
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ve eseri: 
Kooperatifler
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (doğum tarihi/yeri 1818, Hamm/Sieg, 
ölüm tarihi/yeri 1888, Heddesdorf/günümüzde Neuwied)  

askerlik hizmetinden sonra Weyerbusch (1845–48), Flammersfeld (1848–52) ve 
akabinde Heddesdorf (1852–65) belediye başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Sağlık 
nedeniyle belediye başkanlığı görevini 1865 yılında bırakmak zorunda kalmıştır. 
Henüz Weyerbusch‘tayken insanların karşılaştıkları acil durumlarda kendi kendine 
yardım ve öz sorumluluk bilinciyle söz konusu zor durumu hafifletmek için çözümler 
arama tutkusu başlamıştır. Bunu Flammersfeld ve Heddesdorf‘ta da istikrarlı biçim-
de sürdürerek kırsal kesimde yaşayan insanların zorluklarını azaltmak için bir kredi 
fonu geliştirmiştir. Rheinpreußen ve Fürsten zu Wied Tarım Birliğinin desteği ile bu 
gelişmeden kooperatiflerin kurulması yolu açılmıştır ve görme duyusunu kaybet-
mesine rağmen vefatına kadar kendisini, yorulmadan ve başarıyla bu çalışmalarına 
adamıştır. Bu kuruluşlar, bugünkü dünyayı saran kooperatifçiliğin temelleri olmuştur.

Kooperatif fikri: İnsanlığın gayrı maddi kültür mirası
Kooperatiflerin büyük günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde kooperatifçilik fikri  
UNESCO tarafından ilk Alman önerisi olarak insanlığın gayrı maddi kültür mirası 
olarak programa dahil edilmiştir. Dünya Kültür Örgütü bununla insanların ortak 
yaşamları için kooperatiflerin önemini vurgulamıştır. Almanya‘da kooperatifçilik fikri 
ve uygulaması yaygınlığı sebebiyle toplumda öne çıkan bir kültür biçimidir.  
Her dört Almandan biri bir kooperatif üyesidir. Bugün dünya çapında 800 milyon 
insan bir kooperatife üye olup kooperatiflerin kurulması günümüzün toplumsal 
zorluklara merhem olmuş ve hala olmaktadır. Örneğin yerel istihdam ve sosyal uyum 
üzerinden yoksulluğu azaltma konusunda kalıcı gelişmeye katkı sağlamakta olup 
kooperatiflerde insanlar ortak projelerde müşterek mal sahibi olarak yüz yüze gele-
bilmektedir. Kooperatifçilik girişimi her zaman dayanışma, dürüstlük, sorumluluk ve 
demokrasi gibi esaslara dayanan sosyal değerlere odaklı bir hareket olarak bilin-
miştir. Ve artık bugün de uluslararası düzeyde bile kabul gören olağanüstü kültürel 
öneme sahiptir.
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İşbu UNESCO kararı için başvuru 2013 yılında Alman Friedrich-Wilhelm-Raiffaisen  
Topluluğu ve Alman Hermann-Schulze-Delitsch Topluluğu tarafından birlikte 
başlatılmış olup, Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından UNESCO‘ya başarıyla 
ulaştırılmıştır.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen‘in yaşam yolu
30 Mart 1818 F.W. Raiffeisen‘in Hamm/Sieg‘te dünyaya gelişi
1835 tarihine kadar  Hamm‘da Rahip Seippel tarafından dini terbiye 
 ve okul eğitimi
1835–1843  Raiffeisen‘in Köln, Koblenz ve Sayn‘da askerlik görevi
1843–1845 Mayen Kaymakamlığında idari görev
15 Ocak 1845 Raiffaisen‘in Weyerbusch Belediye Başkanlığına 
 atanması
23 Eylül 1845 Remagen‘de Emilie Storck ile evlilik
22 Mart 1848 Raiffaisen‘in Flammersfeld Belediye Başkanlığına 
 atanması
24 Ağustos 1852 Raiffaisen‘in Heddesdorf Belediye Başkanlığına 
 atanması
1862 Raiffeisen‘in, sağlık nedeniyle emekliye ayrılmak için 
 başvuruda bulunması
1862 tarihinden itibaren Sayısız tasarruf ve kredi fonu birlikleri kuruluşu 
 için danışmanlık faaliyeti
1863 Emilie Raiffeisen Heddesdorf‘ta hayatını kaybeder
1865 Raiffeisen emekliye ayrılır; Maria Pensenroth ile evlilik
1866 “Kırsal kesimin zorluklarını çözmek için kredi fonları 
 birlikleri” kitabının yayınlanması
11 Mart 1888 Raiffeisen Heddesdorf‘ta hayatını kaybeder; 
 Heddesdorf Mezarlığına 14 Mart 1888 günü defnedilir

Birlikten kuvvet doğar.


