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Öz

Cemaat ve sivil toplum kavramları Türkiye’nin son yarım yüzyılında literatürüne 
giren kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok partili demokratik hayata geçişle 
ulus devletin dayatması laiklik, sekülerizm ve resmî din kuşatması altındaki zincirler 
gevşemiş, ülke sivil din kavramını hürriyet ortamında yaşamaya başlamıştır.

Osmanlı mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetin ajandasında din yoktur. Siyasi 
otorite dizginleri ele aldığı İkinci Meclisten itibaren cemaat türü yapılarla mesafeli 
durur. Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini ötekileştirir. Cemaat ve tari-
katların varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasî muhalefetin odağı görür. Bunun 
bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen” ve ”İzmir Suikastı” gibi hala 
üzerlerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği üzerinde durulan argüman-
lar ve olaylarla “Şeriat!”, “İrtica!”, “Teokratik devlet!” etiketleriyle cemaat ve tarikatlar 
üzerinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

1924 sonrası yaşananlara karşı çok az kitle hariç tutulmak kaydıyla cemaat ve tari-
katlar devletçi ve merkeziyetçi yapılarını korurlar. Devleti kutsayan mantaliteye göre, 
“devlet yurt dışı uzantıları yardımıyla ele geçirilmiştir. Öyleyse bu ele geçirilen yapı 
temizlenmeli aslî yapısına yeniden kavuşturulmalıdır.” Cemaatlerin bu siyasal İslam 
temelini oluşturan mantalitesinin istisnası Risale-i Nur hareketidir. Birçok cemaat 
araç ile amacın birbirinin yerine ikamesiyle ticaret, finansla tanışmış; kurumsal yapı-
dan uzakta şekillenen cemaat giderek siyasetin kontrolüne resmî yapısıyla girmiştir. 
Bediüzzaman Said Nursi orijinli Risale-i Nur hareketi resmî siyasî yapıdan uzak dur-
mayı tercih ederken, tek parti döneminde de çok ağır bedeller ödemesine rağmen si-
vil itaatsizlik hakkını kullanmıştır. Risale-i Nur ana çizgisinde hareket tarzı, siyasal İs-
lam’a mesafeli durmuş ve imanın bireyin hayatına yansıması üzerine kurgulanmıştır. 
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Kavramlar

Öncelikle kavramlar üzerinde mutabakata varmak gerekiyor. Kavramlar 
üzerindeki mutabakat sonraki aşamada iletişimin temelini oluşturacaktır. Bu 
aşamada öncelikle “cemaat” ve “sivil toplum” kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekiyor. Ülke olarak son iki yüzyılımızda bu kaosu ve karmaşayı hemen toplumun 
tüm katmanlarında yaşadık. Hâlbuki kavramlar üzerinde fikir birliği sağlanabilmiş 
olsaydı bugün problemlere yaklaşımlarımızda, çözüm yollarında da çok kolay uzlaşı 
kültürümüz gelişecekti.

Başta da ifade ettiğimiz gibi iki önemli kavramımız var. İlki “cemaat”, diğeri ise 
“sivil toplum.”

Bu iki kavrama Batı medeniyeti ile kadim İslam medeniyetinin iki farklı bakış açı-
larıyla yorum getirdiklerini görebiliriz. Farklı pencereden bakıldığında beslendikleri 
kaynaklar itibarıyla iki farklı kavram üretmeleri doğal bir sonuç olarak karşımıza çık-
maktadır.

Batı medeniyetinin cemaat kavramına yüklediği anlam kodu “dünyevi dayanışma” 
orijinli olurken İslam medeniyeti kavrama “uhrevî dayanışma” boyutu eklemektedir. 
Bu yönüyle İslam medeniyeti kavramın etimolojik ve semantik analizine din temelli 
bir ilişkiler ağı yüklemektedir. Cemaatin din dilindeki kullanımı, Müslümanların din 
kardeşliği esasına dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve katılmak zorunda oldukları bir-
lik ve beraberlik anlamını taşımaktadır.

Cemaat Kavramı

Batı literatürüne cemaat kavramı sosyolojiyle birlikte girdiği görülür. Sosyoloji li-
teratüründe cemaatin tanımı ise; “üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları bir şeye, genellik-
le de ortak bir kimlik duygusuna dayanan ve özel olarak oluşturulmuş bir toplumsal 
ilişkiler bütünüdür.”2

Batı literatürüne sadık kalarak hazırlanan etnoloji sözlüğünde cemaat tanımı “Dü-
şüncede, duyguda, uğraşıda ortaklık gösteren belli bir coğrafi bölgede yaşayan, ara-
larında akrabalık bağları bulunan insanların oluşturdukları grup” olarak tarif edilir.3

Bir başka tanımda ise; “1. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve bir 
uygarlığı paylaşan bireylerin oluşturduğu değişik boyutlarda insan kümeleri. 2. üye-
leri birbirine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze olduğu, yüksek 

2 bkz., Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).
3 bkz., Örnek, S.V., Etnoloji Sözlüğü, (Ankara: 1971).
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COMMUNITY AND CIVIL SOCIETY

Abstract 

The concepts of “community” and “civil society” integrated to literature of Turkey  
in the past fifty years. By the help of the transition to multi-party democratic  
system, the religious life which is imposed by the state in a secular  
manner has started to turn into a more civil one. People started to experience  
their religion in a more tranquil way owing to acquisitions in freedom.  
The legacy of Ottoman State, Turkish Republic, did not include religion to her agenda.  
Once the political control was taken over, the Second Assembly of the Republic  
had been ill-disposed towards religious communities. The Republic alienated the 
thoughts of religious people about the state and politics. As a matter of fact, these  
communities were seen as opponents and as a threat to regime. We still witness  
the negative effects of anti-religious propaganda of the state when we look at the 
cases of “Sheikh Said”, “Dersim”, “Menemen” and “Izmir Assassination Attempt”.  
Although the real actors and causes of these events have not revealed, religious  
people or communities somehow have seen as interlinked with these events. 
By this mentality, the state exercises power over religious community  
by using sloganized words such as “Reactionism” and “Theocratic State”. 
After 1924, religious communities kept their statist structure except of few exceptions.  
Their main approach could be characterized as follows: “The state is taken over by 
external forces and controlled by the channels of these powers. The solution yields 
in removing these links and turning the state into its original position”. The exception  
of this approach which facilitates the idea of political Islam is the Risale-i Nur  
Movement. This idea caused a substitution of means and ends. Over time, when these  
communities get an opportunity in commercial and financial sectors, they were easily  
controlled by the political power of their time. The Risale-i Nur movement has managed  
keep its distance with such political powers and used the method of civil disobedience  
when faced negative practices of state against Muslims as in one-party era. The  
mainstream Risale-i Nur movement criticized the inclusion of politics in religious  
matters and promoted the idea of letting people to live their religious life and  
practicing it in their social life.

Key Words

Civil disobedience, civil society, commerce, modernism, postmodernism, secula-
rism, sociology, volunteerism.
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anlayışı beraberinde tabiî bir dayanışmayı da getirmektedir.

Bu genel kavramsal tanımlardan sonra cemaat, modern sosyolojinin en temel ko-
nuları arasında yer alır. Batı cemaat kavramıyla toplumsal değişimi anlamaya çalış-
mış. Adeta bu yönüyle cemaat kavramı toplumsal değişimin fonksiyonel bir anahtarı 
rolünü üstlenmiştir. İslam coğrafyasında anlamı farklı ve toplumsal hayatın dinamiği 
olan cemaat kavramını Batı penceresinden ve Batı’nın kalıplarıyla değerlendirmek 
bizi yanlış noktalara götüreceğini de unutmamak gerekir. 

Cemaatten cemiyete dönüşen Batı’da toplumsal vasıflar, gerçekte modernliğin dö-
nüştürücü etkisini göstermektedir. Cemaat kavramı toplumsal ilişkilerde birincil ve 
duygusal ilişkilerin dünyasına aitken cemiyete dönüşmesiyle parçalanmış, bireysel-
leşmiş ilişkilerin dünyasına dönüşmüştür. Bunda da şüphesiz ki sanayileşmenin hızı, 
katı laiklik uygulamaları, ulus devleti anlayışlarının payı oldukça fazladır. 

Cemiyet kavramı sosyolojik tipleştirmede cemaatin antitezi olarak karşımıza çı-
kar. Cemaatteki ortak irade cemiyette yerini “fert iradesi”ne bırakır. Cemiyetin her 
bir üyesi birey olma vasfına sahiptir. Cemaatin menfaati fertlerin menfaatlerinin 
önüne geçemez. Özel mülkiyet üzerine kurgulanan cemiyet sözleşmeli dayanışma ile 
harekete geçer. Durkheim’a göre cemaat modern öncesi durumu anlatmaktadır.

Cemaat kavramının Batı’da geldiği değişim ve dönüşüm süreci kilisenin etki ve 
yetki sınırlarını kaybettiği aydınlanma süreci olarak adlandırılan Rönesans Dönemi 
ile başlar. Cemaat kavramı kilisenin çekim merkezinden uzaklaşırken Batı’daki sekü-
lerizm kendini cemaatten cemiyete doğru bir değişimin içinde bulur. Bu değişimle 
toplumun ortak iradesi yerini ferdin iradesine, cemaatin toplumsal menfaatleri yerini 
kişisel menfaatlere terk eder. İnanç ve din temelli kurgulanan toplum yapısı örf ve 
adetlerden beslenmenin yerine pozitivizm, akılcı, materyalist anlayışa bırakır. Ortak 
bir mülkiyet özel mülkiyet anlayışına dönüşür. Tabiî cemaat giderek cemiyete yerini 
bırakırken menfaat üzerine yeni bir yapı kurulur.

Oysa Batı’nın cazibe merkezinden çok farklı yörüngedeki İslam medeniyetinde 
cemaatler İslamî gelenekte modern/seküler atıf zinciri içinde kullanılmaz. Cemaat 
kavramı bugün İslam dünyasında ve ülkemizde dinî yapılanmaları ifade etmek için 
kullanılmaya devam etmektedir. Cemaat kavramı ortak bir epistemolojiye, aidiyet ve 
referansa vurgu yapan dinî bir dayanışma ağı içinde ele alınır. Aslında soyut bir yapı-
lanmaya da ülkemizdeki Cemaat yapılanması imkan verir. Cemaatin ferdî olmak, ona 
mensubiyet duygusu duymak, kişiye ortak geçmiş ve gelecek düşüncesini bünyesinde 
barındıran güçlü bir aidiyet duygusu kazandırır.

Son yirmi yıl değerlendirildiğinde ise dünyayı saran ve ülkemizi de içine alan 
modernleşme süreci, Jakoben laiklik stratejilerinin uygulanması cemaat üzerinden 
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ölçüde bütünleşmiş herhangi bir toplumsal küme. 3. Toplum teriminin karşıtı, ileri öl-
çüde bütünleşmiş birincil ilişkilerin egemen bulunduğu etkinin geleneksel ve türdeş 
olduğu kapalı yerel kümeleri”4 ifade edilmektedir. 

Bir başka sosyolojik tanımda cemaat biraz daha kadim İslam medeniyetinin bakış 
açısına yakın bir tarif getirilerek; “Küçük veya büyük herhangi bir grubun azaları her 
nerede şu veya bu münferit menfaati değil, fakat müşterek hayatın ana şartlarını pay-
laşacak şekilde bir arada yaşarlarsa biz bu gruba cemaat diyoruz.”5

Hukuki bir kavram olarak cemaat sadece gayrimüslimler için kullanılabilir; 
Rum-Ortodoks Cemaati, Ermeni Cemaati, Yahudi Cemaati gibi. Hem ülke sınırları hem 
milletlerarası hukukta da cemaat olarak yeri var bunların. Müslümanlar için cemaatin 
ve tarikatın hukukî hiçbir karşılığı yok, dar manada siyasî karşılığı da yoktur. Ama 
kültürel olarak, fiili olarak Türkiye’nin gerçeğidir. Siyasi, hukuki ve kültürel bir kav-
ram olarak kullanılan cemaatin, Türkiye’de Müslüman muhafazakar grupları işaret 
etmeye yarayan bir kavram olduğunu biliyoruz. 

İslam medeniyetinin ortaya koyduğu cemaat kavramı İslam toplumlarının 
muhayyilesinde hayatın merkezinde bir role sahiptir. Adeta cemaat kavramı 
mükellefiyetle başlayan bir sürecin tabii ayrılmaz bir parçası gibidir. Zira dinî hayatı 
bir şekilde yaşamak arzusunda olan her Müslüman, her şeyden önce bir imamın 
arkasında saf tutarak doğrudan bir cemaatin tabii parçası olmaktadır. Kavramsal 
anlamıyla cemaat, İslamî toplumsal yapıdaki derinlikli anlam üretimlerinden 
bağımsız olarak doğrudan bir topluluğun ifadesidir. Bu yönüyle cemaat, toplumsal 
ortaklıkları ifade etmek üzere kullanılan ümmet ve millet kavramlarını da içine alan 
bir kapsayıcılık ihtiva eder.

İslam kültüründe etimolojik olarak cemaat, toplamda bir araya getirmek 
anlamındaki cem mastarından türetilen Arapça bir isim olup gündelik dilde genellikle 
insan topluluğu anlamında kullanılmaktadır. 

Sosyolojik bakımdan tek bir cemaat tipinden değil, birçok cemaat tiplerinden 
bahsedilebilir. Köy zanaat cemaati, dinî cemaat, ideoloji cemaati, okul cemaati... vb. 
Şüphesiz bu tasnif uzatılabilir. Değişik kriterlerden hareket edilmek suretiyle farklı 
cemaat tipleştirmeleri yapılabilir.

Cemaat bir ortak iradeyi temsil ederken, üyeleri cemaatin içinde fert özelliklerin-
den uzak bir yapıdadır. Burada bireyselliğin yerini cemaatin menfaatleri alır. İnanç 
ve din temelli kurgulanan cemaat örf ve adetlerden beslenirken, ortak bir mülkiyet 

4 Özer Ozankaya, Toplumbilime Giriş, (Ankara: 1984), 36.
5 R.M. Maciver ve H.G. Page, Cemiyet, çev., A. Kurtkan, cilt 1, (İstanbul: 1971) 14.
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anlayışı beraberinde tabiî bir dayanışmayı da getirmektedir.
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kar. Cemaatteki ortak irade cemiyette yerini “fert iradesi”ne bırakır. Cemiyetin her 
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Cemaat kavramının Batı’da geldiği değişim ve dönüşüm süreci kilisenin etki ve 
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ile başlar. Cemaat kavramı kilisenin çekim merkezinden uzaklaşırken Batı’daki sekü-
lerizm kendini cemaatten cemiyete doğru bir değişimin içinde bulur. Bu değişimle 
toplumun ortak iradesi yerini ferdin iradesine, cemaatin toplumsal menfaatleri yerini 
kişisel menfaatlere terk eder. İnanç ve din temelli kurgulanan toplum yapısı örf ve 
adetlerden beslenmenin yerine pozitivizm, akılcı, materyalist anlayışa bırakır. Ortak 
bir mülkiyet özel mülkiyet anlayışına dönüşür. Tabiî cemaat giderek cemiyete yerini 
bırakırken menfaat üzerine yeni bir yapı kurulur.

Oysa Batı’nın cazibe merkezinden çok farklı yörüngedeki İslam medeniyetinde 
cemaatler İslamî gelenekte modern/seküler atıf zinciri içinde kullanılmaz. Cemaat 
kavramı bugün İslam dünyasında ve ülkemizde dinî yapılanmaları ifade etmek için 
kullanılmaya devam etmektedir. Cemaat kavramı ortak bir epistemolojiye, aidiyet ve 
referansa vurgu yapan dinî bir dayanışma ağı içinde ele alınır. Aslında soyut bir yapı-
lanmaya da ülkemizdeki Cemaat yapılanması imkan verir. Cemaatin ferdî olmak, ona 
mensubiyet duygusu duymak, kişiye ortak geçmiş ve gelecek düşüncesini bünyesinde 
barındıran güçlü bir aidiyet duygusu kazandırır.

Son yirmi yıl değerlendirildiğinde ise dünyayı saran ve ülkemizi de içine alan 
modernleşme süreci, Jakoben laiklik stratejilerinin uygulanması cemaat üzerinden 
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ölçüde bütünleşmiş herhangi bir toplumsal küme. 3. Toplum teriminin karşıtı, ileri öl-
çüde bütünleşmiş birincil ilişkilerin egemen bulunduğu etkinin geleneksel ve türdeş 
olduğu kapalı yerel kümeleri”4 ifade edilmektedir. 

Bir başka sosyolojik tanımda cemaat biraz daha kadim İslam medeniyetinin bakış 
açısına yakın bir tarif getirilerek; “Küçük veya büyük herhangi bir grubun azaları her 
nerede şu veya bu münferit menfaati değil, fakat müşterek hayatın ana şartlarını pay-
laşacak şekilde bir arada yaşarlarsa biz bu gruba cemaat diyoruz.”5

Hukuki bir kavram olarak cemaat sadece gayrimüslimler için kullanılabilir; 
Rum-Ortodoks Cemaati, Ermeni Cemaati, Yahudi Cemaati gibi. Hem ülke sınırları hem 
milletlerarası hukukta da cemaat olarak yeri var bunların. Müslümanlar için cemaatin 
ve tarikatın hukukî hiçbir karşılığı yok, dar manada siyasî karşılığı da yoktur. Ama 
kültürel olarak, fiili olarak Türkiye’nin gerçeğidir. Siyasi, hukuki ve kültürel bir kav-
ram olarak kullanılan cemaatin, Türkiye’de Müslüman muhafazakar grupları işaret 
etmeye yarayan bir kavram olduğunu biliyoruz. 

İslam medeniyetinin ortaya koyduğu cemaat kavramı İslam toplumlarının 
muhayyilesinde hayatın merkezinde bir role sahiptir. Adeta cemaat kavramı 
mükellefiyetle başlayan bir sürecin tabii ayrılmaz bir parçası gibidir. Zira dinî hayatı 
bir şekilde yaşamak arzusunda olan her Müslüman, her şeyden önce bir imamın 
arkasında saf tutarak doğrudan bir cemaatin tabii parçası olmaktadır. Kavramsal 
anlamıyla cemaat, İslamî toplumsal yapıdaki derinlikli anlam üretimlerinden 
bağımsız olarak doğrudan bir topluluğun ifadesidir. Bu yönüyle cemaat, toplumsal 
ortaklıkları ifade etmek üzere kullanılan ümmet ve millet kavramlarını da içine alan 
bir kapsayıcılık ihtiva eder.

İslam kültüründe etimolojik olarak cemaat, toplamda bir araya getirmek 
anlamındaki cem mastarından türetilen Arapça bir isim olup gündelik dilde genellikle 
insan topluluğu anlamında kullanılmaktadır. 

Sosyolojik bakımdan tek bir cemaat tipinden değil, birçok cemaat tiplerinden 
bahsedilebilir. Köy zanaat cemaati, dinî cemaat, ideoloji cemaati, okul cemaati... vb. 
Şüphesiz bu tasnif uzatılabilir. Değişik kriterlerden hareket edilmek suretiyle farklı 
cemaat tipleştirmeleri yapılabilir.

Cemaat bir ortak iradeyi temsil ederken, üyeleri cemaatin içinde fert özelliklerin-
den uzak bir yapıdadır. Burada bireyselliğin yerini cemaatin menfaatleri alır. İnanç 
ve din temelli kurgulanan cemaat örf ve adetlerden beslenirken, ortak bir mülkiyet 

4 Özer Ozankaya, Toplumbilime Giriş, (Ankara: 1984), 36.
5 R.M. Maciver ve H.G. Page, Cemiyet, çev., A. Kurtkan, cilt 1, (İstanbul: 1971) 14.
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şehirli olana denk geldiğini ve bunun karşıtının da gayr-ı medenilik olduğunu ifade 
etmektedir. Şerif Mardin’in deyimiyle sivil toplum “şehir adabı”dır.7

Taha Akyol’a göre, sivil toplum bir gelişme bir meşruiyet sorunu, ortak değerler 
üzerine bir uzlaşma ortamıdır. Sivil toplum bireycidir, özgür ve kurumlaşmış toplum-
dur.8

Bir başka tanımlama ise, sivil toplum, gönüllü, kendi kendini meydana getiren, 
kendi destekleri ile ayakta kalan, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracılık 
yapma özelliğine sahip örgütlü sosyal bir yapılanmadır.9  

Farklı, oldukça geniş kavramlardan hareketle ortaya çıkabilecek ortak tanıma 
göre; bir şekilde devletle ilişkili olan fakat iktidarı ele geçirme amacı taşımayan sivil 
toplum, devletten bağımsız bir toplumsal alan olup, vatandaşların, aile veya devlet ta-
rafından temsil edilmeyen ortak çıkarlarının alanıdır. Sivil toplum, hem devletin (dar 
anlamda politik toplum) dışında hem de geniş anlamda politik toplumun da dışında 
kalan grup ve sınıfları kapsamaktadır diyebiliriz.10 

Sivil toplum kavramı, Batı toplumlarındaki yapılanmasında orta sınıfa kentsel 
yaşamda sağlanan birtakım sivil özgürlükler temelinde ortaya çıkan, merkezi otori-
teden bağımsız ve özerk kurumların şahsında gelişme imkanı bulan toplumsal alanı 
ifade eder.11 

Sivil toplumu, en basit şekilde ihtiyaçların giderildiği toplum olarak gören sosyolog 
Küçükömer’e göre, Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan burjuvazi sınıfını tanımlamak 
için kullanılan sivil toplum, feodal düzene alternatif yeni bir düzen öngören kapitalizm 
ile birlikte gelişmiştir.12 

Bir başka ifade ile sivil toplum, “Toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm 
bulma sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri 
yaşama geçirecek politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgüt-

7 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2008) 9.
8 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
9 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 543-560.
10 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
11 Gülgün Erdoğan Tosun, İzmir’de Sivil Toplum, (İstanbul: Alfa Yayınları, 2006) 10.
12 Mehmet Zeki Duman, “İdris Küçükömer’in Sivil Toplum Anlayışı”, Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, cilt 2, 48.
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kurgulanan aidiyetleri de tartışılır kılmış, hatta bir cemaate mensup olmak yer yer 
saklanması gereken çok özel bir tercihe dönüşmüştür. Postmodern gelişmeler, sosyal 
hayatın seküleştirilmesine yönelik aşırı gayretler dini aidiyet vurgularını itibardan 
düşürücü telkinlerle ilerlemiştir. 

Bugün gelinen noktada cemaat kavramı, varlığını sekülerizmin bütün ağır 
hasarlarına rağmen sürdürmeye devam etmiş, kazandığı yeni anlamlarla modern 
dünyada bile güçlü bir değerler toplamı olduğunu göstermiştir.

Cemaat kavramı Batı’nın dinî kavram olarak içini boşaltıp kendi medeniyet anla-
yışının sığ kavramlarıyla doldurmuş olsa da yine de yeni kolektif ilişkileri tanımlama 
konusunda fonksiyonunu korumaya devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada 
artık Batı’nın deforme etmeye çalıştığı cemaat kavramıyla sadece dinî geleneksel bü-
tünleşme biçimlerine değil, aynı zamanda ortak değerler başlığı altındaki dayanışma 
ağlarına da vurgu yapılmaktadır.

Cemaat kavramının “din”in geniş hareket alanından “cemiyet” ve “sivil toplum” 
gibi dar kavramların kapsamına alınmasında şüphesiz ki, önce bireyin inanç sitemin-
de maneviyat kaybının payı ilk sırayı almaktadır. İkinci olarak cemaat kavramının 
katı laik sistemin sosyal hayatın içinde bireyi toplumdan ötekileştiren baskısı… Batı 
medeniyetinin ferdi öne çıkartması ve onu “ego” yüklemeleri ile şişirmeleri…

Bu yönüyle Batı medeniyeti âdeta İslam medeniyetinin mayası özünü teşkil eden 
cemaat kavramının içini boşaltıp yerine “cemiyet” ve “sivil toplum” kavramlarını ika-
me ederek geniş hayatın bütününü kuşatan ve dokunan cemaat kavramını da sistema-
tik olarak kendi yörüngesine dahil etmeyi başardığı kısmen söylenebilir.

Sivil Toplum Kavramı

18. yüzyılda Batı Avrupa’da toplum halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu 
anlamaya dönük analitik bir araç olarak ortaya çıkan “sivil toplum” kavramı, değişik 
aşamalardan geçerek bugünkü anlamına ulaşmıştır.6

Cemaat kavramında olduğu gibi sivil toplum kavramında aynı anlam yüklemesini 
görmemekteyiz. Gerçekte sivil toplumun ne olduğu yönünde literatürde bir konsen-
süs bulunmamaktadır.

Kavram halk dilinde genellikle askeri olanın karşıtı olarak algılanmaktadır ki, 
bu kavramın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Şerif Mardin, sivil 
toplumun karşıtının askeri toplum olmadığını, sivil toplum kavramının medeni yani 

6 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 89-90.
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şehirli olana denk geldiğini ve bunun karşıtının da gayr-ı medenilik olduğunu ifade 
etmektedir. Şerif Mardin’in deyimiyle sivil toplum “şehir adabı”dır.7

Taha Akyol’a göre, sivil toplum bir gelişme bir meşruiyet sorunu, ortak değerler 
üzerine bir uzlaşma ortamıdır. Sivil toplum bireycidir, özgür ve kurumlaşmış toplum-
dur.8

Bir başka tanımlama ise, sivil toplum, gönüllü, kendi kendini meydana getiren, 
kendi destekleri ile ayakta kalan, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracılık 
yapma özelliğine sahip örgütlü sosyal bir yapılanmadır.9  

Farklı, oldukça geniş kavramlardan hareketle ortaya çıkabilecek ortak tanıma 
göre; bir şekilde devletle ilişkili olan fakat iktidarı ele geçirme amacı taşımayan sivil 
toplum, devletten bağımsız bir toplumsal alan olup, vatandaşların, aile veya devlet ta-
rafından temsil edilmeyen ortak çıkarlarının alanıdır. Sivil toplum, hem devletin (dar 
anlamda politik toplum) dışında hem de geniş anlamda politik toplumun da dışında 
kalan grup ve sınıfları kapsamaktadır diyebiliriz.10 

Sivil toplum kavramı, Batı toplumlarındaki yapılanmasında orta sınıfa kentsel 
yaşamda sağlanan birtakım sivil özgürlükler temelinde ortaya çıkan, merkezi otori-
teden bağımsız ve özerk kurumların şahsında gelişme imkanı bulan toplumsal alanı 
ifade eder.11 

Sivil toplumu, en basit şekilde ihtiyaçların giderildiği toplum olarak gören sosyolog 
Küçükömer’e göre, Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan burjuvazi sınıfını tanımlamak 
için kullanılan sivil toplum, feodal düzene alternatif yeni bir düzen öngören kapitalizm 
ile birlikte gelişmiştir.12 

Bir başka ifade ile sivil toplum, “Toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözüm 
bulma sürecine aktif olarak katılan ve bu temelde de siyasi aktörleri bu çözümleri 
yaşama geçirecek politikalar üretmeye yönlendirmek için çalışan farklı gönüllü örgüt-

7 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2008) 9.
8 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
9 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 543-560.
10 Ayşenur Akpınar Gönenç, Sivil Toplum Düşünsel Temelleri ve Türkiye Perspektifi, (Elektronik 
kitap: www.altkitap.com, 2001) 42.
11 Gülgün Erdoğan Tosun, İzmir’de Sivil Toplum, (İstanbul: Alfa Yayınları, 2006) 10.
12 Mehmet Zeki Duman, “İdris Küçükömer’in Sivil Toplum Anlayışı”, Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, cilt 2, 48.
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kurgulanan aidiyetleri de tartışılır kılmış, hatta bir cemaate mensup olmak yer yer 
saklanması gereken çok özel bir tercihe dönüşmüştür. Postmodern gelişmeler, sosyal 
hayatın seküleştirilmesine yönelik aşırı gayretler dini aidiyet vurgularını itibardan 
düşürücü telkinlerle ilerlemiştir. 

Bugün gelinen noktada cemaat kavramı, varlığını sekülerizmin bütün ağır 
hasarlarına rağmen sürdürmeye devam etmiş, kazandığı yeni anlamlarla modern 
dünyada bile güçlü bir değerler toplamı olduğunu göstermiştir.

Cemaat kavramı Batı’nın dinî kavram olarak içini boşaltıp kendi medeniyet anla-
yışının sığ kavramlarıyla doldurmuş olsa da yine de yeni kolektif ilişkileri tanımlama 
konusunda fonksiyonunu korumaya devam etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada 
artık Batı’nın deforme etmeye çalıştığı cemaat kavramıyla sadece dinî geleneksel bü-
tünleşme biçimlerine değil, aynı zamanda ortak değerler başlığı altındaki dayanışma 
ağlarına da vurgu yapılmaktadır.

Cemaat kavramının “din”in geniş hareket alanından “cemiyet” ve “sivil toplum” 
gibi dar kavramların kapsamına alınmasında şüphesiz ki, önce bireyin inanç sitemin-
de maneviyat kaybının payı ilk sırayı almaktadır. İkinci olarak cemaat kavramının 
katı laik sistemin sosyal hayatın içinde bireyi toplumdan ötekileştiren baskısı… Batı 
medeniyetinin ferdi öne çıkartması ve onu “ego” yüklemeleri ile şişirmeleri…

Bu yönüyle Batı medeniyeti âdeta İslam medeniyetinin mayası özünü teşkil eden 
cemaat kavramının içini boşaltıp yerine “cemiyet” ve “sivil toplum” kavramlarını ika-
me ederek geniş hayatın bütününü kuşatan ve dokunan cemaat kavramını da sistema-
tik olarak kendi yörüngesine dahil etmeyi başardığı kısmen söylenebilir.

Sivil Toplum Kavramı

18. yüzyılda Batı Avrupa’da toplum halinde yaşamanın nasıl mümkün olduğunu 
anlamaya dönük analitik bir araç olarak ortaya çıkan “sivil toplum” kavramı, değişik 
aşamalardan geçerek bugünkü anlamına ulaşmıştır.6

Cemaat kavramında olduğu gibi sivil toplum kavramında aynı anlam yüklemesini 
görmemekteyiz. Gerçekte sivil toplumun ne olduğu yönünde literatürde bir konsen-
süs bulunmamaktadır.

Kavram halk dilinde genellikle askeri olanın karşıtı olarak algılanmaktadır ki, 
bu kavramın yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Şerif Mardin, sivil 
toplumun karşıtının askeri toplum olmadığını, sivil toplum kavramının medeni yani 

6 Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, (İstanbul: 
Alfa Aktüel, 2007) 89-90.
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kündür.14  

Bu tarihsel akımlar ve aktörler özellikle yüzyılın başında kurdukları sivil toplum 
oluşumlarıyla tarihsel süreçteki rollerini ulus ötesi faaliyetlerle devam ettirmekte. 
Kimi gönüllü yardım teşekkülü, kimi çevreci, kimi ekonomiye yön veren global ölçekte 
sivil toplum örgütleri olarak Batı üstünlüğü, kapitalizm kaldıraçlarıyla dünyaya nizam 
vermeye devam ediyorlar.

Öte yandan birer sivil toplum görünümünde olup örtülü bir şekilde bazı devletler, 
şirketler ya da baskı grupları tarafından finanse edilen ve bu yapıların nüfuzlarını 
geliştirmede birer enstrüman olan kuruluşlar da vardır.

Özellikle komünist bloğun çökmesi ve hemen ardından yaşanan küreselleşmeyle 
birlikte hükümet dışı kuruluşların sayı, etki ve önemleri öyle arttı ki, bu başlı başına 
bir “business” haline geldi, sektörleşti. Günümüzde o kadar çok sayıda ve iyi imkan-
larla profesyonel kadrolar istihdam ediyorlar ki bu tür kuruluşların bütçelerinin yük-
lü bir bölümü işletme masraflarına ayrılıyor.

Sivil toplum maskesi altında ülkelerin iç işlerine karışmakta, kalkınan gelişme yo-
lundaki ülkelere çevre bahanesiyle parmak sallamaktalardır.

Peki, bizim mahallede sivil toplum algısı hangi durumdadır ona bakalım.

İslam medeniyetine bakıldığında Batı’dan farklı bir yaklaşım görürüz. Temelinde 
sivil bir dini anlayış toplumu kapsar. Batı’nın tersine katı, merkeziyetçi, otoriter bir 
anlayışla İslam medeniyeti dünya sahnesine çıkmamıştır.

İslam medeniyetinde Batı’nın elitlerinin, burjuvanın ve kilisenin ağır baskısı ve da-
yatmasıyla nefes almaya çalışan geniş kitleleri rahatlatmaya yönelik anlayışa karşılık 
sivil toplum insanların doğru ile yanlış arasında tercih noktalarını hep açık tutmuş. 
Bu yönüyle Müslümanların yaşadıkları toplumlarda toplumu kuşatan ağır bir siyasi 
baskıdan uzak durmuştur. Tek tip dayatma yerine siyasal erke savaş açmadığı sürece 
çok renkli bir toplumsal hayata izin vermiştir. En çarpıcı örneği İstanbul’un fethi son-
rası yaşananlardır.

Batı medeniyetinin dayatmacı tek tip toplum anlayışının İslam’ın “toplumsal fark-
lılaşmaya” “toplumsal katılıma” da açık olduğunu tarihte uygulamalarıyla göstermiş-
tir. İslam medeniyetinin genlerindeki bu yapı, bireylerin kendi görüşlerini devlete 
karşı savunacak ve hatta devlete kabul ettirecek bir anlayışı hem kendi epistemolo-
jisinde içermektedir, hem de ilk dönem uygulamalarında buna ilişkin örnekler görü-
lebilmektedir. Bu yönüyle kadim medeniyette Batı’nın temel vurgusu olan kitle, sınıf 

14 Yasin Aktay, “Doğu-Batı Ekseninde Sivil Toplum” (içinde: Sivil Toplum Kavramı Tartışmala-
rı), haz., Murat Şentürk ve Aynur Erdoğan, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2008) 59-60.
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lerin devlet denetimi dışında kurduğu ortak alan”dır.13  

Tanım dikkatlice incelendiğinde bize farklı bakış açıları vermekte. Her şeyden 
önce; sivil toplum, toplumun problemlerinin çözümünde etkili bir aktör olarak gö-
rülmekte, ikinci önemli nokta ise; sivil toplumun problemlerinin çözümünde, devlet 
ile işbirliği yapabilecek aktör olarak ifade edilmektedir. Üçüncüsü de; sivil toplum bir 
yandan bireylerin aktif bir şekilde siyasal katılımını sağladığı düşünülürken, diğer 
yandan da, farklı inanç ve düşüncedeki toplumsal kesimlerin demokratik kültür için-
de birbirlerini hoş görmelerine olanak sağladığı kabul edilmektedir.

Sivil toplum, haklarını bilen, başkalarının haklarını tanıyan ve hak ve özgürlükleri 
hem kendisi hem de başkası için savunabilen, bunu da gönüllü olarak gerçekleştiren 
insanların çoğunlukta olduğu toplumdur.

Sivil toplum bu yönüyle tam bir özgürlükler alanıdır. Bu özgürlüklerin içinde belki 
de en çok ihlal edilen ve dolayısıyla sivil toplum tarafından en çok konu edilen farklı 
olabilme ve farklı kalabilme özgürlüğüdür. Bir diğer konu da örgütlenme özgürlüğü-
dür. Sağlıklı bir sivil toplumun varlığı ve var olanların da gelişmesi için örgütlenme 
özgürlüğü önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekmektedir. Bu yönüyle sivil 
toplum, çeşitli çıkar çevrelerinin özgürce örgütlenebildikleri, haklarını özgürce ara-
yabildikleri açık toplum demektir, çoğulcu demokrasi demektir.

Batı perspektifinden bakıldığında bazen kilisenin merkeziyetçi baskılarına karşı 
kendini aydınlanma hareketi olarak var eden, bazen reformasyonda temsil edilen, ba-
zen de laiklik olarak kendini konumlandıran sivil toplum, bugün işlevselliğini farklı 
boyutlarda sürdürmektedir.

Sivil toplum kavramı sosyolojinin babası olarak gösterilen Max Weber’in de Doğu 
ile Batı toplumlarının, kültürlerinin, düşüncelerinin karşılaştırmasında çok sıklık-
la müracaat ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki 
sivil toplum kavramı esasında sadece sivil toplumu ifade etmek için kurulmuyor. Bir 
ötekini inşa etmek için kuruluyor. Yani Doğu despotizmi dediği bir toplumsal yaşam 
şeklini, bir siyaset tarzını karakterize etmek üzere ortaya atılıyor. Sonuç itibariyle 
çoğunlukla Batılı oryantalist bir literatürün oluşumunda bu kavram oldukça fonksi-
yonel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Esasında oryantalist literatür, Doğu top-
lumlarının niçin geri kalmış olduklarına ilişkin bir açıklama yapmak üzere gelişiyor. 

Aslında bütün oryantalist literatürün toplamından ortaya çıkan sonuç; Batı top-
lumlarının nasıl bu kadar üstün hale gelmiş olduklarıdır. Hegel, Marx, Comte, Durkhe-
im ve Weber gibi birçok insanı bu durumu açıklama çabası içerisinde görmek müm-

13 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum,” 10 Kasım 2012 tarihinde erişildi. 
www.siviltoplumakademisi.org.tr.
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kündür.14  

Bu tarihsel akımlar ve aktörler özellikle yüzyılın başında kurdukları sivil toplum 
oluşumlarıyla tarihsel süreçteki rollerini ulus ötesi faaliyetlerle devam ettirmekte. 
Kimi gönüllü yardım teşekkülü, kimi çevreci, kimi ekonomiye yön veren global ölçekte 
sivil toplum örgütleri olarak Batı üstünlüğü, kapitalizm kaldıraçlarıyla dünyaya nizam 
vermeye devam ediyorlar.

Öte yandan birer sivil toplum görünümünde olup örtülü bir şekilde bazı devletler, 
şirketler ya da baskı grupları tarafından finanse edilen ve bu yapıların nüfuzlarını 
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lü bir bölümü işletme masraflarına ayrılıyor.

Sivil toplum maskesi altında ülkelerin iç işlerine karışmakta, kalkınan gelişme yo-
lundaki ülkelere çevre bahanesiyle parmak sallamaktalardır.
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İslam medeniyetine bakıldığında Batı’dan farklı bir yaklaşım görürüz. Temelinde 
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jisinde içermektedir, hem de ilk dönem uygulamalarında buna ilişkin örnekler görü-
lebilmektedir. Bu yönüyle kadim medeniyette Batı’nın temel vurgusu olan kitle, sınıf 

14 Yasin Aktay, “Doğu-Batı Ekseninde Sivil Toplum” (içinde: Sivil Toplum Kavramı Tartışmala-
rı), haz., Murat Şentürk ve Aynur Erdoğan, (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2008) 59-60.

59

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 51-71

lerin devlet denetimi dışında kurduğu ortak alan”dır.13  
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zen de laiklik olarak kendini konumlandıran sivil toplum, bugün işlevselliğini farklı 
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Sivil toplum kavramı sosyolojinin babası olarak gösterilen Max Weber’in de Doğu 
ile Batı toplumlarının, kültürlerinin, düşüncelerinin karşılaştırmasında çok sıklık-
la müracaat ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki 
sivil toplum kavramı esasında sadece sivil toplumu ifade etmek için kurulmuyor. Bir 
ötekini inşa etmek için kuruluyor. Yani Doğu despotizmi dediği bir toplumsal yaşam 
şeklini, bir siyaset tarzını karakterize etmek üzere ortaya atılıyor. Sonuç itibariyle 
çoğunlukla Batılı oryantalist bir literatürün oluşumunda bu kavram oldukça fonksi-
yonel bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Esasında oryantalist literatür, Doğu top-
lumlarının niçin geri kalmış olduklarına ilişkin bir açıklama yapmak üzere gelişiyor. 

Aslında bütün oryantalist literatürün toplamından ortaya çıkan sonuç; Batı top-
lumlarının nasıl bu kadar üstün hale gelmiş olduklarıdır. Hegel, Marx, Comte, Durkhe-
im ve Weber gibi birçok insanı bu durumu açıklama çabası içerisinde görmek müm-

13 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum,” 10 Kasım 2012 tarihinde erişildi. 
www.siviltoplumakademisi.org.tr.
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kiye’de yaşadığı süreci anlayabilmek ve Batı dünyasından farkını öğrenebilmek için 
önce Cumhuriyet Türkiye’sinin tarihsel mirasını oluşturan Osmanlı’daki siyasal ku-
rumlara ve iktisadi yapıya bakmak gerekmektedir.

Osmanlı Döneminde Sivil Toplum

Osmanlı devleti, Batı dünyasının tarihsel bir deneyim içinde yaşadığı toplumsal, 
ekonomik ve siyasal süreçleri yaşamadı. Ne kurumsal bir temele dayanan aristokrat 
bir sınıfı, ne siyasal otoriteye karşı her zaman için özerkliğini koruyan şehirleri, ne 
de güçlü bir esnaf-tüccar sınıfı oldu. Batı Avrupa’da, devlet ile kilise, ulus kurucular 
ile yöneticiler, üretim araçlarına sahip olanlar ile bundan yoksun olanlar, Avrupa’nın 
modern siyasal yapısının bükülgenliğine önemli ölçüde katkıda bulunan çeşitli siyasal 
kimliklerin ortaya çıkmasına yardımcı oldular.19

Osmanlı’da böyle bir esneklik olmadığı gibi, devlet böyle bir oluşumun önünde 
engel idi: “Batı’da feodal beyler ve krallıklar çoğunlukla esnaftan çok tüccarları des-
tekledikleri halde, Osmanlı devletinde durum tersine idi. Devlet, loncaları, tüccarların 
tekelci davranışlarına karşı koruduğu gibi, daha da önemlisi, şehirlere tüzel kişilik ve 
bağımsız hükümet tanımayarak tüccar kapitalist oligarşilerin kurulmasını önledi.”20

Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum 

Türkiye, sahip olduğu devlet anlayışı ve toplumsal kültür bakımından sivil toplum 
geleneği güçlü tarihsel bir geçmişe sahiptir. Ancak Osmanlı devlet geleneğinin mirası 
pozisyondaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özellikle kuruluş yılları dikkate alındı-
ğında sivil topluma sıcak bakan bir politik yaklaşım içinde olduğu söylenemez. Devlet, 
siyasal ve kültürel açıdan toplumun özerk bir birim haline gelmesine izin vermediği 
gibi ekonomik açıdan da devletten bağımsız bir gücün ortaya çıkmasına izin vermek 
istememektedir. Bunun sonucu olarak, siyasal ve kültürel alanda faaliyet gösterecek 
örgütlü özerk birimler zayıf kalmış, sermaye çevreleri de devletten bağımsız özerk bi-
rimler haline gelememiştir. Türkiye’de, sivil toplumun ciddi eksikliklere sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca devlet ile sivil toplumu birbirine yabancılaştıran bü-
rokrat-aydın seçkinciliği, tek parti döneminin temel reflekslerinden biri olmuştur. 
Buna göre, bir tarafta doğruyu, iyiyi ve güzeli bilen bürokrat ve aydınlar vardır, diğer 

19 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2003) 37.
20 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002) 109.
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veya zümreyi göremeyiz. Aksine tek tek insanlar vardır. İslam’ın toplumun merkezine 
yerleştirdiği “insan” vurgusu demokrasideki “birey” vurgusunun çok ötesindeki ma-
naları içermektedir.  

Batı medeniyetinin aksine “eşrefi mahlûkat” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
gibi temel vurgudan hareketle demokratik anlayıştaki birey, sosyal grup, sivil hayat, 
özel yaşam, serbest teşebbüs, siyasal katılım, seçim, hak, hukuk ve sınırlı devlet gibi 
kavramların İslam’ın insan, cemaat, mahrem yaşam alanı, serbest, hakkaniyet ve 
hukuk gibi kavramlarıyla önemli ölçüde örtüşebildiğini, bu kavramların bugün sivil 
toplumun öngördüğü toplum profili ile önemli bir uyum içinde bulunduğunu rahat-
lıkla ifade edebiliriz.15

Ancak Batı gözüne taktığı “önyargı” gözlüğüyle bir temel ön kabulü kendi toplum-
ları için kabul etmesine karşılık, iş İslam medeniyetine geldiğinde hemen Ortaçağ has-
talıkları depreşiyor. Her ne kadar Norman Barry, örgütlü dinin sivil toplumla bağdaşa-
bileceğini16  ifade etse de Ernest Gellner, İslam toplumlarını, içerisinde sivil toplumun 
gelişemeyeceği toplumsal alanlar olarak kabul etmektedir. Biraz daha ileri giderek, 
sekülerizmi, sivil toplumun bir önkoşulu olarak değerlendirmekte ve İslam’ın “sekü-
lerizme direnen” bir yapısı olduğundan bahsetmektedir.17

Medeniyet tarihinden İslam’ın sivil toplumla ilişkisine Medine şehri uygulamala-
rıyla atıfta bulunan Aktay’a göre Medine “bir sivil yurttaşlık bilinci ve kültürü inşa 
etme projesidir. Bu projede Medine şehrini oluşturan farklı insan yapılarının kendi 
aralarındaki ilişkiler, devletle, hukukla, toplumun bütünüyle, çevre ile hatta yara-
tıcılarıyla ilişkilerini detaylandırıp “Medine Anayasası” yada “Medine Sözleşme-
si” kodladıkları medenileşme sürecidir. Burada “Medine” kelimesinin kendisi sivil 
boyutlar taşımaktadır.18 

Türkiye’de Tarihi Süreçte Sivil Toplumun Gelişimi

Cumhuriyet dönemindeki siyasi kurumlara, iktisadi yapıya ve toplumsal siyasal 
kültüre bakarak Türkiye’de sivil toplumun demokratik bir sistem açısından ne tür 
sorunlar ile karşı karşıya olduğunu görmek mümkündür. Ancak, sivil toplumun Tür-

15 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 117-119.
16 Norman Barry, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., 
Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 2.
17 Erol Erkan, “Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı”, Dinbilimleri Akademik Araş-
tırma Dergisi, 2012, cilt 12, Sayı 2, 197.
18 Yasin Aktay, “Sivil Toplum ve Sıkıntıları: Oryantalizm, Şiddet, Vesaire…” (içinde: Sivil Top-
lum: Farklı Bakışlar), haz., Lütfi Sunar (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005) 12-23.
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kiye’de yaşadığı süreci anlayabilmek ve Batı dünyasından farkını öğrenebilmek için 
önce Cumhuriyet Türkiye’sinin tarihsel mirasını oluşturan Osmanlı’daki siyasal ku-
rumlara ve iktisadi yapıya bakmak gerekmektedir.
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bağımsız hükümet tanımayarak tüccar kapitalist oligarşilerin kurulmasını önledi.”20

Cumhuriyet Döneminde Sivil Toplum 

Türkiye, sahip olduğu devlet anlayışı ve toplumsal kültür bakımından sivil toplum 
geleneği güçlü tarihsel bir geçmişe sahiptir. Ancak Osmanlı devlet geleneğinin mirası 
pozisyondaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özellikle kuruluş yılları dikkate alındı-
ğında sivil topluma sıcak bakan bir politik yaklaşım içinde olduğu söylenemez. Devlet, 
siyasal ve kültürel açıdan toplumun özerk bir birim haline gelmesine izin vermediği 
gibi ekonomik açıdan da devletten bağımsız bir gücün ortaya çıkmasına izin vermek 
istememektedir. Bunun sonucu olarak, siyasal ve kültürel alanda faaliyet gösterecek 
örgütlü özerk birimler zayıf kalmış, sermaye çevreleri de devletten bağımsız özerk bi-
rimler haline gelememiştir. Türkiye’de, sivil toplumun ciddi eksikliklere sahip olduğu 
bilinmektedir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca devlet ile sivil toplumu birbirine yabancılaştıran bü-
rokrat-aydın seçkinciliği, tek parti döneminin temel reflekslerinden biri olmuştur. 
Buna göre, bir tarafta doğruyu, iyiyi ve güzeli bilen bürokrat ve aydınlar vardır, diğer 

19 Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, der., Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, 
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2003) 37.
20 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002) 109.

61

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 51-71

veya zümreyi göremeyiz. Aksine tek tek insanlar vardır. İslam’ın toplumun merkezine 
yerleştirdiği “insan” vurgusu demokrasideki “birey” vurgusunun çok ötesindeki ma-
naları içermektedir.  

Batı medeniyetinin aksine “eşrefi mahlûkat” ve “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
gibi temel vurgudan hareketle demokratik anlayıştaki birey, sosyal grup, sivil hayat, 
özel yaşam, serbest teşebbüs, siyasal katılım, seçim, hak, hukuk ve sınırlı devlet gibi 
kavramların İslam’ın insan, cemaat, mahrem yaşam alanı, serbest, hakkaniyet ve 
hukuk gibi kavramlarıyla önemli ölçüde örtüşebildiğini, bu kavramların bugün sivil 
toplumun öngördüğü toplum profili ile önemli bir uyum içinde bulunduğunu rahat-
lıkla ifade edebiliriz.15

Ancak Batı gözüne taktığı “önyargı” gözlüğüyle bir temel ön kabulü kendi toplum-
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Türkiye’de Tarihi Süreçte Sivil Toplumun Gelişimi

Cumhuriyet dönemindeki siyasi kurumlara, iktisadi yapıya ve toplumsal siyasal 
kültüre bakarak Türkiye’de sivil toplumun demokratik bir sistem açısından ne tür 
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15 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 117-119.
16 Norman Barry, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., 
Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 2.
17 Erol Erkan, “Müslüman Toplumlarda Sivil Toplumun İmkanı”, Dinbilimleri Akademik Araş-
tırma Dergisi, 2012, cilt 12, Sayı 2, 197.
18 Yasin Aktay, “Sivil Toplum ve Sıkıntıları: Oryantalizm, Şiddet, Vesaire…” (içinde: Sivil Top-
lum: Farklı Bakışlar), haz., Lütfi Sunar (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2005) 12-23.
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kanizmasının işleyişine karışmayacaktır.25

Sivil toplum geleneği güçlü toplumlar sosyal-toplumsal problemleri önceliğe alır-
lar. Bunun içinde hemen hemen akla gelen her konuyla ilgili sivil toplum yapılanma-
ları ortaya çıkartırlar. Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak bir taraftan toplumsal bilinci 
ve gönüllülüğü geliştirmeye, diğer taraftan devleti etkilemeye çalışır. Ancak, bir sivil 
toplum yapılanması yalnızca devleti etkilemeye yöneldikçe sivil toplum olma vasfı za-
yıflar, gitgide bir menfaat grubuna dönüşür.

Sivil Toplum için Toplumsal Şartlar

Sivil toplumun varlığı sadece devlet ile olan ilişkisine bağlı değildir. Sivil toplum 
için bazı toplumsal şartlar da gereklidir. Hiç bir hâkim ideolojinin veya tek gerçekliğin 
yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaması şeklinde oluşmuş bir siyasal kültürün gerek-
liliğine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaşamdaki, dinsel, etnik, kültürel, ideolojik, siyasi, 
ekonomik ve cinsiyet düzeyindeki farklılıklar tek tipleştirme yönünde zorlanmama-
lıdır.26 Tek tipleştirme yönündeki eğilim ve niyetler, farklılık temelinde güvence altı-
na alınabilecek temel hak ve özgürlüklerin ve çoğulculuğun engellenmesi sonucunu 
yaratacaktır. Ancak tek tipleştirme yönünde sivil toplumun zorlanmaması için sivil 
toplum unsurları arasında dengeleyici bir kuvvetin olması lazımdır. Montesquieu’nün 
ifadesi ile “kuvvet kuvveti durdurursa ancak özgürlük olur.”27  

Sivil Toplum Devlet İlişkileri

Sivil toplum ile devlet arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi 
için, hem devletin hem de sivil toplumun bir takım özellikler içermesi gerekmekte-
dir. Her şeyden önce devletin hukuk ilkeleri içinde faaliyet göstermesi gerekmektedir. 
Hukuk devleti sayesinde devletin sosyal, ekonomik ve siyasal alanda faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki rekabete müdahale etme riski önlenmiş olur. Aksi 
takdirde, devletin sivil toplum alanına kayırıcı müdahalesi, sivil toplumda var olan 
doğal dengeyi bozar. 

Farklı bir ifadeyle “sivil toplum ile devlet birbirini tamamlayan iki farklı alan olarak 
kabul edilebilir”.28 Bir bakıma sivil toplumu devletin siyasi iktidar ve onun kurumları, 

25 Fatih Duman, “Sivil Toplum” (içinde: Siyaset), ed., Mümtazer Türköne, (İstanbul: Opus, 
2010) 348-377.
26 Osman Arslan, Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, (İstanbul: Bayrak Yayıncılık, 2001) 33-34.
27 Murat Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi, (İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1987) s.79.      
28 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
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tarafta ise bu doğru ve güzele ihtiyacı olan yönetilmeye ve yol gösterilmeye muhtaç 
pasif halk yığınları…21

Cumhuriyet döneminde buyurgan elit aydının sivil toplum kaygısı yoktur. Daha 
doğrusu Osmanlı mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yok-
tur. Siyasi otorite dizginleri ele aldığı ikinci meclisten itibaren cemaat ve tarikat türü 
yapılarla arasına mesafe koyar. Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini öte-
kileştirir. Cemaat ve tarikatların varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasi muhale-
fetin odağı olarak görür. Bunun bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen” 
ve ”İzmir Suikastı” gibi hala üzerlerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği 
üzerinde durulan argümanlar ve olaylarla “Şeriat!”, ”İrtica!” ve ”Teokratik devlet!” eti-
ketleriyle cemaat ve tarikatlar üzerinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

Tek partinin hüküm sürdüğü o yıllar tek tip millet oluşturmanın gayretleri arasın-
da sivil toplumun sesini duymak imkansızdır. Osmanlı geleneksel yapısında var olan 
toplumun dini orijinli cemaatten beslenen sivil yapısı Tekke, zaviye ve türbelerin ka-
patılmasıyla sivil toplumu besleyen hayat damarı yok edilmek istenilmiştir. İstiklal 
Mahkemeleri eliyle oluşturulmak istenen “korku imparatorluğu”nda sivil toplum ne-
fes alamaz hale gelmiştir. Çok partili hayata kadar süren bu durum kısmi bir rahatla-
ma görse de asıl sivil toplum, özellikle 1980 sonrası ekonomik ve siyasal gelişmelerin 
sonucu olarak, belli bir aşama kaydetmiştir.

Sivil Topluma Ulaşmanın Şartları

Sivil toplumu “devlet iktidarının baskısı ve denetimi altında olmayan gönüllü 
örgütlerin yer aldığı alan”22, “devletten ayırt edilmiş toplum”23 ve “devlet otoritesi 
karşısında özerk hale gelen toplumsal grupların”24 örgütlenebildikleri alan şeklinde 
tanımlamak mümkündür. Sivil topluma ulaşma siyasal, kültürel ve ekonomik bazı 
koşullara bağlıdır. Buna göre, siyasal yönden, devlet vatandaşın siyaset yapma, 
siyasete katılma ve parti kurma faaliyetlerine karışmayacaktır. Kültürel yönden, dev-
letin resmi ideolojisi ve resmi din anlayışı olmayacak ve devlet dil, din ve ırk ayırımı 
yapmayacaktır. Ekonomik yönden de devlet, mülkiyet edinme hakkına ve piyasa me-

21 İlter Turan, “Türkiye’de Demokrasi Kültürü”, Yeni Türkiye Dergisi, 1999, vol 29, 142-151.
22 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum” (içinde: Dünden Bugüne Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı), ed., Mehmet Zencirkıran, (Ankara: Nova Basın Yayın Dağıtım, 2006) 312.
23 Chandran Kukathas, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), 
ed., Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 25.
24 Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, “Küreselleşme, Siyaset ve Toplumsal Yaşam” (içinde: 
Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam), der., Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, (Ankara: Vadi 
Yayınları, 1998) 12.
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Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki rekabete müdahale etme riski önlenmiş olur. Aksi 
takdirde, devletin sivil toplum alanına kayırıcı müdahalesi, sivil toplumda var olan 
doğal dengeyi bozar. 

Farklı bir ifadeyle “sivil toplum ile devlet birbirini tamamlayan iki farklı alan olarak 
kabul edilebilir”.28 Bir bakıma sivil toplumu devletin siyasi iktidar ve onun kurumları, 

25 Fatih Duman, “Sivil Toplum” (içinde: Siyaset), ed., Mümtazer Türköne, (İstanbul: Opus, 
2010) 348-377.
26 Osman Arslan, Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, (İstanbul: Bayrak Yayıncılık, 2001) 33-34.
27 Murat Sarıca, Siyasi Düşünce Tarihi, (İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1987) s.79.      
28 Ömer Çaha, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), ed., Ömer 
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Cumhuriyet döneminde buyurgan elit aydının sivil toplum kaygısı yoktur. Daha 
doğrusu Osmanlı mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yok-
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Tek partinin hüküm sürdüğü o yıllar tek tip millet oluşturmanın gayretleri arasın-
da sivil toplumun sesini duymak imkansızdır. Osmanlı geleneksel yapısında var olan 
toplumun dini orijinli cemaatten beslenen sivil yapısı Tekke, zaviye ve türbelerin ka-
patılmasıyla sivil toplumu besleyen hayat damarı yok edilmek istenilmiştir. İstiklal 
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tanımlamak mümkündür. Sivil topluma ulaşma siyasal, kültürel ve ekonomik bazı 
koşullara bağlıdır. Buna göre, siyasal yönden, devlet vatandaşın siyaset yapma, 
siyasete katılma ve parti kurma faaliyetlerine karışmayacaktır. Kültürel yönden, dev-
letin resmi ideolojisi ve resmi din anlayışı olmayacak ve devlet dil, din ve ırk ayırımı 
yapmayacaktır. Ekonomik yönden de devlet, mülkiyet edinme hakkına ve piyasa me-

21 İlter Turan, “Türkiye’de Demokrasi Kültürü”, Yeni Türkiye Dergisi, 1999, vol 29, 142-151.
22 Fuat Keyman, “Avrupa’da ve Türkiye’de Sivil Toplum” (içinde: Dünden Bugüne Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı), ed., Mehmet Zencirkıran, (Ankara: Nova Basın Yayın Dağıtım, 2006) 312.
23 Chandran Kukathas, “İslam ve Sivil Toplum” (içinde: İslam, Sivil Toplum, Piyasa Ekonomisi), 
ed., Ömer Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 25.
24 Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, “Küreselleşme, Siyaset ve Toplumsal Yaşam” (içinde: 
Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam), der., Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay, (Ankara: Vadi 
Yayınları, 1998) 12.
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cemaat baskısı yerini kapitalizmin, burjuvanın baskısına terk ediyordu. Bugün bile 
büyük kartellerin, holdinglerin, ulus ötesi şirketlerin himayesindeki çıkar gurupları 
olarak besleme sivil toplum örgütlerinin devlet mekanizması üzerindeki baskılarını 
görmemek mümkün değil. Halbuki gerçek anlamda oluşması gereken sivil toplum ya-
pılanmasında diğerkamlık, karşılık beklemeden hemcinsiyle yardımlaşmak, yaşadığı 
coğrafyayı paylaştığı diğer canlılarla mutlu, huzurlu bir hayat geçirme üzerine kur-
gulanması gerekirken, menfaati olmadığı ülkelere insanlara yardım elini uzatmayan, 
kendi şirketinin lehine bir yasal uygulama ise çoğunluğun zarar görmesi karşısında 
beslediği STK ile kılını kıpırdatmayan bir cemaat-sivil toplum ilişkisi yaşanmaktadır.

İslam toplumunda ise durum daha farklı bir seyir izlemekte. Özellikle Osmanlı 
dönemine baktığımızda kurucu unsur olan Abdallar, Alperenler, Ahiler ve Yârenler 
tam bir sivil toplum örneği sergilerler. Hiç kimseden –buna devlette dahil– bir şey 
talep etmez. Toplumun maddi ve manevi yetişmesinde en büyük unsurdur. Yetimi 
gözeten, İşsize aş veren, dışarıda kalana barınacak sıcak bir ortam oluşturan, dev-
leti yönetenin haksızlığı karşısında toplumun haklarını savunan, en güçlü idareci ve 
yöneticinin karşısında eyvallah etmeyen, boyun eğmeyen, söyleyeceği doğruları eğip 
bükmeden söyleyen bir yapı vardır.

Bu yapı Osmanlının kuruluşuyla şekil değiştirir. Ahi ocakları, Yaren ocakları, Lon-
ca, Gedik teşkilatları gibi ilk bakışta esnaf ve sanatkarı koruyan gözeten bir yapı ola-
rak kurulsa da Batı’nın tersine vakıf müesseseleriyle tam bir kurumsallaşmış STK ör-
neğini gösterir. Vakıflar eliyle sadece insan değil ağaçlar, hayvanlar da bu merhamet 
dokunuşundan nasibini alır. Vakıf ihtiyaç sahibinin ne etnik, ne dini kökenine bak-
madan yardımlarını yapar. Günümüze kadar gelebilen vakıf müessesesi tam bir sivil 
toplum yapılanmasıdır.

Bu arada Osmanlının yükselme devrinde Otman Baba ile Fatih arasında yaşanan 
ilişki cemaat-sivil ve toplum-devlet ilişkisine güzel bir örnek. Otman Baba bir abdal 
derviştir. Çevresinde ise çok sayıda müridi vardır. Dünya malına tamah etmeyen Ot-
man Baba baskı altında ezilen çaresiz garip ve miskinlerin evini yurdunu bırakıp şu-
rada burada gezen işsiz güçsüz çaresizlerin yardımına koşar. Dünya malı için zülüm 
yapanlara karşıdır. Adaletin yerine gelmesi için mücadele eder. Otman Babanın arka-
sında uç beylerindeki savaşçı gruplar, Yörük Türkmen halkı vardır. Ona manevi bir 
makam vermişlerdir. Kendisine hediye vermek isteyenlerin hediyelerini almadığı gibi 
şiddetle karşı çıkardı. Fatihin kendisine vermek istediği yardımları reddeder, kendisi-
ne bir zaviye kurma talebini de geri çevirir. “Beyler verir, fakat ezer” cümlesi oldukça 
manidardır.

Ülkemizde özellikle 15 Temmuz süreci sonrası cemaat, sivil toplum ve devlet iliş-
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organları aracılığıyla kontrol ettiği yani devlete ait resmi alanın dışında kalan alan 
olarak anlayabiliriz. Ayrıca resmi alan (politik toplum) ile sivil alanı (sivil toplum) 
birbirine karşıt veya birbirinin alternatifi olarak değil iki ayrı alan olarak da mütalaa 
edilebilir.

Devletin sivil topluma karşı “hukuk devleti” ilkesi içinde hareket etmesi, sivil top-
lumun gelişmesi için yeterli değildir. Sivil toplum aynı zamanda devlete karşı özerk 
bir kimliğe sahip olmalıdır. Sivil toplum unsurları, kuruluş ilkelerine göre, özgür bir 
şekilde hareket edebilmelidir. Özgür bir sosyal ortam özgür bir ekonomi politiğini ge-
rektirir. Bireylerin iktisadi faaliyetlere özgürce katılabildiği, ekonomik anlamda kendi 
kendine yetebildiği bir zeminde örgütlü toplumdan söz edilebilir. Söz konusu zeminin 
oluşması, bireyin emeği üzerinde özgürce tasarrufta bulunmasının olanağını yaratan, 
özel mülkiyet esasına dayanan, piyasa ekonomisinin varlığını gerektirir.29 Bundan do-
layı, devlet yardımlarına bağımlı, devlet ödenekleri ve yardımları ile faaliyet gösteren 
sivil toplum unsurları bu tanımın dışında kalmaktadır.

Öncelikle “sivil” kavramının yanlış veya eksik kullanımını ele alalım. Bizde genel-
likle sivil denilince, “askeri olmayan” veya “doğrudan devlete bağlı olmayan” anlaşı-
lıyor ki, bu özellikler gerekli olmakla birlikte asla yeterli değildir. Örneğin ticaret ve 
sanayi odaları, barolar, sendikalar, TÜSİAD, MÜSİAD gibi dernekler de dahil diğer tüm 
meslek kuruluşları da, bazılarının ileri sürdüğü gibi birer STK olarak görülemezler. 
Bunlar belli grupların çıkarlarını gözetmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı güç-
lendirmek için kurulmuş, devletten bağımsız ama sürekli olarak onunla ilişkide olma 
durumundaki örgütlenmelerdir; birer “baskı grubu”durlar.

STK’ların siyaseti etkilemeye çalışması meşrudur. Bunun için yayın faaliyeti yürü-
tebilir, araştırmalar yapabilir/yaptırabilir, destek ve protesto gösterileri düzenleyebi-
lir, lobi faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Ancak, alanlarında ne kadar başarılı ve etkili 
olursa olsunlar, STK’lar siyasette siyasî partilerinki kadar geniş ve derin bir meşruiye-
te sahip olamazlar. Bu yüzden, siyasî partilerin yerlerini alma, fonksiyonlarını üstlen-
me talebinde ve iddiasında bulunamazlar.

Cemaat-Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri

Cemaat-sivil toplum ve devlet ilişkileri aslında her dönemin önemli problemleri 
arasındadır. Bu Batı dünyasında böyle olduğu gibi İslam ülkelerinde de farklı bir bo-
yutta değildir. Batı özellikle kilisenin yani bir anlamda dini cemaatin toprak sahiple-
ri üzerindeki ağır baskısını ancak Aydınlanma sürecinde üzerinden atarken, bu defa 

Demir, (Ankara: Liberte Yayınları, 1999) 115.
29 Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1998) 210.
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cemaat baskısı yerini kapitalizmin, burjuvanın baskısına terk ediyordu. Bugün bile 
büyük kartellerin, holdinglerin, ulus ötesi şirketlerin himayesindeki çıkar gurupları 
olarak besleme sivil toplum örgütlerinin devlet mekanizması üzerindeki baskılarını 
görmemek mümkün değil. Halbuki gerçek anlamda oluşması gereken sivil toplum ya-
pılanmasında diğerkamlık, karşılık beklemeden hemcinsiyle yardımlaşmak, yaşadığı 
coğrafyayı paylaştığı diğer canlılarla mutlu, huzurlu bir hayat geçirme üzerine kur-
gulanması gerekirken, menfaati olmadığı ülkelere insanlara yardım elini uzatmayan, 
kendi şirketinin lehine bir yasal uygulama ise çoğunluğun zarar görmesi karşısında 
beslediği STK ile kılını kıpırdatmayan bir cemaat-sivil toplum ilişkisi yaşanmaktadır.

İslam toplumunda ise durum daha farklı bir seyir izlemekte. Özellikle Osmanlı 
dönemine baktığımızda kurucu unsur olan Abdallar, Alperenler, Ahiler ve Yârenler 
tam bir sivil toplum örneği sergilerler. Hiç kimseden –buna devlette dahil– bir şey 
talep etmez. Toplumun maddi ve manevi yetişmesinde en büyük unsurdur. Yetimi 
gözeten, İşsize aş veren, dışarıda kalana barınacak sıcak bir ortam oluşturan, dev-
leti yönetenin haksızlığı karşısında toplumun haklarını savunan, en güçlü idareci ve 
yöneticinin karşısında eyvallah etmeyen, boyun eğmeyen, söyleyeceği doğruları eğip 
bükmeden söyleyen bir yapı vardır.

Bu yapı Osmanlının kuruluşuyla şekil değiştirir. Ahi ocakları, Yaren ocakları, Lon-
ca, Gedik teşkilatları gibi ilk bakışta esnaf ve sanatkarı koruyan gözeten bir yapı ola-
rak kurulsa da Batı’nın tersine vakıf müesseseleriyle tam bir kurumsallaşmış STK ör-
neğini gösterir. Vakıflar eliyle sadece insan değil ağaçlar, hayvanlar da bu merhamet 
dokunuşundan nasibini alır. Vakıf ihtiyaç sahibinin ne etnik, ne dini kökenine bak-
madan yardımlarını yapar. Günümüze kadar gelebilen vakıf müessesesi tam bir sivil 
toplum yapılanmasıdır.

Bu arada Osmanlının yükselme devrinde Otman Baba ile Fatih arasında yaşanan 
ilişki cemaat-sivil ve toplum-devlet ilişkisine güzel bir örnek. Otman Baba bir abdal 
derviştir. Çevresinde ise çok sayıda müridi vardır. Dünya malına tamah etmeyen Ot-
man Baba baskı altında ezilen çaresiz garip ve miskinlerin evini yurdunu bırakıp şu-
rada burada gezen işsiz güçsüz çaresizlerin yardımına koşar. Dünya malı için zülüm 
yapanlara karşıdır. Adaletin yerine gelmesi için mücadele eder. Otman Babanın arka-
sında uç beylerindeki savaşçı gruplar, Yörük Türkmen halkı vardır. Ona manevi bir 
makam vermişlerdir. Kendisine hediye vermek isteyenlerin hediyelerini almadığı gibi 
şiddetle karşı çıkardı. Fatihin kendisine vermek istediği yardımları reddeder, kendisi-
ne bir zaviye kurma talebini de geri çevirir. “Beyler verir, fakat ezer” cümlesi oldukça 
manidardır.

Ülkemizde özellikle 15 Temmuz süreci sonrası cemaat, sivil toplum ve devlet iliş-
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organları aracılığıyla kontrol ettiği yani devlete ait resmi alanın dışında kalan alan 
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Bunlar belli grupların çıkarlarını gözetmek ve kendi aralarındaki dayanışmayı güç-
lendirmek için kurulmuş, devletten bağımsız ama sürekli olarak onunla ilişkide olma 
durumundaki örgütlenmelerdir; birer “baskı grubu”durlar.

STK’ların siyaseti etkilemeye çalışması meşrudur. Bunun için yayın faaliyeti yürü-
tebilir, araştırmalar yapabilir/yaptırabilir, destek ve protesto gösterileri düzenleyebi-
lir, lobi faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Ancak, alanlarında ne kadar başarılı ve etkili 
olursa olsunlar, STK’lar siyasette siyasî partilerinki kadar geniş ve derin bir meşruiye-
te sahip olamazlar. Bu yüzden, siyasî partilerin yerlerini alma, fonksiyonlarını üstlen-
me talebinde ve iddiasında bulunamazlar.

Cemaat-Sivil Toplum ve Devlet İlişkileri

Cemaat-sivil toplum ve devlet ilişkileri aslında her dönemin önemli problemleri 
arasındadır. Bu Batı dünyasında böyle olduğu gibi İslam ülkelerinde de farklı bir bo-
yutta değildir. Batı özellikle kilisenin yani bir anlamda dini cemaatin toprak sahiple-
ri üzerindeki ağır baskısını ancak Aydınlanma sürecinde üzerinden atarken, bu defa 
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mevki ve imkanları elinin tersiyle itmesini bilmiştir. Bizzat Bediüzzaman’ın kendisine 
birinci meclis zabıtlarında da görüleceği üzere Ankara’daki çalışmaları sırasında, 
yeni rejimin önde gelenlerinin bambaşka bir yolda olduğunu ve siyasi faaliyetlerle 
onları yollarından vazgeçirmenin mümkün olmadığını anlayan Bediüzzaman, 
Van’a dönmeye karar verdi. Bu fikrini bazı dostlarına açtığında Mustafa Kemal ve 
arkadaşları ona yeni bir teklif getirdiler: Ankara’da kalmaya karar verdiği takdirde 
kendisine, Libya’ya dönen Şeyh Sünusi yerine, üç yüz lira maaş ile Büyük Millet Mecli-
si Hükümeti’nin en yüksek dini makamı olan Şark Vilayetleri Umumi Vaizliği’ne getiri-
lecek ve mebusluk verilecekti. Ancak Said Nursi, bütün bunları reddetti.30 Ankara’daki 
siyasi havadan oldukça rahatsız olmuştu. Onun dünyasında ki değerler farklıydı. Ma-
kam, şöhret, mal, mülk ve paraya, hülasa; dünyaya zerre kadar ehemmiyet vermemek-
teydi. Ankara’yı kendi hileli ve entrikalı siyaseti içinde bıraktı ve 1923 yılının Mayıs 
ayı başlarında Van’a gitti. Bütün değer yargıları dünyevi olan ve yeni rejimi de yalnızca 
dünyevi temeller üzerine kurmaya çalışanlar, Said Nursi’nin bu tavrına bir anlam ve-
remediler. 

Bütün hayatı boyunca siyasi oluşumlardan uzak durduğu gibi talebelerine uzak 
durmalarını tavsiye eden Bediüzzaman sivil toplumun olmazsa olmazı olan bağımsız 
duruşunu ölene kadar devam ettirmiş. Mahkemelerde kendisine atfedilen dernek-
leşme, cemaatleşme ithamlarına Risale-i Nur hareketinin cemaat, dernek, siyasi bir 
oluşumdan uzak olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Osman Yüksel Serdengeçti onun 
için kaleme aldığı yazısında “Said Nur ve Talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali 
yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu, 
bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inanç-
lı kalabalığıdır.” diyerek Risale-i Nur hareketinin bir STK hareketi olmadığını ifade 
eder.31 

Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin, aleni bir şekilde, siyasi topluma 
eklemleşmeden kamuoyu oluşturup iktidar üzerinde baskı kurması demokrasiler için 
arzulanan bir husustur. Karar alma süreçlerine katılmanın bilinen en etkili yoludur. 
Bir nevi sivil toplum örgütü saydığımız bir dini cemaatin kamuoyu oluşturarak iktida-
rı etkilemeye çalışması demokrasi dışı sayılamaz. Burada asıl tehdit oluşturan kısım 
“bir dini cemaatin iktidarla örtük veya açık iktidar (milletvekilliği, bürokratik mevki-
ler) pazarlığında nüfuzunu koz olarak kullanması onu sivil toplum örgütü olmaktan 
çıkarır, siyasi örgüte dönüştürür. Din, o cemaatçe siyasallaştırılmış olur. Türkiye dinin 
siyasallaşmasının acı tecrübelerini yaşadı. Dinle iktidarı amaçlamanın dine hizmetten 

30 Bediüzzaman Said Nursi, Tarihçe-i Hayat, neşr., Said Özdemir (İstanbul: Elif Ofset, 1978) 
141.
31 a.g.e s.618.
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kileri sorgulanmaya başlandı. Dinî grupların sivil toplum içindeki yeri ve bu grupların 
STK sayılıp sayılamayacağı tartışılıyor. İslam geleneğine bakıldığında dinî oluşumlar 
sivil toplumda önemli bir yer işgal eder. Bu bağlamda cemaatler sivil toplumun ayrıl-
maz bir parçasıdır. Ancak, hukuk açısından cemaatler birer STK teşkil etmezler. STK 
olmak için resmen kayıtlı olmak; üyeleri, gelirleri, faaliyetleri, harcamaları bakımın-
dan şeffaf olmak; giriş ve çıkışın serbest olacağı şekilde yapılanması gerekir. Üyelerini 
bilmediğimiz, faaliyetlerini gözlemleyemediğimiz oluşumlara STK diyemeyiz. 

Meselenin bir başka can alıcı noktası ise hukukta karşılığı olmayan cemaat tanı-
mının gerçek hayatın yaşam alanlarında kendini bütün ağırlığıyla hissettirmesidir. 
Her şey aslında ülkemizde “ulus devlet” kavramıyla ayrışır. Osmanlı mirası üzerinde 
yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yoktur. Siyasi otorite dizginleri ele al-
dığı ikinci meclisten itibaren cemaat ve tarikat türü yapılarla arasına mesafe koyar. 
Dindarların devletle, siyasetle ilgili düşüncelerini ötekileştirir. Cemaat ve tarikatların 
varlıklarını kendi varlığını tehdit eden siyasi muhalefetin odağı olarak görür. Bunun 
bugün bile tartışılan “Şeyh Said”, ”Dersim”, ”Menemen”, ”İzmir Suikastı” gibi hala üzer-
lerinde sis perdesi aralanmamış uluslararası işbirliği üzerinde durulan argümanlar ve 
olaylarla “Şeriat!”, ”İrtica!”, ”Teokratik devlet!” etiketleriyle cemaat ve tarikatlar üze-
rinde baskı kurulur ve algı operasyonları yapılır.

1924 sonrası yaşananlara karşı bugün bile çok az kitle hariç tutulmak kaydıyla 
cemaat ve tarikatlar devletçi ve merkeziyetçi yapılarını korurlar. Devleti kutsayan bu 
mantaliteye göre, “devlet yurt dışı uzantıları yardımıyla ele geçirilmiştir. Öyleyse bu 
ele geçirilen yapı temizlenmeli aslî yapısına yeniden kavuşturulmalıdır.”  Cemaatlerin 
bu siyasal İslam temelini oluşturan mantalitesinin istisnası Risale-i Nur hareketidir. 
Birçok cemaat araç ile amacın birbirinin yerine ikamesiyle ticaret ve finansla tanış-
mış; kurumsal yapıdan uzakta şekillenen cemaat giderek siyasetin kontrolüne resmi 
yapısıyla girmiştir. 

Bediüzzaman Said Nursi orijinli Risale-i Nur hareketi resmi siyasî yapıdan uzak 
durmayı tercih ederken, tek parti döneminde de ağır tahriklere asayişinin muhafazası 
hususunda çok ağır bedeller ödemesine rağmen sivil itaatsizlik hakkını kullanmıştır. 
Risale-i Nur hareketi ana çizgisinde hareket tarzı siyasal İslam’a hep mesafeli durmuş. 
İmanın bireyin hayatına yansıması üzerine kurgulanmıştır.

Bugün hala ciddi tartışmalar oluşturan cemaatlerin sivil toplum yapılanması için-
de olmaları tezine karşı Risale-i Nur hareketi hep bu resmi ideoloji ile toplum mühen-
disliği yapılanmasının bir ayağını oluşturan resmi kayıtlı STK’larla mesafeyi korumuş. 
Cemaatlerin siyasallaşması ve kapitalizmin çarkları içine (okullaşma ticarileşme, şir-
ketleşme) çekilmek istenmesine karşı geri durmuş. Kendisine sunulan tüm makam, 
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mevki ve imkanları elinin tersiyle itmesini bilmiştir. Bizzat Bediüzzaman’ın kendisine 
birinci meclis zabıtlarında da görüleceği üzere Ankara’daki çalışmaları sırasında, 
yeni rejimin önde gelenlerinin bambaşka bir yolda olduğunu ve siyasi faaliyetlerle 
onları yollarından vazgeçirmenin mümkün olmadığını anlayan Bediüzzaman, 
Van’a dönmeye karar verdi. Bu fikrini bazı dostlarına açtığında Mustafa Kemal ve 
arkadaşları ona yeni bir teklif getirdiler: Ankara’da kalmaya karar verdiği takdirde 
kendisine, Libya’ya dönen Şeyh Sünusi yerine, üç yüz lira maaş ile Büyük Millet Mecli-
si Hükümeti’nin en yüksek dini makamı olan Şark Vilayetleri Umumi Vaizliği’ne getiri-
lecek ve mebusluk verilecekti. Ancak Said Nursi, bütün bunları reddetti.30 Ankara’daki 
siyasi havadan oldukça rahatsız olmuştu. Onun dünyasında ki değerler farklıydı. Ma-
kam, şöhret, mal, mülk ve paraya, hülasa; dünyaya zerre kadar ehemmiyet vermemek-
teydi. Ankara’yı kendi hileli ve entrikalı siyaseti içinde bıraktı ve 1923 yılının Mayıs 
ayı başlarında Van’a gitti. Bütün değer yargıları dünyevi olan ve yeni rejimi de yalnızca 
dünyevi temeller üzerine kurmaya çalışanlar, Said Nursi’nin bu tavrına bir anlam ve-
remediler. 

Bütün hayatı boyunca siyasi oluşumlardan uzak durduğu gibi talebelerine uzak 
durmalarını tavsiye eden Bediüzzaman sivil toplumun olmazsa olmazı olan bağımsız 
duruşunu ölene kadar devam ettirmiş. Mahkemelerde kendisine atfedilen dernek-
leşme, cemaatleşme ithamlarına Risale-i Nur hareketinin cemaat, dernek, siyasi bir 
oluşumdan uzak olduğunu ifade etmiştir. Nitekim Osman Yüksel Serdengeçti onun 
için kaleme aldığı yazısında “Said Nur ve Talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali 
yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur, partisi, patırtısı, nutku, alayişi, nümayişi yoktur. Bu, 
bilinmezlerin, ermişlerin, kendini büyük bir davaya vermişlerin şuurlu, imanlı, inanç-
lı kalabalığıdır.” diyerek Risale-i Nur hareketinin bir STK hareketi olmadığını ifade 
eder.31 

Demokratik toplumlarda sivil toplum örgütlerinin, aleni bir şekilde, siyasi topluma 
eklemleşmeden kamuoyu oluşturup iktidar üzerinde baskı kurması demokrasiler için 
arzulanan bir husustur. Karar alma süreçlerine katılmanın bilinen en etkili yoludur. 
Bir nevi sivil toplum örgütü saydığımız bir dini cemaatin kamuoyu oluşturarak iktida-
rı etkilemeye çalışması demokrasi dışı sayılamaz. Burada asıl tehdit oluşturan kısım 
“bir dini cemaatin iktidarla örtük veya açık iktidar (milletvekilliği, bürokratik mevki-
ler) pazarlığında nüfuzunu koz olarak kullanması onu sivil toplum örgütü olmaktan 
çıkarır, siyasi örgüte dönüştürür. Din, o cemaatçe siyasallaştırılmış olur. Türkiye dinin 
siyasallaşmasının acı tecrübelerini yaşadı. Dinle iktidarı amaçlamanın dine hizmetten 
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kileri sorgulanmaya başlandı. Dinî grupların sivil toplum içindeki yeri ve bu grupların 
STK sayılıp sayılamayacağı tartışılıyor. İslam geleneğine bakıldığında dinî oluşumlar 
sivil toplumda önemli bir yer işgal eder. Bu bağlamda cemaatler sivil toplumun ayrıl-
maz bir parçasıdır. Ancak, hukuk açısından cemaatler birer STK teşkil etmezler. STK 
olmak için resmen kayıtlı olmak; üyeleri, gelirleri, faaliyetleri, harcamaları bakımın-
dan şeffaf olmak; giriş ve çıkışın serbest olacağı şekilde yapılanması gerekir. Üyelerini 
bilmediğimiz, faaliyetlerini gözlemleyemediğimiz oluşumlara STK diyemeyiz. 

Meselenin bir başka can alıcı noktası ise hukukta karşılığı olmayan cemaat tanı-
mının gerçek hayatın yaşam alanlarında kendini bütün ağırlığıyla hissettirmesidir. 
Her şey aslında ülkemizde “ulus devlet” kavramıyla ayrışır. Osmanlı mirası üzerinde 
yükselen genç Cumhuriyetin ajandasında din yoktur. Siyasi otorite dizginleri ele al-
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yiyecek, yakacak vs. dağıtıyorlar.

Ama tüm bu yardımların sadece “Allah rızası” için dağıtıldığını söylemek öyle 
kolay olmasa gerek. Ortada sergilenen görüntüye dikkatlice baktığımızda bunlar aynı 
zamanda, cemaatlerin varlıklarını daha da güçlenerek sürdürmeleri için gerekli olan 
faaliyetlerdir.

Burada hemen ifade etmek gerekir ki son derece ulvi amaçlar için çalışıyor görü-
nüp insanların iyi niyetlerini, merhamet duygularını sömüren kişi ve kuruluşlar da 
mevcut. Bunu son 15 Temmuz olaylarında bir kez daha gördük.

Burada cemaat, sivil toplum ve devlet ilişkilerinde anahtar kelime herhalde men-
faat, yoğun siyasi heves ve istek olsa gerek. Cemaatler ve onların uzantısı olan STK’lar 
yoğun siyasi heves ve isteklere sahipseler, başka bir deyişle siyasal iktidara sahip veya 
ortak olmak istiyorlarsa, yapmaları gereken şey bellidir: Siyasi parti kurmak veya 
mevcut partilerde açıkça yer almak ve yarışmacı demokratik süreçlere diğer siyasi 
aktörlerle birlikte katılmak. Bunu yapmayıp bürokrasi içinde teşkil edilen otonom 
yapılanmalarla siyaset yapmaya kalkışmak, sadece demokrasiye zarar vermekle kal-
mayacak, hiç murat edilmese bile, gönüllülüğe dayanan cemaat ve STK yapılarının 
yozlaşmasına yol açacaktır.

Cemaatlerin demokratik yapılanma içine mutlaka çekilmesi gelecekteki sivil top-
lumu inşa etmenin de bir ön koşulu gibi görünüyor. Ancak hukuken cemaatlerinde bir 
statüye oturması gerekiyor. Jakoben Fransız laiklik anlayışının buna izin vermediği 
de bir vakıa. Öncelikli olarak hukuki zemin oluşturulmalı. Cemaatlerin fiili durumları 
hukuk çerçevesine oturtulması gerekli. Bunun için mevcut tekke ve zaviyelerin kapa-
tılması kanununda günümüz fiili durum dikkate alınarak yapılandırılmalı. Unutma-
mak gerekir ki yasalar o ülkede yaşayan insanlar içindir. Toplum mühendisliğine bilgi 
çağında ihtiyaç da gerek de yoktur.

Öte taraftan cemaat-sivil toplum-devlet ilişkilerinde iki önemli kırılma noktası 
var. Birincisi menfaat, ikincisi siyaset… Bu iki kırılma noktası ilişkileri sağlıklı zemi-
ne oturtmakta önemli kavramlar. Cemaatlerin önce “tebliğ” görevlerinin asli görev 
olduğunun bir an bile olsun şuurundan uzaklaşmaması gerekiyor. Elbette ki bu 
zamanda ilahi kelimetullah maddeden terakki etmesi gerekiyor. Güçlü ekonomisi 
olan İslam mazlumun yanında olduğu gibi adaletin de tesisinde önemli fonksiyon üst-
lenecektir. Ama bu cemaatin kurumsal olarak ticaret yapmasını (okullar, hastaneler, 
oteller, seyahat şirketleri, holdingler vb.) değil bireysel olarak ticaretin içinde olmayı 
gerektirir.

İkinci kırılma noktası ise siyasi erkle cemaatin bürokrasi, milletvekilliği, bakanlık 
pazarlığına girmeden bireysel olarak cemaat kontenjanını kullanmadan o konuda 
siyasete kabiliyeti olanların yapabilecekleri bir yapı olarak girmesini temin etmektir.

69

Köprü • Sayı 138 • Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2017 • ISSN: 1300-7785 • ss 51-71

daha çok onun iktidara alet edilmesine ve dolayısıyla kitleler nezdinde lekelenmesine 
neden oldu. Dinin siyasallaşması önce iktidarı ele geçirip kitlelere iktidar zoruyla dini 
kabul ettirme anlamı taşır. Siyasal İslamcılık ideoloji merkezli siyaset yapma biçimi-
nin sönmesine paralel olarak geçerliğini kaybetti.”32

Sonuç

Cemaat olgusu tüm toplumların birlikte yaşamak, yaşarken de hak ve hukuklara 
riayet ederek hem dünya hem de ahiret dayanışması içinde hareket istek ve arzuları-
nın toplumsal hayatta yansımalarıdır. Dünya üzerinde insanlar var oldukça ve var olan 
insanlık toplu olarak yaşama iradelerini beyan edeceklerse sosyolojik bir gerçekliktir 
cemaat yapılanması. Cemaatlerin yapılanmalarında önemli olan şeffaflık, toplumsal 
menfaat, denetlenebilirlik gibi kavramlar önemlidir.

Ülkemizde cemaatler Batı’dan farklı olarak dini orijinli faaliyet alanlarında kendi-
lerini gösterirler ve hedefleri istisnalar hariç tutulmak kaydıyla yönünü öbür aleme 
çevirmiştir. Menfaat, çıkar sağlamak yerine Allah’ın rızası esas alınmıştır. 

Kapitalizmin devletleri kültürleri 19. yüzyılın başından itibaren hızlı değişime tabi 
tutması, kültürel emperyalizmin desteği, katı laiklik kıskacı ve Batı’nın bitmek bilme-
yen hırsları karşısında direnen İslam medeniyeti sekülerizm ve postmodernlik gibi 
kaldıraçların da yardımıyla İslam aleminde giderek renk tonu, özü Batı medeniyetine 
benzemeye çalışan cemaat yapılarına farklı, kadim İslam medeniyetiyle kan uyuşmaz-
lığı olan bir sivil toplum anlayışı enjekte etmeye çalışmıştır.

Bu konuda Cumhuriyeti kuran buyurgan aydın elitle yolları dinden giderek uzak-
laşan cumhuriyetin kurucuları ulus devleti kavşağında birleşmiştir. Birleşen bu yollar 
cemaat yapılarının içinde tam bir sivil toplum örneğini sergileyen kadim medeniyetin 
çocuklarının kadim kültürden beslenen sivil toplumun hayat damarlarını 30 Kasım 
1925 tarihinde çıkartılan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını sağlayan 677 sa-
yılı kanunla kesilir. Cemil Meriç’in ifadesiyle “Hira Dağı’ndan beslenen cemaat ve sivil 
toplumun yönü Olympos Dağı’na çevrilmişti.”

İslami cemaatlerin ve onların denetimindeki vakıf ya da derneklerin birer sivil 
toplum olup olmadığı sorusuna dönebiliriz. Buna verilecek cevap bir iki istisna 
tutulursa çok açık ve net olarak “Hayır değiller” demek olacaktır.

Bu soruya bu kadar net cevabın ardından ortadaki uygulamalara bakarak şu de-
nebilir: Türkiye’de de İslami kuruluşlar, sosyal devletin boşluğunu çok iyi değerlen-
dirip eğitim, sağlık gibi alanlara giriyor; yoksul öğrencilere burs, pansiyon, dershane 
imkanı sunuyor, mahrumiyet bölgelerinde insanları karşılıksız tedavi ediyor, onlara 

32 Ruşen Çakır, “Cemaatlerin dönüşümü”, Vatan, 13 Aralık 2008.
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