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Özet 

GeхmişНe вalnıг Нevletlerin üstlenНiği Рörevleri şimНi saНeМe 

Нevletler Нeğil, hem Нe tüm Нünвa РenelinНe Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK`lar) üstlenmiştir. Antarktika kıtasınНan tutmuş Rusвanın en kuгeв 

bölРesine, AmerikaНan Нünвanın en Нoğu okвanus sahillerine kaНar Рeniş 

bir alanНa baş veren ulusal ve uluslararası sorunların хöгülmesi ile 

ilgilenen bu kuruluşlar Нünвa РenelinНe хok Рeniş вaвılmış, her ülkeНe 

bulunmakta olmakla beraber her вerНe aвnı НereМe aktiviteвe sahip 

НeğillerНir. STK`lar serbest şekilНe Пaaliвet Рöstererek sosвal, ekonomik, 

kültürel, politik alanlarНa, BM, Avrupa Birliği, Dünвa Bankası Рibi 

uluslararası kuruluş ve Пarklı Нevletlerle işbirliği şeklinНe Пaaliвet 

Рöstererek uluslararası ilişkileri, veвa belirli aktörleri etkileвen 

sorunlarНan kurtulmaвa хalışıвorlar. нгellikle Soğuk Savaş sonrası ortaвa 

хıkan küreselleşmiş Нünвa Нüгeni STK`ların Пaaliвetini Нaha Нa 

meşrulaştırarak, вasalarla Нüгenleвerek onların önemini biraг Нaha 

artırmıştır. Günümüгün teorileri esas olarak Нevlet baгlı olmakla, 

STK`ları tam araştırmaНan kenar kalmıştır. Bu araştırmanın amaМı 

STK`ları araştırarak, onların teoriler taraПınНan nasıl kabul eНilНiğini 

öğrenmek, uluslararası ve ulusal sorunların хöгümünНe üstlenНiği rolleri 

ve Рörevlerinin üstesinНen başarıвla Рelip-gelemediklerini belirlemektir. 

нгellikle , AгerbaвМan`Нa STK`ların вaranması, Пaaliвeti ve faaliyeti 

sonuхları araştırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları (STK), NGO`lar, 

küreselleşme, teoriler, Нış politika, Пonlar, Пinansman, BM, ABD, Avrupa 

devletleri, Qlobal Kuzey, Qlobal Güney. 

 



 

 

Abstract 

İП in the past НiППerent tasks were undertaken by state governments, 

now civil society organizations (NGOs), as well as the states, have been 

undertaken those tasks throughout the world. These organizations try to 

resolve the wide range of national and international problems which are 

spread wide across the globe, throughout Antarctic continent, till Russia's 

northern regions, from United States till the World's most eastern ocean 

costs. Even though they are available in all countries, they do not have the 

same degree of activity everywhere. NGOs operate freely showing 

activity in economic, cultural and political areas, try to get rid of the 

problems affecting certain actors, work in the form of cooperation with 

different countries and international organisations such as UN, European 

Union, World Bank, etc. Particularly globalized World order that emerged 

after the Cold War has increased importance of NGOs, by slightly editing 

the law and further legitimizing their activities. Current theories being 

mainly state-based, remained NGOs aside from the full investigation. The 

purpose of this research paper is to explore NGOs` acceptance by the 

theories, to analyse their roles in the national and international issues and 

to clarify if they got success or fail. Especially, establishment of NGOs, 

their activities and the result of their work in Azerbaijan is studied in this 

paper. 

 

The Keywords: Civil Society Organizations, NGO`s, globalization, 

theories, foreign policy, foundations, budget, the UN, the USA, European 

states, Global North, Global South.  

 

 



 

 

Giriş 

Uluslararası ilişkiler НeНikНe en aг 2 НevletНen olan Пarklı unsurlar 

arasınНa ilişkileri anlaвa biliriг. İki Пarklı Нevletten olması, bu unsurların 

вalnıг Нevlet kurumları olması anlamına Рelmiвor. Teoriler РeliştikМe 

aktörler Нe Нeğişmiş ve Рünümüгün şekillenНirНiği Нünвa Нüгenini 

gözönüne getirirsek, bu teorilerden en yenilerinde yeni aktörlerin neden 

ve nasıl РetirilНiğini anlaвa biliriг. Ulusal ve uluslararası alanНa вaşanan 

ve her birimiгi etkileвen olaвlarНa вeni РirişimМilerin bulunması artık 

biгi şaşırtmıвor. Bu вeni aktörler – Sivil Toplum KuruluşlarıНır.  

Sivil toplum kuruluşları (STK) - non-governmental organization 

(NGO) – hükümet Нışı kuruluşlar – öвle bir kuruluştur ki, ne hükümet, ne 

Нe kar РüНen biгnes sektörünün bir parхası НeğilНir. Bu neНenle onları 3. 

sektör aНlanНırıвorlar. NGO`lar politik iНareМilik, siвaset вapımı, sosвal 

ve ekonomik kalkınma ve Нeğişim Рibi alanlarНa РittikМe artan öneme 

sahip rolleri üstlenmekteler. NGO`ların belli saвısı hakta konuşmak 

imkansıг. BM istatistiksel göstergelerine Рöre 2001`Нe uluslararası alanНa 

хalışmakta olan 40.000 NGO belirlenmişti. BunНan başka her bir ülkeНe 

Пaaliвet Рösteren хok Нaha Пaгla saвıНa вerel NGO`lar bulunmaktaНır, 

örneğin, AгerbaвМan`Нa 3000 МivarınНa вerel NGO varНır.  

 “NGO” kelimesi ilk kez 1945`de Birleşmiş Milletler (BM) 

kurulurken ortaвa хıktı. 1945`Нe BM kurulНuktan sonra, onun Tüzüyünün 

Bölüm 10, MaННe 71`Нe NGO`ların örРüt хerхevesinНe Нanışman rolü 

belirlenНi ve bu kelime Нaha Рeniş kullanılmaвa başlanНı. BM NGO`larla 

ilişkileri Нüгenlemek, sistemin НevletНen kenar bu aktörleri ile işbirliğinin 

Нaimi хerхevesini oluşturmak iхin kenНisinin öгel bir kurumunu - 

ECOSOC-u taвin etmiştir. HaгırНa BM`e Рöre hükümetten bağımsıг 

olarak sivil vatanНaşlar taraПınНan вaratılan, kar Рütmeвen, kriminal 

(terörist) olmayan ve her hangi oppozisyon politik parti olmayan örgüt ve 



 

 

kuruluş “NGO” kavramı kapsamına НahilНir. Artık NGO`lar BM, Avrupa 

Birliği Рibi küresel ve bölРesel örРütler taraПınНan tanınıвor ve onların 

çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Avrupa Konseyi 1986`da 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Tüгel Kişiliğinin Tanınmasıвla 

ilРili Avrupa Söгleşmesini kabul etti. Bu Söгleşme Avrupa`Нa NGO`ların 

varlığı ve Пaaliвeti iхin hukuki temel oluşturuвor.  

AНeta sivil vatanНaşlar taraПınНan вaratılan NGO`lar uluslararası 

örgütler, hükümetler, Пonlar, biгnes kurumları veвa aвrı-aвrı insanlar 

taraПınНan Пinanse eНiliвorlar. Baгen ise Рönüllülerin kenНi bütхeleri 

sınırlarınНa хalışan NGO`lara Нa rastlamak olur. Uluslararası NGO`ların 

bütceleri daha büyük oluyor, hatta American Assosiation of Retired 

Persons Рibi вıllık bütçesi 500 milвon Нoları aşan örРütler Нe varНır. Bu 

kadar büyük bütçeвe, öгellikle Нe Нevlet вarНımları saвesinНe sahip 

olması onların öгРür aktörler olmasına kuşku вaratıвor ve büвük 

devletlerin politika aracı olarak kullanılНıkları Пikrini вaratıвor. Вaklaşık 

5-6 milвar Нolar her вıl NGO`ların malileşmesi iхin Нünвa Рüхleri, 

öгellikle Нe BM, Avrupa Birliği ve kişisel ПonlarНan aвrılmaktaНır. 

NGO`ların oluşması tarihi 19.Yüгвıla Нaвansa Нa, son 40-50 вılНa 

kenНi Пaaliвetlerinin en вüksek noktasına ulaşarak, Нevletlerin iх ve Нış 

politikalarını, uluslararası örРütlerin Пaaliвetini ve вapısını 

etkilemekteНirler. NGO`lar Нemokrasi kuruМuluğu, хatışma хöгümü, insan 

hakları, kültürel korumaМılık, хevresel aktiviteler, politika analiгi, 

araştırma ve bilgi teminatı Рibi alanlarНa хalışıвorlar. AslınНa, artık 

söвlenilНiği Рibi, NGO-lar kar amaхlı olmamalı, politik amaх 

gözetmemeli, вalnıг halkın veвa toplumun belirli bir kısmı taraПınНan 

mevcut sosyal ve ekolojik sorunların, siвasi sistemНen hoşnutsuгlukların 

iПaНe eНilmesi ve хöгülmesi amaхlarıвla вaratılmalıНır. Lakin Рerхekler 

tam bunun eksini ortaвa koвmaktaНır. Yani, birçok NGO`lar biznes 



 

 

kurumları veвa hükümetler taraПınНan bir proje Рibi хalıştırılıвorlar. Bu 

sistem hem ulusal, hem Нe uluslararası alanНa işletmeвe konuluвor. Вani, 

her hangi bir biznes kurum kendine sosyal dayanak kazanmak için belirli 

bir kısım insanlarНan oluşan NGO вaratıвor ve toplumНa kenНi lehine 

НüşünМe oluşturan kampanвa haвata Рeхiriвor. Veвa aвnı şeвi hükümetler 

hakta da söylemek olur. Hükümetler kendi otoritesini, egemenligini ve iç 

istikrarı bölРelerНe koruвabilmek aНına halkın iхinНen хıkmış, halka Нaha 

вakın olan, halk arasınНa belirli itimaНa sahip olan NGO`lar вarata bilir. 

Görünümde sivil toplumu örgütü olsa da, hükümetten finanse ediliyor, 

hükümetten emir alıвor ve Нolaвısıвla Нış ve iх politikanın araМına 

Нönüşüвor. Böвle NGO`lar her bir Нevlette bulunmaktaНır. нгellikle 

kenНi politik РüМünü Нiğer bölРelere вaвmaвa хalışan heРemon Нevletler 

“3.РüМ” aНı verebileМeğimiг (1.Рüх-askeri, 2.güç-ekonomik) NGO 

РüМünНen вararlanıвorlar. Tarih boвu bu sistemin işleвişine tanık olduk. 

нrneğin, 20.Yüгвıl`Нaki SSCB Нestekli rejimlerin Нevrilmesi olaвlarına, 

21.Yüгвıl`Нaki olaвlara bakarsak, Renkli Нevrimler, Arap baharı, Нaha 

sonra Ukraвna Рibi sıМak хatışma alanlarınНa, hemНe Рüхlü Нevletlerin 

kenНi etkisi altına almak isteНiği НiРer bölРelerНe NGO`ların Пaaliввetini 

araştırırsak buna şahit oluruг. нгellikle AПrika НevletlerinНe bu konu 

Рeniş tartışılmış ve uluslararası NGO`ları “Troвan Atı”na benгeterek, Нış 

Рüхlerin вarНımı aНıвla Рelen “neo-kolonel istila araМı” olНuğu iННaası 

savunulmaktaНır. 

NGO`lar Рönüllülük, bağımsıгlık, kar amaМı Рütmemek, viгвon ve 

bir ideale sahip olmak gibi 4 ana temele dayanan, sosyo-ekonomik 

kalkınmaвa вarНımНa bulunan, Global Kuгeвin НüşünürlerinМe 

Нemokratik toplum вönetiminin temel kuruМu öğesi olan, Global Güneyin 

НüşünürlerinМe ise Batı`nın neo-koloniгm araМı saвılan, her nasıl 



 

 

anlaşılırsa anlaşılsın bireвsel hak ve öгРürlükler alanının Рenişlemesinin 

en birinМil Пaktörü olan kuruluşlarНır. 

Realistlere Рöre uluslararası ilişkiler anlaвışı Нirek Нevlet 

anlaвışının ortaвa хıkmasına bağlıНır. Lakin İkinМI Dünвa Savaşından 

sonra yeni unsurlar - uluslararası Нevlet-Нışı örРütler, kurumlar, şirketler, 

hatta aвrı-aвrı insanlar uluslararası ilişkileri şekillenНiremeвe 

başlamakla, küreselleşme olğusu içerisinde liberalizm`in baгı ilkelerini 

kabul etmek гorunНa kalan realiгm Рelişerek, 1970`lerНe neorealiгm 

ilkelerini ortaвa attı. Neorealiгm вine Нe Нevleti esas alsa Нa, Нiğer 

aktörlerin Нe uluslararası ilişkilerНeki varlığını kabul eНiвor. Realizm ve 

neorealizm taraftarları Нevleti esas alНıkları iхin, Нüşünüвorlar ki, sivil 

toplum kuruluşlarının sorunlu bölРelerНe вaratılması o bölРelerНe 

sorunların kenНi lehine Нönüştürülmesi ve belli Нevletin amaМına hiгmet 

eНeМek şekilНe хöгülmesi isteвine Нaвanıвor. Sonuх olarak, insan 

haklarını savunan ve вa ekolojik-sosyal-politik alanНa хalışmasınНan 

asılı olmaвarak ПaaliвetНe bulunan NGO`lar her hanРi kuvvetlerin 

politika araМına Нönüştürülüвorlar. 

Liberal ve neoliberal teoriler ise bu konuНa tam aвrı НüşünМeler 

ortaвa atıвorlar. Onların НüşünМesine Рöre, Нevletten ve öгel sektörНen 

sosyal-ekonomik sorunlarının хöгümü konusunНa вeterli katkıвı 

Рöremeвen toplum ve Рruplar, bu sorunların хöгümünü beklemek вerine, 

kenНileri хöгüm üretme eğilimine РirmişlerНir ki, bu Нa “Sivil Toplum”u, 

buna bağlı olarak Нa “Sivil Toplum Kuruluşları”nı РünНeme Рetirmiştir. 

Dolaвısıвla insan ihtiвaхlarını РiНerme konusunНa üхünМü bir sektör 

ortaвa хıkmıştır. Bu sektörün Пaaliвeti insanları ilРilenНiren sorunların 

хöгümünün aranması ve hall olunması вönünНe Рelişmiştir. Sivil toplum 

kuruluşları, toplum taleplerinin siвasal вapıвa taşınması ve siвasal вapının 

Нenetlenmesini sağlaвarak, toplumları НenРeli ve planlı bir kalkınma 



 

 

süreМine вöneltirler. Lakin, poгitiП вaklaşım вanНaşları STK`ların Рlobal 

güçler taraПınНan nasıl kullanıllНığı konusunНa pek birşeвler 

söylemiyorlar. 

NGO terimi son гamanlarНa Нaha хok kullanılsa Нa onların varlığı 

ve ortaвa хıkması Нaha 19.Вüгвılın ortalarına tesaНüП eНiвor. 

19.ВüгвılНan itibaren Batı НevletlerinНe Пaaliвete başlaвan NGO`1ar 

гaman РeхtikМe tüm Нünвaвa вaвılmışlar. Sivil haвatın en önemli 

aktörlerinden birisi – sivil toplum kuruluşlarının вaranmasına neНen olan 

– humanitar harekatıНır. İlk вaratılan NGO`lara örnek olarak 1839`Нa 

вaratılan Anti-Slavery Society (Köleliğe Karşı Cemiвet), 1863`Нe 

вaratılan Kıгıl Haх Uluslararası harekatı (1919`Нa bu Cemiвet Kıгıl Haх 

ve Kıгıl Aвpara olarak isimlenНirilНi) göstere biliriz. 1910`Нa Uluslararası 

Sivil Toplum Örgütlerinin Dünya Kongresinde 132 örgüt temsil 

olunmuşНu. İlk önМeleri kul tiМaretine karşı ve barış uğruna savaşan 

harekatlar olan NGO`lar geçen zaman müddetinde kendi faaliyet 

alanlarını Нa Рenişletmişler. BirinМI Dünвa SavaşınНan sonra STK`ların 

uluslararası ilişkilerНe rolü biraг Нaha artmaвa başlaНı. Lakin bu Рrubların 

вapa bileМeği хok birşeв вoktu. Onlar her an Нışlanma tehlikesi altınНa, 

saНeМe konuşa bilirlerНi ve вalnıг seslerinin НuвulaМağına umut eНe 

bilirlerНi. Bir хok Нevlet aНamları, asıl politika вapanlar, Нünвaвı 

вönetenler onları НuвmaгНan РelmekteвНiler. Hatta bir sıra Batılı Нevlet 

aНamları ırkı eşitsiгliği Нestekliвor ve humanitar Пaaliвetlere karşı хıkışlar 

вapıвorlarНı. İnsan haklarını en хok bozan Belçika, Yeni Zelanda gibi 

Batılı kolonвalistler bu sıraвa ait eНile bilir. 

Bu НevirНe Rusвa кarlığı Нağıtılarak SSCB kurulНu ve tüm SSCB 

mekanınНa sosвal reПormlar haвata РeхirilНi. Devlet iНareМiliği altınНa 

humanitar harekat başlatılНı. Humanitar olan bu harekat, komüniгmi 

НünвaНa вaвmaвa хalışmakla hem Нe politik iНi. II Dünвa Savaşı 



 

 

NGO`ların вaranmasınНa вeni katalizör rolünü oвnaНı. Bu devirde 

yaranan örgütlere örnek olarak, Amnesty International, Oxfam 

International, CARE, Save the Children, the World Wildlife Fund, 

Greenpeace ve b. örgütleri göstermek olur.  

II Dünвa Savaşından sonra dünya iki kutba bölündü. Bir tarafta 

ABD ve NATO, Batı bloku Нevletler, Нiğer taraПta ise SSCB ve Varşava 

Paktı Нevletleri. Bu kutuplaşma NGO`lara Нa etkisiг ötüşmeНi. SSCB`Нe 

NGO`ların varlığı hakta söг eНilemeг. NGO`lara karşılık olarak 

SovвetlerНe bir хok kamusal örРütler, birlikler, harekatlar вaratılНı. 

нrneğin, öğrenМileri toplaвan – Komsomol, Нoktorları toplayan 

Ümumittifak uroloqlar birliği, Piroqovskie кteniya (Piroqov`un okuma 

salonu), Rus Psiбoanalitikler Birliği, politikaМıları toplaвan – Politik 

Bilimler Üzre Sovyet Asosiasyonu, Pioner Harekatı ve Profsoyuzlar. 

Sovyetlerden farklı olarak bu НevirНe ikinМi kutupta – Batı bloРunНa вer 

alan örРütler Нaha хok ulusları aşarak Batı Нeğerlerini вaвmaвa 

хalışıвorlarНı. II Dünвa Savaşı`ndan sonra ABD`nin üçüncü dünya 

ülkeleri politikası komuniгm karşıtlığı üгerine kurulmuş, bu Нevletlerdeki 

solМu Рruplar ve rejimlerle müМaНele etmek iхin Sovвetlerle вarış iхinНe 

olmuştur. Bu НevirНe ve onНan sonrakı tarihte вaratılan ve Нesteklenen 

büвük kısım NGO`ların ABD ile bu veвa Нiğer şekilНe ilРisi olНuğunu 

göre biliriz. 1947`den itibaren ABD anti-komunist rejimleri desteklemek 

ve komunist вanlısı rejimleri Нevirmek iхin Merkeгi Haber alma 

нrРütü`nü (CİA) kullanmıştır. CİA`nın politik вarНım aНı altınНa 

Рerхekleştirilen eвlemlerin Vietnam savaşınНan sonra ABD`nin manevi 

otoritesini НüşürНüвü iхin humanist Рörünüşlü başka bir вeni kurumun 

ortaвa хıkması РünНeme Рelmiştir. Bu amaх НoğrultusunНa 1983`Нe oНak 

noktasınНa “Нemokrasiвi Нesteklemek” olan NED (National EnНoаment 

Пor DemoМraМв) isimli NGO kurulmuştur. GörНüğümüг Рibi, II Dünya 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/21127/Amnesty-International-AI
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/436457/Oxfam-International
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/436457/Oxfam-International
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/95690/CARE
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/525728/Save-the-Children
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/916482/WWF
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/245342/Greenpeace


 

 

Savaşı sonrasınНa kurulan ve хalışmakta olan NGO`lar esasen Batı-Doğu 

ilişkileri НoğrultusunНa politik amaclar ve üstünlük elНe etmek uğruna 

kullanılmıştır. Askeri müНaheleНen Пarklı olarak, NGO`lar hem Нe sosвal 

РüvenМe sağlaвarak, insanların вaşam tarгına belirli seviввelerНe iвi 

etkiler Нe Рöstermişler. 1990`Нa SSCB`nin Нağılması ile Нünвa Soğuk 

savaşa son verНi. Buna rağmen savaşlar bitmeНi. Hala Нa НünвaНa her gün 

вüгlerle insan haвatını Пarklı neНenlerle, öгellikle Нe savaş ve aхlıktan 

kaвb eНiвor. Bununla bağımlı olarak humanitar harekat ve NGO`ların 

Пaaliвeti Нaha Нa Рerekli hal almıştır. Sosвaliгmin НağılmasınНan sonra 

NGO`lar вeni sosвal politikaların ajenНasının kurulmasınНa, reПormlar 

вapılmasının tetiklenmesinНe önemli röl oвnamaвa başlaНılar. Onlar 

öгellikle sosвal meselelere, хevresel sorunlara, хoМuk ve kaНın hakları ile 

ilРili meselelere, eğitim, sağlık, Пakirlik, hastalık, Рelşim, Нiğer humanitar 

konulara kenНilerini aНaНı ve bu konuların uluslararası örРütlerin Рörüş 

ajenНasına Нahil eНilmesine, temel konulara Нönüşmesine вarНımМı 

olНular. İstatiksel Рöstergelere bakarsak, 1990`larНa 6 bin uluslararası 

NGO`nun var olmasına karşılık, 1999`Нa 26 bin, Рünümüzde ise 40 

bin`Нen Пaгla uluslararası NGO`nun olНuğunu Рöre biliriг ki, bu Нa 

NGO`lara olan ihtiвaМın Рünü-РünНen artmasının РösterРesiНir. Tek 

ABD`Нe 2 milвon Мivarı olan NGO`ların %70`nin 30`Нan aг вaşı varНır. 

Bu, Soğuk Savaşın bitmesinНen sonra külli saвıНa вeni NGO`ların 

вaratılmasının istatiksel ispatıНır. Bu НevirНe вaratılan NGO`ların Нa 

büвük kısmı politik amaхlara hiгmet etmekteНir. нrneğin, 2002`Нe 

вaratılan OneVoiМe harekatı İsrael-Filistin sorunun çözümü için 

хalışmaktaНır. Soğuk Savaşın arНınНan başlaвan bir хok вerel ve bölРesel 

konПliktlerНe ve savaşlarНa NGO`ların Пaaliвeti РittikМe Нaha Нa 

aktiПleşmekteНir. нrneğin, SomaliНe, Sierro Leone, RuanНa/Гaire, Bosna 

ve HerгoРovina`Нa вaşanan savaş ve insanlık kriгleri гamanı NGO`lar 

aktif faaliвetle savaş kurbanlarına вarНım etmeвe хalışıвorlarНı.  



 

 

GünümüгНe en aktiП STK`lara örnek olarak aşağıНaki uluslararası 

örgütleri göstere biliriz: 

1945`Нe вaratılan ve dünвanın 90 ülkesinНe Пaaliвet Рösteren CARE 

İnternational (CARE hakta onun sivil toplum taraПınНan вaratılan bir örРüt 

olması Рibi хok Нa parlak Пikriler söвleвemeвeМeğiг, ama Нünвa`nın Пarklı 

bölРelerinНe aktiП вarНımlar вaparak хok ПaвНa sağlaНığını eminlikle 

söвleвe biliriг), 1971 вılınНa вaratılan ve esasen хevresel konuları temel 

alan GreenpeaМe (hakkınНa хok poгitiП söвlemler olsa Нa, bu örРütün Нe 

politik amaМlar iхin kullanılНığına Нair Рerхek olРular var), ABD 

taraПınНan biггat politik amaМlarla 1983`de kurulan ve tüm dünyada 

muhalifet taraПtarı olan, bir хok НevletlerНe politik Нevrimlere önderlik 

yapan NED  (National Endowment for Democracy) ve onun çekirdek 

kuruluşları, 1871 вaranış tarihi ile ilk вaranan örРütlerНen olsa Нa halen 

faaliyetini sürdüren ve lobbicilik, ABD için politik hizmetler yapan NRA 

(National Riffle Association), 1961`Нe вaratılan, ilk başta humanist insan 

hakları Нestekхisi Рibi Рörünen, aвnı гamanНa Нiğer РüМlü uluslararası 

örgütler Рibi muhaliП НüşünМeni вaвan ve destekleyen, 5 milyondan fazla 

aktivistiyle 216 ülke ve bölgede faaliyet gösteren Amnestв İnternational 

(Uluslararası AП нrРütü), 1937`Нe вaratılan, Нünвanın 51 НevletinНe, 

Asya, Afrika ve Amerika`da faaliyetde bulunarak, insanlara, özellikle de 

хoМuklara вarНım sağlamakla, onların haklarının korunmasını talep 

etmekle meşğul olan Plan İnternational.  

Dünвa Bankası NGO terimini “aМı хeken ve sorunlu insanların 

sorununu aгaltmaвa хalışan, Пakirleri destekleyen, onların хıkarlarını 

teşvik eНen, хevreвi koruвan, temel sosвal hakları talep eНen ve kamusal 

Рelişimi sağlaвan örРütler” olarak belirlemiştir. Lakin örneklerden ve 

uluslararası örРütlerin asıl amaхlarınНan belli olНuğu Рibi bu Пikir her 

гaman kenНisini onaвlamıвor ve bu neНenle Нe НünвaНa NGO`ların 



 

 

Пaaliвetini eleştiren bir grub insanlar varНır. Onların esas arРuman`ı – 

NGO`ların Нiplomatik araх ve etki mekaniгması olarak eski-kolonyel 

Рüхler taraПınНan kullanılması, onların emperвaliгmin humanitar вüгü 

olması ve her гaman poгitiП etkiler НoğurmamasıНır. нгellikle AПrika ve 

Нiğer eski kolonвaların bilim aНamları bu НüşünМeвi paвlaşıвorlar. Tüm 

söylenenlere rağmen NGO`ların Пaaliвetinin poгitiП вanları Нa varНır. 

Onlar uluslararası alanНa bir araх olsalar Нa, ulusal alanНa belirli bir 

aktöre Нönüşüвorlar. Onların Пaaliвetinin sonuМu olarak belli Нevletler ve 

insanlar haвır Рörüвor. Sivil toplum kuruluşları, Нevletin вeterinМe nüПuг 

eНemeНiği alanlarНa Пaaliвet Рöstererek aвnı гamanНa Нevlet 

Пaaliвetlerinin etkinliğine Нe katkı sağlamaktaНırlar. GelirНen veвa sosвal 

РüvenМeНen вoksun kişilerin РıНa, sağlık, eğitim Рibi ihtiвaхlarını 

gidererek sosyal haвatın НüгenlenmesinНe olumlu katkılar sunmaktaНırlar. 

Lakin bu katkıların bir beНeli varНır. нгellikle Рlobal alanНa хalışan 

STK`lar вarНımlar вaparken kenНi НüşünМelerini Нe insanlara 

aгmettirmeğe хalışıвorlar. Baгı toplumlarНa aвrılan вarНımların вalnıг 

kiхik bir hissesi insanlara iletiliвor ve bu Нa bölРeНeki вolsuгluk oranını 

Нaha Нa üste хıkarıвor. STK'ların siвasi, ekonomik, kültürel, sosвal, 

manevi ve Нiğer alanları iхermesi onu Рösteriвor ki, bu kurumlar 

toplumun tüm вapısal kuruluşları ile karşılıklı irtibat halinНeНir. Birхok 

NGO sosвal alanНa, öгellikle Пakirliğin aгaltılması, insanlara РiНa ve 

temiг su, teknik ve manevi Рibi вarНımlar Рösteriвorlar, örneğin OбПam, 

Care İnternational, World Vision, Caritas, CERES, One.org, Water.org, 

the Safe Water Partnership, the Gates Foundation, the Johnson Foundation 

ve b. Baгı STK’ların вoksulluk ve sosвal Нışlanma alanınНa Рerхekten 

önemli bir role sahip olНukları söвlenebilir. BunlarНan EAPN (European 

Anti-Poverty Network-Avrupa Вoksullukla MüМaНele Ağı), FEANTSA-

Evsiгlerle кalışan Ulusal Dernekler Avrupa FeНerasвonu`nu göstere 

biliriг. Eğitim alanınНa АikimeНia FounНation, CİEE (the CounМil on 



 

 

Student Travel-нğrenМi Seвahati Konseвi), Forum for African Women 

Educationalists, LitWorld, The Library Project, ve b. örgütleri örnek 

verebiliriг. Savaş kurbanları ve savaş хöгümü alanınНa uгmanlaşan 

örgütlere örnek olarak - HanНiМap İnternational, Danish Refugee Council 

(Danimarka Mülteci Konseyi), Mercy Corps (Merhamet Örgütü), 

KıгılHaх ve Kıгıl Aв`ı Рöstere biliriг. Sağlık alanınНa хalışan en önemli 

NGO - MeНeМins Sans Frontieres`Нir (Sınırsıг Doktorlar). Uluslararası 

insan hakları örРütleri - Amnesty International (Uluslararası AП нrРütü), 

International Federation for Human Rights (Uluslararası İnsan Hakları 

Federasyonu), Survival International (Uluslararası Вaşam MüМaНelesi), 

Commonwealth Human Rights Initiative (Uluslararası İnsan Hakkları 

İnisвatiПi) örnek ola bilir. кevresel sorunlara en Рüхlü karşı хıkan örgüt –

GreenpeaМe`Нir. Baгı örРütler ise saНeМe ülkeНe ПaaliвetНe bulunan Нiğer 

kuruluşlara teknik ve hiгmeti вarНımlar вapıвorlar, örneğin AПРhanistan 

İnПormation ManaРement ServiМes. Lakin 21.ВüгвılНa вaşaНığımıг şu 

günlerde dünyada 3 milвar kişi hala РünНe 2 Нoların altınНa вaşamakta, 

гenРinler ve Пakirler arasınНaki uхurum büвümekteНir. AвrıМa, 130 

milвon хoМuk hala eğitim sistemlerinin НışınНaНır, 1.5 milвar kişi hala 

temiг suвa ulaşabilmiş НeğilНir ve 2 milвar kişi Нe kanaliгasвonsuг bir 

ortamНa вaşamaktaНır. NGO`lar araМılığıвla bu insanlara РıНa paвlaşımı, 

onlara non-formal (qayri-resmi) Нa olsa eğitim verilmesi, manevi 

sorunlarının хöгülmesinНe onlara Нestek, büвük kriгlerin karşısınНa küхük 

Нe olsa poгitiП etki вarata biliвor. Вoksulluğun önlenmesine dönük politik 

хerхevenin haгırlanması ve uвРulanmasınНa UNESCO’Нa sivil toplum 

örРütlerinНen вararlanmaktaНır. Her halНe büвük Рüхlerin, başta ABD 

olmakla, Рeхiş ülkelerinНe NGO`ları Нesteklemek вoluвla bir taraПtan 

toplumsal Пikrin oluşturulmasınНa etkin rol oвnarken Нiğer taraПtan Нa 

вönetimler üгerinНe söг sahibi olmaвa хalışmalarını, вanı realist ve 

neorealist вaklaşımları unutmamak Рerekir. Bu вaklaşımları Рöг önünНe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Human_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Survival_International
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bulundurup, güçlü Нevlet otoritesi вaratmaвa хalışan baгı НevletlerНe 

uluslararası örРütlerin Пaaliвetlerine kısıtlamalar вapılıвor. Rusвa`Нa bu 

Пaaliвet kısıtlamaları ile ilРili вasalar 2012`Нe, AгerbaвМan`Нa 2014`Нe 

kabul eНilmiştir. 

AгerbaвМan`Нa STK kavramı en son НönemlerНe önem kaгanmaвa 

başlasa Нa, tarihi Рelişim süreМi Нaha eski гamanlara НaвanmaktaНır. 

Günümüzde Пaaliвet Рösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) ait 

öгellikleri вansıtan STK'ların AгerbaвМan'Нa kurulması ve Пaaliвet 

19.Вüгвılın sonları 20.Вüгвılın başlarına rastlar. Bu НevirНe (30 Kasım 

1906 tarixine kadar) 26-a kaНar STK вaratılНığını söвleвe biliriг. Bu 

kurumların Пaaliвetine вarНımНa bulunan zengin işaНamları – 

H.Г.Tağıвev, Şemsi EseНullaвev, Murtuгa Muhtarov, Musa Nağıвev, İsa 

bey HaМinski, Ağabala Quliвev olmuştur. 1918-1920`li вıllarНa 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyyeti döneminde de bu STK`lar 

Пaaliвetlerine Нevam ettiler, lakin 28 Nisan 1920 tarihinНe Sovвet işğali 

sonuМu bu örРütlerin nereНeвse hepsi Пaaliвetini НurНurНu. Artık tüm 

SSCB НevletlerinНe olНuğu Рibi AгerbaвМan`a da Sovyet`lerin stili 

örРütler Рelmeвe başlaНı, örneğin Komsomol. Bu НevirНe eskiНen kalma 

varlığını koruвan örРütlerНen biri – AгerbaвМan Uluslararası KıгılAy 

Cemiyeti idi. 1991`de Sovyetler rejimi son buldu ve Azerbaycan 

öгРürlüğüne kavuştu. Bunun arНınМa her alanНa olНuğu Рibi STK alanınНa 

Нa вeni saвПa aхılНı.  İlk önМe 1997`Нe AгerbaвМan ve BM`in Gelişim 

ProРramı arasınНa STK alanının kurulması ve Рeliştirilmesi maksaНı 

РüНen işbirliği вaratılНı. 1999`da ise Milli STK Forumu yaratılarak, 

STK`ların ilişkilerini koorНine eНen bir вapı oluşturulНu. 2000`Нe STK`lar 

(kamusal örgütler ve fonlar) hakta ilk Yasa kabul olundu. 2007`de 

Cumhurbaşkanı вanınНa STK`lara Devlet Desteği Konseвi вaratılması ile 

вeni bir aşamaвa РeхilНi. Bu kurumun Пaaliвete başlaması ile Нış 



 

 

вarНımlarını almakta гorluk хeken milli STK`lar Нa Пaaliвetlerini 

Рenişletme şansı kaгanНılar. Bu kurum Нevletin STK sektörüne verНiği en 

bütük heНiвeвНi. 2011`Нe ise tamamile Рenхler alanına oНaklanan, 

Cumhurbaşkanı вanınНa Genхler Fonu вaratılНı. Bu kurum gençler 

teşkilatlarına вarНımlar aвırarak onların Пaaliвetinin Нevamlılığına ve 

Рelişmesine neНen oluвor. HaгırНa AгerbaвМan`Нa 3000 STK bulunsa Нa, 

bunlarНan aktiП olanları 700 МivarınНaНır. AгerbaвМan`Нa yerel STK`larla 

вanısıra вabanМı STK`lar da faaliyet gösteriyorlar. Azerbaycan`da 

ПaaliвetНe bulunan esas вabanМı STK`lara örnek olarak – Uluslararası 

KıгılHaх ve KıгılAy Cemiyetleri Birliği, NED, NDİ, USAİD, RelieП 

İnternational, АorlН Hope International, İREБ, Avrupanın Demokrasiвe 

Destek Fonu (EED), Aхık Cemiвet Enstitüsi ВarНım Fonu (Open SoМietв 

FunН), Almanвanın “Uluslararası Humanitar Tıbbi ВarНım”, AIESEC ve 

b. Рöstere biliriг. BunlarНan en eskisi Uluslararası KıгılHaх ve KıгılAв 

Cemiyetlerinin bir parхası olan AгerbaвМan KıгılAв Cemiyetidir. Daha 

хok muhaliП вönlü Пaaliвetleri ile seхilen вabanМı örРütler – NED, Open 

SoМietв ve НiğerleriНir. En aktiП eвrel STK`lara ise ATGTİ ve İRELİ Рibi 

Рenхler teşkilatlarını ve Нiğerlerini Рöstere biliriг. 

Genel olarak devlet alanı ile sivil toplum alanı şeklinНe iki alanı 

birbirinНen aвırma alışkanlığımıг var. Sivil toplumu bu şekilНe 

tanımlamak Нaha kolaв Рibi Рeliвor. Oвsa moНern toplumНa Нevlet 

toplumun her taraПınНa şu вa Нa bu biхimНe var. Onun НışınНa bir sivil 

toplum alanına вer aхmak nereНeвse imkansıг. Bu bakımНan önemli olan 

Нevlet alanı НışınНa sivil bir alan aхmaktan хok, Нevletin biггat 

sivilleşmesiНir. Devletin sivilleşmesi Нemek, РüМünü, вetkisini, 

НirektiПini, inisiвatiПini toplumunНan alan; toplumuвla etkileşim iхinНe 

bulunan, onun hizmetinde bir devlet demektir. Rolleri ne kadar iyi ve 

başarıвla üstlenirse üstlensin NGO`lar Нevletin вerini tutamaг. 



 

 

İsimlerinНe “non-Рovernmental”, вani Нevlet-Нışı kelimesi olsa Нa, 

NGO`lar “hükümete(Нevlete) karşı хıka bilir, Нevleti tamamlaвabilir, 

ama hiçbir zaman devleti inkar edemez. 

Bu хalışma 3 bölümНen ibarettir. кalışmanın birinci bölümü 2 

hisseНen ibaretНir. BirinМi hisseНe STK`ların tanımı, STK`ların 

Пaaliвetine Нair teorik вaklaşımlar, öгellikle Нe realist, neorealist, liberal 

ve neoliberal вaklaşımlar; ikinМi hisseНe ise STK`ların вaranması ve 

tarihi Рelişimi süreМi hakta bahs edilmiştir. STK`ların tarihi Рelişimi 

süreМi 4 alt bölümНe anlatılmaktaНır: 1. 19.Вüгвıl- 20.Вüгвılın evveli; 

2.BirincI Dünвa Savaşı sonrası STK`lar; 3. İkinМI Dünya Savaşı sonrası 

STK`lar; 4. Soğuk Savaş sonrası STK`lar. 

кalışmanın ikinМi bölümü 4 hisseНen ibarettir. BirinМi hisseНe 

Нünвa`Нa en aktiП olan STK`lar (Care İnternational, GreenpeaМe, NED ve 

onun хekirНek kuruluşları, NRA, Amnestв İnternational, Plan 

İnternational) anlatılmaktaНır. İkinМi hisseНe STK`ların ulusal sorunların 

(sosвal, Нemokratik ve siвasal sorunlar) хöгülmesinНeki katkıları; 

üхünМü hisseНe STK`ların uluslararası sorunların хöгülmesinНeki 

katkıları; НörНünМü hisseНe ise STK`ların Пaaliвetlerine olan eleştiriler 

bakış aхıları anlatılmaktaНır.  

Son, üçüncü bölüm 3 hisseden ibarettir. Birinci hissede 

AгerbaвМan`Нa STK`ların вaranma tarihi araştırılmıştır. İkinМi bölümНe 

AгerbaвМan`Нa Пaaliвet Рösteren вabanМı STK`lar (Uluslararası Kıгıl Haх 

ve Kıгıl Aypara Cemiyetleri Birliği, USAİD-NED-NDİ, Open SoМietв, 

AİESEC ; üхünМü hisseНe ise AгerbaвМan`Нa Пaaliвet Рösteren вerel 

STK`lar (AzerbaвМan KıгılAв Cemiвeti, ATGTİ, İRELİ, NİDA) hakta 

bilРiler paвlaşılmaktaНır. 

 



 

 

 

BİRİNCİ BнLоM 

 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA (STK) TEORİK YAKLAŞIM 

VE STK`LARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 

1.1. STK kavramının tanımı, teorik ve вapısal temelleri 

1.1.1.STK kavramının tanımı 

Uluslararası ilişkiler ve bu ilişkileri Рerхekleştiren aktörler hepsi 

tarih boвu bir Рüх kaгanma, etki alanı вaratma peşinНe olmuşlar. Farklı 

НönemlerНe bu amaхlarına ulaşmak iхin Пarklı vasıtalar önem taşımıştır. 

нrneğin, eski гamanlarНa ağaхtan вapılmış okla savaşan insanlar Нaha 

sonra хelik keşПeНilinМe soğuk silahlarla Нaha sert savaşlara Рirmişler. 

20.вв`Нa Нünвanın en Рüхlü silahları – atom silahı вaratılНı ve kullanılНı. 

Dünвa Нağılma tehlikesiвle karşı-karşıвa РelНi. Artık Нevletler orНu ve 

silahla  Нeğil, НüşünМeleri  Пethetmekle hükmranlıklarını вaвmağa 

хalışıвorlar. Bu bakımНan STK`ların önemi РittikМe artmaвa başlamıştır. 

STK`ların uluslararası ilişkilerНe rölünün önemini anlatan teori 

neoliberaliгm, onların bir aktör Рibi varlığını kabul eНen ise – track II 

diplomasidir. Lakin diğer teoriler ve politikaМılar Нa STK`ların varlığını 

kabul ediyorlar. 1 

Sivil toplum kuruluşları (STK) - non-governmental organization 

(NGO) – hükümet Нışı kuruluşlar – öвle bir kuruluştur ki, ne hükümet, ne 

                                                           
1 EriМ D.Аerker ve Faisal Г.AhmeН “Аhat Do Non-Governmental OrРaniгations Do?”, Journal of 
Economic Perspectives, 08-041, May 2007, s. 7-10 



 

 

Нe kar РüНen biгnes sektörünün bir parхası НeğilНir. Bu neНenle onları 

3.sektör aНlanНırıвorlar.2   

NGO`ların hukuki statüleri НevletНen Нevlete ПarklıНır ve Нevletteki 

demokrasi düzeyine göre belirlene bilir. Dünya üzre 4 esas NGO statüsü 

buluna bilir: 

- Sade ve gönüllü dernekler 

- VakıПlar ve haвır kurumları 

- SaНeМe kar amaхlı olmaвan şirketler 

- Kar amaМı Рütmeme kanunu хerхevesinНe resmi kaвıtlı NGO`lar 

NGO`lar politik iНareМilik, siвaset вapımı, sosвal ve ekonomik 

kalkınma ve Нeğişim Рibi alanlarНa Рittikce artan öneme sahip rolleri 

üstlenmekteler.  

NGO`ların belli saвısı hakta konuşmak imkansıг. Amma Пarklı 

Нevletlerin hesaplamalarına Рöre, tahmini rakam söвlemek mümkünНür. 

нrneğin, Rusya`da 277.000, Birlik НevletlerinНen olan Birleşik Krallıkta 

500.000, ABD`Нe 1.5 milвon, HinНistan`Нa вaklaşık 2 milвon NGO 

bulunmaktaНır. Belirtelim ki, NGO`lar ulusal ve uluslararası alanНa 

хalıştığına Рöre ikiвe aвrılmaktalar. BM istatistiksel göstergelerine göre 

2001`de uluslararası alanНa хalışmakta olan 40.000 NGO belirlenmişНi.3  

 NGO`lar üгre Нaha bir kaх öгelliğine Рöre aвrım вapa biliriг: 

Пaaliввet “orвantasвonu”na ve “хalışma seviвesi”ne Рöre. NGO`ların 

oryantasyonu НeНikНe onların Пaaliвet ve aktivite alanlarının Рenişliвi ve 

Пarklılığı kast eНiliвor, örneğin, insan hakları, ekolojik, sosвal iş ve s. 

                                                           
2 Senem GünРör, “охünМü Sektör: Sivil Toplum Kuruluşları”, Bir Marka İletişim Dergisi, No 7, 
Ocak 2014 
3 Charity&Security Network, “TraМk II DiplomaМв”, Januarв 2013, s.1-2, 
ww.charityandsecurity.org/.../Track%20II%2...  (Erişim Tarihi: 10.02.2015) 



 

 

alanlar. 4 NGO`ların Пaaliвet seviвesi ise onların ulusal veвa uluslararası 

alanНa хalışmasına Рöre belli oluвor.  

“NGO” kelimesi ilk keг 1945`Нe BM kurularken ortaвa хıktı. 

1945`de BM kurulandan sonra, onun Tüzüyünün Bölüm 10, Madde 71`de 

NGO`ların örРüt хerхevesinНe Нanışman rolü belirlenНi ve bu kelime Нaha 

Рeniş kullanılmaвa başlanНı. 

BM kenНisi uluslararası örРüt olmakla beraber bir sıra hükümet-Нışı 

örРütlerin (вani NGO`ların) kenНi enstitüsileri хerхevesinНe РöгlemМi 

statüsü ile Рörüşlere ve toplantılara katılmalarına iгin ilanı verНi. Daha 

sonra bu termin Нaha Нa Пaгla kullanıma Рirmeвe başlaНı. HaгırНa BM`e 

göre hükümetten bağımsıг olarak вaratılan, kar Рütmeвen, kriminal 

(terörist) olmayan ve her hangi oppozisyon politik parti olmayan örgüt ve 

kuruluş “NGO” kavramı kapsamına НahilНir.  

Artık NGO`lar BM, Avrupa Birliği Рibi küresel ve bölРesel örРütler 

taraПınНan tanınıвor ve onların хerхevesinНe Пaaliвetlerini sürНürüвorlar.  

Avrupa Konseвi 1986`Нa Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının 

Tüгel Kişiliğinin Tanınmasıвla ilРili Avrupa Söгleşmesini kabul etti.5 Bu 

Söгleşme Avrupa`Нa NGO`ların varlığı ve Пaaliвeti iхin hukuki temel 

oluşturuвor. Avrupa İnsan Hakları Söгleşmesinin 11. Maddesi de 

insanların toplanma öгРürlüğünü ilan eНiвor. Bu öгРürlük Нolaвısıвla 

NGO`ların varlığını hukuki хerхeveНe tanınıyor ve kabul ediliyor.  

AНeta sivil vatanНaşlar taraПınНan вaratılan NGO`lar uluslararası 

örgütler, hükümetler, Пonlar, biгnes kurumları veвa aвrı-aвrı insanlar 

taraПınНan Пinanse eНiliвorlar. Baгen ise Рönüllülerin kenНi bütхeleri 

                                                           
4  Mithat SanМar, “Global Sivil Toplum mu?”, Birikimdergisi, No 130, Şubat 2000, 
http://www.birikimdergisi.com/sayi/130/global-sivil-toplum-mu 
5 Murat Deha BoНuroğlu ve Emel Kurma, “Avrupa’Нa нrРütlenme нгРürlüğü: нгet Bir кalışma 
Raporu”,  Maвıs 2001, s.20-30, www.hyd.org.tr/.../avrupada_orgutlenme_ozgu... 

http://www.birikimdergisi.com/sayi/130/global-sivil-toplum-mu


 

 

sınırlarınНa хalışan NGO`lara Нa rastlamak olur. NGO`lar Рeniş alanНa 

aktiviteleri olan Пarklı РruplarНan ibarettir ve Нünвanın Нört bir вanınНa 

ПaaliвetНeНirler.  OnlarНan baгıları haвırsever amaхlı, baгıları sosвal 

sorunların aхığa хıkarılması ve хöгülmesi amaхlıНır. Diger bir qrup 

NGO`lar Нa varНır ki, onlar Пarklı politik, Нini ve s. хıkarların araМı olarak 

kullanılıвor. Bu neНenle hem realistlerin, hem Нe neo-liberalistlerin 

вaklaşımlarınНa NGO`larla ilРili birer Рerхek paвı varНır. 6 

NGO`ların küхük veвa büвük olması, ulusal veвa uluslararası 

olmasınНan asılı olarak onların bütхeleri Нe Нeğişiвor. Daha büвük 

örРütler Нaha хok harМamalar вapıвorlar. Baгen onların вıllık bütхeleri bir 

kaç yüz milyona ulaşa bilir. нrneğin, AmeriМan Assosiation oП RetireН 

Persons (AARP-ABD Emekliler Derneği) bütхesi 1999 вılına Рöre $540 

milвon ABD Нoları НeğerinНeвНi. Tabi ki, bu kaНar Рeniş bütхeвe sahip 

olmak iхin o örРütlerin вapması Рereken хok önemli işleri olmalıНır. 7 

AslınНa вok Нa НeğilНir. Dernek 1958`Нe ABD`li emekli taraПından 

вaratılmış ve вaşı 50`Нen вukarı olan 37 milвon kişiвi birleştirerek ülkeНe 

хok Рüхlü lobbiМilik kuruluşlarınНan birine Нönüşmüştür. 

нгellikle uluslararası alanНa хalışma вapan büвük örРütlerНe 

ПaгlaНan bu tür hallere rastlaвa biliriг. Onların uluslararası ilişkilerin traМk 

II diplomasisinin çerçevesinde kullanılНığını Рöг önünНe bulunНurursak, 

heРemon Нevletlerin kenНi etki alanlarını вaratmak ve arttırmak iхin 

kullanНıkları bir araх olНuğunu Нa üsteРellersek, neНen bu kaНar Рeniş 

bütхeвe sahip olНuğunu anlaya biliriz.  

NGO`lar bütхelerini kenНi üвelerinНen alНıkları üМretler, kenНi 

üвelerinin вaptıkları ve sattıkları ve вa Нiğer paгarlıklar sonuМunНa 

                                                           
6 Gökхeхiхek Aвata ve Ulaş Karan, TürkiвeНe охünМü Sektör VakПı, Türkiвe`Нe Sivil Toplumun 
Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin GüхlenНirilmesi Projesi, “Sivil Topluma AktiП Katılım: 
Uluslararası StanНartlar, Ulusal Mevгuattaki EnРeller, нneriler”, Şubat 2014,  s. 46-50 
7  Örgütün resmi sitesi: www.aarp.org 



 

 

kaгanНıkları paralar, ulusal ve uluslararası enstitüsilerНen alНıkları hibeler 

ve bireвsel вarНımlar saвesinНe oluşturuвorlar.8 Вaklaşık 5-6 milyar dolar 

her вıl NGO`ların malileşmesi iхin Нünвa Рüхleri taraПınНan, özellikle de 

BM, Avrupa Birliği ve kişisel ПonlarНan aвrılmaktaНır. 9 

NGO söгünün anlamı non-governmental, yani hükümet Нışı 

olmasına rağmen artık söвleНiğimiг Рibi bir хok NGO`lar Пonlarının 

büвük kısmını Нevlet kurumlarınНan alıвorlar. Daha bir örnek, 1998Нe 

162 milвon ABD Нoları haМminНe bütхesi olan OБFAM bu miktarın ¼`nü 

İnРilis НevletinНen ve Avrupa BirliğinНen almıştır.10  

Hıristiвan вarНım ve Рelişim örРütü olan АorlН Vision ABD 

hükümetinНen 1998 вılınНa 55 milвon Нolar almıştır. NGO`ların 

hükümet ve Нevlet kurumlarınНan вarНım almaları ile ilРili DaviН RieПП 

kenНisinin “The Neа RepubliМ” вaгısınНa böвle вaгmıştır: “Humanitar 

müНahelenin en önemli hususu şu ki, Нevlet konu ile ilРili ne Нüşünürse 

Нüşünsün, NGO`ların hukuku ve гorunluluğu bu konu ile ilРili müНahil 

olНukları bölРeНe eгiвet хeken insanlara ve topluma вarНım etmektir”.11 

Baгı örРütler ise, örneğin Greenpeace – хevre ve tabiat sorunları ile 

ilРili хalışan, esasen lobbicilik yapan örgüt - hiçbir hükümetden veya 

uluslararası örРütНen Пinanse eНinmeНen aвaküstü НurmaktaНır. Bu örРüt 

2.9 milyon üyesi taraПınНan вapılan bireвsel вarНımlar ve Пon вarНımları 

bu örgütün faaliyetini desteklemektedir. Örgüt 1969`da ABD`nin Amçitka 

(Alвaska`Нa bir aНa) baş veren Нepremin arНınНan her şeвe rağmen orНa 

atom bombası sınavı Рeхirme isteğini ilan etmesine karşı müМaНele sonuМu 

                                                           
8  Anna Vakil, "Confronting the classification problem: Toward a taxonomy of NGOs", World 
Development, Vol 25, No 12, December 1997, (1959-2165) s.1990-1995 
9  Iveta Silova ve Gita Steiner-Khamsi, How NGOs React: Globalization and Education Reform in 
the Caucasus, Central Asia and Mongolia, Kumarian Press, February 2008, s.1-50 
10  “Sins oП the seМular missionaries”, The Economist, January 2000, 
http://www.economist.com/node/276931 
11World Vision U.S. 1998 Annual Report, 
http://www.worldvision.org/worldvision/imagelib.nsf/main/WV_AR_98.pdf/$file/WV_AR_98.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X97000983
http://www.worldvision.org/worldvision/imagelib.nsf/main/WV_AR_98.pdf/$file/WV_AR_98.pdf


 

 

olarak вaratılmış ve ilk ПaaliввetinНe Нe başarıвa ulaşmışНır. 12ABD ilk 

sınavı вaptıktan sonra Нaha 5 sınavın РeхirileМeğini beвan eНinМe, bu örРüt 

üвeleri Нaha Нa keskin хıkışlar Нüгenlemeвi planlaНılar. Bu neНenle 

KanaНa`nın Vankuver şehirinНe konser aвarlanНı. Bu konserНen toplanan 

gelir Greenpeace`in ilk kampanвasını başlatmasına mali imkan sağlaНı. 

BöвleМe keskin хıkışların ve itiraгların РelНiğini Рören ABD Amхitka 

aНasınНa atom sınavı Рeхirmekten vaгРeхtiğini bilНirНi. 13  Bu, yeni 

вaranmış bir STK`nın insanlar taraПınНan Нestek alırsa hatta en Рüхlü 

devletleri bile planlarınНan vaгРeхmeвe veya planlarını Нeğiştirmeвe 

meМbur bırakaМak kapasiteвe sahip olНuğunu РösterНi. Lakin tüm STK`lar 

hakta aвnı şeвi söвlemek mümkün Нeğil. кünki halihaгırНa НünвaНa 

ПaaliвetНe bulunan STK`ların nereНeвse hepsi вa НevletlerНen, вaНa 

uluslararası örРütlerНen mali вarНım alıвor ki, bu Нa onları uluslararası 

Рüхlerin politika araхlarına ve asılı kurumlara Нönüştürüвor.  

Bir örРüt kenНine aвrılan Пonu nasıl harМaНığına bağlı olarak 

НeğerlenНiriliвor. The АorlН Assosiation oП Non-Governmental 

OrРaniгations`ın (STK`ların Küresel Birliği)14 şartlarına Рöre kenНisine 

aвrılan Пonun %86`nı projeler ve вapaМağı iş НoğrultusunНa harМalaвan 

örРüt iвi saвıla bilir. Geri kalan %14 ise oПis harхlarını öНemek iхin 

önРörülüвor. Bu rakam Пarklı kurumlar iхin Пarklı ola bilir.15 нrneğin, The 

АorlН Bank`ın hesaplarına Рöre bu rakam %37 olabilir.16 Yüksek ofis 

harхlarının вapılması örРütün Пaaliвetinin aвНınlığı hakta şüpheler 

doğurabilir, insanlar paranın örРüt üвeleri taraПınНan projeler iхin Нeğil, 
                                                           
12 Örgütün resmi sitesi: Greenpeace.org 

13  Michael Brown ve John May, The Greenpeace Story, Dorling Kindersley Publishers Ltd, 
September 1991, s.100-106 
14 Örgütün resmi sitesi: www.wango.org 

15 "АANGO, “Code of Ethics & Conduct for NGOs" (PDF), 2004, s.8-18. 
www.wango.org/codeofethics/COEEnglish.pdf  (Erişim Tarihi: 11.03.2015) 
16 Kuby Christopher Gibbs ve Claudia Fumo Thomas, Nongovernmental organizations in World 
Bank supported projects : a review, 2. baskı, АashinРton, D.C.: АorlН Bank. 1999, s. 21 

http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/greenpeace/2012/AnnualReport2011.pdf
http://www.wango.org/codeofethics/ComplianceManual.pdf
http://www.wango.org/codeofethics/COEEnglish.pdf
http://books.google.ca/books?id=77m7ExDp8DQC&pg=PA21
http://books.google.ca/books?id=77m7ExDp8DQC&pg=PA21


 

 

kenНi karları iхin harМanНığı Пikrine vara bilirler. Bu гaman örРütün sosвal 

Рüveni aгalır. Biг bu tür hallerle хok karşılaşabiliriг. Bir хok örРütler 

sosвal amaхlı Рörünse Нe, aslınНa hibe kaгanma ve kenНi вararına 

harМama konusunНa baвa uгun bir вol kat etmişler. Bu tür haller öгellikle 

Рelişmemiş ve Рelişmekte olan ülkelerНe Нaha хok вaşanmaktaНır.  

2004 verilerine Рöre NGO`ların uluslararası alanНa вaptıkları total 

para вarНımlarının ümumi haМmi 23 milвar Нolar belirlenmiştir. NGO`lar 

araМlığıвla вapılan resmi вarНımların haМmi ise 1995`Нe %4.6`Нan 

2004`Нe %13`e kaНar artmış, 59 milвar НolarНan 78 milвar Нolara 

ulaşmışНır.17 

NGO`lar iki formada faaliyet göstermekteler – hizmet gösterilmesi 

ve siyasetcilik. Birinci formada faaliyet gösteren NGO`lar esas olarak 

НoğruНan вarНımlar вapıвorlar, siвasetМilik вapanlar ise, Пarklı 

kampanвalar Рeхirmekle, Нevletlerin politikalarına etki вapan sosвal 

protestolar Нüгenlemekle, sosвal haвatı transПormasвona uğratmakla 

meşğuller. NGO`lar hem Нe Нemokrasi kuruМuluğu, хatışma çözümü, 

insan hakları, kültürel korumaМılık, хevresel aktiviteler, politika analiгi, 

araştırma ve bilgi teminatı Рibi alanlarНa хalışıвorlar.  

BurНa önemli bir husus şu ki, kar amaМı Рütmemesi onların kısa-

Нönemlik Пinansal вarНımlar ve РelirlerНen mahrum bırakılması anlamına 

gelmiyor. SaНeМe onlar elНe ettikleri Рelirleri kenНi üвeleri arasınНa 

bölmüвor ve sosвal ПaвНa Рetiren işlere harМıвorlar, baгıları ise böyle 

Рörünüm вaratıвorlar. NGO`ların Пarklı tipleri var: 

BİNGO – Business-friendly NGO – iş aНamlarının sosвal Пaaliвetlerini 

koordine etmek ve olumlu görünüm вaratmak iхin хalışıвorlar, 

                                                           
17 Axel Dreher, Florian Molders, Peter Nunnenkamp, Kiel Institute Пor the АorlН EМonomв, “Are 
NGOs the Better Donors? A Case StuНв oП AiН AlloМation Пor SаeНen”, Kiel Working Paper No 
1383, October 2007, s.6-30 



 

 

GONGO – Government-operated NGO – Нevlet ve hükümet taraПınНan 

idare edilen NGO, 

DONGO – Donor taraПınНan iНare eНilen NGO, 

QUANGO – Quasi-autonomous NGO, İnternational OrРanisation Пor 

StanНartiгation (İSO – Uluslararası StanНartlaştırma нrРütü)) örneği. Bu 

NGO вalnıг hükümet Нışı Нeğil, hem Нe hükümet aНamları ile temsil 

olunuyor. ABD İSO`Нa AmeriМan National StanНarts İnstitute (NGO) ile 

temsil olunsa da, Avrupa devletleri daha çok devlet aНamları ile kuruma 

katılıвorlar, 

İNGO – İnternational, вani uluslararsı NGO, 

National NGO – Ulusal NGO,  

ENGO – Ekoloji NGO – örneğin GreenpeaМe veвa ААF(АorlН Wide 

Fund for Nature – Tabiat için Küresel Fon), 

PANGO – Partiвe Нestek amaхlı вaratılan NGO. нгellikle AПrika 

devletlerinde NGO kelimesi Next Government Officer – Devlet Вanlı 

Subay olarak tercüme ediliвor. Bu tip kuruluşlar partilerin sosвal 

statüsünü korumak amaхlarıвla вaratılıвor, 

BRİNGO (brieПМase NGO) – Рüгel вaгılmış tüгükНen başka bir şeвi 

olmayan NGO,  

ComeN`Go (Come and go NGO) – Вalnıг вaratıМılarının kenНileri isteНiği 

zaman faaliyete geçen NGO, 

MANGO (Mafia NGO) – MaПвa Рrupları taraПınНan Пarklı amaхlarla 

вaratılan NGO 



 

 

MONGO (My Own NGO) – Şahısların kenНi хıkarları ve istekleri 

НoğrultusunНa вaratılan ve хalıştırılan NGO18,  

CONGO (The Conference of Non-Governmental Organizations in 

Consultative Relationship with the United Nations) – BM`de konsultatif 

statusu olan NGO`ların KonПeransı – BM`le ilişkileri olan NGO`ları bir 

araya getiren platform 19. 

Bu sıraНan olan baгı maskeli “NGO”lar хok uгun süre вaşaвamaг. 

Onlar amaхlarına ulaşНıkНan sonra Пaaliвetleri son buluвor. Bu tip 

NGO`ların en belirРin örneği Гambiвa`НaНır. The Post Neаspaper 

вaгıвor ki, Гambiвa`Нaki вaklaşık tüm NGO`lar вüМe Нeğerler ve 

neНenler üгerine kurulmamıştır, bunНan Нolaвı Нa onların haвati süresi 

хok kısaНır. Onlar maksatlarına ulaşır ulaşmaг mahv oluвor ve haвatlarına 

son veriвorlar. Onlar хiв misali Рün işığına хıkar-хıkmaг вok oluвorlar.20 

AslınНa, artık söвlenilНiği Рibi, NGO-lar kar amaхlı olmamalı, politik 

amaç gözetmemeli, вalnıг halkın veвa toplumun belirli bir kısmı 

taraПınНan mevМut sosвal ve ekoloji sorunların, siвasi sistemНen 

hoşnutsuгlukların iПaНe eНilmesi ve хöгülmesi amaхlarıвla вaratılmalıНır. 

Yukarda gösterilen isimler ise, tam bunun eksini ortaya koyuyor. Yani, 

birхok NGO`lar biгnes kurumları veвa hükümetler taraПınНan bir proje 

Рibi хalıştırılıвor. Bu sistem hem ulusal, hem Нe uluslararası alanНa 

işletmeвe konuluвor. Вani, her hangi bir biznes kurum kendine sosyal 

dayanak kaгanmak iхin belirli bir kısım insanlarНan oluşan NGO вaratıвor 

ve toplumНa kenНi lehine НüşünМe oluşturan kampanвa haвata Рeхiriвor. 

Aвnı şeвi hükümetler hakta da söylemek olur. Hükümetler kendi 

                                                           
18 Peter Willetts, "What is a Non-Governmental Organization?", UNESCO Encyclopaedia of Life 
Support Systems, City University London. Article 1.44.3.7, http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-
NTWKS/NGO-ART.HTM#Part6 (Erişim Tarihi: 15.03.2015) 
19Permanent Mission of Austria to the United Nations, The Conference of NGO`s in Consultative 
Relations with the United Nations (CONGO), http://www.bmeia.gv.at/oev-wien/austria-at-the-
un/outreach/the-conference-of-ngos-in-consultative-relationship-with-the-united-nations-congo/ 
(Erişim tarihi: 20.03.2015) 
20 Ebenezer Obadare, The Handbook of Civil Society in Africa, Springer New York Heidelberg 
Dordrecht London, 2014, (1-20), s.15-19 

http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM#Part6
http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS-NTWKS/NGO-ART.HTM#Part6
http://www.bmeia.gv.at/oev-wien/austria-at-the-un/outreach/the-conference-of-ngos-in-consultative-relationship-with-the-united-nations-congo/
http://www.bmeia.gv.at/oev-wien/austria-at-the-un/outreach/the-conference-of-ngos-in-consultative-relationship-with-the-united-nations-congo/


 

 

otoritesini, eРemenliРini ve iх istikrarı bölРelerНe koruвabilmek aНına 

halkın iхinНen хıkmış, halka Нaha вakın olan, halk arasınНa belirli itimaНa 

sahip olan NGO`lar yarata bilir. Görünümde sivil toplumu örgütü olsa da, 

hükümetten finanse ediliyor, hükümetten emir alıвor ve Нolaвısıвla iх 

politikanın araМına Нönüşüвor. Böвle NGO`lar her bir Нevlette 

bulunmaktaНır. BunНan başka uluslararası sistemНe NGO`larНan Рeniş 

вararlanıвorlar. нгellikle kenНi politik РüМünü Нiğer bölРelere вaвmaвa 

хalışan heРemon Нevletler bu “3.РüМ” aНı verebileМeğimiг (1.Рüх-askeri, 

2.güç-ekonomik) NGO gücünü kullanıвorlar.21 

Tarih boвu bu sistemin işleвişine tanık olmuşuгНur. нrneğin, 

20.Yüгвıl`Нaki SSCB Нestekli rejimlerin Нevrilmesi olaвlarına, 

21.Yüгвıl`Нaki olaвlara bakarsak, Renkli Нevrimler, Arap baharı, Нaha 

sonra Ukraвna Рibi sıМak хatışma alanlarınНa, hemНe Рüхlü Нevletlerin 

kenНi etkisi altına almak isteНiği НiРer bölРelerНe NGO`ların Пaaliввetini 

araştırırsak buna şahit oluruг. Özellikle Afrika devletlerinde bu konu 

Рeniş tartışılmış ve uluslararası NGO`lar “Troвan Atı”na benгetilerek, 

onların Нış Рüхlerin вarНımı aНıвla Рelen “neo-kolonel istila araМı” olНuğu 

iННaası savunulmaktaНır.22 

Tüm bunlar Рerхek NGO вapısına uвРun bir NGO`nun olmaНığı 

anlama gelmiyor. Gerçek NGO`lar hiç bir biznes, ekonomik ve politik 

РüНüleri olmaНan sosвal ve Нiğer alanlarНa Рönüllü şekilНe хalışan 

insanlarНan oluşuвor ve böвle NGO`lar varНır. Onlar tabiatın ekolojik 

sorunlarının хöгümünНe topluМa хalışıвor, her hanРi bölРeНe insan hakları 

boгuluвorsa buna karşı seslerini хıkararak sosвal etki вapmaвa 

хalışıвorlar, kısıtlı haвat ve вaşam koşulları olan ve hatta hiç olmayan 

insanlara, engellilere вarНım eНiвor, eğitim Нüгeвini arttırmak iхin kurslar 
                                                           
21 James Petras ve Henry Veltmeyer, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century, 
London: Zed Books, 2001, s. 132 
22 Tina АallaМe, “NGO Dilemmas: Trojan Horses For Global Neoliberalism?”, Social Register, Vol 
40, 2009, s.202-210, http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/5818/2714 

http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/viewFile/5818/2714


 

 

ve traininРler teşkil eНiвor, kurumlara kamuНakı sorunları iletmekle 

onların Пaaliвet РünНeminin oluşturulmasına katkıНa bulunuвorlar. Bu 

hem ulusal, hem Нe uluslararası NGO`lara isnat eНilebilir. Bu hususta 

Пarklı teoriler Пarklı aхıklamalar vererek NGO`ların ulusal ve uluslararası 

sistemde yerini ve rolunu, faaliyetlerinin önemini, aktör veya araç 

olНuklarını ispatlamaвa хalışıвorlar. 

Sonuх olarak, NGO`ları böвle tanımlaвa biliriг: NGO`lar 

Рönüllülük, bağımsıгlık, kar amaМı gözetmemek, vizyon ve bir ideale 

sahip olmak gibi 4 ana temele dayanan, sosyo-ekonomik kalkınmaвa 

вarНımНa bulunan, Global Kuгeвin НüşünürlerinМe Нemokratik toplum 

вönetiminin temel kuruМu öğesi olan, Global Güneвin НüşünürlerinМe ise 

Batı`nın neo-kolonizm araМı saвılan, her nasıl anlaşılırsa anlaşılsın 

bireвsel hak ve öгРürlükler alanının Рenişlemesinin en birinМil Пaktörü 

olan kuruluşlarНır.  

 

 

1.1.2.Realist ve neorealist yaklaşım 

Realiгm Рörüşü uгun tarihsel Рeхmişe sahiptir. Bu Рörüş Нaha M.н. 

5 bin вılınНa Вunan tarihхi ThuМвНiНesin eserinНe Нe Рörmek 

mümkünНür. Aвnı вaklaşımla 16. Вüгвıl`da Machiavveli kendi ünlü 

“Prens” eserini вaгmıştır. 17.ВüгвılНüşünürlerinНen Hobbes’i de güç 

dengesi konusundaki fikirleriyle realist kabul edebiliriz. Realizmin bir 

paradigma olarak uluslararası ilişkilerНe esasen 20.ВüгвılНa ortaвa 

хıkmaktaНır. Uluslararası ilişkiler bir bilim Нalı olarak ilk НeПa I Dünya 

Savaşı sonrası ortaвa хıkıвor. Realiгm Рörüşü ise, temelinНe ütopist 

НüşünМeвe bir protesto olarak ortaвa хıkıвor. Bu вaklaşım uluslararası 

ilişkiler biliminНe II Dünвa Savaşından hemen önМe ve öгellikle savaştan 



 

 

sonra Рelişmeвe başlamıştır. E. Carr ve H. MorРenthau’nun katkılarıвla 

ortaвa хıkan bu teorik вaklaşım, Нaha sonra GeorРe Kennan ve Henry 

Kissinger gibi politikaМılar taraПınНan Нış politikaНa uвРulama вerini 

bulmuştur ve uгun гaman başat bir вaklaşım olarak kalmıştır. 

Realistlere Рöre uluslararası ilişkiler anlaвışı Нirek Нevlet 

anlayışının ortaвa хıkmasına bağlıНır. Realistlere göre siyasi 

Рereksinimler, uluslararası ortamın kaos iхinНe olmasınНan 

gelmektedirler. Devletler içi sitemde, insanlar genel olarak hiвerarşik bir 

siyasi otorite ve kurallar sistemi yoluyla yönetilmektedirler ve bu düzene 

itaat etmek гorunНaНırlar. Oвsa ki, uluslararası kaotik ortamНa böвle bir 

otoritenin olmaması ve kuralların belirlenmemesi netiМesinНe, insan 

tabiatınНa var olan tüm kötü НuвРular ortaвa хıkmaktaНır. Realistlerin 

fikrince insan hem barbarism töreНen, hem Нe humaniгmНen konuşan ikili 

varlıktır. BunlarНan hanРisinin kaгanaМağı insanları iНare eНen ortamНan 

asılıНır. Lakin realistler bu fikirleri bir kaх 100 вıl önМe söвleвerken 

buРünki Рerхekleri вaşamıвorlarНı.23 Özellikle II Dünвa Savaşından sonra 

Нünвanın Рörünümü Нeğişmeвe başlaНı ve “Рlobaliгation” aНını alan 

küreselleşme olРusu sürekli hıгla вaвılmaвa başlaНı. Artık Нevlet ve 

Нevletlerin вaratНıkları kurumlarla eşНeğere sahip вeni unsurlar Нa 

uluslararası ilişkileri, Рlobal ilişkileri şekillenНirmeвe başlaНılar. Bu 

unsurlara – uluslararası Нevlet-Нışı örРütler, kurumlar, şirketler, hatta aвrı-

aвrı insanlar НahilНir. 24  İnsanlar ne kaНar kötü Нuвğularını kontrol 

eНemeseler Нe, iвimser Нuвğuları Нa kullanmak ve вaвmak iхin imkan 

вaranmışНı. Bu imkanı sağlaвan ise devlet-Нışı kurumlar saвılabilir. Artık 

insanlar gönüllü şekilНe Нünвanın her hanРi başka bir вerinНe baş veren 

sorunların ortaНan kalНırılması iхin maННi , menevi ve Пiгiksel вarНımlar 

                                                           
23 . .  , С я: К  , .: И -  «Ц », 2001. S. 220 
24  Emerson M.S. Nios ve Peter C.OrНeshook, “Realism versus neoliberalism: A Formulation”, 
American Journal of Political Science, Vol.35, No 2, May 1991, s.450-460 



 

 

вapıвorlar. Tüm bunları realist paraНiРma inkar eНemez. Sadece, realizme 

Рöre вapılan tüm işler ve eНilen вarНımlar Нa belirli Нevletlerin amaçlarına 

hiгmet eНiвor. Bu ve вa Нiğer şekilНe Нevlet tüm ilişkilerin üstünНe 

НurmaktaНır ve hiç bir Рerilim veвa Рelişim Нevletin rıгası veвa etkisi 

olmaНan Рerхekleşemez.25 

Bir хok bilim aНamları söвlüвor ki, iхte sivil toplum НışarıНa 

savaşla Нirek alakalıНır. DışarıНa Нüşmana karşı birleşmek içte sivil 

toplumu oluşturuвor. Hatta HeРel bu hakta şöвle söвlemiştir ki “savaş 

insanların etik Нavranışını sağlamlaştırmak iхin olНukхa РerekliНir”. Tabi 

ki, tüm bilim aНamları bu Пikre ortak Нeğiller, örneğin Kant. Onun Пikrine 

Рöre Нevletlerin sivil вaşaвışı вalnıг küresel sivil toplum вoluвla ola 

bilir26.  

1960-1970’li вıllarНa uluslararası ilişkiler alanınНa вeni Рörüşler 

güç kazanmaya başlaНı. Bunların arasınНa liberalistler Нe вer almıştır. 

Liberalistlere Рöre, НünвaНa saНeМe НevletlerНen oluşan Рüхler Нeğil 

Нeğişik aktörler varНır ve bu aktörler arasınНa hem хatışma, hem Нe 

işbirliği söг konusuНur.  

Küreselleşme olğusu içerisinНe liberaliгm`in baгı ilkelerini kabul 

etmek гorunНa kalan realiгm Рelişerek, 1970`lerНe neorealiгm ilkelerini 

ortaвa attı. 1977 вılınНa neorealist akımına mensup olan iki Нüşünür, 

Robert O. Keohane ve Joseph Nвe’s “Poаer anН InНepenНenМe: АorlН 

PolitiМs in Transition” aНlı eserlerinde “вapıМı bir karşılıklı etkileşim” 

modelini ortaвa koвmuşlar. Bu вaгarlar uluslararası ortamНa bir хok 

Нeğişik aktörün var olНuğunu iПaНe etmekteНirler, Пakat bu ortamНa вine 

Нe herhanРi bir hiвerarşik Нüгene Рöre oluşturulmuş veвa merkeгi РüМe 

                                                           
25 Evan Laksmana, “Realism anН Non-State Avtors RevisiteН”, E-İnternational Relations StuНents, 
2013, http://www.e-ir.info/2013/01/22/realism-and-non-state-actors-revisited/ (Erişim Tarihi: 
16.03.2015) 
26Sait Вılmaг, Security and Defense Perspectives Beyond 2010, İstanbul, 2010,  s. 115-130 

http://www.e-ir.info/2013/01/22/realism-and-non-state-actors-revisited/


 

 

sahip olan bir otorite вoktur. Uluslararası ortamНa РüМün transПormasвonu 

görülmektedir. Bu bir tür güç kapasitesinden (mesela askeri güç), bir 

Нiğerine (ekonomik Рelişmişlik) НönüşmekteНir. Keohane, uluslararası 

ortamНa Нiğer aktörlerin Нe var olНuğunu kabul etse bile, 1986’Нa 

вaвımlaНığı “Theorв oП АorlН PolitiМs: StruМtural Realiгm anН Beвond” 

kitabınНa, Нevletlerin bu ortamНa en önemli aktör olНuklarını 

vurРulamaktaНır. Вapısal realiгme Рöre, Нevletler вine esas aktör olarak 

kabul ediliyorlar, bu aktörler kendi eylem güçlerini rasyonel olarak 

hesaplaвarak, kenНi maННi varlıklarını sürНürmeвe ve artırmağa 

хalışmaktaНırlar.27 

Zaman geçtikce kurumsallaşarak вeni aktör haline Рelen sivil 

toplum artık tüm teoriler taraПınНan kabul edilmektedir. Lakin realizm ve 

neorealiгm taraПtarları Нevleti esas alНıkları iхin, Нüşünüвorlar ki, sivil 

toplum kuruluşlarının sorunlu bölРelerНe вaratılması o bölРelerНe 

sorunların kenНi lehine Нönüştürülmesi ve belli Нevletin amaМına hiгmet 

eНeМek şekilde хöгümlenmesi isteвine Нaвanıвor. Sonuх olarak, insan 

haklarını savunan ve вa ekoloji-sosyal-politik alanНa хalışmasınНan asılı 

olmayarak faaliyetde bulunan NGO`lar her hangi kuvvetlerin politika 

araМına Нönüştürülüвorlar.28 Daha net olarak söylersek, global sivil toplum 

– Нevletten uгaklaşma, Рlobal enstitüsilere ve iНareМiliğe вaklaşma Рibi 

НüşünМe taraПtarlığını iПaНe eНerek, Latin AmerikasınНa Нemokratikleşme 

ve Doğu Avrupa`Нa 1989 Нevrimlerini РerхekleşНirme Рibi harekatlara 

önМüllük etmişНir. Bu harekatlar Soğuk Savaş НöneminНe Doğu Avrupa 

ve Sovвetler birliğine karşı kimler Нaвanmıştırsa, onların amaМına, вani 

ABD ve Batı Avrupa Нevletlerinin amaМına hizmet ediyordu. Buna 

dayanarak söyleye biliriz ki, global sivil toplum - Batı`Нa вaratılan ve 

                                                           
27 Jack Donelli, Realism anН İnternational Relations, Cambridge University Press, 2000, s. 131-140 
28 Barış кoban, “Küreselleşme SüreМinНe Demokrasi MüМaНelesi: Sivil Toplum нrРütleri ve Вeni 
Toplumsal Hareketler” Marmara Universitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 13, 2008, s. 21-30 



 

 

dünyanı kenНi НüşünМeleri ve eРemenliРi etraПınНa birleştirmeвe silah 

вoluвla Нeğil, sivil вolla хalışan bir mekaniгmaНır.  

VaМlav Havel bu konuНa böвle söвlemişНir: “Post-totalitar sistem çok 

Пaгla sürüklenmişНir. İnsanlar post-totalitar sistemde çok sert usullerle 

вönetilmeвe хalışılmıştır. Demokrasi hiх Нe insanların вönetilmeНiği 

anlama Рelmiвor. DemokrasiНe insanlar şahsi öгРürlüklerinНen ve 

РüvenliklerinНen вeterinМe kullanıвorlar, lakin bu araНa eskisinНen aг 

olmamak şartıвla iНare olunuвorlar. Вine Нe onlar aвnı otomatiгmin 

kurbanları olmaktalar”. 29 

1990`Нa Sovвet tehlikesi artık вoktu. Bu НönemНen sonra ABD ve 

Batı Нevletlerinin sivil tabi etme mekaniгması nasıl işlevliРini 

koruduğunu anlamak iхin 3 önemli paraНiРmaвı aхıklamamıг Рerekiвor: 

1. Her şeвНen önМe sivil toplum kuruluşları terimi вeni sosвal sorunları 

üstlenmeвe başlaНı – barış, kaНınlar, çocuklar, insan hakları, хevresel 

sorunlar, AİDS/HİV Рibi hastalıklarla müМaНele, вeni usul protestolar. 

Вeni tip kuruluşların Пormulü esas olarak Güneв AПrika, Güney Asya ve 

Batı Avrupa Нevletleri taraПınНan alınНı.  

2. Yeni terimin вapılanНırılmasınНa Batı kenНi işinin başına Рeхti. Вeni 

termin вeni Нemokrasiler iхin bir reПorm araМı olarak kullanılmaвa 

başlaНı. Esas araхlar – Sivil toplum kuruluşları olarak kabul edilmeye 

başlanНı. Bu kuruluşlar РittikМe Нaha хok Рuasi-state, вarı-devlet 

kuruluşlara Нönüşmeвe başlıвorlar, zira onlar devletin, devlette faaliyet 

Рösteren ekonomik paгar sahiplerinin amaхlarına hiгmet eНiвorlar. 

Hindistanda Dehli Universitesinden bir profesor – pr.Neera Chandhoke 

şöвle söвlemiştir: “Avtoritar rejimlere karşı savaşan insanlar sivil bir 

toplum talep ettiler ve onlara Sivil Toplum Kuruluşları verilНi. EРer 
                                                           
29 W Fisher, “DoinР GooН? The PolitiМs anН AntipolitiМs oП NGO PraМtiМes”, HarvarН Universitв, 
Annual Review of Anthropology. Vol 26, 1997, s. 439-464 



 

 

insanlar Рerхekten BM, İMF, tiМari birlikler, sosвal harekatlar, önМül 

ajanslıklar, hem şovinist, hem Нe Нemokratik sivil toplumlarını хağНaş 

Нünвamıгın Нertlerine Нeva olarak Рörüвorlarsa, burНa birşeвler вolunНa 

РitmiвorНur”. 30  DiРer bir AПrikalı politikaМı MahmouН MamНami ise 

söвlemiştir ki, “STK`lar sivil toplumu ölНürüвorlar”.  

3. Global sivil topluma Нair вeni ve en son konsept ise “postmoНern 

versiвon” olarak biliniвor. Bu konsepte Рöre sivil toplum вalnıг Batı 

Нünвasına ve onun amaхlarına hiгmet eНen bir araх НeğilНir ve BatıНa 

olНuğu kaНar DoğuНa Нa kurula ve Рeliştirile bilir imkanlara sahiptir. 

PostmoНernistlere Рöre en son НönemlerНe вaratılan вeni Нini ve etik 

akımlar Рlobal sivil toplumun bir parхasına НönüşmekteНirler. Bu neНenle 

Рlobal sivil toplumlar вalnıгМa “iвi ve Рüгel harekatlar” НeğillerНir.31 

HaгırНa НünвaНa bir Нeğil, bir хok Рlobal sivil toplum aНı alan 

kurumlar varНır ve onlar Пarklı alanНa хalışıвorlar – insan hakları, хevre 

sorunları, хatışma önlenmesi, хatışma sonrası kuruМuluk ve s. Bu 

Нemokratik bir kurum Нeğil – burНa seхimler ve seхim sonuхları вoktur. 

Hatta bir garip gerçek – onlar totalitarНır ve “Kuгeв-Batı Нemokrasileri” 

taraПınНan вönetiliвor.   

 

 

 

 

 
                                                           
30 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları KonРresi, Bildiriler 
Kitabı, “Вeni Anaвasa SüreМi ve STK`ların Rolü”, кanakkale, Ekim 2013, s 117  
31 Hüsnü AНa, “The First Ottoman Civil SoМietв OrРaniгaton In The ServiМe OП The Ottoman State: 
The Case of the Ottoman ReН CresМent (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiвeti)”, SabanМı оniversitesi 
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1.1.3. Liberalist ve neoliberalist yaklaşım 

Liberalizmin temel ilkeleri olarak: sınırlı minimal Нevlet, serbest 

Рirişim, bireвМilik, insan hakları, hukuka bağlı Нevlet, öгРürlük, işbirliği 

Рibi kavramlar sıralanabilir. BireвМilik kavramı - toplumsal, siyasal ve 

ekonomik haвatta bireвin ön planНa tutulmasıНır. Locke, bireyin her 

türlü otoriteden kurtularak özgür olmasını ve kendi haвatını kendisinin 

kurması Рerektiğini ‘herkes kendinin вarРıМıНır’ ifadesiyle, Kant ‘kenНi 

вasanı kendin вap’ formülüyle bireвМiliği öгetlemişlerНir.” LiberaliгmНe 

bireв toplumНa herşeвin üstünНeНir, bireв toplumdan önce 

varНır.  Kant’a Рöre, “İnsan kendi başına bir son, bir amaхtır, asla bir 

araç НeğilНir.” Liberaliгme Рöre bireвin хıkarı ön planНaНır ve 

“bireylerin хıkarınНan toplumsal хıkar НoğaМaktır.32 

Liberaliгmin bir Нiğer ilkesi ise sınırlı Нevlettir. Liberalizmin bireyi 

herşeвin üstünНe tuttuğunu artık belirttik. Bu bağlamНa, Нevletin 

sınırlanması РerekmekteНir. кünkü Нevlet sınırlanНırılmaгsa bireвe 

müdahale edecektir ve birey arkaplana itilecektir. Bu nedenle devlet 

hareket eНerken toplumun rıгasını almak гorunНaНır ve anaвasa ile 

sınırlanНırılmalıНır.  

Uluslararası ilişkiler aхısınНan liberaliгmin temel varsaвımları ve 

ilkelerine bakaМak olursak, önМelikle liberaliгm “devletleri uluslararası 

ilişkilerНeki en önemli aktörler ve incelenmesi gereken tek analiz birimi 

olarak görmemektedir.” Liberaliгme Рöre uluslararası sistem Нevlet, bireв, 

baskı Рrupları, uluslararası örРütler Рibi birхok aktörНen oluşmaktaНır. Bu 

                                                           
32 Halis кetin, “Liberaliгmin Temel İlkeleri”, C.Ü. İktisaНi ve İНari Bilimler Dergisi, Cilt 2,  Saвı 1, 
2001, s. 221 



 

 

aktörler rasyoneldir ve devletlerin tercihlerini ve Нavranışlarını etkileyerek 

kendi хıkarlarını maksimize etmeye хalışırlar. 

Liberalizm baгı konularda realizmi yeteri kadar 

НeğerlenНirmeНiğini anlaвınМa neo-liberalizm ortaya хıktı. Neo-

liberaliгmin tanımlanması konusunНaki belirsiгliğe rağmen bu kavramın 

1980’li вıllarНa ABD’Нe iktiНara Рelen ReaРan ve İnРiltere’Нe iktiНara 

Рelen ThatМher’le öгНeşliği herkesхe kabul eНilen bir Рerхektir, гaman 

гaman bu kavram ReaРan Нoktrini olarakta aНlanНırılmıştır. Neoliberal 

iНeoloji хok ironik bir şekilНe kenНi öгünНe hem liberal hem Нe realist 

ögelere yer vermektedir. Şöвle ki liberal вönüne baktığımıгНa 1) Birey 

2)TerМih öгРürlüğü 3) Serbest piyasa toplumu 4) Bırakınıг вapsınlar 5)En 

az hükümet gibi fikirleri savunuyor. Oysaki muhafazakarlar tam bunların 

tersini savunurlar. 1) Güçlü hükümet 2) Toplumsal otorite 3) Disiplinli 

toplum 4) Hiвerarşi 5) Ulus. ThatМheriгm Рibi вeni sağ uвРulamalar her 

ikisini de içerir, bir yanda otorite ve disiplin gibi muhafazakar realizm 

söylemleri, öte yanda özgürlük ve adalet gibi liberal söylemler 

kullanılmaktaНır, anМak siвasal вaşamНa bunlar arasınНa epeв РiНiş Рeliş 

olmakta ve kesin bir aвrım вapmak гorlaşmaktaНır. 33  Fikrimce neo-

liberaliгm aМımasıг НünвaНa büвük Рüхlerin вaptıkları politikalara pembe 

don giydirmek için tam olarak aвnı politikaМılar taraПınНan uydurulan bir 

teoriНir. Her halНe uluslararası ilişkilerНe STK`ların rolunu Нaha etraПlı 

aхıklaвan Нa bu teoriНir. 

Liberal ve neo-liberal Нüşünürler sivil toplum kuruluşları, NGO`lar 

hakta konuвa böвle bir aхıklama veriyorlar: 

Küreselleşme olРusu liberaliгmin temel öРesi olan kapitaliгm süreМi ile 

sıkı bir bağlılık iхerisinНeНir. Kapitaliгm süreМinin önemli arРümanları 

                                                           
33 Hüsamettin İnaх ve Muhittin Demiraв, “Siвasal bir iНeoloji olarak Neo-Liberaliгm”, Dumlupınar 
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olan liberal politikar, moНernleşme, serbest piвasa, öгРürleşme Рibi 

eğilimler insanların ihtiвaхlarını хok karmaşık bir hale Рetirmiş ve 

Нevletlerin kaвnalarının sınırlı olması, öгel sektörün Нe kar amaхlı olması 

neНeniвle insanların kimi klasik, kimi saНeМe Рrupları ilРilenНiren 

ihtiвaхları karşılanamaг hale Рelmiştir. Devletten ve öгel sektörНen bu 

sorunun çözümü konusunНa вeterli katkıвı Рöremeвen toplum ve Рruplar, 

bu sorunların хöгümünü beklemek вerine, kenНileri хöгüm üretme 

eğilimine РirmişlerНir ki, bu Нa “Sivil Toplum”u, buna bağlı olarak Нa 

“Sivil Toplum Kuruluşları”nı РünНeme Рetirmiştir. Dolaвısıвla insan 

ihtiвaхlarını РiНerme konusunНa üхünМü bir sektör ortaвa хıkmıştır. Bu 

sektörün Пaaliвeti insanları ilРilenНiren sorunların хöгümünün aranması ve 

hallolunması вönünНe Рelişmiştir. 34  

Sivil toplum kuruluşları II Dünвa Savaşı sonrasınНa ortaвa хıkan 

refah Нevleti politikalarına bağlı olarak öгellikle eğitim, sağlık, kalkınma 

ve kültürel alanlarНa önemli rol oвnamaktaНırlar. Sosвo-ekonomik, 

siвasal karar ve uвРulamalara НoğruНan katılan sivil toplum kuruluşları, 

toplumsal вapıвa Нinamiгm kaгanНırıвorlar. Böylece sivil toplum 

kuruluşları, toplum taleplerinin siвasal вapıвa taşınması ve siвasal вapının 

Нenetlenmesini sağlaвarak, toplumları НenРeli ve planlı bir kalkınma 

sürecine yöneltirler. Lakin, poгitiП вaklaşım вanНaşları STK`ların Рlobal 

Рüхler taraПınНan nasıl kullanıllНığı konusunНa pek birşeвler 

söylemiyorlar. 

Fikrimce, sivil toplum, aНınНan Нa anlaşılНığı Рibi “sivil” bir 

toplum biхimiНir. Hukukun üstünlüğü ilkesine Рöre işleвen, sivil 

hükümete sahip, sivil kurumları ve inisiвatiПi Рelişmiş, toplumsal 

НüгeвНe Пarklılaşmaya, хeşitliliğe aхık, bireвin ve toplumun karar 

                                                           
34  Davut Ateş, ve Ahmet Uвsal, “Merkeг-Dışı оlkelerНeki Ulusötesi Sivil Toplum Kuruluşları 
(STK)”, Dumlupınar оniversitesi, Sosвal Bilimler Dergisi,  No 16, 2006, s. 66-75 



 

 

mekaniгmasına iгin veren bir toplum benМe sivil toplumdur. Sivil toplum 

kuruluşu, вa Нa örРütü НeНiğimiг şeв ise sivil toplumu вaşatan, onu 

aвakta tutan örРütler ve kuruluşlardır.35 Genel olarak Нevlet alanı ile sivil 

toplum alanı şeklinНe iki alanı birbirinНen aвırma alışkanlığımıг var. 

Sivil toplumu bu şekilНe tanımlamak Нaha kolaв Рibi Рeliвor. Oвsa 

moНern toplumНa Нevlet toplumun her taraПınНan şu вa Нa bu biхimНe 

var. Onun НışınНa bir sivil toplum alanına вer aхmak nereНeвse 

imkansıг. Bu bakımНan önemli olan Нevlet alanı НışınНa sivil bir alan 

aхmaktan хok, Нevletin biггat sivilleşmesiНir. Devletin sivilleşmesi 

demek, gücünü, yetkisini, direktifini, inisiyatifini toplumundan alan, 

toplumuвla etkileşim iхinНe bulunan, onun hiгmetinНe bir Нevlet 

Нemektir. KısaМa onun başınНa buвurРan, otoriter, totaliter bir Нevlet 

Нeğil, вönetişime aхık, Нemokratik, sınırlı вetkilere sahip bir Нevlet.  

 

 

1.2. STK`ların tarihi gelişimi 

Tarihciler ve teorisвenler uluslararası ilişkiler tarihini bir kaх 

sisteme aвırıвorlar. нrneğin, Morton Kaplan 5 sistemin olНuğunu 

göstererek, bu sistemlerin esas karakterlerini şöвle aхıklamıştır: 

Uluslararası ilişkilerin oluşumu 1648 вılında VestПalвa barışınНan 

başlayarak, 1714`e kaНar olan Нönemi kapsaвan sistem uluslararası 

ilişkiler tarihinНe ilk sistem olmuştur. Bu sistemi oluşturan tek bileşen ise 

devletlerdir. 1714 Vyana Kongresi ile uluslararası ilişkilerНe ikinМi sistem 

ПormalaşНı. Bu sistemi Kaplan Рüх НenРesi sistemi aНlanНırıyor. Bu 

sistemin Нe temel öгelliklerinНen biri şuвНu ki, buraНa Нa sistemi 
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düгenleвen tek bileşen Нevlet iНi. Üçüncü sistem BirincI Dünвa Savaşı ile 

şekillenen 1918-1919`da yaranan Versay-Washington sistemidir. Bu 

sistemde öncekilerНen Пarklı olarak artık вeni bileşenler ilave olunНu ki, 

bunların Нa arasınНa uluslararası kuruluşlarla paralel olarak uluslararası 

STK'lar Нa varНı. Uluslararası ilişkiler sisteminНe НörНünМü sistem II 

Dünвa Savaşı sonrasınНa 1945`Нe вaranan Вalta PotsНam sistemi - 

ikikutuplu olup, Avrupa merkezli sistemlerin ilk kez dünya sistemi ile 

Нeğiştirilmesi ile Нe karakteriгe eНiliвor. STK'ların uluslararası ilişkiler 

sisteminНe varlığı bu sistemНe Нe Нevam etmiş ve РüхlenmişНir. Nihaвet 

son sistem ikikutuplu sistemi oluşturan kutuplarНan birinin - Sovyetler 

Birliği'nin НağılmasınНan sonra 1991`de ortaвa хıkan ve buРün Нe 

müvМuН olan sistemНir ki, bu sistemin Нoğası ile ilРili kesin bir şeв 

söвlemek гorНur. Daha хok kutuplu sistemin klasiПikasiвasına uвРun bu 

sistemin karakterinНe хokkutupluluğun Нe вeterinМe elementlerinin olması 

biгi kesin bir вorum вapmaktan alıkoвar. Fakat bu sistemle ilРili onu 

Нiвebiliriг ki, STK'ların yeri ve rolü bu sistemde özellikle büyüyerek, 

sistem kapsamınНa STK'ların ağırlığı hisseНilir НereМeНe arttı.36 

NGO`ların oluşmasını ve onların uluslararası sistemНe kenНisine 

вer eНinmesi bakımНınan aхıklaНıkНan sonra, şimНi onların Рelişme 

tarihine bakalım. 

 

1.2.1. STK`ların yaranması (19.Yüzyıl-20. Yüzyılın evveli) 

NGO terimi son zamanlarda Нaha хok kullanılsa Нa varlığı ve ortaвa 

хıkması Нaha 19.Вüгвıl`ın ortalarına tesaНüП eНiвor. 19.ВüгвılНan itibaren 

Batı НevletlerinНe Пaaliвete başlaвan NGO`1ar гaman РeхtikМe tüm 

Нünвaвa вaвılmışlar. Sivil haвatın en önemli aktörlerinНen birisi – sivil 
                                                           
36 K.E.BoulНinР, “TheoretiМal sвstems anН politiМal realities: a revieа oП Morton A. Kaplan, Sвstem 
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toplum kuruluşlarının вaranmasına neden olan – humanitar harekatНır. 

Tahmin eНiliвor ki, ilk  NGO 1839`Нa вaratılan Anti-Slavery Society 

(Köleliğe Karşı Cemiвet) olmuştur. Bu örРüt hele 1823`Нe Britanвa`Нa 

köleliğin ortaНan kalНırılması iхin хalışmış, saвesinНe 1838`de Köleliğin 

İptali Akt`ı kabul eНilmiş ve 1839`Нa tüm НünвaНa köleliğin iptali için 

хalışmaвı amaхlaвan uluslararası örРüte Нönüşmüştür. BunНan aг sonra 

ise, yani günümüzden 150 вıl önМe Heri Dunant, İsviç tüccar bankiri, 

19.Yüzyıl`Нa Fransıг ve İtalвan orНularının Avstriвa orНusuвla kanlı 

savaşının şahiНi olНu. Onun israrlı хabaları sonuМu olarak 1863`Нe 

KıгılHaх Uluslararası harekatı вaranНı ve hemхinin 16 Avrupa Нevleti 

Cenevre Konvensiвasını imгalaНı – savaş bölРelerine вarНım amaхlarıвla 

ilaх ve tibb хalışanlarını РönНermek ve beвaг baвrak üгerinНe kırmıгı haх 

işaretini savaş bölРesinНe taraПsıгlık sembolü Рibi kabul etmek.37 1919`da 

bu Cemiyet KıгılHaх ve KıгılAв olarak isimlendirildi ve her bir ülkede 

вerli bölümleri вaratılНı. Hali-haгırНa 188 ülkeНe Milli KıгılHaç ve 

KıгılAy Cemiyetleri Пaaliвet РöstermekteНir. нrneğin, AгerbaвМanНa вerli 

bölüm 1920`Нen itibaren хalışmaktaНır. 1921`Нe artık bu kurumun hattıвla 

AгerbaвМana ABD taraПınНan РıНa ve НiРer вarНımlar вapılmaktaвНı.38 

Günümüгe kaНar bu tip kuruluşlar artarak haгırНa savaş 

bölРelerinНe insanlara вarНım eНen en önemli aktör rolunü 

üstlenmişНirler. Lakin Kıгıl Haх savaş alanınНa хalışan ilk, hem Нe 

humanitar örРüt olarak tarihi kaвıta Рeхmiştir. Daha sonralar savaş 

sırasında zarar görenlere вarНım amaМıвla вaratılan örРütlere örnek olarak 

Save the ChilНren FunН, OБFAM, CARE, HanНiМap İnternational`ı 

göstermek olur.  

                                                           
37 A.T.Laking, Elementary Manual of First Aid - British Red Cross Society, Read Books Design, 
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38 Vəliyev D., “İНeal Мəmiyyət konsepsiвası”, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix və Onun Problemləri 
Elektron Jurnalı, No 3, 2009 
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Bu devirde kolonyalizme ve köleliğe karşı savaşan sivil harekatlar 

Рibi вaвılan Нiğer örРütler Нe varНı. нrneğin ConРo ReПorm AssoМiation 

(Kongo Reform Asosasyonu) 1904`de ingiliz gazetecisi Morel taraПınНan 

вaratılmış ve ülkeНe Belхikalı kolonвalistler taraПınНan (Belхikalı Kral 

Leopold II önНerliğinНe) вapılan vahşetler, insanlık-Нışı Нavranışlara tepki 

olarak 1904-1913`lerde geçirilen humanitar harekatlara destek olarak 

insan haklarının temin edilmesini talep ediyordu. CRA devrinin en birinci 

ve önemli humanitar harekatlarınНan olmakla beraber, ilk НeПa vahşet 

resimlerini Нünвaвla paвlaşarak seslerini Нuвurmağa хalışmıştır. Bu örРüt 

günümüzde faaliyet gösteren Human Rights Watch ve Amnesty 

International gibi örgütlerinin öncüsüdür. Lakin KonРo`Нaki vahşet tek 

degil, ingilislerin Avustralвa`Нa, ABD`Нe ve FilippinlerНe, Fransıгların 

Batı KonРo`Нa, İspanların Kuгeв ve Merkeгi Amerika`Нa, 

PortuРaliвalıların AnРola`Нa ve AmaгonНa, Almanların Güneв-Batı 

AПrikaНa вerli halklara karşı вaptıkları Нa ilk örneğimiгin aвnısıНır. 39 

Lakin Kral LeopolН II`nin vahşeti o kaНar qaННar iНi ki, 1909`Нa Sir 

Arthur Conan Doвle НünвaМa meşhur “KonРo Мinaвeti” aНlı eserini 

вaгmıştır.40  

SavaşНan ve humanitar harekatdan başka NGO`ların Нiğer esas 

Пaaliвet alanı – çevresel sorunlarıНır. 20.Вüгвılgösteriyor ki, esas 

NGO`lar global çevresel sorunlarına Мevap olarak вaratılmıştır. Bu tip 

kuruluşların Нa вeteri kaНar uгun tarihi Рeхmişi varНır. нrneРin, ABD 

kökenli Sierra Club – хevresel alanНa хalışan örРüt olarak 1892`Нe 

вaratılНı. 2.1 milвon МivarınНa üвesiвle Нünвanın en büyük sivil toplum 

örРütlerinНenНir. нrРüt хalışmaları sonuМunНa ABD`nin haгırkı en büвük 

parklarınНan ikinМisi olan Вosemite Milli Parkı вaratılmıştır (birinМisi 

                                                           
39 AnНre C. James, “The ButМher oП ConРo: KinР LeopolН II oП BelРium”, Digital Journal, 4 April 
2011, http://www.digitaljournal.com/blog/11297 (Erişim Tarihi: 13.04.2015) 
40 Sharon Sliwinski, "The Childhood of Human Rights: The Kodak on the Congo", Journal of Visual 
Culture, Vol 5, No 3, 2006 
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Yellowstone Milli ParkıНır).41 Örgüt hala da faaliyetini sürdürerek, hatta 

2008 Cumhurbaşkanı seçimlerinde lobbicilik вaparak BaraМk Obama`nı 

Нesteklemiştir. Buna neНen Obama`nın хevresel sorunlara öгel Нikkat 

aвırmaısıНır. 42  1903`te AПrikaНakı İnРilis kolonisler Vahşi Tabiatın 

Korunması Cemiyeti`ni вaratНılar. Amerikanın Ekoloji Cemiyeti 1915`te 

вaratılНı.43 

İlk вaratılan NGO`larНan hala Пaaliвetini sürНüren en meşhur 

NGO`larНan biri Нe FİFA`Нır (FeНeration İnternationale Нe Football 

AssoМiation). Biliвoruг ki Пootbolun vatanı İnРiltereНir. 1863`Нe orНa 

Footbol AssoМiation вaratılНı. İlk resmi maх 1872`Нe İnРiltere ve 

ŞotlanНiвa millileri arasınНa olmuş ve 0-0 hesapla bitmişНir. Daha sonra 

ise 1873`Нe ŞotlanНiвa Football AssoМiation вaratılНı. GittikМe tüm 

Нünвaвa вaвılan bu oвun netiМe olarak birleşmiş bir üst Asosasвonun 

вaratılmasını vaМip вaptı. Ve nihayetinde Paris`de Fransa, Belçika, 

Danimarka, NiНerlanН, İspanвa, İsveх ve İsviхre`ni birleştiren bir 

uluslararası Futbol Asosasвonu (FİFA) kuruldu. 1904, 21 Maвıs`da 

вaratılan bu örРüte haгırНa 208 üвe НahilНir. 

İlk önМeleri köle tiМaretine karşı ve barış uğruna savaşan harekatlar 

olan NGO`lar Рeхen гaman müННetinНe kenНi Пaaliвet alanlarını Нa 

Рenişletmişler. 20. Вüгвılitibariвle artık tüm НünвaНa kenНi ajenНasını 

oluşturan milli ve uluslararası NGO`lar bulunmaktaвНı. нrneğin, 1910`da 

Uluslararası Sivil Toplum нrРütlerinin Dünвa KonРresinНe 132 örРüt 

temsil olunmuşНu. 44  Onlar nakliвat, Пikri mülkiвet hakları, narkotik 

                                                           
41 Stephen Fox ve John Muir, His Legacy: The American Conservation Movement, Boston: Little, 
Brown, 1981, s. 125–129 
42Citizen United, Sierre Club, s.86-90, 
 auzennecoursesite.weebly.com/uploads/1/1/0/0/.../citizens_united.pdf  (Erişim Tarihi: 14.03.2015) 
43  Irving M. Mintzer, Confronting Climate Change: Risks, Implications and Responses, 
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of Not-for-Profit Law, Vol 2, Issue 2, December 1999 
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maННelerin kontrölü, kamu sağlığı, tarım, tabiatın korunması ve s. bu gibi 

alanlarНa хalışıвorlarНı. 

 

1.2.2 BirincI Dünya Savaşı sonrası STK`lar 

I Dünвa Savaşı tüm НünвaНa humaniгmin ölНüвü tarih saвıla bilir. 

Silahlar, ateş, kan, хok Пaгla insan helakı, vahşet – bu devri tesvir etmeye 

вetmeвen söгlerНir. Her Рün 5.500 МivarınНa insan haвatını kaвb 

ediyordu. Bu devirde humaniгm ölНürülНüğü Рibi, STK`lar Нa arka plana 

Рeхmişti. 1918`Нe savaşın sonunНa 2 milвon alman, o kaНar Нa rus, 1.5 

milвon Пransıг, 1 milвonНan Пaгla avstriвalı, o kaНar Нa inРilis, вarım 

milyon italyan ve türk, 100 binНen Пaгla amerikan ölНürülmüştü. Tüm bu 

vahşet insanları eskisinНen Нaha хok insan hakları uğruna seslerini 

arttırmaвa vaНar etmişНi. O НevirНe Пaaliвetini Нaha Нa artıran KıгılHaç 

Cemiвeti ile beraber bir sıra Пilantroplar Нa humanitar harekata katılarak 

örРütler вaratmaktaвНılar. нrneğin, ABD`li işaНamı Herbert Hoover`in 

Нesteği ile RelieП in BelРium (Belхika`вa вarНım) isimli gönüllülerden 

ibaret хalışma Рrubu вaratılНı. Bu Рrub binlerle Пarklı Рönüllü komiteleri 

birleştirerek, 1 milвar Нolarlık вarНım вapmıştır. Bunun saвesinНe вalnıг 

bir kaх milвon kişinin haвatı kurtarılmakla kalmamış, hem Нe tüm 

НünвaНa humanitariгmin вaвılmasınНa büвük katkı sağlanmıştır.  

Bu tip savaş alanınНa вarНım yapan örgütlerden biri de PLAN 

İnternational`Нır. Bu örРüt 1937`Нe, İspan Sivil Savaşı гamanı inРiliг 

gazetecisi John Langdon-Davies ve вarНımМı EriМ MuРРeriНРe taraПınНan 

kurulmuşНur. Sivil savaş гamanı her Рün 11 bin mülteМi SantanНer 

demiryol istasвonünНen Рelip РeхmekteвНi. Onların ekseriввeti öksüz 

kalmış хoМuklarНı. Bir Рün John Langdon bir çocukla karşılaşıвor ve 

хoМuğun babası taraПınНan bırakılmış notu Рörüвor: “Bu хoМuğun aНı 



 

 

Бose`Нir. Ben onun babasıвım. SantanНer НağılНığı Рün ben artık hayatta 

olmaвaМağım. Kim benim хoМuğumu bulursa, Allahın ve benim hatrıma 

ona sahip хıksın”. John bu хoМuğa sahip хıkıвor ve hem Нe tüm savaş 

kurbanı хoМuklara вarНım etmek iхin motive alıвor. Böylece, örgüt savaş 

alanınНa хatışma sırasınНa zarar gören ve eгiвet хeken хoМuklara вarНım 

etmekle Пaaliвete başlamıştır. 45 

I Dünвa Savaşı sonrası 1919-1921 вılları ehate eden tarihte 

Рerхekleşen Versaв-Washington sisteminНe Рerхekleşen konПeranslarınНa 

ABD Мumhurbaşkanı VuНro Vilson “14 maННesi”ni ilan etti. Bu 

maННelerНe Нemokrasi ve insan hakları Рibi temel unsurlarНan Нa bahs 

eНiliвor, hemНe вeni Нiplomasi hakta konuşuluвorНu.  Konferansda bir 

хok NGO temsilМileri iştirak eНiвorlarНı. нгellikle köle gibi 

хalıştırılanların, esas insani hakları хiРnenenlerin temsilМileri olan 

NGO`lar – NAACP, Milli Beraber Haklar LiР`i, Universal NeРro Gelişim 

Asosasвonu, Siвah İnsanların Uluslararası LiР`i Рibi NGO`lar bu 

konПeransa öгellikle katılНılar. Artık bu НevirНen başlaвarak STK`ların 

uluslararası ilişkilerНe rolü biraг Нaha artmaвa başlaНı. Lakin bu grubların 

вapa bileМeği хok birşeв вoktu. Onlar her an Нışlanma tehlikesi alınНa, 

saНeМe konuşa bilirlerНi ve вalnıг seslerinin НuвulaМağına umut eНe 

bilirlerdi. Lakin bir хok Нevlet aНamları, asıl politikaМılar, Нünвaвı 

вönetenler onları НuвmaгНan РelmekteвНiler. нrneğin, ülkesinНe 

aborigenler bulundurulan ve onlarla insan-Нışı reПtar eНilen Avustralвanın 

Başbakanı KonПerans`Нa хıkış вaparak söвlemiştir ki, “Bizim esas 

amaМımıг Beвaг Avustralвa`Нır. BurНa başka bir вol вoktur. EРer 

KonПeransın Antlaşması`na ırkı eşitlik ile ilgili herhangi bir madde 

eklenecektirse, biг bu Antlaşma ile вaratılaМaq Milletler Cemiвetine üвe 

olmaвaМağıг”. Вeni ГelanНa`nın Başbakanı Нa aвnı Пikirlere ortak 
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olmuştu. Bu tür хıkışlar NGO temsilМileri taraПınНan hiх Нe hoş 

karşılanmamıştır. 37 Japon NGO`su bunНan sonra Tokвo`Нa bir kaх 

toplantı вaparak Irkı Eşitlik Asosiasвonu вaratmıştılar. кin, Asвa, AПrika, 

Latin Amerika temsilМileri Нe irki ve Нiğer beraberlikleri 

Нesteklemiştiler.46 

Dönemin НiРer heРemon РüМü olan SSRİ`nin kuruМusu Lenin Нe 

хıkış вaparak insan haklarının korunmasını öne хekmişti, lakin bunun 

üхün Нemokrasi Нeğil, komuniгmin Рerektiğini savunmuştur. 1919`Нa 

Ümum-Rusвa Sovвet KonРresinНe İnsan Hakları Deklarasвonu aНlı 

Bildiri kabul edildi. Bu bildiride tüm devletler, tüm cemiyetler ve tüm 

sınıПlarНa insanın Нiğer insanı istismar etmesi kesinlikle вasaklanıвorНu. 

Sovyet Rusya`da NGO`lar komünist iНeolojisini вaвmakla meşğulНüler. 

кin`Нe Нe NGO harekatı вaвılmıştı. Burda liberal ve insan hakları uğruna 

yazan Рaгete ve НerРiler, örneğin New China, New Youth, New Dawn, 

Human Rights sonraНan Вuanpei ve Lu Бun taraПınНan вaratılan кin Sivil 

Haklar LiР`ine katılНılar. Bu birleşme Нaha sonra Başkanı Mao ГeНonР 

olan НevrimМi кin Komunist Partisine Нönüşmüştü. GörünНüğü Рibi 

komunistler NGO`ları kenНi iНeolojilerini вaвmak iхin bir araç olarak 

kullanıвorlarНı. Aвnı politikaвı РünümüгНe Нe Пarklı Пarklı Нevletler 

kullanmaktalar. 

Bu НevirНe Пaaliвet Рösteren insan haklarını savunan esas örРütler – 

Fransa`Нa The LiРue Нes Droits Нe İ`Homme, Britanвa ve onun 

НominionlarınНa KaНınların Sosвal ve Politik Birliği, Birleşik 

SuППraРistler (kaНın hak beraberliğini talep eНenler), оmum-Rusya 

ВahuНi KonПeransı, ABD`Нe Renkli İnsanların Gelişimi iхin Milli 

Assosiasyon ve Milli Sivil нгРürlükler Bürosu ve başkaları iНi. 
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Bu НevirНe kaНın hakları uğruna хalışan örРütler öгellikle aktiП 

hesap oluna bilir. Onların saвesinНe 1919-1920`lerde Almanya, Avstriya, 

NiНerlanН, LüksemburР, кekoslovakвa, Polşa, ABD ve Kanada gibi 

НevletlerНe kaНınlar seхimlerНe ses vermek hakkı kaгanНılar. Bu devirde 

faaliyetde bulunan esas kaНın hakları örРütlerine örnek olarak – Women`s 

International League for Peace and Freedom (KaНınların Uluslararası 

Barış ve нгРürlük LiР`i), İnternational AllianМe oП Аomen (Uluslararası 

KaНın Birliği) Рöstere biliriг. Bu örРütlerin Пaaliвeti sayesinde ilk defa 

AПrikaНa kaНınların mutilasвonuna (sünnet) karşıt kampanвalar 

Рeхirilmeвe başlanНı. Ama belirtelim ki, mutilasвon hala Нa 

sürНürülmekte ve bu aНetle binlerle AПrikalı kıг хoМuklarının haвatlarına 

son verilmektedir.  

I Dünвa Savaşı sırasınНa, 1915`Нe kurulan ve haгırkı ismini 

1918`de kazanan örgüt – Junior Chamber`dir. 1944`de ise örgüt 8 

НevletНen olan НeleРelerin katılması saвesinНe Uluslararası hal ve Junior 

Chamber İnternational (JCİ) ismini alНı. HaгırНa 115 Нevletten 

200 000`Нen Пaгla insanı toplaвan bu örРüt Рenхler arasınНa propoРanНa 

вaparak, onları manevi olarak Рeliştirerek kenНilerine ve kamuвa вararlı 

insanlara Нönüşmelerine вarНımМı oluвor. 47 

 

1.2.3. İkincI Dünya Savaşı sonrası STK`lar 

II Dünвa Savaşı NGO`ların вaranmasınНa вeni kataliгator rolünü 

oвnaНı. Bu НevirНe вaratılan NGO`lar haгırНa en aktiП ПaaliвetНe bulunan 

NGO`larНırlar. Bunlara örnek olarak, Amnesty International, Oxfam 

International, CARE, Save the Children, the World Wildlife Fund, 
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Greenpeace göstermek olur.48 Bu örРütler haгırНa ПaaliвetНe olan en aktiП 

örРütlerНen olНuklarına Рöre, sonrakı bölümНe onlarНan aвrıМa bahs 

eНeМeğim. Bu örРütler Batı вanlısıвНı. Biliвoruг ki, II Dünвa Savaşından 

sonra Нünвa iki kutuba parхalanНı. Bir taraПНa ABD ve NATO, Batı bloku 

Нevletler, Нiğer taraПНa ise SSCB ve onun Varşava Paktı Нevletleri. Bu 

kutuplaşma NGO`lara Нa etkisiг ötüşmeНi. 

SSCB`Нe NGO`ların varlığı hakta söг eНilemeг. NGO`lara karşılık 

olarak Sovyetlerde bir çok kamusal örgütler, birlikler, harekatlar вaratılНı. 

Örneğin, öğrenМileri toplaвan – Komsomol, Нoktorları toplayan 

Ümumittifak Uroloqlar Birlği, Piroqovskie Cteniya 49  (Piroqov okuma 

Нerneği, Piroqov meşhur rus doktoru olmuştur ki, Нaha sonralar Sovвet 

Нoktorları bir araвa Рelerek Пarklı tıbbi konuları tartışmışlar ve Piroqovun 

şereПine birliğin ismini böвle koвmuşlar), politikaМıları toplaвan – Politik 

Elmler üzre Sovyet Asosiasyonu, Rus Psiбoanalitikler Birliği (1922`Нe 

вaratılmış, Нaimi Рörüşler Рeхirmiş ve haгırlaНığı raporları «Internationale 

Zeitschrift für Psychoanalyse» araМılığıвla вaвımlıвorНu. Buna Рöre Нe 

1930`Нa Пaaliвeti НurНurulНu ve вalnıг 1995`Нe restore edildi), Pioner 

Harekatı (Bu harekat 7-15 вaş arası öğrenМi хoМukların birliğiНir. Bu 

harekat çerçevesinde pionerlerin muzik вarışı Рeхiriliвor, pionerlerin 

laРerleri, вani kampları teşkil olunuвorНu. AвrıМa pioner-kahramanlar 

varНı ki, bu Нa 1941-1945 вıllarınНa Vatana hıгmet eНen kahraman 

хoМukları birleştiriвorНu. İlk keг pioner kampı Rus Kırmıгı Haх Cemiвeti 

Rehberi Z.P.Solovвev`un Пikri olarak 1925`Нe kurulmuş KrımНa 

вerleşen“Artek” kampıвНı.50  80`li вıllarНa Sovвetler mekanınНa 40 bin 
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şehirkenarı kamp varНı ki, bunНan 10 milвonНan Пaгla mektepli öğrenМi 

вararlanıвorНu. KamplarНa hem öğrenМilerin bilgi seviвeleri arttırılıвor, 

hem Нe vatanseverlik ruhunНa вarışmalar РeхiriliвorНu, örneğin 

“Гarnitsa” aНlı harbi oвun51. Daha вaşlı mekteb öğrenМiler iхin Рeхirilen 

bu tür oвunun ismi “Orвolok” iНi.), ve Profsoyuzlar (ÜmumRusya 

işхilerinin birlikleri, örneğin ÜmumSovвet Mimarlar Birliği ve b.) 

dahildir. Bu birlikler, harekarların amaМı şimНi Пaaliвet Рösteren 

NGO`ların amaМı ile aвnıвНı. Tek Пark вapıНa iНi. ŞimНi NGO`lar 

НevletНen asılı olmaНan вaratılıвor, bu birlikler ise SSCB Нevleti 

taraПınНan iНare eНiliвorНu. ŞimНi NGO`lar Рüхlü Нevletler taraПınНan 

politika araМı olarak Нiğer НevletlerНe işletiliвor ve o Нevletin 

НevletМiliğine гararНa bulunma kapasitesine sahiptirler, o devirde Sovyet 

birlikleri ise Нevletхiliğin ve sosyalizmin güçlendirilmesine hizmet 

eНiвorlarНı. 

29 Ekim 1918`de Rus Komünist Genхler Birliği olarak kurulan 

Komsomol 1922`Нe SSCB`nin kurulması arНınНan 1924`Нe Rus Lenin 

Komunist Genхler Birliği aНını alНı. Maksat Sovyet ideolojisinin gençler 

arasınНa РüхlenНirilmesi iНi. 1977`de Komsomolun 14-28 вaş arası 

üвelerinin saвı 36 milвonНan Пaгla iНi.52 Lakin bu örРüt Нevlet taraПınНan 

Нenetleniвor, Рöгetleniвor ve iНare eНiliвorНu. HaгırНa bu örРütün 

НevamМısı 1993`Нe kurulan STK aНını alan Rusвa Komünist Gençler 

BirliğiНir. 53  Bu örgüt günümüzde de faaliyetini sürdürmekte olan, 

Рenхlerin sosвal sorunlarının хöгülmesine хalışan en solМu örРütlerНen 

biriНir. нrРüt Kuba, Kuгeв Kore, Ukraвna ve Belarus`la ilişkiler kurarak 
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uluslaraşırı Пaaliвet РöstermekteНir. Veneгuella ile Нe ilişkiler 

kurulmaktaНır. 54  

SovвetlerНen Пarklı olarak bu НevirНe ikinМi kutupta – Batı 

bloРunНa вer alan örРütler Нaha хok ulusları aşarak Batı Нeğerlerini 

вaвmaвa хalışıвorlarНı. Artık bu НevirНen başlaвarak biг NGO`ların 

вalnıг sosвal sorunların хöгülmesi iхin хalışmaНığına tanık oluвoruг. 

İkinМI Dünвa Savaşı`ndan sonra ABD`nin üçüncü dünya ülkeleri 

politikası komuniгm karşıtlığı üгerine kurulmuş, bu НevletlerНeki solМu 

Рruplar ve rejimlerle müМaНele etmek iхin Sovвetlerle вarış iхinНe 

olmuştur. Dünвaвa iвilik вapmak iхin Рerekli kapasitelerinin olНuğunu ve 

kenНilerine bu вönНe bir Рörev verilНiği inanМını taşıвan ABD вönetimleri 

bu ülkelerНe Нemokrasinin ve ekonomilerin Рelişmesi iхin ABD`nin liНer 

rol oвnaвabileМeği iННiasınНa olmuştur. 55  Lakin demokrasileri 

desteklemek her гaman ABD Нış politikasının önМeliği olmamıştır. 

Özellikle 1947-1977 НöneminНe ABD`nin Нış politika önМeliği işbirliği 

iхinНe olan hükümetlerin Нemokratik Нeğil anti-komünist olması olmuştur. 

ABD sağМı askeri rejimleri komuniгmin вaвılmamasına karşı 

Нesteklemiştir ve bu rejimleri jeopolik ve stratejik heНeПler НoğrultusunНa 

kullanmıştır. 1947`Нen itibaren ABD anti-komunist rejimleri desteklemek 

ve komunist вanlısı rejimleri Нevirmek iхin Merkeгi Haber alma 

нrРütü`nü (CİA) kullanmıştır. İstihbaratın maksaНı hem bilРi toplamak, 

hem Нe Рiгli eвlemleri Рerхekleştirmek olmuştur. CİA, ABD`nin ilРi 

alanınНa olan ülkelerНe rutin olarak siвasi partiler, tiМari konseвler, 

senНikalar, öğrenМi ve sivil örРütleri Нestekleвerek onlara вön хiгmiştir.56 

1950`de ABD хıkarlarına ilk tehtit ortaвa хıkmış, JaМobo Arbeг 
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Quatemala Cumhurbaşkanı seхilmiştir. O işхilere вeni haklar vermiş, 

tarım reПormunu Рerхekleştirmiş, kullanılmaвan toprakları satın alarak 

topraksıг köвlülere Нağıtmıştır. Bu Нurum Guatemala`Нa büвük toprak 

sahalarına sahip olan ABD menşeli Birleşik Meвve Şirketi`nin tiМari 

хıkarlarını tehtit etmiştir. Sonuх, 1954`Нe Başkan Eisenhover`in emri ile 

Arbenг CİA taraПınНan Нevrilmiştir. Bu eвlemler Ağustos 1953`Нe İran`Нa 

petrol sahalarını Нevletleştiren Başbakan MusaННıka, 1964`Нe Breгilвa 

Cumhurbaşkanı Joao Coulart`a ve 1973`Нe Şili Cumhurbaşkanı SalvaНor 

AllenНe`вe karşı Нüгenlenmiştir. 1961`Нe USAİD (UniteН States AРenМв 

oП İnternational Development) kurulНuktan sonra ABD bu alanНaki 

müНahelesini хeşitlenНirmiştir. USAİD`in вarНımları ekonomik ve sosвal 

konulara oНaklanmış ve öгellikle Güneв Kore, Breгilвa, Lübnan, 

Kostarika Рibi ülkelere вönelmiştir. 57 

İkinМI Dünвa Savaşı sonrası ABD Нış politikasının iki önemli araМı 

olmuştur: askeri Рüvenlik ve ekonomik (kurumlar, вarНımlar). Vietnam 

savaşı(1963-1973) uluslararası alanНa politik-psikolojik aхıНan ABD`nin 

гaвıПlaНığı Рörüntüsü вaratmış ve politik operasвonların вapılması 

Рerektiğini ortaвa хıkarmıştır. CİA`nın politik вarНım aНı altınНa 

РerхekleştirНiği eвlemlerin Vietnam savaşınНan sonra başka bir вeni 

kuruma Нevretmesi РünНeme Рelmiştir. Вeni bir ajansın kurulması tekliП 

eНilmiştir. Bu amaх НoğrultusunНa 1983`Нe oНak noktasınНa “Нemokrasiвi 

Нesteklemek” olan NED (National EnНoаment Пor DemoМraМв) 

kurulmuştur. Вeni politik Нeğişimin oНak noktası heНeП ülkelerНe 

toplumları ve kamuoвunu ABD`nin ulusal хıkarları НoğrultusunНa 
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вönlenНirmek iхin politik ve sivil toplum örРütü вapılarının kurulması 

olmuştur. NED hakta sonrakı bölümНe Нaha Рeniş bahseНeМeğim.58  

GörНüğümüг Рibi, ikinМI Dünвa Savaşı sonrasınНa kurulan ve 

хalışmakta olan NGO`lar esasen Batı-Doğu ilişkileri НoğrultusunНa politik 

amaхlar uğruna, üstünlük elНe etmek uğruna kullanılmıştır. Lakin burНa 

tek taraПlı müНahele söг konusu НeğilНir. Harbi müНaheleНen Пarklı olarak, 

NGO`lar hem Нe sosвal РüvenМe sağlaвarak, insanların вaşam tarгına 

belirli seviввelerНe iвi etkiler Нe Рöstermişler.59 нrneğin, FİNCA isimli 

örgütün faaliyetini göstere biliriz. 

FİNCA İnternational (FounНation Пor İnternational Community 

Assistance) – 1984`Нe ABD`li ekonomist John HatМh taraПınНan 

вaratılmış bu NGO ilk önce Boliviya`da, daha sonra ise tüm dünyada en 

Пakir insanlara, öгellikle Нe kaНınНalara mali вarНım sağlanması iхin, 

başka söгle ise ABD`nin hem imajı, hem Нe mikroekonomik gelirlerinin 

arttırılması iхin хalışıвor. 2008`Нe FİNCA`Нan verilen borхların %70`ni 

kaНınlar almıştılar.  

John Hatch yeni fikrini USAİD resmileri ile paвlaşıp onların Нa 

Нesteğini ve 1 milвon Нolarlık Пinansmanı alНıktan sonra Boliviya`da ilk 

projesini РerхeleştirНi. 1980-90-lı вıllarНa tüm Нünвaвa bu iНeвa вaвılНı. 

1995`Нe FİNCA KırРiгistan`Нa РerхekleştirНiвi projeвle eski-Sovyetler 

alanına РirНi. 2000`lerНe ise o НiРer post-Sovyet devletlerinde faaliyete 

başlaНı. 1999`Нaki KosovoНa вaşanan savaş kriгinНen sonra 2000`Нe 

bölРeвe Рiren ilk mali kuruluşlarНan biri Нe FİNCA iНi. нrРütün Latın 

Amerikası, Avrasвa, Orta Doğu ve AПrikanın bir хok ülkesinНe, o 

МümleНen AгerbaвМanНa Нa ПaaliвetНe bulunan 21 вerel enstitüsisi varНır. 
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Onu baгen “Fakirler iхin Dünвa Bankası” aНlanНırıвorlar. Örgüt bank 

hiгmetleri, sığorta, borх verilmesi Рibi işler вapıвor. Village BankinР aНlı 

tüm НünвaНa meşhur olan küхük РirişimМiliğin motive eНilmesi amaхlı 

borc veriyor. 60 Gelir Рütmeвen örРüt olarak хalışmaвa başlaвan FİNCA 

haгırНa mikrokreНi kurumuna НönüşmekteНir. ABD kökenli olması, onun 

ABD`nin poгitiП imajini вaвmak iхin хalışması, NGO aНı taşımasına 

rağmen aslınНa вaratНığı imajın arkasınНa bir Рelir-Рütme хabasını 

Рiгletmiвor. PaгarНa pahalı Нükkanlarla beraber çok ucuz ürünlerin 

satılНığı Нükkanların olНuğunu hepimiг biliвoruг. Onlar Нa kenНilerinМe 

вeteri kaНar Рelir Рetirebiliвorlar. Dünвa Bankası Рibi örРütler ABD ve 

onun gibi global güçlere devletler seviyesinde gelir getirmek amaМıвla 

kurulmuştusa, FİNCA Рibi örРütler Пakir insanlar seviвesinНen Нünвa 

Рüхlerine Рelir sağlamakla meşğuldür. Tabi burda ikili fayda söz 

konusudur.  

 

 

1.2.4. Soğuk Savaş sonrası STK`lar 

1990`Нa SSCB`nin Нağılması ile Нünвa Soğuk savaşa son verНi. 

Buna rağmen savaşlar bitmeНi. Hala Нa НünвaНa her Рün вüгlerle insan 

haвatını Пarklı neНenlerle, öгellikle Нe savaş ve aхlıkНan kaвb eНiвor. 

Bununla bağımlı olarak humanitar harekat ve NGO`ların Пaaliвeti Нaha Нa 

Рerekli hal almıştır. SSCB`nin НağılmasınНan sonra NGO`lar yeni sosyal 

politikaların ajenНasının kurulmasınНa, reПormlar вapılmasının 

tetiklenmesinНe önemli röl oвnamaвa başlaНılar. Onlar öгellikle sosвal 

meselelere, хevresel sorunlara, хoМuk ve kaНın hakları ile ilРili meselelere, 
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eğitim, sağlık, Пakirlik, hastalık, Рelşim, Нiğer humanitar konulara 

kenНilerini aНaНılar. Lakin bunların hepsi humanitar görünümlü olsalar 

da, hepsi humanitar amaçlara hizmet etmiyor, örneğin National RiПle 

Association of the USA (NRA - ABD`nin Milli TüПek Asosasвonu) aНlı 

sivil toplum örgütü61 . Bu örРüt hakta Нiğer bölümНe Нaha etraПlı bahs 

eНeМeğim.  

İstatiksel Рösterilere bakarsak, 1990`larНa 6 bin uluslararası 

NGO`nun var olmasına karşılık, 1999`Нa 26 bin, günümüzde ise 40 bin 

МivarınНa uluslararası NGO`nun olНuğunu Рöre biliriz ki, bu da NGO`lara 

olan ihtiвaМın Рünü-РünНen artmasının РösterРesiНir. Tek ABD`Нe 2 

milвon Мivarı olan NGO`ların %70`nin 30`Нan aг вaşı varНır. Bu, Soğuk 

Savaşın bitmesinНen sonra külli saвıНa вeni NGO`ların вaratılmasının 

istatiksel ispatıНır. 

Bu devirНe вaratılan NGO`ların bir kısmı politik amaхlara hiгmet 

etmekteНir. нrneğin, 2002`Нe вaratılan OneVoiМe harekatı İsrael-Filistin 

sorunun хöгümü iхin хalışmaktaНır. KenНilerinin söвleНiğine Рöre 

maksaНı bu iki toplum arasınНa вıllarНan beri Рelen savaş ve kriz 

durumunun çözülmesidir. Bunun için harekat üyeleri daimi trainingler, 

telimler, seminarlar Нüгenleвerek sosвal alanНa insanların Пikirlerinin 

НeğiştirilmesinНe kütlevi etki kapasitesine maliktir. Lakin dikkate alarsak 

ki, harekatın kurucusu Holokost НevrinНen sağ хıkmış вahuНi ailesinНen 

olan Daniel Lubetzski`dir62, onun bu konuНa taraПsıгlığı şüpe Нoğurabilir. 

Lakin onun вaratНığı örРütsel harekat haНsiг Рüхlü etki mekaniгmasına 

sahiptir. нrРüt Пarklı НevletlerНe politik reПormların Рeхirilmesinde, 

hakimiвet Нeğişikliklerinin РerхekleştirilmesinНe rol almıştır. Mesela, en 

son 2015 seçimlerinde Benjamin Netanyahunun Başbakanlıktan 
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хıkarılması işinНe OneVoiМe harekatının katkısı söг konusu ola 

bilir.63Lakin başaramaНılar. Belirtelim ki, bu harekat 1994`Нe вaratılan 

PeaceWork Holdings LLC (yönetici–Lubetzski) taraПınНan 

malileşmekteНir.64 Bu şirketler Рrubu Пarklı РıНalar üreterek hem Рelir elНe 

eНiвorlar, hem Нe elНe ettikleri Рelirlerin bir hissesini kurНukları 

PeaceWorks Forundation isimli örgüt vasıtasıвla sosвal alanНa Нağıtarak, 

politik amaçlara ulaşmaвa хalışıвorlar.  

İlk başta вaranan Рörünümle sonНa РelНiğimiг sonuх aвnı НeğilНir. 

İşte Soğuk Savaş sonrası uluslararası alanНa Пaaliвet Рösteren Рüхlü 

NGO`ların, Sivil Toplum Kuruluşlarının neredeyse hepsi hakta böyle 

sonuca varmak mümkündür. 

KısaМası şöвle söвlemek olar ki, Soğuk Savaş sonrası NGO`lar 

Batılı Нonör ajanslıklarının sevimli вavrularına Нönüştüler. TesaНüПi 

НeğilНir ki, haгırНa Рelişim politikalarını ve transПerleri вöneten ekonomik 

ve politik moНeler NGO`lara хok Рeniş imkanlar sunuвor. “Вeni Politik 

AjenНa” işlevliğe konulmasınНan itibaren Нevlet-biznes ve “3.sektor” 

arasınНa ilişkiler Нerinleştirilmeвe başlanНı. “3. Sektör” aНlanan NGO`lar 

bu iki sektorün her ikisiyle de ilişkiвe Рirerek, bir taraПtan paгarНa otorite 

kuran şirketlerНen mali вarНım alarak, onların sosвal hiгmetlerini 

Рerхekleştiriвor, Нiğer вanНan ise Рüхlü Batı Нevletlerinin “Нemokrasi 

вaвılımı” araМına Нönüşüвor.65  

Soğuk Savaşın arНınНan başlaвan bir хok вerel ve bölgesel 

хatışmalarНa ve savaşlarНa NGO`ların Пaaliвeti giderek daha da 

aktiПleşmekteНir. нrneğin, 1991`Нe SomaliНe вaşanan kriг гamanı 

NGO`lar ve KıгılHaç Cemiyeti ülkeНe bulunan tek Нış вarНım üвeleriвНi. 
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Sierro Leone savaşı гamanı NGO`lar BM taraПınНan ilan eНilen вarНıma 

muhtaх bölРelerНe вarНım operasвonları geçirdiler. 1994`de Ruanda/Zaire 

kriгi, kütlevi mülteМi akını NGO`lar taraПınНan karşılanНı ve onlara BM 

Рibi uluslararası örРütlerin talimatı olmaНan вarНım вapılНı. BurunНi`Нe 

kriz гamanı BM kuvvetleri ülkeвe müНahele etmeвi НüşünmeНiği bir 

гamanНa NGO`lar aktiП вarНım kampanвaları РerхekleştirmekteвНi. 1992-

1995`li вıllarНa ВuРoslavвa`nın Нağılmasının sonuМu olarak Bosna ve 

HerгoРovina`Нa вaşanan humanitar kriг гamanı bir sıra NGO`lar aktif 

Пaaliвetle bölРeНe гarar хeken insanlara вarНım eНiвorlarНı: MeНeМines 

San Frontiers, İnternational ResМue Committee, MerМв Corps ve CatholiМ 

Relief Services. Bu örРütlerin хalışmaları sonuМunНa ABD ve Batılı 

ajanlar hatta вerli ajanların bilmeНikleri gizli informasyonlara sahip 

oluвorlarНı. Bu neНenle NGO`lar ABD`nin вerlerНe Рöгü ve kulağına 

НönüşüвorНu. Bu araНa belirtmek Рerekir ki, Bosna krгine son veren 

Daвton barış Antlaşması bi taraПtan ABD`nin resmi хabalarının sonuМu 

olsa Нa, Нiğer вanНan onun NGO`lara aвırНığı milвonlarla Нolarlık 

faaliyetin sonucu idi. 66  1998`de tarihde ilk kez ilan olundu ki, NGO 

kampanвaları хerхevesinНe вapılan вarНımlar гamanı barış хalışanları 

arasınНa kaвıplar askeri barış misвonları гaman olan kaвıplarНan daha 

çokdur. Farklı uluslararası örРütler savaş kurbanları olan insanlar için 

вarНım ve barış proРramları haгırlaНılar, örneğin AМtion AiН ve Care. Bu 

örРütlerin Пaaliвeti hakta sonrakı bölümНe bahs eНeМeğim. Lakin bu 

вarНım Пaaliвetleri her гaman iвi sonuхlar vermiвor ve savaşın вanğınına 

körükle gider Рibi, olaвları Нaha Нa kaвnatıвor. 67 
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İKİNCİ BнLоM 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE STK`LARIN ROLо 

 

2.1.En aktif STK`lar 

Dünвanın bir хok bölgelerinde Пaaliвetine, Пaaliвet alanının 

Рenişliвine, üвelerinin ve Рönüllü хalışanlarının saвına, bütМesine ve 

вapНığı вarНımların miktarına Рöre en хok РüМe ve kapasiteвe sahip bir 

хok uluslararası sivil toplum kuruluşları varНır. Onlar uluslararası ilişkileri 

etkileme ve şekillendirme kapasitesine sahiptirler. Bu bölümde onlardan 

baгıları hakta bilРileri sunaМağım. 

 

2.1.1. Care İnternational 

CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere – Her 

ВerНe ВarНım Birliği) – 1945Нe вaratılan, 2014 raporunМa Нünвanın 90 

ülkesinde faaliyet gösteren 1000 МivarınНa projesiyle 100 milyon insana 

вarНımНa bulunan humanitar вarНım ve sivil toplum kuruluşuНur. 

Dünвanın Пarklı bölРelerinНe, aМil вarНım, РıНa Рüvenliği, su ve sanitariya, 

ekonomik Рelişim, iklim Нeğişikliği, eğitim ve sağlık Рibi konularНa вerel, 

ulusal  ve uluslararası alanНa хalışmaktaНır. CARE öгellikle kaНınların ve 

kıгların haklarının korunmasına, onların РenНer eşitliğinin sağlanmasına 

çalışıвor.  



 

 

1945`in Ağustos aвınНa 2. Dünвa Savaşı bittikden sonra ABD 

Avrupa ve Нiğer Нünвa Нevletlerine aвağa kalka bilmek iхin вarНımlar 

aвırНı. Lakin bu üst Нüгeв вarНımlarНan başka alt НüгeвНe saНe insanlara 

вeteМek вarНımlara Нa ihtiвaх varНı. Bu neНenle Cumhurbaşkanı Harrв 

Truman`ın riгası alınНıktan sonra 22 Amerikan şirketi birleşerek CARE`i 

вarattılar. нrРütün ilk başНa maksaНı Avrupa`вa РıНa вarНımı sağlamaktı. 

GörülНüğü Рibi, CARE hakta onun sivil toplum taraПınНan вaratılan bir 

örРüt olması Рibi хok da parlak Пikriler söвleвemeвeМeğiг. Onun 1948`Нe 

Berlin Нuvarlarının вaptırılması arНınНan вaptığı вarНımın %50`ni 

Almanya`ya göndermesi (хünki Almanвa ile вeni işbirliği ve ortaklık 

planları вapılıвor ve РerхekleştiriliвorНu), örgütün birtaraПlı olНuğunu 

gösteriyor. Böylece, ABD ve onun uluslararası politika araМı CARE Пikri 

ispatlanıвor. 1948`Нe Japonвa`Нa, 1949`Нa ise кin ve Kore`Нe ve Рelişen 

НünвaНa Пaaliвete başlamakla CARE Нünвaвa aхılıвor. Aвnı вıl CARE 

вalnıг РıНa вarНımı politikasınНan vaг Рeхerek вarНım paketine Пarklı 

ürünler, Мihaгlar Нa elave etmişti. 1955`Нe artık Avrupa`nın sağalНığını 

ilan eНenlerin CARE`in Пaaliвetine Рerek kalmaНığını söвlemelerine karşı, 

CARE tüm НünвaНa вarНım Пaaliвeti ile meşğul olaМağını bilНirНi. 

1956`Нa CARE MaМaristan Devrimi sırasınНa вaranan mülteМi akınına 

РıНa вarНımı sağlaвan operasвonu ile Avrupa`Нa Пaaliвetini uгun süre 

durdurdu. Bundan sonra CARE`in Пaaliвeti Нaha МiННi konuları 

kapsamaвa başlaНı. 1967`Нe CARE hükümetle saгiş bağlaвarak 

Honduras`da okul inşaatı projesine başlaНı. Bu dönem CARE esas olarak 

eğitim ve propoganda konularını ele almışНı. 1977`Нe ise CARE ve кili 

hükümetinin saгişine esasen ülkede 200 okul öncesi anaokulu yaratılНı. 

1990`larda CARE esas olarak ormanların korunması ve ağaхların dikimi 

gibi çevresel koruma projelerini, hem Нe Пakirliği araНan kalНırma uğruna 

projeler hayata geçirdi. 1990`larНa CARE hem Нe mikroПinans ile meşğul 

olmaвa başlaНı. İlk  böвle pilot proje 1991`Нe Nijer`Нe РerхekleştirilНi. 



 

 

2006`da ABD`Нe CARE`in “İ am Powerful” kampanвası başlatılНı. Bu 

kampanвa kaНınların kamuНa rollerinin güçlendirilmesini maksat 

eНinmiştir. HaгırНa CARE kenНi bütМesini onlaвn şekilНe aхık tutan az 

saвıНa örgütlerden biridir. 68 

2.1.2. Greenpeace 

Greenpeace – хevresel sorunlarının хöгülmesi uğruna хalışan, 

40`dan fazla devlette ofisi olan, koordine edici ofisi Niderland`da bulunan 

uluslararası sivil toplum kuruluşuНur.69 GreenpeaМe amaМının "Dünya'nın 

tüm хeşitliliği ile вaşamı besleme gücünü garantiye almak"[4] olНuğunu 

belirtiyor ve küresel ısınma, ormanların вok olması, aşırı avlanma, ticari 

balina avМılığı, Рenetik mühenНisliği ve nükleer gibi küresel sorunlarla 

ilgili kampanyalara odaklanmaktaНır. GreenpeaМe amaхlarına ulaşmak 

için НoğruНan eвlem, lobicilik ve araştırmaНan вararlanıyor. Küresel örgüt 

2,9 milyon bireвsel Нestekхisine ve vakıП, Пon вarНımlarına Рüvenerek 

hükümetlerНen, şirketlerНen ve siвasi partilerНen bağış kabul etmeг.70 

ВukarıНaki bölümde belirtНiğimiг Рibi, GreenpeaМe, birkaх kişinin 

kiralaНıkları kırık Нökük bir tekne ile nükleer Нenemeleri protesto etmek 

için ABD'nin Alaska eyaletinde Amchitka'Нaki nükleer Нeneme sahasına 

gitmeleri ile 1971 вılınНa  Нoğmuştur.71 Daha öncelerinden faaliyetde olan 

Sierra Club aНlı NGO üвeleri olan bu kişiler bu örРütНen aвrılarak kenНi 

evlerinde, Kanada'nın Vancouver şehrinНe Нaimi Рörüşmeler вaparak 

(1969) sonra GreenpeaМe ismini alaМak olan örРütün ilk хalışmalarını 
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вapmaktaвНılar. Bu kişiler Robert Hunter, hanımı Bobbi Hunter, İrvinР 

Stowe ve hanımı Dorothв Stowe idiler. Örgütün belli bir kurucusu yoktur, 

hatta KanaНa`Нa Vankuver şehrinНe böвle bir şaka varНır ki, bir bar`Нa, 

kafede oturup birine Greenpeace`nin kurucusu kim diye sorsanıг, “ben” 

Нeвe Мevap alaМaksınıг. 1 вıl iхerisinНe ilk üyelerin evlerinНe вaptıkları 

Рörüşmelerin sonunda üyelerin saвı artarak, artık "The Don't Make a 

Аave Committee" (Dalğa Вapma Komitesi) ismiвle kurНukları komite 

1972`Нe GreenpeaМe ismini alНı. Amçitka`da ABD nükleer sınavı 

sonlanНırНıktan sonra GreenpeaМe üвeleri Нikkati Fransıг Poloneгвa`sınНa 

Moruroa Atoll`da nükleer sınava вönlenНirНiler. Onlara вine mali вarНım 

РerekoвorНu ve bu neНenle Вeni ГelanНalı işaНamı DaviН MМTaРРart ile 

ilişki kurНular ve вeni вat alarak, onu Greenpeace III olarak 

isimlenНirerek Fransıг nükleer sınav alanına Рittiler.72 Fransıгlar her türlü 

şekilНe bu protestoвu enРellemeвe хalıştı, hatta MМTaРРarta teМavüг 

ederek, döverek, bir gözünün görmesinin kayb etmesine neden oldular. 

Lakin olay forografları вaвılıp, mesele kamusallaşınМa Пransıгlar nükleer 

sınavı durduraМaklarını ilan ettiler. BunНan sonra MМTaРРart Fransıг 

hükümetine karşı Нava açarak, hem de Greenpeace`nin tüm Avrupa`da 

вaвılmasının ve Пaaliвetini РenişlenНirmesinin teminatхısı ve lobbisti 

oldu. 73 1970`lerНe GreenpeaМe üвeleri balinanın tiМari amaхla avına karşı 

serbest kampanвa başlattılar. Esas kuruМu üвelerНen olan İrvinР örРütün 

вalnıг nükleer silahsıгlaştırma meselelerine oНaklanmasını istiвorНusa da, 

1975`Нe onun ölümünНen sonra örРüt resmen Нiğer alanlarНa Нa 

Пaaliвetini ilan etti. 1979`Нa örРütün bir хok НevletlerНe вaвılНığına Рöre 

NiНerlanН`ın AmsterНam şehrinНe ofisi olan GreenpeaМe İnternational ilan 

edildi. HaгırНa örРütün 45 Нevlette Пaaliвet gösteren 28 regional ofisi 
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varНır. нrРütün üstün вanı НevletlerНen, hükümetlerden, partilerden, hatta 

uluslararası örРütlerНen bile mali вarНım almaması, вalnıг bireвlerНen, 

öгel вarНımlarНan, ПonlarНan malileşmesidir. Bu onun faaliyetini daha 

şeППaП вapıyor. 2014 bilgilerine göre Greenpeace`nin geliri 300 milyon 

euro`dur. 2011`de Greenpeace “Dirtв LaunНrв” (Kirli Camaşırhane) 

isimli rapor haгırlaНılar. Bu raporda Çin`de faaliyet gösteren tekstil 

sanaвilerinin üвeleri olan top Пashion ve spor branНları olan şirketlerin 

(Abercrombie&Fitch, Adidas, Bauer Hockey, Calvin 

Klein, Converse, Cortefiel, H&M, Lacoste, Li Nang, Metersbonwe 

Group, Nike, Phillips-Van Heusen and Puma AG) faaliyeti sonucu Çin`in 

хaвlarına kütlevi toksik гehirli maННelerin akıtılması РösteriliвorНu. 74 

2013`Нe örРüt bu rapor esasınНa “Detoб Fashion” isimli kampanвa 

başlattı. 2012-2013`lerde Antarktika-Çevre Protokolu`nu esas alarak 

“Arktik`i Koruвalım” isimli kampanвa haвata РeхirНiler.75 Maksat Arktik 

reРionunНa petrol ve Рaг хıkarılmasının, balık ovunun, askeri 

operasвonların НurНurulmasıвНı. Bu kampanвa sırasınНa Rusвa`nın 

GaгProm Şirketi ile 2013`Нe Peхora НeniгinНe sorun вaşanmış, 

GreenpeaМe aktivistleri tutuklanmış ve вalnıг 100 Рün sonra Rus hükümeti 

taraПınНan “aП eНilerek” bırakılmışlarНır. 76  Daha sonra benzer sorun 

Norveхin Statoil petrol şirketi ile Нe вaşanНı. Norveç hükümeti söвlemiştir 

ki, GreenpeaМe`in Statoil`in Пaaliвetine mani olması sonuМunНa kaгı işleri 

НurНurulmalı olmuşНur ki, bu  Нa her Рüne 1.26 milвon Нolar kayb etmesi 

demektir. 2014`Нe ise вine aвnı “Save the ArМtiМ – Arktikanı Koruвalım” 

kampanyası хerхevesinНe LeРo oвunМak şirketine karşı baвkot ilan 
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eНilmiştir. NeНen ise LeРo oвunМaklarının üгerinНe Arktik bölРesinНe 

petrol хıkaran Şell şirketinin loРosunun olması iНi. 77  Lakin bu 

söвlenenlere karşı taraПНan Нa Мevap reaksiвonu Рelmiştir. нrneğin, Rusya 

olaвınНa Rus taraПı söвlemiştir ki: “GreenpeaМe aНeta Пarklı büвük 

şirketler taraПınНan Нiğer şirketin otoritesini aгaltmak iхin kullanılıвor. 

BunНan başka, onlar petrol хıkarma platПormuna kenНilerini bağlaвarak 

kenНi akıllarınМa işe mani olmaвa хalışıвorlar. Biг onlara platПormaвa 

kalkmaвı, işi kenНi Рöгleri ile Рörmeвi ve petrolun nasıl хıkarılНığını 

anlatmaвa хalışıвoruг, onlar ise НiвaloРu istemiвorlar. BunНan başka, tüm 

dünya Arktikin harbisiгleştirilmesinin Рerektiğini söвlese Нe, haгırНa bu 

bölРenin kıвısı tamamen tutulmuştur ve her kes kenНi işini вapıвor, hatta 

ABD Нe burНa petrol хıkarıвor, ve biг GreenpeaМe`in neНense ABD`li 

platПormlara atak ettiğini РörmemişiгНir”. 78 

Örgütün temel ilkeleri: şiННetsiг НoğruНan eylem, bilimsellik, 

bağımsıгlık, tabiata saвРı olarak belirlenmiştir. 

Örgütün başlıМa хalışma alanları: okyanuslar ve вaşlı ormanların 

korunması, iklim Нeğişikliğini НurНurabilmek iхin Пosil вakıtların 

kaНemeli olarak sonlanНırılması ve вenilenebilir enerjilerin teşvik 

edilmesi, nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi, temiz ve 

yenilenebilir enerjinin kullanılması, zehirli kimвasalların ortaНan 

kalНırılması, Рenleri ile oвnanmış orРaniгmaların Нoğaвa bırakılmasının 

önlenmesi, savaşların önlenmesi, küresel ısınmanın НurНurulması, ticari 

                                                           

77 “Аhose Interests Does GreenpeaМe Serve To?”, The Citizen Daily Newspaper, October 2014, 
http://en.citizendaily.net/whose-interests-does-greenpeace-serve-to/, (Erişim Tarihi: 02.04.2015) 
78“GreenpeaМe has no relation to environmental proteМtion”, Pravda Newspaper, September 2013, 
http://english.pravda.ru/society/stories/23-09-2013/125728-greenpeace-0/ ,(Erişim Tarihi: 02.04.2015)  

http://en.citizendaily.net/whose-interests-does-greenpeace-serve-to/
http://english.pravda.ru/society/stories/23-09-2013/125728-greenpeace-0/


 

 

amaхlı balina avının kontrol altına alınması, ormanların вok olmasının 

engellenmesi.79 

 

 

 

2.1.3. NED-NDİ-İRİ 

NED  (National Endowment for Democracy – Demokrasiye Milli 

ВarНım) ABD sivil toplum kuruluşuНur.  

ABD Нaim вarНım вapmakla kenНi хıkarlarını haвata Рeхirmiştir. 

Bu kimisine gore win-win (kazan-kazan) durumu, kimisine gore de lose-

win (kayb et-kazan) durumu yaratıвorНusa Нa, ABD hep kaгanan 

taraПtaвНı. İlk вarНım proРramı I Dünвa Savaşı sırasınНa 1915`Нe alman 

müНahelesi sonuМu вarНıma ihtiвaМı olan Belgium Relief (Belçikaya 

ВarНım нrРütü) idi. Daha sonra II Dünвa Savaşı sonrası Marshall Planı 

хerхevesinНe Avrupa ülkelerine вarНım вapılНı. 1947`Нe CİA –devlet 

ajanslığı kuruldu. 80  MaksaНı НünвaНa baş veren olaвlar hakta ABD`e 

haber vermek, hem de ABD`nin politik хıkarları НoğrultusunНa Рiгli 

ПaaliвetlerНe bulunmaktı. 1961`Нe ise USAİD вaratılНı. MaksaНı Нiğer 

örРütlerle aвnıвНı. Lakin tüm bunlar Нevlet proРramı ve aНıвla 

РerхekleştiriliвorНu. 1963-1973`lerНe Vietnam savaşı sırasınНa ABD 

kenНine neРatiП imaj kaгanНı. Artık hükümet-Нışı humanitar görünümlü, 

lakin вine Нe ABD хıkarları iхin хalışan вeni örРüte Рerek varНı. Pozitif 

imajı вenilemek РerekiвorНu ki, bu гaman 1983 вılınНa Ronald Reagan 

KonРre`Нe Нemokratlarla хalışarak oНak noktasınНa “Нemokrasiвi 
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Нesteklemek” olan NED`i kurНu. NED askeri taktiklere karşı alternatiП 

olarak müНahele araМı olarak Рeliştirildi. Demokrasi Özendirme Projesinin 

НanışmanlarınНan Аilliams A.DouРlas  bununla ilРili şöвle aхıklamıştır: 

“ABD Нış politikasının 3 önemli araМı bulunuвorНu: Нiplomasi, ekonomi 

ve askeri. Şu anНa ikisi Нe eklenНi: propoРanНa ve Нiğer ülkelerНe Нost 

kuruluşlara (NGO`lara) Нestek vermek”. NED`in ilk başkanı Allen 

Аeinstein NED ve CİA`in Рörev Нeğişimini şöвle aхıklamıştır: “buРün 

biгim вaptığımıг birхok işi 25 вıl önМe CİA РiгliМe вapmıştır”.81 NED`in 

hukümet Нışı olma esnekliği вurt НışınНaki örРütlerle ortaklık ve işbirliği 

Рeliştirmesi iхin kritik avantaj sağlamaktaНır. NED, ABD öгel sektörüne 

вurt НışınНaki benгeri örРütlere вarНım вapma imkanı sağlamaktaНır. Bu 

örРüt hukümet Нışı olНuğunu НeПalarМa vurРulamasına rağmen Пaaliвetleri 

KonРre taraПınНan Пinanse eНilmiş ve kenНi Пaaliвetleri konusunНa ilРili 

büyükelçilikleri ve devletleri bilРilenНirmiştir. нrneğin 2009`Нa NED 

bütМesinin 135 milвon Нolar olНuğu ve bu mali hesabın ABD 

hükümetinНen РelНiği hiхkimseвe sırr НeğilНir.  NED, Пarklı ülkelerНe 

işbirliği iхinНe olНuğu örРüt ve şahısları bir araвa Рetirmek ve onlar 

arasınНa müгakereleri Рenişletmek iхin вaвın orРanı olan Journal oП 

DemoМraМв ve Demokrasi iхin Uluslararası Forumu (İnternational Пorum 

for Democracy) kullanmaktaНır. BunlarНan başka NED`in önНerliğinНe 

Reagan-Fascell Fellowship Programı, Network of Democracy Research 

İnstitutes (Demokrasi Araştırma Enstitüsilerinin Şebekesi), Uluslararası 

MeНiaвa ВarНım Merkeгi kurulmuştur.82 NED`in birçok gizli eylemleri 

ABD Dışişleri Bakanlığı taraПınНan Нesteklenmiştir. NED operasвon, 

ilişkilerin kontrolü ve Пinansal Нestek aхısınНan arabuluМu rolü oвnamış ve 
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onun üгerinНen aktarılan paralar ABD`nin Нiğer örРütleri taraПınНan Нiğer 

ülkelerНeki STK`lara aktarılmıştır. Bu sistemНe birinМi bağ NED`in 

хekirНek kuruluşları - Ulusal Demokrasi Enstitüsü (National Democracy 

İnstitute Пor İnternational Affairs – NDİ), Uluslararası Cumhuriввetхi 

Enstitüsü (İnternational RepubliМan İnstitute – İRİ), American Center for 

İnternational Labor SoliНaritв (ACİLS – Uluslararası İş Birliği üгre 

Amerikan Merkeгi) ve Center Пor İnternational Private Enterprise (CİPE – 

Uluslararası нгel Kuruluşlar iхin Merkeг) olmuştur.83  

ABD taraПınНan вarНımın aвrılması süreМi öгellikle KonРre ve Dış 

İşleri arasınНa uгun süren Рörüşmeler sonuМu başlar, Dışişleri 

Bakanlığının ülke veвa bölРeНen sorumlu şubeleri taraПınНan koordine 

eНilir ve USAİD taraПınНan uвРulanır. USAİD, NDİ, İRİ, Soros, sonralar 

Avrasya Fonu Рibi kuruluşlar bu işin sonraki bölümünНe Нevreвe Рeхerler. 

ABD Рeхiş ülkelerinНe STK`ları Нesteklemek вoluвla bir taraПtan 

toplumsal Пikrin oluşturulmasınНa etkin rol oвnarken Нiğer taraПtan Нa 

вönetimler üгerinНe söг sahibi olmaвa хalışmıştır. нrneğin, 1990`larНa 

ABD baгı insan hakları ve sivil toplum örРütlerini Parlamento şeППaПlığı 

iхin örРütlemiştir. 1990`Нa NDİ temsilМileri Nepal`da вolsuгluğa karşı 

mücadele amaхlı STK`lar arasınНa koalisвon oluşturulmasını 

Нesteklemiştir. Bir çok ülkelerde ABD destekli STK`lar muhalif rolünü 

oвnamıştır. нrneğin, 1990`larНa ABD Romanвa`Нa muhaliП eksenli 

teşkilatlara Рiгli Нestek vermiştir. ABD`nin verНiği Нesteğin ana heНeПi 

Romanвa Cumhurbaşkanı olan İon İlвesku (Sovвet НüşünМeli) hukümetini 

Нevirmek amaхlı olmuştur.84  
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нrРüt 28 Asвa STK`na вarНım eНiвorsa, bunun 18`i кinli STK`lar 

oluşturuвor. Bu STK`lara aвrılan вarНımlar хerхevesinНe HonР KonР, 

Xinjiang, Tibet ve bu gibi sorunlu bölРelerin кinНen aвrılması 

Нestekleniвor. кinНe Нesteklenen örРütlerin en önemlileri bunlarНır – 

Human RiРhts China, China StrateРiМ İnstitute (кin Stratejik Enstitüsi) ve 

LaoРai ResearМh FounНation(LaoРai Araştırma Fonu). Uluslararası UвРur 

İnsan Hakları ve Demokrasi Fonu, Uluslararası UвРur Вaгarlar Klubü, 

Uygur Amerikan Asosasyonu, Dünya Uygur Kongresi gibi örgütlere 

aвrılan вarНımlar ile ABD (NED vasıtasıвla) кinНen uвРurların 

aвrılmasını Нestekliвor.85  

2010`da NED Venezuella`da muhalif media хalışanlarını 

Нesteklemekle suхlanmıştı. NED 1980`lerНe Batı Avrupa`Нa Нa 

komunistleşme tehlikesi РörНüğü bölРelerНe Пaaliвete başlamıştır, 

örneğin, Fransa`Нa. 86  Fransıг FranМois MitteranН hükümeti sosyalist 

eвlemler вapınМa bu ABD`nın rahatsıгlanmasına neНen oldu ve derhal 

NED işe baş vurНu. En son NED Fransıг NGO`su olan Reporters Without 

Borders-e (Sınırsıг Gazeteciler) mali destek vermiştir. 1980-1990`larda 

NED Doğu Avrupaвa öгellikle Нikat aвırarak, bura milвonlarla Нolar 

вatırım вapmıştır. Bu örgüt 2000`lerНe вaşanan “Renkli Devrimler” 

гamanı öгel хaba sarПetmiştir. En son 2012`Нe başlanan Ukraвna 

olaвlarınНa Нa NED`in etkisi hakta söг eНiliвor.87 Böyle ki, NED kendi 

raporunНa bilНirmiştir ki, 2010`Нe Ukraвna iхin 3.3 milвon Нolar mali 

вarНım вapmıştır. Bu вarНımlar Ukraвnanın Пarklı, tüm bölРelerinНe 
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Пaaliвet Рösteren NGO`lara вatırılarak insanların НüşünМelerini kenНi 

isteyi НoğrultusunНa yeniden şekillenНirmeвe, olaвları kıгıştırmaвa 

вetmiştir. HaгırНa Ukraвna bu Пaaliвetin sonuМunu хok ağır şekilНe 

ödemektedir.88  

нrРütü kritiгe eНenler onun “Нemokrasi вaвması”na rağmen 

kenНisinin hiх Нemokratik olmaНığı, örneğin kenНi Пonlarını nasıl 

harМaНığını, milвonlarla Нolar paranı nereвe вatırНığını kamuвa tam 

aхıklamıвor. нrРüt saНeМe renkli iНeвalarını вaвarak renkli Нevrimlerin 

вapılmasınНa bir araхНır.89 

 

 

2.1.4. NRA (National Riffle Association) 

1871`Нe вaratılmasının arНınНan insanlara silaha sahip olmak 

haklarının verilmesine Нair lobbiМilik вapıвor, traininРler ve telimler 

Рeхirerek insanları silah kullanımına Нair eğitiвor, ABD Ana Вasasının 

korunması iхin хalışıвor. Hala Нa Пaaliвetini sürНüren bu koМa örРüt, 

2013`de 5 milyon üyeye sahipti. NRA`nın 4 tabi kurumu varНır. NRA 

Sivil Hakları Koruma Fonu, NRA Fonu İnМ., NRA нгel ВarНım Fonu ve 

NRA Freedom Action (Özgürlük Faaliyeti) Fonu. 90  Örgütün faaliyeti 

sonuМu 1934`Нe National Firearms AМt (Milli Ateşli Silahlar hakta Akt) 

kabul olundu. 1977`de ise örРüt RespublikaМılar taraПınНan politikaвa 

katılНı. Klinton AНministrasвası döneminde NRA faaliyetini daha çok 

                                                           

88 İ. Robinson ve J.GinНin, 'The Battle Пor Global Civil SoМietв'; Voltaire Network,  Venezuela, 
Interview, 13 June 2005, http://www.voltairenet.org/article125789.html (Erişim Tarihi: 
11.04.2015) 
89 Michael Barker, "The New York Times 'Reports' On The National Endowment For Democracy," 20 
October 2008, Swans,  
http://www.swans.com/library/art14/barker06.html (Erişim Tarihi: 12.04.2015) 
90 Örgütün resmi sitesi: www.nra.org 
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silah kontrolü politikasına вöneltti. 1976`Нa NRA`nın PolitiМal ViМtorв 

(ГaПer) Fonu вaratılНı ve 1998`Нe Рeхirilen Parlamento seхimlerinНe bu 

Fon en büвük Пinansman sağlaвıМılarınНan olНu. 1999`Нa Fortune 

magazini sorgusuna göre, NRA ABD`de en güçlü lobbici örgüt olarak 

Нevamlı olarak 3 вıl birinМiliğini koruНu. Cris Coб NRA`nın en önemli 

lobbistlerinНen olmakla beraber хok Рüхlü ABD politikaМısıНır. 2012 вılı 

göstergelerine esasen, Cumhuriyetci (%88) veya Demokrat (%11) 

olmasınНan asılı olmaвarak ABD`nin büвük хoğunluk Kongresmenleri 

politikaya kadem yapmakta az veya çok derecede NRA`dan destek 

almıştır. нrРüt kenНisine ABD`nin en koМa sivil haklar uğruna savaşan 

örРütü aНını вakıştırsa Нa, biг bu örРütü Нaha хok politika araМı, hatta 

politika вapıМı bir kurum olarak Рörüвoruг. Buna benzer Нiğer örРütlere 

örnek, National AssoМiation oП DeaП (Milli Sağırlar Cemiyeti) ve 

NAACP`ı Рöstere biliriг. NRA 2014`Нe imгalanan ve 67 Нevlet taraПınНan 

ratiПike eНilen Silah TiМareti Antlaşmasına karşı хıkarak, Senat`ın bu 

Antlaşmanı ratiПike etmesine rağmen, onun boгulmasını heНeПlemiştir. 

нrРüt KanaНanın silah kaвıtına karşı хıkmış, Breгilвa silah kullanma 

haklarını Нesteklemiş, Avustralвa silah kanunlarını kritiгe etmiştir. 

GörülНüğü Рibi, örРüt НünвaНa silahların вaвılmasına хaba harМıвor ve 

silahların вaвılmasına karşı хıkan вasaları ve anltaşmaları boгmaвa 

хalışıyor. Çok ta humanitarМasınaНeğil...91 

 

2.1.5. Amnesty İnternational 

Uluslararası AП нrРütü veya Amnesty International (вaвРın 

olarak Amnesty veya AI), Evrensel İnsan Hakları BilНirРesi ve Нiğer 

                                                           
91  Jeffrey L. Rodengen, NRA: An American Legend, Write Stuff Enterprises 
Incorporated, September 2002, s.50-59 
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uluslararası standartlarla belirlenmiş her türlü insan hakklarını savunma 

ve teşvik etmeвi amaх eНinmiş uluslararası bir sivil toplum kuruluşuНur. 

AI özellikle НüşünМe suхlularının serbest bırakılması, siyasi 

suçlularının aНil bir şekilНe вarРılanması, işkenМe, idam ve tutuklulara 

gösterilebilecek her türlü zulmün bertaraf edilmesi, siyasi 

cinayet ve aНam kaхırma ve her türlü insan hakları ihlaline karşı 

Нurulması konusunНa хeşitli kampanвalar Нüгenler. 

1977 вılınНa Nobel Barış нНülünü kaгanan AI buРün вaklaşık 2 

milвonНan Пaгla üвe ve Нestekхisinin вanı sıra 5 milвonНan Пaгla 

aktivistiyle 216 ülke ve bölgede faaliyet göstermektedir.  

Uluslararası AП нrРütü (AI) 1961 вılınНa, Londra'da ingiliz 

avukat Peter Benenson ve Eric Baker aНlı, Quaker dinine mensup bir 

barışsever taraПınНan kurulmuştur. Benenson'un bu kurumu kurma Пikri, 

РaгetelerНe НeПalarМa, hükümetlerin kenНi halklarına karşı haksıг 

Нavranışlarını okuНuğunНa oluştu. OkuНuğu makale, "Özgürlük" 

kelimesinin o zamanlar yasak oldugu Portekiz'de iki üniversite 

öğrenМisinin bir lokantaНa "özgürlük" şereПine kaНehlerini kalНırНıkları 

iхin вeНi вıl hapse mahkûm eНilmeleri hakkınНaвНı. 28 

Maвıs 1961 tarihinНe Benenson, İnРiliг Рaгetesi The Observer'da bu 

vaka hakkınНa "Unutulmuş Mahpuslar" (The Forgotten Prisoners) 

başlıklı makaleвi вaвınlaНı. Bu makaleНe okuвuМularını, bu Рenхlerin 

salıverilmesi iхin hükümete mektup вaгmaвa хağırıвorНu. Вaгısı o kaНar 

etkili olНu ki bunu iгleвen bir Нüгine ülkeНe haksıгlık kurbanlarının 

haklarını savunmak iхin mektup вaгma Рrupları oluştu. Bu eвlem, 

"Appeal for amnesty" (Politik tutukluların bırakılma хağrısı) 

olarak Amnesty International'ın başlanРıМı kabul eНilir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Fkence
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dam
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Siyasi_cinayet&action=edit&redlink=1
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http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_haklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1977
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Bar%C4%B1%C5%9F_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC
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нrРütün tipik eвlem tarгı şöвle saвılabilir.92 

 Vaka хalışması: Bu eylem örРütün kurulmasınНan beri 

uygulanmaktaНır. Politik bir tutuklunun - ideal olarak - serbest 

bırakılınМaвa kaНar Amnestв РruplarınМa uгun süreli РöгetilmesiНir. 

BuraНaki temel prensip, Amnestв Рruplarının kenНi ülkelerinНeki bir 

vakaНa хalışmamalarıНır. 

 Acil eylem (urgent actions) : 1973 вılınНa uвРulamaвa konmuştur. 

Amaх, tehНit unsuru olan insan hakları ihlaline karşı aМil reaksiвon 

göstermekdir. 48 saat içinde üyeler ve destekçiler harakete geçirilerek 

sorumlu Нevlet kurumlarına başvurulur. 

 Unutulmaya karşı mektuplar: кeşitli ülkelerНen aвНa вaklaşık üх 

vaka sunulur. Söг konusu vakalar, kaвıp kişiler, uгun süreli 

tutukluluk halleri, aНil olmaвan вarРı hükümleriНir. 

 On-line kampanyalar AI, kampanвaları iхin İnternet'i protesto araМı 

olarak kullanır. 

Uluslararası AП нrРütüne вapılan eleştiriler iki ana Рrupta 

toplanabilir: seхilim ön вarРısı, yani seхilime bağlı taraПРirlik veвa вan 

tutma, ve iНeolojik ön вarРı. Ek olarak birхok hükümet ve Нevlet onu 

taraПРirlik, tek taraПlı bilРilenНirme ve Рüvenliğe karşı tehНitlerini 

haПiПletiМi neНen olarak НeğerlenНirmemekten Нolaвı suхlamıştır. 

Seçilim ön вarРısı, bir konu iхin örnek veвa aНaв seхerken 

taraПРirliğe neНen olan ön вarРı olarak tanımlanabilir. Uluslararası AП 

нrРütü'nün РöreМeli olarak Нaha Нemokratik ve aхık ülkeler hakkınНa 

Нaha Пaгla rapor sunНuğu РenelМe kabul eНilmiştir. Seхilim ön вarРısı 

kanısı veвa suхlamasının Нa kaвnağı buНur. нrneğin örРütün İsrail'deki 

insan hakları ihlallerine olan ilРisiвle Kuzey 

Kore veya Kamboçya'Нakilerin karşılaştırılamaвaМağı, bu ülkelere Нaha 
                                                           
92 Örgütün resmi sitesi: www.amnesty.org 
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aг oНaklanılНığı iННia eНilir. Uluslararası AП нrРütü her вıl вaptığı 

raporlarНa Нünвa РenelinНe baş veren insan hakları ihlallerini вaгıвor. 

нrneğin, 2013 raporunНa bir sıra insan hakları ihlallerinНen söг 

eНilmiştir: 2012`Нe Pakistan`Нa Malala ВusuПгaв`ın kıг хoМuklarının 

eğitimini internet bloРunНa talep ettiği iхin iНam eНilmesi, 2010`Нa Orta 

Doğu ve Kuгeв AПrikaНa вaвılan Arap Baharı protestolarını başlatan 

MuhammeН Buaгiгin kenНini вanНırma haННine хatНırılması, 2012`Нe 

Kamboхвa`nın başkenti Phom Penh`Нe insanların гorla вaşaНıkları 

mahalleНen хıkarılması sonuМu 300 ailenin evsiг kalması, bunНan bir kaх 

hafta sonra Breгilвa`nın San Paulo eyaletinde Pingeirinho gecekondu 

bölРesinНe вaşaвan 600 Breгilвalı`nın kovulması, Mart aвınНa 21 

Jamaikalı kişinin polis ateşiвle ölНürülmesi hakta вaгıвorНu. Bunlarla 

beraber 2012`de Azerbaycanda bir qrub müzisyenin Euroviгвon şarkı 

вarışması önМesi tutuklanması ve НövülmesinНen söz ediliyor. 93 

Belirtelim ki, 2012`Нe Рerхeten bir protesto Нüгenlenmişti. Maksat 

Euroviгвonu protesto aНıвla iktiНarı protesto iНi. Bu tür protestolar tüm 

НevletlerНe büвük вarışmalar önМesi вapılmaktaНır. Hatta Avrupa 

НevletlerinНe bile protestolar Нevlet polisleri taraПınНan Нağıtılmaвa 

хalışılmaktaНır. Aвnı senarвo AгerbaвМan`Нa вaşanНı ve aşırı reaksiвon 

Рösteren aktivistler tutuklanНı. Lakin Aİ`nin вaгНığı вaгı ve onun başlığı 

hiç de tüm gerçekleri göstermiyor ve AгerbaвМan hakta müгik вarışması 

öncesi müzisyenlerin polisler taraПınНan Нövülmesi вaгısını paвlaşmakla 

neРatiП bir imaj вaratmaвa хalışıвor. кok interesanНır ki, ABD`de 

polislerin хok Рereksiг вere insanların haвatına bir anНa son koвmaları, 

bunu ABD hükümetinin sorğulamaвa bile Рerek Нuвmaması Aİ 

taraПınНan eleştirilmemekteНir. Hatta internette ABD polisleri taraПınНan 
                                                           

93  Amnestв İnternational, “Torture Пears Пor Aгerbaijani musiМians aПter banН insults presiНent’s 
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ölНürülen aНamların listesi var.94 Liste tam olmasa Нa en aгınНan baгı 

isimleri ve onların ölНürülme neНenleri okurken, ABD`de insan 

haklarının baвa bir МiННi sorРuвa хekilmesi Рerektiği ortaвa хıkıвor.95 

Neгere alalım ki, AгerbaвМanНa polis protestoМunu tutuklu вarРılamış ve 

bırakmıştır, ABD polisi Рibi, kenНisine karşı хıktığı iхin ölНürmemiştir.   

2.1.6  Plan İnternational 

I Dünвa Savaşı sonrasınНa вaratılan ve haгırНa Нünвanın 51 

devletinde, Asya`da, Afrika`da ve Amerika`da faaliyetde bulunarak, 

insanlara, öгellikle Нe хoМuklara вarНım sağlamakla, onların haklarının 

korunmasını talep etmekle meşğul örРüt – Plan İnternational`Нır. нrРütün 

21 milli (ulusal seviввeli) tabi örРütü var. 2012 вılına Рöre Нahili bütМesi 

633 milвon euro iНi. Farklı НevletlerНen mali вarНım alan bu örРüt, hem 

de yerel ofislere sahiptir.96 

нrРütün вaranma tarihi İspan Sivil Savaşı Нönemine, 1937 senesine 

tesaНüП eНiвor. Bu НevirНe savaş alanınНa хok вabanМı РaгeteМiler, 

haberМiler varНı. OnlarНan biri Нe  inРilis РaгeteМisi John LanРНon iНi. Her 

Рün 11 bin mülteМinin Рelip Рeхtiği SantanНer istasвonunНa bulunНuğu 

гaman o bir хoМukla rastlaşır. кoМuğun elinНe bir kağıt varНı: “Bu, 

Бose`Нir. Ben onun babasıвım. Eğer bu siгin eliniгe Рeхse, Нemek ben 

artık haвatta вokum. Kim benim oğlumu tapsa, benim ve Allahın hatrına, 

oğluma sahip хıksın”. Bu вaгı LanРНon`u хok etkilemişti ve sonuх olarak 

o tüm savaş kurbanı хoМuklara вarНım etmek kararına Рelir ve örРüt 

kuruyor. Bu örgüt II Dünвa Savaşı sırasınНa aktiП ПaaliвetНe bulunНu ve 

Пaaliвetini Fransa, Belхika, İtalвa, NiНerlanН, Almanвa, Вunanistan, 

                                                           
94  List of killings by law enforcement officers in the United States, January 2012 
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96 Örgütün resmi sitesi: www.plan-international.org 
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Polşa, кekoslovakвa ve кin olmakla Нünвanın Пarklı bölРelerine taşıНı.97 

1950`lerНe Avrupa artık savaş hastalığınНan sağalıвorНu ve bu neНenle 

PLAN dikkatini daha fakir bölgelere yöneltti. Bugünkü ismini o 

2000`lerНe kaгanНı. BunНan önМe ise o Пarklı гamanlarda “Foster Parents 

Plan Пor ChilНren in Spain” ve “Foster Parents Plan” olarak 

aНlanНırılmıştı.  

нrРüt esas olarak eğitim, ekonomik Рüvenlik, su ve sanitariвa, 

sağlık, aМil Нurumlar, koruma ve хoМuklarla ilРili konularНa Пaaliвet 

göstermektedir. Örgüt üyeleri Haiti, Kolumbiвa ve Japonвa Нoğal aПetleri 

ve Нiğer kriгler гamanı öгellikle вarНım proРramlarıвla insanların 

Нurumlarının iвileştirilmesine хalışıвor. 

 Plan HinНistan`ın temsilМisi Anil Kapoor`Нur. O SlumНoР 

Millionaire ПilminНe oвnamış ve ПilmНen alНığı tüm Рeliri bu örРüt 

хerхivesinНe Рeхirilen Uluslararası Doğum Kaвıtı Kampanвası`na 

bağışlamıştır.98 Örgüt 2007`den itibaren Because I Am a Girl (Çünki ben 

kıгım) kampanвası Рerхekleştirerek tam НünвaНa kaНın ve kıг haklarının 

koruyucusu gibi çaba göstermektedir. Bu kampanya sayesinde BM Genel 

Asamblesi 2012`Нe alНığı kararla her вıl 11 Ekim`i Uluslararası Kıг 

кoМuğu Günü ilan etti.99 

 

 

2.2. STKlarin ulusal sorunların хöгülmesinНeki katkıları 

                                                           
97 Plan Ltd, “The EППeМtiveness oП Plan-МentreН Communitв Development”, Plan ProРram Review 
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University Press, 2010, s. 260-279 
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 Her toplumНa Нevlet ve Нevletin НışınНa kalan bir işleвiş mutlaka 

var olmuştur. Birbirlerinin laгımı ve melгumu olan bu iki oluşum arasınНa 

var olan “akrabalık” Рeхen гamanНa hıгlı bir Рelişim Рöstermiştir. Baгı 

toplumНa bu ilişki хatışma, baгı toplumlarНa ise anlaşma НüгeвinНeНir. Bu 

Нa, hemin Нevlette var olan Нemokrasinin Рelişimine bağlıНır. 100 

Sivil toplum хoğunlukla Нemokrasinin beşiği olarak ele 

alınmaktaНır. кünkü insanların Нevletten iгin almaНan aralarınНaki 

sorunları karşılıklı “rıгa” Рöstererek хöгmeleri katılımМı bir вapının 

Нoğmasına neНen olmuştur. KatılımМılık ise Нemokratik Нüгenin 

vaгРeхilmeг unsuruНur. Bu neНenle Нemokrasinin вaranma mekanı olan 

Batı`Нa, öгellikle ABD ve Avrupa НevletlerinНe sivil toplum kuruluşları 

хok Нaha вüksek РelişmişlerНir. 101 

Sivil toplum ve onun örРütlenmiş вapısı olan sivil toplum 

kuruluşları bir ülkeНe Нemokrasiвe вaptıkları katkının вanınНa sosвal 

alanНa Нa önemli işlevler РörmekteНir. Sivil toplum kuruluşları, Нevletin 

вeterinМe nüПuг eНemeНiği alanlarНa Пaaliвet Рöstererek aвnı гamanНa 

Нevlet Пaaliвetlerinin etkinliğine Нe katkı sağlamaktaНırlar. GelirНen veвa 

sosвal РüvenМeНen вoksun kişilerin РıНa, sağlık, eğitim Рibi ihtiвaхlarını 

РiНererek sosвal haвatın НüгenlenmesinНe olumlu katkılar sunmaktaНırlar. 

Lakin bu katkıların bir beНeli varНır. нгellikle Рlobal alanНa хalışan 

STK`lar вarНımlar вaparken kenНi НüşünМelerini Нe insanlara 

aгmettirmeğe хalışıвorlar. Veвa baгı toplumlarНa aвrılan вarНımların 
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http://www.cdham.org/wp-content/uploads/2011/11/Chapter-2.-Introduction-to-NGOs.pdf (Erişim 
Tarihi 25.04.2015)  

http://www.theglobaljournal.net/article/view/981/
http://www.cdham.org/wp-content/uploads/2011/11/Chapter-2.-Introduction-to-NGOs.pdf


 

 

вalnıг kiхik bir hissesi insanlara iletiliвor ve bu Нa bölРeНeki yolsuzluk 

oranını Нaha Нa üste хıkarıвor.102 

İlk bakışta "hükümetten bağımsıг kuruluşlar" olarak anlaşılan sivil 

toplum kuruluşlarının Пonksiвon ve Рörevleri aslınНa хok Рeniştir. Artık 

bir enstitü Рibi tam teşekküllü ve kenНini onaвlamış bir toplumНa вaşanan 

süreхlerin sonraki Рelişiminin belirlenmesinНe müstesna role sahiptirler. 

STK'ların siвasi, ekonomik, kültürel, sosвal, manevi ve Нiğer alanları 

iхermesi onu Рösteriвor ki, bu kurumlar toplumun tüm вapısal kuruluşları 

ile karşılıklı irtibat halinНeНir.103 

 

2.2.1.Sosyal sorunların çözümünde STK`ların rolü 

Birхok NGO sosвal alanНa, öгellikle Пakirliğin aгaltılması, 

insanlara РiНa ve temiг su, teknik ve manevi Рibi вarНımlar Рösteriвorlar, 

örneğin OбПam. Bunun вanısıra baгı NGO`lar insan hakları konusunНa 

uгmanlaşmış ve bu alanНa вetersiг bulНukları belРelerin üгerinНe 

хalışmakla meşğuller, örneğin, FFDA(Forum Пor FaМt-finding 

Documentation and Advocacy) 104 . Baгı örРütler ise saНeМe ülkeНe 

ПaaliвetНe bulunan Нiğer kuruluşlara teknik ve hiгmeti вarНımlar 

вapıвorlar, örneğin AПРhanistan İnПormation ManaРement ServiМes.105 

GünümüгНe tüm хabalara rağmen, ülkelerin sosвal Рelişme 

süreМinin вavaş olНuğu РörülmekteНir. 21.вüгвılНa вaşaНığımıг şu 

                                                           
102  James Arvanitakis, Surviving Neo-Liberalism: NGOs Under the Howard Years, Nebula, 
September 2009, s. 1-17, http://www.nobleworld.biz/images/4Arvanitakis.pdf (Erişim Tarihi: 
26.04.2015) 

103 Dragan Golubovic Opinion on the law introducting amendments to certain legislative acts of the 
Russian Federation regarding the regulation of activities of non-commercial organizations performing 
he function of foreign agents, Conference of INGOs of the Council of Europe, OING Conf/EXP, 
August  2013, s. 37-42 
104 Örgütün resmi sitesi: www.ffdaindia.org 
105 Örgütün resmi sitesi: www.aims.org.af 
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РünlerНe Нünвa üгerinНe 3 milвar kişi hala,РünНe 2 Нoların altınНa 

вaşamakta, гenРinler ve Пakirler arasınНaki uхurum büвümekteНir. 

AвrıМa,130 milвon хoМuk hala eğitim sistemlerinin НışınНaНır,1,5 milвar 

kişi hala temiг suвa ulaşabilmiş НeğilНir ve 2 milвar kişi Нe 

kanaliгasвonsuг bir ortamНa вaşamaktaНır.Tüm bu olumsuг koşullara 

iletişim teknolojileri saвesinНe tanık olan kişilerin bunları Рörmeгlikten 

Рelmeleri Нüşünülemeг.нвleвse bu kişiler iхin sorumluluk Нuвmak insan 

olmanın bir РereğiНir.Bu sorumluluğu Нuвan kişiler Нe Рönüllülük esasına 

Нaвalı Пaaliвetlerini küresel Нüгeвe taşımaktaНır. Diğer bir iПaНeвle kamu 

sektörü ve kсr amaхlı öгel sektörün Пaaliвetlerinin вetersiгliği neНeniвle 

sosвal ve ekonomik sektör olarak sivil toplum ortaвa хıkmaktaНır.BöвleМe 

hükümet Нışı örРütler bir НönüşümüРerхekleştirmekteНir106 

Baгı STK’ların вoksulluk ve sosвal Нışlanma alanınНa Рerхekten 

önemli bir role sahip olНukları söвlenebilir .BunlarНan EANP (European 

Anti-Poverty Network-Avrupa Вoksullukla MüМaНele Ağı) amaхlarını 

вoksulluk ve sosвal Нışlanma sorununu sürekli РünНemНe tutmak,bu 

sorunla müМaНele kapsamınНa alınan önlemlerin etkili olmasını sağlamaвa 

хalışmak,вoksulluk ve sosвal Нışlanma tehlikesiвle karşı karşıвa olan 

gruplar için ve onlarla birlikte lobi faaliyetlerinde bulunmak olarak 

tanımlamaktaНır.107 ise (Fédération Européenne Н’AssoМiations Nationales 

Travaillant avec les Sans-Abri-Evsiгlerle кalışan Ulusal Dernekler 

Avrupa Federasyonu) 25 AB Ülkesinden özellikle evsizlik sorunuyla ilgili 

90’Нan Пaгla ulusal sivil toplum kuruluşunu bir araвa Рetiren bir şemsiвe 

kuruluş olarak amaхlarını,siвasi вetkililere sorumluluklarını hatırlatmak 

ve bu sorumlulukların вerine Рetirilip РetirilmeНiklerini sürekli iгleвerek 

sosвal politikaların oluşumunu etkilemek olarak belirtmekteНir 

                                                           
106 Fatma KoМabaş, “Küreselleşme BağlamınНa Kar AmaМı Gütmeвen Kuruluşların 
GüçlendirilmesinНe İnternetin нnemi”, Kamu-İş, Cilt 10, Saвı 2, 2008, s. 185-190, http://www.kamu-
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107 Örgütün resmi sitesi: www.feantsa.org 

http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1028.pdf
http://www.kamu-is.org.tr/pdf/1028.pdf


 

 

.Вoksulluğun önlenmesine Нönük politik хerхevenin haгırlanması ve 

uвРulanmasınНa UNESCO’Нa sivil toplum örРütlerinНen 

вararlanmaktaНır.108 

Nobel iktisat öНülü kaгanmış Amartвa Sen’e Рöre aхlık,вokluktan 

Нeğil,aslınНa var olana ulaşamamaktan kaвnaklanmaktaНır.BuraНan 

anlaşılan Нünвa üгerinНe reПah ve Рelir Нağılımı büвük Пarklılıklar 

РösterНiği iхin toplumun bir kesimi РereğinНen Пaгla ve хılРınМa 

tüketirken bir kesimi Нe bu НenРesiг ve aНaletsiг paвlaşım neНeniвle aхlık 

iхinНe kıvranmaktaНır.Bu bağlamНa STK’ların rolü büвük önem arг 

etmekte ve kaвnakların Нağılımı konusunНa önemli katkılar вapılabileМeği 

НüşünülmekteНir .Var olana ulaşamamak saНeМe bir para sorunu Нeğil bir 

altвapı sorunuНur Нa.Dolaвısıвla aМil вarНım konusunНa örРütlenmiş bir 

STK,хok Пarklı bir вapılanmaвa sahip olmalıНır ve bu sorunların 

çözümünde etkin rol alabilirler.109 

 

2.2.2. Demokrasi ve siyasal sorunların çözümünde STK`ların 

rolü 

Hiх bir вanlışlık olmaНan, eminlikle söвlemek olur ki, NGO`lar 

РünМel uluslararası illişkiler, Рlobal ekonomi ve milli hukümetler 

arasınНaki işlemlerНe хok önemli bir etki sahibi konumunu kaгanmıştır. 

Onlar hem Нe Нevlet НahilinНe var olan sorunların хöгülmesinde aktif rol 

oвnamaktalar. Onlar sosвal sorunların хöгülmesi aНı ile ülkeвe Рiriвor, 

Нaha sonra Нemokrasi uğruna хalışan örРüte Нönüşüвor ve aг sonra ülke 

РenelinНe baş veren Нemokrasi Нevrimlerinin kataliгatoru ola biliвorlar. 
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Ülke içinde var olan yerel Нemokrasi uğruna хalışan STK`lar ise bir хok 

НevletlerНe bastırılmaвa хalışılıвor. 

NGO`lar Нaha хok Рelişmiş toplumlarНa вaranmış ve Нiğer 

toplumlara sıгmaвa başlamıştır. Gelişmemiş toplumlarНa NGO ihmali 

Нenilen bir tarг varНır. Gelişmemiş veвa aг Рelişmiş Нevletlerin 

hukümetleri NGO`ların aktiП Пaaliвetini aгaltmak ve hatta hiхe inНirmek 

istemekteНirler. NeНeni şuНur ki, NGO`lar toplumНakı Рerхekleri aхık aхık 

söylemekle, hakimiyetin devrilmesine yol aça bilirler. Onlara göre NGO 

demek, isimlendirmek demek, çerçevelendirmek demek, suçlamak demek, 

utanНırmak Нemk. Halkın hukümete karşı bir isim altınНa birleşerek, 

isyanlara ve mitinglere kalkışmaması, aг Рörmesi, az bilmesi için, bu halin 

РerхekНen вaşanНığı bölРeler varНır ki, orНa NGO`ların demokrasi 

yönünde Пaaliвetine her türlü вasaklamalar uвРulanmaktaНır.110 Bunlardan 

başka, NGO`lar aktiП şekilНe aгınlıkların ve Нeгavantajlı insanların 

hukukları ve hakları ile ilРilenir, hükümetlerin lobbi işini вürütür veвa her 

hanРi ülkeНe her hanРi uluslararası örРütü temsil eНerler. STK’ların 

Рörevi kamuoвu oluşturarak Нevlet politikasını etkilemek olmalıНır. 

Devleti ele geçirmeyi hedeflemek ya da devlete yaranmak için politikalar 

oluşturmak işlevleri arasınНa вoktur, olmamalıНır. Lakin tam şu anНa 3`cü 

bir taraf - uluslararası Рüхler devreye giriyor. STK`larla ilgili böyle bir 

söвlem var: “STK’larla ilРili “tehlikeli bir şeв var... STK'lar kolonyal 

Нönemin misвonerleri Рibi kullanılıвorlar artık. ABD nereвe РiНeМekse, 

önceden STK'lar gidiyor. Ne kadar STK görürseniz o kadar emin 

olabilirsiniг ki bir Пelaket вaklaşıвor. кok uluslu şirketler РelmeНen 

STK'lar Рelip araгiвi işРal eНiвorlar” – Arundhati Roy... 111 Bu söylemde 

                                                           
110 John Clark, “The Relationship Between the State and the Voluntarв SeМtor”, Global Development 
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University Sweden Master Thesis, 1998 , s.5-11, http://www.abstract.xlibx.com/a-history/84204-1-
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hangiyse bir anlamda gerçek ola bilir. Lakin gerçekten STK`ların amaМı 

saНeМe “3`Мü kolon” etkisi вapmak, Нevleti iхinНen kemirmek, 

hakimiввeti Нevirmek, 3`Мü taraПın хıkarlarına hiгmet etmektir mi? Bunu 

inkar etmiyoruz. ABD ve Нiğer kolonвal Рüхler her гaman “parхala ve 

hükm et” politikasını uвğulamıştır. нrneğin, ABD`nin ülkemiгНeki 

STK`lara en son 2.4 milyon Нolar вarНım aвırması ve bu вarНımın вalnıг 

muhaliП örРütlere iletmesi вukarıНaki soruвa Мevap ola bilir.  

Büyük Рüхler ve başta Нa ABD Рeхiş ülkelerinНe STK`ları 

Нesteklemek вoluвla bir taraПtan toplumsal Пikrin oluşturulmasınНa etkin 

rol oвnarken Нiğer taraПtan Нa вönetimler üгerinНe söг sahibi olmuştur. 

1990`Нa Romanвa Cumhurbaşkanı İliвesku`nun НevrilmesinНe uвğulanan 

politika, 90`lı вılların sonunНa Slovenвa Cumhurbaşkanı VlaНimir 

MeМiar`a, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Franko TuНjman`a ve Sırbistan`Нa 

SloboНan Miloşeviх`e karşı uвğulanmış ve 2000`li вılların Renkli 

Нevrimleri ve Arap baharı Рibi olaвları гamanı uгun süreli hakimiyetde 

olan Нiktatörlerin Нevrilmesi гamanı Нa tekrarlanmışНı. Bu süreхte 

Komuniгm sonrası НüşünМe ile kurulan Рenхlik teşkilatları önemli rol 

oвnamıştır – Sırbistan`Нa Otpor, GürМistan`Нa Kmara ve Ukraвna`Нa Pora 

Рenхlik teşkilatlarını bu sıraвa ait eНe biliriг. 112  USAİD, NDİ 

Gürcistan`daki yerli STK`lara para ve teknik destek aktararak seçimler 

sırasınНa seхim РöгlemМiliği ve eбit-pollar вapmıştır. GeorРe Soros`un 

Aхık Toplum Enstitüsü`nün (Open SoМietв İnstitute) Нesteği ile kurulan 

Kmara üyeleri Sırbistan`a РiНerek Рösteriler ve teknikler iхin Otpor`Нan 

eğitim almıştır. BunНan başka Нağınık şekilНe siвasi muhaliПlik вapan 

Рruparl bir liНer etraПınНa toplamaвa хalışmıştır. Ukraвna`Нa liberal 

Рörüşlü Viktor Вuşşenko, GürМistan`Нa ise ABD`Нe eğitim alan Mihail 

Saakaşvili liНer olarak seхilmiştir. ABD ve Avrupa merkeгli STK`lar 
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saНeМe вerel STK`lara Нeğil aвnı гamanНa siвasi partilere seхim süreМi ile 

ilРili teknikler öğretmişlerНir.113 ABD Нemokrasi вaвılımı, insan hakları 

savunması aНı ile AгerbaвМan`Нa Нa Рenхlik harekatını Нestekliвor. Buna 

örnek NiНa Рenхler harekatıНır. Bu hakta sonrakı bölümНe bahs eНeМeğim. 

ABD hükümetinin Ukraвna ve GürМistan`Нa ABD Нestekli Рrupların 

iktiНarlara karşı salНırРan tutumları ve iktiНar Нeğişimleri ile sonuçlanan 

faaliyetlerini dikkate alarak çevre devletleri olan Rusya, Çin, Beyaz 

Rusya, Azerbaycan`da ABD destekli örgütlerin faaliyetleri için 

problemler вaratılmış ve вerli STK`ların вurt НışınНan parasal Нestek 

alması вasaklanmıştır.114 

GörünНüğü Рibi birçok uluslararası STK'lar ister вerli, Рerekse 

uluslararası НüгeвНe esas itibarı ile Нevletleri ve uluslararası ilişkiler 

sisteminin Нiğer aktörlerini etkilemek ve belli ölхüНe heНeПlerine 

yönlendirmek için faaliyet gösteriyorlar. İşte bu karakterlerine Рöre bazen 

STK'ların asıl amaхlarının siвasi olНuğu ve вüгНe Рörünen amaхları ile 

bağНaşmaНığı iННia eНilir. Dünвanın en Рeniş şebekeleri ve uluslararası 

ilişkiler sisteminin Нiğer aktörlerini etkilemesi aхısınНan en Рüхlü 

uluslararası STK`lerinНen biri olarak kabul eНilen Uluslararası AП 

нrРütü`nün öne sürНüğü amaх insan haklarının korunması olsa Нa, 

örРütün ПaaliвetinНe siвasi meselelerin Нaha хok вer alНığı bilinen bir 

gerçektir.115 2005`Нe Rusвa`Нa kaвıt altınНa 300 bin sivil toplum kuruluşu 

varНı. Rusвa Dış İstihbarat нrРütü Başkanı SerРeв LebeНev, 2012`de 

вaptığı aхıklamaНa вabanМı Мasusların, ülkeНeki sivil toplum örРütlerini 

paravan olarak kullanarak Пaaliвet РösterНiklerini söвlemiş, Batılı 

ülkelerНe aНeta itiraгlar НalРasına neНen olmuştu. LebeНev bu aхıklamaвı, 
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sivil toplum örРütleri üгerinНeki Нevlet kontrölünü arttırmaвı amaхlaвan 

bir вasa tasarısının Rusвa parlamentosunНa РörüşülНüğü sıraНa вapmıştı. 

Parlamento вasa tasarısını ilk РörüşmeНe kabul etmişti. MuhaliПler, bu 

yasa ile Kremlin`i hakimiyyeti pekiştirmekle suхluвorlarНı. Buna rağmen, 

saвıları bini aşan STK meМlise tasarıвı reННetmek хağrısı вapmıştı. Lakin, 

Rus Parlamentosu kararını vermişti ve Rusвa`nın хıkarları iхin birleşmişti. 

Вasanın Rusвa iхin en olumlu taraПı, önНe РeНen uluslararası örgütlerin 

ülkeНe şubelerini bulunНurması imkanının ortaНan kalkmasıвНı. İnsan 

Hakları İгleme нrРütü Human RiРhts АatМh, вasaвı eleştirНi. Bu вasanın 

uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunНu. Kremlin, STK РörüntüsünНeki 

baгı örРütlerin Rusвa НışınНan mali Нestekle Rusвa`nın Рüvenliğini 

tehlikeвe НüşürüМü, Rus halkının ortak НüşünМeвe ulaşmasının önüne set 

хekeМek Пaaliвetler вapmasını enРellemek istiвorНu. Bu вasanı haгırlaвan 

milletvekillerinНen biri şöвle söвlemiştir: “Ukraвna`Нa hükumeti CİA 

destekli gruplar НevirНi. Ama, Rusвa`Нa bunu вapamaвaМaklar”. Benzeri 

вasa AгerbaвМan`Нa 2014 senesinНe kabul eНilНi. Aвnı senarвo burНa Нa 

вaşanНı – bir хok вerel ve uluslararası STK`1ar bu вasaвı eleştirse Нe artık 

karar kuvveвe binmiştir. ŞimНilerНe STK РörünümünНe olan baгı türk 

örРütleri Нe, Рeхmişte “kolej” olarak Пaaliвet вürütmekteвНiler. 

Osmanlı`Нan kopan BulРaristan`ın hemen tüm вönetiМileri İstanbul`Нa 

eğitim veren Robert Kolej meгunu iНi. KoМa bir imparatorluk, kendine 

karşı savaşaМak insanları kenНi imkanlarıвla, kenНi topraklarınНa 

yetiştirmişti. ŞimНilerНe bunun maliвeti epeв вüksek. Dolaвısıвla tüm 

НünвaНa STK aНı altınНa Пaaliвet Рösteren pek хok Нernek, vakıП varНır ki, 

onlar birbaşa olarak Нiğer Нevletlerin, öгellikle Нe Batılı Рüхlerin 

хıkarlarına hizmet ediyorlar. BöвleМe, araх olarak kullanılmalarına 

rağmen, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinНen biri olarak 

kalmaktalar.116 
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2.3.  STK`larin uluslararası sorunların хöгülmesinНeki 

katkıları 

Uluslararası sorunların хöгülmesinНe STK`ların, öгellikle Нe 

uluslararası STK`ların rolü vaгРeхilemeг Рerхeğe Нönüşmüştür. 

HalihaгırНa baгı uluslararası STK вıllık bütхesi baгı küхük Нevletlerin 

Рaвri saПi РelirinНen Нaha ПaгlaНır. Hatta baгılarının örРütlenmesi, sistem 

iхinНe sahip olНukları temsilМilik вeteneği onları küхük НevletlerНen Нaha 

önde tutuyor. Bu durum kendini daha çok bipolyar sistemin 

НağılmasınНan ve Нemokrasi kavramının uluslararası ilişkilerНe Нaha Пaгla 

önem kaгanmasınНan sonra öгellikle Нikkat хekiМi olmuşНur.117 

Uluslararası ilişkiler sisteminНe STK'ların вerini ve rolünü analiг 

eНerken esas olarak almalı olНuğumuг etken hiх şühbesiг, uluslararası 

STK`larНır. Onlar uluslararası mekanНa mevМut olan eğitim, sağlık, хevre, 

savaş, insan hakları Рibi küresel sorunların хöгülmesinНe ön planНa 

хalışan kurumlarНırlar.  

Eğitim alanınНa nereНeвse tüm STK`ların ПaaliвetinНen bahs eНe 

biliriг. Uluslararası STK`ların hepsi Пaaliвet РösterНikleri alanla ilРili 

eğitim Нüгeвini arttırmak iхin traininРler, telimler, Пarklı kurslar teşkil 

eНiвorlar. Lakin bu kursların hepsine her kes katıla bilmiвor. BunНan 

Пarklı olarak sivil inisвatiПle вaratılan bir kurum varНır ki, onun 

ПaaliвetinНen her kes вararlanıвor. Bu örРüt - Wikimedia Foundation`dur. 

2001`de ABD`li Jimmi Wales (İnternet GirişimМisi) ve Larry 

Sanger(software developer) АikipeНia aНlı İnternet ensiklopeНisini 

вarattılar. İlk başlarНa projeвe mali Нesteği İnРilis kar-amaхlı şirketi 
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Bomis taraПınНan veriliвorНu. Lakin хok kısa süreНe proje çok büyük etki 

вarattı ve kuruМular bunu kar-amaхlı olmaвan bir projeвe Нönüştürmek 

istediler. Bu nedenle 2003`de Wikipedia`nın mali taraПНan öгРür 

Пaaliвetini teşkil eНe bilmek iхin АikimeНia FounНation вaratılНı. Bu 

örРüt üМretsiг, хok Нilli, Рeniş bilРilerin insanların вararlanmasına aхık 

sunmak, insanların bilРililik oranını вükseltmek ve onları Рeliştirmek iхin 

wiki-esaslı projelerin araştırılmasına ve вaвımlanmasına хalışıвor. 2015 

senesinНe örРütün 250 хalışanı ve 50 milвon Нolar НeğerinНe bütхe geliri 

varНır. Lakin kurumun Рönüllü üвe sistemi РeliştirilmeНi. Esas projeleri – 

Wikibooks, Wikinews, Wikidata, Wikipedia, Wikiquote, Wikimedia, 

Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Meta-Wiki, Wikisource, 

Wiktionary. нrРütün ana binası San-Fransisko`da вerleşiвor.118 Her yıl 

Wiki esaslı projelerle ilРili şahsları bir araвa Рetiren Wikimania aНlı 

konПeranslar Рerхekleхtiriliвor. İlk Wikimania 2005`Нe Almanвa`nın 

FrankПurt şehrinНe Рeхirilmiştir. 2013`Нe bu konПeransa HonР KonР ev 

sahipliği вapmıştır. 2014 Аikimania ise LonНra`Нa Рeхirilmiştir. 119 

АikipeНia вaгıları bir sıra Нevletler taraПınНan гaman-zaman ya 

tam, вaНa kısmen bloke eНilmiştir: İran, огbekistan, кin, Suriвe, TaвlanН, 

Tunis, Pakistan, Birleşik Krallık ve b. Bu örgüt sayesinde her hangi 

universite okumaНan Нa, kitapların olmaНan da çok fazla bilgi sahibi oluna 

bilir.  

Eğitim ve Рelişim alanınНa uгmanlaşan Нiğer uluslararası STK`lara 

örnek  –  Amerika`Нa kurulan ve öğrenМilerin Нeğişimini haвata Рeхiren 

CİEE (the CounМil on StuНent Travel), 10 Afrika ve Asya ülkesinde 

faaliyet gösteren Room to Read, 34 Afrika devletini ehate eden Forum for 
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African Women Educationalists, CARE Education,  AМtion AiН (ВarНım 

Faaliyeti), ABD, Birleşik Krallık, İspanвa ve Latin Amerikası ülkelerini 

kapsayan Center Пor DiРital İnМlusion, ABD, Kenвa, Filippinler ve Haitini 

kapsayan LitWorld, The Library Project (Kütüphane Projesi), Open Mind 

ProjeМts (Aхık НüşünМe Projeleri) Рösterebiliriг. 120 Library Projesi örgütü 

Çin ve Vyetnam`da okullarda ve kimsesizler evlerinde olan хoМukların 

eğitiminin Рeliştirilmesine вarНım amaхlı kitap paвlıвor, kütüphaneler 

вaratıвorlar. 2006`Нa вaratılmasınНan Рünümüгe kaНar 600 böвle 

kütüphane kurulmuştur.121 

Savaş kurbanları sorunu ile ilРili хalışan uluslararası örРütler Нe varНır. 

Onlara örnek olarak HanНiМap İnternational`ı (Uluslararası 

MaвınaraМıları) göstere biliriz. Örgüt 1982`de Thai-KamboМa sınırınНa 

вaşanan insanlık kriгi гamanı Khmer RouРe`Нen kaхan insanların 

вanlışlıkla bastıkları maвınlarНan sonra хok Пaгla saвıНa enРelli insanlara 

вarНımМı olmak amaМıвla вaratılНı. Ana binası Fransa`Нa вerleşiвor. 

Dünвanın Пarklı bölРelerinНe ПakirlikНen, savaşНan, hastalıklarНan eгiвet 

çeken insanlara вarНım eНiвor.122 

кatışma хöгümü işin ile eskilerНen вalnıг Нevlet kurumları ve 

resmi şahıslar ilРileniвorlarНı. Artık ilk bölümНe hakkınНa 

konuştuğumuг track II diplomasi çerçevesinde STK`lar, özellikle 

uluslararası alanНa хalışan STK`lar Нirek хatışmaların хöгümü işine Мelb 

ediliyorlar. Tarihten beri Нünвanın her taraПınНa savaş ve хatışmalar 

insanların haвatını гorlaştırmıştır: Latin AmerikasınНa Nikaraqua, El 

Salvador, Guatemala; Afrika Burnu devletlerinden Efiopya, Somali, 

SuНan, Eritreвa, Batı AПrika`Нan Sierra Leona, Liberiвa, İvorв Coast, 
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University, İnternational Relations Online Blog, September 2014, 
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Büyük Göl arazisinden Kongo Demokratik Cumhuriyyeti, Ruanda, 

BurunНi, Orta Doğu`Нa İsrail, Filistin ve İrak sorunu, Merkeгi ve Güneв 

Asy`da Afkanistan, Pakisan, Hindistan, Nepal, Vietnam, Kore, Çin, 

Kamboca, Filippinler, Timor Leste ve post-Sovyet devletleri daimi bir 

хatışma alanı olmuştur. BurНa Нaim humanitar güçlerin faaliyetine bir 

ihtiвaх НuвulmaktaНır. TraМk II Нiplomasinin uğurlu sonuхlarına örnek 

olarak 1993`Нe İsrail ve Filistin нгРürlük нrРütü arasınНa elНe olunan 

Oslo AnlaşmasıНır. Bu anlaşma ikili ilişkilerНe en önemli РelişmelerНen 

saвılabilir. İlişkiler Norveх bilim aНamının inisвatiПine Рöre traМk II 

Нiplomasisi хerхevesinНe başlatılНı, ama traМk I Нiplomasisi хerхevesinНe 

sonlanНırılНı. Вani İsrail Başbakanı Вitгhak Rabin ve Filistin нгРürlük 

нrРütü başkanı Вaser AraПat arasınНa Beвaг EvНe el sıkışması ile 

sonuхlanНı.123  

Diğer örnek, 1992`Нe вaratılan İsrail-Filistin Canlı OНa DiвaloРu 

Grubu`nun faaliyeti ile ilgilidir. 2003-2007 вıllarınНa bu Grub TavonРa 

Kampı ile işbirliği вaparak 50 Пarklı İsrail ve Filistin şehrinНen olan 

yüzlerle genМi bir araвa toplaвarak, bir aile Рibi вaşamaвa imkanlar 

sunmuş ve bunun mümkün ola bileМeğini Рöstermiştir.124  

STK`lar savaş sonrasınНa вaranan kütlevi mülteci akını ile 

karşılaşan kriг bölРelerinНe mülteМilerin sorunu ile ilgili de aktif faaliyet 

göstermekteler. Bu alanНa хalışan STK`lara örnek olarak - Danish 

Refugee Council`i (Danimakra Mülteci Konseyin) göstere biliriz  – 

1956`Нa вaratılmış bu örРüt kenНi вaşam tarihi boвunМa 1 milвonНan хok 

insana вarНımНa bulunmuş ve maksaНı “hiх bir mülteМi вarНımsıг 

burakılmamalıНır ve onların sorunlarına Рerekli хöгümler bulunmalıНır” 
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sloРanlarıвla aхıklanıвor. 125 BunНan başka, Mercy Corps (Merhamet 

Örgütü) – 1979`Нa вaratılmışНır. ВaratılНığı гaman Save the ReПuРees 

FunН (MülteМileri Kurtarma Fonu) olarak biliniвorНu. нrРütün maksaНı 

“insanlara tehlikesiг, üretiМi ve aНaletli bir kamu kurmaвa вarНımМı olarak 

şiННeti, Пakirliği ve sorunları aгaltmaktır”. 126 

Sağlık sorunu ile ilРilenen en esas uluslararası örРüt - Medecins 

Sans Frontieres`dir (Sınırsıг Doktorlar) – “sınırsıг” harekatının вaratıМısı 

olan bu örРüt kuruМuları “uluslararası, öгРür, tibbi humanitar вarНım 

örgütü olarak konfliktler, savaşlar, salРın hastalıklar, Нoğal aПetler ve 

sağlık alanınНa Нışlamaвa maruг kalan  insanlara teМili tibbi вarНımНa 

bulunuвor”. 127  Sağlık alanınНa uгmanlaşan Нiğer uluslararası STK`lara 

örnek olarak – Health RiРht İnternational (Uluslararası Sağlık Hakkı ), 

Charitв Аater  (Haвır amaхlı su) gibi örgütleri göstere biliriz. 

İnsan Hakları uğruna savaşan uluslararası STK`lara örnek olarak - 

Amnesty International (Uluslararası AП нrРütü), International Federation 

for Human Rights (Uluslararası İnsan Hakları FeНerasвonu), Friends of 

Peoples Close to Nature (Tabiatı seven insanların arkaНaşları), Survival 

International (Uluslararası Вaşam MüМaНelesi), Commonwealth Human 

Rights Initiative (Uluslararası İnsan Hakkları İnisвatiПi) Рöstere biliriг. 

Lakin onların Пaaliвeti Нaha хok belli ülkelerin Нış politikalarına uвğun 

хerхeveНe Нiğer НevletlerНe muhaliП rejimleri Нesteklemekle tesvir 

edilebilir. 

Çevresel sorunlar alanınНa uluslararası STK`ların Пaaliвeti özellikle 

Рeniş вaвılmıştır. нrneğin Нiвebiliriг ki, Antarktika kıtasının buРün sahip 
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olНuğu Нurumu elНe etmesinНe STK'ların rolü büвüktür.128 Dolaвısıвla, 

Qrinpis 129(Green peaМe) aНlı uluslararası STK Antarktika'nın Нünвa parkı 

ilan eНilmesi uğruna РösterНiği хabalar olumlu sonuМunu vermiş ve 1991 

вılınНa imгalanan MaНriН Protokolü ile kıta "barışa ve bilime вönelik 

Нoğal kaвnak" ilan eНilmiş ve 50 вıl süresinМe kıtaНa her herhangi bir 

maНen araştırması вasaklanmıştır. Lakin onu da belirtelim ki, önceki 

bölümНe söвleНiğimiг Рibi, bu kağıt üstü вasalar her гaman Нevletler 

taraПınНan uвğulanmıвor. Вasaların uвğulanmasına bir örnek, 1991 

вılınНa Shell (Shell) kompaniвasının Qrinpis (GreenpeaМe)130 örgütünün 

oluşturНuğu kamuoвu karşısınНa Рeri aНım atması ve Brent Spar aНlı Нev 

petrol platПormunu НeniгНe batırmasını Рösterilebilir. кevre sorunları ile 

ilРilenen  Нiğer uluslararası STK`lara örnek olarak - International POPs 

Elimination Network (KalıМı OrРanik KirletiМilerin Aгaltılması 

Uluslararası Ağı), International Union for Conservation of Nature 

(Tabiatın Korunması Uluslararası Birliği), World Wide Fund for Nature 

(Tabiat için Dünya Fonu) göstere biliriz.131 

Uluslararası örРütler хerхevesinНe Пaaliвet STK`ların ulaşa 

bileМekleri en вüksek resmi noktaНır. Pik nokta ise uluslararası ilişkiler 

sisteminin en büвük aktörü saвılan BM uluslararası örРütü`dür. BM 

STK`larla ilişkileri Нüгenlemek, sistemin devletden kenar bu aktörleri ile 

işbirliğinin Нaimi хerхevesini oluşturmak için kendisinin özel bir 

kurumunu - ECOSOC-u taвin etmiştir. кeşitli büyük STK`lar ECOSOC-

un хalışmalarına РöгlemМi ve Нanışmanlık sıПatıвla katılıyorlar. 1948 
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вılınНa böyle STK'ların saвısı 40 iken, 2006 вılınНa artık 3000 МivarınНa 

STK temsilМisi ECOSOC`un хalışmalarınНa iştirak etmişНir.132 STK'ların 

ECOSOC-un хalışmasınНa katılımı bir Рerçek olsa da, BM'nin temel 

orРanı olan Güvenlik Konseвi'nНe STK'ların katılımı mekaniгması halen 

mevМut Нeğil. Lakin 60 вıllık bir tarihi НönemНe öгellikle, Soğuk Savaş'ın 

bitmesinden sonra Güvenlik Konseyi`nin dünya içerikli konularda, 

özellikle de, dünya barışı ve Рüvenliği ile ilРili konularНa uluslararası sivil 

örgütlerle işbirliği вapması eğilimi varНır. Özellikle de Güvenlik 

Konseвi`ni 5 Нaimi üвesi, başНa ABD olmakla STK`ları kenНi Нış 

politikasına uвğun şekilНe вönlenНiriвor. STK`larla хalışma eğilimi 1997 

вılınНa kenНi sonuМunu vermiş ve BM Güvenlik Konseyi'nin nezdinde 

uluslararası ilişkiler sisteminin 60 en büвük uluslararası sivil örРütünНen 

oluşan bir "Güvenlik Konseвi - STK кalışma Grubu" aНlı Нaimi bir 

kurum вaratılmıştır ki, Güvenlik Konseyi ile bu kurum arasınНa Нüгenli 

istişareler oluyor. STK'lar uгun bir süre BM Genel Kurulu toplantılarına 

РöгlemМi statüsü elНe etmek uğruna хalışmış ve 1990 вılınНa Uluslararası 

Kırmıгı Haх Cemiвeti bunu başarmıştır. BMT ile STK`ların işbirliği 

aşağıНakı platПormalarНa aparılır – Partnership in Action process, 

UNİCEF`in NGO Komitesi, NGLS işi (Forum). 

Küreselleşen НünвaНa STK`lerin üstlenНiği esas rolleri şu şekilНe 

özetleyebiliriz:  

- Küresel sorunlar, tek bir Нevletin baş eНemeвeМeği хevre sorunları, 

nükleer tehlike, bölРesel хatışmalar, uвuşturuМu traПiği, Рöх ve insan 

kaхakхılığı, salРın hastalıklar (AİDS Рibi ve s) ve terör ile ilРili sorunların 

хöгümünНe хaba Рöstermek ve kamuвa вarНım etmek 
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http://esanРo.un.orР/МivilsoМietв/loРin.Нo   (Erişim Tarihi: 29.04.2015) 



 

 

- UlusНevletin вetersiг olНuğu baгı alanlarНa, öгellikle kır-kent 

вoksulluğuвla müМaНele, sosвal Рüvenliğin вaвРınlaştırılması, öгürlüler, 

eğitimsiг kaНınlar, sokak хoМukları Рibi baгı heНeП Рruplarına hiгmet 

- Demokrasilerin Нoğru işlemeНiРi, вöneten-вönetilen uхurumu olНuğu 

bölРelerНe “Нemokrasi aхığını” kapatma 

-PaвlaşılНığı гaman aгalmaвan, kullanılНığı гaman tükenmeвen, tam 

tersine pekişen Нeğerler varНır. Bunların başınНa insan hak ve 

öгРürlükleri, aНalet, eşitlik, Нaвanışma НuвРuları РelmekteНir. STK`ların 

РiНerek Рelişen Рörev alanı iхine “küresel kamu malları” Нiвe aНlanНırılan 

bu Нeğerlerin вaвРınlaştırılması ve iхselleştirilmesi Нe bulunmaltaНır.  

- STK`lar konПlikt resolution subjekti Рibi, хatışma alanlarınНa üх Пarklı 

rol oвnaвabilmekteНirler. 1. кatışan taraПlar arasınНa arabuluМuluk  2. Bu 

mümkün olmaНıkta, хatışmaНan etkilenen nüПusa insanМıl ve tıbbi вarНım  

3. кatışma sonrası Нüгenin kurulmasına вarНım 

- En aг хatışmalar kaНar вıkıМı olabileМek Нoğal aПetler ve kriгler гamanı 

хoğu гaman Нevletle işbirliği şeklinНe вarНım . 

- STK`lara önem kazandıran ve terМih eНilmeleriвle sonuхlanan en esas 

öгellik, halka ve hiгmetlerin tüketiМilerine Нaha вakın olmaları ve verimli-

etkin хalışabileМekleriНir.133 

2006`Нa bir kaх en aktiП uluslararası örРüt birleşerek Uluslararası 

NGO Sorumluluk Tüгüğü ( İnternational NGO Accountability Charter) 

ilan ettiler. 134Bu belРe NGO`ların sorumluluğunu, şeППaПlığını, hemНe 

Пaaliвetlerinin ПaвНalılığını arttırmak iхin вaratılmışНır. GünümüгНe 

NGO`lar sosвal, siвasal ve ekonomik haвatı хerхeveleten önemli 

aktörlerden birine dönüşmüşler. 
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Dünвa Bankası NGO terimini “aМı хeken ve sorunlu insanların 

sorununu aгaltmaвa хalışan, Пakirlerin хıkarlarını Нestekleвen, teşvik 

eНen, хevreвi koruвan, temel sosвal hakları talep eНen ve kamusal 

Рelişimi sağlaвan örРütler” olarak belirlemiştir.135 

 

2.4. Eleştiriler 

Dünвa Bankası NGO terimini “aМı хeken ve sorunlu insanların 

sorununu aгaltmaвa хalışan, Пakirlerin хıkarlarını Нestekleвen, teşvik 

eНen, хevreвi koruвan, temel sosвal hakları talep eНen ve kamusal 

Рelişimi sağlaвan örРütler” olarak belirlemiştir. Uluslararası NGO hakta 

Нa aвnı şeвi söвlemek olur, saНeМe uluslararası NGO`ların Пaaliвet alanı 

Нaha РenişНir ve вalnıг bir ülkeНe Нeğil, Нünвanın bir kaх bölРesinНe 

faaliyetlerini sürdürürler.  

Hiх bir şeв hakta her kes aвnı ПikirНe НeğilНir. Bu neНenle Нe Пarklı 

teoriler ortaвa хıkmıştır. Bir teori hep Нiğerini eleştirerek Рelişmeвe 

хalışmıştır. Bu sıraНa NGO`lar hakta Пikirleri Нe ait eНe biliriг. NGO`lar 

hakta Dünвa Bankası`nın вukarıНa söвleНiğimin ПikrinНen Пarklı olarak, 

bu kuruluşları eleştiren bir хok başka Пikirler Нe varНır. Bu hissede esas 

olarak NGO Пaaliвetinin eleştirilmesi ve bu eleştirelerin esaslanНırılması 

üгerinНe НuraМağım. 

İssa G. Shivji AПrika`nın önМül hukuk ve Рelişim uгmanlarınНan 

biriНir. O, NGO`ları eleştirmiş ve НüşünМelerini 2 esas teгinНe 

aхıklamıştır: “NGO söвlemi üгerine suskunluk: AПrika`Нa NGO`ların rolü 

ve РeleМeği” ve “Tanгaniвa`Нa NGO`ların вansıması: Biг kimiг, biг kim 
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Нeğiliг ve biг ne olmalıвıг”. Shivji tartışıвor ki, NGO liНerleri ve 

aktivislerinin ne kaНar хok ve hoş Пikri ve meramı olsa Нa onların вaptığı 

işinin ПaвНası ve haвırı bir o kaНar вoktur veвa aгНır. O, hem Нe 

Нüşünüвor ki, NGO`ların böвle ani вükselişinin neНeni onların kenНi öг 

motivasвonu Нeğil, neoliberal paraНiРma`nın kuvvet kaгanmasının bir 

вansımasıНır. O eleştiriвor ki, NGO`ların haгırki teгahürü, onların 

Нünвanı anlamaНan Нeğiştirmeвe хalışması, tüm bunlar aslınНa вeni 

imperiвal ve koloniвal ilişkilerin НevamıНır. 136 

James PПeiППer kenНisinin Moгambik`Нeki NGO`lar üгerine вaptığı 

araştırma sonuМunНa РelНiРi sonuх şu ki, NGO`lar ülkeНe sağlık alanınНa 

хok neРatiП etki вapmaktaНırlar. O NGO`ların Пaaliвetini eleştirerek 

söвlüвor ki, “parхalanmış Нevlet sağlık sistemi, гarar Рörmüş sağlık 

proРramları kontrölü, tüm bunlar ülkeНe sağlık alanınНa МiННi sorunlar ve 

sosвal eşitsiгlik Нurumunu вaratmıştır ve Нurum keskinleşmekteНir”. O 

Нikkatı şu noktaвa хekiвor ki, NGO`ların Пaaliвetinin korrНine 

eНilmemesi, Пarklı örРütler хerхevesinНe aвnı projelerin вürütülmesi, 

sağlık alanınНa хalışan insanların işini гorlaştırıвor, rutinНen хıkarıвor, 

onları sosвal amaхlar uğruna НeРil, NGO`nun kenНi amaМı uğruna 

хalışmaвa ve Нolaвısıвla sosвal РüvenМenin sarsılmasına neНen oluвor. 

J.PПeiППer NGO ve Moгambik Devlet Sağlık Kurumu arasınНa işbirliğinin 

yeni moНelini tekliП etmiştir. Bu tekliПe esasen ülkeНeki NGO`lar “Рösteriş 

karakterli projeler”i aгaltmalı ve paralel iş вapmalıНırlar.EРer bunlar 

вapılarsa Нevamlı inkişaПın karşısınНa Нuran sorun хöгülmüş ola bilir. 137 

NGO`lar hem Нe ona Рöre eleştiriliвorlar ki, onlar Рelişmekte olan 

Нünвanın sorunlarını хok Нa öгenНirmemekle, “Güneвin sesi”ni 
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azaltmakla temsil ediyorlar. Kuzey-Güneв хatışması, bölРeler arası 

eşitsiгlik ve uхurum aвnı гamanНa NGO`lar arasınНa Нa hiss eНiliвor.  

Jessica Mathyus 1997 senesinde ForeiРn AППairs (Uluslararası 

İlişkiler alanınНa ABD`Нe хıkarılıвor) НeРisinНe вaгıвorНu: “ NGO`lar 

tüm РüМüвle öгel ilРi Рrubu saвılırlar. Onların en iвileri bile viгвon 

вokluğunНan eгiвet хekiвorlar ve вalnıг kenНi хıkarlarına karşı olan 

kamusal kararları eleştiriвorlar”. NGO`lar aslınНa Нaha хok kamuвu 

rahatsıг eНen ve ilРilenНiren sorunlar ve politikalar üгerine 

konuşmalıНırlar, onların Пaaliвeti ise bunНan tamamile uгak olmakla 

beraber kamuya hayirdan fazla ziyan veriyor.138 

Diğer büвük хoğunluk Нa NGO`ların Нoğasına Рöre imperialist 

olНuğunu iННia eНiвor, onların 3. Нünвa НevletlerinНe хoğu гaman irkМı bir 

вöntemle хalıştırklarını ve kolonel eraНa olНuğu Рibi  benгer Пonksiвonları 

hayata geçirdiklerini söylüyorlar. Filozof Peter Hallward iddia ediyor ki, 

NGO`lar politika`nın aristokratik ПormuНurlar. 139  O şu Пaktları esas 

getiriyor ki, Action Aid ve Christian Aid gibi NGO`lar Haitide faaliyet 

Рöstererek “Нarbelere хok eППektiП bir şekilНe Рöг вumНular” ve başka 

söгle söвleвeМek olursak, onlar “imperialiгmin humanitar вüгüНürler”. 

Bir хok Güneв harekatları, örneğin Güneв AПrikaНa`ki Western Cape 

Anti-Eviction Campaign NGO`larla хalışmaktan imtina etmişlerНir. 140 

NeНeni ise, NGO`ların onların kenНi otoritelerini aгaltmasıНır.141  

                                                           
138  Jessica T. Mathews, "Power Shift", Foreign Affairs, January/February 1997 İssue, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-01-01/power-shift  (Erişim Tarihi: 20.04.2015) 

139 “Non Governmental OrРaniгation”, Online World Heritage Encyclopedia, 
http://community.worldheritage.org/articles/Non_government_organization, (Erişim Tarihi: 
22.04.2015) 
140  Sophie Oldfield ve Kristian Stokke, Building unity in diversity: Social movement activism in 
the Western Cape Anti-Eviction Campaign, A joint project between the Centre for Civil Society 
and the School of Development Studies,University of Kwazulu-Natal, 2004, s.8-28 
 
141  BonН, M. “The BaМklash aРainst NGOs”, Prospect Online Magazine, April 2000, 
http://www.prospectmagazine.co.uk/features/thebacklashagainstngos (Erişim Tarihi: 22.04.2015) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Cape_Anti-Eviction_Campaign
https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Cape_Anti-Eviction_Campaign
http://www.foreignaffairs.com/articles/52644/jessica-t-mathews/power-shift
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-01-01/power-shift
http://community.worldheritage.org/articles/Non_government_organization
http://abahlali.org/files/Oldfield%20&%20Stokke%20WCAEC%20Research%20Report.pdf
http://abahlali.org/files/Oldfield%20&%20Stokke%20WCAEC%20Research%20Report.pdf
Prospect
http://www.prospectmagazine.co.uk/features/thebacklashagainstngos


 

 

Diğer bir eleştiri ise NGO`ların Batı ve belli bir Рrub Нevletlerin Нış 

politika araМı olarak kullanılması ile ilРiliНir. Bu НoğrultuНa Rusвa 

Başkanı VlaНimir Putin`in 2007`Нe Güvenlik Politikası konusunНa вapılan 

Müniб KonПeransınНa вaptığı konuşmasınНakı NGO`larla ilРili suхlama 

özellikle dikkat çekiyor. 142  Onun söвleНiğine Рöre, “NGO`lar Пormal 

olarak öгРür, maksatlı olarak Пinanse eНilmiş ve РenelНe kontrol 

altınНaНırlar”. BunНan  başka, MiМhael BonН вaгıвor: “кoğu NGO`lar, 

örneğin OбПam, the ReН Cross, CaПoН ve AМtion AiН, Рelişime ulaşmak 

iхin вarНımlarını Нaha Нevamlı şekilНe вapıвorlar. Amma ekser, öгellikle 

ABD kökenli NGO`lar sadece onlara destek veren güçlerin ideolojilerini 

ihraх etmekle meşğuller”.143  

NGO`lar hem Нe вanlış bilРi ve tavsiвeler vermekle beвaг вalan 

kullanmakla eleştirilmişler, onların kritiгe etmekte Мahil olНukları iННia 

eНilmiştir. нrneğin, GreenpeaМe baş bilim aНamı olan DouР Parr 

NGO`ların Рerхekten bilimle ilРilenmek вerine, kenНi хıkarları ile 

ilРilenНiklerini ve bu neНenle вaptıkları хabaların boşuna olНuğunu 

söвlemiştir. Park onu Нa Рösteriвor ki, “biгim kritistler arasınНa böвle bir 

Нeвim var ki, bilim saНeМe karar kabul etme araМıНır...oвsa politik ve 

ekonomik хıkarlara ulaşmak iхin bilim bir вüгkapağı Рibi Нe 

kullanılabilir”. Вani, bilimin hanРi Нalları kenНi хıkarlarına uвarsa, o Нa 

kullanılıвor.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AZERBAYCAN`DA FAALİYET GнSTEREN STKLAR 

 

3.1. Azerbaycan`Нa STK`ların yaranma tarihi 

 

AгerbaвМan`Нa STK kavramı en son НönemlerНe önem kaгanmaвa 

başlasa Нa, tarihi Рelişim süreМi Нaha eski гamanlara НaвanmaktaНır. 

Günümüг Пaaliвet Рösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) ait 

öгellikleri вansıtan STK'ların AгerbaвМan'Нa kurulması ve Пaaliвet henüг 

on dokuzuncu Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başlarına rastlar. Bu НönemНe 

STK'lar Нevletten bağımsıг sosвal ve toplumsal alanНa Пaaliвet Рöstererek 

toplumun haвatınНa önemli rollerНen birini oвnuвorНu. Tarihten belli 

olНuğu Рibi, bu НönemНe Kuгeв AгerbaвМan хar Rusвa'sının eРemenliği 

altınНa iНi. Fakat sömürРe гulmünün varlığına rağmen aвnı вıllarНa 

Kuгeв AгerbaвМan ulusal STK sistemi oluşa bilmiştir. Tarihi araştırma 

sonucu gösteriyor ki, sözügüdən НönemНe sosвal aktivitenin haвırseverlik 

akımı öгellikle terМih oluşturuвorНu. TessuПle belirtmek Рerekir ki, tarihi 

ve politoloji edebiyyatlarda bugün de o dönemde mevcut olan toplumsal 

kurumlar bir STK olarak tetkik eНilmemiş kalır. Bu aхıНan bu kurumların 

bir STK olarak РünümüгНe öğrenilmesi önemli bilimsel önem ve aciliyet 

arг etmekteНir. AвrıМa 19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başlarınНa 

mevМut olan STK'ların kurulması ve etkinliğinin inМelenmesi buРünkü 

STK'lar iхin Нe ilРinхtir. Onların teМrübelerinНen вararlanmak her bir STK 

için faydalı, önemli ve örnek rolünü oвnaвabilir. 

Malumdur ki, 19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başları Kuгeв 

AгerbaвМan'Нa kapitalist ilişkilerin kurulması ve Рeliştirilmesi НönemНir. 

Bu dönemde sosyo-ekonomik, sosвal, kültürel Рelişmenin öгünНe вatan 



 

 

temel faktör petrol Пaktörü iНi. 1872 вılınНa iltiгam sistemi iptal eНilНikten 

sonra petrol enНüstrisi hıгla Рelişmeвe başlaНı. Görkemli AгerbaвМan 

eğitimМi-Нemokrat Hasan beв ГerНabinin вaгНığı Рibi "... her taraПtan 

buraвa sermaвe ve bilРi akmaвa başlaНı ve eski iНari sürgün yerinde 

вaşam kaвnaНı". Tüm Рelişmenin merkeгi ise Bakü iНi. Söг konusu 

НönemНe AгerbaвМan'Нa STK'ların kurulması ve oluşumu esasen petrol 

enНüstrisi ile ilРili iНi. O вıllarНa mevМut olan STK'ların büвük хoğunluğu 

haвır вönünНe Пaaliвet Рösteriвordu. 

19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın evvellerin Kuгeв AгerbaвМan'ın 

sosyal-ekonomik haвatınНa вaşanan Нəвşiliklər burada yeni sosyal 

tabakanın - РirişimМiler tabakasının oluşumu ile sonuхlanНı. Вeni Нoğan 

РirişimМiler tabakası hem Пarklı teşkliatlarНa birleşerek, hem Нe bireв 

olarak sosyal sektorНa Пaaliвet РösteriвorlarНı. H.Г.Tağıвev, 

Ş.ƏsəНullaвev, M.Muбtarov Рibi ulusal РirişimМiler toplaНığı sermaвenin 

bir bölümünü haвır işlerine, nüПusun eğitimine, okul, tiyatro, hastane 

inşaatına вöneltmişНiler.144 Onların arasınНa arasınНa HaМı Zeynalabdin 

Tağıвevin etkinliği Нaha хok ilРi хekiвor. AгerbaвМan'Нa ilk kıг okulunu 

aхılması, Şollar-Bakü su hattının хekilmesi, ilk tiвatro binasının, tekstil 

Пabrikasının inşası, baгı sokak ve meвНanların вapılması işleri onun aНı 

ilde bağlıНır. 1887 вılı Kasım aвının 5 Нe o, Bakü'nün 80 МivarınНa 

sahibkarını biraraвa toplaвarq Bakı at-demiryolunu çekmek için birlik 

вaratmaвı önerНi. BilinНiği Рibi, bu tekliП Рerхek olНu ve 1889 вılınНa 

Bakü'de raylar üzerinde hareket eden at qoşqulu taşıt - konka faaliyet 

Рöstermeвe başlaНı. 

Söг konusu НönemНe РirişimМilerle birlikte bir takım toplumsal 

ПiРürler Нe хeşitli teşebbüsler ortaвa atıвor, nüПusun maariПlenmesine хaba 
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РösteriвorlarНı. 1894 вılınНa Bakü'Нe C.Velibeвov, H. MahmuНbeyov, 

S.M.QeniгaНe, E.AбunНov, E.CeПerгaНenin вakınНan katılımıвla 

N.Nerimanov taraПınНan Нüгenlenmiş ilk AгerbaвМan okuma salonu 

ülkenin sosyal-kültürel haвatınНa önemli bir rol oвnaНı. Okuma salonu 

AгerbaвМanlı müellilerin вarНımları, öгellikle pвeslerin sahneye 

вerleştirilmesinНen elНe eНilen Рelirler ve Рönüllü bağış, üвelik hakları 

hesabına Пaaliвet РösteriвorНu.145 

1905 вılınНan başlamış milli вükselişin Рelişim вoluna Нüşmesi вıllarınНa 

kültürel - maariП işleri haвli МanlanНı, хeşitli sosвal kurumlar, toplumlar 

oluştu, Рaгete ve НerРilerin Пaaliвetleri РenişleНi. 1905 вılının 

sonbaharınНa "Savunma ve Müslüman kübarları ve гiвallılarının birliği" 

ve "Müslüman Hayriye Cemiyeti" tahsis edildi.146  "Müslüman Hayriye 

Cemiвeti" nin Başkanı H.Z.Tağıвev, sekreteri ise Ahmet Beв Ağaoğlu iНi. 

Toplum kenНi etraПınНa хok saвıНa РirişimМilerle birlikte önemli kamu 

Рörevlileri birleşНirmişНi. Bu örРütün Пaaliвeti çokвönlü olmuştur. Bunu 

aşağıНaki Рibi toplanabilir: sanaвi ve tiМaret Bakısı iхin önem arг eНen 

teknik ve ticari okullarının Нüгenlenmesi ve inşası; Rusвa'Нa ilk olarak 

Bakü'Нe aхılan ve Güneв KaПkasвa'Нa вeРane olan Müslüman kıг okulu, o 

okulun НahilinНe müslüman kaНınlar iхin Нüгenlenen öğretmen kursları; 

Bakü'de "Saadet" okulunun вapımınНa iştirak; tekstil fabirikinin işхileri 

iхin okul binasının inşaatı; MerНekanНa bahхivan okulunun inşa eНilməsi; 

bölРelerНe halk eğitiminin Рelişmesine kaвРı; Rusвa'nın ve вabanМı 

ülkelerin üniversitelerinНe eğitim alan öğrenМilere maННi вarНım; İran'Нa 

maariП kurumlarının oluşturulmasına Рösterilen вarНım; kitap ve Рaгete 
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baskısı, хeşitli Нers kitapları ve literatür basımı; basın orРanları iхin milli 

kaНroların haгırlanmasına eНilen mali вarНım; sanatın Рelişmesine 

Рösterilen Нestek; inşaat-imar хalışmaları (Dağıstan'ın baгı köylerine 

хekilen su hatlarının inşasına вarНım, ГenРeгur kaгasınНa köprünün inşa 

eНilmesi); Нoğal aПetlerНen kurtulanlara вarНım eНilmesi vb. BirinМI 

Dünвa Savaşı вıllarınНa "Müslüman Haвriвe Cemiвeti" nin etkinliği Нaha 

Нa РenişlenmişНi. Toplum mülteМilere ve aхlık хeken nüПusa хeşitli 

вarНımlar eНiвorНu. Toplum aвnı гamanНa NarРin aНasınНa esir tutulan 

Türk asРerlerine Нe kenНi вarНımını esirРemirНi. 

1906 вılınНa ortaвa хıkan ve bileşimi esasen milli РirişimМiler ve 

seхkin sosвal aНamlarınНan oluşan "Neşri - MaariП" ve вine aвnı вıl 

AгerbaвМan'ın tanınmış гiвallıları taraПınНan temeli atılan "NiМat" kültürel 

- maariП, 1910 вılınНa Нüгenlenen "SeПa" Рibi kuruluşlar Нa esasen 

nüПusun maariПlenmesi, хeşitli sosвo-kültürel sorunların хöгümüne вarНım 

ve Нiğer haвır işleri ile uğraşıвorlarНı. "NiМat" Cemiвeti Bakı valisinin 

1906 Ağustos 22-Нe onaвlaНığı tüгük temelinНe Пaaliвete başlamıştı. 

NiгamnameНen anlaşılmaktaНır ki, birliğin esas amaМı müslüman nüfus 

arasınНa aвНınlanma işinin вaвılması, вüksek, orta ve ilköğretim 

müsissələrində okuyan müslümanlara вarНım Рösterilmesi, ana Нili ve 

eНebiвatın Рelişmesi iНi. Bu amaхla kamu хeşitli kitaplar ve Нerslikler 

вaвınlıвorНu. Toplumun kütüphanesi ve Нiğer müslüman quberniвalarınНa 

şubeleri Пaaliвet РösteriвorНu. Basın orРanı olan "NiМat" Рaгetesi İsa beв 

Aşurbəвlinin eНitörlüğünНe вaвınlanıвorНu. 

ВukarıНa aНı Рeхen kamu kuruluşları amaх ve Рörevlerine, Пaaliвet 

ilkelerine ve Нiğer karakteristik öгelliklerine Рöre гemanesinin STK-leri 

olarak Нüşünülebilir. 

19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başlarınНa STK'ların Пaaliвetlerine 

Нikkati хeken meselelerНen biri Нe kaНınların kamusal etkinliğe Нaha Рeniş 



 

 

şekilНe katılmasıНır. Onlar Нa bir takım iМtiami kurumların ve haвır 

Мemiвetlerinin kuruМusu olmuşlarНır. Bu konuНa 1908 вılı 1 Şubat tarihli 

"Kaspi" РaгetesinНe şöвle вaгılmıştır: "Müslüman kaНınları arasınНa 

ileriМi hareket her Рeхen Рün artıвor. Gelişmiş Müslüman kıгlarınНan biri, 

halihaгırНa öğrenМi, Usubbəвovun eşi kenНi РüМü ve isteği ile 

Вeliгavetpol (GenМe) şehrinНe müslüman гiвalı kaНın ve kıгlarНan oluşan 

kaНın ittiПakı вaratmıştır ". Bu örРüt üвeleri esasen müslüman kaНınların 

maariflənməsini, ihtiвaМı olanlara bağış toplama Рibi haвır Рörevlerini 

karşılarına amaх koвmuşlar. Aвnı Рaгetenin 30 Ekim saвısınНa "Ekimin 

26-da R.Б.Qasımovanın menгilinНe ünlü müslüman kamu görevlisi 

H.B.Məlikovun Нul karısı HaniПe hanım Melikovanın başkanlığınНa гiвalı 

müslüman kaНınların toplantısı РeхirilНiği" Рösterilir. Onlar Нa esasen 

aвНınlanma ve вarНım Рörevini karşısına amaхlaвarak bu amaМı savunan 

"NiМat" toplumunun Bakü'Нe Нaimi Пaaliвet Рösteren kaНın şubesine 

Нönüşmesini temenni eНiвorlarНı. 

Belirtilen НönemНe aНları хekilen sosвal kurumlarla beraber Пarklı 

sosвal tabakaların хıkarlarını savunan kurumlar Нa oluşmuştu.  

Azerbaycan öğretmenlerinin 1906 вılının Ağustos aвınНa keхrilen 

toplantısınНa eğitim alanınНa var olan sorunlar tartışmaвa хıkarılНı. Devlet 

karşısınНa Rus-Tatar okullarınНa AгerbaвМan dilinin zorunlu ders olarak 

Рeхilmesi, вeni Нers proРramlarının вaгılması ve tertibi, yeni dersliklerin 

вaгНırma, öğretmenlerin вaşam koşullarının iвileştirilmesi vb. Рibi 

talepler ileri sürüldü.147 

19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başlarınНa STK'ların kurulması ve 

esas Пaaliвet alanı, haвırseverlik хalışmaları Bakü şehrini kapsasa Нa, 

bölРelerНe Нe sosвal alanНa aktiП insanlar хeşitli kurumlar tesis eНiвor. 

Nüfusun Пarklı sorunlarının хöгümünНe onlara вarНım eНilmesine Рaвret 
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gösterir ve bu amaçla belirli tedbirler РeхiriвorlarНı. GenМebasar 

bölРesinНe İsmail Han ГiвaНбanının вönetimi ile yaratılmış "Savunma" 

örРütünün esas РörevlerinНen biri köв вaşam koşullarının Рeliştirilmesi, 

köвНe kültürün Рelişimi, köвlülerin mülkeНarlara verНikleri behre 

vergisinden kurtulmak vb. idi. Yirminci Вüгвılın başlarınНa Karabağ'Нa 

"HiНaвet" müslüman haвır Мemiвeti Нe Пaaliвet РösteriвorНu. AНınНan Нa 

anlaşılaМağı Рibi bu kurum Нa bölРeНe хeşitli haвır teНbirleri uвРular, 

nüПusun хeşitli sorunlarının хöгümüne хaba РösteriвorНu. 

Sonda bir hususu da belirtmek gerekir ki, 19. Вüгвılın sonları 20. 

Вüгвılın başlarınНa sosвal sektörНe Пaaliвet Рösteren birхok kişi ve 

kurumlar Azerbaycan Devletinin restorasyonunda ve Azerbaycan Halk 

Cumhuriвeti'nin oluşumunНa önemli, aktiП rol oвnaНılar. 

Böylece, 19. Вüгвılın sonları 20. Вüгвılın başları AгerbaвМan 

tarihinde bir вanНan sömürРe eРemenliği, Нiğer вanНan kamusal haвatınНa 

вaşanan sosвoekonomik Нeğişikliklerle вanısıra ulusal STK sektörünün 

Пormalaşması Нönemi Рibi Нe karakteriгe olunabilir. 

Bu devirde (30 Kasım 1906 tarixine kadar) 26-a kadar STK 

вaratılНığını söвleвe biliriг. Bu НevirНe ve Нaha sonra вaratılan kurumlar: 

Çocuklar evi cemiyeti, okullarНakı вoksul öğrenМilere вarНım 

amaхlı – Neşri-Maarif Cemiyeti (1907-1911.вıllarНa Пaaliвet Рöstermiş ve 

23 öğrenМiвe вarНım etmişНir), 1913`Нe вaratılan “Müslüman Нram 

truppası” ve “Hemiввet” kollektivi, Nicat cemiyeti, 1914`Нe Kırmıгı Haх 

Cemiyetinin Bakı bölmesinin Нesteği ile KaНınlar Klubü,Вeşil Kalem 

Cemiyeti (1919`Нa 35 neПer вaгarın iştirakı ile tesis eНilmişНir), İslam 

inceseneti abidelerini sevenler ve koruyanlar, Şeher bağlar cemiyeti, Bakı 

Müselman Haвır Cemiyeti, Halk Evleri Cemiyeti 



 

 

Bu kurumların Пaaliвetine вarНımНa bulunan varlı işaНamları – 

H.Г.Tağıвev, Şemsi EseНullaвev, Murtuгa Muбtarov, Musa Nağıвev, isa 

beв HaМinski, Ağabala Quliвevi Рöstere biliriг.148 1918-1920 döneminde 

de bu STK`lar faaliyetlerinde devam ettiler, lakin 28 Nisan 1920 tarihinde 

Sovвet işğali sonuМu bu örРütlerin nereНeвse hepsi Пaaliвetini НurНurНu. 

Artık tüm SSCB НevletlerinНe olНuğu Рibi AгerbaвМan`a Нa Sovвet`lerin 

stili örgütler gelmeвe başlaНı, örneğin Komsomol. Bu НevirНe eskiНen 

kalma varlığını koruвan örРütlerНen biri – AгerbaвМan Uluslararası Kıгıl 

Aypara Komitesi idi. 1991`de Sovyetler rejimi son buldu ve Azerbaycan 

öгРürlüğüne kavuştu. Bunun arНınМa her alanНa olНuğu Рibi STK alanınНa 

Нa вeni saвПa aхılНı.   

İlk önМe 1997`Нe AгerbaвМan ve BM`in Gelişim ProРramı arasınНa 

STK alanının kurulması ve Рeliştirilmesi maksaНı РüНen işbirliği вaratılНı. 

1999`Нa ise Milli STK Forumu вaraНılarak, STK`ların ilişkilerini 

koorНine eНen bir struktur oluşturulНu. 2000`Нe STK`lar (kamusal örgütler 

ve fonlar) hakta ilk Kanun kabul olundu. Bu Kanun`un kabul edilmesi ve 

ona sonra baгı Нeğişikliklerin eНilmesi STK alanınНa ülke РenelinНe 

Рelişimlere вol aхtı. Böвle ki, STK`ların kaвıt olma mekaniгması, гorunlu 

kaвНı, bbu kaвНı вapmamaвa Рöre inгibati Мeгalar müННaaları вeni Kanun 

projesinНen хıkarılНı. STK`ların вeni oПisler aхma proseНuru 

kolaвlaştırılНı, AгerbaвМan`Нa вaşaвan вabanМıların Нa STK вaratma 

hukuku tanınНı. Bu normatiП senet ülkeНe STK`ların Пaaliвetini 

öгРürleştirerek хoğaltılmasına neНen olНu. Bu Kanun`la вanısıra Нiğer 

senetler Нe varНır ki, ülke РenelinНe STK`ların Пaaliвetini resmileştiriвor: 

Mülki MeМelle, “Hukuki şahısların Нevlet kaвıtı ve Нevlet reвestri hakta”, 
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“Hibeler hakta” kanunlar ve Нiğer bir sıra nomatif-hukuki aktlar (Vergi 

MeМellesi, “Sosвal siРorta hakta” kanun ve b.). 149 

2007`Нe Cumhurbaşkanı вanınНa STK`lara Devlet Desteği Konseвi 

вaratılması ile вeni bir aşamaвa РeхilНi. Bu kurumun Пaaliвete başlaması 

ile Нış вarНımlarını almakta гorluk хeken milli STK`lar da faaliyetlerini 

Рenişletme şansı kaгanНılar. Bu kurum Нevletin STK sektörüne verНiği en 

bütük hediyeydi. 150  2011`Нe ise tamamile Рenхler alanına oНaklanan, 

Cumhurbaşkanı вanınНa Genхler Fonu вaratılНı. Bu kurum Рenхler 

teşkilatlarına вarНımlar aвırarak onların Пaaliвetinin Нevamlılığına ve 

Рelişmesine neНen oluвor. 

Cumhurbaşkanı вanınНa STK`lara Devlet Desteği Konseвi`nin 

haгırlaНığı raporНa AгerbaвМan`Нakı STK`ların saвının хoğunluğuna 

rağmen aktiП ПaaliвetНe bulunan 700 STK`nin olНuğu söгü Рeхmektedir. 

Hem Нe, esas хoğunluğun ülkenin başkenti Baku`Нe вerleşmesi ve Пaaliвet 

Рöstermesi, bölРelerНe STK вoksunluğu Нiğer söylenmesi gereken 

husustur. 

 

3.2. AгerbaвМan`Нa faaliвet gösteren вabanМı STK`lar 

Azerbaycan`da ПaaliвetНe bulunan esas вabanМı STK`lara – 

Uluslararası KıгılHaç ve KıгılAy Cemiyetleri Birliği, NED, NDİ, USAİD, 

RelieП İnternational, АorlН Hope International, İREБ, Avrupanın 

Demokrasiye Destek Fonu (EED), Aхık Cemiвet Enstitüsi ВarНım Fonu 
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(Open Society Fund), Almanвanın “Uluslararası Humanitar Tıbbi 

ВarНım”, AİESEC  ve b. göstere biliriz. 151  

 

3.2.1. Uluslararası KızılHaç ve KızılAy Cemiyetleri Birliği 

Uluslararası KıгılHaх ve KıгılAy Cemiyetleri Birliği Azerbaycanda 

Пaaliвetini AгerbaвМan KıгılAy Cemiyeti araМılığıвla вürütüвor. 

AгKAC`in tüm Пaaliвeti ise Uluslararası Komitenin 2020 Stratejisi 

çerçevesinde hayata geçiriliyor. AzKAC`ın struktural ve proПesвonel 

faaliyetinin sonucu olarak Cemiyet 2014.вıl 1 Ocak tarihinden itibaren 

ülkeНeki Katiplik oПisini kapatmış ve tüm Рörevi AгKAC`a ve onun ülke 

boвu вaвılan şubelerine bırakmıştır. 152  Buna rağmen Uluslararası 

Cemiyetin Нesteği ile AгKAC 1 вılНa iki proje Рerхekleştirmiştir – Kan 

verme Aksiвası ve Tuberkuloг hastalığıвla müМaНele projesi. Bu projeler 

2012 senesinНen itibaren her вıl Рeхiriliвor. 2014`ün Ekim aвınНa Нa 

AzKAC`ın вönetimiвle Рeхirilmiştir. 153 AzKAC`ın Пaaliвeti hakta вerel 

STK`lar bölümünНe bahs eНeМeğim.  

 

3.2.2. USAİD – NED – NDİ 

Sovвetler Birliği`nin хökme neНenleri sırasınНa esas olarak 2 teг 

savunuluyor – ABD`nin başlattığı silah вarışı ve Sovвetler`in imгalaНığı 

Helsinki Hihayi senedi`nden sonra ülke içinde muhalif grup eylemlerinin 

artması.Carter вönetimi Sovвetler iхinНeki bu eylemlere destek vermek 

amaМı ile insan haklarını ABD Нış politikasınНa ön plana хıkarmıış ve 
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SSCB`вe вönelik halk Нiplomasisini hıгlanНırmıştır. ABD Sovвetler ile 

kültürel, bilimsel, öğrenМi Нeğişim proРramlarının Рerхekleşmesini 

Нesteklemiş, ABD`li НüşünМenin, Пilmlerin, kitapların, Рaгetelerin ve 

НerРilerin Sovвetler Birliği`ne Рirebilmesi iхin baskı вapmıştır.154 Bu tür 

eвlemlerin, STK`ların amaМı Sovвetler Birliği`nin хöküş süreМini 

hıгlanНırmak iНi. Bu amaхla нгРürlük RaвНosu (RaНio oП Libertв - 

AгaНlıq), Amerika`nın Sesi (VoiМe oП AmeriМa) ve нгРür Avrupa 

RaвНosu (RaНio Free Europe) ile mesajlarını Doğu Avrupa`вa ve Нiğer 

SSCB ülkelerine iletmeвe хalışmıştır. Bu işНe esas вarНımМı üвeler 

sırasınНa USAİD, onun НestekleНiği, Пaaliвet hakta вukarı bölümНe bahs 

ettiğim NED ve onun хekirНek kuruluşları Нa вarНımМı olmuşlar. 

Sovвetler Birliğinin хöküşü arНınНan вeni вaranan Нevletleri ABD kenНi 

etkisi altınНa tuta bilmek iхin bu örРütlerin Пaaliвeti post-Sovвet alanınНa, 

hem Нe artık öгРürlüğüne kavuşmuş AгerbaвМan`Нa Нevam ettirilmiştir. 

2002-2004 Renkli Devrimleri гamanı 2003`Нe ülkemiгНe вaşanan kütlevi 

muhalif kampanyalar, protestolar гamanı USAİD ve onun НestekleНiği 

kuruluşlar aktiП şekilНe Нestek sağlamışlar. NED Нe USAİD Рibi ülkeНe 

muhalif yönümlü aktivist gençleri desteklemektedir.Onun her ülkede bir 

çok НestekleНiği aktiП Рenх varНır. 155  нrneğin, 2012`Нe AгerbaвМan`Нa 

Bakü şehirinНe Рeхirilen Eurovision şarkı вarışması гamanı Rasul CaПarov 

isimli Рenх aktivistin вönetimiвle “Demokrasi iхin Oku”, Нaha sonra ise 

aвnı вıl Bakü`Нe Рerхekleştirilen Dünвa İnternet İНareМiliği Forumu 

гamanı bu Рenх taraПınНan “İnternet Baskısı İnisвativi” isimli 

kampanвalar Рerхekleştirilerek tüm Нünвa`nın Нikkatının AгerbaвМan`a 

вönelНiği bir гamanНa ülkenin baskılı bir rejim olНuğunu Нünвa`вa 
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kanıtlamaвa хalışmışlar. 156  NED`in НestekleНiği Рenхler sırasınНa 

Baxtiвar HaМiвev ve Narmin Rahimli Нe varНır. 157Onlar 2010 Parlamento 

seхimlerine katılan HaМiвev`i Нesteklemek iхin beraber şekilНe “PoгitiП 

Değişiklik” isimli Genхlik Harekatı başlattılar. 158 Haciyev hem de 

НünвaНa Пaaliвet Рösteresen AİESEC İnternational`in Aгerbaycan 

bölümünü yaratan gençdir. Aktivizmi ona 2011-2012 вıllarınНa hapis 

вatmasına neНen olmuştu. ABD Devlet Katibi Hilari Klinton`un 2012`Нe 

AгerbaвМan`a seПeri хerхevesinНe o,  aПП eНilerek hapisНen bırakılmıştır. 
159 

Haгıra USAİD`in AгerbaвМan`Нa esas Пaaliвet istiqametleri – 

Нemokrasi, insan hakları, hükümet iНareМiliği, ekonomik Рelişim ve 

tiМaret, qlobal sağlık Рibi konularНır.  

USAİD AгerbaвМan`Нa muhaliП örРütlere вarНımlar aвırıвor ve bu 

artık Рiгli bir mesele НeğilНir. 2014`ün 30 Haгiran – 7  Temmuz tarihleri 

arasınНa başvurusu tarihi olan вeni hibe ilanı verilişti. Başvuru iхin хok 

kısa bir süreх olНuğunu, aвrılan paranın 2.4 milвon Нolar Рibi хok вüksek 

miktar olНuğunu ve вalnıг muhaliП örРütlere paвlanılНığını neгere alırsal, 

örgütün ülkede faaliyetinin yönünü görebiliriz.160 
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3.2.3. Open Society Foundation 

Open Society Foundation (Aхık Cemiвet Enstitüsi) – 1993`de 

Merkeгi, Doğu Avrupa`Нa ve post-Sovвet mekanın`Нa Soros Fon`unun 

faaliyetini Рerхekleştirmek, hemхinin Нünвanı komüniгmНen kurtarmak 

için kurulan örgüttür.161 Soros Fonu Corc Soros (Нünвanın 30 en гenРin 

aНamınНan biri, maМar-amerikan asıllı) isimli biгnes maРnatı, milyarder 

taraПınНan kurulan Пilantropist humanitar вarНım fonudur. Soros Fonu 

OSF araМılığıвla Нevletlere вarНımlar вapıвor.162 

нrğütün amaМı НünвaНa Нemokratik iНareМiliği, insan haklarını, 

ekonomik Рelişimi, sosвal reПormları teşvik etmektir. Daha bir amaх ise 

НevletlerНe sivil toplum kuruluşlarına mali вarНım sağlaвarak onların sivil 

toplumun ПormalaşmasınНa rolünü arttırmaktır. Önce ismi Open Society 

İnstitute olan bu örРüt haгırki ismini 2010`Нa kabul etmiştir. Örgüt 

Нünвa`nın 60`Нan хok НevletinНe Пaaliвet РöstermekteНir.163 Lakin bir çok 

kritikler örgütü ülkelerde olan mevМut sosвal kuruluşu Нağıtmakta 

suхluвorlar. Baгıları bu örРütün Пaaliвetinin o kaНar Нahili işlere 

вansıНığını Рörüвorlar ki, onu “kölРe hukümeti” aНlanНırıвorlar. Diğer 

ABD baгlı örРütler Рibi, bu Нa ABD`nin global idarecilik amaхlarına 

hizmet eden, muhalefeti desteklemekle hakimiyyeti devirmeвe хalışan, 

insan hakları ve Нemokrasi Рörünümüne bürünerek politika вürüten 

örğütНür.164 
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Azerbaycan`da 1998`den itibaren faaliyet göstermektedir. Step by 

step projesi OSF`nin Azerbaycan`da ilk projelerinden`dir.Bu proje eğitim 

sisteminin Рeliştirilmesi ve şeППaПlaştırılması iхin хalışıвor. Bu proРram 

eğitim bakanlığı ve Нiğer Нevlet kurumları taraПınНan poгitiП 

karşılanmıştır. ProРram хerхevesinНe ülkeНe 2 Telim Merkeгi kurularak, 

хoМuklara, öğrenМilere ve onların ebeveynlerine telimler geçiriliyor.  

Bununla вanaşı kurumun amaМı petrol ve Рaг menbelerinНe 

işletmenin şeППaПlığını arttırmakНır. 

2015`Нe Open SoМietв FounНation`un AгerbaвМan`Нakı oПisi 

hükümet aНamları taraПınНan kapatılНı, onun AгerbaвМan`kı banka hesabı 

НonНurulНu. İsviхre`Нe Рeхirilen Davos Forumu гamanı нrРütün kuruМusu 

Corc Soros ForumНa iştirak eНen AгerbaвМan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliвev`le Рörüşerek ülkeНeki sivil toplum kuruluşlarının Пaaliвetine Нaha 

öгРür imkanlar sunmasını bilНirmiştir. 165 

 

3.2.4. AİESEC Azerbaycan 

AİESEC – Uluslararası NGO`Нur. Tarihi temeli 1944`Нe İskanНinav 

НevletlerinНeki universiteler arasınНa haвata Рeхirilen öğrenМi 

mübadelesine Нaвanıвor. нrРütün kurulНuğu ise resmen 1948`Нe ilan 

eНilmişti. İsminin aхılışı - Association internationale des étudiants en 

sciences économiques et commerciales (International Association of 

Students in Economic and Commercial Sciences –Ekonmik ve Ticari 

Fennler нğrenМilerinin Uluslararası Asosasвonu). нrРüt Рençlere liderlik, 

Рelişim iхin Пarklı projeler sağlamaktaНır. Bunun iхin örРüt Рenхlerin 
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mübaНelesini kullanıвor. нrРütsel ağНa 126 Нevletten 100.000`lerle üвe 

birleşmiştir. Bu, Нünвa`Нa en büвük Рenхler teşkilatlarınНan birinМi hesap 

oluna bilir. Örgütün BM ECOSOC, UNDP ve BM Baş Katibi`nin Genхler 

üгre Elхisinin вanınНa müşahiНeхi statüsü varНır. Ana oПisi NiНerlanНın 

RotterНam şehirinНe вerleşiвor. 166 

нrРüt üвeleri arasınНa aşağıНaki 6 ana Нeğeri вaвmaktaНır: 

LiНerliğin aktivleştirilmesi, Birliğin Teşvik eНilmesi, Farklılıkların Kabul 

eНilmesi, KatılımМılıkНan гevk almak, Mükemmeliğe Мan atmak ve 

Нevamlı хalışmak.167 нrРütün proРramları : 

Future Talent – uluslararası staj proРramı, KonПeranslar - вılНa en aг 500), 

Global Talent – 2-18 aв arası Нevam eНen öНenişli staj proРramı, Global 

Citizen – Gönüllülük proРramı. 168 

İlk qaвri-Avrupalı üвe Нevlet 1955`Нe İsrail olmuştur. BunНan sonra 

örgüt Нünвanın Нiğer bölРelerine Нe вaвılmaвa başlaНı. Hatta 1989`da 

SSCB bile AİESEC`e üвe olarak katılНı. 20`Нen Пaгla Sovвet öğrenМisi 

AİESEC proРramlarına katılНı ve 60`a kaНar Sovвet şirketi вabanМı 

öğrenМileri staj iхin kabul etmeвe haгır olНuğunu bilНirНi. Azerbaycan`da 

AİESEC 2006`Нan itibaren ПaaliвetНeНir. AİESEC Türkiвe`nin вarНımı ile 

Bakü`Нe Пaaliвete başlamıştır. NereНeвse 100 МivarınНa üвesi varНır. 

KenНini вabanМı НevletlerНe, uluslararası konПeranslarНa, staj 

proРramlarınНa Рeliştirmek isteвenler iхin bu örРüt tam uвğun bir 

platforma sunuyor.  
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3.3. Azerbaycan`da faaliyet gösteren yerel STK`lar 

Günümüzde AгerbaвМan`Нa kaвНa alınmış 3 bin МivarınНa STK olsa 

Нa, onların hepsi aktiП şekilНe Пaaliвet РöstermemekteНirler. Özellikle, 

ülkemizin özgürlük tarihinin sadece 24 вılı kapsaması (1991 – günümüze 

kadar (2015)), kurulan örРütlerin Нe хok вeni olması ve teМrübesinin aг 

olmasını Рösteriвor. Buna rağmen ülkemiгНe вeteri kaНar aktiП Пaaliвet 

Рösteren STK`lar Нa varНır. нnМeki bölümlerНe РösterНiğimiг Рibi tüm 

dünyada aktif faaliyet gösteren STK`lar Рibi kuruluşlar ülkemizde daha 

kurulmamıştır, ama onların Пaaliвeti ve strukturunu örnek alarak STK 

sektoru ülkemiгНe РüхlenНirile bilir. нrneklerНen Нe РörНüğümüг Рibi, en 

güçlü STK`lar en Рüхlü Нesteğe sahip olanlarНır. Devlet ne kaНar хok 

Нestek vererse onun vatanНaş cemiyeti Нe o kaНar Рeniş Рelişer. Yeni 

innovativ ve РeliştiriМi Пikirleri olan STK`lara Нevlet Нe Нesteğini 

esirgememlidir. Belirtelim ki, ülkemizde daha aktif faaliyeti ile seçilen 

Рenхler teşkilatlarıНır. 

Вerli STK`lara örnek olarak AгerbaвМan Kıгıl Aвpara Cemiвeti, 

ATGTİ, İRELİ İхtimai Birliği, “Haвat” Uluslararası humanitar örРütü, 

“Genхliğe ВarНım Fonu”, AгerbaвМan KaНın ve Gelişim Merkeгi, “Araг” 

humanitar iхtimai birliği, “SOS” кoМuk Kentleri Asosasвonu, “Anne ve 

кoМuk Sağlık Merkeгi” İхtimai Birliği, “LiНer KaНınlar” İхtimai Birliği, 

NİDA Genхler Harekatı, AEGEE Bakı, Sağlam DüşünМe Gençler 

Teşkilatı, “Azad Genхler” İхtimai Birliği, “Azad HemПikirler” Genхlerin 

MaariПlenНirilmesi İхtimai Birliği, AгerbaвМan-Amerika Genхleri İхtimai 

Birliği, AгerbaвМan-Britanвa Meгunları İхtimai Birliği, Azerbaycan 

Demokratik нğrenМi Genхler Teşkilatı, AгerbaвМan Genх Alim, Aspirant 

ve Masterler Cemiyeti, Azerbaycan Genç Diplomatlar İхtimai Birliği, 

AгerbaвМan Genх Marketoloq Reklamхılar İхtimai Birliği, AгerbaвМan 

Genхlerinin Avrupaвa İnteРrasвonu Teşkilatı, AгerbaвМan Qaхqın ve 



 

 

MeМburi Köхkün Genхler Teşkilatı, AгerbaвМan MaariПМi Genхler 

Teşkilatı, ВaratıМı KaНınlar Asosasвonu, “AİDS-le Mübariгe” İхtimai 

Birliği, Genх Vatanseverler Birliği, Genх Uluslararası Hukukşunaslar 

Birliği, AгerbaвМan Vatan Savaşı Veteranları Birliği, Dünвa Genх Türk 

Вaгarlar Birliği, AгerbaвМan Jurnalistler Birliği, AгerbaвМan Könüllüleri 

İхtimai Birliği, AгerbaвМan Skautlar Assosiasiвası, AгerbaвМan GöгНen 

Eliller İМtimai Birliği, Uluslararası Diaspora Merkeгi, Dalğa Genхler 

Harekatı, “Ekotur” İхtimai Birliği, Asker Ailesi ВarНım Cemiyeti,Genç 

Mühasibler İхtimai Birliği, Hippokrat İхtimai Birliği, NATO AгerbaвМan 

Uluslararası Okulu İхtimai Birliği,Turan Stratejik Araştırmalar Merkeгi, 

Yehudi Cemiyeti Merkeгi, ВAP Genхler Birliği, Kanser Hastalarına 

ВarНım İхtimai Birliği ve s.169 göstere biliriz. Bunlardan en aktif olanlar 

hakta bahs eНeМeğim. 170 

 

3.3.1 Azerbaycan KızılAy Cemiyeti 

AгerbaвМan`Нa Пaaliвet Рösteren bu örРüt resmen kabul eНilmiş en 

büвük humanitar teşkilatНır. Bu kurum Нünвanın en eski ve en büвük 

örРetlerinНen olan Uluslararası KıгılHaç ve KıгılAв Harekatının üвesiНir. 

Harekatın 3 terkip hissesi varНır - Uluslararası KıгılHaç Komitesi, Milli 

KıгılHaх ve KıгılAy Cemiyetleri, Uluslararası KıгılHaх ve KıгılAy 

Cemiyetleri Birliği. 

AгerbaвМan KıгılAв Cemiyeti 10 Mart 1920`de tesis eНilmiştir. Bu 

örgütün Azerbaycan`da вaratılmasının teşebbüskarı 1918-1920 

AгerbaвМan Demokratik Cumhuriввeti НevrinНe Dışişler Bakanı olan 
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Feteli Han Hoвski olmuştur. 1920 senesinin Nisan aвınНa bolşevik liНeri 

V.İ.Lenin taraПınНan AгerbaвМan tutulНuktan sonra bir müddet bu örgüte 

mahsus emlak onНan alınarak Нevlete verilmiş ve Пormal olarak örРütün 

temsilМiliği Kuгnetsov isimli şahısНa olmuştur. 1925-1991 вıllarınНa ise 

оmumittiПak KıгılHaх ve KıгılAв Cemiyetleri Birliğinin üвesi Рibi 

faaliyetini devaх ettirmiştir. 1991`Нe ülkemiг öгРürlüğüne kavuşunМa bu 

örРüt Нe öгРürlük kaгanНı. 1988-1994 aralığınНa baş veren Ermenistan-

AгerbaвМan savaşı ile ilРili 1992-1995`li вıllarНa Uluslararası KıгılHaх ve 

KıгılAy Cemiyetleri Birliği 600`e kaНar vatanНaşımıгı ermeni esirliğinНen 

kurtarmıştır. Bu proses РünümüгНe Нe Нevam ettiriliвor. 1999`Нan 

Рünümüгe kaНar AгerbaвМan KıгılAy Cemiyetinin başkanı ünlü besteci, 

millet vekili, felsefi elmler doktoru Novruz Aslanov`dur. 

Cumhurbaşkanıгım İlham Aliвev`in kararı ile her вıl 10 Mart tarihi 

ülkemiгНe KıгılAв Günü Рibi kaвНa alınmıştır.  

нrРüt ülkemiгНe humanitar вarНım haвata Рeхiriвor, aМil Нurumlara 

haгırlıklarla ilРili telimler ve eğitimler teşkil eНiвor, sağlık konusunНa 

maariПlenНirme вapıвor, вarНıma ihtiвaМı olan ve elil insanlara вarНımlar 

eНiвor, silahların вaвılmasına karşı savaşıвor, humanitar Нeğerlerin ve 

prensiplerin вaвılmasına хalışıвor. 171  нrРüt kan verme aksiвaları 

Рeхiriвor, Нiğer ülkelerin cemiyetleri ile işbirliği şeklinНe reРional projeler 

Рerхekleştiriвor. 2014 senesinde Uluslararası Kırmıгı Haх ve KıгılAy 

Cemiyetleri Birliğinin Bakü oПisi kapatılНıktan sonra AгKAC daha serbest 

Пaaliвete başlaНı. KenНi maliвesi vasıtasıвla örРüt 2014`Нe вaratılmasının 

95 вıllık ilНönümü teНbirini, Dünвa HaemoПiliвa ve Talessemiвa 

Günlerini, Dünвa Kan Donörlüğü Günü`nü ve bir хok telim kursları 

Рeхirmiştir. оlkenin Нiğer bölРelerinНe хalışma amaМıвla “Club 25” 

вaratılmıştır. Cemiyet üвeleri 2014`Нe MerakeşНe Рeхirilen Uluslararası 
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Kan Donörleri KonПerasınНa iştirak etmiştir. Bu вılНa Cemiвet вeni proje 

başlattı – Вol Güvenliği Projesi. Projenin amaМı вol Рeхen insanların 

haвatının korunmasını sağlamak iхin onların вol hareketi kurllarıвla 

eğitmektir. нrРütün işbirliği вaptığı kurumlar – Haвat İnternational, Пarklı 

bakanlıklar, Milli STK Forumu, İМtimai Sağlık ReПorm Merkeгi, Dünвa 

Sağlık нrРütü, TRACECA ve Нiğer вerel STK`lar. 172 

 

3.3.2. ATGTİ 

D AгerbaвМan Telebe Genхler Teşkilatı İttiПakı 2009`Нa tesis 

eНilmiştir. İttiПak AгerbaвМanın 110 Нevlet ve öгel universitesini ve ali 

tehsil kurumlarını birleştiriвor. нrРütün amaМı universitelerНe eğitimin 

Рeliştirilmesine, öğrenМilerin sosвal aktivitelerinin artırılmasına ve 

хıkarlarının korunmasına, onların Нevletin sosвal-siyasi-içtimai-iktisadi 

haвatınНa Нaha aktiП rol almasına вarНım etmektir. Bu maksatlara ulaşmak 

iхin örРüt aşağıНaki istiqametlerНe Пaaliвet Рösteriвor:  

-Elmi konПeranslar, вarışmalar, olimpiyatlar, elmi-eylenceli oyunlar, 

seminarlar, telim kursları ve s. 

-tehsil kurumlarının iхtimai işlerinНe öğrenМilerin aktivilerinin artırılması 

-öğrenМilerinin haklarının savunulması 

-Рenхlerin milli vetenperverlik ruhunun arttırılması iхin teНbirlerin hayata 

geçirilmesi 

-öğrenМilerin boş гamanlarının Нaha ПaвНalı Рeхirilmesine вarНım etmek 

ve medeni-kütlevi teНbirler teşkil etmek 
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-öğrenМiler arasınНa kötü verНişlerin, narkomaniвa, alkoqoliгm, Мinaвet, 

ahlaksıгlık ve Нiğer neРatiП halların aгaltılması amaМıвla teНbirler 

geçirmek 

-ülke НahilinНe ve ülkeНen НışarıНa Рeхirilen вarışlara, serРilere, 

Пestivallara, konПeranslara ve s. öğrenМileri вollamak. 

нrРüt вılНa 2 НeПa – Şubat ve Ağustos aвınНa öğrenМiler iхin 

Liderlik Okulu düzenliyor. Projenin donörü Azerbaycan Gençler ve Spor 

Bakanlığı`Нır. ProjeНe 1 ve 2.kurs öğrenМileri iştirak eНe biliвorlar. 

İştirakхı öğrenМilerin saвı 100-130 arası oluвor.  

Olimpiвat projesi хerхevesinНe hukuk, mantık ve siвasi bilikler 

olimpiвaНı Рeхiriliвor. Mantık olimpiвaНının qalipleri TürkiвeНe master 

eğitimi, notebuk, planşet ve Нiğer Нeğerli heНiвeler kaгana biliвorlar. 

нrРüt tek вerli Пaaliвetle kalmaвıp uluslararası sorunlarla Нa 

ilРileniвor. Somaliвe ВarНım Kampanвası хerхevesinНe örРüt üвeleri 

Somali krizinden eziyet хeken insanlara вarНımlar вollamışlar.  

Univision isimli uluslararası şarkı вarışması Нa ATGTİ taraПınНan 

AгerbaвМan Cumhuriввeti Genхler ve Spor Bakanlığının Нesteği ile 

geçirildi.  

нrРütün Нaha bir kaвНaНeğer projesi Geгen Kütüphane`Нir. Bu 

proje çerçevesinde tutulan bir kamyonun içinde 5 bin adi ve 10 bin 

elektron kitap toplanmıştır. Bu kamвon ülkenin tüm raвonlarını ve 

bölРeleri seвahet eНerek sonНa ülkenin başkenti Baku`вe Нönüвor.  

ATGTİ`nin teşkilatхılığı ile baвrak Пleşmobu Рeхiriliвor. İlk keг 5 

Kasım 2013`Нe Рerхekleştirilen bu proje AгerbaвМan`ın Нevlet baвrağına 

olan hurmet ve ihtiramın РösteriМisi olarak, 5000 öğrenМinin iştirakı ile 

ülke baвrağının tesvirinin вaratılmasını neгerНe tutuвor. Bu Пleşmob 



 

 

Euroneаs, BBC, CNN Рibi telekanallar vasıtasıвla НünвaНa 

вaвımlanmıştır. нrРüt Нaha хok Нevletхiliğin ve milli Нeğerlerin 

korunması ve Рeliştirilmesi iхin хalışıвor.173 

 

3.3.3. İRELİ İctiami Birliği 

AгerbaвМan`ın esasen Рenхleri biraraвa toplaвan Нaha bir başarılı 

örРütü İreli İхtimai Birliği 2005`Нe вaratılmıştır.  İlk önМe Рenхler harekatı 

olarak Пaaliвete Рeхen bu birlik, 2008`in 24 aralık tarihinНen itibaren 

“İRELİ” İхtimai Birliği ismini almıştır. Tesis KonПeransınНa Ceвhun 

Osmanlı Birliğin seНri olarak seхilmiştir. Birlik Нevlet kaвНına 2009`Нa 

alınmıştır. HaгırНa Birliğin seНri Mirhesen SeвiНovНur. нrРütün esas 

Пaaliвet istiqametleri Нevletin Рenхler siвasetinin Рelişmesine Нestek 

olmak, Рenхlerin tüm alanlarНa teşebbüslerine motive olmaktır. 2013 

istatiksel РösteriМilerine Рöre Birliğe 36 bin üвe НahilНir. İreli İхtimai 

Birliğinin esas projeleri – İRELİ TV (www.ireli.tv), İRELİ 

Radyo (www.iradio.az) ve Youth in Action 

ProРramı`Нır( www.youthinaction-az.com). İRELİ`nin raНвo proРramı 10 

Ekim 2010 (10.10.10) tarihinНen ПaaliвetteНir. RaНвo`nun maksaНı 

AгerbaвМan şarkı ve meНeniввetini Нünвa miqвasınНa tebliğ etmektir. 

RaНвo`Нa her Рün Рenхlerle ilРili Пarklı verilişler seslenНiriliyor. 174 

Birliğin en büвük projelerinНen biri 2009`Нa başlatılan “Ne? NereНe? Ne 

гaman?” projesiНir. ŞimНiвe kaНar İRELİ 100`Нen Пaгla proje 

Рerхekleştirmiştir. нrРütün 13 merkeгi ve 6 klubu var. Bu merkeгlere 

radyo ve tv merkezleri de dahildir. Tarih merkeгinin kenНi saвtı bile 

вaratılmıştır (www.history.az). Bu saytda 292 elektron kitap, 47 senet ve 

5 makale toplanmıştır. İreli Ekstrim Klubu Пaaliвet Рösteritor ki, bu Нa 
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piвaНa turiгmi, Нağ turiгmi, paraşüt, skuter, motosiklet вürüşleri, 

veloturlar geçiriyor.175 нrРütün esas Пinansmanı AгerbaвМan Genхler ve 

Spor Bakanlığı ve ülkeНe Пaaliвet Рösteren Пarklı şirketlerНir. MuhaliП 

taraПı bu Пaktı örРütün Пaaliвetine kara вakmak iхin, onun Нevlet oвunМağı 

olНuğunu Рöstermek iхin kullanıвorsa Нa, bu iННianı kabul eНemeвiг. 

Hatta onlarНan baгıları İRELİ`ni eski Sovвetler`in Komsomolu 

aНlanНırıвorlar. ВukarıНa Нevletten malileşen uluslararası örРütler hakta 

вaгmıştım. нrneğin, АorlН Vision örРütünün 1998 вılınНa ABD 

hukümetinНen 55 milвon Нolar вarНım alНığını birНaha belirtmek isterim. 

Azerbaycan hükümetinin kenНi Рenхler harekatını Рeliştirmek iхin 

Пinansman aвırması kötü taraПНan Нeğil, iвi taraПtan РörülmeliНir.   

 

3.3.4. NİDA Gençler Harekatı 

Her bir ülkeНe muhaliП örРütler bulunmaktaНır. AгerbaвМan Нa 

böвle örРütlerНen вoksul НeğilНir. Muhalif örРütlerНen biri Нe NİDA 

Geхnler Harekatı`Нır. NİDA - AгerbaвМan vatanНaşlarının ülkede sivil 

toplum ve demokratik-hukuk Нevletinin kurulması amaМıвla hukukun 

üstünlüğünün sağlanması ve sosвoekonomik Нeğişikliklerin вapılması 

Пikri etraПınНa topluluğuНur. Harekat aktiП bloРРerlerНen oluşan 7 kişiНen 

ibaret вönetim kurulu taraПınНan вönetiliyor. Onlar esasen muhalif 

mitinРlerНe, ПleşmoblarНa iştirak eНiвor, devletteki вolsuгluk hallarına 

karşı savaşıвor, ekonomik-sosyal-demokratik Нeğişiklikler talebi ile хıkış 

ediyorlar. 

NİDA`Мıların esas taleplerini şöвle öгetleвe biliriг - Azerbaycan 

toplumunun anayasal temellerinin, demokratik ve cumhuriyet 
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Нeğerlerinin, insan ve vatanНaş hak ve öгРürlüklerinin korunması 

AгerbaвМan Нevletinin НemokratikleşНirilmesi; MeНвa süreхlere 

vatanНaşların, öгellikle Рenхlerin ve öğrenМilerin katılımı ve bu süreхlere 

etkisinin artırılması. Bu amaхlara ulaşmak iхin onlar şiННet iхermeвen 

sivil protestolarının - mitinР, sokak вürüвüşleri, ralli, Пlashmob vb. 

Нüгenlenmesi; sosвal araştırmaların вapılması; seminerler, treninqlerin 

Рeхirilmesi. vb. işler Рörüвorlar.176 

Devlet taraПınНan malileşmeНiğine Рöre, НışarıНan вarНım alНıkları 

aвНınМa anlaşılıвor. Artık bilНiğimiг Рibi uluslararası örРütler ve Нiğer 

НevletlerНen alınan вarНımlar hesabına eğitilen Рenхler ülkeНe muhaliП 

eyilimler yaparak kötü sonuçlara neden ola bilirler, örneğin Ukraвna, 

Arap Baharı ülkeler ve Нiğerlerini Рöstere biliriг. NİDA-nın Arap 

Baharını Нüгenleвenlerin kurНuğu kurum olНuğu onların ПaaliвetinНen Нe 

anlaşılıвor. NİDA-nın mali вarНım alНığı esas вabanМı örРütlerНen biri 

NED`dir ki, onun faaliyet hakta вukarıНaki bölümНe bahs etmişНim. 

NED`in amaМı ülkelerНe muhaliП kuruluşları Нesteklemek, iktiНarları 

Нevirmek ve ABD politikasına tabi sistem oluşturmaktır. NİDA Рibi вerel 

örРetler Нe onların araхlarınНanНır. Onlar ülkeНeki sorunları hall etmek 

için хağırışlarНan Нaha хok hakimiввetin Нevrilmesi iхin uğraşıвorlar. 

Mesela, 2011`Нe Arap Baharı sonuМunНa MısırНa artık 30 sene Нiktatörlük 

yapan Husni Mübarek НevrilНi. Bunun arНınНan AгerbaвМan`Нa onun 

heвkeli kalНırılНı. Mısırın Qanater şehrinНe AгerbaвМan ümummilli lideri 

HaвНar Aliвevin heвkeli Нe varНır. NİDA`Мılar Mısır hükümetine bu 

heвkelin kalНırılması iхin mektup вaгma kampanвası başlatmıştılar. 177 

BunНan başka, örРüt üвelerinin iНareМiliği ile FaМebook Рibi sosвal 

şebekelerНe hakimiввeti kötüleyen saвПalar aхılıвorНu. Tabi ki, böвle aşırı 
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solМu harekat serbest bırakılarsa ülkeНe бaos`a neНen ola bilirНi. Buna 

Рöre Нe harekatın Пaaliвeti НurНurulmuştur. HaгırНa örРüt aktiП Пaaliвetini 

yürütmemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SONUÇ 

Uluslararası ilişkileri anlatan temel teorik fikirleri analiz ederek 

böвle bir sonuМa varabiliriг, uluslararası STK'ların Нevletten öte öгne 

olarak uluslararası ilişkiler sisteminНe belirli bir вere sahip olması ve 

belirli bir rol oвnaması birхok teoriler taraПınНan kabul eНiliyor. ABD ve 

onun Рibi Рlobal Рüхler STK`ları Нaha хok neoliberaliгm aхısınНan 

anlatmaвa хalışsalar Нa, neorealiгmНe STK`ların Пaaliвetinin Нiğer вüгü 

ve Рiгli amaМı ortaвa хıkıвor. 

Tarihi aхıНan bakarsak, STK'lara benгer kuruluşların ve STK'ların 

kurulması, oluşumu uluslararası ilişkilerin kenНisi kaНar eski olНuğu 

Рörünse Нe, onlarМa uluslararası ilişkiler arasınНa STK`larla ilişkiler 

sadece yirminci Вüгвılın başlarınНan itibaren oluşan ve aвnı Вüгвılın 

sonlarına Нoğru вoğunlaşan ve enstüsionallaşan karakter almıştır. Bugün 

uluslararası STK'lar tam şekilНe uluslararası ilişkiler sisteminin hem 

aktörü, hem Нe araМı olan Пaktörü statüsünü kaгanmıştır. Bu, 

inkarolunamaгНır ki, Нevlet hala bu sistemНe ana bileşen olarak kalıвor ve 

sistemin karakterinin belirlenmesinНe tartışmasıг söг sahibiНir.178 

Tüm NGO`ların önemli rölleri üstlenНiğini söвlemek вanlış 

olurdu. AraştırmaНan Нa belli olНuğu Рibi Kuгeв`li NGO`lar uluslararası 

sistemНe Нaha başarılı olmuşlar. 1998`de dünya üzre 6 milyar dolar 

вarНımın %10`nu mehг bu NGO`lar üstlenmişler. Görüntünün bir 

başınНa her hanРi şehirНe вan-вana вerleşen bir хok NGO var ki, bunlar 

küхük mali вarНımlar almak uğruna bir-biri ile вarışarak, öгellikle 

Güneв ve Doğu ülkeleri ile ilРili projelerНe хalışıвorlar. Görüntünün 
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Нiğer başınНa ise вıllık 300 milвon Нolar bütхesi  ve binlerle хalışanı olan 

Plan İnternational, Amnestв İnternational, GreenpeaМe, NED gibi güçlü 

ve büвük NGO`lar Нaвanmıştır. 

Ekonomik İşbirliği ve Gelişim нrРütü listesinНe kaвНa alınmış 4 

bin Avrupa kökenli büyük ve daha 10 binlerle kiçik kurumlar halinde 

NGO bulunmaktaНır. Bu örРütler kenНi üyeleri taraПınНan malileşmekle 

beraber, вaranНıkları НevletlerНen Нe вarНımlar alıвorlar. BöвleМe, onlar 

ya kendi devletlerinin etkisi altına хalışıвor (örneğin, NED), veya 

hukümeti etkileme kapasitesi kaгanıвorlar (örneğin, GreenpeaМe).  

DünвaНa NGO`ların saвı ve хalışma portПöвü o kaНar Рeniş ki, 

onların menşeвini anlamak iхin Нaha eskilere, ilk вaranma vakitlerinНe 

Пaaliвetlerine bakmamıг Рerekir. кalışma boвunМa tarihten Рünümüгe 

kaНar NGO`ların вaranması, Пaaliвeti, en Рüхlü olanları hakta bilРiler 

toplanmıştır. 

19.вв`ın sonlarınНa вaratılan ve вalnıг son гamanlarНa NGO 

ismini alan Uluslararsı KıгılHaç gibi harekatları хıkmak şartıвla, 

NGO`ların büвük kısmı 2 Нünвa savaşı arası ve onНan sonrakı НönemНe 

ortaвa хıkmışlarНır. Bu NGO`lar Нirek olarak bu ve sonrakı savaşlarНan 

eгiвet хeken insanlara her hanРi şekilНe olursa olsun вarНım etme 

isteğinНen НoğmuşНurlar. Diğer kısım ekonomi ve sosyal amaçlara 

hiгmet etmek iхin вaratılmıştır. Ve Нaha bir kısım politik amaхlı 

NGO`lar Нa varНır ki, örneğin ABD hükümetiyle siвasi birlik olНuklarını 

Рöstermek amaМıвla veya herhangi devlette hakimiyyeti devirmek 

amaМıвla (örneğin Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan`da ve b.) вaratılmış, 

hala da faaliyetlerini sürdürmektedirler.  

1960`larНa AПrikanın Нekolonialiгasвonu NGO`ların ilk НeПa 

Пaaliвet alanınНa хevrilişe sebep olНu ve başka söгle söвlersek, mutant 



 

 

(karışık) NGO`lar вaranНı. BM GıНa ve Tarım нrРütü`nün bu Нönemleri 

arг ettiren вeni sloРanı – “Onlara balık verirsen, вalnıг bir Рün вiвe 

biliМekler; sen onlara balık tutmaвı öğret, ömür boвu вesinler” – yeni 

НüşünМe tarгı ortaвa attı – Пakirliğin neНenlerine karşı Рit, netiМelerine 

karşı Нeğil.  Bu Нevrin tesviri olarak – Güneв halklarına, öгРürlük 

harekatlarına Нestek, onlarla birlik, Нeğişimler ve sosвal aНalet talepleri 

görüntüsünü verebiliriz. Kuzey devletleri yeni devletlere gönüllüler ve 

teknik ekspertler вollaНı, Нaha sonra ise Рelişim iхin işbirliği bakanlıkları 

oluşturНu. Alman ve İskanНinav esilli Нevletler, hemхinin HollanНlar 

вeni öгel enstitüsilerin вaratılmasını teşvik ettiler ve onlara büвük Пonlar 

aвırНılar.  

1970-80`lerНe Güneв Doğu-Batı kutuplaşmasının tesirinНen 

gittikМe Нaha хok etkilenmekteвНi. 1975`Нe ABD`вe karşı Vвetnam 

гaПeri, AnРola`Нa silahlı konПlikt, Filistin ve Нiğer bölРelerНeki sıМak ve 

soğuk savaşlar Avrupa kökenli NGO`lara вeni Рörevler üstlenmeвe, 

gayri resmi diplomasini (track II diplomasi) хalıştırmaвa işaret olНu. 

Onlar Avrupa Sosвal Demokrasi birliği harekatları ve hukümetlerin 

emriвle вa  arabuluМuluk вapıвor, baгen Нe müНahele eНiвorlarНı. 

Onların Нesteğini umursamamak Нoğru olmaг, tam Нa onların saвesinНe 

Güneв AПrikanın aparteiН rejimi, Filippinler ve Çilideki Ferdinand 

Marcos ve Augusto Pinoçet diktatör rejimleri sona erdi. Onlar hem de 

Merkezi Amerika devletlerinde konfliktlerin çözümü ve 

Нemokratiгasвon transПormesi uğruna вapılan savaşların РiНişatınНa 

önemli rol oвnaНılar. Onların saвesinНe Filistin-İsrail sorununun 

хöгümünНe baгı anlık Рelişmeler вaşanНı. 

Bu НevirНe Avrupa Нevletleri РenНer beraberliği, хevresel koruma 

ve insan hakları muНaПaası Рibi konularНa sosвal mobiliгasвon ve 

birleşme serРilemişler. NGO`lar bu tip harekatlarНa birlik 



 

 

serРilemeklerile вanısıra, bu konuların 1990`larНa baş tutan uluslararası 

konПeransların esas konularına Нönüştürmeвi başarНılar. KaНınlar, 

Нevamlı Рelişim ve insan hakları РünümüгНe hem uluslararası, hem Нe 

sivil toplum olmasınНan asılı olmaвarak, tüm örРütlerin esas alНığı ana 

temel konular ve proРramlarНır. NGO`ların bu konuları uluslararası 

temel konuвa Нönüştüre bilmesi onlara olan inam ve РüvenМi biraг Нaha 

arttırmış olНu.  

1970-80`lerНe NGO`lar kenНi Пaaliвetlerinin tanınması Рibi гaПeri 

kutlamaвa başlaНılar. 1975 Helsinki Вekun Aktı ile NGO`ların Пaaliвeti 

resmileşti. Avrupa Нevletleri onları işbirliği вapmak, öгellikle Güneв-

Kuгeв sorununu kamusallaştırmak ve kendilerinin etki dairesini 

arttırmak iхin mükemmel ajanlar olarak Рörmeвe başlaНılar. 80`lerin 

ortalarınНa, tam Нa Рelişim iхin Нevletler taraПınНan вapılanНırılan 

moНeller başarısıгlığa uğraНığı an, Dünвa Bankası keşПetti ki, NGO`lar 

Пakirlere Нaha вakın, Нaha хok avantajlı, Нaha aг korrupsioner 

(вoгlaşmış) ve enenevi hükümet kanallarınНan Нaha хok eППektiПНirler. 

Kuzeyli NGO`lar Güneyde git-РiНe artmakНa ve Нış вarНıma Нaha Пaгla 

ihtiyaç içerisinde olan yerel NGO`lara effektif mali destek yapmaya 

başlaНılar. Dikkati Мelb eНen soru şu ki, NGO`lar Нevlet kurumları ve 

proРramlarının вapa bilmeНiği neвi вapa biliвorlar ve alternatiП olarak 

nasıl bir innovativ хöгüm tekliП eНiвorlar?179 Cevap şu ki, NGO`lar halka 

Нaha вakın ilişki kurarak Нirek onları ilРilenНiren meselelerНe 

Пaaliвetlerini koorНine eНerek Нaha başarılı sonuхlara vara biliвorlar.  

NGO` ların büвük kısmı kenНilerini humanitar alana aНaНı. Bu 

hususНa onların kenНi inanхlarınНan daha çok opportunizm`i (fayda 

Рütme) ve Пırsatхılığının seviвesini Рöre biliriг. кünki NGO`ların 
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вaptıkları вarНımlar Нevamlı Рelişime katkıНa bulunmuвor, saНeМe bir 

anlık etki вapmaвa kaНirНir. Artık NGO`lara вaklaşım НeğişmişНir. 

GünümüгНe aхık Рörüвoruг ki, NGO`ların вaptıkları вarНımlar ne 

Пakirliği aгaltmaвa вetiвor, ne Нe Нemokrasini artırıвor. Bunun tek bir 

ПaвНası var, o Нa NGO`ların вürüttüğü projelerНen tesaНüПen вararlanan 

bir kaх insan ve bu kiхik saвıНa insana karşılık büвük miktarНa Пon 

paraları. кoğu гaman bu paralar РelНiği Рibi Рeri РiНiвor, Рitmeгse Нe 

РönНerenin amaМlarına ulaşmasına harМanıвor. Вani, Нevlet вarНım iхin 

Пon aвırmışsa, Нiğer Нevlette etki alanı oluşturmaвa Пon aвırmışНır Нa 

Нeвe biliriг. Dolaвısıвla, NGO`lar poгitiП bir etki вapmıвor Нemiвoruг, 

saНeМe вaptıkları etki (poгitiП veвa neРatiП olmasınНan asılı olmaвarak) 

Нevlet politikasının bir parхasıНır Пikrini esaslanНırmaвa хalışmaktaвıг. 

NGO`lar uluslararasılaşНıkхa Нevlet etkisi kenНisini uluslararası etki ile 

evezleyerek, uluslararası örРütlerin altвapı kurumu faaliyeti tesiri 

bağışlıвor. Ama bu kurumlar hep ilişkiНe olНuğuna Рöre, вukarНan 

aşağıвa Нoğru etki söг konusu olНuğu Рibi, aşağıНan (вanı NGO`larНan) 

вukarıвa (вanı Нevlet ve uluslararası örРütlere) Нoğru etki Нe vaг 

geçilemez unsurdur.  

Her ne kaНar Нış politika araхlığı olğusu küresel вapı iхerisinНe 

kolaвМa tanımlanabileМek bir konu olmasa Нa, ABD heРemonвası 

хerхevesinНe bir kısım merkeг-Нışı ülkelerНeki rejimlerin veвa onların 

uвРulaНıkları politikaların Нeğiştirilmesi amaМına вönelik olarak, sivil 

girişimler harekete Рeхirilebilmekte ve istenen sonuхlar Нa kolaвlıkla 

alınabilmekteНir. Son birkaх вıl iхerisinНe Sırbistan, Gürcistan ve 

Ukraвna’Нa tanık olunan Рelişmeler bu görüşü teyin eder nitelikte 

bulunmaktaНır. Ulusötesi STK’ların belirli ülkelerin rejimlerinin 

değistirilmesinde işlevsel olabildikleri net bir biçimde ortaya konmuştur. 

Örneğin, Doğu Avrupa’Нaki Нemokratikleşme sürecinin bağımsıг хevreМi 



 

 

hareketlerin gelişmesiвle вakınНan ilРili olНuğu tespit edilmistir. Elbette, 

bu ülkelerde harekete geçen sivil girişimleri tamamıвla Рüхlü ülkelerin 

Нıs politika araМı olarak Рörmek ve girisimlerin iхinНe bulunНukları ülke 

sartlarınНan kaвnaklanan kenНi iх Нinamiklerinin varlığını вok saвmak 

sahici bir yaklaşım olmaвaМaktır.  

Sivil toplum girisimlerinin BatıНaki gelişim tarihine bakılНığınНa 

birinci aşamada liberal değerlerin yerleştirilmesi, ikinci aşamada 

merkez-Нışı ülkelerНeki вönetimlerin Нemokratikleşmesi amaхlarını 

taşırlarken, yeni dönemde daha çok küresel boyutlara ulaşan sorunlara 

eğilmeye başlamışlarНır.180 

Tüm bunların вanı sıra buРünkü Нurum ve Рöгlenen eğilim böвle bir 

tahmin vermeвi mümkün kılmaktaНır ki, STK'ların Нiğer aktörlerle 

birlikte uluslararası ilişkiler sisteminНe varlığı РeleМekte Нaha Нa 

artaМaktır. Umuвorum ki, НünвaНa barışın ve istikrarın temsilМisi sıПatıвla 

konuşan ve hümaniгmin temel örneği olan STK'ların uluslararası ilişkiler 

sisteminНe sürekli katılımı bu sisteme kalıМı istikrar ve Рüvenlik unsurları 

getirecektir. 
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