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SİVİL TOPLUM FİKRİYATIMIZ 

Turgay Aldemir 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun! 

15. Anadolu Buluşmaları’nı düzenlemeyi bizlere nasip eden 

Rabbimize hamdolsun. Gönül ve yol birliği edinmiş siz değerli hazirûna 

selam olsun. Her yıl hem iç muhasebemizi yaptığımız, hem de bir yıllık 

çalışma planlamalarımızla birlikte, yıllık gündemimizi belirlediğimiz 

Anadolu Buluşmaları’yla her gün güçlenerek büyüttüğümüz yol 

arkadaşlığımızı ve yol birliğimizi bu yıl, yeni bir kurumla 

taçlandırıyoruz. Dün genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz Anadolu 

Federasyonu’nun tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.  

Kurumsal kimliğimizi ve yapımızı daha da sistemleştirerek 

sürdürülebilir bir ilişki ve iletişim ağı kurmak istiyoruz. Böylelikle 

profesyonel ve yekvücut bir ruhla çalışmalarımızı güçlendirip, faal ve 

yaygın kılmayı hedefliyoruz. Temel motivasyon kaynağımız olan 

inancımız, düşünce dünyamız ve hareket alanımız arasında, ahenkli ve 

bütüncül bir anlayışla kurumsallaşmayı hedeflediğimiz bir 

dönemdeyiz. 

Bu vesileyle Anadolu Buluşmaları’nın ana teması olarak, “Sivil 

Toplumu Yeniden Düşünmek”başlığını gündemimize almanın 

memnuniyet ve mutluluğunu yaşıyoruz.  Tıpkı önceki buluşmaların her 

birinden sonra, bir sonraki buluşmada muhasebesini yapacağımız 

bilinciyle kendimize yeni sorumluluklar tayin ettiğimiz gibi, gelecek yıl 

muhasebesini yapacağımız sorumluluklarımızı yüklenip şehirlerimize 

dönmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin.  

Değerli dostlar, 

İnsan sosyal bir varlıktır. Bir ailede dünyaya gelir, bir toplumun 

içinde büyür, ana çerçevesinin anayasayla çizildiği bir devletin 

içerisinde yaşar ve hayatına sığdırdıklarıyla bu dünyadan ayrılıp gider. 

Geride bıraktığı kalıcı eserleriyle toplumuna ve insanlığa katkı 

sunmaya devam eder.  

Amerikalı psikolog Carl Rogers’a (1902-1987) göre, tüm 

insanlarda doğuştan gelen bir büyüme ve kendini gerçekleştirme 

eğilimi vardır. Maslow, kendini gerçekleştirme (Self-Actualization) 
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kavramını, “Kişinin potansiyelini ve becerilerini tam olarak fark etmesi, 

bunları en üst düzeyde geliştirmesi, hayatı tam olarak yaşaması, 

hayatta mutlu olması” olarak tanımlamaktadır.  

Jean Jacques Rousseau, ‘Toplum Sözleşmesi’ adlı eserinin 

girişinde; “İnsan özgür doğar ve her yerde zincire vurulur. Diğerlerinin 

efendisi olduğunu düşünür ve yine de onlardan daha köle olarak kalır” 

diyerek, insanı kısıtlayan veya belirli bir yaşam pratiğine sokan çevre 

bağlamında geçirilen değişimi sorgulayarak konuya başlar. 

Rabbimiz Zariyat Suresi’nin 56. ayetinde;“Ben cinleri ve insanları 

ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” buyuruyor. Kulluğu, 

yeryüzünde kurulan düzen içerisinde kişinin kendisine ve çevresine 

karşı sorumluluklarını yerine getirmesi bağlamında ele alırsak, her 

insan için dünyada bulunduğu süre zarfında birer parantez açıldığını 

söyleyebiliriz. Bu parantezin imkânlar ölçüsünde en güzel şekilde 

doldurulması bizim elimizde.  

Sivil toplum, bireyin içinde yaşadığı toplumda kendini 

gerçekleştirebileceği; kendisi, toplumu ve insanlık için faydalı işler 

yapabileceği bir imkândır. Sivil toplum yapıları ise içinde bulundukları 

toplumun bir parçasıdır. Değer yargılarını, ilkelerini ve insan kaynağını 

içinde bulundukları toplumdan alırlar. Ayrıca toplumuna artı değer 

(katma değer, added value) kazandırırlar. Bireyden topluma, akademik 

bilgiden devlete her alanda katma değer üretirler. Ve bu misyonlarını 

sistemli, örgütlü ve nitelikli çıktı odaklı yaparlar. 

Örgütlülük 

Örgütlenmeyi bir gemi inşa etmek olarak kabul edecek olursak, 

hepimizin aklına eminim bir adaya düşmüş insanların kurtulmak için 

inşa ettikleri gemi hikâyesi gelecektir. 

Eski zamanların birinde, geçirdikleri kaza sonucu bir adaya 

düşen insanlar adadan kurtulmak için yol ararlar. Kurtarılmaya dair 

bütün umutları tükenince, çare olarak akıllarına bir gemi inşa edip 

kurtulma fikri gelir. Sarp kayalıklar ve azgın dalgalardan dolayı, 

bulundukları kıyıda istedikleri gemiyi inşa edemezler. İçlerinden bir 

grup, uygun bir yer bulmak için keşfe çıkar. Bir süre sonra geri gelen 

grup uygun bir yer bulduklarını söyler ve hep birlikte bulunan yere 

giderler. Aralarında görev paylaşımı yapıp günlerce uğraşarak 
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herkesin binebileceği büyüklükte bir gemi yaparlar. Gün gelir gemi 

bitmiştir ve gitmeye hazırdırlar artık. Herkes gemiye biner ve yola 

çıkarlar. Uzun bir mesafe katettikten sonra gemiyi yaptıkları yerin 

adanın ortasındaki bir göl olduğunu fark ederler. Durum fark edilir 

ama iş işten geçmiştir. 

Örgütlülüğümüz, planlamalarımız ve çabalarımız ihtiyaçlarımıza 

cevap vermiyorsa, bizi hapsolduğumuz sınırlarımızdan kurtarmıyorsa, 

gemiyi doğru tersanede inşa etmemişiz demektir. Peki, yanlış 

tersanede inşa ettiğimiz gemimiz bizi istediğimiz denizlere ulaştıracak 

mıdır, tabii ki hayır. 

İnancımız örgütlülüğümüzü; örgütlülüğümüz yolumuzu güçlü 

kılar. Yolumuzun gücü, günümüzü ve geleceğimizi şekillendirir. Her 

yönüyle yorulmuş ve bitap düşmüş dünyanın ve özellikle insanlığın 

kurtuluşu ise iyiliğin, insana olan inancın güçlenmesi ve bilgi ile 

mümkündür. Gemiye olan inancımız kadar doğru işi, doğru yerde inşa 

ettiğimiz bilgisi de önemlidir. 

 Son yüzyılda dünya devletleri hatta küresel sermaye sahibi 

şirketler, kurumsal güçlerini olabildiğince arttırdı. Ancak sivil toplum 

kanadından durumu değerlendirecek olursak, sivil toplum 

kuruluşlarının yaptığı çalışmaların zayıflığının temelinde, örgütlülüğün 

güçsüz ve yerinde saydığını görmek mümkündür. Sağlam ve 

sürdürülebilir ilişki zemininde kurgulanan sivil toplum örgütleri, 

bulundukları mekân ve toplumlarda güç ve söz sahibi olabilirken; 

yaşadığı toplumun dahi gerisinde kalmış kurumlar maalesef hiçbir 

derde çare olamamaktadır. 

Örgütlülüğünü kurumsal kimlikle bezemeyen, hedef ve 

kazanımlarını ortak akılla belirlemeyen sivil toplum kuruluşlarının 

topluma hizmet sunması düşünülemez. Köy ve hemşeri dernekleriyle 

hayalini kurduğumuz menzillere ulaşamayız. Toplumsal eşitliğin, 

özgürlüğün, adaletin ve insani kalkınmanın sağlanmasının yegâne yolu 

şehirli, iş birliğine ve eş güdüme açık sosyal örgütlülüktür. 

İnsanlık, Sivil Toplum Kuruluşlarından Neler Bekliyor? 

Artık dünyayı halkların temsilcileri olan devletler değil çok 

uluslu şirketler yönetiyor. Emperyalizmin kıskacında her türlü 

adaletsizliğe maruz kalan, günün büyük bir bölümünde çalıştığı halde 
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emeğinin karşılığını alamayan, mutsuz insanların var olduğu bir 

dünyada yaşıyoruz. Bunun yanında her türlü maddi imkâna sahip 

olduğu halde, ruhsal bunalımlardan ötürü mutsuz olan insanlar da bu 

dünyada büyük bir kitleyi oluşturuyor. 

Yeni doğan her çocuğun, dini, ırkı, rengi, coğrafyası fark 

etmeksizin, güvenliğe, eğitime, öğrenmeye, sağlıklı beslenmeye, 

huzurlu ve mutlu ebeveyn sahibi olmak gibi temel haklara ihtiyacı 

vardır. Bütün bu haklar ve daha sayamadığımız tüm hakları, insanlar 

sosyal yapının gereği olan sosyal mutabakat ve sözleşmelerle elde 

eder. Sivil toplumun temel ödevi ise bu sözleşmelerden doğan hak ve 

hukukun savunucusu olmaktır. Bütün bunları söylerken, “Evrensel ve 

ulusal bazda sivil toplum, bu sorumluluğun ne kadarını hakkıyla ifa 

etmektedir?” sorusunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Dolayısıyla, 

“dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu değişim nedir?” sorusuna da 

anlamlıcevaplar bulmamız gerekir.   

Değişim İrade İster 

Yeryüzündeki serüvenimizin başlangıcından beri kültürel ve 

sosyal hayatımız sürekli ve birbirinin üzerine eklenerek gelişen bir 

değişim içerisinde bulunmaktadır. Değişim sürecini etkileyen dış 

faktörler olduğu gibi, planlı ve doğru yöne doğru gerçekleşecek 

değişim daha sağlıklıdır. Bu değişim iç dinamiklerle başlar ve 

gerçekleşir. İbn-i Rüşd'ün ifadesiyle; “Yumurta dıştan kırılırsa yaşam 

son bulur, içerden kırılırsa yaşam başlar; zira önemli dönüşümler hep 

içten başlar." 

Değişim irade ister, emek ister, güç ve disiplin ister. Değişim, 

“ben buyum” diyerek geçiştirilebilecek bir olgu değildir. Doğan 

Cüceloğlu, “Değişim varoluşun içinde potansiyel olarak vardır” der. 

Tarih dediğimiz şey de medeniyetlerin bu değişim ve dönüşümlerinin 

anlatılarından ibarettir. 

Değişim, eskinin ortadan kaldırılarak yerine yeni şeylerin ikame 

edilmesideğildir. Değişim istikrar ile muvazeneli bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. 

İstikrarın olması sosyal mutabakatın varlığı ile olur. Dolayısıyla 

sivil toplumun inşasında örgütlülüğün varlık gösterdiği her alanda 

değişim öngörülmelidir. Kamuda değişim, ticari teşekküllerde değişim, 
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sosyal hayatta değişim, güvenlikte değişim, iletişim ve haberleşmede 

değişim, çevre, eşya, insan ilişkisinde değişim ve en önemlisi sivil 

toplum kuruluşlarında değişim öngörülmelidir. 

Küresel çapta ve ulusal düzeyde faaliyet yürüten sivil toplum 

kuruluşlarının, pandemi sonrası yenidünyayla bağ kurması için köklü 

bir değişim ihtiyacı duyması kaçınılmazdır. Sürdürülen her faaliyetin 

planlı, sürdürülebilir ve ölçülebilir olması; faaliyet alanlarının ise inşa 

eden ve bilgiyi önceleyen nitelikte olması gerekmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda sivil toplum çalışmalarında ciddi gelişme 

ve değişimler yaşanmaktadır. Özellikle 2000 sonrasında dünyada 

meydana gelen gelişmeler; ülkemizde ise daha çok sosyal ve kültürel 

alanı ilgilendiren yasal düzenlemeler, demokratikleşme, bürokratik 

dönüşüm, sosyoekonomik gelişmeler, teknoloji ve dijitalleşme 

hamleleri, liberalleşme ve küresel adaptasyon çabaları gibi etkenler, 

sivil toplum yapılarının geleneksel yaklaşımlarını önemli oranda 

etkilemiştir. Pek çok sivil toplum yapısı için varoluşsal bir krize ve 

gerilemeye yol açan gelişmeler, bazıları içinse büyüme imkânı olarak 

görülmüştür. Sivil topumun temel amacı, değiştirilmesini veya 

geliştirilmesini gerekli gördüğü yaşam alanıyla ilgili dönüşümü, 

gönüllü, organizeli ve sivil nitelikleriyle gerçekleştirmektir. O halde 

sivil toplum kuruluşlarının, bizatihi bu dönüşümün nesnesi olmaması 

için derinlikli ve çok boyutlu süreç analizleri yapması kaçınılmazdır.  

Türkiye özelinde 40-50 yıllık sivil toplum faaliyet tecrübelerine 

rağmen, bilimsel araştırmalara konu olmuş çok az sivil toplum 

kuruluşu vardır. Hatta sivil toplum kuruluşlarının üye sayılarının 

toplamından fazla, sivil toplum kuruluşunun olduğunu iddia etmek bile 

mümkün gözükmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 

yılında Türkiye’de faal 122 bin 203 dernek mevcuttur. 687 kişiye bir 

derneğin düştüğü ülkemizde, sivil toplumun değişim parametrelerinin 

ilki üyelik sistemini yaygınlaştırması olmalı değil midir? Kısıtlı insan 

kıymetleri ile yapılacak sivil toplum çalışmalarının etki alanını ve sivil 

topluma katkısını düşündüğümüzde, nasıl bir sorunla karşı karşıya 

kaldığımızı görebiliriz. 

Sivil toplum kuruluşlarının yola çıktıkları, gayenin 

somutlaştırılması, bir modele dönüştürülmesi ve değişimin bu yönde 



Sayfa | 6 
 

kanalize edilmesi gerekmektedir. Gelecek, bugün yapılanlar veya 

yapılmayanların neticesinde şekillenecektir. 

Kör Taklitten Kurtulmalıyız 

Sivil toplumun, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir inşa sürecine 

girebilmesi için kör taklit hastalığından kurtulması gerekir. Doğruluğu 

ve yerindeliği sorgulanmadan uygulanan taklit; hem bireyleri, hem de 

kurumları esir alan bir hastalıktır. Hepimiz, taklidin boyunduruğundan 

kurtulmak ve yeni ufuklara açılmak suretiyle, kendi birikimimizi 

yeniden ele alabilecek ve dirilişimizi sağlayacak metodolojik bir 

sistematiğe ihtiyaç duymaktayız. Taklitten kurtulmanın yolu, sürekli 

bir yenilenme içinde bulunmaktır. Yenilenme için de iki şeyi 

başarmamız gerekir. Taha Abdurrahman’ın tespitiyle birincisi aklen 

yenilenmeliyiz. Akli yenilenme, düşünce ve fikir alanında özgünlüğü 

yakalamayı, hem geleneği hem de modern kültürü eleştiri süzgecinden 

geçirmeyi gerektirir. İkincisi ahlaken olgunlaşmalıyız. Ahlaki olgunluk, 

nefsimizin bencilliğine, iç karartıcı kışkırtmalarına karşı uyanık olmayı, 

seküler yaşamın ayartmalarına karşı dikkatli olmayı gerektirir. Sivil 

toplum, kendi mensuplarının akli ve ahlaki gelişimlerini her şeyden 

öncelikli görmeli, program ve müfredatının merkezine almalıdır. 

Fikren bağımlı, ahlaken zayıf bireylerden oluşan sivil toplum 

kuruluşları, kısa vadede başarılı olabilirler ancak asla kalıcı olamazlar. 

Tarih, özgün fikirleri güçlü bir karakterle birleştiren kişi ve kurumlara 

zamanın ötesine geçme hakkı tanımıştır. 

Sivil toplum olarak bizi özgün kılan fikirlerimizdir, insan 

kıymetlerimizin niteliğidir, finans kaynaklarımızın bağımsızlığıdır, 

karar alma mekanizmalarımızda insanımızın düşünce ve taleplerine 

verdiğimiz değerdir. Sivil toplum kendi şahsında affetmedir, 

bağışlamadır, paylaşmadır, normalleşme ve sadeleşmedir.Sivil toplum 

kendi şahsına münhasırdır. Bu yüzden sivil toplum kuruluşları kendi 

özgünlüğü ekseninde hareket etmelidir. 

Yeni dönemde sivil toplum, tıpkı geçmişteki vakıf anlayışımızda 

olduğu gibi kendi finansmanını ve öz kaynaklarını oluşturacak 

çözümler ortaya koyabilmelidir. Bu aynı zamanda sivil toplumun 

doğasında bulunan bağımsızlık prensibi için de önemli bir detaydır.  

Sivil Toplum Felsefesi 
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Sivil toplum, felsefi tartışmaları Antik Yunan düşünürlerine 

kadar giden, tarihsel arka planı pek çok medeniyet ve kültür ortamında 

izlenebilen ve toplumsal önemi neredeyse hiç kimse tarafından göz 

ardı edilemeyen bir olgudur. Tanımıyla ilgili tartışmalar ve kimi 

belirsizlikler olsa da gönüllü ve devletin dışında olma gibi ortak 

nitelikleri barındıran sivil toplum yapıları sosyal, kültürel, dinî, 

ekonomik, siyasal vb. amaçlarla teşekkül etmektedirler. Zamanla 

yıpranan ve itibarını kaybeden pek çok kurum ve teşebbüsün aksine, 

sivil toplumun sosyal muhayyilede muteber bir konumda görülmeye 

devam etmesinin arkasında da, sivil yapı oluşuna anlam katanilke ve 

hedefler ve topluma artı değer kazandıran faaliyetler bulunmaktadır. 

Mâlik b. Nebî, “Fikrin olmadığı bir memlekette isimler vardır. 

İsimlerin bol olduğu toplum, putun bol olduğu toplum demektir. Bir 

toplumda insanların sorunlarından ziyade, liderlerin sloganları gündemi 

daha çok belirliyorsa; insanların arasındaki eşitsizliğin giderilmesinden 

çok, liderlerin karizması tartışılıyorsa; orada insan yok, lider var 

demektir” der. Bedenimiz değil, sözümüz, fikrimiz ve işlerimiz, 

eserlerimiz ön plana çıkmalıdır. Nitekim çatışmaları, sorunları, fay 

hatlarını kavrayıp üst bir yaklaşımla çözecek bir iklim hazırlayacak 

yegâne vasıta; fikirlerimiz, düşüncelerimiz, derin anlayışımız, 

hoşgörümüz ve entelektüel bir bilince sahip insanlarımızın samimi 

gayretleridir. 

Entelektüel birikime sahip insanlar, bir toplumun itici gücüdür, 

sosyal sermayesidir. Bu yüzden her şeyi bir kenara bırakıp fikir, 

düşünce, sanat, sinema ve kültür havzalarını yetkinleştirmeye 

yoğunlaşmalıyız. Mümkünse birçok şeyle beraber bu işe 

odaklanmalıyız.  

Tunus’taki Nahda Hareketi’nin lideri Raşid Gannuşi’nin son 

süreçlerdeki tespiti de aslında bu yönde önemli bir durumu gözler 

önüne seriyor: Bir toplumun aydın, entelektüel, fikir ve düşünce 

insanlarına, akademisyenlerine, sanatçı ve yazarlarına ulaşmadan, 

onlara dokunmadan sadece seçimlerde üstünlük sağlayarak iktidar 

olamazsınız. 

Pratik ve Metodolojik Problemler 



Sayfa | 8 
 

İslam coğrafyasındaki örgütlü yapılar, öncelikle işgal edilen 

toprakların özgürleşmesinde, daha sonra ise kültürel, sosyal ve siyasal 

hamlelerin gerçekleşmesinde önemli roller oynamışlardır. Dünyada 

sosyal mücadele yürüten vakıf, cemaat, dernek vb. yapılar, bugün de 

pek çok hayırlı hizmete öncülük etmektedirler. 

Ancak sivil toplum, gösterdiği bu büyük çabaya ve ödediği 

bedellere rağmen hem ulusal hem de küresel boyutta beklentileri 

karşılayabilecek bir performans yakalayabilmiş değildir. Bunun 

sebepleriyle ilgili farklı yaklaşımlar ileri sürülebilir. Söylenebilecek 

hususların hepsi ya yapısal sorunlar ya düşünsel eğilimler ya da 

ötekiyle kurulan ilişkilerden bağımsız değildir. Bütün bunların her 

birini detaylı bir şekilde analiz etmek zaruri olsa da sorun alanlarının 

temeline düşünsel ve felsefi arka planı almak mümkündür.  

Bu çerçevede ülkemizde ve coğrafyamızda ortaya çıkan sivil 

toplum kuruluşlarının en temel sorunlarından birisi, güçlü ve ikna 

edici bir felsefi ve metodolojik arka plana sahip olmamalarıdır. Bir 

kısmı geleneği ihya etme ve onu bugüne taşıma iddiasıyla öne çıkmış, 

ancak günün koşullarını ve ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir. Bir kısmı, 

modern ve güncel olanı yakalama endişesiyle geçmişine sırtını dönmüş 

ve kendi değerlerine yabancılaşmıştır. Bir kısmı her şeye ve herkese 

itiraz etmeyi, uzlaşmaz bir tutum takınmayı temel bir ilkeye 

dönüştürmüş, bir kısmı da herkesle her koşulda ve her konuda 

görüşüp anlaşmayı misyon olarak algılamıştır. 

Sivil toplumun deneme-yanılma yoluyla ve tecrübelerinden 

ibretler çıkararak çalışması elbette değerlidir. Ancak insanlığın içinde 

bulunduğu küresel kriz, hegemonik düzenlerin çok yönlü saldırı ve 

işgalleri, çok fazla zaman tüketmenin, sadece kendi tecrübelerine 

dayanarak yol yürüme bencilliğine kapılmanın doğru olmadığını 

göstermektedir. Kendi tecrübelerimize dayanarak yürümekte 

diretmek, bizden başka kimse bulunmadığı zaman anlamlı ve değerli 

olabilir. Oysa İslam dünyası, uyanış sürecine girdiği uzun yıllar içinde, 

yayılmış olduğu geniş coğrafyada sayısız hareket ve oluşuma sahne 

olmuştur. Çok çeşitli hareket ve yapıların ibretlik hikâyesine şahit olan 

Müslümanlar, yaşadıkları coğrafyadaki sorumluluklarını, çok daha 

güçlü bir düşünceye ve nitelikli sosyal organizasyonlara 

dayandırabilecek bir birikime sahip olduklarını bilmelidirler. 
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Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanılması 

Zamanın akılalmaz bir hızla aktığı günümüzde, heba edilecek 

hiçbir değerimiz yoktur. Maddi imkânların israfından öteye insan 

israfı, zaman israfı, imkân israfı üzerinde dikkatlice düşünmeliyiz. 

İsrafı en aza indirmek için bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu 

doğrulanabilir verilerle, kayıpları en aza indirecek sistemlerin 

kurulması, uygulamaların sahada takip edilmesi ve gerekli 

müdahalelerle, üst düzey verimliliğin elde edilmesi gerekiyor. 

Yaptığımız faaliyetlerin organize ve alanında uzman ekiplerce 

planlanması; etkinliğinin ve verimliliğinin objektif parametrelerle 

değerlendirilmesi, sonrasında iyileştirmeler yapılarak optimize 

edilmesi sağlanmalıdır. 

Kapsayıcı ve Kuşatıcı Bir Anlayış İhtiyacı 

Ülkemiz özelinde konuşacak olursak, tek parti döneminin 

ardından toplumun kendini ifade etmesinde en önemli araç olarak 

karşımıza çıkan sivil toplum bugün, kendini gerçekleştirme gibi bir 

fırsatı karşısında bulmuştur. Sorunları görmezden gelmek, o sorunun 

yok olduğu anlamına gelmemektedir. Yüzleşmek, konuşmak ve çözüme 

odaklanmak, meselelerin hallolmasının yolunu da açacaktır. 

Avrupa Birliği uyum süreci ve Ak Parti’nin iktidara gelişi ile 

birlikte gelişen özgürlükçü yaklaşım, sivil toplum alanına bir nebze de 

olsa nefes aldırmıştır. Devletin sağladığı imkânların daha fazla 

kullanılabildiği, devlet ile sivil toplumun bir rakip değil, bir paydaş ve 

birbirlerine karşı destekçi olduğu bir anlayış ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, kültürel olarak doğu ile batı, konjonktürel olarak Asya 

ile Avrupa ve tarihsel olarak üç kıtaya yayılan bir mirasa 

yaslanmasının etkisini her alanda hissetmektedir. Siyasetten 

ekonomiye, bilimden hukuka, dinden toplumsal hayata kadar uzanan 

geniş alanda hissedilen bu çok yönlülük, hükümetleri, sosyal ve 

kültürel yapıları da etkilemektedir. Bu gerçeğin maruz bıraktığı en 

büyük problem, dengeyi ve itidali bulma problemidir. Bu problem, sivil 

toplum alanını da etkilemektedir. 

Türkiye’deki sivil toplum yapıları, ya katı ve ideolojik arka plana 

dayalı gündemlerini öne çıkararak ayakta kalmaya çalışmışlar ya da 

geniş ve çeşitli toplumsal yapılara hitap edecek şekilde kuşatıcı bir 
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üslup yakalamaya çalışmışlardır. Katı bir ideolojik söylemde ısrar 

edenler kuşatıcı olamamışlar, kuşatıcı bir dil yakalamaya çalışanlar da 

ideolojik ve fikrî bulanıklığa duçarolmuşlardır. Nicelikten çok niteliğe 

vurgu yapan katı yapılarla toplum arasında hissedilir bir mesafe ve 

yabancılaşma söz konusudur. 

Bazı sivil yapılar da toplumun farklı kesimlerine hitap edecek bir 

perspektif edinmeye çalışmaktadırlar. Niteliğin yanı sıra niceliğe de 

önem veren bu yapılar ise ulaşmak istedikleri farklı kesimlerle ilgili, 

bütünlüklü bir iç programa ve tutarlı bir fikrî zemine sahip değildirler. 

İdeolojik bulanıklık olarak tasvir edebileceğimiz bu problem ilk 

yansımasını, yönetim ve organizasyonun işleyişindeki aksaklıklarda 

göstermektedir. 

Türkiye’nin toplum ve kültür hayatında var olmak isteyen bir 

sivil yapı, ne düşünce ve ilkelerinden vazgeçmeli, ne de farklı kesimlere 

ulaşma istek ve iradesinden. Düşünsel netlik ne kadar gerekli ise 

kuşatıcılık ve çeşitlilik de o kadar gereklidir. Fikrî netlikle farklılıklara 

açıklığı birbirinin karşıtı olarak görmek; birinin varlığını diğerinin göz 

ardı edilmesi olarak anlamak doğru değildir. O halde hem net olmalı, 

ne olduğumuz ve ne yapmak istediğimizle ilgili herhangi bir 

tereddüdümüz olmamalı hem de herkese açık ve herkesle ilgili 

olmalıyız. Birincisi kimliğimizle, ikincisi de hedeflerimizle ilgilidir. 

Ötekine Yaklaşım 

Bunun yanında ülkemizde faaliyet gösteren birçok sivil toplum 

kuruluşu, gerek kendi içinde gerekse diğer kurumlarla olan 

ilişkilerinde fikrî, sosyal ve ekonomik konumlarından kaynaklanan bir 

“öteki” anlayışı içerisine girmiştir. Bu durum sivil toplumun temel 

paradigmaları ile çelişen bir dışlama ve tahakküm yoludur.  

İdris Küçükömer’in tespitiyle; İnsanların ve toplulukların sadece 

kendi yaşamış olduğu baskıyı ortadan kaldırmaya yönelik bir tutumun 

içine girmesi, ilk bakışta doğal bir akış gibi gözükmektedir. Ancak 

problemi sadece kendi hissettiklerinden ibaret sayan bir anlayış ne 

sivildir ne de toplumsal bir anlayıştır.  

Kendinden başkasına hak tanımayan, hakikatin kendinden ibaret 

olduğu iddiasıyla hayat süren boş kuruntuların, artık tarihin çöplüğüne 

itilme vakti gelmiştir. Türkiye sivil toplum kuruluşları, öteki anlayışını 
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bir kenara bırakarak esaslı bir dönüşümle kapsayıcı bir anlayışın 

hâkim olacağı bir fikriyat geliştirmek zorundadır. Zira insanlık 

paydasında buluşmak, iyiliğin, adaletin ve merhametin evrensel 

hakikatini de tecrübe etme fırsatı sunacaktır. 

Dünyada sayısı hızla artan göçmen sorununa daha hakkaniyetli 

bir şekilde yaklaşmaya ihtiyaç var. Uyum kadar toplumsal kabul 

sorunu da yaşıyoruz. Tüm acılarıyla beraber göçmenleri bir imkân 

görüp, bu şekilde yaklaşılırsa dünya için yeniden vicdanı ve ahlakı 

canlandırabiliriz. 

Bunun yanında coğrafyamızı da yakından ilgilendiren göç ve 

göçmen olgusu var. Bir şekilde yerinden yurdundan edilmiş, 

kendilerine yeni bir yaşam oluşturma arzusu ile dünyanın dört bir 

yanına dağılmış göçmenlerin büyük bir kısmı umut ettiği hayata 

kavuşamıyor. Hâlbuki mutluluk yeryüzünde yaşayan tüm fertlerin 

temel hakkıdır. İşte bu hak, insanların sivil toplum kuruluşlarından 

beklentisini de belirlemektedir. 

Hz. Peygamber’in hayatındaki inceliklere bakıldığında “öteki” ile 

nasıl bir ilişki geliştirilmesi gerektiğine dair, son derece önemli 

detaylara şahit oluyoruz. Medine’ye hicretten sonra yaklaşık on bin 

kişilik bir şehirde, 1.500 kişilik varlığı ile toplumda prensipleri 

belirleme ve anayasa yapma gibi bir ayrıcalığı elde etmesinin arka 

planında, Hz. Peygamber’in sevgi ve adalet temelli bir ahlak anlayışının 

var olduğunu görüyoruz. Öteki ile girilecek her türlü ilişkinin 

temelinde sevginin önemine vurgu yapan Hz. Peygamber, bir Yahudi 

cenazesi geçerken ona sırf insan olduğu için değer verip ayağa 

kalkarak, tüm zamanlarda bütün insanlığa örnek bir mesaj vermiştir. 

Toplumun her kesimini kucaklayan asgari müştereklerimizi ve 

ortak zeminimizi daha da genişletmek durumundayız. 

Durkheim,‘İntihar’ adlı eserinde, kolektif ve ortak değerlerin zayıfladığı 

toplumlarda intihar etme eğiliminin daha da arttığını ifade etmektedir. 

Birey, kendinden bir şeyler bulamadığı ortamlardan hızla uzaklaşır. 

Hâlbuki sivil toplum, bireyleri hem yalnızlıktan kurtarır hem de onlara 

bir kimlik kazandırarak toplumsal bir değere kavuşturur. O halde 

kurumlarımızın kapsayıcılığını geliştirmek üzerinde özenle durmak 

zorundayız. Bunun yanı sıra insanların bir araya geldiği kurumların ve 
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mekânların sayısını arttırmak gibi bir sorumluluğumuz söz konusudur. 

Kendi ortamımızda diğerine alan açmak ve ona saygı göstermek 

durumundayız. 

Sivil toplum örgütleri, farklı kimlik ve nitelikteki insanları aynı 

ülkü etrafında bir araya getiren, toplumsal sorun ve ihtiyaçlara yönelik 

strateji, politika ve eylem üreten kuruluşlardır. Sivil toplum, farklı 

kurum ve gelenekler arasında diyalog ve iş birliğinin önünü açacak 

vizyonu taşımalıdır. Bilgi, bilinç ve eğitim temelinde kültürden sanata, 

edebiyattan tarihe, bilimden teknolojiye, medyadan spora, çevreden 

enerjiye kadar hayatın her alanında topluma dönük değer üretme 

kapasitesine sahip olmalıdır. Bunun için de toplumun kendine ait bir 

şeyler bulacağı faaliyetlere ağırlık vermek durumundayız.  

Örneğin Kitap-Kafeler bu konuda önemli bir açığı kapatmaktadır. 

Spor, sanat, çevre ve doğaya dönük çalışmalarımız, toplumun 

gündemini kendi gündemimiz haline getirecektir. 

Sivil toplumda kapsayıcılığın gelişmesi için yeni yöntem 

arayışları içerisinde olmamız gerekmektedir. Özellikle toplumun farklı 

kesimlerine ve gruplarına ulaşma çabası, dijitalleşme, gençlere 

kadrolarda daha fazla yer verme ve faaliyetleri uluslararası boyutlara 

taşıma gibi konuları artık daha fazla gündemimize almamız gerekiyor. 

Uluslararası tecrübeyle bağ kurmalıyız. İnsanlığın ortak birikimini 

önemsemeliyiz. İstişare ve ortak aklı harekete geçiren, katılımcılık ve 

sahiplenmeyi (yönetişimi) arttıran yönetim tarzları gündemimizde yer 

etmesi gereken diğer konulardır. 

Modern dünyada insanın gönül ve zihin huzurundan yoksunluğu, 

vicdanı ile olan küslüğü gibi durumları daha derinden hissettiği açıktır. 

Siyasi görüş farklılıkları, sosyal mesafeye dönüşmüş durumdadır. 

Ancak kutuplaşmanın failini göstermekten çok nedenlere 

odaklanmamız gerekiyor. Buradaki temel etkenlerden birisi de sivil 

toplumun güçlü ve kapsayıcı bir damara sahip olmayışıdır.  

Meseleyi sivil toplum kuruluşları açısından da ele alacak olursak, 

siyasi kutuplaşmanın sivil toplum kuruluşlarına da yansıdığını 

görmekteyiz. Bu durum zaman içerisinde sivil alanın siyasi alanın 

uzantısı haline dönüşmesine yol açacaktır. Hal böyle olunca, sivil 

toplumun ruhunda olan kapsayıcılık kendini dönüşü olmayan bir 
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sürece bırakacaktır. STK’ların hızlı bir biçimde kutuplaşma siyasetinin 

önüne geçmeleri ve toplumun genelini kucaklayıcı bir söylem ve 

faaliyet çerçevesi içine girmeleri gerekmektedir. 

Nitelikli Büyüme Hedefleri Ortaya Koymalıyız 

Değer yaratan kurumlar olarak STK’ların; karşı karşıya kaldığı 

sorun, ihtiyaç ve meydan okumalar, daha güçlü kurumlar ve daha 

nitelikli insan profili ile yola devam etmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu 

açından bakıldığında büyümeyi ve değişimi doğru yönetmek, sivil 

kurumların önündeki en temel yönetim meselelerinden birisi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Toplumsal değişimin önemli bir aktörü olarak görülen sivil 

toplum örgütlerinin, sayı ve faaliyet alanı anlamında büyümeye devam 

ettiğini görüyoruz. Niceliksel anlamdaki bu büyümenin yanında, 

niteliksel büyüme ve genişlemeye de ihtiyaç bulunduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, sivil toplum örgütlerinin kendi varoluş gayelerini 

yeniden tanımlama, organizasyonel yapı ve insan kıymetlerinin yeni 

duruma uygun bir şekilde ele alınması, mali kaynakların yönetimi gibi 

hususların çözümünün aciliyeti ağırlık kazanmaktadır. Nitekim sivil 

toplum kuruluşları için genel geçer ve tek tip çözümlerin artık yeterli 

olmadığı açıktır. 

Sivil yapılar, temel hedeflerini gerçekleştirecek nitelikli insan 

kıymetlerinin hazırlanmasına ciddi kaynak ayırmalıdır. Bu amaçların 

gerçekleşebilmesi için, yurt içinde ve yurt dışında nitelikli gençleri 

destekleyerek bu sürece hazırlamak durumundayız. 

Nihat Erdoğmuş’un da ifade ettiği gibi ülkemizin kültürel mirası, 

jeopolitik konumu, gelişmekte olan ekonomisi ve genç nüfusu, gönüllü 

kuruluşlara önemli imkânlar sunmaktadır. Ancak şu anki yönetim ve 

organizasyon şeklimiz çağın ihtiyaçları doğrultusunda 

dönüştürülemezse geleceğe hazırlıksız yakalanmanın yanında, sonraki 

kuşaklara çözümü zor meseleler bırakma gibi bir riski karşımıza 

çıkartmaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları için ahlaki 

değerlere uygun, adil, şeffaf ve güvenilir bir yönetim sistemi ve verimli 

çalışabilen kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sivil Toplum - Devlet İlişkileri 
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“Olması gereken, sivil toplum, yerel yönetimler ve mülki amirler 

şeklinde eşkenar bir üçgenin uçları gibi koordineli, işbirliği içinde ve 

eşgüdüm halinde çalışabilmektir” der, Fuat Keyman. Ancak maalesef 

hâlihazırdaki durum bu şekilde yürütülememektedir. 

Devletin geçmişte de tecrübe ettiğimiz temel refleksi olan 

STK’lara alan bırakmama tavrının, salgın döneminde yeniden kendine 

uygun bir zemin bulmasını üzülerek müşahede ettik. Maalesef içinden 

geçtiğimiz salgın süreci aslında devletin sivil topluma dair bakış açısını 

açığa çıkarmıştır.  

Salgının ilk dönemlerinden itibaren alınan tedbirler 

doğrultusunda, ilk günden beri kısıtlı olmaya devam eden yegâne 

faaliyetler sivil toplum kuruluşlarına ait faaliyetlerdir. Spor 

müsabakaları kısa bir aranın ardından yapılmaya devam edilmiş, şirket 

genel kurulları, siyasi parti kongreleri gibi toplantıların 

gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak sivil 

toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar devam 

etmiştir. Sivil toplum, salgınla ortaya çıkan sorunların çözümlerine 

ortak edilmek yerine, kendinden ilk feragat edilen kurumlar haline 

gelmiştir. Hâlbuki sivil toplum kuruluşları, toplumsal hayatı işler hale 

getiren ve katmanlar arası ilişki ve iletişimi geliştirmek üzere 

toplumsal gözenekleri oluşturan hayati yapılardır. 

Devlet, sivil toplum kuruluşlarını devlete ait alanları daraltan 

unsurlar olarak görmemelidir. Bilakis yükünü paylaşan yapılar olarak 

görmelidir. Zira sivil toplum güçlü olduğu takdirde, toplumsal kesimler 

arasındaki gerilimler azalacak ve sivil toplum sosyal işlevlerini 

güçlendirecektir. Aksi takdirde kendi içine kapanan sosyal yapılarda 

oluşacak daralma, hem STK’ların güçsüzleşmesine hem de devletin 

üzerindeki yükün kalıcı olarak artmasına yol açacaktır. 

Sivil toplumun bütün teorik ve sosyolojik anlamlarını kapsayacak 

şekilde süregelen bu tartışmaların bir boyutunu da devlet ile toplum 

arasındaki münasebetlerin yeniden biçimlenmesi oluşturmaktadır. 

Zira birtakım taleplerin artık daha gür sesle dile getiriliyor oluşunun 

arka planında yatan esas sebep de budur.  

15 Temmuz darbe girişimi ve akabinde yaşananlar, aslında sivil 

toplumun zihnindeki devlet anlayışında var olan çekincelerin ve 
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mesafelerin ortadan kalkması açısından bir fırsat doğurdu. Hal böyle 

olunca, yeni dönemde yeniden yapılandırılma sürecinde sivil toplum, 

önemli bir özgüven ve motivasyonu elde etmiş oldu. Ancak şimdi de 

FETÖ ile ilgili yaşananlardan dolayı devletin hafızası sivil topluma 

mesafe koymaya başladı. 

Çözüme Odaklanmış Bir Sivil Toplum Hukuku 

Bugün hukuk sistemimizde, sivil toplum alanına dair düzenleyici 

bir çerçeve yasa bulunmadığını üzülerek belirtmek istiyorum. Sivil 

toplum tanımının net olarak yapılmamış olması, sivil toplum ve alt 

türlerinin farklı kamu kuruluşlarına tabi olmalarının getirdiği mevzuat 

farklılıkları gibi bir dizi sorun çözüm bekliyor.  

STK’ların hukuki statüleri garanti altına alınmalıdır. Kurumsal 

yapılarının, finans kaynaklarının, kamu kurumları ve diğer kurumlarla 

ilişkilerinin bütünsel bir yaklaşımla ele alındığı bir çerçeve yasaya 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

1982 anayasası, devleti, toplum üzerinde bir kontrol aygıtı olarak 

kurgulamaktadır. Bu durumun Türkiye’de sivil toplum alanına çok 

ciddi bir zararı olduğuna geçmişten bugüne yakinen şahitlik ettik. 

STK’ların demokratik ülkelerde dengeleyici unsur olarak öne 

çıkmasının aksine ülkemizde, baskılanan bir anlayışla belli bir kontrol 

mekanizmasının çıkmazına hapseden bir anlayış hâkimdi. Bir darbenin 

ardından hazırlanan anayasa, yasakçı bürokratik zihniyet ve otoriter 

bakış açısından kurtulan Türkiye için artık dar gelmektedir. 2010 

referandumu ile birlikte sivil topluma dair bakış açısında bir değişiklik 

söz konusu olsa da Cumhurbaşkanını halkın seçmesi ile birlikte 

siyasetin ve sivil toplumun alanı genişlese de bugün çözüme 

odaklanmış bir sivil toplum hukukundan yoksun haldeyiz. 

Sadece finans kaynakları açısından örnek verecek olursak; sivil 

toplumun ileri düzeyde geliştiği pek çok ülkede STK’lar devlet 

imkânlarından ve desteklerinden ciddi bir şekilde faydalanmaktadır. 

Ancak tahsis mekanizmasının şeffaf olmaması, belirleyici olan şeyin 

prensipler değil ikili ilişkiler olması, STK’ların finans kaynakları ve 

işleyişi açısından sorun teşkil etmektedir. 

Geldiğimiz noktada bürokratik işleyiş içerisinde sivil toplum 

kuruluşlarının alanını genişletmeye yönelik isteğin azaldığını 



Sayfa | 16 
 

görmekteyiz. Nitekim sivil toplum, karşı bir refleksle pek çok sosyal 

alandan çekilmektedir ve bu alanlar bürokratik aygıtlarla 

doldurulmaktadır. Hâlbuki sivil toplumun kamusal alana katılımı ve 

müdahalesi, özellikle içinde bulunduğumuz sosyal birtakım sorunların 

çözümü için vazgeçilmez niteliktedir. 

Örneğin, belediyelerin bir süredir sahada “ne iş olsa yaparım” 

gibi bir anlayışa girmiş olması son derece düşündürücüdür. Oysa 

belediyelerin bu enerjilerini, temel kuruluş misyonları olan huzurlu ve 

güvenli kentleşmeye ayırmaları gerekir. 

Bu çerçevenin oluşturulmasında önemli bir ihtiyaç olan; sivil 

toplum kuruluşları, sadece görüş bildiren bir taraf olmak yerine, 

sürecin içinde doğrudan bulunan ve etkin rol oynayan bir konumda yer 

almalıdır. Yasal düzenlemelerin yapılması ve iyileştirilmesi süreçlerine 

daha fazla katılım sağlamaları, ülkemizde güçlü bir sivil toplum 

oluşumu açısından oldukça önemlidir. 

Unutulmamalıdır ki tarih boyunca devlet ve toplumun aynı yöne 

baktığı dönemler sıçrama dönemleri olmuştur. Türkiye'de devlet, 15 

Temmuz’da kendisini en üst düzeyde savunan halkı ile bütünleşme 

sürecini devam ettirmeli, bir toplumsal sözleşme olan anayasasının, 

kendi halkının değer ve birikimleri üzerinden yenilenmesine zemin 

hazırlamalıdır. Sivil toplum da devletini sahiplenmeli, gelişmesi ve 

yaşanabilir bir dünyanın aracı olabilmesi için her alanda katma değer 

üretecek şekilde daha çok çalışmalıdır. 

Siyaset ve Sivil Toplum 

Türkiye’deki en ciddi sıkıntılardan biri de siyasetin sivil toplum 

gibi davranmak istemesidir. Yer yer sivil toplum da bir an önce 

siyasete ulaşmak istemektedir. Siyaset ve sivil yapıların sınırları vardır 

ve bu sınırlara riayet edilmelidir. Sivil toplum, siyasal toplumun 

basamağı değildir, olmamalıdır. 

Sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerle olan ilişkilerini ilkesel 

düzeyde yürütmelidir. Siyaset, STK’ları her zaman kullanmak isteyecek 

hatta arka bahçesi hâline getirmenin hesabı içerisinde olacaktır. Buna 

karşın STK’ların daha üst bir pozisyondan bakabilmeleri, ilişki biçimini 

ilkesel düzeyde tutabilmeleri gerekir. Siyasetin dili, söylemi ve doğası 

elbette farklıdır ve kendi mecrasında işlemektedir. Buna karşın sivil 
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toplum kuruluşlarının siyasetten ayrı olarak topluma daha farklı bir 

yol göstermesi, alternatifler oluşturması, umut aşılaması gerekir. Eğer 

STK’lar siyasileşirse toplumdaki umut zarar görür. STK’lar birçok 

siyasi parti gördü ve pek çok siyasi iktidarla muhatap oldu. STK’lar 

sadece bugüne değil geleceğe yönelik de çalışırlar ve gelecekteki siyasi, 

toplumsal ve kültürel yapıyı mayalama misyonunu üstlenirler. Yani 

STK’ların gündeminde bugünlerle birlikte 2030’ların, 2040’ların ve 

sonraki yılların meseleleri olmalıdır. Coğrafyamız ve insanlık, nitelikli 

insanlara sahip, alanında uzman, dünyanın tecrübesine açık, öngörüleri 

olan STK’lara ihtiyaç duymaktadır. 

Globalleşen dünyada toplumsal sorunların çözüm süreçlerinin en 

önemli ayağı sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum, toplumun ve 

siyasetin bütün dinamiklerini kendine paydaş kabul ederek hareket 

etmelidir. Yaşadığımız topraklar tarih boyunca çok dilli, çok kültürlü, 

çok dinli birçok medeniyete merkezlik yapmış kurucu bir coğrafyadır. 

Sivil kuruluşların bunu yeniden hatırlaması gerekiyor.  

Burada değinmemiz gereken bir başka husus daha var. Bugün 

ekonomik, sosyal, kültürel, dinî, hukuki, siyasi, eğitim, bilim, çevre, 

insan hakları ve benzeri amaçlarla kurulan ve faaliyetler yürüten 

küresel nitelikli sivil toplum kuruluşlarının sayısında olağanüstü 

artışlar yaşanmıştır. Bu kuruluşların bir kısmı kendi alanıyla ilgili 

çalışmalar yürütürken bir kısmı da küresel hesaplar yapan sömürgeci 

devlet ve yapıların amaçlarına hizmet etmektedir. Birçok sivil toplum 

örgütü de sofistike yöntemlerle küresel hedefler için kullanılmaktadır. 

Kadife devrimlerin sivil toplum örgütleri üzerinden nasıl planlandığı 

bugün daha rahat görülebilmektedir. Şayet bu alanda bir bilinçlenme 

olmaz ve doğru adımlar atılmazsa, emperyalizmin yumuşak gücüne 

dönüşen sivil toplum unsurları, bizim insanlarımızı ve çocuklarımızı da 

içine alarak devşirme politikasını devam ettirecektir. 

İnsan Kıymetlerimiz ve Gönüllülük Politikamız 

Yaşadığımız süreçte sivil toplum kuruluşları, örgütlü insan 

gücünün en önemli aracı haline gelmiştir. Sivil toplumun odak 

noktasında gönüllülük ve insan kıymetleri kavramları bulunmaktadır. 

Sivil toplum sisteminin de doğru işleyebilmesi için insan kıymetlerinin 

ve gönüllü potansiyelinin doğru bir şekilde yönetilmesi ve bu insan 
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kıymetinin asrın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde iyi bir donanıma sahip 

olması gerekmektedir.  

İnsanlarımıza şahsiyet kazandıracak politikalar üzerinde durmak 

zorundayız. İdris Küçükömer’in de ifade ettiği gibi, “Ben kimim?” 

sorusunu sorarak, kendisiyle ve çevresiyle diyaloğa geçebilecek bir 

insan olabilmek, güçlü bir sivil alan oluşumu açısından son derece 

önemlidir. 

Bireysel şahsiyetin yanında kurumsal şahsiyetin de 

oluşturulması açısından anlamlı ve anlaşılır bir kurumsal gaye ortaya 

koymaya ihtiyaç bulunmaktadır. Gayenin oluşturulmasının ardından, 

gönüllü kuruluşun yöneticileri, gönüllüleri ve profesyonelleri 

tarafından benimsenmesini ve paylaşılmasını sağlamak gerekmektedir. 

Özellikle gönüllülerin uzmanlık alanı ile gönüllü olarak yaptığı iş 

arasında bir uyumun var olması, gönüllülerin motivasyonunu 

arttıracak bir hamledir. 

Lütfi Sunar Hoca’nın tespitiyle, dikkat etmemiz gereken bir başka 

husus ise gönüllülük ile profesyonellik arasındaki dengedir. Özellikle 

son dönemlerde finansal olarak durumları iyileşen kurumlarımızda 

profesyonelliğe ciddi bir alan açıyor ve istihdam planlamaları 

yapıyoruz. Ancak bu durumda işleri tamamıyla profesyonelleştirme 

refleksine girdiğimiz takdirde, gönüllülerimiz kendilerine alan 

bulmakta zorlanıyor ve gittikçe yapılarımızdan uzaklaşıyorlar. Sivil 

toplumu var eden en güçlü değer olan gönüllülük yok olduğu takdirde, 

yapılan işler anlamını ve kıymetini kaybedecek ve toplumla olan 

bağlantı gün geçtikçe zayıflayacaktır. 

Yetişmiş insan gücünün, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

donanımda olması için daha stratejik çalışmalara ihtiyacı var. Toplam 

kalite, herkesin bu meselelere aklıyla, fikriyle ve tüm birikimiyle değer 

katmasıyla gerçekleşecektir. Fayda, çıkış, çözüm arzu ediliyorsa o 

zaman derdi, meselesi olan insanlarla bir arada olmak gerekmektedir. 

İdealler, hayallerle ve pratiklerle sürekli diri tutulmalıdır ki ileriye 

doğru yol alınabilsin. 

Bir sivil toplum gönüllüsü vaktini üçe ayırmalıdır; rızkına, 

ailesine ve sosyal sorumluluklarına. Bunlardan hangilerini ihmal 

edersek, hayat bizden bedelini fazlasıyla alır. 
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Sivil toplum, kendi ailesi, çocukları, komşuları, akrabaları ve işi 

ile barışık, faydalı insanları ön plana çıkarmalıdır. Sivil toplum, mala 

mülke, makama doymuş insanların ortamıdır. Sivil toplum asla çıkarcı 

ve lobici olamaz. Zira düşkün insanlar böyle bir habitatta, iklimde 

barınamaz. 

Yeni dönemde şahsiyet ve beceri temelli bir eğitim anlayışı inşa 

etmeliyiz. Bugün bilgi dediğimiz şey aslında herkesin kolaylıkla 

ulaşabileceği bir alan haline geldi. Ancak bilgiye erişimin bu kadar 

kolay olduğu bu süreçte birtakım becerilerin elde edilmesi gerekliliği 

ortaya çıktı. Nitekim artık güç bilgiye sahip olmak değil, elde edilen 

bilginin ve verinin doğru yorumlanmasıdır. İnovatif yaklaşım, eleştirel 

düşünme, problem çözebilme, dijital okuryazarlık, işbirlikçi yönetim, 

liderlik, hayat boyu öğrenme, kişisel yönetim, sosyal, çevresel ve 

evrensel farkındalık gibi birçok beceri ekseninde, eğitim 

müfredatlarımızı güncellemek durumundayız.  

Gençler İçin Değil, Gençlerin İçinde Olduğu Bir Yapılanma 

Güçlü bir sivil toplum yapısı ancak gençleri işin içine dâhil 

ettiğimiz oranda sağlanabilir. Son dönemlerde gençlerin sivil toplum 

kuruluşlarına erişimindeki sorunların artarak devam ettiğini 

müşahede etmekteyiz. Özellikle kullanılan ötekileştirici ve 

muhafazakâr dilin ve onların sorunlarını kavrayamayan bakış açısının 

bunda büyük bir payı vardır. Bu yüzden çocuklarımızın ve gençlerin 

bize ulaşmasına olanak tanımalıyız. 

Bu durumun çözüme kavuşması açısından Fuat Keyman’ın da 

ifade ettiği gibi, sivil toplum çalışmalarında “gençler için” değil, 

“gençlerin yapıyor olduğu” bir yapılanmaya ve heyecana ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Şu anda deneyimlediğimiz çağ, sosyal anlamda çocuk çağıdır. 

Bütünden, yani aile ve toplum birlikteliğinden uzaklaşmadan bu süreci 

kavramaya çalışmalıyız. 

Geleceğin dünyasının aktörü gençler ve genç zihinler olacaktır. 

Gençlerin hayal ettiği dünyayı inşa etmek ancak onlarla birlikte 

hareket ederek gerçekleşebilecek bir idealdir. Bize düşen onların 

taşıdığı enerjiyi doğru yere kanalize edebilmek ve gelenekle olan 

bağlantılarını doğru bir şekilde kurabilmektir.  
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Görünürlük 

Ömer Çaha, sivil toplum kuruluşlarının ürettiği iyi işlerin en iyi 

biçimde takdim ve ifade edilmesi gerekliliği üzerinde durmaktadır. 

Yine ona göre hayırlı işlerde iki önemli kritik nokta bulunmaktadır; 

birincisi iyi tanıtmak, ikincisi süreklilik. 

Sivil toplum kuruluşları, artık daha şeffaf bir iletişim stratejisi 

ortaya koymalıdır. Yürüttükleri tüm faaliyetler görünür ve göz önünde 

olmalıdır. Amaçlarını ve faaliyetlerini kamuoyu ile sürekli 

paylaşmalıdır. Ulusal ve uluslararası boyutta kendi çalışmalarının 

alanlarını genişletmelidir. Gündelik siyasetin gölgesinden çıkarak 

toplumsal ihtiyaçlara odaklı, uzun vadeli projelerle hareket etmelidir. 

Böylelikle kendi gündemlerinin politikaya dönüşmesine öncülük 

etmelidir. 

Görünürlük kadar, ulaşılabilir ve erişilebilir olmayı da 

önemsemeliyiz. Yöneticilerimizin, mekânlarımızın, faaliyetlerimizin ve 

imkânlarımızın toplumun ulaşımına ve erişimine açık olması 

gerekmektedir.   

Özellikle hızlı bir biçimde kutuplaşmanın yaşandığı bu dönemde, 

STK’ların birbirleri ile ilişki ve iletişimlerini güçlendirecek, ortak 

sorunlara ortak çözümler üretecek platformların etkinliği 

arttırılmalıdır. Bu süreç şeffaf bir biçimde yürütülmelidir. 

Dijital Dünya ve Sivil Toplum 

Bugün dünya dijital dönüşümü konuşuyor. Salgın süreci, dijital 

dünyanın hayatımızda sağladığı kolaylıkların neler olduğu konusunda 

farkındalık oluşturdu. İnsanlığın girmiş olduğu bu yeni dönemin 

imkânlarını hep birlikte görmüş olduk. Okullarda eğitimlerin uzaktan 

olması, ders gruplarımızın çevrim içi ortamlara taşınması, ulaşılması 

zor dediğimiz şahısların her akşam evlerimize konuk olması gibi birçok 

durum bu yeni sürecin içinde barındırdığı imkânları da ortaya çıkardı. 

En azından dijital dönüşüm dediğimiz şeyin sadece sosyal medya 

kullanmaktan ibaret olmadığını hep birlikte görmüş olduk. 

STK’ların özellikle çalışanlarını ve gönüllülerini teknoloji 

okuryazarlığı ve dijital dönüşüm konusunda bilinçlendirmeleri 

gerekmektedir. Yaşadığımız çağda veri ve algoritmalar bilgi akışı 

içerisinde değerli bir konuma gelmiştir. Bu kavramların mantığını 
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anlamayan her birey, manipüle edilmek gibi bir tehlikeyle karşı 

karşıyadır. Sağlıklı bir toplumun inşasını kendine gaye edinen sivil 

toplumun bu alanı es geçmesi mümkün değildir. 

İletişim ağlarının yaygınlık kazanması ile birlikte sivil toplum 

kavramının içerisinde yepyeni bir alan oluşmuş oldu; sanal örgütler. 

Ülkemizde sayısı yüzbinlerle ifade edilen sanal oluşumların, toplum 

üzerinde etkilerinin ne derece büyük olduğunu hep birlikte müşahede 

ediyoruz. Bir takım iyilik hareketlerinin örgütlenmesi tamamıyla sanal 

ortamda gerçekleşiyor. Interrail gibi oluşumlar, dünyayı gezmek 

isteyen insanların bir araya geldiği sanal oluşumlara bir diğer örnek 

olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca toplumsal birtakım sorunlar için 

seslerini duyurmak isteyen, birbirlerini tanımadıkları halde ortak amaç 

doğrultusunda belli başlı etiketler üzerinden örgütlenen insanlar da 

var. Kurumsal ve tüzel kimliği olan sivil toplum kuruluşlarının da daha 

geniş kitlelere ulaşması ve hedeflerine daha hızlı bir şekilde 

ulaşabilmesi açısından, bu tür ortamları değerlendirmeleri 

gerekmektedir. 

Ortaya konulacak yazılımlar ile ölçme ve değerlendirme, ar-ge, 

üye takibi, gönüllü profili, finansal muhasebe, planlama, iletişim, 

yönetişim gibi konularda daha nitelikli veriler elde etmek de artık 

dijital dünyayla birlikte mümkün hale gelmektedir. 

Eleştiri Kültürünü İnşa Etmeliyiz 

Akla ve tecrübeye dayalı her yapı zorunlulukla eleştiriye tabidir. 

Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” romanında şöyle bir replik 

geçer: “Bende, görüşünü savunurken tek bir eleştiri duymak istemeyen 

bir yazar hali var!” Maalesef bu cümle, sivil toplum olarak hali pür 

melalimizi özetliyor. Bunda bir yandan da muhatabının umudunu kıran 

eleştiri anlayışımızın da etkisi söz konusudur. Günümüzde özellikle de 

iletişim teknolojilerinin toplumda taban bulmasıyla birlikte, eleştiri 

adına yapılanlar tam bir yıkım mühendisliği haline gelmiştir.  

Eleştirilerimiz yapıcı olduğu oranda bir yaraya merhem olabilir. 

Toplumsal dinamiklerin bir araya gelerek yeni bir vücut oluşturduğu 

sivil toplumda, iyiliği hakkıyla örgütlemek adına kendi eleştirel 

düşünme kültürümüzü inşa etmeliyiz. 
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Bu tartışma, yüzleşme ve eleştiri süreci sağlıklı sürdürülürse, 

farklı fikirlere kapılar açık tutulursa, yeni alanların ve daha geniş 

imkânların ortaya çıktığı görülecektir. Ancak yaşanılan sürece 

eleştiriyle beraber teklif de sunulmalıdır. Sorunun değil her daim 

çözümün parçası olunmalıdır. 

Adalet Temelli Bir Yapılanma 

Şaban Teoman Duralı; “İnsanın yaşamak amacıyla birinci 

derecede ihtiyaç duyduğu havanın, su ile ekmeğin yanında adalettir. 

Haddizatında bu dörtlünün başında adalet gelir. O sakatlanmışsa, hiç 

değilse, ekmek ile suyun temini zorlaşır, giderek imkânsızlaşır.” der. 

Bugünkü adalet anlayışımız insanlığa umut aşılamıyor. Güçlünün işine 

gelen bu anlayış, toplumdaki gelir dağılımını da derinden etkiliyor. 

Varoluş amacı adalet ilkesine dayanmayan kurumlar, insanoğlunun en 

temel arayışları olan emniyet ve özgürlüğe de imkân sağlayamaz. 

Adaleti çökmüş bir milleti yok olmaktan hiçbir güç kurtaramaz. 

Hâlbuki sivil toplum, yoksun kalanın sözcüsü, zayıfın sesidir. Devlet 

kanunları yapar, sivil toplum hukuku korur.  

Sivil toplum, evrenin, insanlığın, toplumun ve toplumun her bir 

ferdinin hukukunu gözetecek ve önemseyecek bir anlayış 

geliştirmelidir. İçinde yaşadığı şehrin en ücra köşesinde yaşayan 

insanların dahi seslerini duymalı, sorunlarına çözümler üretecek bir 

duyarlılık içerisinde hareket etmelidir. Öznesi insan, değeri adalet olan 

ve sömürüye karşı adaleti eksene alan bir sistem insanlıkla 

buluşturulmalıdır. 

Sivil toplum örgütlenmesinin temelinde, kötülüğe, adaletsizliğe, 

yanlış olana karşı duruş bilinci yatmaktadır. Fiili, kavli ve kalbî bir 

duruşa sahip olamayanlar, sivil toplumun ruhunu asla anlayamamış 

demektir. 

Tematik Faaliyet Alanları 

Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yeni kategoriler, sivil toplumun 

gelecekleriyle ilgili de farklı imkân ve problem alanları sunmak 

mümkündür. Ancak her durumda şu üç hususu göz ardı edemeyiz; 

anlam, önem ve misyon. Sivil toplumun anlamını, önemini ve 

misyonunu, tarihsel birikimimizi, medeniyet perspektifimizi ve 

toplumsal realitemizi dikkate alarak özgün tema, kavram ve 
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yöntemlerle belirlememiz gerekir. Bunlar, sivil toplumun geleceği 

açısından çözülmesi gereken temel problem alanları olduğu kadar 

gelişmesinin de anahtarı konumunda görülebilir.  

Dünyada bütün alanlarda yeniden şekillenmenin yaşandığı yeni 

süreçte, sivil toplum kuruluşlarının kendi rolünü doğru bir şekilde 

belirlemesi gerekmektedir. Bir kurum her alanda iş yapmak ve faaliyet 

planlamak zorunda değildir. Kendi üye ve gönüllü profilinden 

hareketle tematik konular üzerinde durmalı, birçok dalda koşmak 

yerine bir alanda hareket edip onu en iyi şekilde yapmalıdır. Sorunları 

tüm taraflarla beraber çözmeye çalışmak önemlidir. Bu dönemin ruhu, 

işbirliğini ve eşgüdümü zorunlu kılıyor. Sorunlarımızın bir kısmını, o 

alanın ehli olan farklı STK’larla işbirliği halinde çözmeye açık olmamız 

gerekiyor. 

Bununla birlikte sivil toplum, özellikle 21. yüzyılı ilgilendiren ve 

teknolojik gelişmelere ayak uyduran uzay, Endüstri 4.0, yapay zekâ, 

nesnelerin interneti, 21. yüzyıl becerileri gibi konuları da gündemine 

almalıdır. 

Çeşitliliğe Kapı Aralayan Yönetim Mekanizması 

Sivil çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de 

STK’ların yönetim kademesindeki nitelik ve çeşitlilik meselesidir. 

Yönetim kademelerinde farklı birikim, farklı bakış açıları ve 

yaklaşımların olması, alternatifli ve nitelikli çözüm yollarının 

bulunmasını sağlayacak, engellerin aşılmasını kolaylaştıracaktır.  

Bir şekilde yaşanmakta olan muhafazakârlaşma eğilimi ciddi bir 

problem olsa da farklı akıl ve tecrübelerin devrede olması, müzakere 

ortamlarına dinamizm katacaktır. Krizleri ve engelleri aşmanın en 

temel yolu, içine düşülen düşünce krizinden çıkmaktan geçmektedir. 

Bu da nitelikli insanların farklı yaklaşımlarının ortak akıl ve duyarlılık 

çerçevesinde amaçlı bir şekilde, bir araya getirilmesiyle mümkün 

olacaktır. 

Proje Tabanlı Çalışma 

Proje tabanlı çalışmak, yaşadığımız çağda işlerin isabetli ve en az 

sorunla yürütülebilmesi açısından son derece önemli bir anahtar 

kavramdır. Sarf ettiğim bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere proje 
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tabanlı çalışmak, devletin veya belli başlı kurumların sağladığı fonları 

kullanmak için ortaya konulan fikirlerden ibaret olmamalıdır. 

Projeli çalışmak, yapmak istediğiniz işin amaç, kapsam, faaliyet, 

riskler, avantajlar, çarpan etkisi, ihtiyaç duyulan bütçe ve insan 

kıymeti, temel hedefler, alt hedefler gibi birçok detayları ile yazılı bir 

hale getirilmesidir. Bu aynı zamanda kurumsal bir sözleşmedir. Bunun 

yanında ortak akıl tarafından oluşturulan bir rehberdir. İşlerin 

projelendirilmesi, faaliyetler esnasında öngörülemeyen birçok riski 

azaltacağı gibi maliyet ve efor açısından da imkân sağlayacaktır.  

Bu noktada değinilmesi gereken bir başka husus daha var ki o da 

proje fetişizmidir. STK’lar bir süredir proje merkezli çalışmalar 

yapmaktadır. Ancak bu türden çalışmaların belli bir dengede 

götürülmesi gerekirken, bütün çalışmalar projelere indirgenmiş 

durumda. Hâlbuki proje yapmak amaç değil araç olmalı; projelerin 

belirli amaçlara yönelik olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Niceliğin 

niteliğe egemen olmasına fırsat verilmemelidir. Yapılan projelerin 

neye, hangi amaca hizmet ettiği hususunda titizlik gösterilmelidir. 

Maalesef, işlerin “nasıl” yapıldığı “niçin” yapıldığının önüne geçmiş ve 

araçlar, amaçları ikinci plana atmış durumdadır. Yapılan tüm bu işler 

niçin yapılıyor ve buradan kim razı edilmek isteniyor, nereye ulaşılmak 

hedefleniyor? Bu soruların cevapları elbette önemlidir. Bir yığın süslü 

cümle, rakam, istatistik, grafiklerle bir şey halledilmiş olmuyor. Yapılan 

işlerde amaç unutulmamalı, gönüllülük ruhu kaybedilmemeli, “niçin?” 

sorusu ikinci plana atılmamalıdır. Bunun için de bilginin, bilincin, 

planlamanın ve dolayısıyla bunlara yaslanan bir ortak aklın ve 

eylemliliğin olması gerekir.  

Sonuç olarak; sivil toplumu yeniden ele alırken hem sivil 

toplumun yapısal bütünlüğünü hem de örgütlülüğün gerekliliğini göz 

önünde bulundurmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarının, 21. yüzyıla ve 

gelecek yıllara alternatif sivil toplum alanları oluşturması gerekiyor. 

Çatışma ortamlarında barışçıl hedefler yüklenerek çatışmaları yok 

edecek, toplumsal huzurun ve mutluluğun, toplumsal eşitliği 

sağlayarak yayılmasına katkı sunacak bir fikriyata ihtiyacımız var. Bu 

fikriyat temelinde, kamusal alana sivil alanda yaşanan veya 

yaşanabilecek sorunlara projeksiyon tutacak çalışmalar sunmamız 

gerekiyor. Bununla beraber bu çalışmaların çözüm önerileri ortaya 
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koyacak nitelik ve gelişmişlikte olması gerekmektedir. Sivil toplum, 

insan için ontolojik bir alandır, bu alanda yapılacak her çalışma insan 

ontolojisi ile doğrudan ilgilidir.  

Toplumaynı zeminde örgütlenen iki farklı şekildeörgütlenen iki 

temel unsura sahiptir: Devlet ve sivil toplum kuruluşları. Bir toplum ne 

devletsiz olabilir ne de sivil toplum kuruluşlarına sahip olmadan 

varlığını sürdürebilir. Devlet de sivil toplum da insan merkezli 

organizasyonlardır, insanın huzuru ve mutluluğu için vardır. Bu 

bağlamda her iki kurumunda birbirlerine rağmen değil; paydaş olmak 

gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Birbirlerinin alanına tecavüz 

etmeden birbirlerine yaslanarak, sosyal hayatın idamesini sağlarlar. 

Her ikisinin de temelinde sosyal anlaşma ve sözleşmeler vardır. 

Sözleşmelerle alanları belirlenmiş organizasyonlar, toplumsal 

özgünlük ve değer bakımından uyum sağlamakla reorganizasyon 

yeteneğine sahip olmalılar. Aynı zamanda sosyal sözleşme 

imtiyazlarını, sosyal yapıya eşit ve hakkaniyet ölçüsünde dağıtmakla 

mükelleftirler. 

 

 

Öncelikle, katılımlarınızla sempozyumumuzu onurlandırdığınız 

için hepinize teşekkür ediyorum. 

15. sini düzenlediğimiz Anadolu Buluşmalarının içerik heyeti 

başkanı Mehmet Alpcan’a, Eğitim Komisyonu başkanı Ebuzer Nas’a, 

REFAR Araştırma Merkezi başkanı Ali Özcan’a şükranlarımı 

sunuyorum.  

Organize heyetimize ve sorumlusu Sena Aldemir’e, bu güzel 

organizasyonu planladıkları için teşekkür ediyorum.  

Katılımcıların tespitini yürüten teşkilat ekibimize ve değerli 

başkanı Gazi Kılıçparlar’a teşekkürü bir borç bilirim.  

Bize Ankara’da ev sahipliği yapan, Ankara ofisimize şükranlarımı 

sunuyorum. 

Toplumun her kesiminden insanın buraya gelmesi için, imkânı 

olmayan gençlerimize ve insanlarımıza katkıda bulunan 

hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. 
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Tabi ki fikirleriyle bu sempozyumu şenlendiren kıymetli 

hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.  

Farklı sivil toplum örgütlerinden gelen konuklarımıza, 

programımıza değer kattıkları için teşekkür ediyorum. 


