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SIVIL TOPLUM VE DEVLET
Murat Yildirim
Öz
Çalismamizda öncelikle sivil toplum kavraminin literatürdeki yeri
aydinlatilmaya çalisilmis, bu çerçevede kavramin tarihsel gelisimine yer verilerek;
“devlet”, “kamusal alan”, “sivil itaatsizlik” kavramlariyla iliskisi irdelenmistir. Ayrica
günümüzde devletin fonksiyonlarinin ve etkinliginin degerlendirilmesi bakimindan bir
karsilastirma ölçütü olarak önemli bir yer tutan sivil toplum kuruluslarinin tanimina ve
niteliklerine deginilerek, bu kuruluslarin devlet olgusu karsisindaki konumunu belirleyen
kavram olan demokrasiyle iliskisi açiklanmistir.
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Civil Society and State
Abstract
In our study, firstly, it has been tried to explain the place of the concept of civil
society in the literature, for this reason the development of the concept in the historical
process has been given and its relation with the concepts of “state”,“public area”,
“civil disobedience” has been studied. Besides, dealing with the definition and the
characteristics of NGO’s that play an important part as a measure of comparison for the
evaluation of the functions and the efficincy of the state, the relation of these
organisations with democracy which is the concept that determines the position of these
organizations in view of the state has been explained.
Key Words
Civil Society, Public Area, Civil Disobedience, Non-Governmental
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Giris
Sivil toplum, sivil toplum kuruluslari ve devlet arasindaki id eal bir
iliskiye rengini veren kavram, “demokrasi” olmaktadir. Sivil toplum, devletin
formel yapisi içerisinde yer almamasi, kendi içerisinde de çok sayida,
demokratik degerleri özümsemis örgütlenmeleri barindirmasi, bunlarin
varliklarini sürdürmelerinin saglanmasini vurgulayan bir kavramdir. Bu iliskide,
devlet, sivil toplum ve kuruluslari karsisinda sorumlu tutulacagi gibi toplumun
plüralist yapisinin korunmasinin da bir güvencesi olacaktir.
Bu durum ayni zamanda sivil toplum kavraminin tarihsel süreçte
geçirdigi degisimlerle de yakindan ilgilidir. Baslangiçta devletle iç içe bir
kavram olarak algilanan sivil toplum, zamanla bu içeriginden siyrilmis,
günümüzde ise küresellesmenin de getirdigi etkilerle devlet üstü niteligi
tartisilmaya baslanmistir.
Siv il toplum kuruluslari ise sivil bir toplumun verdigi meyvelerdir. Bu
kuruluslar, demokratik degerler açisindan hem içerisinde bulunduklari
toplumdan beslenmekte hem de söz konusu ortamin bu degerler çerçevesinde
zenginlesip, serpilmesini saglamaktadirlar.
1. Sivil Toplumun Tanimi ve Özellikleri
Çagdas anlamiyla sivil toplum, “birey özgürlüklerinin ve temel
haklarinin korundugu gönüllülük temelinde örgütlenmenin asil oldugu,
toplumun devletin önüne geçerek devlet politikalarini denetleyip
yönlendirebildigi yurttaslik bilincine dayanan bir gelismislik düzeyi”(Arslan,
2001:9)’ni ifade etmektedir.
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Sivil toplum, modern dogal hukuktan baslayip Cicero’nun “societas
civilis” fikrinden geçerek klasik felsefeye ve hepsinden önce de polis anlaminda
kullanildigi Aristoteles’e kadar geriye götürülebilen bir kavramdir ve eski
Avrupa geleneginin önemli bir parçasini olusturmaktadir (Keane, 1993:47). Bu
bakimdan kavramin ilk klasik versiyonunu tanimlayan Aristoteles, sivil
toplumu, yasalarla belirlenmis kurallar sistemi içindeki özgür ve esit kabul
edilen yurttaslarin bir siyasal toplumu olarak adlandirmistir (Tosun, 2001:30).
Böylelikle sivil toplum terimi, ilk kez, siyasal topluma; yani “polis”e
atifta bulunan Greko-Romen (Eski Yunan ve Roma) dönem boyunca
kullanilmistir. Bu anlamda sivil toplum, barbar toplumdan farklilasmanin bir
ifadesi olmustur (Hanberger, 2001:226).
Ne var ki kavramlar, belirli bir süreci içeren canli varliklardir. Bu
nedenle onlar, günümüze gelinceye degin birtakim anlam farklilasmalarina
ugramakta ve degisim geçirmeye de devam etmektedirler. Sivil toplum
kavraminin da bu ilk kullanimlarinin ötesinde günümüzdeki içerigini kazanmasi
için uzun bir sürecin geçmesi gerekmistir. Onun bu gelisiminin arka planinda ise
“toplum” ve “devlet” arasindaki iliskilerin algilanma, biçim ve boyut yönleriyle
kazandigi görünüm yer almaktadir.
Eski Yunan’daki “polis”, insanlara yurttas kimligini kazandirmasi,
onlari kamusal sorunlara karsi duyarli insanlar toplulugu haline getirmesi
nedeniyle diger toplumlardan ayiran bir üstünlük belirtisiydi. Dolayisiyla polisin
bir üyesi olmak, insanlarin gözünde onlari siyasal bir toplum haline getiren bir
etken olup kendileri için gurur duyulacak bir durumdu.
Yurttaslarin sehir islerine duyarli olmasini talep eden, bunu
yapmayanlari ise ilgisiz ve hatta ahmak (idiot) olarak düsünen bir siyasal
modelin adi olan “polis”lerdeki politika, bugünkü demokratik politika gibi
herkesi kapsama, çogulcu ve yarismaci olma niteliklerine sahip olmaktan uzakti.
Bir kere sitenin bütün yasayanlari degil, yalnizca nüfuslari genel nüfus içinde
hayli küçük bir yüzdeye denk düsen yurttaslar politika yapma imtiyazina sahipti.
Kamusal görev alma da yarismaya degil, rotasyona baglanmisti. Ayrica Antik
Yunan’da degerlerde çogulculuk da yoktu; bütün yurttaslarin sitenin ortak
degerlerine (ve tanrilarina) tam olarak inanmalari ve bagli olmalari beklenirdi
(Yayla, 2002:1). Kisacasi, Eski Yunan’daki siyasal toplum, gerçek anlamiyla
sivil toplumun filizlenmeye basladigi 18. yüzyildaki görünümünden birtakim
farkliliklar gösteriyordu.
Iste bir toplumun sivillesmesinin sirri da bu
farkliliklarda sakliydi.
Çagdas anlamiyla sivil toplum; gönüllü, kendini üreten, kendini
destekleyici, devletten özerk ve belirlenmis bir dizi kurallardan olusan yasal bir
düzene bagli, örgütlü toplumsal yasamin bir alanidir. O, genelde, kendi
çikarlarini, hirslarini ve ideallerini ifade etmek, bilgi alisverisinde bulunmak,
karsilikli hedeflerini basarmak, devletten isteklerde bulunmak ve devlet
kurumlarini sorumlu tutmak için bir kamu alaninda ortak bir biçimde hareket
eden yurttaslari içerdiginden “toplum”dan farklidir (Brand, 2001:963).
Toplum, en genel anlamda, kurumlarin, kurallarin yer aldigi bir
ortamda faaliyette bulunan örgütlenmis insan topluluklarinin adi olmaktadir.
Insanlarin örgütlenme biçimleri ise kendilerini ve çevrelerini anlamlandiran
bakis açilarina göre zaman içerisinde farkliliklar göstermekte, bu bakimdan da
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onlar birtakim siniflandirmalara tabi tutulabilmektedir. Örnegin ilkel toplum,
feodal toplum, çagdas toplum gibi ...
Sivil toplum ise, bir anlamda, çagimizin gelismis ve demokratik
toplumlarinin ortak adi olmaktadir. Bu boyutuyla da sivil toplum, hiçbir üst
kimlige ve gerçeklige basvurmaksizin, kendi gelisimini yönlendirebilen ve
anlamlandirabilen, bunun için gerekli dinamikleri barindiran, devletten özerk,
sürekli bir gelisme içerisinde bulunan bireyler ile örgütlenmeler toplulugudur.
Kavramin çagdas anlamda dogusunun temelinde, demokrasi olgusu
yatmaktadir. Ancak demokrasinin yasam olanagi bulabilmesi için de birtakim
kosullarin varligi zorunlu olmaktadir. Bunun için öncelikle bireyler kendilerini
toplumsal – siyasal yasamin temel bir ögesi olarak görmeli, bunu yesertecek ve
kurumsallastiracak bir ortama sahip olabilmelidir. Bireysellesme, yine, kamusal
yasama yönelik yeni bir bakis açisinin belirmesini de gerekli kilmaktadir:
Bireyler ile onlarin örgütlenmelerinin birbirleri üzerinde herhangi bir üstünlük
kurmamaksizin çogulcu bir yapi içerisinde hareket etmeleri, bunun güvence
altina alinacagi ve birtakim isteklere duyarli bir siyasal yapinin kurulmasi ancak
laiklik ilkesinin benimsenmesi ile söz konusu olabilecektir.
Saribay’a göre sivil toplumun demokratik olarak temellendirilmesi,
esasen toplumsal hareketlerce ifade edilen topluluk kültürlerinin kesisme
noktalarinda mümkündür. Ona göre bunun gerçeklesmesi ise iki kosulu gerekli
kilmaktadir. Bunlardan birincisi, her bir toplumsal hareketin gündelik hayati
yeniden insa edebilecek güçte kültürel önerilere sahip olmasi, ikincisi ise her bir
toplumsal hareketin, toplumsal hareket olarak kalmasi, yani devlet iktidari
arayisina yönelmemesidir (Saribay, 2001:174).
Sivil toplumun demokratikliginin önemli belirleyicilerinden birisi,
kendi içindeki çogulculuga izin verme derecesidir. Kamusal alanda sivil örgütler
ve gruplar ne kadar fazla ise, ne kadar farkliliklari bir arada yasatabiliyor ve
birbirleri
üzerinde
hegemonya
kurmaksizin
birlikte
yasamayi
gerçeklestirebiliyorsa, sivil toplum o derece demokratiktir (Tosun, 2001:152153). Bu anlamda sivil toplum, “mutlaklastirilmis bir gerçeklikten çok, kendi
içinde karsitliklari olan diyalektik bir bütünlügü” (Saribay, 2001:27) anlatir.
Sivil toplumla ilgili olarak önemli bir tartisma konusu da onun devletle
olan iliskileridir. Sivil toplum, devlet karsisinda birey ve örgütlenmelerinin
tarihsel süreçteki adim adim birtakim kazanimlarina isaret etmektedir. Bu gün
devlet ve birey arasinda yer alan örgütlenmeler, teknolojik gelismelerin
sagladigi olanaklar çerçevesinde son derece yogunlasmis ve sayilari da artmistir.
Bu durum ayni zamanda insanlarin bilinçlenme düzeylerine yansimistir. Artik
devletle iliskiler, halkin isteklerinin göz önünde tutulacagi karsilikli bir
etkilesim – bu durum yönetisim (governance) kavrami ile vurgulanmaya
baslanmistir - çerçevesinde sekillendigi bir yapi kazanmaya dogru gitmektedir.
Bu süreçte devlet ise yetkileri bakimindan birtakim kayiplar yasamaktadir.
Erözden, sivil toplumu, “merkezi kontrole ve hiyerarsiye tabi
tutulamayan toplumsal iliskiler agi” (Erözden, 1998:13) seklinde
tanimlamaktadir. Ancak, devletten özerk olmayi içeren sivil toplum, ondan
yabancilasmayi zorunlu kilmaz. Baska bir deyisle, sivil toplum, devlet iktidarina
karsi dikkatli, ama saygilidir (Saribay, 1998:29).
Ayrica sivil toplum su özelliklere sahiptir (Tosun, 2001:179-180):
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1.Devlet ikt idarini kontrol eder,
2.Katilim düzeyini yükseltir,
3.Demokratik tutumlari gelistirir,
4.Kutuplasmalari yumusatir,
5.Yeni siyasal liderlerin yetistirilmesi ve gelistirilmesi açisindan
önemli bir rol oynar,
6.Siyasal partilerin demokratiklestirilmesini saglar,
7.Bilgiyi toplumun genis kesimlerine yayar,
8.Yeni fikirlerin gelistirilerek yayilmasini saglar,
9.Siyasal sistemin halka karsi sorumlulugunu artirir,
10.Son olarak ise, siyasal katilmayi seçimlerin ötesine tasir; bu açidan
demokratik siyasal kültürün edinildigi bir okul görünümü kazanir.
2. Liberalizmden Demokrasiye Sivil Toplum
“Polis”lere kadar geriye götürebilecegimiz ve feodal dönemde yeni bir
içerik kazanan tanrisal bir toplum tasarimi, 17. ve 18. yüzyillarda yerini artik
dünyevi bir siyasal ve toplumsal düsünüse, yavas yavas bu yönde yeni bir
yapilanmaya birakmistir.
Feodal dönemin “verili” ve “parçali” yapisi burjuvazinin gelismesinin
önünde bir engel olmus, yasanan ekonomik degisimler, toplumsal iliskiler ve
örgütlenmelerde de bir dönüsümün yasanmasini zorunlu kilmistir. Bu dönemde
feodal kaliplarin asilmasina ve insanlarin bir birey olarak birbirleriyle olan
iliskilerini anlamlandirabilme, adlandirabilmeli ve örgütleyebilmelerine yönelik
birtakim hareketlilikler yasanmistir. Hobbes, Locke ve Rousseau gibi
düsünürlerin öncülügünü yaptiklari “sosyal sözlesme” kuramlari da bu
gelismenin ilk teorik çatisini olusturmustur.
Sosyal sözlesme kuramlarinin gelistirilmesi ile birlikte artik sivil
toplum kavrami da belirginlesmeye baslamistir. Bu kuramlar, modern anlamda
sivil toplumun veya siyasal toplumun ortaya çikisini “dogal hal” gibi fiktif
(varsayimsal) bir kavrama basvurarak açiklamaya çalismislardir. Bu durum
Locke, Rousseau gibi düsünürlerde “baris dolu bir ortam” olarak tasarlanirken,
Hobbes’ta ise “homo homini lupus” (insan insanin kurdudur) sözleriyle ifade
edilen “bir savas dönemi” olarak kurgulanmistir. Ister son derece baris dolu
isterse insanlarin hiçbir can güvenlige sahip olmadiklari bir yasayis
sürdürdükleri bir durum olsun sonuçta söz konusu düsünürler ileri sürdükleri
farkli argümanlarla dogal ortamdan siyasal topluma geçisin gerekliligini ve nasil
gerçeklestigini gözler önüne sermek istemislerdir. Bunu yaparken de onlarin en
önemli katkilari, siyasal iktidarin mesrulugunu ve toplumsal yasayisi pozitif bir
bakis açisi ile ele almalari olmustur.
Sosyal sözlesmelerle ortaya çikan ve sivil toplum olarak düsünülen
toplum, ancak devletle ve devlet içinde varolabilirdi. Baska bir deyisle sivil
toplum, kavramsal açidan, insanlar devleti düsünebilmeye basladiktan sonra
yasayabilirdi. Bu açidan Hobbes’un ve Locke’un kurduklari, devlet / sivil
toplum ikilemi degil, sivil toplum / sivil olmayan toplum karsitligiydi (Akal,
1995:37).
18. yüzyilda Bati Avrupa’da toplum halinde yasamanin nasil mümkün
oldugunu anlamaya yönelik analitik bir araç olarak kullanilmaya baslanan sivil
toplum, devletle iliskileri bakimindan ise çesitli asamalardan geçerek bugünkü
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anlamina ulasmistir. Sivil toplumun geçirdigi ilk asama, bir devletin üyesi
olmakla özdeslesen anlamindan kurtulmasi olmustur. Ikinci asama, sivil toplum
içindeki bagimsiz topluluklarin kendilerini devlete karsi savunmalarinin
mesruiyet kazanmasina denk düsmektedir. Üçüncü asama, sivil toplumun
içerdigi özgürlügün, toplumsal çatismalarin kaynagi, devlet müdahalesinin bu
çatismalari önleyici faktör sayildigi bir anlayisi yansitmaktadir. Son asama ise,
üçüncü asamaya tepki olarak, devlet müdahalesinin sivil toplumu yavas yavas
bogacagindan korkulmaya baslandigi noktayi ifade etmektedir (Saribay,
1998:28).
Sivil toplumun devletle özdeslestirilen niteliginden siyrilmasi, liberal
düsüncenin gelisimi ile söz konusu olmustur. Bu bakimdan sosyal sözlesme
kuramcilarindan birisi olan Locke’la birlikte liberalizmin ilk adimlarini
görmekteyiz.
Sivil toplum, liberal düsüncenin temel kavramlarindan birisini
olusturmustur. Liberalizm, inisiyatifi bireye vermis, devlete ise bireylerin
girisimlerinin ve örgütlenmelerinin çogulcu bir yapi içerisinde, serbestçe
gerçeklesmesini güvence altina almasini saglama seklinde sinirli bir rol
biçmistir. Temel parolasi “birakiniz yapsinlar, birakiniz geçsinler” olan liberal
anlayista bireyler kendi yararlarini maksimize etmeye çalisirlarken bu arada
toplumsal faydayi da en azami düzeye çikartacaklari düsünülmüstür. Bu açidan
bakildiginda sivil toplum, ekonomik örgütlenmelerin etkinliklerini sürdürdügü,
fakat aile yasaminin gerçeklestigi yer anlaminda özel alani disarida tutan bir
içerige sahip olmustur.
Liberalist görüse göre, sivil toplum özel piyasa sektörü ile anlamdastir.
Bir bütün olarak toplum; devleti ve sivili ya da özel alani uzlastiran, iki hücreli
bir modele göre algilanmaktadir. Özel sektör, özgürlüge ve bu alanla ilgili olan
devlet sektörü disindaki her seye göre tanimlanir. Sivil toplumun gönüllü ve
kendi-kendine örgütlenme yönleri, ayni zamanda, klasik sosyolojik kavram olan
“Gesellshaft”a – özel ve devlet sektörünün birbiriyle sifir-toplamli oyunla
yüzlesmeyi üstlendikleri kurumlarin insa edildigi – göre tanimlanabilir Güçlü
bir özel sektör karsilikli olarak zayif bir devlet kombinasyonuyla yalnizca
olanakli olabilecegi düsünülür. Sivil topluma iliskin bu görüse göre bireyler
kendi çikarlarini maksimize eden “ekonomik hayvanlar” (economic animals)
olarak hareket etmeyi üstlenirler. Toplumsal baglar, hem sivil topluma iliskin bu
görüs içerisinde hem de özel ile devlet sektörü arasinda, sözlesme iliskileri
çerçevesinde incelenir. Bu iliskiler güçlü taahhüt ya da sorumluluk yoklugunda
ince olarak görülmektedir (Hanberger, 2001:213).
Liberalizm akiminin bireye öncelik taniyarak devletin sinirlandirilmasi
görüsünü yansitan ekonomik, toplumsal ve siyasal ilkeleri burjuvazinin hak ve
özgürlükler mücadelesinin bayragi olmustur. Bu ilkelerin, devlet ve sivil toplum
ayrimini pekistirmek suretiyle geçerlilik kazanmasi ise Fransiz Devrimi ile
dünyaya kendisini duyurmustur. Anglo-Sakson ülkelerde ise bu süreç evrimsel
bir tarzda gerçeklesmistir.
Fransiz devrimi Angien Regimé’in toplumsal ve siyasal yapisini bir
dönüsüme ugratmis ve bunu gerçeklestirirken de 26 Agustos 1789 tarihinde
Ulusal Meclis tarafindan kabul edilen Insan ve Yurttas Haklari Evrensel
Bildirisi’ni kendisine rehber etmistir.
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Ne var ki, Insan ve Yurttas Haklari Evrensel Bildirisi’nin örgütlenme
özgürlügüne bakisi ise olumsuz bir nitelik arz etmistir. Liberal devlet anlayisini
benimseyen bildiri, bireyi toplumun ve siyasal yapinin merkezine yerlestirmis,
devletle birey arasindaki araci örgütlenmelere ise izin vermemistir.
Fransiz devriminin örgütlenme özgürlügüne iliskin böyle bir tutum
sergilemesinin kökleri ise Angien Regimé’e karsi duyulan tepkide aranmalidir.
Fransiz devrimcileri, Etats Generaux’un çesitli gruplarin çikarlarinin temsil
edildigi parçali yapisina bir tepki olarak ayricaliklari kaldirmis ve egemenligi
ulusa vererek parlamentonun mutlak üstünlügünü kabul etmis lerdir. Devletin ve
toplumun temeline bireyi yerlestiren Fransiz devrimcileri, yeniden çesitli
çikarlarin parlamentoya akisinin ise bireyin hak ve özgürlük kazanimlari
açisindan bir geri dönüs olacagini düsünmüsler; bu nedenle de bir yandan
devletle birey arasindaki siyasal parti ve dernek vb. gibi örgütlenmelere izin
vermemis diger yandan vatandaslara sinirli oy hakki vererek aktif ve pasif
yurttas ayrimina yol açmistir.
Oysa örgütlenme özgürlügü bir toplumun sivil olarak adlandirilmasinin
zorunlu kosullarindan en önemli ögeyi olusturmaktadir. Sivil toplumun;
kendisini olusturan ögelerin etkisiyle çogulcu, dinamik, devletten ayri bir alan
olarak ortaya çikmasi ve bireyin, devlet ve toplum karsisinda özerklik kazanarak
bunu sürdürebilmesi, birtakim örgütlenmeler altinda bu durumunu pekistirmesi,
örgütlenme özgürlügünün varliginin temel taslarini olusturmaktadir.
Ayrica Emmanuel Sieyes’in gelistirdigi; belirli bir miktar vergi
ödeyenler ile mülkiyete sahip olanlara oy hakkinin verildigi, siyasal iktidarin
kullanimi açisindan etkin olan “aktif yurttas”; ve edilgin, güçsüz bir konumda
bulunan, siyasal iktidara gelerek burjuvazinin elde ettigi kazanimlari
engelleyecegi düsüncesinin bir yansimasi olarak ortaya çikan “pasif yurttas”
ayrimi, toplumun “kendi dinamigini olusturan toplumsal iliskiler alani olarak
yaptigi çagrisimlar açisindan demokratiklesme, insan haklari, toplumsal ve
kültürel çogulculuk, yönetime katilma, iktidar paylasimi gibi kavramlar”
(Emrealp, 1998:41) açisindan “sivillesme”si önünde bir engel oldugu
görülmektedir.
Toplumun bu tür bir içerige kavusmasi için ise demokratik degerlerin
içsellestirmesini gerektirir. Bu bakimdan Sanayi Devrimi ve 1848 Devrimleri
sonrasinda yasanan gelismeler liberal bakis açisinin demokrasi ile kucaklasmasi
açisindan önemli katkilarda bulunmustur. Bu gün artik “sivil toplum”un “sine
quo non”u (olmazsa olmaz kosulu) demokrasi kavrami olmustur.
Sanayi toplumu ve sanayi toplumuna özgü toplumsal gerilim ve
çatismalar, demokratiklesme sürecine iki boyutlu katki saglamistir. Bunlardan
birincisi, 19. yüzyilin ikinci yarisindan itibaren, gelismis, sanayilesmis
toplumlarda ortaya çikan bir siyasal olgu olarak oy verme hak ve özgürlügü için
yapilan mücadele süreci olmustur. Sanayi devrimi ile özdes olan toplumsal
dönüsüm sürecinin demokratiklesmeye yönelik ikinci büyük katkisi ise düsünce,
ifade etme ve örgütlenme özgürlükleri alanlarinda gerçeklesen kazanimlar
olmustur (Saylan, 1998:52).
Bu gelismelerle birlikte temsil anlayisi da zamanla degisim göstermeye
baslamistir. Bu degisimde, oy hakkinin genel nitelik kazanmasi ve böylece oy
kullanmak yoluyla siyasete yeni yeni katilmaya baslayan genis halk
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tabakalarinin yönetimde de daha etkin bir rol almak istemeleri kadar, Sanayi
devriminden sonra özellikle yoksul halkin, güdülen siyasetin belirlenmesine
karsi büyük ilgi duymasinin payi olmustur. Yönetime iliskin konularda
bilinçlenmeye baslayan halk, zamanla çikar-baski gruplari, siyasi partiler
içerisinde örgütlenerek sesini duyurmaya çalismis, parlamentonun çalismalarini
denetim altina almis ve güdülen siyasetin, seçmenlerin istek ve görüsleri ile
sinirlandirilmasini, temsilcilerin seçmenlerine karsi siyasi bakimdan sorumlu
duruma gelmelerini saglamistir. Bu gelisimin sonunda demokrasi, halkin
yöneticilerin iradelerine göre yönetild igi rejimden, çesitli siniflarin yönetime
katildigi bir yöneten demokrasiye dönüsmüstür (Arasli, 1972:22).
Ancak 1920’li yillardan 1960’li yillara dek uzanan Bati ile Dogu
Avrupa ve bir kisim Merkezi Avrupa ülkelerinde yasanan rejim degisiklikleri,
sivil toplumun içerdigi özgürlügü bir yanilsama olarak degerlendirerek, bu
özgürlükleri toplumsal çatismalarin kaynagi olarak görmüs; bu nedenle sivil
toplum ve devlet arasindaki ayrimlasmayi ortadan kaldiran bir tutum
benimsemislerdir. Böylelikle daha önceden sivil toplum – devlet iliskilerine
yönelik olarak degindigimiz üçüncü asama gerçeklesmistir.
1980’li yillardan itibaren ise, yine Sovyet Rusya’da ve yukarida
degindigimiz Avrupa ülkelerinde yasanan demokrasi yönündeki rejim
degisiklikleri, ekonomik alandaki ve bilgi teknolojisindeki gelismeler,
beraberinde, sivil toplum – devlet iliskilerinde sivil toplumu ön plana çikartan
yeni bir anlayisi getirmistir.
Özellikle 1990’dan sonra, tarifelerde sert indirimlere gidilerek yerli ve
uluslar arasi islemlerin maliyetinin azaltilmasi, uluslar asiri sirketler tarafindan
artan ölçüde dis yardimlarin desteklenmesi, yogun sermaye akisinin saglanmasi
dogrultusunda ticaretin liberalizasyonu ve bu çerçevede devletin küçültülmesi
gibi politikalari benimseyen neo-liberal uygulamalar beraberinde “zaman ve
mekan olarak toplumsal iliskilerin birbirine geçmesi” (Rassool, 1998:94-95)
anlaminda küresellesme olgusunu gündeme getirmistir. Ayni zamanda
enformasyon teknolojisinde yasanan gelismeler ve internetin yayginlasmasi,
bilgiye u lasimi kolaylastirmistir. Bu açidan günümüz toplumu artik “bilgi
toplumu” olarak adlandirilmaktadir. Bu durum, sivil toplumun yeniden
güncellik ve etkinlik kazanmasina yol açmistir.
Tüm bu gelismeler Üstüner ve Keyman’a göre demokrasinin artik
sinirlari sabit bir ulusal toplum baglaminda ve yalnizca devlete gönderimle
yanitlanamayacagi bir durumu ortaya çikarmis; baska bir deyisle demokrasi
olgusunun global/ulusal/yerel etkilesim ekseninde tartisilmasini gerektirmistir.
Bu durum ayni zamanda liberal demokrasinin mekaninin devlet/parti
ekseninden sivil topluma dogru yayginlastirilmasini gerektirmistir. Bu anlamda
liberal demokrasinin öznesi yalnizca devlet/parti degil sivil toplum/birey
olmaktadir. Liberal demokrasinin alanini genisletmek ise onu çogulcu toplumun
isteklerine yanit verebilir bir duruma getirerek es zamanli bir biçimde hem sivil
toplumu hem de devleti demokratiklestirecektir (Üstüner ve Keyman,
2003:300). Böylelikle, ekonomik ve politik iliskilerde, dikey yerine sarmal
iliskiler egemen olacaktir. Bu baglamda da sivil toplum kavrami birincil önemde
yeniden ortaya çikacaktir (Hagemann, Landesmann and Steenge, 1997:2).
Bununla birlikte madalyonun bir baska yüzü daha vardir. Küresellesme
olgusuyla birlikte bir yandan devletin birtakim yetkileri ulus-üstü kurumlara ve
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bölgesel/yerel kurumlara dogru aktarilirken diger yandan uluslar asiri örgütlerin
etkinliklerinin son derece yogunlastigini gözlemlemekteyiz. Bu durum ise
etkileyici ve yönlendirici bakimdan gücü bulunan ama sorumluluk tasimayan bir
faktörün ortaya çikisina yol açmaktadir. Bu bakimdan “dünyanin en zengin 50
halki ile en fakir 50 halki arasindaki gelir açigi 1960’ta 1/30’dan 1997’de
1/74’e çikmis” (Wang, 2003:269) olmasi, dünya sabit direkt yatirim stogunun
degeri 1.6 trilyon dolar olup onun yarisinin 370 uluslar asiri sirket tarafindan
kullanilmasi ve dünya ticaretinin yaklasik %40’inin en büyük 350 uluslar asiri
sirketler tarafindan gerçeklestirilmesi (Panic, 1997:31) son derece çarpicidir.
Ayrica sivil toplumun gittikçe artan uçurumun siddetini hangi araçlarla ve nasil
hafifletebilecegi sorusu üzerinde durulmasi gereken bir baska sorundur.
Dogaldir ki tüm bu gelismeler ulusal egemenlik kavraminin içerigini
kaybetmesiyle sonuçlanmaktadir. Yeni ulusal ve uluslar arasi düzeyde
iliskilerde en önemli aktörlerin kimler olacagi, iliskilerdeki rollerinin nasil
belirlenecegi ise belirsizligini korumaktadir.
Küresellesmenin etkisiyle ulus devlet yapilanmasinda görülen
asinmalar karsisinda artan etkinligi ile sivil toplum, kamusal alanla iliskisi
açisindan da önemli bir tartisma konusunu olusturmaktadir. Kâr amaci
gütmeksizin toplumsal birtakim sorunlara çare bulmak ve toplumun bilinçli
sesini duyuran bir örgütlenmeler agi olmak yönleriyle bir kamusal güç olarak
sivil toplumun etkinligi ülkesel sinirlari asmaya baslamistir. Bu açidan
bilinçlenme düzeyi yüksek toplumlarin benzer özellikleri göz önünde tutularak
ortak bir sivil toplum tanimina ulasabilmek de olanaklidir. Uluslar arasi bir
kamuoyundan söz edilerek, uluslar arasi düzeyde sivil toplum kuruluslarinin
yayginlasmis olmasi bu gelismenin bir örnegi niteligindedir.
3. Kamusal Alan ve Sivil Toplum
Sivil toplumun, kamusal alan-özel alan baglaminda yerine iliskin
olarak farkli birtakim görüslerin gelistirildigini gözlemlemekteyiz. Bu bir
bakima söz konusu kavramlarin hangi ögeleri içerdigi ve bunlarin sinirlarinin
nerede baslayip bittigine iliskin olarak bazi belirsizliklerin bulunmasindan
kaynaklanmaktadir. Bunun temelindeki bir olgu olarak ise toplumun siyasal ve
toplumsal yapilanmalarinda gözlemlenen farkliliklarin bakis açilarina
yansiyarak ayri degerlendirmelere yol açmalari göz ardi edilmemelidir. Ancak
bu durum, küçük çapli birtakim degisiklikler görülmekle birlikte konuyu genel
bir çerçeve içerisinde degerlendirmemiz önünde bir engel olusturmamaktadir.
Sivil topluma iliskin olarak gelistirilen bir kisim görüsler, sivil
toplumun devleti, piyasayi ve kiliseyi kapsadigini; fakat özel alani içermeyen bir
kamu alanini kusattigina deginirlerken (Hanberger, 2001:213), bazi görüsler ise
bazen toplumu üç basit bilesene bölmüslerdir: Devlet, özel girisim ve sivil
toplum. Bu durum, prensin hükümetsel gücü temsil ettigi, tüccarin ekonomik
gücü yansittigi, yurttasin ise ulusun gücünü somutlastirdigi metaforu ile
sunulmaktadir. Böylelikle de sivil toplum, bireysel yurttaslar ve devlet
arasindaki – etkinliklerinin ortak ve organizeli bir biçimde gerçeklestigi –
kamusal alan olarak tanitilmaktadir (Atack, 1999:855).
Kamusal alan kavramina açiklayabilmek için öncelikle “kamu”
sözcügüne bir açiklik getirmemiz gerekmektedir. “Kamu” kavrami, öncelikle,
kendisini özel alandan ayri bir alan olarak ortaya koymaktadir. Ancak kavramin
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kapsami, zaman zaman çesitli farkliliklar göstermektedir. Bazen kendisini çok
basit düzeyde kamu gücünün karsiti bir alan olarak, kamuoyu görünümünde
sunmaktayken; duruma göre kimi kez devlet organlari kimi kez de halkin
iletisimine hizmet eden basin gibi medya unsurlari, “kamusal organlar” arasinda
sayilmaktadir (Habermas, 2000:59).
Sennett’e göre ise “kamu” sözcügünün Ingilizce’deki ilk kullanimi,
toplumun ortak çikari ile bir tutulurken daha sonra buna sözcügün “genel
gözleme açik ve ortada olan” seklinde yeni bir anlami eklenmistir. 17. yüzyilin
sonlarina gelindiginde ise artik “kamu “ ve “özel” karsitliginin bugünkü
kullanimlarina benzer bir biçim almis; “kamusal” sözcügü, herkesin denetimine
açik alan anlamina gelirken, “özel” sözcügü, kisinin ailesi ve arkadaslari ile
sinirlanan mahfuz bir yasam bölgesi anlamini kazanmistir (Sennett, 1996:31).
Tarihsel süreç açisindan irdelendiginde baslangiçta geleneksel
toplumun kapali ve kendisine yeterli bir yapisinin varliginin bir geregi olarak en
küçük toplumsal birim olan ailenin de ayni zamanda bir üretim birimi oldugunu
görmekteyiz. Bu durum ise özel alanin kamusal alan karsisindaki sinirlarinin
çizilmesini zorlastirmistir. Ne var ki kapitalist bir toplumsal yapinin gelisimi,
beraberinde isbölümü ve uzmanlasma ilkelerini getirmis, iktisadi faaliyeti
evlerin ötesine tasiyarak siyaset konusu haline gelmistir.
Bu noktanin daha iyi aydinlatilabilmesi açisindan söz konusu dönemde
yasanan bir baska gelismeye daha deginmekte yarar vardir. Bu gelisme, özel
alanin siyasal iktidarin gücünü kullandigi alandan ayrilarak kendi dinamiklerini
gelistirmesi olgusudur ki mutlak monarsik yönetimlerden liberal devlete dogru
dönüsümün de baslangiç noktasini olusturmustur.
Ortaçag Avrupasi’nin iliskiler sisteminin katiligi, yeni ekonomik
gelismeler karsinda sorunlar çikarmistir. Gelisen burjuvazi içinse, feodal
yapidaki baglarin kirilarak ekonomik gelismeyi sekteye ugratmayacak ve onu
koruyarak yönlendirecek yeni bir çerçeve içerisinde biçimlendirilmesi yasamsal
bir önem tasimistir. Bu amaçla, burjuvazi 17. yüzyilda, feodal beylere ve
kiliseye karsi krala destek vererek mutlak monarsik yönetimleri desteklemeye
yönelmistir. Bu gelismede ulusal kaynak birikimini gözeten “merkantilist”
anlayisin varligi da önemli bir rol oynamistir. Ne var ki burjuvazinin bu destegi,
bir yandan zamanla feodal baglarin kirilmasini saglamakla birlikte diger yandan
siyasal gücü elinde tutan krallarin kendisini toplumla özdeslestirmesi, böylelikle
toplumu kendi kisiligi içerisinde eritmesi olgusuyla karsilasilmasina yol
açmistir. Bunun sonucunda siyasal gücün her alani kusatan varligi toplumun söz
sahibi olarak kendisini ifade etmesini engellemistir. Ancak kapitalizmin gelisimi
açisindan bir ara dönem olan bu gelisme, burjuvazinin güç toplamasini
saglamistir. Burjuvazi, 18. yüzyildan itibaren de kralin danisma meclislerinde
“tiers etat” olarak kendisini dile getirmeye baslamis ve adim adim (Fransa’da bir
devrim ile gerçeklesecek olan) anayasacilik hareketlerinin de gelisimiyle devlet
karsisinda özgürlüklerinin çerçevesini genisletmistir.
Dolayisiyla, bu gün için kamusal alan ifadesi bir yandan siyasal
iktidara vurgu yapildiginda siyasal kararlarin alinarak kamu gücüne dayali
olarak bunlarin uygulandigi yerler bakimindan kullanilabilirken diger yandan
toplumun devlet karsisinda kazanimlarinin ifade edildigi ve siyasal güçle
organik bir iliskide olmadigi yer anlaminda kullanilabilmektedir. Söz konusu
ikinci anlam açisindan da “vatandaslarina basta anayasa olmak üzere,
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yasalarla sagladigi ve güvence altina aldigi hak ve özgürlükler toplami”ni
(Öztekin, 2001:123) ifade eden kamusal özgürlükler tanimi iyi bir örnek
olusturmaktadir. Nitekim bu tanimlama, sivil toplumun, bir farklilasmayi
yansitacak biçimde devlet karsisinda kendisini ifade edebilmesi ve onu
kendisine karsi sorumlu tutarak dönüstürebilme özelligine sahip olabilmesi
özelligini tasimaktadir. Ancak burada bireysel çikarlarin ötesinde sonuçta bir
toplumsal yarar ortak paydasinin oldugunu vurgulamaliyiz. Bunun sivil toplum
tanimiyla baglantisini kurdugumuzda ise “sivil toplumun ayni zamanda bir
kamusal toplum oldugu” (Pateman, 1993:120-121) anlasilacaktir.
Sivil toplumla ilgili olarak verdigimiz tanimdan hareketle kamusal
alanin özelliklerini ise söyle siralayabiliriz (Kahraman vd., 1999:35):
1.Kamusal alan, topografik ve kurumsal degil; eylemsel ve
söylemseldir,
2.Politik olan ile özdes degildir; toplumsali eksen alan bir
büyüklüktedir ve
3.Bu açidan da birarada yasamanin sinirlarini, moral kodlarini ve
dogrultusunu insa etme sürecidir.
Sonuçta, sivil toplumla bir iliski kurdugumuzda, kendi ekonomik
çikarlarini gerçeklestirmeye çalisan bireylerle en üstteki siyasal örgütün; yani
devlet arasinda kalan bir üçüncü alan olarak “kamusal alan”, “bireylerin
devletten bagimsiz olarak, ama kendi kisisel yararlarini gözetmeden, toplumun
genel yarari için etkinliklerde bulunduklari genis bir siga olusturmaktadir”
(Tunçay, 1998:xiii). Bu yaklasim ayni zamanda daha önceden degindigimiz
Brand’in “devlet-özel girisim-sivil toplum” ayrimiyla da örtüsmektedir.
Devlet karsisinda sivil toplumun bir kamusal güce kavusabilmesi ve bu
dogrultuda her zaman kendisini gelistirerek hareket edebilmesi için aslinda
devletin güç araçlari ile bunlari kullanabilecegi sinirlarin belirlenmis olmasi
gerekmektedir. Devlet ve sivil toplum arasinda belirgin bir çizginin
çizilebilmesi ve korunabilmesi için ise her seyden önce böyle bir bilinç
gelistirerek bunu sürdürebilen insanlara, bu insanlardan kurulu birtakim
örgütlenmelere, sonuçta her iki kategoriyi de içerecek biçimde bir yapilanmaya,
iliskiler agina gereksinim vardir.
Devlet ve sivil toplum arasindaki iliskilerin aldigi boyutlar bir süreci
yansitmaktadir. Bu süreçte siyasal sistemin verdigi kararlar, toplumsal
sonuçlariyla irdelenecek, toplumsal egilimleri karsilayamayan veya toplumun
beklentilerine uymayan kararlar elestirel bir biçimde dile getirilecektir. Topluma
karsi duyarliliginin bir sonucu olarak siyasal sistem, baslangiçta karar verirken
toplumun yönelimini gözönünde tutacak ve sonrasinda verdigi kararlari yeniden
gözden geçirecektir. Dogaldir ki bu duyarliligin kökleri toplumdan
kaynaklanmalidir. Siyasal sistem toplumsal sistemin bir alt halkasini
olusturmaktadir.
Toplumdan devlete dogru böyle bir iletisimin ve sonuçta karsilikli bir
etkilesimin gerçeklestirilebilmesinin ise birçok demokratik yöntemi
bulunmaktadir. Bunlar, yalnizca seçim zamanlari oy kullanmaktan birtakim
barisçil protesto eylemlerine girismeye kadar uzayan bir çesitlilige sahiptir. Iste
geldigimiz son nokta, sivil toplumun bir baska kavramla olan iliskisini ortaya
koymaktadir: Sivil itaatsizlik.
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4. Sivil Itaatsizlik ve Sivil Toplum
Sivil itaatsizlik, “hukuk devleti idesinin içerdigi üstün degerler ugruna
kamuya açik ve yasaya aykiri olarak gerçeklestirilen, bu sirada üçüncü kisilerin
daha üstün bir hakkini çignemeyen, barisçil bir protesto edimi” (Ökçesiz,
2001:123) olarak tanimlanmaktadir.
Sivil itaatsizligin en önemli özelligi haksiz bir uygulamaya karsi bütün
yasal yollar denendikten sonra girisilen yasadisi bir eylem olmasidir. Bu yola
ancak sonuç getirecek yasal yollar denenip tüketildikten sonra basvurulur.
Çünkü, bu eylemler, genel olarak hukuk düzenine karsi degil, hukuk düzeni
içerisinde var olan ya da ortaya çikabilecek haksizliklara, hukuk düzeninin
soysuzlasmasi, bozulmasi tehlikesine karsi bir araç olarak kullanilir. Bu açidan
sivil itaatsizlik eylemcisi, var olan anayasal düzenin temel ilkelerine ya da
toplumsal sözlesmeye esastan hiçbir itirazda bulunmaz, tersine, bu temel
anlasmanin ilkelerinin çignenmesinden duydugu kaygiyi dile getirmek için bu
yola basvurur. Bu anlamiyla sivil itaatsizlik, yasadisi ancak mesru bir eylemdir
(Cosar, 1997:10-16). Bu durum, sivil itaatsizlik eylemcisinin, söz konusu
yasadisi eylemiyle ortaya çikacak politik ve hukuki sorumlulugu da
üstlenmesini gerektirecektir.
Demokratik bir hukuk devleti, degisen kosullar altinda yeniden
kurulmasi, korunmasi, yenilenmesi gereken tamamlanmamis bir proje
olmasindan dolayi mesruiyetini saf legaliteye dayandiramaz ve yurttaslarindan
mutlak degil, sadece ilkesel bir itaat bekleyebilir (Habermas, 1997:123-125). Bu
nedenle de Dworkin, hükümetin ve politik birligin mesruiyetini esas olarak
kabul eden sivil itaatsizlik eylemcilerinin, sorumluluktan kaçan kisiler yerine,
tam tersine, yurttas olarak üzerlerine düsen görevi yerine getirenler olarak kabul
edilmesi gerektigini söylemektedir (Dworkin, 1997:140).
Saner, bu açidan, demokratik sistem içerisinde çogunlugun kabul ettigi
ve devlet için yasamsal önemde olan bir yasayi bireysel olarak ihlal etme
eyleminin mesruiyetini iki kosula baglamaktadir. Bunlardan birincisi, yasanin
bireyi mutlak sonuçlari olan eylemlere zorlamasi, ikincisi ise çogunluk
demokrasisi içinde etnik kökeni, dini ya da dili farkli olan azinliklarin ya da
belli özellikleri olan bölgelerin seslerini bastirma, bunlarla iliskilerinde bir
çogunluk diktatörlügüne dönüsme tehlikesinin ortaya çikmasidir (Saner,
1997:159).
Sivil itaatsizligin sivil toplum kavramiyla iliskisi, öncelikle 17.
yüzyilda dinsel temellerinden siyrilan dogal hukuk görüsüne kadar götürülebilir.
Dogal hukuk görüsü, insanin dogustan birtakim haklara sahip oldugunu ve bu
alana devletin karismamasi gerektigini ileri sürmüs, bunu temellendirmek için
de “sosyal sözlesme” kavramina basvurmustu. Sosyal sözlesme teorileri ise esit
durumda bulunan insanlarin bir sözlesme çerçevesinde bir araya gelerek
toplumu ve devleti olusturmalari esasina dayanmaktaydi. Bu çerçevede bireyler,
devletin ortaya çikisindan sonra birbirlerinden ve devletten söz konusu anlasma
kosullarina uyulmasini istemek haklarina sahip olacaklardi.
Ne var ki “doga durumu” ve “sosyal sözlesme” varsayimlari rasyonel
düsünce tarafindan yetersiz bulunarak reddedilince dayanaksiz kalan kisi
haklarina yeni bir temel bulmak gerekmistir. Bunu ise Fransiz Devrimi’nden
sonra gelisen “bireyci doktrin” adi verilen bir fikir akimi yapmaya çalismistir.
Bireyci doktrin insan haklarini açiklamak için artik toplum sözlesmesi gibi
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yapma hipotezlere basvurmaksizin dogrudan dogruya insani ele almistir. Buna
göre her hakkin ve her türlü hukukun kaynagi insandi. Kisi hak ve özgürlükleri,
insanin dogrudan dogruya irade sahibi, özgür ve sorumlu tek gerçek varlik
olusundan ve devletin temel yapici unsuru bulunusundan çikarmaktaydi. Eger
siyasal topluluk, yani devlet, insanlarin bu hak ve özgürlüklerine saygi
göstermezse, temel görevini yerine getirmemis ve kendi varliginin baslica
nedenini kaybetmis olacakti (Kapani, 1993:39-40).
Fransa’da Kurucu Meclis tarafindan hazirlanan ve kabul edilen Insan
ve Yurttas Haklari Bildirgesi’nin ikinci maddesi, insanin dogal ve vazgeçilmez
haklarindan birisi olarak direnme hakkina yer vermistir: “Her siyasal toplulugun
amaci insanin dogal ve vazgeçilmez haklarinin korunmasidir. Bu haklar
özgürlük, mülkiyet, güven ve baskiya karsi direnme haklaridir”.
4 Temmuz 1776’da, Amerikan Kongresi tarafindan kabul edilen
Amerikan Bagimsizlik Bildirisi, yine, dogal haklar felsefesine, insanlar
arasindaki siyasal esitlik, yasama, özgürlük ve mutluluk arama hakkina,
yönetilenlerin onama ilkesine ve zorba bir yönetime karsi makul sinirlar içinde
ayaklanma hakkina yer vermistir.
1948 yilinda Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafindan kabul edilen
Insan Haklari Evrensel Bildirgesi ise 7. maddesinde “Herkesin, bu Bildirge’ye
aykiri her türlü ayrimci isleme ve bu tür bir ayrimcilik için yapilacak her türlü
kiskirtmaya karsi esit bir korunma hakki vardir” derken daha örtülü bir biçimde
yine direnme hakkini belirtmistir.
Sivil toplumun temel özelligi devletten özerk, kendi dinamiklerine
sahip, çogulcu örgütlenmeler bütünü olmasidir. Birey, bu ortamda, kendi
kisiligini kaybetmeksizin birtakim örgütlenmeler içerisine girmekte, toplumsal
gelisimin yönlendirilmesinin itici gücü olmaktadir. Bu çerçevede sivil toplum
için demokrasi kendi içerisinde ve devletle iliskileri bakimindan zorunlu kosulu
olusturmaktadir.
Konuya bir de “hukuk” ve “yasa” iliskisi açisindan yaklasabiliriz.
Hukuk, genel anlamda, toplumda düzeni saglayan ve uyulmasi zorunlu kurallar
bütünüdür. Yasalar ise hukukun uygulanmasi bakimindan kaynaklarindan
birisini olusturmaktadir.
Sivil toplumun demokratik bir eksende devletle iliskilerinde yasalar
genel bir çerçeveyi çizmektedir. Sivil toplum, özelligi geregi söz konusu
yasalarin yerinde olup olmadigini da degerlendirebilecek güçtedir. Iste sivil
toplumun sivil itaatsizlikle iliskisi de bu noktada belirmektedir.
Siyasal iktidarin çikardigi yasalar bazen sivil toplumun hak ve
özgürlükleri bakimindan kazanimlarini sinirlandirici veya kullanimini önleyici,
gelisme yönünde yeni bir boyut kazandirmasi yerine daraltici yönde
olabilmekte, dolayisiyla genel olarak demokratik anlayisa ters düsebilmektedir.
Bu bakimdan söz konusu yasalari elestirel nitelikte, üçüncü kisilerin haklarina
zarar vermeyen birtakim eylemler yapilabilmektedir. Bu durum ise sivil
toplumun zaman zaman gösterdigi itaatsizlik eylemlerinin bir isareti olmaktadir.
5. Sivil Toplumun Kuruluslari: Stk’lar
Kamusal alanin mikro düzeydeki örgütlenmeleri olan sivil toplum
kuruluslari, faaliyet gösterdikleri toplumlarin demokrasisini yeserten
örgütlenmelerdir. Sivil toplum kuruluslarinin, bu görevi layikiyla yerine
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getirebilmeleri ise hem söz konusu toplumlarda hem de kendi örgütlenmelerinde
demokratik degerleri içsellestirmelerine baglidir.
Sivil toplum kuruluslari (NGO; non-governmental organizations),
“toplum yararina çalisan ve bu yönde kamuoyu olusturan, kâr amaci gütmeyen,
sorunlarin çözümüne katki saglayarak çogulculuk ve katilimcilik kültürünü
gelistiren, demokratik isleyise sahip, bürokratik donanimdan yoksun ve gönüllü
bir araya gelen bireylerden olusan örgütlenmeler”dir (Kocacik, 2003:189).
Baska bir tanima göre ise sivil toplum kuruluslari, “belli toplumsal, kültürel,
sanatsal, bilimsel amaç ya da amaçlar çerçevesinde gönüllü olarak bir araya
gelen, örgütlesen ve o amaçlar dogrultusunda faaliyette bulunan kisilerin
olusturduklari, tüzel kisiligi ve sürekliligi olan örgütsel yapi” (Bozkurt vd.,
1998:90)’lardir.
Tunçay, bu konuda yaptigi inceleme sonucunda sivil toplum
kuruluslarini; mahalle düzeyinde yerel cemaate veya komsuluk iliskisi içinde
yasayan insanlara dayali örgütlenmeleri niteleyen SIBIO’lardan (CBO:
Community Based Organizations) ve özel nitelikli olmakla birlikte tümüyle ya
da kismen merkezi devletçe finanse edilen kuruluslari ifade eden
QUANGO’lardan farkli oldugunu belirtmektedir. Bu açidan sivil toplum
kuruluslari, merkezi ya da yerel yönetimin denetiminde olmayan, gönüllü olarak
kurulmus örgütlenmeleri anlatan bir kavramdir. Bu kuruluslar, kisisel ya da
grupsal çikar saglama k pesinde kosmak yerine, demokratiklesme, çagdaslasma
gibi temel hak ve özgürlükleri korumayi amaçlamaktadirlar (Tunçay, 1998:xixii).
Sivil toplum kuruluslari örgütlenme özgürlügünün en önemli
simgelerindendir. Örgütlenme özgürlügü ise insan haklari kavramiyla yakindan
iliskilidir. Temelinde insan hak ve özgürlüklerinin yer aldigi siyasal ve
toplumsal bir olgu olarak tanimlanabilen demokrasi için verilen mücadelede
bireyin söz konusu hak ve özgürlüklerini elde etmesi ve bunu pekistirebilmesi
ancak örgütlenmelerle söz konusu olabilmektedir. Örgütlenmeler, bireylerin
yalnizca insan olmalari nedeniyle sahip olduklari haklarinin bir yandan yasal
çerçevede kazanilmasini ve korunmasini saglarken diger yandan bu özgürlügün
yalnizca bir kamu özgürlügü olarak tanin masinin ötesinde sinirlarinin
genisletilmesinin de güvencesi olmaktadir.
Sivil toplum kuruluslarinin islevleri, demokratik bir düzenin ve
demokratik isleyis mekanizmalarinin varligi temel veri olarak kabul edilmek
suretiyle baslica iki baslik altinda incelenebilir. Bunlardan birincisi sivil toplum
kuruluslarinin, gerek örgüt içi yapilari itibariyle gerekse de bizzat var olmalari
sebebiyle, çogulcu bir toplum yapisinin saglanmasinda etkin bir islev
üstlenmeleridir. Ikincisi ise sivil toplum kuruluslarinin, gerek devlet aygitinin
gerçeklestirdigi
uygulamalara
gerekse
pazar
ekonomisinin
bazi
mekanizmalarina karsi koyucu tampon olma islevini görmeleridir. Devlet
aygitinin uygulamalarina karsi tampon olma islevi, iki farkli kanaldan
yürümektedir. Öncelikle, idare aygitinin uygulamaya koydugu politikalarin
toplum tarafindan benimsenmesi, bu politikalarin sivil toplum kuruluslari
tarafindan savunulmasi halinde çok daha kolay gerçeklesmektedir. Öte yandan
ise, bazi olumsuz politikalar sivil toplum kuruluslarinin mu halefeti sonucunda
uygulamadan kaldirilabilmektedir. Sivil toplum kuruluslari bir diger açidan ise
bireylerin aktif katilimini saglamak suretiyle, bunu, piyasadaki metalasmaya ve
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egemen piyasa degerlerine karsi dengeleyici bir unsur haline dönüstürmektedir
(Erözden, 1998:15-16). Böylece sivil toplum kuruluslari, daha büyük siyasal
katilim ve sorumluluk yönünde baski yaratmaya yetenekli, siyasal gelismenin
ajanlari olarak görülmektedirler. Siyasal yönden sivil toplum kuruluslari, siyasal
degisimi kolaylastirmada ve demokrasiyi saglamlastirmada etkin bir rol
oynarlar. Halka dayali örgütlenmeler, toplumsal yararlar ve isteklerin dile
getirilmesi bakimindan ortak eylem ve kurumsal kapasiteye yönelik toplumsal
alanlar olustururlar (Wiktorowicz, 2002:77-79).
Esitlikçi ve özgürlükçü düsüncenin evrimini yansitan demokrasi
kavrami ise katilim ile rekabetin dengelendigi bir siyasal anlayisa
dayanmaktadir. Demokrasinin isleyebilmesi için, toplumda farkli çikarlara ve
dolayisiyla farkli görüslere sahip bulunanlarin örgütlenebilmeleri ve görüslerini
barisçi yollardan rahatlikla savunabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle
demokrasi, farkliliklarin birlikte yasama biçimi olmaktadir (Kislali, 2000:245246).
Günümüzde sivil toplum kuruluslarinin toplumsal yapiya katkilari
açis indan gelismis ve gelismekte olan ülkeler arasinda büyük farkliliklarinin
bulundugunu gözlemlemekteyiz.
Gelismis ülkelerde sivil toplum kuruluslari etkinliklerini büyük ölçüde
amaca uygun bir biçimde yürütürlerken gelismekte olan ülkelerde tam tersi bir
durumla karsilasmaktayiz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi gelismekte
olan ülkelerde sivil toplum kuruluslarinin toplumsal altyapisinin
bulunmamasidir. Bati’da sivil toplum kuruluslari toplumsal yapiyi olusturan pek
çok ögenin karsilikli mücadelesi çerçevesinde sekillenirken, az gelismis
ülkelerde böyle bir süreç geçirmedikleri için etkinlik kazanamamaktadirlar.
Farkli güç kaynaklarinin birbirlerini dengeleyebilecek bir özellige sahip
bulunmalari, demokrasi olgusunun yasayabilmesinin kosullarindan birisini
olusturmaktadir. Oysa az gelismis ülkelerde birtakim degerlere sahip güç
odaklari arasinda büyük güç farkliliklari bulunmakta, bunun sonucunda bir
yandan toplumsal baris tehlikeye girerken diger yandan demokratik degerler
asinmaktadir.
Ayrica gelismekte olan ülkelerde sorunlarin bir digeri ekonomik
bakimdan güçsüz olmalaridir. Ulusal gelirin azligi ve bunun ülke halki
içerisindeki dagiliminda derin farkliliklarin bulunmasi, bu ülkelerdeki insanlarin
yasam düzeylerini zorlastirmakta, güçlü ekonomik birimlerin digerlerini
sindirmesi kolaylasmaktadir.
Sonuç
Sivil toplum, devlet alani ile özel alanin disinda yer alan, kamusal ve
örgütlü bir toplumdur. Sivil toplumun, özel çikarlar yerine toplumun ortak
yararini düsünmesi, onu, kamusal; çok sayida sivil toplu m kurulusunu
barindirmasi ise örgütlü kilar.
Her yönüyle, demokrasinin herhangi bir toplumda kurumsallasmasi, o
topluma “sivil” niteligini kazandiran bir öge olmaktadir. Çünkü, ancak bundan
sonradir ki, devletten özerk, kendi ayaklari üstünde durabilen; ama ayni zamanda
devletin kendisine karsi sorumlu oldugu, kamusallik ve çogulculuk esaslarina
dayanan örgütlenmelerin yer aldigi bir toplum söz konusu olabilecektir.
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Kavram gelisim açisindan irdelendiginde sivil toplumun, Eski Yunan’daki
“polis”lere kadar uzandigi görülmektedir. Ancak kavramin günümüzdeki içerigine
kavusmasi ise çok daha sonralari gerçeklesmistir.
Sivil toplumun çagdas anlamda gelisimindeki ilk ve en önemli asama onun
tanrisal bir tasarim disinda algilanmasi olmustur. Avrupa’da 17. ve 18. yüzyillarda
düsünürler tarafindan ileri sürülen “sosyal sözlesme” teorileri de bu gelismeleri
pekistirmistir. Bu teoriler, dogal yasama bir tepki niteliginde, devlet ile sivil
toplumun ayni zamanda ortaya çikisini açiklamaya çalismislardir. Zamanla ise
devlet ve sivil toplum birbirinden ayri olarak düsünülmeye ve sivil topluma öncelik
taninmaya baslanmistir. Ne var ki daha sonralari devlet karsisinda sivil toplum güç
kaybina ugramistir. 1980’lerden sonra ise küresellesme olgusunun da etkisiyle sivil
toplum ve kuruluslari devlet karsisinda yeniden canlanmaya baslamislardir.
Sivil toplumun günümüzdeki içerigine kavusmasinda diger önemli bir
süreci ise demokratik düsüncenin gelisimi olusturmaktadir. Liberalizmin gelisimi ile
kendisini gösteren sivil toplum, Sanayi Devrimi ve sonrasinda yasanan gelismelerin
ardindan elde edilen demokratik kazanimlarla birlikte günümüzdeki içerigine
kavusmustur.
Sivil toplum kuruluslarinin varligi, sivil bir toplumun en önemli
tanimlayici niteliklerinden birisidir; fakat bunun yeterli oldugu söylenemez. Çünkü,
bir toplumun sivil toplum kuruluslarinin niceligi yönüyle “çoklu” bir yapi içermesi,
o toplumun ve sivil toplum kuruluslarinin demokrasiyi özümsedikleri anlamini
mutlaka tasimamaktadir. Oysa demokrasi, ideal anlamda sivil toplum ve
kuruluslarinin ayirici özelligidir. Bu nedenle, demokratik bir sivil toplum kurulusu,
–baska bir deyisle bir sivil toplum kurulusunun demokratik olarak kabul
edilebilmesi için- bireylerin kendi kimliklerini koruduklari ve düsüncelerine saygi
gösterildigi, katilimci, yaratici, açik ve duyarli bir yapiya sahip olmalidir. Ayrica
sivil toplum kuruluslarinin bu özellikleri kurumsallastirabilmesi içinse etkilesim
içerisinde bulunduklari toplumun da öncelikle söz konusu degerleri paylasmasi
gerekir.
Sivil toplum ve kuruluslarinda demokrasinin güçlü bir biçimde yerlesmis
olmasi; devletle iliskilerinde, özerkliklerini kazanarak çogulcu yapilarinin
korunmasi ve kendilerine karsi sorumlu bir yönetim anlayisinin yerlesmesi
bakimindan da büyük bir önem tasimaktadir.
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