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Sivil Toplum 

Giriş 

Türkiye’nin çok partili hayata geçmesi ile birlikte ve özelde 1950 sonrası demokratikleşme 

adımları ile siyasal hayattaki örgütlenme çeşitleri toplum katmanlarında da kendini 

göstermiş, Cumhuriyet döneminin (tek parti dönemi) yeni bir Türkiye kurulumu esnasında 

farklılıkları ortadan kaldırıp devrim kanunlarını uygulayarak tek tip insan modelinden 

sıyrılarak ‘kısmen’ bireysel tercihlerin oluşabileceği bir ortama geçilmiştir. Bu dönemde 

ortaya çıkan işçi ve işveren temsilcileri – sendikalar (TÜRK-İŞ vb.), işadamları dernekleri 

(TÜSİAD vb.) – meslek örgütleri ve diğer bazı sivil toplum örgütlenmeleri, devletin kuşattığı 

alan karşısında ya da yanında yer almışlardır. 

Özellikle 1967 yılında çıkarılan Vakıflar Kanununun, sendika ve meslek örgütleri gibi kurumsal 

olarak toplumun yakın dur(a)madığı, bir ölçüde yarı-kamu özellikler taşıyan örgülerden beri 

olarak, Vakıf medeniyeti olduğu iddia edilen ve bir teselli aracı oluşturan bir toplumun 

kendini ifadelendirmesi açısından bir kazanım oluşturmuştur. 

1950 – 80 yılları arasında, bahusus bu dönemin son on yılında, aşırı politize olmuş siyasal 

hayatın oluştuğu ortamda, kendi alanlarını belirleme çabasının ötesinde ‘Devlet’e (bunu 

rejim olarak düşünmek daha uygun bir ifadelendirme olur) karşı bir refleks geliştiren, fakat 

bunu yine siyasal örgütlerin çatısı altında sivil uzantısı olarak devam ettirebilen sivil yapılar 

olarak kalmışlardır. 

1980 sonrası, liberal politikaların da ülke yönetiminde uygulamaları ile gündeme girmesi ile 

birlikte, sivil toplum örgütlenmelerinin ve sivil toplumun daha çok dile getirildiği, bu 

kavramın ne olduğu ve ne olması gerektiği hususunda tartışmaların yer aldığı bir dönem 

olmuştur. 

Bu çalışmamız, sivil toplum kavramı üzerinden algının tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri, 

kavram ve felsefesi üzerindeki özellikle Batı literatüründe gelişen yaklaşımları, buna paralel 

olarak aynı dönemlerde Osmanlı toplumundaki karşılığı ile sonrasında Cumhuriyet 

Türkiye’sindeki gelişmeleri inceleyip, özellikle son otuz yıldaki hareketlenmeler ve Avrupa 
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Birliği üyeliği konusunda hızlı başlayan – şimdilerde biraz durma noktasına gelmiş olsa da – ve 

müktesebat çerçevesinde demokratikleşme adımlarının atıldığı son on yıllık gelişmeler 

üzerinden geçerek, sivil toplum ve özelde Türkiye’de sivil toplum üzerine özet bir çalışma 

niteliği taşımaktadır. 

Sivil Toplum Kavramı ve Felsefesi 

Kavramın ilk olarak Batı literatüründe İskoç asıllı düşünürler tarafından kullanıldığını 

biliyoruz. ‘Sivil’, ‘asker’in bir karşıtı olarak değil, daha çok medenileşmemenin bir zıttı olarak 

algılanıyordu. 18. yüzyılda bazı aydınlar kavramı “özgürlük” olarak da tanımladılar. Bugün ise 

kavram, daha çok devletin otoritesinden kurtulmuş / arınmış bir ‘sivil toplum’ olarak 

tanımlanıyor.1 Bugün de daha çok bu anlamın kastedildiğini söyleyebiliriz. Mardin’in 

cümlelerinde de benzer ifadelendirme ile karşılaşıyoruz.2 Burada asıl olan devletten 

ayrılabilen bir sivil alanın, sivil referansın ve sivil kimliğin oluşması ile sivil topluma 

geçilebileceğidir. Sivil bir topluma henüz geçmeden önce sivil bilincin oluşması gerekliliği ve 

bunun da bireylerin kendi hak ve hukuklarını öncelemeleri ile mümkün olduğu gerek şarttır. 

Bu manada, Locke’n ifadelendirdiği ‘mülkiyet’ hakkının üzerindeki vurgu ile sivil hakkın 

temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu bireye bir alan açmanın karşılığı anlamına gelmektedir. Bu 

kavramı modern anlamda ilk defa kullanan Hobbes’un ve kendisi de dahil olmak üzere diğer 

toplum sözleşmecilerinin ifadelerinde yer alan ‘sivil toplum’ algısından daha önemlidir. 

Nitekim “Onsekizinci yüzyıla kadar, sivil toplum devlet veya “siyasi toplum” anlamına 

geliyordu. Gerek “sivil siyasi - yönetim” (“civil government” – Locke), gerek “burjuva 

toplumu” (“burgerliche gesellchaft” – Kant) gerekse “sivil devlet” (“etat civil” – Rousseau) 

devlet anlamında kullanılmıştı. Bu düşünürlere göre, sivil toplum siyasi olarak aktif olan 

vatandaşların arenasıydı.”3 

Sivil toplum kavramının modern anlamının sanayi toplumuna denk gelmiş olup, bu kavram 

etrafındaki tartışmalar 17. yüzyılın sonlarında tartışılmaya başlanmıştır. Kavramın,  siyasal 

yapı üzerindeki tartışmalara devlet ve birey eksenli olmak üzere iki siyasal düşünce geleneği 

oluşturduğu döneme denk gelmesi tesadüf değildir. Bu geleneklerden birincisini oluşturan 

                                                           
1
 SARIBAY, Y, Ali, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 138  

2
 MARDİN, Şerif, Türkiye’de Siyaset ve Toplum, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 9 

3
 ERDOĞAN, Mustafa, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara 1998, s. 217 
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halkada N. Machiavelli, J. Bodin, T. Hobbes, J. J. Rousseau ve G. W. Hegel gibi düşünürler yer 

alırken; ikinci geleneği meydana getiren halkada ise J. Locke, C. L. Montesquieu, A. Smith, J. 

S. Mill, I. Berlin ve F. A. Hayek gibi düşünürler yer almaktadır.4  

Modern dönemde sivil toplum üzerindeki tartışmalarda en çok etki bırakan düşünür 

Hegel’dir. Birinci kesimin temsilcilerinden örnek olarak ta verebileceğimiz Hegel’e göre; sivil 

toplum aile ile devlet arasında yer alan ahlaki hayatın alanıdır. O, sivil toplumu, özel çıkarların 

rekabeti, özellikle de ticaret burjuvazisinin kazanma hırsı yüzünden kendi içinde çatışmacı ve 

dolayısıyla istikrarsız olarak görmüştü. Hegel sivil toplumu kendi başına doğal ve insani bir 

durum olarak görmüyor ve sivilliğini korumasının devletçe düzenlenip gözetilmesine bağlı 

olduğunu düşünüyordu. Sivil toplum kendi kendine yeterli olmadığı için devlet ortaya çıkar; 

sivil toplumun kendisi için yapamadığını onun adına devlet yapar. Sadece devlet toplumun 

birliğini temsil edebilir ve vatandaşların özgürlüğünü arttırabilirdi.5 

Birey eksenli bakış açısından Locke’de farklılaşma ve yaşam ve mülkiyet hakkı eksenli 

özgürleşmenin bir aracı olarak görülen sivil toplum, Hayek’e göre devletten bağımsız bir 

dönemde, kendiliğinden bir gelişime kaynak oluşturmaktadır.  

Devlet ve birey eksenli bu iki geleneğe ilave olarak üçüncü bir akım olarak kabul 

edebileceğimiz Marx ve takipçisi teorisyen Gramsci’yi zikretmek doğru olur. “Marx’ın 

teorisinde salt ekonomik alana, dar anlamda ekonomik faaliyetler alanına tekabül ettirilen 

sivil toplumu Gramsci ona yeni bir tanımlama getiriyor ve sivil toplum ile siyasal toplum 

arasında çok kesin ve siyasal uzantıları itibariyle çok önemli bir ayırımın var olduğunu 

düşünüyordu. Ona göre, sivil toplum kamunun karşısında “özel” kesimin tümünü kapsayıp, 

bireylerin kişisel ihtiyaçlarını, aileyi, dernekleri, hukuku içermekle kalmayıp, fikir, din, felsefe 

ile ahlakı da sinesinde taşımaktadır.”6 Gramsci, sivil toplumun gelişmesinin ve 

yaygınlaşmasının aydınların kendilerini buna görev addetmeleri ile mümkün olabileceğini 

ifade eder. 

Bu noktada, sivil toplumun felsefi açılımına geçmeden önce tanım ve algı olarak tarihsel 

sürecini şu şekilde özetlemek mümkündür. “Birinci aşama,  bir devletin üyesi olmak anlamına 

                                                           
4
 ÇAHA, Ömer, Aşkın [Transandantal] Devletten Sivil Topluma, Plato Film Yayınları, İstanbul 2007, s. 17 - 18 

5
 ERDOĞAN, age, s. 220 -221 

6
 VERGİN, Nur, Din, Toplum ve Siyasal Sistem, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 244 
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gelmektedir. İkinci aşama, toplum içinde özerk birimler oluşması ve kendilerini devlete karşı 

savunmalarının meşruluk kazanmasıdır. Üçüncü aşama, sivil toplumun ve özgürlük ortamının 

toplumsal çatışmaların kaynağı olarak görülmesi, devletin de bu çatışmaları önleyici unsun 

olarak görülmesidir. Dördüncü aşama, üçüncü aşamaya tepki olarak devlet müdahalesinin 

sivil toplumu boğacağından korkulması aşamasıdır. Bugün gelinen aşama işte budur.”7 

Sivil toplum üzerine Batı literatüründe bu kavramsal ve yapısal tartışmalar devam ederken, 

felsefi anlamda olgunlaşması için, kültürel, sosyal ve siyasal arenada tüm vatandaşların eşit, 

temel hakların kısıtlanmadığı bir hukuk devleti ile devletin kendisini sınırlandırdığı ve kamuya 

bir alan bıraktığı, bugün liberal felsefenin savunduğu ilkelerin oluşması gereklidir. Öte 

yandan, modern anlamıyla “sivil toplumun gelişmesi için devletin yanı sıra toplumsal yaşamın 

da bazı özellikleri taşıması gerekir. Bu çerçevede sivil toplumun gelişmesi beş temel 

önkoşulun gerçekleşmesine bağlıdır: 1. Toplumsal farklılaşma; toplum yaşamındaki etnik, 

kültürel, dinsel, ideolojik, siyasal, ekonomik veya cinsiyet bazındaki farklılaşmalar sivil toplum 

gelişimi için zorunludur. 2. Toplumsal örgütlenme; farklılaşmış alanlarda politika üretebilecek 

sosyal örgütlenmelerin de olması gerekir. 3. Gönüllü birliktelik; bireyin kendi rızasıyla kendisi 

için meşru bir hak olarak gördüğü her tür örgütlülük bu bağlamda bir sivil toplum 

oluşumudur. 4. Toplumsal düzeyde otonomileşme; sosyal grupların devletin yönlendirmesine 

maruz kalmaksızın kendi politikalarını rahatça belirleyebilme inisiyatifine sahip olmaları, 

başka bir deyişle sosyal grupların otonomileşmesidir. 5. Baskı mekanizması oluşturma; 

örgütlerin baskı grubu niteliği göstererek demokratik yoldan bir baskı mekanizmasına 

yönelmesidir.”8   

Osmanlı Döneminde Sivil Toplum 

Bugünden geriye doğru baktığımızda, Osmanlı siyasal ve toplumsal yapısının sivil toplumu 

oluşturup oluşturmadığı ya da bir kültüre haiz olup olmadığı farklı yorumlara sebep 

olmaktadır. Öncelikle siyasal kültürün, siyasal talepler oluşturacak bir sivil toplum yapısını 

oluşturmaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Yüzyıllar boyunca devamlı cihad, futühat ve gaza 

halinde bulunan bir toplumda bu temel değer ve eylemleri planlayan, örgütleyen ve hayata 

                                                           
7
 YILMAZ, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar (Modern Demokraside Yeni Arayışlar), Vadi Yayınları, Ankara 2003, s. 

323 - 324 

8
 ÇAHA, Ömer, Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi, İz Yayıncılık, İstanbul 1999, s. 73 - 76 
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aktaran devletten başkası değildi.9 Dolayısıyla devlet siyasal hayatın her alanını kuşatıyordu. 

Buna mukabil, yine bugünden bir görünüm ve çokça zikredilen bir ifadelendirme ile “bir vakıf 

medeniyeti” olduğu söylemi ile doğal bir sivil toplum oluşumu ile karşı karşıya olduğumuz 

izlenimi elde edebiliriz. Özellikle son dönem, modernleşme çabalarının yükseldiği dönemdeki 

siyasal ve toplumsal hareketlenmelerin sivil alan oluşturması açısından sivil topluma dönük 

olmasa da tanım olarak buna matuf olduğu dile getirilebilir. 

Osmanlı ilk dönemlerindeki Loncalar ve Ahi Teşkilatı, kendi kural ve kaidelerini kendileri 

belirleyebiliyor, kendi örf ve hukuklarını oluşturabiliyorlardı. Loncanın başı olarak görülen 

Kethudâ’lar seçimle – istişare – ile belirleniyordu. Fakat bir süre sonra Kethudâ’lar, devlet 

tarafından atanır duruma geldi ve sivil bir oluşuma devlet eli değdi. Bunun yanında, her bir 

sorun veya durum için vakıf (çevre, hayvanları koruma, kabristan vb.) oluşturarak sivil iradeyi 

harekete geçiren ve haklı bir unvana sahip olan Osmanlı vakıfları, ya vakıfların yanı başında 

inşa edilen cami ya da camilerin gölgesinde kurulan vakıf iç içeliği, vakıf başkanlarının imam 

olarak görev yapmaları ve devlet adına vergi toplamaları özü itibariyle modern anlamdaki 

sivil toplum oluşumuna ters düşmektedir. 

Osmanlı modernleşme dönemi diyebileceğimiz ve özellikle 19. yüzyıldaki Yeni Osmanlılar vb. 

hareketlerin sivil toplum oluşumu olmadığını iddia edemeyiz.10 Bu meyanda, vakıf ve 

tekkelerin, cemaatlerin (Ermeni, Rum vb.) de birer sivil oluşum olduğu söylenebilir. Mardin’in 

ifadesi ile Osmanlı’da sivil toplum olup olmadığı sorusuna, evet veya hayır şeklinde cevap 

vermemiz mümkündür. Özel hayatın korunduğu varsayıldığında, bu durum sivil toplumun 

varlığının delili olarak okunabilir.11 Mardin’in bu kabulüne karşılık, Vergin, özü itibariyle 

cemaatler içinde sivilleşemeyen bireylerin, farklılığın olmadığı ve tek ses çıktığı iddiası ile 

cemaatlerin sivil toplum olarak algılanamayacağını dile getirmektedir.12 Sivil toplum 

örgütlerini, ortalama aynı hassasiyet ve duyguya sahip insanların bir araya gelip 

oluşturdukları yapı olarak düşündüğümüzde bu eleştirinin haksız bir saptama olduğunu ifade 

edebiliriz. Hikmeti hükümetinden sual olunmayan, devlet ebed müddet deyimlerinin olduğu 

aşkın devlet anlayışı içersine, 19. yüzyıldaki bu gelişmelerin ve farklı toplumsal kesimlere 

                                                           
9
 DURSUN, Davut, Devlet Siyaset ve Toplum, Emre Yayınları, İstanbul 1996, s. 177 

10
 MARDİN, Şerif, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 87 

11
 MARDİN, Şerif, Türkiye’de Siyaset ve Toplum, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s. 28 

12
 VERGİN, age, s. 247 
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sahip hareketlenmeler, sivil toplum olgusu için olumlu gelişmeler olmuştur. Bu dönemdeki 

sivil toplum – modernleşme hareketlerinin genel karakteristiklerini ve çeşitliliklerini görmek 

açısında şu şekilde tasnif edebiliriz: “İdeolojik alanda Marksistler, liberaller, milliyetçiler ve 

İslamcılar; etnik alanda Ermeniler, Araplar, Rumlar hatta Kürtler; siyasal alanda çok sayıda 

siyasal parti; ekonomik alanda yeni yetme yerli ve yabancı girişimciler; sosyolojik alanda da 

sendikalar, kadın grupları ve masonlar gibi yeni unsurlar. İkinci Meşrutiyet dönemiyle 

beraber tüm bu gruplarla çok belirgin biçimde karşılaşıyoruz. Bu dönemde gazeteci aydın 

kesimi de önemli bir aktör olarak dikkate almak gerekir.”13 

Cumhuriyet Türkiye’sinde Sivil Toplum 

Cumhuriyet kadrosunun, yukarıda dile getirilen her alandaki grupların hepsini, kendi rejimini 

tek millet, tek devlet düsturu üzerine bina etme çabasından tasfiye etmiştir. Tekke ve 

zaviyelerin kapatılması, mason örgütlerinin ve diğer tüm farklı grupların tek tip, tek ses bir 

model oluşturma çabası içinde bütün direnç noktalarını kırmış, tek parti üzerinden devletin 

gücünü arttırarak zayıf bir toplum yapısı bırakmıştır. 1950’li yılarla kadar devletin dışında bir 

alanın olmadığını söylemek mümkündür. Sadece sosyal ve siyasal hayatta değil, iktisadi 

hayatta da devlet varlığını güçlendirebilmek kastıyla kamu iktisadi teşekkülleri (KİT) ile 

piyasanın da içinde bilfiil müdahil olmuştur. Sivil asker bürokrat ve aydın kesim, siyasi 

iradenin uzantısı güçlü etmenler olarak siyasal, sosyal ve iktisadi alanda var olmuşlardır. 

Tek parti dönemine denk gelen dilime paralel olarak sivil toplum kavramı, Batı’da da 

popülerliğini yitirmiş, yerini çokça konuşulan demokrasi kavramına bırakmıştır. Aynı 

dönemlerde, sosyalist rejimlerin de kurulması sivil toplumu dışlayarak siyasal toplumu ön 

plana çıkarmıştır. Dünyada II. Dünya Savaşından sonra uluslararası örgütlerin oluşumu, liberal 

felsefenin yükselişi ve bireylerin kendi haklarını savunmaya almaları ile sivil toplum kavramı 

tekrar canlanırken, Türkiye’de de çok partili hayata geçişle birlikte demokratik hakların 

verilmeye başlanması ile sivil topluma açılan kapının aralandığını görüyoruz. 

1950 sonrası siyasal örgütlerin ortaya çıkıp kendilerini gösterebilme, ifade edebilme 

serbestiyeti, sivil toplum için gerek olan siyasal kültürün farklılıkları taşıyabilen yapısı, tek 

parti döneminde sesleri kesilen sivil toplum hareketlerinde de kendini göstermiştir. Bu 

dönemde daha çok sendikalar, oda birlikleri yeniden neşet buluyor. Ancak siyasal yaşamın 
                                                           
13

 ÇAHA, Ömer, Aşkın [Transandantal] Devletten Sivil Topluma, Plato Film Yayınları, İstanbul 2007, s. 177 
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gerçek anlamda aktörleri sivil toplum grupları olmamıştır. Siyasal yaşamın dinamiklerini, 

atanmış devlet elitiyle seçilmiş siyasal elit oluşturmuştur. Toplumla devlet arasındaki köprü 

görevini sosyal gruplar değil, siyasal partiler oluşturmuştur. Bu bakımdan sosyal gruplar da 

ister istemez siyasal partilerin gölgesinde kalmış ve onlara bir şekilde eklemlenmiştir.14 Sol 

gruplar, milliyetçiler ve İslami gruplar politize olmuş bir şekilde hareket ediyorlardı. Bu 

grupların ortak söylemleri devleti ele geçirip – sivil bir alan oluşturmaktan ziyade – kendi 

ideolojilerine uygun bir toplum modeli geliştirmekti. Burada İslami gruplar ifadesinde 

cemaatleri de bir kenarda tutarsak, Türkiye’de sivil toplum oluşumunda önemli bir aktör 

olmuşlardır. Bu manada İslami gruplar, sosyal ve siyasal alanda sivil toplum kurulması 

ekseninde sosyal demokratlar, liberaller, muhafazakar ve milliyetçi hareketlerden daha az 

etkin değillerdi.15 Bugün geldiğimiz noktada siyasal alandan çekilip dinin yerinin sivil toplum 

olduğu16 tezini savunan ve sivil topluma önem atfeden İslami kesim entelektüelleri de 

seslerini duyurabilmektedirler. 

1980 sonrası Türkiye, demokratikleşme yolunun üçüncü kez müdahaleye uğraması sonucu 

kendine bir yön tercihinde bulunmuştur. Türkiye’nin yönünün sol mu, sağ mı – İslam mı? 

olacak tartışmaları yerini liberal politikaların uygulandığı bir döneme bıraktı. Özellikle Özal’ın 

piyasa üzerinde liberal politikalar geliştirmesi, bu anlamda özelleştirmeler, özel sektörün 

gelişimi için önünü açacak formüller, devletin küçülmesi tartışmaları ve Özal’ın prensleri 

olarak tabir edilen yurtdışında eğitim görmüş, farklı kültürlerle tanışmış kişileri bürokraside 

özenli yerlerde konumlandırması ile Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren oluşmuş sivil 

asker bürokrat ve aydın – jakoben – anlayışını kırmaya dönük adımları ve 80’lerin sonlarında 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile iki kutuplu dünyanın diğer kutbunda kalan Amerika Birleşik 

Devletlerinin savunduğu serbest piyasa ve kapitalist üretim tarzını küreselleşme dalgası ile 

yayması ve bütün bu etkenlerin birleşiminde bireyin rolünün yükselmesi ile sivil toplum 

tartışmaları yeniden ve hızlı bir şekilde alevlenmiştir. Halihazırda var olan sivil toplum 

örgütleri söylemlerini daha sivil bir alana çekmeye başlamışlardır. Bireysel hakların daha fazla 

vurgulandığı bir döneme girilmiştir. 

                                                           
14

 ÇAHA, age, s. 223 

15
 ÖZDALGA, Elizabeth, Sivil Toplum ve Düşmanları, Postmodernite ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm, 

Derleme, Vadi Yayınları, Ankara 1998, s. 259 

16
 TASLAMAN, Caner, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam, İstanbul Yayınevi 2011, s. 289 



Sivil Toplum  Abdullah Serenli 

  Ocak, 2013 

“1980’li yıllarda, Türkiye’de modernleşme, ulusal kimlik, ulusal dayanışma gibi ‘büyük’ ve 

‘kapsayıcı’, diğer bir deyişle toplumun tümünü ilgilendiren konulardan çok hava kirliliği, 

sağlık, turizm, çevre, insan hakları, dini haklar, etnik haklar ve kadın hakları gibi sadece belli 

başlı grupları bağlayan spesifik konular üzerinde yoğunlaşıldı ve sosyal platformda bu 

konularla ilgili talepler etrafında siyaset yapılmaya başlandı. Bu kavramların çoğu, devlet 

katında değil, toplum katında ve toplumsal gruplar tarafından gündeme getirildiler. Konuların 

her birini savunan bir sosyal grup gelişmiş ve kendi alanında devlet üzerinde etkin olmaya, 

devletten bir takım haklar koparmaya ve devlet politikalarını etkilemeye başlamıştır. 1980’li 

yılların Türkiye’sinde sivil toplumun temel dinamiklerini bu gruplar oluşturmuştur.”17 

Sivil toplum adına bu olumlu gelişmeleri yaşarken, devletin iktisatçı anlayışı liberal serbest 

piyasa uygulamaları karşısında devlet anayasada kendine biçilen rolün gerisinde kalmış ve 

siyasal sebepler bir yana ekonomik bazı gerekçelerle de kendini gösterme refleksi belirmiştir. 

Post-modern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat müdahalesinin, devletin kendini tekrar 

gösterme çabası olarak okumak mümkün. Bu dönemde bazı sivil toplum örgütlerinin – 27 

Nisan e-muhtırasında bazı aydınların gösterdiği demokratik tavır gibi – sivil alanı boşaltıp 

devletin siyasal ve sosyal alana müdahalesine alkış tutması, sivil toplumun gelişimi – 

dolayısıyla özgürlük, bireysel haklar, çoğulcu yönetimi vb. -  yeşeren umudu kırmıştır. Bu 

eksende hareket eden sivil toplum örgütleri, 1980 öncesi çokça uygulaması görüldüğü gibi, 

devletçi refleksle hareket eden, devletin kaynaklarından nemalanan ve topluma karşı 

devletin safında yer tutan sözümona sivil oluşumları tekrar zihinlerimize çağrıştırmıştır. Her 

alanda bir baskı oluşturulması, özellikle İslami cemaat ve grupların dernek ve vakıflarının 

trajikomik nedenlerle kapatılması, pasifize edilip tekrar yeraltına inmeye zorlanması, sivilin 

sesini kesmiştir. 

1980 darbesinden on sekiz yıl sonra sivil toplum üzerine gelen bu darbe, sonrası için ne 

olacak beklentisi içine toplumu sürüklemiştir. Vaka üzerinden çok geçmeden, 17 Ağustos 

depreminde sivil toplum örgütlerinin – özelde AKUT ve diğer yardım kuruluşları – olay 

mahalline hızlı ulaşım sergilemeleri, buna karşın devletin ise henüz uyanamamış / yatağından 

kalkamamış olması, devletin hantal yapısı ile ilgili tartışmalar tekrar gündeme oturmuş ve 

sivil toplum örgütleri toplum nazarında meşruiyetlerini tekrar elde etmişlerdir. 
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2000’li yıllara gelindiğinde, kısa bir süre önce müdahale görmüş mağdur grup içinden çıkan 

bir kısım insanların kurmuş oldukları AK Parti, tek başına iktidara gelmiş – halk siyasi 

rakiplerini meclise dahi göndermemiş – ve toplumdan aldığı destekle, çağın gelişimine uygun 

zamanı iyi okuyarak demokratikleşme yönünde etkili adımlar atmıştır. Avrupa Birliği sürecine 

çok hızlı bir giriş yapan ve uyum yasaları çerçevesinde askıda kalmış birçok yasayı yürürlüğe 

koyarak, bireysel hak ve özgürlüklerin alanını genişletmiştir. Sivil toplum örgütlenmeleri 

adına, dernekler yasasındaki değişiklikler ile sivil örgüt oluşumu kolaylaştırılmış, devlet 

yaptığı faaliyetleri tescil ettiren bir kurum olmaktan çıkarılmış, sivil toplum örgütlerinin genel 

kurullarına gelen – politbüro andıran – hükümet komiseri uygulamasına son verilmiştir. Kendi 

vatandaşına güvenmeyen ve sivil toplumun nasıl yönetileceğini ben gösteririm anlayışından 

vazgeçilmiş, sivil toplum sivillere bırakılarak sivilleşme sürecinde önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Sivil toplumun kavram ve doktrin olarak Batı siyaset literatüründe gelişmiş ve olgunlaşmış 

olmasına karşın, Türk toplumunun, zaman zaman devlet müdahalesi olsa ve bazen farklı 

formatlarda örgütlense de, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet Türkiye’si tecrübelerinde ‘yapı’ 

olarak sivil toplumun uzak olduğunun iddia etmek zordur. Türkiye’de sivil toplum algısında, 

modern dönemdeki gelişmelerin dünyadaki gelişmeler ile paralellik arz ettiğini söylemek 

mümkün. 

Bugün artık, kamu yararının gözetiminde kamu yönetimi algısındaki değişiklik, dünyada 

örnekleri görülmeye başlanan yönetişim odaklı bir yapıya bürünmeye başladı. Devletin kamu 

hizmetlerini sunarken geliştirilen ‘yönetişim’ modeli, gecikmeli de olsa ülkemizde de 

uygulama sürecine geçildi. Devlet makro ölçekte sosyal ve ekonomi politikalarını, mikro 

alanlara indirememesi ve uygulayamaması, kaynaklarını israf ederek verimli kullanamaması, 

alanda yakın temas halindeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sürecine itmiştir. Devlet ve 

sivil toplum her biri diğerine yardımcı olacak şekilde, fakat aynı zamanda diğeri üzerinde 

kontrol işlevi de görerek bir ortaklık ilişkisi içersinde18 olmaya başlamışlardır. Devlet bugün 

kamu yararını, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve bilim camiası ile ortak yürütmenin 
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maksimum fayda elde ettiğinin farkındadır. Bölgesel kalkınmalarda kaynakları kalkınma 

ajansları yoluyla kurum ve kuruluşlara aktararak efektif hareket alanı sağlıyor ve kendisini 

denetim pozisyonunu çekerek angaryasından kurtuluyor. Bu sayede sivil alanın enerjisini 

kullanarak kamu yararını gözetmiş oluyor. 

Devletle kamu yararı altında girişilen bu ilişkide, rollerin birbirine karışmaması ve sivil 

toplumun pragmatist bir yaklaşımla devletçi refleksler gösteren bir konuma gelmemesi 

gerekiyor. Bu ortak çalışma kültürünün sivil toplum cephesinde bir zihni sapmaya 

dönüşmemesi için asıl olanın sivil bilincin gelişmiş olup, bireysel hakların öncelenmesidir. 

Sonuç olarak, her şeyden önce bir örgüt olması başlı başına ‘sivil bir toplum’ için yeterli 

olmuyor. Kendi sorunlarını çözmeye aday, yönetime katılımcı yerelden bir bakış 

getirebilecek, farklılıkları özümsemiş, çoğulcu bir anlayışla bireylerin haklarını savunan sivil 

beyinlerin / bilinçlerin olması gerekiyor. 
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