
Dünya Kooperatifçilerini tanıtıyoruz:

M İT IIA T  P A Ş A

ÖLÜM ÜNÜN 82. YILI DOLAYISİYLE KOOPERATİFÇİLİ
ĞİMİZİN İLK TOHUMLARINI ATAN MİTHAT PAŞA 'YI 

MİNNET VE SAYG I İLE ANIYORUZ.

Büyük devlet adam larım ızdan M ithat Paşa, 1822 y ılında İstanbul'da doğmuştur. A s ıl adı 
Ahm et Şefik 'd ir. 1834 de «Divanı Hümayün» kalem ine girdikten sonra, «Babıali» kalem le
rinin geleneğine göre, âm irleri tarafından kendisine M ithat Unvanı verilm iştir. S ıras iy le  bir 
çok memuriyetlerde. Valilik le rde, Devlet Şurası Reisliğ inde, Ad liye  Nazırlığ ında bulunmuş 
ve iki defa Sadrazam olmuştur. 1884 y ılında Taif'te ölmüştür.

Biz burada daha ziyade büyük devlet adam ının, Z iraat Bankası'n ın ve bilhassa T. Kredi 
Kooperatiflerin in kurulması yolunda yapm ış bulunduğu büyük hizmet ve gayretlerden k ısa 
ca bahsedeceğiz.

Kooperatifç iliğ i: Türk yurduna say ıs ız  hizmetlerde bulunmuş olan M ithat Paşa'nın mem
lekete kazandırdığı çe ş it li İktisadî eserle r arasında, «Mem leket Sandıkları» hiç şüphesiz en 
başta gelenlerdendir. Z ira î kredi sahasında kooperatif bünyesine yakın b ir halk teşk ilâ tın ı 
ilk  defa düşünen ve kuran büyük bir insandır. M ithat Paşa’nın 1863 y ılında ilk  tecrübelerin i 
yaptığ ı ve 1867 yılında da bütün memlekete teşm il ettird iğ i «Mem leket Sandıkları», koope
ratif bünyesinin bütün hususiyetlerin i haiz olmamalarına rağmen, birçok bakımlardan zirai 
kredi kooperatifi hüviyetini taşım aktadırlar.

Köylü kredi m üessesesi olan «Mem leket Sandıkları» kooperatif esaslarına göre değer
lend irilin ce  memleketim izde z ira î kredi kooperatifleri hareketlerin in tâ 1863 de başlad ığın ı
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kabul etmek lâzım dır. M ithat Paşa’yı mem leketim izde z ira î kooperatif hareketlerin in öncü
sü olarak anmak çok yerindedir ve haklı b ir inan ıştır

M ithat Paşa, Tuna İlinde vazife görürken, ziraat iş le rinde köylü lerin kredi bulmaktaki 
zorluk ların ı ve çe ş it li şek ille rde a lınabilen murabaha kredisin in büyük zararların ı takdir ede
rek buna karşı ilk  defa ciddi ve e sas lı b ir şek ilde mücadele çarelerin i arayan ilk  devlet 
adam ım ızdır.

M ithat Paşa, ..Memleket Sandığı» adını verd iği ilk  z ira î kredi te şk ilâ tın ı ilk  defa tecrü
be mahiyetinde olmak üzere 1863 y ılında o zamanki Tuna İlinde ve ş im d ik i Bulgaristan-Yu- 
goslavya hududunda bulunan Pirot kasabasında kurmuştur. Bu teşk ilâ tın  ilk  denemelerinden 
müsbet netice ler a lın ınca bu g ibi sand ık ların bütün memlekete faydalı o lacağın ı düşünmüş 
ve hazırlad ığ ı b ir nizamname projesin i hükümete takdim ederek bu iş in  mem leket iç in haiz 
olduğu büyük ehemmiyeti belirtm iştir. Bu nizamname hükümetçe kabul olunarak «Mem leket 
Sandığı» adı verilen bu teşk ilâ tın  yurdun her tarafında kurulması 1867 y ılında bütün va lile re 
vazife olarak verilm iştir. Bu suretle devlet, z ira î kredi iş le r in i kendi mevzuatı ve idari iş le 
ri arasına a lm ıştır.

Mem leket Sandıklarına lâzım  olan sermaye ilk  y ılla rda m üstahsilin müşterek ve m ec
buri yardım  esasına göre top lanm ıştır. Bütün ilçe  zürraından b ir ç ift öküz başına yarım  k ile  
(takriben 15 kilo) buğday a lınm ıştır. Mem leket Sand ık ların ın işe başlayabilm eleri iç in her 
İlçe dahilinde satılan mahsulden toplanan paranın en az 200 liray ı bulması beklenm iştir. İlk 
kuruluş y ılla rında bu sand ık lar kasabada pazar kurulduğu günlerde aç ık  bulundurulmuştur. 
Haftada bir defaya inh isar eden bu muamele günü sermayenin ve muamelenin artması ile 
sonradan s ık la ş t ır ılm ış tır . «Mem leket Sandıkları» ç iftç i olmak şartiy le  herkese şahsi kefalet
le veya rehin le kredi verm işlerd ir. Verilen kredi iç in ayda % 1 hesabiyle fa iz a lınm ıştır. 
Ödeme müddeti üç aydan aşağı ve bir seneden yukarı o lm am ıştır. B ir şahsa verilen azami 
kredi m iktarı da 20 lira olarak tahdid ed ilm iştir. Bu sandık ların idare masrafları da en as
gari b ir ölçüde tutulmuştur. B ir y ıl zarfındaki umumi sarfiyat m iktarı beş liray ı geç irilm e
m iştir.

Sandıkların idaresi ilçe  ahalis i tarafından ekseriyetle seçilen ve sandık em ini adı veri
len ve ücretsiz ça lışan 4 kişiden teşekkül eden bir heyete verilm iştir. Muhasebe ve kalem 
iş le rine  de bakmak üzere ayrıca ücretli b ir kâtip ku llan ılm ıştır. Kâtibe verilen ücrete kar
ş ı lık  olmak üzere ikrazatta faizden başka b ir defaya mahsus olmak ve ikraz olunan para
nın m iktarına göre değişmek üzere kaydiye ücreti a lınm ıştır. Zamanla ve pratik icaplara 
uymak düşüncesiyle memleket sand ık ların ın nizamnamesinde bazı değ iş ik lik le r yap ılm ıştır. 
Mem leket sand ık ların ın serm ayeleri ya ln ız vergi ge lirle rine inhisar e ttir ilm iş ve bu sebep
ten sermaye m iktarları, do lay ıs iy le  faaliyetleri mahdut ka lm ıştır.

Mem leket sand ık ların ı daha faal b ir hale getireb ilmek için, 1883 y ılında bazı tedbirler 
a lınm ıştır. İlk ciddi tedbir sermayelerin çoğa ltılm asıd ır. Gerek imece suretiy le ve gerekse 
ç ift hayvanı üzerinden toplanan sermayenin sandıklara daimi ve esaslı bir ge lir kaynağı o l
madığı görüldüğünden, devam lı b ir kaynak aranm ıştır. Bu maksatla da, aşar verg isin in bir 
m iktar çoğa ltılm ası ka rarlaştır ılm ış ve 1883 yılında başlamak üzere ondabir nisbetinde art
t ır ılm ış t ır . Bu ilâveye menafi h issesi adı verilm iş ve memleket sandık ları da buna izafe
ten «Menafi sandıkları» ism ini a lm ış lard ır. İdari sahada da yeni tedb irler a lınm ış ve sandık
lar doğrudan doğruya hükümetin murakabesine tâbi tutulmuştur.

Ziraat sahasında mütemadiyen artan kredi ihtiyacı yeni b ir teşk ilâ tın  kuru lm asın ı ha
z ır lam ış  ve 1888 senesinde bu sandıklar tamamen ka ld ırıla rak yerlerine Ziraat Bankaları 
kurulmuştur. Bu ink işaf seyrine göre memleket sandık ları Z iraat Bankasın ın tem elin i teşk il 
etmektedir. 1889 y ılında yurdun 331 yerinde Ziraat Bankası faaliyete geç irilm iştir. B ir y ıl 
içinde bu kadar geniş teşk ilâ tın  faaliyete geç irileb ilm esi ancak daha evvelden menafi san
d ık la rın ın  mevcut bulunması ile  mümkün o lab ilm iştir. Z iraat Bankası ise devam lı b ir şekilde 
inkişaflar kaydederek yurdumuzun en büyük mali müesseselerinden b iri olmuştur.

Yurda yaptığ ı hizmetleri saymakla b itirem iyeceğim iz büyük devlet adamı M ithat Paşa. 
Ziraat Bankası ve T.K. Kooperatiflerin in kurucusu, haz ır la y ıc ıs ı ve tem ellerin in a t ıc ıs ıd ır .

M ithat Paşa'yı her zaman olduğu gibi, bu ölüm yıldönümünde de saygı ve şükranla 
anmak, hepim izin borcudur.
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