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iv i l  toplum, Batr 'dan aldr!rmrz siyaset le i l -
g i l i  kavramlar arasrnda en gok yanlr5 anla-
sr lanlardan bir id i r .  Kavram TLirk iye'de ge-

nelde siv i l  kel imesinden dolayr asker i  kar5rtr  o larak
an la5r lmaktadrr.1 Oysa siv i l  toplum kavramr asker i
toplumun degi l ,  pol i t ik  toplumun kar5rtrdrr .

Oncel ik le,  kavramrn kar5t l tgtntn ve gergekte ne oldu-
!unun daha iy i  anla5r labi lmesi  ig in;  bazr tanrmlannl
ele almak ve tar ih i  gel i5 im sLirecini  incelemek gerek-
mektedir .

1.  Siv i l  Toplum

"Sivi l  toplum" ozel l ik le onsekizjnci  yuzyr lda toplum
ha nde ya5amanrn nasr l  mumkun oldulunu anla-

maya yonel ik anal i t ik bir  arag olarak ortaya qrkmr5-
trr .2 Bu yonu ve vurgusu i le '5ehir  adabr 's iv i l  toplu-
ma kar5r l rk olarak gelmektedir .  Kavramdakj ,s iv i l , in

koku 5ehir  hayatrnrn beraberinde get i rdigi  haklan ve
yukUmlUlUkler i  i fade eder.3 Bu an amoa ravram
modernle5me i le de i l int i l id i r .  (LinkU modernle5me
i le bir l ik te toplum art tk bir  kurumlar br i tL inu ya da
hakim bir  i radenin etkis i  o larak degi l ;  modernl ig in
ka15rt iki yLiztinu olu5turan akrlcrla5trrmayla oznelle5-
t i rmenin arasrnda yer alan bir  Cattsmalar,  uzla5malar
ve arabulmalar alanr olarak gorUlmeye ba5lanm15-
trr .4 Sonrastnda, toplum hal inde yagamanrn ancak
ge5it l i  degerler in vucut verdi ! i  b i r  yapr lanmayr ge-
rekl i  kr ldrQr,  ' iy i 'n in ve'kotu'nr in bu yapr lanma tara-
frndan kapsandr!r  ve ozL_imsendi! i  b i r  kavramla5trr-
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maya ula5r ldi .  i5te s iv i l  toplum, bu kavramla5trrma-
nrn anal t ik bir  aracr olarak gorulmeye ba5lanmL5trr .5

Ancak. s iv i  toplum oldukga uzun tar ih i  gel i5 imi iqe-
r is nde kimi zaman dt i5Linur ler k imi zaman da siya-
set bi  imci ler tarafrndan deQi5ik anlam ar yLlk lenerek
tanrmlanmr5trr .  Eski  Yunan Siteler i 'ne kadar varan
b r  geqm 5e sahip olmasr onu hem onemli  ve vazge-
gi lmez kr lmakta, hem de kokLulLig0nu ortaya grkar-
maktadrr.  Siv i l  toplum kavramr bazen birbir ine kar-
5rt  anlamLar baglamrnda kul lanr lsa da, bunun tar ih-
sel sureqte sosyo olik, ekonomik ve politik geli5me-
ler le i l int i l i  o lduQu agrktrr .

Tr im doQal hukuk felsefesi  geleneginde "societas ci-
v i l is"  i fadesi  s iyasal  toplum ve devletLe e5anlamlt
kul  anr lmr5trr .  Locke siv i l  toplum ya da siyasal  top-
lum ter imler ini  herhangi bir  kayrt  unsuru bel i r tme-
den kul lanmrgtrr .  Rousseau'ya gore "etat  c iv i  "  dev-
et anlamrndadrr.  Kant ' ta ise doQanrn insanr devlet
kurmaya i tmesine i l i5kin kar5r konulmaz egi l imle i l -
g i l i  o larak, dolanrn insan turUnden kaynaklanan bu
ustun amacrna "BUrgerl iche Gesel lschaft"  adr ver i -
l i r  6

Hege ci-Marksist gelenekte sivil toplum-devlet de-
Qi l ,  doga-medeniyett i r .  Hegel,  s iv i l  toplumu kendi-
s nden once gelen du5Lin0r lerce siyasi  toplum once-
si  anlamrnda kul lanm15. yani  o ana kadar dogal top-
lum deni mi5 olan insan toplumu evresi  anlamrnda
kul lanmr5trr .  Bu dOnemde Adam Ferguson, An Fs-
say on History of Civil Society ad\ kitabryla kavrama
siyasi  (Hegel 'de oldugu gibi)  ve dogal toplumun
(doga hukuk felsefeci ler inde olduQu gibi)  anttezi
olmaktan ziyade i lkel  toplumun ant i tezi  oldu0u
dolrul tusunda bir  anlam yuklemi5t i r .  Adam Smrth
de benzer b r  baQlamda siv i  toplum ter mini  "  me-
deni le5mi5 toplum" yaklagrmryla agrklam Strr .  Fran-
szca ve i ta lyanca'da oldugu gibi  ingi  izce'deki  "s i -
v i l "  sr fatr  aynr zamanda barbarca olmayan, yani
"medeni"  anlamrnr ta5rrken, Almanca'da "Burger-
l iche"(ziv i l is ierte degi l )  ter imi barbarca olmayan ve
devlet  olmayan anlamlan arasrndaki  bulanrkl tgt  gi-
d er i r .7

Marx, s iv i l  toplum kavramrnr toplum-devlet  ant i tezi-
nin ik i  ter iminden bir in i  o lu5turan ekonomik i l i5k le-

Sivil toplum kavramr bazen bir-
birine kar5rt anlamlar baQlamrnda

kullanlsa da, bunun tarihsel
s)reete sosyolojik, ekonomik ve
politik gelismelerle ilintili olduQu

aErktu.

r in gel i5 mini ,  tum devlet  oncesi  toplumsal yasaml
kapsayacak 5eki lde geni5letmist i r .  Marx,  Engels 'e
bir l ik te kaleme aldrklarr  Alman ideoloj is i 'nde siv i l
toplumu 5u 5eki lde tanrm lar:8

"Onceki tiim tarihsel aSamalarda mevcut uretici
guqler taraftndan belirlenen ve sonueta karghk ola-
rak bunlan belirleyen iligkilerin biqimi sivil toplum-
dur. . Sivil toplumun nastl t}m tarihin gerqek odak
noktag ve sahnesi oldu!unu, kendisini prenslerin ve
devletlerin eylemleriyle srarh tutarak gereek iliskileri
gozard eden Simdiye dek kabul gorma5 tarrh anla-
y6ntn ne kadar sagma olduQunu burada goriiyo-
ruz... Sivil toplum, retici guqlerin geli5iminin belli
bir a5amastnda bireylerin b tun maddi ili5kilerini ku-
caklar. Sivil toplum, verili bir aSamann butun ticaret
ve sanayii hayafln kapsar, ve bu haliyle dt5 ili5kile-
rinde kendisini ulusalltk olarak ortaya koymak ve
iqeride de devlet olarak org}tlenmek zorunda olsa
r'la riawlati va t th n r acar "

Sivi l  toplum kavramrna en sert  yakla5an ve ele5t i ren-
lerden bir is i  o lan Gramsci.  tamamryla olumsuz bir
tanrmlamaya gi tmi l i i r  Gramsci 'ye gore, bir  yonet ic i
gucLin kendi hakimiyet i  iq n hukmett ig i  insanlarrn n-
zasrnr alma bigim ne hegemonya denir .  Sdzcuk,
Gramsci tarafrndan, zaman zaman hem rrza, hem
de baskr anlamrnr kar5r layacak 5eki lde kul lanr l rr  Fa-
kat Gramsci hegemonyanrn yer i  ve kaynagrnr devlet
degi l  de siv i l  top um olarak bel  r ler .s

Gramsci 'n in hapishanede iken yazdrgr ve Hapishane
Defter ler i  ad nr verdiQi galr5masrnda yer alan a5a$r-
daki  parga siv l  toplum kavramr Uzerne gorul ler in i
agrkga ifade etmektedir. 1o

"gu an iqin yapabileceQimiz, ba5hca iki Ust yapsal
'dAzey' saptamak r: Biri 'sivil toplum' denebilecek,
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yani '6zel' diye adlandnlan organizmalar butAn!
obAr1 ise 'siyasal toplum' ya da 'devlet'tir. Bu iki dij-
zey, bir yandan egemen grubun tum toplumda uy-
guladQt 'hegemonya' iglevine, obUr yandan devlet
ve yanl hAkiimet araol@ryla uygulanan 'doQrudan
egemenlik'ya da yonetim i5levine tekab leder."

Gramsci 'n in iz inden giden Althusser de, s iv i l  toplum
kavramrna olumsuz yakla5mr5 ve bazr sivil toplum
kurumlarrnr Devletin ideolojik Aygrtr (DiA) olarak ni-
te lemi l t i r . l  l

Althusser'e gore Devletin tdeolojik Aygrtlarr 5unlar-
drr :12

-Dini  DiA (Deqi5ik k i l iseler s istemi)

-Aile DiA'sr

-H ukuki  DiA

-Siyasal DiA (Deqi5ik partileri de iceren sistem)

-Sendikal  DiA

-Haberle5me DiA'sr (Basrn, radyo-televizyon vb.)

-KLiltLirel DiA (Edebiyat, grizel sanatlar, spor vb.)

Turk dLisunLir ve aydrnlarca, son yrllarda siyasal ve
toplumsal hayatrmrza yoqun bir 5ekilde giren "sivil
toplum" kavramrna get i r i len tanrmlardan bazr larr
5u n la rd rr :

Hangerl ioglu siv i l  toplumu Felsefe Ansiklopedi-
si' nde, "Osmanhca cemiyeti medeniye... Toplumsal
ve ekonomik ili5kilerle belirlenen toplum... Devleti
dile getiren siyasal toplum Osmanhca cemiyeti siya-
siye) deyimi karg gnda kullan m6tr"l3 ifadeleriyle
ta n rm la ma ktad rr.

Sosyal Bilimler Sozlu!Linde kavram;

"1. Devlet denetimi ve basksrnn ula5amadet veya
bel irleyici ol amad tQ r topl u msal etki nl i kler.

2. Bireylerin devletten ya da kamu g1cdnden izin al-
madan, kovuSturmaya ugrama korkusu tagmadan
rahatQa ilitki geli5tirebildikleri, sosyo kultIrel etkin-
I i kl erde bu I u nabi I d i kl eri topl u m.

3. Devletin doErudan denetimi alUnda tuttugu alan-
lann drynda kalan ve ekonomik iligkilerin basksn-
dan da gorece baQmstz olarak, gdnullu ve nzaya
dayalr ili5kilerle olutturulan kurum veya etkinlik-
ler' 1 a, olar ak geqmektedi r.

Mardin 'e gore ter imin vurgusu 5ehir  adabrdrr .  Siv i l
toplumdaki s iv i l in kokLl  5ehir  hayatrnrn beraberinde
get i rdigi  haklan ve yukumlulLik ler i  i fade eder. ts

Dursun sivil toplumu devletin kar5ttt, yani siyasi top-
lumun kar5rtr  o larak kul lanrr . l6 Dursun'a gdre sjv i l
toplum, toplumda olup bi tenler in nasr l  o lmasr ge-
rektiQi konusu nda siyasal

ikt idarrn bel i r leyic i  o lmadrgr bir  toplumdur.  Toplum
kendi sorunlannr kendisi  bel i r lemel i  ve gozumler i  de
devletten ozerk olarak ama devlet iqerisinde kalarak
kendisi  uretmel idir . l t  Aynca Dursun, Mardin ' in s iv i l
toplum kavramrnrn "siv i l " i  iq in,  kar5r l rk olarak 6ner-
di l i  "medeni"  kel imesini  daha uygun bulmakta ve
kavramrn "siv i l  toplum" yer ine "medeni toplum"
kel imeler i  i le degi5t i r i lmesi  gerekt ig ini  savunmakta-
drr .

Sarrbay'a gore sivil toplum sozluk anlamr ile yurttal-
lar toplumu (society of citizens) olup; bu yurtta5lar
arasrndaki sosyal ili5kilere ve ileti5imlere atrf yapan
bir kavramdrr.ls Ayrrca ona gore sosyolojik temele
dayanan bu kavram artrk bugtln Turk siyasi kLiltLi-
runde sembol ik bir  anlam ta5tmaktadtr . l9

Mahqupyan'a gore, "Sivil toplum demokrat bir yo-
netim biqiminin vazgegilmez bir parqasrdr, g nkit
sistemin Eahgabilmesi ve mesruiyeti sivil toplumun
iSlevsel olabilmesine birebir baQhdr".20 Sureq olarak
uzun bir  zaman kapsadrlr  ve kurumlan i le bir l ik te
olgunlastlgl iqin, "Sivil toplum geleneQi dediQimiz
olgu gok farkh zaman ve mekdnlarda, farkh sosyal
gruplarca oluSturulmuS bir ozgArle5me ve yonetime
kattlma arayt5tdrr. Bu nedenle kamu sahatna yone-
lik hareketlerdir..."2 1

Ozdalga siv i l  toplumu ik i  eksenl i  b ir  denge uzer ine
oturtur. Bir tarafrndan merkezi devlet bireyleri ce-
maatei baskrlara kar5r korur. Boylece birey ozgtirlLik-
leri garanti altrna ahnrr. Diger yandan da, merkezi
devlet iktidarr, ba!rmsrz bireylerden kurulu ve sivil
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toplumu olugturan aracr kurumlar tarafrndan denet-
len i r .2 2

Azaklr'ya gore ise; "sivil toplum kavramt, siyasal
anlamda gunAmiizU ilgilendiren bir d}5}nceyle
totaliter devleti aSmantn ve demokratik bir yaptyr
gergekle5tirmenin bir arao olarak ortaya qkmak-
tadtr. Buradaki temel dit5lnce sivil toplumun gijE-
lendirilmesinin demokrasiyi de g}qlendireceQidir.
Bunun yannda ikinci onemli orgltlenme i5levi
olan top lumsal-ekonomik i5lev vardr. Burada
Marx'tn da iSaret ettigi gibi, devleti olu5turan fak-
tor, siyasal toplumun, ayncaltklr sntfin yerleSmi5
qkarlanna hizmet etmesi, buna imk6n tantyan
basfu araqlartnr olu5turmas ve bunun kurumsal-
la5masdrr".23

eaha'ya gore de; "Sivil Toplum, temelde devlet
kar5ttlrQ ile anlam kazanmaktadrr. Son donemde
siyaset bilimi literattrAnde, kavram devletin olma-
d@r alana isaret etmektedir Ancak sivil toplumu
bu alanla gnuh tutmak yetmez. Bu nedenle sivil
toplumu modern toplumda devlete karg, anlam
sistemi, tanmlama, deQer, program ve soylemler
gel i5ti rebilecek yeterl i I ikte ekonomik, ideoloj ik ve
orgA6el kapasiteye sahip olan sosyal gruplann
varhjt ile 6zde5 gormek mAmkund0r. Sosyal grup-
lar gerekirse resmi otoritenin politikalanm yeniden
olu5turacak, deQi5tirecek ya da snrlayacak gAcij
temsiI etmektedir".2a

MEMUR-5EN

2. Sivil Toplumun Avrupa'da Tarihsel Geli5imi

Popper, "Kapalt toplumun eokASAn n belki de en
g}El nedeni, deniz ulaS rmastyla ticaretin geli5imi
olmustur. Ba5ka kabilelerle yakrn ili5ki, kabile ku-
rumlanna yak6finlan zorunluluk duygusunu silmek
yonelimindedir; tuccarhk, ttcaret giri5kenliQi de, ha-
la kabilecilijin egemen olduQu bir toplumda bile bi-
reysel giriskenlik ve baQrmsl@n kendini onaya ko-
yabileceQi ender yollardan biri olarak gor}lmekte-
dir"2s derken, sivil toplum oluSUm surecini de dzet-
ler gibidir .  (unku Popper ' in At ina Si te Devlet i 'ne
yakla5rmr ve agrk toplum olu5 sUrecin deQerlendir i -
5indeki  unsur lar,  uzunca bir  muddet sonra Avrupa
iqin gegerl i  o lmaya ba5lamr5trr .

Ortaeag Avrupasr 'na baktr ! rmrzda, i lk  donemde Ba-
I  Roma'nrn Germen st i lasr i le yrkr l r5rnr,  bu yrkr l r5 so-
nucu kaybolan merkezi krallrk idaresi ve otorite bo5-
lugunda feodal izmin ortaya qrkr5rnr goruruz. Feoda-
l izmle guglenen ug ana kurum vardtr :  Ar istokrasi ,
asker ler ve ki l ise.26

Bu yaprdaki  i lk  onemli  degi5ik l ik ler,  gehir ler in ve t i -
caretrn yavaS yaval can anmasryla ya5anmr5trr. Feo-
dal  s isteme en aQrr darbeyi  indiren bu gel i5 im, Xl l .
yuzyr ldan i t ibaren gorL- i lmeye ba5lanmr5trr .  Degigimi
olusturan, Ortaea0'da guvenl ig in artmasryla gel i5en
ziraat ve ziraat iq in gerekl i  o lan, yalnrzca 5ehirde
imal edi lebi len ziraat alet ler in in 5ehir  imalatrndaki
ro[] d u r.27
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Xll l .  yuzyr ldan r t ibaren Avrupa'da imalat  i le gel i5en
t icaret in onayak oldugu, I iman 5ehider i  o lu5maya
baslar.  1492'de Amerika'nrn ke5f i  i le deniz a5rrr  t ica-
ret yava5 yava5 kolonile5meye gegmi5, popper,in
yakla5rmr vucut bulmaya ba5lamr5trr .

Limanlann gel i5 imi i le l iman 5ehir ler i ,  bunlann gel i5 imi
ile de yeni bir sosyal ve siyasi orglitlenme ortaya etkar.
Yava5 yava5 zenginliQi, dunya gorusu itibariyle senydr-
lerden ve serilerden farklr toplum kategorileri belirme-
ye ballar. Burjuvazi olarak adlandrnlan ve ekonomik
gLig temeline dayanan bu yeni sosyal srnrflar, aristok-
ratlar kadar zengin (hatta daha fazla), fakat serfler ka-
dar da soylulula uzaktrr. Ancak ticaretin farklr olarak
toplumsal yapryr gelir, meslek, i5 bolum0, uzmanla5-
ma vs bakrmrndan kategorilere ayrrmasryla birlikte
burjuvazrnin, iginde dogdugu bu toplumsal Sartlan iyi
degerlendirerek geli5rmine destek vermesi; ortaqaq
stabil toplumlannrn yerini, dinamik, hrzla degi5en fark-
Ir unsurlan iginde banndrran yeni bir toplumsal orgLlt-
lenmenin almasr sonucunu dolurur 28

Olu5an yaprnrn ekonomik gel i5me ve guglenme kay-
naklr oldu{unu Marx 5u sozleri ile ifade eder. 'Ara5-
Urmam beni devlet ili5kileri kadar hukuki ili5kilerin
de ne kendilerinden kalk arak ne de Hegel'in 'sivil
toplum' ad al1nda topladgt insan zihninin genel
geli5meshden Etk arak kavranamayacadL sivil top-
lumun anatomisinin ekonomi politikte, aranmasr
sonucuna got rdi "29

ttffi,

Ekonomik alanda gergekle5en gel i5 im diger alanlar-
da da desteklenince, burjuva srnrfr yavag yava5 ken-
di  intel l igentsia 'srnr olu5turmaya baglamr5trr .  0nce-
l ik le ingi l tere'de ve akabinde de Fransa, Almanya gi-
bi  L i lkelerde oldukga kapsamlr bir  organik entel lek-
tuel ler,  yani  ekonomik grupla aynr paralel l ik te orta-
ya qrkan bir kategori olu5mu5tur 30

Burjuvanrn kazandrrdr!r  ivme i le srvi l  toplumun ge-
l igmesi ig in bir  0n kosul  olan; bel l i  b i r  e! i t im duze-
yinde olup, bOylel ik le degi5ik kurum ve Orgut lere gi-
r ip grkabi len "moduler insan" bu donemde ortaya
grkmaya ba5lamrgtrr .3l  Moduler insanr olu5turan ya-
ni  gel i5en ve 5ehir le5en bur juva zamanla yonet ic i ler-
den hak talebinde bulunmu5 ve b6ylece bazr rmti-
yazlara sahip olmu5tur.  Bu imt iyazlardan belkide en
onemlis i  5ehir  iq inde olgunla5an gruplarrn,  bu grubu
te5ki l  eden fert lerden ayrr  olarak, bir  "hUkmi 5ahsi-
yet"  k iml iqi  kazanabi lmesi ve bu kol lekt i f  k iml ik le,
k iml igin verdigi  savunma kabu!unun arkasrna sr!r-
narak i5 yapabi lmeler iydi .32

Burjuvanrn onemjm ve siv i l  toplum igln s in qua non
(olmazsa olmaz) onko5ul lugunu. Marx, Alman ide-
oloj is i 'nde 5u 5eki lde bel i r tmektedir :

"Sivil toplum (Burgerliche Gesellschaft) uretici g E-
lerin ozel bir evrimleSme a5amastnda maddi etkite5i-
min mln} iEine almaktadr. 'Sivil toplum' terimi,
n lkiyet ili5kilerinin antik EaQ ile ortaEa]lartnn ce-
maati ieinden evrilmi5 olduQu on sekizinci y zylda
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onaya Qtktt. Bu haliyle sivil toplum sadece burjuvazi
i I e bi rl i kte gel iSnekted i r. "

Ortagaldaki bu geli5meler matbaa makinesinin icadr
ve gazetelerin ortaya qrkrsr ile de e5zamanlrdrr. Burju-
va entellektuelleri, donemin onemli bir etkileyici fak-
toru olan gazeteler ile fikirlerini yayma frrsatr bulmu5-
lardrr .  Gazete bu agrdan bir  donum noktasrdrr .  qUn-
ku daha onceden ancak bel l i  mek6nlarda (ornel in in-
giltere'de coffeehouse'larda) bu uSarak fikir alr5veri-
5inde bulunup tartr5malar yapan, kendi ler in i  gel i5t i re-
bi ld ik ler i  halde sadece bir  kag ki5iye f ik i r  aktanmrnda
bulunabilen entellektLleller gazetelerin yardrmryla, ol-
gunla5an fikirlerini kitleye aktarabilme frrsatrna ula5-
mr5lardrr. Yeni frkir ve dLlsrincelerin gazete yoluyla ya-
yrlmasr, ilk defa, ki5ilerin belirli bir yerde toplanmasr-
na iht iyag olmadan bir  katr lanlar kumesi olu5turabi l -
mi5t i r .33 Daha once i lg is iz olan ki t lenin katr lanlar ha-
l ine gel ip soyut bir  haberle5me aQr 5ekl ine girmesi,
sUreg dahi l inde "kamuoyu"nun olusumunu sagla-
m15; boylece siyasi irade kar5rsrnda edilgen kitle, etkin
ki t le hal ine gelmeye ba5lamrStrr .

Fik ir ler in gel i5 imi ve gazeteler tarafrndan yayr lmasr
ie,  daha once saklr  olan halk memn uniyetsiz l i ! i  ey-
leme donu5meye ba5lamr5trr .  Bu eylem 1789 Fran-
srz iht i la l i  i le buquva gudumlU, entel lekt0el  koordi-
nel  ve halk tabanlr  bir  devr ime yol  aqmrs, boylece
gegmi5in teor i  ve dogmalarryla,  hakim olan kurum-
larr  kokler inden sa rsr lmrstrr .

Al thusser,  Franstz iht i la l i 'n jn sebepler in 5u cr. lmlele-
r iy le oldukga oz bir  5eki lde i fade etmektedir :34

"Frangz Devrimi'nh hedefi ve sonucu her 5eyden
6nce yalnzca, devlet iktidanru feodal soyluluktan
ticcar-kapitalist burjuvaziye geqirmek, devletin eski
(baskr) ayEfim ktsmen parEalayrp koymak olmamtS-
r, ay zamanda bir numarah DiA olan kiliseye sal

drmak olmuStur. Ruhban stntfin siville5tirilmesi, kili-
se servetlerine el konmast ve dini DiA'ntn egemen
rolinun yerini alacak yeni DiA'lann yarat mast bu
ha reketi n son uEl an ol m u 5tu r. "

Franstz iht i la l i ,  Platon'dan ber i  var olan " ideal  dev-
let"  anlayr5rnrn, toplum real i tesi  ka15rsrnda yeni lg i-
ye ulramasdrr.  Elbette bunu sadece tek ba5rna

Fransrz iht i la l i  gergekle5t i rmem i5t i r ,  fakat iht i la l  o
ana kadarki  gel i5 imin, yani  ronesans ve reform ha-
reket ler in in,  gerek bihmsel yeni l ik ler le bulgular,  9e-
rekse cografi ke5ifler ile halka empoze ettigi dog-
malann yanlr5lrQr ortaya grkan ki  isenin,  gr. lcunu ve
otor i tesini  kaybed i5in in;  fe lsefedeki  'ben'merkezl i
sensual izm ve nominal izm akrmlarrnrn grkr5r i le belr-
ren; devlet  kar5rsrnda ki t le olarak gorulen insanlarrn
tek tek kendi ler in i  bulup "6zne" bi l incrne ulaSma-
larrnrn, toplumun ki tap ve gazeteler vasrtasryla ge-
rek Klasik ve Helenist ik d0nem du5Unceler iy le
akrmlarrna, gerekse o gr- inLln aydrnlarrnrn f ik i r ler ine
ula5abi lme lmk6nrna sahip olmalarrnrn, 5ehir le5me
ve modernle5menin bir  nevi  sembol e5erek nokta-
tanmasrorr .

Onsekizinci  yr- izyr l rn sonlarrna, yani  Fransrz lht i la l i 'ne
kadar;  Avrupalr  s iyasi  d050nurler,  s iv i l  toplum ter imi-
ni ,  mensuplarrnr kendi yasalarrnrn nufuzu al t rna so-
kan, boylece ban5r ve iyi yonetimi saglamaya galr5an
bir  bir l ik tel ik anlamrnda kul lanmr5lardrr  Siv i l  toplum
ter imi,  modem dogal hukuktan ba5layrp Cicero'nun
"Societas Civilis" fikrinden gegerek klasik felsefeye
"Koinonia Pol i t ike"nin,  diQer b0tUn toplumlarr  kap-
sayan ve onlara egemen olan toplum, "pol is"anla-
mrnda kul lanr ldr!r  Ar istoteles'e dek ger iye gotUrule-
bi len eski  bir  Avrupa gelene! inin bir  pargasrnr olu5-
turur.3s Bu aqrdan siv i l  toplum uzun ve karma5rk bir
tarihsel stirecin Lirunudur. Uzun ve karma5rk tarihsel
s0reg degerlendir i ld ig inde goru[]r  k i ;  s iv i l  toplumun
yaratr lmasr,  modern dunyanrn bir  ba5ansrdrr

Sivi l  Toplum kavramr du5unurler in bakrg agr lan ve
tar ihsel  gel i5me sr i reci  igersindeki  olgunla5ma agr-
srndan dort  ayrr  evrede incelenebi l i r .36

Bir inci  evrede, s iv i l  toplum (Koinonia pol i t ike,  socie-
tas civ i l is ,  societe giv i le,  Burger l iche Gesel lschaft ,  c i -
v i lsociety,  societa giv i le)  devlet  i le e5anlamlr kul lanr l -
maktadrr. Cicero'dan Aristoteles'e kadar tum drigLi-
nUrler s iv i l  toplum kavramrna aynr anlamlan y0klg-
mekteydi .  Avrupa'nrn tamamrnda bu du5unee.ha-
kimdi.  Ornel in Hume siv i l  topluma bakr5rm 5u soz-
lerle ifade etmektedir: "6z9urlAk sivil toplumun
mukemmelle5mesidir, ama yine de otoriteyi tam da
bu toplumun var olabilmesintn esag olarak anlamak
gerekmektedir. Rousseau ise, toplum sozle5mesinin
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qozum getirdigi sorunlan dile getirmek igin 5u soz-
leri sarfetmektedir "Kafllmctlann her birinin carunt
Ve mahnL oluSturacad ortak gucun t]m1yle savu-
nup koruyacak bir kafihm bieiminin bulunmast... Ve
bu oftakltkta her bireyin, tLim oteki ortaktarla birte-
5irken yine de yalntzca kendi istencine boyun eQme-
si ve oftaklQa kattlmadan onceki gibi ozgtr kalma-
s/. Rousseau, "[h]er biriniz, kendimizi ve tum erki
mizi, hep birlikte genel istencin yiice yonetimine ve
oyrun(govde) olarak her 6zgeni[Uyeyi] b|tunijn b6-
litnmez bir parEast kabul ediyoruz"3z savr ile de ge-
nel toplumsal iradeyi devlet iradesine teslim etmek-
tedir. Boylece de sivil toplum kavraml devlet ile, ya-
ni  genel i radenin tesl im edi ld igi  govde i le ozde5le5-
t i r i lmektedir .

Bu ozde5le5ttrme bir ba5ka dti5Untirde daha kendisjni
gostermekte, Thomas Hobbes da benzer bir tanrmla-
maya gitmektedir. Hobbes'a gore'. "Devletin amact bi-
reysel gijvenliktir... Bu g venlik doQal hukukta saQla-
namaz."38 Y ani "insanlan yabanclann nldrtstndan ve
birbirlerinin zararlanndan koruyabilecek ve boylece,
kendi emekleriyle ve yeryuzdnUn meyveleriyle kendile-
rini besleyebilmelerini ve mutluluk iEinde ya5ayabilme-
lerini saQlayacak boylesi genel bir gdcii kurmamn tek
yolu; biitun kudret ve gAqlerini, tek bir ki5iye veya
hepsinin iradesini oylann eokludu ile tek bir iradeye in-
dirgeyecek bir heyete devretmeleridir. "

Kant da bu gorti5leri tekrar eder Kant'a gore insa-
nrn kar5r kar5rya kaldrlr sorun, dr5 yasalar altrnda,
ozgLirluoLin, mumkrin olan en geni5 olgrjde, kar5r
konulmaz bir  gugle bir le5t i r i ld igi  b ir  s iv i l  toplum, bir
diger deyi5le, adil bir sivil anayasa olu5turmaktrr.

Bu dOnemde "siv i l  toplum" kavramrna get i r i len yak-
la5rmlar;  "0zgul bir  modern sivr l  toplum bigimini  -
societas civilis cum imperio oder imperium (imperio
veya imperium olarak siv i l  toplum)- olarak uyruklan
uzerinde yer alan egemen, merkezile5mi5 bir anaya-
sal devleti haklla5trrma ve bu devletin otoriter po-
tansiyel ine ka15r,  s iv i l  toplum igindeki  "BaOrmstz
toplumlar" tn (societies) geli5mesine yardrmcr, ola-
rak, savunma yapmantn onemini  vurgulama gir i5 im-
ler i  5ekl inde yorumlanabi l i r .

llk evrede, hem dolal hukukgular (Kant, Locke, Ro-
usseau), hem de kar5rtlan (Hobbes, Spinoza) bulun-
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masrna ra0men; s iv i l  toplum i le devlet  tk i  grup tara-
frndan da e5anlamh olarak kabul edi lmist i r .

Geli5menin ikinci evresinde; "toplumlann kendilerini
devlete kary savunmalannrn meSru olduju gektinde-
ki qQr aEtct rddrb " gUglenmigtrr. Bu dOnemde ,'s/y/

toplum ile devlet arasndaki aynm statiikoyu hor gor-
mUS, ve toplumsal eSitlik, yurtta| ozgurltikleri ve gnr-
landnlmr5 anayasal hUkdmet ile belirlenen bir gelece-
Qe yonelik topyae umutlar beslemistir.

ikinci evre igin verebilecegimiz en iyi ornek, "insan
ve Yurttas Haklarr Beyannamesi" (Decleration des
droits de l'homme et du citoyen)dir. 1789 Franstz
lht i la l i  sonrasrnda 1776 Amerikan insan Haklan Bi l -
dirgesi  gOzden gegir i l ip daha gel i5t i r i lmi5 olarak 26
Aqustos 1789'da iht i la l in bir  sonucu olarak evrensel
ni tel ikte yaytnlanmt5ttr .

lk inci  evre ig in bir  d iger onemli  is im Thomas pai-
ne'dir .  Paine Amerikan Bagrmsrzlrk Sava5r orne! i  i le
yurtta5lann ozgUrliiklerine tecavuz eden devlet ikti-
darrna kar5r direnmeler i  gerekt ig ini  vurgular.  pai-
ne'e gore "ButLln bireyler e5it olarak ve e5it doQal
haklara sahip bir  b igimde dogarlar. . .  Bu dogal hak-
lar (Ornegin ozgLirce konu5ma, kamusal toplantt ve
balrmsrz dinsel ibadet haklan) Tann tarafrndan ve-
r i lmi5t i r  ve bireylere,  ba5kalarrnrn do!al  haklarrna
zarar vermeden ve bunlarr qignemeden, kendi rahat
ve mut luluklarr  iq in 6zgur ve makul bir  b igimde dav-
ranma olanaQr saglamaktadrr"

Paine bireyler in doqal haklarry la i lg i l i  bu iddiayla si-
vil toplum ile devleti birbirinden ayrrarak, sivil top-
lum ter iminin klasik kavranr5 gekl in i  yrkmaktadrr

Geligmenin Ligunci] evresinde, sivil toplum ve devlet
ayrrrmrndaki devlet ka15rtr du5tince zayrflamr5trr. Ay-
nm korunmus, ama eski ler in OzgUr, bagrmsrz bir  s i -
vil topluma olan gLivenleri hakim devlet faaliyetle-
rinden yana ters gevrilmi5tir. "Sivil toplumun ozg1r-
fuQ], kendini felq eden, Eat\ma ureten bir 5ey ola-
rak gorllmuS ve dolaytsyla sivil toplumun daha ka-
fl bir devlet diizenlemesine ve denetimine oerek
duyduQu dirSAnAhiStUr. "

Bu donemin en onemli simast, Grundlinien der
Philosophie des Rechts (Hukuk Felsefesinin Ana-
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hat lan '1 821) adlr  eser i  i le du5Unceler ini  d i le get i -
ren ve Manfred Riedel ' in a5agrdaki  sozler i  i le kav-
rama katkrsrnr vurguladr!r  Alman dr isUnuru He-
g e l 'd i r .

"Hegel B rgerliche (sivil) ve Gesellschaft (toplum) te-
rimlerini siyaset felsefesinin temel kavramlan arasrn-
da yer alacak bigimde birle5tirmi5tir. D6andan bak -
dgnda, bu kavram, Aristoteles'in Koinonia Politike,
Bodin'in Melanchthon'un veya Wolff'un societas ci-
vilis ve Kant'n B rgerliche Gesellschaft gelenegine
tekabirl etmektedir. Aslnda, bu kavramn oftaya qk-
mas, bu gelenekten tam bir kopuSu gerektirmistir.
Bu bakmdan, Hegel'den once sivil toplum kavramr
nrn modern anlamrntn var olmadpr soylenebilir."

Hegel'e gore sivil toplum (Burgerliche Gesellschaft)
0zgrlr[igUn doQal bir ko5ulu olarak deqil de, ataerkil
hane dr-izeninin basit dlinyasr ile evrensel devlet ara-
srnda 'konumlanm15' bulunan tar ihsel  olarak Liret i l -
miS. ahleki ya5am alanr (Sittlichkeit) bigiminde kav-
ranmrstrr. Bu nedenle "sivil toplum, aralanndaki ili5ki-
ler  medeni hukuk tarafrndan duzenlenmi5 bulunan
ve bu halleriyle de dogrudan dogruya siyasal devlete
(political state) ba!rmlr olmayan ozel bireylerin, srnrf-
lann ve kurumlann olu5turdugu bir mozaiktir" "/de-
al devlet, ne s1rekli savaS halinin sljrdd!0 bir doQal
durumun radikal olumsuzlanmag (Hobbes), ne doQal
toplumu koruma ve tamamlama araq (Locke) ve ne
de dojal olarak verili olan ve otomatik olarak kendi
kendisini yoneten bir sivil toplumun basit idare meka-
nizmagdr (Paine). Tersine Hegel'in kavraytgnda, siya-
sal devlet, toplumu birliQi iqinde yeniden sunan bir
yeni uQrakttr. Sivil toplum yitksek kamu otoritesi sa-
yesinde korunarak ag r (aufgehoben)."

DordLincu evre ise uguncu evreye tepki mahiyetin-
dedir. Devlet mlldahelesinin sivil toplumu yavaS ya-
va5 boQaca!rndan korkulmaya gelindigi noktayr ifa-
de eder.  Bu donem iqinde en bel i rgin is im ise, Ale-
xis de Tocqueviile'dir.

Bugun tartrsmalara yon veren anlayr5, dorduncu ev-
re l le i lg i l id i r .

Siv i l toplumda gel inen nokta ve gLlnumtize uyar lan-
mr5 yorumu agrsrndan Keane'nin satrr larr  dikkate
degerdir :
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"Modern sivil toplumlar, bir ortak paydaya, bir oz
EekirdeQe veya bir temel ilkeye indigenmeye dire-
nen, yanyana sralanm6 deQi5ken ogelerin olustur
duQu bir k}meyi iqermiSlerdir. Modern sivil toplum-
lar kapitalist ekonomileri ve haneleri, toplumsal ha-
reketleri ve serbest kamusal alanlan (Kiliseleri. mes-
lek org tleri ve bajmsrz iletigim araqlan ile k lt]rel
kurumlan); siyasal partileri, seEmen birliklerini ve
devlet-sivil toplum aynmrntn diQer'bekqileri' ni igleri-
ne aldtklan gibi, okullar, hastaneler, ttmarhaneler ve
hapishaneler gibi 'disiplin' kurumlanru da iEermi5ler-
dir. Piyasa ve devlete ait olmayan bu orgatlenmeler,
karma5tk ve EoQu kez Eeli5kili biEimlerde, kapitalist
ekonomile e ili5ki iqinde olmu5lardr. Bunlann var-
Irklanm s1rdArmele ve geli5meleri, ku5kusuz, mo-
dern sivil toplumlann ayfi edici ozelliklerinden olan
iq yan5ma ve hareketliliQe katktda bulunmu5tur. Bu
toplumlar, Adorno'nun bir zamanlar g0E alan - 9e-
kici ve itici noktalann karma5tk iq iSleyigi ve dolaytsry-
la dinamik, deQistirilebilir yap arla belirginle5en bir
alan- diye adlandrdQr 5eye benzemiSlerdir. Bu top-
lumlar, 'fabrikanrn despotizmi' (Marks) kadar, eko-
nomik despotizme kary org}tlenme hakfu igin veri
bn mAcadeleler ile de nitelendirilmi5lerdir. Yine bu
toplumlar, hapishaneler, okullar, hastaneler ve di-
ger 'gaddar, zekice kafesler' (Foucault) geligtirmi5-
lerdir. Fakat, aynca hapishaneleri slah etme dernek-
lerini, blum cezasna, ayn polis g}cune ve hukuk dr-
5t tutuklamaya karg gkan kampanyalan ortaya Etka-
ranlar da bu toplumlardr ve yine bu toplumlardaki
zorunlu okullaSttrma ve tbbileStirme kurumlanna
karg Etkan gonAllu okuma eevreleri, yetiskin eqitim
projeleri, Eocuk bakm Sebekeleri, olrenci hareket-
leri, kamu sektor1ndeki sendikalar ve alternatif tp
biEimleri yaratma giri5imleri de olu7mu5tur."

3. Sivil Toplumun T rkiye'de Tarihsel Geligimi

3. 1. Osmanh imparatorlugu'nda Sivil Toplum

Osmanlr  imparator lu!u onaltrncr yLizyr la kadar top-
lum i le devlet in bir l ig ine dayalr ,  ig ice geqmi5 olan si-
yasal bir yaprya sahiptir. Sultan nihai gu(ur. "Os-
manh toplulugunda iki ayn hukuk kayna! ve bu
doQrultuda iki ayn me1ruiyet kaynaQ mevcuttur.
Bunlardan birincisi geriat, ikincisi "Or-f-i Sultani", ya-
ni padi5ahn kanun koyma yetkisidir." Bu donemde
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sul tan ve devlet  aynr anlamlan i fade etmektedir .
Toplumun hayat alant,  tercih ve beklent i ler in i  o lu5-
tu ran devlet in kendisidir .

Osmanlr  toplum yaprsrnda batrdaki  gibi  s iyasi  ikt idar
mucadeleler ine hrz kazandrran tanmda kapjtai ist les-
me yalanmamts, gl lc lu bir  bur.JUVa ortaya gtkmamr5-
trr .  Osmanlr  d0zeni kurulu5undan yrkr l r5rna, a!r l rk l r
olarak bir  tanm toplumudur.  Kuerlk toprak parqala-
nnrn har jc inde bLlyLik olanlar Trmarlr  Sipahi ' lere has,
zeamet ve t tmar tekl inde daQrtr lmakta; gerekt ig inde
topraklar s ipahi lerden alrnabi lmektedir .  Bu nedenle,
tarrm a!rr l rk l r  o lunmasrna ra!men mUlkiyet ba! la-
mrnda br lyr . ik toprak sahipl iQine i l i5kin bur juva orta-
ya grkmamr5trr .  Aynca, Batt  Avrupa'da oldugu gibi
ozerk 5ehir lerde, mulkiyet haklan uzer ine gel i5en ve
bel l r  b ir  ayncalrgr olan sosyal  srnrf lann yoklu!u eko-
nomik hayatr  devlet in kontrolu al t rna sokmaktadrr.
Bu nedenle Osmanlr  imparator luQu'nda mLi lk iyet
5ahsi  olmaktan qok kol lekt i f  kabul edi lme ozel l lg ine
sah ipt i r .

Onaltrncr yuzyr la kadar sul tanrn ki5i l i ! i  devlet le oz-
de5 tutulmultur.  Bu donemden sonra sul tan ordu,
sivil ve dini bUrokrasi ile sarayda gevri en entrikalar-
la yonlendir i lmeler arasrnda kaldrgrndan kar izmasrnt
kaybetmistir. Bu dOnemde, devletin kurumsalla5ma-
sryla birlikte gLlqlu bir merkeziyetgi brirokratik gele-
nek ortaya grkmr5trr. Bu gelenek iginde merkeziyet-
gi  bLirokrasiye kar5r olabi lecek gLiq odaklanna higbir
bigimde musamaha goster i lmemi5t i r .  Toplumdan
kopuk ve ayn bir  5eki lde gel i5en "Enderun" gLiglU
merkezi  burokrasinin temel yapr taSrdtr .

"Enderun" ya da diger adr i le "dev5irme" Osmanlr
lmparator lugun'da uygulanan b r  devlet  adamr ye-
t ist i rme sistemidir .  " ' l  5 yuzyr ldan i t ibaren Hrist iyan
ai le lerden dev5ir i len degi5ik ya5lardaki  gocuklarrn
once N/ lusluman TLirk ai le ler i  yanrnda TLirkge'y i ,  is la-
mi esaslarr ve adabr oQrendikten sonra, Galatasaray,
ibrahim Pa5a Sarayr,  bir  ara iskender (elebi  Sarayt
ve nihayet Edirne Sarayr gibi  Acemi O! lanlar saray
ve kr5lalanndan bedeni ve ruhi  kabiJiyet ler in i  gel i5t i -
recek dersler ve talimler gordLlkten sonra (qrkma)
adryla ayrrlarak, ristun yetenekli er ytlksek seviyede
egit i lmek Ozere, Enderu n'a alrnrdardr.
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Enderun mektepler inin i lk kez I l .  Murad zamanrnda
Edirne Sarayr 'nda kurulduQu ip5ir l i  taraf  rndan bel i r t i l -
mi5tir. Fakat koku BuyLik Selguklu Devleti'ne kadar
gitmektedir. BuyLlk Selguklu Devleti'nde hakan ve
komutanlar Turk olmasrna ragmen, vezir ler  buyi lk
bir  goQunlukla i ranlr lar 'dan segi lmi5t i r .  T0rkdolan,
bu konu i le i lg i l i  o larak SU tespi t te bulunmaktadrr:

"Gegmi5ini unutma, dil, kdlt r ve yonetim yapsrnl
yabano ellere teslim etme geleneQi TUrkler'de ade-
ta kurumla,mEfi. Nitekim, BAyiik SelEuklu Devle-
ti'nin benzer hatalanm Karahanl ar da yapmt5lardt.
Bu yeni lslamla5mt5 TArk hanedan4 onuncu y1zytlda
TDrk geqmi5ini unutup ve kendisini iran efsanesin-
den alman bir adla Efrasiyab Hanedan olarak ad-
landrm5."

Osmanlr  imparator lugu, bu sistemi kurumla5trrarak
daha ziyade Gayr-i Miislim kokenli burokrasi kayna-
gr olarak kul lanmr5trr .  Turk unsur lan yonet imden
oyle uzakla5trrrlmrgtrr ki, ipgirli'nin tabiri ile, "Fnde-
run'a girmek, orada okuyup yetismek ve sonunda
devlet ve saray hizmetlerine girebilmek iqin ya esir,
ya dev5irme ya kole olmak gerekirdi.

BOyle brr  yapr lanmanrn sebebi sal t  ummetqi l ik yani
Turk unsur lardan ziyade fark|r  is lami k iml ik ta5ryan
unsurlara yer vermek suret iy le dinin 0n plana qrktr0l
bir  yonet im anlayr5r oldu!u gibi .  aynt zamanda
TLirkler in qe5i t l i  makam ve onlarrn sa! ladtgr imkan-
lar la gLiqlenmesini ,  b6ylece sul tana kazan kaldrrma-
srnr engel lemekt i r .

Osmanlr  s iyasal  s istemi ig inde.Onceler i  sul tanrn, da-
ha sonra da merkeziyetgi b0rokratik gelenegin agtr-
hgr,  devlet i  kadir- i  mut lak bir  kurum hal ine get i rmi5-
t i r .  Bu ise Osmanlr 'da, Batr  Avrupa'da gorulen ar is-
tokrasi  ve bur juva gibi  s ivr l  toplumun temel unsuru
olan srnrflann ortaya erkmasrna ve devleti hem alt-
tan hem de Ustten srnrr lamasrna engel te5ki l  etmi5-
t i r .

Trmarlr  Sipahi  s isteminin dagrlmasryla ortaya qrkan
ve feodalizme benzer bir yapr olu5turan Ayan (goz-
de)lar ilk etapta devlet kar5rtr bir burjuva srnrfr olu-
5umu iqer is inde gibi  gozukseler de aslen gOrevler i
itibariyle resmi otoriteye baglrdrrlar. qunkli Ayanla-
rrn asli gorevi resmi otoriteyi temsil etmektir. Varlrk

sebepleri vergi toplamak ve halktan asker temin et-
mekt i r .  Bir  muddet sonra guqlenen Ayanlar,  l l .  Mah-
mud'un uygulamalarryla bir l ik te et  k inhkler ini  ve
gLiglerini kaybetm i5lerdir. O donemde devlete ka15r
gibi  gorulen halk isyanlarr  (or.  Celal i  isyanr) aslrnda
Ayanlann keyf i  baskrcr ydnet imler ine bir  tepki  olarak
do0mu5tur

Osmanlr  imparator lu!u 'nun oluSturdu0u patr imoni-
al  yonet im anlayr5r ve halkrn konumu bu donemde
sivi l  toplum kurumlarrnrn potansiyel  olarak varolma-
srna raqmen faaliyete gegememesine sebebiyet ver-
mist i r  Mahqupyan, bu unsuru SU Seki lde degerlen-
dirmektedir .

"Osmanh toplum yaptsrnn temel taSlanm olu5turan
milletler, vaktflar, loncalar, tarikatlar hep ayu genel
man qa uygun konumlara sahiptirler. Millet ve lon-
ca sistemi devlet mekanizmasnrn dodal bir uzantst
olarak i5lev gor rken vaktflar ve tarikatlar daha oz-
g}r olmuS ve kendi ozgdrluk alanlanm kamu saha-
sna doQru geniSletmi5lerdir. Devlet bu kurumlart
g0c0 yetti!ince denetlemiS ve esas olarak toplumun
yonetiminde bir araE olarak kullanmr5flr. DiQer bir
deyigle Osmanh nizamtnda bir sivil toplum gelenegi
olmasa da, sistemin doEal parEalan olarak sivil top-
lum kurumlan mevcuttur. Ne var ki bu kurumlar
devletin kar5rstnda deQil, yannda yer afular ve ken-
dileri iqin olduQu gibi sistem igin de var olurlar. Top-
lumun kagtn maz ve vazgeetlmez parqalan olarak
alElanan bu kurumlar, sahip olduklan araEsal deQer
nedeniyle, devlet aqtsndan sArekli olarak korunma-
st gereken yaplardtr. Bu kar5tltklr tamamlayrctltk ili5-
kisinin sonucu olarak alElanan bu kurumlar, sArek-
li olarak korunmast gereken yaplardr. Bu karVhkh
tamamlayroltk ili5kisinin sonucu olarak Osmanh'ntn
sivil toplum kurumlan; battda-kinin aksine, deQi5i-
min ajanlan degil, toplumun yeniden ve aynen Are-
ti I mesi n i n a ragl a nd r. "

Ondokuzuncu yuzyr l  Osmanh lmparator lu!u iq in re-
form devr idir .  Bu yuzyr l  Osmanlr  devlet  adamlannrn
egitim, adalet ve idari sistemde reformlar uygulaya-
rak devletin qdku5Linu durdurmaya gah5trklarr dev-
redir ,  i lham kaynaklarr  da Eatr  aydrnlarrnrn en l iberal
goru5ler idir
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Geli5me er Osmanlr  imparatoduQu'na matbaanrn
gir i5 i  ve zamanla matbaanrn gazeteci l ik alanrnda
kul lan, l -asryla da e5 zamanl,drr .0 ' rce devler el iy le
ik TLlrk gazetesi Takvim-i Vekayi kuru mu5, sonra-
stnda Ceride-i Havadis, Tercuman-t Ahval ve Tasvir-i
Efkdr gl t : i  gazeteler onu iz lemist i r  Fik i r ler  gazeteler
yolu r le halka ula5t rr lmaya, halk yava5 yava5 aydrn-
latr lmaya baSlanmtstrr .

Osman r imparator luQu'nda bir  "kamuya aC k alan"
publ ic sphere' tn ortaya qtkt5,  Tanzimat reformlarr
nrn bir  UrLlnudur.  Ancak bu gel iSim Tanzimat devlet
adamlarrnrn ik inci  kugagrna ai t t i r  1860' larda, Bab-r
Al i 'n in kalemler inden yet ismi5, sonrasrnda gazeteci-
l i ! in kurucularr  olarak gozuken bir  grubun gazete-
erdek yazrlan bir ge5it "amme efkdrr" yaralmr5lu.
Bu yenr sosyooj ik yap 1876 anayasastnrn en bel i r -
gin mimarlarrndan bir  olarak gorulmektedir

Osmanlt  toplurnunda syasi  ikt idarrn prensipJer i  ve
uygu amaian konusunda genel bir  memnuniyet n
var lrQrndan soz edi lebi l i r .  t t t ihad ve Terakkj  dah I  bu-
tun bu olu5um ve reaksiyonlar Osmanh imparator lu-
gu'nda higbir  zaman sistemi ortadan ka/drrmaya ve
yenr brr  s istem kurmaya yonel ik olarak 5eki l lenme-
mi5-t i r  Tersine en kotu anlarda bi le tUm bu reaksj-
yonlar Osmanlr 'nrn eski  gr icLlnLi  yeniden kazanabi l -
mesine yonel ik faal iyet lerdir ,  Bu nedenle Avrupa'da

lffi dctir

olduQu gibi  Osmanl i  Devletr 'nde halk i le yonet im
KarSr karSrya gelmemi5, sisteme alternatrf arayrg icin
reaksiyonlar olusmamt5t r .

Osmanlr  imparatod uQu'nda devlet le halkr kar5r kar-
Srya get i recek ve sivt l  toplum arayrSlarrntn kapr lar ni
agacak bir  bur juva srnrf t  ortaya qtkmamr$ttr .  Osrnan
| 'da bur juvaztnin ortaya grkmayrgr sebebiyle Batr l  ,
an amda temel hak ve ozgUrlukler in bel i rmemesi,
bu konuda ciddi  toplum dalga anmalarrnrn olmayrSr,
yOnet imin despotrzminidegi l ;  600 sene ya5amastn n
srrrrr  ar lamaya yorel i l  ipugla.rrr  ve. i r .

Osmanl toplumuna baktrg mrzda, s iv i l  toplum o$e-
ler in in olduQunu goruruz. Osmanl lmparator lu-
gu'da bir  doQu despot izmi goren er in Seriat , rn ga-
rant i ledigi  b ir  ozel  mLl lk yet alanrnr gozden kagrrdrk-
lan oranda, onlann tar i f  ne uyan bir  "s iv i l  toplum"
dinamiQinin ogeler inin krsmi mevcudtyet inden bah-
sedebi l  r iz.

"  Siv i l  toplum " gelenegi,  yani  toplum devlet  m0cade
lesi  yaSamamts top umlarda siv i l  toplumun da o ma-
dr0rna yonel ik kanr gUnluk di  e yer le5m g durumda-
drr .  Osmanlt  toplumu, Batr 'da oldugu glbi ,  devlet  i le
kar5r kargrya gelme ihtiyact duymamr5trr. Farklt top-
lumsal yapr larda siv i l  toplum kurumlan ve hareket le-
r i  farkl  i5 levler gorrnu5 ve toplumsal z ihniyete b
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olarak degi5ik performanslar gizmi5tir. Bu nedenle.
Osmanlr Devleti kendi toplumsal, kulturel ve siyasi
yaprsrna uygun bir  s iv i l  toplum anlaytstnt  ya5amtsttr .

3. 2. Cumhuriyetin ilk Diinemlerinde Sivil Top-
lum

Cumhuriyet in i lk yr l larrnda, Ulkenin toplumsal sart la-
nnda oncesine gore qok onemli bir farklrIk gorulme-
mektedir. NUfusun bUyUk qogunlulu h6l6 kOylerde
ya5amakta, tanm en onemli ekonomik faaliyet olma
ozelli0ini sUrdLirmektedir Pazar igin Liretimde bulun-
manrn alt yaprsr yoktur. KOyler, birbiriyle, 5ehirle ili5-
ki ler i  zayrf ,  kendi ig ine donuk kapalr  birer ekonomik
birimdir. Devlet yaptst, ydnetim 5ekli ve sistem de!i5-
mesine raqmen, cumhuriyet in i lk yr l lannda toplum-
sal  aerdan fazla bir  degi5ik l ik olmamtsttr .

Cumhuriyet Osmanlr  Devlet i 'nden alrnan nesnel mi-
rasrn uzerine Osmanlr Siyasi sisteminden kokten
farkh yeni bir sistem kurmaya galr5mr5trr. Fakat ilk
donemde siyasi  kurumlalma olmadr!r  ig in Hunt ing-
ton'un bu konu i le i lg i l i  Ondokuzuncu yuzyr l  Os-
manlr imparatorlugu igin reform devridir. Bu ytizyrl
Osmanlr  devlet  adamlarrnrn eQit im, adalet  ve idar i
sistemde reformlar uygulayarak devletin goku5unu
durdurmaya galr5trklarr devredir, ilham kaynaklarr da
Batr aydrnlannrn en l iberal  gorU5ler idir .

Gel i5meler Osmanlr  imparator lu!u 'na matbaantn
gir i5 i  ve zamanla matbaanrn gazeteci l ik alanrnda
kul lanr lmasryla da e5 zamanhdrr.  Once devlet  el iy le
ilk TLirk gazetesi Takvim-i Vekayi kurulmu5, sonra-
srnda Ceride-i Havadis, Tercuman-r Ahval ve Tasvir-
i Efk6r gibi gazeteler onu izlemi$tir. Fikirler gazete-
ler yolu ile halka ula5trrrlmaya, halk yava5 yavaS ay-
drnlatr lmaya ba5lanmr5trr .

Osmanlr  lmparator lulu 'nda bir  "  kamuya ae tk alan "
public sphere'in ortaya qtktsr, Tanzimat reformlarr-
nrn bir  [ ] runudur.  Ancak bu gel i5 im Tanzimat devlet
adamlarrnrn ik inci  ku5agrna ai t t i r .  1860' larda, Bab-l
Ali'nin kalemlerinden yeti5mi5, sonrasrnda gazeteci-
ligin kurucularr olarak gozLiken bir grubun gazete-
lerdeki yazrlan bir ge5it " amme efk6n " yaratmr5trr.
Bu yeni  sosyoloj ik yapr 1876 anayasasrnrn en bel i r -
qin mimarlanndan bir i  o larak oorulmektedir .

MEMUR.5EN

Osmanlr toplumunda siyasi iktidarrn prensipleri ve
uygulamalarr  konusunda genel bir  memnuniyet in
varh!rndan soz edilebilir. lttihad ve Terakki dahil bti-
tun bu oluSUm ve reaksiyonlar Osmanlr imparatorlu-
gu'nda higbir zaman sistemi ortadan kaldrrmaya ve
yeni bir sistem kurmaya yonelik olarak 5ekillenme-
mittir. Tersine en kotu anlarda bile tUm bu reaksi-
yonlar Osmanh'nrn eski  gucunu yeniden kazanabi l -
mesine yonelik faaliyetlerdir. Bu nedenle Avrupa'da
oldu0u qibi  Osmanlr  Devlet i 'nde halk i le yonet im
kar5r kar5rya gelmemiS, sisteme alternatif arayr5r igin
reaksiyonlar olu5mamrstrr.

Osmanlr imparatorlugu'nda devletle halkr kar5r kar5rya
getirecek ve sivil toplum arayrllannrn kaprlannr aqacak
bir burjuva srnrfr ortaya qrkmamtstu. Osmanlr'da bur-
juvazinin ortaya grkmayr5r sebebiyle Batr|, anlamda te-
mel hak ve ozgiirkiklerin belirmemesi, bu konuda cid-
di toplum dalgalanmalannrn olmayr5r, yonetimin des-
potizmini degil;600 sene ya5amasrnrn srrrrnr anlama-
ya yonelik ipuglannr verir.

Osmanlr toplumuna baktrQrmrzda, sivil toplum ogele-
r in in oldugunu goruruz. Osmanlt  imparator lugu'da
bir dogu despotizmi g0renlerin geriat'rn garantiledi!i
bir ozel mUlkiyet a-lanrnr gozden kagrrdrklan oranda,
onlann tarifine uyan bir " sivil toplum " dinamiqinin
ogelerinin krsmi mevcudiyetinden bahsedebiliriz.

" Srvil toplum " geleneli, yani toplum devlet mucade-
lesi ya5amamr5 toplumlarda sivil toplumun da olma-
dlgrna ydnel ik kanr gunlLik di le yer le5mi5 durumdadrr.
Osmanh toplumu, Batr'da olduQu gibi, devlet ile kar-
5r ka15rya gelme ihtiyacr duymamr5trr. Farkh toplumsal
yaprlarda sivil toplum kurumlan ve hareketleri farklr
islevler gormris ve toplumsal zihniyete baqh olarak
deli5ik performanslar CizmiStrr. Bu nedenle, Osmanlr
Devleti kendi toplumsal. kulturel ve siyasi yaptstna uy-
gun bir sivil toplum anlayr5rnr yalamrsttr.

3.3.1980 Sonrasr Sivil Toplum

1980 sonrasr donem, Turk "s ivr l  toplum"u aqrsrn-
dan bir donrim noktasr teskil etmektedir. Bu d6-
nemde siv i l  toplum olu5umu yon0nde gdrLi len gel i5-
me, sivil toplum unsurlarrnrn Tr-irkiye'deki gelenek-
sel  merkeziyetgi  var l rk alanrna kar5r bir  var l rk alanr
olusturmasr y0nrlnde gergekle5mi5tir.
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siz l ik i le istrkrarstz lrktan bunalan halkrn,  daha gLl-
venl i  o lan 5ehir lere yer le5meler i  iJe ba5layan t icar i
hayat ve modernle5me, merkeziyetgi yonetimin kuv-
vet lenmesi i le leodahzmir (okr i5u, ronesans ve re-
form hareket ler,  aydrnlanma i le bir l ik te gel i5en ve
ki l ise dogmalarrnr ytkan pozi t iv ist  du5unce, gazete-
lenn ortaya grkr5r i le halkrn bir  yerde toplanmastna
gerek kalmadan onlara ula5r labi lmesi  ve boylece ka-
musal alanrn ve kamuoyunun olu5umu Batr 'daki  s i -
v i l  toplumun 5ekt l lenmesini  saglayan ogelerdir .

Krsaca Keane'nin de dedigi gibi, "Sivil toplum uzun
ve karma$k bir tarihsel surecin urunldAr. Sivit toplu-
m u n yaratt lmae modern dAnyan n ba5artstd r.... "

Turkiye ise kdklu tar ih inde siv i l toplum potansiyel ine
sahip kurumlar barrndrrm15 ise de bunlar konunun
uzmanlarr  tarafrndan Batt  normlaf lna uygun siv i l
toplum ornekler i  o larak tam kabul gormemektedir-
ler .  Fakat toplumlann birbir ler ine hiqbir  5eki lde ben-
zemeyece! i  ve gok farklr  Sart lar al t rnda gel i5t ik ler in i
dLi5Linursek; tar ih imizin biz im kLi l tL ir  degerler imize
has ozel l ik ler iqeren siv i l  toplum kurumlan ornekle-
r ine sahip oldugu g0rulLir .  Osmanlr  imparator lu-

!u 'ndaki  Esnaf Loncaiarr ,  Ahi ler.  Anadolu'nun dort
bir  yanrna dagrlm15 tar ikat lar,  topium taraf lndan ol-
dukga buyUk bir  ta lep ve kabul goren Vakrf lar,  Ule-
ma, kJrsal  alanda org0t lenen Koy Mecl is ler i ,  hattat-
lar  ve ci l tq i ler  gibi  esnaf d15r k i5i ler i  b iraraya toplayan
olu5umlar,  kendi deQerler imize has Ozel l ik ler igeren
"siv i l  toplu m " yapuanna ver i lebi lecek orneklerdir .

l let i5 im araglarr  s iv i l  toplumun olu5masrnda gok
onemli  bir  yere sahipt i r .  Ni tekim hem Avrupa'da
hem de siv i l toplum kavramtnrn ye5ermeye bagladr-
gr diger ulkelerde, ozel l ik l i  basrn yayrn araglarrnrn
etkin olarak galr5trk lanm g0rmekteyiz.  Bu etkinlrk
hem her toplumu kUltOrel  ozel l ik ler ine gore siv i l
topluma yonel ik 5eki l lendirmi5, hem de '1980' ler-

den sonra yerel  ozel l ik lerden evrensel Ozel l ik lere
geqip,  N/c Luhan' in bel i r t t iQi  gibi  g lobal  koy hal ine
get i rdigi  DUnya'da ortak k0l t l l re (popLt ler kUltur)
y0nel ik dLisunce aktmlarr  olu5turmustur.  Bu aSa-
mada yava5 yava5 ortak deler lere sahip olmaya
baqlayan, birbir ler iy le k i t le i let i5 im araqlan vastta-
sryla etki le5erek, s iv i l  toplum deQerler in in bi le kLi l -
turel  ve yerel  Ozel l ik lerden stynl tp ortakla5ttgt ;  us-
tel ik Batt  normlarrnda bir  s iv i l  toplum anlayr5rnrn

M
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hakim olmaya ba5ladrgt bir  DUnya, gelecegin dUn-
yasr olarak gorulmektedir .

Siv i l  toplum, bir  o lgudan ziyade olu5u i fade etmek-
tedir .  Buradaki  olug, ideal  s iv i l  toplum olma yolun-
daki sureqtir. Bu nedenle kavrama, ula5rlmast amag-
lanan bir  ideal  olarak bakmak gerekmektedir .  0z-
dalga'mn ifadesi ile; "Sivil toplum ya biri ya da diQe-
ri sorunu delildir. QoQu durumda bir iilkenin iyi i5-
leyen bir sivil toplum orgatlenmesine sahip olup ol-
madQt sorusuna evet veya hayr diye cevap vermek
zordur. Pek Eok ki5i lsveg gibi bir iilke iEin bile bu so-
ruya kesin bigimde cevap veremez. Sivil toplum kav-
ramtm bir ideal tip olarak ele almak gereklidir. Bir iil-
kenin bu yolda ne kadar hrzh ilerlediQine ya da sivil
toplum ideal tipinden ne kadar uzak olduQuna ba-
krlmahdr. Boylesi bir yakla5tm ozellikle de qok hrzlt
toplumsal, siyasal ve ekonomik deli5imler ya5amak-
ta olan ulkeler iEin uygundur"
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