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Başyazı  

TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU 60. HIZMET 

YILINI IDRAK EDIYOR 

Değerli okuyucular ım ı z. 

Türk Kooperatifçilik Kurumumuz, toplumumuzda kooperatifçilik fikrini geli ş tir-
mek ve yaymak için Büyük Atatürk'ün direktifleri ile 20 May ıs 1931 y ı lında Istanbul 
Üniversitesinin öğretim üyeleri tarafından kurulmuş  ilmi bir demektir. Kurum 1934 
y ı l ı nda Genel Merkezini Ankara'ya nakletmi ş  ve çal ış malarına burada devam etmiş -
tir. Bilindiğ i gibi Türk Kooperatifçilik Kurumumuz K ı z ı lay Cemiyeti, Türk Hava Ku-
rumu, Türk Ocaklar ı  ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu yarar ına çalı -
şan ve hizmet veren bir kurulu ş tur. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu 20 May ıs 1991 tarihi itibariyle 60 yaşı n ı  idrak et 
miş  olacaktır. 60. y ı l bir derneğ in yaşı  için hiçte küçümsenecek bir süre de ğ ildir. 
Kurum 60 y ı ldı r toplumumuzda kooperatifçilik e ğ itim, öğretim, anlayış  ve yaşayışı n ı  
gerçekleş tirmek için büyük gayretler sarfetmi ş  ve bu çabalarına bugün de büyük bir 
azim ve i ş tiyakla devam etmektedir. Türk Kooperatifçilik Kurumu merkeziyetçi bir 
müessese olup herhangi bir şube veya kolu yoktur. Kooperatifçilik kurumunun üye-
leri kooperatifçilik ilkelerini benimsemi ş , onlara candan gönül vermiş  ve inanm ış  
insanlardı r. Türk Kooperatifçilik Kurumu 60 y ı ll ık hizmeti süresince daima politika 
üzeri kalm ış  ve hiç bir şekilde herhangi bir ideolojik görüşe alet olmam ış , çalış ma-
ları nda mütevazi bir üslup içinde kendi me şguliyet alan ı  olan kooperatifçilik fikrinin 
geliş tirilmesi ve yayg ınlaş tırı lmas ı  istikametine yöneltmi ş tir. 

Geçtiğ imiz 60 hizmet y ı lında, Türk Kooperatifçilik Kurumu, kooperatikili ğ i top-
lumların maddi ve manevi kalk ı nmas ı , sosyal yardımlaşma ve dayan ış mas ı  için etki-
li bir araç olarak görmüş  ve çalış maların ı  bu temel anlayış a ayk ı rı  olmamak kayd ıy-
la geçekleş tirmiş tir. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu hedeflerine ula şabilmek için daha ziyade yayg ın 
eğ itim metotlar ın ı  benimsemi ş  ve daima bu metotlar ı  en etkili bir şekilde kullanm ış -
t ı r. Yayg ın eğ itim metodunun araçları  ise baş ta her türlü toplantı lar olmak üzere, 
muhtelif şekillerde yay ı nlar yapmakt ı r. Iş te, şu anda elinizde bulunan Kooperatifçi-
lik Dergisi bunlardan biridir. Türk Kooperatifçilik Kurumu hiç ara vermeden kuru-
luşundan bugüne kadar popüler kooperatifçilik dergisi "Karınca" kooperatifçilik 
postasını , son y ı llarda ise 13. sayıs ı nı  idrak etmiş  olan ve y ı lda iki nüsha ç ıkan "Co-
operation in Türkiye"yi yay ınlamaktadır. Bu dergi ile, hem Türkiye'deki kooperatif-
çilik konusunda yap ı lan seminer, sempozyum, kongre ve di ğer toplantı ların kitapları  
neşredilmekte, ayr ı ca kooperatifçilik konuları n ı  inceleyen ve içeren araş t ırmalar 
yaptırı lmakta ve yay ınlanmaktadır. Bütün bunların yan ı nda uluslararası  kooperatif-
çilik etkinliklerinde bulunularak dünya kooperatifçili ğ indeki gelişmeleri ve yenilik-
leri ülkemize ta şı mak için büyük çabalar gösterilmektedir. 
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Türk Kooperatifçilik Kurumumuzun öncülü ğü ve büyük çabalara ile Türk Koope-
ratif çilik Kurumu E ğ itim Vakf ı  kurulmuş  ve kooperatifçilik konusunda önemli faali-
yetler göstermektedir. Bunlar ın başı nda her y ı l küçümsenmeyecek say ıda ülkemizin 
çeş itli yüksek ö ğrenim kurıunlartıtıla kooperatifçilik eğ itim ve ö ğretimi gören genç-
lerimize burs verilmesi gelmektedir. 

Değerli okuyucularım ız, 

Yukar ıda çok özet bir ş ekilde aç ıklamaya gayret ettiğ imiz 60 y ı llık faaliyetler 
arasında şu anda elinizde bulunan ilmi araş t ırma dergimiz kooperatifçili ğ in gerçek-
ten özel bir yeri ve önemi vard ır. Kooperatifçilik ilmi araş tırma dergimiz çok uzun , 

y ı llardan beri yayınlanınaktadir. Bu dergide genç bilim adamlartını z ın baş ta koope-
ratifçilik konusu olmak üzere di ğer konulardaki çalış malarının yaytnlanmas ı  da 
sağ lanmaktadır. Yay ın yapmak ve makale sahibi olmak özellikle akademik çal ışma 
yapan gençlerimiz için fevkalade önemlidir, i ş te bu durum gözönünde bulundurula-
rak kooperatifçilik dergimiz gençlerimiz için önemli bir f ırsat ortamı  olabilmektedir. 
Kooperatifçilik dergimizin bu nüshas ı  1991 y ı lın ın ilk say ısıdır. Bu vesile ile eliniz-
deki nüshada neler var neler yok bir nebzecik de bunun üzerinde durmak yerinde 
olacaktır. 

Dergimizin bu nüshas ında değerli kooperatifçi kardeş imiz ve genç bilim adam ı  
Yard. Doç. Dr. Remzi FINDIKLI'n ın Peri ve Japonya'yı  örnek alan "Yönetimde So 
rumluluk Bilinci ve Kalk ınma" konulu bir incelemesi yeralmaktad ır. Remzi FINDIK-
LI bu çalışmasında bir Latin Amerika ülkesi olan Peru ve'bir uzak do ğu ülkesi olan 
Japonya'yı  ele alarak yönetim ve kalk ınma mevhumlar ına önemli açıklamalar getir-
meye gayret etmektedir. Bir ba şka kooperatifçi ve ayni zamanda sendikac ı  say ın Si-
nan VARGI ise Icooperatiflerde ve kooperatifçilikte yeni bir kavram olan sosyal ka 
pital üzerinde durmıı kta ve bu konuyu irdelemektedir. Bilindi ğ i gibi son y ı llarda 
dünyan ın sosyal, siyasi ve iktisadi düzeninde, daha do ğrusu dengelerinde önemli de-
ğ iş iklikler meydana gelmi ş  bulunmaktad ır. Iş te bu cümleden olarak dergimizin yaz ı  
iş leri müdürü, değerli bilim adam ı  ve kooperatifçi Prof Dr. Rasih DEMIRCI "Sos-
yalist Sistemin Çökü şü ve Kooperatifler" konulu incelemesi ile do ğu bloku denilen 
ülkelerde kooperatifçilik konusuna yeni baz ı  anlayış lar teklif etmektedir. Nihayet bu 
niishanın son makalesi değerli eğ itimci arkadaşı m ız Dr. Yusuf EKINCI' ılin 
ve Esn ıt Ahlaki" üzerindeki bir çal ış masıdır. Bilindiğ i gibi toplumumuzdalci tarihi 
devrelerde baş ta ahilik, loncalar ve odalar konusundaki teşkilatlarunız ve yard ım-
laşma sistemlerimiz olmak üzere bir çok müessesemiz hala bugün kooperatifçilik an-
lay ışı m ız için en önemli yerli kaynaklar ı/nadir. Iş te, Dr. Yusuf EKINCI bu konular ı  
dile getirmektedir. 

Değerli okuyucularım ız, 

Geçtiğ imiz Ş ubat ayın ın (1991 Şubat 23) 23'ünde Türk Kooperatifçilik Kurumu-
muzun 59. Genel Kurul toplant ısı  yapı lm ış  ve yönetim kurulumuz üç y ı llık bir süre 
için yeniden seçilmi ş tir. Daha önceki zamanlarda olduğu gibi bundan sonraki üç yı l 
içinde, yeni seçilen yönetim kooperatifçilik konusundaki büyük a şk ve heyecan ı  ile 
çalış malarına devam edecektir. Bu konudaki en büyük güvencemiz üyelerimizin des-
tek ve te şvikleri olacakt ır. Bu duygu ve dü ş üncelerle cilmlenize kooperatifçi selamla-
rım ız ı  gönderiyor ve Yüce Allah'tan sa ğ lık ve ba şarı lar diliyoruz. 

Hoşça kalıntı ! 

Kooperatifçilik 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 91 	 OCAK-Ş UBAT-MART 

SOSYALİST SISTEMIN ÇÖKÜ Ş Ü VE 
KOOP1ERATIFLER 

Prof.Dr. Rasih DEMIRCI* 

Son y ıllarda, özellikle 1989 ve 1990 y ı llarında Doğu Avrupa ve Sovyet Birli ğ inde 
meydana gelen sür'atli de ğ iş iklikler bütün dünya'da gerçekten hayret ve şaşkı nlık uyan-
dırrn ış tır. Bütün Dünya'da bu olaylar ın derin tarihi sebepleri ve son dönemde bu hare-
ketleri meydana getiren ana sebebler üzerinde geni ş  bir tartış ma baş lam ış tır. Bu y ı l Mil-
letleraras ı  Kooperatifler Birli ğ i Merkez Komite toplant ı s ında, Bat ı  Avrupa'da ve 
Türkiye'de yap ı lan Milletlararas ı  kongrelerde sunulan tebli ğ  ve tart ış malarda burada 
zikredilebilir. Değ iş imler için yaln ız diş  dünya'da değ il, bizzat Sovyet Birliğ i ve Doğ u 
Avrupa'da da gayet yoğ un bir şekilde aray ış  devam etmektedir. Bat ı  dünyasında, bu ge-
li şmeler kapitalizmin zaferi kazand ığı n ı , sosyal ı izmin ve marksizmin art ık yenik dü ş tü 
ğ ünü ve bunun tarihi olaylarla tescil edildi ğ i şekilde yorumlanmaktad ır. Doğ u_ Avrupa 
ve Sovyetler Birli ğ indeki son olaylar ın Komünizmin ölümcül bir bunal ım ı  olduğ unu, bu 
ülke politikac ı ları  beyan etmektedirler. Bunun anlam ı , artık marksist, sosyalist ve kol 
lektivist sistemin tam bir iflâs ın içinde olduğ unun belirtilmesidir. 

Doğ u Avrupa'da 1989 y ı l ında meydana gelen olaylar ı  kısa özetlersek: Sovyetler Bir-
liğ i'nin dış  halkas ı  say ı labilecek uydu devletler, yani Do ğ u Avrupa ülkeleri, birer birer 
ve arkas ından Sovyetler Birliğ ini de sürükleyecek şekilde önemli değ i ş melere sahne ol-
muş tur. Sovyetlerin kendi s ın ırları  dışı nda Doğ u Avrupa ülkelerinde kurmuş  olduğ u ha-
kimiyet birbiri arkas ından meydana gelen olaylar sona ermi ş  görünmektedir. Ba ş ta Po-
lonya olmak üzere Macaristan, Do ğu Almanya, Çekoslavakya, Romanya ve 
Bulgaristan'da yöneticilerin pe ş  peşe halk hareketleriyle görevlerinden uzakla ş tırı lması , 
yerine geçen yeni yöneticilerin, eski düzeni köklü bir şekilde değ iş tirmek üzere i şe baş -
lamaları  son derece önemli bir geli ş medir. Tabii Sovyetler Birli ğ i içinde de, biraz farkl ı  
olmak üzere ayni istikamette baz ı  hareketleri ortaya ç ı karm ış tır. Balt ık Cumhuriyetlerin 
den Azarbaycan'dan Uzak Do ğ udaki Moğolistan'a kadar Sovyetler Birli ğ inin iç halkas ı -
n ı  teşkil eden, Rus olmayan milletler aras ında özerkli ğe ve tam istiklâle doğ ru bir hare-
ket baş lam ış tır. 

Bu gelişmeler Sovyetler Birli ğ ine hayat veren 1917 ihtilMinin ne kadar istikrars ız te 
mele dayandığı nı  göstermektedir. Lenin'in kurdu ğ u komünist rejimi ihtilâlci bir siyaset 
takip ederek, rejime kar şı  ç ıkan çeş itli milletlere mensup halklar ın ayrı  ayrı  devletlerin 
kurduğu cumhuriyetleri, K ı z ı lordu, Balt ık sahillerinden Sibirya'ya, Kazakistan'a kadar 
uzanan bölgelerde ortaya ç ıkan çeş itli idareleıi teker teker berteraf ederek istilâ etmi ş tir. 

(* ) G.Ü.iktisadi idari Bilimler Fakültesi iş letmecilik Bölümü Ö ğ retim Üyesi. 
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Finlandiya, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, K ırım, Kaf-
kas Bölgesi, Gürcistan, Azarbaycan, Ermenistan, Da ğı stan, Kazan, Ba şkı rdistan, Türkis-
tan ve Kazakistan gibi ülkelerin çe ş itli bölgelerinde 4e meydana gelen yönetimleri, Bol-
şevikler saf d ışı  ederek birliğ i kuvvet yoluyla sağ lam ış tır. Bazı  bölgeler, Bol şevilc 
yönetminden kendilerini kurtarm ış  ve istildânerini kazanm ış tır. Finlandiya, Balt ık Cum-
huriyetleri, Polonya Bol şevik yönetiminin d ışı nda kalm ış lardır. Fakat ikinci Dünya Sa-
vaşı nda, Rusya ile Balt ık Denizi ve K ı ta Avrupas ı  arasında girmi ş  bulunan finlandiya, 
Estonya, Letonya, Polonya, Çekoslavakya, Macaristan (Çarl ık döneminde Avusturya-
Macaristan) -Romanya, Bulgaristan hatt ı , Rusya için ciddi siyasi hedef te şkil etmi ş tir. 
23 Ağ ustos 1939'da imzalanan Nazi- Sovyet andla,şmas ında, gizli bir madde ile Finlan-
diya, Estonya, Letonya ve Polonya'n ın doğu kı sm ı  Ruslara b ırakı lmış tı . Naziler Roman-
ya'ya ait bulunan Besarapya'n ın da Rusya'n ın eline geçmesine raz ı  olmuş lardı . Hitler'e 
karşı  Sovyetlerin ileri sürdü ğü ve kabul ettirdi ğ i bu şartlar, onlar ın Doğ u Avrupa konu-
sundaki Çarl ık siyasetinden vazgeçmedikleri ve emperyalist emeller besledi ğ ini ortaya 
koymaktaydı . Peyklerin kurulmas ından önce cereyan eden bu olaylar, Rusya'n ın Doğ u 
Avrupa'ya her devirde hâkim olmak istediklerini göstermektedir. I ş te Doğ u Avrupa'nın 
peykleş tirilmesi, bu siyasetin devam ı ndan ibarettir. 

Tekelci kapitalsit emperyalizmi, özellikle geli şen ülkelerde, d ış  ticareti, banka ve sa-
nayi sermayesini iktisadi ba ğ larla kendine bağ layarak yürütmektedir. Böylece kapitalist 
dünya, hem milletlerin büyük etkiye sahip kesimini kendisine ba ğ layarak, hem de bu 
kesimi bir nevi istismar acentas ı  veya komisyoncusu gibi kullanarak ülke ekonomisin-
den büyük paylar koparmaktad ırlar. Komünist emperyalizmi de, kendine has iktisadi ve 
siyasi hakimiyet mekanizmas ını , her ülkedeki komünist partiler vas ı tasıyla uygulanm ış -
tır. Doğ u Avrupadaki Rus hakimiyeti sadece konunist partilere de dayanamaz, ayn ı  za-
manda bu hakimiyetin temellerinde iktisadi, askeri ve siyasi sebebler de mevcuttur. 
Sovyetler Birliğ i Doğu Avrupa milletlerini, kendi milli din ve partilerine kar şı  göster-
dikleri geleneksel sadakatlari yerine, netice olarak, Sovyetler Birli ğ ine sadakat göster-
melerini sağ lamış ; bu milletlerin Rusya'n ın siyaseti için gönüllü birer araç olmay ı  kabul-
lenmelerine çal ış mış tır. Kı sacası , Doğu Avrupadaki, Rus hakimiyeti, K ız ı lordu'nun 
iktidara getirdiğ i Moskova'ya bağ l ı  komünist partileri vas ı tas ıyla gerçekle şmiş tir. Mil-
letlerin iktisadi varliklar ı  ve geli şmeleri, Rusya'n ın güçlenmesine tahsis edilmi ş tir. Bu-
nun da ideolojik gerçekçesi de haz ırlanm ış tı r. 

Komunizm, özel mülkiyetin toplum mülkiyetine dönü ş türtilmesini (malda, miikiyete 
ortakl ığı ) öngören; maddeci, beynelmilelci ve ihtilâlci bir toplum rejimidir. Dar anlam-
da, komünizm bütün üretim ve tüketim vas ı ta ve mallar ını  kamu mülkiyetine almay ı  ön-
gören ekonomik ve sosyal bir doktrindir. 19. cu yüzy ı la kadar mühim bir prati ğ i ve tat-
bikatı  olmayan bu ideoloji, yine bu yüzy ı lın sömürgeci kapitalizminin yaratt ığı  vasat 
içerisinde bir k ısım ayd ınlarla kitlelerin ilgilisini çeken ihtilâlci bir doktrin hüviyetini 
kazand ı . Komünizm çağdaş  bir kullan ış  tarz ı  olarak, 1917'den beri Sovyetler Birli ğ i Ko-
münist Partisi gibi komünist partilerin politika ve doktrinleri anlam ındadır. Terim, baş -
lang ıçta mülkiyetin topluma ait oldu ğ u, servetin vatandaş lar tarafından ihtiyaçlar ına gö-
re payla şı ldığı , her türlü bas ının ve mahiteyi icâb ı , bir bask ı  arac ı  olan devletin ortadan 
kalktığı  bır toplum sistemi demekti; sosyalizmin son merhalesini te şkil edecektir. Ko-
münist partiler bu merhaleye ancak uzun sürecek bir geçi ş  safhas ından sonra ulaşı labile-
ceğ ini iddia ediyorlardı  ki, bunun bir hayal oldu ğ u ortaya ç ıkmış tır. Fiili ve gerçek du-
rum koyu bir devletçilikten ve komünist partisi yöneticilerinin te şkil ettikleri oligarş inin 
istibdâb ından ibaret olduğ u bugün art ık anlaşı lm ış tı r. 

Genel olarak komünizm ve sosyalizm tâbirIeri .e ş  anlamlı  olarak tasarlanm ış  ve kul- 
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landrnış tır. Marksistler, komünizm ile sosyalizmi ayn ı  manada anlar ve kullarurlar. An-
cak Marlcs' ın sosyalizmini önceki benzerlerinden ay ırmak, bu sisteme bir itibar temin et-
mek üzere marksizme ilmi (bilimsel) sosyalizm demi ş lerdir. Bilimsel sosyalizm veya 
komünizm ile diğer sosyalist çe ş itlenmeler aras ındaki baş l ıca fark, iktidara geli ş  tarz ı  
ve metodu ile ilgili görünmektedir. Komünizm d ışı ndaki sosyalistler evrimci, komü-
nizm ise devrimcidir. Evrimler, iktidara halk oyunu alarak demokratik yoldan gelinebi-
leceğ ini, komünist veya devrirnciler ise iktidara ancak (silahl ı  ayaklanma) ihtilal yoluy-
la kan dökülerek gefinebilece ğ ini iddia etmiş lerdi. Halk oyunu ve demokrasi 
prensiplerini kabul eden sosyalistlerde zaman içinde, daha ba şka değ işmeler, doktrinden 
aynl ınalar meydana gelmi ş ir. Baz ı  batı  ve kuzey Avrupa sosyalist ve i şçi partilerinin 
sosyalizmi ise, marksizmden mülhem siyasi ve sosyal sistem anlam ından fazla, sosya-
listlik özelliğ i göstermez. Frans ız ve Italyan komünist partileri faallerdi. Ancak hiçbir 
zaman tek ba ş larına iktidar olabilecek bir ço ğunluk tasvibine ula şamam ış lardır. Bu ba-
kımdan Frans ız Komünist Partisi daha da zay ıf olmuş tur. Bu partiler Sovyetler Birli ğ i 
ve Demirperde ülkeleri kar şı sında, bütün dünyan ın ilgili olduğu büyük bir tak ı m olay-
larda (Çekoslavakya'n ın ezilmesi, Macaristan i şgali, Afganistan'ın işgali, Polanya olay-
ları  v.s.) tavir tak ınmakta s ık s ık tereddüdlere dü ş müş ler ve içlerinde parçalanmalara u ğ -
ram ış lardır. Bir çok olayda da gönüllü Sovyet i şbirlikçisi rolüne bürünmü ş lerdir. Sovyet 
yay ı lmasına karşı  kesin bir garanti alt ında bulunan bu ülkelerde varl ıkları nı , ha'kim dü-
zene genel olarak zarar veremeyecek bir çizgide devam ettirmi ş lerdir. Bunların milterid-
did, doktrinde ihtilalci, fiiliyatta demokrasi taraftan, Nato şeınsiyesinin gerisinde enter-
nasyonalist ve Sovyetçi, bazan ve baz ı  unsurlar ı  ile Sovyetler karşı sında tav ır tak ınan 
durumlar ını  ifade için Avrupa Komünizmi tabiri kullan ılmış tır. 

1917'den beri Rusya da ve oradan yay ılarak Doğu Bloku veya. Demirperde ülkeleri 
denen memleketlerde görülen uygulama yüzk ızartı c ı  ve insanl ık d ışı d ır. Komünizm, 
burjuva değ erleri ve ölçüleri alay edip küçümsedi ğ i ölçüler ve değerler bak ım ından de- 
giı , bizzat kendi iddiaları , ilan ve propaganda etti ğ i hedefler, yaptığı ' vaadler bak ı mından 
da aldat ıcı  ve tutars ızdır. Işçi sını fın ın diktatörlüğ ünü kurmak, herkese, ekmek refah ve 
hürriyet temin etmek iddias ıyla yolu ç ıkm ış , komünist parti yönetici üyelerinden ibaret 
yeni bir s ını f teşkil edenler, kimseye nefes ald ırmayan ve aman vermeyen bir diktatörlü-
ğ ün kurulmas ına yol açmış lardı . Ekmek, refah, hürriyet yerine, yerine getirdi ğ i parti oli-
garş isinin dışı nda herkes için zulüm, kölelik ve sefaletten ibarettir. Diktatörlü ğünden 
bahsedilen i şçinin sendikas ı  bile yoktur; tek başı na ve toplu olarak hiç bir hak talebinde 
bulunarnaz. Sadece çal ışı r ve verilen raz ı  olur. Ülkede hakim tek parti, komünist parti-
sidir. Bunun dışı nda parti olamaz. Kimse bu partinin resmi görü ş leri d ışı nda en küçük 
bir fikir ve teklif ileri süremez. Komünist rejimde tenkid yoktur. Partinin resmi görü ş leri 
d ışı nda görüş  aç ıklamaya veya düzenle ilgili ne kadar masum olursa olsun bir tenkitte 
bulunmaya kalkış anlar sürülür, t ımarhanelere konulur ve öldürülür. Aile fertlerine kadar 
herkes birbirinin muhbiri, çocuklar ana ve babalar ına karşı  partinin casusu haline getiril-
miş tir. Giden sorulmaz, sorulamaz ve çoğu defa geri de gelmez; ne olup olmad ğı  hak-
kında yetkililer lüz ınn görüp ihtiyaç duymad ıkça bir aç ıklama da_  apmaz. 

Sistem gücünü, bu insanl ık dışı  baskı  ve terör uygulamas ı ndan, içe ve dış a karşı  mil-
yarlar sarfederek aral ıksız yürütülen müthi ş  bir propagandadan, askeri tehdit ve içten 
çökertme metodlanndan almaktad ır. Komünizm propagandas ı  tam bir beyin y ıkama ve 
şartland ırma mekanizmas ı  ile i ş ler. Sistemin kurulu şu ve bugüne kadarki devam ı  içte ve 
dış ta her tabakadan milyonlarca insanin ve özellikle onbinlerce haysiyetli ayd ınm kanla-
rı  ve canları  pahas ına mümkün olmuş tur. Kendi insanlarının ve masum milletleri üstüne 
gizli teşkil:atların', ordular ı nı , tanklann ı  salmış tır. Hakimiyetini korumak ve yayg ınlaş -
tı rmak için göze alamayaca ğı  hiçbir şey, çiğnemeyeceğ i hiç bir insanl ık değeri yoktur. 
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1956 Macaristan, 1968 Çekoslovakya, 1980 Afganistan ve Polonya olaylar ı , Berlin'deki 
"Utanç duyan" diye isim tak ılan duvar ve ülkedeki i şkence ve çal ış ma kampları  lıunla-
nn örnelderiydi. 

Kapitalizmin ve kapitalist âlemin bünyevi zaaflan da komünist propagandas ı nın tatl ı  
istismar konusu olmu ş tur. Batı  demokrasilerinde Nazi ve Fa ş ist allerjisiyle, harp korku-
su ve aleyhdarl ığı ndan beslenen gaflet, uyu şukluk ve inançs ız ayd ın fantazileri, komü-
nizmin iş ini kolaylaş tıran faktörlerdi. iktisadi s ı kı ntı lar ve kültür buhranlan içinde k ıv-
ranan az gelişmiş  veya geli şmekte olan ülkelerin iyi yeti şmerniş  ayd ınlan içinde bu 
sistem, sihirli bir kurtulu ş  reçetesi olarak görülmü ş tür. Bu tip, cahil, gâfil ve sab ı rsız, ay-
dullar, gizli teşkilâtlar arac ı lığı yla yürütülen "be ş inci kol" faaliyet ve operasyonları  için 
hazır, gönüllü eleman ve yem dun ımundadırlar. 

Propogandas ında, yay ı lmac ı lık ve sömürgecili ğe karşı  olma siyasetine baş  yeri veren 
komünizm, 2. Dünya Sava şı ndan sonra en büyük emperyalist gücü olu ş turmuş tur. Çin-
Rus anlaşmazlığı  ise, bu doktrinin kitabi hedeflerinin ve nazari esaslann ın nas ı l Rus 
(Slav) ve Çin emperyalist milliyetçiliklerinin Aleti haline getirildi ğ ini gösteren bir başka 
tezad göstergesidir. Bu noktada fa.ş izm ve nazizmle komünizmin gerek içteld, gerek d ış -
taki uygulamaları , pratikleri vaziyetleri bak ım ından bir fark olmadığı  anlaşı lm ış ur. 

Rus empaıyalizminin Türk Dünyas ı  ve Türk Milleti kar şı sındaki tavn komünist re-
jimde de Çarl ık'takinden hiç farkl ı  olmamış , hatta daha zalim ve insafs ız tecelli etmi ş tir. 
Asya Türklüğ ü ve Türk anavatan ı  bütünüyle Rus ve Çin komünizmi taraf ından yutul-
MUŞ  ve ezilmi ş tir. Aç ıkça ifade etmek gerekirse; Rus ihtilâlinin yerine oturmas ı nı  takip 
eden günlerden itibaren, komünist emperyalizminin en büyük rnandfin ı  malesef Türk 
milleti olmuş tur. Son hür Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ise, bu dönemlerde 
Sovyet. Rusya ve di ğ er komünist devletlerin baş l ıca "hedef ülkelerinden biri olmu ş tur.. 
Mütemadiyen ideolojik maskeli içten çökertme plânlan ile bu tehdid ve kökü tarihten 
gelen düşmanl ık, memleketimiz üzerinde hedefine ula şmaya çal ış m ış lard ır. Komünizm 
bugün bütün dünya ve özellikle Türklük ve Türkiye Cumhuriyeti için "Rus emperyaliz-
minin ideoloji maskesinden ba şka bir şey değ ildir. Sovyetler Birli ğ i baş ta ohfiak üzere 
uygulandığı  ülkelerde yaşayan yüz milyonlarca insan içinde -Ruslar dahil- tarihin emsa-
lini görmediğ i bir bask ı  ve zulüm rejimidir. En az ından böyle olduğ u, bizzat uygulayan , 

ülkeler tarafından anlaşı lmış , zulüm ve baskıya rağ men rejim olarak, siyasi ve ekono-
mik sistem olarak toplumlar ın meselelerini çözmekten uzak kald ığı  ve başarısız olduğu 
ortaya ç ı ktığı ndan, yeniden hür düşünce ve fikiri imâl etme, insan ın insanca davranma 
gerekliliğ i ve serbestliğ inin tanınması  tekamül için zaruri olduğu gerçeğ i inkâr edilemez 
hale gelmiş tir. 

Doğu Avrupa ve Rusya sisteminin çökü ş  sebeplerinin ba şı nda hiç şüphesiz ekono-
mik başansızlıklar gelmektedir. Kaynaklar ın israf edilmesi, tahrip edilmesi, çevrenin 
tahrip edilmesi ve üretim başarı sızl ıkları  yan ında, bir zamanlar yalnızca kapitalist ülke-
lere has bir olay'olarak resmi sovyet propagandas ının etrafa yaymağa çal ış tığı  bir efsa-
ne, bugün artık inandırıcılığı nı  kaybetmiş tir. Resmi fiyatlar devlet taraf ından tesbit edil-
diğ inden, Sovyetler Birliğ inde enflasyonu tesbit etmek zordur, ancak enflâsyonun tabi 
bir sonucu olarak para, değ erini tamamen kaybetmi ş tir. Çünkü, elinde paras ı  olan tüketi-
ciler paras ıyla satınalinacak mal bulamamaktad ır. Dükkânlardaki bo ş  raflar ve mal gel-
digi zaman saatler süren bekleyi ş ler ve kuyruklar Sovyet enfiâsyomin en aç ık gösterge-
sidir. Bu da Sovyet ekonomisinde enflasyonun olmad ığı  iddiası  artık çökmüş tür. 
Makro-ekonomik aç ıdan bir çok göstergeler meydandad ır, Son 20 y ıldır Sovyet ekono-
misinde kalkınma süreci yavaş lannş , az geliş miş  elconomiler dahil, dünyan ın ileri en- 
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düstrileş miş  ülkelerinde gayri safi milli has ı lan ı n yıllık artış  oran ı  devaml ı  yükseli ş  gös-
terdiğ i halde, Sovyet ekonomisinde meydana gelen kalk ınma h ız ı , son y ı llarda artık du-
raklama dönemine gelmi ş ti. Gerileme her alanda kendini göstermektedir. Ayr ıca Sov-
yet ekonomisinin, bünyesinde, milletleraras ı  ekonomik sistemde ortaya ç ıkan 
geliş melere paralel, hiçbir uyum belirtisi de göze çarpmamaktad ı r. Bunun en dikkate de-
ğer göstergelerinden biri, Sovyet ekonomisin d ış  ticarette gösterdi ğ i ba.şans ı zl ıkur. Sov-
yet Ekonomisi bir süre, petrol fiyatlar ı n ın yükselmesi sonucu geni ş  döviz imkânlann ı  
kazanm ış tı , fakat bu durum sona erdi. Bugün ülkenin adeta bir üçüncü dünya, az geli ş -
miş  ülke manzaras ı  gösterdi ğ i dikkat çekmektedir. İ hracaat gelirleri içerisinde en önem-
lileri: hammadde, madenler, tar ı m ürünleri ve petrol gibi kalemlerdir. Hatta döviz gelir-
lerinin %70'i pertolden sağ lamaktad ır. Bu sebeble, Sovyetler Birli ğ i ileri 
endüstrile ş miş  ülkelerin dünya ekonomisinde rekabetle kendilerinin temin ettikleri 'yer 
ölçüsünde bir hisse elde edememi ş lerdir. K ı saca, bu hususlarla, Sovyet ekonomi siste-
minin çağ daş  dünyan ı n gerisinde kaldığı , teknolojik geliş meleri takip edemedi ğ i orta-
dad ı r ve daha ayr ıntı l ı  olarak, incelenme konusudur. 

Doğu Avrupa ve Sovyetler Birli ğ inde son y ı llarda uygulanmak istenen reformlar, 
aras ında piyasa ekonomisi kurallar ına göre i ş leyen bir iktisadi sisteme do ğ ru yol alma, 
üreticilere ve tüketicilere serbestlik tan ı ma gibi, kollektivist sistemin temel felsefesiyle 
bağda ş mayan bir tak ım s ı n ırl ı  tekliflerin yer ald ığı n ı  görüyoruz. 

Doğ u Avrupa ve Rusya'da meydan gelen olaylar ı  anlamam ızı  kolaylaş tıran unsurlar-
dan bir tanesi de bat ı  dünyas ı n ın son 45 y ı l içerisinde geçirdi ğ i evrim ve geli ş meler mil-
letleraras ı  ortamda, İkinci Dünya Savaşı ndan bu yana ortaya ç ıkan geli şmeler, yepyeni 
bir milletleraras ı  sistem yarat ı lmas ına imkân vermi ş tir. Iktisadi alanda bat ın ı n ald ığı  zin-
cirleme bir tak ım tedbirler, uzun vadede bat ı  dünyas ı n ın iktisadi alandaki ba şanlann ı  
güvence alt ına alan, yeni politikaların uygulanmas ına imkan vermi ş tir. Dünya bankas ı -
n ın kurulmas ı , milletleraras ı  para fonunun i ş lemeye baş lamas ı  ve batı  ülkeleri aras ında 
ticari ayrıcal ığı n ortadan kaldınlarak, gümrük himaye,ciliğ inin ve iktisadi mübadeleyi 
engelleyen birtak ı m engellerin ortadan kald ı r ı lmas ı , ontak pazar ın kurulu ş u ortaya ç ık-
mış tır. 

Ortak Pazar, Do ğ u Avrupay ı  ve Sovyetler Birli ğ i'ni geride b ırakan ve onlar ı n imren-
mesine yol açan iktisadi alandaki ba ş ar ı ları yla göz kama şunc ı  bir tecrübe olarak ortaya 
ç ıkmış tır. Bu olaylar, batı  dünyas ı n ı n hür ve demokratik müesseselerinin, kurumlar ı nı n 
parlak bir şekilde ba şan elde etmeleri ile do ğ u dünyas ı n ın dikkatini çekmi ş tir. Ayn ı  şe-
kilde, piyasa ekonomisinin zaferi olarak tarihe geçen bu geli şmeler, merkezden planla-
ma yöntemiyle uygulanan totaliter sistemin beceriksizli ğ ini hantall ığı nı  ve başansı zl ığı -
nı  aç ık bir şekilde tescil etmi ş tir. Alman ve Japonlar askeri yenilgilerine ra ğ men, 
teknolojik ve iktisadi alandaki ba şarı lar ı  ile dünya pazarlanndaki hakimiyeti iktisat tari-
hine geçmi ş tir. 

Sonuç olarak ifade edilebilir ki; Sovyet sistemi ve Do ğu Avrupa bir da ğı lma süreci-
ne girmi ş tir. Bugünkü durumda, Sovyet blokunun d ış  halkas ı  kopmuş  durumdad ır. Po-
lonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan birlik d ışı nda ve bağı msız-
lıkların ı  kazanm ış lard ır. Doğu Almanya ise bat ı  ile birleş me sürecini tamamlam ış tır. 
Sovyetlerin dış  halkas ında özgürlük ve tam istiklâl yönündeki hareketler tamamlanm ış -
tı r. Bat ı l ı  stratejistler ve siyaset bilimcileri, Sovyetler Birli ğ i'nin içinde yer alan, Rus ol-
mayan baz ı  milletlerin istiklallerini eninde sonunda elde etmelerinin kaç ı n ılmaz olacağı -
n ı  işaret etmektedirler. Yeni Sovyet yöneticilerin meydana gelecek bu tabii geli şmeleri, 
kuvvet kullanarak önlemek de ğ il, iktisadi ve siyasi alanda uzlaş ma ile yeni adaletli dü- 
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zen kurarak bölgede huzur, bar ış  ve sükün sağ lamaları  bu milliyetlere 1411türel, sosyal, 
ekonomik ve siyasi alanda özerklik vermesi bir çaredir. 

Doğu Avrupa ve Rusya'da, politik, sosyal ve ekonomik alanlarda ba ş latılan refor-
mist yap ıdaki gelişmeler devam etmektedir. Bu geli şmeler, şüphesiz, Doğu Avrupa eko-
nomik sisteminin temel unsurlar ından biri olan kooperatifçiligi de eticilemi ş tir. Bu 
ülkelerin kooperatiflerindeki mevcut durumu ve geli şme temayülleri konusunda dü şün-
celerimizi aş ağı daki şekilde özetlemeye çal ış acağı z. 

Doğu ve Orta Avrupa'daki mevcut durum konusunda yap ılacak herhangi bir incele-
me ve gözlemde, baş lang ıç noktas ında durumun hala konu şma safhas ında ve henüz du 
rulmaktan çok uzak oldu ğu söylenebilir. Hemen hemen bütün ülkelerin hepsinde yeni 
seçimler yap ı lmasına rağmen vaad edilen ekonomik ve siyasi değ iş iklikler henüz baş -
lang ıç noktas ındad ır. Bölgedeki ülkelerin-Polonya, Çekoslavakya, Macaristan, Bulgaris-
tan, Romanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli ğ i- çok farkl ı  derecelerde de ğ iş ik-
likler içinde olduklar ı  aş ikârd ır. Politik demokrasi ve ekonomik liberalizasyon 
Macaristan, Çekoslavakya ve Polonya'da çok h ı zl ı  geli şmiş tir. Alman Demokratik Cum-
huriyeti, Federal Almanya ile birle ş ip bütünle ş tiğ i için artık, hür demokrasi dünyas ı nı n 
bir bölgesi haline gelmi ş tir. Bu ülkelerde ve Sovyet Rusya'da geli ş melere paralel olarak 
kooperatifçilik hareketlerinin de çok çe ş itli yönlerde geli ş mesi süpriz te şkil etmemekte-
dir. Bu ülkelerde kooperatifçiliğ in karakteristik vas ı flann ı  daha evvelce belirleyen yap ı  
ve faaliyetlerin homojenligi, son derece heterojen bir yap ıya dönü ş mü ş tür. Bununla be-
raber, bir çok benzer temayüller ve konular göze çarprnaktad ır. Son zamanlarda koope-
ratifçilik hareketlerinin tecrübe ve bilgilerini k ıyaslaman ın faydas ı  dolay ı s ıyla toplantı -
lar yapmaları  ve buna süreklilik kazand ırmalan önemlidir. Önemli bir görü ş  olarak 
halihaz ırdaki değ iş ikliklerin diğ er ülkelerin ekonomileri üzerinde- özellikle OECD ülke-
lerinin ekonomileri üzerine- politik ve ekonomik de ğ iş ikliklerin öneminden ayr ı  olarak, 
belirli tesirleri olacağı  söylenebilir. Bu ülkelerle uygun i şçi ücretleri dolay ı sı yla on y ıl 
içerisinde nakit döviz ile ticaretlerinin artmas ı  beklenebilir. Bununla beraber, yüksek 
enflasyon oran ı  ve artan i ş sizlik de dahil olmak üzere makro seviyede son derece ciddi 
güçlüklerle lcar şı laşacaklan ş üphe götürmez bir durumudur. 

Orta ve Do ğu Avrupa'daki kooperatifçilik hareketlerine bakt ığı m ızda çoğ unun ev-
rensel kooperatifçilik de ğerlerine dayanan uzun bir gelenekleri oldugu hat ırlanmaktad ır. 
Bunun en bariz örne ğ i, Milletleraras ı  Kooperatif Birli ğ i'ne (MKB): Ilk üye olduklan ta-
rihlere bir göz atmakt ır. Ilk üye olan ülke Romanya (1895) olup, bunu Macaristan 
(1902), Bulgaristan (1903) ve Rusya (1903) takip etmi ş tir. Çekoslovakya (1913) ve Po-
lonya (1919)da bu ülkeleri izle ıniş tir. Bu ülkelerde, planl ı  ekonominin gelmesi ile koo-
peratifçilik hareketlerinin tabiat ı  da çok değ işmiş tir. Kollektivist ekonomik sistemlerle, 
kooperatifçlere imtiyazl ı  bir yer verilmi ş  ve kooperatifler önemli pazar hisseleri elde et-
miş lerdir. Söz gelirini Bulgaristan'da bu miktar parakende ticaretin %71'si ve Çekosla-
vakya'da tar ım rekoltesinin %65 kooperatiflerin da ğı tım ve pazar sürecine tabi olmak-
taydı . Kooperatifçilik hareketleri ayn ı  zamanda ülkelerin siyasi yap ılannda da önemli 
rol oynam ış tır. Hükümetle olan yak ın ilişkileri ve hükümetlerin kooperatifiere atfettikle-
ri önem dolay ı sıyla, kooperatif liderleri siyasi kuvvete sahip parti şahsiyetleri aras ından 
seçiliyorlard ı . Baz ı  istisnalar hariç, kooperatifçilik hareketleri kendi ekonomik ba ğı m-
sı zl ıkları nı  geli ş tirecek olan mali hizmetleri- bankac ı lık, kredi veya sigorta- saglayam ı -
yorlard ı . Kooperatifler tüketici ve tar ım sektörlerinde bile fiyat ve sat ınalma konular ın-
da son derece s ıkı  kontrola tâbi idiler. 

Orta ve Doğu Avrupadaki halihaz ırdaki değ iş iklikler hakkında genelleş tirmenin teh- 
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ilkelerine rağmen, bütün kooperatifçilik hareketlerine önemli bir şekilde tesir eden; dev-
let kooperatifçiliğ inden uzaklaşma, demokratikle ş me ve rekabet olmak üzere ba ş lıca üç 
temayül bulunmaktad ı r. 

Devlet kooperatifçili ğ inden uzaklaşma; bu ülkelerin baz ılarına daha bu günden çok 
partili demokratik yap ıların geliş i ve birçok ülkede yeni refonnist liderlerin seçilmesi 
koopertifçilik ile parti politikalanntn aras ındaki bağı  kesmeye baş lam ış tır. Yeni hükü-
metler ş imdi kooperatiflere 1akaydi bakmaktad ırlar. Hatta baz ı  ülkelerde dü şmanca ta-
vırlar takuuld ığı  mü şhade edilmektedir. Bu tavr ın en dramatik belirtisi 1990 Ocak ay ın-
da Polonya hükümetinin bölge ve milli kooperatif birliklerinin hepsini (yüksek 
kooperatifçilik konseyi hariç) tasfiye etmesi ve bütün mahalli kooperatiflerin hepsinde 
yeni seçimler yap ılması  emrini vermiş  olmas ıdır. Kooperatifçilik hareketinde reform 
yapmak üzere verilen bu acele karar dolay ısı yla meydana gelen meselelere; Dünya Ban-
kas ı  dahil olmak üzere pek çok kimse i şaret etmi ş  ve Polonya parlementosu bu tasfiye 
iş inin daha sonra ta ınamlanmas ında ı srar etmektedirler. Halihaz ırdaki hukuki tehditlerin 
1991 yı lı  ortalar ında sona ermesinden evvel, gönüllü olarak yeni milli birliklerin kurul-
ması  sürpriz olmayacakt ır. Uzun y ıllar devlet kooperatif özde ş liğ i içinde varl ıklarını  de-
vam ettiren bu sosyo-ekonomik kurulu ş ların, kalerneli olarak s ıhhatli bir şekilde, batı  
ülkelerindeki gibi bir yap ıya kavuş turultnalan şayan ı  arı udur. 

Demokratikle şmeye gelince; bir çok kooperatifçilik hareketi, hükümetleri ile olan 
imtiyazlı  bağ larını  kesip, üyelerine daha fazla yakla ş mak üzere harekete geçmi ş tir. Koo-
peratiflerin milli ekonomik ve sosyal hedeflere ula şmakta önemli bir yol olduğ u sosya-
list sistemlerin terkedilmesinin tabii bir sonucudur. Bu maksat ortadan kalk ınca, ş imdi 
kooperatifler ortaklar-1nm menfaatlerine hizmet etmek olan di ğer fonksiyonlanna dönme 
temayülü, göstennektedirler. Bu demokratikle şme iş leminin geli şebilmesi için, bir çok 
ülke kooperatifçilik kanununlannda de ğ iş iklik yaprnaktad ır. Merkez birliklerinde esas 
kooperatif üyeli ğ i; daim ziyade gönüllü olmaktad ır. Bu geli şmeler sonucu, kooperatifle-
rin ketidi tüzük ve kendi öncelikleri üzerinde karar vermeleri konular ında daha fazla 
otoriteye sahip olmak istedikleri görülmektedir. Politik bask ı ları n tesiri olmaksızın, 
Sovyetler Birliğ inde dahi kooperatifler kendilerini ş imdiki hedeflerinden birisinin daha 
fazla demokrasi olduğ unu vurgularnaktad ırlar. Yeni kooperatifler denilen bu kooperatif-
lerin meydana ç ıkmas ı  ile, kooperatifler aras ında diğ er kaynaklarda kar şı lanamayan üye 
ihtiyaçları nı  karşı lama yolunda daha fazla gayret içine girdikleri gözlenmektedir. 

Rekabet temayülüne gelince; imtiyazl ı  ideoloji durumlar ın ı  kaydeden kooperatifçilik 
hareketleri, ş imdi süratle büyüyen özel sektörden gelen ciddi rekabet ile kar şı laşmakta 
ve uzun vadede çok say ıda bölgelerine gelmekte olan yabanc ı  iş letmelerle de rekabet et-
mek zorundad ırlar. 1930'1u yı llarda lik defa Sovyet Rusya'da tatbike ba ş layan yetersiz 
kollektif tarım modeline dayal ı  olmas ı  sebebiyle en ciddi şekilde zarar görecek kesim, 
tar ım sektörüdür. Birle şmeden önce Alman Demokratik Cumhuriyetindeki tar ım koope-
ratifleri, Batı  Almanyadan gelen daha ucuz daha çekici mallarla doldu ğ unu gördüler. 
Birçok ülkede yeni hükümetler daha önce el konulmu ş  toprakları  çiftçilere iade etmek 
kararı nı  venniş lerdir. Böylelikle Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan ve Roman-
ya'daki kooperatif çiftlikleri mallar ı n ın ciddi bir ş ekilde azalmas ı  beklenmektetir. Polon-
ya bu temayülden dah az zarar görecektir, çünkü topraklar ın büyük bir bölümü özel şa-
hıslann elinde bulunmaktayd ı . Bat ı  ile birleşen Doğ u Almanya'daki kuvvetli tüketici 
kooperatifçilik hareketinin, bu yeni rekabet ortam ı nda iyi yol almakta, oldu ğuna dair 
işaretler bulunmaktad ır. 1989 y ı l ı  hesaplannda kaynaklar ını  en iyi şekilde kullanmak 
üzere yeni bir i ş letme startejisi benimsetni ş lerdir. Burada daha önce iflas eden Bat ı  Al-
man Co-op A.G. zincirinin Bat ı  Berlin mağazalann ı  yakın bir zaman önce satın alm ış , 
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muhasebe ve emeklilik hizmetleri alanlannda di ğer batı  Alman kooperatifleri ile i şbirli-
ğ ine baş lamış lard ır. Üye adedinde artış  gözlenmektedir. 

Sovyetler Birliğ i hariç tutulursa, bu temayüllerin tabii sonucu olarak bütün milli ha-
reketler yeniden önemli bir yap ı lanmaya girmiş tir denilebilir. Mamafil ı , Romanya ve 
Bulgaristan'da yap ı lan değ iş iklikler, münhas ıran kooperatiflerin üst kademedeki lider-
liklerinde yap ı lmış tır. Bununla beraber Macaristan ve Polonya'da yap ı lan değ iş iklikler 
daha ileri gitmi ş  ve Çekoslovakya'da de ğ iş iklik yapma çal ış maları  baş lamış tır. 1990 y ı l ı  
Nisan ay ı nda yap ılan kongrede, Macaristan Milli Tüketiciler Birli ğ i (Szovosz), tüketici, 
konut ve kredi sektörünü temsil eden üç ayr ı  birlik kurulmas ı  Icararlaş tırdm ış ur. Bunlar 
aralarında işbirliğ i yapmaya devam edecekleri gibi, sanayi ve tar ı m birlikleri gibi milli 
bir koordinasyon Icomitesine bağ lı  kalacaklard ır. Bu ayrı lma ile kooperatifçilik enstitüsü 
ve kooperatif okul sistemi için ayr ılacak fon miktar ı  ciddi olarak azalm ış or. Kooperatif-
ler, diğer ülkelerde özellikle Polonya'da milli birliklerin tasfiyesi sonucu zarar görmü ş -
krdir. Polonya'da 1991 Temmuz ay ına kadar yeni bölge ve milli birli ğ i kurulmas ı  yasa-
ğı na rağmen, bu bo ş luk bazan vak ı f olarak ve bazal' da sendikalar ın himayesinde 
paralel yap ı lar oluş turmaktad ır. K ırsal dayan ış ma bu ülkede ilk bir tereddüt devresinden 
sonra, lcooperatiflerin kuvvetli bir destekçisi haline gelmi ş  ve k ırl ık alanda kooperatifle-
rin gelişmesine faal bir şekilde desteklemeye baş lam ış tır. Kooperatiflerin liderliklerin-
de istenen değ iş iklikler hükümetlerin umdu ğu kadar hı zla ilerlemektedir. Geçti ğ imiz yı -
lı n ilk yarı sında mahalli kooperatifk yeni liderlerin sadece %20'sini seçmi ş lerdir. Buna 
karşı l ık milli seviye de yüksek kooperatifçilik konseyinin 98 delegesi yeni kimselerdir. 
Diger taraftan, di ğer ülkelerde olduğu gibi, milli seviyede bir organizasyon bağ lanma 
gönüllülük esasına göre söz konusu oldu ğundan mali s ıkıntı  içine girilmiş tir. Mayıs ay ı  
sonu sonucuna göre, 15.000 kooperatiften sadece 1000 kadar ı  bir organizasyona üye ol-
muş tur. Polonya ve Macaristan'dan ba şka Çekoslovakya, Bulgaristan ve Sovyetler Birli-
ğ i'nde Milli Kongreler yak ın zamanda yap ı lm ış tır. Çekoslovakya'da seçilenlerin %60 
kadarı  yenidir. Belki de bu oran ın yüksekliğ i seçimlerin Polonya'dakinden daha sonra 
yap ı lmasının tesiridir. Romanya'da seçim için henüz bir tarih belirlenrnemi ş tir. Koope-
ratifçilik Hareketlerinin yeniden yap ılanması  ile ilgili önemli bir hususda, pek çok koo-
peratifçlik hareketi taraf ından kooperatifçilikle ilgili kanunlara öncelik verilmesidir. 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Sovyetler Birli ğ i ve Romanya'da yeni kanunlar kabul edil-
miştir. Polonya ve Macaristan uluslararas ı  Çal ış ma örgütü (ILO) ve Dünya Bankas ı  uz 
manları  ile işbirliğ i yaparak muhtemel değ iş iklikleri imeleınektedirler. 

Geçen zaman içerisinde belgelemek zor ise de, yeni bir geli şmede yeni organizasyon 
ve faaliyetlerin büyümesidir. Her ne kadar lcooperatifkrin birço ğ u henüz planlama dev-
resinde ise de, muşahhas geli şme olmu ş tur. Polanya'da önce sözü edilen yap ı lara ilave-
ten, kredi birliklerinin geli şmesini yayg ı nlaş tırmak üzere yeni bir vak ıf kurulmuş tur. 
Dayanış ma sendikasını n teşebbüsü ile kurulmu ş  olan ve Dünya Kredi birlikleri Konse-
yi'nin ve üyelerinin teknik deste ğ i ile kurulan bu yak ıtı '', ilk kredi birliklerinin gelişme- 

, sine sebep olacağı  beklenrnektedir. Bu temayül, di ğ er ülkelerde de devam edebililir. 
Macaristanda, bahsedilen yeni birliklerin meydana gelmesine ilayeten, daha evvelce fes-
hedilmiş  bulunan Kooperatif birli ğ i "Handya" yeniden in şa edilmiş tir. Bu ülkelerde ko-
operatifçilik hareketleri, üyelerine hem yeni hizmet ve hem de gelir getirecek vas ı talar, 
aktif bir şekilde incelemekteclirler. Sigorta, bankac ı l ık ve kredi birliklerine ihtiyaç du-
yulmaktachr ve bir çok ülkede bu birlik ortaya ç ıkmaktad ır. 1990 y ı l ı nda Sovyetler Bir-

i liginde mevcut 200 bin kadar "yeni kooperatif' 4.850.000. üyesi mevcuttur. Bunlar ın ci-
roları  40 milyar rubledir. Centrosoyus bu geli şmeye Coopsoyus adlı  birlik kurmak 
suretiyle kar şı lık vermiş tir. 
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Bu geli şmelerde bir çok kooperatifçilik hareketini dü şündüren bir di ğer konu da ko-
operatiflerin mal ı  meselesidir. Bu konu, hemen hemen her sektörde bulunmakla bera-
ber, bu daha ziyade geçmi ş te uygulanan zoraki kollektifle ş tirme sonucu tar ım kesimin-
de daha vahim bir durum arzetmektedir. Topra ğı  daha evvelki sahiplerine iade veya bu 
mümkün olmazsa tazminat sa ğ lanmas ı  için çeş itli tedbirler al ınmaya çal ışı lmaktad ı r. 
Macaristanda bu tazminat devlet taraf ı ndan ödenirken, Çekoslavakya'da kooperatifçilik 
hareketlerini özelle ş tirmekte diğ er bir yolda, üyelerin hisselerini arttı rmaktır. Macaris-
tan'da ş imdi kooperatifler, Kooperatif mal ı  karşı l ığı nda üyelerine oy hakk ı  tan ı mak yeri 
ne temettü alabilmelerini sa ğ layacak bir sertifıka vermektedirler. Çekoslovakya'daki di-
ğ er üyelerden daha fazla pay almalar ı  -bir oy hakları  almalarına rağmen- onların mali 
sorumluluk hisselerini art ırmak için yap ı lm ış tı r. 

Doğu ve Orta Avrupa'daki son de ğ iş ikliklerin birçok müsbet sonuçlar ından birisi de 
uluslararas ı  i şbirliğ inde yeni bir devrim aç ı lm ış  olmas ıd ır. Halihaz ı rda yap ı lagelmekte 
olan yoğ un yeniden yap ı laşmada dış  yardı m bak ı m ından bölgenin ihtiyac ı na OECD ül-
keleri müspet şekilde cevap vermi ş lerdir. 

Halihaz ırdaki kilit müessese 1990 y ı lı  için 300 milyon ECU, 1991 yı l ı  için 600 mil-
yon ECU ve 1992 y ı l ı  içinde 1 milyar ECU'lük bir fon tesis eden Avrupa Toplulu ğ udur. 
Komisyondan diğer OECD ülkelerinin yard ı m programlar ın ı  koordine etmesi istenmi ş -
tir. Ş imdiye kadar olan en elle tutululur sonuç Phare program ın ı n baş lat ı lm ış  olmas ıdır 
ve bu program en ba ş ta ekonomik liberalizasyon yolunda en ileri olmalar ı  bak ı m ından 
Polonya ve Macaristan'a mühnas ır kalm ış tır. Yak ı n zamanda Phane program ı , yard ı m ı  
Çekoslovakya ve Bulgaristan'a da iletilmi ş tir. 

Bununla beraber, bu yard ı m ı n büyük bir k ı sm ı nın kooperatifçilik organizasyonlanna 
gitmemesi gibi, büyük bir tehlike mevcuttur. Yard ı mı  alan hükümetlerin tutumu bu ye-
niden yapı lanma program ına kooperatiflerin dahil edilmesini destekleyici mahiyette ol-
marnaktachr. Polanya ve Macaristan hükümetleri taraf ından Ara iletilen mü ş terek tu-
tum, kooperatiflerin eski rejimin bir parças ı  oldukları  ve özel sektör ile, borç ve çevre 
gibi yap ı sal konulara daha fazla önem verilmesi şeklinde olmu ş tur. Bu programda ma-
halli idarelerin onay ına gerek duyulmayan küçük projeler için, biraz eMstikiyet bulun-
maktadı r. Brüksel'de bulunan Bat ı  Avrupa Kooperatifleri temsilcileri böyle bir destek 
sağ lanması  için müracaatta bulumu ş lardı r. Bunu hem Avrupa Kooperatif Organizasyon 
ları  Koordine Komitesi (ki kendisi mant ı ksal aç ıdan koordine edici te şkilat olarak teklif-
te bulunmuş tur), CECOP (i şçi-üretim kooperatifleri için e ğ itim seminerleri düzenlemi ş -
tir.) ve COGECA (proje taleplerini incelemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere kendi 
tarımsal üyelerinden bir isti şare gurubu meydana getirmi ş tir) gibi üyeleri ile bu görevi 
yapmağ a talip olmu ş tur. 

AET(deki kooperatifler için en faydal ı  yard ı nl ı n, yukar ıda belirtilen "Kooperatifçilik 
hareketinden-kooperatifçilik hareketine" yard ım temaslanndan gelece ğ i aç ıkt ır. Millet-
leraras ı  Kooperatifler Birli ğ i (MKB) Mart ay ı nda bölgedeki üyeleri ile yapt ığı  istişare 
toplant ısı nda, ihtiyaçlann daha ziyade-pazar ekonomisi için gerekli olan idare becerile-
rinin her dal ında eğ itim yard ı mı ; gerekli kamu çevresini yaratmak üzere hukuki tevsiye-
ler; özellikle sigorta, bankac ı lık ve kredi gibi yeni hizmetlerin tan ı tı lmas ı ; ve, OECD ül-
keleri ile ticari temaslar kurulmas ı  gibi dört alanda oldu ğu aç ıkça meydana ç ıkm ış tı r. 
Bu alanlardan hiçbiri sermaye gerektirmedi ğ i için MKB'ne üye olan organizasyonlar ta-
rafından şevkle karşı lanm ış tır. Bugüne kadar hemen hemen Bat ı  Avrupa ve Kuzey 
Amerika'daki bütün ülkeler çe ş itli ülkelere inceleme heyetleri göndermi ş tir. Kendi milli 
hükümetlerinden fon deste ğ ine ihtiyaç duyulan faaliyetler bulunmas ı  halinde henüz pek 
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az mü şahhas ilerleme olmu ş tur, ama kooperatiflerin kendi kaynaklar ı nı  kullanabilecek-
leri durumlarda da birçok mübadele ba ş lamış  bulunmaktad ır. Bu ilk temaslar aras ında: 

Finlandiya - tüketici hareketi Polanya ve Sovyetler Birli ğ ine eğ itim yard ımı  sağ la-
mak niyetindedir (daha ziyade Balt ık bölgesinde). Isveç - kooperatif sektörleri bilgi ve 
faaliyetleri koordine etmek üzere bir konsorsiyum olu ş turmu ş tur; tüketici sektörü de Po-
lonya'daki Kooperatif Kolejini desteklemeyi ve Çekoslovakya'daki e ğ itimi desteklemeyi 
planlamaktad ır; tarım sektörü de Polanya'da yard ı m ve müş terek yat ı rım fırsatlar' ara-
maktad ır. Norveç - konut sektörü Polonya'da kendine benzer organizasyonlar ile temas 
halindedir. Danimarka - tar ım Kooperatifleri her y ı l Macaristan, Çekoslovakya ve Po-
lanya'dan 100 aileyi Danimarka'ya getirmek üzere bir mübadele program ı  yapmış tır. Ba-
tı  Almanya - tüketici ve konut kooperatifleri Alman Demokratik. Cumhuriyeti birle şerek 
müş terek yat ırımlar tesis etmi ş tir. Alman Kooperatif Bankas ı  Doğ u Almanya'da ş ubeler 
açm ış tır. Ingiltere - tar ım sektörü Polanya ve Çekoslovakya ile temaslar ı  baş latm ış tır. 
Belçika - Belçika kooperatifçilik hareketenin deste ğ ine dayal ı  olarak Çekoslovakya'da 
bir kooperatif eczac ı lık sistemi ve farmasötik ürünler için sigorta program ı  tesis etmek 
üzere hükûmet düzeyinde görü şmeler devam etmektedir. Fransa - bankac ı lık ve tarım 
sektöründen Polonya ile birkaç mübedele yap ı lmış t ır. Isviçre Coop Switzerland Roman-
ya'ya insanc ı l yardım sağ lamış  ve Polonya'ya da eğ itim yardı mında bulunma konusunu 
da incelemektedir. Migros Sovyet Rusya'da Centrosoyuz ile e ğ itim program ı  konusunda 
görü ş meler yapm ış tır. Italya - bölgedeki pek çok ülke ile ikili temaslar ı  olan Lega ba ş -
lang ıç olarak Bulgaristan ile mü ş terek yat ırım imkanları  aramaktad ır. Avusturya - tüke-
tici kooperatifleri Sovyetler Birli ğ ine muhtemel eğ itim desteğ i sağ lanmas ını  görüşmek-
tedir. Kanada - tar ım ve mali sektörlerdeki f ırsatlar değerlendirmek üzere Polonya'ya 
iki inceleme heyeti göndermi ş tir. Amerika Birleş ik' Devletleri - ACDI ve VOCA adli iki 
kooperatif geli ş tirme organizasyonu Polanya'da k ısa vadeli eğ itim programları  baş lat-
mış t ır. Japonya - tarım ve bal ıkç ı l ık kooperatifleri Japonya ve Polonya'da e ğ itim kursla-
rı  açma imkarilann ı  incelemektedir. İsrail - Telaviv'de bulunan Afro-Asian Enstitüsü 
MKB ile işbirliğ i yaparak 1990 Kas ı m ay ında 3 haftal ık bir politika eğ itim semineri or-
ganize etmi ş tir. 

Ikili temaslara ilaveten Milletleraras ı  Kooperatifler Birli ğ i ihtisas organizasyonlar ın-
dan birkaçı  da kendi sektörleri ad ı na temas ve programlar ba ş latm ış lard ır. Bunlar: 

INTERCOOP - Bölgede ticari temaslan koordine etmek üzere Budape ş te'de bir büro 
açmış tır. Uluslararas ı  Kooperatif Sigorta Federasyonu - Çekoslovakya'ya bir heyet gön-
dermiş  ve Brüksel'de bulunan bölgesel demek vas ı tası  ile diğer imkanlan incelemekte-
dir. Tar ı m Komitesi ve Cocopa - Mart ay ında Budape ş te'de bir bölgesel e ğ itim ve enfor-
masyon semineri organize etmi ş  ve izleme faaliyetleri planlamaktad ır. Bankac ı lık 
komitesi - AErdeki kooperatiflerin çal ış anları  ve geli şmekte olan ülkelerin kooperatif: - 

 lerindeki çalış anlar için bir burs program ı  baş latm ış tır. Turizm Komitesi - Bölgedeki 
MKB üyeleri ile temas ederek mü ş terek yat ırım ve eğ itim konular ındaki ilgilerini görü ş -
müş tür. Bal ıkçı lık komitesi - Eğ itim programlar ı n ın parasal yönden desteklenmesi olas ı -
l ıkları  bak ı m ından Japon hükümeti ile temasa geçmi ş tir. 

Diğ er taraftan Dünya Bankas ı  ve Uluslararas ı  Çalış ma Örgütü iki önemli destek kay-
nağı dır. Dünya Bankas ı  Polanya ve Macaristan'a heyetler göndermi ş  ve Polanya'daki ta-
nmsal kooperatifçilik hareketinin yeniden yap ı lanmas ı  yolunda da önemli destek sa ğ la-
yacakt ır. Kooperatifler için politikalar geli ş tirilmesi ile ilgili ortam ı  daha iyileş tirmek 
üzere Polonya hükümeti ile bir diyaloga girmi ş tir. Uluslararas ı  Çal ış ma Örgütü de Po-
lonya, Bulgaristan ve SSCB'deki hükümetlere ve kooperatifçilik hareketlerine hukuki 
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danış ma ve yard ımlar sağ lanmasında faal olmu ş  ve Macaristan kooperatiflerine Turizm 
eğ itim merkezinde eğ itim vermektedir. 

Milletleraras ı  Kooperatifçilik Birli ğ i'nin bu alandaki faaliyetleri çifte dü ş ünce ile 
motive edilmiş tir. Bunlardan birisi bölgedeki üye organizasyonlar ı n yeni çevrelerine 
müsbet bir şekilde katılmaları  gayretlerini desteklemek, ve ayni zamanda kooperatifle-
rin mahalli idarelerin geli şme milesseselerinin gözönünde değer kazanmalar ı nı  sağ la-
maktadır. Kooperatifçilik hareketinden -Kooperatifçilik hareketine yard ım, özellikle her 
iki maksat için de faydal ıdır. Bu, çok gerekli olan pratik deste ğ i sağ lamak yan ında, hem 
Doğu hem Batıdaki kooperatifleri birle ş tiren ortak değerler ve gelenekleri de göster-
mektedir. MKB'nin Cenevre'deki bürosu bölgedeki son geli şmelerle ilgili olarak bir veri 
bankas ı  geliş tirmektedir ve kooperatifçilik hareketleri, geli şme organizasyonlar ı  ve 
medya (bas ın-yayın) için bilgi kaynağı  olmaktad ır. 

MKB, kooperatifçilik kanunlar ı  gibi önemli bir alana özel dikkat atfetrnektedir. Bu 
konuda olmak üzere 1990 y ı l ı  Aral ık ayında Prag'da bir bölgesel politika semineri haz ır 
lamış  ve bu alanda çok faydal ı  uzinanlığı  olan ILO (Uluslararas ı  Çal ış ma Corgütü)nün 
Kooperatifçilik Ş ubesi ile çok s ıkı  işbirliğ i yapm ış tır. 

Sonuç olarak; bu noktada geçici sonuçlar ç ıkarmaktan ba şka bir şey yapmak zordur. 
Zira bölgedeki ülkelerin ço ğunda kooperatifçili ğ in yeniden yap ı lanması  ve ekonomik 
yeniden yap ı lanma hâlâ hem çe ş itli yollarda hem de derecelerde devam eclegelmektedir. 
Bu hareketin bütün ülkelerde ya şayacağı  aç ıkça görülmektedir. Reform i ş lemi baş ladı -
ğı nda bu öyle mutlak olacak bir şey gibi al ınmaınal ıdır. Ama bu mücadele henüz yeni 
baş lamış  görünmektedir. Zor, Imzan düşmanca bir ekonomik ve siyasi muhitte faaliyet 
göstermek için kooperatiflerin pazar hisselerinden çok zarar etmemeleri bak ım ından son 
derece mahirane bir şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Belki de en büyük mücade-
le üye ili şkileri sahas ında olacakt ır. Acaba üyelerine sahiden geçmi ş in değ il de gelece-
ğ in bir parças ı  olduklarını  gösterebilecekler midir? Ve acaba artan rekabet, tüketicilik 
ve seçme hürriyeti olan bir devirde üyelerine verebilecekleri ba şka, önemli birşeyleri 
olabilecek mi? Bunu zaman gösterecektir. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 90 	OCAK-ŞUBAT-MART 1991 

KOOPERAT İFLERDE SOSYAL KAPİTAL 

Sinan VARGI(*)  

Giriş  
Insanların tek baş larına yapamayacaklan ve birlikte yap ı lmasında yarar gördükleri 

iş leri en iyi şekilde ve maliyet fiyat ına yapmak üzere ekonomik güçlerini biraraya getir-
meleri ile demokratik esaslar içinde kurduklar ı  kooperatif örgütün en önemli unsurlar ın-
dan birisi insana verilen de ğ erdir. İnsana verilen bu değer ortakl ık payları  farkl ı lığı  ne 
olursa olsun değ işmemektedir. Kooperatiflerde üyelerin kat ı l ım payları  ile oluş turulan 
kooperatif sermayesi d ışı nda üyelerin kooperatiflerde aktif bir şekilde katı lı mcı  olmaLa-
nda sosyal kapitali yarat ır. Tüm bunlardan başka kooperatifçiliğ in evrensel değ erleri şu 
andaki ve gelecekteki kooperatif geli ş mesin0 önemli dayanakland ır. Bu temel değ erleri 
şöylece özetlemek mümkündür. (1)  

a) Kendi kendine yardım değerleri (faaliyet, yarat ı c ı l ık, sorumluluk,) 

b) Karşı lıklı  yardı m değ erleri (i şbirliğ i, birliktelik, toplu eylem, dayan ış ma, barış ) 

c) Kâra dayal ı  olmayan ç ıkar değerleri (kaynakların korunmas ı , kânn itici güç ol-
maktan ç ıkarılması , toplumsal sorumluluk, yarat ıcı  yaklaşı mlar) 

d)Demokratik değ erler (eş itlik, katı l ı mc ı l ık) 

e) Gönüllü çaba değerleri (gönüllü görev yilklenme, yarat ıc ı  güç, bağı msızl ık ve ço-
ğ ulculuk) 

0 Evrensellik değ erleri (evrensel bak ış , aç ıkl ık) 

g) Eğ itim değerleri (bilgi, anlay ış , sezgi, v.b.) 

(*) Türk-iş  Koop. Uzman ı  
1) MARCUS LARS: Kooperatifçiligin Temel De ğ erleri. 1CA Stokholm Kongresi Raporu. Ç'v. H. Polat. Ankara 

1988 
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h) Amaçsal değerler (ortaldann yarar ı , v.b.) 

Bu sekiz değer türünden ilk yedisi, "kavram tesbiti" diyebilece ğ imiz türden olup, bu 
maddelerin tümü her kooperatife uyarlanabilmelidir. En son de ğer ise amaçsal türden 
bir değ er olup ilgili kooperatif türü ile ba ğı mlı  olmaktad ır. 

Burada "Sosyal Kapital" olay ın ı  doğ uran ve kooperatif örgütler ve Baz ı  dernekler d ı -
şı nda başkaca bir kurulu ş ta pek görülmeyen gönüllü çaba de ğerleri ve gönüllü görev 
yüklenme, yarat ıcı  gücün ortaklar ı ndan sağ lanmas ı  gibi konularda kooperatif ortağı mn 
ne gibi sorumlulukları  olduğundan da bahsetmek gerekmektedir. 

Kooperatif Sosyal Kapital 

Kooperatif ortağı  herşeyden önce üyelik ve kooperatif sermayesine katk ıda bulun-
makla yükümlüdür. Bunlar ı n dışı nda ortak, seçimlerde oy kullanma, karar almaya katk ı -
da bulunma, ve kooperatif türlerine göre sat ınalma, ürün verme ile ortak kar ın paylaşı -
mından sorumlu olmaktad ır. 

Iş te kooperatiflerde Sosyal Kapital denen bu olgu, kooperatif orta ğı m kooperatif fa-
aliyetlerine kat ı lı m ı  ile gerçekle ş ir. Tüm yukar ıda sayılan faaliyetlerin d ışı nda ortağı n 
kooperatif iş lemlerine bizzat kat ı larak çal ış tığı  "katı l ımcı  kooperatiflerde" bulunmakta-
dır. 

Bugün bir çok kooperatif dü şünür, kooperatif ortaklartn ın gelişmekte olan ülkelerde 
kooperatiflere olan gtivenlerinin bir çok kooperatif ba şansalığı  nedeni ile kaybolduğ u-
nu belirtmektedirler (2)• Gelişmekte olan ülkelerde, kooperatifler ile özel sektörün yada 
çok uluslu ş irketlerin giderek artan rekabeti nedeniyle kooperatifi« daha fazla "kat ılım-
c ı  ortaklara" ihtiyaç duymaktad ır. Çünkü ortaklar ın katıl ım ı  bir eylemi tammlarnaktad ı r. 
Ortaklann talebi, önerileri, uyar ıları, eleş tirileri ve gerekti ğ inde teselli etmeleri, propa-
ganda, savunma, geli şmeyi ve gerilemeyi de kendilerine dert edinmeleri, kooperatif yö-
neticilerini seçmeden önce yeterince bilgilenderilimeleri ve profesyonel yöneticileri is-
tihdam edebilmeleri, gönüllü görevler yüklenebilrneleri kat ı lı mı  ve kooperatiflerdeld 
Sosyal Kapital'i yaratrnaktad ır. Kooperatif olgunun d ışı nda, halkın bir olaya yada bir 
fikre inanmas ı  onun için fedakarl ıkta bulunmas ı na neden olmaktad ır. Siyasi partiler, 
dernekler, d ışı nda yeni toplumsal eylemler denilen, çevre ve ye şiller hareketi, bar ış  gö-
nüllüleri gibi hareketlerde de kat ı l ım esast ı r. 

Ne varki gelişmiş  toplumlarda giderek fiziki ve mali olarak büyüyen kooperatif ör-
gütlerde ortaklann kooperatife kar şı  bakış  aç ılarında bir tak ım gerilemeler görmekteyiz. 
özellikle tüketim kooperatifierinde büyüme sonucu orta ğı n kooperatifine giderek ya-
banc ı laşuğı , ortakl ık dışı  satış  yapılan kooperatifierde, ortakl ık dışı  satış larla, ortak içi 
satış ların farkı  ohnamasm ın bu olguyu kuvvetlendirdi ğ i gözlemektedir. 

Gelişmiş  Batı  toplumlanndaki birçok kooperatif örgüt, kooperatif orta ğı m kendi 
kooperatifine yabanc ılaşmaması  için bir çok sosyal faaliyetler yürütmektedir. Bu sosyal 
faaliyetler, çe ş itli kurslardan, ortak bir tak ı m sosyo-poilitik kararların al ındığı  tartış ma 
toplant ı larına, fikir kltiplerine kadar varabilmektedir. Di ğer taraftan özellikle tüketim 
kooperatifierin kooperatif personeli günlük i ş lerini ytiriltürlerken, baz ı  kooperatif ortak-
ları  da kendilerine yard ımcı  olurlar. Kat ılmc ı  kooperatif denilen bu kooperatifierde her 
ortak ayda iki-dört saat aras ında değ işen sürelerle kooperatif mağazasmda bizzat çal ış - 

2) MARCUS LARS :a.g.r 
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mak zorundad ır. Kooperatif ortakl ığı n ı n gerektirdiğ i bu çal ış ma ve kat ı lma kooperatifle-
rin anasözle şmelerinde de yer alabilmektedir. Kat ı l ı mc ı  kooperatiflerde, masraflar asga-
ri seviye ye indirilebilmekte, süpermarketlerde yada di ğer i ş letmelerde parayla yapt ırı -
lan baz ı  işler, katı lımc ı  kooperatiflerde ortak çabalar sonucu maliyetsiz olarak 
halledilmektedir (3). Bu ise kooperatifteki fiyatlar ı  asgari seviyede tutmakta ve koopera-
tif ortağı n ın lehine olmaktad ır. Kat ı l ı mc ı  Kooperatif Orta ğı  olman ın bir çok avantajları  
da vardır. örneğ in ortaklar kooperatif türünü yine tüketim kooperatifi olarak ele al ırsak, 
g ıda dağı tım ın ı , g ıda toptanc ı lann ı , üretim kooperatiflerini g ı dan ın sat ın al ı nmas ı  ve ko-
operatife getirilmesi ile ilgili tüm i ş leri öğ renebilmektedirler. 

Katı lı mc ı  kooperatiflerde ortaklar, birlikte i ş  yapman ın ve dayan ış man ın zevkini 
günlük olarak satma imkan ına sahiptirler. Bu da i ş te Sosyal Kapital dedi ğ imiz olguyu 
yaratı r. Bu konuda iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan birincisi kat ı lımın olmadığı  
ve bugün iflas etmiş  bir kooperatifle ilgili olacakt ı r. Amerika Birle ş ik Devletlerinde Ka-
liforniya eyaletinde 1930'lu y ı llarda Finli göçmenler taraf ından kurulan Berkeley Tüke-
tim Kooperatifi'nin ba ş lang ıc ında kooperatif ortaklar ı  katı l ı mc ı  ortak pozisyonun-
dayd ı lar. 1950'li y ıllarda gelindi ğ inde kooperatifin ortak say ıs ı  75.000'e ulaş mış tı/4) . 
Kooperatifin, gı da ve temizlik malzemesi satan 6 büyük süpermarketinden ba şka, bir 
h ırdavat mağ azas ı , bir turizm kooperatifi ve do ğal g ıdalar satan bir mağ azas ı  daha vard ı . 
Kooperatif Berkeley'de bir benzin istasyonu bile i ş letmeye ba ş lam ış tı . 1960'l ı  y ı llara ge-
lindiğ inde kooperatif alt ı n devrini yaşayamaya baş lad ı . Otlaklar ı n çeş itli konularda fi-
kirlerinin öğ renildiğ i konuşma günleri tertip ediliyordu. 1980'li y ı llara gelindi ğ inde koo-
peratiflerde kat ı lımc ı  ortaklann say ı s ı  günden güne azald ı . Kooperatif ortaldan daha 
sonra, otopark ı  olmadığı  için kooperatif ma ğ aza yerine, supermarketlere gitmeye ba ş la-
d ı lar. Kooperatifin ortaklann kat ı l ım ı  konusunda çizdi ğ i tablo gerçekten ürktücüydü. 
Bir kooperatif Müdürü bu durumu şöyle aç ıklamaktayd ı . 

"Ş u anda bizim karşı laş tığı mız en önemli problem orta ğı n katı lı m ın ın sağ lanamama-
s ıdır. Ülkemizin bu en büyük ve en ba şar ı lı  tüketim kooperatifi şu anda 100 ki ş iden faz-
la olmayan bir ortak grubu taraf ından yönetilmektedir. Bu gurubun içinde ise karar ve-
renlerin say ı s ı  25'i geçmez. Yani 25 ki ş i sürekli olarak 75 bin ki ş ilik kooperatifi 
yönetmektedir." 

Berkeley Tüketim Kooperatifi, 1985 y ı l ında Supermarket sincirlerinin a şı rı  rekabeti-
ne dayanamad ı . Sahibi olduğu mağazalann mülklerini sat ıp, içinde kirac ı  olarak faali-
yetlerini sürdürmeye çal ış tı ysa da buna muvaffak olamad ı . 1988 y ı l ında ise ticari faali-
yetlerini tamamen durdurdu. 

Diğ er bir örneğ im ise, Sosyal Kapital'in kazand ığı  Boston Tüketim Kooperatifi ile 
1983 yı l ında kooperatif birkaç h ı sız tarafından soyulmuş  ve h ı rsızlar cihazlara da 

aşı rı  bir şekilde zarar vermi ş lerdi. Yöneticiler kooperatifin çok güç durumda oldu ğunu 
ortalclara bildirdiler. Emekli bir i şçi geliri sabit ve k ı sı tl ı  olmas ına rağmen, zorlukla bi-
riktiğ i 50 dolan kooperatife ba ğış lad ı  ve onu diğer ortaklar takip ettiler. Kooperatif bu-
günde halen faaliyettedir ve Sosyal çal ış malarına devam etmektedir. (5)  

3) The Food Co-op Handbook: Collective, Cooperative Publishing Ltd. Boston 1983 
4) Neptüne Robert: California's Unconvnon Markets. Published by Associated Cooperatives California. USA 

1977 
5) The Food Co-op Handbook 
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Kooperatifierde Kat ı lımc ı  Ortak olman ın yan ısıra, kooperatif taraf ından çeş itli sos-
yal faaliyetlerin düzenlenmesinin temini de gereklidir. Kooperatif orta ğı  kooperatif yö 
netimine yard ımcı  olabilecek bir çok sosyal çal ış ma guruplann ı  gerçekleş tirebilir. Bu 
konuda en iyi örnek Japonya'da Tüketim Kooperatiflerinde görülen ve ad ına "HAN Gu-
ruplan" denilen çe ş itli çal ış ma guruplandır. Japonya'da ki tüketin ı  kooperatifleri birli-
ğ i'ne bağ lı  658 Tüketim Kooperatifi bulunmaktad ı r ve bu kooperatifierde yakla şı k 12 
milyon tüketici örgütlenmi ştir. Yine bu kooperatif ortaklar ı  746.474 adet Han grubu 
oluş turmu ş lard ır. Bu Han guruplannda ise 4.685.000 kooperatif orta ğı  görev yapmakta-
d ır. Bu ise kooperatif ortaklann ın yakla şı k yüzde 40' ı n ın Han guruplannda aktif bir şe-
kilde çal ış tığı nı  ortaya koymaktad ır. (6).  

Japonya'da ki tüketim kooperatifierinin durumu incelendi ğ inde kooperatifierde 11 
milyondan fazla insan ın örgütlendi ğ ini görebilmekteyiz (7) . Kooperatif örgütün 2.108 
Mağ azas ı  ve 44 bin den fazla çalış anı  bulunmaktad ı r. Tüketim Kooperatiflerinde orta-
ğı n katı l ım ı  ve sosyal kapital dedi ğ imiz olguyu yaratan Han Guruplann ın özellikleri ve 
çalış ma şekilleri şöyle,dir. 

Han Hareketi: Belirli bir kooperatifin ortaklanndan olu şan 10-15 kiş ilik kendi içle-
rinde bağı ms ız, ancak kooperatife ba ğ lı  olarak çal ış an, kooperatif ortaklan ad ına sosyal, 
ekonomik faaliyetler yürüten guruplardan olu şan bir sosyo-kooperatif harekettir. 

Japonya'da tiiketim kooperatiflerinin tarihçesi 1878 y ı lına kadar gitmesine rağ men, 
kooperatif harekette çok önemli olan Han Gruplar ın ın tarihçesi 1956 y ı l ında baş lamak-
tad ır. Han guruplar ımn faaliyetleri ise şu şekilde yap ılmaktadır. 

Ekonomik Faaliyetler 

a) Ortaklaşa Tüketim Mal ı  Alı mı  (Toptan Al ı mı): Han guruplann ın ortaklan birara-
ya gelerek, kendi ihtiyaçlann ı  belirlerler, ellerinde bulunan kooperatif fiyat listesinden 
ihtiyaçlar ı  kadar tutan bedeli aralar ında toplay ıp sipariş lerini de alarak tüm tüketim mal-
ların ı  dağı lır. Böylece toptan bir sat ış  yapm ış  olaca ğı  için hem kooperatif karl ı  olmakta 
hemde kooperatif üyesinin al ış  veriş  için zaman kayb ı  yada, başka mağazalardan al ış  
veri ş  etmesinin önüne geçilmektedir. 

b) Temsil: Han Guruplan kooperatif ortaklar ın ı  kooperatif toplumda temsil etme ba-
kı m ından ve Kooperatifi temsil etme bak ı m ından (gayrikanuni temsil) tan ıtı mını  yap-
mak bak ı m ından iki yönlü bir i ş lev görürler. 

c) Risturn ödenmesi: Kooperatif Orta ğı m Han guruplan kanal ı  ile yaptığı  alış  veri-
ş inin ristumu yine Han Gurubuna ödenir. Her ortak kendi yapt ığı  ahş veriş in tutarı nda!' 
doğan ristıı rnu kendi gunıbundan al ır. 

d) Araş t ırma: Han guruplann ın üyeleri, kooperatif yönetimine fiyat ara ş tırmaları  ve 
kalite kontrolleri bak ı mından yard ı mc ı  olacak araş tırmalar, raporlar haz ırlarlar. 

6) Brazda Jdhann, Schedovy Robert,: Consumer Co-operatives In a Changing World. ICA publications 1989. 
Geneva 

7) Yarg ı  Sinan: "Japonya'da Tüketim Kooperatifleri", Kar ınca Aral ık 1990. Say ı  648 
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Sosyal Faaliyetler 

a) Yeni Üyeler: Han Guruplar ı  Kooperatiflerine yeni üyeler kazand ırmak için örgüt-
lenme çal ış malanda yaparlar. Böylece yüzlerce han gurubu kooperatif ortaklann ın artışı  
için çal ış malar yaparak kooperatifin ortak say ı s ı n ı  sürekli olarak büyütürler. 1970 y ı l ın-
da ciddi bir sıkıntı  ile karşı laşan Sapparo Hem ş ehrileri Tüketim Kooperatifinin ortak sa-
yı s ı  2 yı l içinde 2 misli arturı lm ış tı . Bunu ise yoğ unlaş tı r ı lm ış  bir Han Guruplar ı  Örgüt-
lenme Çal ış mas ı  sonunda ba şard ı lar. Y ı ll ı k sat ış lar ı  2.7 kez artm ış tı . Sapporo Citizen 
Tüketim Kooperatifi'nin bugün 561 bin ortağı  bulunmaktad ı r. Kooperatif Japonya'n ın 
üçüncü büyük kooperatifidir. 1989 y ı l ı ndaki ortak say ı s ı , 1986 y ı l ı ndaki ortak say ı sına 
oranla %5.8 oran ında artm ış tır. Bunu ise Kooperatif Yönetimi Han Guruplann ın çalış -
malarına bağ lamaktadır (8) . 

b) Kooperatif taplant ı  ve genel kurullanna kat ı lacak olan ortaklann bilgilendirilmesi 
ve haz ırlanmas ı . 

c) Kooperatiflerin mali yönden güçlenmesi için kampanyalar düzenlemek ve koope-
ratif için kamuoyu olu ş turmak, 

d) Han guruplann ı n ortaklan, kooperatif üyesi olduklar ı  kadar, bir kooperatif ilkesi 
olan kendi kendine ve kar şı lıklı  yard ı mlaş ma ilkesinin de hayata geçirilmesi için çal ış -
malar yaparlar. 

Eğ itim ve Kültürel Çal ış malar 

a) Kooperatif Ortaklar ı  için ev ekonomisine yönelik al ış  veriş  defterleri ile aile büt-
çesinin haz ırlanmas ına yönelik faaliyetler. 

b) Kooperatif Markal ı  "Co-op' ürünlerin propagandas ı n ı  yapmak ve bu ürünlerin di-
ğ er tüketiciler için de güvenilir oldu ğ u konusunda çal ış malar yapmak. 

c) El sanatlar ın ı n geliş tirilmesi için çal ış malar yapmak. Tebrik kartları  haz ırlayarak 
elde edilen geliri hay ır kurumların, bağış lamak. 

d) Toplumsal sağ l ık eğ itimini geli ş tirmek için çe ş itli toplant ı lar düzenlemek halka 
belirli konularda (yüksek tansiyon, şeker hastal ığı ) filmler göstererek halkı  eğ itmek, 

e) Tüketici Eğ itimini yapmak, ürün enformasyonu ve g ıda maddelerinin ambalajlan-
n ın (uyanlann ın) okunmas ını  ve anlaşı lmas ını  sağ lamak. Tüketiciye nas ı l fiyat ara ş tı r-
mas ı nı  yapacağı nı  öğ retmek. 

f) Kooperatif ortaklar ı  ev han ımları  için yemek pi ş irme kursları  (reçel/konserve) dü-
zenlemek 

Han Guruplann ın (bir kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren tamam ının) y ı ll ık 4 
kez toplant ı  yaparak, kooperatif genel kurullar ı nda al ınan kararlann hayata geçirilmesi, 
kar şı laşı lan zorluklar ile genel kurul öncesi genel kurula teklif edilecek konular konu-
sunda görü şmelerde bulunduğu belirtilmektedir. Öte yandan tek bir han gurubunun ise 
haftada bir kez olarak bir orta ğı n evinde topland ığı da ifade edilmektedir. (8)  

8) Hasselntann E.: Japon's Consumer Movement, Review of International Co-operation. 1CA, 1989/2. 

9) Dandapani S., Kornholz K.P. : Membership and Co-operative Effeectiveness 1CA Research Officers Group. 
Report London, 1980 
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Japonya'da ki tüketim kooperatiflerinden yaln ız ortaklar al ış veri ş  etmektedirler. Ko-
operatiflerde ortakl ık d ışı  satış  yap ı lmamakta, bunun da ötesinde her kooperatif orta ğı  
bağ l ı  bulunduğ u Han Gurubu kanal ı  ile kooperatifinin ortak say ı s ın ı  arttırmak için çal ış -
malar yapmaktad ır. Kooperatif Orta ğı n ı n Han guruplan kanal ı  ile yaptığı  çal ış malara 
dikkat edilecek olursa hemen taman ın ı n kooperatifin ortak say ı s ın ı , sermayesini, ideolo-
jisini yükseltebilmek için yap ılan çal ış malar olduğ u görülecektir. 

Bu nedenle Japonya'daki tüketim kooperatifleri ortak say ı s ı  aç ı s ından hiç bir ülkede 
rastlanamayacak rakkamlara ula ş m ış lard ır. Japonya'da 658 tüketim kooperatifi bulun-
mas ı na rağmen bu kooperatiflerde 11 milyon ki ş i örgütlenmi ş tir. Ülkenin en büyük tü-
ketim kooperatifinin (Nadakobe) ortak say ı sı n ın 1987'de 896.160 olduğunu, ikinci bü-
yük kooperatif olan Kanagawa Tüketim Kooperatifinin ise üye say ı sının 692.776 
olduğ unu belirtelim. 

Kooperatif ortağı n ın yarattığı  Sosyal Kapital'in Japonya örneginden sonra daha da 
iyi anlaşı bilecegi kan ı s ı nday ı m. Geli şmekte olan ülkelerde kooperatiflerin kar şı laş tıkları  
baz ı  s ıkı ntı ların başı nda kooperatif orta ğı n ilgisizliğ i gelmektedir. Bu ilgisizligin za-
manla ortak kaybl ına ve koopertifin kapanmas ı na kadar yol açt ığı da bilinmektedir. Ül-
kemizde de 104 kooperatif yöneticisini kapsayan bir ara ş tı rmada, ülkemizde ütüketim 
kooperatifçiliginia geli şememe nedenleri aras ında "Ortaklar ı n ilgisizliğ i ve katı l ımc ı  ol-
malar ı " konusu, onbeş  sorun aras ında üçüncü önemli sorun olarak belirtilmi ş tir(1°)  

Yine ayn ı  araş tırmada ortak eğ itiminin yüzde 92 oran ında yap ı lmadığı  ve yüzde 70 
oran ındaki kooperatifin hiç bir sosyal ve kültürel hizmeti bul ımmadı g ıda 
Araş tı rmada ortaya ç ı kan sonuçlarda ise kooperatiflerin sermaye yetersizli ğ i, ortaldann 
ilgisizliğ i, fiyatların pahal ı  oluş u nedeni ile sat ış la ın zaman zaman dü ş tüğ ü gibi sonuçlar 
ortaya ç ıkarlm ış tı . Ortaklar aras ı nda yap ı lan anketlerde ise orta ğı n fikirlerinin önemsen-
mememsi (%22.3) 

Yönetimin tutumunu beğenememe (%8.4) gibi yan ı tlarda verilmi ş tir. Tüm bu sonuç-
ları n değerlendirilmesinden sonra ülkemizde kooperatif orta ğı n ın kooperatifi ile kopuk 
olduğu, kooperatifi yaln ı zca al ış  veri ş  edilen yada kendisini bir kaç y ı l sonra konuta ka-
vıış turacak, yada kredi al ınan bir ofis şeklinde gördü ğ ü söylenebilir. Bu nedenle koope 
ratiflerimizin bugün içinde bulundu ğ u s ı kı nulann ı n hafifletilebilmesi için kooperatif ile 
ortak aras ı nda s ıkı  bir i şbirliğ ine gidilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca özellikle tüketim kooperatiflerinin ortakl ı k d ışı  satış larında kooperatif ortağı  
ile ortak olmayan mü ş teriler aras ı nda ortaklar lehine belirgin baz ı  avantajlar sağ lanmas ı  
gerekmektedir. Oysa ülkemizde kooperatif orta ğı n ı n ortak olmayana göre tek avantaj ı  
risturn almas ıd ır. Bir çok kooperatifimizde ise risturn da ğı tı lmamakta ve orta ğı n serma-
ye pay ına eklenmektedir. Kooperatif orta ğı  ile ortak olmayan mü ş teriler tüketim malla-
rın ı  bazen ayn ı  fiyatla satın almaktad ırlar. Oysa Isviçre'de ki tüketim kooperatifleri koo-
peratif ortağı na aşağı daki avantajlar ı  sağ lamaktad ı rlar. 

- Kooperatifte oy kullanma hakk ı , 

- Haftal ık Kooperatif Gazetesine ücretsiz abonelik 

- Yaln ızca üyelere yap ı lan indirimli sat ış lardan faydalanma hakk ı . 

10) Kavas Alkan, Odabaşı  Yavuz,: Türkiye'de Tüketim Kooepatifierinin Bugünkü Durumu, Al ınmas ı  Gereken 
Tedbirlerin Araş t ırılmas ı  Türk Kooperatifçilik Kurumu Yay ı nları  No.77. Ankara 1988, Rh. 34 
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- Kooperatifler Bankas ındaki tasarruflar için daha iyi faiz imkân ı  
- Sigorta primlerinde indirim, 

- Kültür, eğ itim hizmetlerinde indirim 

- Reka adı  verilen seyahet çeklerinde indirim, 

- Kooperatif Otellerinde indirimli konaklama, tatil imkânlan, 

Kooperatif ortaklar ına sağ lanan bu faydalar ı n en uç say ılabilecek bir örneğ i ise Ku-
veyt'te yap ı lmaktad ır. Kuveyte'ki tüketim kooperatiflerinde ortaklar al ış veri ş leri sı ras ın-
da ortak olmayanlara oranla %40-%50 aras ında indirim sağ larlar. Yabanc ıları n, yerli 
halktan daha fazla nüfusa sahip oldu ğu ülkede kooperatifteki y ı llık toplam satış ların 
%90' ın ı  yabanc ı lara yap ı lmaktad ır. Yabanc ı ları n, kooperatif ortakl ığı na kabul edilmedi-
ğ i Kuveyt'te az say ıda kooperatif bulunmaktad ır ("). 

SONUÇ 

Karşı lıklı  yanmlaşma ilkesi üzerinde kurulan kooperatiflerde, kooperatif orta ğı m 
katı l ımcı  olmas ı  ve kooperatiflerinde bir tak ı m sosyal faaliyetler düzenlenmesi sosyal 
kapital dediğ imiz olguyu yaratmaktad ır. Sosyal Kapital ise her zaman kapitale dönü ş tü-
rülebilecek bir giri ş im olarak görülebilir. Gerek kooperatiflerin giderek artan rekabete 
kar şı  koyabilmesini sağ lamak gerekse bunun için yap ı lacak çal ış malara vakit kaybetme-
den baş lamak için ülkemizde de kooperatiflerle ortaklar aras ındaki ilişkilerin geliş tiril-
mesi gereklidir. 

İnsanlar aras ında kardeş liğ i, barışı , hoşgörüyü ve demokrasi ilkelerini yayg ı nlaş tır-
maya çal ışan kooperatif örgütlerin yöneticileri, kooperatif orta ğı n ı  yeniden kooperatife 
çekmek için sosyal çalış malara ağı rl ık vermelidirler. Kooperatiflerin şu anda içinde bu-
lundukları  finansal s ı kıntı lar ne olursa olsun kooperatif ortaklar ı  ile gerçekleş tirilebile-
cek bir piknik, toplu bir sünnet dü ğ ünü, topluca bir yemek bile kooperatiflerde sosyal 
faaliyetlerin ba ş lamas ı na yetecektir. 

ICA Başkan ı  Lars Marcus kooperatiflerde orta ğı n katı l ım ı n ı n önemini ş u şekilde 
aç ıkl ıyor. 

"Kooperatiflerin etkin bir biçimde yer ald ıkları  ekonominin tüm alanlar ı nda ş imdi 
büyük değ iş iklikler meydana geliyor. Ş imdiden farkedilebilen pek çok sorun, gelecekte 
bizi beklemeye haz ırlan ıyor. Bunlar ı  çözmek için kooperatiflerin ortaklanndan ba şka 
güç kaynakları  yoktur. ICA Üyeleri olarak herbirimize dü ş en, temel kimliğ imizi düzenli 
olarak ve onurla analiz etmektedir. Ancak bu yolla kooperatifler güçlenir ve geli ş irler. 
Nihai değ erlendirmede ba şarım ız ise, ortaklanm ıza daha iyi hizmet götürebilme yetene-
ğ imize bağ lı  olacakt ır." 

Kooperatif orta ğı m, kooperatif faaliyetlerine kat ı l ı m ı  ve sosyal çal ış malarla koope-
ratif ortağı  için kar şı lıklı  ve kendi kendine yard ı m yoluyla faaliyetlerde bulunmas ı  sonu-
cu yarat ı lan sosyal Kapital, kooperatifleri geli ş tirecek güçlendirecek ve her türlü rekabe-
te haz ır hale getirecektir. Bunun için yap ı lmas ı  gereken tek şey biraz ek bir çal ış mad ır. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 91 	OCAK-Ş UBAT-MART 1991 

AHİLİK VE ESNAF AH AKİ  

Dr. Yusuf EK İNCİ(*) 

Milletlerin gelişmesini ve ilerlemisini sağ layan en mühim kaynağı  milli hedefler isti-
lcâmetinde yeti ş tirdiğ i insanland ır. Bir milletin hayatiyet ve varl ığı nı  muhafaza edebil-
mesi için insan unsurunu dikkatle ele al ıp yeti ş tirmesi laz ımdır. Bu sebeple eğ itim bütün 
milletlerin iyi teşkilâtlandırmak ve yürütmek mecburiyetinde olduklar ı  faaliyetlerin ba-
şı nda gelir. 

Mesleki ve Teknik Öğ retim Sistemimizin gayesi; milli eğ itim sistemimizin umumi 
gaye ve temel ilkelerine uygun olarak, ülkemizin ihtiyaç duydu ğ u kalite ve kantitledeki 
insan gücünü yeti ş tirmektir. Sanayile ş mekte olan ülkemizin temel problemlerinden biri 
de gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyulan insan gücünü yeti ş tirmek ve saniyedeki üre-
tim teknolojilerinin değ işmesine uygun olarak yeti ş miş  insan gücüne hareketlilik kazan-
dırmaktır. 

Iş letmeler yeni yat ırımlara te şebbüs etmeden verimliliğ i artt ırmak için daha fazla ka-
lifiye teknik eleman çal ış tırmak ve çal ış an insanların vasfilann ı  yükseltmek mecburiye-
tindedirler. Yoğ un iş letmeler haline dönü ş meleri durumunda ise yüksek vas ı fl ı  insan gü-
cü ihtiyaçları  artacak, çal ış tı rdıklan kalifiye insan gücüne yeni vas ıflar kazand ı rmak 
mecburiyetinde kalacaklard ır. 

Iş letmeler karşı laş tıkları  ve karşı laşacaklan bu problemleri dinamik bil-  teşkilat yap-
ma sahip mesleki ve teknik ö ğ retim yolu ile uyum içerisinde çal ış arak çözebilirler. 

Bugünkü mesleki e ğ itim sistemimiz örgün eğ itime ağı rlık vermektedir. İ lkokulu bi-
tirenlerin yaklaşı k yarı sın ın iş  hayatına at ı ldığı  ülkemizde kalifiye elemanların yeti ş tiril-
mesinde orgün eğ itimin yeterli olduğ u söylenemez. 

Gelişen teknolojinin okullarda öğ retilen bilgileri k ı sa zamanda kifayetsiz hale getir-
diğ i bir gerçektir. Teknolojik geli şmelere paralel olarak önem kazanan hizmet için e ğ i-
tim programları  da planl ı  ve etkili olarak yürütülmektedir. 

Uzun yı llardan beri mesleki e ğ itim sistemimizin temel fonksiyonunu yerine getirme-
de başarı lı  olmadığı  bilinmektedir. Meslek okullar ı  iş  hayatı nın aradığı  vas ıflara haiz 
eleman yetiş tirmek yerine kendi yeti ş tirdiğ i elemanlara i ş  hayatı nın ihtiyaç duymas ın' 
ister hale gelmi ş tir. 

Eğ itimde reform yapma çal ış malarından müsbet netice alabilmek için yap ılan düzen-
lemelerin geni ş  bir tarihi perspektif içinde ele al ınmas ı  laz ımdır. Böylece geçmi ş in tec- 

(*) Mitlî Egitim Bakanl ıgt Müsteşar Yartitıncist 
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rübelerinden istifade ederek daha doğ ru kararların al ınmas ı  mümkün olur. Bunun için 
de tarihe malolmu ş  eğ itim kurumlan üzerinde yap ı lan ilmi çalış malara ihtiyaç duyul-
maktad ır. Mesleki eğ itim sistemimizin temel prensiplerini bulmam ızda bize ışı k tutacak 
olan 

Iran'da "Fütüvvet" Anadolu'da "Ahi Birlikleri" ve Bat ı 'da "Corparation" ad ı n ı  alan 
meslek te şkilâtlann ın 'kurulmas ı ; mesleki eğ itime yeni şekiller kazand ırmış tır. Müslü-
man Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayat ında önemli rol oynayan Ahi 
Birlikleri hakkında vereceğ imiz bilgiler, Türk esnaf ı  ile ç ırakl ık ve yayg ın eğ itim siste-
mimize etki eden unsurlar ın daha iyi anlaşı lmas ına yard ı mc ı  olacakt ır. 

AHILIK 

Ahi, kardeş , arkadaş , yâren, dost, yiğ it anlam ında kullan ı lı r. 
Ahilik, hem sosyal hem de kültürel yap ıya ait bir terim olarak: 

Birbirini seven; birbirine sayg ı  duyan, yard ı m eden, fakiri gözeten, yoksulu bar ındı -
ran, iş i, kutsal çal ış mayı  bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallar ına sıkı  sıkıya bağ lı  esnaf 
ve sanatkârlann, i ş  sahiplerinin, waklann, kalfalann ustalar ın meydana getirdiğ i sağ -
lam bir te şkilât manas ın ı  taşı r. 

Yüzy ı llarca türk sosyal adâletini, Türk ekonomisini, i ş  hayatı n ı  Batı lı ların bugün da-
hi hayranl ıkla ifade ettikleri örnek bir düzenleme ile geli ş tirmi ş lerdir. 

AHILİ K yE ESNAF AHLAKI 

Esnaf ve sanatkârlar her ülkenin ekonomik ve sosyal hayat ında önemli rol oynayan 
bir istikrar unsuru olarak kabul edilniektedir. Gerek büyük i ş letmelerin, gerekse vatan-
d.qş lann ihtiyaçlarının önemli bir bölümü esnaf ve sanatkârlarca kar şı lanmaktad ır. Bu 
ekonomik faaliyetler, az sermaye ile ve güç çal ış ma şartlar ı , baz ı  mal ve hizmetlerin kü-
çük iş letmelerde üretilmesinin daha verimli olmas ı n ı  sağ lamaktadır. Ayrıca, sanayile ş -
meye paralel olarak hizmet sektöründe çal ış anların oranların ı n da yükselmesi, gelişen 
ülkelerde esnaf ve sanatkârlann ekonomik hayattaki yerini daha da artt ı rmaktad ır. 

Amerika Birleş ik Devletlerinde, 1979-1983 y ı lları  aras ında istihdam kapasitesi, bü-
yük sanayide %6,3 artarken küçük sanayide %10,2 artm ış tır. Yine ayn ı  dönemde, imâlat 
sanayinde istihdam enterasan bir tablo göstermi ş tir. Büyük sanayideki %16,6 gerileme-
ye karşı lık küçük sanayide %7 art ış  olmuş tur. Bu ülkedeki genç insan gücünün (16-24 
yaş) %66's ı  küçük iş letmelerde isdihdam edilmektedir. (1)  Daha da çoğ altı labilecek bu 
bilgiler, geli şmiş  ülkelerde olduğu gibi kalk ınan ülkelerde de esnaf ve sanatkârlann eko-
nomik hayattaki öneminin giderek artt ığı nı  hiçbir teredddüte meydan b ırakmayacak şe-
kilde ortaya koymaktad ı r. 

Durum ülkemizde de ayn ıdır. Esnaf ve sanatkarlar ı m ız ekonomik hayatımızın Önem-
li bir unsurudur. Onlar sayesinde çok dar ve s ıkı  bir ihtisaslaşman ın teşebbüs ruhunu öl-
dürmesi önlenmekte, insan zekas ı n ın en verimli şekilde değerlendirilmesi sağ lanmakta-
dır. 

(1) Yal ım, Güler "Küçüle ve Orta Ölçekli Sanayi Te şebbüslerinin Ekonombnizdeki Yeri, Önemi ve Tan ı tı lması , 
Küçük ve Orta Boy Sanayi Te şebbüslerinin Sorunlar:, Çözüm Yollar ı  ve Geliş tirilmesi Seminerlerin& sunulan 

Milli Prodüktivite Merkezi 1987. 
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Esnaf ve sanatkârlar sadece ekonomik de ğ il, ayn ı  zamanda sosyal hayat ım ız ında 
önemli bir unsuru, aynlmaz bir parças ıdır. Kimin, nerede ve nas ı l ürettiğ ini bilmediğ i-
miz malları  bile onlar vas ı tası yla temin eder, her gün onlarla yüz yüze geliriz. Esnaf ve 
sanatkârlar ile münasebetimiz olmad ığı  bir günü dahi düş ünmek, hemen hemen müm-
kün değ ildir. 

Günlük hayatı m ızda bu kadar iç içe oldu ğ umuz esnaf ve sanatkârlar ile olan mtina-
sebetlerimizin şekli ve ölçüsü son derece önemlidir. Her şeyden önce insanlar alış veri ş  
yapt ıkları  esnaf ve sanatkârlara güvenmek zorundad ı rlar. Istedikleri mal ı  aran ı lan kalite-
de ve uygun fiyatla bulmak isterler. ödedikleri bedelin kar şı lığı n ı  almak isterler. Onlar-
dan tatl ı  sözler duymak güler yüz görmek isterler. Onlar ı  kendilerinin bir parças ı  kabul 
edip, "bizim bakkal", "Bizim berber" demek isterler. Bütün bu istekler esnaf ve sanat-
kârlarla mü ş terileri aras ındaki münasebetle sadece maddi ve manevi menfaatlere dayal ı  
bir münasebetler zinciri olmaktan ç ıkarıp ona insani ve ahlaki boyutlarda kazand ırır. 

Ş üphasiz, esnaf ı n dükkanı , bir hayrat de ğ ildir. O, yapm ış  olduğu mal ı n veya görmüş  
olduğ u hizmetin kar şı lığı nı  alacakt ır. Ancak, daha fazla kâr h ı rsıyla müş terisini aldatan 
veya ona kalitesiz mal veren esnaf ı n "pabucunun dama at ı lması" gerektiğ i hususunda 
herkes hem fikirdir. 

"Papucun dama at ı lmas ı " deyimi yakla şı k sekiz as ırdan beri Müslüman Türkler ara-
s ı nda kullan ı lmaktad ır. Ahiliğ in kurucusu ve esnaf ve sanatkârlann piri olan Ahi Evran 
ayakkab ıc ı  esnafı n ın bulunduğu çar şı dan geçerken onlar ın yaptığı  ayakkab ı ları  inceler, 
hileli gördüklerini dama atarm ış . Böyle bir olay vuku bulundu ğundan haber h ızla esnaf 
aras ında yay ı l ır"... falanca ustan ı n pabucu dama at ı ld ı " denilirmiş , Pabucu dama atı lan 
usta, utanc ından haftalarca insan içine ç ıkamaz kimsenin yüzüne bakamaz, kendini af-
fettirmek için elinden gelen her şeyi yaparm ış . Çok zaman bunlar kafi gelmez terk-i di-
yar etmek zorunda kal ı rm ış . Burada en önemli husus Ahi Evran' ın bir esnaf temsilcisi 
olmas ı na rağmen esnafı  en ağı r şekilde cezaland ırmaktan çekinmeyi ş idir. Bu durum bel-
ki de bir meslek teşekkülünün güçienmek için kendi üyesini cezaland ı rarak, oto-kontrol 
metodunu kullanmasm ın ilk örneğ idir. Bu modern metodu sekiz yüz y ıl önce kullanan 
atalarım ız ahi birlikleri ile yüzy ı llarca Müslüman-Türk toplumun ekonomik, sosyal ve 
kültürel hayat ında önemli bir rol oynarn ış t ır. Böylece esnaf ve sanatkârlann toplum için-
de hak ettikleri mevkiye gelmesini sağ lam ış lard ı r. 

Bugün ahilik denilince esnaf, esnaf denilince ahilik akla gelmektedir. Bu terimler 
adeta birbirleri ile bütünle ş miş tir. Halbuki 12. yüzy ı lda ahilik bir esnaf te şkilatı  olarak 
değ il, herkese aç ık bir teşkilat olarak kurulmuş tur. Ancak, ahilik dü şüncesi zaman için-
de esnafın ruhunu yans ı ttığı  için bütün esnaf hiçbir zorlamaya tabi olmaks ızın ahi birlik-
lerinde toplanm ış  ve onu bir esnaf te şekkülü haline getirmi ş tir. 

Ahilik düşüncesinde esnafı  cezbeden şey nedir? Bu soruya cevap verebilmek için 
ahiliğ i kuran dü şünceden bahsetmek gerekmektedir. 

12. Yüzy ı lda Müslüman-Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel yap ıs ı nda 
önemli değ iş iklikler meydana gelmekteydi. Bu değ iş ikliklere karşı  insanlar birbirinden 
farkl ı  tavırlar al ı yorlard ı . Bu tav ırları  üç ana grupta toplamak mümkündür. 

Birinci grubu meydana getiren Türk Sultanlar ı  ve yüksek tabaka, Islâmi hayat tarz ı -
m yerle şmeyi ve kökleşmesi için üstün gayret sarfediyor, hiçbir fedakarl ıktan kaç ınmı -
yorlard ı . Bunlar Islâmiyete ayk ın olan şaman inanc ın ın hatı raların ı  canlandıracağı  endi-
şesiyle, Islâmdan önceki tarih ve geleneklere kar şı  ilgisiz kalmaktayd ılar. Türk 
Sultanlan, gerek siyasi hakimiyetin sembolü olmak ve gerekse şehirlerde oturan Müslü-
man Türkleri Islami esaslara göre idare etmek amac ıyla ele geçirilen her şehire, Iran ve 
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Arabistan'dan getirilen Islâm ulemas ı  veriyorlard ı (2) . Devlet taraf ından desteklenen bu 
ulema eski Türk geleneklerine kar şı  ho ş görüsüzdürler. Halbuki Türkler "Islâml ığı  katı  
şeriat kaideleri içinde de ğ il, geni ş  ve yumu şak bir ruh ve mânâ ile anlayarak (3)  kendileri-
ne izah eden mutasavv ı f Türk dervi ş lerinin telkinleri ile kabul etmi ş lerdir. 

İkinci grubu meydana getiren kitleler, birinci grubun aksine Islam? inanç ve hayat 
tarzmdan çok eski Türk geleneklerine ve şamanI inançlara ba ğ hydı lar. Yerleş ik hayat 
tarz ı na uyum sağ layamayan bu kitleler islârniyeti de bir şamani kal ı ntı lar devam ettiren 
bir tarzda benimsemi ş lerdi. (4)  Bu kitleler devlete kar şı  çatış mac ı  bir tav ır alm ış lar ve bü-
tün bir ortaçağ  boyunca meydana gelen ayaklanmalann Iran' ın kış kırtması  d ışı ndaki se-
beplerden biri, belki de birincisi budur. 

Üçüncü grup ise Islamc ı  inanc ı  ile Türk geleneklerini kaynaş tı ran orijinal bir sentez 
meydana getirmi ş tir. Bu gruptakiler devlete kar şı  tav ır alm ı yorlar, aksine içtimai huzu-
run sağ lanmas ı  için ona yard ımc ı  oluyorlard ı . İ slam dininin koyduğ u islami beynelmi-
lelciliğ ini samimiyetle kabul ediyorlard ı . Lakin İ slama ayk ı rı  olmayan geleneklerine s ı -
kı  s ı k ıya bağ hydı lar. İş te bu grup geli ş tiğ i düş ünce istikametinde taraftarlar ını  
teşkilâtlandırarak "Ahi Birliklerini" k ıı rmu ş lard ır. 

AHI BIRLIKLERININ KAYNAĞ I 

XIII. Yüzy ı l ı n ortalarından itibaren Türk topluniunun sosyal, ekonomik ve kültürel 
hayatında çok önemli rol oynayan Ahi Birlikleri kayna ğı n ı  ara ş tıran baz ı  bilim adamla 
nn ı n isim ve biçim benzerliklerine bakarak bu te ş kilât ı  Bizans Loncalar ın ı n ın bir deva-
m ı  saymış lardır. 

Ancak, Ahi Birlikleri üzerine yap ı lan ara ş tırmalar çoğ aldıkça gerçek biraz daha orta 
ya ç ıkmakta ve bu iddialar ın hiçbir temele dayanamad ığı  anlaşı lmaktad ır. 

Osmanl ı  müesseseleri üzerinde Bizans' ın büyük tesiri olduğ u iddialarını  "isbat edil-
mesi gereken bir görü ş " değ il de "Isbat edilmi ş  bir mesele" gibi görenler, bu pe ş in hü 
kümlerine paralel olarak Ahi Birliklerini de Bizans Loncalar ı nın bir devam ı  olarak gör-
rnektedirler. Ancak, umumi çerçeve içinde bu iddialar ın hiç de doğ ru olmad ığı  Fuat 
Köpriilii tarafından isbat edilmi ş tir. 

Ahi Birliklerini Bizans Loncalar ı n ın devam ı  olarak görenler Türk medeniyeti hak-
kında son derece olumsuz pe ş in hükümlere sahip olanlard ır. Osmanl ı  toplum yap ı s ının 
feodal olduğu şeklindeki peş in hüküm ile hareket edenler de, Ahi Birliklerini bat ı  Orta 
çağı n ı n temel birliklerinden biri olan Loncalar "Corporation" gibi dü ş ünmekteydiler. 
Apaç ık bir peş in hükümden hareket eden bu dü ş ünce sahipleri, "Bat ı  Feodalitesi içinde 
loncalar kapitalizmin ön haz ı rl ıkları n ı  gerçekle ş tirdikleri halde, Osmanl ı  toplum yapı sı  
içinde Ahi Birlikleri ayn ı  fonksiyonu niçin ifa edememi ş lerdir?" şeklindeki sorulara ce-
vap bulamamaktad ırlar. Son zamanlarda yap ı lan ciddi araş tırmalar ile, Osmanlı  toplum 
yap ı sı  ile Batı  toplum yap ı sı  aras ındaki farklar daha aç ık bir hale gelmekte ve bu çe ş it 
iddiaları n hiçbir mesnede dayanamad ığı  daha iyi anla şı lmaktad ır. 

Bizans Loncalan ile Ahi Birlikleri aras ı ndaki farklar ın baş l ıcalar ını  belirtmek fayda-
lı  olacaktır. Çünkü, bu bilgileri Ahi Birlikleri Bizans Loncalar ı n ın devam ı  şeklinde gö-
ren düşüncelerin ne kadar temelsiz oldu ğ unu aç ı kça göstermektedir. 

(2) Akda ğ , Mustafa, Türkiye'nin Iktisadi ve ktimai Tarihi, Tekin Yay ı nevi, 3. Bas ım Cilt 1, Ankara - 1973, s. 13. 
(3) Turan, Osman, Selçuldular ve Islâmiyet, Turan Ne ş riyat y.y. Istanbul971, s. 12. 
(4) Güllülü, Sabahattin, Ahi Birlikleri, Otüken Yay ınları  istanbul 1977 s. 23. 
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Türkler Anadolu'ya gelirken burada bulunan yerli esnaf loncalar halinde te şkilâtlan-
mış tır. Bu te şkilatın ayn ı  yerde kurulan Ahi Birlikleri üzerinde hiçbir tesirlerinin olma-
dığı nı  söylemek doğ ru olmaz. Ancak, bu te şkilâtlar aras ı ndaki farkl ı lıklar, Ahi Birlikle-
rini Bizans Loncalar ı n ı n bir kopyesi olduğ u şeklindeki iddiaları  geçersiz k ı lmaktadır. 

Bizans Loncalan devlet taraf ından baz ı  kamu görevlerini yerine getirmek üzere ku-
rulmuş  mesleki bir teşkilâttı r. Ahi Birlikleri ise devlet otoritesinin d ışı nda kurulup geli ş -
miş tir. Gerçi bu te şkilât da bugün kamu görevi olarak kabul etti ğ imiz birçok görevleri 
yap ı yordu. Ama, bunlar ı  yapmak zorunda olduklar ı  için değ il, kendi toplum anlay ışı na 
uygun olduğ u için yap ı yorlard ı . Bu konuda onlar ı  zorlayan kendi ahlak anlay ış lar ı  dışı n-
da hiçbir kuvvet yoktu. 

Bizans Loncalar ı  devletin s ık ı  yönetim ve gözetimi alt ında çal ışı rd ı . Herhangi bir 
loncaya üye olabilmek için imparator ya da imparatorun görevlendirmi ş  olduğ u kiş iler-
den birinin onay ı n ı  al ınak gerekirdi. Loncalara giren bir daha ayr ı lamamaktayd ı . Ahi 
Birliklerinde ise doğ rudan bir devlet denetimi yoktur. Kurulu ş  y ı lları nda devlet Ahi Bir-
liklerinin yönetimine kanş mam ış tı r. Daha sonraki dönemlerde ise birlik yönetimine se-
çilen baz ı  görevlilerin görevlerine hükümet yetkililerinin onay ından sonra ba ş lamas ı  
prensibi getirilerek dolayl ı  bir denetim sağ lanm ış t ı r. Ahi Birliklerine üyelik scrbesttir. 
Uyeliğ e kabul i ş lemleri te şkilât yetkilililerince yap ı l ır ve devlet buna müdahele etmez, 
üyeler de istedikleri zaman te şkilâttan ayr ı labilirdi. 

Bizans Loncalan yaln ız tüccar ve sanatkarlan üye olarak kabul ederlerdi. Bir bak ı ma 
loncalar kurulu ş ta ekonomik amaçl ı yd ı . Ahi Birliklerinde ise Ahilik prensiplerini kabul 
eden ve iş i olan herkes üye olabilirdi. Bu te şkilâtta ekonomik amaçda vard ı r. Ancak, bu 
tek ve ana amaç de ğ ildir. 

Bizans Loncalar ın kart yap ı s ı  ta şı malar ı na ve kan gruplar ı  haline dönü şmelerine kar-
şı lık Ahi Birlikleri hiçbir zaman kan gruplar ı  haline dönüş memi ş  ve böylesi birlikler 
içinde genellikle kar şı lanan kastla ş ma eyilimine kar şı  ç ıkm ış tır. Bizans Loncalar ın ı n 
kastlaşmasın ı  sağ layan önemli bir özellik olarak gözüken farkl ı  loncalar aras ındaki evli-
lik yasağı  ise Ahi Birliklerinde sözkonusu değ ildir. 

Aynca, loncalar s ın ı flı  bir toplumun toplum yap ı s ı n ı  meydana getirecek şekilde teş -
kilâtland ıklan ve bunu gerçekle ş tirdikleri halde Ahi Birlikleri, s ın ı fl ı  toplum yapı sına 
karşı  ç ıkmış  ve buna göre te şkilâtlanm ış ur. 

Araları nda bu derece önemli yap ı  ve amaç fark ı  bulunan Bizans Loncalar ı  ile Ahi 
Birliklerini birbirlerinin devam ı  olan te şkilâtlar olarak sayman ın hiçbir hakl ı  sebebi yok-
tur. 

Bu izahlardan anla şı lacağı  gibi ahilik çatış mac ı  değ il, bar ış ç ı  inkarc ı  değ il, inançl ı  
şekilci değ il, öze önem veren bir dü ş ünce tarz ıd ır. Bu özellikleri ile Ahilik esnaf ı n gön-
lünde taht kurmu ş , onların desteğ ini sağ lam ış t ır. Bu gün esnaf ve sanatkârlar ı m ı zın dü-
şüncelerinde bu izleri görmek mümkündür. Türk esnaf ve sanaticârlann ın içtimai aç ıdan 
güvenilir bir istikrar konusu oldu ğunu biliyoruz. 12 Eylül öncesi ortaya ç ıkan, vatan ve 
milletimizin hayatına kasteden anar ş i hadiselerine kar ış an esnaf ve sanatkarlann say ısı -
n ın çok az olmas ı  bu görüşü doğ rulamaktad ır. Art ık biliyoruz ki, ülkemiz için esnaf ve 
sanatkar, 

- Ananevi istihdam ve üretimdeki yarat ıc ı  ve düzenli çal ış ma anlay ışı yla iktisadi ha-
yatım ı z ın denge unsurudur. 

- Toplumda kimseyi rahats ız etmeyen ve kimseye yük olmayan bir kitledir. 

Siyasi ve içtimai her türlü anormal çalkant ıya kar şı  istikrar ve huzurun teminat ıdı r- 
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lar. Zararl ı  akımlarclan etkilenmezler. 

- Yaşamları , hareketleri, töreleri ve ahlaki yap ı lan itibariyle, sosyal bünyenin koru-
yucusudurlar. Vatan ına, milletine ve inançlar ına bağ l ıd ırlar. 

- Mütevekkil, çal ış kan, saygı lı  ve tutumludurlar. K ı saca Türk esnaf ve sanaticarlan-
n ın büyük çoğ unluğu ahilik düşüncesini ya şatan insanlard ır. Bu insanların esnaf ahlaki 
anlay ışı nda Ahilik şekillenmiş tir. 

- Ahilik insan ı  "Eşref-i Mahltıkat" olarak kabul eder ve ona insan oldu ğ u için sayg ı  
gösterir. Bu anlay ış  Ahilerin din, dil, ırk, renk, cinsiyet aynm ını  gözetmeksizin herkese 
adil davranmalar ı  prensibini ortaya koymu ş tur. Bu prensip sebebiyledir ki, H ıristiyan 
veya Rumlan aldatan veya onlara hileli mal satan baz ı  esnaf hiç tereddüt edilmeden ce-
zaland ırı lm ış tır. 

Ahilerin ekonomik teşkilâtlanmalan da kendi ahlak anlay ış larına uygundu. "Orta 
Sand ıkları " bu te şkilâtlanmada önemli bir unsurdur. SSK ve Emekli Sand ığı  ile Bağ -kur 
öncesinde kurulan bu dü ş ündürücü sosyal güvenlik sistemi bile, tek ba şı na kanunla de-
ğ il, ahlaki kurallarla olu ş turulan 700 y ı ll ık bir organizasyonu i şaret eder. 

Her Ahi Birliğ inin Orta Sandığı , Esnaf Vakfı , Esnaf Sand ığı  ve Esnaf Kesesi denilen 
bir yard ımlaşma sandığı  vardı r. Teşkilat bu yard ım sandığı  vas ı tas ıyla üyelirini tefeci-
den korur, gerek özel gerekse i ş  hayali için laz ı m olan kredileri dağı tırdı . 

Her esnaf, mahn ın satışı ndan elde edilen belirli bir yüzdeyi Orta Sand ığı na yatı nrdı . 
Ayrıca, terfi harçlan ile te şkilâta ait mülklerin kiralar ı  ve çe ş itli bağış lar sand ığı n diğer 
gelirleri aras ındayd ı . Kise-i Hümayun dışı nda bağı ms ız bir "Kise-i ahiyan" sistemi var-
d ır ki, bu baş l ıbaşı na bir sistemdir. 

Orta Sand ığı nda toplanan paralardan te şkilat için lüzumlu harcamalar yap ı l ı rdı . Bir-
liğe ait mülklerin tamir masraflar ı , çeş itli vergiler, görevlilerin maa ş ları , sosyal gayeli 
esnaf toplant ı ları nın giderleri, fukaralara çe ş itli vesilelerle yap ı lan yard ı mlar esnaftan 
maddi durumu iyi olmay ıp hasta veya sakat olanlara yap ı lan yard ı mlar, teşkilât ın gelir-
lerini artt ı rmak için sat ın al ınan mülklerin bedelleri ve çe ş itli sosyal hizmet giderleri, bu 
sand ıktan karşı lan ırdı . Bugünkü Sosyal Güvenlik Sistemine yahut fonlara benzeyen ya-
ni, idare ve tasarrufun ahlak ı  bir sistem halinde, meslek ululanna b ırak ılmış  olmasıdır. 

Teşkilat için gerekli harcamalar yap ı ldıktan sonra, artan paralar, esnafa kredi olarak 
verilir veya hammadde temininde kullan ı l ırd ı . Esnafa laz ım olan hammadde, te şkilat ta-
rafı ndan sat ın al ınarak üyelere dağı tı l ı rd ı . Sat ın al ı nan mal ı n bedeli Orta Sand ığı ndan 
ödendikten sonra, da ğı tı m iş lemine baş lan ı rd ı . Bu dağı tı mda genellikle ustalar ın meslek 
k ıdemleri gözönünde bulundurulur, k ı demli ustalara daha çok hammadde verilirdi. An-
cak, bu dağı tımda ifrata kaç ı lmazd ı . Yani en k ıdemli ve en k ıdemsiz ustalara verilen 
hammadde aras ında 2-3 katı ndan daha fazla fark bulunmazd ı . 

Bugün esnaf ve sanatkarlar ım ızın para s ıkıntısı  çektiğ inde, bankadan önce kom şusu-
na müracaat etmesinin, kaza geçiren bir esnaf ı n yard ı mlarına Bağ -Kur'dan önce arka-
daş larının koşmasının ve yard ım toplanmas ın ın sebepleri ahilik ruhunun bir devam ı  ola-
rak anla şı lmal ıdı r. 

Bugün esnaf ve sanatkârlar sosyal güvenlik bak ım ından Bağ -Kur'a kredi bak ımından 
Halk Bankas ına, işyeri yapt ırma konusunda Sanayi ve Ticaret bakanl ığı na bağ lıdır. Bu 
bağ lan uzatmak mümkün. K ısaca esnafın iş  yapabilmek için çok say ı da muhatabı  var-
dır. Adeta esnaf zaman ı n ı n yarı sın ı  bir i ş  yapmadan muhataplar ı  aras ında mekik doku-
yarak geçirmektedir. 

Bugün Ahi Birliklerinde olduğ u gibi, esnafın muhatab ını  bire indirmek elbette müm- 
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kün değ ildir. Ancak, bunlar ı  azaltmak mümkündür. Bunu yapmak çok hay ırl ı  bir iş tir. 
Ayrıca, esnafın kendi aralarındaki yard ı mlaşman ın teşvik edilmesi de gerekmektedir. 

Ahilik insan ı  bir bütün olarak ele alm ış  ve onu bütün yönleriyle birlikte geli ş tirmesi 
gerektiğ i üzerinde durmu ş tur. Ayrıca ahiler yanlar ında çal ış an ç ı rak ve kalfalara emek-
leri sömürülecek varl ı klar gibi değ il, yeti ş tirilecek ve ileride i ş  yeri temin edilecek bir 
insan gibi bakm ış lard ır. bu düşüncenin izlerini, bütün y ık ıc ı  tesirleri rağ men zaman ım ız-
da dahi görmek mümkündür. Baz ı  bölgelerimizde ç ırak ve kalfalar bayram namaz ı ndan 
ç ıktıktan sonra doğ ru ustalanrun evine giderler. Ustalar mecbur olmad ıklar ı  halde ç ı -
rak ve kalfalarma bayraml ı k al ırlar. Askerden gelen kalfa önce ustas ı n ı n yan ına uğ -
rak. Bütün bunlar gösteriyor ki esnaf ile ç ı rağı  veya kalfas ı  aras ında işçi-i şveren değ il 
baba-oğ ul arasındaki münasebetlere benzeyen candan ba ğ lar vard ı r. Velilerin akl ına da 
çocuklar ının ustalar ı  tarafından istismar edilece ğ i gelmezdi. Çocuk velisi taraf ından us-
taya "eti senin kemi ğ i benim" denilmek üzere teslim edilirdi. Velinin bu davran ışı nın se-
bebi çocuğunu sevmemesi veya onun yaramazl ık yapacağ ina bilmesi değ ildi. O bilirdi 
ki, çocuğ unu teslim edeceğ i usta onu en iyi şekilde yeti ş tirmek için elinden geleni yapa-
cak, gerektiğ inde onu cezaland ıracak. Çocu ğ un yan ında söylenilen "eti senin kemiğ i be-
nim" sözü bir nevi babal ık otoritesinin bir öbülümünün ustaya devredilmesi manasma 
da gelmektedir. Ustaya bu şekilde teslim edilen ç ırağa usta kendi oğ lu gibi davranır 
onun iyi bir sanatkar olarak yeti şmesi için hiçbir fedakarl ıktan kaç ınmazd ı . 

Ç ırak ise baş lay ınca kendisine o i şyerinde çal ış an kalfalar aras ında iki 'yol kardeş i" 
verilirdi. Bunlar ç ı rağı n yetişmesinde problemlerin çözümünde yard ımc ı  olurlar, ona 
ağ abeylik yaparlard ı . Başka bir ifade ile Ahilerin i şyeri, işveren ile çalış anların sürekli 
menfaat çat ış mas ı  içinde olduğ u çal ış anların birbirlerinin yerini almak için ugraş tığı  bir 
savaş  meydanı  değ il, baba oğ ul ve kardeş lerin bulunduğ u bir s ıcak alile yuvas ıdı r. 

Usta ç ı rağı n sadece i ş  yerindeki meslek e ğ itiminden değ il, ayn ı  zamanda umumi ve,  
dini eğ itiminden de sorumluydu. Ç ırak zaviyeye de kaydolur, orada umumi ve dini e ğ i-
timini tamamlard ı . Zaviyeler bir "miskinler tekkesi" de ğ il, zaman zaman kad ı ların, mü-
derrislerin de ders verdiğ i bir ilim-irfan oca ğı yd ı . Çeş itli zamanlarda tertiplenen esnaf 
toplantı ları  ve kış  gecelerinde düzenlenen "yaren (yaran) sohbetleri" ile de sosyal hayata 
uyum sağ lanırdı . (5)  

"Yaren Sohbetleri"nin düzenleni ş  şekli de ahilikteki ahlak anlay ışı nı  yans ıtması  ba-
k ı m ından önemlidir. 

Yaren sohbetlerinin haz ı rl ıkları  her y ı l Kas ı m ay ı nda yap ı l ırd ı . Önce sohbet dtizenle-
mek isteyen ayn ı  yaş  grubundaki 7-8 genç bir araya gelirler, sevip sayd ıktan ve maddi 
durumu iyi olan iki arkadaş  seçilirdi. Bunlardan ya şça büyük olanlar ı  "yaren başı ", diğe-
ri ise "yaren kahyas ı  olurdu. Yaren başı  ve yaren kahyas ı  belli olduktan sonra durum 
toplantıya iş tirak edebilecek olanlara duyurulur, 20-25 ki ş ilik bir grup meydana getirilir-
di. bu gruba dahil olan herkese "yaren" denilirdi. her yaren grubunda gençler, orta ya şlı -
lar ve yaş lı lar bulunurdu. Ya ş l ı ları n say ı sı  5-6'y ı  geçmezdi. Bo ş  zamanlar ında sosyal 
hizmetler de gören yaren gruplar ı  genellikle üç ayl ı k bir dönem sonunda da ğı l ır ve yeni 
gruplar meydana getirilirdi. 

Yaren başı , grubu idare eder ve gerekti ğ inde onlar ı  cezaland ınr& Gençler gibi, ya ş -
lı lar da onun emirlerine uymak zorundayd ı lar. Yaş l ı ları n her hususta diger yarenlerden 
hiç bir fark ı  yoktu. Mecliste otururken ya ş  s ıras ı  esas olduğ undan, yaş lı lar yaren ba şı nın 
etrafında bulunurlar, en gençler en a ş ağı da otururlard ı . Velhas ı l, sohbetin bütün adap ve 

(5) William, Ouchi, Teori 1, ilgi Yaytnc ılik, Istanbul 1987, s. 37. 
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erkan ına itaat etmek her yarenin görevi oldu ğ u gibi itaat etmeyenleri cezaland ırmak ta 
"yaren başı "n ın vazifesiydi. Cezalar suçun a ğı rlığı na göre verilirdi. En a ğı r ceza sohbet-
ten ihraç etmek, hatta meslekten sürülmek derecesine varan bir ceza idi. 

Sohbetin yap ı lacağı  gece bütün yarenler ak şam ezan ından bir saat sonraya kadar 
sohbet yap ı lacak eve gelmek zorundayd ı lar. Mazereti olanlar, durumu yaren kahyas ına 
daha önceden bildirmek zorundayd ı . Toplant ı ya, ilk önce yaren kahyas ı  gelir ve yap ı lan 
haz ırl ıkları  kontrol ederdi. Toplant ı ya gelenler teker teker odaya al ın ı rdı . Yaren ilk defa 
odaya girerken, yaren ba şı  dahil olmak üzere içeride bulunan herkes ayağ a kalkard ı . Ka-
p ıdan içeri giren yaren odan ın ortas ında ve herkese sa ğ  elini göğ süne koymak süretiyle 
"selamün aleyküm" diyerek yüksek sesle selam verirdi. Yaren ba şı  da "aleyküm selam" 
diyerek selama kar şı l ık verdikten sonra herkes yerine otururdu. Elde sigara veya kahve 
ile ayağ a kalkı lmazd ı . Kim olursa olsun, toplant ı ya geç gelenler için merasim yap ı lmaz-
d ı . Yani geç kalanlar için aya ğ a kalk ı lmazd ı . Bunlar ayr ı ca cezaland ı nlırd ı . 

Burada önemli husus bir yaren sohbetinde de ğ iş ik yaş  grubundan insanlar ın bir ara-
da bulunmas ı  ve eğ lenmesidir. Ayr ı ca yaren ba şı n ı n genç olmas ı na rağmen üyeler için-
de yaş l ı ları n bulunmas ı  da dikkat çekicidir. Böylece gençler sayg ı  duydukları  babalar ı  
yaş larındaki insanlar ı  yönetebilmek olgunlu ğ una eri ş irken ya ş l ı lar da mükemmel bir 
eğ itimcilik örneğ i verirlerdi. 

Ş üphesiz insanlar hatadan azade de ğ illerdir. Ç ıraklar da zaman zaman suç i ş leyebi-
lirdi. Ancak esnaf te şkilatı nda çok zaman, suç i ş leyen ç ı rağı n yerine onun ustas ı na ceza 
verilirdi. Bunun sebebi ustan ı n bir i şveren gibi değ il, ç ı rağı n her türlü eğ itiminden so-
rumlu bir baba gibi görülmesi anlaşı lm ış ur. 

Ç ırak bir i ş yerinde çal ışı rken ne diğer bir sanatkar onun ustas ından ayartmay ı , ne ba-
bas ı  onu bir ba şka ustaya vermeyi, ne de çocuk ba şka bir dükkana kaçmay ı  dü ş ünürdü. 
Bu meslek ahlaki Bat ı  düşüncesinde tenkid edilmi ş , herkesin daha iyi i ş  imkân ı  bulduğ u 
yerde çal ış mas ı n ın veya ş irketin daha iyi eleman bulunduğ u zaman i ş çisini değ iş tirmesi-
nin verimliliğ i artıracağı  savunulmu ş tur. Çünkü bat ı  düş üncesinde çal ış an ı  işyerine bağ -
layan tek şey menfaattir. Bütün do ğ rular ın Batı  dü ş üncesinde olduğ una inananlar böyle 
kabul ederler. Ancak özellikle Japonya'n ı n gösterdi ğ i geli ş me ve kalk ı nman ı n sebepleri-
ni derinlemesine ara ş t ıranlar Bat ı  dü ş üncesinin ciddi yanl ış ları n ı  ortaya ç ıkarmaya ba ş -
lam ış lard ı r. Konumuzla ilgili olarak bir Japon'un hat ıras ı n ı  anlatmak faydal ı  olacakt ı r. 

"Bir Japon üretim firmas ı nı n genç yöneticilerinden biri şu ilginç olay ı  anlatı yor." 
Firmam ız ın bir Amerika ş irketi ile ortak yat ı rı m! var. Bu i ş  için beni iki y ı ll ığı na Ameri-
ka'ya gönderdiler. Orada kald ığı m sürede birçok tecrübe edindi ğ im gibi, Amerikal ı  yö-
neticilerin gerçekten çok yetenekli olduklar ı n ı  gördüm. Fakat Amerikal ı ların kokteyl 
partileri beni çok ş aşı rtt ı . Hemen hemen her genç yönetici kokteyl partiterinden nefret 
ettiğ ini söylüyor. "Durup saatlerce itiyor asl ı nda konu ş mak istemediğ imiz kiş ilerle ko-
nuş uyoruz." diyorlar. Madem bu kadar nefret ediyorlar, neden hala gitmekte ısrar edi-
yorlar. Onu bir türlü anlayamad ı m. Sonra sebebini ç ıkard ı m, Amerikal ı lar, yeni bir i şe 
ne zaman ihtiyaçlar ı  olabileceğ ini kestiremiyorlar. Çal ış tıkları  firma, ait olduklar ı  bö-
lüffide k ı sıntı  yapmaya karar verirse, bu insanlar i ş lerinden olacakt ı r. Bu yüzden Ameri-
kal ı lar çevrelerin hep geni ş  tutmak zorundad ı rlar. Öteki firmalardaki ki ş ilerle sürekli te-
masta olmal ı lar ki ihtiyaçları  olduğ unda kendi dallar ı nda hemen yeni bir iş  bulabilsinler. 
Japonya'da hepimiz yeni bir i ş  aramak zorunda kalmayaca ğı m ız ı  bildiğ imiz için kokteyl 
partileri vermeyiz." (6)  

(6) Güllülü, a.g.e. sayfa 105 
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Genç Japon yönetici Bat ı  düşüncesinin bir yanl ışı m ortaya ç ıkarıyor. Batı  ülkelerin-
de çalışanlar zamanlarnun önemli bir bölümünü i ş ten ç ıkarmalar' halinde, çal ış abilecek-
leri başka iş lerini hazırlama gayretlerini harcamak mecburiyetindedir. Çünkü ne çal ış a-
n ın işveren ve nede işverenin çal ış ana güveni vard ır. Bu güvensizlik bir çok 
olumsuzluklar sebep olur. Meselâ, i şveren işçilerine yeni beceriler ö ğ retecek e ğ itim 
programlarına para yat ırmak istemezler. Çünkü yine beceriler kazanan i şçinin başka ş ir-
kete gitme şansının artacağı nı , bunun olması  halinde yatı rdıklan paran ın boşa gideceğ i-
ni düşünürler. i şçiler de bir gün rakip firmadan çal ış acaklarını  dü şünerek kendi i şyerle-
rine sadakat gösteremezler. Bu şartlar alt ı nda insanlar nas ı l huzurlu olur, verimlilik nas ı l 
artar? 

Yukarıdaki örnekten anla şı lacağı  gibi, gözü başkaların ı n çöplüğ ünde olan horozlar 
misali çalış an insanların, ne i şyerlerine ne de kendilerine faydalar ı  olur. Bunun için çalı -
şanlar i şyerlerine sadakatle bağ li olmal ı , işverenler de yanlar ında çal ış anları  istismar et-
memeli ve onları  korumal ıdırlar. Bu koruma, bir lütuf de ğ il borçtur. Ahilik h ırs kap ı sın ı  
kapayarak istisman ve i şyeri değ iş tirmeyi önlemi ş tir. Bu sayede i şyeri aile yuvas ına 
dönmüş tür. 

Bugün icra planlar ında çal ış anlara, i şveren mensubiyet şuuru kazand ırı lmas ı  için 
tedbirler al ınmas ı  istenilmektedir. Bu nas ı l sağ lanacaktır? Atalar ı mız bunu eski denilen, 
ancak, bizce eskimeyen ve eskimeyecek olan ahilik ahlaki ile sa ğ larnış lardır. Bugün de 
yine ahilik ahlaki ile çal ış anlar işyerlerini bir, aile yuvas ı  gibi görebilirler Türk esnaf ve 
sanatkarlan ahilik dü şüncesini küllenmi ş  de olsa gönüllerinde ya şatmaktad ırlar. Ahilik-
te esas olan helal kazançt ır. Ahinin doğ ru olmas ı  ve hak ettiğ inden fazla kazanma yolu-
na sapmamas ı  bir ahlak kaidesidir. Türk kültürünün zeminini ve ruhunu te şkil eden Al-
lah, insan ve devlet anlam ında yüksek bir ahlak yattığı  aç ıktır. Yüksek ahlak ölçülerini 
hayat tarz ı  haline getirmekle sağ lanan, Allah korkusu ve sevgisine bağ lan ır. Bu yüzden 
yüksek ahlak, hak, hukuk ve adaleti Allah ad ına isteme manas ına da gelir.c" Hakk ı na ra-
z ı  olmayarak mal ına fazla fiyat isteme, zenginle şme h ı rs ıyla karanl ık ve dolaşı k kazanç 
yollanna sapma gibi haram kazanç yollanna ahilik müsaade etmez. Ahilik mal biriktir-
me ve yığ ma peş inde koşan haris ve istismarc ı  ticarete karşı dır. 

Ahi hiç ölmeyecekmi ş  gibi dünya için, hemen ölecekmiş  gibi ahiret için çal ış an, 
kendi emeğ i ile geçinen ve kimseye muhtaç olmayan insand ı r. O çal ış may ı  ibaret bilir, 
helal kazanç peş inde koşar, helalinden kazan ır. Helal yerlere ve karar ınca harcar. Mü ş -
terisini yolunacak kaz, kom ş usunu düşman görmez. 

Ahiler "her koyun kendi baca ğı ndan as ı l ır" diyen insanlar değ ildir. Onlar bilirler ki, 
komşusundaki yang ın kendilerine de s ı çrar. Fcrden kendisini k ıı rtarması nın hiç bir ma-
nası  yoktur. Mühim olan herkesin saadete ula şmas ı d ır. Bunun için sabahleyin ilk mü ş te-
risi ile al ış veriş  yapan bir ahiye ikinci bir müş teri gelirse de kom şusu henüz al ış veriş  
yapmam ış sa, müş teriye bütün samimiyetle şöyle derdi: 

"Kusura bakmaym ız efendim. Allah (C.C) berekedni vere. Ben sabah siftah ım ı  yap-
tı m. Senin istediğ in mal karşı  dükkanda da var. O daha siftah edmedi. Siz ondan al ın." 

Kom şusuna giden müş teriyi çekmek için türlü şaklabanl ıklar yapan ve bunu rekabe-
tin gereğ i olarak gören anlay ış tan ne kadar farkl ı  bir ahlak anlay ışı . 

Bunlar anlatıldığı  zaman, "ahiler rekabeti bilmiyorlard ı . Onun için başarı lı  olamadı -
lar ve ahi birlikleri yıkıldı . Rakibine müş teri veren bir ticaret anlay ışı  olamaz." diyenle-
rin say ı s ı  malesef az değ ildir. 

(7) Sadık K .Tural, Kültürel Kindigindz Üzerine Düyünceler, KTB Yayenlart Sayfa 88-106 

(8) Evliyaoglu Gökhan, Türk Iktisat Tarihi, Hareket Yay. Ist. 1977 Sayfa 133 
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Her şeyden önce ş unu belirtelim ki ahiler rekabeti biliyorlard ı . Ama, rekabeti mü ş te-
ri çalmak için hileli yollara ba şvurarak değ il, daha iyi ve daha kaliteli mal üreterek yap ı -
yorlard ı . Ahilik, daha fazla kazanmak, spekülasyon ve rekabet yapmak yerine kar şı lıklı  
yard ım ve sosyal dayan ış ma esaslar ı na bağ l ı  kalmay ı  tercih etmi ş lerdir. Ferdi te şebbüs, 
serbest kazanç, mesleki hürriyet, menfaat çat ış mas ı  yerine, bütün topluma hakim olan 
bir nizam ve sosyal adalet duygusu, din ve ahlak kaideleri üzerine kurulmu ş  barış ç ı  ge- 
leneklerle yaman bir meslek mukaddesat ı  ve i ş  ahlaki ahiliğ in ahengini sağ lam ış tı r. (8)  

Ahilikteki ahlak ve ekonomi anlay ışı  sanatkarlar ın iş leri ile bütünle şmelerini sağ la-
yarak iş ten zevk ald ığı  çal ış ma şartları n ı  meydana getirmi ş tir. Sanatkarlann i ş ine kendi 
ruhunu yans ı ttığı  bu şartları  içinde rekabet daha fazla mal üretme şeklinde değ il, daha 
mükemmel eser yapmak şeklinde ortaya ç ıkm ış t ı r. 

Ahi ahlak ının müsaade etmedi ğ i şeylerden biri de s ı k s ık iş  değ iş tirmedir. Herhangi 
bir i ş te karar k ılmayarak s ık s ık i ş  değ i ş tirmek ancak sebats ız ve istikrars ız bir ruh yap ı -
s ı na sahip olanlar ı n göstereceğ i davran ış t ır. Böyle insanlar ahi olabilecek ruh disiplinine 
sahip kimseler olarak kabul edilmezler. 

Ahilik sistemine uygun olarak i ş  hayat ı n ı n düzenlenmesinde de ahi birlikleri, toplu-
mu bir bütün olarak ele al ıp, bütün sosyal gruplar ı n menfaatlerini dü ş ünmü ş lerdir. Ça-
tış mac ı lığı  reddederek, uzla şmac ı , sosyal ve ekonomik münasebetlerin kurulmas ın ı  gaye 
edinen ahi birliklerinin bu özelli ğ i, sosyal huzuru sağ lama aç ı s ından, insanlığ a ışı k tuta-
cak temel motifleri ta şı maktad ır. 

Ahi birlikleri, üretim ile tüketim aras ında denge kurarak üterici ile tüketici aras ı nda-
ki münasebetlerin sosyal huzunı  sağ layacak şekilde geli şmesinin devam ına çal ış mış lar-
dır. 

Bu maksatla, zaman zaman üretim s ı mrlamalan getirerek emeğ in değerini bulmasını  
saglarken geli ş tirilen narh sistemi ve standartla şma ile de tüketicinin korunmas ın ı  sağ la 
m ış tır. Sadece kaliteli üretim ve ücret politikas ı  değ il, fiyat ve standardizasyon politika-
ları  da ahilik sisteminin unsurlard ır. 

Üretilen mallarda standart arama, tüketicinin korunmas ı  bakım ından son derece 
önemli idi. Her birlik imal etti ğ i mal ın standard ı na göre fiyatlar ı nı  tespit ederdi. Mesela, 
bir ayakkab ı  alan insan, ödedi ğ i fiyata göre bunu ne kadar zaman giyebilece ğ ini bilirdi. 
Belirtilen zamandan önce, ayakkab ı  kullan ı lmaz hale gelirse, ayakkab ı y ı  aldığı  sanatka-
ra götürerek paras ını  geri al ırdı . Standartlar ve narh konulmakla kifayet edilmernekte, 
uygulama devaml ı  bir gözetim alt ında bulundurulmakta idi. Bunlara uymayanlar kendi-
lerine ders etrafa ibret olacak şekilde cezaland ı nl ırd ı . Konulan nizama uymayanlar suç-
larına göre cezalara çarpt ınl ı rd ı . Bu çe ş it davran ış la cezaland ınlanlara "yolsuz" denilir 
di. 

Yolsuz, hammaddeyi piyasadan alamaz, kimse ona mal satmaz, o yapm ış  olduğu 
malı  kimseye satamazdı . Yolsuz kahvelere kabul edilmez, cemiyet toplant ı larına gire-
mez, herkes ondan kaçar ve nefret ederdi. Esnaf ın kendi içinde kurdu ğ u bu oto - kontrol 
sistemi son derece dikkat çekicidir. 

Ahi birliklerinin tüketiciyi korumak için ald ığı  tedbirler ve bu tedbirlerin uygulan-
mas ı  hususunda gösterilen hassasiyet yüzy ı llarca devam etmi ş tir. Zaman zaman esnaf 
taraf ı ndan tesbit edilen standartlar ve narhlar padi şah fermam haline getirilmi ş tir. 

(8) Evliyaoglu Gökhan, Türk iktisat Tarihi, Hareket Yay. İst. 1977 Sayfa 133 
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Ahiler mü ş terilerine daima sayg ılı  olmuş lar, onları  veli - nimet kabul etmi ş lerdir. 
Din, dil, ni( ay ınmı  gözetmeksizin bütün mü ş terilerine e ş it davramrlard ı . Müş terisini 
kandıran, ona bozuk veya pahal ı  mal satan esnaf cezaland ınl ırd ı . Hı ristiyanlara bozuk 
mal sattığı  için cezaland ınlan esnaf görülmü ş tür. O devirde böyle bir adalet ve meslek 
ahlâkı , Batı lı lar hayretler içinde b ırak ıyor, bazen de bu yüksek ahlak anlay ışı na hayran 
olan gayri müslümler müslüman oluyordu. 

Ç ÖZÜLME 

XIV. Yüzy ıl sonlarında Batı  sanayi ürünlerinin Anadolu pazarlann ı  kaplamas ı  sonu-
cu Müslüman-Türk esnaf ı  bir yandan hammade s ıkıntıs ı  çekerken bir yandan da üretti ğ i 
eş yaya alıcı  bulamamaktayd ı . Bu ekonomik krizde iki ayn grubun esnaf aras ına karış tı -
ğı  görülmektedir. 

Bu gruplardan biri sermaye sahipleridir. Bunlar mamül e şyadan çok hammadde tica 
reti yap ıyor, esnaf ve sanatkarlan bu yoldan kendilerine ba ğı ml ı  hale getirmeye çal ışı -
yorlardı . Sermaye sahiplerinin sanayi alan ı na yönelmeleri sonucu ahi birliklerinde ser-
maye-emek bütünlü ğ ü parçalanm ış , bu da teş kilât organi7asyonunun temelini sarsm ış tır. 
Buradaki en önemli husus sermaye sahiplerinin üretici ile tükeci aras ında değ il üretimle 
üretici faaliyetlerini önemli ölçüde yönlendirdikleri halde tüketici ile muhatap olmayan 
sermaye sahiplerinin üretim alan ına herhangi bir yenilik getinnedikleri söylenebilir. 

Esnaf aras ına katılmak suretiyle ahi birliklerinin çözülmesini haz ırlayan ikinci grup 
ise kendilerine esnafl ık hakkı  verilen askerler ile çift bozarak şehre inen köylülerdir. Ar-
tık loncaLaşmış  olan ahi birlikleri köyden ş ehre yap ılan göçlere kar şı  ç ıkm ış lardır. Hü 
kümetin de bunlardan "Çift bozan akçesi" olarak bir çe ş it ceza almas ına rağ men bu göç-
lere engel olunamanu şur. Hemen belirtelim ki, çe ş itli içtiami şartlar ın ziraattan sanayi 
alan ına aktardığı  bu emek dolaplar' halinde y ığı l ıp kaldığı n ı  düşünemeyiz. Bu dönemde 
üretim ve üretici aras ına girmiş  olan sanayici s ı n ı flann, ahi birliklerince gerçekle ş tirilen 
geleneksel üretim organizasyonuna kar şı , bu köylü grupların kullandığı  muhakkakt ır. 

Osmanlı  ekonomisinin zay ı flaman ın bir sonucu olarak yeniçeri ve sipahi gibi askeri 
zümreler sanat hayat ına el atm ış lar, bunlara 1785 y ı l ında ç ıkartı lan bir fermanla esnafl ık 
hakk ı  tan ınmış tır. 

Esnaf arasına katı lan bu gruplar ahi birliklerinin çözülmesine do ğ rudan ve dolayl ı  te-
sir olmuş tur. Doğ rudan tesirlerinin başı nda bu gruplar ın baz ı  kârlı  alanlara bütünüyle 
hakim olmaları , buralarda ahi ahlak kaidelerine uymayan bir üretim ve ticaret hayat ı  ge-
liş tirmeleri gelmektedir. Bunlar elbirli ğ iyle ahi birliklerinin imtiyaz ve selahiyetlerini 
çiğneyerek, en kârl ı  iş  alanlarına yönelmi ş ler ve "yeniçeri zorbal ığı " sayesinde buralara 
hakim olmaya baş lamış lard ır. Ele geçirdikleri ticaret ve sanat alanlar ında, ahi ahlak kai 
delerinin hiç birini uygulamaya yana şmayan bu gruplar en küçük müdahalede silahla or-
taya ç ıkmaktayd ılar. Bütün bunlar ahi birliklerinin fonksiyonlar ı nı  kaybederek çözümle-
melerine sebep olmu ş tur. 

Bu gelişmelerin ahi birlikleri üzerindeki dolayl ı  etkilerine gelince, bu etkiler de şu 
şekilde ortaya ç ıkmaktad ır. Birçok kârl ı  iş  alanlar ı nı  kaybeden hammadde darl ığı  çeken, 
işe yarar ç ırak ve kalfalan yeniçeri esnaf ı  arı sına kat ı lan bu zümreler, yava ş  yavaş  ge-
çimlerini temin edemez duruma gelince, gelenekli üretim organizasyonun d ışı na ç ıkma-
ya baş lam ış lardır. Böylece onlarda üretimde hammaddeden k ısmaya ve k ırpmaya ba ş la-
m ış lard ır. Bu yüzy ı lda esnafa kar şı  yöneltilen ele ş tirilerin üretimde gelenekli kurallara 
bağ lı  kahnmadığı  noktasında yoğunlaş mas ının sebebi de budur. 
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Çözülme sonucu loncala şan ahi birlikleri, daha sonra "gedikler" haline dönü ş müş tür. 
Resmi terim olarak gedik kelimesine ülkemizde 1727 y ı l ından itibaren rastlan ı lmakta-
dır. 

Gedik kelimesi Türkçe'dir. Tekel ve imtiyaz anlam ına gelir ki, sahiplerince yap ı la-
cak i ş i başkaların ı n iş leyernemesi ve sataca ğı  şeyi baş kalar ı n ı n satmamas ı  şart ıyla, hü 
kümet taraf ından verilen senedin içindeki hükümlerin kullan ı lmas ı  ve yürütülmesidir. 
bu tarzda esnaf ve sanatkarl ık 17 Haziran 1861 tarihine kadar devam etmi ş , bu tarihte 
ç ıkartı lan bir tüzükle sanat ve ticarette tekel usulü kald ı r ı lmış tı r. Loncalar 1912 y ı l ı nda 
ç ıkartı lan kanunla tamamen ilga edilmi ş tir. 

Burada bir noktay ı  bilhassa belirtmek gerekiyor. 0 da tamamen for ıksiyonsuz hale 
geldikten sonra bile, birliklerin uzun süre ya ş amakta direnmi ş  olmalarıdır. Her şeye rağ -
men me şrutiyet° kadar istanbul'da özellikle "pe ş temalc ı lar" esnaf ı  arasında yaşatı lmaya 
çalışı lan ahi gelenğ i bu tarihten sonra bütünüyle kaybolmaktad ı r. Cumhuriyetten sonra 
ç ıkartı lan tekke ve zaviyeleri yasaklayan kanun bu birliklerin son kal ı ntı ların ı  da silip 
götürmektedir. 

Bugün bizim de hayranl ık ile incelediğ imiz ahilerin meslek ahlak ına sahip esnaf ve 
sanatkarlanm ızın say ı s ın ın h ızla artmas ı , eline, beline, diline sahip insanlar ı n say ı s ının 
toplumda çoğ almas ı  refah ve huzurumumuzun teminat ı  olacakt ı r. Bunun için esnaf ve 
sanatkarlanm ız ın gönlünde zaten var olan Ahilik ruhunu canland ırmak ve yeni ustalar ın 
kulaldanna şu sözleri söyleyerek onlara i şyeri açmak için ruhsat vermek gerekmektedir. 

"Harama bakma, haram yeme, haram içme, 
Doğ ru, sab ırlı , dayan ıklı  ol. 
Kimseyi kandırma, kanaatkar ol. 
Dünya mal ına tamah etme. Yanl ış  ölçme, eksik tartma. 

Kuvvetli ve sütün durumda iken affetmesini, hiddetli iken yumu şak davranmas ın ı  bil 
ve kendin muhtaç iken bile ba şkalar ı na verecek kadar cömert ol." 

CUMHURIYET DÖNEMI 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda en önemli s ıkıntı lardan biri de becerikli insan 
gücünün kafi derecede olmamas ı  idi. Mustafa Kemal Atatürk bu konuya özel bir ehem-
miyet göstermi ş  ve yetkilileri uyarm ış tır. 

1923 Y ı lında toplanan Izmir Iktisat Kongresinde ç ırak okullann ın aç ılması  teklif 
edilmiş ti. Daha sonra ç ıkartılan baz ı  kanunlara ç ı rakl ık eğ itimi ile ilgili maddeler konul-
muş tur. 1925 Y ı lında yurdumuza davet edilen alman Pedagogu Dr. Kuhne, becerili in-
sangücü s ıkıntısın ı n, Türkiye'de ç ırakl ık eğ itim kurumlarını n bulunmayışı ndan kaynak-
landığı n ı  belirten bir rapor haz ırlam ış tır. 

1934 Y ı lında kurulan Bakanl ıklararas ı  bir komisyon, mesleki ve teknik eğ itim konu-
sunda yerli ve yabanc ı  uzmanlarca verilen raporlar ı  inceleyerek haz ırladığı  raporda ç ı -
rak okullannın aç ılmas ın ı  teklif etmi ş tir. 1938 Y ı l ında yürürlüğe giren 3457 Say ı l ı  Ka-
nunla ç ırak, kalfa ve ustalar ın mesleki bilgilerini artt ırmak için iş letmeler, mesleki 
kurslar düzenlemekle görevlendirilmi ş lerdir. 1942 Y ı l ında Devlet Demiryolları  Iş letme-
si ilk çırak okulunu açm ış tır. Daha sonra Kayseri Uçak Fabrikas ında, Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumunca K ınkkale'de ç ı rak okullar ı  aç ı lmış tı r. 

Ekonomik gelişme ve 1960 y ı lları nda baş layan yurt d ışı na i şçi ak ım ı  gibi sebeplerle 
iş letmeler, yeti şkin i şgücü temininde zorluklarla kar şı laş mış lard ı r. Okul esas ına dayalı  
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mesleki eğ itim sistemimiz i ş  hayatın ın becerili insangücü talebini karşı layamam ış tır. Ih-
tiyaçlarm zorlamas ıyla 1961-1977 y ı lları nda ç ırakl ık kanununa ilişkin bir çok tasarı  ve 
teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmu ş tur. Milli Eğ itim Bakanlığı  ile Çalış ma 
Bakanl ığı  aras ındaki anlaşmazl ık sebebiyle bu tasarı  ve teklifler uzun süre kanunla şa-
mamış tır. 

İ lk Ç ırakl ık Kanunu 29.5.1972 tarihinde kabul edilen 1591 Say ı l ı  Çı rak, kalfa. ve  Us-
tal ık Kanunu'dur. Ancak bu kanun Cumhurba ş kan ınca veto edilmesi sebebiyle uygula-
maya konulamam ış tır. 1591 Say ı l ı  Kanuna göre kurulmu ş  olan mesleki te şekküllere ka-
yı tl ı  15 ve daha az i şçi çal ış tıran işyerlerine ve bu i ş yerlerinde çal ış tı ralan ç ırak, kalfa ve 
ustalara uygulanaca ğı nı  hükme bağ lamış tır. 

1591 Say ılı  Kanunun veto edilmesinden sonra sürdürülen çabalar 20.6.1977 tarihin-
de kabul edilen 2089 Say ı l ı  Ç ırak, Kalfa ve Ustal ık Kanummu'nun kabulüne kadar de-
vam etmi ş tir. Söz konusu Kanunla ülkemizde ilk defa modern manada bir ç ı rakl ık eğ iti-
mi geli ş tirme imkanı  doğ muş tur. 

Yeniden düzenleme çal ış malarında ilk ad ı m olarak, yap ı lan uygulamalar ın bir sente-
zi olarak haz ırlanan "Ç ırakl ık ve Meslek Eğ itimi Kanunu Tasar ı s ı " Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi'ne sunulmu ş  ve 19 Haziran 1986 gün ve 19139 Say ı l ı  Resmi Gazete'de ya-
yı mlanarak yürürlüğe girmiş tir. 

ÇIRAKLIK EĞ ITIMININ ÖNEMI 

Bir ülkenin gelişmesi sanayile ş nrı esine bağ lı  bulunmaktad ır. Sanayile ş mede önemli 
faktör olan bilgi, beceri ve i ş  alış kanl ıkları na sahip, yüksek verimi gerçekle ş tirecek in-
san gücünün eğ itilmesi gerekmektedir. Mesleki ve teknik eğ itim, sanayileşmenin bir alt 
yap ı  yatırımı  niteliğ indedir. Bu sebeple, mesleki ve teknik e ğ itimin omurgas ı  durumun-
da olan ç ıraldık eğ itiminin geliş tirilmesi zorunlu bulunmaktad ı r. 

Ç ırald ık eğ itimi sisteminde; i ş  hayatını n becerili insan gücü ihtiyac ın ı  karşı lamak 
amac ı  ile okul - i şyeri ve sanayinin ortaklaşa yetki ve sorumluluk ald ıkları  bir mesleki 
eğ itim öngörülrnektedir. Bu, sistemle, üretim içinde bulunan okul ça ğı ndaki gençlerin 
eğ itimleri sonucu bir istihdam meselesi de ortaya ç ıkmayacak, bunlar ı n belli ölçüde sos-
yal güvenlik sistemine al ınmaları , çal ış ma barışı  sağ layarak i ş  verimini de olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Örgün eğ itim kurumlar ın ın çeş itli kademlerinden ayr ı lan veya herhangi bir kademe-
sinden sonra öğrenimine son verip, bir meslek ö ğ renmek için i şyerlerinde çal ış an yaş ları  
13-18 aras ındaki gençlerin teorik ve pratik mesleki e ğ itimlerinin bir programa göre ya-
p ı lmas ı nı  getirmek ç ı rakl ık eğ itimin temel gayesidir. Ç ırakl ık eğ itimi ile; iş  hayatı nda 
çal ış ma disiplinin sağ lanması , ç ırak öğ rencilerin sosyal güvenlik sistemine kavu ş turul-
mas ı , ülke çapında mesleki standartlarm sa ğ lanmas ı  ve i şyeri açman ın belli bir düzene 
bağ lanmas ı  gerçekleş tirilecektir. 

12-18 Yaş  grubundaki gençlerimizin büyük bir k ı sm ı  örgün eğ itim kurumlarına de-
vam etmektedir. Bunlar ın çoğu baz ı  iş lerinde "Vas ı fs ı z Işçi" statüsünde çal ışı rken, sana-
yileşmekte olan ülkemizin becerili i şgücüne olan ihtiyac ı  hızla artmakta ve bu ihtiyaç 
meslek okullanyle karşı lanamamaktachr. 

Hiçbir mesleki eğ itim görmeden iş  hayat ına at ı lan bu gençlerimizin ç ıraklık eğ itimi 
sistemi ile yeti ş tirilerek becerili insangücü haline getirilmeleri, ülkemizin bu ihtiyac ının 
karşı lanmas ıncla en ekonomik ve gerçekçi yoldur. Söz konusu gençlerin ç ırald ık siste-
minde yetiş tirilmeleri sosyal bak ımdan da önemli faydalar sağ layacaktır. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 91 	OCAK-Ş UBAT-MART 1991 

YÖNETİMDE SORUMLULUK BILINCI VE 
KALKINMA 

(PERU VE JAPONYA ORNEĞ I) 

Yrd. Doç. Dr. Remzi FINDIKLI 

Yönetim, sorumluluk ve kalk ı nma birbiriyle yak ından ilgili olan kavramlard ır. Yö-
netim, eski deyimiyle "mesuliyettir". Bir ba şka ifade ile yönetmek, yaln ı z emretmek, 
hükmetmek ve sorumsuz olmak demek de ğ il, yönetilenlerin her türlü ihtiyaçlar ın ı  karşı -
lamak, sorumluluğunu iistlenmektir. Nitekim, "hakimiyet, mesuliyettir" denmi ş tir. Yö-
netime talip olmak, hizmete, sorumluluk yüklenmeye talip olmakt ır. Bilindiğ i gibi, yö-
netimin temel unsuru insand ır. İ nsan ise, sorumluluk taşı yan, sorumluluk altına 
girebilen yegane canl ı dır. Zaten insan ı n diğer canl ı lardan üstün ve değerli kabul edilme-
si, "sorumluluk" ta şı mas ından dolay ı d ır. Sorumsuz insanlar ı n toplumda bir de ğer ta şı -
madığı  bilinen bir gerçektir. Kallunma olay ı  da sorumluluk taşı yan yöneticilerin çabala-
rın ı n bir sonucudur. Kalk ınma bir anlamda, sorumluluk duygusuna sahip, bilgili, 
becerikli ve yetenekli ve nitelikli bir yönetici kadroya sahip olmakt ır. Yönetim ve kal-
kı nma üzerine yap ı lan kar şı laş tı rmal ı  araş tı rmalar, ileri derecede kalkmm ış  ülkelerin ay-
nı  zamanda sorumluluk duygusu, yetenekli yönetici kadroya sahip olduklar ın ı , geri kal 
m ış  ülkelerde ise bunun tam terli bir durumun oldu ğ unu ortaya koymaktad ır. 

Sorumluluk taşı mak ayn ı  zamanda hür olmakt ır. Nitekim bat ı l ı  düşünülreden Erih 
Fromm'un "Sağ l ı kl ı  Toplum" isimli kitab ı nda belirtti ğ ine göre, sorumlu olmak, sorum 
luluk taşı mak ayn ı  zamanda hür olmak, sağ lıkl ı  olmaktı r. Insan ın hür, olmas ı  daha fazla 
sorumluluk taşı mas ı  demektir. Sorumsuz insan sağ lıks ız insand ır. Sonımsuz insan hür 
değ ildir. Sorumluluk, bağı ms ızl ığı n bir ölçüsüdiir. Sorumluluk taşı yan kimseler, güveni, 
lir ki ş iler olmak durumundad ır. Böyle ki ş ilerin oluşan bir toplum da sağ l ıkl ı  ve saygın 
bir toplumdur. 

Sorumsuz ve itibars ız insanlar ın mutlu olarn ıyacaklan gibi, böyle sorumsuz insanlar-
dan oluşan bir toplumun ve yönetimin de sa ğ l ıkl ı  olmas ı  düşünülemez. Hatta son za-
manlarda yap ı lan baz ı  araş tırmalar, sorumsuz, amaçs ı z ve duygusuz insanlar ın, sorum-
luluk taşı yan ve bir amaç uğ runa çaba sarfeden insanlara oranla daha fazla ruhsal 
hastal ıklara yakaland ığı n ı  göstermektedir. Demek oluyor ki, sorumluluk duygusuna sa-
hip olmak, ayn ı  zamanda sağ l ıklı  olman ı n bir gereğ idir. 

Günümüzde "yönetimde yetki devri de dahil, yönetime kat ı lma, kâra kat ı lma, yöneti 
me ortak olma, birlikte yönetim, özyönetim gibi çe ş itli kaulmal ı  yönetim sistemlerinin 
bütün gayret ve çabalar ı , temelde personeli daha fazla sorumluluk sahibi yapmakt ır. Bir 
başka ifade ile, sorumlulukları  personele yaymak suretiyle uyumsuzluklar ı  ve uyuşmaz- 
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lıklan ortadan kald ırmak, yabanc ı laş mayı  yok etmek ve ekonomik gücü dengeli, bir şe-
kilde dağı tınaktır. Böylece daha adil bir sosyal adalet yolu ile insanlar ı  mutlu, i ş letmele-
ri müreffeh k ılmaktıe(1). 

Yukarıda da değ inildiğ i üzere, ekonomik kalk ınma düzeyi ile yönetim ve özellikle 
kamu yönetimi aras ında yakın bir ilişki vard ır. Esasen, iyi bir kamu yönetimi, ekonomik 
kalk ınman ın şartlarından biridir. Ayn ı  zamanda ekonomik kalkınmanın düzeyi de yöne-
timin niteliğ ini etkilemektedir. Zay ı f ve sorumsuz bir kamu yönetimi ekonomik kalk ın-
mar engeller. Yönetimin maliyeden ekonomi için bir yüktür. 

Son zamanlarda kar şı laş tırmal ı  kamu yönetimi üzerine bir çok ara ş tırma ve inceleme 
yapı lm ış tır. Bu araştırmalarda yönetim sistemlerinin kalk ınmaya olan etkisi incelernek-
te ve ileri ülkelerle geri kalm ış  ülkelerin durumlar ı  Icarşı laş tırilmaktad ır. Bir örnek ol-
mak üzere burada ileri derecede kalk ı nm ış  bir ülke olan Japonya'n ı n başarı  sebepleri ile 
geri kalmış  olan Peru'nun geri kal ış  sebepleri irdelenmeye çal ışı lacalcim Ş üphesiz bu 
karşı laş tırmalarda ülkemiz aç ı sından al ı nacak dersler, yararlan ı lacak yönler vard ır. 

Peru'nun Geri Kal ış  Nedenleri Ve Yönetim 

Peru, Pasifik k ıyı sında bağı msız bir Güney Amerika ülkesidir. Nüfus 15 milyon do-
luy ında olup bu nüfusun %70'den fazlas ı , Amerika Birli şek Devletlerinin ş irketlerine ait 
olan madencilik (kur şun, çinko, bak ır, antimuan, alt ın, gümü ş ) ve pamuk, şeker, kahve, 
kösele, tarım ve hayvanc ı lık iş leri ile uğ raş maktad ır (2) . 

Peru'da kamu yönetimi çok zarfur. Zaten, geri kal ışı nın temelinde yanl ış  ekonomik 
politikalar, kaynak israfı  ve bunlar ın üstünde zay ıf kamu yönetimi yatmaktad ı r. Peru'da 
iyi eğ itim görmü ş  olanlar, ülkede yönetimin yozla ş m ış  olması nda dolay ı  kamu yöneti-
minde görev almaktan çekinir ve daha çok özel sektörü tercih eder. Durum böyle olunca 
kamu hizmetini yürüteni« e ğ itim bak ım ından zay ı f, ahlaki bak ımdan dejenere olmu ş , 
düş ük üeretli ve yozla ş mış  bir kadrodur°) . 

Peru'da çeş itli etnik gruplar ve ırklar bir arada ya şamaktadır. Bu ırklar aras ında za-
man zaman anlaşmazl ık ve gerginlikler ortaya ç ıkmaktad ır. Nüfusun yakla şı k %15'ini 
oluş turan beyazlar, milli servetin yar ı sından fazlas ı n ı  denetimleri alt ında tutmaktad ırlar. 
Bunun sonucu olarak gelir da ğı lım ı  bozulmuş , hayat standartlar ı  düşmüş  ve gerçek üc-
retler 1985-1988 y ılları  aras ında y ı llık ortalama olarak %10 oran ı nda azahruş tır. 

Peru'da yönetimin zay ıf olmas ından dolay ı  al ınan kararlar gere ğ i gibi uygulanarna-
maktadır. Çünkü, resmi siyasi sistemin ç ıkarm ış  olduğ u kanunlar, düzenlemeler, polis 
faaliyetleri, adli, kararlar hemen hemen anlams ı zd ır. Yönetimi elinde tutanlar her bir ça-
lış ma gününde 110 kadar yönetmlik ve karar ç ıkar ırlar. Bunlar, mesleki uzmanl ık ve de-
mokratik tart ış madan geçmediklerinden istikrars ı z, tutars ız ve plans ız olup kısa bir süre 
sonra geçersiz hale gelirler. 

I) Sacid Adale, Daha Iyi Hizmet Görme Açisindan Kat ılmalt Yönetim, Kutyay Yaymi, Istanbul, 1986, s.61-63 
2) Dünya Ansiklopedisi, Büyük Ansiklopediler Serisi No: 3, Ist. s. 322 
3) Herbert H.!erlin, "Form an L.DC to an MDC:Lessons for American Public Administration", Public Aminist 
ration Review, V. 50, Number 4, July-August 1990, 477-479 
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Resmi siyasi sistemin etkin olmay ışı , Peru'da h ızlı  şehirleşmenin ortaya ç ıkardığı  
gayri resmi düzenlemelere sebep olmu ş tur. Konut yap ım ı , ticaret, kitle ta şı mac ı lığı  ve 
diğ er faaliyetler büyük ölçüde yürürlükteki me ş ru sistemin d ışı nda yap ı lmaktadır. Bu-
nun yan ında, s ıradan bir kimsenin rüş vetsiz ve zaman al ıc ı  bürokratik engelleri a şma-
dan iş  yaptırmas ı  hemen hemen imkâns ızdı r. Mesela, bir ara ş tırma enstitüsüne bir tescil 
yaptırabilmek için yaklaşı k bir yı l beklemek ve 1200 dolar rü şvet vermek zorunda ka-
lınmış tır ki, bu para, ayl ık asgari ücretin 32 kat ı dı r (4) . 

Peru'lular bu gayriresmiliğ in, ciddiyetsizliğ in bedelini ağı r bir şekilde ödemektedir. 
Iş letmeler denetimden kaç ındıkları  için küçük çapta çal ış mak zorunda kalmakta, reklam 
yapamamakta, kredi ve teminata, reklam yapmamakta, kredi ve teminat alamarnakta, 
mülkiyet hakkı  kazanamamakta ve kar şı l ı kl ı  sözleşme ilişkilerine giri şme hakları  yok-
tur. Eğer arazilerini, ev ve ekipmanlar ı n' kullanmazlarsa, yat ırım te şvikleri önemli ölçü-
de dü şürülür. 

Japonya'nı n Başar ı  Nedenleri 

Zay ıf, yozlaş mış  ve hamal Peru yönetiminden güçlü, düzenli ve etkin olan Japon yö-
netimine geçersek değ iş ik bir manzara ile kar şı laşı r ız: 

Rüş vetçi ve yozlaş mış  bir yönetim; Keyfilik; ferdiyetçilik; pasiflik ve boyun e ğ me-
nin aşı rı  iltifat görmesi; az ınl ıkları n korkutulmas ı  ve uyu şmazl ık bask ı sı ; halkı  sayma-
ma, haks ız ve hileli ticaret Peru'nun temel karakteristi ğ i haline gelmi şken Japonya'da 
bunun tersi bir durum vard ır. Japonya'n ı n ekonomik hayat ında 2. Dünya sava şı ndan 
sonra dikkate değ er bir geli şme ve başar ı  gözlenmektedir. Buna rağ men baz ı  Avrupa ül-
keleri ile kar şı laş tırı ldığı nda beklenen hayat standard ı na ulaşamadığı , kentlerde bar ı nma 
maliyetlerinin çok yüksek oldu ğu, altyap ı n ın yetersiz, yiyecek ve giyecek fiyatlar ının 
oldukça pahal ı  ve vergilerin çok a ğı r olduğ u söylenmekedir. 

Japonya'da ki ş i başı na düşen milli gelir dünyadan belki de en yüksek orandad ır. An-
cak, satınalma gücü itibariyle bu oran ı n dünyada en yüksek oran ı  temsil ettiğ i söylene-
mez. Vatandaş ları  aç ık bir manivela yoklu ğ unda bask ı ya yönelten şey, devlet değ il, sis-
temdir (5) . 

Bu eleş tirilere rağ men Japonyan ı n idari sistemi gerek Amerikal ı ların, gerekse bat ı l ı  
ülkelerin hayranl ığı nı  kazanm ış tır. Japonya'n ın caddeleri, muhtemelen dünyan ın en gü-
venli caddeleridir. Hapishanelerde çok az insan vard ır. Uyu ş turucu kullan ımı  çok nadir-
dir. G ı da ve ev sıkıntı s ı  azd ır. Hayat beklentisi ve kamu sa ğ l ığı  göstergeleri çok geli ş -
miş  ülkelerinki ile kar şı laş tınlabilir. İş sizlik sorunu yok gibidir. Okuma-yazma oran ı  
itibariyle dünyada ilk s ıralardad ır. Japonya'n ın eğ itim dünyan ın en iyi eğ itim sistemi ol-
masa da deniza şı rı  ülkelerin en iyilerinden biri olarak ün kazanm ış tır. Japonya'da en iyi 
eğ itim görmü ş  kalifiye elemanlar kamu kesiminde görev almak için birbirleriyle yan şa 
girerler. Sözgelimi, her bir pozisyon için en az 40'tan fazla aday yan şa girer. Oysa, Pe-
ru'da bunun tam tersi bir durum vard ı r. 

(4) Hernando de Soto, The Other Path: The lnvisible Revolution in the Third World, N.York, Harper Row, 
1989,P. 159 
5) Karel van Wolferen, The Enigma of Japanese Power: People and Pilitics in a Stateless Society, N, York, 
Alfred A Knopf, 1989. 
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Hollanda'l ı  bir gatec,ei olan Karel van Wolferen, uzun süre Japonya'da kalm ış  ve Ja-
pon yönetiminin başansm ı n bütün sebeplerini ortay koyamamalcla birlikte, baz ı  önemli 
gördüğ ü noktaları  şöyle s ıralamaktad ır'). : 

1) Personelin Dikkatli ve Titiz Seçilmesi 

Japonya'n ın kamu sektörü nisbeten küçüktür. Her yüz ki ş iye 4.4 görevli dü şmekte-
dir. Oysa, Ingiltere, Almanya ve Amerika'da durum farkl ıd ı r. Kamu personeli dikkatle 
ve adaletle seçilir. Tokyo Üniversitesi mezunlanna ve yöneticilerin erkek çocuklar ına 
(kızlarına değ il) öncelik ve avantaj tan ınması na rağmen personelin seçimine titizlik gös-
terilir ve adalete riayet edilir. Hukuk bölümü mezunlar ı  yönetimin üst seviyelerine çok 
çabuk yükselmelerine rağmen bütün bakanl ıklarda idari personel ile teknik personel ara-
sında bir güç dengesi oluş turulmaya çal ışı lmnktad ı r. 

2) S ıkı  Disiplin ve Örgütsel Bağ lı l ı k 

Yönetimde şansa çok az yer b ırakı larak, yönetimin her yönü dikkatlice ara ş tırı lır. 
Maliye Bakanlığı  personeli çok disiplinli ve s ıkı  çal ış an bir üne sahiptir. Çünkü Maliye 
Bakanl ığı  en önemli kararlar ı n al ı nd ığı  bir yerclir. Bu bakanl ığı n personeli s ıkı  eğ itim 
dönemlerinden geçer ve doktrine olmam ış  kirnselerden meydana gelir. Bürokratlar nadi-
ren bir bakanl ıktan diğer bakanl ığ a giderken, bilgi ve görgülerini art ırmak için sık sık 
bir bölüme geçerler. Böylece onlar, sayg ı lı  bakanl ıklann ı  güçlü bir bağ l ı l ık ve feclalcfir' 

güçlendirirler. 

3) Ringi Sistemi 

Planlama alt kademe memurlar ın sorumluluğ undadı r. Üst kaderrıedikiler bu planlar ı  
bozabilmekle birlikte dikkate almazl ık edemezler. Japon idari sisteminde ileti ş imin iki 
yoldan akışı  yalnız bir yenilik isteğ inden gelmemekte fakat ayn ı  zamanda tak ı m ruhu ve 
ferdi morali art ırma kayg ı s ından gelmektedir. 

4) Üst Politikac ılar ve Sanayicilerle yak ın Bağ lar 

Emekli bürokratlarm parlamentoya, önemli banka ve ş irketlere girmeleri yayg ındı r. 
Işadamlar ı , politikac ı lar ve yöneticiler aras ındaki bu bağ l ı l ı klar gerçekte kar şı lıkl ı  des-
tekten gerçek bir birli ğe dönü şmektir. Bundan öte, Japonya'da partizanl ıkla devlet yöne-
timi dengelenmi ş tir. 

5) Kanun ve Hukuk Prosedülerinden Çok Uzla şman ın kullan ı lmas ı  

Japonya'da nisbeten çok az avukat vard ır, 1986 y ı lında bu ülkede 92994 ki ş iye bir 
avukat düşerken, Birleş ik Amerika'da 360 kiş iye bir avukat düş mektedir. Asl ında Japon 
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mahkemeleri çözümü y ıllar alacak davalarla yülclüdür. Ancak, davalar uzla şma yoluyla 
çözümlenmeye çal ışı ldığı ndan, böylece ülkeledeki statüskonun devam ına yard ı m edil-
mektedir. Gerçekten uzla şma süreci bu ülkede ilgi görmekte ve güvenilir anla ş malara 
ula şı lmaktad ır. 

6) Büyük Birader ve Büyük K ı zkarde ş ler (Abi ve Ablalar) 

Bir Japon şehirinin her biriminde kom ş ulara bilgi, yard ı m ve denetim hizmeti ver-
mek üzere polis karakollar ı  vard ı r. Polis dikkatli secilir, iyi e ğ itilir, iyi yönlendirilir ve 
sayg ı nl ık kazandı nl ı r. Polis karakolundaki polisler tipik olarak bir y ı lda iki defa yörele-
rindeki bir aileyi ziyaret eder, dostça tavsiyelerde ve yard ı mda bulunur, fakat bazan de 
ikaz ve uyarı larda bulunurlar. Polis, yine caddeleri denetleyen büyük say ıda ev kadı nla-
nndan olu şan kom şuluk örgütlerinin çal ış malar ı n ı  da koordine ederler. Ev kad ı nlar ı , 20 
milyon üye ile 50'den fazla "milli kad ı nlar derneğ i'ne sahiptir. 

7) Kamu Oyu 

Japonya'da muhalefet partileri zay ı ftır. 1970'lerle 1980'ler aras ındaki hava kirliliğ ine 
karşı  olan gruplann zaferleri mahalli politikac ı lar ı n, yarg ı  kurulu ş lannın ve bas ı nın bas-
kı  grupları  oluş turarak resmi otoritelere isteklerini kabul ettirmesinin bir göstergesidir. 
Resmi kurulu ş lar, genellikle halktan gelen ısrarl ı  baskı lara cevap vermek zorunda kal-
mak tadı rlar. 

Karşı laş t ırmal ı  bir kamu yönetimi için ülkelerin örgütlerinin süreklili ğ i, yöneticilerin 
yetki ve davran ış ları nın ölçülülüğü, bürokrasinin yap ı sı , memurların eğ itim düzeyleri 
gibi konulara bakmak gerekir. Yukar ıda da görüldüğ ü gibi Peru'da yönetim görevini yil-
rütenler, daha çok niteliksiz ve dü ş ük bir eğ itim sürecinden geçtikleri halde, Japona'da 
yönetimi üstelenenler en ileri e ğ itim düzeyinden geçmi ş lerdir. Japonya'n ın yönetiminin 
etkinliğ i sadece organizasyon ve idari prosedürlerden de ğ il, ayn ı  zamanda siyasi ili şki 
ve sorumluluklann iyi düzenlenmesinden kaynaklanmaktad ır. Gerek kamu gerekse özel 
sektör aras ında karşı l ıkl ı  sayg ı , sorumluluk ve otokontrol sistemi kurulmu ş tur. Yine ma-
halli yönetim ile merkezi yönetim aras ında ölçülü bir sorumluluk ilişkisi kurulmuş tur. 
Yetki kullan ım ı  elastikidir. Karar verme yetkisi diktatörlü ğ e yer vermeksizin yayg ı nlaş -
tır ı lmakta, kolaylaş tınlmakta ve dikkatle denetlenmektedir. 

Ülkelerin kalk ı nması n ı  önleyen nedenler aras ında ilk s ıray ı  kaynaldann yetersizli-
ğ inden çok, mevcut kaynaklar gere ğ i gibi etkin kullambliecek sorumluluk duygusuna 
sahip bir yönetici kadronun olmay ışı  yatmaktad ı r. Nitekim, doğ al kaynak bak ı m ı ndan 
dünyan ı n en ş anss ı z ülkesi olan Japonya, nitelikli insangücü sayesinde dünyan ın en ileri 
ülkeleri aras ı ndad ır. Bir ülkede yönetimin kalitesi, temel olarak o ülkenin yönetim kad-
rosu tarafından belirlenir. Bundan dolay ı , kamu personelinin seçimi, e ğ itimi ve yetiş ti-
rilmesi hükümetlerin en önemli görevi olmal ı d ı r m. 

6) Ayn ı  eser, s.410 
7) M.Kriesberg, Public Administration in Dcveloping Countries, The Brookings Insiitution, Washington, 1966, 
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Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli yönetici s ıkı ntı sı , temel sorundur. Ekonomik kal-
kınman ın sağ lanabilmesi için kamu yönetimi, ülkenin genel kalk ı nma seviyesinin önün-
da olmal ı , fakat hayat ın gerçekleri ile ilgisiz olmamal ıdır. Örgütlenme biçimleri, kalk ın-
ma yöntemleri ve teknikleri ülkenin değ iş ik yöre ve sektörleri ile uyum içinde olmal ı , 
ülke gerçeklerine ters dü ş memelidir. Bilindiğ i gibi örgütler, amaçlar ı  gerçekleş tirecek 
araçlar olup bizatihi amaç de ğ illerdir (8) . örgütler, bir anlamda ülkede sosyo-ekonomik 
kalkınman ın sorumluluğ unu paylaşmaya talip kurulu ş lard ır. Kalkmm ış  ülkeler kalkın-
man ın sorumluluğunu paylaşm ış , kalk ınmaya destek ve yard ı mc ı  olmuş  kurumlara sa-
hip olan ülkelerdir. Nitekim, Japonya'da bunun aç ık örneğ i görülmektedir. 

Günümüzde sorumluluk ta şı ma genel bir arzudur. Çal ış an kesimde herkes daha fazla 
sorumluluk yüklenmek istemekte, temel ihtiyaçlar ın ı  karşı lad ıktan sonra bütün çabas ını  
kalkınmada sorumluluk alma ve böylece kendi varl ığı n ı  kabul ettirmeye çal ış maktadır. 
Yönetime katı lma asl ında sorumluluklara kat ı lmad ır. 

Genel olarak sorumluluk toplumda bir ki ş inin bulunduğu yere ve i ş levine göre te-
melden baş lay ıp artan oranlarda zirveye do ğ ru t ı rman ır ve devlet ba şkan ı nda en üst nok-
taya ulaşı r. Bir başka deyimle bir ülkede devlet ba şkan ı , ayn ı  zamanda ülkenin baş  so-
rumlusudur. Ancak ülkemizde yürürlükte olan anayasa devlet ba şkan ı n ın "sorumsuz" 
olmas ı nı  kabul etmi ş tir. Buna göre devlet ba şkanlar ı  görevleriyle ilgili eylem ve i ş lem-
lerinden ve bu arada kalk ı nmadan sorumlu de ğ ildir. Asl ı nda yetki ve sorumlulu ğun den-
geli olması  sağ l ıkl ı  bir yönetimin temel gereğ idir. 

Devlet otoritesini güvenle ya şat ıp zulüm olmaktan koruyacak unsur "sorumlu-
luk"tur. Sorumluluk ta şı mayanlar, haks ı zl ık yapabilme yolunu kendileri için aç ı k bula-
caklardır. sorumluluk bilinci ta şı yanlar, yapt ıklar ı n ın bir gün hesab ın ı  verecekleri dü-
şüncesiyle daha dikkatli hareket ederler. Devlet gemisini bir gün bile kullananlara, o 
günün akşam ında hesaba çekilecekleri bir sorumluluk anlay ışı  aşı lanması  bir zorunlu-
luktur (9) . 

Demokrasi, siyasi piyangodan şans vas ı tas ı yla faydalanma rejimi de ğ ildir. Bilakis 
demokrasi bir sorumluluk rejimidir. Demokrasilerde halk, yöneticilerden hesap sorabil-
mekte ve yöneticiler de hesap verme zorunda kalmaktad ır. Zaten demokrasinin fazileti 
de buradan gelmektedir. Demokrasinin amac ı , halkın iradesini hükümdar yapmakt ır. So-
rumluluk bilincine sahip yönetcilerden olu şan bir yönetimde, say ı lan gittikçe artan de-
netim kurum ve elemanlarma gerek kalmayacakt ır. Yeter ki yönetici makam ından bulu-
nanlar, yaptıklarının er geç hesab ını  vereceklerinin bilincinde olsunlar. Ancak, 
kalkınmada sorumluluk yaln ız devlet yönetcilerinin değ il, işçisi, köylüsü ve esnafı  ile 
tüm ülke vatandaş larının temel vicdani duygusu olmal ıd ı r. 

Türkiye gibi kazma vurulan her yerden petrolün f ış kırmadığı  bir ülkede, kalk ınma-
n ın temel şartlarından biri, vergilerin aksat ılmadan ödenmesidir. Bunun için ikide bir 
vergi yasalar ını  değ iş tirmek yerine, eğ itime, vergi ve mali polis te şkilatına önem ver-
mek ve daha etkin hale getirmek şartt ır. K ısaca, kalkınma, sorumluluk ve yönetim birbi-
riyle atba şı  giden kavramlar olup bir mozaik olu ş turulan. Sağ lıklı  bir toplum için vatan-
daş ların ve yönetcilerin sorumluluk bilinci içinde olmalar ı  temel şarttır. 

8) Ayn ı  eser, s.18 
9)Nurettin Topcu, Devlet ve Demokrasi, Hareket Yay ınları , Istanbul, s.42-43. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 91 	OCAK- Ş UBAT-MART 1991 

TÜRKİYE'DE KÖYDEN Ş EHRE GÖÇ VE Ş EHIR 
YAPISINDA ORTAYA ÇIKAN BAZI DEĞ IŞ MELER 

Dr. Ke ındl GÖRMEZ r )  

1. Köy-Ş ehir Farkl ı l ığı  
Köy ve şehirler pek çok bak ımdan birbirinden farkl ı l ı klar arzeden yerle ş im yerleri 

ve farkl ı  özellikleri olan cemiyet tipleridir. Nüfusla ilgili fark bunlar ın başı nda gelir. 
Nüfus belirli bir say ın ın altında bulunan yerle ş im merkezlerine köy ve bunun üzerinde 
nüfusa sahip yerle ş im merkezlerine şehir deniliyor. 

Köy Kanunu'nun 1. maddesi'nde nüfusu iki binden a ş ağı  "yurtlara" köy denilmekte-
dir. İki bin ile yirmi bin aras ındaki yerlere, kasaba ve daha çok nüfuslu yerle ş im yerleri-
ne ise şehir denilmektedir (1) . 

Bu konuda başka bir ayrım ise insan topluluklar ını  "folk" ve " şehir" şeklinde ay ıran 
Robert Redfield'in ay ırı m ı d ır. Redfiedl'e göre "Folk toplumlar ı , küçük, kendi içine ka-
pal ı , kendi kendine yeten, izole, okur-yazar olmayan, homojen topluluklard ır. Bu top-
lumlarda kuvvetli bir grup dayan ış ması  hissi hakimdir. Bunun tersi ise şehir toplumları -
dı r" (2) . 

Tönnies ise, insan topluluklar ı n ı  "cemaat" ve "cemiyet" olmak üzere ikiye ay ı rm ış -
tır. Cemaatler, ırk, etnik köken ve kültür bak ı m ı ndan farkl ı laşm ış  fertlerden meydana 
gelen ve fertler aras ındaki şahsi, s ıcak, samimi ve içli ba ğ lant ı lar üzerine kurulmu ş  olan 
homojen ve mahrem topluluklard ır. Cemiyetler ise, ırk, etnik men şee, sosyo-ekonomik 
statü ve kültür sistemleri bak ım ından farkl ı laş m ış  geni ş  ve heterojen topluluklard ır. Köy 
cemaat, şehir ise cemiyet olarak nitelendirilebilir (3) . Meseleyi biraz daha açarak, köy ve 
şehrin özelliklerini çeş itli aç ı lardan inceleyebiliriz. 

A. Köyde Hayat Tarz ı  
Köyün özelliklerini iki farkl ı  aç ıdan inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, köyün fiziki 

ve mekansal yap ısı , ikincisi, köyün sosyo-kültürel yap ı sı . Fiziki ve mekansal yap ıda, 
köyün nüfus yap ı sı , yerle ş im ş ekli ve mesken yap ı sı  üzerinde durulacakt ır. 

Köyün sosyo-kültürel yap ı s ı  baş lığı  alt ında ise köyde gelenek görenek ve al ış kanlık-
lar, davranış lar, köyde müesseseler ile köylünün i ş i ve meş guliyet alanlar ı  incelenebilir. 

1. Köyün Fiziki ve Mekan Yap ısı  
a) Demografik Yap ı  
Köy Kanunu'nun 1. Maddesine göre, nüfusu iki binden a şağı  yerhim merkezlerine 

köy denildiğ ini belirtmiş tik. Ancak Devlet Planlama Te şkilatı , bu k ıstas' kullanmayarak 

(*)G.Ü.Li. B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Ögretim Üyesi. 
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nüfusu 20 binden büyük yerle ş im merkezlerine şehir demektedir. Bu rakam ı  kıstas alır-
sak Türkiye nüfusunun 1984 y ı l ı  itibariyle %48'i şehir olmayan yerle şme merkezlerinde 
yaşamaktad ırlar (4). 1990'da nüfusun yandan fazlas ı  şehirlerde yaşamaktad ır. Yurdumuz-
da k ırsal nüfusun, toplam şehir nüfusuna oran ı  şehirle şme sebebiyle gittikçe azalmakta-
dır. 1955 y ı lı nda %71.2 olan bu oran 1965 y ı l ı nda %65.3'e, 1984 y ı l ı nda %48'e düşmüş -
tür. Köy I ş leri Bakanl ığı  Köy Envanter Etüdleri sonuçlar ına göre, ülkemizde, 70.409 
yerleş im birimi bulunmaktad ır. Köy I ş leri Bakanl ığı  YSE Genel Müdürlüğ ü'nce il ölçe-
ğ inde haz ırlanan "Yerle ş im Üniteleri Klavuzlar ına" göre bunlar ın say ıs ı  80.164'tür. 
Bunların yarı s ından çoğ u'üç-beş  ailenin biraraya gelerek yeni yerle şmeler kurmas ından 
meydana gelmi ş tir. Ote yandan merkez köyler seçimi için illerden istenen yerle ş im bi-
rimlerinin say ısı  45.774'dir. Köy muhtarl ıklan say ı s ı  ise 35 bin civanndad ı r (8) . 

Köye yerleşmenin en büyük sebebi o köyde do ğ up büyümedir. Ancak köy nüfusu-
nun küçük bir k ısm ı  sonradan ktiye gelenlerden olu ş maktad ır. Yani, köyde nüfus hare 
ketleri dış a yöneliktir. Dolay ı s ıyla, köy nüfusunda genellikle azal ış  kaydedilmektedir. 

Kastamonu iline bağ l ı  Araç ilçesinin A şağı oba ve Yukar ıoba köylerinde yap ı lan bir 
araş tırmada, bu köylerde 1950 y ı l ında 270 (Aş ağı oba) ve 328 (Yukanoba) olan nüfus 
1974 yı lı nda 204 ve 223'e dü şmüş tür. Nüfusun azal ış Sebebi ara ş tırı ldığı nda, bunun bü-
yük şehire göç olduğ u anlaşı lmiş tir(8) . 

Nüfus azalmas ı nda, yap ı lan analizde erkek say ı s ı n ın kad ı na nazaran daha h ızl ı  bir 
şekilde olduğu görülmektedir (7) . Akkaya'n ı n bu ara ş tı rmas ı  başka araş tı rmac ı lar tarafın-
dan da doğ rulanmaktad ır (8) . 

Türkiye nüfusunun başka bir özelli ğ i ise doğ urganl ı k oran ın ın fazla olu şudur. Eser-
pak, Erzurum'un iki köyünde yapt ığı  araş t ırmada köylerde 0-12 ya ş  grubunun köy nüfu-
sunun en kalabal ık kesimi olduğ unu ve 41 ve daha yaş l ı  nüfusta ani bir dü ş üş  olduğ unu 
ortaya koymaktad ır (1°) . 

Köyde ya şayan nüfusun büyük bir ço ğ unluğ u da evli nüfustur. Evlilik ya şı  çok dü-
şük olduğu gibi zaman zaman da çok evlili ğe rastlanmaktad ır. Evlenme ya şı n ı n altında 
evlenenler de oldukça yüksek orandad ır. Bu oran‘k ı zlarda daha yüksek olup yar ıyı  geç 
mektedir (n) . 

b) Yerleşme Biçimi 

Köy Kanunu'nun 2. maddesi "cami, ortlak, mektep, yaylak, baltahk gibi ortak malla-
n bulunan ve toplu ve dağı n ık evlerde oturan insanlar ın bağ , bahçe ve tarlalar ı  ile" bir 
köy teşkil ettiklerini belirtmektedir (12)  . 

Türkiye'de muhtarl ık olan köylerin %19'u ovada, %ll'i vadide, %23'ü eteklerde ku-
rulmuş tur. S ırt ve yamaçta kurulmu ş  muhtarl ık say ıs ı  %45'tir. M ıthtarl ıklar genellikle 
idari merkezlere uzakt ır. Birçoğu tabii afetlere u ğ ram ış  ve uğ ramaktad ırlar (13)  . Bu böl-
gelerin çoğ una yerleş me özellikleri dolay ı s ı yla kamu hizmeti götürülümekte zorluk çe-
kilmektedir. Çoğ u elveriş siz dağ l ık bölgelere kurulan köylerde toprak darl ığı  bulunmak-
la ve ürünler de de ğerlendirilemernektedir. - 

Köyler kunılduklari merkezlere toplu veya da ğı n ık olarak yerleşmektedirler. 

Dağı n ık yerleşmelerde, i ş lerine gidip gelme külfetinden kurtulma, aile fertlerinin ya 
kın ında çalış ma, iktisadi elastikiyet, makina kullanma gibi faydalar sa ğ larken, sosyal te-
mas imkânlann ı n sinirliliğ i, transport masraflann ın artışı , tesisat ve şebekelerin kurul-
mas ı  güçlüğ ü, amme masraflann ın art ışı  gibi zararl ı  sonuçlar doğurmaktad ır. 

Toplu köy tipinde de, dağı nık köy tipinin tersi durumlar sözkonusudur. 
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Ülkemizin tabiat ve coğ rafi yap ı s ı  ile siyasi ve iktisadi yap ı sı  toplu köy tiplerini za-
ruri kı lm ış tır ve köylerimizin büyük ço ğ unluğ u bu tiptendir. 

Dağı n& yerle şme olan köylerde "geçim" ve "oturma" görevleri birlikte yürüttiMü ğü 
halde, toplu yerle şmelerde köy töpluluğ unun oturma yeri ile bu toplulu ğun geçimini 
sağ layan iktisadi faaliyet sahas ı  ayr ı l ır. Genellikle tek katl ı  ve birbirine uzak evlerden 
te şekkül eder. Cami, okul, mezarl ı k, harman yeri, çe ş me, kuyu, mera, yaylak, k ış lak, ot-
lak, koyu, baltal ık gibi beraberce kullan ı lan ortak mallar mevcuttur (") 

Çoğu zaman köy ortakmallar ı  etraf ı nda yerle ş ilir. Cami, köy odas ı , çeşme, köylerin 
merkezinde bulunur. Ortak mallar, mesken ve hayvan beslemek için yap ı lan binalar d ı -
şı nda bakkal veya birkaç marangoz, demirci, semerci gibi ustalar ın kulland ığı  yap ı lar 
bulunur. Güçbilmez'in Yenimahalle ve Kayadibi, Akkayan' ı n Aşağnaba ve Yukar ı oba 
köylerinde, Eserpak' ı n Erzurum köylerinde yapt ığı  ara ş tı rmalar yukar ıdaki bulgular' 
doğ rulamaxtad ır (15)  . 

Zikredilen ara ş tı rmalarda mesken ve ah ı rlar ın çoğ u zaman içiçe olduğ u da belirtil-
mektedir. Evlerde genellikle tuvalet olmay ıp, tuvalet için ya ah ır, ya da evden be ş  veya 
on metre uzağ a yap ılmış  kulübeler kullan ı lmaktad ı r. 

c) Mesken 
Mesken, bir insan ın yatıp kaltığı , iş  saatleri d ışı nda uğ raş tığı , vakit geçirdi ğ i veya 

tüzel kiş iliğ i olan bir kuruluş un bulunduğ u yerdir. Ikinci Be ş  Y ı ll ık Kalkı nma Plan ı nda 
mesken, "Ki ş ilerin bar ınma ihtiyaçlar ı na cevap veren, toplum hayat ın ın ekonomik ve 
sosyal yönden en önemli unsuru ve milli uygarl ığı n göstergesi" olarak belirtilmi ş tir. 

Devlet Planlama Te şkilatı 'n ı n yaptığı  bir araş t ırmaya göre köylerin %55'inde on ve-
ya daha fazla mesken oldu ğu.  görülmektedir (16)  . Türkiye genelinde köy evlerinde bir 
veya iki oda bulunmaktadır. Üç veya daha fazla odal ı  evler yok denilecek kadar azd ır. 
Oda başı na düşen nüfus üçe yakı nd ır. Ailelerin oturdu ğ u meskenler d ışı nda da bütün 
köylünün ortaklaşa kullandığı  meskenler de bulunmaktad ır. Köylerde kirada oturanlar ın 
say ı s ı  oldukça düşüktür. Kirada oturan ailelerin oran ı  nüfusu 5.000'den az olan yerlerde 
%2 civarı ndadir (17  ) 

Köylünün, mesken yap ı mında %49,5'u ta ş , %22,3'ü kerpiç, %21,8'i kereste kullan-
maktadır. Evlerin yap ı m ında briket kulland ığı n ı  söyleyenlerin say ı sı  %2,7 civar ı ndad ır. 
Köy evlerinin yarı s ında damlar ı n topraktan oldu ğ u görülmüş tür. Evlerin %55'i nin ayr ı  
mutfağı  yoktur (18)  

Akkayan' ın Aşağı oba ve Yukar ı oba köylerinde yapt ığı  ara ş tırmada evlerde kullan ı -
lan ev eşyaları  ile ilgili bulgulara da yer verilmektedir. Akkayan "Ev e şyalar ı  sade ve az 
çeş itlidir. Evlerde misafirlerin kabul edildi ğ i odalar muntazam şekilde döşeli yerlerdir 
... lüks say ılabilecek, dikiş  makinasi, radyo, teyp, pikap vb. gibi e ş yalara da rastlaml-
maktadı r. Genellikle arzu edilmemekle beraber, yatak ve yorganlar da odan ın bir kena-
rında üst üste y ığı lmış  bir vaziyette bulunabilir. " dernektedir . 

2) Köyün Sosyo-Kültürel Yap ısı  
Sosyo-kültürel yap ı  durağ an ve sabit özellikler ta şı yan olu şumlar değ ildir. Tarih 

içinde bütün toplumlar sosyo-kültürel de ğ iş meye maruz kalm ış lardır. Türkiye'de de 
köylerimiz değ iş im süreci içindedir. Özellikle 1950'li y ı llardan itibaren, kitle ileti ş im 
araçlarındaki geli şmeler, teknolojinin yo ğ un kullan ı m ı  gibi faktörlerle köylerimiz yo-
ğ un bir değ iş im süreci içine girmi ş tir. Ama bu değ i ş im şehirlerimizdekinden daha az ye 
farkl ı  boyutlardad ır. Bu değ iş imi de dikkate alarak köylerimizdeki, gelenek, görenek ve 
adetleri, davran ış  ve al ış kanl ıkları , müesseseleri ve köylülerin i ş  ve meşguliyet alanları - 
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nı  kaba hatlarıyla ortaya koyabiliriz. 

Köy ve şehir yapısı  hakkında; Ortaça ğ ' ın Islâm dünyas ı  için İbrı -i Haldun'un tesbitle-
ıi önemli bir yer tutar. Zimmerrnan ve Amerikan köy ve şehir sosyologlarma geni ş  öl-
çüde etkide bulunmu ş  olan İbn-i Haldun, köy ve şehir toplumlar ı  arasındaki farkhlaş -
mayı  dokuz noktada topluyordu. İ bn-i Haldun'dan esinlenen Zimmerman da köy şehir 
farkhlaşmasull dokuz noktada toplam ış tır. Bunlar s ıras ıyla; 

- Mesleki alanda farkhla şma, 

- Çevreye yerle ş me biçiminde farkl ı laş ma, 

- Toplum yapılarının büyüklüğünde farkl ı laş ma, 

- Nüfusun homojenli ğ ine göre fark ı laş ma, 

- Toplumsal hareketlilik aç ısından farklı laş ma, 
- Nüfus yoğ unluğ undaki farkl ı laşma, 

- Göç, yönünden görülen farkl ılaşma 

- Toplumsal ili şkiler ve temas yönünden farkl ı laş mad ır (2') 

 Konuyu Türkiye açı s ından incelersek: 

a) Köyde Gelenek, Görenek ve Adetler 
Köyler, toplum yap ım ız içerisinde mevcut kültürünü en fazla muhafaza eden kesim-

lerdir. Köylerde mevcut kültürü ve de ğ erleri muhafaza eden ve yeni yeti şen nesillere 
aktarmada önemli bir yeri olan ve toplumun temelini te şkil eden aile ile onun yan ında 
köy cemaati vard ır. 

DPT'nin Türk Köyünde Modernleş me Eğ itimleri Araş tırması , anne ve babaların ço-
ğ unun, çocuklar ının ahlâkl ı , dürüst, temiz ve iyi insan olmas ını , anne ve babaya sayg ılı  
olmalarını  istediklerini ortaya koymaktad ır (21)  . Ancak bu gözlemler her zaman do ğ ru-
lanmamaktad ır. 

Yine ayn ı  araş tırmada "köy toplulu ğun temel vas ıflanndan birinin köyün büyükleri-
ne ve ya şhlanna sayg ı lı  olunması " gerektiğ i gibi bir anlayışı  ortaya koymu ş tur. Bu say-
gıyı  köyün örf ve adetleri sağ lamaktad ı r. 

Köy homojen bir cemaat oldu ğ u için etnik bak ımdan olduğ u kadar, yap ı  ve fonksi-
yon bak ım ından da farkl ı laşmam ış tır. Köy toplulu ğ unda nesilden nesile geçen davran ış  
ve al ış kanliklar, gelenek, görenek ve adetlere rastlan ı r. 

Köy cemaati, birbirini takip eden nesiller aras ı nda dahi bir neslin di ğer nesli aynen 
taklit etmesine yol açacak kadar muhafazakar ve homojendir. Al ış kanlıklar bir nesilden 
diğerine aktardrnakta, kültür hemen hemen aynen muhafaza edilmektedir (22) . 

b) Dini Hayat 
Türkiye'de köyler, dini inançlar ın en yayg ı n bir biçimde sürdüğ ü yerleşme dıerkez-

leridir. 

Din sosyal kurumlar ın en önemlilerinden biridir ve köy hayat ın ın düzenlenmesinde, 
fertlerin ahlaki ya şantı s ında önemli bir faktördür . Köyün sosyal kurallanndan biri 
belki de en önemlisi dindir (')  . 

Din, Türk köylüsünün hayat ında ve davran ış lar ı n ı n düzenlenmesinde hakim rol oy-
nar. Genel olarak din duygusu ve buna göre düzenlenen hayat tarz ı , köylerde şehirlere 
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göre daha yayg ındır. Bu, dünyan ın birçok ülkesi için de böyledir. Ayn ı  şekilde, ülke-
mizde köyde camiye devam eden dindarlann say ı s ı  şehire nazaran y ı ldan y ı la artmakta-
dır. Ancak son yı llarda yaş lılar, gençelere nazaran camiye devam etmekte , ısrarl ıdır . 
Yap ı lan araş tırmalardan (1960-70) birçok bölgede halk ın (aile reislerinin yüzde 25- 
50'si) önemli bir kesiminin sürekli ibadet etti ğ i anlaşı lrnış tır (26)  . 

Güçbilmez, Kayadibi'nde yaptığı  araş tı rmada, aile reislerinin %70.7'sinin, e ş lerinin 
%75.5'inin düzenli olarak namaz k ı ldıklann ı  ortaya koymu ş tur (2)  . Cuma narnazlanna 
iş tirak oran ı  da bütün köylerimizde oldukça yüksektir. Ulkemizde bu konuda son y ıllar-
da önemli değ işmeler olmas ına rağmen Güçbilmez, "Kayadibi'nde Ramazanda hemen 
hemen herkes oruç tutmakta, Ramazan boyunca kahveler kapal ı  olmakta, açk olsalar da-
hi, gündüzleri çay, kahve gibi içkileri satmamaktad ır. Toplumsal baskı  yüzünden kimse 
sokakta içki içmemektedir" demelctedir 	. Ayr ıca köy halk ı  aras ında batı l itikatlar da 
yayg ınd ır. Bu yaş lı lar aras ında gençlere, kad ınlar aras ı nda erkeklere oranla& daha faz-
ladır. Halk çaresiz kald ığı  dönemlerde ya tevekkül etmekte, ya da bat ıl itikatlara ba şvur-
rnaktadır. 

c) Köyde Aile: 

Aile, ana, baba, çocuklar ve di ğ er yak ın akbarabalardan te şekkül eden sosyal bir 
müessesedir; ve toplumun temelini te şkil eder. aile biyolojik anlamda neslin devam ını  
sağ lama, kültürel anlamda ise örf, adet, gelenek ve görenelcler gibi kültür de ğ erlerini ye-
ni nesle aktarma fonksiynolarma sahiptir (2)  . 

Aile geni ş liğ i itibariyle iki gruba ayr ı labilir. Birincisi, anne, baba, çocuklardan ve 
akrabalardan meydana gelen geni ş  aile. Ikincisi sadece, ana, baba ve evlenmemi ş  ço-
cuklardan meydana gelen çekirdek ailedir. Köylerimizde geni ş  aile grubu hakimdir. Ai-
lede fert say ı sı  yüksektir (3°)  . Ayrıca çocuk say ı sı  da yüksektir. 

Köylerimizde evlenme ya şı  ortalama 18'dir. K ı zlar için bu yaş  ortalamas ı  biraz daha 
düş ük olup, genelde tek evlilik hakimdir. Çocuklar evden aynlmazlar. Evlendikten son-
ra da mesken baba evidir. 

Erkekler evde otoriteyi temsil eder. Erkek çocuk için dahi otorite babad ır. Erkek ço-
cuk aile için önemlidir. Anne ve baba erkek çocuklar ı n ın olması nı  ister (2)  Değ iş me 
sürecinde, köylerimizde son y ıllarda baba oğul çat ış mas ı na rastlanmaktad ı r. Erkek ço-
cukları n ilk gençlik y ı llarında "haylazl ık", sonra evlenme ve ayr ı  ev açma çababan ni-
hayet ergenlik çağı nda bir işe tek başı na sahip olma istekleri baba o ğ ul çat ış mas ım ge-
tirmektedir (32  

Aile köyde kendine yeten bir müessesedir. Çok çocukluluk ailenin bu yap ı sından 
doğmaktad ır. Geçimlik düzeydeki aile i ş letmelerinde baş l ıca üretim öğesi insan gücü-
dür. Üretimi artt ırman ın yolu ise iş  gücünü çoğ altmaktad ır (2). Yine erkek çocuklar ın 
evlendikten sonra ailede kalmalar ın ı  sağ layan da budur. Bu yap ı  topra ğı n parçalanma-
ması  amacı nı  da gerçelde ş tirir. Ailenin temel üretim birimi oldu ğ u geleneksel toplum-
lardaki gibi Osmanl ı  Toplı iımunda da geni ş  aile tipi yayg ınd ır. Bu aile üç ku şağı n bir 
arada ya şadığı  ama yakın akraba ve karde ş lerin ailelerini de içine alan daha geni ş  birle-
ş ik bir topluluğun üyesidir. Bu durum Osmanl ı  Imparatorluğu'nda, müslümanlar kadar 
gayri müslimler için de söz konusu idi. Ço ğunlukla bir avlunun içindeki veya etraf ı nda-
ki evlerde aynı  ailenin üç kuşağı na mensup haneler bir sosyo-ekonomik ünitc olarak ya-
şarlardı . 

Geni ş  ailenin bireyleri birlikte bir üretim birimi meydana'getiriyorlard ı . Bireyin gü-
vencesi kan ba ğı yla ait, olduğ u gruptu. Bireyler aileleri için ya şarlard ı  . Bu yap ı  az 
çok Türk köylerinde bugün de mevcudiyetini korumaktad ı r. 

Geniş  ailede cinsiyete göre i şbölümü vard ı r. Kad ınlar; ev i ş leriyle, ekmek-yemek pi- 
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ş irme, çamaşı r, bulaşı k ürünleri iş leme ve çocuklann bak ım ı , erkekleri ise; tarla i ş lerle-
rinde çalışı rlar (35)  . Kadınların zaman zaman -rkeklere yard ım ettiğ i de görülmektedir. 

Köyde çocuklar ın eğ itimi ailenin görevidir. K ız çocuklar ın ilk okuldan sonra okutul-
maması  eğ ilimi yüksektir. Geni ş  aile üyeleri çocuklar ın eğ itiminde "geleneksel fazilet 
yolları ndan" sapmaları nı  önleyen sosyal kontrolde, politik organizasyonda yard ı mlaşı r-
lar. Kuvvetli bir akraba sorumlulu ğ u ve bağ lı lığı  duygusu vard ır; insan akrabalar ı  ile 
paylaşı r, iş leyen bir aile bağı na sahip olduğu için, kendini emin ve kuvvetli görür. Fert, 
aile disiplinine teslim olur; çünkü kar şı l ığı n ı  görür (36)  . 

d) İş  ve Meşgullyet Alanlar ı  
Devlet Planlama Te şkilatı 	Türk Köyünde Modernle şme Eğ ilinderi Araş tırma- 

sı 'na göre, Türk köylerinde çiftçilik %88,6 ile birinci me şguliyettir. Bundan sonra pa-
mukçululc, tütüncülülc, meyvecilik, ormanc ı l ık ve i şçilik gelmektetedir (38) . 

Köy sakinlerinin genellikle ziraatle u ğ raş tıklar ı nı  Fınd ıkoğ lu'da belirtiyor (39)  . Köy 
nüfusu çiftçiler ve buna ilâve olarak da çok az say ı da, usta, i şçi, küçük esnaftan olu ş ur. 
Baz ı  köylerde çiftçili ğ in yerini işçiliğ in almaya ba ş lad ığı  görülmektedir. Güçbilmez, 
Yenimahalle ve Kayadibi köylerinde yapt ığı  ara ş tırmada Kayadibi köyünde halk ın 
%54.9'unun çiftçilik, %28'inin i şçilik yaptığı n ı , Yenimahalle'de ise %60' ın ın çiftçilik, 
%11.2'sinin i şçilik yaptığı nı  belirtmektedir ( ) . 

Daha önce ailenin iktisadi bir birim obrak kendine yetti ğ ini söylemiş tik. i ş ler genel-
likle aile fertlerinin i şbirliğ i ile yap ı l ır. 1htisasla şma yoktur. Ancak ev i ş leri genellikle 
kad ı nlar tarafından bağ , bahçe i ş leri ve ev d ışı ndaki iş ler ailenin erkekleri tarafından ya-
p ı l ır. 

e) Köyde Sosyal Müesseseler, Dayan ış ma ve Sosyal Kontrol 

Sosyal müesseseler sosyal hayat ı  tanzim eden unsurlard ır. Sosyal mtiesseseler, top-
lulukları n kültürlerinin, tarihlerinin ve ihtiyaçlar ı n ı n bir neticesi olarak vücut bulurlar ve 
sosyal hayat ın devam ında bir mekanizma rolü ifade ederler. (41)  . Toplumlarda fert, bu 
müesseselerle ili şkilcrle toplum içine girerek ihtiyaçlar ı n ı  karşı layacaktır. Sosyal mües-
seseler, toplumlar geli ş tikçe çoğ al ı p giriftle ş ir ve ili şkiler yeni yap ı ya göre şekil kazan ır. 
Köylerimizde bulunan okul, okuma odas ı , Cami, kahve, köy odas ı , bır tiptendir. Ayr ıca 
baz ı  köylerde sağ lık ocağı , dispanser, kütüphane, köy derne ğ i gibi yeni müesscselere de 
rastlanmaktad ır. Köylü bu ırı üesseselerin tamam ı n ı  kullanmaktad ı r. 

Küçük cernaatlerde belirli ve mandut bir yer üzerinde devaml ı  surette birarada yaşa-
mak üzere toplanm ış  fertler olmas ı  dolay ı s ı yla birlik mevcuttur. Bu birlik homojendir 
ve muhafaiakârd ır. Bu bakı mdan sosyo-kültürel miras nesilden nesile aktanl ır (42) . 

Edwarda Shils, Tonnies, Cooley gibi sosyologlann, toplumlar ı  sımflamada "primary 
grup", "secondary (Ikinci» grup" ayr ım ı nı  yaptığı n ı  biliyoruz. Cooley, iki grup aras ın-
daki fark ı  izah ederken, primary gruplar ı  say ı lan az, fertler aras ında daimi ve kiş isel 
ilişkilerin yoğun, yüz-yüze temaslann oldu ğ u, fertler aras ında "biz" bilinci ile grup ka-
rarlarının hakim olduğ u grup şeklinde belirtmi ş tir (43)  

Çağı m ız şehir toplumlar ı  secondary grup toplumlard ır. Primary gruplar ı n topluma, 
şehir toplumlar ında daha çok büyük faydalar sağ lad ığı  görülmektedir. Ozellikle do ğan 
her çocuk, aile çevresinde ve cemaatin etkisi alt ı nda doğmaktad ı r. Bu grup kiş iliğ in be-
ş iğ idir. Bunlar toplumda formel olmayan grublard ı r. Ş ehir toplumlannda da bu gruplara 
rastlan ır. 
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Köylerimiz yüz yüze, samimi ili şkilerin hakim olduğu, henüz cemiyet haline geçme-
mi ş  toplululdar olduğ u için, köylerde dayan ış ma duygusu çok yüksek olup, yüz yüze te-
maslar toplumun bir ahenk içinde devam ın ı  sağ larlar. Cenaze merasimleri, dü ğ ünler 
grup içinde ortakla ş a yürtittiliir. Grup dayan ış mas ı , bir taraftan fertler aras ında bağ l ılık 
yaratı rken diğer yandan toplumsal değ iş meyi yavaş latan ve toplumun değ i şen kesimleri 
ile cernaafier aras ında kültürel aç ı dan ay ırı m yaratan bir durumdur. 

"Köylerde hasta fakir ve dü şkün kimseler daima yardım içindedirler. Fertler hiçbir 
zaman boş lukta kalmazlar. Kom şuluk, mahalle dostlu ğ u, akrabal ı k bağ ları  grup üyeleri-
ni bu fedakârl ıklan yapmaya iter." («). 

Köy topluinlanndaki bir tak ım benzerlikler fertlerin bir arada bulunmas ını  sağ lar. 
Baz ı  mekanizmalar da bu cemaatleri kararl ı  ve istikrarl ı  bir hale getirirken durağan bir 
yap ı p da peş inden sürükler. Yani, bu toplumlar dengeli ama de ğ işmeye kapal ı  toplum-
lar olurlar. 

Köydeki kontrol mekanizmalar ı  enformel (gayri resmi) olup toplumun gelenek, gö-
renek ve adetlerinin ve kültürünün, bir sonucu ve hayata yans ımas ıd ı r. Bu toplumlardan 
geni ş  ve ataerkil aile yapı s ı  içinde problemler baba-o ğ ul sorumluluğ u içinde çözültir. 
Ailedeki s ıcak ve samimi ilişkiler toplumda da benzer niteliktedir. "Müslüman ülkeler-
de fitre, zekat, varl ıklı larm fakirlere yard ı m ı  için yarat ı lan durumlar, ölümlerde, do ğ um-
larda, düğ ünlerde fakirlere yard ım gibi tutum ve davran ış lar ve toplumun kesin kontro-
lü, problemli olan ve bunal ı ml ı  kiş ilerin topluma kazand ınlmasında yard ı m ediyordu." 
(45) 

Köyde kamuoyu baskı s ı  bütün gücüyle kural d ışı  davran ış ları  engellemektedir. Köy 
topluluğ u belirli davran ış  kurallarına göre hareket etmek zorundad ır. Ama toplumsal de-
ğ işme sürecinde bu topluluklar ın da etkilenmedi ğ ini söylemek irnlâns ı zd ır. Çağı mızda 
kitle ileti ş im araçlarının gücü şüphesiz köyü ve köylüyü de etkilemektedir. Ayr ıca köy, 
ekonomik bakımdan dış a (şehir toplumlanna) ba ğ l ıdır. Yine göçler ve göç edenlerin 
köyle ilişkilerini koparmamalan da köyün dış arı  aç ı lmasını  sağ lamakta ve değ iş imi hız-
lanclirmaktadır. 

B) Ş ehirde Hayat Tarz ı  
Tönnies, şehirleri, ırk, etnik menşee, sosyo-ekonomik statü ve kültürleri bak ı mı ndan 

farkl ı laşmış , geniş  ve heterojen topluluklar olarak tarif ederken, Max Weber, şehiri, 
muanıelelerin ön plana geçmesiyle birlikte bir bütün olarak cemiyetin, tahkim edil-

mi ş  bir yer, bir kale, bir pazar yeri, bir dereceye kadar olsun otonom bir hukuk düzeni, 
belli bir birlik, bir konfederasyon şekli, hiç değ ilse bir dereceye kadar bağı msız olma gi 
bi üzellilkere sahip olmas ı  gerekli bir yerle ş im yeri" olarak tan ı rrı lamaktad ır 

Onayl ı  ise şehiri, "kendi kendine yetmeyen bir biri ındir. Ş ehir çevre yerle şmelerin 
iktisadi faaliyetini denetleyen ona göre ihtisasla şan, üretimde bulunan ve bunun-sonu-
cunda toplumsal ve idari yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev yüklenen yer-
leşme merkezidir." şeklinde tarumlamaktad ır (47)  . 

Ş ehirin pek çok tan ım ını  daha yapmak mümkündür. Biz k ısaca genel özelliklerini 
saymak istersek şunları  söyleyebiliriz: 

Ş ehir, çeş itli etnik gruplar ı , kültür ve meslek gruplar ı nı  ve sosyo-ekonomik s ınıfları  
içine alan heterojen bir cemiyetfir. Her biri ayn bir, kültüre ve inanç sistemine sahip 
olan ırk, etnik men şe, sosyal yap ı  ve fonksiyon bak ı mı ndan birbirinden aç ıkca ayrı lan 
fertlerden veya gruplardan meydana gelir (4)  

Ancak hemen belirtınemiz gereken nokta, şehirlerin ş ehirleşme ak ı m ı  sonucunda sü-
rekli değ işen yerleş im merkezleri olduğ udıı r. Ş ehirleşme olayı  dinamiktir. Ş ehirler sü-
rekli olarak köylerden ve küçük yerle ş im merkezlerinden göç almaktad ı rlar. Bu noktada 
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yukarıda saydığı m ız özelliklerin baz ı lar ın ın değ i ş im göstereceğ ini belirtmek gerekir. 
Konuya ülkemiz aç ı sından bakacak olursak, "Türkiye h ı zla şehirleş iyor. Ş ehirler ar-

tan nüfus bask ısı  altında kontrolden noksan biçimleniyor De ğ işen sosyal ve ekono-
mik yap ı  paralelinde şehirsel fonksiyonlarda yeni ili şki sistemleri kuruluyor. Mekanda 
artık yeni boyutlar ve yoğunluklar kazanan dinamik faktörler etkisinde yer seçiyor-
lar.")  

Türkiye'deki şehirlerin şehirleşme süreci içinde köyle ş tiğ ini bile söylemek mümkün. 
O halde hangi şehir veya hangi şehir kültürü temel al ı nacak şekilde sorular akla gelebi-
lir. 

Değ i şmeler ve göç sürecinde meydana gelen yeni olu ş umlar incelerken biz genel 
kabul görmüş  şehir tariflerinde beliren özellikleri hareket noktas ı  olarak alacağı z. 

L Ş ehirin Fiziki ve Mekan Yap ıs ı  
a) Demografik Yap ı  
Bir yerleş im merkezine şehir denilebilmesi için dikkate alınan nüfus miktar ı  hakkı n-

da tam bir fikir birliğ i yoktur. Köy Kanunu'na göre iki binden fazla nüfusa sahip olan 
yerlere kasaba, 20 binden fazla olan yerlere şehir deniliyor. DPT şehir nüfus k ıstasun 
yirmi bin olarak al ırken (5°)  , Keleş , nüfusu on binden fazla olan yerle ş im merkezlerine 
" şehir" diyor <51)  . Kan ı m ı zca en uygun şehir nüfus kriteri de Devlet Planlama Te şkila-
tfn ın kritedir. Buradan anla şı lacağı  gibi şehirde kalabal ı k bir insan kitlesi ya şamaktadır. 

Ülkemiz nüfusunun genç olu ş u şehirlere de yans ı maktad ı r. Ş ehirlerimizde genç nü-
fus sayı sında ve oran ında sürekli olarak art ış  lcaydedilmektedir. Ayr ıca k ırsal bölgeler-
den gelenler çoğ unlukla genç nüfus grubundad ı r. Göçedenlerin ço ğ unun da erkek olma-
sı  şehirde erkek nüfusunun artmas ı na eticide bulunmaktad ı r. Ş ehirde evlenme ya şı  
yüksektir ve çocuk oran ı  köye göre dü ş mektedir. 

Ş ehir, büyük bir yerle şme birimi olmas ı , fakat ayni zamanda daha s ın ırl ı  bir mekan 
parças ı  üzerinde daha çok say ıda insan grubunun kümelenmi ş  olmas ı  bak ım ından, ba ş  
ka bir deyi ş le nüfus yoğ unluğ u bakı m ı ndan da köyden aynlmaktad ır (52)  . 

b) Yerleş me Ş ekli 
Ş ehir, bir yerle ş im birimi olarak da köyden farkl ı  nitelikler arzetmektedir. Tek ve 

hakim bir şehir tipolojisi olmamakla birlikte ortaya at ı lan şehir teorile ıri, şehirin köyden 
farklı  bir yerleş im şekli olduğ unu ortaya koymaktad ır. 

Ortayl ı , Osmanl ı  şehirleri üzerinde yapt ığı  ara ş tı rmada Osmanl ı  şehirini şöyle tarif 
ediyor. Osmanlı  şehirlerinin merkezinde bir mabet (cami), merkezi devlet ofisi (ba ş -
kentte saray, eyalette sancakbeyi kona ğı ) ve nihayet Avrupa şehirlerinde de bulunan 
lonca binas ı  ve depo gibi bir bedesten vard ı r. Bu yap ı lar şehirin merkezinde büyük bir 
yer i şgâ1 ederler. Bu çekirdek bölgenin hemen etraf ı nda bir çarşı  vardır. Her sokağı n bü 
tün veya belli bir k ısmı  belli dalda çal ış an esnaf taraf ından iş gal edilir. Samanpazan, 
hayvanpazan gibi yerler şehirin çevre kesimi veya varsa liman yan ındad ır. Bu iş  bölge-
sinden sonra mesken bölgesi yer al ır. 

Osmanlı  şehrinde mahalle sosyal s ın ı flaş maya göre değ il, etnik ve dini farkl ı lığ a gö-
re şekillenmiş tir. Yani müslim ile gayri müslim ayni mahallede oturmaz. Bu aynm ırk 
farklı lığı  bakım ından da vard ır. Bazı  yerde göçmen gruplar ı  ile şehir çingeneleri ayn ı  
yerde veya ayn ı  mahallededir (')  

Ş ehir yap ısını  aç ıklamaya yönelik geleneksel teorilerden Orta Merkezli Çemberler 
teorisine göre şehir, orta merkezli iç içe çemberlerin biribirinden ay ırdığı  fonksiyonel 
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bölgelerden oluşur. En içte bulunan çekirdek, merkezi i ş  ve ticaret bölgesidir. Bunu or-
tadan kalkmaya yüz tutmu ş  iş yerlerinin istilâs ı na uğ ram ış  bir geçi ş  bölgesi, izler. Üçün-
cü çember& i şçilerin oturduğu mahalleler bulunur. Dördüncü bölge tek tek ailelerin 
oturduğu bölgedir" . Burada görüldüğ ü gibi şehirleş me ile birlikte i ş  ve mesken tama-
m ı  ile biribirinden aynlnu ş tır. 

Dilimler teorisine göre ise, şehir çe ş itli dilimlerden olu şur. Bu dilimler şehirin çeş itli 
fonksiyonlar ının görülmesine ayr ı lmış  sektörler niteliğ indedir. Çağ daş  yaklaşı mlar da 
şehirin köyden yerle ş im aç ısından çok farkl ı  olduğunu ortaya koymaktad ır. 

Çağdaş 'şehirler, köy yerle şmelerinden farkl ı  olarak uzun dönemli planlar doğ rultu-
sunda gelişmekte ve yetkililerce güzelle ş tirilmeye çal ışı lrnaktad ır. bu yüzden şehir ala-
bildiğ ine ve geli ş igüzel geli şen yerleşmelerine göre daha yayg ınd ır. Kamu hizmetleri 
hem şehirin gelişmesini ve büyümesini kontrol edip, hem de şehirdeki demografik hare-
ketleri kontrol alt ı na almaya çal ış maktad ır. 

Ülkemizin düzensiz şehirleşmesi dolay ı s ıyla, şehirlerimiz, kabul edilmi ş  şehir stan-
dartlanndan ı  farklı  özellikler ta şı maktadı r. 

Kırdan şehire göçün, büyük boyutlara ula şmas ı  şehir nüfusunun büyük bir bölümü-
nün göçmenlerden oluş mas ı  sonucu nüfus karma şı klaş m ış  heterojenle şmiş  ve köylü 
özellikler taşı maya  baş lam ış tır (56). Gecekondu, ne şehir ne de köy diYebildiğ imiz bir ol-
gudur. Ankara müfusur ıun ise %70'i gecekondularda oturmaktad ır (57)  . 

e) Ş ehir Meskenlerinin Yap ısı  
Ş ehiri köyden ay ıran önemli farklardan biri de meskenlerdir. Meskenlerin yap ı lış  

tarzı , kullanış  tarz ı , ınuhtevalan ve daha pek çok aç ı dan köy, şehir farkl ı lığı  görülmek-
tedir. 

Ş ehirle birlikte mesken-i şyeri ayırı m ı  ortaya ç ıkmış tır. Ş ehirde mesken sadece bar ı -
nak olarak kullan ı lmaktadır. Dolayı sı yla oturma-dinlenme-yatma gibi ihtiyaçlar ı  karşı -
layacak şekildedir. Ş ehir ıneskenlerinin tamam ına yakı n ında mutfak, banyo ve tuvalet 
bulunmakta ve oturma odasi,= yatak odas ı  ay ı rı m ı  yapı lmaktad ır. Geli şmiş  ülkelerde 
mesken her türlü konfora sahiptir. 

Ş ehirlerde meskenler, ticaret ve i şyerleri ayrı  ayn bölgelerde kurulmaktad ır. Mes-
kenler genellikle çok katl ıdır. Yap ım ında modem teknoloji seçilmekte ve'teknolojik ge-
li ş melerden ( ısı tma, ayd ınlatma vb.) yararlan ı lmaktad ır. 

Yurdumuzda nüfusun 10 binden fazla olan yerlerde 4,5 milyona yalan mesken oldu-
ğ u tahmin edil ınektedir. Bunlar içinde 1,5 milyona yak ı n ı n ın gecekondu olduğ unu res-
mi istatistikler ortaya koymaktad ır. Diğerleri resmi imar görmü ş  yapı lard ır. Ş ehir aile-
sinde bar ınma yoğunluğu daha dü şüktür (2, 1). Öte yandan aile ba şı na düşen oda sayı sı  
ı le anlatı lan ortalama mesken büyüklüğ ü 2,6'd ır. 1-3 odal ı  meskenlerin say ısı  şehirlerde 
köylerden daha yüksektir (58) . 

Ş ehirlerde kirac ı  aile oran ı  da köylerden çok yüksektir. Nüfusu 5 binden az olan yer-
lede kirac ı  aile oran ı  %2 iken, bütün Türkiye de %20, Istanbul, Ankara gibi şehirlerde 
%60'a ulaşmaktad ır (1975 y ı lı  itibariyle). öte yandan Ankara, Istanbul ve Izmir'de şehir 
nüfusunun s ıras ıyla %70, 50,50'sinin gecekondularda ya şamakta olduklar ı  da gözlen-
mektedir (59)  

2. Ş ehirde Sosyo - Kültürel Yap ı  
a) Gelenek, Görenek ve Al ış kanl ıklar: 
Ş ehir, çeş itli etnik grupları , kültür ve meslek gruplar ı  ve sosyo-ekonomik s ınıfları  
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içine alan heterojen bir cemiyettir. Dolay ı s ı yla şehirde her biriayn kültür ve inanç siste-
mine bağ lı  olan ırk, etnik men şee, sosyal yap ı  ve fonksiyon bakım ından biribirinden 
aç ıkça ayrı lan fertler veya gruplar vard ır. Fertler art ık yaln ızca yaş  ve cinsiyet özellikle-
rine göre de ğ il, etnik gruplarına, sosyal s ı n ı flara göre farkl ı laşmış tır<" . 

Köyde ili şkiler, akrabal ık, kom ş uluk ve aile gruplar ı  içinde geçtnektedir. Herkes 
herkesi tan ımalctadır. Ş ehirde ise ili şkiler, gayri şahsi, soğ uk ve kısa sürelidir (61)  . Max 
Weber, şehirlilerin küçük topluluklarda oldu ğu kadar kom ş ularıyla yakın arkada ş lık 
kurmayacaklanna değ inmiş , G.Simmel, daha ileri giderek " Ş ehirlilerin her kar şı laş tığı  
kiş iyle duygusal ilişki kurmas ı  veya ona duygusal tepki göstermesi halinde iç yap ısının 
zerrelere ayr ılacağı n ı , zihin bak ı m ından korkunç bir ç ı kmaza gireceğ ini" ileri sürmekte- 
dir  (62) 

L.Wirth'de şehir ilişkilerinin kesintili oldu ğ u ve şehirde s ın ı rl ı  ilişkiler kurulduğ unu 
belirtmektedir. Wirth, şehir toplumunda insanlararas ı  bağ ların geçicili ğ ine de dikkat 
çekmektedir (63) 

Ş ehirler geni ş  ve kozmopolit olduğ u için insanlararas ı  temaslar şahsiyetin her yönü 
ile değ il, sadece ihtisaslaşm ış  roller olarak kalmaya mcyillidir. "I şyeri evden farkl ıdır ... 
Her bir durumda insan farklı  arkadaş  gruplar ı na sahiptir. Satıc ı  ve al ıc ı , öğ retmen ve öğ -
renci hatta kom şular özel maksatlar için birbiri ile münasebette bulunurlar. Birbirleri ile 
hayatlarının bütün yönleri ile ili şki içinde değ ildirler. Buna yeter zamanlar ı  da yoktur 
(64) 

Ş ehirde insanlararas ı  ilişkiyi para belirler. Ş ehirli mal ve hizmet al ıp, gelir ve paraya 
dayal ı  oyunlar oynar. Para ili şkisi sosyal münasebetlerin temel belirleyieisi olur (65)  . 

Cumhuriyetlen önceki Türk şehirlerinde (gerçi Osmanl ı  şehirleri sanayi öncesi şehir 
niteliğ indedir) birey farkl ı  bir niteliğ e sahiptir. "Geleneksel Türk şehirlerindeki mahalle, 
s ını f ve statü farklar ı= biçimlenmediğ i bir fiziki mekân ıd ı r. Bir paş an ı n konağı nm kar-
şı sında "basit" evkaf katibinin a şı  boyalı  küçük evi, ilmiyye ricâlindcn bir efendinin ke-
şânesinin yan ıbaşı nda mahalle su yolcusunun kulübesi bulunur. Bu insanlar, aralar ında 
etiket farkhl ığı na rağmen muhatap olurlard ı ." (66) . 

Fakat bu durum Türk şehirlerinde de sanayile ş me sürecinde son y ı llarda değ işmeye 
baş ladı . Ferdiyeçilik yayg ınlaş tı , kom şuluk manas ı zla ş tı : böyle bir ortamda ferdin karar-
larL ıda bilyük serbesti görülmeye ba ş lad ı . 

Büyük şehirlerin mesken şartlar ı  da geni ş  ölçüde kom ş uluk münasebetlerinin şekil 
almas ı na etki etmektedir. S ık s ık ev değ i ş tirmeler, de ğ i ş mez ve sürekli kom ş uluk ili şki 
leri ı çin uygun bir temel te şkil etniemektedir ") . 

Köyde münasebetler akrabal ık aile ve kom ş uluk gruplar ı  içerisinde geçerken, fertler 
yoğ un bir dayan ış ma içinde oluyorlar. Bu fertlerde ait olma, birbirinin yard ı m ı na koş ma 
gibi davranış lann gelişmesini mümkün kı l ı yor. 

Ş ehirde enformel kontrol i ş lemiyor. Dolay ı s ı yla şehir cemaXi fertlerin küçük grup 
davran ış larının fark ında değ ildir. Kimsenin özel hayat ı  kimseyi ilgilendirmez (68)  Orf 
ve adetler gev şemeye baş lar. Ayrı l ıklar ku şaklar aras ında gittikçe artar. Baba bir ba şka 
klübün, anne bir ba şka partinin veya klübün, o ğ ul ve k ız ise bir ba şka parti veya klübün 
üyesi olabilir (69)  .  

Genelde şehirlerde köy cematinde oldu ğ u gibi belli değ erler ve normalar sistemi 
yoktur. Birbiriyle çat ış an çeş itli değerler ve ferdin belirli bir seçme yapmas ına imkân 
verecek farkl ı  davran ış  normları  bulunmaktadı r. 

Ferdın ve sosyal gruplar ın davran ış ları  formel ve rasyonel lcanunlarla kontrol edil 
mektedır. 
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b) Ş ehirde Formel Müesseseler 

Köyde, aile, okul ve yöreye göre de ğ işen formel veya informel müesseselerin yerini 
şehirde, bürokratik te şkilatlar (hastane, okullar, belediye, polis, vergi dairesi) ile gönüllü 
kuruluş lar al ırken, ailenin köydeki fonksiyonu da de ğ iş mektedir. 

Ş ehirde aile küçülmü ş , çekirdek aileye dönü şmü ş tür. Büyük şehirlerde hane halk ı , 
anne, baba ve çocuklard ırm 

Büyük şehirde aile küçülürken i ş leri de şehir hayat ı na göre değ işmektedir. Köyde ai-
le ayn ı  zamanda bir üretim birimi idi. Halbuki ş ehirde tar ım dışı  kesimlerde toplanan 
üretim faaliyetleri çok daha geni ş  kesimlerde toplanan üretim faaliyetleri çok daha geni ş  
kesimde te şkilatlanarak ailenin çerçevesini a ş maktad ır. Dolay ı s ı yla hacim ve boyutca 
küçülen ailenin fonksiyonu da değ iş mektedir (  

Aile şehirde, çocuklar ın yeti şmesindeki hakimiyetini okul ve cemiyete b ırakm ış tı r. 
Ve ferdin şahsiyetini etkileyen tek yap ı  olmaktan ç ık ıp fertlerlerin banna ğı  haline gel-
mi ş tir. Fertler i ş  ve faaliyetlerini evin d ışı nda çe ş itli kurulu ş larda sürdürmeye baş lam ış -
lard ır. K ı rdaki ailenin fonksiyonlar ı n ı  yüklenen müesseseler şehirde büyük bir yekün 
tutmaktadı r. 

Fert eğ itimini bürokratik te şkilatlarda yapmakla, resmi bir kurum veya kurulu ş ta ça-
l ış makta, hastalandığı nda hastaneye baş vurmakta, ayr ıca zaman zaman da polise, bele-
diyeye vergi dairesine, postaneye gitmekte, yani sürekli ikincil ili şkilere girmektedir. 
Köyde aile, akraba ve kom ş uluğun verdiğ i güvenceyi, şehirde sendikalar; yard ım der-
nekleri, kooperatifler veya hay ır kurumlarında aramaya ba ş lamakta ve bulmaktad ır. 

c) Ş ehirde İş  ve Meşguliyetler 
Köy ve şehirler sakinlerinin me ş guliyet çeş itlire itibariyle birbirlerinden farkl ıdır. 

Köy zirai yap ıya, şehir ticari ve s ınal yap ıya sahiptir (72) . 

"Endüstriyel ve ticari faaliyetler taraf ı ndan beslenen şehir nüfusu, binlerce farkl ı  uz-
man ı  içine al ır. Amerikan Hükümeti meslek isimleri sözlü ğü 20 binin üzerinde meslek 
ad ı  sıralar. Bunlar ın varl ığı  in şaat usta.s ın ı , alet yap ı mc ı s ı n ı , otomobil montaj i şcisini, 
büro i şçisini birleş tiren ve böylece, otomobiller ve evler meydana getiren girift bir de ğ i 
ş im sistemine dayan ır" (73)  . 

Bu çok say ıda uzmanl ık isteyen i ş te uzmanla ş m ış  insanlar her birinin ne yapaca ğı  
önceden belirli bir biçimde çal ışı rlar, mal ve hizmet ürctirler. Bu belki de şehirin en 
önemli özelliğ idir (74) . 

Ş ehir hayatındaki bu uzmanlaşma ve işbölümü farkl ı  ilişkiler sistemini de beraberin-
de getirmi ş tir. Ş ehir hayat ındaki ilişkiler s ıcak, samimi ve yüzyüze ili şkiler olmaktan 
ç ıkmış tır. " İnsanların birbiriyle temasta bulunmalar ı , bütün ş ahsiyetleri yerine, uzmanla-
rın kendi mesleki rollerini oynamalar ından ibaret bir tak ı m temaslard ır. Ilişkilerin çerçe-
vesi şayet mağazalardaki al ış veriş  ise soğ ukkanl ı  ak ı lc ı lı k ve şahsi menfaat ön plana ge-
lecektir. Ş ayet büyük sanayi üzerine temellenen uzun vadeli bir te şebbüs ise ilişkilerin 
odak noktas ı  o zaman planlama, kaynaklar ın idaresi, pahalı  teçhizat ve zaman ı n verimli 
kullan ı lışı  konularında tak ın ı lan tav ırlar en büyük önemi taşı yacakt ır (75)  . 

Bütün bu karma şık ilişkiler, fertlerin belirli bir i şbölümü ile ve kurulan formel orga-
nizasyonlar vas ıtas ıyla bir düzen içinde sa ğ lanmaya çal ışı l ı r. 
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11. Ş ehire Göç ve Gelenekten Kopma 
A. Köyden Ş ehire Göç ve Göçedenlerde Gölenebilen De ğ işmeler 

Köy ve şehirin, hayat tarzlan, gelenek ve görenekleri, kültürleri, i şbölürnü bakımın-
dan birbirinden farkl ıdır. Köyden şehire göçeden insanlar eski davran ış  ve alış kanl ıkla-
nnı , örf ve adetlerini geldikleri yerde b ırakmachklan a ş ikârd ır. Göç s ıras ında kültürleri 
de beraberinde gelmektedir. Ş ehir de sürekli de ğ iş im içindedir. Mevcut şehir kültürü za-
man içinde yeni cleğ işmelere büyük oranda etkide bulunmaya ba ş lam ış t ır. Belirli çevre-
lerde asgari de olsa şehirin kültür kodları n ı  kendi kültür kodlan ile birleş tirip yeni bir 
kültürel-çevre olu ş turuyorlar. 

Dünya ülkelerinde genelde (slumlar haricinde) şehire göçedenler şehirle bütünle ş ip 
eski alış kanl ıklarını  terk ediyorlar ve şehirle bütünle ş iyorlar. Bu süreç azgeli şmiş  ve ge-
lişmekte olan ülkeler için biraz farkl ı  iş liyor. Ş ehire göçedenlerin baz ı lar, şehirle bütün-
leş irken, baz ı  kesimler şehirde ayrı  gruplar olu şturuyorlar veya şehir kültürünü kendi 
kültürleri ile dejenere ediyorlar. 

Ama her ikisinde de göçedenlerin davran ış larında değ iş meler ortaya ç ık ı yor. "Ş ehir 
leşme ak ım ı  sonucunda, toplumsal değ iş menin insan davran ış larında ve ilişkilerinde, 
değer yarg ı larında, maddi ve manevi ya şam biçimlerinede değ iş meler yaratmas ı  süreci-
ne şehirlileş me demi ş tik. Ülkemizde göç ve şehirle ş me birbirlerini bütünleyen olaylar 
değ ildir. Yani göç sonucu şehirlileşme her zaman mümkün olmuyor ya da uzun bir za-
man ı  gerektiriyor. Ş ehire göçedenler şehirle bütünle şmedikleri gibi, şehire intibaklan da 
pek mümkün olmadığı  için "intibaks ızl ık" çerçevesinde konuya yakla şacağı z. Hemen 
belirtmemiz gerekir ki, şehire göçedenlerin ilk dura ğı  gecekondudur. Gecekondu, "ken-
disine ait olmayan yerde imâr mevzuat ı na ayk ı rı , gayri s ıhhi ve gayri fenni olarak alea-
lecele yap ı lmış  yapı  olarak" tarif edilebilir (7  ). 

Ş ehire gdçte ilk durak gecekondu oldu ğ u için göçle birlikte ortaya ç ıkan değ işmeleri 
en iyi şekilde gdzleyebileceğ imiz yerleş im merkezleri bu bölgeler olmaktad ır. Bu se-
bepten önemli ölçüde gecekondulardaki de ğ işmeler üzerinde durmak istiyoruz. 

1. Maddi Kültür Öğ elerindeki De ğ işmeler 

Ş ehire göçle birlikte, göçedenlerin şehirdeki gelirleri, çal ış tıkları  iş ler, yerleş im şe-
killeri ve bannaklan konusunda de ğ işmeler olduğ u gözlenmektedir. Maddi kültür d ğe-
lerindeki değ işmeler hem h ızl ı , hem de manevi değ işmeler üzerinde etkili oldu ğ u için 
öncelikle bu değ işmeleri inceleyeeeğ iz 

a) İş  Hayatı  ve Gelirle İ lgili Değ işmeler 
Köyden şehire göçedenler şehire geli ş lerinde geçimlerini temin etmek için öncelikle 

bir iş  bulmak zorundad ırlar. Aile reisleri şehirdeki ilk i ş lerini kendi çabaları  ile bulmak 
durumundadır. Yasa, Ankara gecekondu aileleri üzerindeki yapt ığı  ara ş t ırmada, gece 
kondu ailelerinin ayr ı  ayrı  170 çeş it iş le uğ ra şmakta olduklar ı n ı  ortaya ç ıkarm ış tır c77) 

 Bu iş leri sekiz ana grupta toplamak mümkündür. Bu gruplardan vas ı fh i şçi ve sanatç ı la-
rın 54, düz i şçilerin 12, Küçük-esnaf ve tüccarlar ın 36, çiftçi ve hayvanc ılann 4, me-
murların 48 çeş it ayrı  iş te çal ış tıkları  tesbit edilmi ş tir. Karpat da, Istanbul gecekondu 
bölgelerinde yapt ığı  araş tırmada her biri 50 veya 60 ayn i ş ten oluşan 7 büyük i ş  grubu 
bulunduğ unu belirtmi ş tir. Kaxpat' ın belirttiğ i iş  gruplann ın baz ıları , inşaatc ı l ık, şoför-
lük, hizrnetçilik, pastac ı lık, çayc ı l ık, bahç ıvanl ık, garsonluk, sütçülük, duvarc ı l ık, fotoğ -
rafc ı lık vb.'lerdir (78)  . Karpat, ayr ıca işçilerin çoğ unun eğ itimsiz olduğunu ancak cüzl 
bir kı sm ın ın iş i ile ilgili eğ itim aldığı n ı  vurgulam ış t ır. 
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Ş enyap ı lı  ise bu bölgelerde çal ış anlar ın %55'inin ikinci bir i ş  değ iş tirdiğ ini ve mes-
lek hareketliliginin (mobility) yüksek oldu ğ u belirtmi ş tir (") . 

Gecekondu ailelerinde ev kad ınları n ın oran ının %90 civarında olduğ u (") ve şehirde 
kal ış  süresi artt ıkça çal ış maya baş lama oran ı n ın yükseldiğ i görülmektedir (81)  

Akkayan da Aşağı oba ve Yukanoba köylerinden Istanbul'a göçle birlikte ailelerin 
ekonomik yap ılannda köklü değ iş iklikler olduğunu, köyde ana ekonomik faaliyet zira-
at, hayvanc ı l ık ve'ormanda çal ış ma iken, şehirde i ş lerin farkhla ş tıgını , çoğ unluğ un üc-
ret kar şı lığı  çalış tığı nı , şehirde her şeyin para ile al ı nmaya baş ladığı n ı , aile ekonomisine 
katk ıda bulunanların köye göre azald ığı n ı  belirtmi ş tir (82)  

Ş ehire göçedenlerin gelirlerinde de art ış  görülmektedir. Ş ehirde uzunca bir süre kal-
dıktan sonra ailenin geliri gözle görülür bir biçimde artmaktad ır (83)  . Buna rağmen, ge-
cekondulann geliri şehirlilerin gelirinden dü ş üktür. Ancak köyde b ırakıp geldikleri ar-
kadaş ları  ve yak ınlarının gelir düzeyleri ile kar şı laş tırı lınca gözle görünür bir fazlal ık 
olmaktad ır (84) . 

Ş ehirde, ailede çalış an fertlerin az oldu ğ unu söylemiş tik. Ailenin çal ış an fert say ı -
s ı ndaki azalmaya rağmen gelir düzeyinin artt ığı nı  vurgulamak istiyoruz. Köyde ana 
ekonomik güç, kald ırı lan mahsül ve hayvan ürünleri, şehirde ise, bunun yerini do ğ rudan 
değ iş im sürecine giren para oldu ğu için gelir artışı nı  bu da etkilemektedir (85)  . 

Son olarak, şehirleşme sürecinde eski geleneksel yap ıdan aynl ındığı nı  belirtmek is-
tiyoruz. Bunda kompleks teşkilatların gelişmesi önemli rol oynamaktad ır. Ancak çarp ık 
şehirle şme, Türkiye'nin büyük şehirlerinde farkl ı  bir kesim de yaratm ış ur. "Işportac ı “ 
olarak bilinen ve "lüllıpen meslekler" diye s ı n ı fland ıı - ı lan iş  türleri şehirlerimizde ço ğ al-
maktadır. 

Kıray' ın yaptığı  bir araş tırmaya göre, Izmir'de "Ihtisaslaşmas ı  ve teşkilatlanması  hiç 
olmayan say ı sını  kimsenin bilmediğ i kadar işportac ı  vard ır" (86)  . 

Köylerden farkl ı  olarak, Istanbul, Ankara, Izmir gibi büyük şehirlerimizde ayakkab ı  
boyac ı lığı , simit satıcı liğı , milli piyango bileti satıc ı lıg ı  gibi yüzlerce görünmez i ş  türü 
ortaya ç ıkmış tı r. 

b) Meskenle İ lgili Değ işmeler 

Ş ehire göçle birlikte göçedenlerin bannaklar ında da değ işmeler olmu ş tur (87)  . 
Göçle birlikte evlerin ana yap ı  malzemelerinde değ i şme olmuş , kargir binalar şehir 

meskenlerinin özelli ğ i olmuş tur. Evlerin alan ı  kiiçülerek oda say ısı  azalmış , oda başı na 
düşen nüfus annuş ur. Evin kullanma amac ı  sadec ı  ikümetgülı  olarak belirlenmi ş tir. Köy 
evlerinde bulunan mat ısül depolar ı  ah ır gibi bölümler de girmi ş tir. Aydınlatma arac ı  
olarak gaz lambas ı  yerini elekdge b ırakm ış t ı r. Meskenler çok katl ı  olmaya baş lam ış  ve 
genellikle bahçe ortadan kalm ış tır (88)  . Köyde olmayan, kirac ı  ve ev sahipliğ i müesse-
sesi ortaya çekmi ş tir (") . Ş ehirde kal ış  süresi artt ıkça mesken sahibi olan nüfus oran ı  art-
maktadır. Ev eşyaları  köyle kar şı laş tı nlalamayacak kadar da çogalm ış ur. 

Gecekondu meslcenlerinde bulunan hah, sandalye, koltuk, masa ve karyola gibi e ş -
yalar daha çok göstermelik ve prestij e ş yalar ı  olarak bulunmaktad ır. Bu eğ itimin tersine 
şehir ailelerinde görülen minder, post, çul, ve has ır gibi döş erne eş yaları  da temel görev-
lerini yitirmiş  ve süs eşyaları  haline gelmi ş tir. Bu durumlarıyla gecekondu aileleriyle, 
şehir aileleri birbirinden ayr ı lmakta, gecekondu ailesi daha çok köy ailesi, özellik ve 
alış kanl ıklarını  yaşatmaktadır(")  . 
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2. Manevi Kültür Ö ğelerindeki De ğ işmeler 
Ş ehire göçte maddi kültür öğelerinin yan ında manevi kültür öğelerinde de değ işme 

olmaktad ır. Toplumdaki değ işmeler ise aileden ba ş layarak, yay ılmaktad ır. Ailedeki de-
ğ işmeler diğ er değ iş melere de kaynakl ık etmekte ve gelenek, görmek ve otorite kav-
ramlannda ve anlay ışı nda, insan ili şkilerinde değ i şmeler olmaktad ır. Ayrıca yeni şehir-
li, şehirde kalış  süresi artt ıkça şehirdeki fonnel te şkilatları  da yoğun bir şekilde 
kullanmaya baş lamaktad ır. 

a) Ailedeki Değ işmeler: 
Ş ehire göçle birlikte ailede büyük değ iş iklikler gözlenrnekte,dir. Ailedeki de ğ işmeler 

de nüfus yap ısındaki değ iş iklikler önemli bir etkindir. Akkayan, A şağı oba ve Yukano-
ba köylerinden dış arıya göçedenler üzerinde yapt ığı  incelemede, genellikle genç nüfu-
sun şehirlere göçtüğü sonucuna vann ış ur. Ayrıca göçedenler içerisinde erkek ve ö ğ re-
nim görmüş  sonucuna varmış tır. Ayrıca gözedenler içerisinde erkek ve ö ğ renim görmüş  
olanların oranının fazla olduğuna dikkat çekmi ş tir (91) . 

Ş ehire iş  bulmak için gelen gençler k ısa süre sonra e ş  ve çocuklar ını  da eski alilele-
rinden ay ırarak getirmektedirler. Ş ehirde çekirdek aile olarak ya şamaktad ırlar (92). Ş e-
hir toplumlar ı nda geniş  aile genelde dağı lm ış t ı r. Evlenme ve eş  seçimi gençlerin kendi 
iradelerine göre yap ı lmaktad ır. Genç k ız ve erkekler evlilik öncesi anlaşarak karar ver-
mektedirler. Aile ve çocuk say ı sı  da düş meye baş lamış tır. 

Göçle birlikte ailenin fonksiyonlar ı  yeniden şekillenmektedir. Ailenin ekonomik bir-
lik olmaktan ç ıkması , ücretli i ş te çal ış maya baş lama gibi faktörler geni ş  aileden çekir-
dek aileye dönü şü zorlannaktad ır. Mesela Izmir'de çekirdek aile oran ı  %63.3 iken, kla-
sik geni ş  aile %Q1'dir. Istanbul'da ise çekirdek aile %80 civanndad ır (93) . Buna kar şı lık 
Ş ahinkaya'ya göre Orta Anadolu'da geni ş  aile oran ı  %93,2 civanndad ır. 

Ş ehire göçte otorite kavram ı  ve anlay ışı nda da değ iş meler olmuş tur. Ilk olarak, ko-
can ın otoritesi sürekli olarak i ş i için işyeri ve fabrikaya [a şı nması  dolay ısıyla sarsı lmış -
tı r (94) . Ailenin eğ itim ve korurna görevleri de evden uzakla ş m ış ur. 

b) Gelenek,Görenek, Öd ve Adetlerdeki De ğ işmeler 
Göç sonucu, yeni şehirlinin eski al ış kanl ıkları nı  geleneklerini, göreneklerini örf ve 

adetlerini değ iş tiren iki sebep mevcuttur. Birinci sebep şehirin etkisidir. Hakim kültür 
olarak şehirin kültürü yeni gelenlere tesir etmektedir. Ikinci sebep üretim biçimleri ve 
teknolojinin şehirleşme süreciyle bağı ml ı  veya bağı ms ız, kendi kültürünü de beraberin-
de getirmesidir. 

Göçün ilk y ı llarında şehire gelen insanlar geleneksel aile de ğerlerine s ıkı  s ıkı ya bağ -
lı dır. Ilk yıllarda bu insanlar para kazanmak, köydeki ailesine para göndermek için şe: 
hirdedirler. Dolay ı sıyla geleneksel kesimlerle, özellikle akrabalar ıyla ili şkileri devam 
eder (95). 

Zaman geçtikçe şehire göçedenlerin akrabal ık sorumluluklarında değ işmeler olmak-
tad ır. Ş ehirdeki ücretli i ş  ferdi bir faaliyet olmas ı  dolayı sı yla ve akraba grubu üyelerinin 
birbirlerinden uzakta ya şamaları , köyle ilişkileri asgariye indinnektedir. Bu süreçte yal-
n ızlaşan fert, yeni cemiyete ( şehir toplumu) intibak ı n yolların ı  aramaktadır. Göçmen in-
tibak için öncelikle maddi kültür öğ elerini şehiri taklit ederek değ iş tirmeye baş lar. İ lk 
dönemlerde değ işme smı rl ıdır. Manevi kültür öğ elerindeki değ işmeler maddi kültür 
öğelerindeki değ işmelerden daha uzun bir zaman sürecinde ba ş lar. Buna gecekondulu 
kad ı nların kı sa elbiselere kar şı  direnci örnek olarak gösterilebilir (96). 
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Manevi kültür ögelerindeki esas de ğ i ş iklikler ise göçedenlerin ikinci ku şağı nda gö-
rülür (97)  

Geleneksel kesimlerdeki yard ımlaşma müessesinin şehire göç ile birlikte kayboldu 
ğ u veya bunun daha çok formel müesseseler arac ı lığı  ile yütürültdüğ ü görülür (") 

"Köyden şehire göç etmi ş  kiş ilerde yard ımlaşman ı n daha çok köydekine benzer bir 
biçimde geleneksel şekilde olduğu ve şehirde kal ış  süresi uzad ıkça yard ımlaşman ın da-
ha çok formal rnüesseseler vas ı tas ıyla gerçektiğ i" Kartal, taraf ından da belirtilmektedir. 
Kartal, Çank ırı  köylerinde Ankara'ya göçedenler üzerinde yapt ığı  ara ş tırmada şehirde 
kal ış  süresi 1-5 yıl olan cleneklerin %61'inin herhangi bir problemle kar şı laş tığı nda ak-
raba, arkada ş  ve köylüleri ile yard ı mlaş uğı n ı  söylemektedir. Buna kar şı lık şehirde kal ış  
süresi 16 ve daha fazla y ı l olan deneklerin yaln ızca %30'unun akraba ve arkada ş ları  ile 
yard ımlaş tığı nı  vurgulamış tırm. 

Kır kökenli bu insanlar, şehirde kal ış  süresinc paralel olarak belirli bir maddi refah 
düzeyine ulaş tıkça eskiden ihmal edilen dini görevlerini daha çok yerine getirildi ğ i de 
görülür. Buna kar şı lık dini görevlerinin tamam ın ı  uygulamayardann oran ı  da şehirde 
kal ış  süresi artt ıkça artrnaktad ır (1". 

Eski yaş ayış  ve ahlakla ilgili kabullerden "kad ı nların kısa etekle gezmesi haricinde-
kiler ( ş ehirde kal ış  süresi ne olursa olsun şehire göçeden erkeklerin %100'e varan bir 
oran ı  karşı  çıkmaktad ır) değ işmektedir (i°1 ). Köyde, "erkeğ in iki adı m gerisinde yürüyen 
kad ı n" ı n resmi kurumlarda memur olarak çal ış mas ını  isteyen erkek say ısı  da artmakta-
dır. 

Atalay da, Kırıkkale'de yaptığı  ara ş t ırmada dini hayat aç ı s ı ndan şehirde iki grubun 
varl ığı n ı  tesbit etmi ş tir. Bir uçta dine kar şı  ilgisiz kesim, di ğer uçta ise dini hayat ın çok 
daha bilinçli bir şekilde yaşand ığı  kesim vard ır. Atalay, "bürokrat, memur ve sanayi 
bürokrasisinde dini tuttunlann zay ı flad ığı n ı , alt s ın ı flarda ise -dini geleneksel olarak an-
layan ve köylü davran ış lar gösterenlerin çokluğuna" dikkat çekmi ş tir "2) . 

Din anlay ışı  ve dini hayat tarz ı  bakı m ı ndan bu ikili yap ı  özellikle gecekondularda 
kuttıplaşmaya yol açmaktad ır. Büyük şehirlerimizdeki mini etek ve çar şaf z ı tlığı  bunun 
en güzel örne ğ idir. 

Gecekondularda, özellikle de kad ı nlar aras ı nda giyim kuşun tarzlarmda, şa vardan, 
üçeteğe, bule-jeanden mini ete ğ e kadar geni ş  bir yelpazeye rastlanmaktad ır. Gecekondu 
kadınları  aras ında köy motifi çorap ve elbise kullananlara rastland ığı  gibi, daha pek 
çok yörenin mahalli giysisi ile şehir giysilerini kar ışı k giyen kadı nlara rastlan ılır (1". 

c) Resmi ve Özel Te ş kilatlar ı  Kullanmaya Baş lama: 
Ş ehiri, köyden ay ıran önemli bir faktörün şehirdeki, sosyal ve bürokratik te şkilatlar 

olduğunu belirtmi ş tik. Bu teşkilatlar ı  kullanma oran ı  da tabii olarak şehirde köyden da-
ha yoğ undur. Türkiye'de gecekondulu vatanda ş , bürokratik te şkilatları  yeterince kulla-
namamaktad ır (104) . 

Yasa, bir ara ş tı rmas ında iş  arayan gecekondululann yaln ızca birkaç ının Iş  ve Işçi 
Bulma Kurumu'ndan faydaland ığ m ı  ortaya koymu ş tur (1'). 

"Sosyal Değ iş me sonucunda geli şen topluluklar daha çok say ıda sosyal te şekkül 
kurmakta ve kurulu te şkilatlara i ş tirak daha yüksek nisbette olmaktad ır. iptidal toplu-
luklarda, homojen, statik bir d ış a kapal ı  kültüre sahip sosyal bünye dolay ısıyla fertten 
önce varolan topluluk ferdi çevreler ve kendi çevresini sosyal de ğerlerine intibak ettirir. 
Bu durumlda ferdin kendi iradesini kullanmas ı  söz konusu olmaz. ipticlffi toplululdarda 
ferderaras ı  bir intibak düşünülebilirse de fiili olarak ve mekanik bir şekilde ortaya ç ıkar. 
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Bu bakımdan bir geli şme prosesi olarak ele aldiğ imiz sosyal değ işme, fertlerin çev-
relerini bozan, farkhla ş tıran bir karakter ta şı r... Grift bir karakter ta şı yan cemiyet hayat ı -
na fertler çe ş itli teşekküllerle kat ı lmakta, endi şeli ve kuvvetli bask ı lara kar şı  güç kazan-
maktadır" "6) . 

Erkal, Adapadrun şehirle şmesi ile ilgili gözlemlerinde "Sosyal te şekküller, bilhassa 
Adapazar ı  gibi h ızlı  bir sanayileş meye sahne olan bir vilayetimizde, -Ş ehirleşme-
sanayileş me vetiresi içerisinde, şehirle şme h ız ına paralel olarak artmaktad ır. Sosyal te-
şekküler, sosyal ve kültürel geli şmenin bir belirtisi olarak, mahalli meselelerin çözümü-
ne de eğ iliyorlar (1" demektedir. 

"Kısa zamanda geli şen ve şehirle şen bir bölgenin, k ı sa zamanda ortaya ç ıkan bu 
bünye değ iş ikliğ inin baz ı  sosyal, kültürel, iktisadi meseleleri de beraberinde getirece ğ i 
gözönünde tutulacak olursa bu meselenin hallinde devlet hizmetlerinin ve devlet mües-
seselerinin d ışı nda belde halk ına da baz ı  vazifeler dü ş tüğ ü bir gerçektir. i ş te bu k ı sa za-
manda ortaya ç ıkan şehirleşme-sanayile ş me vetiresi içinde, halk ı n mahalli meseleleri-
nin halledilmesi için i ş tirak edecekleri kurulu ş lar olarak sosyal te şekküller önem taşı r" 
(108,  

). 

"Sosyal Değ i ş me sonunda fertlerin ve gruplar ı n daha çok say ıda sosyal teşekkül kur-
malar ı  mümkündür" dernektedir (1". 

Erkal' ın şehirle şme ile birlikte sosyal te şekküllerin artt ıı  görüş üne ilâveten, Ş enya-
p ı l ı  uzmanlaş m ış  baz ı  teşkilatlar ın az kullan ı lmas ı na karşı l ı k, özellikle tüketim pazar ına 
katı lma sağ layan te şkilatların şehirleşme sürecinde yoğ un kullan ı ldığı n ı  belirtmektedir. 
Ş enyap ı l ı , araş tırmasında, noter ve mahkeme gibi hizmetlerin çok kullan ı lmas ına karşı -
l ık, avukatların az kullan ıldığı nı  fakat muayenehane ve takside al ış veri ş  yapan mağaza-
ların kullanım oran ının çok yükseldiğ ini belirtmektedir ( ıı °) . 

B. Göç ve Intibak 

1. Göçedenlerin Ş ehir Hayat ına Intibak' 

Bütün araş tı rmalar, şehire göç sonucunda göçedenlerin geleneklerinden koptu ğ unu 
ortaya koymaktad ır. Yeni şehire göçeden insanlar şehirde art ık köylü değ ildir. Toplum-
sal değ iş me sürecinde bu insanlar ya şehirle bütünleşmekte yani şehirli olmakta, veya 
şehire intibak etmekte tam şehirli olmasa bile, şehire uygun davran ış lar göstermektedir. 
Ama şehir kültürünü kendi kültürleri lehine de ğ iş tiren ya da yeni bir kültür olu ş turan in-
sanlar-  da vardır. Bu noktada bütünle şme (integration) ve intibak kavramlar ın ı  birbirin-
den ay ırmak gerekir kanaatindeyiz. 

Bütünleşme, bir toplulukta mevcut müesseselerin, normlarm, menfaat birliklerinin, 
küçük cemaatlerin ve genellikle hakim olan tutumlar ı n iş leyen bir_bütün te şkil edecek 
şekilde birbirlerini tamamlama durumdur (111) . Ş ehire bütünle şme ise, şehir nüfusu 
nun kendi içinde organik ili şkileri ve bir şehir kültürünün doğ ması  olarak ifade edilebi-
lir ("2)  

Ş ehire "intibak" ise, göçedenlerin, şehirle bütünleşmeleri değ il, şehirle bir ilişki ku-
racak kadar uzla şma içinde bulunmalar ı& ("3) . 

Bütünle şme, ülkemiz şehirlerinde daha y ıllarca ula şı lamayacak bir olayd ır. Gelişmiş  
ülke şehirlerinde bile bütünle şme problemleri yoğun bir biçimde görülmektedir. Bu saf-
hada şehire göç sürecinde üç olu şumla karşı laşabiliriz. Bunlardan birincisi, entegras 
yon, yani bütünle şme, ikincisi göçedenlerin şehir kültürünü köyle ş tirmesi üçüncüsü gö-
çedenlerin şehire intibak ıdır. 

58 
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a) Ş ehirle Entegrasyon -Bütilınleşme- 
Entegrasyonu, "bir toplulukta, mevcut müesseselerin ve normlann küçük cemaatle-

rin, menfaat birliklerinin ve genellikle hakim olan tutumlar ı '', i ş leyen bir bütün te şkil 
edecek şekilde birbirlerini tamamlama durumudur" şeklinde tarif etmi ş tik. Sosyal enteg-
rasyon ise, bir cemiyette maddi ve manevi kültür unsurlar ı nı n bir araya gelerek bir ma-
na' ifade edecek ve i ş leyen bir bütün oluş turacak tarzda birbirlerini tamamlamas ıd ır, 
şeklinde tarif edilebilir (ila)  

Bütün dünyada, geç sanayile ş mi ş  toplumlarda, şehire göçün ba ş lamas ıyla birlikte 
şehirlerin çevresini saran yoksul gruplar, şehirde i ş  bulamama veya yeterli gelir elde 
edememe, şehir kültürüne yabanc ıl ık gibi probemlerle kar şı laş maktadı rlar. Sosyoloji li-
teratüründe bu toplumlar ın gözlenmesinde iki yorum ortaya ç ıkm ış tır. Birincisi 1968-71 
yı lları  aras ı nda Latin Amerika şehirlerinde yerle ş mi ş  göçmenlerin toplum hayat ı na ka-
tı lmay ıp "marjinal" kalmalanyla ilgili olup, göçedenlerin geleneksel tutumlar ı  genel 
eğ itim, sağ lık gibi hizmetlere ula şmalar ı n ı  önlüyor, tüketimlerini yeterli standarda ula ş -
tı rmalarma mani oluyor şeklindedir (" 5) . 

Ikinci bir görü ş , yine, 1960'larda Oscar Levis'in şehir fakirlerinin hayatlar ın ı  incele-
yerek ileri sürdüğ ü, "fakirlik kültürü" analizidir. Levis, bu durumun k ırdan göçedenlerle 
h ızl ı  büyüyen azgeli şmiş  toplum şehirlerinde, modern sektörlerde, yeterli istihdam olm-
dağı  zamanlarda ortaya ç ıktığı n ı  söylüyor. Bu durumun insanlarda bunal ımlı , fatalist 
(kaderci) bir tutum geli ş tirdiğ ini ve sadece o dakikay ı  yaş amay ı  öğ rettiğ ini vurgulayan 
Levis, fakirlerin ya şamlarını  sürdürmek için gerekli psikolojik deste ğ i bulamad ıklarını  
söylemektedir. 

Her iki halde de bütünle şmenin olmadığı  sonucu ortaya ç ıkı yor. Ülkemizde bu süreç 
yukar ıdaki iki yorum gibi cereyan etmemekle birlikte şehirle bütünleşme mümkün ol-
mamaktadır. M ıırdock'a göre zaten kültürde tam bir (integration) denge ba şarı lamaz. 
Yeniliğ in diğer kültür elemanlar ı nı  tamamlamalar ı  zaman ister. Böylece zamanla di ğer 
yenilikler kaybolur ve yeni entegrasyon süreci ba ş lar (". 

Türkiye'de şehire göçedenler, göçün ilk y ı lları nda kendilerini sürekli olarak köyle 
kıyaslamaktad ırlar. Gelir düzeyleri de köye göre daha iyidir. Gerek inançlar ı  gerekse 
çeş itli sebeblerle bir gün ba şarı l ı  olabileceklerine inanmaktad ırlar. Ayr ıca şehirlerimiz-
deki akrabal ık gruplaşmalan da fatalist tutumlar ı  önlemektedir. Atatalay K ırıkkale ince-
lemesinde, K ınkkale'den nüfusun çok renkililik gösterdiğ ini "adeta bir insan y ığı n ı n bir 
araya toplanm ış " olduğ unu, göniinen kümeleş melerin akraba ve hem ş eri kümele şmeleri 
olduğ unu vurguluyor. Hem şeri gruplar ı  iş yerlerinde ve "hem şeri kahvelerrnde de de-
vam ediyor. Zaman zaman hem şerilik resmi te şkilat şeklini al ıyor. K ır ıkkale'de bu tür 
24 demek tesbit edilmi ş tir. Bu gruplar ın ve derneklerin çal ış malar ı  sendikalara, siyasi 
partilere uzatmakta ve her kesimde etkinlik kurmaya çal ış maktadırlar (117) . 

Bu yap ılaş ma şehirle bütünleş meyi erigellerken, bütünle şme sonucu olabilecek prob-
lemleri de hafifletecek bir sonuç do ğ urmaktad ı r. 

b) Ş ehire Intibak 
Erich Fromm, intibak ı  statik ve dinamik olarak ikiye ay ılıyor. Statik intibak ı  "mev-

cut kal ıplara, yaln ızca yeni bir al ış kanl ık edinerek ve karakter yap ıs ın ın bütününü boz-
maks ız ın uyum", dinamik intibak' ise, "babas ı ndan korktu ğu için başka türlü hareket et-
me imkan ına sahip olmayan bir çocuğ un sert ve ürkütücü babas ı n ın emirlerine itaat 
ettiğ i ve iyi bir çocuk olduğu zamanki intibak!" şeklinde ifade ediyor < 118) . 

Ülkemizde k ı sa bir sürede şehirle bütünle ş menin mümkün olmad ığı n ı  belirttik. Bü-
tünleş rne mümkün olmamas ına rağ men şehire intibak ın daha k ısa sürede gerçekle şmesi 
mümkündür. Özellikle maddi kültür ögelerinde şehire intibak şehirlerimizde görülen bir 
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durumdur. 
Ancak Türkiye'nin şehirle şmesinde intibak ı  engelleyen birçok sebep mevcuttur. H ız-

lı  ve düzensiz şehirleş rne intibakı  engelleyen temel faktör olarak gösterilebilir. Ayr ıca 
düzensiz şehirleşmenin de sebebi say ılabilecek ekonomik yap ı  yani ülkemizin yan ge-
lişmiş liğ i intibak' geciktiren sebeplerdendir. 

Şehire yerle şenlerin şehirden ayrı lma eğ ilimi gösterrneyecek kadar şehirle uzlaşm ış  
olmaları  intibak ın ilk göstergesidir. Ş ehirle uzlaşma ise öncelikle iyi bir mesken sahibi 
olmakla mümkün olabilmektedir. Iyi bir i ş i ve geliri olan insanlar şehirdeki çevresi ile 
uyumlu ilişkilere girebilmekte şehire yabanc ı l ık çekmemeye ba ş lamaktad ır. Ayrıca eğ i-
tim de hem iyi bir i ş  sahibi olmakta hem de çevre ile iyi ili şkiler kurmakta önemli bir et-
ken olmaktadır. 

Ancak, Türkiye'de şehire göçedenlerin şehire intibalumn gerçekle şmiş  olduğ unu 
söylemek mümkün değ ildir. Ş ehire göçedenler uyum sağ layabilmek için yeni uyum me-
kanizmaları , tampon mekanizmalar geli ş tirmektedirler. Ço ğu zaman yeni bir kültür 
oluş turmaktad ırlar. Bu aç ıdan gecekondu ne köy ne şehir denilebilecek önemli bir tan ı -
pon mekanizma niteliğ indedir. 

c) Ş ehirin Göçedenlerden Etkilenmesi 
Ş ehire göçedenlerm say ı sı  büyük şehirlerimizde şehirin yerli nüfusunun oldukça üs-

tünde. Ş ehir göçedenlerle doldu 19) . O halde eskiler yenilere mi yeniler eskilere mi inti-
bak edecek. Eskilere intibak mümkün olsa ço ğunluğun az ınlığ a intibakı  gerçekle şmiş  
olacak. Zaten şehirlerimizde hakim şehir kültürü de mevcut de ğ il. Ş ehire gelenler gel-
dikleri bölgelere göre şehirde mekan tutuyorlar. Gelenekleri görenekleri, al ış kanl ıkları  
benzer olanlar daha çabuk kaynaş tığı  için ayn ı  mahalleleri seçiyorlar. Buralarda "kültür 
adac ıkları" oluş turarak, şehir kültürüne de ihtiyaç duyrnuyorlar. Buna kar şı lık eski şe-
hirliler Metropollerdeki birkaç semt haricindeki bölgeleri yeni göçedenler i şgal 
etmi ş  durumda. Ş ehir kültürünü görünü şe göre köyden gelenler, şekillendiriyor. Peki 
doğma büyüme şehirli olanlar bundan etkilenmeyecek mi? Baz ı  araş tırmac ı lar Türki-
ye'de şehirlerin giderek köyle ş tiğ ini söylüyorlar. Karpat'da gecekondularda ortaya ç ıkan 
kültür örüntüsünün, şehirsel özellikler kazanmaya ba ş ladığı nı  ayn ı  zamanda da şehir 
kültürünü yakından etkilediğ ini söylemektedir (17.°) . 

sin bir kahc ıl ık özelliğ i kazandırm ış tn- (121). 

Gecekonulu insanda güvensizlik duygusu egemendir. Sabit ve güvenece ğ i bir iş i ve 
"başı n ı  sokacak yeri olmayan" bu insanlar güvenlik mekanizmalar ı  aramaktad ırlar. İ lk 
fırsatta bar ınacak bir yer yaparlar, şehirde. Ev onlara k ısmı  de olsa bir güven sağ lar. Gü-
ven sağ layan ikinci ili şki ise yak ın köylülerinin, akrabalar ının yakınında yaşama, gerek-
tiğ inde onlardan yard ım isteme duygusudur. Bu durum kendi kendine yeterlili ğ i de be-
raberinde getirmektedir. Akraba ve hem şeri grupları  ile eski ilişkilerini veya yeni 
oluş turacaklan bir ilişkiler sistemi ile varl ıklar ı n ı  sürdürmeye çalışı rlar. Bu ise gecekon-
dululunun şehire intibak ihtiyac ın ı  engeller. 

2. Ş ehirleşme Sürecinde Ortaya Ç ıkan Tampon Mekanizmalar 
a) Gecekondu 
Ülkemizde köyden şehire göç çok h ı zl ıd ır. Ama sanayile şme hız ı  şehire göçedenle-

rin ihtiyac ı  olan iş leri yaratmamaktad ır. Tar ı msal yapinin özelliklerinden dolay ı  şehire 
göçmek zorunda olan kitleler çok az gelirleri de olsa şehirde yaşama arzusundad ırlar. 

Ş ehire göçedenler başlangıç olarak gecekondu bölgelerini seçerler. Ancak, sanayi-
leşmenin yavaş lığı , hem güvenli hem de daha yüksek ücretli i ş lerin kı tlığı , gecekondu 
bölgelerini göçedenlerin k ı sa süreli konalclad ıklan geçi ş  alanları  olmaktan ç ıkarm ış , ke- 
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Gecekondulu, şehirde köydeki durumundan daha iyidir. Kendisini sürekli olarak 
köyle veya yak ı n gecekondulu kom şusuyla klyaslad ığı  için yeni aray ış lara oldukça geç 
girer ki bu durum toplumsal patlamalar ı  önceleyecek bir mekanizma olur. 

Ş enyap ı l ı  (Tans ı), Gültepe'de yaptığı  bir araş tırmada şehire göçedenlerin %83'ünün 
Istanbul'da akrabalar ı n ın varlığı nı  ve %33'ünün Gültepe'de akrabalar ı  ile birlikte oturdu 
ğunu ortaya koymu ş tur (122) . 

Bu olu şum göçedenlerin, şehire intibak ı n ı  sağ layacak ili şkilere girmesini önlemekte 
dir. 

b) Ara Kültür 

Gecekondulular ın eski kültürlerinden kop ınas ı na rağmen, yeni bir kültür oluş turma-
ları  şehire intibak ını  engelleyen sebeplerden biridir. Gecekondu da olu şan bu yeni ve 
farkl ı  kültüre "ara kültür" veya "geçi ş  kültürü" denilebilir. Gecekondu insan ın ı n hayatı  
geleneksel izler ta şı maktadır. Hayat büyük ölçüde aile çevresinde dönmektedir. Gece-
kondu ailesinde geleneksel kültür ve davran ışı n da önemli bir rol oynad ığı  görülmekte-
dir. Giyim, kuşam geleneksel izler ta şı r. Geleneksel uğ raşı lar tercih edilir. Hem şerilik 
bağ ları  gücünü korumaya devam eder. Gecekondulunun tamam ı  marjinal i ş lerde çal ış -
may ı  sürdürür (12"). 

Ş ehirde kal ış  süresi artt ıkça çocuklar ın "müsbet ilim" dallar ında eğ itim görmeleri 
konusunda ailenin e ğ ilimi artar. Kitle haberle şme araçlar ın ı  izleme oran ı  y ı llar geçtikçe 
yükselir. Gecekondulunun bu yap ı sı  şehire göçedenlerin şehire "yumu şak ini ş  yapma-
s ı "nı  sağ lamas ı  dolay ıs ıyla ülkemizde sosyal çalkant ı lar ve huzursuzluklar ı  geçici bir 
süre için önlemede yard ı mc ı  olur. 
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KOOPERATIFÇILIK 	SAYI: 91 	OCAK-ŞUBAT-MART 1991 

astn, odullen verild 
. • 	• • 	• 

„Türk Ilooperatifcilik Kurumu 
. . 

Gazetemizi Odullend ı rdkO,  
Türk 

Kooperatifçilik Kurumu'nun 
BASIN ÖDÜLLERI 

Türk Kooperatifçilik Kurumu, de ğ iş ik faaliyetleri aras ında, kooperatifçilik fikrinin 
yayg ınlaş tırı lmas ı  ve genç nesillere kooperatifçilik ruh ve zihniyetinin geli ş ip yaygınlaş -
mas ı  amacıyla, basın yay ın organlar ı  aras ı nda değ erlendirmeler yap ıyor, "Kooperatifçi-
lik Basın ödülleri" veriliyor. 

1988 ve 1989 y ı llarında Anadolu Bas ı m içeri şinde verilen ödüller 1990 y ılı nda kap-
sam ı  geniş letilerek, lilke genelinde "Türk Bas ı n ı  Odülleri"ne dönü ş türüldü. 

1931 y ı lında Atatürk'ün direktifleriyle kurulmu ş  olan Türk Kooperatifçilik Kurumu, 
kooperatifleri kalk ınmada önemli birer araç sayd ığı  için, kooperatifçilik ruh ve zihniye-
tinin geliş ip yayg ınlaşmas ı  için ülkenin her yerinde birer kamuoyu ayd ınlatma görevi 
yapan bas ı n ın bu konuda önemli bir köprü durumunda olduğ u görüşünün sahibi ve sa-
vunucusudur. 

Ş IMDIDEN 
Türk Kooperatifçilik Kurumu yetkililerince yap ı lan aç ıklamada, kooperatifçilikle il-

gili, yaz ı , makale, araş tırma vb. çalış malar ı n yapı larak, gazete ve dergilerimizde yay ın-
lanmas ı  için ş imdiden haz ırl ıklara baş lan ı lmas ı n ı n yararl ı  olacağı  dikkat çekiliyor. 

Ülke genelinde yayg ın gazetelerimiz, dergilerimiz ve Anadolu Bas ım bünyesinde 
yeralacak, kooperatifçilikle ilgili her türlü yay ı n değerlendirmeye tabi tutulacak, bu y ı-
lın sonunda ödüle hak kazanacak, gazete, gazeteci ve ara ş tırmac ı lar tesbit edilecek. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu yetkililerince yap ılan aç ıklamada ayrıca, kooperatifçi-
lik ödülleriyle ilgili duyurunun zaman zaman gazete ve dergilerde yay ınlanarak, gerekli 
hatu-lattnalann yap ılmasının yararl ı  olacağı  belirtiliyor. 

Türk Kooperatifçilik Kurumu'nun haberle şme adresi: 
Türk Kooperatifçilik Kurumu 
Mithatpaşa Cad. No: 38/A Yeni şehir/ANKARA 
Tel: 131 61 25-131 61 26 Faks: 1340646 
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Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlan 

YÖNETIM KURULU 
Başkan : Hüsnü POYRAZ 

Tarı m, Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Müste ş arı  

Başkan Yard ımcısı  : Dr. Şenol ERDOĞAN 

Tar ı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Müsteş ar Yard ı mc ı s ı  
Muhasip Üye : Turan TEKELI 

T. Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi 

Üye : Yrd.Doç.Dr. Burhan AYKAÇ 
G.Ü. iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ö ğ retim Üyesi 

Üye : Dr. Hüseyin BILIYOKŞAHIN 
Yem Sanayii T.A. Ş . Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi B ş k. 

Üye : Prof.Dr. Rasih DEMIRCI 
G.Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi Dekan ı  

Üye : Yakin DOĞAN 
T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Ş ubesi Müdürü 

Üye : Erol DOK 
Ziraat Yüksek Mühendisi, i ş adam ı  

Üye : Dr. Yusuf EKINCI 
MEB Müste ş ar Yard ı mc ı s ı  

Üye : Prof.Dr. Celil ER 
A.Ü. Ziraat Fakültesi Öğ retim Üyesi 

Üye : Ünal GÖKALP 
T.C. Ziraat Bankas ı  Proje Değ erlendirme Müdürü 

Üye : Ayhan INAL 
Türkiye Çimento Sanayii T.A. Ş . D ış  Pazarlama Eski Müdürü 

Üye : Kamil ÖZDEMIR 
Pankobirlik Genel Müdür Yard ı mc ı s ı  

Üye : Kaplan YILDIZ 
T.C. Ziraat Bankas ı  Hamamöral Ş ubesi Müdürü 

Üye : Niyazi YÜKSEL 
T.O.K.B. Teş kilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü 

DENETLEME KURULU 
Balkan : Nail TAN 

Kültür Bakanl ığı  Devlet Türk Halk Müzi ğ i Korosu Uzman ı  
Üye : Nihat BAYRAMOĞ LU 

T.C. Ziraat Bankas ı  Gn.Md.lü ğ ti K oop. Il. Müdürü 

Üye : Dr. Mustafa DOYUK 
Tar ı m Orman ve Köyi ş leri Bakanl ığı  Ara ş t ı rma istatistik Dairesi Bş k. 

HAYS YET DIVAN I 
Başkan : Celil UZEL 

Yüksek Mühendis, Koop- Kur Eski Genel Müdürü 

Üye : Dr. Mehmet ÖNDER 
T.I5 Bankas ı  Kültür ve Sanat Mü ş aviri 

Üye Prof. Dr. Mümtaz Turgut TOPBA Ş  
YOK Denetleme Kurulu Üyesi 

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş ,Ucret ve Hakk ı  Huzur Alma ınaktad ı r. 
Kurum organlann ırı  üyelerinin isimleri soyadı  sırasıyla yaz ı lmış tır. 
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• 
ffler'Nebin ıı  Nil 

ıı innık 
fmdık tarım satış  kooperatifleri birliğ i 

"f ı nd ı k'ta dünya markas ı " 

FINDIK UNU 

FINDIK EZMESI 

NUGA 

F İ SKO 

F1SKAT 

F İ SHEL 

FINDIK FÜRES İ  

KABUKLU FINDIK 

İ Ç FINDIK 

BEYAZLATILMI Ş  FINDIK- 

 KAVRULMUŞ  FINDIK 

KIYILMI Ş  FINDIK 

D İ L İ NM İŞ  FINDIK 

PRALIN 

GENEL M D. (GIRESUN): TEL.: 142 40 (4 HAT) 
FAX: (051) 110 58 
TLX.: 82477 FKB TR 

Ş UBE (ISTANBUL): TEL.: (1) 143 69 70 (3 HAT) 
FAX: (1) 149 98 10 
TLX.: 25705 IFKB TR 

BÜRO: (A N KAR A) TEL.: (4) 131 31 50 
FAX: (4) 131 08 82 
TLX.: 43264 FAS TR 
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