
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Remzi SAKA, bir fert için zengin say ı labilecek de ğ erli bir kitapl ığ a 

sahipti. Ölümünden sonra kitapl ığı  Kurumumuza arma ğ an eden k ı z ı  
Gönül SAKA'ya burada ş ükranlar ı m ı z ı  tekrarlamak isteriz. Ş imdi, Türk 

Kooperatifçilik Kurumunda ba ş  kö ş eye yerle ş tirdi ğ imiz bu kitapl ı ktan fay-

daland ı kça, her defas ı nda, kendisine okudu ğ umuz rahmetten O'nun Aziz 

Ruhunun ş ad oldu ğ undan ş üphe etmiyoruz. 

Remzi SAKA'n ı n büyük bir hayranl ı kla derinden ba ğ l ı  oldu ğ unu her 

vesileyle belirtmekten geri durmad ığı  Ölümsüz ATATÜRK'ün 100. Doğ um 

Y ı ldönümü ile sad ı k üyesi bulundu ğ u Kurumumuzun 50 nci Kurulu ş  y ı l ı  
Kutlama programlar ı  çerçevesinde, kendisine ı smarlad ığı m ı z «Türk Koope-

ratifçilik Kurumu Tarihi» ni bitiremeden ebediyet yolunu tuttu. Çal ış ma-

lar ı ndan geriye b ı rakt ığı  notlar say ı n ailesi taraf ı ndan bize teslim edildi. 

Bunlar müsvette halinde bir kaç makaleden ibaretti. Ne ş redilmemi ş  bu ma-

kalelerini «Kooperatifçilik» dergimizde toplamay ı  ve bunlara, ba ş ta eski 

Ba ş kan ı m ı z ve O'nun gibi bu i ş i pir a ş k ı na büyük bir zevkle yapan Örnek 
Kooperatifçi Nusret UZGÖREN'in makalesi olmak üzere, baz ı  ba ş ka yaz ı -
lar da eklemeyi uygun bulduk. İş te elinizdeki Özel Say ı m ı z böyle meydana 

geldi. 

Remzi SAKA'n ı n kadirbilirli ğ ini bu kere bir daha gördük. Çünkü Ku-

rumun Tarihçesini kaleme almak niyetiyle ba ş lad ığı  ve sa ğ l ığı n ı n elverme-

mesi sebebiyle pek az mesafe ald ığı  çal ış malar ı ndan artakalan makaleleri-

nin büyük k ı sm ı nda, hakl ı  olarak, Nusret UZGÖREN'in hizmetlerini anlat-

maktad ı r. 

Remzi SAKA, çoğ u kooperatifçili ğ e dair olmak üzere 15 kadar bas ı l-

m ış  eser b ı rakm ış t ı r. Böylece Türk Kooperatifçilik Edebiyat ı  Tarihine ge-

çen seçkin ş ahsiyetler aras ı nda yer alm ış  bulunmaktad ı r. 

Remzi SAKA'n ı n ilm? ara ş t ı rma yapanlara ne kadar candan yard ı mc ı  
olduğ unu yak ı ndan bilmekteyiz. O'nun yard ı mseverli ğ ini ve kooperatifçi-

liğ e kar şı  sevgisini Nusret UZGÖREN ş öyle dile getiriyor : «Kooperatifçili-

ğ in sihirli kudretine o kadar inanm ış t ı  ki, varl ı k içinde yokluk çeken yurt-

ta ş lar ı n uyanmalar ı  için, tabir caizse, ç ı rp ı n ı rd ı . Dü ş üncelerine inananlar ı  
öz karde ş  gibi severdi. Ş ükran duygular ı n ı  bereket ya ğ muru gibi serperdi.» 

Remzi SAKA, melek gibi insanl ığı , yard ı mseverliğ i, vatanseverli ğ i, iyi-

likseverli ğ i, dayan ış mac ı  ruhu, bar ış severli ğ i, fedakârl ığı , feragatç ı l ığı yla, 

kadirbilirli ğ i ve hoş görü dolu benli ğ i ile Kooperatifçili ğ in tâ kendisi idi. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu ölümünün ikinci y ı ldönümünde O'na bir 

«Kooperatifçilik Özel Say ı s ı » tahsis etmekle mutluluk duymaktad ı r. 
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Editorial 

REMZ İ  SAKA 
SPECIAL ISSUE 

Nurettin HAZAR 

The loss of Remzi Saka who was one of the idealist cooperative workdr 

in this country, the year before, has affected all of the sincere Turkish 

cooperative workers. 

Remzi SAKA was one of the rare respectful persons in the world. 

This is what Nusret N. Uzgören has meant whend he called him «an angel». 

Remzi SAKA has never ceased to be rriodest and courteous until the 

last minute. In fact, he has willed that nobody should be bothered with 

his death news and has added that the obituary which he has written 

himself should be published later. 

Remzi SAKA has been one of the rare models of renunciation in this 

century. One of the best samples of this is his resignation from the 

presidency of the Administrative Board of the Association, in which 

capacity he has served for five months, and has let Mümtaz ÖKTEM, 
Deputy of Ankara who was influential person replace himself willingly, 

which he thought was for the good of the Association. 

Remzi SAKA, by his withdrawal from this mortal world he has left 

us without an invalUable treasure of information and memoirs, he had 

been in many activities which concerned the cooperative work by serving 

more than a quarter of a century at various levels of the Ministry of 

Commerce (between 1924 - 1948). As a member of the Cooperative 

Association (from 1932 to 1981), and administrative board of the same 

and as president; and many events have taken place in front of his eyes. 

With this special merit the late Saka had the opportunity to enlighten 

many unknown is ş ues. With his death we have lost «the sourceman» to 

whom we might have gone in dire need. 
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Remzi SAKA, owned a very valuable library which could be called 

rich for an individual. Here we would like to reiterate our appreciation to 

Gönül SAKA who has presented this library to the Association after her 

father's death. We have no doubt that his soul hears our prayers each time 

we use this library which is located in the best corner of the Turkish 

Cooperative Association. 

Remzi SAKA has left this world before he could complete the «History 

of the Turkish Cooperative Association» which we have asked him to 

write on the occasion of the centennary birthday of immortal Atatürk for 

whom SAKA had repeatedly indicated his admiration and also the 50 

th anniversary of the foundation of the Association of which he was a loyal 

member. The notes related with his work have been turned over to us by 

his family. These are draft articles which are unpublished. We have planned 

to compile these articles and publish in our periodical «Kooperatifçilik» 

with the addition of the article written by Nusret UZGÖREN who is a 

mödel cooperative worker and works in this field for love of work just 

like Saka. The above have formed this special issue which you have in your 

hands. 

In major part of the articles Remzi SAKA has written on the history 

of the Association which he has started and could not go very far, due to 

his failing health, rightfully the services of Nusret Uzgören a ı-e mentioned. 

Remzi SAKA, has left around 15 unprinted works, most of which are 

on cooperative work. Thus he has taken his place among the distinguished 

personalities in the history of Turkish cooperative literature. 

We know very closely how much Remzi SAKA used to assist the 

scientific researchers. Nusret UZGÖREN indicates his interest in the coo-

perative work and eagerness in assistance as follows : 

«He has believed in the magic power of cooperative work to the 

extent that, he used to exert so much effort to have the compatriots who 

were in poverty within prosperlty to wake up. He loved the one ş  
who have believed his ideas, iike his own brother, He used to showery his 

eelings of appreciation». 

Remzi SAKA, was the cooperative work itself with his personality 

full of tolerance, appreciation, sacrifice, solidarity, ,humanity, com-

patriotism. The Turkish Cooperative Association is happy to publish a 

«Special lssve on Cooperative World» on the occasion of second 

anniversary of his death. 
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Kalplerimizde ya şı yorsun 
REMZI SAKA! 

Nusret UZGÖREN 

TÜRK KOOPERAT İ FÇİ LİK KURUMU Kütüphanesi'nde SAKA ve 
UZGÖREN'in kitap ba ğış lar" ile oluşmuş  olan ve adlarını  taşı yan köşe... 

Çoktanberi bütün ı srarlara ra ğmen KARINCA'ya yaz ı  veremiyo-
rum. Arkadaş lar «bu defa konu Remzi SAKA» dediler. Söz konusu 
Remzi SAKA olunca, ho ş  görünüş e güvenerek, paslanm ış  kalemimi 
yürütınek için bütün cesaretimi toplad ım. 

Ona olan sevgi ve hayranl ığ' ım, nedeniyle Onu tan ı tırken kullan-
dığı m ifadeler, abart ı lmış  ve duygusal söylenmi ş  sözler gibi kar şı -
lanabilir. Aziz okuyucular ım' bu yargı dan uzakla ş tırmak isterim. 

O bir melek idi. Meziyetlerini saymakla bitiremeyiz. 

O'nun yüksek şahsiyetini belirtmek ve tasvir etmek için 1932 den 
beri yazd ıklarını  ve yapt ı klar ını  gözönüne getirmek ve özetliyebil- 
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mekle mümkün olabilir. Bu nedenle k ı saca ve ana hatlar ını  anmakla 
yetineceğ im. 

Merhum Remzi SAKA yaz ı larında ilk önce zemin haz ırlard ı . 
Uzun açıklamalarla anlatmak istediklerinin önce felsefesini yapar-
dı . Derin kültürü, geni ş  görgüleri ve sahip olduğu ruh asaleti, oku-
yanlarım ve dinliyenlerini büyülerdi sanki. Kooperatifçili ğ in sihirli 
kudretine o kadar inanm ış tı  ki, varl ık içinde yokluk çeken yurtta ş -
ların uyanmalar ı  için, tabiri caiz ise ç ırp ını rd ı . Düşüncelerine ina-
nanları  öz karde ş i gibi severdi. Şükran duygular ını  bereket yağmur-
ları  gibi serperdi. 

Onbeş  kadar kitap yazm ış  olan değ erli kooperatifçi Remzi SA-
KA'nın son eserlerinden biri olan 1974 tarihli ve 186 sayfal ık «Koo-
peratifçiliğ imiz» adl ı  eserini üstün yap ı t olarak telakki ederek okur-
sak, Türk Kooperatifçilik Tarihini rahatl ıkla ve az zamanda ö ğ ren. 
miş  oluruz. 

Bu büyük kooperatifçiyi hiçbir zaman unutmayaca ğı z. Her y ı l 
onu bütün yönleri ile tahlile çal ış acağı z. Bizlere örnek olan büyük 
Remzi SAKA'n ın mektuplarından ikisini örnek olarak sunuyorum. 
Bu değerli hat ıralardan biri 6.9.1974 diğeri ise 4.5.1963 tarihini ta şı -
maktadır. Kendi el yaz ı sı  ile yaz ı lmış  olan mektubun fotokopisini 
ve Türkçe harflere çevirisini bu ya şı mın ş imdilik son bölümü olarak 
sunuyorum. 

FOTOKOPİNİN TÜRKÇE HARFLERLE ÇEVİRİ Sİ  : 

Muhterem Nusret Beyefendi, 

Kurumun y ıllık toplant ılarına kat ı lmak her üye için elbette 
- hem de aziz - bir vazife. 

Vazifelerimizi yerine getirememi ş  olman ın makbul sebepleri ile 
sizi rahats ız etmek istemem. Asl ında sizin bulunduğunuz toplantı-
larda ben de bilfiil olmasa bile bilkuvve mevcut say ı lı rım. 

Karınca'ya yaz ı  gönderememi ş  olmanın baş lıca sebebi daktilo 
müşkülleri. Yaş  da ayrıca bir sebep. 

Ankara dönüşümde (Kooperatifçilik Dolab ı) için (Dolap değ il 
dâvâ ve devâ) diye yaz ıya baş lamış tım. Daktilo mü ş külatı  ile 
Kannca'ya yaz ıyı  yarıda bıraktım. Gerçi «Sigorta Dünyas ı »nda ya- 
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zı larım çıkıyor, fakat yaz ı larımı  Selim CAVİ T yeni harflere 
yor. Mahaza «Kar ınca» için de imkân ar ıyacağı m. 

Dava yolundaki çabalarm ıza Tanrı 'nı n yard ımcı  olmas ına yürek-
ten dua etmekteyirn. Sayg ı larımla. 

Remzi SAKA 
4.5.1963 

Erenköy Acun Sokak No. 4 

6.9.1974 tarihli, Arap harfleriyle mektubu : 

Muhterem Nusret Beyefendi, 

1 — «Kooperatifçiliğ imiz»i adresinize postalad ım. Okuyacak va-
kit bulrnamz ı  yürekten dilerim. Çe ş itli dergilerdeki bir k ı s ım yaz ıları  
özetliyerek bir araya toplama çabas ı . Bir bak ıma biraz ,  da geç kal-
mış  güç sağ lığı . 

I. — Kitab ın kurucular bölümünde 

a — Tanzimat ın iki kanad ı . Bu iki kanad ın ışığı  alt ında Mithat 
Paş a'nın ş ahsiyeti ve izlediğ i milli iktisat siyaseti ve bu siyasetin de 
kooperasyon temeline dayan ışı . 

b — Meş rutiyet Türkiyesinde iki kooperatifçimizin iki ayr ı  gö_ 
rüş lerinin değerlendirilmesi. İ ttihad ve Terakki F ı kras ının izlediğ i 
milli iktisat siyaseti ve bu siyaseti temsil etmi ş  olanların kooperas-
yona katkıları . 

c — Cumhuriyet Türkiyesinde de Atatürk'ün etkileri var. 

II. — Temel sorunlar bölümünde; (Kooperasyon hukukuna, tü-
ketim ve konut kooperatiflerine uygulanan sistern)ler var. 

a -- Türk Bankac ı lığı na ve kredi kooperatifçiliğine uygulanan 
sistem. 

b - Türk Sigortacı lığı na ve sigorta kooperatifçiliğ ine uygula-
nan sistem. 

c — Türk Kooperatifçilik Kurumu ve kooperatifçili ğ imize kat-
kı da bulunmuş  kurullar. 

ç — Kooperatifçilik yay ınlar ı , yazarlar ve ele ş tirileri, konular ı , 
mali nedenleri ikinci cilde b ı rakı ldı . 
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Remzi SAKA'nın Kurum'umuza yazdığı  son mektup (12 Haziran 1980). 
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Okuyanlar ın; kooperatifçiliğ imizin her yönünde UZGOREN'in 
(öz) portresi ile kar şı laşmaları  mukadderdir. 

2 — Kitab ın biraz da külfetlerinden sözetrneme izin vermenizi 
rica edeceğ im. Bin nüshas ı  için Aktaş  Matbaas ına 9.500.— lira öde-
dim. Daktilo ve öteki harcamalar tabiatile ayr ı . Kent Idtapliklarma, 
yüksek okullara ve bu okulların öğretim üyelerine — tabiatile mes-
lekden olanlara — gönderilenler de yüze yaklaşı k. Fiyat ı  12.— lira 
olduğuna göre bir kazanç dü şünülmediğ i apaçık. Ş imdi Erenköy pa-
zarında 12.— liraya yar ım kilo et, yada, beyaz peynir almak ola-
naksız. 

İ kinci cildin baskısına kısmen de olsun yard ımı  dokunabikcek 
satış ları  yapabileceğ imi de sanmıyorum. 16 bin kooperatif ve mil-
yonlarca ortak ile övünmekde hakl ı  olabilir miyiz? Kooperasyon 
konularınm sorumluluğunu taşı makta olan bankalar ın kültür fonla_ 
rından faydalanma olanağı  gerçi ba ş lıca teselli kaynağı  ve fakat bu 
yolun da kendine özgü s ı kıntı ları  malum. 

Mümkün olanı  esirgemiyece ğ iniz inancı  ile mutluluklar diler, 
saygılar sunarım. 
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK TARIHINE 
KISA Bİ R BAKIŞ  

* Remzi SAKA * 

Türk Kooperatifçilik Kurumu memleket şumul, tüm memleketi 
içeren bir örgüt olduğu halde istikrarl ı  bir geliş me gösterememekte 
idi Kurumun zaman, zaman parlay ıp, , zaman zaman da sönü şüne 
kooperatifçilerimizin gönülleri elbette raz ı  olamazd ı . 

Kurum, tan ınmış  bütün kooperatifçileri bir araya toplamak ve 
ortak çal ış ma ortam ı  sağ lamak gücünü kazanamam ış tı . 

Kongreler, şu veya bu şekilde seçilmi ş  yüzlerce temsilci yerine 
20 - 30 kooperatifçinin kat ılacağı  toplant ı lar biçiminde yap ı lınca da-
ha verimli olurdu. 

Memleketimizde geli şme olanaklar ı  s ınırlı  olan Kooperatif dal-
ları  üzerinde çal ış makta ı srar edilince kurumun enerjisi k ı s ır alan-
lara beyhude yere harcanm ış  olurdu. Kurum, çal ış malarını  gelişme 
olanakları  sonsuz Köy Kooperatif çili ğ i alanında topladığı  ölçüde 
memleket ko şulları  ile bağdaşma olanağı  sağ lamış  olurdu. 

Kooperatif Saray ı  Kurumun geli şme oran ını  gösteremezdi. Sa-
ray yard ım politikas ının ürünü idi. 

Kurumun yay ınlar ı  47 yı l sonra dahi aboneman yöntemi ve ka-
mu kuruluş larının desteğ i ile yürütülmekte idi. 

Kurum, kooperatiflerin sa ğ l ıklarını  ya da hastal ı klarını  haber 
veren mü ş 'irleri 47 y ı l sonra dahi kullanacak güçten yoksundu. Koo. 
peratifçiliğ in temelini halâ da iktidarlar ın izledikleri (Pirimli Barem 
Politikas ı) oluş turmakta idi. 

Hafıza-1 beş er nisyan ile malül olsa da tarihin diyalekti ğ i, sos-
yolojinin kanunlar ı , arş ivlerin sesi gerçekleri günün birinde gün I Ş I_ 
ğı na çıkarır& 
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Eleş tiri ya da önerilere Kurumun ya da Kooperatifçilerimizin 
verilmiş  karşı l ı kları  bir araya toplansa birkaç cilt kitap olurdu. Biz 
derinliğ ine ve geni ş liğ ine ayrıntı lı  araş tırmaları  uzmanlara ve yeni 
kuşaklara b ı rakarak (Temelde ya da tavandaki) ele ş tirilerini ara ş tır-
makla yetineceğ iz : 

I — Kooperatifçili ğ imizin temelini kooperasyonun temel ilke-
leri değ il ve fakat iktidarlar ın izledikleri pirimli barem ve benzeri 
destek politikas ının oluş turduğu fikri gerçeğ in kendisi say ı labilirdi. 

Bilindiğ i gibi kooperasyonun temeli ve tarih felsefesinin de ifti-
tah (ba ş lama) tekbiri (SORUMLULUK BILINCI) idi. Sorumluluk 
bilincini her ku ş ak kendinden sonraki ku ş aklara (MUKADDES MI-
RAS) olarak emanet etmekle görevli idi. Sorumluluk duygusu sos-
yal yaş ant ının da kökü idi. 

Ortaklar ın sorumlulukları  kooperatiflerin statülerine ba ğ lı lık-
ları  ile ba ş lard ı . Statü ortaklar ın İncil'i say ı l ırdı . Ortak İ ncilin ru-
huna gönülden ba ğ lanm ış  olmal ı  idi. Oysa ki, bizde ortak Koope-
ratiflere Statüleri ile de ğ il, primli barem politikas ı  ile bağ lanmakta 
idi. Bu biçim bağ l ı lığı n örnekleri Kooperatifçili ğ imizin her dal ında 
ve her yönünde say ı s ız idi. Bu sayı sız örneklerden sadece birini ve 
fakat akan sular ı  donduracak nitelikte olan ını  1948 yı lında yayınla-
nin (Kooperatifçilikte Sorumluluk) adl ı  yap ı  tım ızdan aktaraca ğı z : 

II — Bir Ankara yolculuğunda politik yönü ağı rlaş mış  bir okul 
arkada şı mla o tarihteki makam ında çe ş itli memleket sorunlar ını  tar_ 
tışı yorduk. Bir ara Kooperatiflerimizin de k ı s ı rlığı  eleş tirme konusu 
olmuş tu. Arkada şı m : 

— Bu yı l ben ürünlerimi kooperatife vermedim. 

Demi ş  ve nedinini de aç ıklamış t ı  : Aç ıklanan nedenlerin ba şı n-
da da baremin yetersizli ğ i vard ı . 

A — Asl ı nda bu ortak hukuk sanat ındaki gücü ile tan ınmış tı . 
Kooperatifin Statüsünü tabiat ıyle bilirdi. Baremin fiyat de ğ il bir 
kredi ölçüsü oldu ğunu da bilirdi. Asl ında bu ortağı n krediye de ih-
tiyac ı  yoktu. Asl ında devlet tar ım sektörünü ve bu sektörde kader 
arayanlar ı  destekleme ahmlar ı  ve taban fiyat politikas ı  ile korumak-
ta idi. Taban fiyat politikas ı  ile barem aras ındaki bağ lar da orga-
nikti. Fiyat aç ıs ından bile baremin değ il ve fakat taban fiyat politi-
kasının yetersizliğ i söz konusu olabilirdi. 
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B — Öte yandan kooperatif bu orta ğı nda her yı l kooperatife 
vermeğ i üslendiğ i ürünü de hesaplayarak te şkilat kurmuş , depo yap-
tırmış  ya da kiralam ış t ı . Kooperatifin rantabilitesindeki sorumlulu-
ğunu bu ortak elbette gözden ırak edemezdi. 

C — Dahas ı  da vardı . Bu ortak iktidar partisinin de belli ba ş lı  
yöneticilerindendi. Ve bu nedenle de uygulamadaki aksakl ı kların 
sorumlularından biri idi. Fakat hazin olan gerçek de şuydu : Bu or-
tak üyesi olduğu kooperatifin bünyesi içinde bast ığı  dalı  kesen 
Nasrattin Hoca olmu ş tu. 

Canan gide, rindan dağda, mey ola rizan 

Böyle gecenin hayr umulur mu seherinden? 

Kooperatif çiliğ'irnizin y ı llar boyunca süregelmi ş  bulunan yü-
rekler ac ıs ı  hasarlar ının baş l ıca nedeni bizim görü şümüze göre so-
rumluluk bilinci ve duygusunun yetersizli ğ i ve bu yetersizli ğ in de 
kontrol alt ına al ı nmamış  ve ayni zamanda da bu bilinci uyan ık tu-
tacak me ş 'alenin de sürekli olarak yak ı lmamış  olmas ı  idi. 

III — Kooperatifçiliğ imizin sadece barem de ğ il ve fakat kredi 
politikası  ile de büyük ölçüde beslenmekte olduğu da bilinen ger-
çekti. Özellikle tar ım satış  ve tarım kredi kooperatiflerine iktidar-
ların direktifleri ile aç ı lan krediler ş imdi milyararla ifade olunmak-
ta idi. 

Kooperatifçilik, ATATÜRK'ün 1931 deki İzmir uyan ve öneri-
lerinin etkisi alt ında her partinin program ında önemli yer tutmak-
ta ve bu nedenle de İ ktidarlar, Kooperatifçili ğ imizi programlar ı  öl-
çüsünde desteklemektedirler. Ancak DESTEK POL İ Tİ KASI nal ıncı  
kesen olarak kullan ı lamaz, tek yönlü olarak i ş leyemez. Destek po-
litikas ı , kuş kusuz prağmatik yöntemle olu ş turulmuş  strateji ister. 

IV — Kongrelerin şu veya bu ş ekilde seçilmi ş  yüzlerce tem-
silci yerine 20 - 30 kooperatifçinin kat ı lacağı  toplant ı ların daha ve-
rimli olacağı  fikri de denenmi ş ti. 21 Aral ık 1944 tarihinde Türk Koo-
peratifçilik kongresi bu espri ile toplanm ış tı . Aslında Kongrenin mi-
marisine hâkim olan bilimsel görü şü 1944 yı lında toplanan ilk koo-
peratifçilik kongresinde Prof. Mehmet Emin ER İŞİ RGİ L açıklamış -
tı  : İ stanbul Üniversitesinin felsefe Profesörü Eri ş irgil'in uyarıs ı  olan 
açı lış  konuşmasını  her zaman vesile buldukça ya da vesile yaratarak 
tekrarlamakta yarar vard ır. 
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A — Türk Kooperatifçilik ve Türk İ ktisad Dernekleri (Koope-
ratifçilik fikir ve terbiyesi) ni yaln ız yaymay ı  yeterli bulmuyorlard ı . 
Bu Kongre ile Türk kooperatifçili ğ inin geliş mesinde uğ ranı lan güç-
lükleri ve bunları  yenme çarelerini kooperatiflerin en yetkili dele-
geleri ile birlikte ara ş tı rma giri ş imine giriyorlard ı  . 

B — Bilim adamlar ı  ile iş  içinde bulunanlar elele vererek mem-
leket sorunlarını  konuşmalar ı  bilim adamlar ının alış tığı  sentez ka-
biliyetine iş  adamlar ının memleketimizin türlü bölgelerinde ve türlü 
iş lerindeki özel deneylerini katmalar ı  önceden takdir edilemiyecek 
derecede yayg ın ve feyizli sonuçlar verirdi. Ba ş ka memleketlerin de-
neylerine dahanarak taklit eserleri de ğ il memleket gerçeklerinin sen-
tezi olan bilim eserleri kazan ı lırdı . 

C — Kongre Türk kooperatifçili ğ ine memleketin gerçeklerine 
uygun bir yön gösterebilirse memleketin ekonomik ya ş ant ı s ına tesir 
mevkiinde olanları  aydınlatabilirse Türk Kooperatifçilik ve Türk ik-
tisatç ı lar Dernekleri ömürleri boyunca gerçekten ö ğünmeye hak ka-
zanmış  olurlard ı . 

Felsefe Profesörü Eri ş irgil, engin bilgisinin örsünde kongrelerin 
gerçek değerlerini ölçmesini bilmi ş ti.. 

V — Kooperatifler Saray ı  yard ım politikas ının ürünü sayan fi-
kirde gerçeğ in pay ı  aranabilirdi. Fakat ş imdi Saray ın geliri Kuru-
mun ilkelerini gerçekle ş tirme sava şı nın baş l ı ca arac ı  idi. Kurum ya-
yınlarının 47 yı l sonra dahi aboneman yöntemi ve kamu kurulu ş lar ı -
nin desteğ i ile yürtülmekte olduğu da bir ölçüde gerçekti. 

TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMUNUN kuruluşunu kaynak-
larının ışığı  alt ında vurgulad ı ktan, yar ım çağ a yakla ş an ya ş ant ı s ı  bo-
yunca topluma verebildiklerini özel görü şümüze göre nirengi nokla-
larıyla da olsa gösterdikten sonra; s ı ra eleş tirilere gelirdi. Kurumun 
gerek kurulu ş  nedenleri, gerek çal ış malar ı  ile ilgili düş ünceler de, 
eleş tiriler de eksik değ ildir. 

Eleş tirilerden örnekler verelim : 

Kuruluş  ilkelerine ve yasalara göre birlikler kooperatiflerin yani 
alt yap ının ortak ç ıkarlarını  korumakla yükümlü ve sorumlu idi-
ler. Ortak ç ıkarlarda ekonomik ya da kültürel alanlara yönelik 
olurdu. 

I — Her iki alanda da öncüler teorisi ile kar şı laş mamız kaçı-
nılmaz zorunluluktu. Ancak hemen belirtmeliyim ki, kooperasyonda 
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öncüler teorisi (Merkeziyetçilik, dikey hiyerar ş i) anlamına alınamaz-
dı . Kooperatifçilik adl ı  yap ı tımızda kooperasiyonun kültürel yönü-
nü yaş ant ı lar ı  boyunca ayd ı nlatmış  bulunan öncüler izlenmi ş ti. Koo-
peratifçilik Kurumu da ku ş kusuz kooperasyonun kültürel alandaki 
öncülerinin örgütü olmak gerekirdi. Fakat Kurum 1163 say ı lı  yasa-
nın getirdiğ i örgütlenme modellerinden biri de ğ ildi. Kurum alt ya-
pının ortak yararlar ı  ile organik ili ş ki kurmuş  değ ildi. Kurumun 
yetkilerini de sorumluluklar ına da bu açıdan değerlendirmek gere-
kirdi. Bu a şamada kooperatifçiliğ imizin ilk öncülerinden biri olan 
Muhittin Birgen'in ya şant ısı  boyunca gerçek kooperatifleri sahte-
lerinden ayıracak hukuk düzeni istedi ğ ini ve bu isteğ ini de zaman 
zaman tekrarlad ığı nı  hatırlatmakla yetinece ğ iz. 

II — Birliklerin korumakla yükümlü ekonomik ç ıkarları  ise 
kooperatiflerin ya da birliklerin çal ış ma dallarında göre hem de 
hayli çeş itlenirdi. Ve bu çe ş itleri de birlik sözle ş melerinde ayr ın-
tı lı  olarak göstermek yararl ı  olurdu. Örneğ in kooperatiflerin iş tigal 
konusu olan mallar ın al ınıp sat ı lmas ı  ya da üretilmesi ya da kredi 
iş lerinin ortakla ş a oluş turulmas ı  ve benzeri konular ve bu konular ın 
öncüleri de kooperatif üyelerinin içinden ç ıkar yada kooperatifler 
taraf ından seçilirdi. Fakat bu tatbikatç ı lar sürekli olarak denetlenir 
ve gereğ ince de süreleri dolmadan görevlerinden al ınabilirdi. 

III — Nusret UZGÖREN ku ş kusuz ş imdi Yönetim Kurulunun 
Baş kanı  ve Kurumun yay ın organ ı  olan Karınca dergisinin de ba ş -
yazar ı  olarak kendisine dü şeni zaman ında ve karar ınca yapmış  ol-
manın gönül rahatl ığı  içinde idi. Gerçi Kurumun Genel Kurullar ın-
da Yusuf Kemal Tengir şek, Nazmi Topçuoğ lu, Mümtaz Ökmen, 
Cezmi Elçin, Halit Nazmi Ke ş mir,  Muhlis Ete, Fethi Çelikba ş , Fen-
ni İ slimyeli, Necmi Sönmez gibi üyelik ve ba ş kanlı k yapmış  seçkin 
ve aydın değerler vard ı . Aslında Kurumun sorunlar ına yaş ant ı ları  
boyunca tekmil ağı rlıkları  ile eğ ilenlerin öncüleri özel görü şümüze 
göre rahmetli Alâeddin Cemil Topçuba şı , Dr. Cevdet Nasuhi Savran 
ile çok şükür aramızda ve benden iki ya ş  küçük Say ın UZGÖREN'di. 

Nusret UZGÖREN hastal ığı  nedeni ile 1973 y ı lında yönetimden 
çekilince Kuruma bir örneğ ini de bana gönderdiğ i mektuptan par-
çalar aktararak konumuzu kapataca ğı m... 

IV — Kurumun (Enerjisini k ı s ır alanlarda tüketmemesi ve ça-
lış malarını  gelişme olanakları  sonsuz olan köy kooperatif çiliğ i ala-
nında toplanmas ı) fikri asl ında Kurumun kurucular ının 1932 yı lın- 
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da yayınladıkları  ikinci bildirinin temeli idi. Bilindiğ i gibi bu temel 
fikir ikinci bildiride şu biçimde açıklanmış t ı  : 

— Memleketimizde en önce ve daha ziyade kooperatif te ş kilatı -
na tarım sektörü ş imdi tarım ile de k ırsal bölgeler muhtaçt ı . 

Gelişme olanakları  sonsuz köy kooperatifçiliğ i fikri zaman ve 
olayların akışı  içinde yörüngesine oturmu ş , tedvin hukukumuz bu 
yönde gelişmiş  ve ş imdi hükümetlerin yap ıs ına bir de (Köyi ş leri ve 
Kooperatifler Bakanl ığı ) eklenmiş ti. Kurumun bu geli şmedeki ş eref 
payını  yapıtlanndan öğ renmek elbette kolayd ı . Asl ında Kurum koo-
peratif politikas ının bütünlüğünü de gözden ırak edemezdi. Nas ı l ki, 
o tarihteki tek üniversitemizin otoriteleri olan Kurumun kuruculan 
ikinci bildirilerinde şu temel fikirlere de a ğı rlık vermi ş lerdi : 

A — Küçük sanatlar ın da kredi kooperatifleri ile korunmalar ı  
yararl ı  olurdu. 

B — Başka memleketlerde tüketim kooperatiflerinin Birinci 
Dünya Sava şı 'ndan önce çoğ almış  olmas ı  buralarda üretim ve kredi 
örgütlerinin esasen mevcut ve güçlü olmas ındand ı  

V — Kredi kooperatif çili ğ ini küçük sanatlar için yeterli say-
mayan kooperatifçilerimizin nedenleri de şunlardı . Küçük sanat sa-
hipleri : 

Remzi SAKA, Türk Kooperatifçilik Kurumu'nda bir sohbet s ırasmda. 
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A — Ya hep birlikte ilkel maddeler ya da makine ve araçlar 
sat ın almak, 

B — Ya da ayr ı  ayrı  vücuda getirdikleri mamulleri hep birlikte 
satmak, 

C — Yahut ta her iki fonksiyonu birle ş tirerek çal ış mak, 
ilkeleri ile bir araya gelirlerdi. Asl ında her iki fonysiyonun küçük 

sanat kooperatiflerinin bünyesinde temel fikir olabilirdi. 

IV — Gerçi kurucular önce üretimin ve üreticilerin koopera-
tifle ş tirilmesini memleket gerçeklerine uygun görmü ş lerdi fakat 
olumlu sosyal adalet bilincini tüketim kooperatiflerinde arayan koo_ 
peratifçiler de vard ı . 

Tüketim kooperatifçiliğ ine uygulanan sistemi (Kooperatifçili ğ i-
miz) adl ı  yap ı tımızın birinci cildinde ve bir ölçüde ara ş tı rmış  ve 
eleş tirmiş tik. Eleş tirileri değ erli kooperatifçi Celâ1 ÜZEL'in 1971 y ı -
lında yayınlanan (Tüketicilerin Sorunlar ı  ve Kooperatifçilik) adl ı  
yap ı tı  ile de benimsenmi ş tir. 

24/4/1969 tarih ve 1163 say ı lı  yasa ile getirilen yeniliklerin ba-
şı nda yeni bir örgütlenme modeli yer alm ış tı . Asl ında da organizas-
yon sağ lam temele dayal ı  olduğu sürece güçlü ve verimli olurdu. 

Organizasyonda alt - üst yap ı lar aras ındaki uyumluluk, verim-
liliğ in temel ko şulu idi. Alt - üst yap ı lar aras ındaki çeliş kiler demok_ 
ratik düzeni altüst edebilirdi. Buyuran - Buyurulan ili ş kileri ula ş a-
bilirdi. 

I — Sosyalist örgütlenme yöneticileri taban seçer ve sürekli 
olarak da denetlerdi. Sosyalist rgütlenme modelini Leninist örgüt-
lenme modeli ile uzaktan yak ı  dan bir benzerli ğ i yoktu. Leninist 
örgütlenme biçiminde tüm yetkiler bir avuç merkez yöneticilerinin 
tekelinde toplan ırdı . Sosyalist örgütlenme modelinde ise tüm yetki-
ler tabanda yani i ş çilerle, köylülerden olu ş an tabanda çöreklenirdi. 

II — 1163 sayı l ile getirilmi ş  bulunan modelde de gerçi alt ya-
pıya dayal ı  örgütlenme temel fikirdi fakat bu alt yap ıyı  iş çilerle köy-
lüler değ il, üreticilerle tüketicilere dayal ı  kooperasyonun kendine 
özgü demokratik yap ı s ı  oluş tururdu. 

Kooperatif örgütlenme modelinde tüm yetkiler kooperatiflerde 
yani tabanda toplan ırdı . Kooperatifleri de üretici yahut tüketici olan 
özgür ve egemen bireyler kurard ı . Bireylerin de kooperatiflerin de 
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özgürlüğüne ve egemenliğ ine gölge dü ş ürecek yarg ı lar kooperatif ya_ 
sa ya da statülerine konamazd ı . 

Alt yapı  ile üst yap ı  aras ındaki ili ş kiler de demokratik yöntem-
lerle düzenlenebilirdi. Üst yap ıyı  özgür ve egemen kooperatifler 
kurar, yönetir ve denetlerdi. Ancak bu özgürlük ve egemenlik sos-
yal bilincin potas ında biçimlendiğ i ölçüde kooperatifler sa ğ lam ve 
güçlü olurdu. Asl ında da özgürlük sürekli sayg ının egemenlikte sü-
rekli bağ lı lığı n ürünü idi. Sayg ının da bağ lı lığı nda temelinde birey-
lerin gönül gücü yatar ve kooperatiflerde gönül kahramanlar ının 
arenas ı  olurdu... 

Yasalar ımıza göre birlikler kooperatiflerin yani üst yap ı  koo-
peratiflerinin yani alt yap ı nın ortak ç ıkarlar ını  korumakla yüküm-
lü ve sorumlu idiler. Ortak ç ıkarlarda (Ekonomik ya da kültürel 
alanlar)a yönelik olurdu : 

I — Gerçi ortak ç ıkarların ekonomik yönünü ve bu yöndeki 
örgütlenme biçimlerini 1163 say ı l ı  yasa ile yürütmek ve yöneltmek 
elbette zorunluluktu. Gene gerçi kültürel alandaki ortak ç ıkarları  
da gene 1163 say ı lı  yasa ile yürütmek mümkündü. Fakat bugün için 
kültürel alandaki örgütlenmenin tek modeli ku ş kusuz (TÜRK Koo-
peratifçilik Kurumu) idi. Fakat ş u var ki, Kurumu 1163 say ı lı  yasa-
ya göre üreticiler ya da tüketicilere de ğ il, fakat Kooperasyonun kül-
türel yönüne ağı rlıkları  ile eğ ilmiş  olan fikir ustalar ı  Dernekler Ya-
sas ına göre kurmu ş lardı . 

II — Gene gerçi Kurumun 1163 say ı lı  yasa ile yetersiz de olsa 
bağ lantı s ı  vard ı . 1163 say ı lı  yasa birliklerin d ışı nda bir de (DANI Ş -
MA KURULU)nun kurulmas ını  öngörmü ştü. Dan ış ma Kurulu (Tür-
kiye Milli Genel Kooperatifleri Birli ğ inin Yönetim Kurulu ile Dev-
let Planlama Teşkilat ı , Ticaret, Tar ım, Maliye, Köyiş leri ve Koope-
ratifler, Imar ve iskan, Milli E ğ itim ve Sanayi Bakanl ıkları , koope-
ratifleri finanse eden bankalar ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun 
birer temsilcisinin iş tiraki ile) olu şurdu. Danış ma Kurulunun görev 
ve yetkileri de çal ış ma ş ekil ve ş artlar ı  da Ticaret Bakanl ığı nca 
haz ı rlanacak Tüzük ile tesbit olunurdu. 

Türk Kooperatifçilik Kurumunun 33 y ıl aral ıks ız Ba ş kanlığı nı  
ve Karınca dergisinin de Ba şyazarlığı nı  yapmış  bulunan Sayın 
UZGOREN zaman zaman soruyordu 

— 1969 dan bu yana tüzük neden haz ırlanmamış tır? Danış ma 
Kurulu neden kurulamam ış tı ? 
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Nusret UZGÖREN kuşkusuz kendisine dü şeni zamanında ve 
karar ınca yapmış  olman ın gönül rahatl ığı  içinde idi. Asl ında da 
Kurumun sorunlarına yaş antı ları  boyunca tekmil ağı rlıkları  ile 

Remzi SAKA, bir gezisi sırasında banka müdürleri ve kooperatifçilerle. 

eğ ilenlerin öncüleri özel görü şümüze göre Alaaddin Cemil Topçu-
başı , 

 
 Dr. Nasuhi Savran ile çok şükür aram ızda ve benden de iki 

yaş  küçük Nusret UZGÖREN'di... 

Nusret Uzgören hastal ığı  nedeni ile 1978 y ı lının ilk aylar ında 
yönetimden kuşkusuz gönül rahatl ığı  içinde çekilince Kuruma gön-
derdiğ i mektupta (Kurumun kalk ınma çabalarına ışı k tutmu ş  bu-
lunan özlü bilgiler) de eksik de ğ ildi. Bu bilgilerden de örnekler 
verelim : 

I — Yönetim Kurulumuz üyeliğ inden üzülerek istifa etmi ş  bu-
lunuyorum. 1933 y ı lında Ankara'da ilk Genel Kurul Toplant ı sı  yap-
mış  olan Demeğ imizin Yönetim Kurulu Üyeliğ ine seçilmi ş tim. Ba-
his konusu Genel Kurul Türk Ocağı nda büyük bir kalabal ığı n huzu-
runda Ekonomi Bakan ı  CELAL BAYAR' ın baş kanlığı nda yapmış tı . 

II — Baş langıçta tek kuru şu olmayan Derneğ imiz bugün mil-
yonlara sahiptir. 33 yıl boyunca Başkanlığı m s ıras ında katk ılarım 
olmuş sa ne mutlu bana. 
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III — 1163 say ı lı  kanunun haz ırlıklarında ve gerçekle ş tirilme_ 
sinde Kurumun etkili çabalar ı  tarihe geçmi ş tir. 

IV — Kurumumuz uluslararas ı  kuruluş larla bağ lant ılar kur-
muş , toplantıların baz ı larına kat ı larak Türk'ün yerini büsbütün bo ş  
bırakmamış tır. 

V 	B.İ .T. neş riyatından dört önemli eser Prof. Dr. Arif ER- 
Gİ NAY, Harun Pastano ğ lu, Akil Koyuncu taraf ından dilimize çevril-
miş , Kurumca da bast ınlmış tır. 

VI — Sekiz büyük Kongremiz, tercüme yay ınlarımız, yüzlerce 
seminer ve konferanslar ımız Cumartesileri bütün gün aç ık bulundu-
rulan ve beşbinin üzerinden eseri toplam ış  olan kitaplığı mız ve rad-
yoda her sabah ilân edilen keyfiyet şeref ve gurur sa ğ layıcı  bir du-
rumdur. 

Mektupla aktar ılan bilgilerin izinde ve ışığı nda (Türk Koope-
rafifçilik Kurumunun istikrarl ı  bir gelişme gösterememekte ve ta-
nınmış  kooperatifçilerimizi bir araya toplayamam ış  olduğu) kanısı-
na katılmak elbette olanaks ızdı . 

VIII — Sayın UZGÖREN, Kar ınca'n ın 500 üncü sayı s ında Kuru-
mun çabalar ını  beş  döneme ayı rarak incelemeyi öngörmü ş tü. Özel 
görüşümüze göre baş lıca sorumluğu ya da ilk sorumlusu sayı labile-
ceğ im ikinci dönem bir fas ıla, bir ara say ı lır ve bir kö şeye itilebilir-
se etkinlik ve süreklilik faktörlerinin izinde ve ışığı nda Kurumun ça-
balarını  iki dönemde incelemeyi de dü şünmek mümkündü : 

A — Alaaddin Cemal TOPÇUBA Ş I dönemi, 

B — Nusret Nam ık UZGÖREN dönemi. 

Uzgören'in başanlannda özellikle değerleri bir araya toplamak 
ve, yeni ku şaklara yer vermekte olgun mizac ının payı  büyüktü. Kuş -
kusuz Topçubaşı  da olgundu. İ kinci yüksek tahsilini Fransa'da Sor-
bon Üniversitesinde yapm ış tı . Ancak dağı nik çalış ma yöntemi baş a-
rılarmı  az da olsa çelmelemekte idi. Topçuba şı  bir bakıma kuruluş , 
Uzgören de yay ı lış  dönemlerinin sorunlarına tekmil ağı rlığı  ile eğ il-
miş  fikir şövalyelerimizdi. 

Kurumun ş imdiki Baş kanı  Sayın Prof. Dr. Halil Fahri ÖRS 
Karınca'nın 500 üncü sayıs ında 

pe
cy

a



25 

AYİ NES İ  İŞ Tİ R KİŞİ Nİ N LAFA BAKİ LMAZ 

Dizesinde ya şayan espriye uygun olarak Kurumun (Yaln ız ya-
yın, yalnız sözle yetinmemesi ve yeni a ş amalara yönelmesi gerekti ğ i) 
tezini savunmakta ve kooperatifçili ğ imize uygulanmakta olan (E ğ i-
tim ve denetim sistemi)ni yetersiz bulmakta ve bu nedenle de (Ku-
rumun katk ıları  ile sistemin yeterli düzeye ula ş tı rı lmas ını) önermek-
tedir. 

Sayın ÖRS'ün eğ itim - denetim sistemlerindeki yetersizlik gö-
rüşüne içtenlikle kat ı lırız. 

I — Aslında bilindiğ i gibi Krumun statüsü e ğ itim temeline 
dayal ıdır. Oysa ki, Say ın Örs'ün de belirtti ğ i gibi (Türkiye'de yap ı l-
dığı  san ılan kooperatifçi eğ itim göstermelikti. Üniversitelerimizde, 
Fakültelerimizde, Akademilerde, Yüksek Okullarda haftada 45 - 50 
dakikal ık ders programlar ı  ile kooperatifçilik ilkeleri ray ına oturtu-
lamazdı  ) Dahas ı  da vard ı  1931'de Atatürk'ün İ zmir uyarı  ve öneri-
lerinin etkisi ile İ stanbul Yüksek Ticaret ve İ ktisad Okulu iki Koo-
peratif Kürsüsü ihdas etmi ş ti. Fakat bu iki Kürsü zaman içinde ses-
siz sedas ız kaldırı lmış t ı . Nedenini de kimse sormam ış t ı . Oysa ki 
(Kooperatif eğ itiminin Milli Eğ itim Bakanl ığı  örgütlerine yeterli 
programlarla yerle ş tirilmesini sağ lamak) Kurumun statüsüne yer-
leş tirilmiş  temel fikirdi. Oysa ki, (Profesörler!, doçentleri ve 
asistanlar ı  ile tüm öğ retmenler) Kurumun tabii üyesi say ı lmış tı . Her 
iki fikir Kurumun eğ itime katk ı s ı  boyutlar ını  göstermeye yeterdi. 

A — Devlet Planlama Te ş kilat ının 1971 y ı lı  program ında (Koo-
peratif Sektörü) ba ş lıklı  bir bölüm vard ı . Bu bölümde bir (Koopera-
tif Eğ itim Merkezi) nin kurulmas ı  öngörülmekte ve önerilmekte idi. 
Bu merkez her tip kooperatifi bilimsel yöntemlerle uyaracakt ı . Eğ i-
tim merkezini de Türk Kooperatifçilik Kurumu kuracakt ı . Ancak 
kültürün yap ı s ını  dinamikleş tirmek ve bir Kooperatif E ğ itim Mer-
kezi kurabilmek yeterli araç isterdi. 

B — Devlet Planlama Te ş kilatı  fikrin gerçekle ş mesini sağ laya-
cak kaynaklara da eğ ilmiş ti. Kamu kurulu ş larından ve d ış  yard ım 
programlar ından yararlanmay ı  da önermiş ti. Ancak Eğ itim Merkezi 
sağ lam ve sürekli kaynak ve kayna ğı  sorumluluk bilinci ile kullana-
cak sağ lıklı  düzen isterdi. 
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II — Sayın ÖRS'ün (Kontrol) sisteminde Kurumun da sorum-
luluk almas ı  önerisine kat ı lmak hayli güçtür. Gerçi Say ın Profesö-
rün de dediğ i gibi Kurum tarafs ız bir kurulu ş tur. Kurumun konu-
lara bak ışı  somut, bilimsel ve objektif tir. Fakat kontrolun teme-
linde sorumluluk bilinci ve sorumluluk bilincinin temelinde de (Ken-
di kendine yeterlik) sorunu yatmaktad ı r. Özel görü şümüze göre bu 
sorunla bağdaş mayan her sistem yetersizdir. 

III — Asl ında kontrol sistemin tedvin hukukumuzun olu şunda 
zaman zaman tart ışı lmış tır. Imparatorluk Türkiyesin'de ilk (Müs-
takil Kooperatif Yasas ı) tasar ısı  ve bu tasarıya yerleş tirilmiş  olan 
kontrol sistemi Cemal ATAY' ındı . 

Cumhuriyet Türkiye'sinde de 1934 de ilk (Müstakil Kooperatif 
Yasas ı  Tasarı sı) da benimdi. Benim tasar ı= temelinde 1929 tarihli 
Romen Kooperatifleri yasas ı  yatmakta idi. Bu yasay ı  da Prof. G1- 
DE'nin yak ın çalış ma arkada şı  Prof. R İ ST haz ı rlamış tı . Romen Koo-
peratifler yasas ı  (Kooperatiflerin kendi kendilerini yönetim, dene-
tim ve eğ itim) temeline dayal ı  idi. Benim projemde bu model bir 
ölçüde öngörülmü ş tü; Proje 1934 de Istanbul'da toplanan ( İ ktisad 
Kongresi) nin onay ından geçmi ş  ve Kongrenin önerisi olarak da Ti-
caret Bakanl ığı na gönderilmi ş ti. 

1934 de yayınlanan (Kooperatifçilik Dersleri - Avrupa kanunla-
rına göre Kooperatif Hukuku) adl ı  yapt ımızdan Bulgaristan.da, Yu-
goslavya'da, İ talya'da Almanya'da, Belçika ve İ sviçre'de kooperatif-
lere uygulanmakta olan kontrol sistemleri bir ölçüde özetlenmi ş ti. 

IV — Kooperatifçili ğ imize uygulanacak KONTROL sistemine 
Kurumunda, Kooperatif çilerimizin de zaman içinde a ğı rl ı kları  ile 
eğ ildiklerini biliyoruz. İ ki değerli meslek otoritesi Prof. Muhlis ETE 
ile Harun PASTANOĞLU'nun ortakla şa hazı rlandıklar ı  ve Yedinci 
Kongreye sunduklar ı  tebliğ  olumlu modellerden biri idi. Tebliğ de : 

A — Bat ı daki deneylerin ışığı  altında Kooperatiflere uygulan-
makta olan kontrol sistemleri gösterilmi ş  ve 

B — Özelikle bilgili ve kültürlü elemanlar ın yeti ş tirilmesinin 
uzun önemli bir kültür sorunu olduğu belirtilmi ş . 

C — Önemli olarak da denetçilerin (Kooperatif hareketleri 
içinde sorumluluk ta şı maları) gerçeğ ine ağı rlık verilmiş  ve son ola-
rak da 1163 say ılı  yasan ın denetime gerektiğ i yenilikler sergilen-
miş ti. 
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Aslında ş imdi elimizde Kurumun sürekli ve olumlu çabalar ı  ve 
bu çabalara Say ın FENNİ  ISLİMYELİ  ile Sayın Kas ım ÖNADIM' ın 
enerjik katkı ları  ile gerçekleş tirilmiş , ş imdi Kooperatiflerimiz bu 
yasa ile kendi kendilerine yeterlilik temeline dayal ı  denetim siste-
mini rahatl ıkla kurabilirler. 

V — Özel görü şümüze göre «Türk Kooperatifçilik Kurumu 

A — İ ktidarların uygulad ıkları  Kooperatif Politikas ını  sürekli 
olarak denetlemek, zaman ında ve Kar ınca'da uyar ı larda ve öneri-
lerde bulunmakla yetinmeli. 

B — Tekmil ağı rlığı  ile eğ itime eğ ilmeli, enerjisini de kaynak-
larmda pragmatik yöntemle kullanmal ı dır. Ancak eğ itimde kuşku-
suz program ister. Program ın sosyo - ekonomik yap ı s ı nı  da elbette 
usta mimarlar yapar. Türk Kooperatifçilik Kurumu çok yerinde ve 
doğ ru olarak eğ itime katk ı s ını  vurgulamak bir bak ıma programa 
bağ lamak amac ı  ile dördü yabanc ı  24 Uzmanı  adları  ile toplant ıya 
çağı rmış tır. Fakat çağı rı lanların hiçbiri davete icabet etmemi ş tir. 

VI — Aslında ise 1163 sayı lı  yasa kuş kusuz uzmanlar ı  da içe-
ren bir (DANI ŞMA KURULU) öngörülmüş tü Fakat Kurul 1969 dan 
bu yana ve hala da kurulamam ış tı . Ticaret Bakanl ığı  yine evvelce 
olduğu gibi (Önce ortam) tezi ile kurulu şu ertelemi ş  olabilirdi. An, 
cak 1163 say ı lı  yasa Kooperatifçiliğ imize (Kendi aleminin padi ş ahı ) 
olma olanağı  sağ lamış tı . Aslında da hükümetlerin ba ş ta gelen görevi 
(Kooperatiflere muhtaç olduklar ı  hukuk ortam ını  haz ırlamak) •d ı . 
Hazırlanan ortamdan yararlanmak ta kültürle olurdu. 

Yaş am dolu, neş e dolu, mutluluk dolu toplum huzur ve sükfın 
dolu ortam ancak ve ancak kültüre dayal ı  kooperatif politikas ı  ile 
sağ lan ırdı . 

Kültüre dayal ı  Kooperatif politikas ı  da pragmatik yöntemle 
oluş turulmuş  strateji isterdi... 

KAYNAKLAR 

1 — Prof. İ leri - Kooperatifler, Prof. F ınd ıkoğ lu - Kooperasyon 
Sosyolojisi, Prof. Sandal - Sosyal Ekonomi, Prof. Kesler - 
Kooperatifçi, Muhittin Birgen Türk Kooperatifçisi Der-
gisi, Dr. Atasagun - Kooperatif Postas ı  Dergisi, Remzi Saka - 
Karınca Dergisi. 
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2 — Remzi Saka - Kooperatifçili ğ imiz (Cilt - I) 

3 — Prof. İ leri - Kooperatifler 

4 — Remzi Saka - Kooperatifçili ğ imiz ve Celal Uzel - Tüketim So-
runları  ve Kooperatifçilik 

5 — Prof. Eri ş irgil - I inci Kooperatifçilik Kongresi (Kar ınca) 

6 — 5 inci Kooperatifçilik Kongresi (Kar ınca) 

7 — Mehmet Ali Aybar - Sosyalist Örgütlenme Modelleri (Cumhu-
riyet Gazetesi) 

8 — Halim Utlu - Uzgörenle Konu şma (Kar ınca Dergisi) 

9 — Prof. Halil Fahri Örs _ Beklenen Yeni At ı lım (Karınca) 

10 — Devlet Planlama Te ş kilatı  1971 Raporu 

11 — Remzi Saka - Kooperatifçili ğ imiz (Cilt - 2) 

12 — Remzi Saka - Kooperatifçilik Dersleri 

13 — Prof. Ete ve Harun Pastano ğ lu - Kooperatiflerin Denetimi 
(Karınca - 409) 

14 — Rahmi Önen - Çalış ma Grubu) (Kar ınca Dergisi - 409) 
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TARİM KRED İ  KOOPERAT İFLERİ  
VE UZGÖREN 

Remzi SAKA 

UZGÖREN'in Kooperatifçiliğe yaptığı  hizmetlere; Ziraat Banka-
s ın ın Trabzon, Samsun ve Manisa Müdürlüklerindeki çabalar ı  ile 
baş layacağı z. UZGÖREN'e göre; sosyal reformun anahtar ı  (Latin 
harfleri) iktisadi reformun anahtarlar ı  da (Kredi Kooperatifleri) idi. 
Köylüyü marabac ı lann elinden bu kooperatifler kurtaracak idi. Koo-
peratifler kurtaracak idi. Kooperatif hareketlerine samimi ve şuurlu 
yardım hepimizin vazifesi idi. Öte yandan da para; Türkiye'de en 
kı t olan (Meta) idi. K ı t olduğu yerde paran ı n; ehil ve muktesid un-
surlar elinde değerlendirilmesi gerekti. Her silah, kullanmas ını  bi-
lenin elinde işe yarard ı . İ ktisada riayet etmeyen, çal ış mas ın ı  bilme-
yen, israflardan korunamayan köylülere kooperatiflerin endahtlan 
caiz değ ildi. (1) 

UZGÖREN Trabzon, Samsun ve Manisa'daki denemelerine bu 
fikirlerin ışığı  altında ba ş lamış tı . 

I — Genç, dinç ve okur - yazar bir Trabzon genci askerlikten 
dönmüş tü. Evi, Rus istilas ında y ı kı lmış , tarlas ı  yı llarca sürülmemi ş , 
fı ndık bahçeleri bak ı ms ız kalmış tı . Evini, tarlas ını  ve bahçesini onar-
mak için gencin paraya ihtiyac ı  vard ı  ve fakat para, marabac ının 
elinde (Ate ş ten gömlek) idi. Köylüyü, yang ından kurtaracak olan 
(KORUYUCU MELEK) de KRED İ  kooperatifleri olacakt ı . UZGÖ-
REN bu inançla 1928 yı l ında Trabzon İ linin (Co ş ara ve Samaroksa) 
köylerinde ( İ ribar- ı  Zirai Birliğ i) nin kuruluş una öncülük yapm ış -
tı . (2) 

(1) Kaynak : Nusret Uzgören - Kooperatif Bir Ver Be ş  Al mıdır? 
(2) Kaynak : Harun Pastano ğ lu 
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II — Itibar4 Zirai Birlikleri; memleketin iki, üç bölgesinde 
(Ateş  böcekleri) gibi yan ıp sönmüş tü. Nedenlerini Uzgören'den din_ 
leyelim : 

(...Gerçi Ziraat Bankas ı  köylüye bol para da ğı tmaya baş lamış tı . 
Fakat Bankan ın o tarihteki kadrosu, yat ırımları  ayarlamaya ve de-
netlemeğ'e yetmemekte idi. İ tibar- ı  Zira Birlikleri Kanununun yürür-
lükte olduğu yı llar 1924 - 1929, Ziraat Bankas ının ticaret i ş lerine ve 
kredilerine daha fazla temayül etti ğ i belliydi.) 

III — Kooperatif hareketlerinin ihtiyaçlara uygunluk ölçüleri-
ni de Uzgören aram ış tı  : 

A — Kooperatif hareketinin iyi ba ş layıp baş lamadığı nı  anlamak 
için bu hareketten ne beklendi ğ ini; Kooperatife giren köylünün bu 
iş ten ne ummas ı  gerektiğ ini de araş tırmak lâz ımdı . 
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B — Türk'ün mant ığı  ve seziş  gücü kuvvetli idi ve fakat toplu-
lukla yap ılacak iş lerde daima bir öncü arard ı . Kooperatif hareket-
leri, militan isterdi. (3) 

1929 da yürürlüğe girmiş  bulunan Kredi Kooperatifleri Kanu-
nunun; etkisi altında Kredi Kooperatifleri gerçi memleketin her ta-
rafına kolayl ıkla yayı lmış tı . Ve fakat bu yay ı lış  hareketinin rand ı -
mam da Kooperatifçiler aras ında tart ış ma konusu olmuş tu. Konuyu 
önce özetleyelim : 

(Kredi Kooperatifleri Kanununun tatbikat ında; Çiftçinin eline 
geçen para ile borçland ığı  miktar aras ındaki oran büyüktü. Ortak; 
borçlandığı  100 liranın yerine ancak 70 lira alabiliyordu. Farklar, 
gerçi kapital pay ı  ve mevduat olarak orta ğı n hesab ına iş leniyordu 
ve fakat borcun vadesi gecikince de ortak, asl ında üçte ikisini ald ığı  
paranın tamamını  ödemek zorunda kal ıyordu.) 

(... Tatbikat ın tortusu (Bir ver, be ş  al) olmuş tu. O kadar ki, 
(Bir ver ve be ş  al) Kredi kooperatiflerinin pratik tarifi say ı lmış tı . 
Kooperatif bir verip be ş  almak için kurulmu ş  müessese say ı lı rsa bu-
na ancak günlük yoksulluğunu gidermek için uzun dü şünmeksizin 
s ıkıntıda olan herkesin (Denize dü şen y ı lana sarı lı r) cas ına koş acağı  
tabii idi. 

Ancak s ırf bu düşünce ile girenlerle dolmu ş  her kooperatifin 
sonu hüsran olurdu. Bunun içindir ki, bir köyle kooperatif kurar-
ken, o köyün en ak ıllı , iş i de az, çok düzgünce olanlarla konu şmak; 
iş in sağ lam ve çürük taraflar ını  aç ıkça tart ış mak ve zorluklar hak-
kında iyice anla ş tıktan sonra, yine onlar ın gönül rızalar ı  ile koope-
ratif kurmak gerekir.) 

Uzgören; 1950 y ı l ında İ sviçre'de geçirdi ğ i bir operasyonu f ırsat 
saymış  ve (İ sviçre Tar ım Kredi Kooperatifleri Birli ğ i)ni gezmi ş  ve 
incelemiş ti Müdürlük odas ında birlik müdürünü beklerken duvarda 
as ı lı  İ sviçre haritas ındaki i ş aretler dikkatini çekmi ş  ve birliğe bağ -
lı  kooperatiflerin say ı s ının 900'ü a ş tığı nı  da görmüş tü. Birlik Mü-
dürü Bay STADETMANN, 65 yaşı nda ve fakat canl ı , tecrübeli, alçak 
gönülü bir zat. Uzgören, Müdürle Almanca konu şmaya ba ş lıyor. 

— Bizde de 900'e yak ın Tar ım Kredi Kooperatifi var. Müdür 
hayret içinde soruyor : 

— Bu Kooperatifler Raiffersen tipi midir? Uzgöre'nin cevab ı  
da (EVET) dir. 

(3) Kaynak : Nusret Uzgören - Kooperatiflerin ilgi İ le Okuyacaklan Bir 
Kitap. 
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— Henüz sizin sisteminizde birlik kurmu ş  değ illerdir. Ancak, 
Birlik vazifelerinden çoğunu görmekte olan (Ziraat Bankas ı)na bağ -
lıdırlar. Tefti ş lerini Banka yapar. Matbuatlar ını  ve hesap usullerini 
Banka tesbit eder. Para ihtiyaçlar ını  Banka temine çal ışı r. Müdürün 
son sorusu şudur : 

Dokuzyüze yaklaşan Kredi Kooperatiflerinizde mevduat mik-
tarı  nedir? 

Uzgören, üzgündür ve müdüre de son cevab ı  ş udur : 

— Kredi kooperatiflerimizin bu y ı llara kadar tevdiat kabul et-
meleri mümkün olmamakta idi. Fakat olumlu kooperatiflerde (Tev_ 
diat toplama) denemeleri ba ş ladı . (Nusret Uzgören - İ sviçre'de Tar ım 
Kredi Kooperatifleri - Kar ınca) 

1929 tarihli Kredi Kooperatifleri Kanununun yerini, bilindi ğ i gi-
bi 1935 yılmda 2836 sayılı  Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa b ı-
rakmış  idi. Bu kanuna göre; Tar ım Kredi Kooparitfleri (Ancak üre-
timin düzenlenmesi, artt ırılması  ve değerlendirilmesi ergisi ile ku-
rulabilirdi. Tarım Kredi Kooaeratilerinin ödünç para i ş lerinde (Or-
takların tohumluk, fidelik, gübre, tar ımsal malzeme, alet ve makine, 
çift hayvanları  satın almak gibi üretim masraflar ı  tar ım ihtiyaçlarını  
karşı lamak) esaslar ı , kredileri ortaklarm kendi imkanlar ı  ile baş a-
ramıyacakları  hallerde verilecek kredilerin istenen maksat da kul-
lanı ldığı nı  denetlemek) esasd ı . Gerekçe Ekonomi Bakanl ığı nın idi. 
Bakan da Celal Bayar idi. 

Tarım kredi politikas ı , 2836 sayı lı  Kanunun etkisi alt ında 1965 
yı lında gerçi (Ağ rı , Bingöl, Diyarbak ır, Hakkari, Mardin, Mu ş , Siirt 
illeri hariç) tekmil memleketi Kooperatif a ğı  içine almış tı  ve fakat 
otuz yı l içinde görülen adedi geli şmeye rağmen bu teşekküllerin ken-
dilerinden beklenen hizmetleri ne dereceye kadar yapabilmi ş  olduk-
ları  problemi üzerine e ğ ilmek gerekirdi. Kooperatifçilik kongrelerin-
de bu görev; kemali ile yap ı lmakta idi. 1963 yı lında yap ı lmış  bulu-
nan (Be ş inci Kooperatifçilik Kongresi) nde (Tar ım Kredi Koopera-
tifleri) etüdü, Fenni İ SLİ MYELİ 'nin idi. 

İ SLİ MYELI; Ziraat Bankas ında yı llarca Tarım Kredi politikas ı-
nın sorumlu mimarl ığı nı  yapmış  aydın bir memleket genci idi. 
Kongrede yayd ığı  tebliğ  de önce Tar ım Kredi Kooperatiflerinin ba-
şarı  derecelerini rakamlar ın ışığı  altında göstermi ş ; sonra da ba ş a-
rıları  kösteklemekte olan problemleri detaylar ı  ile birlikte aç ıklan-
mış tı . Açıklanan problemlerin önemlilerini özetleyelim 
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I — 1963 Türkiyesi; sosyal, kültürel ve ekonomik yönden 1935 
Türkiye'sinden farkl ı  idi. 1935 y ı l ında yayınlanmış  bulunan 2836 sa-
yı l ı  Kanunun, demokratik ve sosyal bünyemizin bugünkü ş artlar ına 
uygun olmayan hükümleri, özgür tüzel ki ş iliğ i olan Tar ım Kredi 
Kooperatiflerinin (Serbest karar verme ve çal ış ma irrıkânları)nı  tah-
dit etmi ş , kooperatifleri yönetim ilgisi ve sorumluluk duygusu azal-
mış , her ş eyi hükümetten beklemek geleneğ ini yaratm ış t ı . 

II — Vesayet yolu açan hükümleri yumu ş atacak, kooperatifle-
rin demokratik zihniyet içinde kendi kendilerini ve nihayet üst or-
ganları  vas ı tas ı  ile sevk ve idare edecek yeni yarg ı  da ihtiyaç vard ı r. 

III — Tarım Kredi Kooperatifleri, bölge birlikleri ve milli bir-
lik halinde teş kilâtlanmal ı  ve devlet tescil ve kontrolu ile yetinme-
lidir. 

IV — Tarım Kredi Kooperatifleri, muhtaç olduklar ı  kaynaklar 
OTOFİ NANSMAN yolu ile sağ lanmal ı  ve tevdiat kabul etme ğ e yet-
kili kı lı nmal ı  idi. 

V — Tarım Kredi Kooperatiflerinin İ NTEGRAL sistem ile ge-
liş tirilmesi dönemi dü ş ünülmeli idi. 

VI — Memleket ekonomisi bak ım ından önemli olan Hayvan-
lıcık, Bal ıkçı lı k, Süngercilik üzerine de eğ ilmek gerekirdi. (Fenni 
İ slimyeli - 5. Kooperatifçilik Kongresi) 

HALK KREDİ S İ , TÜRKIYE HALK BANKASI VE UZGÖREN 

HALK KRED İ S İ  fikri; Almanya'da filiz sürmü ş tür. İ lk Halk 
Bankas ı  1849 yı lında Delitsek kasabas ında kurulmu ş tu. Kurucusu da 
Schulze idi. Schulze'yi İ talya'da Lozzatti izlemi ş ti. Modelinde ilk 
Halk Bankas ı  İ talya'da 1865 de kurulmu ş tu. Fransa'da gerek küçük 
sanatkârlara, gerek çiftçilere laz ım olan krediyi tercih konusu ken-
dine mahsus bir yol üzerinde yürümü ş tü. Fransa'da serveti, fazlas ıy-
la dağı n ık olduğu için her çiftçinin ve her çiftçinin kendine göre 
elinde küçük de olsa özel sermayesi vard ı . Bu yüzden Kredi Koope-
ratifleri Fransa'da geç filiz sürmü ş tü. Schulze - Lozzatti modeline 
ilk Halk Bankas ı  Fransa'da 1988 de Monote kasabas ında kurulmuş -
tu. Model, zaman içinde Avusturya, İ sviçre, Belçika, Hollanda ve Ka-
nada'ya yay ı lmış  ve yayı ldığı  yerlerde de yerle ş miş  ve geli ş miş  idi. 
(Kaynak - Prof. Şükrü Baban, İ çtimai Iktisat Notlar ı , İ smail Rıfkı  
Beyin raporu) 
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HALK BANKASI fikri hareketi Türkiye'de a ş ağı  yukarı  bir çağ a 
yakın süre sonra ancak 1933 y ı lında baş layabilmiş ; 1938 yı lında Tür-
kiye Halk Bankas ı , Ankara ve İ stanbul Halk Sand ı kları  kurulmuş -
tu. Halk Bankas ı  Kanunu (En a ğı r kredi şartlar ı  içinde ezilenlerin 
küçük krediye ihtiyaç duyanlar olduğu, ticaret bankalar ımn çatış ma 
alanlar ı  dışı nda kalan küçük tacir ve esnaf ın tefecilerden ba ş ka baş -
vurabilecekleri kap ının kalmadığı ) gerekçesi ile ç ı karı lmış  idi. Ge-
rçkçe Ekonomi Bakanl ığı nın idi. Bakan ı  da Celâl BAYAR idi. 

Nusret UZGÖREN (TÜRKIYE HALK BANKASI) Genel Müdür-
lüğüne 1946 yı lında atanmış tı . Atanman ın Karınca'daki aksi de dik-
kati çekmekte idi. 

Memleketinüzin kalk ınmas ı  için ön saf ta gelen Kooperatifçili ğ in 
bütün yurtta yay ı lışı na ve gelişmesine geceli, gündüzlü çal ış mış  ve 
bu uğurda yı llarca emek harcam ış  olan Nusret UZGÖREN'in küçük 
sanat kooperatiflerinin ana bankas ı  olan Halk Bankas ı  Genel Müdür 
lüğüne getirilmi ş  olmas ını  memleket kooperatifçiliğ i yarar ına sevinç 
ile karşı landı . 

Küçük sanat kooperatifçili ğ inde sağ lanacağı  yorumlanan ve bek-
lenen gelişme h ızı  sevincimizin ba ş l ıca nedenini te ş kil etmekte idi. 

Küçük sanatlar ın çözüm yolu bekleyen ana ve esasl ı  problem-
leri de vard ı . Kefalet kooperatifleri ile küçük sanat davas ının kör 
düğümlerinden ancak bir kredi problemi çözümleeybilmi ş ti. Ham 
maddelerini tek el ile ilk elden alarak, mamullerin teknolojisi ile 
bağdaşmaz. Küçük sanat davas ını  (Fâsid daire) den kurtarmak or-
ganizasyon isterdi. Organizasyon öncülü ğü de elbet HALK BANKA-
SI'na yakışı rdı . 

UZGÖREN'in Halk Kredi konusundaki hizmetleri, memleketin 
dışı nda da beğenilmiş , 1953 yı l ında memleketimizde toplanm ış  bulu.. 
nan (Milletleraras ı  Halk Kredisi Kongresi)nde Alman delegasyonu 
Uzgören'e (Schulze - DeI'tzseh) alt ın madalyas ı  vermiş ti. Almanlar bu 
madalyayı , bir yabanc ıya ilk defa vermi ş  idi. Uzgören'e 1956 da Ro-
ma'da Lovaliere ni şanı  verilmiş ti. UZGÖREN, merkezi Paris'te bulu-
nan (Halk Kredi Konfederasyonu Merkez üyeli ğ i) de yapmış tı . 

Milli ekonominin yapıcı  gücü, Halk Partisi için (DEVLET) idi. 
Mürebbi ve vas1 devlet anlay ışı  ile ilk ad ım, tarım sektöründe at ı l-
mış tı . Tarım sektörünü bu anlay ış la organize etmek için 2836 say ı lı  
Tarım Satış  ve Tarım Kredi Kooperatifleri Özel Kanunundan 1935 
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yı lında ç ıkarı lmış tı . Halkın ve orta s ınıfın organizasyonu ise özel 
hukuka bırakı lmış tı . 

I — Vasi, millet ş öyle dursun ve fakat mürebbi Devlet anlay ış  
düzeni, özel hukuk yarg ı ları  yani Ticaret Kanununun kooperatif bö-
lümü ile sağ lanamazdı . (Remzi Saka - Kooperatifçilik Dersleri) Tica-
ret Bakanl ığı , maksadı  (Pembe Statü) ve Müstahsil yolunu tutmas ı -
nı , özel hukukun eksiklerini Pembe Statüleri tamamlamaya çabala-
yıp durumuş tu. Tüketim ve Yap ı  Kooperatifleri statü tiplerini te ş ki-
lâtland ırma Genel Müdürlüğü haz ırlamış tı . Küçük Sanat Kooperatif-
leri Pembe Statü'sünün haz ı rlanışı nda ise, Ticaret ve İ ktisat Bakan-
ları  işbirliğ i yapmış lard ı . Küçük Sanat Kooperatifleri Pembe Statü 
çalış malarına İ ktisat Bakanl ığı ndan Ş EVKET SÜREYYA AYDE-
Mİ R, Reş ad AĞRIBOZ, Necati TOPÇUO ĞLU, Ticaret Bakanl ığı ndan 
da ben ve (O tarihte Küçük -  Sanat Kooperatifleri Ş ube Müdürlüğü 
yapan) Hasib Aytuna, Mennan Yi ğ iter kat ı lmış tı k. 

II — Kooperatifçilik temel kurallar ı  ile küçük sanat siyaseti 
statüde (Efrad ını  cami ve ağyarını  mani, ş imdiki dil ile de) Dörtba şı  
düzgün olarak ifade edilmi ş ti ve bu siyaset; sava ş  konjonktürü bo-
yunca, milli korunma yarg ı ları  ve koordinasyon karar ı  ile yöneltil-
meğe, Küçük Sanat Kooperatifleri de sava ş  konjonktürünün düzen-
leyici gücü olarak kullan ı lmaya ba ş lanmış tı . 

Halk Bankas ının kuruluş  yı llarındaki çabalar ını  da kısa süre 
içinde sava ş  konjüktörü etkisi alt ına almış tı . 

III — Küçük sanat kooperatifleri, mesleki küçük kredi mües-
sesesi olan Halk Bankas ı  finanse etmekte idi. Halk Bankas ım finan-
se ettiğ i Küçük Sanat Kooperatifleri aras ında gerçi marangozlar, 
saraçlar, terziler, mobilyac ı lar, yorganc ı lar, bal ı kçı lar, madeni eşya 
sanatkârlan kooperatifleri de vard ı . Fakat bunlar aras ında dokuma 
kooperatifleri sava ş  konjonktürü boyunca tekstil tezinin tamamlay ıc ı  
gücü olmu ş tu. Gücünün kaynağı  da iplik idi. Ipliğ i de devlet da ğı t-
makta idi. Kooperatifle şmede, iplik tevziinde faydalanman ın temel 
şart ı  idi. Iplikle çalış an kooperatiflerin say ı s ı  bir y ı l içinde (1941 - 
1942) içinde 19 dan 127 ye ç ıkmış tı , meslekten olmayanlar dahi koo-
peratiflerin kap ı larını  ve kurallar ını  aralayarak iplik kanal ından 
borç alma yolunu bulmu ş tu. Iplik kanatlanna uygulanan politika 
ile de dokuma kooperatifçili ğ i (Fasid daire) ye girmi ş ti. (Politika da 
Bakanlar sanat ı  idi.) 
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IV — Nusret UZGÖREN Halk Bankas ı  Genel Müdürlüğüne 1946 
yı lında atanm ış tı . Savaş  sonu ve sonras ı  konjonktürü ise 1945 de ba ş -
lamış tı . Küçük Sanat Kooperatiflerinin muhtaç olduklar ı  ham mad-
delerin diledikleri kaynaklardan sa ğ lamak imkânlar ı  çoğ almış tı . Ip-
lik karaborsas ı  gücünü yitirmi ş ti. Pamuk ipliki ile mamulleri de; 
rekabet ekonomisinin etkisi alt ına girmiş ti. Pamuk ipliğ i le bağ lı  
dokuma koopera.tifierinde panik; Devlet deste ğ ine dayanan koope-
ratiflerde ise çöküntü ba ş lamış  idi. UZGÖREN; bir taraftan pani ğ i 
ve çöküntüleri durduracak, öte yandan da, küçük sanatlar ın zinde-
leşmesi ve teknoloji ile ba ğdaş mas ını  sağ layacak ş artlar ı  aray ıp 
bulmak sorumluluğu ile karşı  karşı ya idi. 

A — Halk Bankas ı , küçük meslek kredisi sağ layan devlet mü-
essesesi idi. Teknolojinin öncü gücü olmak elbette bu müesseseye 
düşerdi. Asl ında da kredinin muhtaç oldu ğu (emniyet sistemi) nin 
de esas ını  teknoloji te ş kil ederdi. 

Bilindiğ i gibi makineden önceki dünyam ız, küçük sanatlar ın 
dünyas ı  idi. Makine; büyük beslenmelerin temeli olmu ş tu. El ve ev 
işçiliğ ide küçük sanat olarak kalm ış tı . Makine gerçi seri halinde 
imalâta elveri ş li olan sanatlar ı  emmiş ti ve fakat büyük endüstriyi, 
biteviye yeni küçük sanatlar yaratmaya devam etmi ş ti. 

B — Gerek el ve ev i şçiliğ i ş eklindeki ve gerek büyük endüst-
rinin yaratt ığı  spenifik karakterli yola küçük sanatlar ın da organi-
zasyona ihtiyaçlar ı  aş ikârdı . Çünkü modern ekonomide organizas-
yon; üretimin ana unsurlar ından& Sava ş  sonunun rekabet sava şı n-
da ana unsurun güçlü temelleri, küçük sanatlar için kaç ını lmaz idi. 

— Ham maddeyi, tek el ile ilk elden almak, 

— Mamulleri, sanatkârlar aras ındaki - rekabet i ş  etkisi d ışı nda 
tutmak ve rekabet ekonomisinin mamuller üzerindeki etkilerini dü-
zenlemek, 

Ucuz ve kolay kredi bulmak, 
organizasyonla mümkündü. Asl ında küçük sanat kooperatifleri sta-
tüsünde bu temel mükemmel dipdiri idi. 

V — Halk Bankas ı  1946 yı  izleyen yeni y ı llarda program ve 
plasmanlar ını , bir süre sava ş  sonu konjonktürünün etkisi alt ına 

haz ırlamak zorunda kalm ış tı . Aslında da UZGÖREN, kooperatifçi ol-
duğu kadar da Bankac ı  idi. Ziraat Bankas ı  Müdürlüklerinde, Ziraat 
Merkez Bankalar ı  Yönetim Kurullar ının üyeliklerinde zengin dene- 
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Remzi SAKA başkanlığı ndaki 5. Türk Kooperatifçilik Kongresi 
Hey'etinin An ı tkabir'i ziyareti (11 Ocak 1963) 

meler edinmi ş ti. Para, Türkiye'de k ı t olan Meta' idi ve ancak kullan-
mas ı nı  bilen ellerde ve kullan ı lmas ı  gerekli i ş lerde değerini bulur-
du. Plasman politikas ının temelini te ş kil eden fikirle UZGÖREN, 
zaman içinde (Bu fikrin de ışığı  alt ında) Kefalet Kooperatifleri mo-
deline sar ı lmış tı . Asl ında da 1950 iktidar ının iktisat politi-
kas ını  da Neo - Liberal idi. Kefalet kooperatifleri modeli bu manaya 
yakındı  Bu akrabal ık Kefalet Kooperatifleri hareketinin ba ş lıca ya-
pıcı  ve düzenleyici gücü olmu ş tu... 

ESNAF KEFALET KOOPERATİ FLERİ Nİ N 
TÜRKİYE'DEKİ  KURUCUSU UZGÖREN 

(Halk Kredisi ve Halk Bankalar ı  Kongresi) 1950 de Roma'da 
toplanmış tı  Kongrede Türkiye'yi de Halk Bankas ı  Genel Müdürü 
Nusret UZGÖREN temsil etmi ş ti. İ sviçre delegesi Jecarol kongreye 
(İ sviçre Kefalet Kooperatifçili ğ i) hakk ında bir rapor vermi ş ti. Ke-
falet kooperatifçiliğ inin bir modeli idi. Yeni modeli, Uzgören'in il-
gisini çekmi ş ti ve uyguland ığı  takdirde memlekete sa ğ layacağı  fay-
daları  da düş ündü ve bu düşünce k ı sa süre içinde, aksiyona intikal 
etmiş  ve Türkiye'de de (Esnaf Kefalet Kooperatifleri) kurulmaya 
baş lanmış tı . Kuruluş  kolay olmamış tı . Kuruluşun güçlüklerini kuru-
cusundan dinleyelim 
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I — 1950 de Roma'da (Halk Bankalar ı  Konfederasyonu) nun 
kongresine gittiğ im zaman, Isviçreli bir uzman kurumun İ sviç-
re'de nazik safhalar geçirdi ğ ini, hareketin ba ş arıya ulaş acağı na kim-
senin inanmad ığı nı , bankalar ın adeta hasmane tav ır tak ındığı nı , bir 
çok iktisatç ı ların da b ıyık alt ında güldüğünü, söylemiş ti Fakat bu-
gün Konya vilayeti kadar küçük bir yer olan Isviçre'de 10 kefalet 
kooperatifi, ba şarı l ı  çabalarla yoluna devam etmektedir. Bunun d ı -
şı nda İ sviçre'de Raiffeisen Kasalar ı 'nın ayrı ca kurmuş  olduğu kefa-
let kooperatifleri de tar ım kredisi vermektedir. 

II — Türkiye'de ilk Kefalet Kooperatifi, 1951 y ı lında kurulan 
(Ankara Esnaf Kefalet Kooperatifi) idi. 7 - 8 ay, davul ile, zurna ile 
arkadaş  toplamaya çal ış tık. Olmad ı , kimse irlanmad ı . Alay edenler 
oldu. Bugün ise, kooperatifin ortak say ı s ı  iki bindi. Sermayesi, iki 
bindi. Sermayesi, iki y ı lda alt ıyüzbin lirayı  bulmuş tu. (Ankara Halk 
Sandığı ) nın bu tarihteki sermayesi ise ancak ikiyüz ellibindi. (Kay-
nak - Nusret Uzgören : Esnaf Kefalet Kooperatifleri) 

Hareket, 1951 den bu yana h ızla geliş miş  ve on yı llık bir süre 
içinde, Kefalet Kooperatiflerinin say ıları  165'e ve ortak say ı ları  da 
yüzbine ulaş mış tı . 

1 — Kefalet Kooperatifleri, k ısa vadeli ( İŞ LETME KREDISI) 
verebilirdi. Uzun vadeli tesis kredileri için de Isviçre'de oldu ğu gibi 
(İpotekli Kefalet Kooperatifleri) kurulabilirdi. 

2 — Kefalet Kooperatiflerinden kredi alanlar; ald ıkları  krediyi 
nerede kullanacaklar ını  bildirmekle görevli idi. Bildiriye göre, i ş in 
ekonomik durumunu, kooperatifin denetlemesi ve kredi isteyenleri 
uyarmas ı  imkân dahiline konulur ve böylece de hatal ı  sermaye yat ı -
rımlarının önüne geçilir, hiç de ğ ilse rizikoyu asgari hadlerde tutma 
imkanları  sağ lanırdı . 

3 — Kefalet kooperatiflerinin sermayeleri, ortaklar ın ödedikle-
ri hak senetlerinden ibaretti. Asl ında Kefalet Kooperatiflerinde (Ye-
dek akçe politikas ı) temel fikirdi. Yedek akçe, kooperatiflerin (Ana 
sermaye)lerinin en az bir misli olurdu. Aç ık kap ı , kooperatiflere 
esast ı . Çıkan üyeler gerçi sermayelerini çekebilirlerdi ve fakat ye-
dek akçeden tek kuru ş  isteyemezlerdi. 

4 — Hesabı  tutmak esnaf için ço ğunlukla külfet say ı lırdı . Ka-
tip de masrafl ı  olurdu. İ sviçre'de hesab ı  tutmayan yahut da hesab ı  
kooperatife tutturmayan esnafa tek kuru ş  dahi vermezlerdi. 
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5 — Kefale ı  kooperatiflerinden gerçi ortak say ı s ı  hudutsuzdu, 
fakat tatbikatta ortak say ı s ını  finansman, imkânlan ile s ınırlı  kal-
maya mahkûmdu. Ayrıca kefalet konusunda ortaklar ın birbirini ta-
nımaları  da bir geçerlilik nedeni idi. 

Batı  memleketlerinde; kefalet kooperatiflerinin çe ş itli mali mü-
esseselerle, ili ş ik durumda olmalarına rağmen Türkiye'de Halk Ban-
kaları , tek kredi kaynağı  olarak kalmakta ve kaynaklar ının yüzde 
45 ini kefalet kooperatifleri kanal ı  ile ikraz etmekte idi. Banka mu-
ayyen limitler halinde kooperatif ortaklar ının kooperatifler taraf ın-
dan aval olarak imza edilmi ş  senetlerini iskonto ederdi. Banka, orta 
sınıfın mesleki faaliyetlerine göre tekinik bir yapabilmek için esnaf 
ve küçük sanat erbab ını  (Yap ıp satanlar) ve (Al ıp satanlar) olarak 
gruplandırrnış tı . Kefalet kooperatiflerinin çözüm isteyen problem-
leri de vard ı . 

— Kefalet kooperatiflerinin finansman ı , tamam ı  ile Halk Ban-
kas ı  teş kilâtının imkânlarma b ırakı lmış tı . Kooperatiflerin ihtiyaçla-
rını  karşı layabilmek için Bankan ın kaynaklar ını  geni ş letmek gere-
kirdi. 

— Orta s ınıfın uzun vadeli ikrazlara da ihtiyac ı  vard ı . Uzun va-
deli kâfi para bulam ıyan bir mali müessese uzun vadeli, ikrazlar ya-
pamazd ı . Tarım senetleme için tatbik etti ğ i vadeyi esnaf senetlerine 
de teşmil edecek surette Merkez Bankas ı  Kanununun ı slah edilmesi 
idi... (Kaynak - Nurettin Seçmener ve Uraz Güngör : Türkiye'de Ke-
falet Kooperatifleri - 5. Kooperatifçilik Kongresi) pe
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TÜKETIM KOOPERAT İFLER İ  VE UZGOREN 

Remzi SAKA 

UZGÖREN, Ankara'da iki Tüketim Kooperatifnde, yönetim ku-
rulu üyesi olarak çal ış mış tı . Uzgören, aksiyon adam ı  olduğu kadar 
da düşünce adamı  idi. Tüketim kooperatifçili ğ i hakk ındaki düşün-
celerini Uzgören'den dinleyelim : 

I — Serbest piyasa rejiminde tar ım mamullerinin ve kapasite 
mamullerinin yüzde 100 fiyat fazlas ı  ile tüketene intikal etmekte ol-
duğu (Milletleraras ı  Tarım Enstitüsü) nün kanallar ından anla şı lmak-
tadır. İyi idare edilen tüketim kooperatiflerinin çok oldu ğu memle-
ketlerde (Fiyat farklar ı) ristörn kanal ı  ile kaynaklar ına akı tı lmakta, 
hem tüketenler; esasl ı  tasarruflar temin eylemekte, hem de fiyatla-
rın istikrarı  yahut da mutedil hadlardaki seyri, ayr ıca halka huzur 
sağ lanmakta idi. Yerle ş tikleri ve ya şad ıkları  memleketler de tüketim 
kooperatifler, piyasalar ın düzenleyici gücü olmakta idi. 

II — (Uluslararas ı  Kooperatifler Ajans ı) nın araş tırmalarına 
göre, Konya vilâyetimiz büyüklü ğünde olan İ sviçre'de 872, Isveç'te 
693, Finlandiya'da 510,Norveçte'de 673 tüketim kooperatifi vard ı . 
Büyük Britanya'da nüfusun yüzde 17,7 si, Finlandiya'da yüzde 16 s ı , 
İ sviçre ve Danimarka'da yüzde 12 si, Polonya'da yüzde 11 i tüketim 
kooperatiflerinin üyesi idi. Birinci ve İ kinci Dünya Sava ş larının et-
kisi altında, kooperatif çağı mızın gerçeğ i olmuş tu... 

III — (Can boğazdan gelir) sözü do ğ ru olduğuna göre (Tüketim 
Kooperatif çili ğ i) herkesi ilgilendirecek nitelikte olmak gerekirdi. Gü-
zel örnklerden yurdumuzun da faydalanmas ı  elbette sağ lanmalı  idi. 

Yurdumuzda başarı  göstermi ş  tüketim kooperatifleri de vard ı . 
(Bunlardan biri de (Konya Tüketim Kooperatifi) idi. Kooperatifler-
de baş arı nın temel şart ı , ihtisast ı . Bilgi ve inand ı  Tanınmış  ve çev-
relerinde sayg ı  ile an ı lmış  olanlara (Önderlik) dü şerdi. Beslenmeyi 
düzenleyici gücü olan tüketim kooperatifleri, hükümetlerin de (S ı -
nırlı  destek)i ile geli ş irdi. Hükümet, Ziraat Bankas ının yı llar boyun-
ca kredi kooperatiflerine yapt ığı  yardımları  onlardan biriydi. Tüke-
tim kooperatiflerine yay ılması  ilke idi. Memleket şartlar ına uya- 
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rak bu vadideki çal ış malara uygun ,olacak köylülerdi. Memleketi-
mizdeki mevcut şartlar tüketim kooperatiflerinin yerle şmelerine 
ve yayı lmalarına elveriş li gelmekte idi. 

Birlikleri taraf ından toplanmayan kooperatiflerin hayatiyetleri 
olamaz idi. Ba ş ka memleketlerde (BIRLIK) dışı nda kalmış  koopera-
tiflerin ad ı  (Yaban) idi. Tüketim kooperatifleri, bir araya gelerek 
(Toptanc ı  mağaza)lar ını  açmal ı  ve gerektiğ i hallerde endüstriye geç-
meli idi. Uzgören iyimserdi, çalış an başarırdı . 

Cumhuriyet Türkiye'sinin kurulu şu yı llarında önce (Ba şkent) 
tüketim kooperatif çili ğ ine (Cankurtaran simidi) gibi sar ı lmış  ve 
(Ankara Memurlar ı  İ stihlâk Kooperatifi) 1925 y ı lında kurulmuş tu. 
Uzgören de, Yönetim Kurulu üyesi olarak bu kooperatifte zaman 
içinde sorumluluk deruhte etmi ş ti. Istanbul'da da ( İ stanbul Bele-
diyesi . Memurları  Tüketim Kooperatifi) 1931 y ı lında kurulmuş tu. 
Ne tesadüftür ki, As ım Süreyya İ loğ lu, öğ retmen Servet Berkin ve 
ben bu kooperatifin yönetim kurulunda (Saçaya ğı ) gibi idik : 

I — Ankara'da ilk ad ımı  Hükümet; Istanbul'da da ikinci ad ımı  
yine hükümet atm ış tı . Istanbul'un Belediye Ba ş kanı ; ayn ı  zamanda 
İ stanbul Valisi idi. Her iki kooperatifin arkas ında yine ancak devlet 
daire ve müesseseleri, devlet iktisadi te şekkülleri yahut da devletin 
kontrolu altında çal ış an organlar taraf ından kurulan Tüketim Koo. 
peratifleri arka arkaya sökün etmi ş ti... 

II — Hareketi, kurucu organlar ın yard ım kapasiteleri k ı rbaç-
lamış  ve tüketim kooperatiflerinin ba ş arı ları  da kurucu organlar ın 
sağ layabildikleri yardımlara inhisar etmi ş ti. Prof. Fındı koğ lu; doğ -
rudan doğ ruya devlete değ il de, iktisadi devlet te şekküllerine, yahut 
da Devletin kontrolu alt ında çal ış an müesseselere isnitat eden hare-
keti (Kötünün iyisi) saymış , zaman içinde bu hareketin kaidesine 
oturacağı nı  ummuş tu. Fakat otuz y ı ll ı k denemelerin ümit verici de-
ğ il ve fakat k ırıcı  olduğu fikri de yine ayni Profesöründü. 

Gerçi yurdun çeş itli bölgelerinde bazı  kasabalarda halk ın da 
kurduğu tüketim kooperatiflerine tek tük de olsa rastlamak müm-
kündü. Fakat bu hareket hem c ı lız, hem de ömürsüzdü. Siyasi gücün 
öncülüğü, tükenince kooperatifçilikte adeta bitim halini alm ış  ve 
bilimin tabii sonucu olarak da Türkiye'de tüketim kooperatifleri ka-
mu kaynaklarının (Kurt)lar ı  olmuş tu. Meslek hayat ımda bu sistemin 
rızıklannı  yakan iki modeli ile karşı laş tığı mı  hatırlanm... 
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III — İ kinci Dünya Sava şı 'nda, savaş  ekonomisinin haz ırlık 
devri SAYDAM ve BAYAR Hükümetlerinin çalkant ı larma rastlar ız. 
Sava ş  konjoktörü 1937 de ko şar ad ımla yol almaya, iç piyasalarda 
mal ve hizmetler aras ındaki düzen de 1938 de bozulmaya ba ş lamış tı . 
Fakat bu tar ımcı  savaş  ekonomisinin : 

A — Üretimi ve ithalat ı  att ıracak, 

B — Stoklar vücuda getirecek ve stoklara (Kilit) vuracak, 

C — Tüketimi frenleyecek, 

Ç — Mal ve hizmet aras ında kanal düzenini kuracak, 
tedbirlere el sürülmemi ş ti. Sava ş  rızklarını  hem (Bo ş kiler) ile kar şı -
lamış  ve hem de iç piyasalardaki mallar ın (Karaborsa) ya kaç ırı l-
masına seyirci kalm ış tık. At ı  alan Üsküdar' geçtikten sonra büyük 
endüstri ve tüketim kesimlerinde ücret ile çal ış anlarla az gelirli yurt-
taş ları  tüketim kooperatiflerinde toplayarak kurmak 1940 ihtiyaç-
lar ına en tesirli sosyal siyaset say ı lmış tı . 

— Ankara Hükümet merkezi idi. İ stanbul, İ zmir ve Zonguldak 
ayn ı  zamanda büyük endüstri ve tüketim merkezlerindendi. Sosyal 
denemelerine bu kentlerde ba ş lanacakt ı . 

- Kooperatifçiliğ i, aşağı dan yukarıya doğ ru bir hareket say- 
mış  ve bu hareketin de ömürleri boyunca bayra ğı nı  ta şı mış  olanlar, 
ş imdi de yukarı dan a ş ağı ya doğ ru baş layacak hareketin de bayra ğı nı  
ellerine almış lard ı  ve fakat sava ş  konjoktörünün kuduran f ırt ına-
ları , kı sa süre içinde bayra ğı  taşı yanlar ı  alıp götürmü ş  ve nöbete de 
partinin mümtaz çehrelerinden bir ba ş ka memleket çocuğu girmiş ti. 
Yukarıdan aş ağı ya doğ ru yürütülmek istenen hareket de tabiatiyle 
durmuş tu. 

IV — 1941 y ı lında, sava ş  konjonktürünün etekleri zil çald ığı , 
özel sektörün de her gün ve her kentte yeni bir (Milyoner) yavrula-
dığı , ücret ile çal ış anların az gelirlilerin eriyip gitti ğ i günlerin birin-
ne nöbeti yeni alm ış , olan Bakan, yak ın çal ış ma arkada ş larını  topla-
mış  anlat ıyordu : 

— Fiyat art ışı ndan ve art ış lar ın da etkileri, icra vekilleri heye-
tinde tart ışı lmış  idi. Maliye Vekili (Fuad Ağ ral ı) memur ayl ı klarmı  
bir kuru ş  artt ıracak imkanlara sahip olmad ığı  görüşünü israrla ifa-
de etmiş ti. Her Bakanl ığı n, tüketim kooperatifleri ile kadrolar ını  
korumaları  fikri üzerinde durulmuş tu. Her Bakanl ık, kendi kaynak-
ları  ve imkanları  ile bu kooperatifleri besleyebilirdi. 
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Bakan ın konuşmas ı  bitti, arkadaş lar sözü bana b ırakmış lard ı . 
Ben de Kör kad ı  dili ile konuş tum : 

Tüketim kooperatifleri kent ekonomisinin temel ta ş ları  idi. Tü-
ketim kooperatiflerinde (Aç ık kap ı) temel fikirdi. Frans ız Çalış ma 
Bakanlığı nın tüketim kooperatifleri için tertip ve tedvinini istedi ğ i 
(Statü) nün ışığı  altında bir (Tip statü) haz ırlamış  ve Belediyelere 
göndermiş tik. Tip statü, kent ekonomisinin organizasyonunda Bele-
diyeler öncülük yapacakt ı . 

Bakan ın cevabı  şaşı rtıcı  olmuş tu : 

— Yalman' ın hakkı  var Fransa metotlar ına bağ lamp kalıyoruz. 

Bakan o günlerde, yahut da daha önce Ahmet Emin YALMAN' ın 
bir yaz ıs ını  okumuş  olacakt ı . 

— Hayır dedim. Kopyac ı l ı k yapm ıyoruz. Bat ı da kullan ı lmakta 
olan metotlar ı  Milli menfaaletlerimizle ayarlamaya çal ışı yoruz. Ya-
pabildiğ imiz kadar (Te'lifçilik) yap ıyoruz. Fransa'y ı  kaynak olarak 
kullanışı m ızın tek nedeni; TEOR İ  olarak da, tatbikat olarak da Tü-
ketim Kooperatiflerinin Fransa'da ileri nisbetindendir. Küçük sanat 
kooperatifleri için de Iktisat Vekaleti ile birlikte bir (Tip Statü) 
hazırlad ık. Fakat haz ırlıklarda Alman kaynaklar ından faydaland ı k. 
Aslında kapal ı  tüketim kooperatifleri ile de maksat tahsil edilemez-
di. Çünkü Bakanl ı k memurlar ının kendi (Yavru)lar ına ağ lamalar ı  
ve elde mevcut imkânlar ı  bir siyasi gücü (Nal ıncı  keseri) ile yont-
maları , Hükümetle halk aras ında uçurumlar açard ı . Siyasi gücü-
müz de, yönelme ekalimizi de söküp götürürdü. 

Benim de konuşmam bitmiş ti. Toplant ıya bir sessizlik çökmü ş  
ve sessizlik sonunda da toplant ı  son bulmuş tu... 

— Tüketim kooplratifçili ğ inin Türkiye'deki tatbikat ı , koopera-
tifçilerin aras ında y ıllardan beri sürekli, zaman zaman da sert tar-
tış malara konu olmu ş tur. Tart ış malarda ileri sürülmü ş  bulunan le-
kelerin renkli panoramas ını  nirengi noktalar ı  ile de olsa görmeğ e 
çalış alım : 

I — Türkiye'de tüketim kooperatifçili ğ inin ilk (Havari)si olan 
Ahmet Cevat Bey (Pazarlar ın parazitlerini ancak tüketim koopera-
tiflerinin temizleyeceğ ine, tüketenlerin ancak tüketim kooperatifle-
rinde huzura kavu ş acaklar ına) inanm ış tı  (İ ktisadda inkilâb- ı  Teavün 
ş irketleri)nde bu inanc ın romantizmi hem güzel, hem de canl ı  idi. 
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II — Tüketim Kooperatifçili ğ inin otoritelerinden Prof. Ber-
nard Lavvergna'n ın (İ stihlak Kooperatifleri) adl ı  eserini dilimize çe-
virmiş  bulunan Alaattin Cemil TOPÇUBA Ş I, tüketim kooperatifleri-
nin düzenleyici gücünü yay ınlarında övmüş tür. 

III — Tüketim kooperatifçili ğ inin batı  ülkelerindeki tatbika-
tını  da eserlerinde geni ş liğ ine ve derinliğ ine inceleyen Prof. İ LERİ , 
bu kooperatif kolunun Türkiye'de filiz sürememi ş  olmas ından sürek-
li olarak ş ikayet etmi ş tir. 

IV — Cevdet Nasuhi SAVRAN, kitaplar ında ve yay ınlarında 
Tüketim Kooperatifçili ğ inin de faziletleri üzerine e ğ ilmiş  idi. 

V — (Türk Kooperatifçisi)nin Ba ş  Yazar ı  Muhittin B İ RGEN, 
Roehdaly Kooperatifçiliğ ine olumlu ortam yarat ı lmas ı  tezini sa-
vunmuş tu. 

VI — İ stanbul Yüksek Iktisat ve Ticaret Okulu - ş imdi Aka-
demi - tarafından, aç ı lan ilk (Kooperatifçilik kursu) n ın progra-
mında (Tüketim Kooperatifçiliğ i) Servet Perkin'e ayr ı lmış tı . 

Perkin'e göre (istihlak kooperatifçili ğ i, umumi kooperatif ha-
reketi içinde, bu hareketin en sad ık aynas ı  olduğu iddias ını  taşı rd ı). 
Perkin, derslerinde tüketim kooperatifçili ğ inin (Ameli ve tatbiki) 
yönü ile benimsenmiş  olmas ına rağmen (Türkiye'deki denemeler)i 
dersleri d ışı nda b ırakmış tı  

VII — Prof. KESLER'e göre Tüketim Kooperatifleri de (Des-
tek) isterdi. Kooperatifler için ayr ı  bir kanun tedvin edilinceye ka-
dar; 

A — Tüketim kooperatiflerine ucuz kredi sa ğ latmal ı  (ciddi 
kontrola tabi tutulmak şart ı  ile) 

B — Tüketim kooperatifleri, kurulduğu tarihten itibaren üç 
veya be ş  yı l için bazı  (muafiyet) ile de desteklenmeli, 

C — Her yıl sonunda ristörn olarak dağı tı lan paralardan ver-
gi al ınmalı  idi. 

VIII — Prof. Ziyâeddin Fahri FINDIKO ĞLU; eline geçirebildiğ i 
raporlardaki itirafların ışığı  altında (Bizdeki tüketim kooperatifle-
rinin hiç birinde ana prensiplerin ciddiyet ile uygulanmad ığı ) so-
nucuna varmış  olmas ına rağmen üniversite havas ının ağı rlığı  içinde 
(Istatistik ve monografik ara ş tırmalara sahip olmad ıkça ciddi bir 
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mütalaa ileri sürmenin risklerinden korunmas ını  bilmiş ti. (Fındık-
oğ lu - Türkiye'de Kooperatifçilik) 

IX — Prof. Orhan Tuna'ya göre, memleketimizde kendi ken-
dine yard ım şuuru bugüne kadar harekete gelememi ş  ve getirile-
memiş ti. İçtimai bünyemiz, hiç değ ilse bu alanda d ış  etkilere kar şı  
hiç bir tepki gösterememekte idi. Hayat pahal ı lığı , Avrupa'daki 
manada bir ( İ çtimai mesele) mahiyeti almam ış t ı . Bu yüzden aşağı -
dan yukar ıya doğ ru bir hareket beklenemezdi. Anlay ış l ı  Devlet ön-
cülüğü bir ihtiyaçt ı . (Prof. Orhan TUNA) 

X — Dr. Yusuf Saim ATASAGUN'a göre, tüketim kooperatif-
lerini doğuran ve büyüten amilleri ba şı nda büyük endüstri gelirdi. 
Türkiye'de endüstrile şme hareketinin tüketim kooperatifçili ğ ini teş -
vik etmiş  olmas ı  yurdumuzun bir özelli ğ i idi. Memurlar ın çoğun-
luk teşkil ettiğ i yerlerde ancak tüketim kooperatifleri kurulabil-
mekte ve fakat bunlarda ba ş arı  sağ layamamakta idi. 

Tüketim kooperatifleri, uzun y ı llar süren haz ı rlanma ve olgun-
laşma devri ve geleneğ i isterdi. Memleketimizde bu gelenek, hiç bir 
zaman bahis konusu olmam ış tı  Görünüş e ve gidi ş e göre de olam ı -
yacakt ı . (Dr. Yusuf Saim Atasagun) 

XI — Türk Kooperatifçilik Kurumunun kurucular ı  (Tüketim 
kooperatifçiliğ inden önce, üretim kaynaklar ını  cihazland ırmayı , ar-
tan üretimin etkisi ile piyasalara düzenleme ğ i) ön görmüş lerdi. 

XII — ATATÜRK, gerek Büyük Millet Meclisinde ve gerekse 
Halk Partisi kongrelerindeki (Söylev)lerinde Tar ım Kooperatifçiliğ i 
üzerinde durmu ş  ve tüketim kooperatifçili ğ ini söylevlerinin d ışı nda 
tutmuş tu. Cumhuriyet Halk Partisi de, tüketim kooperatiflerini, tü-
ketenlerin, piyasalar ı n organizasyon istidad ına terk etmi ş  ve tüke-
tim kooperatiflerini de desteklemeyi dü şünmemiş ti. 

XIII — Ali İ ktisad Meclisi, tüketim kooperatiflerini piyasala-
rın (Koruyucu Melek)leri saym ış tı  ve piyasaların bu MELEK'lere ih-
tiyacı  kesindi. 

XIV — Türk kooperatifçili ğ ine eser ve emek vermi ş  bulunan, 
Beketer, Akil Koyuncu, Pastano ğ lu, Mustafa Cura gibi idealistler de 
(Tüketim Kooperatifçili ğ i)nin piyasalar ı  EĞ ITICI gücünü savun-
muş tu. 

XV — 1961 Anayasam ız, ayr ı lık yapmaks ızın, iktidarlardan 
kooperatifleri desteklemelerini öngörmü ş tü. 
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Zaman içindeki tatbikat ve otoritelerimizini de fikirlerini ni-
rengi noktalar ı  ile de olsa gördükten sonra Türkiye'de Tüketim 
Kooperatifçili ğ ine uygulanan sistemi (Yarg ı)ya bağ lamak kolayd ı . 

I — Türkiye'de Devlet, ya da Devlet iktisadi te ş ekkülleri tara-
fından kurulmu ş  bulunan tüketim kooperatifleri (Uzun ömür)lü ol-
muş tu. Devlet veya Devlet iktisadi te ş ekküllerinin kaynaklar ını  sö-
mürme oran ı  da, uzunluk ölçüsünü te ş kil etmi ş ti. 

II — Sistem sömürücü olunca, tüketim kooperatifleri de kap ı-
larını  kapamış lardı . Kapal ı  kap ı  ortak say ı s ını  azaltırd ı . Sayı  azlığı  
da, koruyucu ve besleyici müesseseler taraf ından sağ lanan yard ı m-
ların oran ını  artt ırırdı . Aslında ise, tüketim kooperatifçili ğ i (Kent 
ve kitle) hareketi idi. Hareketin rand ımanı  da geni ş likte aran ırdı . 
Bir KENT'de, kitleler, ço ğunlukla tüketim kooperatiflerinin orta ğı  
olduğu zaman (Belediye)ler ile Tüketim Kooperatifleri aras ında 
mesafe kalmazd ı  

II — Her müessesenin kendi haline aklamas ı  ve kamu kaynak-
larını  da sömürme ş aibesi, organizasyon bütünlü ğünü köstekleyen 
unsurların başı nda yer alm ış tı . Yar ım çağı  da aş mış  bulunan tat-
bikat içinde tüketim kooperatiflerinin hala da bir federasyon ve bir 
toptanc ı  mağaza kuramam ış  olmas ı  hazin bir memleket gerçe ğ i 
olmakta devam ediyor. 

Tüketim felsefesini; Milli iktisat hayat ım ızın eğ itici gücü haline 
getirecek olan nedenlerin önemlilerini özetleyelim 

I — Serbest piyasa rejiminde tar ım ürünlerinin ve endüstri 
mamullerinin % 100 fiyat fazlas ı  ile tüketenlere intikal etmekte ol-
duğu (Memleketleraras ı  Tarım Enstitüsü)nün anketlerinden anla şı l-
maktad ır. 

II — İ yi idare edilen tüketim kooperatifleri, ristörn kanal ı  ile 
tüketenlere esasl ı  tasaruflar sa ğ lard ı . Sağ lanan tasarruflar, hem 
üreticiyi donat ır hem de yeni yat ı rımları n kaynağı  olurdu. Donanan 
üretim ve yeni yat ınmlarla da (MILLI GELIR) geli ş ir ve artard ı . 
Artan gelir, hem toplumun mutlulu ğunu temin eder, hem de uy-
garlığı n teminat ını  te ş kil ederdi. 

II — Organize edilmi ş  tüketim gücünün, üretim alan ındaki, 
tarımda ve fabrikalardaki etkileri köklü olurdu. Bu köklü etkiler 
Marketing politikas ının mimari oldurdu. Üretim, tüketenlerin istek-
lerini s ıhhat ve sadakat ile izlerdi. Tüketenlerin istekleri, s ıhhatli 
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olarak izlendiğ i sürece de toplum, fazla üretim, yahut da eksik tüke. 
tim krizlerinden kurtulur ve iktisadi bünye istikrara ve sosyal bün-
yede huzura kavu şurdu. 

IV — Dış  ticareti veya Ortak Pazar siyaseti, sa ğ lam iç pazar is. 
terdi. Sağ lam iç pazarın temelini de ufki ve ş akulu İ NTEGRES-
YON bütünlüğü sağ lanmış  tüketim kooperatifleri te ş kil ederdi. 

Tüketim felsefesini, milli iktisat siyasetimizin e ğ itici gücü ya-
pacak olan nedenlerin etkisi alt ında Türkiye'de Tüketim Koopera-
tifçiliğ ine uygulanmas ı  gerekli sistemi de ara ş tıral ım : 

I - Tüketim kooperatifleriin doğuran ve büyüten amillerin 
başı nda (ÜCRET) problemi gelirdi. Ücretlerin konjöktörü zaman ın-
da ve karar ınca izlenmesiz her zaman mümkün olamazd ı  Bu imkân-
sızlık da ücret ile çal ış anların, yahut da gelirleri dondurulmu ş  
olanların s ıkıntı larını  çoğ alt ı rdı . Çoğala, çoğala çığ  haline gelen s ı -
kıntı ların bile Türkiye'de tüketim kooperatiflerini te şvik etmemiş  
olmas ının nedenlerinden biri de sosyal bünyenin d ış  etkilere kar şı  
tepki göstermemi ş  olmas ı  say ılabilirdi. Bu yönden tüketim koope-
ratif çiliğ ine uygulanacak olan sistem de (Destek)i ba ş arı  unsur-
larından biri sayan küresine kat ılmak mümkündü. 

II — (Destek) tüketim kooperatifçili ğ inin ş imdi olduğu gibi 
temeli değ il fakat eğ itici gücü olabilirdi. E ğ itim gücü de (Siyaset) 
haline getirmek gerekirdi. 

III — Iktisat siyaseti demek, iktisadi bünyenin normal (Ne ş -
vü nema) s ını  sağ layacak olan (Genel tedbirlerin tümü) demekti. 
Tedbirlerde, zaman ve mekân ve muhite göre çe ş itli olurdu. Ba ş ka 
memleketlerdeki deneyleri de tartarak, eleyerek kendi bünyemize 
uygun olanları  arayıp bulmak ve uygulamak elbette mümkündü. 
Asl ında Prof. Kesler'in ileri sürdü ğü bir teklif de vard ı . 

IV — Destek siyasetinde, temel prensiplere sadakatla ba ğ lı lık 
baş ta gelirdi. Asl ında elde temel prensipleri s ıhhatli olarak ifa et-
mekte olan bir (Tip Statü) vard ı . Tip statü, tüketim kooperatifleri-
nin (Amentü) sü olabilirdi. (Tip Statü)leri Amentü haline getire-
bilmiş  olan tüketim kooperatiflerine destek siyaseti uygulanabilirdi. 

V — Tüketim kooperatifleri endüstri daha doğ ru, daha genel 
bir verim ile de (Ücret) ile çal ış anların çoğunluk te ş kil ettikleri 
(Kent)lerimizde (Olumlu ortam) ı  bulabilirlerdi. Büyük endüstri, bü-
yük tüketim merkezlerimizin aras ında (Ankara, Adana, İ zmir, İ z- 
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mit, İ stanbul; Eski şehir, Zonguldak) baş ta gelirli. Bu kentlerde top-
lanan (Tüketim hacmi) hem milli iktisat siyasetimizin, hem de tü-
ketim kooperatiflerinin temelini te ş kil ederdi. Tüketim koopera-
tifleri hareketine bu kentlerini öncülük yapmalar ı  normaldi. 

VI — Büyük endüstri ve tüketim merkezleri olan (Kent)leri-
mizde, konjöktörün ağı r bask ı s ı  alt ı nda kalanlar (Ücret) ile çal ış an-
lar, olduklarına göre tüketim kooperatifi hareketinin öncülü ğü de 
tabiatiyle ücret ile çal ış anlar aras ındaki ayd ın, genç ve dinamik 
kuşaklara ve kadrolara dü ş erdi. Devlet, yahut da iktisadi devlet 
teşekküllerinde, yahut da özel sektörün de organlar ında çalış an ay-
dınların meslek bilgileri ve organizasyon güçleri büyük teminat idi. 

VII — Kent ekonomisinin düzenleyicisi ve denetleyici organ ı  
(Belediye)lerdi. Belediyelerin ve Belediye Meclisinin ayd ın ve dina-
mik kadrolar ı , deruhte ettikleri sorumluluk s ını rları  içinde tüketim 
kooperatifçiliğ ine öncülük yapmal ı , ya da hiç değ ilse harekete ön-
cülük yapanlar ın tekmil ağı rlıklar ı  ile kat ı lmalı  idi. Bir Kent'de kit-
leler, çoğunlukla tüketim kooperatiflerinin orta ğı  olduğu zaman 
(Belediye)lerle (Tüketim Kooperatifleri) aras ında mesafe kalmazd ı . 

VIII — Kent'lerin sosyal ve ekonomik bünyelerindeki özellik-
ler, öncülerine ışı k tutard ı . ( İ stanbul) için yap ı lmış  bir araş tırma-
yı  (Kooperatifçinin Defteri)nde bulmak mümkündü. 

IX — Tüketim ekonomisinin tasarruf sultan ı  kadındı . Tüke-
tim kooperatiflerinin kad ınları  kazanrnalan ba şarı larının temel 
şartlar ından biri idi. Büyük endüstri ve tüketim kentlerindeki ay-
dın kad ınlarımız Tüketim Kooperatiflerinin (Havari)leri olmal ı  idi. 

X — Destek siyaseti, kanun gücü isterdi. Kanun gücünün e ğ i-
tici etkileri ile disiplinli tüketim gelene ğ i ve şuuru yarat ı lırdı  Bu 
şuur ve gelenekle de bütün güçlükler kolayl ıkla yenilirdi... 
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İ sa ÇELİK'in çizgileriyle Remzi SAKA (1967) 

Türk Kooperatifçilik hareketi içinde Remzi Saka, bu alanda 
en çok eser veren olarak bilinmektedir. Eserlerini kronolojik ola-
rak tanı tmayı  bir Şükran borcu olarak görmekteyim. Ancak, baz ı  
kitaplar ın çok eskiden bas ı lmış  olması  bulmam ızı  zorlaş tırdı . 

Kurumumuzun kitaplığı nda bulunmayan baz ı  eserlerin yaln ız-
ca adlar ını  vermekle yetinece ğ im. Milli Kütüphane'nin yeni bina-
sına ta şı nmas ı  sebebiyle hizmete kapal ı  olması  eserleri bulmam ı  
zorlaş tırdı . Üstelik, İ lk Halk Kütüphanesi ve Cebeci Halk Kütüpha-
nelerinde de bu eserleri bulamad ım. Okuyucuların bizleri bağış la-
yacağı nı  ümit ediyorum. 

1. Siyah Teehhül (1912, Küçük Hikâyeler, eski harfli) 
2. Anordrn Say ve Sermaye (1927, eski harfli) 
3. Sermaye Hareketi (1931, Hamit Tahsin'le birlikte) 
4. Sermaye ve Kredi Hareketi (1934) 
Diğer eserlerini yay ın s ıras ına göre k ısaca tan ı t ıyoruz. 

1. SERMAYE'N İ N Şİ RKETLERDEK İ  HAREKET İ  (Hamit . 

Tahsin ile birlikte), HÜSNÜTA İ BAT MATBAASI, İ STAN-
BUL 1929, 162 SAYFA 
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1929 yı lının İ stanbul m ıntıkas ında ve o zamanki İ ktisat Veka-
leti'nin (Ticaret Bakanl ığı ) denetimi alt ında çalış an anonim, limi-
ted ve kooperatif niteli ğ indeki Türk ve yabanc ı ,  ş irketleri, ser- 
maye ve i ş  gücünü anlatmaktad ı r. Sermayenin ş irketlerdeki yeri ve 
önemi kaydedildikten sonra, o y ı lların kanunlarında ş irketlerin du-
rumu ele al ınmaktadır. 

Kitab ın en önemli yanı  1927 - 1928 y ı llarındaki Türkiye'de sa-
nayi ş irketlerinin türleri, adlar ı , sermayeleri, kal-lar ı , hisse senet-
leri rakamlarla verilmektedir. Kitapta ayr ıca sigorta konusu da i ş -
lenmektedir. 

2. KOOPERATIFÇILIK DERSLERI - YÜKSEK IKTISAT ve 
TICARET MEKTEBI NEŞ Rİ YATI : 
12, İ STANBUL - 1932, 288 SAYFA 

Yüksek İ ktisat ve Ticaret Mektebi'nde aç ı lan kooperatifçilikle 
ilgili dört aylık kurslarda verilen dersleri kapsamaktad ır. Kitapta 
Remzi Saka ile birlikte, Muallim Suphi Nuri, Muallim Hakk ı  Ne-
zihi, Muallim Servet'in de ders notlar ı  bulunmaktad ı r. Remzi Sa-
ka'mn ders notlar ı , kitab ın 125 ile 163. sayfalar ı  aras ında bulunmak-
tadır. Bu bölümde, Kredi Kooperatifleri anlat ı lmaktad ır. Kredi, 
kredi müesseseleri, kredi temerküzü gibi konular i ş lenmektedir. 

3. KOOPERAT İ F HAREKET İ  (BIZDE VE BAŞ KA MEMLE-
KETLERDE), I. CILT, SINAN MATBAASI, İ STANBUL - 

1932, 142 SAYFA 

Kitap dört k ısımdan olûşmuş tur. Birinci kı s ımda; serbest koo-
peratifçilik, İngiliz ve Frans ız kooperatifçili ğ i anlat ı lmaktad ır. İ kin-
ci k ıs ım, kooperatiflerin devletle ş tirilmesi, İ talya kooperatifleri, Rus 
kooperatifçiliğ i gibi konular ı  kapsamaktad ır. Üçüncü k ıs ım; koope-
ratiflerin vesayete al ınmas ı  ile Romen ve Bulgar kooperatifçili ğ in-
den örnekleri anlatmaktad ır. Dördüncü k ı s ım; kooperatiflerin eko-
nomik yönünü, üretim, sermaye ve tüketici ili ş kileri, kooperatifçi-
liğe devletin müdahalesini istemektedir. 

4. FINDIK BAHÇELERINDE KOOPERAT İ F, 
KENAN BASIMEV İ , İ STANBUL - 1938, 110 SAYFA 

Kitapta f ındığı n bir piyasa maddesi olarak önemi d ış arda ve 
içerdeki yı llara göre üretim kapasitesi, f ındıkta standardizasyon, 
fındık çeş itleri Türkiye'de f ındığı n dünya ülkeleri ile kar şı laş tırmalı  
geliş imi rakamlarla sergilenmektedir. F ındığı n; tüketildiğ i alan, fi-
yat, sigorta, ula şı m, teş kilat ve satış  sorunlar ı  dile getirilmektedir. 
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5 KOOPERATİ FÇİ Lİ K DERSLERI, 
I. Cİ LT, SÜMER MATBAASI, ANKARA - 1942, 228 SAYFA 

1940 yı lında Ankara'da aç ı lan Kooperatifçilik. Kursu ders not-
ları  olarak haz ırlanan kitab ın birinci cildi «Avrupa Kanunlar ına 
Göre Kooperatif Hukuku» ad ını  taşı maktad ı r. 

Kitaba, Kooperatif hukukunun konusu dünyadaki di ğer ülke-
lerdeki hukuk gruplar ının tetkiki, kooperatifle devlet aras ındaki 
ilişkilerin anlatı lmasıyla baş lanıyor. 

Özellikle Avrupa ülkelerindeki kanunlar:a göre; ortaklar ın gö-
rev ve sorumluluklar ı , kooperatiflerin tastik, tescil ve ilân edili ş le-
ri, ortakla kooperatif aras ındaki bağ lar, genel heyet, kontrol ve 
tefti ş  anlatmaktad ır. Bu konuların o yı llarda bizim ülkemiz ile 
karşı laş tırı lması  yap ı lmaktadır. 

6. TÜRKIYE KOOPERAT İ FÇİ Lİ K SIYASETI, 
ALAADDIN KRAL BASIMEVİ  İ STANBUL-1943, 204 SAYFA 

Remzi Saka'nın İ stanbul M ıntıkas ı  Ticaret Müdürü iken yazd ı-
ğı  kitapta 9 bölüm halinde Türkiye kooperatifçilik siyaseti verilme-
ye çalışı lmaktad ır. Remzi Saka'n ın çeş itli yerlerde vermi ş  olduğu 
konferanslar ın kısmen geni ş letilerek bas ı lmış  halidir. 1932 yı-
lında yayımlanan «Kooperatif Hareketleri» adl ı  eserin bir tamam-
lanmas ıdır. 

Kitapta; Osmanl ı  tarihindeki kooperatifçilik, hukuki ve iktisadi 
görüş le Cumhuriyet kooperatifçili ğ i, o yı llarda tar ım satış  koopera-
tifleri, tarım kredi kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, küçük sa-
nat kooperatifleri ve bunlar ın hareketi, kooperatifçilik siyaseti ile 
kooperatiflerle devlet aras ındaki ilişkiler anlat ı lmaktadır. 

7. KOOPERATİ FÇİ Lİ K DERESLERİ , 
CİLT I ve II, İ STANBUL 1944, 528 SAYFA 

Kitabın birinci cildi; kooperatifle ilgili genel hükümleri, kuru-
luş , ortak ve ortakl ık, genel kurul, temerküz, bilanço ve sonuç he-
sapları , tasfiye, birle şme ve iflas konular ını  iş letmektedir. Bu ko-
nular, Avrupa ülkeleri konular ına göre i ş lemektedir. Bir noktada 
bu cilt, bir «kooperatif hukuku» niteli ğ indedir. 

İ kinci ciltde; Alman, Yugoslav ve Romen kooperatif kanunla-
rı  incelenmekte, bu ülkelerin kanunlar ının ş erhleri, kurulu ş , ortak-
l ık haklar ı , kontrol, tefti ş  ayrı lma, yönetim, iflas tasfiye, cezalar gibi 
konular bulunmaktad ır. 

8. KOOPERATİ FÇİ Lİ KTE SORUMLULUK, 
TICARET DÜNYASI BASIMEV İ , İ STANBUL _ 1948, 158 S. 
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Kitap dört bölümden olu ş muş tur. Yazar önce, sorumluluk duy-
gusunun tammuu yapm ış , prehistorik çağ lardan bugüne kadar ki 
sorumluluk anlayışı  tarihi geliş im ve çağ lar içinde incelemi ş , koope-
ratifçilikte sorumlulu ğu irdelemi ş tir. Kooperatifçiliğ in sosyal ve mo-
ral cephesi, unsurlar ı ; kooperatifçili ğ in sosyal düzeylerle ili ş kisi an-
latılmış tır. Ayrıca Türk kooperatifciliğ inin sosyal ve moral çehresi 
ile milli karakterle iliş kisi verilmiş tir. Üçüncü bölümde yaln ızca, 
kooperatifçilik ile ekonomik durumun ili ş kisi üzerinde durulmu ş -
tur. Dördüncü bölümde, dünyadaki kooperatiflerin dikey ve yatay 
entegrasyonlar ı  anlatılmış  ekonomik merkezle şmeler kar şı sında koo-
peratiflerin yeri dile getirilmi ş tir. 

9. KOOPERAT İ FÇİ Nİ N DEFTERI, 
VAKIF MATBAASI, İ STANBUL - 1959, 104SAYFA 

Remzi Saka bu eserinde kooperatifçilik ruhunun sanki bir tah-
lilini yapmış tır. Anlatt ığı  kooperatifçi kendisidir. «Gönül Kahraman-
ları», «Militan» ba ş lıkları  alt ında anlat ı lanlar böyledir. «Kaya'ya 
Dair» de Şükrü Kaya, «Yalç ın'a Dair» de Hüseyin Cahit Yalçin, 
«Savran'a Dair» de 1934 y ıllarında Türk Kooperatifçilik Kurumu'-
nun Başkanlarından Dr. Cevdet Nasuhi Savran, « İ leriye Dair» de 
Prof. Suphi Nuri İ leri, «Öke'ye Dair» de Dr. M. Kemal Öke, «Hama-
mi'ye Dair» de Hamamizade İ hsan Bey anlat ı lmaktad ı r. Bunlarla 
ilgili kooperatifçilik an ı ları  dile getirilmektedir. «Ölüme ve Korkuya 
Dair» ile «Ziyafet ve Siyaset» ba ş lı kları  alt ında yaz ı lanlar sanki 
anı  defterinin son sayfalar ı  gibidir. 

10. KOOPERAT İ FÇİ LİĞİ M İ Z (KURUCULAR/TEMEL 
SORUNLAR) I. Cİ LT, AKTAŞ  MATBAASI, İ STANBUL - 
1974, 186 SAYFA 

Kitab ın birinci bölümünde; Imparatorluk Türkiyesinin koope- 
Mithatpaş a, Meş rutiyet Türkiyesi kooperatifçiliğ ini ve 

onu besliyen fikir hareketleri, Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi koo- 
peratifçiliğ'inden söz ediliyor. İkinci bölüm temel sorunlara ayr ı l- 
mış . Bu bölümde; Türkiye'de kooperasyon hukukuna, tüketim koo- 
peratifçiliğ ine uygulanan ve konut kooperatifçili ğ ine uygulanan sis_ 
temler ile Türkiye'de yap ı lan kooperatifçilik kongreleri anlat ı lıyor. 
Üçüncü bölüm «Diyalog» baş lığı nı  ta şı yor. «Kooperatifçili ğ in Rüya- 
s ı » adı  altında anı lar, dilekler ve olmas ı  gerekenler dile getiriliyor. 

11. KOOPERATİ FÇ İ LİĞİ Mİ Z (ÖNCÜLER/TEMEL SORUN-
LAR) II. C İ LT, KUTULMUŞ  MATBAASI, İ STANBUL - 
1977, 176 SAYFA 
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111,glp4:ki:Wp7f. ,,Fp.şs;iyi:fiff:fi şşizs, 

Kurumu'muz Kütüphanesi'nde Remzi SAKA'nm ba ğış t ile oluşan köşe. 

Bu ikinci cilt, dört bölümden olu ş muş tur. Birinci bölümde; mil-

liyetçiliğ imiz ve kooperatifçiliğ imiz, demokrasimiz ve kooperatifçili-

ğ imiz ile sola aç ılan pencere ve kooperatifçili ğ imiz ba ş lıklarını  taşı -

yor. İ kinci bölümde; Türk bankac ı lığı na ve kredi kooperatifçili ğ ine 

uygulanan sistem baş lığı  alt ında; imparatorluk ve Cumhuriyet Tür-
kiyesinde uygulanan sistem, kredi kooperatifçili ğ ine uygulanan sis-

tem revizyonu anlat ılmaktad ı r. Üçüncü bölümde; Türk sigortac ı lı -

ğı na ve sigorta kooperatifçili ğ ine uygulanan sistem ile bu sistemin 

revizyonu yer almaktad ır «Öncüler» ba ş lığı nı  ta şı yan dördüncü bö-

lümde; Meş rutiyet Türkiyesi kooperatifçilerinden M. Cemal Atay, 
Ahmet Cevdet Emre'den söz edilmektedir Cumhuriyet Türkiyesi 
kooperatifçilerinden, Alaeddin Cemil Topçuba şı , Prof. Suphi Nuri 

İ leri ve Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri F ındıklıoğ lu'nun hizmetleri, an ı -

lar, tatl ı  bir uslûpla anlat ı lıyor. 
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REMZİ  SAKA'NIN (1934 - 1981) YILLARI ARASINDA 

KARINCA DERGİ SİNDE YAYINLANAN MAKALELERİ  

Hazırlayan : Nil UĞURHAN 

1 — «Imtiyazl ı  Kooperatifler», 
19 : (Birinci Kanun. 35) 36 - 37 s. 

2 — « İ mtiyazl ı  Kooperatifçilik», 
19 (12. 35) 36 - 37 s. 

3 — «Kooperatif, En Yüksek Sulh ve Adalet Müessesesidir», 
44 - 45 (3 - 4. 38) 1 - 2 s. 

4 — «Kooperatif Kurucular ının Vazife ve Mesuliyetlert», 
1 : 2 (4. 41) 3 - 4 s. 

5 — «Köy Ekonomisinin Temel Ta şı  Kooperatifler», 
1 : 5 (1. Kanun. 41) 3.13. 

6 — «Niçin ve Nas ı l Bir Meslek Mektebi İ stiyoruz», 
1 : 6 (2. 42) 3. s. 

7 — «Toplayıcı  ve Yap ıcı  Görü ş le Tanm Satış  Kooperatifleri 
Siyasetimiz», 
2 : 7 (İkinci Kanun - 43) 6 -7 s. 

8 — «Türk Kooperatif Kanununun 18. inci Y ı lı », 
16 : 154 (10. 49) 5 - 7 s. 

9 — «Meş rutiyet Türkiyesi'nde Müstakil Kooperatif Kanunu 
Fikri ve Teklifi», 
16 : 155 (11. 49) 7 - 	9 s. 
16 : 156 (12. 49) 11 - 12 s. 
16 : 157 ( 	1. 50) 11-12 s. 
16 : 159 ( 3. 50) 9-12 s. 
16 : 160 ( 4. 50) 3 - 	7 s. 
16 : 161 ( 5. 50) 6 - 	9 s. 

10 — «Tevfik Fikret'in Iktisadi İ deolojisi», 
17 : 163 (7. 50) 10 - 13 s. 
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11 — «Meşrutiyet Türkiyesi'nde Kooperatifçilik. Iktisatta İnki. 
lap ve Ahmet Cevdet Bey», 
15 	: 164 (8. 50) 2 - 3 	s. 
15 	: 165 (9. 50) 2 - 4 s. 

12 — «Kooperatifçiliğ imizin Mübe ş iri Mithat Pa ş a», 
18 : 174 (6. 51) 7 s. 

13 — «Yeni Yolculuğunda Mithat Pa ş a», 
18 : 174 (6. 51) 1- 2 s. 

14 — «Orman Kanunu Mecliste Incelenirken», 
18 : 177 (10. 51) 1- 2 s. 

15 — «Müstehlik İ stanbul», 
18 : 178 (11. 51) 1 - 3 s. 

16 — «Müstehlik Istanbul'un Müdafaa Organlar ı », 
18 : (12. 51) 7 - 8 s. 

17 — «Hükümetin İ stihsali Kuvvetlendirme Siyaseti Tamamiyle 
Bir Kooperatifçilik Siyasetidir», 
18 : 181 (1. 52) 2 - 3 s. 

18 — «Fındık Birliğ inin Fiyat Siyaseti», 
18 : 182 (2. 52) 6 s. 

19 — « İ stihsali Kuvvetlendirmede Siyasetimizin Bo ş lukları », 
18 : 184 (4. 52) 1 - 3 s. 

20 — «Tütün Ortakl ığı  Kanunu Mecliste Konu şulurken», 
18 : 185 (5. 52) 1 - 3 s. 

21 — « İ stihsali Kıymetlendirme Siyaseti Koordine İ ster», 
19 : 186 (6. 52) 1- 4 s. 

22 — «Meş rutiyet Türkiye'sinde Ege Kooperatifçili ğ i ve Halil 
Bey», 
19 : 188 (8. 52) 1 - 3 	s. 
19 : 188 (9. 52) 1- 3 s. 

23 — «Kooperasyon da Koordinasyon İ ster», 

19 : 192 (12. 52) 1 - 2 s. 
19 : 193 ( 	1. 53) 4 - 5 s. 

24 — «Roçdeyl Kooperatifçili ğ i ve Gide), 
19 : 194 (2. 53) 2 - 4 s. 
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25 — «Kooperatifler Kanunu Mecliste İncelenirken», 
19 : 195 (3. 53) 1- 2 s. 
19 : 197 (5. 53) 5 - 7 s. 
19 : 198 (6. 53) 4 - 6 s. 
19 : 200 (8. 53) 1- 4 s. 

26 — «Tarım Satış  Kooperatifleri Avans Siyaseti», 
19 : 196 (4. 53) 7 - 8 s. 

27 — «Bir İçtimaiyatç ı  Görüşü ile Türkiye'de Kooperatifçilik», 
20 : 199 (7. 53) 1 - 4 s. 

28 — «El Tezgahı  Dokumac ı lığı nda ve Dokuma Kooperatifçili ğ in. 
de Anahtar Fikirler», 
20 : 201 (9. 53) 1- 4 s. 

29 — «Türk Kooperatifçileri, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve 
Karınca», 
20 : 202 (11. 53) 6 - 9 s. 

30 — «Kooperatifçilikte Yard ım Siyaseti ve Sava ş  Ekonomi-
mizi Teşkilatlandırma Planlannda Kooperatiflerin Yeri», 
20 : 203 (11. 53) 13 - 15 s. 

31 — «Savaş  Konjoktürünün Tesiri Alt ında İ stihlak Kooperatif-
leri». 
20 : 204 (12. 53) 8 - 9 s. 

32 — «Devlet ve Kooperatifler», 
20 : 205 (1. 54) 28 - 33 s. 

33 — «Yap ı  Kooperatifleriyle Belediyeler Aras ında Uzvi Bağ lı lık 
İ ster», 
20 : 205 (1. 54) 67 - 70 s. 

34 — «A.B.D. de Ziraat Ekonomisi ve Ziraat Kooperatifleri», 
20 : 208 (4. 54) 1- 4 s. 

35 — «El Tezgahı  Dokumacı lığı  Halk Bankas ı  ve Halk Sand ı k-
ları », 
21 : 210 (6. 54) 13 - 16 s. 

36 — «Dünya ve Memleket Konjoktörü ve Kooperatifle şmiş  Mad-
delerimiz», 
21 : 211 (7. 54) 2 - 4 s. 

37 — «Kooperatiflerin Hayatiyetlerini ve Hastal ıkların Haber 
Veren Müş irler», 
21 : 217 (1. 55) 10- 12 s. 

38 — «Kooperatifçiliğ imizin 1954 Platformundan Görünü ş ü», 
22 : 225 (9. 55) 3 - 6 s. 

pe
cy

a



57 

39 — «Dünya ve Memleket Konjoktürü ve Kooperatifle şmiş  
Maddelerimiz», 
22 : 230 (2. 56) 2 - 6 s. 

40 — « İnsan Vicdan ı  İ le, Kooperatif Militan ı  İ le Yaş ar», 
22 : 233 (5. 56) 17 - 18 s. 

41 — «Kooperatifçilikteki Yeri İ le Aynizade Tahsin Bey», 
22 : 242 (1. 57) 3 - 4 s. 

42 — «Daha İyi Bir Dünyan ın Iktisadi Tefekkür Sistemi», 
23 : 245 (5. 57) 8 - 11 s. 

43 — «HEP = B İ R) Kooperatifçi Davran ışı dı r», 
25 : 256 (7. 58) 5 - 7 s. 

44 — «Yalçın'a Dair Kooperatifçili ğ imizle Ilgili Birkaç Hat ı ra», 
26 : 274 (10, 59) 10 - 15 s. 

45 — «Kooperatifçinin Dünyas ı », 
27 : 286 (10. 60) 6 - 9 s. 

46 — «Meş rutiyet Türkiyesi Kooperatifçili ğ i ve Ahmet Cevat 
Emre», 
28 : 304 (4. 62) 12 s. 

47 — «Meş rutiyet Türkiyesi Kooperatifçili ğ i, M. Cemal Atay», 
29 : 308 (8. 62) 1- 5 	s. 
29 : 309 (9. 62) 1 - 4 s. 

48 — «Yeniden Kurulu ş  Devri'nin Kooperatifçilik Siyaseti», 
29 : 311 (11, 62) 3 - 5 s. 
29 : 312 (12. 62) 1- 4 s. 

49 — «Reş at Ağ rıboz'a», 
30 : 318 (6. 63) 25 - 26 s. 

50 — «Dolap Değ il, Dava ve Deva», 
30 : 319 (7. 63) 11 - 13 s. 

51 — «Küçük Sanat ve Küçük Sanat Kooperatifçili ğ i (5. ci 

Kongre Tebliğ i) », 
30 : 320 (8. 63) 3. 11 s. 

52 — «Yusuf Saim Atasagun», 
30 : 322 (10. 63) 13 - 16 s. 
30 : 323 (11. 63) 25 - 27 s. 
30 : 324 (12. 63) 21 - 22 s. 
30 : 325 ( 	1. 64) 8 - 11 	s. 
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53 — «Alaeddin Cemil Topçubaşı  (1889 - 1961)», 
30 : 328 (4. 64) 2 -4 s. 
30 : 329 (5. 64) 2 s. 
31 : 330 (6. 64) 6 -8 s. 

54 — «Dr. Cevdet Nasuhi Savran (1888 - 1944), 
31 	: 333 ( 9. 64) 8 -11 	s. 
31 : 334 (10. 64) 4 - 	6 s. 
31 	: 337 ( 	1. 65) 4 - 	6 s. 
31 	: 388 ( 2. 65) 3 - 	5 	s. 
31 : 339 ( 3. 65) 17 - 19 s. 

55 — «Türkiye'de Tar ım Kooperatifçili ğ ine Uygulanan Sistem», 
32 : 342 ( 6. 65) 14 - 16 s. 

56 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Muhittin Birgen (1887-1952», 
32 : 346 (10. 65) 2 - 	4 s. 
32 : 347 (11. 65) 12-15 s. 
32 : 348 (12. 65) 10-12 s. 
32 : 349 (12. 66) 5 - 	8 s. 

57 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Mehmet Vehbi Sandal», 
33 : 356 ( 8. 66) 4 - 	7 s. 
33 : 357 ( 9. 66) 3 - 	8 s. 
33 : 358 (10. 66) 7 - 	9 s. 
33 : 359 (11. 66) 7-11 	s. 

58 — «Kooperatifçilik Tarihine Giri ş », 
33 : 364 (4. 67) 4 -9 s. 

59 — «Türkiye'de Kooperatifçilik Kongreleri», 
34 : 366 (6. 67) 4 - 6 s. 

60 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi Türk Kooperatifçilik Ku-
rumu», 
34 : 372 (12. 67) 2 - 5 s. 
34 : 373 ( 	1. 68) 6-8 s. 
34 : 374 ( 2. 68) 4 - 6 s. 

61 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Türkiye'de Tüketim Koo-
peratifçiliğ ine Uygulanan Sistem», 
34 : 375 (3. 68) 3 -5 	s. 
34 : 376 (4. 68) 5 - 8 s. 
34 : 377 (5. 68) 3 -5 	s. 
34 : 378 (6. 68) 4 - 6 	s. 
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62 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Türkiye'de Konut Koope-
ratifçiliğ ine Uygulanan Sistem», 
35 : 381 ( 9. 68) 5 - 	7 s. 
35 : 382 (10. 68) 5 - 11 	s. 

63 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Türkiye'de Kooperasyon 
Hukukuna Uygulanan Sistem», 
35 : 385 (1. 69) 13 - 17 s. 
35 : 386 (2. 69) 5 - 	9 s. 
35 : 388 (4. 69) 13 - 15 	s. 
35 : 389 (5. 69) 15 - 17 s. 

64 — «Türk Kooperatifçilik Tarihi : Halil Mente ş e», 
38 : 414 (6. 71) 10 - 14 s. 

65 — «Kooperatifçilik Tarihi», 
38 : 419 (11. 71) 7 - 	 9 s. 
38 : 420 (12. 71) 18 - 20 s. 

66 — «Kurum, Kurulu ş  ve Kıgucular ı », 
38 : 425 (5. 72) 3 - 8 s. 

67 — «Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi Kooperatifçili ğ », 
40 : 442 : (10. 73) 25 - 37 s. 

68 — «Prog. Ş evket Raş it Hatipoğ lu», 
41 : 452 (7. 74) 6 - 7 s. 

69 — «Anılarm I şığı  Altında», 
40 : 455 (11. 74) 2 - 4 s. 

70 — «Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri F ındı koğ lu», 
41 : 457 (1. 75) 2 - 8 s. 

71 — «Anıların İ zinde», 
48 : 522 (6. 80) 19 - 22 s. 

72 — «Olayların ve An ı ların İ zinde», 
48 : 535 (7.81) 31 - 32 s. 

REMZI SAKA'NIN YUSUF SAIM)  ATASAGUN'UN ÇIKARDIĞ I 
KOOPERATIF DERGISINDE YAYINLANAN 

MAKALELERİ  

1 — «Bir Kooperatifçinin Arkas ından. Suphi Nuri İ leri», 

1 : 4 (4. 46) 25 - 35 s. 

pe
cy

a



60 

2 — <Milletleraras ı  Kooperatif Hareketleri, Alliance'nin Harp 
Sonu Toplant ısı », 
1 : 8 (8. 46) 11 s. 

3 — «Milletleraras ı  Kooperatifçilik Hareketleri, Alliance'nin 
Savaş  Sonu Kararlar ı », 
1 	: 10 (10. 46) 9 s. 
1 	: 10 (10. 46) 9 s. 

4 — « İktisadi Buhranlar ve Kooperatifler», 
1 : 12 (12. 46) 18 - 19 s. 

5 — «Türk Kooperatifçileri : Atatürk ve Kooperatifçilik», 
3 	: 33 ( 9. 48) 5 - 9 s. 
3 : 34 (10. 48) 5 -9 s. 
3 	: 36 (12. 48) 5 - 9 s. 
4 : 37 ( 	1. 49) 5 - 8. 	14. 	s. 

6 — «Türk Kooperatifçileri : Mithat Pa ş a ve Kooperatifçilik», 
4 : 38 ( 2. 49) 5 - 	8 . 
4 : 39 ( 3. 49) 5 - 	8. 2 s. 
4 	: 40 ( 4. 49) 5 - 	8. 28 s. 
4 	: 41 ( 5. 49) 5 - 11 . 
4 : 42 ( 6.  49) 5 - 	9. 1 	s. 
4 : 44 ( 7.  49) 5 - 	9. 8 s. 
4 : 46 (10. 49) 5- 9 . 
4 	: 47 -48 (11-12. 49) 5 -6 s. 

REMZI SAKA'NIN KOOPERATIFÇILIK DERGISINDE 
(TÜRK KOOP. KURUMU) YAYINLANAN 

MAKALELER İ  

1 — «Bulgar Kooperatiflerinin İ ki Nazı m Kuvveti», 
1 : 1 (İ kinci Te ş rin. 31) 42 - 45 s. 

2 — «Belediyecilik ve Kooperatifçilik», 
1 : 3 - 4 - 5 ((2/7. 32) 337 - 341 s. 

3 — «Kooperatifçi Ş ef : Atatürk», 
1 : 9 (6. 39) 44 - 55 s. 

4 — «Kooperatifçiler, Klasikler ve Sosyalistler», 
1 : 10 (9. 41) 71 - 83 s. 

5 — «Türk Sigortac ı lığı na ve Sigorta Kooperatifçiliğ ine Uygu-
lanan Sistem», 
21 (7/9. 73) 9 - 35 s. 
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Türk Kooperatifçilik Tarihi : 

TÜRK KOOPERAT İ FÇ İ L İ K 

KURUMU (*) 

Remzi SAKA 

Remzi SAKA, 1963'de yap ılan Türk Kooperatifçilik Kongresi'nde 
tebliğ ini sunarken. 

(*) Karınca Dergisinin Ocak - Ş ubat 1968 Say ı  373 - 374'den al ınmış tı r. 
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Karınca sadece milli değ il ve fakat Milletleraras ı  Kooperatif 
hareketlerini de tekmil dallar ı  ile izlemeye ve aksettirmeye de ba ş -
lamış  ve Türk Kooperatifçilerinin son y ıllarda yabanc ı  kaynaklar-
dan cömertçe yapt ıkları  çevirmelerle de güçlendi. Ş imdi (Karınca) 
sadece (Türk Kooperatifçilik tarihi) için değ il ve fakat genel ola-
rak Kooperatifçilik tarihi için de zengin kaynakt ı . Ş imdi Karınca 
34 yaşmda ve Türkiye'de mevcut meslek dergilerinin sürekli olarak 
yayımlanan en uzun ömürlüsü ve en eskisi idi. Karı nca'daki imzala-
rın baş lıcaları  yayınlanan genel fihristine göre yaz ı  say ı s ı  s ı ras ı  ile 
şunlardı  : (Nus ıet Uzgören, Harun Pastano ğ lu, Celal Uzel, Remzi 
Saka, Mennan Yiğ iter, Fethi Fetihçi, Güngör Uras, Turgut Akka ş , 
Emin Atalay, Ruşen İ lmen, Dr. Ziya Gökalp Mülayim, Akil Koyuncu, 
Selahattin Sözeri, Cevat Akyol, Dr. Akif Erginay, Ş evki Gürsoy, İ b-
rahim Çapan, Dr. Cevdet Nasuhl Savran, Prof. Muhlis Ete, Prof. 
Ziyaettin Fahri F ındı koğ lu, Hasip Ahmet Aytuna, Dr. Yusuf Saim 
Atasagun, Prof. Süheyl Derbil, Prof. Halil Fahri Örs, Nureddin 
Hazar). 

VIII — Kurum (Kooperatifçilik fikrinin yay ı lmas ında ve yer-
leşmesinde Kooperatifçilik e ğ itiminde) konferanslardan da fayda 
olunmuş tu Uzgören'e göre Kooperatifçilik güçlü konu ş kanlar isterdi. 

a) Uzgören Birinci Kooperatifçilik Kongresinde en arka s ı rada 
oturuyordu. Fethi Çelikba ş  isminde bir arkada şı n konuşmalarını  
dinlerken gözleri ya ş armış tı , hiç erkek ağ lar m ıydı , fakat Çelikbaş  
çok ahenkli bir ses ve engin bilgi ile konu şuyordu. Uzgören : 

— Öyle bir genç Hatip olarak kazan ı l ırsa ne mutlu bize diyor-
du. Gerçekte de Uzgüren Fethi Çelikba ş ' ı  kazanmış tı . Çelikba ş  ku-
rulda kâtip olarak görev alm ış tı . 2 nci Türk Kooperatifçilik Kong-
resini haz ı rlayanlara da Ba ş kanl ı k yapmış  ve Kongrenin y ı ldızların-
dan biri olmuş tu. Çelikbaş ' ın siyasi hayat ı n ı  bu kongre ile baş latan_ 
lar da çoktu. Asl ında ise siyasette hayat, zekâ ve irade ve kültürel 
optiman noktas ında baş lardı . Sosyologlar ise siyasette dehai top-
lumun maşeri ruhuna ini ş  ve enginlerdeki gürültüleri sezi ş  ve dü-
zenleyiş  sayard ı . 

b) Uzgören de rahat ve güzel konu ş urdu. Halkevlerinde Koo-
peratifçilik Kongrelerinde Kooperatiflerin Genel Kurullar ında Es-
naf ve Sanatkarlarm toplant ı larında, radyoda yapt ığı  konuşmalar 
«Nusret Uzgören diyor ki» adl ı  kitab ı  ile yayınlanmış tı . 
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c) Türk Kooperatifçilik Kurumu telif ve tercüme eserlerle de 
Türkiye'de Kooperatifçilik fikrini yaymaya ve yerle ş tirmeye çal ış -
mış tı . 

VIX — Kurumun çabalar ı  daha da çe ş itli ve geni ş ti. 
a) Kurum Siyasal Bilgiler Fakültesinin kurslar ın kadrosile des-

teklemiş ti. 

b) Kurum Kooperatifçilik E ğ itiminin etkilerini geni ş letmek 
amacı  ile de radyo konuşmaları  düzenlemiş ti. 

c) Kurum desimal sistemine göre kurulu oldukça zengin bir 
kitaplık vücuda getirmi ş  ve kitapl ığı  ilgililere her zaman aç ık bu-
lundurmaya da sağ lamış tı . 

d) Kurum Kooperatifçilik siyasetinin sorumlulu ğunu taşı yan 
Bakanl ıklarla ve müesseselerle i şbirliğ i yapmay ı  da çal ış ma metodu-
nun temeli yapmış tı . 

e) Kurum yurt d ışı  kooperatif hareketleri ile de ili ş ikler kur-
muş  ve 1960 dan bu yana Milletleraras ı  Kooperatifçilik toplant ı ları -
na kat ılmaya baş lamış tı . 

X — Kurumun 1965, 1966 ve 1967 y ılan çalış ma programlar ı _ 
nın mizanseni de hayli zengindi. 

a) Seminerler 

b) Kooperatifçilik yar ış malar ı  
c) Kooperatifçilik rozet" 

d) Kooperatif gezileri 	_ 

e) Kooperatif istatistikleri 

f) Kooperatif e ğ itim merkezi zenginli ğ in baş l ıca unsurlar ın' 
teş kil ediyordu. 

6 — Türk Kooperatifçilik Kurumunun ş imdiye kadar yapabil. 
diklerini yani mümkün olanlar ı  ana çizgileri ile de olsa gördükten 
sonra yap ı lması  gerekli olduğunu yorumlad ıklar ım ızı  da özetliyerek 
konumuzu tamaml ıyacağı z 

I — Tarih felsefesinin zaman içindeki ak ışı na ve oluşuna göre 
milli ekonornimizin çözüm yolu bekleyeceğ'i problemleri ele al ını r-
ken önce ba şvurulması  gerekli organ elbette (Türk Kooperatifçilik 
Kurumu) olmalı  idi. Çünkü milli ekonomi politikamızın (samimi mü-
şaviri) Kooperatifçi sektör olabilirdi. Tatbikatta ise Devlet sosyaliz- 
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mine ve sosyal adalet romantizmine ra ğmen milli ekonomimizin 
çözüm yolu bekleyen problemlerine kapitalist sektörün yani kendi 
pavlilerine ağ layanların öncülük yapmakta olduklar ı  bir memleket 
gerçeğ i idi. 

II — Aslında ise Kooperatifçi sektör Mü şavirlik ödevi ile de 
yetinemezdi. Kooperatifçi sektör milli ekonomi politikarruzin yara-
tıcı  ve itici gücü de olmal ı  idi. Itici, yap ıcı  ve yarat ıcı  güç elbette 
sağ lam bünye yani sağ lam ve s ıhhatli kooperatifler isterdi. Sa ğ lam 
bünye ve s ıhhitli kooperatif kooperatifçilik politikas ının, düğüm 
noktas ı) idi. Düğümü de ekonomik, sosyal ve moral endikatörlerle 
çözmek ancak kabildi. Memleket sorunlar ına elbette realitelerin ve 
realitelere de monografik metodla yap ı lmış  araş tı rmaların, anket-
lerin, istatistiklerin ışığı  altında çözüm yolu aranabilirdi. 

III — Tanınmış  bir sosyologumuza göre, bugünkü Türkiye'yi 
vakıalar sevk ü idare etmekte idi. Geni ş  bir sosyal ampirizm sosyal 
tefekkürümüze hükmetmekte idi. Bu ilk el, bu iptidal amprizmi ras. 
yonalizm ile el ele vermiş  deneyci bir ampirizme çevirmek gerek-
mekte idi. Asl ında bir baş ka ünlü sosyologumuzun da ilk Koopera-
tifçilik kongresini bu tarih felsefesi ile atm ış  olduğunu da biliyoruz. 
Gerçi Türk Kooperatifçilik Kurumunun mimarl ığı nı  yaptığı  koope-
ratifçilik kongrelerinde uzmanlar taraf ından yap ı lmış  bulunan teb-
liğ lerin temellerine yerle ş tirilmiş  bulunan istatistikler de çoktur. 
Fakat Kooperatiflerin hayatiyetlerini veya hastal ıkla= haber ve-
ren eksik b ırakı lmış  ekonomik, sosyal ve moral endikatörler de 
vard ır. 

7 — (Kooperatifçili ğ in istikbâli ve inki şaf' kanunlarda değ il 
kooperatif ortaldarınm ruhundadır.) fikri Prof. Hirş 'indi. 1944 de 
toplanan ilk kooperatif kongresinin hat ı ra defterinde aç ıklanan bu 
fikir yeni değ ildi. Bizim de 1930 dan bu yana vesile buldukça veya 
vesile yaratarak aç ıkladığı mız fikrin temelinde de orta ğı n yarat ıcı  
ve itici gücü yatard ı . Kooperatifin cevheri ortakt ı . Kooperatifi bu 
cevherle tartarak de ğerlendirmek mümkündü. 

I — Değer ölçülerinden ilki de orta ğı n kooperatife bağ lılık de-
recesini gösteren (mü ş 'ir)lerdi. Tüketim kooperatiflerinde ortaklarm 
tüketim ihtiyaçlar ının tamam ını  kooperatiflerinden temin etmeleri 
üretim kooperatiflerinde de ortaklar ın pazara arzedilecek mahsül-
lerinin tamamını  kooperatiflerine teslim etmeleri, kooperatif statü-
lerinin temeli, kooperatif i ş letmelerinde rantabilitenin de tek temi- 
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natı  idi. Bat ıda genel olarak kooperatifçilik kültürü köklü memle-
ketlerde ana kurallardan ayr ılan ortaklara rastlanamazd ı  Fakat biz-
de ş imdiye kadarki denemeler, harap içinde harapt ı . Hem ana kural-
lardan ayrı lmış , hem de Kooperatif orta ğı  kalarak avantaj lardan 
faydalanmayı  adet ve ahlâk edinmi ş  kooperatif ortaklar ı  aras ında 
Avukatl ık, Millet Vekilliğ i, hattâ Bakanl ık yapmış  olanların varlığı  
da bir memleket realitesi idi. Sosyologlar ımızın teşhisleri yerinde 
idi. Geniş  bir sosyal ampirizm ve egoizm sosyal tefekkürümü sü-
rüklemekte idi. Realitelerin bir taraftan olaylar ın ve rakamlar ın 
ışığı  altında aç ıklayarak statü hükümlerinin harekete getirecek gü-
rültüye papuç b ı rakmıyacak militanlara ihtiyaç kesildi. 

II — Kooperatif ile ortak aras ındaki bağ ların sağ lamlığ' ım ölç-
meye elveri ş li bir değer ölçüsü bir baş ka müş 'ir de kooperatiflerin 
yönetimine ortaklarm tesir ve nüfus derecelerini gösteren mü ş 'irler-
di. Kooperatiflerin ana yönetim organ ı  genel kurullar ı  idi. Ortakla-
rın genel kurul toplant ı larına kat ı lma oran ı  kooperatiflerin yöneti-
mine ortaklarm tesir ve nüfus derecesini gösteren mü ş 'irdi. Orta ğı n 
kendi kendini yönetme emniyeti bu mü ş 'irle ölçülürdü. Bat ıda genel 
olarak kooperatif kültürü köklü memleketlerde bu oran % 70'in üs-
tünde idi. Oran ın % 95 e ula ş tığı  memleketler de çoktu. Bizdeki 
deneylere gelince ilk toplant ı larda statülerinde yaz ı lı  nisab ı  sağ la-
yan kooperatifler bahtiyar say ı lırdı . Aslında ise ilk toplant ı larda 
statülerin öngördü ğü çoğunluk sağ lanamamakta, ikinci toplant ı lar-
da ise nisap aranmad ığı  için faraza 500 üyeli bir kooperatif 5 or-
takla karar alabilmekte idi. (Statülerde özel nisaplara ba ğ lanmış  
bulunan konular hariç). 

Genel Kurul toplant ılarının ve kararlar ının tescil ş art ı  bu aç ı -
dan yap ılacak araş tırmaları  kolaylaş tırmakta idi. Fakat çe ş itli koo-
peratif dallarında bu aç ıdan yap ı lmış  araş tırmalara rastlanmam ış  
olduğunu söylemeliyim. Ve bunun şahsi bir kusur olmas ını  da gö 
nülden dilemekteyim. 

II — Kredilerin hayatiyetini gösteren mü ş 'irler kredi veren or-
ganların& Subjektif unsurlar ın bu müş 'irlerdeki etkilerini aray ıp 
bulmaya ve objektif metodla da ölçmeye elveri ş li ortama ve organa 
ihtiyaç a ş ikârdı . Aslında kooperatif i ş letmelerinde teknolojinin pa_ 
zarlama politikas ının genel olarak ana ve esasl ı  kooperatif konu-
larının hayatiyetlerini ve hastal ı klarını  gösteren mü ş 'irlere de ih-
tiyaç aş ikârdı . 
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IV — Ekonomik sosyal ve moral endikatörlerin ışığı  altında 
yapılacak araş tırmalar (enstitü) isterdi. Enstitü de yeterli ortam ye-
terli aydın kadro, yeterli ve sürekli kaynak isterdi. Kooperatifler sa-
rayı  tamamlanıncaya kadar Türk Kooperatifçilik Kurumu ke ş kül 
açarak yaşamış tı . Kapitalist sektörün yurdun çe ş itli bölgelerdeki or-
ganlarını  Oda ve Borsalar ı n 1966 yı l ında gelirleri 60 milyon liran ın 
da üstünde idi. Bu rakam Kanunun öngördüğü yarg ı  ile de y ı ldan 
yı la artmakta idi. Sorumsuz ve müş avir organlar ın yı lları  sorumlu 
Bakanl ıkların yı llık bütçelerinde a şmakta idi. Peki ama bu organlar 
Devletten her y ıl aldıkları  60 milyon lira ile kamu yarar ına ne iş  
yaparlard ı . Yakın bir tarihte Türkiye'nin en eski ve ayn ı  zamanda 
en büyük Ticaret Odas ının genel kâtabinden sormu ş tum. 

— Oda'ya hergün gelen Oda'dan hergün ç ıkan evrak ın % kaç ı  
Oda'mn kuruluş  maksad ın ı  doğ rudan doğ ruya ilgilendirmektedir. 

Genel Kâtibin cevab ı  : 
— En fazla % 95, olmu ş tu anlaşı lıyor ki, Genel Kâtibin bu aç ı -

dan yapı lmış  araş tırmas ı  yoktu. Oran sadece iyimser bir yorumdu. 
Iş lerin tamam ına yakın çoğunluğu tesçil ve tahsil i ş lerinden yani 
para toplamaktan ibaretti. Bu i ş ler de yıldan yı la değ il fakat günden 
güne kartopu halinde büyümekte idi. 

Türk Kooperatifçilik Kurumunun 1965 yı lı  program ında gerçi 
enstitü fikri de vard ı . Fakat enstitü yeterli kaynak isterdi. 

«Kem aletle kemâlât olmaz»d ı . 

Atatürk'ün Ege'deki söylevlerinden al ınan ilham ile sadece 
Türk Kooperatifçilik Kurumu kurulmam ış tı . Ve Fakat İ stanbul 
Yüksek İ ktisat ve Ticaret Okulunda da (iki kooperatifçilik kürsü-
sü) ihdas edilmiş ti. Kürsülerden biri (Kooperatif Hukuku) öteki de 
(Nazar! ve Tatbiki Kooperatif) idi. Fakat ne var ki, her iki kürsü 
30 yı l sonra kaldırı lmış . Yüksek İ ktisat ve Ticaret Akademisinde 
Kooperasyon üvey evlat ve kuru dal olarak kalm ış , Profesör İ leri 
ile Sarıdal'm yapt ıklar ı  radyom lambas ı  sönmü ş  Akademisinin öğ -
retim kadrosu kapitalist sektörün çe ş itli organlar ında kader arama_ 
ya koyulmuş lard ı . 

I -- Gerçi ilmi aksiyonla yo ğurmak, sağ lam ve modern metod 
olduğuna göre öğ retim kadrosuna aksiyonla yo ğ rulmaları  normaldi. 
Fakat Kayzer'in hakk ı  da elbette Kayzer'e verilmeli idi. UMUMİ  

ve mesleki tedrisata kooperatif fikrini mümkün oldu ğu kadar yerleş - 
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tirmeye çalış mak, Türk Kooperatifçilik Kurumun' «bildiri» lerinde 
yer almış  bulunan temel fikirdi. Ve bu temel fikri Üniversite Rektö-
rü Dekan ve Profesörlerini de mühürlerni ş lerdi. 

II — (Mümkün olduğu kadar) fikrine de zaman ışı k tutard ı . 
Tarım Satış  Kooperatiflerinin yönetim kadrosu için 1940 y ı lında 
Ticaret Bakanl ığı  taraf ından aç ı lmış  bulunan kursun program ını  
eski Maliye Bakanı  ve o tarihte de Ticaret Bakanl ığı nda Müste ş ar 
Siyasal Bilgiler Okulunun da Ö ğ retim Üyesi olan Halit Nazmi Kiş -
mir ile , birlikte haz ırlamış tık Haz ırl ı klarımıza (Romen Kooperatif-
leri Milli Ofisi)nin kontrolü alt ında çal ış an (Kooperatifçilik Yüksek 
Okulunda) program ı  ışı k tutmuş tu. Kooperatifçilik Yüksek Okulu-
nun program ı  (umumi ve mesleki) olarak ikiye ayr ı lmış tı . Progra-
mın genel bilgiler bölümünde, (milli iktisat, sosyoloji, maliye, este-
tik, ticaret hukuku) mesleki bilgiler bölümünde de (nazari ve tatbiki 
kooperatifçilik; Kooperatif Hukuku, Kooperatif Muhasebesi, Koo-
peratif terbiyesi, müteel sigorta) dersleri vard ı . 

III — Bizim de Tar ım Satış  Kooperatifleri Kursu için haz ı rla-
dığı mız program ın da iki yönü vard ı . 

a) Genel bilgiler bölümünde I nazari ve tatbiki kooperatifçi-
lik, (Halit Nazmi Ki şmir) II İş letme Ekonomisi (Muhlis Ete) III ik-
tisadi Coğ rafya (Celal Yarman), IV Ticaret Muhasebesi (Nuzhet Te-
kül), V Ticaret Hukuku (Ferit), VI E şya Bilgisi (Ş ükrü) 

b) Mesleki bilgiler bölümünde; I Nazmi ve Tatbiki Koopera-
tif (Servet Bergin - Muhittin Birgen), II Kooperatif Hukuku (Remzi 
Saka), III Kooperatif Muhasebesi (Osman Fikret - At ıf Yörükoğ lu), 
IV Kooperatif Tarihi (Hakk ı  Nuri Melân), V Kooperatif İş letme 
(Dr. Hans Willirandt). 

IV — Bilindiğ i gibi nazariyenin değ il ve fakat aksiyonun mah-
sulü olan kooperatifçilik yine tabiat ıyla aksiyonun oran ında öğüle-
rek değerlendirilebilirdi. Kooperasyonun Dünya ölçüsündeki tatbi-
kat ını  geniş liğ ine ve derinliğ ine iş leyerek ve aksettirerek Türk Koo-
peratifçiliğ ine yön vermek gerekirdi. Oysa ki, İ stanbul Yüksek 
tisat ve Ticaret Akademesinde Profesör İ leri'nin (Kooperatifler), 
Profesör Ear ıdal'ın (Sosyal Ekonomi) adl ı  eserlerinin dahi yerleri 
boş tu. Ve fakat çok şükür . İ stanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesin-
de durum teselli edici idi. 

V — Gerçi Kooperasyon problemi İ stanbul Üniversitesinin 
Edebiyat Fakültesinde 1934 y ı l ında Alman Profesörü Kesler'le ba ş - 
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11 - 13 Ocak 1963'de yap ılan 5. Türk Kooperatifçilik Kongresi Ba şkanlık 
Divanı  : (Soldan) As ım Süreyya İLOĞLU, Remzi SAKA, Halil ÖRS. 

lamış  ve 1937 den sonra İ ktisat Fakültesinde yine Kesler'le devam 
etmiş tir. Fakat zaman içinde Kesler'in yeri bo ş  kalmamış  tamamı  
ile aksine daha da güçlendirilmi ş ti. İ kinci Dünya Sava şı nda bilin-
diğ i gibi silahlar 1945 de susmuş tu. Savaş  sonu ekonomisi de yeni 
fikir akımlarının etkisi alt ına girmiş ti. 1945 Avrupa ve Amerika'smda 
yeni bir sosyoloji kolu kooperasyon problemini kendi kadrosu içine 
almış tı . Profesör Fındıkoğ lu da yeni fikir ak ımlarının etkisi alt ı nda 
mukaddes ate ş i yakmaya yönelmi ş  ve 1953 y ı lında Türkiye'deki 
Kooperatifçilik adl ı  eserini ve 1967 y ı lında da Kooperasyon Sosyolo-
pisi'ni yayınlamış tı  

a) Büyük denizlerde büyük gemilerle gezilirdi. Her iki eser 
İ ktisat Fakültesi Kürsülerinde in ş a edilmi ş ti. Mimari da Ş övalye 
ruhlu bir kürsü otoritesi olan Ordinaryüs Profesör Ziyaettin Fahri 
Fındıkoğ lu idi. Bilindiğ i gibi Fındı koğ lu İ kinci İ htisas Tahsilini Pa-
ris'te yapt ığı  s ırada Prof. Gide'in (CollCge de France) daki derslerini 
de izlemiş ti. Profesör F ındı koğ lu İ kinci İ htisas Tahsilini tamamla-
yarak yurda dönünce İ stanbul Üniversitesinin ı slahl s ı ras ında içti-
maiyat Kürsüsüne getirilmi ş  bulunan Profesör Kesler'le çal ış mış  ve 
Kesler'den sonra bu Kürsü'yü Kemali ile doldurmu ş tu. 

b) Profesör F ındıkoğ lu, bilindiğ i gibi Erzurum'un öz evlad ı  
idi. Islav tarihinin sesini, her Erzurumlu ço ğumuzdan çok daha iyi 
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tanırdı . Çünkü Erzurum bu sese en yak ın stratejik s ınır şehrimizdi. 
Çünkü Ön-Asya jeopolitisi bu serhat ş ehrimizin de ba şı  ucunda as ılı  
demoklesin kı lıcı  idi. Her Erzurumlu bu k ı l ıcın etkisi alt ında yatak-
larmda gözleri aç ık uyurdu. Islâv tarihinin Palandöken yamaçlar ın_ 
da ve Erzurum Ovas ı 'ndaki izlerini Erzurumlular tarih boyunca kan-
ları  ile silmiş lerdi. Sanki Ş air Mehmet Akif : 

«Ş fıhedâ fış kıracak toprağı  sıksan, sühedâb mısraını  Palandö-
ken eteklerinde yatan Erzurumlular için söylemi ş ti. 

c) Büyük tehlikeler büyük güçlerin ve kahramanl ık ruhunun 
kaynağı  olurdu. Tarih boyunca Islâv ak ınlarının kuduran dalgalar ın-
dan korunma şuuru bu serhat şehrimizde (kahramanl ık ruhunu) 
uyanık tutan ana faktördü. O kadar ki, Erzurumtun öz evlâd ı  olan 
Fındıkoğ lu'nun tekmil yay ınlarında komünizm riskine karşı  ş ahla-
nışı nda şuur altı  duygulara yer ay ı rmak da yerinde olurdu. 

d) Profesör F ındıkoğ lu'nun Iktisat Fakültesi tezgâhlar ında in-
ş a ettiğ i her iki eser şüphe yok yıllar boyunca Türk Kooperatifçili-
ğ inin güneş i olacakt ı . (Türkiye'de Kooperatifçilik)'i 1954 de Kar ın-
ca dergisi ile tatbikat aç ı larak tan ı tmaya çal ış mış t ım. (Kooperasyon 
sosyolojisi) için de mukayeseli bir ara ş tırmayı  yine (Karınca) dergisi 
ile yakında yayınlayabileceğ imi umuyorum. 

VI — Türk Kooperatifçilik Kurumu gerçi kendi yay ınlarında 
kendine düşeni yapmakta idi. Ve fakat Kooperasyonun umumi ve 
mesleki tedrisattaki yönünü izliyerek ve denetliyerek zaman ında, 

mercileri de uyarmak kurumun görevleri aras ında sayı labilirdi. 
Özellikle radyo ş imdi her memlekette (Halk Üniversitesi) niteliğ ini 
kazanmış tı . Bu üniversitenin de elbette bir (Kooperatifçilik Kürsü-
sü) de olmal ı  idi. Gerçi her y ı l Kooperasyonun kurulu ş  yıldönümle-
rinde Kurum uzmanlar ının radyo konu şmaları  gelenek haline getiril-
ıniş ti. Fakat yı lı  değ il ayı  dahi yeterli saymak mümkün olamazd ı . 
Radyo konuşmaları  için de nedenler hem çe ş itli hem de çoktu. 

a) Ücretle çal ış anları  kemiren fiyat art ış ları  zaman zaman ş ah_ 
lanır idi. Artış ları  frenleyici tedbirler aran ı rken veya yuvarlak ma-
salarda yahutta aç ık oturumlarda tart ışı lırken Kooperatifçilerin de 
söyleyecekleri elbette çoktu. 

b) Milli gelirimizin de Ticaret Bilânçomuzun da temel gücü ha-
l) da tarımdı . Tarım mahsullerimize uygulanmakta olan taban fiyat 
politikasının iç ve dış taki etkilerini Kooperasyon ko şuları  ile daha 

pe
cy

a



70 

s ıhhatli olarak ölçmek mümkündü. Kooperatiflerin mahalli milli ve 
milletleraras ı  seviyelerde birbirleriyle aktif olarak i şbirliğ i yapma-
ları  fikri gerçi (alyans) ındı . Aslında ise fikir aksiyonun potas ında 
formüle edilmiş ti. İ kinci Dünya Sava şı 'ndan önceki y ı llarda dahi 
Isveç Tüketim Kooperatifleri Türkiye'den f ındık alı rken tacirler ta-
rafından yap ılmış  bulunan teklifleri reddetmi ş lerdi. Nedenini biliyo-
ruz. Statülerindeki yarg ı lara göre Kooperatifle şmiş  bulunan mal-
ların Isveç Tüketim Kooperatifleri ancak kooperatiflerden alabilir-
lerdi. İ stikrarlı  pazar kooperatiflerle daha kolay kurulurdu. 

c) Konut problemi ve gecekondu derdi sosyal bünyemizi kemi-
ren hastal ıktı . Hastalığ a açık oturumlarda yuvarlak masalarda teda-
vi formülü aranırken Kooperatifçilerimizin de söyleyecekleri elbette 
çoktu. 

d) Ticaret ve tediye bilânçomuzda y ı llar boyunca süregelen 
aç ıklar ve aç ıkların da etkileri yuvarlak masalarda veya aç ık otu-
rumlarda tart ışı l ırken Kooperatifçilerimizin de söyleyecekleri elbet-
te çoktu. 

Kooperasyon politikas ı  ş imdi Dünyan ın her kö ş esinde ekonomi-
nin de sosyolojinin de tekmil problemlerini kapsamakta idi. Neden-
leri bu geniş likte çeş itlendirmek mümkündü. Yay ınların, konferans-
ların umumi ve mesleki tedrisattaki programlar ın kör düğümü kol-
lektifizme aç ı lan kap ı lardı . Rochdale prensipleri ve alyans ın bu pren-
siplere paralel ko şuları  bu kap ı ları  hem de s ı kı  hem de kilit üzerine 
vurarak kapam ış tı . 

VII — Kurum, Türk Kooperatifçilik Kongrelerinin kararlar ı -
nı  ilgili mercilere aksettirmekle yetinmi ş ti. Temenni kararlarım 

mercilerin değerlendirme gayretlerini Kurumun izliyerek denet-
lemesi elbette mümkündü. Fakat sadece izlemek ve denetlemek ne 
işe yarar. Eğer değerlendirme çabalarını  etkisi alt ında tutacak gücü-
nüz yoksa. 

Güç ufki ve şakuli entegrasyonlarla Bat ıda yürürlükte olan ka-
nunların temelinde yatan ana fikirdi. Bu ana fikri bütünlü ğü sağ la-
nacak Kooperatifçilik Devlete de topluma da kendini ve gücünü ka-
bul ettirmiş  hem de devlet milli iktisat siyasetinin realizasyonunda 
sağ lam bir temele kavu şmuş  olurdu. 

VIII — Genç ve ayd ın kuşakların' serbestçe ve rahatça tedavülü 
toplumların sılıhat ölçüsü idi. Türk Kooperatifçilik Kurumunun bu 
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temel fikre paralel hamleler yapmakta (Kar ınca)'mn yazı  (kurumun) 
yönetim kadrolarım yenilemekte ve gençle ş tirmekte olmas ını  elbet-
te memnunlukla aç ıklamak gerekli idi. Genç ve ayd ın kadro kuvve-
te ve kariyere kaside yazmazd ı . Genç ve ayd ın kadro memleket ger-
çeklerinin izinde ve ışığı nda Atatürk'ün ruhu ile ya şardı . 

IX — Olayların ve elde mevcut dökümanların ışığı  altındaki 
araş tırmalarımızı  bir genel yargı  ile mühürlemek istiyoruz. Cumhu-
riyet Türkiyesi Kooperatifçili ğ inin uyarıcı  ve itici gücü Atatürk ile 
Şükrü Kaya, Tatbikatçısı  Celâ1 Bayar, Eğ itici Gücü de Türk Koope-
ratifçilik Kurumu idi. Türk Kooperatifçilik Kurumunu, gayretlerini 
ve baş arı larını  değerlendirmeye çal ışı rken y ı llar boyunca hem de hiç 

bir karşı lık beklemeden ideal uğ runda al ın teri dökmü ş  olanların 

aziz hatıralarını  sayg ı  ile anmay ı  görevlerin mübare ğ i sayar ı m. 
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REMZI SAKA'NIN FELSEFI, EDEBI, 
FIKRI GÖRÜŞ  VE DÜŞÜNCELERI 

• Irfan Ünver NASRATTINOĞLII 

Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun eski Ba şkanlarından, değ erli 
insan Remzi SAKA ile son görüş en Kurum üyesi - yöneticisi bu sa-
tırların yazarıdır. Zira, kendisiyle Istanbul'daki evinde yapt ığı m 
sohbetten bir süre sonra Hakk' ın rahmetine kavu şmuş tur. 

Merhum SAKA, Istanbul'da ikamet etti ğ i için Kurumumuzdan 
uzak kalmış , fakat bir an olsun, .Kurumu unutmam ış ; hatta An-
kara'ya geldiğ i günlerde, tatil sebebiyle kapal ı  da olsa, Kurumun 
önünden geçerek, içeriye bakmaktan kendini alamam ış tır. 

Remzi SAKA, çok samimi bir Atatürkçü idi. Her konudaki ko-
nuşmalarını , Yüce Önder'in vecizeleriyle ve fikirleriyle süslüyor, 
Ata'nın adını  anarken gözleri parl ıyordu. Nitekim, konu ş mamızın 
bir yerinde şunları  söylemi ş ti : 

«Bildiğ iniz gibi, Cumhuriyet Türkiyesi, kooperatifçili ğ in dina-
mizmi Atatürk'ün 1931 y ı lında Izmir'e yapt ığı  gezi ile baş lar. Türk 
Kooperatifçilik Kurumu'nun kurulu şu fikri de bu geziden kaynak-
lanır. 1929 yı l ında Amerika'da ya şayan krizin Ege kıylarına yayı lma-
sından sonra Atatürk Izmir'e gitti. Kooperasyona a ğı rlık verilmesi 
gereğ ini ilgililerden istedi. Sübvansiyon politikas ı  Türkiye'de, Ata-
türk'ün Izmir'e gitmesiyle ba ş lar. Atatürk'ün Izmir'de yapt ığı  telkin-
lerden birisi de Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun kurulmas ı dı r. 
Kooperatifçilik Kurumu, kooperatifçilik hareketlerinin bilimsel yö-
nünü yaratmak, yürütmek amac ıyla kuruldu...» (*) , 

Remzi SAKA, o sohbetimizde, Kurumumuzun kurulu şuyla ilgili 
olayları  ve şahısları  anlatmış , Kurum ve Kooperatifçilik tarihi aç ı-
sından ilginç bilgiler vermi ş ti Sohbetimiz s ı ras ında, SAKA'n ın dev-
let hizmetinde neler yapt ığı nı ; İ smet Inönü, Celâl Bayar gibi, Cum; 
hurbaş kanlarımızın kooperatifçiliğe verdikleri önemi anlatm ış , bu- 

(*) KARINCA Kooperatif Postas ı , Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun Kurulu-
şunun 50. Yılı  Özel Sayı sı , Sayı  : 533, Mayıs 1981, ss. 67- 70 
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günkü Türk kooperatifçilerine ö ğütler vermi ş ti. Biz, bütün bu bil-
gileri ve sohbetlerimizin özünü, Kurumumuzun kurulu ş unun 50. y ı l-
dönümü münasebetiyle ç ıkarı lan Kar ınca Özel Say ı s ı 'nda ne ş rettiğ i-
miz gibi, o röportaj ı  aynen ,bu kitaba da alm ış  bulunuyoruz. O sah-
betimizin sonunda, Merhum Ba ş kanımızın bize armağan ettiğ i bir 
kaset vard ır ki, O'nun çe ş itli konulardaki duygu ve dü şüncelerini 
yans ıtmas ı  bakımından önem arzetmektedir. Bu itibarla an ı lan ka-
setteki baz ı  bilgileri nakletmekte yarar görmekteyiz. 

Kasetin birinci yüzünde Remzi SAKA, k ızı  Gönül SAKA'ya hita-
ben öğütlerde bulunmaktad ı r. Bu öğütler içerisinde merhumun fik-
ri, edebi, felsefi dü şüncelerini öğ renebiliyoruz. Görüyoruz ki, Remzi 
SAKA edebiyat ve felsefeyle de me şgul olmu ş tur... 

Anılan kasetin birinci yüzündeki konu ş ma aynen ş öyledir 

GÖNÜL HANIMA ÖĞÜTLER 

«Yı ldönümlerinde dinlenmek dile ğ iyle, kı zım Gönül SAKA'ya 
armağan edilmiş tir : Kapkara bulutlar önce ufukta çöreklendi, son-
ra yağmur sağanak halinde bo ş almaya ba ş ladı . Ben de koltuğuma 
gömülerek gözlerimi kapay ınca, rüya ba ş ladı  : Ben ölmü şüm. Türk 
Bayrağı na sarı lı  tabutum Fatih Camiinin avlusunda Fatih Sultan 
Mehmet'in ş imdi işgal etmekte olduğu taht ın biraz ötesinde, eski 
Yunan ş airlerinin son durak dedikleri musalla ta şı nda ve fakat ben 
tabiatiyle ruhumla, tabutun d ışı nda ve beni dönü şü olmayan yolcu-
luğumda geçirmeye gelenlerin aras ı nday ım. Ruhumda murad ına er-
miş  insanların rahatlığı  evvel giden ecdada ve ahbaba kavu şman ın 
ş evki var. Gelenlere ve çevreme bu rahatl ık içinde bak ıyorum. 

İ lk dikkatimi çeken, tabiat ın her zamankinden daha güzel olu-
şu oldu; güneş  neş 'e içinde, adeta rakseder gibiydi; toprakta da o 
neş 'enin sarho ş luğu vard ı . Toprak çağ ları  dolduran ya da yönelten 
kuş akları  çağ lar boyunca emip durmu ş tur, fakat ş imdi ilkbahar s ı-
caklığı nı  sindire sindire içiyordu. K ırlar da bahar elbiseleri içinde 
yemye ş ildi; gök çağ lar boyunca bağ rında kapkara bulutlar ya da 
yı ldırımlar ta şı yıp durmuş tu, fakat ş imdi, tabii masmaviydi, ş imdi 
füsunlu güzellikler içinde gönül sultan ı  İ stanbul, Yahya Kemal'in 
mısralarındaki Istanbul'dan da güzeldi... Ş imdi Fikret'in ş iirlerin-
deki arka ve karanl ık sokakları  da Türk tarihinin sesi Nifır'u Ziya 
ile doldurmuş tu. Ve Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerin en mübare-
ğ inde kullandığı  Haliç; ş imdi gölgesinde çağ ları  barındırmış  ihtiyar 
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Remzi SAKA, Tarsus'ta kooperatifçilerle. 

çınarları ; ya da hakan saraylar ı  aras ından gümüş  bir şerit gibi uza-
yıp giden Boğaziçi; ş imdi tarih boyunca, ş övalyelerin arenas ı  olmuş  
Istanbul'un Yeditepe'si; ş imdi çepçevre İ stanbul... Musikisinde bir 
taraftan din, bir taraftan bütün hayat akm ış , öz musikimizin piri 
Itri'nin toplumlar ı  felâha çağı ran en güzel sesiyle mestti. Perde per-
de yükselen bu sihirli ses camiin sonsuz ufuklara aç ı k avlusundaki 
fanileri sessizliğe gömmüş tü. Ş imdi vicdanlar ıyla baş ba ş a kalmış  kı-
s ır kaygı lardan ve azg ın ihtiraslardan da ar ınmış , olan faniler, Tan-
rı= huzurunda ve Ululu ğunda sosyal benliklerine kavu şmuş lard ı . 
Ben de beni uğurlamaya gelenlerin her biriyle ayr ı  ayrı , gönül rahat-
lığı  içinde konu şuyordum. Benim ya şı mda olanlar ın çoğu serin sel-
viler alt ında ve sonu olmayan uykular ında diyor ve Yahya Kemal'in; 
«Ölüm asüde bahar ülkesidir bir rinde ... Ruhu her yerde buhurdan 
gibi tüter» mısralarını  okuyarak ölüm s ırr ı  ve kader felsefesi hak-
kındaki çeş itli görüş leri dile getirerek, beni geçirmeye gelenleri te-
selli etmeye çal ışı yorum. 

Türk Edebiyet tarihinin tanr ı larından biri sayı lan Abdülhak 
Hamit Tarhan' ın Makber'i, sanat dünyam ızın en güçlü lirik eserle-
rinden biriydi. Tarhan da en büyük lirik ş airimizdi. Gökteki karde-
ş inin diliyle de konuşmas ına rağmen, ölüm denen olay ın s ırr ını  çö-
zememek'ten doğan isyan duygusu ile, Makber'i yaratm ış tı . Ne var 
ki ş air, yaşı  sekseni aşı nca, hayat usaresi kuyunun suyu tükenince; 
«Tad yok bu hayatın gecesinde gündüzünde/Ben neyleyim bu yeryü-
zünde» m ısralarıyla kâinat muammas ın ı  ve hayat mucizesini fizik- 
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çi bir determinizmle bağ lamış tı . Hayat muammas ı  ve kainat deter-
minizmi fizikçi bir determinizme ba ğ lan ınca da ölüm korkusu-
nun nedeni kalmazd ı . 

Napolyon'a göre ölümü korkulu ve elemli hale sokan papazlarla 
doktorlardı ! Papazlar dünya düzeninin öteki dünyan ın iş kencesi üze-
rine kurmak suretiyle korku yarat ırdı . Doktorlar da bir fazla nefes 
için binbir asabi doğal sayard ı . Hiçbir zerrenin mahvolmayaca ğı  mu-
hakkak olduğuna göre, ne ş ekilde olursa olsun, insan ın ebedi bir var-
lığ a sahip olacağı  fikri gerçi bir. Frans ız filozofunundur, fakat fikri 
eleş tirenler aras ında Türk Terbiyecisi Gövsa da vard ı . Gövsa soru-
yordu : «Ş imdiki benliğ imizi ölümden sonra da idrak etmek şayet 
mümkün değ ilse, bunun yokluktan ne fark ı  vardır?» Asl ında Gövsa 
da ilhamım Dekart'tan alm ış tı . Dekart da soruyordu : «Ruh ve beden 
gerçi biribirine sımsıkı  bağhydı . Ruh bedenden ayr ı lınca yine düşü-
nebilir miydi? » Gövsa'n ın küçük fakat özlü bir eseri de ac ılanydı . 

İ lim ve sanat ac ılarda ustaca bağdaşmaktayd ı . Ş airin ac ı ları  ömür 
düğümüyle ba ş lamış tı . Ş air bu ş iirinde yı llardan beri ömür kervan 
yolcularmdan biri olduğunu, aş ina çehreler duraktan dura ğa azal-
dıkça, ac ı  hatıraların enkaz ı  altında ezildiğ ini, ömrün ezeli kördüğ'ü-
münün de zihnini kemirip durduğunu anlatıp durmuş tu. Asl ında İb-
rahim Alaattin Bey İ sviçre'de psikoloji ihtisas ı  yapmış tı . Psikoloji 
ruhun kendisiyle değ il, fakat tezahürleri ile me şgul olurdu. Ruhun 
cevherini incelemeyi de felsefeye b ırak ı rd ı . Alaaddin Bey de ruhun 
cevherini aramay ı , elbette felsefeye b ı rakmal ıydı , fakat, hay ır miza-
cındaki araş tırma ş evki önce yolun bir yak ın gündeki bitmesindeki 
korkunun psikolojik analizini yapan şair 6000 yı l önce Çinli filozof 
ölüm hakkında ne düşünebildiyse ça ğı mızda da bir Avrupal ı  ya da 

Amerikalı  mütefekkirin söyleyeceğ i ondan fazla değ il, yarg ı s ına var-
mış tı . Bu yarg ıda felsefe tarihinin yapraklar ını  çevirmek külfetin-
den beni kurtarm ış t ı . Teselli etmeye çal ış tı klarında bu yargıyla •ye-
tinmiş  görünüyordu. Bir ara camiin ç ı kış  kapı larından birinde İb-
rahim Alaattin Gövsa ile Suphi Nuri İ leri, Hakkı  Mahir Durukan ve 

Yusuf Saim Atasagun'u kendi aralar ında sohbet halinde görünce 
kendi kendime ruhlarm ebediliğ ine daha ba ş ka belge aramaya lüzum 
yok dedim. Ve Gövsa ile öteki yak ın ve aziz arkada ş lara tahallükle 
koş tum. Gövsa her zamanki vakarl ı  tavrı  ile, «Her yeni gelen faniyi 
elçilerle karşı lamak, ebediyet ülkesinin ba şka gelen geleneğ idir. Se-
ni karşı lamak için de biz seçildik» dedi. Gerçi, Türk ş iir ve sanat 
dünyas ının abidelerinden biri olan Yahya Kemal'in; 
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« İnsanlar anlaşı ldı , cihamn da sırtı  yok» 
mısralarını  her zaman dilimden dü ş müyordu. Yine ş imdi ben de 
son duraktaki tabutumun' içinde son uykumda say ı lmalıydım Fakat 
buna rağmen beni karşı lamaya geldiklerini söyleyen bu aziz ve yak ın 
dostlara Fikret'in; 

«Sever hayatı  beşer ta seri - mezarmda» 

mısralarında yatan tabiat felsefesini hat ırlatarak, «Pek acele etmiş -
siniz ve külfete de girmi şsiniz, benim size kat ılmaya henüz niyetim 
yok» dedim. ['stad Gövsa zarif edas ı  ve zeki bak ış larıyla güldü, 
«Bizim misyonumuz sizi kar şı lamaktı ; zorlamak değ il», dedi. Bil-
menizi isterdim, bizim dünyam ızda coğ rafi, ya da siyasi ş eyler yok-
tur; bizim dünyam ızda Havva'y ı  memnu meyvay ı  tadmaya te şvik 
eden insan neslini cennetten ç ıkararak sefalete mahkûm eden ki ş i 
de yoktur. Bizim dünyam ızda misafiri olduğu evin şerefini kirleten 
sefil ya da öc alma duygusu ile Truva'n ın at ını  üstüne getiren sa-
dist ruh ta yoktur. Bizim dünyam ızda Isa'ya tap ıp, Isa'y ı  çarm ıha 
geren, korkak ruh ta yoktur. Bizim dünyam ızın her zaman ı s ı tan 
ve aydınlatan güneş i, uyanık olan sosyal şuurdur. Bizim dünyam ız-
da ruhlar bu şuurla dedikodu yapmadan, iftira etmeden, ve k ıs-
kançlık duymadan, kalp kırmadan, her saniyesi birbirinden güzel 
zamanı  yaş arlar.» 

Kasetin birinci yüzündeki konu şma burada sona ermektedir. 
İkinci yüzde ise merhum SAKA'n ın, oğ lu Öz'e hitaben yapt ığı  konuş -
ma yer almaktad ır. Oğ luna bat ı  uygarlığı n' hedef olarak gösteren 
SAKA, bu bölümde de aynen şunları  söylemektedir : 

ÖZ SAKA'YA ÖĞÜTLER 

«Ruhu ile ş övalye, davran ış larıyla da centilmen oğ lum Öz, sen-
den vicdan ı  hür, irfan ı  hür bir şair, okulunun da müdürlerinden bi-
ri olan, Tevfik Fikret'i yak ından, hem de çok yak ından tan ımanı  
istiyorum. Ki ş isel onurunu, hayati boyunca her türlü hasis emelle-
rin ve zelil ihtiraslar ın üstünde tutmas ını  bilmiş  olan ş air ve müte-
fekkir Tevfik Fikret Galatasaray' ı  batıya açı lan bir pencere sayard ı . 
Nedenini biliyoruz : Fikret'in ya şadığı  yıllarda da bat ı  kültürü dün-
yamızı  ı sıtan güneş ti. Fikret bu güne ş in ve ayd ınlığı n özlemi içinde 
gözlerini kapad ı . Özlemin özelliğ ini de biliyoruz. Fikret hayat ı  bo-

yunca arka sokağı n dertlerini terennüm etmi ş , ömrü arka soka ğı n 

dertleriyle tükenmi ş ti. «Yalnız duyan yaşar, sözü derler ki doğrudur/ 
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Yalnız duyan çeker, derim en doğru söz budur» Fikret'in sessiz gemi 
ile yolculuğunda ş eker hastal ığı  maddi unsursa, vicdan özgürlüğü-
nün insan ı  tanrılaş tıran dünya görü şünün, sosyal adalet duygular ı -
nın enginliğ i de manevi unsurdur. Yahya Kemal elbette hakl ıydı , 

«Duyan çekerdi». Fikret'in sessiz gemiyle yolculu ğu yarım asrı  da 
aş tı , fakat mısralarındaki arka sokak esprisi hala da dipdiridir. Fik-
ret arka sokak hastal ığı nın bat ı  kültürü ile tedavi edilece ğ ine inan-
mış tı . Bu inanç Fikret'in m ı sralar ında adeta niyaz halindedir. Ger-
çi. Fikret bat ı  kültürünü, bütünlüğü içinde ileri sürmüş  ve arka 
sokak hastal ığı nı  tedaviye elveri ş li, ekonomik ve sosyal formülleri 
aramayı  ihtisas meselesi saym ış , uzmanlara b ı rakmış tı . Fakat Fik-
ret'in m ısralarında insan, Pol'ün ülvi paradokslar ında olduğu gibi, 
gözle görülmeyenleri de arar, i ş  gücünü ve sağduyusunu da kulla-
mnca huzursuz ve hasta dünyan ın problemlerine tarih felsefesinin 
platformundan bakard ı . Fikret bat ı  kültürünü kan ına karış tırmış  fi-
kir ş övalyelerimizden biriydi. Bat ıya ilk aç ı lan pencerenin tanzimat 
olduğunu da bilirdi. Buna rağmen Fikret Galatasaray' ı  bat ıya açı -
lan ilk pencere saym ış tı . Nedeni elbette ara ş tırı lmaya değerdi. Oku, 
yabildiklerimizin ışığı  altında, bulduğumuz nedeni özet olarak arz-
etmeliyim : Tanzimat gerçi imparatorluk Türkiye'sinde bat ıya yöne-
len bir reform hareketiydi. Hareket tek de ğ il, iki yönlüydü. Bunlar-
dan ilki batı , müsbet bilgi, öteki de doğu, medresiydi... Tanzimat ın 
medreseye prim vermek zorunda kald ığı  inancında fikir adamlar ı -
= birleş mekteydi. Galatasaray Fikret için medreseye prim ver-
meden bat ıya açılan ilk pencereydi. Fikret'in ö ğütleri bizim ku ş ağa 
nal- ve ziya kayna ğı  olmuş tu. Bu öğütleri Kansas'a giderken Ayseli'- 
ye de hat ırlatmış tım. Ş imdi de sana tekrarlamak istiyorum : Fikret 

1908 Meş rutiyet Reformu, Milli kurtulu şun müjdecisi saym ış  ve 
gençlere «Asrm, unutma harikalar asrı  feyzidir/Her yı ldırımda bir 
gece, bir gölge devrilir» öğüdünü vermi ş , geriliğ in, şövenizmin 
sömbesini de sab ırla, ümitle ve imanla beklemi ş tir. Fikret ihtilal 

tekamül kanunlar ından hayı r ummu ş  ve «Fı trat'te tekamül ezeli-
dir, bu kemal Tevrat ile, Incil ile, Kur'an ile inand ım» demiş  ve öğüt-
lerinin temeli de tekamül olmu ş tur. Fikret engin bir sevgiyle sevdi ğ i 

Yurdunu da Milletini de gençlere emanet etmi ş ti.. «Gençler bütün 
ümmidi vatan ş imdi sizdedir/ Herşey sizin vatan da sizin, her şeref 
sizin» Fikret yurdu gençlere emanet ederken de felsefesinin ezelden 
ebede kadar ak ıp giden diyalektini de unutmaz. «Birşey senin değ il, 

sana ferda bediad ır/Herşey bediadır sana ey genç unutma ki senden 
de bir hesap arar ata-i müş tekii». Fikret dini de medresenin tekelin- 
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den kurtarmak ve bat ıyı  gençlere mihrap yapmak için de ç ırp ınıp 
durmuş  «Müminim varhğa imamm var/Her bir melek eyler ikrar/ 
Enbiyadan yaşarım müstevli/Bir örümcek getirir Hakk'a beni» 
mısralanyla da dogmatizmi uyarm ış tı . Fikret dünya yüzünde en 
büyük kıymetin insan olduğuna da inanm ış tı . İnsani tanrı laş tıran 
dünya görüşünü Fikret, yar ım çağ  önce, birinci ikinci dünya savaş -
larmdan önce aç ıklamış tı  : «Ey ruhu kâinat takdir edin, beşer tak-
dise müstahaktır/Odur Rabbi hayrı  şer Rabbi mümkünat». 

*** 

Remzi SAKA'y ı  evinde ziyaret etti ğ imiz 1981 yı lının ilk ayların-
da, sanki dünyada yapacak i ş i kalmamış cas ına, mütevekkil bir şekil-
de ölümü bekliyor gibiydi. Ama, herş eye rağmen, tam bir Osmanl ı  
Efendisi görünümündeydi. 

Bana armağan ettiğ i kasetin bir yüzünde k ızına, öteki yüzünde 
oğ luna öğütler verirken, inand ığı  şairlerden, fikir adamlar ından 
bahsediyordu. 

Bu fikirler beğenilmeyebilir; hatta ele ş tirilebilir. Ne var ki, ad ı -
na özel sayı  düzenen bir kiş i ile ilgili neş riyatta, O'nun bütün yönle-
riyle tan ı tılmas ının gerektiğ i kanaatiyle, felsefi, fikri, ebedi ve sosyal 
görüş lerinin yer aldığı  o kaset deş ifre ederek, yay ımlamakta yarar 
görmekteyiz. 
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ESKI BAŞKANLARIMIZDAN 

REMZİ  SAKA İLE SOHBET (*) 

NASRATTINOĞLU 

Istanbul'da, Fahri Ba ş kanımız Celal BAYAR'dan sonra, Yönetim 
Kurulumuzun eski Ba şkanlarından Say ı n Remzi SAKA ile de bir 
görüşme ve KARINCA bir bir röportaj yapt ı k. 

Bu röportajda Remzi SAKA, Türkiye'de kooperatifçili ğ in baş -
langıcı  ve geli ş mesi üzerinde durmu ş  ve Kurumumuzun Yönetim 
Kurulunda görevli bulunduğu yı llara ait baz ı  an ılarını  anlatmış tı r. 

87 yaş mdaki eski baş knımızla yapt ığı mız sohbetin kimi bölüm-
lerini aş ağı da sunuyoruz : 

İ . Ü. N.: Efendim, bildiniz gibi 1981 y ı lı  Kurumumuzun kuru_ 
luşunun 50. Yıldönümünü kutlayacağnnız için mutlu bir y ıldır. Bu 
nedenle yayımlıyacağ' ımız Karmca Özel Sayısı  için, Türk Koopera-
tifçilik hareketinin ba ş langıcı  ve geliş imi ile ilgili göruş lerinizi lütf e-
der misiniz? 

SAKA : Bildiğ iniz gibi, Cumhuriyet Türkiye'si Kooperatifçili ğ i-
nin dinamizmi Atatürk'ün 1931 y ı lında Izmir'e yapt ığı  gezi ile baş -
lar. Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun kurulu şu fikri de bu geziden 
kaynaklan ır. 1929 y ı lında Amerika'da ba ş l ıyan krizin Ege k ıyı ları -
na yayılmasından sonra Atatürk İ zmir'e gitti. Kooperasyona a ğı rlık 
verilmesi gereğ ini ilgililerden istedi. Sübvansiyon politikas ı  Türkiye'-
de, Atatürk'ün İzmir'e gitmesiyle ba ş lar. Atatürk'ün Izmir'de yap-
tığı  telkinlerden birisi de Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun kurul-
masıdır. Kooperatifçilik Kurumu, kooperatifçilik hareketlerinin bi-
limsel yönünü yaratmak, yürütmek amac ıyla kuruldu. Kurucular 
o zamanki meslek uzmanlar ının ileri gelenlerinden oluş uyordu. O 
tarihte Türkiye'de yaln ız İ stanbul Üniversitesi vard ı  ve bu İ stanbul 
Üniversitesinin Ekonomi, sosyoloji ve hukuk profesörleri, kurucu-
lar aras ında yer almış tı . Aş ağı  yukarı  hepsiyle yak ından tan ış ma ve 
çalış ma fırsat ını  buldum. Kurumun ilk reisleri aynizade Tahsin Bey, 
birinci s ınıf fikir adamlar ından biriydi. Beraber çal ış tık. Mustafa 

(*) KARINCA, Sayı  : 533, May ıs 1981'den al ınmış tır 
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Zühtü İnhan, yine kurucular aras ındaydı , beraber çal ış tık. Kurumla 
doğ rudan doğ ruya temas ım 1936 yı lında baş lar, 1943 yı lına kadar 
sürekli olarak devam eder. Ba şkanlığı m döneminde Türk Koopera-
tifçilik Kurumu'nun yönetiminde bir a ş ama olmuş tur. Karınca'nın 
yerine «Kooperatifçilik Postas ı » dergisini ç ı kardık. «Kooperatifçilik 
Postas ı » kooperasyonunun taban ını  yaratmak ve yönetmek, amac ıy-
la çıkmış tır. 

İ . N. Ü. : Bu, dergi yayınları  konusunu biraz açar m ısınız, 
lütfen? 

SAKA : Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun ilk ç ıkardığı  der-
gi 3 ayda bir «Kooperatifçilik» dergisidir. Ondan sonra ikinci bir 
dergi olarak «Kar ınca» yay ımlandı . Benim Ba ş kanlığı m zamanında 
da Karınca'yı  b ıraktık onun yerine «Kooperatif Postas ı »nı  çıkard ı k. 
Bu derginin amac ı , altyap ıyı , yani kooperasyonun temelini olu ş tu-
racakt ı . Kooperasyonunun temeli ise sorumluluk bilinci olmal ıydı . 
Sorumluluk bilincini her ku şak kendisinden sonraki ku ş aklara kut-
sal bir miras olarak intikal ettirmekle yükümlüydü. «Kooperatif 
Postas ı » kooperatifçilere sorumluluk bilinci a şı lıyacakt ı . Aşı lara da 
pedagojik yöntemler uygulanacakt ı . Bu nedenle de «Kooperatif Pos-
tas ı » Dergisini o tarihte Tokat Mebusu ve ayn ı  zamanda Pedagoji 
Öğ retmeni olan Hasip Ahmet Aytuna yönetecekti. Konular güzel sa-
natlarla desteklenecek, resimlerle süslenecekti. Bu modeli, bizim 
başaramadığı mız bu iş i rahmetli Yusuf Saim Atasagun dört y ı l sü-
reyle uygulamış tı . «Kooperatifçilik» Dergisi ise, teknolojinin ve tek-
nokratların yayın organı  olacakt ı . Kooperasyonun mâbedi uygarl ı k-
tı . Kooperasyonun temel sorunlar ı  bu mabedin alt ın anahtarları  ile 
çözülecekti. Bu dergiyi ise, o tarihlerde Yüksek Denetleme Kurumu 
Uzmanı  olan Prof. Dr. Muhlis Ete yönetecekti. Böylece kooperatif-
lerin sorunlar ını  uzman kadrolar üstlenmi ş  oluyordu. 

İ . Ü. N. : Efendim o zaman «Kooperatif Postas ı »m kaç nüs-
ha basıyordunuz? 

SAKA : Aş ağı  yukarı  1500 - 2000 aras ında bas ıyorduk. Benim 
zamanımda çıkmış tı  o dergi. Eb'ad da değ'iş ikti. 

İ . Ü. N. : O zamana göre çok iyi bir tiraj bu... 

SAKA : Efendim, benim daima üzerinde durdu ğum bir konu 
var : Kooperatiflerin assimile etme, gücünü birle ş tirme, kanlarını  
karış tırma gücü önemli. Ortaklar ın kanı  kooperatife hangi ölçüde 
karış mış sa, kooperatifin yap ı s ı  o kadar sağ lam olur. Bugün öyle sa- 
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nıyorum ki serbest piyasada dergilerin yeri ya var, ya `yok. Siz bu-
gün herhalde abonman sistemiyle yürütüyor sunuz dergiyi? 

İ . Ü. N. : Evet efendim. 

SAKA : Abonman sistemiyle değ il de... Kooperatifçilerin der-
giyi assimile etme, emme gücüyle ölçmek laz ım. Siz ne dersiniz' 

İ . Ü. N.: Haklısınız efendim. Ancak bir kez denedik ve An-
kara'da gazeteler baş  bayii vas ıtasiyle dağı tım yaptık, ama başara-
madık. Çünkü bildiğ iniz gibi günlük gazeteler ve siyasal yay ınlar 
daima ön plana ç ıkıyor ve böylesi dergilere pek ra ğbet eden ol-
muyor! 

SAKA : Ba ş arı lı  olmak veya olmamak konusunda şu konuyu 
acaba değ erlendirmek gerekmez mi? Yay ınlarla, yayınların hitap et-
tiğ i toplum aras ındaki uyarl ı lı k. Onun için kooperasyonun yönetim 
kadrosuna hitap ettiğ i toplum aras ındaki uyarl ı lık. Onun için koo-
perasyonun yönetim kadrosuna hitap eden dergiyi ay ırmış  «Koope-
ratifçilik»i ç ıkarmış t ık. «Kooperatif Postas ı » da ortaklar ın sorumlu-
luk bilincini uyanık tutmaya yönelecekti. Benim ba ş kanlı k zamanım-
daki tart ışı lan ve iyin netice veren fikir bu olmu ş tu. 

İ . Ü. N.: Efendim 1936 y ılmda Kuruma girdiğ inizi ve 1943 yı -
lında ayrıldığı nızı  söylediniz. Bu dönem içerisinde Ba şkanlığ uuz kaç 
yıl olmuş tu. 

SAKA : Söyliyeyim. Baş kanımız Cezmi Erçin'di. O'nu kaybe-
dince Ba şkanlık açı ldı , beni seçtiler. Muhlis Ete de o zaman yönetim 
kurulunda üye idi. Mebus Hasip Ahmet Aytuna da üyeydi. Oybirli ğ i 
ile seçildim. Çok ta devam etmedi ama, deva ı'n etmemesinin nedeni 
ben oldum. Ben çekildim. Mümtaz Öktem o vakit Ba şbakan Yard ım-
cı sı  veya Adliye Vekili mi idi, yani Kurumun prestiji üst düzeyde tu-
tabilmek mülahazas ıyla ben , çekildim. Mümtaz Aktem'i ben lanse 
ettim ve ben seçtirdim. Ba ş kanlığı mın k ısa sürmesinin nedeni de 
budur. 

İ . Ü. N. : Efendim siz Atatürk'ü yakuunda bulundunuz, Ata-
türk'ün kooperatifçili ğe ve Kurumumuza bakış  açısı  nasıl& acaba? 

SAKA : Atatürk'ün Kurumla direkt temaslar ını  bilmiyorum. 
Ama Ismet Paş a'nın Kurumla yak ın ilgisi oldu, hatta Kuruma verdi-
ğ i imzasını  taşı yan resimleri var. Fakat söyledi ğ im gibi Türk Koope-
ratifçiliğ inin dinamizmi Atatürk'ün İ zmir gezisiyle ba ş lar. Bunun ge-
niş  izahım ben yaz ılarımda ve kitaplar ımda yazd ım. Benim yayınları «. 
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mın realitelere uygun bir yap ı sı  da vard ır. Celal Bayar ise koopera-
tifçiliğ in pratik yönüne ağı rlığı nı  vermi ş  devlet adam ıdıı r. Yalnız 
pratik yönüne değ il, fikir yönüne de önem vermi ş tir. Sübvansiyon 
politikas ımn tatbikatç ı s ı  O'dur. Tarım Kredi ve Tar ım Satış  Koope-
ratifleri sübvansiyonun temeline dayanan bir yap ıya sahiptir. Bu ka-
nunlara Celal Bayar ç ıkarmış tır. Bayar' ın kooperatiflere eğ iliş i önem-
lidir. Kurumumuzun düzenledi ğ i kongrelere de ba ş kanl ık etmi ş tir. 
O zaman iktisat vekiliydi. Celal Bayar' ın Türk ekonomisine a ğı rlığı  
ölçülemez. En büyük te ş ebbüslerin sorumluluğunu cesaretle üstlen-
miş tir. 

Çeş itli atı lımlar' var. O at ı lımların içerisinde yayınları  var. 
Hangi hedefe yönelmesi gerekiyorsa yay ınlarla hedefler aras ında 
denge kurmak, ortaklann seviyesine tamamiyle uygun ve yak ın ya-
yınlar yapmak, bizim Kooperatif Postas ı 'nda izlediğ imiz model, uy-
guladığı mız model Kooperasyonun bir yönetim kadrosu var. Bu yö-
netim kadrosunu haz ırlamak, teorik ve pratik yap ıs ı  ile haz ırlamak 
bu iki istikamette çal ış malara ağı rlık verilirse rand ımanın daha faz-
la olacağı  anlayışı  içindeyim. Doğ ru veya yanl ış . Bunun dışı nda koo-
perasyonun zaman içindeki a ş amalar ını  da tabii milletleraras ı  ak ım-
ların ışığı nda ayarlamak gerekecektir. Siz buna yönetim kadrosunu 
kendi görevlerine haz ırlama görü şü diyebilirsiniz. 

Kurumun ilk kongresi 1945 de yap ı lmış tır. O Kongrenin aç ı lış  
konuşmasmı  Osmanlı  Üniversitelerinde Hocal ı k yapmış  olan Meh-
met Emin Eriş irgil yapm ış tır. Mehmet Emin aç ı lış  konuş mas ında 
Kurumun izleyeceğ i yola büyük ölçüde ışı k tutmuş tur. Benim görü-
şüme göre Eri ş irgil'in açı lış  konuşmas ı  Kurum için bir radyom lam-
bası  görevini sağhyabilir. 

Kurum kendisine dü ş eni yapmak için çırp ın ıp durmuş tur. Bü-
yük destek de siyasi iktidarlardan gelmi ş tir. As ıl desteğ i üyelerinin 
ilgisinde aramak gerekecektir. Üyelere verece ğ imiz ağı rlık sorum-
luluğunuz bir ölçüde say ı labilir. 

İ . Ü. N.: Efendim, bazı  eski dergilerde Say ın Celal Bayar 
için «Fahmi Reisimiz» deyimi kullan ılmaktadır. Bu Reislik ne za-
man ve nasıl verildi hatırhyabiliryor musunuz? 

SAKA : Evet, doğ rudur. Zannederim benden evvelki dönemde, 
yani 1936'dan evvel verilmi ş  bir ünvand ı r, kendisine. Lay ıktır. Ba-
yar'ın kooperasyona yöneli ş ini baş ka devlet adamlar ında bulmak ko-
lay değ ildir. 
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İ . Ü. N. : Sayın Bayar'dan başka Fahri Başkanlar var mıdır? 

SAKA : Hayır, yoktur... Bütün Ba şvekillerin hemen hemen 
hepsi Kurumun kongrelerine kat ı lmış lardı r. 

İ . Ü. N. : Kurumumuza siyasi iktidarlarm yard ımlarından 
bahsettiniz Bu yardımlar maddi oluyor muydu? 

SAKA : Bizim zamanımızda biz hükümetten hiç yard ım alma-
dık, fakat o zamanki iktidar tabii Atatürk'ün etkisi alt ında koope-
rasyona kar şı  yakın ilgi göstermiş tir. Tahmin ediyorum ki parti ka-
nalından bir miktar destek sa ğ lanmış tır. Ama kesin bir bilgim yok. 

İ . Ü. N. : Zatıalinizin kooperatifçilik konusu ile ilgilenmeniz 
ne zaman ne nasıl baş lamış tır 

SAKA : 1927 yı lında yürürlüğ e giren Ticaret -i berriye yasam ı -
za göre Ticaret Bakanl ığı 'nın portföyünde Anonim, Limited ve Koo-
peratif Ş irketlerinin denetimi de vard ı . Denetimin kadrolar ı  da Ba-
kanlığı n 1924 - 1925 bütçeleriyle kurulmu ş tu. Ben de 1924 - 1925 y ı l-
larında Ticaret Bakanl ığı  İ stanbul Ş irketler Komiseri olarak görevli 
idim. Kooperasyona e ğ iliş im, görevimin yasal gereğ i olmuş tu. 

İ stanbul Ticaret ve Sanayi Odas ı  1927'de «Anonim Say ve Ser-
maye» adli küçük bir kitab ımı  yayımlamış tı . Kitap « Ş irketlerin her 
yıl Ticaret Bakanl ığı 'na göndermekle yükümlü bilânçolar ın ışığı  'al-
tında sermaye piyasas ını  izlemeyi» amaçl ıyordu. Kitab ın küçük bir 
bölümü de kooperatifler konusunu içeriyordu. Bu küçük kitab ın 22 
Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki de ğerlendirilmesi özet 
olarak ş öyle idi : «Remzi Saka Bey'in eserinin bizce en büyük de ğ e-
ri, bize yepyeni bir memur tipi kazand ırmış  olmas ındad ır.» Bu gaze-
tenin iktisat sahifesini o y ı llarda Vedat Nedim Tör yönetmekte idi. 

Daha önce söylediğ im gibi, kooperatif çiliğ imiz dinaınizmi Ata-
türk'ün İ zmir gezisi ile ba ş lamış tı . Ben de bu tarihteki sorumlulu-
ğumun bilinci içinde Balkan ülkelerindeki kooperatif hareketlerini 
yerinde ve yak ından görmek ve değerlendirmekte yarar aram ış  ve 
geziye ve kuzeyden Köstence'den ba ş lamış tım. Romanya Hükümeti 
de Romen ekonomi ve maliyesini sa ğ lam temele oturtmak amac ı  ile 
bir Frans ız uzmanlar heyetini Romanya'ya davet etmi ş ti. Heyetin 
Başkanı  Prof. Rist ekonominin kooperasyon modelini en iyi tan ıyan 
milletleraras ı  otorite, ayn ı  zamanda da Prof. Gide'nin de en yak ın 
çalış ma arkadaşı  idi. Heyet Romanya'da üç y ı l (1925 - 1929) aral ıksız 
çalış mış  ve «Romanya Kooperatifler Kanunu» nu haz ırlamış tı . Yasa 
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1929'da yürürlüğe kondu. Romen kooperatifleri Milli Ofisi'nin Genel 
Sekreteri yasan ın rand ımanından mutluluk duymakta olduklar ını  
söylemiş ti. 

1932'de yap ı lan bir ara ş tırma için 1929 tarihli yasa kooperasyo-
nun en güçlü kayna ğı  say ı lı rdı . Bu güçlü kaynağı  ve yı lların deney-
lerini kullanarak Türk Kooperatifleri için bir yasa tasar ı s ı  haz ırla-
mış tım. Tasarı  Istanbul'da toplanan Iktisat Kongresi'nde incelendi, 
tasvip gördü. Gere ğ i yap ı lmak üzere de Ticaret Bakanl ığı na gönde-
rildi. Kooperasyonun muhtaç olduğu hukuk iklimini yaratmak hükü-
metlerin baş ta gelen görevi idi. Türk Kooperatifçilik Kurumu da za-
man zaman bu görevi hükümete hat ırlatm ış t ı . 

İ . Ü. N. : Kurum olarak hükümet üzerinde ne gibi etkinlikle-
rimiz olmuş tur? 

SAKA : Kooperatif politikas ını n sorumlu organlar ı  aras ında 
yer al ınca, kooperatiflerin yönetimlerini ihtisasla ş tırmayı  ve yöneti-
cileri de bu amaca göre yeti ş tirmeyi ilk iş  olarak ele alm ış tı . 1940'da 
Ankara'da ş imdiki Dil ve Tarih - Coğ rafya Fakültesi binas ında aç ı lan 
«Kooperatifçilik Kursu» bu amaç için at ı lmış  ilk adımdı . Bu adımı  
yenilerinin izlemesi ve az zamanda kursun «Meslek Okulu); haline so-
kulabilmesi temel fikirdi. Kurslar yard ımcı  ögütlerdi. Kurslar ı  koo-
peratif politikas ının temel ta ş lar ı  halinde görmek ve göstermek el-
bette caiz değ ildi. Kooperasyonu okula maletmek Türk Kooperatif-
çilik Kurumu'nun da ağı rlığı nı  kattığı  bir tezdi. 1940'dan bu yana 
köprünün alt ından 41 yı l 41 gün gibi akıp geçti. Kooperatiflerin hala 
da bir meslek okulundan yoksun olu şu acı  bir gerçektir. Romanya'- 
da 1932'de «Romen Kooperatifleri Milli Ofisi» nin yönetiminde 
«Yüksek Kooperatif Okulu»ndan ba ş ka lise düzeyinde 12 okul daha 
vardı . 

İ . Ü. N. : Efendim, Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun yöne-
°ileri olarak bize ne gibi tavsiyeleriniz olacakt ır? 

SAKA : Yönetim Kuruluna ba ş ar ı ları  için içten dileklerimi su-
nuyorum. Karınca'nın muhtevas ı  zengin. Kooperatif ortaklar ının se-
viyesine uygun bir çığı r açmay ı  düşünmez misiniz, onu bilmem. 
Onu redeksiyon heyeti, yönetim kurulu tart ış malar ını  yapar, karar-
larını  verir ve yöntem sürer gider. Bu konu bizim zaman ımızda y ı l-
larca tart ışı lmış tır. Kooperasyon bilinci kooperatifçilerin kan ına 
hangi ölçüde girerse memleketteki kooperatifçili ğ in gerçek değeri 
bununla ölçülebilir. 

pe
cy

a



85 

Remzi SAKA, geçen y ıl eş ini kaybetmi ş  olup, hayat ını  yaln ız 
sürdürmekteydi. Gerçi oturdu ğu dairenin bir üst kat ında kızı  otu-
ruyordu ama, kendi deyimiyle 24 saatin 23 saatini evinde ve birlikte 
oturduğumuz, odada, geçirmekteydi. Tabir caizse, tam bir «Osmanl ı  
Efendisi'ydi. S ık sık, halinin periş anlığı ndan ve bir ayağı nın çukurda 
olduğundan söz ediyordu. Oysa, 87 ya şa rağmen hafızas ı  son derece 
güçlü, bilinci tam anlamiyle yerinde idi. Ziyaret etti ğ im 1 Nisan gü-
nünün, kendisi için tam bir bayram günü oldu ğunu söylemek teva-
zutırm gösteriyordu. Art ık fazla okuyamamaktan yak ınıyor, ama 
sürekli izlediğ i birkaç yay ın aras ında Karınca'yı  dikkatle okuduğu-
nu söylüyordu. Kar ınca yazarlar ını , Kurumumuzun bugünkü yöneti-
cilerini ismen çok iyi tanıyordu. Bir baş ka tanımlama ile Sayın Rem-
zi Saka, Istanbul'da ya şı yordu ama, bir anlamda kalbi, Türk Koo-
peratifçilik Kurumu'nda at ıyordu. Ayrı lırken, bütün arkada ş lara 
selâmlar gönderiyor ve şunları  söylüyordu : 

«Kooperatifçinin rüyas ı , kooperasyonun mizansenidir. Mizansen 
de dinlerin ruhudur. Bahur ve gülden olmad ıkça ruh meryemi gör-
mez. Bu açıdan kooperatifçinin rüyas ını  değ erlendirmek gazetecilik 
sanatının bir sorunu oluyor.» 

Bu değerli sözleriyle say ın Saka, bu satırlann yazar ına çok bü-
yük ve o ölçüde önemli görev veriyordu. Ama biz bu görevi, zama-
nın darlığı  nedeniyle yeterince yapabildiğ imiz kanı sında değ iliz. Bi-
zim yapabildiğ imiz kağı da aktarmak oldu, sadece. Ama öyle san ıyo-
ruz ki, Sayın Saka'nın söyledikleri, Türk kooperatifçilik hareketine, 
özellikle Kurumumuz üyelerine ışı k tutacak niteliktedir. pe
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DEĞERLİ  KOOPERATİFÇİ  
REMZİ  SAKA İLE BİR KONUŞ MA (*) 

Konuşan : Ragıp SAĞOL 

Sayın Remzi Saka, memleketimiz kooperatifçiliğ ine yaz ılariyle, 
kitaplariyle ve konferanslariyle büyük hizmetlerde bulunmu ş  de-
ğerli bir kooperatifçimizdir. 

Remzi Saka, 1310 yı lında Vakfıkebir'de (Trabzon) do ğmuş tur. 
Liseyi Trabzon'da bitirdikten sonra Istanbul'da Edebiyat Fakülte-
sinde okumuş , çeş itli memuriyetler sonunda İ stanbul Bölge Tica-
ret Müdürlüğünden 1948 yı lında emekli olmuş tur. Eserleri : «Siyah 
Teehhül - 1912», «Anonim Say ve Sermaye - 1926», «Sermayenin Ş ir-
ketlerdeki Hareketi (mü ş terek) 1929», «Sermaye Hareketi (mü ş te-
rek) 1980)», Kooperatifçilik Dersleri (mü ş terek) 1932», «Kooperatif 
Hareketleri 1932», «Sermaye ye Kredi Hareketi 1933», «F ındı k Bah-
çelerinde Kooperatif 1938», «Kooperatifçilik Dersleri (Avrupa Ka-
nunlarına Göre Kooperatifçilik Hukuku) I. cilt 1942», «Kooperatif-
çilik Dersleri (Avrupa Kanunlar ına Göre Kooperatif Hukuku) II. 
cilt 1945», «Kooperatifçilikte Sorumluluk 1948», «Kooperatifçinin 
Defteri 1959» dir. Ayr ıca birçok dergi ve gazetelerde kooperatifçilik 
konusunda makaleleri yay ınlanmaktad ı r. 

Kendisiyle yapmış  olduğumuz konuş may ı  aynen okuyucular ı -
mıza sunuyoruz. 

Soru : Memleketimizde Kooperatifçilik çal ış maları  — Nazan 
ve tatbiki olarak — hakkında ne düşünüyorsunuz ve mevcut çalış -
maları  yeterli buluyor musunuz? 

Cevap : Eskilerimize göre söz gümü ş se sükût alt ın& Ş imdi 
fikirler çarp ış madıkça gerçeğ in nura kavu şmas ı  imkans ızdır. De-
mektir ki ş imdi ses ve hareket hayatt ır, süldit ve atalet te ölümdür. 
Soruları  cevaps ız b ırakmak caiz de ğ ildir. 

Sorunun ilk tedaisi, memleketimizdeki nazari kooperatifçili ğ in 
klasik yönündeki geli şme değ il ve fakat gerilemedir. İ stanbul Tica- 

(*) KARINCA, S. 387, Mart 1969 Say ı sından alınmış tı r. 
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ret ve İ ktisat Akademisi (eski ad ı  ile de Ticaret ve İ ktisat Yüksek 
okulu) nda 1931 y ı lmda biri «Nazari Koopratifçilik», öteki de «Ko-
operasyon Hukuku» olmak üzere iki kürsü ihdas edilmi ş ti. Fakat bu 
iki kürsü zaman içinde kald ınlmış tı r. Aslmda ise kültürel, sosyal ve 
ekonomik dünya konjonktürü, kooperasyonu sürekli olarak besle-
mektedir. «Barış  dünyasının ideal temeli kooperasyondur» fikri bi-
lindiğ i gibi «Milletleraras ı  Kooperatifler Birliğ i» nindir. Fikri elbette 
bir edebi mecaz değ ildir. Ekonomik, sosyal ve kültürel, sağ lam te-
mellere dayanan bir dünya görü şüdür. Sosyalizmin de, kapitalizmin 
de sivri uçlarını  ancak kooperasyon organik metodla törpileyecek 
güçtedir. Kooperasyon, dünyan ın her taraf ında hayat ın genel kai-
desi oluncaya kadar mü ş fik eller, mukaddes ate ş i yakmaya ko şma-
lıdır, öğütü de Profesör Gide'indir. Huzursuz ve hasta dünyam ı-
zın sosyal ve ekonomik problemleri için ş imdi kooperasyon, üçüncü 
tez, ya da sentezdir. Üçüncü tez elbette egemen kürsüler ister. 

Akademinin bıraktığı  boş luğu İ stanbul Üniversitesinin İ ktisat 
Fakültesinde Türk Sosyolo ğu Profesör Fındıkoğ lu doldurmaya ça-
lış maktadır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde de Tar ım Koo-
peratifçiliğ  Eğ itimini Doç. Dr. Ziya Gökalp Mülâyim yönetmektedir. 

Kooperatif edebiyat ımızın panoramas ı  aslında ise hayli renkli 
ve zengindir. Bu renkli ve zengin kooperatif edebiyat ını , gelişmiş  
memleketleri de görmü ş  biri s ıfatiyle değ erlendirmek isteyen Profe-
sör Fındıkoğ lu «Kooperatif hakk ında en çok lâf ın Türkiye'de yaz ı l-
mış  olduğu» kanaatini ş u dilekle tamamlamaktad ı r : 

«Bu lâflan söyleyenler, yaz ı ları  yazanlar, Ziya .  Paş anın meşhur 
beyti etraf ında toplansalar yeridir. 

Ayinesi iştir kiş inin lâfa bakılmaz 
Ş absm görünür rütbe-i akl ı  eserinde» 

Gerçi çağ rı  yerindedir. Yine gerçi profesörün y ıllar boyunca ç ı -
karmakta olduğu derginin dövizi de « İş  ve Düşünce» dir. Yine ger-
çek şuurla varlık aras ındaki antokonizm hâlâ da aç ıktadır. Fakat 
buna rağmen sayın Sosyoloğumuzun realizmi bana Yunus Emre'nin 
mısralarını  hatırlattı  : 

Kıldan ince köprü yapmış sm 
Gelsin kullar geçsin deyu 
Hele biz şöyle durahm 
Geç yiğ it, geç a, Tanrı  
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Tatbiki kooperatifçili ğ i objektif sistemle toplanm ış  malzemenin 
ışığı  alt ında, tarihi metodla de ğerlendirmek kabildir. Kar ınca'nın 
yetkili mercilerden alarak yay ınladığı  rakamlara göre 934 y ı lında 
Türkiye'deki kooperatiflerin say ıs ı  65 di. 1968 de ise say ı sının 
8000 ni de hayli aşmış  olduğunu yine Karınca.n ın yayınlarından 
öğ renmiş  bulunuyoruz. 

Rakamlar dile gelince gönüller co şar, insan zekâsı  ve düşünce 
sistemi hem hakikatin, hem de idealin rakamlardaki pay ını  arar. 
Sadece rakamlar ne i şe yarar, eğer rakamlar ın ruhları  yoksa?... 
Kooperatiflerin ruhlar ını  yani sağ lık durumlarını  (statülerine inti-
bak oranlar ını  haber veren mü ş irler) le ölçerek de ğerlendirımek, 
ş imdi Batıda da, Doğuda da uygulanmakta olan ortak metoddur. 
Kendi kendine yeten yani kendi göbe ğ ini dayanış ma şuuru ile kesen, 
sosyal ve ekonomik sağ lam temellere dayanan kooperatifler Türki-
ye'de de elbette çoktur. Bu kooperatifleri aray ıp bulmak, başarıla-
ruu örnek olarak yaymak, yöneticilerini ödüllerle te şvik etmek, 
kooperatifçilik politikas ının pedagojik yönünde yer almas ı  gerekli 
temel fildrdir. Kooperasyonun aksiyon yönünü k ırbaçl ıyacak ve Pro-
fesör Fındıkoğ lu'nun da kaygularını  karşı layacak nitelikte olan 
bu temel fikir (Enstitü) ister. Oysa ki Türk kooperatifçili ğ i 100 kü-
sur ya şı nda dahi Enstitü kültüründen yoksundur. Kooperatifçilik 
çabalarımıza (Kurs) lar ışı k tutmaktadır. İ lk Kurs te ş ebbüsü (Halk 
Partisi) nindi. Partinin Genel Kâtibi _ eski Ba şbakanlardan - Recep 
Peker'in öncülük yapt ığı  Kurs 1932 de İ stanbul Yüksel Iktisat ve 
Ticaret Okulunda aç ı lmış tı . İ kinci Kurs te ş ebbüsü de Ticaret Ba-
kanlığı nındı . Kooperatif politikas ının mimarları  aras ında sorumlu-
luk alınca, kooperatiflerin yöntemini ihtisasla ş tırmay ı  ilk iş  olarak 
ele almış tım. 1940 yı l ında Ankara'da Dil - Tarih ve Coğ rafya Fakül-
tesi binasında aç ı lan Kooperatifçilik Kursu bu amaca yönelmi ş  ilk 
adımdı . Bu adımı  yenilerinin izlemesi ve az zaman içinde de kur-
sun bir (Meslek Okulu) haline sokulmas ı  temel fikirdi. Fakat her iki 
kurs da ate ş  böcekleri gibi yan ıp sönmüş tü. Üçüncü kurs te ş ebbüsü 
de Ziraat Ziraat Bankas ınınd ı  Doktor Atasağun'un önlücüğü ile baş -
layan bu Kurs, Ziraat Bankas ının şüphe yok yerinde yard ımlariyle 
tarım kredi ölçüsü ile de olsa çok şükür devam ediyor. Tar ım kredi 
kooperatiflerinin ba şanlarında kursa (Ş eref Paz ı) tan ıyan fikir re-
vaçtad ır. Fikri, ş üphe yok, olaylarla tartarak de ğerlendirmek gerek-
tir. Aslında başarı  genç ve ayd ın kuşaklar ister. Asl ında genç ve ay-
dın kuşaklar her toplumun motör gücüdür. Aslında, genç ve aydın 
kuşakların tedavül hızı , her toplumun sağ lık ölçüsüdür. Bu temel 
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fikir, fikir ve san'at dünyas ımn da temelidir. Uygarl ık ve san'at ta-
rihleri bu temel üzerine kurulmu ş  âbidelerle doludur. Bu âbideler-
den biri de ş air ve mütefekkir Tevfik Fikret'indir. 

1908 yı lında günün gençleri için yazd ığı  (Ferda) ş iirine; 
Ferda Senin Senin bu teceddüt, bu ink ı lâb 
Herşey senen değ il mi ki, zaten.. Sen ey Ş ebab 

mı sraları  ile baş layan Fikret, 

Herşey sizin, vatan da sizin, her şeref sizin 
yarg ıs ını , tarih felsefesinin ezelden ebede kadar ak ıp gidecek olan 
diyalektiğ i ile tamamlar. 

«Ferda senin» dedim, beni alk ış ladm hayır 
Bir şey senin değ il, sana Ferda Vediad ır 
Herşey Vediadır sana, ey genç, unutma ki 
Senden de bir hesap arar âti-i mü ş teki 
Maziye ş imdi sen bakıyorsun pürintibah 
Ati de, senden bekleyecek, böyle i ş tibah 

Atatürk de Tevfik Fikret'ten 20 y ıl sonra Büyük Millet Mecli-
sindeki büyük nutku ile (Türkiye Cumhuriyeti) ni genç ve ayd ın ku-
şaklara emanet etmi ş  ve emaneti korumaya yetecek olan gücü de 
genç ve ayd ın kuşakların damarlarındaki asil kanda görmüş  ve gös-
termiş ti. 

Türk Kooperatifçili ğ inin nazari ve tatbiki yönlerinde bu şuur-
la, Ata'nın ve Fikret'in ruhlariyle sorumluluk ta şımakta olanlara ne 
mutlu. 

Ömür dağı nın ışı kları  sönmeye ba ş lamış  bulunan karlı  yamaç-
larında yaşamakta olan bizim ku ş ak ve şüphe yok bizden önceki 
kuşaklar oyunlarını  oynadılar. Ve ş imdi çalgıcıya borçlarını  ödemek 
için sıra bekleyenlerimiz aras ında : 

Mudihikât-i debre, ben ölsem de tasvirim güler. 
diyecek durumda olanlarımıza ne mutlu. 

Soru : Bugünkü Kooperatif mevzuat' yeterli bulunmad ığı na 
göre hâlen Senatoda bulunan ve bu y ıl içinde çıkması  beklenen Koo-
peratifler Kanununun boş luğu dolduracağı  kanısında mı sınız? 

Cevap : Tedvin hareketi ba ş ka memleketlerde milli ekonomi-
lerin etkisi altında kısmi ile baş lamış  ve fakat zaman içinde sosyal 
ve ekonomik konjonktürün ışığı  altında külliye doğ ru geli ş miş , kül-
lî egemen Cooperation Codx'i zaman ımızın realitesi olmuş tur. 
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Türkiye'de sular, 1867'den bu yana (K ı smi) den (Külli) ye do ğ ru 
akmakta idi. Milli ekonomimizin tekmil dallar ını  kapsayan Coope-
ration Codex'i 6762 say ı lı  Kanunun da gerekçesini te ş kil etmiş  ol-
masına rağmen ş imdi Mecliste bulunan kanunun bu nitelikte oldu-
ğu söylenemez. Meclisteki kanunu realist ve. relâtivist görü ş le değ er-
lendirmek gerekir. Ş imdi yürürlükte olan Ticaret Kanunumuzun 
kooperatiflere ait yarg ı ları  çe ş itli memleketlerin temel prensipleriy-
le haz ırlanmış tır. Kanun ç ıkınca kooperasyon hukukundan ayr ı lmış  
ve egemenliğ ine de kavu ş muş  olacakt ı r. Ayrı ca zaman içinde olay-
ların ve deneylerin etkisi alt ında özel kanunlarla ana kanun aras ın-
da köprüler kurmak da kabil olabilir. Asl ında ise ba ş arının temel 
ş artlar ından biri kanun gücü ise; öteki de (Kooperatiflerin şuurunu 
besleyecek olan ortam ve kadro) gücüdür. 

Soru : Memleketimiz için tek amaçl ı  kooperatifler mi, yoksa 
çok amaçla ,kooperatifler mi daha başarı lı  olduğu kamsmdasımz? 

Cevap : Bu soruyu bir hât ıramn ışığı  alt ı nda cevapland ırma-
lıyım. 1931 yı lında İ stanb ıkde (Ekonomi ş e Finans) adl ı  ayl ık bir 
dergi yayınlanırdı . Dergi 5 numaral ı  fevkalâde say ı s ını  kooperatif-
çiliğe ayırmış  ve açtığı  (anket) ile de (diferansiyel, ya da entegral 
kooperatif sistemlerinden hangisinin memleketin sosyal bünyesine 
ve ekonomik ş artlar ına uygun olduğunu) kooperatifçilerimizden sor-
muş  ve aldığı  cevaplar ı  da yaymlamış t ı . Doktor Savran' ın cevab ı  
olumlu idi. Savran'a göre sistemleri, olaylar ın ve deneylerin izinde 
ve ışığı nda Deductif değ il ve fakat inductif olarak de ğerlendirmek 
gerekirdi. 

Cumhuriyet Türkiye'sinde 1923 y ı l ında Ticaret Vekâleti taraf ın-
dan haz ırlanmış  bulunan (İ stihsal al ım ve sat ım ortaklığı  tip statü-
sü) nün ana karakteri entegraldi. 1924 y ı lında yay ınlanmış  bulunan 
498 sayılı  İ tibarl Birlikleri ve 1929 y ı lında yay ınlanmış  bulunan 1470 
sayı lı  Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunlar ının ana karakterleri de 
entegral nitelikte say ı labilirdi. Diferansiyel kooperasyon Cumhuri-
yet Türkiye'sinde 1935 ve 1936 y ıllarında 2836 sayı lı  Tarım Kredi ve 
2834 sayılı  Tarım Satış  Kooperatifleri Kanunlariyle ba ş lar. Olayla-
rın ve deneylerin entagralden diferansiyele do ğ ru ak ıp gittiğ i gö-
rülür. 

Diferansiyel kooperasyonda i şbölümü ve ihtisaslaşma temel fi-
kirdi. Entegral kooperasyon da, bu temel fikir tabiatiyle zay ıflar. 
Ortodoks iktisatç ılara göre, işbölümü ve ihtisas büyük ve yoğun pa. 
zar ister. Büyük ve yoğun pazar'a, özellikle d ış  piyasalara dönük 
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kooperatiflerin iş  bölümünü ve ihtisasla şmayı  kemal noktasına ulaş -
tırmaları  başarılarının temel şartıdır. Bu temele dayanan kooperas-
yonun karakteri, tabiatiyle diferansiyel olur. 

Doktor Savran' ın 35 yı l önce dediğ i gibi, sistemleri ortam ve 
pazar şartları  ile ayarlamak ve ayar ı  da iş letme ekonomisinden is-
temek zorundayız. İş letme ekonomisi bilindiğ i gibi ekonomi ilmi-
nin köklü bir haldedir. İ stanbul Üniversitesi de son y ı l içinde iş let- 
me ekonomisini Fakülte haline getirmi ş tir. Memleketin ekonomik 
sorunlar ına sosyo - ekonomik ko şullarla ışı k tutmak sorumluluğu, 
ş imdi bu fakültenindir. 

Soru : Türk Kooperatifçilik Kurumu çal ış maları  hakkındaki 
düşünceleriniz nedir? 

Cevap : Kurumun kurucular ı  profesörlerdi. Profesörlerin nor-
mal fonksiyonları  da ışı ktı . Kurum, Türk Kooperatifçili ğ ine ışı k tut-
mak için imkânları  izlemiş  ve kullanmış t ır. 

Müesseseler de insanlar gibi doğup büyüdükleri çevrenin ve ya-
şadıkları  zamanın etkisi altında kalırlar. Kurumun kurucular ı  gerçi 
profesörlerdi. Fakat kurumlar ın ilham kaynağı  da Atatürk'ün Ege'_ 
deki söylevleri olmu ş tu. Merkezini Ankara'ya naklettikten sonra po-
litikanın kurum üzerindeki esintileri yo ğunlaş mış , meslekte bir si-
yaset adam ı  fahri baş kan seçilmi ş ti. Aslında kurucular aras ında iki 
siyaset adam ı  da vard ı . Bunlardan biri Türk Kooperatif çili ğ inin 
Gide'i olmaya kararl ı  idi. ideal elbette güzel ş eydi. 

Kurumun çalış maları  hakk ındaki fikirlerimi Kar ınca ile yay ın-
ladım. Ş imdi söyleyebileceklerim bir tekrardan ibaret kalacakt ı r. Yö-
netim Kurulunda çal ış tığı m yı llarda özellikle 1938'den sonra Ku-
rum toplant ıları  için Ziraat Bankas ı  şubelerinin birinde bir ş ef oda-
smı  kuruma toplant ı  yeri olarak göstermi ş ti. Burada da tabiatiyle 
mesai saatleri d ışı nda toplanmak mümkündü. Bu nedenle de Kurul 
üyelerinin evlerinde nöbetle ş e toplanma geleneğ i kurulmuş tu. 

Ş imdi Kurumun saray ı , kitaplığı , kongreleri, seminerleri, yar ış -
maları  ve yay ınları  var. Ve bu varliklarda da Say ın Uzgören'in özlü 
izleri var. Anayasa katkısı , Kooperasyon hukukunu yörüngesine 
oturtmak için yıllar boyunca cömertçe harcad ığı  çabaları , kongre-
leri, yarış maları  ve yayınlariyle kurum, sadece mesleke de ğ il, fakat 
aym zamanda topluma da kendisini kabul ettirmi ş tir. 
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Kurumun devaml ı  yayın organ ı  Kar ınca'd ı r. Türkiye'de devlet-
ten yardım görmeden 34 y ı l aral ı ks ız sahifeleri ve muhteviyat ı  sü-
rekli olarak geli şerek yay ınlanan tek meslek dergisinin Karınca ol-
duğunu unutmamak gerekir. Karınca'n ı n son yı lardaki d ış a dönük 
yayınları  Türk Kooperatiflerinin görü ş  ufuklarını  geniş letmekte-
dir. İçe dönük yayınlar monografik metodla yap ıhmş  araş tırmalar 
ister. Ş ayet kaynakları  elveriş li olsaydı , Kurum elbette (Türk Koo-
peratifçilik Enstitüsü) nin de kurucusu olurdu. 

Tertip ettiğ i kooperatifçiliğ i tanı tma, marş , güfte ve beste, ro-
zet, bayrak yar ış malariyle kooperasyon ruhunu ve şuurunu mem-
leketin her kö şesine yaymaya, Profesör Gide'nin deyimi ile de mu-
kaddes ate ş i yakmaya çal ış an Kurum, Enstitü ile de başarı lı  koo-
peratifleri ve bu kooperatiflerin yöneticilerini ve n ı ilitanlarmı  tanı -
ma yarış maları  tertip ederek kooperasyonun aksiyon yönünü de bes-
leyebilir. Kanun ç ıkınca Birliklerle elele verecek bir Kooperatif 
Okulunun kurulabileceğ'i fikri Uzgören'indir. Kooperatif okulunu, 
kooperatif politikas ını  yöneltecek olan örgütten istemek, devletle 
elele verip bir (Kooperatifçilik Enstitüsü) kurmak suretiyle Kurum 
çabalarını  yoğunlaş tırabilir. (Köy Odas ı) saatinde anprizmin imre-
nilecek kadar özlü, canl ı  ve şuurlu örneklerini vermekte olan radyo 
yöneticilerine bu vesile ile te ş ekkür etmeyi ödev saymaktay ım. Ku-
rum ve Enstitü, radyo yöneticilerine zengin malzeme haz ırlayabilir. 
Zengin malzemenin ışığı  altında Köy Odası  eğ itici gücünü kemal 
noktasına ulaş tırabilir. 

Enstitü, şüphe yok sağ lam temel, zengin kaynak, yeterli uzman 
ister. Kaynak konusunda da bir fikrimi söylemeliyim. Karma ekono-
mi düzeni içindeki rolü (kâr getiren konulara tekmil a ğı rl ıklariyle 
eğ ilmek, milli ekonominin her dal ından arslan pay ı  istemek ve al-
mak, kâr şans ı  az ve uzak olan dallar ında da bülbüller gibi ş akl ıya-
rak müş avirlik yapmak ve sorumluluk almaktan kesinlikte uzakla ş -

-mak) dan ibaret kalan özel sektörün temel örgütleri olan Ticaret 
ve Sanayi Odaları  ve Borsalar ının toplam y ı llık gelirleri a ş ağı  yukarı  
70 milyona yaklaşmakta ve kartopu halinde de y ı ldan yı la çoğ al-
maktadır. Gelir, devletin siyasi gücü ile sa ğ lanmaktadır. Özel sek-
törden esirgenmeyen güç, kooperasyon için de en tabii kaynak 
sayılı r. 

Soru : Bugün sadece bir kredi müessesesi olmaktan ç ıkarıla-
rak çok amaçlı  bir yolda yürüyen Tarım Kredi Kooperatifleri hak- 
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'andaki görüş leriniz nelerdir. Ve memleketimizde en ba şarı lı  koo_ 
peratifler olarak yine bu Kooperatifler gösterilmektedir, bu görü ş e 
katılıyor musunuz? 

Cevap : Çok veya tek amaçl ı  ve baş ar ı l ı  kooperatifler hak-
kındaki görüş lerimi aç ıklad ım. Tarım Kredi Kooperatifleri için de 
söyleyeceklerimi özetlemeliyim. 

Şubeler kanal ı  ile 190'ü aş k ın kredi kooperatiflere Ziraat Ban-. 
kasının 1968 yı lındaki yatırımlarının 1.797.791.000 liraya yükselmi ş  
olduğunu ve fakat bu yat ırımların 1.300.000 ortağı n küçük iş letme 
masraflarım dahi karşı lamadığ mı  Bankanın dergisinden öğ remnek-
teyiz. Kredi musluğunu zamanında da kararmca aç ık tutmak hem 
veıimliliğ in temel şartı , hem de Bankacılığı n temelinde yatan ana 
fikir ve emniyet süpab ıdır. İ ki milyara yakla ş an kredi hacminin üre-
time etkisi elbette önemli ve olumlu olmak gerekir. Fakat bu etki-
lerin hikâyesi Ziraat Bankas ın ındır. Tar ım Kredi Kooperatiflerinin 
başarı  oranlarını  gösteren yay ınlarda yine Ziraat Bankas ın ındır. Zi-
raat Bankas ı , bilindiğ i gibi bu kooperatiflerin hem denetim, hem de 
dolaylı  yollarla yönetim sorumluluğunu taşı maktad ır. Bu nedenle 
yayınları  sübjektivizm ile malül sayanlar büsbütün haks ız değ iller-
dir. Ziraat Bankas ının uygulamakta olduğu (merkeziyetçi ve meka-
niki sistem) üzerine meslek otoritelerinin tekmil a ğı rl ı klariyle eğ il-
melir gerekir. 

Ziraat Bankas ında Kooperatifler Müdürlü ğü de yapm ış  bulunan 
eski Ticaret Bakanlar ından Fenni İ stimyeli'nin bir fikrini hat ı rlat-
mallyım. İ stimleyi'ye göre «1963 Türkiye, sosyal, kültürel ve ekono-
mik yönden 1935 Türkiyesinden farkl ı  idi. 1935 yı lında yayınlanmış  
bulunan 2836 sayılı  Kanunun demokratik ve sosyal bünyemizin bu-
günkü şartlarına uygun olmayan yarg ıları  özgür özel kiş iliğ i olan 
tarım kredi kooperatiflerinin serbest karar verme ve çal ış ma im-
kânlarmı  daraltmış , kooperatiflerin . yönetim ilgili ve sorumluluk 
duygusu azalmış  ve herşeyi Hükümetten beklemek gelene ğ i kurul-
muş tu. Vesayete yol açan hükümleri yumu şatacak, kooperatiflerin 
demokratik zihniyet içinde kendi kendilerini ve nihayet üst organ-
ları  vasıtasiyle sevkü idare edecek yeni yarg ılara ihtiyaç vard ır. Bu 
fikrin akislerini izliyemedi ğ imi üzüntü ile arzetmeliyim. 
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ÜSTAD SAYIN REMZI SAKA'YI 

EVINDE ZIYARET ETTIK (*) 

Cemal BORA 

Tam elli sekiz yı llık kooperatifçi, üstat Say ın Remzi Saka'n ın 
İ stanbul Erenköy Acun Sokaktaki evinin kap ı s ını  çaldığı m zaman 
saat sabah ın dokuzu idi. Kap ıyı  eş i hanımefendi açt ı .«Remzi bey ev-
deler mi» diye sordum. Evde oldu ğunu söyledi ve içeri salona buyur 
etti. Oturup bir müddet bekledim Biraz sonra saçlar ı  bembeyaz, 
pamuk baş lı , güler yüzlü, dinç biriyle karşı laş tım. Bu, yıllar yı lı  
memleket kooperatifçiliğ ine hizmet etmiş , bir çok kitaplar yay ın-
lamış , binlerce makale yazm ış  ve bir ara Türk Kooperatifçilik Ku-
rumu'nun Yönetim Kurulu Ba ş kanlığı nı  da yapmış , gönülden gö-
nüle gezen, Kooperatifçili ğ imizin Evliya Çelebisi Sayın Remzi Saka 
idi. 

El s ıkış tık, kendimi tan ı ttım ve Kurum'dan geldiğ imi söyleyin.. 
ce, o anda ya ş lı lıkta aran ı lmanın, bir gönül alma, bir hât ır sorman ın 
ne demek olduğunu Üstadın nemlenen gözlerinden okur gibiydim ve 
yı llarca gemisinden d ış arı  ç ıkamayan bir denizcinin karaya ayak 
basışı nda duyduğu sevincin bir ayn ını  da Sayın Saka'n ın duyduğu-
na emindim. 

«Demek unutulmad ık, demek emeklerimiz bo şa gitmendş , var 
olun, sağolun.» demesiyle tahminimde de yan ı lmamış  olduğumu an-
ladım. Kurumdaki yöneticilerin ço ğunu ve diğer bütün kooperatifçi-
leri ben de dahil olmak üzere yaz ı larımızdan tamyordu. Biz Koope-
ratifçiler de üstad ı  Karınca'daki yı llar yı l ı  süre gelen yol gösteren 
ışı k tutan yaz ılarından tan ıyorduk. Say ın Remzi Saka sade kendisini 
tanı tmakla da kalmıyor Meş rutiyetten bu yana gelmi ş  geçmiş  bü-
tün kooperatifçileri de Karınca'da dile getirerek tarnyordu. 

(*) KARINCA, S. 435, Mart 1973'den al ınmış tı r. 
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Karşı lıklı  konuşmalarımızda o anlat ırken ben tıpkı  bir petek-
ten süzülen damla damla bal topluyor gibi bundan bir mutluluk du-
yuyordum. Bir ara söz kitaplar ına intikal etti. Kurumumuzda Koo-
peratifçiliğe ait kendi yay ınlamış  olduğu eserlerinden baz ı larının 
noksan olduğunu söyleyince birlikte kitapl ığ a geçtik. Evin bir odas ı  
sırf kitaplık için ayrı lmış tı . Noksanlar ımızı  söyledim, aray ıp bulup 
verdi. 

Arzu ederse kitapl ığı nın ya bedeli mukabilinde ya da arma ğan 
olarak verip veremiyece ğ ini yine Kurumun arzusu olarak söyledi-
ğ im zaman, bedeli mukabilindeki isteğ imi garip kar şı ladı . 

Pek tabii ki bu fani alemde bir yazar için bir kütüphane bölü-
münde ismini ebedileş tirmenin manevi değeri yanında maddiyat ın 
ne değeri olabilirdi? Ben bu dü şüncede iken üstat karar ını  vermiş -
ti bile. 

«Kitaplar= Kuruma hibe etmem benim için manevi zevklerin 
en büyüğü olacaktır. Bunu düşünüp gelmişsiniz. Bana bir değ er ver-
mişsiniz. Çok teşekkür ederim.» dedi. Ben de tee ş kkür ettim. 

Vakit epey ilerlemi ş ti. Hemen dönmem gerekiyordu amma b ı-
rakmadı  beni. «Birlikte yemek yiyelim.» dedi. Özür diledim. İ srar-
la= fayda etmedi. Erenköy'de me şhur bir kebapç ı  varmış  evinden 
de bir hayli uzakta. Birlikte oraya kadar gittik. Yeme ğ imizi yedik, 
dış arı  çıktık. Bu sefer de bir kahvemi içmeden b ı rakmam dedi. Bir 
lokalde de kahvemizi içtik beni dolmu ş a kadar uğurladı . El salla-
yıp selâm veriyordu. Bu selam bana, Uludağ 'ın karlı  tepelerinden 
esen saf rüzgâr gibi bir fikir da ğı nın ak saçl ı  başı ndan geliyordu. 

Ben bu ziyaretimle Kuruma kar şı  gösrevimi yapmakla da kal-
mayarak yıllar yı lı  gönülden gönüle gezen halen memleket koopera-
tifçiliğ inin piri say ılacak kadar emek vermi ş  olan üstat Remzi Sa-
ka'yla ba ş  başa birkaç saat kalm ış  olmanın mutluluğu içindeydim. 
O da aranman ın ve bütün tan ı dıklara kucak dolusu selâm gönderme 
fırsatını  bulmuş  olmanın mutluluğu içindeydi. 
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İ nsanlar ve Kuruluş lar 
Başard ı klar ı  ve ülkeye Kazand ı rd ı kları  

Eserlerle Övünebilirler... - 
Bankalar için de bu Böyledir. 

Özel kanunla kurulmuş  bir devlet bankas ı  olarak biz, 
yapt ıklar ı mala övünebiliyor, yapacaklar ı m ızin heyecan ı n ı  duyuyoruz. 

Bugüne kadar: 

I •350.000 vatanda şı m ıza 115 Milyartiral ı k ev kredisi verdik. i 

I • 17.800  adet konut yapt ı rarak vatanda ş lar ı m ıza dağı tt ı k. 

• 1400 adet kooparatif ın 75.808 adet artag ı na kredi vermek 
suretiyle birer yuvaya kavuş turduk. 

• Istanbul - Ataköy / Levent, Ankara - Yenimahalle / Telsizler, 
İ zmir - Denizbostanlida ve yurdumuzun diğ er yörelerinde 
büyük modern mahalleler kurduk. 

• 6600 adet konutun yap ım ı na ise devam ediyoruz. 

Harp:e ortalama 3000 ki ş i bankamızda bir hesap act ırarek Devlet Güvencesinden. 
Yüksek Faizden ve en üst düzeyde sürdürdügümüz 

•Bankac ı l ık Hizmetlerinden yararlanmaktad ı r, 
Yaptiklar ım ı zı  teveccühünüzun eseri say ıyor. katk ı lar ı n ızla daha 

da iyi hizmet verecegimize inan ıyoruz. 
Türkiye Emlak Kredi Bankas ı  vazgeoemeyeceginiz bankad ı r.. 

TÜRKIYE 
EMLAK KREDI 

BANKASI 
"size avantaj sağ Lar" 

MILLI PIYANGO 
"size de ç ı kabilir„ 

bol 
sans 
ve 	‘4t onı tiulultw -  dileriz... 
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KOOPERATIFÇILIK 

Founded in 1931 

Kooperatifçilik is the publication of the Turkish Co-operative Association, it is 
published four times a year. The subscrition price to the review is $ 4 a year, 
air mail included, Corresponclance relating to the review should be sent to «Türk 
Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpast ı  Caddesi 38/A, Ankara - Turkey.» 
The Turkish Co-operative Association assumes no responsibility for the views 
expressed by authors ‘vhose articles appear in Kooperatifçilik. 

Proprietor on behalf of 
The Turkish Co-operative Association 

Nurettin HAZAR 

Editor - in - chiel 
Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  

Editorial Board 
Kaz ı m SEÇER 

Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  — İ .Ü. NASRATTINOĞ LU 

Each issue of the review will contain some articles, research notes, communications 
book review, announcement and news notes on Co-operatives in English or 
French language, But the review is mainly issued for the Turkish readers. For 
that reason the contens will be mainly Turkish. 

Managing Board 

Nurettin HAZAR. 	 : President 
Niyazi YÜKSEL 	 Vice President 
Kaz ı m SEÇER 	 : Treasurer 
Bülent AKBA Ş 	 Member 
Hikmet BI Ğ ENTÜRK 
Doç. Dr. Rasih DEM İ RC İ  
Dr. Ş enol ERDOĞ AN 
Mehmet GONEN 
Ayd ı n IMAMOĞ LU 
Ayhan INAL 
'Irfan Ünver NASRATTINOĞ LU 
Ak ı n Ş EHIRLIOĞ LU 
Nail TAN 
Ozdennir ÜNSAL 
Nedim YILMAZ --- 
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Sezai YÖRÜK 
	

President 
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Member 
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...bankam ı z ı  
sectinizse 
tercihiniz 
doğ rudur! 

TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI pe
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