
Sivil toplum, çeþitli toplumsal
öznelerin mücadeleleri sonucunda
kurulabilecek bir alan deðil, kapitalist
geliþmenin doðasýna uygun olarak
geliþen bir iliþkiler bütünlüðüdür.
(Solda Sivil Toplum Söylemi, Özgür

Üniversite Sayý:6)
Bir süre önce, adamýzýn güzide ara böl-

gesi Ledra Palas'ta "Ýsteyince Bir Yol
Bulunur" sloganýyla bir Uluslararasý Sivil
Toplum Fuarý düzenlendi. Sergiler, atölye
çalýþmalarý ve canlý müzik gibi etkinlik-
lerin yer aldýðý üç gün süren fuara,
Kýbrýs'ýn güneyinden ve kuzeyinden
çeþitli alanlarda faaliyet gösteren
STÖ'ler ya da moda deyiþle
NGO'lar, ayrýca sesini duyurmak
isteyen "etkin yurttaþlar" katýldý.
Fuar kapsamýnda bir de Dördüncü
Uluslararasý Sivil Toplum
Sempozyumu gerçekleþtirildi.
"Sivil toplum"un bu kadar çok
olduðu yerde hiç kuþku yok ki
kurumsal sosyal sorumluluðunu
bilen (toplum nezdinde kendini
aklamak isteyen þeklinde de
okunabilir) sponsor þirketler ve
parayý verip düdüðü çalan ulus-
lararasý fonlama kuruluþlarý da
eksik deðildi. Baþ rollerde her
zamanki gibi USAID ve UNDP yer
alýrken yardýmcý rolleri Kuzey
Kýbrýs Turkcell ve The
Manegement Centre gibi yapýlar
paylaþýyordu. Zaten "toplumsal
diyalog ve uzlaþmanýn yolunu
açacak" bu sempozyumun konu
baþlýklarýndan en önemlileri "Sivil
toplumda sürdürülebilir özel sektör
yatýrýmlarý nasýl yapýlýr?" ve "Fon yaratma
imkanlarý nelerdir?" idi...

Ýyi de sivil toplum söylemini en çok kul-
lananlar, bu gibi örgütlerde çalýþanlar, iki
toplumlu projeler yapýp fon alanlar solcu-
lar deðil miydi! Bu eleþtirel girizgah da ne
oluyor? Ýþte sivil toplumculuðun, bu yazý-
da iþleyeceðimiz sakýncalarýndan biri: Sol
deðerleri tüketmek ve kitleleri reformizme
yönlendirmek. Annan Planý'ndan bu yana
saðcýlýðýn "hayýr", solculuðunsa "evet"le
özdeþleþtiði yarým adamýzda sivil toplum-
cular "solcu"lardýr denebilir. Ancak solcu-
luk sadece barýþçýlýðý deðil, sermayeye
karþý emekçi kitlelerin yanýnda cephe ala-
bilmeyi, insanlarýn gündelik problemlerine
duyarlý olmayý, toplumu dönüþtürme
isteðini, örgütlenme anlayýþý dahil olmak
üzere demokrasiyi ve baþka pek çok
deðeri de barýndýrýr. Bu anlamda sivil
toplum örgütleri rejime muhalif deðil

bilakis rejimin güvencesindedir.
Kapitalizm varlýðýný sürdürebilmek için
sisteme uygun bireyler yetiþtirmek zorun-
dadýr, bu uyumun temel okullarýndan biri
de kapitalist-burjuva iliþkilerin yeniden
üretildiði sivil toplum örgütleridir. Sistemin
varlýðýný sürdürmesi için ihtiyaç duyduðu
ve desteklediði sivil toplumcu anlayýþ,
zamanla kitlelerin bilincinde reformizme

kayýþa neden olmakta ve  kavram kar-
gaþasý yaratarak sol deðerleri tüketmek-
tedir.

STÖ bolluðu yaþanan ülkemizde, "proje
yapayým para kazanayým" zihniyetiyle
gönüllülük temelli olmasý gereken bu iþi
kar amacýna dönüþtüren örgüt ve bireyler
az deðildir. Bununla beraber eðitim ya da
kültür alanlarýnda üretken iþler yapan,
yaratýcý projeler geliþtiren STÖ'ler de
mevcuttur. Bu gibi yapýlarda toplumun en
iyi eðitim almýþ, zeki ve baþarýlý genç-
lerinin yer aldýðýný görürüz ki bunlar tüm
içtenlikleriyle topluma faydalý iþler üretm-
eye çabalamaktadýrlar. Ancak bir yandan
egemen ideoloji, bir yandan da dahil
olduklarý sivil toplumcu bakýþ açýsý, onlarý
sýnýf perspektifinden uzak, sistem içi

hareket etmeye zorlamaktadýr.
Dolayýsýyla STÖ'ler, belki de toplumsal
dönüþümlere önderlik edebilecek potan-
siyeldeki aydýn ve ilerici beyinlerin ufkunu
daraltarak sistem içi düþünmelerine yol
açmaktadýr.      

STÖ'ler genellikle eðitim, saðlýk, kültür,
trafik gibi devletin görev alanýna giren
alanlarda faaliyet göstermekte ve devlete

baský yapmak yerine devletin
üstlenmesi gereken sorumluluklarý
hafifletmektedirler. Elbette yurttaþ
inisiyatifleri ya da örgütlenmeleri
vasýtasýyla devletin bir takým iþlev-
leri paylaþýlabilir ya da yurttaþlarýn
karar mekanizmalarýna katýlýmý
saðlanabilir. Ancak bugün pek çok
STÖ'nün yaptýðý, devletin elini
çektiði alanlarý doldurarak sosyal
devletin tasfiyesine kolaylýk saðla-
mak dolayýsýyla neo-liberal poli-
tikalarýn ekmeðine yað sürmektir.
Bu durum, olasý toplumsal patla-
malara karþý bir emniyet sübabý
iþlevini de STÖ'lere yüklemektedir.
Örneðin yoksul mahallelerdeki

çocuklara kurs veren bir STÖ, parasýz
eðitim hizmetinden yeterince faydalana-
mayan yoksullarýn sokaða dökülmesini
ve devletten hakkýný talep etmesini
engellemektedir. 

"Konuya strateji açýsýndan bakýldýðýnda
ise sivil toplumcu söylem, birincisi, sýnýf
mücadelesi ve siyasal iktidar hedefini
dýþlar; ikincisi, bütün siyasal etkinliðin
sonal amacýný demokratikleþtirme ile
sýnýrlar." (Solda Sivil Toplum Söylemi,
Özgür Üniversite Sayý:6)

Sivil toplumcu anlayýþýn yumuþak karný
ise Üçüncü Dünya ülkelerine kaþýkla
verip kepçeyle alan bazý uluslararasý
kurumlar tarafýndan, kaynaðý belli
olmayan bir takým paralarla fonlan-
masýdýr. Ülkemizdeki STÖ'ler,
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Kadýn sýðýnma evleri
kocalarý veya arkadaþlarý
tarafýndan dövülen veya
hakaret edilen kadýnlara
çocuklarýyla
birlikte barýn-
ma imkaný
saðlayan
kurumlardýr.
Türkiye'de
mor çatýlar olarak
bilinir. Bizim
ülkemizde
böyle bir
kurum yok.
Peki olmalý
mý?  Bence
olmalý çünkü
kadýn sýðýnma
evleri din, dil, yaþ
hatta maddi durum
farketmeksizin bütün
kadýnlarý korumaya alan
bir kuruluþ. Geçen aylar-
da ülkemizde yaþanýlan
bir olayý sizlere hatýrlat-
mak isterim. Ülkemizde
bulunan iki seks iþçisi
kadýn zorla çalýþtýrýlmak
istenince gidip polise
baþvurdular. Peki ordan
çýktýktan sonra akýbetleri
ne oldu? Bilemiyorum.
Ama sýðýnacaklarý bir dal-
larý olmadýðý gayet açýktý.
Sadece yabancý insanlar-
da deðil kendi yurt-
taþlarýmýzda da þiddet
vakalarý yaþanmakta.
Þimdi birçok kiþinin "hadi
caným bizde öyle olaylar
yaþanmaz" dediðini duyar
gibiyim. Ne acýdýr ki bu
durumda olan birçok
kadýn vardýr. Küçük bir
toplum olmamýzýn verdiði
dez avantajla bu durum-
daki kadýnlar genellikle
yaþadýklarýný kimseyle
paylaþmamakta ve
sonuçta intiharý bile
düþünmektedirler.

Þiddet kullanan erkekler
eþleri ve çocuklarý
üzerinde güç ve kontrol
sahibi olmak ve kendi
çýkarlarýný kabul ettirmek
için fiziksel ve psikolojik
þiddet uygularlar. Bunun
yaný sýra daha farklý þid-
det yöntemlerine de
baþvururlar:

Cinsel
Tacizde bulun-
mak, sosyal
þiddet,

ekonomik þiddet uygula-
mak gibi.. Ülkemizde en
fazla rastlanan þiddet tür-
lerinden birisi de kadýnýn
ekonomik özgürlüðünü
kýsýtlamaya yönelik olan
þiddet türüdür. Böylece

kadýn evine
baðýmlý

olarak
otura-
cak
ve

kendi
baðým-

sýzlýðýný
yaþayamayacak-

týr. Evde çocuk bakan
baþka vasfý olmayan
insanlardan olacaktýr. Ya
da arkadaþlarýyla ve de
ailesiyle görüþmesini
engelleyen, kadýný sosyal
çevresinden uzaklaþtýran

sosyal þiddet görülmekte-
dir. Bunun yanýnda çok
sýk rastlanmamasýna rað-
men cinsel tacizde bulun-
mak, kadýnla zorla
istemediði þekilde iliþkiye
girmek, tecavüz etmek de
ülkemizde görülen þiddet
türlerindendir.

Þiddete maruz kalan
kadýnlar, dayak yemenin
ya da hakarete uðra-
manýn kendi suçlarý
olduðunu düþünürler. Bir
hatalarý olmadýðýný bildik-
leri halde bu konuda
utanç ve suçluluk
duyarlar. Bu yüzden çoðu
kez kimseye birþey
söyleyemezler. Ýþsiz bir
kadýn, evi olmayan bir
kadýn, çocuklarý olan bir
kadýn kendini bir erkeðe
baðlý hissetmek zorunda
kalabilir. Elinden birçok

özgürlüðü alýnmýþ kadýn
için artýk birlikte yaþamak
iþkence halini alacaktýr.
Boþanmak bir çözüm
yoludur. Ancak boþana-
mayan ve eðer boþanýrsa
ailesi tarafýndan kabul
edilmeyen kadýnlar ne
yapacaðýna karar vere-
memekte ve içinde bulun-
duklarý ruh hali kendilerini
çaresizliðe doðru itmekte-
dir. Ülkemizde birçok
kadýn kuruluþu vardýr.
Ancak hiçbirisi böyle bir
kurum açýlmasý gerektiði-
ni düþünmemiþtir. Belki
de böyle vakalar görme-
sem benim de aklýmýn
ucundan geçmeyecek bir
düþünceydi. Ancak bu tür
bir yerin açýlmasý gerek-
tiðine kesinlikle inanýyo-
rum.  Kadýn sýðýnma
evlerinde kadýnlara; kala-
bileceði bir oda verilir.
Bunun yanýnda çocuklarý
varsa onlarý da yanýnda
getirme gibi bir þansý
vardýr. Sýðýnma evleri
kesinlikle koruma altýn-
dadýr ve adresleri gizlidir.

Belli bir gelire sahip
olmayan kadýnlardan
ücret talep edilmez. Yeni
bir ev açana kadar orada
kalmasýna izin verilir.
Dünyanýn her yerinde var
olan bu kurumlara normal
numaralarýn dýþýndan
sürekli faaliyet gösteren
acil telefon numaralarýn-
dan da ulaþýlabilir. Þiddet
gören kadýna nasýl
yardým edileceði ve orada
nasýl yaþayacaklarý, nasýl
yeniden bir hayat kura-
caklarý anlatýlýr.
Kendi ülkemizde de ne
yazýk ki þiddet vakalarýna
rastlamaktayýz. Bizim
üstümüze düþen görev bu
iþi ciddiye almak ve kadýn
sýðýnma evi talebini
mücadelenin temel talep-
lerinden biri haline
getirmektir.��

Þifa Alçýcýoðlu
sifa_alcicioglu@yahoo.com
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Þiddete maruz kalan kadýnlar, dayak
yemenin ya da hakarete uðramanýn kendi
suçlarý olduðunu düþünürler. Bir hatalarý
olmadýðýný bildikleri halde bu konuda
utanç ve suçluluk duyarlar. Bu yüzden
çoðu kez kimseye birþey söyleyemezler.

Ortadoðu'yu kana bulayan veya askeri
birliklerini dünyanýn dört bir yanýnda
bulunduran, emperyalistlerle iþbirliði
halindeki kurumlardan fon almak için
adeta yarýþýr durumdadýrlar.  Toplumsal
faydasý ne olursa olsun fon alarak projel-
er gerçekleþtirmek, kendi öz gücüne ve
örgütlülüðüne inanmayan, dýþardan gele-
cek yardýmlara muhtaç kiþi ve örgütler
oluþturur. Bu gibi örgütler, halkýn yararýna
olduðunu iddia ettikleri amaçlarýný, halkýn
mütevazi kaynaklarý ile gerçekleþtirmeye
çalýþmak yerine, bir misyoner anlayýþýyla
halkla yukarýdan bir iliþki kurarlar. Ayrýca
örgütün sosyal sorumluluðundan çok kar
amacý ve kiþisel çýkarlar ön plana geçe-
bilir. Fon veren uluslararasý kurumlar
veya büyük þirketler, maddenin doðasý
gereði emperyalist devletlerin ve ser-
mayenin çýkarlarýný kollayacaðýndan,
tekrar fon alabilmek ya da sponsor bula-
bilmek isteyen bir örgüt, kendi kendine
otosansür uygular. Sonuçta fon veren
kurumun doðrudan bir talebi olmasa da
düdüðün akordu paranýn kaynaðýna göre
yapýlýr.  

Alternatif bir örgütlenme biçimi olarak
Demokratik Kitle Örgütlerini geliþtirmek
bir zorunluluk halini almýþtýr. Demokratik
Kitle Örgütleri, alternatif örgütlenme
biçimleriyle halka ulaþabilmenin, politika
üretebilmenin anahtarý olmalýdýrlar. Bu
örgütlerin temel amaçlarý net olarak kon-
malý, eylemlilik tarzýndan üye örgütlen-
mesine kadar net bir bilinç kitlelere yan-
sýtýlmalýdýr. Kendi iç yapýsýnda demokrat
olamayan bir yapý, toplumu deðiþtirme
öznesinde alternatif olma anlayýþýnda
samimi deðildir. Bu anlamda
demokrasinin tüm ilkeleriyle yaþatýlacaðý,
üyelerinin özgürce taleplerini iletebileceði
ve tabanýn iradesi ve denetimine sürekli
açýk olan bir örgütlülük anlayýþý kitlelere
güven verebilecektir. Mevcut sorunlara
akýlcý tespitler koyan, çözüm üretme
çabasýný bilimsel kriterlere dayandýran,
devletin politikalarýndan tamamen baðým-
sýz, tabana dayanan, kararlarý
demokratik mekanizmayla iþleyen bir
örgütlülük ancak muhalif bir örgütlülük
olarak sayýlabilir. Demokratik Kitle Örgüt-
leri ülkemiz açýsýndan yaþamsal bir
zorunluluktur. Bu örgütlerin yaþatýlmasý;
eylem pratiðiyle, tüzükleriyle, ilkeleriyle
birlikte toplumsal dönüþüme katýlmasý,
yaþamýn ve geleceðin deðerlerinin
örgütlenmesi açýsýndan hayati
önemdedir. Bu gibi bir örgütlülüðün var
olmasý, sistemin her türlü saldýrýsýna ve
zaman zaman insanlarýn duyarsýzlýðýna
raðmen varlýðýný sürdürmesi hiç de kolay
deðildir. Ancak sivil toplumcularýn da
dediði gibi: Ýsteyince bir yol bulunur!
(Demokratik Kitle Örgütleri ile ilgili para-
graf, Doðan T. Kaya'nýn "Sivil
Toplumculuk ve Alternatif Bakýþ" baþlýklý
yazýsýndan alýnmýþtýr.)��




