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VAKIFLAR
STK’LARIN FEVKİNDE
BİR KONUMA SAHİPTİR

Dr. Nazif ÖZTÜRK
Doktor, Araştırmacı Yazar

Vakıf müessesesinin STK’ların fevkinde bir mevkie sahip olduğu 
ortadır da; marifet bunca karmaşanın içerisinde, bataklıkları kurutarak, 
irem bağlarını gulyabanilerden temizlemek ve onun konumlanacağı  
zirve vasatı oluşturmaktır. 

Giriş 

Vakıflar ve Sivil Toplum Ku-
ruluşlarını (STK), ayakları yere 
basan sağlam zeminler üzerin-
de, analiz ve senteze tabi tut-
mak için konuya geniş açıdan 
bakmak gerekiyor. İster dü-
şünmeye, “vakıflar sivil toplu-
mun neresindedir” sorusuyla 
başlayalım, ister düzen ve is-
tikrar fikrine yönelelim. Hemen 
kendimizi çok bilinmeyenli bir 
denklemin içerisinde buluruz.

Düzen ve istikrar dediğimiz-
de karşımıza “devlet kavramı” 
çıkmaktadır. Peki devlet, düzen 
ve istikrar ifadelerinin içerisine 
hapsedilecek kadar sığ bir 
alan mıdır? Bu sualin ardından 
hangi devlet, nasıl bir devlet 
şimşekleri beynimizde çakar. 
Bu soruların başında üniter 
devlet mi, yoksa refah devleti 
mi fikri kafamızda dolaşır. İdeal 
devletin temel dayanakları 
nelerdir? Demokratik devlet 
mi, cumhuriyete yaslanan 
kutsal devlet mi? Lâiklik bu 
devlet şekillerinin neresine 
eklemlenmiştir? Bunlar da 
cevaplandırılması gereken 
diğer sorulardır.

Ne dersiniz, devletsiz sivil 
toplum olur mu? İstikrarın, ser-
vetin, can ve mal güvenliğinin, 
hukuk düzeninin; başkalarının 
iyiliğini kendi çıkarının üstünde 
gören erdemli kişilerin, merha-
metin, şefkatin yaygınlaşmadığı 
ve kâmil insanların yetişmediği 
bir ortamda vakıflar kurulabilir 
mi, es kaza kurulsa bile neşv ü 
nema bulabilir mi?

Vakıf müessesesinin 
STK’ların fevkinde bir mevkie 
sahip olduğu ortadır da; ma-
rifet bunca karmaşanın içeri-
sinde, bataklıkları kurutarak, 
irem bağlarını gulyabanilerden 
temizlemek ve onun konum-

lanacağı zirve vasatı oluştur-
maktır.  Bunu yapabilmek için, 
ön kabullerden ve peşin fikir-
lerden âzâde, ilmî namuskâr-
lıkla üzerine lâiklik tohumları 
ekilmiş devleti de, demokrasiyi 
de, cumhuriyeti de, STK’ları da, 
hatta sosyal sermayenin doruk 
noktasını simgeleyen vakıfları 
da; birbirleriyle olan ilişkilerini 
dikkate alarak anlamak ve an-
latmak gerekmektedir.

I. Kavram Olarak Devlet

Devlet, “düzen” fikrinin içti-
maî varlık alanındaki en somut, 
en mütekâmil şeklidir. İnsanlık 
ancak düzen altında var olabi-
lir. Düzen hürriyet için şarttır, 
fakat onu sınırlandırır. Devletin 
hürriyet alanı artarsa fertlerin 
ve sosyal grupların; fertlerin ve 
sosyal grupların hürriyetleri ar-
tarsa da devletin hareket alanı 
daralır. Her iki tarafın birlikte 
hürriyet ve hareket alanlarını 
genişletmek mümkün değildir.

Devlet bir ihtiyaçtır; ortadan 
kalkması veya kaldırılması ha-
linde hâsıl olan vakum, karga-
şaya yol açar ve meydana gelen 
boşluk, mutlaka aynı fonksiyo-
nu ifa edecek başka bir üstün 

Devleti, mutlaka Batı  
kültürünün oluşturduğu 

sosyolojik açıdan görmek ve 
aynı düşüncenin doğurduğu 

sosyologların sistemleştirdiği 
kategorilerle değerlendirmek 
mecburiyetinde olmadığımızı 

fark ettiğimiz takdirde göreceğiz 
ki; refah devleti tanımı, birebir 

Osmanlı yönetim anlayışını 
ifade etmektedir.
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güç tarafından doldurulur. Fa-
kat devlet de her aşkın güç gibi 
kendi kendini kontrol edemez 
ve kendi iradesiyle kendi oto-
ritesini sınırlandıramaz. Ha-
riçten bir müdahale ile STK’lar 
tarafından denetlenmediği tak-
dirde, otorite sahası ilânihaye 
yayılma temayülü gösterir.

Günümüzde devletin iki 
tür versiyonundan söz edil-
mektedir. Bunlar egemenlik 
sistemi olarak devlet ve refah 
sistemi olarak devlettir. Birin-
cisi üniterdir, siyasalın yanın-
da sosyal ve ekonomik işlevle-
ri de vardır. Günümüzün ulus 
devletleri büyük çapta egemen 
devletlerdir. Refah devleti ise 
toplumsal karmaşıklıkları bir 
hukuk sistemi içinde tutan, 
üniter bir siyasallıktan çok, 
toplumsal şartları gözeten bir 

politik yapıdır ve devletin ka-
rışmadığı geniş bir sosyal alanı 
vardır. 

Devleti, mutlaka Batı kültü-
rünün oluşturduğu sosyolojik 
açıdan görmek ve aynı düşün-
cenin doğurduğu sosyologların 
sistemleştirdiği kategorilerle 
değerlendirmek mecburiyetin-
de olmadığımızı fark ettiğimiz 
takdirde göreceğiz ki; refah 
devleti tanımı, birebir Osman-
lı yönetim anlayışını ifade et-
mektedir.

Devlet düalizmini özet ola-
rak ifade etmek gerekirse, on 
yedinci yüzyıl sonrasında iki 
ayırıcı kutuplaşmadan söz edi-
lebilir. Bunlar “devlet merkezli” 
ve “birey merkezli” siyasal dü-
şünce gelenekleridir. Birincisi 
için, devlet her şeyin ölçüsüdür 
ve birey, toplum, iktisadî, siyasî 

ve kültürel kaynakların hepsi bu 
egemen güce bağımlıdır. Bu an-
layışın karşısında yer alan siya-
sal gelenek ise bireyi merkeze 
alır ve siyasal sistemi, bireylerin 
güvenliğinin bir teminatı olarak 
kabul eder.

Buna karşılık mutlakıyetçi 
devlet nosyonu, devleti “yaşa-
yan” bir organizma olarak görür. 
Devlet, toplumdan bağımsız bir 
varlıktır ve tıpkı insanlar gibi 
kendine özgü bir iradesi vardır. 
Bu anlayış devleti bireye karşı 
önceler. Devlet, toplumu tem-
sil etmekle birlikte toplumun ve 
bireyin üstündedir.

Mutlakıyetçı devlet anla-
yışını, İtalya’da Machiavelli, 
Fransa’da J. Bodin, İngiltere’de 
Hobbes ve birkaç yüzyıl sonra 
Almanya’da Hegel formüle et-
miştir. 

Mutlakiyetçi yaklaşımın ak-
sine liberal anlayışa göre devlet, 
biçimsel ve soyut bir kurumdur. 
Devlet-toplum-birey ilişkisin-
de, öncelik bireye aittir. Devlet, 
bireylerin yalnızca özgürlük, 
güvenlik, mülkiyet ve baskıya 
karşı direnme çerçevesinde ta-
nımlanabilen doğal haklarının 
bekçisidir. 

Bu geleneğin etkin tem-
silcilerinden olan J.Locke daha 
ileriye giderek, bireylerin dev-
let karşısında özgürlüğünü ko-
ruma yolunda siyasal iktidara 
kafa tutmalarının en doğal hak-
ları olduğunu ileri sürer. Locke 
göre devlet, bireyin doğal hak-
ları arasında yer alan özgürlük, 
eşitlik, yaşama ve mülkiyet hak-
larını korumak üzere kurulmuş 
bir mekanizmadır. Devlet fetiş 
değildir. Fonksiyonlarını yerine 

getirmediği zaman hesaba çe-
kilebilecek bir kurumdur.  So-
nuçta devlet bireylerin esenliği 
için oluşturulmuş bir mekaniz-
madır. Ne devletin ne de devlet 
adına iş yapan memurların kut-
sal ya da yarı tanrısal bir zırha 
bürünmelerine imkân yoktur.  
Devlet âdeta, sivil ve demokra-
tik işlevlerle yüklü, yetkileri sı-
nırlı, araçsal, etkin bir aygıt ola-
rak yapılanmaktadır. 

Demokratikleşme, berabe-
rinde sivilleşmeye kapı açarak 
sivil toplum kuruluşlarının, sivil 
hak ve özgürlüklerin gelişmesi-
ni, yönetime katılma bilincinin 
yerleşmesini olanaklı kılmıştır. 
Özellikle 1990’lı yıllardan itiba-
ren demokratikleşme, sivilleş-
me ve yerelleşme konularında 
siyasal alanda yaşanan deği-
şimler, birey ve sivil toplumun 
devlet karşısında özerkleşme-
sine ve güçlenmesine yardım 
etmiştir1 .

1. Demokratik Devlet Yöne-
timi

Demokrasi kavramı, Yu-
nanca bir sözcüktür. Halk veya 
halk kitlesi manalarına gelen 
“demos” ile iktidarı kullanmak 
ya da egemen olmak gibi kar-
şılıkları olan “krateyn” keli-
melerinden müteşekkildir. Bu 
bakımdan demokrasi, halkın –
doğrudan veya dolaylı bir şekil-
de- hükümranlığı, ya da iktidar 
kullanımı olarak tanımlanabilir.

Demokrasi, temel itibariyle 
“devlet” ile “toplum”u ayrı var-
lıklar olarak görürken; cumhu-
riyetçilik devletle halkı aynı şey 
olarak kabul eder. Demokrasi 
açısından halk, özgür ve özerk 
bireylerin bir toplamı iken, cum-

huriyet için halk, bireylerden 
bağımsız bir “heyet-i umumiye” 
, bir kolektif varlıktır2 .

Demokrasilerde devlet 
de, demokrasinin kendisi de 
araçtır. Bunlar, kendi için-
de amaç olan, insana hizmet 
için var olan kurumlardır. De-
mokrasilerde dokunulmaz 
kişi veya kuruluşlar olamaz. 
Hesap verebilirlik ve şeffaf-
lık, temiz bir demokratik yö-
netimin olmazsa olmazlarıdır. 
İnsan düşüncesinin ürünü olan 
her türlü doktrin ve sistemin 
aksayan ve tenkit edilen zayıf 
halkaları olduğu gibi demokrasi 
de bundan vareste değildir. 
Bir ülkede şeffaf bir şekilde 
seçimlerin yapılmış olması, 

o ülkede ideal demokrasinin 
varlığını göstermemektedir. 
Bazı dönemlerde duruma hâ-
kim olan militan demokrasi 
anlayışı, Abraham Linkoln’a at-
fedilen “halkın halk tarafından 
halk için yönetilmesi” tanımını 
ters yüz ederek; onu, “halkın 
halka rağmen, halk için (elitler 
tarafından) yönetimi” haline 
getirilebilmektedir. Hatırlaya-
lım, 28 Şubat döneminde ülke-
mizde böyle bir uygulamayı hep 
birlikte yaşamadık mı? Oysa 
halkın doğrudan ya da dolaylı 
olarak özne olmadığı bir yöne-
timi demokrasi olarak adlan-
dırmak mümkün değildir. Halka 
rağmen demokrasi, ya da halk-
sız demokrasi arayışları para-

Devlet bireylerin esenliği için oluşturulmuş bir 
mekanizmadır. Ne devletin ne de devlet adına iş 
yapan memurların kutsal ya da yarı tanrısal bir zırha 
bürünmelerine imkân yoktur. Devlet âdeta, sivil ve 
demokratik işlevlerle yüklü, yetkileri sınırlı, araçsal, etkin 
bir aygıt olarak yapılanmaktadır. 

Hz. İsa’nın etrafında toplanan ve bu dini yaymak  
üzere dünyanın dört bir tarafına dağılan havariler; Mekke 
döneminde sayıları kırkı buluna kadar kendi aralarında 
toplanıp sonra bir grup olarak yönetimin karşısına çıkan 
ilk Müslümanların bu tavırları, sivil örgütlenme ve sivil 
toplum hareketlerinden başka bir şey midir?
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doksaldır ve seçkinci bir siyasal 
anlayışın ürünüdür3 . 

Demokrasinin en önemli 
çıkmazı demokrasi-pereslik-
tir. Bugün bir nesneye tapınır 
gibi demokrasiyi kutsamak, onu 
sosyolojik ve politik bir olgu ol-
maktan çıkarmış ve metafizik-
leştirmiştir. Bu tutum terk edil-
medikçe, demokrasi içi boş bir 
kavram olarak işlemeye, dola-
yısıyla adına en aykırı görünen 
şeylerin bile yapılabileceği bir 
kuruntu olarak kalmaya devam 
edecektir4 .

2. Cumhuriyetçi Devlet İda-
resi

Cumhuriyet, ilk olarak 
Roma İmparatorluğu döne-
minde uygulamaya konulan 
bir siyaset kurumudur. Roma 
İmparatorluğu’nun ardından, 
cumhuriyetçi anlayış, modern 
formuyla 1789 Fransız İhtilali 
akabinde karşımıza çıkar. İhti-
lal sonrası gelişmelere bakarak 
filozofların ihtilali önemsedik-
lerini ve akabinde cumhuriyet-
çi anlayışın parametrelerini 
oluşturduklarını söyleyebiliriz. 
Siyaset felsefesiyle bu doktri-
ne kaynaklık eden en önemli 
filozof J.J. Rousseau’dur. Rous-
seau’nun siyaset felsefesin-
de temellendirmeye çalıştığı 
görüş cumhuriyetçi anlayıştır. 
Rousseau’nun siyaset felsefe-
si, Locke’nin birey eksenli poli-
tik projesinin aksine, toplumu 
temel alan bütünlükçü bir yapı 
arz eder. Rousseau’ya göre, 
toplumun ortak menfaatinin 
var olduğu yerde, tek tek birey-
sel yararlardan bahsedilemez. 
Zira genel iradenin bir sonucu 
olarak benimsenen ortak men-

faat, her türlü bireysel yararın 
ötesindedir. Çünkü toplumu bir 
arada tutan yegâne ilke, genel 
iradenin bu karşı konulmaz üs-
tünlüğüdür.

Böylece Cumhuriyetçilik, 
“halka rağmen halk için” anlayı-
şına dönük jakoben bir düşün-
ce sergiler. “Halka rağmen halk 
için” anlayışı, toplum içerisinde 
aydın oldukları iddia edilen elit 
bir zümrenin, kendi ideolojik 
perspektifleri doğrultusunda 
benimsemiş oldukları ilkelerin, 
tüm toplumsal yapılanmalara 
uygulanmasını öngören dayat-
macı bir zihniyetin ürünüdür. 
2000’lerin başında sivil topluma 
yaslanarak seçkinci bazı kurum 
ve kuruluşların öncülüğün-
de    ülkemizde gerçekleştirilen 
“Cumhuriyet mitingleri” söyle-
diğimiz bu hususun tipik bir ör-
neğidir.

“Hikmet-i hükümet” felse-
fesine bağlı olan cumhuriyet-
çiler; devlet olmanın ve devlet 
yönetmenin kendine mahsus 
bir doğası olduğu ve bu doğa-
nın zaruretlerinden hiçbir –ah-
lak, hukuk, adalet, insan hakları 
gibi- gerekçeyle kaçınılamaya-
cağı düşüncesindedirler5 .

Ayrıca, “hikmet-i hükümet” 
anlayışı, devletin bekası uğru-
na toplumu oluşturan bireyle-
rin devlet uğruna feda edilmesi 
inancına dayanır. Bu bağlamda, 
amaçların araçları meşru kıldı-
ğı inancına dayanan “hikmet-i 
hükümet” düşüncesi,  birey ve 
onun temel ve doğal haklarına 
kayıtsız kalan ve bu haklara 
karşı devletin üstünlüğü 
ilkesini yerleştiren bir anlayış 
olduğundan cumhuriyetçi 

yaklaşımın siyasal anlayışına 
uygundur6.  

II. Sivil Toplum Kuruşları ve 
Vakıflar Arasındaki İlişkilere 
Yönelik Analitik Bir Yaklaşım

İster demokratik ilkelere, 
ister cumhuriyet umdelerine 
bağlı olarak kurulmuş olsun, sivil 
toplumun karşıtı olan devlet 
kavramını ortaya koyduktan 
sonra; sivil toplum vakıf 
ilişkisinin analizine, STK’ların ne 
olup ne olmadığı sorusunu so-
rarak başlayabiliriz.   Bu sualin 
cevabının alınmasından sonra 
da, millet olarak bizim tarihi-
mizde sivil toplumun izlerinin 
sürülmesine ve vakıfların sivil 
toplum vasfının tebarüz ettiril-
mesine geçebiliriz.

1. Sivil Toplum Kuruluşları

Demokratik sivil toplum 
kavramı; devletin ve devlet oto-
ritesinin dışındaki ekonomik 
ve toplumsal alanı nitelemek 
için kullanılan ve kendi ilke ve 
kurallarına göre işleyen, devle-
tin teşkilat alanı dışında ken-
di kendini düzenleyen özerk 
alanları ifade etmek için kulla-
nılmaktadır. Bazılarının zan-
nettiği gibi sivil toplum, askerî 
kesimin karşıtı değil; top yekûn 
devlet alanı dışındaki sahaları 
ifade etmek ve bu nitelikteki ik-
tisadî, toplumsal, kültürel, etik 
vb. alanları kapsamaktadır7.

Genel olarak sivil toplum 
kavramı, “devlet denetimi veya 
baskısının ulaşmadığı veya be-
lirleyici olmadığı alanlarda bi-
reylerin/grupların devletten 
izin almadan, kovuşturmaya 
uğrama korkusu taşımadan 
ve ekonomik ilişkilerin baskı-

sından büyük ölçüde bağımsız 
hareket ederek tutum belirle-
yebildikleri, gönüllü ve rızaya 
dayalı ilişkilerin ve kurumların 
oluşturulabildiği bir toplumu” 
ifade eder.

Sivil toplum kuruluşlarını 
resmi ya da yarı resmi kuruluş-
lardan ayıran en belirgin fark, 
devlete bağımlı olmamaları ve 
tamamen gönüllü ilişkilere da-
yanmalarıdır. Bu bakımdan, 
çevre, sağlık, kadın, gençlik, 
çocuk, özürlüler, hayır ve yar-
dımlar, kentleşme, bilim ve tek-
noloji, tüketici, çalışma hayatı, 
insan hakları,  kültür ve sanat 
gibi alanlarda ortaya çıkan so-
runları ve bunların çözümüne 
yönelik çalışmaları amaç edi-
nen gönüllü oluşumlar, gerçek 
sivil toplum kuruluşlarıdır8.

STK’lar, özellikle günümüz-
de koruma, refah, hayırseverlik 
ve yardım faaliyetleri ve çe-
şitli hizmet alanlarında mu-
azzam etkinlikler yürüten ör-
gütlenmeler olarak karşımıza 
çıkmaktadırlar. STK’lar bu yö-
nüyle incelendiğinde kendileri-
ni “demokratikleşmenin ajan-
ları”, “fakir ve ezilmiş halkların 
temsilcileri” ve “insanların ken-
dilerine ve birbirlerine yardım 
etmelerini sağlayan araçlar” 
olarak ve en önemlisi “hükû-
metin boş bıraktığı ya da dol-
durmakta zorluk çektiği alanları 
dolduran öğeler” şeklinde ta-
nımlamaktadır.

Tanımlamalardaki insanı 
cezbeden iyimserliğe karşılık, 
Kant’ın tabiriyle “yaratılıştan 
eğri olan odundan hiçbir şey 
dümdüz yontulamayacağın-
dan”, insanoğlunun her eseri 

‘Ulemâ sınıfının yetiştiği medreseler, görev yaptığı 
eğitim kurumları, din hizmeti alanları, ahilik ve fütüvvet 
teşkilatına kadar uzanan tekke ve zaviyeler, hastaların 
tedavi edildiği sağlık hizmetleri, her gün binlerce yolcu, 
misafir ve yoksulun doyurulduğu imaretler, yollar, 
köprüler, kervansaraylar, çeşmeler, sebiller, mezarlıklar 
gibi sosyal tesisler, bu müessesenin tesis edip yaşattığı 
devlet dışı organizasyonlardır. 



gibi elbette STK’ların da kusur-
larının bulunduğu, uygulama-
nın her aşamasında unutulma-
malıdır9. 

Kimi düşünürlere göre, sivil 
toplum sanayi devriminin orta-
ya çıkardığı ve ilk defa Avrupa 
şehirlerinde kurulan Batılılara 
has bir kavramdır. Bu görüşe 
göre, sanayileşmenin sonucu 
büyüyen kentlerde, geleneksel 
toplum yapısı hızla aşınmak-
ta; bu aşınmanın neticesinde, 
aile ve akrabalık bağları eski 
fonksiyonunu yerine getireme-
diği için, insanlar yalnızlığa itil-
mektedir. Birbirini tanımayan 
insanların yaşadığı kentlerin 
halkını yığın olmaktan çıkara-
rak, yabancılaşmayı giderecek 
bir örgütlenme biçimi olarak 
karşımıza, demokratik sistem-
lerin modern örgütlenme şekli 
olan dernekleri çıkarmaktadır. 
Kırsal kesimlerden koparak 
sanayi kuruluşlarının yer aldığı 
büyük şehirlere gelen bireyler, 
kentlerin dev yapısı karşısında, 
benzer görüşleri paylaşan in-

sanlarla bir araya gelerek kendi 
varlığını korumaya ve yalnız-
lıktan kurtulmaya çalışır.

Meseleye bu açıdan bakan 
Batılı sosyologlar ve siyaset 
bilimcileri İslâm toplumlarını, 
batıdaki gelişmelerin en olum-
suz uç noktasına yerleştirmiş 
ve toplumlar arasında karşı-
laştırmaları yaparken, mevcut 
farklılıkları batıdaki gelişmeler 
bağlamında değerlendirmişler-
dir. Bu bakışa göre İslâm top-
lumlarında bağımsız şehirlerin, 
burjuva sınıfının, rasyonel ku-
rallara göre hareket eden bir 
bürokrasinin, özel mülkiyetin 
ve burjuva kültürünü oluşturan 
bazı hakların olmaması sivil 
toplumun gelişmesini önlemiş-
tir. Böylece İslâm toplumlarının 
en belirgin özelliği sivil toplu-
mun yokluğu olmaktadır. Bir 
başka ifade ile devlet ile kişiler 
arasında aracılık yapacak bir 
kurumlar ağı bulunmamakta-
dır. Böyle bir toplumsal eksiklik, 
doğu despotizmini doğurmuş-
tur10.

2. Sivil Toplum Batı’nın Te-
kelinde Değildir

Batılı sosyologların or-
taya attığı bu iddianın 
üzerine gidildiğinde, tarihsel 
bakımdan Osmanlı’da ve 
genelde İslâm âleminde sivil 
toplumun olmadığı şeklindeki 
oryantalist söylemin dayanak 
noktalarının sağlıklı olmadığı 
ve bu önermenin gerçeği 
yansıtmaktan çok uzak olduğu 
anlaşılacaktır. Batılı pek çok 
düşünürün belirtmiş olduğu gibi 
Osmanlı toplumu “monolitik” 
bir toplum değildir ve bu top-
lumda her şey  “devlet”le baş-
layıp “devlet”le bitmemektedir. 
Doğu despotizmi çerçevesine 
yerleştirilmiş olan Osmanlı ikti-
darının Rusya, Çin, Fars ve diğer 
bölgesel ve siyasal organizas-
yonlardan oldukça farklı olduğu 
ortadadır. Avrupa’nın doğusun-
da kalan bütün toplumsal orga-
nizasyonların tek bir model ve 
kavramla izahının, tarihsel ve 
sosyal gerçekleri yansıtmaya-
cağı bilinmelidir.

Bu konuda bir yazarımız 
“Sivil Toplum Tanrısı Öldü mü?” 
başlıklı yazısında, “basit bir 
toplumsal gerçeği ifade eden 
bu kavramı bir ideale, hatta 
bir ütopyaya dönüştürdük. Si-
vil toplumu, ideal toplum ola-
rak kavradık. İsimlere, isimlerin 
geldiği tarihsel ve toplumsal 
çevrelere bakıp, gözümüzün 
önündeki gerçeği göremedik. 
Ülkemizdeki sivil toplum olu-
şumlarını, batının geçirdiği ev-
releri kriter alarak aradık”.

“Dinî cemaatlerin, tarikatla-
rın devletin dışında basit insanî 
ihtiyaçlarını karşılayan sivil 
örgütlenmeler olduğunu, sivil 
toplumu arayanlar fark ede-
mediler. Dinin, bu sivil örgüt-
lenmelerin tutkalı olduğunu, bir 
direnç hattı oluşturduğunu an-
layamadılar. Toplumsal alanın 
dinsel kisve ile tezahür ettiğini 
göremediler”11. demektedir.

Yanılgılarımızı da dikkate 
alarak, sivil toplumu ve amaçla-
rını bu şekilde değerlendirdiği-
mizde, Osmanlı Devleti’nde sivil 

toplum oluşumlarının varlığın-
dan söz edemez miyiz?

Şerif Mardin’in belirttiği 
gibi, Osmanlı toplumunda iki 
ayrı hukuk kaynağı ve bu doğ-
rultuda iki ayrı meşruiyet alanı 
mevcuttu: “Şeriat ve Örf-ü Sul-
tanî”12. Padişahın kanun koy-
ma yetkisinin bir ürünü olan 
“örfî hukuk”, devlet otoritesi 
alanını temsil ederken “şeriat” 
sivil toplum alanı ile ilgili dü-
zenlemelerin bir mecmuu idi13. 
Devleti yani siyasal toplumun 
şeriat alanına müdahale etme-
si, şeriat alanını kendi yetkisi 
dâhilinde görmesi söz konusu 
olamazdı. Örfî hukuk düzenle-
meleriyle şeriatın nispeten açık 
bıraktığı anayasa ve kamu hu-
kuku alanları günün ihtiyaçları 
ve şartları meyanında tanzim 
edilebiliyordu ve neticede dev-
let otoritesinin yetki alanında 
idi. Fakat devletin şeriat ala-
nında gözüken hususlarla ilgili 
bir düzenleme yapması söz ko-
nusu değildi ve bu alan tama-
men sivil topluma ait özerk bir 

alanı temsil ediyordu14.

Diğer taraftan devletle bi-
reyler arasında aracılık yapan 
ve bireyi devlet otoritesinden 
koruyan ikincil nitelikli özerk 
organizasyonların bulunmadı-
ğı önermesi de tutarlı değildir. 
Belki tıpkı Batı’da olduğu gibi 
bağımsız şehirler ve insan top-
luluklarından oluşan tüzelkişiler 
yoktu ama, bunların işlevlerini 
gören farklı organizasyonların 
bulunduğunu söylemek müm-
kündür. Meselâ “’ulemâ” 
sınıfının, “meşâyıh” ın ve “ahi-
lik teşkilatı ve lonca”ların bu tür 
işlevler gördüğü açıktır. ‘Ulemâ, 
genelde devletin hiyerarşik ya-
pısı içinde yer alan “medreseli-
ler” arasından çıkıyordu. Fakat 
tâbi olduğu hukuk kuralları ve 
tesis ettiği hükümlerde, devlet 
otoritesi tarafından düzenle-
nen “örfî hukuk” yerine; sultan-
lar dâhil bütün Müslümanları 
bağlayan semavî ve ilahî kay-
naklı şeriat kurallarına bağlıydı 
ve bu bakımdan da, kul taifesi-
ne dayalı kapıkulu bürokrasisi 
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ile ‘ulemâ arasında son derece 
önemli mahiyet ve konum farkı 
bulunuyordu15. Devlet otoritesi-
ni temsil eden Sultan’ın iktida-
rının kullar üzerindeki konumu 
ile reâyâ ve ‘ulemâ üzerinde-
ki konumu aynı değildi. ‘Ule-
mâ ve reâyâ, devlet otoritesi 
ve iktidarı karşısında, münferit 
bazı istisnalar olsa da, belli bir 
özerkliğe sahipti ve devletin bu 
sınıflar üzerindeki yetkisi sınırlı 
idi. Böyle bir tablonun sivil top-
lum teorisi açısından olumlu bir 
argüman sunduğu açıktır. Bu 
sebeple devletle birey arasında 
‘ulemânın yer aldığını ve şeri-
atın reâyâyı devlet otoritesine 
karşı koruduğunu ileri sürmek 
mümkündür16.

Osmanlı Devleti için söylen-
mesi gereken diğer bir husus 
da şudur. Modern devlet yapı-
larıyla kıyaslandığında Osmanlı 
Devleti’nin klâsik kamusal hiz-
met alanlarında işlev gördüğü, 
toplumun ekonomik, kültürel, 

sanatsal alanlarının belli bir 
özerkliğe sahip olduğu görülür. 
Bu devletin sanata, kültüre, ki-
şilerin özel hayatına, kimlikleri-
ne, sosyal telakkilerine, inançla-
rına, eğitimlerine karışması söz 
konusu değildi; devlet kişiler 
tarafından benimsenmiş hu-
kuku uygulamakla yükümlü idi. 
Dolayısıyla devlet karşısında 
geniş bir özerk toplumsal alan 
mevcuttu ki, bu durumu sivil 
toplum açısından olumlu olarak 
değerlendirmek mümkündür.  

Devlet karşısında özerk 
toplumsal alan dediğimiz-
de; Osmanlı ve daha önceki 
İslâm devletlerinde karşımı-
za vakıf sektörü ve bu sektö-
rün organizasyonunu gerçek-
leştirdiği ve finansmanını 
sağladığı geniş bir alan çıkmak-
tadır. ‘Ulemâ sınıfının yetiştiği 
medreseler, görev yaptığı 
eğitim kurumları, din hizmeti 
alanları, ahilik ve fütüvvet 
teşkilatına kadar uzanan tekke 

ve zaviyeler, hastaların tedavi 
edildiği sağlık hizmetleri, her 
gün binlerce yolcu, misafir 
ve yoksulun doyurulduğu 
imaretler, yollar, köprüler, 
kervansaraylar, çeşmeler, 
sebiller, mezarlıklar gibi sosyal 
tesisler, bu müessesenin 
tesis edip yaşattığı devlet 
dışı organizasyonlardır. 
Güzel sanatlarımızın, 
bediî zevklerimizin, taş 
işlemeciliğinin, oymacılığın, 
kakmacılığın, tezhibin, hatt sa-
natının, vitrayın, başta mabet-
ler olmak üzere devlet ve özel 
şahıslara ait olanların haricin-
deki bütün toplumsal yapıların 
inşası ve tezyini bu kurum ta-
rafından realize edilmiş, des-
teklenip yetiştirilen sanatkârlar 
tarafından süslenmiştir.

Tarihin bütün dönemle-
rinde, ilk ortaya çıkışlarından 
itibaren dinler mevcut kurulu 
düzenin dışında bireysel olarak 
başlamış, sayılarının artmasıy-
la sivil toplum hareketlerine dö-
nüşmüştür. Sivil toplumu, “ken-
di iradesiyle örgütlenmiş sosyal 
hayat alanı” veya “ezilen kesim-
leri ceberut ve zalim yönetim-
ler elinden kurtarma” şeklinde 
tanımlayacak olursak17; Hz. 
İsa’nın etrafında toplanan ve 
bu dini yaymak üzere dünyanın 
dört bir tarafına dağılan hava-
riler; Mekke döneminde sayıları 
kırkı buluna kadar kendi ara-
larında toplanıp sonra bir grup 
olarak yönetimin karşısına çı-
kan ilk Müslümanların bu ta-
vırları, sivil örgütlenme ve sivil 
toplum hareketlerinden başka 
bir şey midir?

Nitekim, Batıda sivil top-
lumun tarihini sanayi devrimi 

ile başlatan sosyologların ak-
sine, dinde reform çalışmala-
rı ile tanınan Martın Luther, 
“dünyevî otorite ve bu otorite-
ye nereye kadar itaat edilme-
si gerektiği” tezini savunurken 
1523’lerde iki krallıktan bah-
setmektedir. Lutheranizme 
göre her ikisi de Tanrıya bağlı 
olan bu iki krallıktan birisi 
dünyevî, diğeri uhrevîdir. Bunlar 
kilise ve devlettir. İki krallık 
doktrini bağlamında şekillenen 
kilise-devlet ilişkisinde kilise 
kurumsal olmayan soyut ve sivil 
bir toplumu ifade etmektedir. 
Böylece dinsel alanın Hristiyan 
bireylere terk edilmesi, daha 
bu dönemde Batı da köklü bir 
sivil toplum geleneğini ortaya 
çıkarmıştır. 

Hukuk sisteminde dinsel 
alanın sivil ve otonom olarak 
görülmesi, tarihsel tecrübeler 
dikkate alındığında sivil toplu-
mun öncelikle manevî alanın 
sivilleştirilmesi ile sağlanacağı 
gerçeğini ortaya koymaktadır18. 

1879 Fransız ihtilalinden 
sonra pozitivist bir anlayışla se-
küler bir toplum oluşturmak ve 
bu amaçla dinî olan her şeyi ce-
miyet hayatından söküp çıkart-
mak histerisiyle hareket eden 
Batılı sosyolog ve sosyal bilim-
ciler; XVI. Yüzyılın ilk çeyreğinde 
Martın Luther’in manevî haya-
tın sivil toplum alanına ait oldu-
ğu görüşünü görmezlikten ge-
lerek, dinî hayatın sivil bir alan 
olduğu gerçeğini yok saydılar ve 
sivil toplumu sanayi devrimi ile 
başlattılar. Ülkemizdeki mukal-
litlerin tarihî temelleri olmayan 
bu görüşleri papağan gibi tek-
rar etmeleri sonunda, gerçek-
lerle hiçbir ilgisi olmayan, Şark 

Medeniyetinde sivil toplum 
kuruluşlarının bulunmadığına 
yönelik bu yanlış kanaat, genel 
kabuller arasına girdi.

Batılı ülkelerin, “din ve dev-
let işlerinin birbirinden ayrılma-
sı” anlamındaki “laiklik” ilkesine 
ulaşıncaya kadar19 yaşadıkları 
toplumsal çalkantı ve sıkıntıla-
rı dikkate aldığımızda; Osmanlı 
Devleti’nin dinsel alanı kamu 
alanından ayırarak, demokratik 
sivil toplum örgütü olduğunda 
hiç şüphe bulunmayan ve özel 
şahıs veya şahıslar tarafından 
kurulan vakıflara bırakmış ol-
masının ne kadar isabetli oldu-
ğu, bugün daha iyi anlaşılmak-
tadır.

Günümüzde görevlilerinin 
merkezî hükümetlerce atan-
ması ve hatiplerin okuyacağı 
hutbelerin merkezden hazır-
lanıp gönderilmesi, hatta vaiz-
lerin konuşma programını ön-
ceden ilgili makamlara haber 
verme zorunluluğunun getiril-
mesi gibi sebepler yüzünden 
kamusal alan haline getirilen 
cami ve mescitler; Halife/ Sul-
tanlar tarafından hatip tevcih-
lerinin yapılmasının ötesinde, 
çoğu külliye halinde olmak üze-
re vâkıflarca inşa edilmeleri ve 
inşaat sonrası bakım ve ona-
rımlarının bağlı bulundukları 
vakıflar tarafından yapılması; 
Padişahların Cuma ve bayram 
namazlarını eda ettiği hünkâr 
mahfilleri hariç, hiçbir kamu 
protokolü uygulanmadan gele-
neksel usullere göre kullanılıyor 
olmaları; Osmanlı döneminde 
mabetlerin sivil alanlar oldu-
ğunu göstermektedir. Özellikle 
mahalle ve köylülerin sabah ve 
yatsı namazlarını cemaatle eda 

Beypazarı Taş Mektep ve Kurşunlu Camii

Sokaklarda yem bulamayan kuşları ve göçmen 
kuşları beslemek için kurulan Darı Vakfı 
Osmanlının kuş sevgisini gösterir.
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1522 yılında Yavuz Sultan Selim’in eşi, Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, 41 çeşit baharatı karıştırarak 
elde ettiği macunu Sultan’ı iyileştirir. Manisa Sultan Camiinde her sene mesir macunu şenlikleri yapılır.

ettiği mahalle mescitleri veya 
köy camileri; imamın önderli-
ğinde, mahalle ve köyün yoksul, 
hasta, güçsüz ve sakatları ile 
öksüzlerini koruma altına al-
maları, kurdukları avarız vakıf-
ları20 sayesinde, savaş, yangın, 
deprem ve benzeri tabiî afetler 
gibi olağanüstü sosyal ve siyasî 
olaylar sebebiyle devlet tarafın-
dan istenilen kural dışı vergiler 
karşısında dar gelirlilerin vergi-
lerini ödemeleri, kimsesiz veya 
yoksulların cenazesini kaldır-
maları, evlenme çağına gelmiş 
bekârların düğün masraflarını 
karşılayarak evlendirmeleri, si-
vil örgütlenmeler açısından dö-
nemi içerisinde dikkate değer 
uygulamalardır.

Batılılaşma ve yenileşme 
dönemine kadar, sıbyan mek-
tepleri ve medreseler, vakıflara 
bağlı olarak hizmet veriyordu. 
Bu eğitim kurumlarının çalışma 
esasları, buralarda görev alacak 
personelin ücretlerinin tespiti 
ve ödenmesi, ders programları-
nın nasıl hazırlanacağı vâkıflar 

tarafından vakfiyelerde belir-
tiliyordu21. Genel olarak bütün 
vakfiyelerde, müderrislere 50, 
vasıfsız personele ve medre-
sede eğitim gören öğrenciye, 
külliye içerisinde sağlanan yurt 
ve yemek imkânına ilaveten 
burs olarak günlük 2 akçe üc-
ret tayin edilmektedir22. Ayrıca 
bu kurumlarda, bürokrasiden 
uzak ders geçme esasına göre 
faaliyet gösteriliyor, eğitim yılı 
boyunca medreselerde üretilen 
bilgiler, külliyelerin konferans 
salonları olarak da kullanılan 
camilerde ders-i âmmlar tara-
fından cemaate; tatil dönem-
lerinde memleketlerine giden 
öğrenciler tarafından da halka 
aktarılıyor, bu sayede herhangi 
bir zorlama olmadan sivil inisi-
yatifler eliyle toplumda bir kül-
tür bütünlüğü oluşturuluyor-
du23.

Osmanlı Devleti’nde hayata 
geçirilen bu sistem sayesinde, 
bir sivil inisiyatif olan vakıflar 
eliyle ülkenin temel meselele-
rinde büyük bir dayanışma ve 

işbirliği gerçekleştirilmiştir. Sa-
nırım, farklı dillere, dinlere ve 
ırklara mensup kesimleri, huzur 
ve güven içerisinde bir arada 
tutarak, üç kıtada, altı asır ya-
şayacak bir cihan devleti kurul-
masının sırrı burada yatmak-
tadır. Kuşkusuz bu sonuçların 
elde edilmesinde, vakıf kuru-
cularının aynı zamanda millî 
gelirin tabana yayılmasından, 
toplumsal huzurun sağlanma-
sından ve sosyal siyaset siste-
minin kurulmasından sorumlu 
olmalarının da payı büyüktür.

Sonuç 

Vakıf, insanla beraber mev-
cut olan karşılıklı dayanışma 
ve başkasına iyilik yapma duy-
gusunu, hukukî statüye kavuş-
turan ve ona süreklilik kavramı 
sağlayan, milletlerin sahip bu-
lunduğu manevî güç ve değer-
lerin tanımlanmasına yardımcı 
tüzelkişiliğe sahip demokratik, 
sivil bir toplum kuruluşudur.

Vakıflar ve devlet arşivle-
rinde dolaştığımızda bugün 

Dar’ul Kurra, Kur’an okuma eğitimi verilen 
binalardır. ‘L’ veya ‘U’ biçiminde hücreli yapılardır. 

Sultan Selim Han Dar’ul Kurrası / Tire

Atik Valide Sultan Dar’ul Kurrası

Selimiye Dar’ul Kurrası

Süleymaniye Dar’ul Kurrası

STK’ların görev alanına giren 
pek çok konunun vakıf kuru-
mu eliyle gerçekleştirildiğini 
görmemiz mümkündür. Hiz-
metçilerin cezalandırılmasını 
önlemek amacıyla kırdığı ta-
bağın yerine yenisinin alınma-
sı; kanadı kırılan ve kafileden 
ayrılmak mecburiyetinde kalan 
göçmen kuşların bakımlarının 
sağlanması; şiddetli kar yağışı 
sebebiyle beslenemeyen yaban 
hayvanlarına yem ve yiyecek 
dağıtılması; öksüz ve yetim ço-
cukların giyim, kuşam ve okul 
masrafları karşılanarak eği-
timlerinin sağlanması, yoksul 
kızların evlendirilmesi; borcunu 
ödeyemediği için mahkûm olan 
tutukluların borçlarını ödeyerek 
tahliyelerinin önündeki engel-
lerin kaldırılması; yoksul mah-
puslara yiyecek ve yakıt temin 
edilmesi, yaşlı ve dul kadınlara 
evinde iş verilmesi; doktora ve 
bir sağlık kuruluşuna giderek 
tedavi olamayan dar gelirli has-
taların evlerinde veya bir vakıf 
darü’ş-şifaya kaldırılarak teda-
vilerinin yapılması; yolculara, 
öğrencilere, ilmî çalışma yapan 
bilginlere barınma, beslenme, 
mekânları hazırlanması; ıssız 
ve boş alanlarda yeni yerleşim 
birimleri kurulması, mevcut şe-
hirlerin tarihî dokusunu boz-
madan İslâm mimarisine göre 
ihya edilmesi; vakıf kurumunun 
tarih boyunca gerçekleştirdiği 
sosyal ve kültürel hizmetlerden 
bazılarıdır.

Ayrıca bu arşivlerde bulu-
nan belgeleri tahlil ettiğimizde, 
Batı kaynaklı iddiaların aksine, 
Şark dünyasının asırlar önce-
sinden sivil toplumun önemini 
kavradığı, vakıf medeniyetinin 

oluşturduğu sosyal, kül-
türel, şehircilik ve benzeri 
konularda tarihe mal ol-
muş hizmetler gerçek-
leştirdiği ortaya çıkmak-
tadır.

Vakıfların amaçları-
nı, toplumun ihtiyaçları 
belirlemektedir. Zaman-
lar, mekânlar ve ihtiyaç-
lar değiştikçe, vakıfların 
amaçları da değişmekte-
dir. Bu bakımdan Ahkâm-
ı Evkâf’ta, “insanların en 
fazla ihtiyaç duyduğu 
şeyi vakfetmek, vakıfla-
rın en hayırlısıdır”24 kura-
lı getirilmiştir.

Osmanlı yönetim 
anlayışına göre devle-
tin görevi, adâleti sağ-
lamak, tebaanın can ve 
mal emniyetini temin et-
mek ve insanlara dilediği 
gibi inanma ve kendini 
geliştirme fırsatı ver-
mekten ibaretti. Bunla-
rın dışında kalan ve bir 
toplumun gelişmişlik ve 
refah düzeyini gösteren 
eğitim, kültür, sağlık ve 
sosyal hizmet faaliyet-
lerini gerçekleştirmek 
görevi, sivil toplum ku-
ruluşlarına bırakılmıştır. 
Tarihte bu işlevi gören si-
vil toplum kuruluşu, vakıf 
müessesesinden başkası 
değildi. 

STK’lar manipülas-
yonlara açık topluluk-
lardır. Bu özelliklerinden 
dolayı zaman zaman 
amaçları dışında baş-
ka çıkarlar ve gayelerle 
kullanılabilmektedirler. 



lerle halkın yaşlı, güçsüz, hasta 
ve engellilerinin desteklenme-
diği toplumlarda, içtimaî huzur 
ve tesanüt sağlanamaz.

 Bu idare şekillerinin ta-
mamının birbirleriyle ilişkileri 
ve uyumları sağlanarak, bütün 
tarafların hak ve menfaatleri 
gözetilerek, yönetimde muta-
bakat temin edilmedikçe; birey-
leri mutlu ve huzurlu, erdemli 
şehirlerin ve erdemli devletle-
rin tesis edilmesi hiçbir zaman 
mümkün değildir.

Hüner, yöneten ve yöneti-
lenleri bu erdeme yükselterek, 
tekilden tümele doğru, fert fert 
her bireyin ve bunların mecmuu 
demek olan toplumun mutlulu-
ğunu sağlamaktır. Gerisi tefer-
ruattır vesselam.
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konuşma programını önceden ilgili makamlara haber 
verme zorunluluğunun getirilmesi gibi sebepler 
yüzünden kamusal alan haline getirilen

Buna karşılık, günümüz hukuk 
sisteminin sağladığı güvence-
ye ilaveten, vakıfların olmaz-
sa olmaz şartları arasında yer 
alan ve kadim hukukumuzda 
anlamını bulan “Allah’ın rıza-
sına uygunluk/kurbet kastı” ve 
“topluma yararlı olma” şartla-
rıyla vakıflar, her türlü sapma 
ve bozulmaya karşı manen de 
koruma altına alınmıştır. Ken-
disi de bir sivil organizasyon 
olduğu halde, maddî ve manevî 

hukuk tarafından güvence al-
tına alınan vakıflar; bu vasıfla-
rından dolayı STK’ların fevkinde 
bir konuma sahiptir.

Devletsiz sivil toplum ku-
ruluşları teşkil edilemez. De-
mokrasinin ve sivil toplumun 
olmadığı yönetimlerde devletin 
aşkın gücü kontrol altına alına-
maz. Cumhurun destekleme-
diği idareler ise uzun ömürlü 
olamaz. Başta vakıflar olmak 
üzere sivil ve gönüllü inisiyatif-
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