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Demokrasinin en önemli tanımını şu şekilde yapabiliriz: Demokrasi özgür muhalefetin 

olduğu rejimdir. Bir ülkede demokrasinin olup olmadığını anlamanın en kolay yolu, 

muhalefetin olup olmadığını, ayrıca mevcut muhalefetin korkmadan, ürkmeden muhalefet 

yapıp yapmadığını, etkin olup olmadığını tespit etmekten geçmektedir. Bir ülkede, iktidarın 

baskısı altında kalmadan, özgürce muhalefet yapılabiliyorsa, o ülkede demokrasinin olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Ülkenin rejiminin adı ne kadar demokratik olursa olsun, yeterince özgür muhalefet 

yoksa o ülkede demokrasi yok demektir. 

Çağımızda demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından biri de sivil toplum 

kuruluşlarının varlığıdır. Artık modern zamanlarda sivil toplum kuruluşları yoksa, yeterince 

etkin değilse ve gelişmemişse demokrasinin varlığı veya niteliği tartışma konusu 

edilmektedir. 

Bizdeki “sivil toplum” kavramının karşılığı olarak, batı dillerinde “non 

gouvernemental organizations” kavramı kullanılıyor. Non gouvernemental organizations 

ibaresini hükümet dışı örgütler, devlet dışı örgütler olarak tercüme etmek mümkün ise de, “ 

sivil toplum kuruluşları” olarak nitelemek daha uygun olmaktadır. 

Sivil toplum denilince insanların aklına genelde dernekler, iletişim araçları, sendikalar 

vb. kuruluşlar gelmektedir. 

Çoğulculuk, hoşgörü, katılım, gönüllülük, özerklik, kamusal hayat, insan hakları, birey 

gibi kavramlar sivil toplumun geliştiği yerlerde ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda sayılan 

değerlerle demokrasi arasında da çok yakın bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla demokrasi ile 

sivil toplum arasında bir örtüşme söz konusudur. 

Sivil toplum kuruluşları literatürde sendikalar, vakıflar, mesleki kuruluşlar ve 

dernekler şeklinde sıralanmaktadır. Bu kuruluşlar sivil toplumun vazgeçilemez unsurları 

olarak kabul edilmektedir. 

Sivil toplum faaliyetlerinin, siyasi gündemi ve kamusal tartışma ortamını 

zenginleştirerek, daha açık, katılımcı ve dolayısıyla daha dinamik bir demokratik toplumun 

oluşmasına katkıda bulunması dolayısıyla Avrupa Birliği tarafından desteklendiği biliniyor. 

Bu açıdan, Avrupa Birliğinin, oluşturulan projeler çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına 

kaynak aktardığını söyleyebiliriz. 

Türkiye’ de devletin sivil toplum kuruluşlarını desteklediği, bu kapsamda; sivil toplum 

kuruluşlarının karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerine dahil edildiği, mali destek 
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verildiği, keza kamu yararına çalışma statüsü verilerek ayrıcalıklar yaratıldığını da burada 

ifade etmemiz gerekiyor. 

Ancak, Türkiye’ de devlet tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşları için objektif 

kriter olmadığı yönünde eleştiriler de yapılmaktadır. Yani desteklenmesi gereken sivil toplum 

kuruluşlarının objektif kriterlere göre belirlenmediği yönünde eleştiriler zaman zaman  

yapılabiliyor. 

Sivil toplum kuruluşlarının kendilerini de eleştiri konusu olabiliyor. Örneğin, Devlet 

yönetiminin olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının da şeffaf ve hesap verebilir olması 

gerektiği, bu noktada Türkiye’de önemli sorunlar olduğunu  vurgulayan yazarlar 

bulunmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’ de kendi içinde yeterince demokratik olmadığı, 

başkancı bir yapısının olduğu; mali yönden hesap verebilirliğinin son derece düşük olduğu, 

üyelerinin, hatta Yönetim Kurulu üyelerinin hesap ve işlemleri incelemede sorunlarla 

karşılaştığı; iç denetimin genelde prosedür tamamlama işlevi gördüğü, çeşitli çıkar 

gruplarından fazlasıyla etkilendikleri, yöneticilerinin donanımlarının yeterli olmadığı, uluslar 

arası ilişkilere giremedikleri vb. bir çok eleştiri dile getirilebiliyor. 

Bu noktada şunun söylemek gerekir: Demokrasi standardı yüksek olan toplumlarda 

sivil toplum kuruluşlarının standardı da yüksektir. O yüzden, demokrasisi yeterince 

gelişmemiş toplumlarda, sivil toplum kuruluşlarının kendi içindeki demokratik standartların 

da yeterince gelişmediğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. 

Sonuç olarak, şeffaf, hesap verebilir, partizan-ideolojik olmayan, toplumu kucaklayıcı, 

insan haklarına ve hukuki değerlere teorik ve pratik anlamda saygılı, kendi alanında dünyayı 

takip ederek kamuoyunu aydınlatan, örgüt içi demokrasiye sahip sivil toplum kuruluşlarının 

demokratik hukuk devletinin en önemli teminatlarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum. 

 


